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प्रस्तावना 
 
 शामराव ओक या नावाने प्रसिद्ध ऄिलेले कै. शा. नी. ओक हे एक मातब्बर सवनोदी लेखक होते हे 
मराठी वाचक म्हणतात. परंतु तयानंी होमर या जगन्मान्य महाकवीच्या ‘ओसदिी’ या महाकाव्याचे भाषातंर 
करून ठेवले अहे या गोष्टीचे रहस्य प्रथमदशशनी िमजत नाही. परंतु शामराव ओक याचं्या सलखाणाची 
थोडी तपसशलात मासहती ऄिणाऱ्या वाचकािं हे रहस्य ऄनाकलनीय वाटू नये. शामरावाचं्या 
‘चोरबाजारातील चीजा’ या कथा जयानंी वाचल्या ऄितील ककवा ‘गड्या अपलुा गाव बरा’ हे तयानंी 
शके्िसपऄरच्या कॉमेडी ऑफ एरिशवरून केलेले रूपातंर जयाचं्या पाहण्यात अले ऄिेल तयानंा िहज 
अठवले की परभाषेतील सनरसनराळ्या वाङ मय प्रकाराचें शामराव ओकानंा एक सवशषे अकषशण वाटे असण 
ऄशा अकषशक असण महत्त्वाच्या वाङ् मयाचे भाषातंर-रूपातंर करणे तयानंा नेहमीच एक अव्हान वाटायचे. 
तया अव्हानातूनच प्रस्तुतचे ‘ओसदिी’चे भाषातंर ऄवतरले अहे ऄिे िमजण्याि काहीही प्रतयवाय नाही. 
 
 होमरच्या काव्याचे भाषातंर करणाऱ्यातं सकतीही मतभेद ऄिले तरी एका बाबतीत मतैक्य होते; 
होमरच्या रॅेष्ठतवािबंंधी पोप, कीट ि, मशॅ्य ू ऑरनल्ड, टी. इ. लॉरेन्ि ही आंग्रजी िासहतयात असण 
िमाजजीवनात गाजलेली नाव ेडोळ्यािमोर अणली की होमरच्या काव्याची मोसहनी सकती सवलक्षण अहे 
हे लक्षात येते. वरील लेखकाचं्या स्वभावात, कतृशतवात, लेखन-सवषयात, शलैीत काहीही िाम्ये नाहीत. 
तयानंा एकत्र अणणारा दुवा एकच–महाकवी होमरच्या काव्याचा. होमरने सलसहलेली ‘आसलयड’ असण 
‘ओसदिी’ ही नुिती महाकाव्येच नव्हेत तर पासरृमातय िभ्यतेचे, पासरृमातय िंस्कृतीचे, पासरृमातय 
ऄसभरूचीचे मूळ ऄिेच तयाचें वणशन कराव ेलागेल. सनरसनराळ्या कालखंडातंील, सनरसनराळ्या भाषातंील 
लेखक, कवी होमरकडे वळत अले अहेत याचे कारण हेच. शामराव ओक होमरकडे वळले तयाचे कारण 
म्हणजे तयाचंी ऄसभजात, िवाथाने ऄसभजात रूची. 
 
 होमरच्या काव्याकडे ककवा तयाच्या काव्याच्या ऄनुवादाकडे वळण्यापूवी प्रतयक्ष होमरवर लक्ष थोडे 
स्स्थर करणे अवश्यक अहे. 
 
 महाकवी होमर हा ग्रीक भाषेतला, नव्हे िबंध युरोपातला पसहला मान्यताप्राप्त कवी, िवशच दृष्टींनी 
असदकवी. तो अधंळा होता ऄिे म्हणतात पण बहुधा ती दंतकथा ऄिावी. तयाच्या महाकाव्यातील वणशने 
आतकी चाक्षुि अहेत की ती अधंळ्या माणिाने रचली ऄिावीत ऄिे वाटत नाही. होमरच्या नावाला 
लोकोत्तरपणा देण्यािाठी म्हणून जया ऄनेक दंतकथा तयाच्याबद्दल पिरवण्यात अल्या ऄितील तयातलीच 
ही एक, तयाच्या ऄधू दृष्टीबद्दलची. होमर नावाचा कोणी एक कवी झालाच नाही ही अणखी एक ऄशाच 
तऱ्हेची िमजूत. सवद्वानातं या बाबतीत ऄिणाऱ्या मतातंरानंा ‘होमरचे कोडे’ ऄिे म्हणतात. या कोड्यातले 
काही भाग पुढीलप्रमाणे : होमरच्या नावावर खपणाऱ्या ‘आसलयड’ असण ‘ओसदिी’ या महाकाव्यातं भाषा, 
शलैी, रचना आतयादी बाबतीत आतके वैधम्यश अढळते की तयाचंी रचना एकाच कवीने केली ऄिे किे 
िमजायचे? ‘आसलयड’ असण ‘ओसदिी’ या काव्याचंा एकेकटा सवचार केला तरीही ऄिे सदिते की िबधं 
काव्यात एकिंधता नाही. तेव्हा एक काव्यतरी िपूंणशपणे एकाच कवीचे िमजायचे काय? या प्रश्नाच्या 
सनरसनराळ्या वादग्रस्त ऄंगाचंा उहापोह स् रस्तपूवश सतिऱ्या शतकापािून तो जवळजवळ अतापयंत 
करण्यात अला अहे. तया उहापोहानंतर काही बाबतीत तरी मतैक्य झाले अहे ऄिे िमजण्याि हरकत 
नाही. ‘आसलएड’ असण ‘ओसदिी’ ही दोन्ही काव्ये सलसहणारा होमर नावाचा महाकवी खरोखरच होउन 
गेला. नवव्या शतकात तो एसशया मायनरमध्ये राहत ऄिावा. तयाने ही दोन्ही काव्ये सलसहली हे खरे ऄिले 
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तरी तयाच्या रचनाकालात बरेच ऄतंर ऄिाव.े ‘आसलएड’ रचल्यानंतर बऱ्याच वषांत ‘ओसदिी’ सलसहले गेले 
ऄिाव.े होमरने ही काव्ये रचली ऄिे एकमत झाले ऄिले तरी होमरने तयाच्यापूवी होउन गेलेल्या कवींच्या 
रचनेचा िढळपणे ‘वापर’ केला अहे. तयामुळे शलैी, भाषा, रचना आतयादी बाबतीत होमरच्या काव्यात 
नुितीच सवसवधता नाही तर सविंगतीही अलेली अहे. तयाच्या नावावर खपणारा काही भाग प्रसक्षप्त 
ऄिण्याची शक्यता नाकारता येते नाही. यामुळे ‘आसलएड’ असण ‘ओसदिी’ या दोन्ही महाकाव्याचं्या 
रिग्रहणात सवके्षप येतो, ऄनुवादात ऄडचणी येतात हे लक्षात घ्यायला हव.े परंतु आतक्या प्राचीन 
काव्याबाबत ऄशा ऄडचणी िवशत्रच येत ऄितात. तिे पासहले तर होमरच्या नावाने पसरसचत ऄिणाऱ्या 
काव्यरचनेत एकिंधताच ऄसधक अहे हेही मान्य केले पासहजे. अणखी एका वैसशष्ट्याचे स्मरण ठेवायला 
हव.े होमरच्या रचना वाचनािाठी सलसहल्या नव्हतया तया ‘म्हणण्यािाठी’ रचण्यात अल्या होतया. 
अपल्याकडील भाट-चारणापं्रमाणेच सतकडेही भटके गायक या काव्यातील भाग म्हणून दाखवनू अपल्या 
रॅोतयाकंडून, अरॅयदातयाकंडून ‘सबदागी’ समळवत ऄित. तया अरॅयदातयाचं्या पूवशजाचं्या वीरकथा तयानंा 
ऐकवणे हा तयाचंा धंदाच होता ऄिे म्हणावयाि हरकत नाही. या कथातं आसतहाि असण पुराणाचें ऄद भतू 
समरॅण झालेले अपल्याला अढळते. या कथातंील पाते्र केवळ मानवी निून देव, दानव असण मानव या 
सतन्ही कोटीतील ती ऄिल्यामुळे या कथातं लौसकक, िामान्य, ऄतक्यश, ऄद भतू असण लोकोत्तर ऄशा 
सवसवध घटनाचें समरॅण पुष्ट्कळच अहे असण या समरॅणामुळे या कथाचंी रंगत खूपच वाढलेली अहे. 
जवळजवळ तीनश ेवष ेरॅोतयाचं्या ऄनेक सपढ्ाचं्या कानानंा असण मनानंा सरझवणारी ही काव्ये पुढे िहाव्या 
शतकाच्या मध्याि गं्रथबद्ध झाली असण ग्रीक भाषेतला काव्याचा असण िंस्कृतीचा हा महान ठेवा ऄनेक 
देशातंल्या ऄनेक भाषाचं्या वाचकाचं्या सपढ्ानंा ईपलब्ध झाला. 
 
 ‘आसलयड’ या महाकाव्याला थोडीशी ऐसतहासिक पारॄशभमूी ऄिावी ऄिे िवशिाधारणपणे मानण्यात 
येते. परंतु या ऐसतहासिक पारॄशभमूीपेक्षा महत्त्वाची अहे ती पौरासणक पारॄशभमूी. त्रॉयचा राजा प्रायम याचा 
मुलगा परॅीि याने स्पाटाचा राजा मेनेलॉि याचं्या हेलन नावाच्या राणीि पळवनू िमस्त ग्रीक राजाचंा राग 
ओढवनू घेतला. या दुष्ट्कृतयाचा बदला घेण्यािाठी त्रॉयला या राजानंी घातलेला वढेा हा ‘आसलयड’चा 
सवषय अहे. परंतु प्रतयक्ष काव्यात येतात ते वढेा पडल्यावर दहा वषांनंतरचे सदवि, तंुबळ युद्धाचें सदवि. 
पूवशजाचें वीरतव कथन करणे हाच या काव्याचंा सवषय ऄिल्यामुळे युद्धाची वणशने तयात येणे िाहसजक होते. 
या युद्धवणशनानंी वाचकानंा नुिते भारूनच टाकले नाही तर ‘आसलयड’ या युद्धशास्त्राची सशकवण देणारा 
अद्यगं्रथ ठरला. िवश कवींना ‘सरपस्ब्लक’ या अपल्या काल्पसनक अदशश राजयातून हद्दपार करणाऱ्या प्लेटो 
या महान तत्त्वकचतकाने ऄिा टोमणा मारला अहे की िवांना युद्धशास्त्र सशकवणाऱ्या होमरने कधी प्रतयक्ष 
लढाइ बसघतली होती का ? प्रतययकारी युद्धवणशने होमरने केली हे िागंायला यापेक्षा ऄसधक पुरावा नको. 
 
 युद्ध हा ‘आसलयड’चा सवषय अहेच पण तयाहून महत्त्वाचे सवषय म्हणजे तयातील वीराचंी चासरत्र्य-
सचत्रणे. या ऄथी ‘आसलयड’ ही असकलीि या ॲगमेम्नॉन ग्रीक वीराची कथा अहे. असकलीि, ॲगमेम्नॉन, 
हेक्टर या वीराचें शौयश, तयाचं्या वािना, तयाचें रागदे्वष आतयादींची गाथा म्हणजे ‘आसलयड’. या गाथेचा मुय 
रि म्हणजे वीर की करुण, ऄिा प्रश्न पडावा ऄशा तऱ्हेचे समरॅ सचत्रण, या काव्यात अलेले अहे. ककबहुना 
‘आसलयड’ हे महाकाव्य म्हणजे ग्रीक शोकासंतकेचा असदस्त्रोतच. हे महाकाव्य ऄनेक शोकासंतका समळून 
झालेले अहे ऄिे िमजण्यात काहीही हरकत नाही. कारण पढेु गाजलेल्या ऄनेक शोकासंतकाचंी कथानके 
मुळात ‘आसलयड’ वरूनच घेतलेली अहेत हे िवशमान्य झाले अहे. 
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 ‘आसलयड’चे स्वरूप शोकासंतकेचे अहे हे सजतके खरे सततकेच ‘ओसदिी’ हे महाकाव्य 
कादंबरीिारखे अहे हेही तेवढेच खरे अहे. ‘आसलयड’प्रमाणे ‘ओसदिी’ला किलीही ऐसतहासिक पारॄशभमूी 
नाही. िगळा कल्पनेचा खेळ, प्रसतभेचा सवलाि. कादंबरी या नावात जे मोहक छद्मन ऄसभपे्रत अहे हे िगळे 
‘ओसदिी’त ओतप्रोत भरलेले अहे. प्लेटोला होमरवर रागवायचेच होते तर तयािाठी ‘आसलयड’ हे काही 
फारिे पटणारे ऄिे सनसमत्त नव्हते. प्लें टोिारयाने रागवाव ेऄिा मादक मजकूर ‘ओसदिी’त भरपूर अहे. 
काव्य माणिाच्या भावभावनानंा सवकार-वािनानंा नको तिे भरवते पुरवते या प्लें टोच्या अरोपात काही 
तथ्य ऄिेल तर तो अरोप ‘ओसदिी’वर ठेवायला हवा. ‘ओसदिी’ हे एक हृद्य काव्य अहे. असण प्लेटोने 
वरून रागाचा सकतीही अव अणला होता तरी तो होमरच्या जया काव्यगुणावंर लुब्ध होता ते िगळे 
‘ओसदिी’त प्रकषाने सदितात. 
 
 ‘ओसदिी’ ही ओसदिि ककवा युसलसिि या नायकाची प्रवािकथा अहे. एका ऄथाने ती मानवी 
जीवनावरील एक रूपकथा अहे ऄिे पुष्ट्कळजण मानतात. ही रूपकथा िजवताना होमरने ऄनेक प्रचसलत 
कथाचंा ईपयोग ऄतयंत कौशल्याने केलेला अहे. गलबत फुटून िमुद्रावर भटकणारा नायक हा मूळ 
आसजप्तच्या एका लोककथेहून होमरने घेतला ऄिावा ऄिे म्हणतात. तया नायकाची मूळ कथेत एका 
िर्पपणीची भेट होते ऄिे दाखवले अहे तर िर्पपणीऐवजी मादक नॉसिका या राजकन्येची होमरने योजना 
केली अहे ती मार्पमक अहे व कथेला मानवी जीवनाजवळ अणणारी ऄशी अहे. बसॅबलोनीयातल्या एका 
पुराणकथेत मृताशंी िंपकश  असण िबंंध प्रस्थासपत होउ शकतो ऄिे दाखवले अहे. तयाच तऱ्हेने ओसदििची 
मृत अइ तयाला सदिते असण अपण एखाद्या हतयाराला ककवा रोगाला बळी पडून मेलेलो निून केवळ 
पुत्रसवरहाने गतप्राण झालो ऄिे तयाला िागंते हा प्रिंग होमरने सचसत्रत केला अहे. तो सतला अकलगन 
द्यायला जातो पण ती एखाद्या ‘स्वप्नािारखी वा छायेिारखी’ नाहीशी होते. ‘स्वप्न’ असण ‘छाया’ या दोन 
शब्दाचं्या ईपयोगाने होमरने ही ऄिंभाव्य घटना िंभाव्य वाटेल ऄशा रीतीने िादर केली अहे. ऄनेक 
वषांनंतर ओसदिि अपल्या राजधानीला–आथाकाला परत येतो असण आतर कुणालाही पेलणार नाही ऄिे 
धनुष्ट्य ईचलून अपली ओळख िुहृदानंा करून देतो हा प्रिंग रामायणाची अठवण करून देणारा अहे. 
नलाने दमयंतीला पनु्हा एकदा वरले तिाच काहीिा हा ओसदिी-पेनेलॉपी अयानाचा भाग अहे. 
 
 सनरसनराळ्या देशातंल्या नुितया वीरकथाच होमरने वापरल्या निून तयाने ऄनेक लोककथाचंाही 
िढळ वापर केला अहे. एकाक्ष राक्षि, सपशवीत बंद केलेला वारा मोकळा झाल्यामुळे होणारी गलबताची 
दुदशशा, माणिे खाणाऱ्या, भलू पाडणाऱ्या चेटसकणी, घरादाराचा सविर पाडणारी मुळी ककवा फळे हा 
िगळा मिाला लोककथेतून अलेला अहे. या रिायनामुंळे ‘ओसदिी’ या महाकाव्यात सवलक्षण ऄद भतूता 
व रंजकता अलेली अहे. 
 
 ‘ओसदिी’ या महाकाव्याचे दोन भाग अहेत. त्रॉयच्या पाडावानंतरच्या दहा वषांतील आथाका 
राजयातील पसरस्स्थती हा पसहल्या भागाचा सवषय अहे तर दुिऱ्या भागात ओसदििचे अपल्या राजयात 
होणारे ऄनेक िंकटानंंतरचे पुनरागमन. चार प्रमुख कथािूत्राचं्या अधारे ‘ओसदिी’ची िंपूणश कथा 
थोडक्यात िागंता येइल. 
 
 पसहले कथािूत्र म्हणजे ओसदिि (युसलसिि) चा मुलगा तेलेमकॅि अपल्या सपतयाच्या शोधाथश 
आथाकातून बाहेर पडतो. सपलाि असण स्पाटा येथे या शोधातून काहीही सनष्ट्पन्न होत नाही. 
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 दुिरे िूत्र म्हणजे त्रॉयच्या पाडावानंतर स्वतःच्या देशाकडे परतणाऱ्या ओसदििला ऄनेक 
अपदातूंन, ऄनेक ऄनुभवातूंन जाव ेलागते. सिकोनीज लोकाशंी युद्ध, लोटि फळाच्या देशातला ऄनुभव, 
पॉसलसफमि नावाच्या एकाक्ष िायक्लॉप्िशी यशस्वी मुकाबला, ििी (ििी) या चेटसकणीशी प्रिंग, 
तयाच्यावर ित्ता गाजव ूपाहणाऱ्या कॅसलप्िोच्या िहवािातील मादक, ऄिहाय्य ऄशा समरॅ ऄनुभवाचंी िात 
वष,े िमुद्रदेवता पॉिीदोन याच्या नाराजीमुळे िमुद्राचा कोप, वादळ होउन झालेली नावचेी दुदशशा, 
ॲथीनी देवीची तयाच्यावर ितत होणारी कृपा असण शवेटी आथाकाकडे प्रयाण ऄिा हा प्रवाि असण ऄिे हे 
बव्हंश खडतर ऄनुभव.  
 
 सतिरे िूत्र म्हणजे राणी पेनेलॉपी सहच्या मागे लागलेले सववाहोतिुक िरदार असण तयानंा किेबिे 
दूर ऄंतरावर ठेवण्याचे राणीचे वषानुवष े चाललेले प्रयतन. या सववाहोतिुकाचें वतशन ऄतयतं ऄश् लाघ्य, 
सनलाजरे असण सववकेशनू्य ऄिे होते. सकतयेकदा तयात मूखशपणाही ऄिल्यामुळे तो भाग थोडािा सवनोदीही 
वाटतो. परंतु राजपुत्र तेलेमकॅि याच्या वधाचा कट रचणाऱ्या या िरदाराचंी घृणा असण राणी व तेलेमकॅि 
याचं्यासवषयी िहानुभतूी सनमाण करण्यात कथाकार म्हणनू होमरने सवलक्षण कौशल्य दाखवले अहे.  
 
 चवथा असण शवेटचा भाग म्हणजे ओसदिि असण तेलेमकॅि या सपतापुत्राचें ऄनेक खडतर 
ऄनुभवानंंतर स्वदेशी पुनरागमन. जो कोणी ओसदििचे धनुष्ट्य वाकवील तयाच्याशी लग्न करण्याची तयारी 
पेनेलॉपी दाखवते. ओसदिि हा पण कजकतो असण आतर सववाहोतिुक िरदाराचें सनदालत करतो व 
अपल्या खऱ्या रूपात प्रगट होतो. अतापयंत ओसदिि हा मुयतः िाहिी असण चतुर नायक म्हणनू 
वाचकािंमोर येतो. शवेटच्या भागात तयाचे वीरतव प्रगट होते. म्हणूनच ‘ओसदिी’ची ही कथा ‘आसलयड’ 
मधील ॲगमेम्नॉन, ऄसकलीि, आतयादी वीराचें स्मरण करून या दोन महाकाव्याचंा िंबंध प्रस्थासपत करते. 
आथाकात पुढे झालेले मृत िरदाराचें बंड झ्यूि असण ॲथीनी मोडून काढतात असण ऄनेक वष ेपसरस्स्थतीशी 
झगडणाऱ्या ओसदििचा अयुष्ट्यक्रम सनष्ट्कंटक व िुखमय होतो.  
 
 ‘ओसदिी’ची रचना मनोरंजक ऄिली तरी गंुतागंुतीची अहे. वाचकाला व ऄनुवादकतयाला ही 
रचना केव्हा चकवील याचा नेम नाही. कथानकात येणारी पाते्र असण स्थळे याचंी िंया आतकी बिुेमार 
अहे की, कथानक नीट लक्षात येण्याि सकतयेकदा ऄडथळा होतो. हे लक्षात घेउन प्रस्तुत ऄनुवादक रॅी. 
ओक यानंी या काव्याच्या िुरुवातीलाच प्रमुख पाते्र असण स्थळे याचं्यावरील सवस्तृत सटपणे सदली अहेत. 
ही पाते्र असण स्थळे याचंी सवभागणी िगशवार केल्यामुळे वाचकाचंी चागंली िोय झाली अहे.  
 
 ‘ओसदिी’ चा ऄनुवाद करणे हे काम िोपे नव्हे ऄगदी पसहली ऄडचण म्हणजे ऄनुवादािाठी रॅी. 
ओकानंी सनवडलेले गद्य माध्यम. मूळ ‘ओसदिी’ पद्यात ऄिून तयाच्या सवसशष्ट वृत्तामुळे तयात प्रवाहीपण 
अले अहे. पद्य िोडून गद्याकडे अल्यावर हे प्रवाहीपण ऄथातच बऱ्याच प्रमाणात गमावले जाते. ‘ओसदिी’ 
चे दोन खंडातं गद्य भाषातंर करणाऱ्या ए. टी. मरीने भाषातंराचे अपले ईसद्दष्ट मूळ भाषेशी आमान राखणे 
असण मूळ रचनेतला ओघ कायम ठेवणे ऄिल्याचे िासंगतले अहे. रॅी. ओकाचं्या पुढेही हीच दोन ईसद्दष्ट े
ऄिावीत ऄिे वाटते. मूळ भाषेशी आमान राखण्यात ते यशस्वी झाले अहेत. परंतु तयाचं्या भाषातंरात ओघ 
पूणशपणे अलेला अहे. ऄिे म्हणता येणार नाही. ओकानंी ऄथात ओघ राखण्याचा अपल्याकडून भरपूर 
प्रयतन केला अहे. “जी कथा । सनवदेन करण्याि । िाह्य देण्याची प्राथशना । मी स्फूती देवतेला । करीत अहे 
। तया कथेचा नायक अहे । जो त्रॉयचा । पसवत्र दुगश । कजकून लुटल्यानंतर । सवशाल जगभर भटकला । तो 
सहकमती मनुष्ट्य ।।” ही रचना गद्य ऄिूनही सतचे पद्याशी नाते राखण्याचा ऄनुवादकाचा प्रयतन जाणतयांच्या 
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लक्षात अल्यासशवाय राहत नाही. “असण रॅीमान अता तुम्हाला मी प्रार्पथतो की तुम्हीही सततकेच समत्रतव 
अमच्याशी ठेवाव ेअसण मी सवचारीन तया प्रश् नांची ईत्तरे देण्याचे कुठल्या तरी िू्म हेतूने टाळू नये.” या 
वाक्याची सवसशष्ट रचना याच दृष्टीने लक्षणीय अहे. ऄशा तऱ्हेच्या रचना या ऄनुवादात सवपुल अहेत. 
पसहल्यादंा तया खटकतात. परंतु एकदा तयाचें प्रयोजन लक्षात अले की, तया योग्य वाटू लागतात. या 
प्रकारच्या रचनेमुळे मुळातला प्रवाहीपणा सटकवण्यात रॅी. ओकानंा मयासदत यश सनसश् चत समळाले अहे. 
पण तयापायी एक ककमतही द्यावी लागली अहे. (ऄथात जयाला मूळ काव्याची थोडी फार मासहती अहे 
तयाच्याच हे लक्षात येइल.) मूळात जया ऄती दीघश ईपमा अहेत तयाचें ‘ईपमापण’ या रचनेने सहरावनू घेतले 
अहे. ईदाहरणाथश, “तर मग तूही ऄशाच एखाद्या दुदैवी सवपत्तीचा काळ भोगून पुरा करतो अहेि जिा 
माझ्या डोळ्यावर िूयशप्रकाश ऄिताना मी एका सवपत्तीचा दाि होतो.” या वाक्यात एक भव्य ईपमा लपली 
अहे हे अपल्याला जाणवतही नाही. “जणू एखादी हसरणी ऄजून ऄंगावरच सपणारी पाडिे एका प्रबळ 
किहाच्या गुहेत झोपवनू ईंच डोंगरकड्यावंर सन गवताळ दऱ्यातं चरायला गेली अहे. ऄचानक किह गुहेत 
परत येतो सन तया िवांचा भीषण िंहार होतो. पण तया नीचाचं्या टोळीची ओसदिि जी ऄवस्था करील ती 
तयाहूनही भयानक होइल.” या सवधानातली ईपमा ऄशीच हरवली अहे. पद्यातून एखादा मजकूर गद्यात 
ऄवतरला की ऄिे होणे ऄपसरहायशच अहे. मूळ ग्रीक काव्य अहे डॅक्टीसलक हेक्िसॅमटरमध्ये. या वृत्ताला 
आंग्रजी पयायच िापडणे मुस्ष्ट्कल. पोपने ‘ओसदिी’ चे केलेले पद्यमय भाषातंर िाधारण बऱ्यापैकी म्हणाव े
लागेल. सवल्यम काउपरचे भाषातंर तयाच्यापेक्षा थोडेिे िरि; पण एकूण िवशिामान्यच. मुय ऄडचण 
होती मूळ वृत्ताची. तयापेक्षा गद्य ऄवतार बरा ऄिे बहुतेक आंग्रजी ऄनुवादकानंी ठरवले. रॅी. ओकानंाही 
तिेच वाटले ऄिण्याचा िभंव अहे. ‘सतच्याशी एकशय्या केली’, ‘गवोद्धत सववाहाथी,’ ‘िंहत आच्छा’, 
‘राक्षिघ्न हर्पमज”, ‘सवकृत ऄंत’, ‘स्नानद्रोणी’ आतयादी शब्दप्रयोग म्हणजे मुळातल्या पद्य रचनेचा व 
शब्दकलेचा वाचकानंा थोडाफार पसरचय करून देण्याचा प्रयतनच. या प्रयतनामुंळेच प्रस्तुत ऄनुवादातील 
शब्दयोजना कृसत्रम झाली अहे ऄिा वाचकाचंा ग्रह होतो परंतु तो बरोबर नाही. एक तर मूळ ‘ओसदिी’ची 
भाषाही ऄतयंत कृसत्रम होती. लोकाचं्या ितत पसरचयातल्या भाषेत ते महाकाव्य रचले गेले नव्हते. (िवांना 
पसरसचत ऄशा भाषेत महाकाव्य रचण्यात येउ शकेल काय हा एक प्रश्नच अहे.) कृसत्रम भाषा हा 
महाकाव्यातील केवळ एक िंकेत नव्हता तर ती अवश्यकता होती. सवशषेतः सवशषेणे व िंबोधने याचं्या 
बाबतीत तर ही अवश्यकता टाळता येण्यािारखी नव्हती. तयामुळे ‘मेघगजशनाकार स्वामी’ ककवा ‘मदे्दश 
बाधंवहो’ ककवा ‘तात असण ऄभ्यागतवयश’ ऄिे शब्दप्रयोग येणारच. महाकाव्य म्हटले म्हणजे िाकेंसतकता 
अली. ती मुळात अहे म्हणूनच ऄनुवादातही अहे. 
 
 रॅी. ओक याचंा ऄनुवाद गद्यात ऄिल्यामुळे या सठकाणी ऄिेच एक आंग्रजी ऄनुवादक आ. व्ही. सरयु 
याचं्या यासवषयीच्या सवधानाचा िमाचार घेणे प्रस्तुत ठरेल. “अधुसनक वाचक िहजपणे व रंगून वाचू शकेल 
ऄशा रूपात ‘ओसदिी’ तयाच्यापढेु ठेवणे हे माझे ईसद्दष्ट अहे. होमर काय ककवा अणखी कोणी थोर लेखक 
काय तयाच्या रचनेत अशय असण तो अशय ऄसभव्यक्त करणारी रीत यानंा एकमेकापंािून ऄलग करता येत 
नाहीत. आंग्रजी वाक्प्रचार िाभंाळून शक्य ऄिेल तेथे मी होमरचा अशय होमरच्याच पद्धतीने िादर 
करण्याचा प्रयतन केला अहे. परंतु शली वगेळी असण वाक्प्रचार वगेळा. मुळातल्या मजकुराशी ऄनुवादात 
ऄिलेल्या मजकुराचें िाम्य ऄिाव े म्हणून ग्रीक वाक्प्रचार व शब्दरचना टाळणे, बदलून घेणे मला 
ऄनुवादक म्हणून अवश्यक वाटले. एवढेच नव्हे तर ते मी माझे कतशव्य मानले अहे. ऄगदी मुळाबरहुकूम 
ऄनुवाद केला तर जयािाठी ऄनुवाद करायचा तो ईदे्दशच िाध्य होणार नाही. होमरला जर िरळ आंग्रजी 
शब्दातं बिव ूम्हटले तर होमरचा अशयही ईरणार नाही असण शलैीही नाही.” 
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 आंग्रज ऄनुवादकाचे हे शब्द ईद धृत करण्याचे कारण एवढेच की, ऄिल्या प्रकारच्या ऄनुवादात 
मुळापािूनच सकती ऄडचणी ऄितात हे स्पष्ट व्हाव.े या ऄडचणींना रॅी. ओकानंी िमथशपणे तोंड सदलेले 
अहे. ए. टी. मरीची भसूमका आ. व्ही. सरयूच्या भसूमकेपेक्षा वगेळी अहे व रॅी. ओकाचंी भसूमका ए. टी. मरी 
याच्या भसूमकेशी ऄसधक जुळणारी अहे. हे लक्षात रासहले नाही तर रॅी. ओक यानंी घेतलेल्या रॅमाचे मोल 
तयानंा देण्यात वाचकाकडून चूक होण्याचा िंभव अहे. एकदा ऄनुवादकाची भसूमका कळली की तयाचे रॅये 
तयाला देण्यात कोणतीही ऄडचण राहत नाही. 
 
 या ऄनुवादात एक बाब मात्र ऄशी अहे की, तया बाबतीत रॅी. ओक याचंी भसूमका कळणे कठीण 
अहे. ती बाब म्हणजे स्थळाचं्या असण व्यक्तींच्या नावाचे ईच्चार. एकाच नावाचे ऄनेक ईच्चार या ऄनुवादात 
िापडतात. ईदाहरणाथश ॲथीनी, ॲसथनी, ॲथनी, पेनेलपी, पेनेलॉपी, पीनेलॉपी, पेसनलॉपी, सपनेलोपी, 
ॲगमेॅम्नॉन, ॲगमेम्नोन, ॲगमेग्नोन, ऑगाि, ऑगािश, अरगॉि, ऑगोि ऄशा तऱ्हेची सकमान पंचवीि 
ईदाहरणे तरी देता येतील. आंग्रजी पद्धतीचे ईच्चार करू म्हटले (डॅसनएल जोन्िप्रमाणे) तर वरील ईच्चार 
ॲथीनी, सपनेलपी, ॲगमेम्नन, अगॉि ऄिे होतील. परंतु आतके पसरष्ट्कृत ईच्चार िामान्यपणे ईच्चसशसक्षत 
भारतीयानंाही ठाउक ऄितील याची खात्री नाही. रॅी. ओक यानंी काही ईच्चार आंग्रजी पद्धतीप्रमाणे, काही 
फ्रें च पद्धतीप्रमाणे असण काही भारतीय पद्धतीप्रमाणे म्हणजे सलसहण्याच्या पद्धतीवरून ठरवलेले सदितात. 
कोणती तरी एक पद्धती स्वीकारणे ऄसधक आष्ट झाले ऄिते. पण परकीय भाषेतल्या वाङ मयाचे अपण थेट 
तया भाषेतून भाषातंर न करता ऄन्य एखाद्या भाषेद्वारा केले तर ऄिा प्रकार पूणशपणे टाळता येत नाही. 
प्रस्तुतचे भाषातंर मूळ ग्रीकवरून न करता आंग्रजीवरून झालेले अहे. तयात आंग्रजी, फ्रें च, ग्रीक असण 
सशवाय भारतीय ईच्चारण पद्धती येणारच हे मान्य करूनही यासवषयी लेखकाकडून एकच ईच्चारण पद्धतीची 
ऄपेक्षा गौण ठरत नाही. भारतीय म्हणता येइल ऄशीही एक पद्धत रूढ झालेली अहेच. तिे थोडेिे 
भारतीयतव या ऄनुवादात अलेलेही अहे. ईदाहरणाथश, ग्रीकाचं्या एका सवधीला ‘यज्ञ’ हा भारतीय शब्द 
ओकानंी वापरलेला अहेच. तिा हा वापर एक महत्त्वाचा प्रश्न ईपस्स्थत करतो तो हा की, जया शब्दानंा 
सवशषे िासं्कृसतक ऄथश अहेत तयाचें खरोखर भाषातंर होउ शकते काय? 
 
 ‘ओसदिी’च्या या ऄनुवादाने ऄनुवादसवषयक प्रश्न ईतपन्न केले हे दाखवणे म्हणजे या ऄनुवादाचे 
दोष दाखवणे नव्हे. तिे प्रश्न सनमाण न होते तरच अरृयश. हे प्रश्न ऄनुवादाच्या वाचनात फार व्यतयय 
अणतात ऄिेही नव्हे. पसहली पाचपचंवीि पाने वाचून झाली की अपल्याला या ऄनुवादातला मयासदत 
प्रवाहीपणा जाणव ूलागतो. 
 
 ॲथीनीने ओसदििला कृपादृष्टीने केलेले मागशदशशन, सदव्याप्िरा कॅसलप्िो असण ओसदििच्या 
‘प्रणया’चे प्रिंग, ‘फैसिऄनाचें खेळ’ या िगात चारणाच्या तोंडून स्वतःच्या चसरत्राचा पोवाडा ऐकून 
ओसदििला झालेले दुःख, िायक्लॉप्िचा दुष्टपणा सचसत्रत करीत ऄितानाच तयाला अपल्या 
कोकरासवषयी वाटणाऱ्या पे्रमाचे सचत्रण करण्यातली हृद्यता, आथाकामधील बेबंदशाही आतयादींची वणशने या 
ऄनुवादात िरि ईतरली अहेत. ओसदिि हा नुिता िाहिीच नव्हता, नुिता चतुरच नव्हता तर तयाच्या 
पूवशजापं्रमाणेच तो शूर वीर होता हे दाखवणारे आथाकातील प्रिंग या ऄनुवादात चागंले ईतरलेले अहेत. 
घरी परतल्यावर एकेकाला ओसदििची ओळख हळूहळू कशी पटते हा एक ऄिाच वधेक प्रिंग. 
ईसकरड्यावर पडलेला तयाचा म्हातारा कुत्रा अगि सनशक्त झालेला ऄितो, गोसचडींनी तयाला जजशर 
केलेले ऄिते. मालकाला ओळखताच तो शपेटी हलवतो असण कान खाली टाकतो. ओसदििने तयाला 
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ओळखताच तो अनंदाने मरतो. हा या ‘पुनर्पमलनात’ला िवांत हृदयंगम प्रिंग. ऄिे िगळे प्रिंग या 
ऄनुवादाने नीट सटपले अहेत. 
 
 हा ऄनुवाद वाचनू महाकाव्य म्हणजे काय हे अपल्याला जाणवते. ऄनुवादाने सनमाण केलेल्या 
प्रश्नामुंळे या ऄनुवादाचे लेखकाच्या दृष्टीने ऄिलेले अव्हानातमक रूप िमजते असण तयाच्या पसररॅमाची 
असण सजद्दीची जाणीव होते. एका थोर महाकाव्याचा प्रमासणत ऄनुवाद रॅी. ओक यानंी मराठी वाचकािंाठी 
करून एक मोठीच कामसगरी केली अहे यात िंशय नाही. 

 
म ांबई 
लदनाांक ८ ऑगस्ट, १९८४ 

के. ज. पुरोणहत 
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होमरणिंणित महाकाव्य 
 

‘ओणदसी’ 
 

याच्या श्री. शामराव ओककृत मराठी भाषांतरातीिं स्थिंकािेंत्यादीणवषयक 
संदभभ सूची व णटपा 

 
सगभ १ 

 
 ॲथीनी : ग्र काांच  एक प्रम ख देवता. लहिा ―पॅिास ॲथ न ‖ असेह  म्हणत. रोमन लहिाच ―लमनव्हा‖ 
असे सांबोलधत. ह  ग्र क देवराज झ्यूस व ―स ज्ञोपदेशाच  देव ‖ मेट स याांच  कन्या. ह  झ्यूसच्या मस्तकातून 
उद भवि . ह  य द्धदेवता आहे तश च प्रजेच ह . अथेन्स शहराच  ह  सांरक्षक देवता होत . लचिखत 
घातिेल्या, ढाि घेतिेल्या, स वणणदांड धारण केिेल्या लतच्या प्रलतमेच  पूजा होई. ह  अखांडक मार  देवता 
आहे. 
 
 तेिेंमॅकस : ओलदसस व पेनेिॉप चा प त्र. त्रॉयच्या मोलहमेवर गेिेिा ओलदसस व स वषे परत आिा 
नाह , तेव्हा तो मरण पाविा असावा अशा समज त ने सवण ग्र कनगर रा्यातिे राजप रुष तेिेमकॅसच्या 
राजवाड्यात, पेनेिॉप च्या पालणग्रहणाच्या इच्छेने, त  देऊन रालहिे. पेनेिॉप  काह च लनणणय घेईना 
्याम  े राजप रुषाांचा त  हिेना व लबचाऱ्या तेिेमकॅसच्या मािमते्तचे अपार न कसान होत रालहिे. 
 
 हायपेणरऑन पणवत्र बैिं : सूयणदेव याचे पलवत्र मानिे जाणारे बिै लिनॅलसआ बटेात ठेविेिे होते. 
ओलदसस त्रॉयच्या िढाईनांतर घर  परतताना ्याच्यावर सम द्रप्रवासात अनेक सांकटे आि . ्या सांकटाांचा 
इलतहासच ―ओलदस ‖ या महाकाव्यात होमरने वणणन केिा आहे. ्या सांकटाांपैक  एक पलहिे सांकट म्हणजे 
ओलदससच्या खिाशाांन  ्या पलवत्र बिैाांपकै  काह  बैिाांच  हहसा केि  व ्याम  े देवाांन  रागावनू ्याचे 
गिबत ब डविे. सवण खिाश  ब डून मेिे. ओलदसस तेवढा वाचिा व प ढे प्रवासास लनघािा. 
 
 ओणदसस : ―ओलदस ‖ या महाकाव्याचा व रनायक. हा ―य लिस स‖ या नावानेह  सांबोलधिा जातो. 
त्रॉयच्या प्रलसद्ध रणकां दनातिा हा एक प्रम ख ग्र क व र होता. हा शूर तसाच धूतण व कारस्थान  होता. हा 
िेअर्ततजचा प त्र. याच  प्न  पेनेिॉप  व तेिेमकॅस प त्र. 
 
 कॅणिंप्सो : ऑलगलजआ बटेात राहणार  एक जिाप्सरा. ओलदससचे गिबत र्फ टल्यावर तो लतच्या 
आरॅयािा आिा. लतने ्याच्यावर पे्रम जडिे व तो कायमचा लतच्यापाश  रालहल्यास ्यािा अमर्व 
देण्याच  िािूच लतने ्यािा दाखवि . पण ओलदससने स्वगतह  जाण्याचा हट्ट धरिा. तर ह  कॅलिप्सोने 
्यािा सात वष ेबेटावर अडकवनू ठेविे. शवेट  देवाांन  मध्यस्थ  करून लतिा ओलदससिा सोडून देण्यास 
भाग पाडिे. 
 
 इथाका : ग्र सजव च्या आयोलनअन सम द्रातिे एक छोटे बेट. ह  ओलदससच  नगर  होत . इथाका 
नैइअम डोंगराच्या पायथ्याश  आहे. 
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 पॉसीदोन : भमूध्य सम द्राचा अलधष्ठाता देव. रोमन यािा नेपच्यनू या नावाने सांबोलधत. हा क्रॉनॉस व 
ऱ्ह आचा प त्र व झ्यूस व अधोिोकाचा स्वाम  हेड ज याचा भाऊ. ्याचा राजवाडा सम द्राच्या खोि त ात 
य लबआजव  होता. तेथे तो आपल्या रथाचे सोनेर  आया ाचे व लपत   ख राचे घोडे ठेव त असे. त्रॉयच्या 
रणकां दनात तो ग्र काांच्या बाजूने होता. पण ओलदससवर मात्र ्याचा राग होता व ्याने ओलदससच्या 
सम द्रप्रवासात अनेक अडथ े उ्पन्न केिे होते. रागाचे कारण पॉस दोनचा प त्र पॉि र्फ मस. यािा 
ओलदससने आांध ा केिे होते. पॉस दोनचे आय ध लत्रश ू. ्याच्या सहाय्याने तो सम द्रात वाद े व भमू वर 
भकूां प इ्याद  आपत्त  आण . 
 
 इथोणपआ : इलजप्तच्या दलक्षणेस असिेिा आलिका खांडात ि देश. पॉस दोन यज्ञयागाांत ि आह त  
स्व कारण्यासाठ  व ेोव े  इथोलपआिा जात असे. 
 
 झ्यसू : ऑलिम्म्पआवास  देवाांचा राजा. रोमन यािा ्य लपटर या नावाने सांबोलधत. हा क्रॉनॉस व 
ऱ्ह आ याांचा प त्र. ्याच  बह ण ह रा ह  ्याच  प्न  होत . झ्यूसने लप्यािा पदच्यूत केल्यावर झ्यसू 
पॉस दोन व हेड ज याांच्यामध्ये रा्याच  वाटण  झाि . झ्यसू स्वगाचा, पॉस दोन सागराचा व हेड ज 
अधोिोक चा राजा झािा. पतथ्व वर या लतघाांच  समाईक सत्ता चािे. थेसि मध ि ऑलिम्म्पआ या स्वगािा 
लभडणाऱ्या पवणतावर झ्यूसचे वास्तव्य असे. झ्यसूच  सवण देवाांवर व मानवावर सत्ता चािे. 
 
 इणजस्थस : हा थ एस्ट सचा प त्र. याने त्रॉयच्या मोलहमेत भाग घेतिा नव्हता. मायलसन चा राजा 
ॲगमेम्नॉन हा त्रॉयच्या िढाईत ग ांतिेिा असताना इलजस्थसने ॲगमेम्नॉनच  प्न  क्वायटेम्नेस्रा लहच्याश  
पे्रमसांबांध जोडिा व ॲगमेम्नॉन य द्धातून स्वगतह  आल्यावर ्यािा इलजस्थसने क्वायटेम्नेस्राच्या मदत ने 
कपटाने मारिे. या ह्येचा सूड म्हणून ॲगमेम्नॉनचा प त्र ऑरेस्ट ज याने इलजस्थसिा व आपल्या मातेिा 
ठार केिे. 
 
 हमीज : या ग्र क देवािा रोमन मर्कय णर  या नावाने सांबोधतात. हा झ्यूस व ॲटिसदेवाच  प त्र  
माइआ याांचा प त्र. हा देवाांचा दूत होता व झ्यूस अनेक महत्त्वाच्या कामलगऱ्या ्याच्यावर सोपव त असे. याने 
“व णा” या तांत वाद्राचा शोध िाविा. यािा मागांचा स्वाम  मान त व तो प्रवाशाांना सहाय्य कर . म्हणनू 
्याचे प त े रस्तोरस्त  उभारिे जात. ्याच्या लशरस्त्राणािा पांख असत. दोन सपांन  वढेिेिा, दूताांना 
आवश्यक असिेिा दांड ्याच्या हातात असे. ्याच्या पादत्राणाांनाह  पांख असत व ्याांच्या सहाय्याने तो 
भमू  व सागर याांच्यावरून वाय वगेाने सांचार कर . हा मतता्म्याांना अधोिोकाकडे हाकार त नेई. 
 
 ऑरेस्टीज : ॲगमेम्नॉन व क्वायटेम्नेस्राचा प त्र. याने लप्याच्या हत्त्येचा सूड म्हणनू इलजस्थस व 
क्वायटेम्नेस्रा याांना ठार मारल्यावर, ्याच्या मातेच्या सांरक्षक क्रोध देवता (Furies) ्याचा पाठिाग करू 
िागल्या. शवेट  अथेन्समध्ये पेिास ॲथ न ने नेमिेल्या प्रलसद्ध ॲर ओपॅगस न्यायाियाप ढे ्याचा दावा 
ठेवण्यात आिा व ्यात तो लनदोष  ठरिा. नांतर ्याने आपल्या लप्याच्या मायलसन  येथ ि रा्यावर रा्य 
केिे. 
 
 आगाइव्हज् : ग्र समध ि ऑगास रा्याचा अलधपत  ॲगमेम्नॉन होता. रा्याच  राजधान  
मायलसन  होत . ऑगासच्या रलहवाशाांना ―आगाइव्हज्‖ म्हणत. 
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 पॉिंीफीमस : पॉस दोनचा प त्र, लसलसि मध ि राक्षस  जमात, ―सायर्किॉप््‖ याांच्यापकै  तो होता. 
हा राक्षस  देहयष्ट चा असून ्याच्या कपा ाच्या मध्यभाग  एकच डो ा होता; तो एटना पवणताजव  एका 
ग हेत राह  व आपल्या मेंढराांचे क प पवणतावर रोज चरायिा नेई. तो देवदेवताांना ज मान त नसे व मानव  
माांसावर उपज लवका कर . ओलदसस व ्याचे खिाश  ्याांच्या द घण, साहस  सागर प्रवासात एकदा ्याच्या 
तावड त सापडिे होते. ्याांच्यापकै  अनेक खिाश  ्याने भक्षण केिे व सवांना ग हेत कोंडून ठेविे. शवेट  
ओलदसस तो लनलद्रस्त असताना ्याचा डो ा र्फोडून लनसटून गेिा, याम  े पॉस दोनचा ्याच्यावर राग 
होता. 
 
 स्पाटा : शूर ग्र काांचा म ि ख, ॲगमेम्नॉनचा धाकटा भाऊ मेनलजस इथे रा्य कर . याच्याच 
स्वरूपस ांदर प्न च्या, हेिेनच्या, अपहरणाने त्रॉयचे रणकां दन झािे. 
 
 पीनेिंॉपी : स्पाटाचा राजा आयकॅलरअस याच  कन्या. ओलदससच  प्न . ओलदसस त्रॉयच्या 
मोलहमेवरून व स वष ेझाि  तर  परतिा नाह  तेव्हा तो मरण पाविा असावा असे गतह त धरून ग्र समध ि 
अनेक राजप त्र लतच्या पालणग्रहणाच्या इच्छेने लतच्या घर  त  ठोकून ्याांच्या पदरचे यथेच्छ खातप त 
म क्काम वाढव त रालहिे होते. प नेिॉप  धड होह  म्हणेना व स्पष्ट नकारह  देईना. एक य क्त  म्हणनू लतने 
आपिा सासरा िेएर्ततज याचा एक मोठा झगा लवणावयास घेतिा व तो पूणण होईपयंत म  प नर्तववाहाबाबत 
लनणणय घेणार नाह  असे लतने आपल्या लववाहेच्छूांना साांलगतिे. पण जेवढे लदवसा लवणनू होई तेवढे त  रात्र  
उसवनू टाक . याम  े ते पूणण होईना व त  नक्क  लनणणय घेईना. 
 
 नेस्तॉर : पायिॉसचा राजा. तरुणपण  ्याने अनेक िढायाांत मोठे शौयण गाजविे. त्रॉयच्या 
मोलहमेच्या व े  तो वतद्ध झािा होता. पण मोलहमेत ्याच्या शहाणपणाम  े व द घण अन भवजन्य ज्ञानाम  े तो 
ज  सल्लामसित देई त  सवण ग्र क व र मान त. हा अरॄदयनाांत लनष्ट्णात असून क शि सारथ  होता. 
 
 मेनेिंॉस : स्पाटाचा राजा. ॲगमेम्नॉनचा भाऊ. याच  प्न  लत्रभ वनस ांदर  हेिन लहिा त्रॉयचा 
राजप त्र पलॅरस याने प वनू नेि . ्याम  े सवण ग्र क राजमांड  त्रॉयवर चािून गेिे. अनेक वष ेिढाई 
चािि ; शवेट  त्रॉय पडिे व हेिनिा मेनेिॉसने परत आणिे. स्पाटािा िॅस  लद मॉन रा्य असेह  
सांबोध त. मेनेिॉस शूर, स दृढ बाांध्याचा व शहाणा होता. 
 
 हेिंास : य रोपमध ि ग्र स देशाचे नाव. यात अनेक ग्र क नगररा्याांचा समावशे होता. ्या सवण 
रलहवाशाांना ―हेिेम ज‖ असे म्हणत. 
 
 दॅनाअन्स : ऑगासच  राजकन्या दॅनॅई. लहिा झ्यसूपासून पर्तसअस झािा. प ढे याांच्या वांशजाांना 
दॅनाअन्स म्हणू िागिे. 
                

---------------- 
 
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ २ 
 
 इणिंअम : त्रॉयचे द सरे नाव. 
 
 थेणमस : झ्यूसच  प्न . होमरच्या काव्यात थेलमस ह  कायदा, न्याय, रूढ  याांना अन सरून 
होणाऱ्या वागण क चे प्रत क आहे. झ्यूसच्या आजे्ञप्रमाणे त  देवसभा भरवण्याच  व्यवस्था कर  व म्हणून 
सवणच सभाांच  त  अलधष्ठात्र  देवता मानि  जाई. त  ऑलिम्पसवर राहते. ह रा इतर सवत प्रमाणे लहचा दे्यष 
कर त नाह . लठकलठकाणच्या वनदेवता लतच्या कन्या होत. 
 
 ॲणकअन : ॲलकआ या ग्र समधल्या एका प्रदेशाचे रलहवास , कध  कध  सवणच ग्र काांना ॲलकअन्स 
या नावाने ओ खतात. 
 
 नायरी : आयॉिकसचा राजा के्रलथअस याच  रूपवत  राण . प्र्यक्ष सागरदेव पॉस दोन लतच्या 
पे्रमात पडिा होता. 
 
 मेन्तॉर : ओलदससचा लनष्ठावांत लमत्र व सल्लागार, याच्यावरून इांम्लिश भाषेमध्ये Mentor या शब्दाचा 
अथण लवरॄासू सल्लागार असा होऊ िागिा आहे. 
 
 ॲल्सणमनी : मायलसन च  रूपवत  राजकन्या. ॲम्म्र्फलमऑनच  प्न . झ्यसू लतच्या पे्रमात पडून 
लतच्या पत च्या रूपाने आिा व लतिा ्याच्यापासून हर्कय णलिस झािा. 
 

-------------- 
 

सगभ ३ 
 
 नीणिंअस : पॉस दोनचा प त्र. ्यािा ्याचा भाऊ प लिअस याने आयॉिकस रा्यातून हाकून 
लदल्याम  े तो पायिॉसिा आिा व तेथे ्याने आपिे रा्य स्थालपिे. ्यािा बारा प त्र झािे पण 
हर्कय णलिसने ्याच्या रा्यावर हल्ला चढविा तेव्हा ्याचे अकरा प त्र ठार केिे. एक नेस्तॉर मात्र वाचिा. 
 
 ॲणकिंीज : थेसि  देशात ि थ ओलटसमध ि लमर्तमदॉनाांचा राजा प लिअस याचा शूर प त्र. 
आपल्या लर्फलनर्कस या ग रूपासून तो य द्धलवद्रा व वक्तत ्वकिा लशकिा. लकरॉन या सेंटॉरने ्यािा वैद्रलवद्रा 
लशकवि . थेलटस या ्याच्या सागराप्सरा आईने ्यािा क र्ततमांत पण अल्पाय ष्ट्य व द घाय ष्ट्य पण 
यशलवह न असे दोन पयाय देऊ केिे, तेव्हा ्याने अल्पाय ष्ट्य पण क र्ततमान असे स्व कारिे. हेिेनच्या 
अपरहरणाम  े झािेल्या त्रॉयच्या भ षण रणकां दनात हा िढिा व धारात थी पडिा. होमरच्या इलिअडचा 
हा व रनायक आहे. ्याच्यावर अथाना व ह रा याांच  कत पा होत  व ग्र क सेनेचा तो म ख्य आधारस्तांभ होता. 
ि ट त ि एका स ांदर स्त्र बद्दि वाद पडल्याम  े ॲलकि ज सेनानायक ॲगमेम्नॉनवर रुसून बसिा होता व 
बरेच लदवस ्याने य द्धात भाग घेतिा नाह . पण ―चपिगत ‖ म्हणून प्रलसद्ध असिेिा हा योद्धा, ्याचा 
परमलमत्र पॅत्रोर्किस त्रोजनव र हेक्तरच्या हातून ठार झाल्याम  े तो चवता ून उठिा व य द्धात भाग घेऊन 
्याने त्रॉयच्या प्रम ख व रािा, हेक्तरिा ठार केिे. पण त्रॉय सर होण्यापूवीच तो धारात थी पडिा. 
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 प्राॲम : त्रॉयच्या रणसांग्रामाच्या व े  प्राॲम हा त्रॉयचा राजा होता. ्याचा प त्र पॅलरस यानेच 
हेिनचे अपहरण केिे होते. ्याच  प्न  हेर्कय बा. याांना पन्नास प त्र होते. िढाईच्या व े  हा वतद्ध झािा 
होता. ्याम  े ्याने य द्धात प्र्यक्ष भाग घेतिा नाह . ्याचा प त्र हेक्तर याचे शव ताब्यात घेण्यासाठ  मात्र 
तो ग्र कत ावर गेिा होता. ्याच  दया येऊन ॲलकि जने शव ्यािा लदिे. त्रॉय पडल्यावर ॲलकि जचा 
प त्र लजऱ्हस याने प्राॲमिा ्याच्या यज्ञवदे समोर ठार केिे. 
 
 पॅत्रोक्िंस : ॲलकि जचा परमलमत्र. हा पण ॲलकि जप्रमाणे य द्धात प्रथम िढत नव्हता. पण प ढे 
ग्र काांच  र्फारच दैना झाि  व ॲगमेम्नॉन ॲलकि जिा शरण गेिा. तर ह  ॲलकि जच  समजूत पडेना. 
तेव्हा पॅत्रोर्किस ॲलकि जचे लचिखत चढवनू, ॲलकि जचे अन याय  लमर्तमदॉन याांना बरोबर घेऊन 
िढायिा गेिा. त्रोजन लचिखतावरून ्यािाच ॲलकि ज समजिे व घनघोर रणसांग्रामात हेक्तरने अखेर 
पॅत्रोर्कि सिा ठार केिे. तेव्हा ॲलकि ज चवता ून उठिा. ्याच  माता थेलतज लहने देवाांचा काराग र 
व्हिकन याजकडून नव ेउ्कत ष्ट लचिखत बनवनू ॲलकि जिा आणनू लदिे. मग ॲलकि ज िढू िागिा; 
्याने त्रोजन सैन्याचा खरपूस समाचार घेतिा. पण अखेर स तो पलॅरसकडून मारिा गेिा. 
 
 ॲणत्रअस : मायालसन चा राजा थ एम्स्टसचा भाऊ. ्याचे प त्र ॲगमेम्नॉन व मेनेिॉस. अलत्रअस हा 
पेिॉप्सचा प त्र. पेिॉप्सच्या घराण्याच्या शोचन य वतत्ताांतावर अनेक ग्र क कवींन  आपि  नाटके लिलहि  
आहेत. प्रलसद्ध ग्र क नाटककार इम्स्किस याने या लवषयावर ―ॲगमेम्नॉन‖, ―कोईर्फोर श‖ व ―ऑरेस्ट ज‖ 
अश  त न रॅेष्ठ शोकनाटके लिलहि  आहेत. ॲलत्रअसने लथएम्स्टसिा कपटाने ्याच्या अप्याचे माांस खाऊ 
घातिे. तेव्हा ्याने ॲलत्रअसिा घोर शाप लदिा. प ढे ॲगमेम्नॉनचा-लथएस्ट सचा प त्र इलजस्थस याने, 
ॲगमेम्नॉनच  प्न  क्वायटेम्नेस्रा लहच्याश  पे्रमसांबांध जोडून लतच्या सहाय्याने खून केिा. ॲगमेम्नॉनचा प त्र 
ऑरेस्ट ज याने आपि  आई व इलजस्थस याांचा वध करून, बापाच्या ख नाचा सूड उगविा. 
 
 तेनेदॉस : इलजअन सम द्रातिे एक इलतहासप्रलसद्ध छोटेसे बेट. त्रॉयच्या मोलहमेत त्रोजनाांच  
लदशाभिू करण्यासाठ  ग्र काांन  आपिे सवण आरमार या बेटाजव  नेऊन आपण ग्र सिा परत जात आहोत 
अश  बतावण  केि . त्रोजनाांन  र्फसून, ग्र काांन  मागे ठेविेिा प्रचांड िाकड  घोडा शहरात आणिा. या 
घोड्याांच्या पोटात ह्यारबांद ग्र क सैलनक िपविेिे होते. त्रोजन रात्र  बेसावध असता हे सैलनक बाहेर 
पडिे व ्याांन  सबांध ग्र क सैन्य तटबांद च्या आत घेऊन त्रोजन सैन्याचा सांहार केिा. नांतर त्रॉय नगर ह  
ग्र काांन  पेटवनू लदि . 
 
 दायोणमदीज : त लदअसचा प त्र. ऑगासचा राजा. हा ऐांश  गिबते घेऊन त्रॉयच्या मोलहमेवर गेिा 
होता. ॲलकि जच्या खािोखाि तो ग्र क सैन्यात ि प्रम ख व र होता. हेक्तरसारख्या त्रोजनध रांधर व राांश  
्याने अनेकदा झ ांज घेति  होत  व ख द्द ॲिॉदायत  व ॲर ज या प्र त  व य द्ध याांच्या अलधष्ठा्या त्रॉयच्या 
बाजूने िढणाऱ्या देवाांना जखम  केिे होते. अयाना देव चा हा िाडका होता. ्याच्या अांग  अरॄदमनाचे 
कौशल्य होते. 
 
 णमर्ममदॉन : थेसि त ि ॲलकअन जमात चे, ॲलकि जचे अ्यांत शरू व एकलनष्ठ अन याय . त्रॉयच्या 
मोलहमेत पॅत्रोर्किस व ॲलकि ज याांच्या नेतत्वाखाि  ्याांन  खूप शौयण गाजविे. 
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 फीबस ॲपॉिंो : लग्रकाांचा एक प्रम ख देव. हा झ्यसू व िेटो याांचा प त्र व आतेम स (लशकार च  
देवता–रोमन लहिा डायाना म्हणत) चा ज  ा भाऊ. देिॉस बटेात याचा जन्म झािा. यािा सूयणदेवता व 
भलवष्ट्यकथनाचा अलधष्ठाता देव मान त. आतेम स या चांद्रदेवतेच  व ॲपॉिोच  क िसांज्ञा र्फ न  अश  होत . 
म्हणून ॲपॉिोिा र्फ बस ॲपॉिो म्हणतात. 
 
 कॉकोणनअन्स : ग्र स व आलशयात ि काह  भागाांचे रलहवास . आलशया मायनरचे कॉकोलनअन 
सैलनक होमरच्या वणणनाप्रमाणे त्रोजनाांच्या बाजूने िढिे असे लदसते. 
 
 त्रायतॉन : पॉस दोनचा प त्र. याच  वसत  सागराच्या त ाश  असे. आकार कमरेखाि  माशाचा व 
वरचा भाग मानव  देहाचा असे. त्रायतॉनचे अन याय  शांखाच्या त तार चा आवाज करून, पॉस दोनच्या 
आजे्ञने िाटाांना शाांत कर त. 
 
 हेडीज : क्रॉनस व म्ऱ्हआचा प त्र आलण झ्यूस व पॉस दोनचा भाऊ. अधोिोकाचे रा्य याच्या 
वाटण स आिे होते. अधोिोकािाह  हेड ज असेच म्हणत. हेड जिा प्ि टो (सांपत्त चा देव) असेह  
म्हणत. 
 

--------------- 
 

सगभ ४ 
 
 हेिंन : झ्यूस व िेडा याांच  म िग . स्पाटाचा राजा मेनेिॉस याच  बायको. त्रोजन राजप त्र पलॅरस 
याने लतिा प वनू त्रॉयिा नेिे. लतच  स टका करण्यासाठ  सवण ग्र क राजमांड  एकत्र झािे व ्याने 
त्रॉयवर स्वार  केि . दहा वष ेिढाई झाल्यावर त्रॉय पडिे व मेनेिॉसने हेिनिा परत स्पाटास आणिे. 
हेिन लत्रभ वनस ांदर  म्हणून प्रख्यात होत . 
 
 िॅंकेदेपॉन : स्पाताचे द सरे नाव. 
 
 ॲफ्रॉदायती : प्र लतदेवता. लहिा रोमन व्ह नस असे म्हणत. ह  सागरातून वर आि  असे मान त. 
ह  देवाांचा काराग र हेर्फ स्तस (रोमन यािा व्हिकन म्हणतात) याच  प्न . पण त  पत श  कध  एकलनष्ठ 
रालहि  नाह . देवाांपैक  ॲर स (य द्धदेवता), लदओनायसस (वारुण देव), हर्तमज व पॉस दोन आलण 
मानवाांपैक  अँकॉयसैस (त्रोजनव र इन आस याचा लपता) व ॲदोलनस याच्याश  लतचा प्र लतसांबांध होता. सवण 
देवताांमध्ये अलतस ांदर म्हणनू पॅलरस या त्रॉयच्या राजप त्राने लतिा लनवडिे. पालरतोलषकादाखि मानवाति  
परमरॅेष्ठ स ांदर  हेिन ॲिॉदायत ने ्यािा लम वनू लदि . सायप्रस व लसलथरा ह  लतच  पूजास्थाने होत . 
 
 हमीऑनी : मेनेिॉस व हेिन याांच  रूपवत  कन्या. लतचा लववाह ॲलकि जचा प त्र न ऑटॉिेमस 
(रोमन नाव लजऱ्हस) याच्याश  झािा. प ढे प्रथम पत चा खून झाल्यानांतर लतने ऑरेस्ट जश  िलन केिे. 
 
 अणँतिंॉकस : नेस्तॉरचा म िगा. यािा त्रॉयच्या रणसांग्रामात ―उषेच्या प त्राने‖ म्हणजे मेमनोनने ठार 
केिे. मेमनोन हा लतथोनस व इऑस याांचा प त्र. तो इलथओलपआचा राजा होता व त्रॉयच्या िढाईच्या 
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अखेरच्या लदवसात त्रॉयचा राजा माॲम याच्या मदत स आिा. इऑस (लहिा रोमन ऑरोरा म्हणत) ह  
पहाटेच  देव , म्हणजे उषादेव . प्र्येक रात्र  लतथोनसच  शय्यासोबत कर  व पहाटे वगेवान घोडे रथास 
जोडून आकाशात आरोहण कर  व आगाम  सूयोदयाच  सवांस सूचना देई. लतने अनेक देखण्या य वकाांना 
आपल्या मोहात ग ांतविे होते. लहने आपिा देखणा प त्र मेमनॉन यािा हेर्फ स्तसने बनविेिे उत्तम लचिखत 
लदिे होते. यािा त्रॉयच्या य द्धात, घनघोर रणकां दनात, ॲलकि जने ठार केिे. 
 
 पॅआन : या शब्दाचा अथण ―रोगम क्त करणारा‖. ऑलिम्म्पआलनवास  देवाांच्या वैद्राचे नाव ―पॅआन‖ 
होते. नांतर ह  सांज्ञा कोणाह  सांकटम क्त करणाऱ्यािा िाव ू िागिे. ॲपॉिो देवािा ह  सांज्ञा वापर त. 
कारण तो तारणहार, रोगम क्त करणारा देव आहे. नांतर ह  सांज्ञा ॲपॉिोच्या स्त लतस्तोत्रािा व नांतर 
सांग्रामग ताांना िावण्याच  प्रथा पडि . 
 
 प्रोणतअस : सागरात ि भलवष्ट्यज्ञ ―वतद्ध प रुषाचे‖ नाव. हा आपल्या ―मेंढ्ाांचा‖ म्हणजे स ि माशाांचा 
क प साांभा तो व तो पॉस दोन राजाचा प्रजाजन आहे. ऐदोथ  ह  ्याच  कन्या. 
 
 हेरी लकवा हीरा : रोमन लहिा ्य नो म्हणतात. क्रॉनॉस व ऱ्ह आ याांच  कन्या देवराज झ्यसू याच  
बह ण व प्न ह . त  किहलप्रय, हट्ट  व म्सर  होत . पलत-प्न त वारांवार भाांडणे होत. त  झ्यसूिा भ त 
असे, कारण तो लतच्या लवरोध  वतणनाबद्दि लतिा कडक लशक्षा कर . ह  लववाहसांस्थेच  अलधष्ठात्र  देवता 
होत , सौंदयणस्पधेत लतच  लनवड, त्रॉयराजक मार पलॅरसने केि  नाह  म्हणून त्रॉयच्या रणसांग्रामात लतने 
ग्र क सेनेिा सहाय्य केिे. झ्यूसच्या इतर लस्त्रयाांश  प्र लतबांधनाम  े झािेल्या प्रजेचा त  छ  कर . 
 
 णथएस्स्टस-इणजस्थस : लथएम्स्टस हा पेिॉप्सचा प त्र, ॲलमअसचा भाऊ. ॲलमअस व याचे वैर होते. 
लथएम्स्टसने ॲलमअसच्या घराण्यािा दारूण शाप लदिा. लथएस्ट सचा प त्र इलजस्थस याने ॲगमेम्नॉनचा 
खून केल्यावर प ढे ॲगमेम्नॉनचा प त्र ॲरेस्ट ज याने इलजस्थसिा ठार मारिे. 
 
 इणिंणसअन ऱ्हॅदॅमॅन्यस : होमरच्या वणणनाप्रमाणे इलिलसअन हा एक स्वगणत ल्य प्रदेश पतथ्व च्या 
पलरृमेिा आहे. श तोष्ट्ण पजणन्यालदक त्रास नसिेल्या या प्रदेशात काह  ज वाांना ्याांचे पतथ्व वर ि ज वन 
सांपल्यावर मरण न येताच, या स्वगणसमान प्रदेशात अक्षय स ख  ज वन जगण्यास पाठवण्यात येईि. या 
म िखावर ऱ्हॅदॅमनॅ्यस याच  सत्ता चािे. मेनॅिॉस हेिनसह या प्रदेशाचा रलहवास , म्हणजे ―इलिलसअन‖ 
झािा होता. 
 
 हेफीस्तस : यािा रोमन व्हिकन म्हणत. हा झ्यूस व ह रा याांचा प त्र. हा जन्मतःच िांगडा व द ब ा 
होता. हा ऑलिम्पसमध्ये देवाांचा क शि काराग र म्हणनू काम कर . हा अलन देव आहे असेह  समजत. 
ऑलिम्पसमध ि सवण देवाांचे राजवाडे यानेच बाांधिे होते. यानेच ॲलकि जचे रॅेष्ठ लचिखत बनविे होते. 
सायर्किॉप्स नावाच  राक्षसाांच  जमात ्याच्या भट्ट वर िोहकाम कर त. ॲि दायत , सौंदयाच  व प्र त च  
देवता, याच  प्न , पतथ्व वर हेर्फ स्तसचे वास्तव्य िेम्नॉस बेटावर असे. 
 
 िेंएर्मतज : इथाकाचा लनवतत्त राजा. ओलदससचा लपता. 
 

-------------- 
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सगभ ५ 
 
 णतथोनस : त्रॉयचा राजा माॲम याचा बांधू. इऑसचे (पहाटेच  देवता—उषा) ्याच्यावर पे्रम होते व 
लतने ्यािा देव कडून अमर्वाच  देणग  लम वनू लदि  होत . पण अक्षय यौवनाच  देणग  न लम ाल्याम  े 
तो प ढे वाधणर्कयजजणर झािा. ्यावरून अलतवतद्ध, द बळ्या माणसािा लतथोनस म्हणण्याच  पद्धत पडि . 
 
 ओरायन, अर्मतयीस : ओरायन हा ब ओलशआत ि एक देखणा राक्षस व लशकार . ्याचे मेरोप वर 
पे्रम जडिे. लतच्या लप्यािा हे न आवडून ्याने ्यािा अांध केिे. हेर्फ स्तसच्या सहाय्याने, उगव्या 
सूयावर नजर रोखल्यावर, ्याच  दृष्ट  परत आि  व तो अर्ततय स (चांद्रदेवता—दायाना—लशकार  देवता) 
च्या सहवासात राहू िागिा. प ढे इऑस (उषा)चे ्याच्यावर पे्रम जडिे. ते देवाांना न आवडून ्याांन  
अर्ततय सिा बाणाने ्याचा वध करण्यास साांलगतिे. 
 
 देमेतर : रोमन या देवतेिा सेर ज म्हणतात. ह  ग्र काांच  एक परमरॅेष्ठ देवता. लहच  सत्ता धान्य, 
र्फ ाांवर चािते. ह  झ्यसूच  बह ण, ्याच्यापासून लतिा पसीर्फॉन  नावाच  म िग  झाि . देमेतरचे 
आयालसओनवर पे्रम जडिे. ते देवाांना न रुचून तो झ्यसूकरव  मारिा गेिा. 
 
 स्स्तक्स : अधोिोकाति  एक प्रम ख नद . 
 
 फैसेस : होमरच्या काव्यात ि (कदालचत) काल्पलनक जमात. ्याांच  वसत  शलेरआ या पतथ्व च्या 
पलरृम टोकावर ि एका प्रदेशात होत  व ्याच्यावर ॲिलसनॉउस राजा रा्य कर त होता. अ्यांत चनै चे 
लविास  ज वन जगणारे हे िोक होते. यावरून होरेस आपल्या िेखनात िोभ , हावऱ्या, खादाड 
माणसािा ―र्फ ॲस‖ या नावाने सांबोध त असे. 
 
 इनी : कॅड्रमस व हमोलनआ याांच  कन्या. लहचा पत  ॲथमॅस हा लबओलशआचा राजा. याचा प्रथम 
लववाह देवराज्ञ  ह रा लहच्या आजे्ञने नेरे्फि  लहच्याश  झािा होता. पण इन वर ्याचे पे्रम होते व ्या ग प्त 
राखिेल्या प्र लतसांबांधात इन िा लिआकण स व येलिसर्तटस असे दोन प त्र झािे. याम  े ह राने क्र द्ध होऊन 
्यािा वडे िाविे व ्या वडेाच्या भरात ॲथमॅसने आपल्या प त्रािा—लिआकण सिा ठार केिे. हे पाहून इन  
लहने येलिसर्तटससह सम द्रात उड  घेति  व ्या दोघाांचे सागरदेवताांत रूपाांतर झािे. येलिसर्तटसिा 
पॅि यन व इन िा ल्य क लथआ असे नाव पडिे. आपल्या पातकाचे प्रायलरृच म्हणून ॲथमॅस लनवालसत 
झािा व प ढे तो थेसि िा गेिा. 
 
 ॲम्फीणमती : सागरदेवता. सागरसम्राट पॉस दोनच  प्न . लहच  भमूध्य सम द्रावर लवशषे सत्ता 
चािे. लहचा प त्र लमतॉन. पॉस दोन आपिा लत्रशूि आपटून सम द्रावर वाद े व पतथ्व वर भकूां प कर  म्हणनू 
्यािा ―महान भकूां पकारक‖ असे सांबोध त. 
 

---------------- 
 
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ ६ 
 
 नौणसयस, नौणसका, ॲस्ल्सनॉस : नौलसयसने सायर्किॉप्स जमात च्या त्रासाने आपिा मू  म ि ख 
सोडून ―शलेरआ‖ या स्वगणत ल्य बेटात रा्य स्थापिे. ्याच्या प्रजेिा रै्फलसअन म्हणत. नौलसयसचा प त्र 
ॲम्ल्सनॉस. ्याच  कन्या रूपवत  नौलसका. ओलदसस या प्रदेशात आिा तेव्हा ॲम्ल्सनॉस रै्फलसअनाांवर 
रा्य कर त होता. 
 
 देिंॉस : इलजअन सम द्रात ि एक छोटे बेट. या बटेावर िेतोने ॲपॉिो देव व अर्ततय स देवता या 
ज ळ्या भावांडाांना जन्म लदिा. ्याम  े देिॉस हे झ्यूस प त्र ॲपॉिो, किाांचा, तेजाचा देव, याचे पलवत्र स्थान 
मानतात. तेथे ॲपॉिोचे मांलदर आहे. 
 

---------------- 
 

सगभ ७ 
 
 मॅरेथॉन : अथेन्सपासून २२ मिैाांवरचे ॲलरकामधिे एक खेडेगाव. ते सम द्रकाठ  वसिेिे असून 
त न बाजूांन  टेकड्याांन  वढेिेिे आहे. इ. पू. ४९० त इथे पर्तशअन्य व अथ न अन्समध्ये घनघोर य द्ध झािे. 
या िढाईत लर्फलडपायड ज स्पाटाच  मदत अथेन्सिा लम वनू देण्यासाठ  १५० मिै धावत गेिा. ्यावरून 
क ठल्याह  द घण अांतराच्या शयणत िा आता ―मरेॅथॉन शयणत‖ असे म्हणतात. 
 
 सायक्िंॉप्स : लसलसि तिे एकाक्ष, लवशािकाय, झ्यूसिा न ज मानणारे मेंढपा . ते मन ष्ट्यभक्षक 
होते. ्याांचा प्रम ख पॉि लर्फमस. काहींच्या मते हे हेर्फ स्तसचे मदतन स होते व ्याांच्या भट्ट्या एटना 
्वािाम ख च्या खाि  भगूभात हो्या. 
 
 णतणतऑस : ग आ (पतथ्व ) चा प त्र. हा य बोइआ या इलजअन सम द्रातल्या प्रचांड बटेात ि एक 
राक्षस. ह राने लचथावल्याने ्याने आर्ततम सश  िगट करण्याचा प्रय्न केिा. तेव्हा तो ॲपॉिोच्या बाणाने 
मारिा गेिा. नांतर ्यािा तातणरसमध्ये (अधोिोकाांत) रे्फकून देण्यात आिे. तेथे तो नऊ एकर जम न 
अडवनू पडून रालहिा. लगधाडे व सपण ्याच  लिव्हर सतत क रतड त. ऱ्हॅदॅमनॅ्यस हा लबओलशआचा राजा 
्यािा भेटण्यास जाई. काहींच्या मते ऱ्हॅदॅमनॅ्यस हा झ्यूसप त्र होता, तसा लतलतऑसह  झ्यूसचा प त्र होता. 
 

----------------- 
  
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ ८ 
 
 पायथो : भलवष्ट्यज्ञ ॲपॉिोचे एक पलवत्रस्थान. यावरून ॲपॉिोिा पायलथअन ॲपॉिो असे 
म्हणतात. या लठकाणाहून भलवष्ट्याचा कौि लदिा जाई. 
 
 हेरॅक्िंीज : यािा रोमन हर्कय णलिज म्हणत. प्राच न का ातिा एक महालवख्यात शरू, बिशाि  
प रुष. झ्यूसपासून ॲल्कम न िा हा झािा. ॲल्कम न  लबओलशयात ि थ नसच्या राजाच —
ॲम्र्फ लमऑनच  प्न  होत . याच  बारा व रकत ्ये प्रलसद्ध आहेत. 
 
 युरीतस : याने हेरॅर्कि जिा धन र्तवदे्रत लनष्ट्णात केिे. 
 
 ॲरीज : य द्धाचा अलधष्ठाता देव. हा झ्यसू व ह राचा प त्र. रोमन यािा मासण या नावाने ओ खतात. 
यािा कोिाहि, मन ष्ट्यहान  याांच  र्फार आवड; ्याम  े या रानट , कू्रर देवाचा इतर देव व ख द्द ्याचे 
आईबापह  दे्यष कर त. पण ॲिोदायत चे याच्यावर पे्रम जडिे होते. याच  पूजा थ् रेसमध्ये लवशषे होई. 
 
 ससी : इटि च्या लकनाऱ्याजव  याच नावाचे एक बेट हे डालकण चे वसलतस्थान होते. लतिा लतच्या 
―ऐइआ‖ या उपनावावरून ―ऐइअन डाक ण‖ असे म्हणतात. ह  ―ईटेस‖ या कॉम्ल्चसच्या राजाच , 
म ड आच्या लप्याच  बह ण होत . लहचा म िगा तेिेगॉन  यािा ―ऐआस‖ म्हणत. 
 
 किंादेवता (Mures) : या झ्यूसच्या कन्या. सालह्य, सांग ताद  किाांच्या अलधष्ठात्र  देवता हो्या. 
कवींना या स्रू्फती देत. ्या त न हो्या असे प्रथम मानिे जाई. पण आता ्या नऊ आहेत असे मानण्यात 
येते. ्याांचे आवडते वसलतस्थान लबओलशयात ि हेलिकॉन पवणत हे होत. पारनॅसस पवणत हेह  एक ्याांचे 
पलवत्र पूजास्थान. 
 
 दैफीबस : त्रॉयचा राजप त्र. त्रॉयचा राजा माॲम व राण  हेर्कय बा याांचा प त्र. पॅलरस रणाांगणावर 
पडल्यावर हेिनने याच्याश  लववाह केिा होता. त्रॉय हजकल्यावर मेनिॉसने यािा ठार केिे. 
 

--------------- 
 
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ ९ 
 
 नेणरतम : इथाकाच्या एका भागात ि उत्तरेकड ि पवणतराज . 
 
 पॉिंीफीमस : पॉस दोनचा प त्र. लसलसि मध्ये राहणाऱ्या सायर्किॉप्स जमात चा प्रम ख. लवशाि 
देहाचा, एकाक्ष, मन ष्ट्यभक्षक. एटना पवणताच्या एका ग हेत राहून तो आपल्या मेंढ्ा चार . ओलदससने 
्यािा य क्त ने अांध केिे व ्याच्या कचायातून आपि  स टका करून घेति . 
 
 तेिेंमस : भलवष्ट्यज्ञ; य लरमसचा प त्र. 
 

सगभ १० 
 
 पसीफॉनी : लहिा रोमन प्रॉझरप ना म्हणतात. ह  झ्यूस व द म तर याांच  कन्या. ह  र्फ िे तोड त 
असता, अधोिोकाचा स्वाम  हेड ज याने लतिा प वनू नेऊन आपि  राण  केि . द म तरने रागावनू 
धान्य, र्फ े पतथ्व वर उगव ूलदि  नाह त. तेव्हा झ्यसूने हमीजिा हेड जकडे पाठविे. हेड जने पसीर्फॉन िा 
एक डा ींब खावयास लदिे व लतिा द म तरकडे ऑलिम्पसमध्ये पाठविे. पण अधोिोक चे र्फ  खाल्लिेे 
असल्याम  े पसीर्फॉन  ऑलिम्पसमध्ये बारा मलहने राहू शकत नसे. त न मलहने लतिा हेड जकडे जाव ेिागे. 
या िोककथेचा आशय अथातच असा आहे क , पसीर्फोन  म्हणजे धान्यवतक्षाांचे ब ज त न मलहने पतथ्व च्या 
खाि  राहते व नांतर नऊ मलहने र्फ ते-र्फ िते, मातेपाश  राहते. पसीर्फोन  व द म तर याांच  पूजा 
ॲलटकामध्ये होत असे. 

 
 तायरेणसअस : थ ब समधिा एक प्रख्यात भलवष्ट्यज्ञ. सातव्या वषापासूनच तो आांध ा झािा होता. 
तो व ेोव े  थ ब सच्या शासकाांना, भलवष्ट्य जाणून, योलय वागण क चा सल्ला देई. पण थ ब सवर ―सात 
रा्याांन ‖ स्वार  केि  तेव्हा थ ब स सोडून तो गेिा व रस््यात मरण पाविा. अधोिोक  गेल्यावरह  ्याचे 
वतणमान व भलवष्ट्याचे ज्ञान कायम होते व आपल्या स वणणदांडाच्या आधाराने तो भलवष्ट्य वतणव . बाक च्या 
मतता्म्याांना पूवीचे काह च ज्ञान राहत नसे. तायरेलसअसिा द घण आय ष्ट्य िाभिे होते. ्याम  े ग्र सच्या 
इलतहासात व ेोव े  ्याचे नाव, उत्तम सल्लागार व शहाणा भलवष्ट्यवाद  म्हणून येते. 
 
 हेडीजचे ऱ्हासराज्य : हेड ज हा हेड ज नावाच्या अधोिोकाचा राजा. तातारस हा एक अधोिोक 
हेड जच्याह  खाि  आहे व तेथे ―तायतनज‖ हे देवाांचे बांडखोर शत्रू बांलदस्त करून ठेविेिे होते. पराभतूाांचा 
प्रदेश म्हणून ्यािा ―ऱ्हासरा्य‖ असे म्हणत असाव.े प ढे हेड जिोकािा कध  कध  तातारसच म्हण ू
िागिे. 
 
 ओणशअनस नदी : प्राच न ग्र काांच  अश  समजूत होत  क , पतथ्व  एक सपाट गोि आहे व 
लतच्याभोवत  ओलशअनस नद  सतत वाहत राहते. या नद तून सूयण, चांद्र, तारे उगवतात व लतच्यातच 
माव तात अश  ्याांच  कल्पना होत . या नद च्या काठावर मतताांचा िोक होता. प ढे भौगोलिक ज्ञान 
वाढल्यावर ॲटिँलटक महासागरािा ―ओलशॲनस‖ म्हणू िागिे. 
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 णविंापनदी : ओलशॲनस नद च  उपनद  म्स्तर्कस. लतच  उपनद  ―कोलकटस‖ लहिा ―लविापनद ‖ 
(River of Wailing) म्हणत. काहींच्या मते ह  नद  ग्र स मधल्या एपायरस नावाच्या वायव्य म िखात आहे व 
त  ॲकेरॉन नद च  उपनद  आहे. प ढे ॲकेरॉनचा अधोिोकाश  सांबांध येत असल्याम  े या दोन्ह  नद्राांना 
अधोिोकात ि नद्रा म्हणू िागिे. ॲकेरॉनभोवती मततज वाांच्या छाया (Shades) अधोिोकात प्रवशे 
लम वण्यासाठ  घोटा त राहत व लविाप कर त. 
 
 एरेबस : केऑसचा प त्र. रात्र ह  ्याच  बह ण व प्न , याम  े ्याच्या नावाश  “घोर अांधार” 
जोडिा जाऊ िागिा व ्याम  े पतथ्व खािच्या ्या तमोमय प्रदेशातून मतताांना हेड जमध्ये प्रवशे 
करण्यापूवी जाव ेिागते, ्या प्रदेशािा एरेबर म्हणू िागिे. 
 

सगभ ११ 
 
 पीणिंअस : थेसि त ि लथआ येथ ि लमर्तमदोनाचा राजा. इॲकसचा प त्र. सावत्र भावाच  ह्या, 
सासऱ्याचा च कून झािेिा वध वगैरे अनेक अपराधाांम  े ्यािा लनवालसत होऊन खूप भटकाव ेिागिे. 
शवेट  तो पेलिअन पवणतावर आिा. तेथे ्याने जिाप्सरा थेलतसश  लववाह केिा व ्याना ॲलकि ज हा प त्र 
झािा. महान योद्धा ॲलकलिज त्रॉयच्या मोलहमेवर गेिा तेव्हा अलतवाधणर्कयाम  े प लिअस मोलहमेवर जाऊ 
शकिा नाह  व प ढे प त्रशोक ्याच्या नलशब  आिा. 
 
 एणपकॅस्ते : थ ब सचा राजा इलदपस याच  प्न  व माता. लहिा जोकास्टे या नावाने ओ खतात. 
इलदपसच्या ज वनावर अनेक ग्र क शोकनाये लिलहि  गेि  आहेत. सोर्फोर्कि ज या थोर नाटककाराने 
त न शोकनाये इलदपसवर लिलहि  आहेत. इलदपस जन्मिा तेव्हा ्याच्या मातालप्याने ्यािा लिथेरॉन 
प्रवणतावर टाकून लदिे, कारण भलवष्ट्यवाण  अश  होत  क  तो लप्याचा वध कर ि व मातेश  लववाह कर ि. 
इलदपसिा एका मेंढपा ाने कॉहरथच्या राजाराण च्या स्वाध न केिे. ्या अप्यह न जोडप्याने इलदपसिा 
स्वतःच्या प त्रासारखे वाढविे. प ढे इलदपसिा आपल्याबद्दिचे भलवष्ट्य क िे तेव्हा आपल्या हातून घोर पाप 
घडू नये म्हणनू तो कॉहरथ सोडून लनघािा. वाटेत िेईसिा ्याने ठार मारिे. तो थ ब सचा राजा व आपिा 
लपता आहे याच  ्यािा कल्पना नव्हत . प ढे तो लथब सिाच आिा व जोकास्टेश  िलन करून लथब सचा 
राजा झािा. अनेक वषांन  स्य क ल्यावर वैतागाने ्याने डो े र्फोडून घेतिे व तो लनवालसत झािा. 
 
 िेंदा : स्पाताचा राजा लतन्दॅलरस याच  प्न . अश  िोककथा आहे क  झ्यूस लतच्यावर मोलहत 
होऊन हांसाच्या रूपाने आिा व ्याच्यापासून लतिा दोन अांड  झाि . एका अांड्यातून कॅस्तर व पोिर्कस हे 
ज  े म िगे लनघािे व द सऱ्यातून भ वनस ांदर  हेिन. नांतर िेदािा म्र्कितेम्नेस्ता ह  म िग ह  पत पासून 
झाि . लहने प ढे आपिा पत  ॲगमेम्नॉन याचा खून केिा. 
 
 फीद्रा : लमनॉसच  कन्या. थ लसअस या अथेन्सच्या राजाच  प्न . लहने आपल्यावर पापदृष्ट  
ठेवण्याचा खोटा आरोप आपिा सावत्र म िगा लहपॉलितस याच्यावर केिा. प ढे लहपॉलितस मरण 
पावल्यावर ्याचे लनरपरालध्व लसद्ध झािे. थ लसअसिा त व्र अन ताप झािा व र्फ द्राने आ्मह्या केि . 
 
 ॲणरॲद ने : लमनॉसच  कन्या. थ लसअसच्या लप्याने (अथेन्सचा राजा इलजअस) ्यािा क्र तचा 
राक्षस लमनोतोर याच्याकडे इतर ६ य वक व ७ य वतींसह ब   म्हणून पाठविे. ॲलरॲद नेचे थ लसअसवर पे्रम 
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जडिे व लतने ्यािा लमनेतोरचा वध करण्यास व दोऱ्याच्या ख णेने चक्रव्यूहातून बाहेर जाण्यास मदत 
केि . थ लसअस लतिा घेऊन परत येत असता, वाटेत लदआ (नॅर्कसॉस) बेटावर लतिा अर्ततलमसच्या बाणाने 
मरण आिे. काहींच्या मते थ लसअसने लतिा ्या बटेावर टाकून लदिे; प ढे लदओनायसस (वारुण देव) 
लतिा भेटिा व ्याांचा लववाह झािा. 
 
 क्िंायमेनी : (१) ओलशॲनस (याच नावाच्या नदाचा अलधष्ठाता देव) व तेथ स (य रॅनस व ग आ 
याांच  कन्या) याांच  कन्या व आयापेतस एक तायतन—य रॅनस (स्वगण) व ग  (पतथ्व ) याच  प्न , या 
दोघाांना ॲतिस, मॉन थ अस वगैरे प त्र झािे. (२) मेनिॉसच्या एका नातिग स्त्र चेह  हे नाव होते व त  
हेिनच  सख  होत . पलॅरसने हेिनबरोबर लहिाह  प विे होते. 
 
 एणरफेिंी : ॲम्म्र्फॲरॉसच  प्न . हामालनआ ह  ॲर ज व ॲिॉदायत  याांच  म िग . लतचे कॅदमस 
(थ ब सचा राजा) श  िलन झािे तेव्हा ्याने लतिा ह र्फस्तसने बनविेिा एक मौल्यवान हार लदिा. 
हामालनआचा भाऊ ॲडॅ्रस्टस. ॲडॅ्रस्टसने आणख  सहा राजाांच्या मदत ने थ ब सवर स्वार  केि . या 
स्वार चा उदे्दश पॉलिनायलसस या थ ब सच्या राजप त्रािा ्याचे रा्य परत लम वनू द्राव ेअसा होता. पण 
भलवष्ट्य असे होते क  या स्वार त ॲडॅ्रस्टसखेर ज बाक चे सहा राजे मत्य म ख  पडणार होते. हे 
ॲम्ि ॲरॉसिा माह त होते म्हणून तो या स्वार वर जायिा तयार नव्हता. तेव्हा पॉि नायलससने 
हामालनआच्या बह मूल्य हाराच  िािूच एलररे्फि िा दाखवनू लतिा नवऱ्याचे मन व वण्यास साांलगतिे. त  
िोभािा ब   पडि  व लतच्या आग्रहाने ॲम्ि ॲरॉस स्वार वर गेिा व मारिा गेिा. नांतर लपततमत्यचूा सूड 
्याांचा प त्र ॲलकलमऑन याने एलररे्फि िा ठार मारून घेतिा. 
 
 ॲगमेम्नॉन स्क्िंतेम्नेस्था कॅसनॅ्रा : मायलसन चा राजा ॲगमेम्नॉन हा आपि  भावजय हेिन लहच्या 
स टकेसाठ  त्रॉयच्या मोलहमेवर गेिा व यशस्व  होऊन घर  परतिा. येताना त्रॉयच  राजकन्या, मायमॅच  
प त्र  कॅसनॅ्ड्रा, भलवष्ट्यवालदन , लहिा ्याने आपि  पे्रयस  म्हणून बरोबर आणि . इकडे ॲगमेम्नॉनच  प्न  
म्र्कितेम्नेस्था लहने इलजस्तसश  पे्रमसांबांध जोडिा होता. तेव्हा ॲगमेम्नॉन स्वगतह  येताच लतने व इलजस्तसने 
कपटाने ्याचा खून केिा समवते कॅसनॅ्ड्रािाह  ठार मारिे. म्र्कितेम्नेस्था ह  हेिनच  बह ण होत . 
कॅसनॅ्ड्रावर ॲपॉिोचे पे्रम होते. कॅसनॅ्ड्राने ्याच्यापासून ग्र क भाषा व भलवष्ट्यकथनाच  लवद्रा लशकून घेति  
पण आपिे पे्रम मात्र ्यािा लदिे नाह . या लवरॄासघाताने लचडून ॲपॉिोने लतिा शाप लदिा होता क , 
लतच्या भलवष्ट्यकथनावर क ण ह  लवरॄास ठेवणार नाह . 
 
 ऐआस : यािा रोमन ॲजॅर्कस म्हणत. हा सिॅलमसचा राजा. यािा होमर ―थोर ॲजॅर्कस‖ म्हणे, 
कारण ॲजॅर्कस नावाचा एक द सरा कम  शरू असा व र त्रॉयच्या मोलहमेत होता. हा ॲजॅर्कस अथवा ऐआस 
तेिॅमॉनचा प त्र व इॲकसचा नातू. बारा जहाजे घेऊन त्रॉयिा गेिेिा हा व र, ॲलकि जच्या खािोखाि, 
त्रॉयच्या य द्धात ि अ्यांत शूर योद्धा होता. ॲलकि जच्या लवख्यात लचिखतासाठ  ओलदसस व ॲजॅर्कस 
याांच्यात द्यांद्यय द्ध झािे व ्यात ओलदसस हजकिा. हा पराजय ऐआसच्या मनािा र्फार िागिा. काहींच्या 
मते ्याने या द ःखाने उन्मादात आ्मह्या केि . 
 
 णनओतोिंीयस : ॲलकि जचा प त्र. यािा लजऱ्हस असेह  म्हणतात. हा प्रथम त्रॉयच्या मोलहमेत 
नव्हता. पण प ढे भलवष्ट्यवतेे्त म्हणािे क  हा व णफिंॉके्तणसस मोलहमेवर आल्यालशवाय त्रॉय हजकिे जाणार 
नाह . तेव्हा ओलदसस ्यािा लसरॉसहून घेऊन आिा. ्याने मग य द्धात महापराक्रम केिा. प्रलसद्ध िाकड  
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घोड्याच्या पोक  त तो होता व मग बाहेर पडून ्याने अनेक त्रॉयव राांना व माॲम राजािा ठार मारिे. 
त्रॉयच  राजकन्या पॉि र्कसेना लहचा ्याने लप्याच्या समाध समोर ब   लदिा. ि ट त हेक्तरच  प्न  
ॲन्द्रोमकॅ  ्याच्या वाटण स आि . ग्र सिा परतल्यावर ्याने थेसि त ि आपिे णथआचे रा्य सोडिे व 
तो एणपरसमध्ये स्थालयक झािा. ्याचा लववाह हमीऑन , मेनिॉसच  कन्या, लहच्याश  झािा. काहींच्या 
मते हमीऑन  ह  ऑरेस्ट जच  वालदत्त वधू असल्याम  े, ऑरेस्ट जने लनओतोि यसचा वध केिा. 
 
 मेम्नॉन : लतथोनस व इऑस याांचा अलतदेखणा प त्र. तो इलथओलपयाचा राजा झािा व त्रॉयचे य द्ध 
सरता सरता, माॲमच्या मदत िा आिा. ्याच  माता इऑस (उषादेव ) लहच्या लवनांत वरून हेर्फ स्तसने 
्याच्यासाठ  खास लचिखत बनवनू लदिे. ्याने नेस्तॉरप त्र अलँतिोकसिा मारिे पण अखेर घनघोर 
य द्धानांतर ॲलकि जने ्याचा वध केिा. ्याच्या मातेच्या साा्ं वनासाठ  झ्यसूने मेम्नॉनिा अमर्वाच  
देणग  लदि  तेव्हा ्याच्या लचतेतून अनेक पक्ष  लनमाण झािे. हे पक्ष  दर वषी मेम्नॉनच्या समाध िा भेट 
देतात अश  िोककथा आहे. 
 
 णमनॉस : झ्यूस व य रोपाचा प त्र. ऱ्हॅदॅमॅन्यसचा भाऊ. हा क्र तचा राजा व कायदे करणारा होता. 
्याम  े मत्यूनांतरह  हेद जमध्ये ्यािा न्यायदानाचा अलधकार देण्यात आिा. 
 
 णसणसफस : इऑिसचा प त्र. थेसि चा राजा. ्याचे मेरॉप , ॲतिसच  कन्या, लहच्याश  िलन 
झािे. काहींच्या मते तो ऑटोलिकसचा प त्र व ओलदससचा लपता होता. ओलदससच  माता अणँतस्क्िंआ 
होत . लसलसर्फसने कॉहरथ शहर वसविे असे म्हणतात. तो व्यापार, नौकानयन याचा प रस्कता होता. पण 
स्वभावाने िोभ , कपट  होता. ्याच्या द ष्ट्कत ्याांबद्दि मत्यूनांतर ्यािा अधोिोक  लशक्षा झाि . एक प्रचांड 
सांगमरवर  लशिा एका टेकड च्या माथ्यावर चढवण्याचे काम ्यािा लदिे. पण त  लशिा माथ्यािा स्पशण 
करताच त ापयंत गडगडत येई व लसलसर्फसिा त  प न्हा प न्हा चढव त राहाव ेिागे. 
 
 हीबी : यौवनाच  देवता. झ्यसू व ह राच  कन्या. देवाांना अमतताचे प्यािे भरून देण्याच  कामलगर  
लतच्याकडे होत  (प ढे त  गनॅ मेड ज या देखण्या य वकाकडे आि ). हर्कय णलिसचे ऑलिम्म्पआमध्ये आगमन 
झाल्यावर ह ब ने ्याच्याश  लववाह केिा. रोमन लहिा ज बेनतास म्हणत. रोममध्ये लतच  अनेक मांलदरे 
आहेत. 
 
 हक्युभणिंस : ग्र क यािा हेरॅर्कि ज म्हणतात. या झ्यसूप त्राच  बारा व रकत ्ये प्रलसद्ध आहेत 
(Twelve Labours). ्याांपकै  एक सेबेरस या क त्र्यािा अधोिोकातून वर आणण्याचे होते. हे व रकत ्य 
सवांत कठ ण समजतात. ्या कत ्यात हमीज व अयाना याांन  ्यािा मदत केि . तो हेद जमध्ये उतरिा. 
्याने थ लसअसच  स टका केि . प्ि टो (हेड ज), अधोिोकाचा राजा याने अट घाति  क , शस्त्राांचा वापर 
न करता हर्कय णलिसने क त्रा वर न्यावा. हर्कय णलिसने तसे केिे. क त्रा य लरसलथअसिा (यानेच हर्कय णलिसिा 
बारा व रकत ्ये करावयास साांलगति  होत ) दाखविा व नांतर तो प न्हा अधोिोकाांत पोहोचलविा. हे शवेटचे 
व रकत ्य पार पाडल्यावर हर्कय णलिसिा अमर्व प्राप्त झािे. 
 
 गॉरगॉन हडळ : या नावाच्या त न हड   हो्या. स्थेनो, य लरॲलिव व मेदूसा. केसाऐवज  ्याांच्या 
मस्तकाांभोवत  सापाांचा वढेा असे. ्याांना पांख होते. लपत   नख्या हो्या. महाभयांकर दात होते. मेदूसा ह  
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म्यण होत . लतच्याकडे पाहणारा दगड होऊन पडत असे. पसीअस या ऑगासच्या शूर प रुषाने ढाि त 
प्रलतहबब पाहून मेदूसाचा लशरच्छेद केिा. प ढे अयानाने ते मस्तक आपल्या ढाि च्या मध्यभाग  बसविे. 
 
 ततँिंस : झ्यूसप त्र. याने झ्यसूच्या काह  ग प्त गोष्ट  र्फोडल्या म्हणून झ्यसूने ्यािा भ केिा तहानेिा 
राहण्याच  मत् यनूांतर अधोिोकात लशक्षा केि . ्या लशके्षचे वणणन ओलदस त आहे. ्याच्या लशके्षवरून इांग्रज  
भाषेत Tantalise हा शब्द आिा. याचा अथण झ िवणे, आशा दाखवनू नांतर लतच  ततप्त  होऊ न देणे असा 
होतो. 
 

--------------- 
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सगभ १२ 
 
 णसिंा व कॅरीबणदज : इटि  व लसलसि  याांमध ि दोन खडक याांचे वणणन सगात आिेच आहे. 
 
 सायरीनस : जिाप्सरा. ओलदससने ्याांच्या मोह घािणाऱ्या ग ताांतून आपि  स टका कश  करून 
घेति  याचे वणणन या सगात आिेच आहे. आगोनॉट स व जेसन जेव्हा याांच्याजव ून गेिे तेव्हा ्याांचे 
मोहास्त्र लनष्ट्र्फ  ठरिे. कारण जेसनबरोबरचा आगोनॉट (आगो जहाजावरचा खिाश ) ऑरलर्फअस याचे 
व णावादन सायर नच्या ग तापेक्षाह  मध र होते. ्याांच्या गाण्याने मोलहत न होता जर क ण  प्रवास  
्याांच्याप ढून लनघून गेिा तर शापवाण प्रमाणे ्याचा अांत होणार होता. तेव्हा आगोनॉट स ्याांच्यासमोरून 
लनघून गेल्यावर ्याांन  सम द्रात उड्या घेतल्या व ्याांचे खडकात रूपाांतर झािे. 
 
 ॲम्फीणमती : एक सागरदेवता. पॉस दोनच  प्न . त्रायतॉनच  माता. 
 
 आगो जेसन हेरे : थेसि त ि आय ऑिकसच्या राजाने, प ि असने आपल्या प तण्यािा, 
जेसनिा, द ष्टब द्ध ने कॉलिचसमध ि “सोनेर  िोकर” (Golden Fleece) आणायिा पाठविे. जेसनने 
ऑगासिा एक पन्नास वल््ाांचे जहाज बाांधण्यास साांलगतिे. या जहाजाचे नाव आगो. जेसनबरोबर या 
साहस  कत ्यािा हातभार िावणाऱ्या व राांना आगोनॉतस म्हणतात. हर्कय णलिस, थ लसअस वगैरे पन्नास व र 
जेसनबरोबर गेिे. कॉलिचसच  राजकन्या लमलदआ लहने जेसनिा आपि  मांत्रलवद्रा वापरून “सोनेर  
िोकर” लम वनू लदि . नांतर जेसन म लदआिा बरोबर घेऊन परतिा व ्याने लतच्याश  लववाह केिा. 
 
 हायपेणरऑन : तायतनाांपैक  एक. तायतन हे य रॅनस (स्वगण) व गे (पतथ्व ) याांच  अप्ये, ६ प त्र व ५ 
कन्या हे प्रथम स्वगात राहत पण नांतर तायतनाांन  लप्यालवरुद्ध बांड करून एक तायतन क्रॉनस स्वगालधपत  
झािा. प ढे क्रॉनसिा ्याचा प त्र झ्यसू याने पदच्यूत केिे व तायतनाांना अधोिोकाांत लभरकाविे. द सऱ्या 
एका तायतनचे नाव हायपेलरऑन. ्याच  अप्ये हेलिऑस (सूयण), सेलिन  (चांद्र) व इऑस (उषा), पण 
होमर हायपेलरऑनिाच सूयणदेव म्हणतो. 
 

----------------- 
 

सगभ १३ 
 
 फोर्मसस : सम द्रात ि वतद्ध प रुष, असे यािा म्हणतात. हा एक सम द्रदेव आहे. पाँतस व गे याांचा 
प त्र व ऑगनॅ सचा लपता. 
 
 नैआद : ग्र काांच्या लनसगणदैवताांपैक  काह  देवता. नैआद या जिदेवता. या सांख्येने पन्नास असून 
नीणरअस या रँ्फतस व ग आच्या प त्राच्या कन्या. याांच  माता दॉलरस. न लरअसिाह  “सम द्रात ि चत र वतद्ध” 
असे म्हणतात. हा म ख्यत्त्व ेभमूध्य सम द्राचा अलधपत . यािा भलवष्ट्यज्ञान असे व तो वाटेि ते रूप घेऊ शके. 
नैआदाांचे पण आलधप्य भमूध्य सम द्रावरच असे. 
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 णफणनणशअन्स : स लरआच्या लकनारपट्ट वर ि एक खडका  प्रदेश. बायबिच्या ज न्या करारात 
याांना सायदोलनअन्स म्हणजे सायदॉन नगर चे रलहवाश  असे म्हटिे आहे. लर्फलनलशअन्स हे ग्र क नाव आहे. 
पण होमरमध्ये सायदॉनचाही उल्लेख आहे. 
 
 आर्मसिंोकस : आयदोमेलनअसचा प त्र. आयदोमेलनअस हा क्र तचा राजा. याने त्रॉयच्या मोलहमेत 
मोठा पराक्रम केिा. ्याने देवाांना नवस केिा क  तो य द्धातून स खरूप स्वदेश  परतल्यास, भमू वर पाय 
ठेवताच जो पलहिा दृष्ट स पडेि ्यािा पॉस दोनिा ब   देईि. ्याच्या दृष्ट स पलहल्याांदा ्याचा प त्रच 
पडिा व ्यािा ्याने ब   लदिा. या पापाम  े क्र तवर सांकटे कोस ि , तेव्हा प्रजेने ्यािा रा्याबाहेर 
काढिे. नांतर आयदोमेलनअस इटि त गेिा व कॅिॅलप्रआत स्थाईक झािा. 
 
 ॲरेस्थूस झरा : हा प्रलसद्ध झरा ऑर्ततलजआ बेटात होता. ्याच  अलधष्ठात्र  जिदेवता. 
 
 ॲरेस्थूसा : लहच्यावरून या झऱ्यािा हे नाव पडिे. 
 

---------------- 
 

सगभ १४ 
 
 कॅस्तॉर : हा व ्याचा बांधू. पॉिर्कस हे झ्यूसचे प त्र. अलतलवख्यात व र. कॅस्तॉर हा अरॄलवद्रालनप ण 
होता. 
 
 झ्यसू गजभनाकारी : झ्यूस याचे शस्त्र लवद्र ्पात. तो मेघाांचा स्वाम  आहे. रागाविा म्हणजे तो 
अशन पात करतो. तेव्हा ढगाांचा प्रचांड गडगडाट होतो, म्हणून ्यािा गजणनाकर  म्हणतात. 
 
 दोदोना : एलपरस येथ ि ग्र काांच्या भलवष्ट्यकथनाचे अलतप्राच न स्थान. येथे एका प्रचांड ओक 
वतक्षाच्या र्फाांद्राांवरून कौि लम त असे. आवाज स्पष्ट यावा म्हणून र्फाांद्राांवर लपत ेच  भाांड  टाांग त. त  
वाऱ्याने एकमेकाांवर आद त व आवाज स्पष्ट कर त. येथ ि प रोलहताांना सेल्ल  हकवा हेल्ल  म्हणत. प ढे 
डेल्र्फ च्या देववाण म  े दोदोनाच्या देववाण चे महत्त्व कम  झािे. 
 
 ताणफअन्स : आयोलनअन सम द्रात तॅणफई नावाचा छोया बेटाांचा समूह आहे. तेथ ि रलहवाशाांचे 
नाव. 
 

----------------- 
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ १५ 
 
 हेरे : झ्यूसप्न . लहिा हीरा असेह  म्हणतात. 
 
 फेरी : थेसि त ि एक अलतप्राच न शहर. तेथे रा्य कर त असिेिा ॲदमेतस राजा व ्याच  
बायको ॲिंसेस्टीस प्रलसद्ध असून ग्र क नायाचा लवषय झाि  आहेत. या राजासाठ  जर ्याच  आई, 
प्न  हकवा लपता आपिा प्राण देत ि तर तो अमर होईि असा वर ॲपॉिोने लनयत करव  ्यािा लदिा 
होता. ॲिसेस्ट सने आपिा प्राण लदिा. पण प ढे हर्कय णलिसने लतिा अधोिोकातून परत आणिे. नांतरचे 
रे्फर चे राजे ज िम  म्हणनू इलतहासात प्रलसद्ध आहेत. ्याांन  आपि  सत्ता सवण थेसि वर चािवि  होत . 
 
 येिंम्पस : प्राच न प्रलसद्ध भलवष्ट्यवते्ता व वैद्र. ऑगासचा अलधपत . याचा वांशज थेऑस्क्िंमेनस हा 
पॉि र्फ दाजचा प त्र. पॉि र्फ दाजचे रा्य हायपेरॅलसआमध्ये होते. लथऑम्र्किमेनस हाह  भलवष्ट्यवाद  होता. 
 
 फ्युरीज : हे रोमन नाव. ग्र क याांना एर न ज् म्हणत. या सूडदेवता हो्या. या लनशचे्या कन्या. 
भयानक स्वरूपाच्या, पांखधार , ्याांच्या मस्तकाभोवत  साप ग ांडा िेिे असत व डोळ्यातून रक्त लठपकत 
असे. ्याांच  वस्त  तातणरस—अधोिोकाच्याह  खािचा अधोिोक—येथे असे. या सांख्यने त न हो्या— 
(१) लतलसर्फॉन , (२) ॲिेक्तो व (३) मेग रा. या मानवाांना इहिोक  व मत्यूनांतरह  शासन कर त. 
मातालपतराांच  अवज्ञा, वतद्धाांना प डा, खोट  शपथ, खून, आलतथ्योपचाराांचा भांग—या अपराधाांना ्या लशक्षा 
कर त. 
 

----------------- 
 

सगभ १७ 
 
 ॲत्रायदी : ॲलमअस या मायलसन च्या राजाच्या दोन प त्राांना, ॲगमेम्नॉन व मेनेिॉस याांना, ह  सांज्ञा 
होत . 
 
 नेणरतस : इथाकात ि एका पवणताचे नाव. इथाकाजव च्या एका खडका  छोया बटेाचेह  हे नाव 
आहे. इथाका हकवा ओलदससलवषयक कोठल्याह  वस्तूिा ―नेणरणशअस‖ हे लवशषेण िावतात. 
 

---------------- 
 

सगभ १९ 
 
 ऑटोणिंकस : हमीजचा प त्र, अँलतम्र्किआचा लपता. अँलतम्र्किआ ह  ओलदससच  माता. हा 
पारनेसस पवणतावर राहत असे. हा तस्कर म्हणून अलतलवख्यात होता. शरे्कसप अरने याचे नाव आपल्या एका 
िबाड पात्रािा लदिे आहे. 
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 गॉडफादर : धमणलपता. म्ख् ररृन िोकाांत अभणकािा बालप्तस्मा देताना या धमणलप्याच  उपम्स्थत  
आवश्यक असते. बरेच व ेा या धमणलप्याचे नाव अभणकािा देण्यात येई. तो व ेोव े  आपल्या धमणप त्रािा 
(Godson) अनेक वस्तू भेट देई. 
 
 पँणदऑनच्या कन्या : ॲलटकाचा राजा पलँदऑन. याच्या दोन कन्या, लर्फिॉमेिा व मॉर्कने. राजाने 
आपल्यािा परचक्रालवरुद्ध मदत देणाऱ्या त लरअसिा आपि  कन्या लर्फिॉमेिा लदि . नांतर त लरअसने 
मॉर्कनेिा लर्फनॉमेिा मेि  असे खोटेच साांगनू, लतच्याश  िलन केिे. पण लर्फिॉमेिाने मॉर्कनेिा य क्त ने स्य 
क विे. तेव्हा लचडून लतने त लरअसच्या प त्राचे—इलतसचे माांस ्यािा चोरून वाढिे. नांतर दोघ  प ून 
गेल्या. त लरअस क ऱ्हाड घेऊन ्याांच्या पाठ  िागिा. तेव्हा ्याांन  देवाच  प्राथणना केि . देवाांन  ्याांचे 
पक्षयाांत रूपाांतर केिे. लर्फिॉमेिा ब िब ि व मॉर्कने पाको   झाि . ह  पलक्षण  ―इलतस इलतस‖ असे आपल्या 
म िाांच्या नावाने आक्रां दन करते. 
 

---------------- 
 

सगभ २० 
 
 पँदॅणरऑसच्या कन्या : मेरोप चा (मेरोप  व हेलिअस या सूयणदेवाच्या कन्या—या अप्याांना 
हेणिंॲदीज असे म्हणत) प त्र. याच्या कन्या हापीजनी प वनू नेल्या हो्या. या ―हापीज‖ वाद लपशाच्च्या 
म्हणून क प्रलसद्ध हो्या. ्या पक्ष देह  असून ्याांच  मस्तके लस्त्रयाांसारख  असत. ्याांना िाांबिचक नख्या 
असत व ्या नेहम  भ केिेल्या असत. ्या भ केिेल्या प ढचे अन्न व माणसेह  प वनू नेत. 
 

-------------- 
 

सगभ २१ 
 
 अश्वमानव युणरशन : सेंतॉर हे थेसि त लपलिअन पवणतावर राहत. ते इम्र्कझऑनच  सांताने असून 
्याांचे अधे शर र अरॄाचे व अधे मानवाचे असे. िॅंणपटो येथे णपणरथाऊसच्या िलनाच  मेजवान  चािू असता 
तेथे अरॄमानवाांन  कटकट  केल्या व ्याम  े ्याांच  हकािपट्ट  हपदस पवणतावर झाि . या गोंध ात 
य लरशन प्रम ख होता ्याम  े ्यािा जबरदस्त लशक्षा झाि . 
 

-------------- 
सगभ २२ 

 
 सेफॅणिंअन्स : आयोलनअन सम द्रातिे सवात मोठे बटे—सेरॅ्फिेलनआ येथ ि रलहवास . हे बेट व 
इथाका याांमध्ये र्फक्त एक हचचो   खाड  आहे.  
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होमरकृत ओणदसी 
 

सगभ १ – ॲथीनी तेिेंमॅकसिंा भेटते 
 
 [जी कथा सनवदेन करण्याि िाह्य देण्याची प्राथशना मी स्फूर्पतदेवतेला करीत अहे तया कथेचा 
नायक अहे जो त्रॉयचा पसवत्र दुगश कजकून लुटल्यानंतर सवशाल जगभर भटकला तो सहकमती मनुष्ट्य. तयाने 
ऄनेक लोकाचं्या नगरी पासहल्या असण तयाचें रीसतसरवाज जाणनू घेतले. स्वतःचा जीव बचावण्याच्या असण 
अपल्या िोबतयानंा स्वदेशी परत अणण्याच्या धडपडीत, भर िमुद्रावर तयाने पुष्ट्कळ हाल िोिले. पण 
िारे प्रयतन करूनही तया िोबतयानंा बचावण्यात तयाला यश समळाले नाही. तया लोकानंीच अपल्या पापाने 
स्वतःवर नाश ओढवनू घेतला, कारण मूखशपणाच्या भरात तयानंी िूयशदेव हायपेसरऄनचेच बलै ऄधाशीपणे 
खाउन टाकले, असण तया देवाने ते लोक स्वदेशी कधीच परत जाउ नयेत ऄशी तजवीज केली. हीच गोष्ट 
सवस्ताराने अम्हाला िागंण्याि मी देवी स्फूतीला प्राथीत अहे. देवते, तुला वाटेल तया प्रिंगापािून ती तू 
िुरू कर.] 
 
 य द्धातून लजवांत रालहिेिे सारे िोक एव्हाना आपापल्या घर  पोहोचिे होते, आलण याप्रमाणे 
िढाईच्या आलण सागरावरच्या सांकटाांमधून पार झािे होते. एकटा ओलदसस तेवढा अडकिा होता; 
स्वगतहािा लन स्वप्न कडे परत जाण्याच  ्यािा त म  होत , पण ्याने आपल्याश  िलन कराव े या 
इच्छेने अप्सरा कॅलिप्सो या प्रबि देवतेने ्यािा उडवनू आपल्या कमानदार ग हेत ठेवनू घेतिे होते. 
स्वदेश  इथाकािा परतण्याचे ्याचे देवलनय क्त वषण जर  ऋत चक्राच्या रे्फऱ्याांन  आणिे, तर  अजून तो 
कटकट तून मोक ा होऊन आप्या लमत्रमांड  त स खरूप येऊन पोहोचिा नव्हता. तर  सवण देवाांना 
्याच्याबद्दि ह ह  वाटत होत ; नव्हत  र्फक्त पॉस दोनिा. ्याने व यणशाि  ओलदसस स्वतःच्या देशािा 
जाऊन पोहोचेपयंत ्याचा लनदणय दे्यषभावाने पाठिाग केिा. 
 
 तथालप पॉस दोन आता दूरस्थ इलथओलपअनाांना भेट देण्यास गेिेिा होता; मानवजात च्या सवात 
िाांबवरच्या वस्त तिे ते िोक, लनम्मे सूयण ब डण्याच्या जाग  व लनम्मे सूयण वर येण्याच्या जाग  राहत. तो देव े
तेथे बैिाांचा आलण एडर्कयाांचा यज्ञ स्व कारण्यास गेिा होता आलण तेथे बसून लमष्टान्नाचे स खोपभोग घेत 
होता. दरम्यान इतर देव, मानवाांचा व देवाांचा लपता जो ऑलिम्म्पअन झ्यसू ्याच्या प्रासादात जमिे होते 
आलण ्याने ्याांच्याश  चचा स रू केि . देवलप्याच्या मनात इलजस्थस या सरदाराबद्दि लवचार घो त 
होता; ्या सरदारािा ॲगमेम्नोनप त्र ऑरेम्स्तझ याने ठार मारून मोठ  क ती लम वि  होत ; आलण ्या 
इलजस्थसच्या सांदभानेच झ्यूस आता अमराांना उदे्दशून म्हणािा, “लकत  खेदकारक गोष्ट आहे, क  माणसाांन  
देवाांना दोष द्रावा लन ्याांच्या कटकट चे मू  आम्हािा मानावे; वास्तलवक दैवाने योजिेल्या कोण्याह  
द ःखापेक्षा वाईट आपत्त  ्याांच्या स्वतःच्याच पापाांन  ओढवतात. इलजस्थसचेच पहा; ॲगमेम्नोनच्या प्न चा 
अपहार करून लन लतच्या पत चा, तो स्वगतह  परतिा तेव्हा, वध करून ्याने दैवाचा अवमान केिा–
पलरणाम  ्या कत ्याने ्याचा नाश होईि हे ्यािा ठाऊक होते, कारण आपणच त क्षणदृष्ट  राक्षसनन 
हर्तमझिा ्याच्याकडे ताक द देण्यास पाठलविे होते, क  तू ्या माणसािा ठार मारू नको हकवा ्याच्या 
बायकोच  िगटह  करू नको. कारण ऑरेम्स्तझ िहानाचा मोठा होताच ्यािा घराच  ओढ िागेि लन 
ॲगमेम्नोनच्या वधाचा सूड तो नक्क च उगव ि हे हर्तमझने इलजस्थसिा बजावनू ठेविे होते. तर  इतर्कया 
लमत्र्वाच्या सूचनेनांतरह  हर्तमझ ्यािा परावतत्त करू शकिा नाह . आलण आता इलजस्थसने आपल्या सवण 
पापाांचे मोि अखेर प रेपूर मोजिे आहे.” 
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 त प्या नजरेच  देवता ॲथ न  लहने ता्का  ्यािा छेडिे, “आमच्या लप्या, क्रोनोसप त्रा, 
राजाांच्या राजा, इलजस्थसचा अांत ्याच्या िायक न सार झािा. तो जसे वागिा तसे करणाऱ्या सवांच्या 
नलशब  तेच येवो! पण माझा ज व त  त   त टतो आहे तो ओलदसससाठ —्या शहाण्या पण अभाग  
ओलदसससाठ ; इतके लदवस आपल्या साऱ्या लमत्राांना पारखा झािेिा तो, सागराच्या मध्यभाग  दूर एका 
एकिकोंड्या बटेावर झ रत रालहिा आहे. ्या बेटावर चाांगि  झाड  आहे लन एक देवता तेथे राहते, 
द ष्टब द्ध  ॲतिासच  म िग ; ्या ॲतिासिा सवण खोि भागाांसह सम द्राच  प र  मालहत  आहे, लन तो पतथ्व  
आलण आकाश लविग ठेवणाऱ्या स्तांभाांना स्वतःच्या खाद्राांन  आधार देतो. याच जाद गाराच  म िग  ्या 
द ःख  माणसािा ्याच्या असवाांच  पवा न करता ्याच्या घरापासून दूर ठेव त आहे. एकामागून एक लदवस 
खोया लन तोंडप ्या शब्दाांन  त  ्याच्या स्मतत तून इथाका लनरस्त करण्याच  पराकाष्ठा करते आहे; आलण 
न सता स्वतःच्या भमू वरून उांच जाणारा धूर पाहण्यासाठ  वाटेि ते देण्यास तयार असिेल्या ओलदससिा 
केव  मरणाच  उ्कां ठेने वाट पाहण्याखेर ज काह च करता येत नाह . तर  त झे ऑलिम्म्पअन हृदय म   च 
हेिावत नाह . मिा साांग, त्रॉयच्या मदैानावर आगाइव्हज् गिबतापाश  ्याने त झ्याप्र ्यथण जे यज्ञ केिे 
्याम  े त िा काह च सांतोष झािा नाह  का ? झ्यसू, ्याच्यालवरुद्ध इतक  कट ता का ?” 
 
 “भितांच काह तर  माझ्या बा े !” मेघसांग्राहक उत्तरिा, “्या प्रशांसन य ओलदससिा म  कसा 
कध  लवसरू शकेन ?” तो केव  साऱ्या लज्या माणसाांत सवांत शहाणाच नव्हे तर स्वगणस्थ अमराांना आह त  
देणाऱ्या सवांमध्ये अ्यांत उदारह  होता. ्याच्यावर डूख धरणारा आहे तो पतथ्व पलरवषे्टा पॉस दोन; कारण 
पॉलिर्फ मस या बिाढ् सायर्किॉप्सिा ओलदससने अांध केिे; पॉलिर्फ मस हा केव  ्याच्या जमात चा 
प्रम खच नाह , तर क्षारसागर िहरींचा रक्षक जो र्फोर्तसझ ्याच्या थूसा नामक कन्यकाप्सरेचा प त्र; आलण तो 
लतिा पॉस दोनपासून झािेिा—जेव्हा पॉस दोनने पोखरिेल्या लतच्या लववरगतहात लतच्याश  एकशय्या 
केि , म्हणनूच पॉलिर्फ मसिा आांध ा केिा तेव्हापासून भकूां पकार  पॉस दोनने ओलदससिा लनवालसत 
ठेविे आहे. ्यािा ठार मारिे नाह  इतकेच. पण चिा आता, येथे आपण सवणजण एकत्र लवचार करू लन 
्यािा परत स्वदेश  नेण्याचा मागण शोधून काढू या. माझ  खात्र  आहे क  पॉस दोनचा लनष्ठ रपणा कम  
होईि, कारण अमरदेवाांच्या सांहत इच्छेप ढे ्यािा एकयािा लटकाव धरणे शर्कयच होणार नाह . 
 
 तेजस्व  नेत्राांच्या ॲथ न ने ्यािा उत्तर लदिे, “आमच्या लप्या, क्रोनोसप त्रा, राजराजेरॄरा, स ज्ञ 
ओलदससने इथाकािा परताव ेअश  प ण्यदेवाांच  खरोखरच मजी असि  तर आपण आपिा दूत राक्षसनन 
हर्तमझ यािा ऑलगलजआ द्य पािा पाठव ूया, ्याने स ांदर  कॅलिप्सोिा ता्का  आमचा लनणणय साांगावा क  
द घणका पयंत कष्ट भोग त असिेिा लतचा पाह णा आता स्वदेश  जाण्यास लनघािा पालहजे. दरम्यान म  
स्वतः इथाकािा जाऊन ओलदससप त्राच्या मनात जरा अलधक तडर्फ उ्पन्न करते, ्यािा जास्त ध ट 
करते, म्हणजे तो आपल्या द घणक ां ति स्वदेश याांच  एक सभा भरव ि, आलण ्याांच  मेंढरे लन धष्टप ष्ट ग रे 
याांच  सरास कत्ति करून ्याांच्यावर ताव मार त का  कां ठणाऱ्या ्या लववाहाथी झ ांड िा आपल्या 
मनात ि आशय स्पष्टपणे साांगेि. ्यानांतर म  ्यािा स्पातािा लन रेताड पायिॉसकडे ्याच्या बापाच्या 
प नरागमनाच  चौकश  करायिा पाठवनू देईन. शर्कय आहे क  ्यािा लप्यासांबांध  काह  वाता ऐकू येईि, 
आलण ्याचा हा प्रय्न ्याच्या पदरात बरेचसे रॅये घाि ि.”  
 
 बोिणे पूणण केल्यावर ॲथ न ने आपल्या पायाखाि  किां लकत होऊ न शकणाऱ्या स वणाच  स ांदर 
पादत्राणे बाांधि . त  लतिा वाय वगेाने पाण्यावरून लन अनांत भमू वरून वाहून नेत. हातात लतने आपिा जड 
त क्षण धार िाविेल्या अग्राचा ब्राँझचा भािा धारण केिा होता. ्याच द घण प्रचांड भाल्याने त  ध रोदत्त 
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व राांच्या रॅेण  भेदून टाकते–जेव्हा त  महाप्रताप  लप्याच  कन्या लचथावल्याम  े क्र द्ध होते. याप्रमाणे त  
ऑलिम्पसच्या उत्त ांग लशखरावरून जण  चमकतच खाि  आि , आलण इथाकािा पोहोचताच ओलदससच्या 
घराप ढ ि अांगणाच्या देवड पाश  उभ  रालहि . अभ्यागतासारखे लदसाव ेम्हणून लतने ब्राँझचा भािा हातात 
धरिेल्या मेम्न्तझ नामक तालर्फअन जमात नायकाचे रूप घेतिे. 
 
 लतिा लदसिे क , ते गवोद्धत लववाहाथी िोक दाराप ढे ्याांन च मारिेल्या बैिाांच्या कातड्यावर 
बसून सार पाट खे त आहेत, ्याांचे लशिेदार आलण चेट ्याांच्याभोवत  कामात आहेत; लशिेदार 
लमरॅणपात्रातून मद्र व पाण  लमस  त आहेत, तर चेट माांसाचे मोठे मोठे त कडे कापून खाण्यासाठ  तयार 
कर त आहेत हकवा मेजे थाळ्या माांडण्याआध  सार्फ कर त आहेत. 
 
 स रुवात स देव कडे कोणाचे िक्ष गेिे नाह , पण लववाहाथ्यांच्या घो र्कयात तेिेमकॅस लवषण्णपणे 
बसून लदवास्वप्ने रांगव त होता क ,- एखादे व े  आपिा उदात्त लपता अज्ञातातून परत येईि, झाडून साऱ्या 
काम काांना घरातून उध ून िाव ि, लन असे आपिे राजशाह  मानसन्मान परत लम वनू प नः एकदा 
स्वतःच्या प्रजेवर रा्य कर ि,—अशा िोकाांच्या सांगत त साहलजकपणेच स चणार  अश  कल्पनालचते्र 
पाहण्यात दांग असिेल्या तेिेमकॅसचे िक्ष ॲथ न कडे गेिे आलण तो तडक देवड कडे लनघािा; ्यािा त  
शरमेच  गोष्ट वाटि  क  कोण  नवख्या माणसािा दाराश  लतष्ठत उभे रहाव ेिागाव.े तो थेट अभ्यागतापाश  
गेिा, ्याच्याश  हस्ताांदोिन करून ्याच्या हातात ि ब्राँझ भािा घेऊन, ्याने ्यािा स्नेहपूवणक 
अलभवादन केिे. 
 
 “स्वागत महाराज ! आमच्या अलतथ्याचा स्व कार व्हावा !” तो म्हणािा, “आपण कोण्या लनलमत्ताने 
येथे आिात ते थोड्या उपाहारानांतर सावकाश साांगाव.े” 
 
 असे म्हणून तेिेमकॅस प ढे लनघािा व पॅिास ॲथ न  ्याच्या मागे गेि . एकदा ्या भव्य 
सभागतहात पोहोचताच लतिा भािा घेऊन ्याने एका प्रचांड खाांबाजव च्या िाकड  माांडण वर िावनू 
ठेविा; तेथेच बिदांड ओलदससचे द सरे लक्येक भािे ठेविेिे होते. मग तो लतिा घेऊन एका नक्ष दार 
ख चीपाश  गेिा व ख चीवर एक उणासन पसरून ्यावर लतिा बसवनू लतच्या पायाखाि  ्याने एक बठै  
घडवांच  ठेवि . स्वतःसाठ  एक रांग बेरांग  त कडे जडविेि  आरामख ची ओढून घेऊन तो िलनाथी 
िोकाांच्या गदीपासून बराच दूरच्या बाजूस बसिा, कारण ्यािा धास्त  वाटि  क , लतथल्या 
कोिाहिाम  े पाह णा नाराज होईि, आलण अशा अलशष्ट माणसाांच्या सांगत ने ्यािा खाणे नकोसे वाटेि. 
लशवाय पाह ण्यास आपल्या परागांदा लप्याबद्दिह  ्यािा लवचारायचे होते. 
 
 िौकरच एक दास  एका देखण्या स वणणकिशात पाण  घेऊन आि  व लतने ते एका चाांद च्या रुां द 
पात्रात ्याांच्या हातावर हात ध ण्यासाठ  घातिे. मग लतने एक चकाकते मेज ओढून ्याांच्या बाजूस ठेविे 
आलण एका गांभ र गतहावलेक्षकेने थोडे रोट व लवलवध प्रकारच  लनवडक लमष्टाने्न मेजावर आणून ठेवि  व म क्त 
हस्ताने ्याांना वाढि . दरम्यान माांस कापणाऱ्याने िाकड  थाळ्याांवर नाना तऱ्हेचे माांसखांड आपल्या 
मेजावरून आणून ्याांच्याप ढे ठेविे आलण ्याने ्याांच्या बाजूिा ठेविेल्या सोन्याच्या पेल्याांतून मद्र ओतिे. 
 
 िलनाचे इच्छ क मोठ्या ऐट त भोजनस्थ   आिे आलण ख च्यांवरून व बाकाांवरून राांगेने आपापल्या 
जाग  बसिे. ्याांच्या व रलशिेदाराांन  ्याांच्या हातावर पाण  ओतिे आलण दासींन  ्याांच्याजव च्या 
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टोपल्यात रोटाांच्या राश  ठेवल्या, तसेच चेटाांन  लमरॅणपाते्र पेयाांन  काठोकाठ भरि . प ढे वाढिेिे 
उत्तमोत्तम पदाथण ्या िोकाांन  हव े लततके घेऊन खाल्ले, आलण सवांच  भकू व तहान भागल्यावर ते 
पलरणयेच्छू अन्य स खाांचा लवचार करू िागिे. ्या नाचगाण्यालशवाय क ठल्याह  मेजवान च  पूती होत नाह  
्या उपभोगाांकडे ते व िे. एका दूताने एक स ांदर व णा आणनू ्या िोकाांन  वठे स धरून आणिेल्या 
रे्फलमअस नामक चारणाच्या हात  लदि . एखादे मध र ग त स रू करण्यासाठ  ्याने स रुवात च्या तारा 
छेडताच तेिेमकॅस चमकदार डोळ्याांच्या ॲथ न कडे वाकून इतराांना ऐकू न जाईि अशा हिर्कया 
आवाजात म्हणािा,— 
 
 “महाराज, माझ्या स्पष्ट बोिण्याने आपल्यािा कानकोंड्यासारखे होणार नाह  अश  आशा आहे. 
्या लतकडच्या टो  िा गाण्याबजावण्याखेर ज द सऱ्या कशाचाह  लवचार न करणे लकत  सोपे आहे! ते 
ख शाि द सऱ्याच्या लजवावर मोर्फत जगत आहेत—अशा एकाच्या क  ्याच्या श भ्र अस्थ  क ठल्या तर  दूर 
देशात पावसात क जत असत ि हकवा खाऱ्या सम द्राच्या िाटाांत घरांग त पडल्या असत ि! इथाकात 
्याचे क्षणदशणन होण्याचा अवकाश, प ून जाण्यासाठ  जास्त वगेवान पाय लम ाव ेम्हणून हे आपिे सवणस्व 
देत ि! पण वस्त म्स्थत  अश  आहे क  ्याचा काह तर  भयानक शवेट झािा आहे. तो परत येईि असे 
आम्हािा साांगून लदिाशाचा एक तर  उ् ् वि कण आम्हािा देईि असा पतथ्व च्या पाठ वर कोण ह  नाह . 
तसे होण्याच  व े कायमच  ट ि  आहे.  
 
 “तथालप मिा हे अवश्य साांगा क  आपण कोण लन कोठून आिात, आपिे जन्मग्राम कोणते? 
आपिे िोक कोण? आलण ्याअथी आपण पाय  नर्क क च आिा नाह त ्याअथी क ठल्या प्रकारच्या 
गिबतातून आिात? खिाशाांन  त म्हािा इथाकािाच उतरविे ते कसे काय, आलण ते िोक स्वतः कोण 
आहेत म्हणून साांगतात? लशवाय द सर  एक गोष्ट मिा जाणनू नयायच  आहे. इथाकािा आपि  ह  
पलहि च भेट आहे क  पूवी कध  माझ्या िोकाांन  आपिे स्वागत केिे होते? ते प ष्ट्क च सांभाव्य आहे, 
कारण माझा लपता जसा दूरदेश  अन्यत्र भेट  देई तसाच तो आमच्या घर ह  अभ्यागताांचे आलतथ्य कर त 
असे.” 
 
 “म  त िा सवणकाह  साांगतो,” तेजस्व  नेत्राांच  ॲथ न  म्हणाि , “स ज्ञ राजा अँलकॲिस हा माझा 
लपता होता. माझे स्वतःचे नाव मेंलतझ आलण सागरसांचार  तालर्फअन जमात चा म  प्रम ख आहे. इथाकामध्ये 
येऊन पोहोचण्याबद्दि साांगायचे तर म  माझ्या स्वतःच्या गिबत खिाशाांसह मद्र-धूसर सम द्रपार आिो. 
चकाक्या िोहाचा पोतभार घेऊन आम्ह  तेलमस  या परदेश  बांदराकडे लनघािो आहोत, आलण तेथे 
िोहाच्या बदल्यात ताांबे घेण्याचा आमचा हेतू आहे. माझ  नौका या नगर जव च्या लकनाऱ्यािा िावि  
नसून ्या लतकडे उघड्या प्रदेशात नैऑन झाड खािच्या रैथ् रॉन खाड त आहे. आपल्या उभयताांच्या 
क ट ांबाबद्दि साांगायचे तर परस्परसांबांध बऱ्याच पूवीच्या का ापासून आहेत; जर वतद्ध महाराज, िेअतीझ 
याांना जाऊन लवचारिेस तर ते त िा साांगत ि. कारण मिा क िे आहे क  ते आता नगर िा येत 
नसतात, कष्टाचे लन एकिकोंडे ज णे कां ठ त आपल्या शतेावर राहतात. एक म्हातार  दास  ्याांच्या 
लदमत िा आहे, आलण टेकड वरच्या ्याांच्या द्राक्षमळ्यात खाि वर पायलपट  करून ते थकतात तेव्हा त  
दास  ्याांचे अन्नपाण  ्याांच्याप ढे ठेवते.” 
 
 “म  इथे येण्याचे कारण असे; म  प्र्यक्ष ऐकिे क  तो स्वगतह  आिा आहे—म्हणजे त झा लपता, 
आलण जर  देव ्याच्या मागात प्र्येक शर्कय ते लवनन आण त असिे, तर  म  अजून ठामपणे म्हणतो क  तो 
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भिा ओलदसस मेिेिा नाह , तर पतथ्व वर कोठेतर  लजवांत आहे. मिा वाटते सम द्रातल्या क ठल्या तर  दूर 
द्य पावर तो शत्रूांच्या तावड त असिा पालहजे, लनःसांशय ते िोक रानट  असून ्यािा जबर ने तेथे डाांबनू 
ठेव त असावते. आता म  काह  भलवष्ट्यवते्ता हकवा दैवज्ञ नाह , पण त िा एक भाक त साांगण्याचे धाडस 
करतो—ते माझ्या तोंडून सहज स्रू्फतीने वदविे जात आहे लन ते खरे होणार असे मिा जाणवत आहे. ्या 
भमू चे ्यािा इतके पे्रम आहे, लतच्यापासून त झा लपता र्फारसे लदवस लनवालसत राहणार नाह —जर  
बेड्याांन  जखडून ठेविेिा असिा तर , ओलदसस स टका करून घेईि हा लवश् वास धर; तो नेहम  काह तर  
मागण काढतोच.” 
 
 “पण मिा साांग, तू खरोखरच ओलदससचा प त्र का? केवढा मोठा झािा आहेस? ्याच्यासारखे 
मस्तक लन स रेख डो े त झे नर्क क च आहेत. तो त्रॉयिा जाण्यासाठ  नौकेवर चढिा लन सारे आगाइव्ह 
सेनानायक ्याांच्या भव्य नौकाांतून स्वार वर लनघािे, ्या आध  प ष्ट्क दा म  त झ्या लप्यािा भेटिो आहे व 
त म्हा बापिेकातिे साम्य मिा चलकत करते. मात्र तेव्हापासून आतापयंत आम्ह  एकमेकाांना पालहिे नाह .” 
 
 तेिेमकॅस धोरण पणे म्हणािा, “लमत्रवयण, म ह  मोकळ्या मनाने बोितो. माझ  माता म  
ओलदससचा प त्र असे साांगते हे नर्क क च, पण म  स्वतः काह  साांगू शकत नाह . स्वतःचा लपता जाणणारे मिू 
शहाणेच म्हटिे पालहजे! अहा, लकत  बरे झािे असते जर म  स्वतःच्या मािमते्तने वढेिेल्या म्स्थत त 
म्हातारा झािेल्या एखाद्रा भालयवान माणसाचा म िगा असतो तर! प्र्यक्ष तर अश  म्स्थत  आहे, लन त म्ह  
लवचारता आहाच म्हणून म्हणतो क  ्याचा म िगा म  आहे असे िोक म्हणतात, तो जन्मािा आिेल्या 
साऱ्या माणसाांत अ्यांत द दैव  म्हटिा पालहजे.” 
 
 तेजस्व  नेत्राांच  देव  उत्तरि , “आलण तर ह , तू आहेस तसा असताना, लन पेलनिॉप  त झ  माता 
असताना, त झ्या घराण्याचे भलवतव्य अपेश  ठरेि, असा लवचारदेख ि म  करू शकत नाह . पण या 
आणख  एका बाब चा ख िासा तू केिास तर बरे होईि. या मेजवान चा अथण काय? हे सग े िोक कोण ? 
आलण या प्रकरणात त झा सांबांध कोठे येतो? हे काह  वगणण  जमा करून केिेल्या भोजनसमारांभाचे िक्षण 
नव्हे! कदालचत ह  जेवणाव  हकवा िलनाच  पांगत असेि! काह  असिे तर  हे भोजनभाऊ अ्यांत अन लचत 
तऱ्हेने आपिेच असल्यासारखा त झ्या घराचा वापर कर त आहेत. अश  अशोभन य वागणूक पाहून कोणाह  
सभ्य मन ष्ट्यािा उबग येईि.” 
 
 तेिेमकॅस गांभ रपणे म्हणािा, “लमत्रमहाशय, काय चाििे आहे हे त म्ह  लवचारता ते बरोबरच 
आहे. एक का  असा होता क  हे घर सांपन्न आलण प्रलतलष्ठत म्हणण्याजोगे होते; ्या ओलदससचा उल् िेख 
त म्ह  इतर्कयात केिात, तो अद्रालप आमच्यात होता तेव्हाच  त  गोष्ट. पण ्यानांतर देवाांचे द सरेच लन अलधक 
क लटि बेत ठरिे, आलण अन्य कोणाह  मानवािा वागविे नसेि असे ्याांन  ्यािा वागविे. ्यािा ्याांन  
अदृश्य केिे. तो आपल्या सैलनकाांमध्ये त्रॉयिा धारात थी पडिा असता, हकवा सवण िढणे सांपल्यानांतर 
लमत्राांच्या बाह पाशात अांत पाविा असता, तर प्र्यक्ष ्याच्या मत्यूचा मिा इतका खेद झािा नसता. कारण 
तसे घडते तर सबांध ॲलकअन राष्ट्र ्याच्या स्मत् यथण समाध  उभारण्यासाठ  एकत्र आिे असते आलण 
प त्रासाठ  आपल्या थोर नावाचा वारसा ्याने मागे ठेविा असता. पण ्याच्या नलशब  क र्ततभलूषत अांत 
नव्हता. झांझावात-लपशाच् चाांन  गूढपणे ्यािा प वनू नेिे आहे. आमच्याप रते ्याचे अम्स्त्व सांपिे आहे, 
आलण माझ्यासाठ  द ःख लन आसव ेयाखेर ज ्याने मागे काह  ठेविे नाह . आलण केव  ्याच्यासाठ च म  
इतका सहचत आलण द ःख  आहे असे नाह , कारण देव माझ्या डोर्कयावर द ःखे रलचतच गेिे आहेत. 
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दलिलकअम, साम , वनावतत, झलॅसन्थस हकवा खडका  इथाका—यात ि द्य पप्रम खाांपकै  एकह  असा 
नाह  क  जो माझ्या आईश  प निण लन करण्यासाठ  लप्रयाराधन कर त येथे माझ  मािमत्ता उडव त बसिेिा 
नाह ! लतच्याबद्दि साांगायचे तर प निण लनाच्या कल्पनेचा लतिा व ट असिा तर  त  नकारह  देत नाह , 
हकवा शवेटचा लनणणय घेण्याच ह  लतच्या मनाच  तयार  होत नाह . दरम्यान ते िोक माझे घरदार खाऊन 
र्फस्त कर त मिा कर्फल् िक बनवनू टाक त आहेत आलण माझा स्वतःचाह  ्याांन  लनकाि िाविा तर मिा 
आश् चयण वाटणार नाह .” 
 

 पॅिास ॲथ न ने आपिा राग बोिून दाखविा. त  उद गारि  “लधर्क कार असोय या उमणट 
धहटगणाांच्या टो र्कयाश  झ ांज द्रायिा त झ्या हरविेल्या लप्याने येण्याच  व े लनकड ने आि  आहे खर च. 
या क्षण  या प्रासादाच्या महाद्यारापाश  तो न सता क्षणभर दशणन देता तर—! —लशरस्त्राण, ढाि लन दोन भािे 
या शस्त्रसांभाराने स् ज,—जसा प्रथम म  ्यािा पालहिा तेव्हा होता तसा,—आमच्या घर  मद्रसेवन कर त 
म क्तपणे हास्यकल् िो  उडव तय ्याव े  तो, ममेरसप त्र आयिस यािा भेट देऊन एर्फायरहून आिा 
होता. लतकडे तो गेिा होता आपल्या बाणाांच्या ब्राँझ अग्राांना िावण्यासाठ  एका प्राणघातक लवषाच्या 
शोधाथण, आलण ते देण्याचे देवभ रू आयिसने नाकारिे होते; पण माझ्या लप्याचे त झ्या लप्यावर प त्रवत 
पे्रम असल्याने ्याने ओलदससिा हव े होते ते ्यािा लदिे. खरेच, ओलदसस तेव्हा जसा होता तसा या 
पालणग्रहणेच्छूांच्या उमेदवारात येऊ शकिा असता, तर ्या सवांना ्वलरत मरण लन रडारड चे म िन 
िाभिे असते. पण अशा गोष्ट  अथातच देवाांच्या इच्छेवर अविांबून असतात. त झ्या लप्याने परत येऊन 
आपल्या प्रासादात लहशबे च कता करायचा क  नाह  हे देवाांन च ठरविे पालहजे. दरम्यान माझे त िा 
आग्रहाचे साांगणे आहे क , या िलनेच्छ काांना घरातून काढून िावायचा काह तर  मागण तू काढ. म  काय 
साांगतो लतकडे का ज पूवणक िक्ष दे. उद्रा सका   सगळ्या ॲलकअन सरदाराांना सभेिा बोिाव लन देवाांना 
साक्ष िा आवाहन करून सवांप ढे एकच घोषणा कर. सवण लववाहेच्छूांना ―आपापल्या गाव  चािू िागा‖ म्हणनू 
साांग. त झ्या मातेलवषय  साांगायचे तर िलन करण्याचा लतचा लनश् चय असल्यास लतिा लतच्या लप्याच्या घर  
परत जाऊ दे. तो तोिामोिाचा गतहस्थ आहे आलण ्याचे क ट ांब िलनाच  जेवणाव  घाि ि, ्याचप्रमाणे 
लतच्यासाठ  भरपूर ह ांड्याच ह  तरतूद कर ि, ्याांच्या लजवाभावाच्या म ि साठ  तेवढे करणे योलयच आहे. 
त झ्याबाबत माझा सल् िाह  हा आहे. तो सांय लक्तक आहे लन तो तू मानश ि अश  मिा आशा आहे. त झ  
सवोत्तम नौका लनवड, व स वल्हेकर  घे लन त झा लपता इतर्कया का पयंत का गेिेिा आहे याचा शोध 
िावण्यास न घ. कोण तर  त िा ्याच्याबद्दि साांगू शकेि, हकवा प ष्ट्क दा खऱ्या वातांचा प्रसार करणाऱ्या 
्या अर्फवा अस्मानातून लनघतात ्याति  एखाद  त झ्या कानावर पडेि. प्रथम पायिॉसिा जा लन ग णरॅषे्ठ 
नेस्तॉरिा खोदून खोदून लवचार; तसाच प ढे स्पातािा जाऊन शोणकेश मेनेिॉसिा भेट. कारण य द्धाहून 
स्वदेश  परत येणारा शवेटचा ॲलकअन तो होता. जर त झा लपता लजवांत असून परत येण्याच्या मागावर आहे 
असे तू ऐकिेस तर वषणभर हकवा अलधक का ह  त झ्या घरात ि नासधूस लनरूपाय म्हणून त िा मान्य 
कराव  िागेि. पण जर त िा क िे क  तो मतत आहे तर स्वदेश  परत ये; योलय ्या अा्ं यसांस्काराांसह 
्याच्याप्र ्यथण एक मतलत्तकाचय बाांध लन त झ्या मातेिा एका नव्या पत िा देऊन टाक. हे व्यवम्स्थत जमवनू 
प रे झािे, म्हणजे त झ्या घरातल्या या पेंढाराांचा धूतणपणाने हकवा उघड सामना करून लनकाि िावण्यासाठ  
त िा स्वतःचेच डोके चािवायिा पालहजे. तू काह  आता िहान बा  नाह स; बालिश लवचार सोडून 
द्रायिा हवते. राजक मार ऑरेम्स्तझने ्याच्या उदात्त बापाचा खून करणाऱ्या लवश् वासघातक  इलजस्थसिा 
ठार मारून जगात लकत  क ती लम वि  त  तू ऐकि  नाह स का? माझ्या लमत्रा, तू लकत  उांचाप रा लन 
उमदा गड  झािा आहेस रेय —तू ऑरेम्स्तझसारखा शरू झािा पालहजेस. मग भाव  लपढ्ा त झे ग णगान 
करत ि. 



 अनुक्रमणिका 

 “पण माझ  वाट पाहून माझे नालवक कां टा िे असत ि, लन आता माझ्या गोलजऱ्या नौकेकडे म  
चाििो. हे प्रकरण म  त झ्या हात  सोपवतो. म  जे बोििो आहे ्यावर लवचार कर.” 
 
 ―महाराज‖, शहाणा तेिेमकॅस बोििा, “आपल्या अांतर च्या कनवा ूपणाने आपण एखाद्रा लप्याने 
प त्राश  बोिाव ेतसे बोििात; आलण म  आपिे शब्द कध ह  लवसरणार नाह . आपल्यािा मागणस्थ होण्याच  
उ्स कता आहे हे मिा माह त आहे, पण म  आपणाांस थोडे जास्त व े थाांबण्याच  लवनांत  करतो, म्हणजे 
आपल्यािा स्नान करून ताजेतवाने होता येईि. मग आपल्या नौकेप्रत सांत ष्ट लचत्ताने आपल्यािा जाता 
येईि. बरोबर माझ  आठवण म्हणून, लमत्र झािेल्या अभ्यागतािा ्या प्रकारच  देणग  देतात तश  एखाद  
बह मोि लन स ांदर वस्तूह  माझ्याकडून स्व कारून नेता येईि.” 
 
 ―नाह ‖, तेजस्व  नेत्राांच  देवता म्हणाि , “म  मागािा िागण्यास उ्कां लठत आहे, मिा आता थाांबव ू
नकोस. तू कत पा ूपणे ज  देणग  स चवि स लतच्याबद्दि म्हणश ि, तर परत च्या वाटेवर मिा त  स्वगतह  
घेऊन जाऊ दे. त झ्याजव  सापडेि त  सवोत्तम वस्तू त  असू दे, त  लदल्याम  े त झे न कसान होणार 
नाह .” 
 
 देव  बोिि  आलण द सऱ्याच क्षण  त  नालहश  झाि ; छपरामधल्या लछद्रातून अदृश्य झाि , 
एखाद्रा पाखरासारख . पण लतच्या भेट नांतर तेिेमकॅसच्या अांग  प रत  लजद्द लन लहम्मत आि , आलण 
पूवीपेक्षाह  लप्याबद्दिच्या लवचारात तो मलन झािा. स्वतःमध्ये झािेिे पलरवतणन ्याच्या िक्षात आिे, 
आलण भयय क्त आदराने तो दडपून गेिा, कारण एक देव आपल्या सांगत त होता, हे ्यािा जाणविे. 
 
 आता तो तरुण राजक मार पलरणयेच्छूांकडे परत गेिा. ते गप्प राहून गाणे ऐकत असिेिे ्यािा 
आढ िे. ्याांचा प्रशांसन य चारण त्रॉयहून ॲलकअन्स कसे परत आिे लन पॅिास ॲथ न ने ्याांना 
कोणकोणत  सांकटे भोगावयास िाविे यालवषय चे गाणे गात होता. वरच्या मजल्यावर ि आपल्या 
दािनात आयकॅलरअसच  शहाण  म िग  पेलनिॉप  लहच्या कान  चारणाच्या उद्द पक व रगाथेचे ते शब्द 
पडिे आलण त  आपल्या लनवासातून उभ्या उताराच्या लजन्याने, एकट  न येता लदमत िा दोन पलरचालरका 
घेऊन खाि  आि . लतच्याश  िलन िाव ूइम्च्छणाऱ्या ्या िोकाांच्या समोर येताच ्या थोर स्त्र ने आपल्या 
डोर्कयावर ि चमक्या वस्त्राचा एक पदर गािाांवर धरिा लन भव्य पटईिा आधार देणाऱ्या एका स्तांभापाश  
त  उभ  रालहि . लतच्या दोन्ह  बाजूांना लतच्या लवश् वासू सेलवका हो्या. मग लतिा रडे कोस िे व लतने ्या 
स्पात्र चारणाच्या ग तात व्य्यय आणून म्हटिे, — 
 
 “रे्फलमअस, कवींन  रचिेल्या मानवाांच्या लन देवाांच्या मह्कायांच  त िा इतक  लवप ि मालहत  
असताना या कथेखेर ज द सऱ्या प ष्ट्क  कथाांन  तू आम्हािा म लध करू शकिा नसतास का? ्याांच्यापैक च 
एखाद  आता इथल्या रॅो्याांसाठ  लनवड लन ्याांना आपिे मद्रपान शाांतपणे करू दे. पण या चािू गाण्याचे 
प ढचे काह  गाऊ नको. ते र्फार द ःखकर आहे; ्याने माझ्या हृदयािा प   पडल्यावाचून राहत नाह . 
कारण ्या घोर आपत्त त माझ्याहून भार  आघात द सऱ्या कोणावर झािा नाह ,म —ज  सवोत्तम पत साठ  
शोक कर त लदवस कां ठते आहे आलण तोह  असा प रुष क  ्याचे नाव या भमू वर हेिासपासून आरगॉसच्या 
कें द्रस्थानापयंत द मद मत आहे.” 

  



 अनुक्रमणिका 

 पण तेिेमकॅस पेलनिॉप िा जे हव े होते तसे होऊ देण्यास तयार नव्हता. तो म्हणािा, “माते, 
आपल्या एकलनष्ठ चारणाचा ्याच्या पे्ररणेन सार आपिे रांजन करण्याचा हर्क क का अमान्य करायचा? जे 
काह  घडते ्याच  जबाबदार  कलवजनाांवर नसून स्वतः झ्यूसवर आहे, नाह  का? कारण तो देवाांचा 
राजाच. ्यािा योलय वाटेि तसा आम्हा पतथ्व वरच्या कष्टकऱ्याांश  तो व्यवहार करतो. दॅनॅअन्सच्या 
द ःखकार  द दैवाचे गाणे लनवडिे म्हणून केलनअसिा आपण दोष देऊ शकत नाह , कारण रॅोततवगािा 
सवात पसांत पडते ते नेहम  अगद  अलिकडचे गाणे. तू सोश कपणे ते ऐकण्यासाठ  मन घट ट करायिा 
हवसे, कारण त्रॉयहून कध च न परतणारा एकटा ओलदससच नाह . प ष्ट्क  इतर िोकाांचाह  अांत त्रॉयच 
होता. तेव्हा आता तू आपल्या महािात जा, स्वतःच्या कामात िक्ष घाि, माग लन धोटा प ढे घे आलण 
सेलवकाांनाह  आपापि  कामे करायिा साांग. बोिणे हे प रुषाांचे काम, आलण लवशषेतः माझे, कारण या घरात 
स्वाम  म  आहे.” 
 
 पेलनिॉप  चपापि , आलण आपल्या लनवासािा परत गेि . कारण प त्राने दाखविेल्या 
शहाणपणाच  लतच्यावर छाप पडि  होत . दासींच्या सांगत त त  वरच्या मजल्यावर ि आपल्या शय्यागारात 
गेि , आलण तेथे आपिा लप्रय पत  ओलदसस याच्यासाठ  रडि . अखेर तेजस्व  नेत्राांच्या ॲथ न ने लतचे 
डो े लमटवनू लतिा स खलनद्रा येऊ लदि .  
 
 दरम्यान ्या छायामय सभागतहात ्या लववाहेच्छूांन  एकच हल् िकल् िो  उडविा. जो तो ्या 
राण च  शय्यासोबत करण्याच  आशा बोिून दाखव ूिागिा.  
 
 पण स ज्ञ तेिेमकॅसने ्याांना औलच्याने वागण्याचे आवाहन केिे. तो उद गारिा, “सभ्य गतहस्थहो, 
माझ्या मातेचे पालणग्रहण करण्याच  इच्छा धरणाऱ्या त मचा हा लनव्व  उद्धटपणा आहे. तूतण आपण भोजन 
लन स खोपभोग शाांतपणे घेऊ या—म  आग्रहाने साांगतो हे झािेच पालहजे. कारण आज आपल्याकडे 
असिेल्या या चारणाचे गायन ऐकणे हा एक स ांदर अन भव आहे, ्याचा आवाज देवत ल्य आहे. तथालप म  
स चलवतो क  सका   आपण सवांन  सभेत आपापल्या स्थान  बसाव,े म्हणजे प्रासाद सोडून जाण्याच  
औपचालरक सूचना त म्हािा म  देऊ शकेन. होय. त म्हािा त मचे भोजनो्सव अन्यत्र करता येत ि आलण 
एकमेकाांच्या घर  स्वतःच्या पदरच  अन्नसामग्र  खातालपता येईि. पण जर त म्हािा वाटत असेि, क  
र्फ कट एका माणसाच  मािमत्ता उडवनू टाकणे लन हात झटकून मोक े होणे ह  जास्त िाभदायक योजना 
आहे, तर पोटभर खाऊन नया; दरम्यान अमरदेवाांच  म  प्राथणना करतो, क  असा एक लहशबे च कता 
करण्याचा लदवस यावा, ्या लदवश , जर  त मचा म  या माझ्या घरात नाश केिा तर  मिा ्याबद्दि दोष न 
देता हात झटकून मोक े होता याव.े” 
 
 तेिेमकॅसिा या प्रकारच्या स रात बोिण्याचे धाष्ट्यण व्हाव ेयाचे ्या सवांना महदारृयण वाटिे पण 
्याांना केव  ओठ चाव तच बसाव ेिागिे. पण अखेर य पैलथझप त्र अँलतनस उत्तरिा, “तेिेमकॅस, असे 
ध ट आलण मत्त पद्धत चे भाषण लशकवनू देव त िा आध च सा् करायिा िागिे आहेतसे लदसते. त झ्या 
लप्याचा तू प त्र असल्याम  े तू या द्य परा्याचा वारस आहेस. देव करोत आलण तू कध ह  याचा राजा न 
होवोस !” 
 
 पण तेिेमकॅस लनरुत्तर झािा नाह . तो म्हणािा, “अँलतनस, झ्यूसने मिा रा्यपद लदिे तर ते म  
आनांदाने स्व कार न, हे ऐकून त झ  बह धा लनराशा होईि. कदालचत तू वाद करश ि क  राजा होण्यापेक्षा 
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माणसाचे अलधक वाईट काह  होऊ शकणार नाह ? उिट म  ठामपणे म्हणतो क  राजा होणे ह  काह  
वाईट गोष्ट नाह —स्वतःचे घर अलधक समतद्ध होणे लन अलधकार वाढणे, यात काय लबघडिे ? तथालप 
ॲलकअन्समध्ये राजप रुषाांच  वाण नाह ; तशा तरुणा-वतद्धाांचा सम द्रवियाांलकत इथाकात स  स  ाट आहे. 
आलण ्याअथी थोर ओलदसस मतत आहे ्याअथी ्याच्या गाद वर कोण तर  एखादा ्याांच्यापैक  लनलरृत 
येणारच. पण लनदान स्वतःच्या घराचा आलण माझ्या राजलप्याने माझ्यासाठ  य द्धात हजकून घेतिेल्या 
दासदासींचा स्वाम  होण्याचा माझा उदे्दश आहे.” 
 
 याव े  ्यािा उत्तर देणारा होता पोलिबसप त्र य लरमकॅस ! “तेिेमकॅस, सागरवलेष्टत इथाकात 
आमचा राजा कोण होणार हा लनणणय अथात् देवाांन च करायचा आहे. तू अवश्य स्वतःच  मािमत्ता ठेवनू घे 
लन आपल्या घराचे रा्य कर. इथाकात िोक आहेत तेथपयंत कोण  येऊन त झ्या धनदौित श  दांगामस्त  
कर ि अशा अभद्र लवचारदेख ि नको. 
 
 पण माझ्या लप्रय तेिेमकॅस, त झ्या ्या अभ्यागताबद्दि मात्र आम्हािा काह तर  साांगच. तो मन ष्ट्य 
कोठून आिा ? ्याने ्याच्या देशाच  काय मालहत  लदि ? ्याचे िोक कोण असावते ? आलण ्याच  
जन्मभमू  कोणत  ? ्याने त झ्या लप्याच्या आगमनाच  वाता आणि  क  तो ्याच्या स्वतःच्या कामासाठ  
येथे आिा आहे? तो उड  मारून उठून इतका एकाएक  नाह सा झािा क  ्याच  ओ ख करून घेण्यास 
कोणािा व ेच लम ािा नाह ; म  आनांदाने ्याच  ओ ख करून घेति  असत , कारण ्याच्या रूपावरून 
अांदाज केिा तर तो क ि न घराण्यात जन्मल्यासारखा लदसिा.” 
 
 तो शहाणा तरुण राजक मार म्हणािा, “य लरमकॅस, माझा लपता कध ह  परत येणार नाह  हे 
लनलरृत. तव्हा म  कोठूनह  पसरिेल्या असल्या तर  कोण्याह  अर्फवाांवर लवरॄास ठेव त नाह ; ्याचप्रमाणे 
माझ  माता मांत्रणेसाठ  बोिाव ि अशा कोणा दैवज्ञाश ह  मिा काह  कतणव्य नाह . माझ्याकड ि ्या 
अभ्यागताबद्दि म्हणश ि, तर तो तॅर्फॉस येथ ि माझ्या लप्याचा एक ज ना लमत्र आहे. ्याने स्वतःच  
ओ ख करून लदि  त  सागरसांचार  तालर्फअनाांचा प्रम ख व स ज्ञ ॲलकॲिसचा प त्र मलतझ म्हणून.” 
याप्रमाणे तेिेमकॅसने अभ्यागताचे वणणन केिे, पण अांतयाम  ्यािा ठाऊक होते क  त  एक अमर देवता 
होत . 
 
 तेव्हापासून सांध्याका पयंत ते िोक नत्याच्या स खात लन गाण्याच्या आनांदात रममाण झािे. रात्र 
पडि  तर  ्याांच  चनै चािूच होत ; पण अखेर ते आपापल्या घर  झोपण्यास लनघून गेिे. मनात प ष्ट्क  
गोष्टींचा खि कर त असिेिा तेिेमकॅस स्वतःच्या शय्यागाराकडे गेिा. एका उत्तम प्राांगणात सवण बाजूांचे 
दृश्य स्पष्ट लदसेि असा तो उांच छताचा महाि होता. लतकडे ्याच्याबरोबर एक पेटत  मशाि घेऊन 
य लरम्र्किआ गेि . ह  पसेैनॉरच  नात लन ऑप्सच  कन्या. एक सच्च्या चालरत्र्याच  सेलवका होत , र्फार पूवी 
त  िहान म िग  असताना िेअर् ट झने स्वतःच्या खचाने व स बैिाांच  हकमत देऊन त  लम लवि  होत . 
आपल्या घर  ्याने लतिा लनष्ठावान प्न िा द्रावा तसा सवण प्रकारचा मान देऊन वागविे होते; मात्र 
आपल्या राण िा राग येईि या भयाने या स्त्र च्या शय्येिा तो लशविा नव्हता. त च आता ्याच्या नातवाच  
मशािज  म्हणून सेवा कर त होत ; आलण वाड्यातल्या सवण सेलवकाांत ्याच्यावर लतचेच जास्त पे्रम होते, 
कारण बा पण  ्याचे दाईपण लतने केिे होते. 
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 तेिेमकॅसने आपल्या आरामश र महािाचे दार उघडून टाकिे, तो शय्येवर बसिा आलण अांगातिा 
मऊ अांगरखा काढून ्याने ्या शहाण्या म्हातार च्या हात  लदिा; लतने घड  करून स रक ्या काढून तो 
िाकड  पिांगाजव च्या एका ख ांट िा िाविा आलण शय्यागाराबाहेर जाताना चाांद च  मूठ ओढून दार 
िाविे लन चामड्याचा पट्टा ओढून ख   जाग  बसवि . आलण तेथे रात्रभर आपल्या िोकर च्या 
पाांघरुणाखाि  तेिेमकॅस ॲथ न ने लनर्तदष्ट केिेल्या प्रवासाचे बते मनात आख त पडून रालहिा.  



 अनुक्रमणिका 

सगभ २ – इथाकातीिं वाद-प्रणतवाद 
 
 उषेने आपल्या ग िाब  छटेच्या हाताांन  पूवणलदशा उद्द लपत करताच ओलदससच्या प त्राने शय्येवरून 
उठून आपिे कपडे घातिे. ्याने खाांद्रावरून एक त क्षण खड ग िटकाविे, आपल्या स बक पाविाांवर 
भक्कम पादत्राणे बाांधि  आलण एखाद्रा देवासारखा लदसणारा तो िाांब टाांगा टाक त आपल्या शय्यागाराबाहेर 
पडिा. ्याने ता्का  स्पष्ट आवाजाच्या घोषकाांना आपल्या द घणकेश  देशबाांधवाांना सभेसाठ  
बोिावण्याच्या आज्ञा लदल्या; घोषकाांन  आमांत्रणाच  घोषणा केि  लन िोक ्वरेने जमा झािे. जेव्हा सग े 
येऊन पोहोचिे आलण सभा पूणण भरि , तेव्हा तेिेमकॅस स्वतः ब्रॉन्झचा भािा हात  धरून, केव  बाजूने 
धावणाऱ्या दोन क त्र्याांच्या सोबत ने सभास्थानाकडे लनघािा. ॲथ न ने ्यािा अशा मोहक काांत ने मांलडत 
केिे क , तो जेव्हा आिा तेव्हा सवांचे डो े कौत काने ्याच्याकडे व िे. तो आपल्या लप्याच्या जागेवर 
बसण्यास गेिा तेव्हा ्येष्ठाांन  ्यािा वाट करून लदि . वाधणर्कयाने वाकिेिा आलण लववकेाने सांपन्न असा 
वयस्क सरदार इलजलप्तअस हा प्रथम बोििा. ते स्वाभालवकच होते, कारण ्याचा स्वतःचा सौलनकप त्र 
ॲम्न्तर्फस ओलदसस राजाबरोबर मोठ्या नौकातून जिमागाने अरॄनगर  इलिअमिा गेिा होता आलण 
रानट  सायर्किॉप्सने ओलदससच्या सैलनकाांना मारून जेव्हा शवेटचे भोजन केिे, तेव्हा ्या राक्षसाच्या ग हेत 
्याचा ब   गेिा होता. आलण जर  ्यािा आणख  त न म िगे होते–िलनेच्छूांच्या घो र्कयातिा य लरनॉमस 
लन बापाच्या शते वर ध मेपणे काम करणारे दोघे तर  ॲम्न्तर्फसच  आठवण सदैव ्याच्या मनात होत . ्याचे 
द ःख असाा्ं वन य होते; आलण गतप त्रासाठ  सारॅ नयनाांन  तो आता सभेिा उदे्दशून बोिायिा उभा 
रालहिा,— 
 
 “मदे्दश बाांधवहो, त मच्या अवधानाच  म  याचना करतो. बहाद्दर ओलदससने जिमागाने प्रयाण 
केल्यापासून एकदाह  आपल्यािा सभेस बोिावण्यात आिे नाह , हकवा आपण येथे अलधवशेनह  भरविे 
नाह . आपल्यािा आता येथे आवाहन करणारा हा कोण आहे, तरुणाांपैक  एखादा क  ्येष्ठ लपढ मधिा 
कोण  ? आलण कोण्या आण बाण च्या प्रसांगाने ्यािा हा उपक्रम करावा िागिा आहे ? कदालचत ्याने 
ऐकिे असेि क  सैन्य परत येत आहे लन आगाऊ लम ािेल्या या वातेत ्यािा सवांना सहभाग  करायचे 
असेि ? का सावणजलनक लहतसांबांधाचे द सरे एखादे प्रकरण चचेसाठ  ्यािा काढायचे आहे ? काह  असिे 
तर  म  म्हणतो ―भिा माणूस‖य ्यािा आमचे आश वाद ! झ्यूस ्याच  आन्तलरक इच्छा प र  करो !” 
 
 ्याच्या शूभ शब्दाांन  ओलदससप त्रािा बरे वाटिे. एकदाचे मन मोक े करण्यास तो उ्स क होता. 
तेव्हा अलधक व े न दवडता आसनावरून उठून जाऊन तो सभेच्या मध्यभाग  उभा रालहिा. 
वादलववादतांत्रात लनष्ट्णात असिेल्या पैसेनॉर या घोषकाने ्याच्या हात  वर्क्याचा दांड लदिा, आलण 
तेिेमकॅसने प्रथम वतद्ध इलजलप्तअसकडे व ून भाषण स रू केिे,— 
 
 “पू्य महाराज, स्य काय ते आपणाांस िगेच क ेि. ह  सभा बोिावणाऱ्या माणसाचा शोध 
दूरवर करायिा नको; म च तो, लवशषेतः मिाच भार होणाऱ्या समस्येने प डिेिा. सैन्य परत येण्याबद्दि 
मिा काह ह  आगाऊ बातम  नाह . असत  तर त  सवांना साांलगति  असत . अथवा राष्ट्र य महत्त्वाचा असा 
द सराह  क ठिा प्रश्न म  स चवणार नाह —तर माझा खाजग  प्रश्न, माझ्या घरावर ओढविेि  आपत्त —
हकबह ना द हेर  आपत्त  असे म  म्हणािो तर वाजव  होईि—म  आपणाांप ढे ठेवणार आहे. पलहि  गोष्ट, ह  
क , जो एकेका  , येथे त मच्यामध्ये राजा होता लन ्याने लप्यासारखे ममता ूपणे त म्हा सवांना वागलविे 
तो माझा लपता म  गमाविा आहे; पण ्याहूनह  एक असे र्फारच मोठे सांकट माझ्यावर कोस ायचे होते क , 
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्याच्याम  े माझ्या घराचा सवणस्व  नाश व्हावा आलण माझे जे काह  लनवाहाचे साधन असेि ते ि टिे जाव.े 
सवणशोषक बाांडग  ाांच  एक झ ांड माझ्या मातेच्या मागे िागून लतिा नको असिेल्या अग्याच्या वागण क ने 
लतिा सताव त आहे; आलण हे लववाहेच्छू येथे जे त मचे नेते आहेत ्याांचे प्र्यक्ष प त्रच आहेत. ते इतके भ्याड 
आहेत क  माझ्या आईच्या वलडिाांकडे जात नाह त; तो आयकॅलरअस स्वतः ्याांच्याश  बोिण  करू शकता, 
्याच्या पसांत च्या इच्छ कािा म िग  देण्याच्या अट  ठरव ूशकता; पण ्यािा तोंड न दाखवता ते आमच्या 
घरात ये-जा करण्यात सारा व े घािवतात. ते आमच्या बैिाांच , मेंढराांच , पोसिेल्या बकऱ्याांच  कत्ति 
करून मेजवान्या झोडतात आलण आमचे िखिखणारे मद्र लपतात—साऱ्या दौित च  लकत  खराब  होत 
आहे हा लवचारह  ्याांना लशवत नाह . स्य हे आहे क  या रोगापासून घरािा म क्त कर ि असा 
ओलदसससारखा या घरािा अलधष्ठाता नाह . त म्ह  जाणािच क  या कठ ण कामासाठ  िागणार  
ग णसांपदा ्याच्याप्रमाणे आमच्या ठाय  नाह  आलण आम्ह  तसा प्रय्न केिाच तर आमचे केलविवाणे 
दौबणल्य मात्र उघडक स येईि. तर  माझ्या अलधप्याखाि  जरूर ते सेनादि असते तर लकत  आनांदाने म  
स्वतःचे सांरक्षण केिे असते ! कारण म  त म्हािा साांगतो, या िोकाांच  करण  सहनशक्त च्या पि कडच  
आहे आलण ्याप्रकारे माझ्या सांपत्त चा र्फन्ना उडविा जात आहे ्याने सभ्यतेवर अ्याचार झािेिा आहे; 
याच  च ड सभ्य गतहस्थहो, त म्हाांिा स्वतःप रत च नव्हे तर भोवतािच्या जगात ि शजेाऱ्याांत होणाऱ्या 
नाम ष्ट्क साठ ह  यायिा हव . देवाांचा लवचार करा ! ते या अन्यायाांचे प्रायलरृत्त त म्हािाच भोगण्यास 
िावत ि ह  भ त  त म्हािा नाह  काय? माझ्या लमत्राांनो, ऑलिम्म्पअन झ्यूसच्या नावाने, मानवाांच्या 
जनसभा बोिावणाऱ्या लन समाप्त करणाऱ्या थेलमसच्या नावाने, म  त मच्याकडे याचना करतो क  द ःखाने 
झ रायिा मिा एकटा असू द्रा—कदालचत त म्हािा असे तर वाटत नसेि, क  माझ्या सज्जन लप्याने त मच्या 
सैलनकाांचे नेतत्व करताना ्याांना कू्ररपणे वागविे, लन ्याचे उटे्ट रे्फडण्यासाठ  लततर्कयाच कू्ररपणे या 
परोपज व  प्राण्याांना उते्तजन द्राव े? आमच  मािमत्ता लन आमचे क प खाऊन र्फस्त करणारे त म्ह  स्वतःच 
असता, तर मिा वाटते अलधक बरे झािे असते; कारण मग भरपाईसाठ  आम्हािा दूरवर शोध करावा 
िागिा नसता. प्र्येक वस्तूच  हकमत च कत  होईपयंत आमच्या न कसानभरपाईसाठ  त म्हाांिा गावभर 
तगादे िाविे असते क  प रे होते. या त मच्या प्रस्त तच्या वतत्त नेच माझ्या हृदयात कट ता भरि  आहे लन 
लतच्यावर उपाय मिा तर  लदसत नाह .”  
 
 बोिता बोिता ्याचा लचत्तक्षोभ वाढत गेिा लन अखेर ्याच्या डोळ्यातून आसव ेर्फ टि  आलण 
्याने हातातिा दांड भमू वर रे्फकून लदिा. जमिेल्या िोकाांवरून अन कां पेच  एक िाट गेि . कोण ह  एक 
शब्द बोििा नाह  हकवा कोणाच्याने ्यािा खरमर त उत्तर देवविे नाह . ्यािा उत्तर देण्याचा प्कर 
अँलतनसने स्वतःवर घेईपयंत म लधता अभांग रालहि . अँलतनस म्हणािा,— 
 
 “काय हा शब्दाांचा र्फ िोरा, तेिेमकॅस, लन दे्यषब द्ध चे लकत  क रूप प्रदशणन ! तर मग तू आम्हािा 
िाज आणू पाहणार काय? लन आमच्यावर दोषारोप करणार ? चूक त झ  आहे ! आम्ह  लववाहेच्छू लनदोष 
आहोत असा आमचा दावा आहे. त झ  स्वतःच  माता, त  अलद्यत य कारस्थान  स्त्र , त च दोष  आहे. ऐक, 
सांपूणण त न वष–ेखरे तर जव जव  चार वषे–लतने आम्हाांिा टाांगण स िाविे आहे–सवांना आशिेा 
काह तर  कारण देत, लन प्र्येकािा लदिेल्या खाजग  सांदेशात अश  आरॄासने देत क  ज  प र  करण्याचा 
लतचा थोडादेख ि इरादा नाह . आलण लतच्या द टप्पेपणाचे हे आणख  एक उदाहरण : लतने आपल्या घरच्या 
मागावर एक मोठे वस्त्र लवणायिा घातिे आलण एक लवस्त णण आलण नाज क लवणकाम स रू केिे. त  
आम्हािा म्हणाि , ―म  कातिेिे धागे अगद च वाया जाऊ नयेत म्हणून हे काम म  प रे कर पयंत, आता 
राजे ओलदसस लनवतणल्याम  े माझ्या पालणग्रहणासाठ च  त मच  उ्स कता त म्ह  आवरून धरि त, तर माझे 
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लप्रयाराधन करणाऱ्या त म्हा तरुण सरदाराांच  म  उतराई होईन. महाराज, िेअटीझ याांच्यासाठ  हे 
शवाच्छादनवस्त्र आहे. अखेर सवण मानवाांना लचरलनद्रा देणाऱ्या भयावह मत्यूच्या ते जेव्हा आध न होत ि, 
तेव्हा माझ्या देशभलगनींत अश  अपक ती होण्याचा धोका म  प्करता कामा नये, क  ्या राजाने इतक  
सांपत्त  जमवि  ्यािा पे्रतवस्त्रालवनाच भलूमलनलक्षप्त करण्यात आिे.” अशाप्रकारे त  बोिि  आलण आम्ह  
सभ्य गतहस्थाांसारखे लतच्या मनाप्रमाणे वागत गेिो. पलरणाम  लदवसा त  मोठे लवणकाम कर , पण दर रात्र  
्याच्या बाजूिा मशाि  उभ्या करून केिेिे काम उसकटून टाक . त न वष ेया छद्मने लतने आम्हािा मखूण 
बनविे. चौथे वषण स रू झािे आलण ऋतू एकामागून एक जाऊ िागिे होते, तेवढ्ाच तो सवण प्रकार ठाऊक 
असिेल्या लतच्या एका दास ने आपल्या धलनण चे ग लपत र्फोडिे. राण िा आपिे स ांदर काम उसकटून 
टाकताना आम्ह  पकडिे आलण ते अलनच्छेने प रे करणे लतिा भाग पडिे. 
 
 तेव्हा तेिेमकॅस, हे आहे लववाहेच्छूांचे त िा उत्तर. ्याच  तू न ट दखि घे आलण सवांन ह  नयाव . 
त झ्या आईिा पाठवनू दे आलण लतचा लपता ्या माणसाच  लनवड कर ि लन जो लतिा अलधक पसांत असेि 
्याच्याश  लतिा िलन करायिा िाव. आमच्या तरुणाांच्या सहनशक्त िा आणख  अलधक ताण देण्यापासून 
लतने सावध राहाव,े आलण लतचे उत्तम हस्तव्यवसायकौशल्य, उ्कत ष्ट ब लद्धमता, लन आपिे ते खरे करण्याच  
प्रज्ञा—अशा ्या अजोड देणलया लतिा ॲथ न कडून प्राप्त झाल्या आहेत. ्याांच्यावर र्फार लवसांबून न राहाव े
हे बरे. या ग णाांच्या बाबत त लतच  बरोबर  कोणािा होणार नाह , अगद  इलतहासकथेतस द्धा, हे म  मान्य 
करतो. कारण पूवीच्या का च्या साऱ्या ॲलकअन रूपवतींमध्ये लतच्याइतके ब लद्धचात यण एक िाह  नव्हते—
ना तायरोिा, ना अल्समेन िा हकवा ना स ांदर म क टधालरण  मायलसन िा. तर ह  आताच्या प्रकरण  
पेलनिॉप ने ब द्ध चा उपयोग च क च्या मागाने केिा आहे. कारण म  त िा खात्र  देतो क  जोपयंत लदशाभिू 
झाल्याम  े घेतिेिा हा सध्याचा पलवत्रा त  सोड त नाह , तोपयंत लववाहेच्छू त झे घरदार खाऊन त िा 
उघडा पाडत ि. त  आपल्या ह शार बद्दि मोठे नाव लम व त असेि, पण ्याम  े त िा लकत  भ दंड पडत 
आहे ! म्हणून म  प न्हा म्हणतो, त  आपि  लनवड करून लतच्या देशबाांधवाांपैक  एकाश  िलन कर पयंत 
आम्ह  आमच्या शते वाड िा परत हकवा द सर कडे कोठेह  जाणार नाह .” 
 
 ―अँलतनस‖, तो स ज्ञ तरुण राजक मार म्हणािा, “मिा जन्म देऊन िहानाचा मोठा करणाऱ्या 
माझ्या आईिा घराबाहेर काढणे मिा अगद  अशर्कय आहे, आलण तेह  माझा लपता जगाच्या टोकािा 
कोठेतर  लन सांभवतः अजूनह  लजवांत असताना. आध  हा लवचार करू क  जर माझ्या मातेिा परत लतच्या 
लप्याकडे पाठवायचे माझ्या डोर्कयाने घेतिे तर आयकॅलरअसिा लकत  द्रव्य द्राव ेिागेि. प न्हा, लतच्या 
लप्याने मिा प रेपूर लप ून काढल्यानांतर, घरातून हाकिि  जात असता माझ्या मातेने लदिेल्या शापाांन  
उठविेल्या सूडकर  डालकन  माझ्यावर सोडण्यासाठ  देवह  या प्रकरणात उतरत ि आलण सरतेशवेट  
माझे सगेसोबत  माझ  छ -थू करत ि. तेव्हा तू ख शाि धरून चाि क  तसा शब्द म  कध च देणार नाह ; 
त मच्या स्वतःच्या हृदयात िजे्जच्या भावनेिा काह  स्थान असेि तर माझा प्रासाद सोडा लन द सर कडे 
क ठेतर  त मच्या मेजवान्या झोडा. स्वतःच  अन्नसामग्र  एकमेकाांच्या घरात खा. पण जर त म्हािा वाटत 
असेि क  एका माणसाच्या मािमते्तचा लवध्वांस करून स्वतः र्फ कट मोक े होणे ह  जास्त शहाणपणाच  
योजना आहे, तर पोटभर खाऊन नया; दरम्यान अमरदेवाांना म  लहशबे च कता करण्याचा लदवस यावा अश  
प्राथणना करतो—्या लदवश  त म्हािा माझ्या या घरात नष्ट करून म  मोक ा होईन.” 
 
 जणू ्याच्या शब्दाांना उत्तर म्हणून, द रून िक्ष ठेवणाऱ्या झ्यूसने पवणतलशखरावरून दोन गरुडाांना 
उड्डाणास प्रवतत्त केिे. थोडा व े ते वाऱ्याच्या लदशनेे पसरिेल्या पांखािा पांख िावनू उडत रालहिे. पण 
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सभास्थानाच्या थेट वरत  येताच, जेथे आवाजाच्या गोंगाटाने वातावरण भरिे होते तेथे ्याांन  पांख 
र्फडर्फडाव त, वाटोळ्या रे्फऱ्या घाि त गदीतल्या िोकाांच्या चेहेऱ्याकडे मरणाचे भाक त करणाऱ्या नजरा 
टाकण्यास स रुवात केि . मग ्याांन  आपल्या पांजाांचे काम चािू करून एकमेकाांचे गाि व माना दोन्ह  
बाजूांन  ओरबाड त पूवेकडे ्या गजबजिेल्या नगर च्या घरमाथ्यावरून भरार  मारि . िोक लवस्मयचलकत 
होऊन डोळ्यासमोर हा खे  होत असता ्या पक्षयाांकडे एकटक पाहतच रालहिे, आलण अशा द लरृन्हाचे 
र्फ  काय येणार याचा आपल्या मनाश  लवचार करू िागिे. अखेर वतद्ध सरदार मेस्तॉरप त्र हॅलिसर्तथझ 
उघडपणे बोििा. पक्ष ज्ञान आलण शक नलवद्रा या लवषयाांच  ्यािा ्याच्या लपढ च्या कोण्याह  माणसापेक्षा 
जास्त मालहत  होत , आलण तो जेव्हा िोकाांप ढे व्याख्यान देण्यास उठिा तेव्हा देशबाांधवाांच्या लहताच च 
हचता ्याच्या मानस  होत . तो बोििा,— 
 
 “इथाकाचे िोकहो, ऐका मिा काय म्हणायचे आहे ते, आलण आताच्या या िक्षणाांचा अथण म  काय 
िावतो ते लवशषेतः लववाहेच्छूांना उदे्दशूनच साांगतो. ्याांच्यावर एका मोठ्या सांकटाच  िाट येत आहे. 
ओलदसस र्फार का पयंत ्याच्या लमत्राांपासून दूर राहणार नाह . खरे तर याक्षण च एकूणएक िलनेच्छूांच्या 
रक्तिाांलछत भलवतव्याच  पूवणतयार  कर त तो जव पासच असेि देख ि; पलरणाम  इथाकाच्या लनरभ्र 
आकाशाखाि  राहणाऱ्या आपणा इतराांपैक ह  प ष्ट्क ाांचा नाश ओढवणार. ते घडण्याआध  ्याांना आपण 
प्रलतबांध करू शकणार नाह  काय? अथवा ्यापेक्षा ते आपण होऊनच ्याांच्या वतणनापासून परावतत्त होणार 
नाह त काय ? तोच अलधक लहतकर मागण हे म  ्याांना खात्र पूवणक साांगतो. आलण म  भलवष्ट्यकथनात 
अप्रव ण नाह ; म  पलरपक्व अन भवाने बोित आहे. ओलदससच च गोष्ट नया. आगाइव्ह सैन्यासह इलिअमिा 
जाण्यास तो नौकातून लनघािा, तेव्हा ्या स्वाविां ब  मन ष्ट्यािा ्या धोर्कयाच्या पूवणसूचना म  लदल्या हो्या 
्यान सारच सग े घडून आिे नाह  काय ? म  ्यािा साांलगतिे होते क  बऱ्याच अपेष्टा भोगून, सवण सोबत  
गमावनू परत स्वगतह  येण्यास ्यािा एकोण स वष े िागत ि लन तो परत येईि तेव्हा ्यािा कोण  
ओ खणार नाह . माझ  भालकते कश  खर  ठरत आहेत ते पहा!” 
 
 ्या वतद्धाचा परामशण घेण्यास उठिा तो पॉलिबसप त्र य लरमकॅस. तो म्हणािा, “करड्या दाढ च्या 
बाबा, प रे करा! घराकडे प ा लन त मच्या म िाांप ढे शकून वतणवा, नाह तर त  खोड्या कर त राहत ि. आलण 
या लचन्हाांचा अथण िावणे माझ्याकडे सोपवा व या कामात म  त मच्यापेक्षा वरचढ आहे. तसे पालहिे तर 
प ष्ट्क  पक्ष  उन्हे पडि  असताना हवतूेन ्याांच्या कायाथण सांचार कर त असतात. पण ्यातल्या प्र्येकािा 
अथण असतो असे नाह . ओलदससबद्दि बोिायचे तर परदेशात ्याचा दैवलवह त अांत झािेिा आहे; आलण 
्याच्याबरोबर त म्ह ह  नष्ट झािा असतात तर बरे होते! मग तर  आम्हािा त मच्या तोंडचा हा 
भलवष्ट्यलनरूपणाचा महापूर च कलवता आिा असता, लन तेिेमकॅसच्या कोपािा त म्ह  घातिेत ते इांधन 
ट िे असते! लनःसांशय त मच्या घरासाठ  एखाद  नाम  देणग  लम ेि अश  त म्हािा अपेक्षा आहे. जर 
तेिेमकॅसिा औदायाच  िहर आि  असि  तर. पण त म्हािा मिा एवढे साांगू द्रा; आलण म  जे म्हणतो ते 
लनलश् चतच अमिात येईि. जर त म्ह  ्याच्याहून वड ि असणारे व अनेक वषांचे शहाणपण पदर  असणारे, 
त मच्या वक्तत ्वाचा द रुपयोग करून या तरुण माणसािा हहसाचारािा प्रवतत्त कराि, तर पलहि  गोष्ट 
म्हणजे ्याम  े ्यािा ते अलधकच धोर्कयाचे ठरेि लन ्याबाबत तो काह  करू शकणार नाह ; आलण 
त म्हािा म्हातारब वा, अ्यांत कट  पलरणाम भोगावा िागेि, तो हा क  त मच्यावर आम्ह  असा दांड बसव ूक  
जो देण्याने त मच  छात च र्फ टेि.  
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 तेिेमकॅसिा माझा स्वतःचा उपदेश असा आहे तो म  उघडपणे सवांसमक्ष देत आहे. ्यािा 
आपल्या आईिा लतच्या वलडिाांकडे राहण्यास जायिा साांगू द्रा. तेथे ते िोक लतच्या िलनाच  तयार  करून 
लतच्यासाठ  भरपूर ह ांड्याच  व्यवस्था करत ि; लजवाभावाच्या म ि साठ  ्यान  ते करणे य क्तच आहे. हे 
सारे होईपयंत हे तरुण सरदार त म्हािा नको असिेिा हा िलनाचा आग्रह सोडून देत ि असे लचन्ह मिा 
लदसत नाह . कारण आम्ह  कोणािाह  भ त नाह , लकत ह  ्याने वक्तत ्व गाजविे तर . तेिेमकॅसिा तर 
नर्क क च नाह . हकवा, वतद्धमहाशय, त मच्या म खातून पडणाऱ्या ्या भालकताांकडेह  आम्ह  यम््कां लचतदेख ि 
िक्ष देणार नाह . त  खोट  ठरतात आलण त मचे नाव होते ्यापेक्षाह  खराब करतात. नाह , तेिेमकॅसने 
वायािा आिेिे भोगिेच पालहजे, आलण जोपयंत पेलनिॉप  आम्हािा िलनाच्या बाबत त िटकत ठेव त 
आहे, तोपयंत ्याने आपि  मािमत्ता, भरपाईच  आशा न ठेवता नष्ट होत चाििेि  पाहात रालहिे 
पालहजे. दरम्यान आम्ह  येथेच राहणार, आलण प्र्येकाने आपापल्या दजान रूप द सऱ्या वधू शोधण्याऐवज , 
रोजचे रोज ्या अलद्यत य पालरतोलषकासाठ  आम्ह  स्पधा कर त आहोत ्याच्या हचतनावर आमच्या आशा 
पोश त राहणार.” 
 
 तेिेमकॅसने आता आपि  समज तदार लनणणयशक्त  दाखवि . “य लरमकॅस, आलण माझ्या मातेचा 
अन नय करणारे बाक चे आपण प्रलतलष्ठत िोकहो, माझ्या लवनां्या सांपल्या, आलण या प्रकरणाच  अलधक 
चचा म  कर त नाह . देवाांन  आलण येथ ि सवण िोकाांन  माझ  बाजू ऐकि  आहे. आता म  मागत आहे ते 
एवढेच; एक वगेवत  नौका लन व स नालवक लम ािे तर मिा जायचे आहे तेथपयंत जाऊन परत येता 
येईि. कारण म  स्पातािा लन रेताड पायिॉसिा जाऊन चौकश  करणार आहे. माझ्या लप्याच्या प्रद घण 
अन पम्स्थत नांतर ्याच्या प नरागमनाच  काह  खबर लम ते का ते पाहणार आहे; मिा आशा आहे क  
कोण तर  मिा ्याच्याबद्दि काह  साांगेि हकवा अस्मानात उठणार  एखाद  अर्फवा मिा ऐकू येईि; 
प ष्ट्क दा तश  अर्फवा स्याचा प्रसार करते. तो लजवांत असिा लन परत च्या वाटेवर असिा तर आणख  
एक वषाचा अवध  असे न कसान सोश त घािवणे म  नाईिाजाने मान्य कर न. पण तो लनवतणिा आहे असे 
मिा क िे तर म  स्वदेश  परत येईन, सवण र तसर सांस्कार करून ्याच्याप्र ्यथण मतलत्तकाचय बाांध न 
आलण माझ्या मातेचे िलन नव्या पत श  िावनू देईन.” 
 
 तेिेमकॅस परत आपल्या जागेवर बसिा आलण मेन्तॉर बोिण्यास उठिा. तो ओलदससचा ज ना 
लमत्र असून स्वार वर जातेव े  राजाने आपि  सवण गतहव्यवस्था ्याच्यावर सोपवनू वयस्क िेअटीझचा मान 
ठेवण्याच  आलण सवण काह  स रलक्षत राखण्याच  आज्ञा लदि  होत . स्वदेशबाांधवाांना उदे्दशून उपदेशपर 
भाषण करण्यास उभे राहण्यात ्याने आपिा सद भाव प्रगट केिा. तो म्हणािा,— 
 
 “माझ्या सहनागलरकहो, माझ्याप रता म  जो लनष्ट्कषण काढिा आहे तो असा, क  राजदांड हात  
असणाराच  उलद्दष्टे याप ढे दया, औदायण आलण न्याय ह  राहू नयेत—खरोखर राजाने ज िूम लन अन्याय्य 
कत ्यात आपिा का  घािविा तर ह  हरकत नाह  असे लदसू िागिे आहे; कारण ओलदससच्याच 
उदाहरणावरून पालहिे तर ्या िोकाांवर ्याने एकेका   पे्रम  लप्यासारखे रा्य केिे, ्याांच्यापैक  
एकािाह  ्या प्रशांसन य राजाच  आज आठवणह  होत नाह . हे िक्षात नया क  अांग च्या द ष्टपणाम  े हे 
बेलशस्त लववाहेच्छू जे ग न्हे कर त आहेत ्याांच्याश  म  भाांडण उकरून काढ त नाह . ओलदसस कायमचाच 
गेिा आहे या भरवशावर ्याच  मािमता उद ध्वस्त करण्यात स्वतःच्याच ज वाांना धोर्कयात घाि त आहेत 
ते. नाह , मिा सांताप येतो तो िाचारपणे गप्प बसणाऱ्या त म्हा बाक च्याांचा. आडदाांडपणा करणाराांच  
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सांख्या क्ष ल् िक मूठभर आहे लन त म्ह  प ष्ट्क जण आहात. तर ह  त मच्याकडून दूषणाचा हकवा लनयांत्रणाचा 
एक शब्ददेख ि ्याांच्यापयंत पोहचिेिा नाह !” 
 
 य एनॉरप त्र िैओलक्रतस उड  मारून उठिा. तो ओरडिा, “मेन्तॉर, अरे डोके लर्फरिेल्या मखूा, 
आम्हािा थाांबवा म्हणून ्याांना साांगण्यात काय मोठे शहाणपण आहे? ्याांच्यालवरुद्ध पारडे जड असो हकवा 
नसो, एका जेवणाखातर ्याांना िढायिा िावणे ह  गोष्टच नाम ष्ट्क च  ठरेि. र्फार काय स्वतः इथाकाचा 
ओलदसस येऊन उभा रालहिा आलण ्याच्या डोर्कयाने घेतिे क  ्याच्या लदवाणखान्यात आम्ह  भोजन 
कर त आहोत म्हणनू आम्हा सरदाराांना राजप्रासादातून हाकून द्राव,े तर ्याच्या प्न िा ्याचा लवरह 
लकत ह  जाचक झािा असिा तर  तो परत आिा म्हणून लतिा काह ह  आनांद होणार नाह . कारण 
त्क्षण च अशा कारणाांसाठ  अशा िोकाांश  सामना देण्यात ्याचा लवकत त अांत होईि. तेव्हा तू जे स चव त 
आहेस ते बाष्ट्क पणाचे आहे. पण हे प रे झािे. सभा बरखास्त होऊ द्रा लन प्र्येकािा आपापल्या 
शते वाड वर परत जाऊ द्रा; दरम्यान तेिेमकॅसच्या सर्फर च  तयार  ्याच्या लप्याचे ज ने लमत्र म्हणून 
मेन्तॉर लन हॅलिसर्तथझ याांना करू द्रा; मिा तर  वाटते क  तेिेमकॅसच्या हातून हा प्रवास कध च स रू 
होणार नाह ; तो इथाकातच प ष्ट्क  लदवस, लम त ि तशा बातम्या गो ा कर त बसणार!” 
 
 जमिेल्या िोकाांन  ्वलरत सभासमाप्त च  सूचना स्व कारि  आलण ते लवखरून आपापल्या घर  
गेिे. दरम्यान लववाहेच्छूांन  राजा ओलदससच्या प्रासादाचा रस्ता धरिा.  
 
 एवढ्ा व ेात तेिेमकॅस एकाांतासाठ  सम द्रलकनार  गेिा, तेथे धूसर रे्फसा  िाटात ्याने हात 
ध तिे आलण ॲथ न च्या प्राथणनेसाठ  ते उांचाविे,— 
 
 “माझ  हाक ऐक, ज  तू आपल्या देव्वात काि माझ्या घर  आि स. त झ  आज्ञा होत  क  ध र्कयाने 
आवतत्त अशा सागराच्या पार नौकेने प्रवास करून द घणकािपयंत हरविेिा माझा लपता कध  तर  परत 
येणार आहे का ्याचा म  शोध नयावा. पण माझे देशबाांधव आलण ्याांच्याहूनह  माझ्या मातेच्या कच्छप  
िागिेिे धहटगण प्र्येक बाबत त माझ  कश  अडवणूक कर त आहेत ते पहा!” 
 
 ्याच्या प्राथणनेिा ॲथ न ने स्वतः येऊन उत्तर लदिे. लतने मेन्तॉरचे रूप धारण केिे आलण त  इतक  
्याच्यासारख  वाटि  क  दृष्ट  लन रॅवण दोन्ह द्यारा तेिेमकॅसिा कसि ह  शांका आि  नाह . लतने येऊन 
या स्रू्फर्ततदायक शब्दाांत तेिेमकॅसिा साांलगतिे,— 
 
 “तेिेमकॅस, आजच्या लदवसाने लसद्ध केिे क  तू भ्याडह  नाह स हकवा मखूणह  नाह स, हकवा तसा 
होणारह  नाह स. कारण त झ्या लप्याचे पौरुष लन ओज त झ्यात उतरिे आहे हा आमचा कयास खरा 
ठरिासे लदसते—आलण तो तर कततण्वाच्या प्रसांग  तसाच वादलववादातह  काय खांब र मन ष्ट्य होता! तेव्हा 
त झ्या या प्रवासाचा शवेट र्फलजत ने हकवा अपयशाने होईि ह  भ त च नको. तू जर ओलदसस लन 
पेलनिॉप चा सच् चा प त्र नसतास तरच त झे बते लवर्फि होत ि असे मिा वाटिे असते. खरे म्हणजे र्फारच 
थोडे म िगे बापाांसारखे लनपजतात. साधारणपणे ते जास्त वाईटच असतात, पण काह  थोडेसे अलधक 
चाांगिे लनपजतात. आलण ्याअथी ओलदससचे चात यण त झ्या अांग  काह  कम  प्रमाणात नाह , लन ज वनात 
त झ  भलूमका मखूाच  हकवा भ्याडाच  ठरणार नाह  असे आम्हािा लदसून आिे आहे, ्याअथी तू हा उपक्रम 
यशस्व  करश ि असा लवश् वास धरण्यास त िा काह च हरकत नाह . तेव्हा आता ्या िलनेच्छूांबद्दिचा 
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लवचार सोडून दे लन ्याांच  कटकट—कारस्थाने मनातून काढून टाक. ते मूखण आहेत लन ्याांच्या अांग  
अर्क कि हकवा इभ्रत चे भानह  नाह  हकवा जे घातक  द दैव ्याांचा इतका जव ून पाठिाग कर त आहे लन 
एकाच लदवसात ्या सवांचा लनःपात करणार आहे ्याच ह  ्याांना क णक ण नाह . दरम्यान त झ्या मनाने 
घेतिेल्या या त झ्या प्रवासािा तू िौकरच लनघणार आहेस. कारण म  नाह  का त झ्या वलडिाांचा स्नेह  लन 
त झ्यासाठ  एक वगेवत  नौका लम वनू त झ्याबरोबर म  स्वतः सर्फर वर नाह  का येणारा? तेव्हा आता घर  
जा व ्या पालणग्रहणेच्छूांच्या नजरेस पड. नांतर सवण सामग्र  लसद्ध करून त  पात्रात भरून घे,—स रयाांतून 
मद्र लन त झ्या नालवकाांना धडधाकट ठेवण्यासाठ  भर्क कम लशविेल्या चामड्याच्या गोण तून जवाचे प ठ. 
तोपयंत म  नगरात िौकरच आपख ष ने येणाऱ्या नालवकाांना गो ा करतो. आलण सम द्राने वढेिेल्या 
इथाकात नव्या लन ज न्या नौका प ष्ट्क  आहेत, ्याति  सवांत उत्तम म  स्वतः लनवड न लन हा हा म्हणता त  
स् ज करून आपण ख ल्या सम द्रावर लतिा हाकारून नेऊ.” 
 
 झ्यूसकन्या ॲथ न  बोिि  होत , आलण ्या देव चा आवाज ऐकल्यानांतर तेिेमकॅसिा रेंगा णे 
शर्कयच नव्हते; तो तडक जड अांतःकरणाने घराकडे लनघािा. प्रासादाच्या प्राांगणात ते ग ांड िलनेच्छू 
बकऱ्याांच  चामड  सोि त लन प ष्ट ड कराांना भाज त असिेिे ्यािा आढ िे. अँलतनस हसून ्याच्यापाश  
धावत आिा लन ्याचा हात धरून बरोबर च्या ना्याने म्हणािा,— 
 
 “तेिेमकॅस, माझ्या ्वि् जहाि तरुण वर्क्या, आता कठोर शब्द लन हहसेचे लवचार प रे झािे. 
नेहम प्रमाणे आमच्याबरोबर खातालपताना त िा मिा पाहू दे आलण त झ्या थोर लप्याच्या शोधाथण त िा थेट 
पलवत्र पायिॉसिा पोहोचलवण्यासाठ  एक नौका लन लनवडक नालवक लम लवण्याच  सवण व्यवस्था त झ्या 
वत ने आमचे िोक करत ि ह  मिा खात्र  आहे.” 
 
 पण अशा शब्दाांन  र्फसण्याइतका तेिेमकॅस द धख  ा नव्हता. आपिा हात झटकन काढून घेऊन 
तो म्हणािा, “अँलतनस, त मच्यासारख्या दांगेखोराांबरोबर शाांतपणे भोजनािा बसून आराम करणे माणसािा 
शर्कयच नाह . हा सवणका , म  समज येण्याइतका मोठा होईपयंत त म्ह  िलनाच्या मागण च्या नावाखाि  
माझ  सवोत्तम मािमत्ता ि ट त रालहिात एवढे प रे नाह  का? आता द सऱ्याांकडून काय झािे ते क ून 
घेण्याइतका लन स्वतःचे ब  जाणवण्याइतका अखेर स म  मोठा झािो आहे; तेव्हा त िा साांगतो क  म  
पायिॉसिा गेिो काय हकवा इथे इथाकातच त  व्यवस्था केि  काय—म  त मच्यावर दारूण अनथण ओढवनू 
आण पयंत स्वस्थ राहणार नाह . आलण ्या प्रवासाबद्दि म  बोििो ्यापासून परावतत्त होणार नाह . म  
जाणार, लनदान एक उतारू म्हणून तर , कारण मिा नौका हकवा स्वतःचे नालवक लम वता येऊ नयेत हे 
त म्हािा जास्त सोईस्कर होणारसे लदसते.” 
 
 या भाषणावर अपमानकारक शब्दाांचे लन हेटा ण चे एकच काहूर उठिे. एक तरुण धहटगण 
म्हणािा, “मिा खरोखरच वाटते क  तेिेमकॅसिा आपिे ग े कापायचे आहेत! आलण तो मदत 
लम वायिा रेताड पायिॉसिा लनघािा आहे. आपल्या रक्ताच  इतक  अनावर तहान िागल्याम  े 
कदालचत तो स्पातापयंत जाऊनच परत येईि. हकवा एर्फायर च्या स प क भमू िा भेट देणे रॅेयस्कर आहे 
असेह  ्याच्या मनात येईि. तेथून एक प्राणघातक लवष घेऊन तो परत येईि लन ते मद्रपात्रात टाकून 
आपल्या सवांना िो व ि.” 
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 आलण द सऱ्या एका ख शािचेंडू जवानाने मध्येच सूर िाविा, “अहा, पण कोणास ठाऊक? ्यानेह  
सागरसांचाराचा मागण धरिा तर घरापासून दूर रस्ता च कून तोह  ओलदसससारखाच बेपत्ता व्हायचा, आलण 
मग त  आपल्यािा केवढ  कटकट होईि! ्याच्या मािमते्तच  वाटण  आपल्यात करून नयायच , लन ्याचा 
वाडा ्याच्या आईिा लन लतच्या नवरदेवािा नजर करायचा ह  जास्त च  कामे आपल्यावर येऊन 
पडत ि!” 
 
 तेिेमकॅसने ्याांना बोिू लदिे, आलण तो आपल्या लप्याच्या भाांडाराकडे चािता झािा. ते एक 
प्रशस्त लन उांच दािन होते आलण तेथे सोने लन ब्राँझच्या वस्तू, कपड्याांन  भरिेल्या पेया तसाच स वालसक 
तेिाचा साठा होता. तेथेच हभत िगत, उत्तम म रिेल्या अस् सि लनभ े र्फ रसाच्या बनिेल्या मद्राचे क ां भ 
एकमेकाांना िागनू ओ  ने उभे होते—जणू साऱ्या अपेष्टा भोगल्यानांतर लर्फरून स्वतःचे घर ओलदससिा 
गवसेि ्या लदवसाच  वाट पाहत. भाांडाराच्या घट्ट बसणाऱ्या घड च्या दाराांना क ि पे होत . आलण 
रात्रांलदवस ते भाांडार लन ्यात ि अमोि वस्तू याांचा हवािा पैसेनॉरच  नात ऑप्सकन्या य लरम्र्किआ या 
गतहावलेक्षकेकडे होता आलण त  रक्षणकती पूणण सावध व चाणाक्ष होत .  
 
 लतिा आता भाांडारात बोिावनू तेिेमकॅस म्हणािा, “दाईबाई ऐक, तू थोडे मद्रक ां भ भरून मिा 
देश ि का? आलण ते मद्र चाांगिे असू दे,—त झा अभाग  राजा, दैवािा च कवनू, देव जाणे कोठे असेि 
तेथून केव्हातर  इथे येईि, या कायम आशवेर जे सवोत्तम मद्र तू का ज पूवणक राखून ठेविे आहेस, 
्याच्या खािोखािच्या प्रत चे. माझ्यासाठ  बारा क ां भ भरून ्याांच  तोंडे बांद कर. आलण व स मापे 
द िेल्या जवाांचे प ठ मजबतू चामड्याच्या गोण त ओतून ्या तयार करून दे. द सऱ्या कोणाजव  याबद्दि 
एक शब्दह  बोिू नकोस! सग   सामग्र  एकत्र गो ा कर. सांध्याका   माझ  माता माड वर झोपण्यास 
गेल्यानांतर म  स्वतः सग े सामान घेऊन जाईन. म  लनघािो आहे स्पातािा लन रेताड पायिॉसिा, अशा 
अटक  वर क  कदालचत माझ्या लप्रय लप्याच्या परत बद्दि मिा काह  खबर लम ेि.” 
यावर ्याच्या म्हाताऱ्या दाईने लवरोधाचा आतण स्वर काढिा.  
 
 ―िाडर्कया बा ा‖ त  तक्रार च्या स्वरात बोिि , “ह  कल्पना त झ्या डोर्कयात क णा चाांडा ाने 
लशरवि  बाबा? तू एक िता एक म िगा, आईच्या नाकातिा बाि झािेिा, आईच्या लजवाभावाचा,—
जगभर हहडत लर्फरावसे हे काय त झ्या अांगात भतू आिे आहे? आलण ओलदसस राजा तर गेिेिा, मतत 
झािेिा—्याच्या घरापासून दूर परदेशात. अरे, त झ  पाठ व ताक्षण च ते दाांडगे िोक त झ्यालवरुद्ध 
काह तर  का ेबेरे कारस्थान रचू िागत ि, लन त झा लनकाि िावनू टाकल्यावर हे सग े आपापसात 
वाटून घेत ि. आहेस इथेच घट्ट जागा धरून रहा लन आपि  स्वतःच  धनदौित राख. कष्टाचे लजणे 
प्करून वैराण सम द्रावर भटकण्याच  त िा काह  जरूर नाह .” 
 

 “दाईबाई, त िा काह  भय वाटायिा नको.” शहाण्या तेिेमकॅसने उत्तर लदिे. “या प्रकरणात एका 
देवाचा हात आहे. पण तू माझ्यापाश  शपथ घेति  पालहजेस, क  लनदान बारा लदवसपयंत हकवा म  
नसल्याचे लन लनघून गेल्याचे लतच्या िक्षात येईपयंत माझ्या भल्या मातेिा तू काह  साांगणार नाह स म्हणनू. 
लतच्या स ांदर गािाांना आसवाांन  मलिन कराव ेहे नको आहे आपल्यािा.” 

 
 ्या वतदे्धने सवण देवाांच  शपथ घेऊन ्याचे ग लपत राखण्याचे कबिू केिे, आलण त  गांभ र शपथ 
घेऊन झाल्यावर लतने ्याच्यासाठ  मद्राचे क ां भ भरिे लन लटकाऊ गोण त जवाचे प ठ ओतून लदिे. नांतर 
तेिेमकॅस लदवाणखान्यातल्या मांड  कडे गेिा.  
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 दरम्यान उ् ् विनेत्रा देव  ॲथ न  ह स द सरा एक उपाय स चिा होता. तेिेमकॅसचे रूप घेऊन 
त  नगरातून सवणत्र लर्फरि  आलण व स िोक लनवडून ्याांना लतने सूचना लदि  क  ्याांन  रात्र पडताच 
अमर्कया स नौकेपाश  जमा व्हाव.े प्र्यक्ष त  नौका लतने िोलनअसप त्र नोएमॉन या इथाकातल्या एका प्रम ख 
नागलरकाकडे मालगति , व त  ्याने आनांदाने घेऊ लदि .  
 
 सूयण माव िा लन साऱ्या रस््यात अांधार पडिा. देव ने आता त  उत्तम नौका पाण्यात ढकिि  
आलण स स् ज सम द्रयानािा अवश्य अश  सवण औजारे लतच्यावर चढवि . ह  कामलगर  झाल्यावर त  नौका 
लतने खाड च्या एका दूरच्या कोपऱ्यात नाांगरून ठेवि . ते उमदे गड  गो ा झािे, व सवण खिाश  एकत्र 
झाल्याचे पाहून देव ने प्र्येकािा ्याच्या आज्ञा लदल्या.  
 
 ्या तेजस्व नयना देव ने मग आणख  एक गोष्ट करण्याचे ठरलविे. त  ओलदसस राजाच्या 
प्रासादात गेि  लन तेथ ि लववाहेच्छूांना ते मद्रपान कर त असता लतने अश  स खद स स्त  आणि  क  अखेर 
मद्रचषक ्याांच्या हातातून ग ून पडिे. अनावर झोपेने पापण्या जड झाल्याम  े ते भोजनस्थ   रेंगा त न 
राहता नगरात आपापि  लनद्रास्थाने शोधण्यास गेिे. नांतर देलदप्यमान िोचनाांच्या देव ने प न्हा एकदा 
मेंतॉरचे रूप व स्वर घेऊन तेिेमकॅसिा प्रासादाबाहेर आपल्या बाजूस बोिाविे.  
 
 त  म्हणाि , “तेिेमकॅस, त झे बहाद्दर नालवक आपल्या वल््ाांवर बसून त झ  लनघण्याच  आज्ञा 
होण्याच  वाट पाहत तयार आहेत. चिा, ्याांच्या प्रस्थानािा आपल्याकडून उश र नको.” 
 
 असे म्हणून पॅिास ॲथ न  झपायाने प ढे लनघाि  आलण लतच्या मागोमाग तेिेमकॅस चािू 
िागिा. त  दोघे सम द्रकाठ  नौकेपयंत जेव्हा आि  तेव्हा प  ण वर ्याांचे िाांब केसाांचे नालवक ्याांच  वाट 
पाहत असिेिे लदसिे, आलण तरुण राजप त्राने ्याांच्या आलधप्याच  सूते्र हात  घेति . 
 
 ्याने आज्ञा केि , “माझ्या लमत्राांनो, माझ्या मागे या, सवण सालह्य आपण नौकेवर चढविे पालहजे. 
ते सवण वाड्यावर रचून तयार आहे, पण त म्हािा साांगून ठेवायिा हव,े क  माझ्या मातेिा हकवा म  
लवश् वासात घेतिेल्या एका दास खेर ज द सऱ्या कोणा नोकराांनाह  यातिे काह  ठाऊक नाह .”  
 
 तो प ढे लनघािा लन ्याच्या मागून नालवक गेिे. ्याांन  सवण सामग्र  लकनाऱ्यापाश  आणि  लन त  
्या उत्तम बाांधण च्या नौकेत ओलदससप त्राच्या आजे्ञन सार जागच्या जाग  िावनू ठेवि . मग ॲथ न च्या 
मागोमाग तेिेमकॅस नौकारूढ झािा. लतने नौकेच्या माग ि भागात आसन घेतिे लन लतच्या शजेार  तो 
बसिा. नालवकाांन  लकनाऱ्याचे दोर सोडून टाकिे लन बसण्याच्या बाकाांवर आपापल्या जागा घेतल्या आलण 
आता त प्या िोचनाांच्या ॲथ न ने ्याांच्यासाठ  पलश् चमेतून अखांडपणे वाहत राहणारा अन कूि वारा 
बोिावनू घेतिा, लन ्यािा मद्रश्यामि सागरावर ग ांजन कर त सोडिे. तेिेमकॅसने नावचे  यांत्रणा 
हाता ण्यास नालवकाांना उच् च स्वराने आज्ञा लदि  व लतच  तालमि  करण्यास ते धाविे. ्याांन  र्फर-
काष्टाच  डोिकाठ  ओढून काढि  लन लतच्या पोक  बठैक त ताणे उभारून देऊन त ािा पर्क क  बाांधि , 
आलण चामड्याच्या वाद्राांन  लवणिेल्या दोराांन  श भ्र श ड उभारिे. वाऱ्याने प रते भरून ते श ड र्फ गिे आलण 
जश  त  नौका वगे घेऊन मागणस्थ झाि  व उस ्या पाण्यािा रेट त प ढे लनघाि  तश  एक का   िाट 
लतच्या नावभेोवत  मोठ्याने लस्कार कर त लर्फरू िागि .  
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 जेव्हा ्या वगेवत  कत ष्ट्णवणण नौकेवर सवण काह  म्स्थरस्थावर झािे तेव्हा ्याांन  लमरॅणपाते्र काढि  
व त  मद्राने काठोकाठ भरून, का  स रू झाल्यापासून अम्स्त्वात असिेल्या अमरदेवाांना आलण लवशषेतः 
उ् ् विनेत्रा झ्यूसकन्या देवतेिा अनयणप्रदाने केि  आलण सवण रात्रभर लन उषेचा उदय होईपयंत त  नौका 
सम द्रातून मागण क्रम त रालहि .  
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सगभ ३ – नेस्तॉरकडे तेिेंमॅकस  
 
 तेजस्व  पूवण लदशचे्या जिराशींना सोडून अमराांना आलण भमू  नाांगरणाऱ्या म्यण मानवाांना प्रकाश 
देण्यास सूयाने अांतरा ात उड  घेति . प्रवास  आता नेलिअसच्या भव्य पायिॉस द गाप्रत आिे. तेथे 
कत ष्ट्णकेशवियधार  भकूां पस्वाम  पॉस दोन यास का े क  क   त बैि ब   देत असिेिे िोक ्याांना 
सम द्रलकनार  लदसिे. तेथे प्र्येक  पाचश ेिोकाांचे नऊ समूह बसिे होते, आलण प्र्येक समूहाकडे नऊ बिै 
ब   देण्यासाठ  होते. ्याांन  न कत च मारिेल्या यज्ञपशूांच्या आतड्याांच  चव घेति  होत  आलण 
देवाप्र ्यथण पश जांघेच्या माांसाचे त कडे ते भाज त होते, तेवढ्ात ह  स बक नौका ्याांच्या लदशनेे येऊन 
ठेपि . नालवकाांन  श ड ग ांडा िे, नौका नाांगरि  लन लकनाऱ्यावर पाय ठेविे. पाठोपाठ ॲथ न  उतरि . 
सवांच्या शवेट  तेिेमकॅसने नौका सोडि .  
 
 त  उद्द लपतनयना देव  आता ्याच्याकडे व ून बोिि , “तेिेमकॅस, तू आता सांकोच सोडिा 
पालहजेस; येथे अवाजव  लवनयाचे काह एक कारण नाह . त झ्या लप्याच्या अस्थ  क ठे लनलक्षप्त होऊन 
पडल्या आहेत लन ्याचा अांत कसा झािा याचा शोध िावण्यासच तू सम द्र पार केिा आहेस ना? तेव्हा थेट 
अश् वदमन नेस्तॉरकडे जा. कारण आपण येथे ्याच्याकडच  ग लपते कसेह  करून काढून घेण्यासाठ  आिो 
आहोत. पण ्याच्या तोंडून स्य हव ेअसेि तर तू स्वतःच ्याच्याकडे गेिे पालहजेस. अथात् स्यालशवाय 
्याच्यासारख्या शहाण्या माणसाकडून त िा अन्य काह  लम ेि असे मिा वाटत नाह च.” 
 
 पण तेिेमकॅस सावध होता; ्याने लवचारिे, “मेन्तॉर, ्या थोर माणसाकडे म  कसे जायचे? 
्यािा अलभवादन कसे करायचे? िक्षात घे क  भाषण करण्याचा सराव मिा म   च झािेिा नाह ; आलण 
स्वतःपेक्षा इतर्कया वड ि माणसाच  उिट तपासण  करण्यास तरुण माणसािा साहलजकच आशांका 
वाटणार.” 
 
 ॲथ न ने उत्तर लदिे, “तेिेमकॅस, जेव्हा त झ  उपजत ब द्ध  कम  पडेि, तेव्हा देव त िा स्रू्फती 
देत ि. त झ्या जन्मापासून देवाांन  त झ्या प्रगत वर िक्ष ठेविे आहे ते उगाच नाह .” 
 
 हे बोिून पिॅास ॲथ न  जिद चाि ने प ढे लनघाि , आलण देव च्या पाठोपाठ तेिेमकॅस. दोघेह  
चाित पायिॉसचे िोक यज्ञसभेसाठ  जमिे होते ्या लठकाणापाश  गेिे. तेथे नेस्तॉर ्याच्या प त्राांसह 
बसिा होता आलण ्याांचे भोवताि  बसिेिे अन याय  माांसखांडाांत सळ्या ख पश त हकवा भोजनो्सवासाठ  
माांस भाज त होते. पण परर्कया िोकाांकडे ्याांचे िक्ष जाताच ्या लदशनेे सग े स्वागताहण हात उांचाविे गेिे 
आलण आपल्यात येऊन बसण्यास ्याांन  अभ्यागताांना ख णाविे. पाह ण्याांकडे पोहोचणारा पलहिा इसम 
नेस्तॉरप त्र पैलसस्त्रतॅस याने दोघाांचे हात धरून ्याांना प  ण वर अांथरिेल्या मऊ केसाांच्या कातड्याांवर 
आपिा भाऊ थ् रॅलसलमलदझ लन ्याचा लपता याांच्याजव  जागा लदल्या. नांतर ्याने ्याांना यज्ञब ींचे अांतभाग 
वाढिे, एक स वणणचषक मद्राने भरिा आलण तो झ्यसूकन्या ढािधालरण  पिॅास ॲथ न स या शब्दाांसह 
सादर केिा:— 
 

 “हा जो उ्सव करताना आम्ह  आपणाांस लदसत आहोत तो पॉस दोन देवाप्र ्यथण आहे. लमत्रवयण, 
्या देवाच  प्राथणना करा; आलण आमचे सांस्कार साांगतात ्याप्रमाणे आपिा सांस्कारलवध , अनयणप्रदान लन 
प्राथणना, करून झाल्यावर पूणण म रिेल्या मद्राचा तो चषक या आपल्या सहचरािा द्रा, म्हणजे ्यािाह  
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तसेच करता येईि. कारण ्याांच  कोण ह  मानव उपेक्षा करू शकत नाह  ्या अमरदेवाांचा उपासक तोह  
असिा पालहजे. आलण केव  तो धाकटा, म्हणजे खरा तर माझ्या वयाचा आहे, म्हणनू हा स वणणचषक प्रथम 
आपणाकडे म  देत आहे.” आलण मध र मद्राचे ते पात्र ्याने ॲथ न च्या हात  लदिे.  
 
 ते स वणणपात्र आपल्यािा आध  देण्यात ्या तरुणाने जो धोरण पणा आलण सूक्षम ख ब  दाखलवि  त  
पाहून देव  आनांलदत झाि , आलण िगेच पॉस दोन देवाच  मनापासून प्राथणना लतने स रू केि .  
 

 “भपूलरवषे्टका पॉस दोन देवा, माझ  प्राथणना रॅवण कर, आलण आम्हा याचकाांच  इच्छापूती करण्यास 
अनमान करू नकोस. सवणप्रथम नेस्तॉर लन ्याचे प त्र याांना जय प्रदान कर. ्यानांतर या इतराांकडे अवधान 
दे आलण पायिॉसमध ि सवांना ्याांच्या बह मोि उपायनाांचे सान ग्रह र्फि दे. शवेट  ह  कत पा कर क  
आमच्या कत ष्ट्णनौकेतून ्या कामलगर वर तेिेमकॅस व म  येथे आिो, त  यशस्व पणे पार पाडून नांतर 
स खरूपपणे स्वदेश  आम्ह  परताव.े” 
 
 अश  प्राथणना देव ने केि , आलण जसजश  एकेक लवज्ञप्त  लतच्या तोंडून बाहेर पडि , तसतश  लतच  
उलद्दष्ट्यपूती व्हाव  याच  लतने स्वतःच लनलश् चत  केि . नांतर लतने तो उत्तम दोन म ठींचा चषक 
तेिेमकॅसकडे लदिा आलण ओलदससप त्राने लतच्या प्राथणनेच  प नरुक्त  केि . यज्ञब ींचे बाहेर ि बाजूचे 
माांस आता भाजून झािे होते, आलण ते सळ्याांवरून काढण्यात येऊन सवांसाठ  मदेय भाग कापून झाल्यावर 
्या उत्तम भोजनावर मांड ींन  ताव मारण्यास स रुवात केि . ्याांच  क्ष धा व ततष्ट्णा शाांत झाल्यावर, 
जेरेलनअन क तीचा वतद्ध सारथ  नेस्तॉर याने आपिा आवाज ऐकविा,— 
 

 “आता आपिे अभ्यागत भोजनाने सांत ष्ट झाल्यानांतर ्याांना काह  प्रश् न लवचारणे आलण ते कोण 
असावते ह  चौकश  करणे सभ्यतेिा सोडून होणार नाह .” आलण पाह ण्याांकडे व ून तो म्हणािा, 
“महाराज, आपण दोघे कोण? सागराच्या महामागावरून येण्यास कोण्या नौकारॅयापासून आपण 
लनघािात? आपिे हे व्यापार  साहस आहे क  इतराांचा नाश करण्यासाठ  स्वतःचे ज व धोर्कयात घािणाऱ्या 
भटक्या चाच्याांप्रमाणे आपण सांध  शोध त ख ल्या सम द्रावर सांचार कर त आहात?” 
 
 ्या वतद्ध राजाश  स्वतःच्या नाह शा झािेल्या लप्याच्या बाबत प्रश्नोत्तरे करण्यास तेिेमकॅसने 
प्रवतत्त व्हाव,े ह  लनकड वाटणाऱ्या ॲथ न ने ्यािा स्रू्फती लदि , आलण ्याने लजवाचा ध र करून तेजस्व  
उत्तर लदिे,— 
 

 “नेलिअसप त्र नेस्तॉर महाराज, ्याांना मान देण्यास ॲलकअन्सना पे्रम वाटते ्या आपणाांस म  
अलभवादन करतो. आम्ह  कोठिे हे आपण लवचारता. साांगतो आपल्यािा. नैऑनच्या पायथ्याश  असिेल्या 
इथाकाचे आम्ह ; लन आम्ह  आिो आहोत ते खाजग  कामासाठ , सावणजलनक नव्हे. ते माझ्या प ढ ि 
साांगण्यावरून आपणािा समजेिच, कारण भमू च्या सवण लदशाांना म  माझ्या राजलप्याच  काह  वाता 
लम ते का ते पाहण्यास शोधािा लनघािो आहे. व र ओलदसस माझा लपता, आलण अनेक वषांपूवी त्रॉयच्या 
वढे्ाच्या व े  तो आपल्या बाजूिा िढिा असे ऐलकवात आहे. ्या य द्धात भाग घेणाऱ्या बाक  सवांचा 
लहशबे आम्हािा िागिा आहे; प्र्येक मन ष्ट्य कोठे धारात थी पडिा हे आम्हािा लवलदत आहे लन त  कहाण  
द ःखद आहे. पण ओलदससच्या नलशब  अगद  अांतापयंत काय आिे ते झ्यूसने पूणण गूढात अवग ांलठत करून 
ठेविे आहे; आलण कोण ह  आम्हािा लनलरृतपणे साांगू शकत नाह  क  तो केव्हा मरण पाविा; भमू वर 
एखाद्रा वैर  जमात चा तो ब   झािा क , ॲम्स्र्फत्रायत च्या िाटात तो सागरात ि प्त झािा. म्हणनू म  येथे 
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आिो आहे. अशा आशनेे लवनवण  करण्यास, क  जर कदालचत आपल्या समक्ष माझ्या लप्याचा अभाग  अांत 
झािा असेि, हकवा ्याच्यासारख्याच एखाद्रा वणवण लर्फरणाराकडून ्याबद्दि आपण वतत्ताांत ऐकिा 
असेि, तर आपण मिा स्य काय ते साांगाि. कारण लवपत्त  कपा   घेऊन जर कोण  मन ष्ट्य कध  
जन्मािा आिा असेि तर तो तोच होता. माझ्या भावनाांबद्दि दयाब द्ध ने हकवा का ज ने आपिे लनवदेन 
सौम्य करू नका, तर आपल्या दृष्ट स जे काह  पडिे असेि ते जसेच्या तसे वणणन करा. आपणाांस माझ  
प्राथणना आहे क , जर कध  माझ्या सज्जन लप्याने—ओलदससने, त्रॉयिा आपण ज  य द्धाच  र्किेशकारक वष े
काढि  ्या का ात आपल्या वत ने बोिण्याचे हकवा कत त  करण्याचे वचन देऊन ते पा िे असेि, तर 
्याने जे काय केिे ्याचे स्मरण ठेवनू आपणाांस माह त असेि ते सवण मिा साांगा.” 
 
 ―अहा, माझ्या लमत्रा‖, जेरेलनअन सारथ  नेस्तॉर उद गारिा, “त्रॉय या नावाने काय काय आठवण  
प न्हा येतात ! आम्ह  उग्र ॲलकयन्सन  तेथे भोगिेल्या ्या अपेष्टा;—ॲलकलिझच्या न स्या इशाऱ्यावर 
धूमावतत्त सम द्रापार ि ट च्या शोधाथण घातिेल्या ्या धाड मागून धाड ; राजा प्राॲमच्या नगर च्या प्र्यक्ष 
तटाांभोवत  केिेल्या ्या िढायावर िढाया ! आलण तेथे आमचे सवोत्तम व र धारात थी पडिे. तेथे पडिा 
आहे िढवय्या ऐआज, पडिा आहे ॲलकलिझ, तेथेच देवाांसारखा यांत्रणालनप ण पतॅ्रोर्किस. तसाच तेथे 
पतन पाविा माझा स्वतःचा लप्रय प त्र ॲलनिॉकस, लजतका शूर लततकाच सद ग ण , सवांत जिद धावणारा 
लन योद्धाह  काय अप्रलतम ! आलण ॲलकअन व रवतांदाने त्रॉयिा जे ध राने सहन केिे ्याचा एवढाच सांपूणण 
लहशबे नाह . जर  तू पाच-सहा वषपेयंत, त झ  सहनशक्त  सांपून तू घर  जाईपयंत बसून लवचार त रालहिास 
तर  त  सांपूणण दारुण अनथणकथा उिगडून त िा साांगू शकेि असा मन ष्ट्य पतथ्व वर कोण ह  नाह  ! 
 
 आम्हािा करता येत असिेल्या प्र्येक य लक्तप्रय क्त ने ्याांचा पाडाव करण्यासाठ  नऊ वषांच्या द घण 
कािावध पयंत आम्ह  कष्ट केिे—अांलतम लवजय लम ािा तेव्हादेख ि झ्यूसने तो क रक रतच आम्हािा 
लम ू लदिासे लदसिे ! आलण ्या सवण का ात प्रशांसन य ओलदससश  ब लद्धमते्तत बरोबर  करण्याचे धाडस 
कर ि असा एकह  मन ष्ट्य नव्हता, इतका तो व र प्र्येक प्रकारच्या डावपेचाांत सवणरॅेष्ठ ठरिा. म  त झ्या 
लप्याबद्दि बोितो आहे. जर खरोखरच तू ्या थोर प रुषाचा प त्र असश ि तर वस्त तः मिा त झ्याकडे 
लवम्स्मतपणे पालहल्यावाचनू राहवत नाह . तू ह बेहूब ्याच्यासारखा बोितोस, आलण ्याच्या बोिण्याश  
कोणाह  पोरसवदा तरुणाच्या बोिण्याचे इतके साम्य आढ णार नाह  हे म  शपथेवर साांलगतिे असते. 
तथालप या साऱ्या वषांत, सवणसाधारण जनसभेत असो क  राजाांच्या मांत्रसभेत—एकदाह  एकमेकाांच्या 
लवरुद्ध बाजूस बोिताना ओलदसस लन म  आढ िो नाह . आगाईव्हज् चा कारभार यशस्व पणे 
चािलवण्यासाठ  आमच्या स ज्ञ ब द्ध ने लन पलरपक्व लनणणयशक्त ने जे धोरण आम्ह  ठरव त होतो ्यावर आम्ह  
इतके सहमत असू क  दोघाांत लम ून एकच मत असाव ेअसे वाटे. 
 
 तथालप सवण आगाईव्हज् न  इतके शहाणपण वा इतका प्रामालणकपणा दाखलविा नाह , आलण म्हणनू 
आम्ह  प्राॲमच  नगर  उद ध्वस्त केि  लन नौकारूढ होऊन सागरमागे लनघािो आलण स्वगाच्या करण ने 
आमच्या नौदिाच  वाताहात झाि , तेव्हा झ्यूसने स्वदेशमागावर ्याांच्यासाठ  आलरष्ट योजिे. पलरणाम  
्याांच्यापैक  प ष्ट्क ाांचा नाश ्या प्रताप  स्वगणलप्याच्या उ््विनेत्रा कन्येच्या घातक कोपाम  े झािा. 
ॲलत्रअसच्या दोन प त्राांना भाांडायिा िावनू लतने स रवात केि . एकाएक  मनास येईि ते करून, 
उपचाराच  पवा न करता, ्याांन  सबांध ॲलकअन सेना सूयास्ताचे व े  एकत्र बोिावि . ्याम  े सैलनक 
मद्रपानाने तरण होऊनच सभेिा गो ा झािे; आलण मग उभयबांधूांन  ्या कारणासाठ  ्याांना बोिाविे होते 
ते साांगण्यास जोराजोराने व्याख्याने लदि . मेनेिॉसने ्याांच्याप ढे हा लवचार माांडिा क  सम द्रपारच्या 
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दूरच्या स्वदेशाांप्रत पोहोचणे हे ्याांचे प्रथम अांग कत त कायण असाव.े पण हे ॲगमेम्नॉनिा म   च पसांत नव्हते. 
िोकाांना तेथेच थाांबवनू ॲथ न चा भयानक प्रकोप शाांत करण्यास लवलधपूवणक बलिदाने कराव त, या मताचा 
तो होता; पण ्यािा मूखणपणाम  े जाण व नव्हत  क  त  देव  लकत  द दणमन य ठरेि; कारण अमरदेवाांना 
्याांच्या हेतूपासून परावतत्त करणे इतके सोपे नसते. असो. त  जोड  तेथे कठोर शब्दाांचे देवाणघेवाण कर त 
उभ  होत ; अखेर सशस्त्र रॅोततगणाांतह  मतभेद झािा आलण ्याने त  सभा अवणणन य हिकल्लो ात उध ून 
िावि . ्या रात्र  आमच्याच सवांगड  सैलनकाांबद्दिच्या सूडब द्ध ने आमच्या लवरॅाांत त लबघाड आिा; कारण 
आमच्यावर घातक प्रहार करण्याच  तयार  झ्यसू कर त होता. सका   आमच्यातल्या लनम्म्या िोकाांन  शाांत 
सम द्रात नौका ढकिल्या आलण ्याांच्यावर आमच  िूट लन लनतांबाांभोवत  मेखिाधारण करणाऱ्या बांद  लस्त्रया 
चढवल्या. मग जर  बाक चे अजूनह  अलिप्त आलण ॲगमेम्नॉनच्या सवालधप्याखाि  होते तेथेच रालहिे, 
तर  आमचे पक्ष य नौकारूढ होऊन लनघािे. 
 
 आमच्या नौका चाांगल्याप्रकारे मागण क्रम त गेल्या, कारण स दैवाने पाण्यािा उधाण नव्हते लन सम द्र 
अक्ष ब्ध होता. आम्ह  िौकरच तेनेदॉसिा पोहोचिो आलण स्वगतह  पोहोचण्याच्या अत व उ्कां ठेने 
देवाांप्र ्ययण यज्ञ केिे. तथालप आम्हािा इतर्कया िौकर घर  जाऊ देण्याचा झ्यसूचा म   च उदे्दश नव्हता, 
आलण ्याच्या स्वतःच्या लनदणय हेत पूतीखातर ्याने आम्हा सवांत प न्हा एकदा भाांडणे िावि . ्याम  े एका 
कालर्फल्याने आपल्या यानाांच  बाकदार नाके लर्फरवि  व ्यातिे िोक आिेल्या मागाने परत लनघािे. 
याप्रमाणे ॲलत्रअसप त्र ॲगमेम्नॉनश  आपि  लनष्ठा प नःस्थालपत करणे ्याांना योलय लदसिे ते ्या शहाण्या व 
चत र ओलदसस राजाचे अन याय  होते. पण देवराजाच्या क लटि योजनाांच  मिा पूणण कल्पना असल्याम  े 
माझ्या बरोबरच्या नौका समहूासह म  प ढे प ािो. िढाऊ दायोलमलदझने स्वतःच्या िोकाांसह तेच केिे, 
आलण आमच्या मागून उलशरा शोणकेश मेनेिॉसह  आिा. ्याने आम्हािा िेस्बॉसिा गाठिे. तेथे आम्ह  
लवचारात होतो क  लकऑसच्या खडका  लकनाऱ्याबाहेरून, लसलरआ बेट डाव कडे घेऊन िाांबचा रस्ता 
धरावा क  लकऑसच्या आतल्या बाजूने लममासच्या वाय ग्रस्त डोंगराांप ढून नौका न्याव्या. या लवकल्पात आम्ह  
कौि लम ावा म्हणून प्राथणना केि  तेव्हा देवाांन  स्पष्ट केिे क  सांकटाच्या मागातून शर्कय तेवढ्ा िौकर 
बाहेर पडण्यासाठ  आम्ह  ख ल्या सम द्रापार थेट य बोइआिा जाव.े श   घािणारा वारा स टिा लन आमच्या 
नौका उत्तम प्रकारे धावत माशाांच्या महामागांन  रात्र च्या जेरैस्तसिा पोहोचल्या आलण तो कां टा वाणा 
जिभाग पार केल्यावर आम्ह  पॉस दोनच्या यज्ञवदे वर बिैाांच्या अनेक माांड्या वालहल्या. 
 
 घोड्याांना वठण वर आणणाऱ्या दायोलमलदझच्या अन यायाांन  ्याांच्या उत्तम नौका ऑगासिा आणून 
नाांगरल्या ्या चौथ्या लदवश . पण म  पायिॉसच्या वाटेिा जातच रालहिो, आलण देवाच्या इच्छेन सार वारा 
स रू झािा होता ्या क्षणापासून कध च पडिा नाह . म्हणूनच, माझ्या लप्रय लकशोरा, आम्ह  मागे 
सोडिेल्या िोकाांच  काह  खबर न लम ता म  परत आिो, आलण कोण बचाविे हकवा कोण गमाविे याच  
मिा काह  कल्पना नाह . पण म  येथे घर  बसिो असताना आिेि  सार  वाता त िा लम ेि, आलण ते 
योलयच आहे, लन म  काह ह  राखून ठेवणार नाह . पलहि  गोष्ट म्हणजे मिा असे क ते क  महान 
ॲलकलिझच्या उदात्त प त्राच्या नेतत्वाने लमर्तमदॉन भािाईत स खरूप स्वदेश  पोहोचिे, आलण तश च 
अन कूिता पोएआजप त्र ह शार लर्फिोके्तलतझ यािा िाभि . प न्हा आयदोलमलनअसने आपिे सवण िोक, 
म्हणजे य द्धातून वाचिेिे सारे, क्र तिा आणिे, ्यातिे सम द्रािा कोण  लम ािे नाह त. ॲगमेम्नॉनबद्दि 
साांगायचे तर त झा देश ्याच्या देशापासून दूर आहे हे मिा माह त आहे, तर ह  तूदेख ि ऐकिे असश ि 
क  तो परत जातो न जातो तोच इलजस्तसच्या कारस्थानािा ्याचा द दैव  ब   पडिा, आलण इलजस्तसिा 
पण चाांगिेच कठोर प्रायलरृत लम ािे ! यावरून लदसून येते क  जेव्हा मन ष्ट्य मरतो तेव्हा ्याच्यामागे प त्र 
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असणे ह  लकत  चाांगि  गोष्ट आहे ! कारण ख न  इलजस्तसिा शासन करण्यास, उदात्त लप्याच  ह्या 
करणाऱ्या ्या लवरॄासघातर्कयािा, ्या गवतात िपिेल्या सापािा ठेचनू टाकण्यास प त्र ऑरेम्स्तज मागे 
होता. तू—माझ्या लमत्रा—वाढून लकत  उांच लन उमदा झािा आहेस तू ! तू ऑरेम्स्तजसारखा शूर झािा 
पालहजेस. मग भाव  लपढ्ा त झे स्त लतगान करत ि. 
 
 शहाण्या तरुण तेिेमकॅसने उत्तर लदिे, “्याांना मान देण्यास ॲलकअन्सना आनांद होतो ते 
नेस्तॉरमहाराज, तो खरा सूड ! ऑरेम्स्तजच  क ती ॲलकअन्सच्या भमू तून सांचार करून याप ढे येणाऱ्या 
लपढ्ातह  चािूच राह ि. अहा, लकत  बरे होईि जर देवाांन  ्याच्यासारख  शक्त  मिा लदि  लन माझ्या 
मातेश  िलन िाव ूपाहणाऱ्याांच्या अस् उद्धटपणािा तोंड देऊन ्या आडदाांड िोकाांच्या कपट-क चेष्टाांचा 
बांदोबस्त मिा करता आिा तर ! पण दैवाने तसिे काह  स ख माझ्यासाठ  ठेविेिे नाह  हकवा माझ्या 
लप्यासाठ ह  नाह . मिा हसतम खाने प ढे आहे ते सहन करायिा पालहजे.” 
 
 जेरेलनअन नेस्तॉर बोििा, “माझ्या लमत्रा, आता त झ्याच बोिण्यावरून आठवण झाि  म्हणून, म  
मान्य करतो क  ग िहौश  जवानाांचा एक सबांध ताांडाच त झ्या घरात ध डगूस घाि त आहे हे माझ्या कान  
आिे होते. मिा हे साांग, क  तू हा प्रकार लनमूटपणे सहन करतो आहेस क  स्वगातून पाहठबा लम ािेि  
एखाद  अर्फवा ऐकून इथाकाच्या िोकाांच  मने त झ्यालवरुद्ध लबथरि  आहेत? कोण  साांगाव ेक  एक लदवस 
ओलदसस परत येणार नाह ? कदालचत एकटा हकवा आपल्या सांपूणण पथकासह, आलण या िलनेच्छूांना 
्याांच्या साऱ्या दांगामस्त च  लशक्षा देणार नाह ? त्रॉयिा आमच्या कष्टपूणण मोलहमाांत त झ्या प्रलथतयश 
लप्याच  ज  पे्रम  जोपासना उ््विनयना ॲथ न ने केि  ्याति  थोड  त झ्या वायािा देण्याचे त  
मनावर घेईि तर बरे अश  माझ  इच्छा आहे. कारण ओलदससचा कैवार घेण्यात पॅिास ॲथ न ने ज  उघड 
माया दशणलवि  तश  कोण  देवाांन  दाखलविेि  म  जन्मात कध  पालहि  नाह . अहा, जर केव  ्याप्रमाणे 
त झ्यावर माया करून लतने त िा साांभा िे, तर ्या लशष्ट िोकाांपकै  काह जणाांच्या डोर्कयातून िलन-
मागण चे सारे लवचार तडाखे खाऊन कायमचे बाहेर पडण्यास उश र िागणार नाह .” 
 
 स ज्ञ तेिेमकॅस म्हणािा, “महाराज, आपिे भालकत खरे ठरेि, अश  काह  आशा मिा लदसत 
नाह . अत व चम्कारपूणण स्वप्नलचत्र आपण उभे केिे आहे ! ्याचा लवचारह  माझ्याने करवत नाह ; आलण 
जर  त  देवाांच  इच्छा ठरि  तर  म  अशा सौख्याच  अपेक्षा करण्यास धजत नाह .” 
 
 पण ॲथ न ने ्या तरुणािा हटकिे. त  उद गारि , “काय बोिणे हे, तेिेमकॅस ! माणूस वाट 
च कून लकत ह  दूर गेिा असिा तर  मतै्र च  भावना ठेवणारा देव ्यािा स खरूप घर  आणू शकेि आलण 
तेह  सहज. आलण माझ्याप रते बोिायचे तर, ॲगमेम्नॉन इलजस्थसच्या लन ्याच्या राण च्या लवरॄासघाताम  े 
जसा परत येऊन स्वतःच्या वास्तूत मेिा, तसे मरण्यापेक्षा म  अकल्पन य हािअपेष्टाांमधून लजवांत पार पडणे 
प्कर न—अखेर घर  येण्याचा स लदन पाहण्यासाठ . पण प न्हा हेह  खरे, क  आपणा सवांनाच मरायचे 
आहे आलण सवण माणसाांना सपाट करणारा मत्यू आपिा भ षण हात ्याच्यावर ठेवतो तो देवाांचा िाडका 
असिा तर  देव ्यािा वाचव ूशकत नाह .” 
 
 स ज्ञ तेिेमकॅसने उत्तर लदिे, “मेन्तॉर, या द ःखदायक गोष्टींच  चचा आणख  नको. माझ्या 
लप्याच्या प नरागमनाच  याप ढे खात्र  बा गता येत नाह . मत्यकूडे जाणाऱ्या गूढ वाटेवर अमराांन  ्याच  
पाविे आध च व वनू ठेवि  आहेत. पण आता मिा एक द सरा प्रश्न उपम्स्थत करून तो नेस्तॉर 
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महाराजाांना लवचारायचा आहे; माणसाांचे स्वभाव लन लवचार याबाबत ्याांचे ज्ञान अत ि आहे. कारण म  असे 
ऐकतो क  त न लपढ्ा िोटून जाईपयंत ते रा्यपद  आहेत, लन जेव्हा म  ्याांच्याकडे पाहतो तेव्हा मिा 
प्र्यक्ष अमर्वाचेच दशणन झाल्यासारखे वाटते.” मग तेथे तेिेमकॅस आपल्या यजमानाकडे व िा व 
बोििा, “महाराज मिा प न्हा साांगत ि का, क  सम्राट ॲगमेम्नॉनिा मरण कसे आिे? मेनिॉस कोठे 
होता, लन ्या कपटघातक  इलजस्थसने कोठल्या कपट  पाशात पकडून, ्याच्यापेक्षा लकत तर  शरू अशा 
प रुषाचा वध साधिा? मेनिॉस ॲलकअन ऑगासपासून दूर परदेश  लर्फरत होता का? ्याम  े ्या भ्याडाने 
घाव घािण्याचे धैयण केिे का?” 
 
 जेरेलनअन नेस्तार म्हणािा, “माझ्या बा ा, त  सवण कथा त िा लनवदेन करण्यास मिा आनांद 
होईि. जर ॲगमेम्नॉनचा भाऊ आरक्त-केश मेनेिॉस त्रॉयहून परत येता लन घर  इलजस्तसिा लजवांत 
पकडता तर काय झािे असते याच  त िा स्वतःिाच कल्पना करता येईि. ्या न चाच्या मततदेहावर 
मात च्या लढगाऱ्याचे सन्मानदशणक स्मारक कध च झािे नसते ! ्याचे पे्रत नगराच्या तटाबाहेर ि मदैानावर 
रे्फकिे जाऊन ते क त्र्या-लगधाडाांन  र्फाडून खाल्ले असते, आलण ॲलकआमधल्या कोणाह  स्त्र ने ्याच्यासाठ  
एक आसूदेख ि ढा िे नसते. खरोखर ्याचा ग न्हा काह  क्ष ल्लक नव्हता. ्याव े  त्रॉयिा वढेा घािणारे 
आम्ह  आमच्या व र-कतणव्यात कष्टत होतो, ्याव े  तो ्याचे आरामाचे लदवस ऑगासच्या ऐन कें द्रस्थान , 
जेथे घोडे चरतात तेथे, आपल्या भ र  घािणाऱ्या शब्दाांन  ॲगमेम्नॉनच्या बायकोभोवत  रुां ज  घाि त 
होता. प्रथम ्याच्या कपट  कावबेाजपणाकडे लतने िक्ष लदिे नाह . राण  म्र्कितेम्नेस्त्रा शहाण  बाई होत  
आलण लशवाय लतच्या लदमत िा एक मन ष्ट्य होता, व्यवसायाने चारण असणारा; त्रॉयिा जाताना 
ॲगमेम्नॉनने ्यािा राण वर िक्ष ठेवण्याच  सक्त आज्ञा केिेि  होत . पण त  राण  हजकि  जाण्याचा 
लवलधलिलखत द र्तदन जेव्हा आिा, तेव्हा इलजस्थसने ्या चारणािा एका ओसाड बटेावर नेऊन हहस्त्र पक्षयाांचे 
भक्षय होण्यास सोडून लदिे, आलण म्र्कितेम्नेस्त्रािा स्वतःच्या घर  नेिे—तो आसक्त वल्लभ आलण त  अन कूि 
वल्लभा. हे मह्कत ्य साधल्यानांतर ्याने देवाांच्या यज्ञवदेींवर बलिमाांसाचे ढ ग रचिे आलण मांलदराच्या हभत  
जर च्या कापडाच्या उ्कत ष्ट उपहाराांन  झाकून टाकल्या ्याच्या स्वैरस्वप्नात ि अपेके्षपि कडच्या अशा 
लम ािेल्या यशाबद्दि कत तज्ञता प्रदशणनाथण. 
 
 दरम्यान आम्ह  त्रॉयहून सम द्रावरून बरोबरच येत होतो, आम्ह  दोघे परमस्नेह , मेनिॉस व म . 
पण ॲलतका सागरात घ सिेल्या ्या स लनअमच्या पलवत्र भलूशरापाश  जेव्हा आम्ह  आिो, तेव्हा र्फ बस 
ॲपॉिोने आपिे सौम्य बाण मेनिॉसच्या कणणधारावर सोडिे व ्यािा ठार केिे. स काणूचे वल्हे नौका 
चािू असताना ्याच्या हातात तसेच रालहिे. िाँलतस नामक हा मन ष्ट्य ऑनेतारचा प त्र; वाद ात जगात ि 
सवोत्तम कणणधार; तेव्हा प्रवास चािू ठेवण्याच  मेनिॉसिा जर  लनकड होत , तर  ्याच्या सोब्यािा 
उलचत सांस्काराांन  भलूनलक्षप्त करण्यासाठ  स लनअमिा मेनिॉस अडकिा. पण जेव्हा तोह  ्याच्या महान 
नौकाांतून ्या मद्रश्यामि सागराच्या पार झािा लन मालिआच्या सर सोट कड्याजव  आिा, तेव्हा सदा 
िक्ष ठेवणाऱ्या झ्यूसच्या मनाने घेतिे क  या िोकाांना सांकटात अडकवाव,े आलण ्याने ्याांच्यावर 
आक्रोशध्वन  करणारे वाद  सोडून पवणतप्राय प्रचांड उांच िाटा उस ायिा िावल्या. तेथल्या तेथे त्क्षण च 
्याने नौकासमूहाचे दोन त कडे पाडिे व ्यात्या एकािा ्याने क्र तकडे लन आयारदॅनस नद वर ि 
सायदोलनअन वसाहतींकडे हाकििे. आता जेथे गॉतीनचे भभूाग दूर धूमावतत्त सागरात सांपतात तेथे एक 
ग  ग   त खडक एकदम सम द्रात उभा उतरतो आलण नैऋ्येचे वाद वारे डाव कडच्या भलूशरावर 
मोठमोठ्या िाटा ढकितात; ्या आत रै्फस्त्रसकडे र्फोर्फावत जाताना या द बळ्या लशिारॅेण खेर ज ्याांना 
प्रलतबांध करणारे द सरे काह  नाह . येथेच एक नौकालवभाग लकनाऱ्यावर आद िा. नालवक अगद  कसेबसे 
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नाशापासून बचाविे. चवता िेल्या िाटाांन  ्याांच्या नौका खडकाांवर आपटून ्याांच्या लचरर्फळ्या 
उडवल्या. दरम्यान मेनेिॉसिा ्याच्या उरिेल्या पाच न िनालसका नौकाांसह वायूने लन िाटाांन  प ढे 
हाकि त ईलजप्तपयंत घािविे; आलण याप्रमाणे स्वदेश  इलजस्थस हे द ष्ट कपटकारस्थान रलचत असता 
मेनेिॉस ्या दूरच्या परभाष  िोकाांच्या प्रदेशात सामग्र  लन स वणाचा द्रव्यलनध  जमव त सागरावर लर्फरत 
होता अश  घटना घडून आि . ॲगमेम्नॉनिा मारल्यानांतर ्या पररा्यापहार  खिप रुषाने स वणा 
मायलसन त रा्य करून सात वष े प्रजेिा आपल्या जरबेत ठेविे. पण आठव्या वषी ्याच्यावर अलरस्ट 
कोस िे ते ऑरेम्स्तझच्या रूपाने; कारण ्या शूर तरुणाने ॲथेन्सहून परत येऊन आपल्या उदात्त लप्याचा 
ख न  इलजस्थस यािा ठार मारिे आलण असा घातर्कयाचा घात झािा. ते कत ्य केल्यानांतर ऑरेम्स्तसने 
आपल्या लमत्राांना औध्वणदेलहक भोजनो्सवास बोिावनू घतणास्पद मातेचे लन न च, भ्याड इलजस्थसचे 
औध्वणदेलहक पार पाडिे; आलण ्याच लदवश  लवप ि सांपत्त ने भरिेल्या नौका घेऊन मेनेिॉस ्यािा येऊन 
लम ािा. 
 
 माझ्या लमत्रा, ह  सावधलगर च  सूचना तूह  ऐकून ठेव. ऐक ! त झ  मोह म हास्यास्पद व्हायिा नको 
असेि तर घरापासून दूर र्फार का पयंत इकडेलतकडे लर्फरू नकोस, हकवा असे द रा्मे जथा करून घरात 
असताना त झ  सांपत्त  अरलक्षत सोडू नकोस; नाह तर ते त  सग   वाटून घेत ि लन त झे सवणस्व खाऊन 
टाकत ि. तथालप मेनिॉसिा जाऊन भेट म्हणनू मात्र म  त िा आग्रहाने साांगतो. कारण तो न कताच 
परदेशाहून परतिा आहे, आलण ्याह  इतर्कया दूरच्या प्रदेशाहून क  एकदा का वाऱ्याने सागराच्या ्या 
अर्फाट लवस्तारावर कोणाचा मागण च कविा तर ्याने परत येण्याच  सार  आशाच सोडिेि  बर ; तो सम द्र 
इतका अस म लन सांकटग्रस्त आहे क  पक्ष देख ि वषात तो पार करू शकत नाह . तेव्हा मेनिॉसकडे तू 
नौकानालवकाांलनश  चािू िाग; हकवा त िा भमूागण बरा वाटत असिे तर, शोण-केश मेनिॉस राहतो ्या 
स ांदर िॅकेद मॉनिा जाण्यास त झ्यासाठ  माझा एक रथ लन घोडे तयार आहेत; तसेच माझे प त्रह  त झ्या 
सोबत स येत ि. आलण जर ्याच्या म खातून त िा स्य हव ेअसेि तर तू स्वतः ्याच्याकडे जाण्यावर 
कटाक्ष ठेव; अथात ्याच्या इतर्कया ब लद्धमान माणसाकडून त िा स्यालशवाय द सरे काह  लम ेिसे मिा 
वाटत नाह च.” 
 
 नेस्तॉरचे भाषण सांपत असता सूयण माव िा लन अांधार पडिा. नांतर बोिि  त  उ् ् विनयना देव  
ॲथ न — 
 

 “महाराज, व्यवम्स्थतपणे लनवदेन केिेल्या आपल्या वतत्ताांताबद्दि आम्ह  आपिे आभार मानतो. पण 
सभ्यगतहस्थहो, चिा, यज्ञबिींच्या लजभा कापा लन मद्र-लमरॅण करा, म्हणजे पॉस दोन व इतर अमराांना 
अनयणप्रदाने करून नांतर आपल्यािा लनदे्रचा लवचार करता येईि. पलश् चमेच्या अांधःकारात प्रकाश 
ब डल्यानांतर आता आपि  झोपण्याच  व े झाि  आहे. लशवाय पलवत्र भोजनप्रसांग  कोण  रेंगा ू नये, तर 
िौकरच आटोपते नयाव.े” 
 
 झ्यूसकन्या बोिि  होत ; लतचे शब्द िोकाांन  ऐकिे. लशिेदाराांन  ्याांच्या हातावर जिहसचन 
केिे, तर तरुण पलरचालरकाांन  लमरॅणपाते्र पेयाने काठोकाठ भरि , आलण मग, प्रथम प्र्येकाच्या पेल्यात 
थोडे थेंब टाकल्यावर ्या सवांना मद्र देण्यात आिे. ब ींच्या लजभा अलन त टाकण्यात आल्या; िोकाांन  
उठून ्याांच्यावर अनयणदान केिे आलण ्याांच  हवने करून झाल्यावर आकां ठ मद्रपानानांतर ॲथ न  लन 
राजक मार तेिेमकॅस ्याांच्या नौकेच्या लनवाऱ्याकडे परत लनघािे. पण उच्चस्वराने लनषेध कर त नेस्तॉरने 
्याांना थाांबविे— 
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 “देव करो लन असे न होवो क  जणू एखाद्रा ज णणवस्त्र कां गािाचे घर असल्यासारखे आलण यजमान 
लन अभ्यागत याांना आरामात झोपण्याइतके ्यात भरपूर अांथरूण-पाांघरूणह  नसल्यासारखे, माझ्या 
घराकडे पाठ लर्फरवनू त म्ह  आपल्या नौकेकडे जावे! वास्तलवक सवांसाठ  चाांगिे लबछाने आहेत; आलण 
माझ्या दार  येणाऱ्या सवण अभ्यागताांचे आलतथ्य करण्यास म  लजवांत आहे हकवा माझ्यामागे माझे प त्र आहेत 
तोपयंत, माझा लमत्र ओलदसस याच्या म िािा ्याच्या नौकेच्या तक्तपोश वर जाऊन म  लनजू देणार नाह  हे 
शपथेवर साांगतो.” 
 

 “थोरपणाचे उद गार आहेत हे लप्रय तात,” चमकदार डोळ्याांच  देव  म्हणाि , “आलण आपिे 
लनमांत्रण तेिेमकॅस स्व कार ि, कारण ्याहून स खद काह च नसेि. ्यािा आता आपल्याबरोबर जाऊन 
आपल्या प्रासादात झोपू द्रा; दरम्यान म  नालवकाांना ध र देण्यास लन प्र्येकािा ्याचे काम सोपवण्यास 
कत ष्ट्णनौकेवर परत जातो; कारण साऱ्या िोकाांत म  एकटाच वड ि आहे; बाक चे सारे नवजवान, साधारण 
आपल्या उमद्रा तेिेमकॅसच्याच वयाचे आहेत, लन पे्रमाखातर ्याचे अन याय  झािे आहेत. म  ठरलविे आहे 
क  ्या कत ष्ट्णनौकेवरच रात्र  झोपल्यानांतर सका   ्या साहस  कॉकोलनअन िोकाांना भेट देण्यास 
लनघायचे; ्याांच्याकडून काह  महत्त्वाचे येणे मिा लनकािात काढायचे आहे. पण ्याअथी हा माझा लमत्र 
आपिा पाह णा झािा आहे, ्याअथी म  स चलवतो क  आपण ्यािा आपल्या एखाद्रा म िािा बरोबर देऊन 
सवांत वगेवान लन बिवान घोडे जोडिेल्या रथातून प ढे पाठवाव.े” 
 
 बोिणे जसे सांपिे तसे उ् ् विनयना ॲथ न ने सागर-गरुडाचे रूप घेऊन उड्डाण केिे. ते पाहून 
सग े सांभ्राांत झािे. वतद्ध राजा मनात समजून अचांबनू गेिा आलण ्याने तेिेमकसचा हात पकडून ्याचे 
अलभनांदन केिे.  
 
 राजा उद गारिा, “माझ्या लमत्रा, तरुण असतानाच त झा पािक देव झाल्यावर तू कध  भ्याड हकवा 
शठे लनपजश ि ह  भ त च नको! कारण ऑलिम्पसलनवास  साऱ्या देवाांपैक  ह  अन्य कोण  नसून 
झ्यूसकन्या, त्रायतॉनच  महन य देवता आहे; लहनेच त झ्या लप्यािाह  मानलवभलूषत करण्यासाठ  
आगाइव्हज् मधून लनवडिे. हे राज्ञ देवते, त झ्या दासावर कत पा कर लन मिा, माझ्या प त्राांना आलण एकलनष्ठ 
सहधमणचालरण िा स्क ती प्रदान कर. प्र्यपणणाथी म  त िा रुां द कपा ाच , लबन माणसा िेि  व कामास 
िावण्यासाठ  मानेवर कध ह  जू न घातिेि  एक वषाच  कािवड वाह न; हशगाांना सोन्याचा वखण िावनू 
त झ्याप्र ्यथण लतिा ब   देईन.”  
 
 ्याच  प्राथणना पॅिास ॲथ न च्या कान  पोहोचि ; आलण आता तो जेरेलनअन सारथ  नेस्तॉर 
आपल्या भव्य प्रासादाकडे लनघािा. ्याच्यामागून ्याचे म िगे लन जावई चाििे. राजवाड्यात आल्यावर 
्याांन  ख च्यांवर व कोचाांवर आपापल्या जागा घेतल्या आलण ्या वतद्धाने आपल्या पाह ण्याांसाठ , दास ने 
लपधान काढून उघड पयंत दहा वष ेबांद असिेल्या क ां भामधिे प रे म रिेिे मद्र एका पात्रात लसद्ध केिे. 
लमरॅण पूणण झाल्यावर ्यातिे थोडे ्याने झ्यसूकन्या ॲथ न च  मनःपूवणक प्राथणना करून खाि  ओतिे.  
 
 ्याांन  अनयणप्रदान करून नांतर आपि  ततष्ट्णा शाांत केि . ्यानांतर बाक चे रात्र साठ  आपापल्या 
वगेवगेळ्या लनवासस्थान  गेिे; पण जेरेलनअन अश् वज्ञ नेस्तॉर याने ओलदसस राजाचा प त्र तेिेमकॅस याच  
झोपण्याच  व्यवस्था राजप्रासादातच केि ; प्रलतध्वन  देणाऱ्या द्यार प्रकोष्ठात एक काष्ठमांचक घािून शजेार  
सोबत िा पैलसस्त्रतॅसिा ठेविे; कारण तो तरुण भािाईत व सेनानायक बापािा घरात उरिेिा एकटाच 



 अनुक्रमणिका 

अलववालहत म िगा होता. स्वतः राजा ्या उांच वास्तूत ि मागच्या बाजूच्या आपल्या महािात लवरॅामाथण 
गेिा; तेथे ्याच्या राण ने ्याच्यासाठ  शय्या लन शयनसामग्र  लसद्ध केि .  

 
 जेव्हा कोमि उषेने आपल्या ग िाब  छटेचे हात आकाशावर लर्फरविे तेव्हा जेरेलनअन नेस्तॉर 
आपल्या शय्येवरून उठून बाहेर गेिा, लन ्याच्या उांच दरवाजाप ढ ि चकचक त केिेल्या ग  ग   त श भ्र 
सांगमरवर  श िासनावर बसिा. तेथेच एकदा नेलिअस बसिा होता आलण ्याने प्रजे्ञच्या बाबत त स्वतःिा 
देवाांच्या तोड चा म्हणून लसद्ध केिे होते; पण तो द घण कािापूवी अांत पावनू हेलदझच्या मांडपाप्रत गेिा होता. 
तेव्हा आता ्याच्या पाठोपाठ तेथे राजदांड धारण करून ॲलकअन क िाचा एक रक्षक जेरेलनअन नेस्तॉर 
लवराजमान झािा होता. ्याचे सग े म िगे आपापल्या महािाांतून येऊन ्याच्या भोवत  गो ा झािे. 
एकेिॉन लन स्त्रलॅतअस, पर्तसअन लन ॲरेतस आलण उदात्त थ् रलँसलमलदझ. तरुण राजक मार पैलसस्त्रतॅस शवेट  
येऊन सहावा झािा. ्याांच्या बाजूिा राजप त्र तेिेमकॅसिा आसन देण्यात आिे, आलण आता ्या 
जेरेलनअन सारथ  नेस्तॉरने आपल्या इच्छा प्रकट केल्या.  
 

 “माझ्या लप्रय प त्राांनो, कामािा िागा लन सवण देवाांत लजचा म्कत त पूजेवर आद्र अलधकार आहे लतच  
अचणना करण्यास मिा सा् करा; कारण आपल्या सांपन्न भोजनो्सवाचे व े  लतनेच मिा दशणन लदिे. 
त मच्यापैक  एकजण कािवड आणण्यासाठ  क रणात जा लन अलविांब त  तेथे आणा; लतथल्या ग राख्यािा 
त  इकडे हाकून आणायिा साांगा; आलण एकजण राजप त्र तेिेमकॅसच्या नौकेकडे जा लन दोघाांखेर ज 
बाक चे सवण नालवक येथे घेऊन या; आणख  एकाने कािवड च्या हशगािा वखण िावण्यासाठ  िोअर्तसझ 
सोनारािा घर  बोिावनू नयाव.े बाक चे त म्ह  इथे माझ्यापाश  रहा लन घरातल्या सेवकाांना वाड्यात 
मेजवान च  तयार  करून, आसने लन यज्ञवदे भोवत च  िाकडे आणनू ताजे पाण  भरून ठेवायिा साांगा.” 
 
 ्याच्या आज्ञाांचे पािन करण्यास ते सग े ्वरेने लनघनू गेिे. क रणातून कािवड आणण्यात 
आि . राजप त्र तेिेमकॅसच्या स नौकेवरून ्याचे नालवक येऊन दाखि झािे आलण आपि  ऐरण, हातोडा 
लन भर्क कम लचमटा ह  स वणणकाराच  ह्यारे घेऊन सोनार हजर झािा. यज्ञबि चा स्व कार करण्यास 
ॲथ न  ह  उपम्स्थत रालहि . मग वतद्ध सारथ  नेस्तॉरने सोने काढून लदिे; ्याचा सोनाराने वखण घडविा 
आलण देव च्या नेत्रस खाथण सजवणूक म्हणून तो वखण कािवड च्या हशगाांभोवत  बसविा. ्यानांतर स्त्रलॅतअस 
आलण एकेिॉन याांन  हशगाांना धरून कािवड िा प ढे चािलविे लन भाांडारातून उजव्या हातात ्याांच्यासाठ  
त थणजिाचा प ष्ट्पलचत्राांलकत वाडगा आलण द सऱ्या हातात जवधान्याचे टोपिे घेऊन ॲरेतस बाहेर आिा; 
्याचव े  दृढाांग थ् रॅलसलमलदझ एक त क्षण परशू हातात घट्ट धरून ब  वर घाव घािण्यास तयार होऊन 
उभा रालहिा लन ब  चे रक्त धरण्यासाठ  था   पर्तसअसने धरि .  
 
 वतद्ध सारथ  नेस्तॉरने आता त थण हशपडून त  धान्ये टाकून यज्ञलवध  स रू केिा आलण यज्ञपशूच्या 
डोर्कयावर ि केसाांच  एक बट कापून त  अलन त रे्फकून ॲथ न च  मनःपूवणक प्राथणना केि .  
 
 ्याांन  ्याांच्या लवज्ञप्त  केल्यावर व जवधान्य टाकल्यानांतर नेस्तॉरप त्र थ् रॅलसलमलदझने ध टपणे प ढे 
पाऊि टाकून घाव घातिा. कािवड च्या ग्र वा स्नायूांना तोडून परशू पार गेिा लन त  कोिमडि . ्यावर 
नेस्तॉरच्या कन्या, स ना आलण ्याच  एकलनष्ठ प्न , म्र्किमेनसच  ्येष्ठ कन्या य लरलदस , या लस्त्रयाांन  
लवलहत आवाज उठविा; पण त डलविेल्या भमू वरून कािवड चे श र उचिून प रुषाांन  वर धरिे आलण 
सेनानायक पलैसस्त्रतॅस याने लतचा कां ठ लचरिा. गदण छटेचे रक्त भ भ त बाहेर येऊन, कािवड च्या 
अस्थ तून प्राण गेिा, तेव्हा ्या िोकाांन  ्वरेने लतचे अवयव तोडिे; माांड्याांवर ि माांसाचे काप लवलधवत 
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कापिे, आलण वसेच्या प टात ग ांडा ून ्याांच्यावर कच् चे माांस ठेविे. हे त कडे ्या पू्य राजाने िाकडाच्या 
ओांडर्कयाांवर भाजिे; ्याव े  ्याने ्वािाांवर िाि मद्र हशपिे आलण तरुण मांड   पाच अण्याांचे शिू हात  
घेऊन भोवत  गो ा झाि . जेव्हा माांड्या भाजून झाल्या लन अांतभागाांच  ्याांन  चव घेति , तेव्हा ्याांन  
बाक च्या माांसाचे कापून िहान त कडे केिे, ्यात सळ्या ख पसल्या आलण ्याांच  अणक च दार टोके सारे 
माांस खरपूस भाजून होईपयंत लवस्तवावर धरि .  
 
 दरम्यान नेस्तॉर राजाच  सवांत धाकट  िावण्यवत  कन्या पॉलिकॅस्त  लहने तेिेमकॅसिा न्हाऊ 
घातिे होते. ्यािा पाण  घािून ऑलिव्ह तेिाने ्याचे अांगमदणन केल्यावर लतने ्यािा एक अांगरखा 
घािायिा लदिा. आलण ्याच्या खाांद्राांभोवत  एक उत्तम झगा वढेिा; ्याम  े स्नानगतहातून तो बाहेर आिा 
तेव्हा एखाद्रा अमरदेवासारखा लदसिा. मग तो जाऊन प्रजापािक नेस्तॉरच्या बाजूस बसिा.  
 
 ्या िोकाांन  बाहेरचे माांस भाजून सळ्याांवरून ओढून काढल्यानांतर ते भोजनर्फिकापाश  
आपापल्या जाग  बसिे; ्याांच  पलरचया कर त ्याांचे स वणणचषक मद्राने भरून देणार  माणसे उच् चक ि न 
होत . ्याांच  क्ष धा व ततष्ट्णा शाांत झाल्यावर जरेलनअन सारथ  नेस्तॉर याने आपल्या इच्छा व्यक्त केल्या.  
 

 “माझ्या पोराांनो, उठा आता! तेिेमकॅससाठ  िाांब आया  चे घोडे आणा लन ते रथािा ज ांपा, 
म्हणजे ्यािा मागािा िागता येईि.” 
 
 ्याांन  ता्का  ्याच  आज्ञा पा ि  आलण िौकरच वगेवान घोड्याांच  एक जोड  वाहनािा 
जोडि . ्यात गतहावलेक्षकेने अपूप, मद्र आलण राजक मार नेहम  खातात ्या प्रकारच  लमष्टाने्न न ट बाांधून 
ठेवि . ्या स ांदर रथात तेिेमकॅस आपल्या जागेवर चढिा, लन नेस्तॉरप त्र सेनानायक पलैसस्त्रतॅस याने 
्याच्या शजेार  येऊन िगाम हातात घेतिे आलण घोड्याांना चाबकाचा एक हिकासा र्फटकारा लदिा. ते 
तयारच असिेिे घोडे पाखरे उडाल्यासारखे सपाट प्रदेशाकडे धाविे आलण पायिॉसचा उांच द गण मागे दूर 
रालहिा. लदवसभर ्या घोड्याांन  मानेवरच  ध रा वर-खाि  झ िव त ठेवि .  
 
 सूयास्तापयंत, रस््याांवर अांधार पडिा तोवर ते रे्फरेिा पोहोचिे होते. ्याांन  आपिा रथ 
ऑर्ततिोकसचा म िगा दायोम्र्किझ याच्या घरापाश  नेिा. हा ऑर्ततिोकस ॲम्ल्र्फअसचा म िगा. तेथे 
्याांन  रात्र चा म र्क काम केिा लन आदरालतथ्य-लवलहत असे उपहार ्याांना लम ािे. पण कोमि उषा पूवण 
लदशिेा आरक्त स्पशण करते न करते तोवरच ते घोडे ज ांपून आपल्या आकषणक रांगाच्या रथावर आरूढ झािे. 
लननादणाऱ्या द्यारप्रकोष्ठातून लनघून ्याांन  रथ वशे बाहेर हाकिा. घोड्याांना प वण्यास चाबकाचा एकच 
मतद प्रहार प रे होता; अश् वद्यय उ्साहाने प ढे धाविे. यथाक्रम ते गव्हाच  लपके काढणाऱ्या सपाट प्रदेशावर 
आिे लन प्रवासाच्या शवेटच्या टप् प्यावर त टून पडिे, इतका ्या जालतवांत घोड्याांन  आपिा वगे उत्तम 
ठेविा होता! आलण आता सूयण प न्हा एकदा ब डािा लन अांधाराने सारे मागण ग्रासून टाकिे.  
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सगभ ४ – मेनेिंॉस आणि हेिंन 
 
 आलण असे ते टेकड्याांच्या अांतभागातल्या िॅकेद मॉनच्या दूरवर पसरिेल्या भू-प्रदेशाप्रत आिे 
आलण महायशस मेनेिॉसच्या प्रासादाप ढे ्याांन  रथ उभा केिा. तेथे पाहतात तो राजा आपल्या 
अन यायाांच्या मोठ्या समूहािा, राजप त्र आलण राजकन्या या दोघाांच्याह  लववाहालनलमत्त वाड्यात एक 
जेवणाव  घाि त होता. तो राजकन्येिा ॲलकलिझच्या प त्राकडे वधू म्हणून पाठव त होता; कारण र्फार 
पूवी त्रॉयिा ्याने या सांबांधास अन मत  देऊन वचन लदिे होते. तेव्हा आता देव ्या दोघाांना पलत-प्न  
कर त होते आलण मेनेिॉस रथ लन अश् वाांसह लतच  पाठवण , लतचा नवरदेव जो मर्तमदॉन्सचा राजा, ्याच्या 
राजधान िा कर त होता. तथालप, आपल्या लप्रय प त्रासाठ , दास च्या पोट , ्यािा झािेल्या उमद्रा 
मेगपॅेंलथझसाठ  ्याने ख द्द स्पाताच  एक नवर  म िग , ॲिेक्तॉरच  कन्या, लनवडि  होत ; कारण हेिनने 
एकदा स वणा ॲिॉदायत चे सौंदयण असिेल्या िावण्यवत  हर्तमऑन िा जन्म लदल्यानांतर लतच्याकडून 
आणख  सांतत च  अपेक्षा करता येत नाह  हे स्पष्ट झािे होते.  
 
 तेव्हा त  मांड  , प्रलथतयश मेनेिॉसचे शजेार  लन जमात वािे, भव्य मांडपाच्या उांच छताखाि  
भोजनो्सवाचा आनांद उपभोग त असता जमावात ि एक चारण व णेवर स्वगीय गायन कर त होता, आलण 
्याने िाविेल्या तािावर डोंबाऱ्याांच  एक जोड  नाचत पाह ण्याांच्या मधून हातापायाांचे आरे करून 
चक्राकार लर्फरत होत .  
 
 राजप्राांगणाच्या महाद्यारापाश  राजक मार तेिेमकॅस लन नेस्तॉरचा उदात्त प त्र हे दोन प्रवास  
्याांच्या रथातच थबकून रालहिे. थोर मेनेिॉसच्या अश् वपाि या द ष्ट्कर पदावर असणारा सरदार 
इलतओलनअस हा सहज बाहेर आिा असता ्याने याांना पालहिे, आलण तो ता्का  वाड्यामधून राजािा 
क लवण्यास गेिा. राजाच्या कानात ्याने लनकड ने पण ह ूच साांगलतिे,— 
 
 “महाराजाांच  कत पा असाव ; येथे महाद्यार  आपल्याकडे कोण  परके िोक आिे आहेत—्याांच्या 
बा् रूपावरून ते मिा राजवांश य वाटतात. ्याांचे घोडे रथापासून सोडलवण्यास आम्ह  जाव,े क  द सऱ्या 
कोणाकडून ्याांचा परामशण घेतिा जावा म्हणून ्याांना प ढे पाठवाव ेयाबद्दि स्वामींच  आज्ञा व्हाव .”  
 
 आरक्तकेश मेनेिॉसने ्यािा सरोष उत्तर लदिे : “सरदार एलतओलनअस, त म्ह  नेहम च 
मूखासारखे वागत नाह , पण याव े  मात्र त म्ह  पोरासारखे अथणह न बडबडत आहात! आपण घर  
पोहोचेपयंत आलण झ्यसू आपल्यािा प न्हा तशा कष्टाांच्या लनकड पासून दूर ठेव ि अश  अपेक्षा करता 
येईपयंत, परर्कयाांकडून त म्ह  लन म  लकत  आदरालतथ्य उपभोलगिे याच  आठवण करा. ्याांच्या 
घोड्याांवरच  ध रा ता्का  काढा आलण आपल्या अभ्यागताांना भोजनात सहभाग  होण्यास घरात घेऊन 
या.” 
 
 आपल्या सहायकाांना ―्वरा करून पाठोपाठ या‖ म्हणून ओरडून साांगत एलतओलनअस दािनातून 
धावतच गेिा. ्याांन  घामेजिेिे घोडे ध रेखािून सोडवनू तबेल्यातल्या गव्हाण पाश  बाांधिे, लन श भ्र 
जवलमलरॅत गव्हाच  चांद  ्याांच्याप ढे टाकि . मग महाद्याराजव च्या त प्या हभतींना रथ किते टेकवनू 
्याांन  नवागताांना सन्मानपूवणक राजभवनात नेिे. प्रासादातून जात असता तेिेमकॅस व ्याचा लमत्र याांना जे 
लदसिे ते सवण पाहून ्याांचे डो े आश् चयाने लवस्र्फार त झािे. ्याांना वाटिे क  प ण्यश् िोक मेनेिॉसचा हा 
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भव्य मांडप एक प्रकारे सूयाच्या लकवा चांद्राच्या प्रभेनेच प्रकालशत झािा आहे! ते दृश्य पाहून नेत्राांचे पारणे 
रे्फडल्यावर ्याांन  जाऊन चकचक त स्नानगतहात स्नाने केि . दासींन  ्याांना स्नान घािून तैिमदणन 
करून ्याांना उबदार अांगरखे व झगे चढवल्यानांतर ्याांन  ॲलत्रअसप त्र मेनेिॉसच्या बाजूिा उांच आसनाांवर 
आपल्या जागा घेतल्या. एक दास  स ांदर सोन्याच्या झार त पाण  घेऊन आि , आलण लतने ्याांना हात 
ध ण्यासाठ  पाण , चाांद च्या रुां द पात्रात ्याांच्या हातावर घातिे. लतने एक िाकड  मेजह  ्याांच्या बाजूस 
ओढून ठेविे, आलण ्यावर भारदस्त गतहावलेक्षकेने थोडे रोट व लनवडक पक्वाने्न आणनू ठेवनू त  म क्त हस्ताने 
्याांना वाढि . दरम्यान माांस-खांडकाने आपल्या र्फिकावरचे लनवडक काप िाकड  थाळ्याांवर ्याांच्याप ढे 
ठेविे लन सोन्याचे पेिे बाजूिा माांडिे.  
 
 आता शोण-केश मेनेिॉस आलतथ्य भावाने ्याांच्याकडे व ून म्हणािा, “स्वागतम्! भोजनाचा 
समाचार नयावा, लन यथेच्छ जेवाव.े त मचे भोजन झाल्यानांतर त म्ह  कोण ह  लवचारणा आम्ह  करू. त मच्या 
उच् च क िपरांपरेने त मच्या स्वरूपावर ज  म द्रा उठवि  आहे, लतच्यावरून मिा वाटते क  त म्ह  राजाांचे प त्र 
असावते. झ्यूसच्या लप्रय अशा राजदांडधार  प रुषाांचे, कारण त मच्यासारख  सांतत  क्ष द्र माणसाांना होणे 
असांभवन य!” 
 
 ्याांच्याश  बोित असता, ्यािा मानाचा भाग म्हणून वाढण्यात आिेिा सवोत्तम भाजिेिा 
वतषमाांसखांड ्याने ्याांच्याकडे स्वहस्ते लदिा आलण ्याांन ह  प ढे माांडिेल्या उत्तमोत्तम लजनसा हव्या 
तेवढ्ा खाल् ल्या. जेव्हा ्याांच  भकू लन तहान भागि  तेव्हा तेिेमॅकस नेस्तॉरप त्राकडे किून, इतराांना ऐकू 
जाऊ नये असे हिकेच बोििा,— 
 
 “मम््प्रय पलैसस्त्रतॅस, या लननाद्या दािनात सभोवार पहा. हे सवण स्थानच ताम्र लन सोने, ततणमण , 
चाांद  आलण हम्स्तदांत याांन  िकाकत आहे. मूल्यवान वस्तूांचा केवढा हा लवस्मयकारक सांचय! ऑलिम्पसवर 
झ्यूसच  देवसभा आतून अश  असि  पालहजे असे मिा वाटल्यावाचून राहत नाह . या दृश्याने म  दडपून 
गेिो आहे.” 
 
 आरक्तकच मेनेिॉसने तो म्हणत असिेिे ऐकिे लन तो मध्येच बोििा. “लप्रय लकशोराांनो, झ्यसूश  
कोण ह  म्यण स्पधा करू शकणार नाह . ्याचे सदन आलण ्याच  सार  स्व य सांपदा लचरकाि न आहे पण 
मानवाांचा लवचार केिा, तर मिा वाटते, ्या सवण अपेष्टा म  सहन केल्या लन ह  सांपत्त  गो ा करून माझ्या 
नौकातून स्वदेश  आणण्यासाठ  सात वष ेजे प्रवास म  केिे, ते पाहता वैभवात माझ  बरोबर  करू शकणारे 
थोडेच हकवा क ण च नसत ि. माझ्या पलरभ्रमणाने मिा सायप्रस, लर्फलनलसआ लन इलजप्तिा नेिे. 
इलथओलपअन्स, सायदॉलनअस, एरेम्ब  या सवांना म  भेट  लदल्या, आलण ्या देशात कोकरे हशगे र्फ टिेि  
अश च जन्मािा येतात लन मेंढ्ा वषाच्या अवध त त नदा लवतात, ्या लिलबयाचे दशणन मिा झािे; तेथे 
राजापासून मेंढपा पयंत कोणािाह  खाऱ्या चर्क र्कयाच  वा मेषमाांसाच  वाण पडत नाह , हकवा ता्या 
द धाच ह  कमतरता नसते, कारण वषणभर मेंढ्ाांचे आच  भरिेिेच असतात.  
 
 “पण याप्रमाणे नश ब काढ त म  ्या भागाांतून भटकत असता, आमच्या घराणाच्या एका शत्रनेू, 
माझा भाऊ, ्याच्या अलतहनद्र बायकोच्या लवश् वासघाताम  े बेसावध असताना, ्याचा घात केिा. ्याम  े 
या साऱ्या ऐश् वयाचा स्वाम  म्हणवनू घेण्यास मिा लवशषेसे स ख वाटत नाह , कारण त म्हा दोघाांचे जे कोण  
वड ि असत ि ्याांच्याकडून त म्हािा क िेच असेि क  आय ष्ट्यात माझ्या वायािा प ष्ट्क  द ःख आिे, 
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आलण बह मोि वस्तूांन  भरिेल्या एका स ांदर वास्तूचा सवणनाश म  आध च पालहिेिा आहे. जेथे घोडे चरतात 
्या ऑगासपासून अ्यांत दूर, त्रॉयच्या लवस्त णण मदैानावर र्फार पूवी जे धारात थी पडिे ते माझे लमत्र 
अद्रालप लजवांत असते, तर माझ्या पूवीच्या मािमते्तच्या लतसऱ्या लहश्यावरदेख ि येथे माझ्या घरात म  लकत  
स ख  असतो! आलण तर स द्धा, ्या सवांसाठ  मिा च कल्या च कल्यासारखे वाटत असिे, लन येथे आमच्या 
या दािनात बसून आसवाांन  द ःखपलरहार होईपयंत म  शोक कर त असिो, आलण शवेट  आसव ेथाांबत 
असि  (इतके ्वलरत अरॅूांचे श तसाा्ं वन व ट आणते) तर , उदास न असूनह  म  ्या सवणच समूहासाठ  
खेद कर त नाह ; ्याांच्यातल्या एका माणसासाठ च मिा लवशषे ह ह  वाटते; ्यािा म  म किो हा 
लवचार डोर्कयात घो त असता झोप आलण खाणेलपणे या गोष्टींचाह  व ट येतो. कारण त्रॉयिा कष्टिेल्या सवण 
ॲलकअन्समध्ये जास्त त जास्त कष्ट करणारा लन सवालधक कामलगर  अांगावर घेणारा होता तो ओलदसस. 
तर  ्याच्या साऱ्या आयासाांचा शवेट ्याच्या द ःखातच व्हायचा होता, लन म  एक लमत्र गमाविा या मिा 
सतत झपाटणाऱ्या जालणवते—कारण इतके लदवस ्यािा जाऊन झािे आहेत आलण आम्ह  तो मतत आहे 
क  लजवांत असे तकण  कर त रालहिो आहोत! तथालप माझ  कल्पना आहे क  ्याचे क ट ांब य, वतद्ध िेअर्ततझ, 
ब लद्धमत  पेलनिॉप  लन ्याने मागे घर  ठेविेिे नवजात अभणक तेिेमकॅस हे तो लनवतणिा म्हणून आता शोक 
कर तच असत ि!” 
 
 मेनेिॉसच्या लविापाने तेिेमकॅसचे लप्यासाठ चे द ःख अलधकच त व्र झािे, आलण जेव्हा ्याने 
ओलदससचे नाव ऐकिे तेव्हा आपि  आसव े ्याने गािाांवरून ओघ ून भमू वर पडू लदि , लन दोन्ह  
हाताांन  आपिे जाांभ े प्रावरण उचिून डोळ्याांप ढे धरिे. मेनेिॉसिा ते पाहून र्फार सांकोच वाटिा, आलण 
्या तरुणाने स्वतः आपल्या लप्याचा नामोल् िेख कर पयंत थाांबाव,े क  िगेच ्यािा उिटस िट प्रश्न 
लवचारावते हे ्यािा क ेना. तो अशा सांभ्रमात असतानाच हेिन आपल्या पलरचालरकाांसह लतच्या उत्त ांग, 
स गांलधत मांलदरातून उतरून आि . त  स वणण लकर टधालरण  आतेलमससारख  शोभत होत . ॲदे्रस्त ने 
लतच्यासाठ  एक स खासन प ढे ओढिे, ॲम्ल्सप ने अ्यांत मऊ िोकर च  एक द िई आणि , तर अ्यांत 
थाटामाटाने सजलविेि  घरे ्या इलजप्शन थ ब्समध्ये असतात तेथे राहणाऱ्या पॉलिबसप्न  ॲि् कॅन्द्र ने 
देणग  म्हणून लदिेि  चाांद च  भरतकामाच्या सामानाच  टोपि  घेऊन र्फायिो आि . या पॉलिबसने 
मेनेिॉसिा दोन चाांद च्या स्नानद्रोण , त न पायाांच्या कढ्ाांच  एक जोड  आलण दहा ग रुभार सोने लदिे 
होते; लशवाय ्याच्या बायकोने हेिनिा लतच्यासाठ  लदिेल्या स ांदर देणलयात एक सोन्याच  चात  आलण 
चाांद च  घडवनू सोन्याच  कडा िाविेि  लन लर्फर्या चाकाांवर सरकणार  एक करांड  होत , त च आता 
लतच  पलरचालरका र्फायिो लहने आणून लतच्या बाजूस ठेवि . ्या करांड त बार क कातिेिा धागा होता 
आलण गदण लनळ्या िोकर सह चात  ्यावर आडव  ठेवि  होत . ्याप ढे लतच्या पायाांसाठ  घडवांच  
ठेविेि  होत  ्या आसनावर हेिन बसि  आलण काय चाििे होते ते पत कडून जाणनू घेण्यास लतने 
ता्का  स रुवात केि ,— 
 
 “स्वाम  मेनेिॉस, आपल्या घर  आिेल्या या लशष्टजनाांच  नाव ेआपल्यािा साांगण्यात आि  आहेत 
काय? म  काह च क त नसल्याचा आलवभाव करू, क  मिा खरोखर काय वाटते ते आपणास साांगू? 
बोिायिाच हव ेअसे मिा वाटते. कारण असे साम्य प रुषात हकवा स्त्र त म  कध च पालहिेिे नाह . म  
इतक  लवम्स्मत झािे आहे क  या तरुणावरून दृष्ट  मिा द सर कडे व वताच येत नाह . माझ्या खातर—
लकत  लनिण् ज प्राण  होते म , तर –त म्ह  ॲलकअन्स ध टपणे य द्ध घोलषत करून त्रॉयलवरुद्ध रणाांगण  
उतरिात ्याव े  लप्याने स्वगतह  सोडिेिा नवजात अभणक, राजा ओलदससचा प त्र तेिेमॅकस, लनलश् चतच 
हा तरुण असिा पालहजे!” 
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 आरक्तकच मेनेिॉसने उत्तर केिे, “देव , आता तू ते साम्य लनदशणनास आणिेस तेव्हा मिाह  ते 
लदसू िागिे आहे. ओलदससच  पाविे अगद  अश च होत , लन ्याचे हातह ; तसेच ्याच्या दृलष्टके्षपाच  
पद्धत, ्याचे मस्तक आलण ्यावरचे केस देख ि. र्फार काय, आता इतर्कयात जेव्हा ओलदसस मिा जसा 
आठविा तसा ्याच्याबद्दि बोित, ्याने माझ्यासाठ  लकत  केिे लन सोसिे हे म  साांगत होतो. तेव्हा 
याच्या गािाांवरून अरॅू ओघ त आिे आलण ्याने आपल्या जाांभळ्या प्रावरणाने तोंड झाकून घेतिे.” 
 
 येथे नेस्तॉरप त्र पलैसस्त्रतॅस मध्ये बोििा, “महाराज, हा माझा लमत्र ओलदससचा प त्र आहे ह  
रॅ मदे्दवाांच  समजूत बरोबर आहे. पण तो शाि न आहे, आलण अशा पलहल्या भेट चे प्रसांग  स्वतःिा प ढे 
ढकिून आपल्यासारख्याांसमोर वक्तव्य करणे ्याच्या स्वभावालवरुद्ध होईि. एखाद्रा देवाचे शब्द ऐकाव े
तसे स ख आपल्या सांभाषणाने आम्हािा होत आहे. जेरेलनआच्या नेस्तॉरन  ्याच्या सोबत मिा पाठलविे 
आहे, कारण आपणाांस भेटण्याच  तेिेमकॅसिा उ्कां ठा होत ,—आपण सल् िा देऊन काह  सा् कराि 
हकवा कत त चा काह  मागण स चवाि या अपेके्षने. जेव्हा वलडिाांचा पत्ता िागत नाह  तेव्हा म िािा घर  अनेक 
अडचणींना तोंड द्राव ेिागते,—लवशषेतः मदत िा द सरे कोण  नसल्यावर. त च म्स्थत  तेिेमकॅसच  आहे, 
्याचा लपता परदेश  आहे लन अन्यायापासून बचावण्यास ्यािा ्याच्या गाव  द सरे कोण  लमत्र नाह त.” 
 
 शोण-केश मेनेिॉस उद गारिा, “कोण  कल्पना केि  असत  हे असे होईि म्हणनू! या इथे माझ्या 
स्वतःच्या घरात, ्याने माझ्या पे्रमाखातर इतके सारे पराक्रम  कायणभार उचििे ्या माझ्या सवोत्तम 
लमत्राचा प त्र! सवणसाक्ष  लवध ने जर आम्हा दोघाांना आपल्या ग ण  नौका स खरूप सम द्रपार घर  आणू लदल्या 
अस्या, तर तो परत आल्यावर आमच्या जातक   च्या सवांहून अलधक लहत ्याचे करण्याचा माझा उदे्दश 
होता. होय, माझ्या स्वतःच्या रा्यात ि आज बाजूचे एखादे गाव म  लरकामे केिे असते लन ऑगासमध्ये 
राहायिा ्यािा नगर  लदि  असत . ्याच्यासाठ  म  घर बाांधून लदिे असते आलण इथाकाहून सार  
च जवस्तू ज  प त्रपलरवारासह ्यािा समू  आणनू इथे प नःस्थालपत केिे असते. एकाच देशात दोघे राहून 
एकसारखे एकमेकाांना भेटिो असतो, आलण मत् यूच्या अांधःकाराने आम्हािा लग ून टाक पयंत एकमेकाांच्या 
पे्रमाचा आमचा आनांद लबघडवण्यास कोणतेह  लवनन आिे नसते. पण एका म्सर  देवाने द सरेच हचलतिे 
असेि लन आदेलशिे असेि, क  ्या द ःखभोग  माणसाने एकयानेच तेवढे कध  स्वगतह  पोहोचू नये!” 
 
 मेनेिॉसच्या शब्दाांन  ्या सवांच्याच डोळ्याांत अरॅू उभे राहण्याच  व े आि . झ्यूसकन्या, 
ऑगासच  हेिन लहिा अनावर रडू कोस िे; त च म्स्थत  तेिेमकॅस लन मेनेिॉसच  झाि . 
नेस्तॉरप त्रासह  डो े कोरडे ठेवणे अशर्कय झािे, कारण ्यािाह  द लप्तमान उषेच्या प्रताप  प त्राने 
मारिेल्या आपल्या श द्धग ण  भावाच , अँलतिॉकसच  आठवण झाि . आलण आता मेनेिॉसकडे व ताना 
हाच लवषय ्याने काढिा. तो म्हणािा,—  
 
 “महाराज, आमच्या घर  सांभाषणाच्या ओघात जेव्हा जेव्हा आपिे नाव लनघािे तेव्हा तेव्हा माझे 
वतद्ध लपताज  आपणालवषय  ―सवांत स ज्ञ मन ष्ट्य‖ असे बोिायचे. आलण आता आपण मजकडून अन न त व्हाव े
अश  याचना म  करतो, जर आपिे द ःख आवरणे शर्कय असेि तर; कारण म  जेवत असताना अरॅ पात 
करण्यात मिा काह  गोड  वाटत नाह . लदवस उजाडण्यास उश र िागणार नाह . जो कोण ह  
दैवयोगान सार मरण पावतो ्यािा एका अरॅूचे पालरतोलषक देण्यास म  क रक रतो असे नाह ; वास्तलवक 
लबचाऱ्या म्यणतेिा डोर्कयाच  एक केसाच  बट लन गािावरचा एक अरॅू यालशवाय अन्य काय प्रशस्त  अपणण 
करायच ? माझाह  एक मतत सांबांध  आहे, एक भाऊ, आलण तो आगाइव्ह छावण तिा त च्छतम सैलनक 
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म   च नव्हता. आपल्यािा अँलतिॉकस भेटिा असेि; जर  माझ  ्याच  कध च ओ ख नव्हत  हकवा म  
्यािा पालहिादेख ि नव्हता, तर  िोक साांगतात क , आपल्याकडचा तो सवो्कत ष्ट जवान होता, उ्कत ष्ट 
धावणारा लन एक भार  िढवैय्याह .” 
 
 शोणक ां ति मेनेिॉसने उत्तर केिे, “माझ्या लमत्रा, आता जे सारे तू बोििास ्यातिे त झे शब्द लन 
कत त  शहाणपणात त झ्या द प्पट वयाच्या माणसािा शोभण्यासारख  होत . खरे म्हणजे अशा लप्याच्या 
प त्राकडून म  अपेलक्षिा असता तोच लववके तू दशणलवतोस. माणसाचा लपता स्वतः उच् च क  ात जन्मिा 
असेि लन िलनाने स ख  झािा असेि तर सांतत वर झािेिे उत्तम सांस्कार झाकून राहात नाह त. 
नेस्तॉरचेच उदाहरण आहे,—जन्मभर, अथपासून इलतपयंत, स दैव  आलण आता शाांतपणे स्वगतह  वतद्ध होत 
रालहिेिा, भोवताि  उत्तम भािाईत तसेच ब लद्धमानह  असिेिे म िगे. असो, आसव े गा ण्याच्या 
मनःम्स्थत त आपण जाऊन पडिो होतो त  आता लवसरू या, आलण हस्तप्रक्षािन करून प न्हा एकदा या 
सायांभोजनाकडे व ू या. सका   तेिेमकॅसिा लन मिा प ष्ट्क  िाांबिचक हलककत  एकमेकाांना 
साांगायच्या आहेत.” 
 
 मेनेिॉस राजाच्या कायणत्पर व र लशिेदाराांपैक  एक जो ॲस्रॅ्फलिअन ्याने ्याांच्या हातावर पाण  
घातिे, आलण समोर वाढिेल्या उत्तम खाद्रपदाथांवर हात मारण्यास ्याांन  प न्हा स रुवात केि . दरम्यान 
झ्यूसकन्या हेिनिा एक स खद लवचार स चिा. ्या वाडलयात ्या मांड ींचे मद्रलमरॅण होते ्यात लतने 
हिकेच अश  एक औषध  टाकि  क , लजच्यात द ःख-कोपाांचा दांश नष्ट करून सवण द ःखद स्मतत  घािवनू 
देण्याच  शक्त  होत . मद्रात लवरघ िेल्या ्या वनस्पत चा घोट घेतल्यानांतर, मातालप्याच्या मरणासाठ  
हकवा भावािा वा स्वतःच्या म िािा डोळ्यासमोर कापून काढिे असते तर , कोणाच्याह  डोळ्यािा ्या 
लदवश  एक लटपूसदेख ि आिे नसते. ह  प्रभाव  शूिनन जड ब ट  झ्यसूकन्येिा थॉनप्न  पॉलिदाम्ना या 
इलजप्शन वलनतेने लदिेल्या अनेक उपय क्त औषधींपैक  होत . कारण इलजप्तच  स प क भमू  वनस्पतींन  र्फार 
समतद्ध आहे; ्यात ि प ष्ट्क शा रसायनरूपे लहतकार  तर बऱ्याचशा लवषार ह  असतात; आलण वैद्रक य 
ज्ञानात इलजप्शन माणूस बाक च्या जगािा मागे टाकतो. रोगहर पऑैनचा तो खरा प त्र आहे.  
 
 मद्रात त  औषध  टाकून ्याने ्याांचे पेिे पूणण भरिे आहेत हे पालहल्यावर हेिन मांड  कडे प न्हा 
एकदा व ून म्हणाि , “राजन् मेनेिॉस आलण माझ्या तरुण व उच् चक ि न अभ्यागतहो, आपल्यातल्या 
प्र्येकािा ्याचा स खाचा काि असतो आलण द ःखाचाह  कािखांड असतो—याच  तरतूद झ्यूस ्याच्या 
सवण सामथ्याने कर तच असतो. मग या सभामांडपात भोजन कर त बसून गोष्ट  साांगण्यात काय स ख िाभेि 
ते उपभोगनू समाधान मानण्यास काय हरकत आहे? याव े  स सांगत असिेि  एक गोष्ट साांगून म  स रुवात 
करते. लनभणय ओलदससिा ्याांचे रॅेय आहे ्या साऱ्याच धाडस  मह्कत ्याांचे वणणन काय, पण गणनाह  
करणे अथातच माझ्या क वत बाहेर आहे. तथालप त म्ह  ॲलकअन्स, य द्धाच्या आघाड वर अडचण त असताना 
धैयणपूवणक योजून पार पाडिेल्या ओलदससच्या एका आश् चयणकारक साहसाच  ह  हक कत ऐका. ्याने 
स्वतःच्या अांगावर इतके र्फटके मारून घेतिे क  लनष्ठूरपणे वागविेल्या ग िामासारखा ्याचा देह लदसू 
िागिा; मग पाठ वर एक घाणेरडे िक्तर पाांघरून तो िपतछपत शत्रूच्या शहरात लशरिा लन ्याने तेथ ि 
सारे रस्ते ध ांडा िे. ॲलकअन नौकाांपाश  असताना इतका वगे ा लदसणारा ओलदसस केव  या 
लभकाऱ्याच्या वषेाच्या य क्त नेच नगर त लशरकाव करू शकिा. ्याने तसे केिे पण त्रोजनाांन  काह च 
आरडाओरडा केिा नाह . ्याच्या वषेाांतराचा भेद एकया म च केिा, पण जेव्हा जेव्हा म  ्यािा प्रश् न 
लवचारिे तेव्हा तेव्हा ्याने ह शार ने उडवाउडव  केि . तथालप एकदा ्याने मिा ्यास आांघो  घािून तेि 
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िाव ूलदिे, तेव्हा अखेर व े आि ; ्यािा थोडे कपडे घािायिा देऊन जेव्हा म  गांभ र शपथ घेति  क , 
तो नौकाांजव च्या लशलबरापाश  पोहोचेपयंत त्रोजनाांपाश  म  ्याचे नाव उघड करणार नाह , तेव्हा ्याने 
ॲलकअन्सच्या योजनाांचा प रा तपश ि लदिा. आलण नांतर लक्येक त्रोजनाांना आपल्या िाांब तिवार ने ठार 
केल्यावर, भरपूर मालहत  गो ा करून तो परत आपल्या लमत्राांकडे जाऊन पोहोचिाच. त्रॉयच्या इतर 
लस्त्रयाांन  उच् च स्वरात आक्रोश केिा पण म  आनांदिे; कारण परत घर  जाण्याच  ओढ मिा अगोदरच 
िागि  होत . माझ  लचत्तवतत्त  पािटि  होत ; माझ  कन्या, माझे लववाहमांलदर, आलण ब द्ध  लन रूप 
याबाबत त ईम्प्सत ते सवण काह  अांग  असणारा माझा पत , याांचा ्याग करून माझ्या लप्रय स्वदेशापासून 
त्रॉयिा जाण्याच  भ र  पाडून ्या बेहोष ने ॲिोदायत ने मिा आांध   केिे होते, ्या बेहोष चा मिा 
परृाताप होऊ िागिा होता.” 
 
 शोण-केश मेनेिॉस म्हणािा, “लप्रये, त झ  गोष्ट चाांगि  होत  लन त  जश  घडि  तश  
साांलगति स. म  या जगात दूरपयंत भटकिो आहे, प ष्ट्क ाांच्या हृदयात डोकाविो लन थोराांच्या मांत्रणा 
ऐकल्या, पण द दात ओलदसससारखा धाडस  मन ष्ट्य कध ह  माझ्या दृष्ट स पडिा नाह . ्याने ्या िाकड  
घोड्याांत जे काह  केिे ते ्याच्या हहमत चे लन लनरृय पणाचे आणख  एक उदाहरण आहे. मिा आठवते 
आहे क  आम्ह  ्या घोड्याच्या पोटात आगाइव्ह सेनेतल्या लनवडक व राांना घेऊन बसिो होतो व 
त्रोजन्सच  दाणादाण उडवनू कत्ति करायच  वाट पाहात होतो; तेवढ्ात तू तेथे आि स; मिा एवढेच 
अन मान करता येते क  त्रॉयिा लवजय देऊ इम्च्छणाऱ्या कोण्या देवाने त िा तश  ब द्ध  लदि  असाव , 
कारण राजप त्र दैर्फोबस त झ्याबरोबर आिा होता. त नदा आमच्या ्या पोक  लनभततस्थानाच  प्रदलक्षणा तू 
केि स, बाहेरच्या बाजूने चाचप त; आलण सवण आगाइव्ह सेनानायकाांना, ्याच्या ्याच्या बायकोचा आवाज 
काढून आ  पा  ने आव्हान लदिेस. अगद  मध्यभाग  भल्या ओलदसससमवते दायोलमलदझ लन म  बसिो 
होतो; आम्ह  त झ्या हाका ऐकल्या आलण दोघाांनाह  उड्या मारून उठून बाहेर पडण्याचा हकवा आतून 
ता्का  उत्तर देण्याचा मोह झािा. पण ओलदससने आम्हािा आवरून धरिे लन आमच  उताव   
हािचाि रोखून ठेवि . बाक च्या योद्ध्याांन  एकह  आवाज केिा नाह ; तर  अलँतर्किसचा कि त िा 
उत्तर देण्याकडे लदसिा. पण ओलदससने आपिे मोठे पांजे लनघतणणपणे ्या माणसाच्या तोंडावर गच्च दाबनू 
धरिे आलण ्याम  े साऱ्या सेनेिा बचाविे, कारण पॅिास ॲथ न ने त िा लनघून जाण्यास प्रवतत्त कर पयंत 
्याने ्यािा घट्ट पकडून ठेविे.” 
 
 येथे तेिेमकॅस राजािा उदे्दशून बोिण्यास धजाविा; “रॅ मदे्दव, अशा प्रकारच्या ग णाांन ह  
ओलदससवरच्या महदापत्त चे लनवारण होऊ शकिे नाह , या लवचाराने पलरम्स्थत  अलधकच वाईट भासू 
िागते; िोखांड  छात ह  ्यािा वाचव ूशकि  नाह . पण आता रात्र च्या लवरॅाांत साठ  जाण्यास त  अन ज्ञा 
यालचतो. शय्येवर पडून उत्तम लनद्रा घेण्याच  व े झाि  आहे.” 
 
 यावर द्यारप्रकोष्ठात दोन मांचक टाकून उत्तम जाांभळ्या द ियाांन  ते लसद्ध करून ्यावर चादर  
पसरण्यास लन वर थोड  जाड िोकर  पाांघरूणे ठेवण्यास ऑगासच्या हेिनने आपल्या दासींना आज्ञा केि . 
दास  द लपका हातात घेऊन सभामांडपाबाहेर गेल्या लन ्याांन  शय्या तयार केल्या, लतकडे एक अरॄपाि 
पाह ण्याांना घेऊन गेिा. आलण याप्रमाणे ्या प्रासाद प्राांगणात राजक मार तेिेमकॅस लन नेस्तॉरचा राजप त्र 
याांन  रात्र घािवि ; तर ्या उांच वास्तूांच्या माग ि बाजूच्या आपल्या महािात मेनेिॉस झोपिा लन िाांब 
झगा पेहेरिेि  राण  हेिन ्याच्या बाजूस लनजि . 
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 उषेने आपल्या आरक्त हस्ताांन  न कताच पूवण लदशिेा स्पशण केिा होता, तेवढ्ात व र मेनेिॉसने 
वसे्त्र धारण करून शय्या सोडि . ्याने खाांद्रावरून एक त क्षण खड ग िटकविे. स डौि पायाांवर उत्तम 
पादत्राणाांचा जोड बाांधिा, आलण एखाद्रा देवासारखा शोभत तो शय्यागारातून िाांब पाविे टाक त बाहेर 
पडिा, तो थेट तेिेमकॅसपाश  गेिा लन अलभवादनाचा शब्द उच्चारून ्याच्या बाजूिा आसनस्थ झािा. 
 
 ्याने लवचारिे, “आलण सरदार तेिेमकॅस, ्याने त म्हािा लवशाि सम द्राांवरून आमच्या स खद 
िॅकेद मॉन भमू प्रत आणिे तो त मचा खरा हेतू काय ? काह  सावणजलनक कायण क  खाजग  प्रकरण ? मिा 
खरे ते साांगाव.े” 
 
 स ज्ञ तेिेमकॅसने उत्तर लदिे, “राजन मेनेिॉस, आपण माझ्या लप्याच  काह  खबर देऊ शकाि 
क  काय ते शोधून काढण्यास म  आिो. माझ्या घरादाराचा खाऊन र्फडशा पडत आहे, माझ  सांपन्न 
मािमत्ता नाश पावि  आहे, आलण माझ्या वाड्यात बदमाशाांच्या एका टो र्कयाने गदी केि  असून ते माझ्या 
मेंढराांच  लन प ष्ट ग राांच  सरणहा कत्ति कर त लन माझ्या मातेश  िलन िावण्याच  चढाओढ कर त 
कािक्रमणा कर त आहेत. सभ्यतेच  हकवा िजे्जच  ्याांन  यम््कां लचतह  लक्षत  ठेविेि  नाह . म  इथे आिो 
आहे तो आपि  लवनवण  करायिा—या आशनेे क  जर कदालचत आपण स्वतः साक्ष  झािा असाि, अथवा 
अन्य कोणा भटकणाऱ्याकडून आपणािा हक कत क ि  असेि, तर माझ्या लप्याच्या द दैव  अांताबद्दि 
स्य काय ते आपण मिा साांगाि. कारण द ःखभोगासाठ  कध  कोण  माणूस जन्मािा आिा असेि तर 
तोच. आपिे लनवदेन माझ्याबद्दिच्या अन कां पेने हकवा माझ्या भावनाांबद्दिच्या का ज खातर सौम्य करू 
नका, पण आपल्यािा जे डोळ्याांना लदसिे ते जसेच्या तसे साांगा. म  आपि  करुणा भाकतो क , जर कध  
माझ्या भल्या लप्याने त्रॉयिा त म्ह  अन भविेल्या य द्धाच्या ्या कठ ण वषांच्या का ात आपणासाठ  
बोिण्याचे हकवा कत त चे वचन देऊन ते पा िे असेि, तर ्याने काय केिे ते आठवा लन माह त असेि ते 
सवण मिा साांगा.” 
 
 आरक्तकेश मेनेिॉस साम््वक क्रोधाने तप्त झािा. तो उद गारिा, “लधक्कार असो ! ्या भेकडाांना ्या 
शूर प रुषाच्या शय्येत सरपटत लशरायचे आहे तर ! जणू एखाद  हलरण  अजून अांगावरच लपणार  पाडसे एका 
प्रब  हसहाच्या ग हेत झोपवनू उांच डोंगरकड्याांवर लन गवता  दऱ्याांत चरायिा गेि  आहे. अचानक हसह 
ग हेत परत येतो लन ्या सवांचा भ षण सांहार होतो. पण ्या न चाांच्या टो  च  ओलदसस ज  अवस्था कर ि 
त  ्याहूनह  भयानक होईि. एकदा िेस्बॉस या रमण य द्य पावर लर्फिोमेिैलदझसमोर क स्त िा उभा 
रालहिेिा ्यािा म  पालहिा लन ्याने प्रलतपक्षािा असा काह  उखडून जोराने आपटिा क  ्याचे सारे लमत्र 
खूष होऊन गेिे. देवलपता झ्यूस, ॲथ न  लन ॲपॉिो या देवाांशपथ, तोच ओलदसस ्या िलनेच्छूांना भेटावा 
अश  माझ  र्फार इच्छा आहे; ्वलरत मरण आलण रडारड श  म िन हेच सवांच्या वायािा येईि !” 
 
 “पणे त झे आवाहन लन तू मिा लवचारिेिे प्रश्न इकडे व ायचे तर—त िा र्फसवण्याच  हकवा 
टा ाटा  च  उत्तरे देऊन उडवनू िावण्याच  माझ  इच्छा नाह . उिट सम द्रवास  वतद्धाच्या अमोघ वाण ने 
म  स्वतः जे ऐकिे ते न िपवता हकवा काह  राखून न ठेवता शब्द न् शब्द त झ्याकडे पोहोचवतो.” 
 
 “हे इलजप्तसमध्ये घडिे, म  स्वदेश  जाण्यासाठ  काह  का ापासूनच उ्कां लठत होतो, पण देवाांन  
मिा तेथे रखडत ठेविे, कारण ्याांना योलय ते ब   देणे माझे राहून गेिे होते, लन ते कोणािाह  ्याांच्या 
बाबत त पा ावयाचे लनयम कध ह  लवसरू देत नाह त. नाईि नद च्या म खापासून थोड्या अांतरावर 



 अनुक्रमणिका 

कल्लो कार  सागरात रॅ्फरॉस नामक द्य प आहे. मागनू जोरदार वारा असिा तर स बद्ध नौकेिा एक 
लदवसाच्या प्रवासाने तेथे पोहोचता येते. या बेटावर एक लनवारा असिेि  खाड  आहे. तेथे जव  ि एका 
लवलहर चे पाण  काढून घेण्यास नालवक येतात. तेथून ्याांना नौकेखािचा भाग सर  रेषेत ठेवनू नौका खोि 
पाण्यात ढकिता येते. याच लठकाण  देवाांन  मिा व स लदवसपयंत लरकामा बसवनू ठेविे; आलण ्या सवण 
का ात ख ल्या सम द्रपार होण्यासाठ  नौकाांना जरूर असिेल्या अखांड सांथ वाऱ्याचे कध  लचन्हह  लदसिे 
नाह . देवाांपकै  एकाने माझ्यावर दया केि  नसत , तर आमच  सार  सामग्र  खपून गेि  असत  लन 
नालवकाांच  शक्त  क्ष ण झाि  असत . माझ्या सांकटलवमोचनािा आि  त  प्रब  प्रोलतअसच , सम द्रवास  
वतद्धाच , कन्या ऐदोथा. रोज भ केच्या वदेनाांन  त्रस्त झािेिे माझे िोक लवखरून सम द्रलकनार  काटे 
िाविेल्या ग ाांन  मासे धरण्यासाठ  लर्फरत; ्याांच्यापासून दूर एकटाच असा म  चाििो असता त  जेव्हा 
मिा भेटि  तेव्हा लतिा माझ्याबद्दि काह  लवशषे अन कां पा वाटि  असाव . कारण लतने थेट माझ्याजव  
येऊन मिा हटकिे. लतने लवचारिे, ―रॅ मान, त म्ह  अगद च मूखण आहात काय? का ब द्ध ने मांद आहात ? 
क  त म्हािा हािअपेष्टा आवडतात आलण होईि ते होऊ देणे अलधक बरे वाटते? या बेटात हा सवणका  
कोंडून घेण्यास त म्ह  राज  आहा लन लदवसेंलदवस त मचे िोक खांगत चाििे आहेत तर  स टका करून 
घेण्याचा मागण काढू शकत नाह  याचा अथण काय?‖ ्यावर म  उत्तर लदिे, ―आपण कोण देव  असाि ते मिा 
माह त नाह  पण म  खात्र पूवणक साांगतो क  येथे रेंगा त राहण्याच  मिा म   च इच्छा नाह . माझ्या मनात 
एवढाच लवचार येतो क  लवशाि स्वगात राहणाऱ्या अमराांचा म  काह तर  प्रमाद केिा असावा! त म्हा देवाांना 
सवण काह  ठाऊक असते; तेव्हा मिा साांगा क  त मच्यापकै  कोण  मिा इथे डाांबून ठेवनू माझ्या प्रवासात 
खांड पाडिा आहे? ्याचप्रमाणे मिा हेह  साांगा क  माशाांच्या क्र डाांगणापार म  स्वदेश  कसा जाऊ शकेन.” 
 
 “्या स्नेहश ि देव ने ता्का  मिा उत्तर लदिे, ―रॅ मान् त म्हािा क णे जेवढे अवश्य तेवढे सवण 
साांगते. अमर भलवष्ट्यद्रष्टा, इलजप्तचा प्रोलतअस, सम द्रवास  वतद्ध, याचे हे द्य प सांचारस्थान आहे. तो 
पॉस दोनश  लनष्ठेने बाांधिेिा आहे, लन ्यािा सवण खोि भागाांसह सागराच  मालहत  आहे. तो माझा लपताह  
आहे असे िोक म्हणतात. त म्ह  काह  य क्त  करून एखादा य क्त चा साप ा िाविात लन ्यािा पकडिेत, 
तर तो त म्हािा त मच्या प्रवासाबद्दि, आलण लकत  अांतर तोडाव े िागेि ते साांग ू शकेि, लन माशाांच्या 
महामागांवरून त मच्या घराकडचा रस्ताह  दाखव ूशकेि. इतकेच नव्हे तर त म्ह  नतपत  आहात म्हणून, 
त मच  जाणून घेण्याच  इच्छा असेि तर त मच्या द घण लन कष्टमय प्रवासात त म्ह  दूर असताना त मच्या 
प्रासादात घडिेिे सवण बरेवाईटह  तो त म्हास साांगेि.‖ म  लतिा उत्तर केिे, ―खरोखर या गढू जरठ 
ज वािा आम्ह  कसे पकडाव ेयाच  य क्त  काढणे त मच्याकडेच आहे. कारण तो मिा आध  पाह ि हकवा म  
येथे आहे हे जाणनू दूर दूर राह ि, अश  आशांका मिा वाटते. एका देवावर मात करणे माणसािा सोपे 
पडणारे काम नाह .” 
 
 “प न्हा एकदा ्या दया ू देव ने मिा पढलवणे मान्य केिे. ―भर मध्यान्हाच्या स मारास तो वतद्ध द्रष्टा 
आपल्या क्षारलनवासातून बाहेर पडतो. लतने साांलगतिे, ्याव े  पलरृमेकड ि वाऱ्याच्या झ  केने 
जिपतष्ठावर तरांग आणून, ते झाक ून, आपिे आगमन तो िपवतो. एकदा बाहेर आल्यावर एका ग हेच्या 
लनवाऱ्यात ि ्याच्या शयनस्थानाकडे तो जातो, आलण खाऱ्या पाण्याच  त  अप्ये, हातासारखे चपटे 
अवयव असिेिे स ि प्राण , धूसर िाटाांमधून आपापिे देह बाहेर काढून ्याच्या भोवताि  क प करून 
झोप  जातात. गहन क्षारोदध चा उग्र लतखट दपण ्याांच्या देहातून लनघत असतो. त मच्या नालवकातिे त न, 
सवांत उत्तम असे िोक का ज पूवणक लनवडा, आलण लदवस उजाडण्याचे व े  म  त म्हािा ्या लठकाण  
नेऊन, प्र्येकािा पडून राहण्याच  जागा दाखव न. पण तो म्हातारा जाद गार काय काय करतो ते म  
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त म्हािा साांगायिा हव.े प्रथम तो एक रे्फर  मारून ्याचे स ि प्राण  मोज ि. मग मोजून झाल्यावर व 
सग े लतथे हजर आहेत हे पालहल्यानांतर मेंढराांच्या क पात मेंढपा  लनजतो तसा तो ्या प्राण्याांत आडवा 
होईि. तोच त मचा क्षण. तो म्स्थरस्थावर झािा हे लदसताक्षण च सार  शक्त  लन धैयण एकवटून ्यािा खाि  
दाबून धरा, मग तो लकत ह  ओढाताण लन धडपड स टून जाण्यासाठ  करो ! तो सवण प्रकाराांन  रूपे 
बदिण्याचे प्रय्न कर ि, आलण न स्या भमू वरच्या प्र्येक तऱ्हेच्या पशूचाच नव्हे तर पाण्याचा न  
भडक्या ्वा ेचा देख ि आकार घेईि. पण ्यािा घट्ट धरून ठेवा लन पकड जास्त जास्तच मजबतू 
कर त राहा; आलण अखेर जेव्हा तो बोिेि आलण लवरॅाांत साठ  पह डण्याच्या व े  जसा लदसिा होता तशा 
्याच्या नैसर्तगक स्वरूपात येऊन त म्हािा प्रश्न लवचार ि, तेव्हा रॅ मान, त म्ह  पकड सैि करून ्या 
वतद्धािा सोडण्यास हरकत नाह ; आलण मग, कोणता देव त मचा शत्रू आहे आलण माशाांच्या महामागांन  
स्वदेश  परत कसे जायचे ते लवचारा.‖ हा उपदेश मिा लदल्यावर त  घरांग त जाणाऱ्या िाटात ग प्त झाि  
आलण अनेक द ष्ट आशांका मनात घो व त, चाित चाित म  माझ्या नौका रेत वर जेथे लवसावत हो्या ्या 
लठकाणाकडे गेिो. सम द्रकाठ  माझ्या नौकेपाश  पोहोचल्यावर आम्ह  सायांभोजन तयार केिे. गांभ र 
रात्र चे अवतरण आमच्यावर झािे लन रे्फसा  िाटा आपटत असिेल्या लकनाऱ्यावर झोप  जाण्यास आम्ह  
पह डिो. 
 
 जेव्हा नूतन उषेने पूवण लदशा िोलहत रांगाने आरेलखत केि , तेव्हा स्वगणस्थाांच्या अनेक प्राथणना करून 
म  लवशाि सागराच्या लकनाऱ्याने लनघािो. माझ्याबरोबर माझ्या नालवकाांपकै  त न िोक होते. कोण्याह  
आण बाण च्या प्रसांगात ्याांच्यावर लभस्त ठेवता येईि असा मिा लवरॄास होता. 
 
 सागराच्या जिलवस्ताराखाि  ऐदोथा पूवी अदृश्य झाि  होत , पण आता त  प न्हा आि —लतच्या 
बापािा चकवण्यासाठ , चार स ि प्राण्याांच  न कत च सोििेि  कातड  लतने आणि  होत . लतने 
लकनाऱ्याच्या रेत त आम्हािा िपण्यासाठ  ख गे उकरून ठेविे होते, लन त  आमच  वाट पहात बसि  
होत . आम्ह  तेथे दाखि झािो तेव्हा लतने आमच्या ठरिेल्या जागाांत आम्हािा स्थापन करून प्र्येकािा 
स िच्या कातड्याने झाकून टाकिे, आलण याप्रमाणे जे अलत र्किेशप्रद होऊ शकिे असते अशा 
लनभततस्थान  लनलक्षप्त केिे; कारण सागर  खाांद्रावर पोसिेल्या पशूांच  त  ओांग  घाण लवशषेच त्रासदायक 
होत , लन सम द्रात ि एखाद्रा आस र  प्राण्यािा शय्यासोबत  म्हणून कोण लनवड ि हे क ेि तर मिा बरे 
वाटेि! तथालप नांतर स्वतः देव िाच एक पलरणामकारक उपाय स चिा, आलण आमचा त्रास थाांबवण्यासाठ  
थोडे अमरान्न आणनू प्र्येकाच्या नाकािा लतने िाविे. ते स वालसक द्रव्य होते आलण ्याने स ि प्राण्याांच  
येणार  घाण मारून टाकि . असे तेथे ध मेपणाने प र  सका  सांपेपयंत आम्ह  वाट पाहत रालहिो, आलण 
सम द्रातून दाट ने आलण भराभर स ि प्राण  वर येऊन थव्याथव्याने लकनाऱ्यावर झोप  गेिे. मध्यान्ह  तो 
म्हातारा स्वतः पाण्याबाहेर पडिा; ्याने आपिे िठ् ठ स ि प्राण  आध च तेथे आिेिे पालहिे, आलण ते 
मोजण्यासाठ  रे्फऱ्या घािू िागिा. र्फसवण क चा अलजबात सांशय नसल्याने आम्हािा ्याने क पातिेच 
पलहिे चार म्हणून समालवष्ट केिे. मोजून झाल्यावर तोह  लनजण्यास पह डिा. तेव्हा एक आरो   ठोकून 
आम्ह  ्याच्यावर उड  घेति ; आलण ्याच्या पाठ भोवत  हात टाकिे. पण म्हाताऱ्याचे नैप ण्य लन चात यण 
्यािा सोडून गेिेिे नव्हते. ्याने आया धार  हसह होण्यापासून स रुवात केि ; मग तो सपण झािा, नांतर 
लचत्ता लन प्रचांड वराह; ्याने वाह्या पाण्याचेह  रूप घेतिे आलण मोठ्या पणाच्छालदत वतक्षाचे; पण आम्ह  
दातओठ खाऊन लचमयात धरल्यासारख  पकड ्याच्यावर ठेवि .  
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 अखेर ्याच्या जादूच्या नाना खे ाांचा ्यािा जेव्हा कां टा ा आिा, तेव्हा ्यािा वाचा र्फ टून तो 
मिा प्रश् न लवचारू िागिा, ―आता मिा साांग मेनेिॉस, देवाांपैक  कोण्या देवाने माझ्या वाटेवर दबा धरून 
मिा पकडण्याचा कट त झ्याबरोबर केिा? आलण हे तू कशासाठ  केिेस?‖ म  उत्तर लदिे, ―म्हातारब वा, ह  
न सत  टा ाटा  आहे. माझ्याइतकेच त म्हािाह  ठाऊक आहे क  लकत  का  म  या बेटावर, लनसटून 
जाण्यास असमथण आलण लदवसेंलदवस अशक्त होत चाििेिा असा बांद  आहे. तेव्हा आता मिा साांगा, 
त मच्या दैव  सवणज्ञतेने बोिा, क  माझ  खोडावडे  करून माझा प्रवास खांलडत करणारा देव कोणता? 
आणख  मिा हेह  साांगा क  म्स्याांच्या क्र डाांगणापार स्वदेश  म  कसा पोहोचू शकेन?‖ ्या म्हाताऱ्याने 
उत्तर लदिे, ―त झ  घोडचूक झाि  त  ह  क  प्रवासािा लनघण्याआध  तू झ्यूस लन इतर देवाांना बह मोि 
यज्ञब   अपणण करायिा हव े होतेस—जर मद्रकत ष्ट्ण सागरापार त िा ्वरेने स्वगतह  पोहोचण्याच  इच्छा 
होत  तर प न्हा एकदा आकाशपलतत जिाने पलरपूणण अशा नाईि नद वरून पयणटण करून लवशाि 
आकाशस्थ लचरकाि न देवाांना लवलधपूवणक उपायाने लदल्याखेर ज परत स्वदेश  पोहोचून त झ्या लमत्राांना 
भेटण्याच  लन त झे उत्तम गेह पाहण्याच  त िा यम््कां लचतह  सांध  नाह . तेवढे तू केिेस म्हणजेच जो प्रवास 
करण्यास तू इतका उ्स क आहेस तो देव त िा करू देत ि.‖ 
 
 आता जेव्हा ्याने मिा लर्फरून एकदा त  द घण लन कां टा वाण  यात्रा धूमावतत्त सम द्रावरून 
इलजप्तपयंत कर म्हणनू साांलगतिे, तेव्हा माझे हृदयच भांगिे. तर ह  खोि गेिेिा आवाज वर ओढून आणनू 
म  ्यािा उत्तर लदिे, ―म्हातारब वा, त म्ह  जो सल् िा लदिात तसेच नेमके म  कर न. पण द सरे एक 
काह तर  त म्ह  मिा साांगाव े अश  माझ  इच्छा आहे. आम्ह  त्रॉयहून लनघािो तेव्हा नेस्तार लन म  जे 
देशबाांधव मागे सोडिे, ते सग े आपल्या नौकाांसह स खरूप स्वगतह  परतिे, क  सम द्रावर ि अपघाताम  े 
नाश पाविे? अथवा, य द्ध सांपिे होते तर  लमत्राांच्या बाह पाशात मरण पाविे असे कोण  होते का? तो 
म्हणािा, ―ॲलत्रअसप त्रा, हे सारे क ून घेण्यास त िा भाग पडिेिे नसताना या प्रश् नाांन  तू माझ  झडत  
घेत माझ्या मनातिे का काढून घेत आहेस? त िा म  धोर्कयाच  सूचना देतो क  माझे लनवदेन ऐकल्यावर 
त झे अरॅू वाहू िागण्यास व े िागणार नाह ! कारण प ष्ट्क  मारिे गेिे, जर  प ष्ट्क  बचाविेह  तर ह  
त झ्या सेनाांचे दोनच अलधपत  स्वदेशाच्या वाटेवर प्राणास म किे—्या य द्धात तू स्वतः भाग घेतिा होतास 
तेव्हा ्याबद्दि बोिण्याच  जरूर नाह —पण लतसरा एक सेनाप्रम ख आहे—जो जर  अद्रालप लजवांत असिा 
तर  अर्फाट सम द्रात कोठेतर  बांलदवान आहे. प्रथम ऐआसबद्दि साांगायचे तर िाांब वल््ाांच्या ्याच्या 
य द्धनौका पॉस दोनने गैर च्या प्रचांड कड्यावर आपटून ब डवल्या आलण मग रे्फसा  िाटातून ्यािा 
वाचविे. वास्तलवक ॲथ न चे वैर असूनह  ्यािा स्वतःचा हा लवनाश टा ता आिा असता—जर ्याने 
अांध मूखणपणाच्या भरात बढाया मारल्या नस्या व अश  दपोक्त  केि  नसत , क  देवाांना न ज मानता आपण 
सम द्राच्या भ केल्या दाढाांतून लनसटिो! ्याचा उच् च रवाने केिेिा देवावमान पॉस दोनच्या कान  पडिा, 
आलण आपल्या प्रब  हातात आपिा लत्रशूि घेऊन ्याने गैर च्या खडकावर प्रहार करून तो द भांगिा. अधा 
भाग दृढ रालहिा पण लविग झािेल्या ्या लशिाखांडावर वल्गना करण्याच  आकम्स्मक वडे  प्रवतत्त  
होतेव े  ऐआस लवरॅाांत  घेत होता तो खांड ्याच्यासह सागरात कोस िा आलण स स णाऱ्या िाटाांच्या 
अथाांग खोि त खारे पाण  गटागट लग ून ऐआस नष्ट झािा. पण त झ्या भावाने कसेतर  दैवािा चकविे 
आलण देव  हेरेच्या साहाय्याने तो आपल्या महानौकाांसह लनसटून गेिा. तर ह  जेव्हा तो जव जव  
मलॅिआ भलूशराच्या उत्त ांग पवणतापाश  पोहोचिा होता, तेव्हा एका झांझावाताने ्यािा गाठिे, आलण 
तक्रार च्या स रात लवव्ह त असतानाच ्याच्या ध्यानात आिे क  आपण माशाांचा स  स  ाट असिेल्या 
सम द्रातून स माप्रदेशाकडे हाकििे जात आहोत. ्या भागात पूवी थायम्स्तझ लन आता इलजस्थसचा लनवास 
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होता. तथालप यथाक्रम तेथूनदेख ि स खरूप परतण्याच  सांध  ्यािा लदसि . योगायोगाने वारा लर्फरिा, 
मांद वाहू िागिा लन ते स्वदेश  आिे. 
 
 ॲगमेॅम्नॉनने प्रम लदत हृदयाने पूवणजाांच्या भमू वर पाऊि ठेविे आलण ्या मात िा स्पशण करताना 
्याने जन्मभमू चे च ांबन घेतिे. ्याच्या गािावरून हकलचत उष्ट्ण अरॅू ओघ िे, इतका आनांद ्यािा 
स्वतःचा देश पाहून झािा होता. परांत  ्याचे आगमन टेह ण  ब रुजावरच्या एका हेराने पालहिे; ्यािा 
इलजस्थसने धूतणपणे तेथे म द्दाम बसवनू ्याच्या कामलगर साठ  दोन महाभार सोने कबूि केिे होते. हा हेर 
एक वषणभर टेह ण  कर त तेथे होता; जर राजा घोषणा न करता लकनाऱ्यािा आिा, हिकेच बाजूने प ढे 
सरकिा आलण ्याने स्वतः हल् िा चढविा, तर आगाऊ सूचना लम ािेि  असाव , म्हणून हा हेर ठेविेिा 
होता. तो थेट राजप्रासादािा गेिा लन ्याने रा्यापहारक्यािा बातम  लदि . तेव्हा इलजस्थसने ब द्ध  
कामािा िावि  आलण एक धूतण साप ा िाविा. नगरातिे व स सवोत्तम सैलनक लनवडून ्याने ्याांना दबा 
धरून बसविे, आलण वाड्याच्या द सऱ्या भागात मेजवान च  तयार  करण्याच  आज्ञा देऊन, द ष्ट हेतूपूणण 
मनाने राजािा घर  आणण्यास तो घोड्याचा रथ घेऊन लनघािा. आपण मरणाकडे जातो आहोत हे ध्यान -
मन -स्वप्न  नसिेिा ॲगमेॅम्नॉन लकनाऱ्याकडून येऊन इलजस्थसिा भेटिा आलण इलजस्थसने ्यािा 
मेजवान  देताना, बैिािा गव्हाण पाश  माराव,े तसे ठार केिे. राजाच्या अन यायाांपैक  एकह  वाचिा नाह ; 
इलजस्थसच्या सोब्याांपैक ह  क ण  उरिा नाह . ते सग े अगद  एकह  माणूस न उरेपयंत मारिे गेिे.” 
 
 ह  ्याच  हक कत होत  आलण त  ऐकून माझ  छात च र्फ टि . म  रेत वर खाि  बसून रडिो. 
मिा आता ज वनात काह  अथण वाटत नव्हता; सूयणप्रकाश पाहण्याच  इच्छा उरि  नव्हत . पण आसव े
आलण वा ूवरच  माझ  तडर्फड अगद  प रेपूर झाल्यानांतर तो वतद्ध सम द्रवास  भलवष्ट्यवते्ता माझ्याश  प न्हा 
बोििा, तो म्हणािा, “मेनेिॉस, तू र्फार व े रडिास; हा असांयत शोक प रे. याने काह ह  उपय क्त गोष्ट 
साध्य होत नाह . ्यापेक्षा परत आपल्या स्वतःच्या भमू प्रत शर्कय लततर्कया िौकर परत जाण्याच्या कामािा 
अांग झटकून िाग. कारण एकतर त िा इलजस्थस अजूनह  लजवांत सापडेि, नाह तर ऑरेम्स्तझने ्यािा 
मारून त झे काम आध च केिेिे असेि, लन उत्तरलक्रयेच्या जेवणाव  िाच तू ्याांना जाऊन लम श ि.” 
्याच्या शब्दाांन  माझे पौरुष अांग  परत आिे लन खेदग्रस्त असूनह  माझ्या हृदयात एक प्रकारच  स खद ऊब 
प न्हा एकदा जाणव ूिागि .  
 
 आता आणख  एक म द्दा ्याने लवशद करावा असा आग्रह म  धरिा; म  म्हणािो, “दोघाांचा लहशबे 
त म्ह  लदिात, पण तो लतसरा कोठे आहे,—जो अजून लजवांत पण सागराांच्या अर्फाट लवस्तारात कोठेतर  
बांलदवान आहे तो? का एव्हाना तो मरण पाविा आहे? काय ते ऐकून मिा लकत ह  द ःख झािे तर  
्याच्याबद्दि ऐकण्याच  माझ  इच्छा आहे.” प्रोलतअस म्हणािा, “लतसरा ओलदसस—्याचे घर इथाकात 
आहे. एका द्य पावर कॅलिप्सो अप्सरेच्या लनवासात, ्याच्या गािावरून मोठािे अरॅू ओघ त असताना 
मिा ्याचे क्षणदशणन झािे. लतने ्यािा तेथे अडकवनू ठेविे आहे; कारण नौका-लन-नालवक इतर्कया दूर 
सम द्रपार नेण्यासाठ  उपिब्ध नसल्याने स्वदेशािा पोहोचणे ्यािा अशर्कय आहे. आलण आता राजा 
मेनेिॉस, तू आपिे स्वतःचे भलवतव्य ऐक. जेथे घोडे चरतात ्या ऑगासमध्ये देवाने त झे मरण योलजिेिे 
नाह ; ्याऐवज  अमरदेव त िा जगाच्या टोकािा असिेल्या एलिलसअन मदैानाांकडे पाठवत ि. तेथे त िा 
िाि केसाांचा ऱ्हॅदॅमनॅ्थस भेटेि. ्या भमू वर मन ष्ट्य प्राण्यास ज वन सवांत स स् असे केिेिे आहे; तेथे 
कध  लहमपात होत नाह , जोराचे वारे वाहात नाह त लन पाऊस कध च नसतो; पण प्रलतलदन तेथ ि 
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रलहवाशाांना ताजेतवाने करण्यास महासागरावरून पलश् चमवायूच  स स्वर झ  ूक वाहते. हेिनपत च  देव 
सांभावना करत ि त  अश , आलण त िा झ्यूसचा जावई म्हणून मान्यता देत ि.” 
 
 म्हाताऱ्याने बोिणे प रे केिे लन तो सम द्राच्या वरखाि  उस णाऱ्या पाण्यात ब ड  मारून खाि  
गेिा. म  माझ्या सोब्याांसह नौकाांकडे गेिो. चाित असता माझ्या स्वतःच्या लवचाराांच्या कत ष्ट्णरात्र त म  
जणू हरवनू गेिो होतो. पाण्याच्या कडेिा असिेल्या माझ्या नौकेपाश  परत येऊन आम्ह  सायांभोजनािा 
बसिो. रात्र चा गूढ रहस्यमय अांधःकार आमच्यावर उतरिा आलण रे्फसा  िाटाांचे आघात खाणाऱ्या 
लकनाऱ्यावर आम्ह  झोपण्यास पह डिो.  
 
 उषेच्या पलहल्या ग िाब  प्रकाशात आम्ह  कामािा िागिो आलण आमचे नौकादि उत्तम खाऱ्या 
पाण्यावर ओढून घेतिे. नौकापतष्ठाांवर डोिकाठ्या लन लशडे चढवि  आलण नौका स् ज केल्या. मग नालवक 
चढून आिे, बाकाांवर ्याांन  आपल्या जागा घेतल्या आलण धूसर िाटाांवर वल्ह  मारि . आलण असा म  
आकाश च्या जिाने पोसिेल्या नाइिच्या जिौघाप्रत परत येऊन नौका नाांगरल्या, उलचत लवलधवत् 
बलिदाने लदि  आलण अम्यण देवाांना शाांत केल्यावर ॲगमेॅम्नॉनच्या शाश् वत स्मतत प्र ्यथण एक मतलत्तकाचय 
बाांधिा. हे सवण झाल्यानांतर म  स्वगतहाकडे लनघािो, आलण अमराांन  मिा अन कूि वारा पाठवनू स्वर 
माझ्या लप्रय भमू प्रत परत आणिे.  
 
 आलण आता माझ्या लमत्रा, माझ्या प्रासादात आणख  काह  का  राहण्याचे म  त िा आमांत्रण देतो. 
बारा एक लदवस रहा, लन मग योलय ्या इतमामाने म  त झ  पाठवण  कर न. माझ्याकडून त िा अलत 
शोलभवांत देणलया लम त ि—त न घोडे लन एक उत्तम रथ. ्यालशवाय ्याबरोबरच म  त िा एक स ांदर 
चषक देईन; ्यातून अमरदेवाांना तू अनयण देश ि तेव्हा जन्मभर माझ  आठवण त िा होत राह ि.  
 
 तेिेमकॅस नेहम च्या शहाणपणाने बोििा, “महाराज, द घणकाि अभ्यागत म्हणून राहण्याचा 
आग्रह कत पा करून मिा करू नये. हे खरे क , आपिे वतत्ताांत लन सांभाषण मिा इतका आनांद देतात क , 
सहज वषणभर आपणापाश  रालहिो तर  म  इथाकासाठ  हकवा स्वक याांसाठ  कध  गतहलवरहातण होणार नाह . 
पण मिा आशांका वाटते क , पलवत्र पायिॉसमध्ये माझे लमत्र माझ  वाट पाहून आध च कां टा िे असत ि, 
लन आता आपण तर मिा म र्क काम वाढवायिा साांगत आहात. आता ज  देणग  आपण मिा देऊ कर त 
आहात त  कत पया सहज प्रवासात वाहून नेता येईि अशा स्मतलतलचन्हाच  कराव . घोडे म  इथाकािा नेणार 
नाह ; ्यापेक्षा ते येथेच आपल्या तबेल्याांना शोभा देण्यासाठ  ठेवणे मिा बरे वाटते. कारण आपिे रा्य 
एक लवस्ततत मदैान आहे; येथे लत्रपणण ततणे भरपूर उगवतात लन स गांध  कां दम  े, तसाच गहू, राय-धान्य आलण 
रुां द कणसाचे श भ्रयव अश  धान्येह  उपिब्ध आहेत. उिट इथाकात घोड्याांना रपेट करण्यास जागा नाह , 
हकवा ततणके्षते्रह  म   च नाह त. त  बकऱ्याांच  चराऊ क रणे असिेि  भमू , घोडे पोसिे जातात अशा 
प्रदेशाहून अलधक आकषणक खर . पण सम द्राकडे उतरत जाणाऱ्या बेटाांपैक  ततणभमू ने समतद्ध आलण घोडे 
हाकता येण्यासारखे असे क ठिेच नाह  लन इथाका तर म   च नाह .” 
 
 या भाषणाने य द्धव र मेनेिॉसच्या म खावर म्स्मत आिे. ्याने तेिेमकॅसच  पाठ थोपटून अ्यांत 
लमत्रभावनेने उत्तर लदिे, “लप्रय लकशोरा, त झ्या बोिण्याच  पद्धत मिा आवडते. त झ्या नसात योलय तेच 
रक्त आहे, हे लदसून येते. ठ क आहे, माझे औदायण वगे ा आकार घेईि; ते सहज करता येईि. माझ्या 
प्रासादात असिेल्या अमोि वस्त सांग्रहाति  सवांत स ांदर लन सवांत मूल्यवान वस्तू त िा लम ेि. म  त िा 
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घड व धातूचे एक लमरॅणपात्र देईन; ते भरगच् च चाांद चे असून वरत  सभोवत  ्यािा सोन्याच  कड आहे, 
लन स्वतः हेर्फ स्तसने ते बनविे होते. स्वदेश  परत येण्याच्या प्रवासात म  सायदॉनच्या नतपत कडे उतरिो 
असता ्या माझ्या राजलमत्राने ते मिा लदिे. तोच उपाहार तू स्व कारावास अश  माझ  इच्छा आहे.” 

 
 हे ्याचे बोिणे चािू असता, ्या थोर राजाच्या प्रासादात अभ्यागत येण्यास स रुवात झाि . ्याांन  
स्वतःच  मेंढरे हाक त आणि , आलण ्याांना उल्हलसत करणार होते ते मद्रह ; ्याांचे रोट ्याांच्या धष्टप ष्ट 
बायकाांन  पाठविे होते. मेनेिॉसच्या सभामांडपात भोजनो्सवाच  तयार  ्याांन  केि  त  अश .  
 
 दरम्यान ओलदससच्या प्रासादाप ढे ते लववाहेच्छू ्याांच्या नेहम च्या बेदरकारपणे विय-के्षपण आलण 
भािारे्फक अशा खे ाांन  आपि  करमणूक करून घेत होते; ्या सपाट केिेल्या जागेवर ्याांच्या क्र डा 
चाििेल्या पूवी आपण पालहल्याच आहेत. ्या टो  तिे सवांत ध ट, उ्साहमूती आलण सवणमान्य प ढार  
असणारे अँलतनस लन राजक मार यलूरमकॅस हे एका बाजूस बसिे होते; तेवढ्ात िोलनअसप त्र नोएमॉन 
्याांच्यापाश  येऊन अँलतनसिा लवचारू िागिा,— 
 

 “रेताड पायिॉसहून तेिेमकॅस परत केव्हा येत आहे याच  आपल्यािा कल्पना आहे क  काह च 
मालहत  नाह ? तो माझ  नौका घेऊन गेिा आहे, लन मिा लतच  गरज पडणार आहे; सम द्र ओिाांडून मिा 
एलिसिा जायचे आहे; तेथे शतेे मोठाि  आहेत लन म  तेथे बारा घोड्या ठेवल्या आहेत. ्याांना खेचरे 
झािेि  असून त  अजून अांगावरच प त आहेत; ्याांना प ढे सोपवावयाच्या कामासाठ  ्याांना अजून 
माणसा वनू तयार केिेि  नाह त. ्याांच्यापैक  एक हाकून आणून लशकवायचे आहे मिा.” 
 
 ्याच  बातम  ऐकून ते मनात गडबडून गेिे; कारण तेिेमकॅस पायिॉसिा गेिा याच  ्याांना 
कल्पना नव्हत ; ्याांना वाटत होते क , तो जव पास कोठेतर  शतेावर असेि—कदालचत मेंढ्ाांच्या 
क पात हकवा ड र्क कर हार्कयाांजव . तेव्हा आता नोएमॉनिाच प्रश्न लवचारण्याच  पा   अँलतनसवर आि  
व तो म्हणािा, “खरे काय ते मिा हव ेआहे. तो केव्हा लनघािा लन कोण जवान ्याच्याबरोबर गेिे? ्याने 
गावाांतून िोक लनवडिे क , आपल्या दासातून लन सेवकाांतून नालवक जमविे? ्यािा ते सहज करता 
आिे असेि आलण आणख  एका गोष्ट चा उिगडा मिा केिा पालहजे, तेव्हा का ज पूवणक उत्तर दे. ्याने 
जबरदस्त  करून त झ्या इच्छेलवरुद्ध त झ  नौका नेि  क  तू ्यािा काह तर  थापेबाज  करू देऊन त  
घेऊन जाऊ लदि स?” 

  
 नोएमॉन म्हणािा, “म  आपख ष ने त  ्यािा लदि . मनात इतक  हचता असणाऱ्या ्याच्यासारख्या 
प्रलतष्ठेच्या माणसाने मदत मालगतल्यावर कोण ह  मन ष्ट्य काय कर ि? ्यािा नाह  म्हणणे र्फार कठ ण 
होईि. ्याच्याबरोबर गेिेल्या जवानाांबद्दि म्हणाि तर गावातिे सवोत्तम असे ते िोक आहेत. अथात 
आपल्या खािोखाि सेनानायक म्हणून ्याांच्याकडे मेन्तॉर होता. म  ्यािा नाववेर चढताना पालहिा—
्यािा हकवा एखाद्रा देवािा,—कसेह  असो,—ह बेहूब ्याच्यासारखा होता तो आलण ्याम  ेच म  
ब चकळ्यात पडिो आहे. ्या भल्या मेन्तॉरिा म  कािच उजाडता इथे पालहिे. तर पण ्या रात्र  तो 
नर्क क च पायिॉसिा जाण्यासाठ  माझ्या नौकेवर चढिा.”  
 
 हे बोिून नोएमॉन आपल्या लप्याच्या घराकडे लनघून गेिा लन दोघे सरदार लचडून ध मसत मागे 
रालहिे. ्याांन  बालकच्याांना भोवताि  बसवनू ्याांचे खे  थाांबवायिा िाविे, आलण अँलतनसने नेहम च्या 
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वार्कपाटवाने व्याख्यान झोडून आपल्या चांडप्रकोपािा वाट र्फोडून लदि . ्या माणसाचे हृदय कत ष्ट्णक्षोभाने 
खदखदत होते, आलण ्याचे नेत्र ्वािाग्राांसारखे ज ज  त झािे होते.  
 

 “नरकात जावो सारे!” तो ओरडिा. “काय ह  मग्र र  तेिेमकॅसच  ख ब दार डाव खे ण्याच ! ज  
सर्फर होऊच नये म्हणून आम्ह  लवडा उचििा होता, लतच्यावर हा ख शाि चािू िागतो,—आम्ह  सग े 
लवरुद्ध असताना—गावातिे लनवडक जवान उचिून हा कािचा कारटा ्याांना आपि  नौका पाण्यावर 
घािायिा िावतो! तो पोऱ्या ह ूह ू आपल्याभोवत  कटकट िावणार आहे. जर देवाांन  कत पा ू होऊन 
व े च, तो र्फार मोठा व्हायच्या आत, ्याचे पांख कातरिे नाह त तर! हरकत नाह , मिा एक द्र तगत  
नौका लन व स नालवक द्रा; म्हणजे म  इथाका आलण समॅॉस टेकड्याांदरम्यानच्या साम द्रध न त दबा धरून 
बसेन लन तो परत येताना ्यािा पकड न, आलण बापाच्या शोधासाठ च्या ्याच्या या सम द्रप्रवासाचा शवेट 
भयानक होईि!” 
 
 ्याच्या या बतेाचे स्वागत करून इतरह  ्यात साम ि झािे. सवण काह  ठरल्यावर ते उठून 
राजवाड्याच्या आत गेिे.  
 
 पण पेलनिॉप िा लतच  अलभिाषा धरणाराांच्या लशजत असिेल्या या कटाच  क णक ण िागण्यास 
व े िागिा नाह . घोषक मेदॉनने लतिा ह  बातम  लदि ; कारण ते प्राांगणात एकत्र येऊन मसित कर त 
असताना ्याने बाहेर उभा राहून ्याांचे सग े बोिणे चोरून ऐकिे होते. तो थेट प्रासादातून पार 
पेलनिॉप िा सारे साांगण्यास गेिा, आलण लतच्या महािात प्रवशे करताना लतने ्यािा हटकिे. लतने 
लवचारिे,— 
 

 “घोषका, तरुण सरदाराांन  त झ्याबरोबर काय लनरोप पाठविा आहे? ओलदसस राजाच्या दासींन  
आपि  कामे टाकून ्याांच्यासाठ  लमष्टान्न भोजनाच  तयार  कराव  म्हणून? छे! ्याांचे लप्रयाराधन लन भोवत  
घोटा त राहण्याच  तऱ्हा, या गोष्टींचा मिा लकत  व ट आिा आहे! मिा जर ्याांना थाांबवता आिे असते, 
तर प न्हा कध ह  या वाड्यात ्याांच  मेजवान  झडि  नसत ! होय, लदवसामागून लदवस रोज येऊन आमच  
कोठ  लन माझ्या काटकसर  म िाच  मािमत्ता ि टणार  त मच  त  सांबांध टो  ! मिा वाटते लक्येक 
वषांपूवी त म्ह  िहान म िे होता लन त मच्या वलडिाांन , ओलदससने, ्याांना कसे वागविे ते साांलगतिे तेव्हा 
त म्ह  कध  िक्षच लदिे नसेि—्या राजाचा कध ह  कठोर शब्द नाह , कध ह  येथ ि एका 
माणसावरदेख ि क ठिा अन्याय नाह . राजेिोकाांच्या नेहम च्या नम न्यापेक्षा लकत  वगे ा! ते म्हणजे एका 
माणसावर कत पा तर द सऱ्यािा प डा करणारे; उिट ओलदससने कध ह  कोणाह  ज वाचे वाईट केिे नाह . 
्याच्या आठवण ने त मचे स्यस्वरूप लन नादानपणा मात्र उघडक स येतो आलण पूवी दाखलविेिा 
चाांग िपणा माणसे लकत  सहज लवसरून जातात ते लसद्ध होते.”  
 
 अांग  म   च द ष्टपणा नसिेिा मेदॉन म्हणािा,”माझ्या राण ज , आम्हािा तापदायक असणाऱ्या 
गोष्ट ति  सवांत वाईट ह  असत  तर  बरे होते! त मचे िलनेच्छू याहून र्फार मोठ्या लन जास्त घोर 
पापकमाचा व्यूह रच त आहेत. देव करो लन ्याांना यश न लम ो! तेिेमकॅस ्याच्या या मोलहमेवरून स्वदेश  
परत येत असता ्याचा खून करण्यास ते सग े टपिेिे आहेत. कारण आपणाांस म  साांगणे जरूर आहे क  
लप्याबद्दिच  बातम  काढण्यासाठ  तो पायिॉस लन िॅकेद मॉनिा गेिा आहे.”  
 



 अनुक्रमणिका 

 हे ऐकून पेलनिॉप चे ग डघे िटपटिे आलण हृदय लवव्ह  झािे. प ष्ट्क  व ेपयंत लतिा बोिणे 
अशर्कय झािे. लतचे डो े पाण्याने भरिे; शब्द लतच्या घशात अडकिे. शवेट  त  सावरि  लन ्यािा 
काह तर  उत्तर देऊ शकि .  
 

 “पण मिा साांग घोषका, माझा म िगा का गेिा आहे? सम द्राचे प्रचांड लवस्तार पार करायिा 
नालवक, रथाांसारख्या जोरजोराने हाक त ्या नौका नेतात, ्याांच्यावर जाण्याचे धाडस करण्याच  ्यािा 
काह एक जरूर नव्हत . स्वतःचे नावस द्धा जगात लवस्मतत व्हाव ेअश  ्याच  इच्छा आहे का?” 
 
 चत र मेदॉनने उत्तर लदिे, “मिा माह त नाह . हा पायिॉसचा प्रवास कोण  देवाने ्यािा स चविा 
क  ्याच्या स्वतःच्या भावनाांन ; पण ्याचा हेतू होता लप्याच्या प नरागमनाबद्दि मालहत  काढण्याचा; त  न 
लम ाल्यास ्याचे अखेर काय झािे ते जाणण्याचा.” 
 
 राजवाड्यातून मेदॉन लनघनू गेिा. पण व्याकू  करणाऱ्या द ःखाने पेलनिॉप  भारावनू गेि . लतच्या 
महािातल्या अनेक उच् चासनाांपैक  एखाद्रावर बसण्याच  देख ि उमेद लतिा नव्हत ; आपल्या स ांदर 
मांलदराच्या दारातच त  कट  अरॅू गा  त बसि . आलण लतच्या पलरवारातल्या साऱ्या िहानथोर दास  
लतच्याभोवत  स्र्फ ां दत उभ्या रालहल्या. 
 
 ह ांदके देत देत त  म्हणाि  “ऐका माझ्या सख्याांनो, माझ्याहून लजिा झ्यूसने जास्त वाईट वागविे 
असेि अश  माझ्या का ाति  एक तर  बाई आहे का? लक्येक वषांपूवी मिा एक पत  होता; आमच्या 
वांशातिा सवोत्तम लन सवांत शूर, हसहहृदय  प रुष, हेिासपासून ऑगासच्या अांतभागापयंत लवख्यात. तो 
पत  म  गमाविा आहे; आलण आता माझा लप्रय प त्र घरातून एक अक्षरह  न बोिता अदृश्य होतो! तो गेिा 
आहे हे मिा कोण  साांलगतिेस द्धा नाह ; त म्हािा ते प रे ठाऊक असेि तर  त म्ह देख ि साांलगतिे नाह त. 
तो जेव्हा आपल्या मोठ्या काळ्या नौकेकडे गेिा तेव्हा मिा झोपेतून उठवायचेस द्धा त म्हािा स चिे नाह  
हा त मचा सवांचा केवढा लनदणयपणा! कारण हा प्रवास करणे ्याच्या मनात आहे हे मिा क िे असते तर, 
म  शपथेवर साांगते क , ्यािा जाण्याच  लकत ह  उ्कां ठा असत  तर  तो रालहिा असता, नाह तर घर  
मिा मेिेि  सोडून गेिा असता. पण आता त मच्याति  एकजण िौकर जा लन माझ्या ज न्या सेवकािा, 
दोलिअसिा, बोिावनू आणा; म  इथे आिे तेव्हा माझ्या लप्याने तो माझ्याबरोबर लदिा होता लन आता तो 
माझ  र्फ बाग राख त असतो. तो थेट िेअर्ततझकडे जाईि, लन ्याच्याजव  बसून ्यािा सारा वतत्ताांत 
साांगेि. कदालचत िेअर्ततझिा काह  य क्त  स चेि, आलण ्याचा लन ओलदससचा राजवांश प सूनच टाकण्यास 
उ्स क लदसणाऱ्या या िोकाांच  लवनवण  करायिा तो आपल्या लनवतत्त स्थानाबाहेर येईि.” 
 
 माया ू वतद्ध दाई य लरम्र्किआ म्हणाि , “लप्रय देव , आपण मिा लनष्ठ र स र ने ठार मारिेत हकवा 
शाांततेने जगू लदिेत, तर  आता मिा गप्प बसवत नाह ! मिा सवण प्रकार माह त होता. रोट, मद्र लन ्याने 
जे मालगतिे ते सग े ्यािा देणार  म च! पण ्याने मिा गांभ र वचन द्रायिा िाविे क  बारा लदवस 
हकवा आपणाांस स्वतःिाच तो नाह  हे िक्षात येऊन तो लनघून गेिा आहे हे क ेपयंत ह  गोष्ट म  त म्हािा 
साांगायच  नाह . आसवाांन  आपिे स ांदर गाि मलिन व्हायिा ्यािा नको होते.  
 
 चिा, तोंड लन हातपाय ध ऊन द सर  वसे्त्र पलरधान करा. मग वर आपल्या पलरचालरकाांसह आपल्या 
महािात जाऊन झ्यूसकन्या ॲथ न च  प्राथणना करा. त  अजूनह  मत्यूच्या दाढाांतूनस द्धा ्यािा वाचव ि. 
आलण आता आध च प रेशा हचता असणाऱ्या माझ्यासारख्या एका वतद्ध माणसािा त्रास देऊ नका! सांत ष्ट देव 
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िेअर्ततझच्या वांशाच  घतणा कर त असत ि यावर माझा लवश् वास बसत नाह . हे उांच उांच सभामांडप व 
पि कडच  त  समतद्ध शतेे याांच्या स्वालम्वािा ्या वांशाचा एक कोण तर  नेहम  उरेिच ह  माझ  खात्र  
आहे.”  
 
 याप्रमाणे य लरम्र्किआने राण च  समजूत घािून लतचे ह ांदके थाांबलविे आलण डोळ्याांतिे अरॅू प सिे. 
तेव्हा अांगप्रक्षािन करून वसे्त्र बदिल्यानांतर पेलनिॉप  वरच्या मजल्यावर पलरचालरकाांसह आपल्या 
महािात गेि , आलण यज्ञ य धान्याांन  टोपि  भरून लतने ॲथ न च  प्राथणना केि ,— 
 

 “अलनद्राश ि र्फिकधालरण  झ्यूसकन्ये, माझ  प्राथणना ऐक! जर कध  ओलदससने स ब द्धपणे 
त झ्याप्र ्यथण कािवड च्या प ष्ट माांड्याांचे वा मेंढ्ाांचे हवन ्याच्या सभामांडपात केिे असेि, तर ्याच्या 
उपायनाांच  आता आठवण कर; माझ्यासाठ  माझा लप्रय प त्र वाचव, लन या द रा्म्याांकडून होणाऱ्या 
अ्याचाराांपासून ्याचे रक्षण कर.”  
 
 प्राथणनेच्या शवेट  लतने एक आतण स्वर काढिा. देव ने लतच  लवज्ञप्त  ऐकि . ्याचव े  छायाव्याप्त 
सभामांडपात िलनेच्छूांमध्ये मोठा गोंगाट झािा.  
 
 ्याांच्यातिा एक टो भरैव ओरडिा, “मिा नर्क क च वाटते क  आपि  अलतलप्रयारालधत राण  
आपल्यासाठ  िग नसोह ा साजरा करणार! लतच्या गाव ह  नाह  क  लतच्या पोराच्या मरणाच  तयार  
झािेि  आहे!”  
 
 अश  ्याांच  बढाईखोर  होत ; पण खरोखर पलरम्स्थत  काय होत  याच  थोड ह  अटक  नव्हत  
त  ्याांनाच. तथालप अँलतनसने उठून ्याांना चूप केिे.  
 
 तो ओरडिा, “अरे मूखांनो! या र्फ शारर्कया आता म   च नकोत, नाह तर क ण तर  आत जाऊन 
बडबडेि. आता त मच  तोंडे बांद ठेवा लन आपापल्या लदशनेे चािू िागा. आपण सगळ्याांन  मान्य केिेिा 
बेत त म्हािा माह त आहे तो पार पाडू या.”  
 
 आणख  वाटाघाट न करता ्याने व स सवांत चाांगिे िोक लनवडिे आलण ते सवण सम द्रकाठ  
्याांच्या नौकेकडे गेिे. तेथे प्रथम ्याांन  त  कत ष्ट्णनौका खोि पाण्यात ढकिि . आलण सरे्फद श ड पसरिे. 
दरम्यान ्याांच्या उ्स क व र-लशिेदाराांन  ्याांच  लचिखते आणि . बोट पाण्यावर दूर काढून नाांगरून ते 
परत लकनाऱ्यावर आिे लन सायांभोजन करून सांध्याका  होण्याच  वाट पाहू िागिे.  
 
 पण धोरण  पेलनिॉप  आपल्या वरच्या मजल्यावर ि मांलदरात पडून रालहि ; अन् नाचा कणह  न 
घेता उपास कर त असता लतच्या मनात तकण  चाििे होते क  आपिा लनरागस प त्र मरणापासून बचावणार, 
क  लतच्यासाठ  आसक्त असणाऱ्या ्या मदोन्मत्ताांना ब   पडणार! रान उठलवणाराांन  वढेिे गेिो आहोत हे 
पाहून, ते ह ूच जव  येत असता, भयग्रस्त असा उभा राहणाऱ्या हसहाच्या मनातल्याप्रमाणे लतच्या मनातून 
आशांका लन भ त  याांचा पाठिाग चाििा होता. पण शवेट  एका स खावह पेंगेच्या आध न होऊन लतने 
स्वतःिा लनदे्रत लनमलन होऊ लदिे आलण लतच  सवण अांगे लवरॅाांत झाि .  
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 प न्हा एकदा चमक्या डोळ्याांच्या ॲथ न ने प्रसांग साधून सा् लदिे. आयकॅलरअस राजाच  द सर  
एक म िग  इर्फलथम  नामक होत ; लतने य मेिसश  िलन करून रे्फर मध्ये वास्तव्य ठेविे होते. देव ने आता 
ह बेहूब लतच्यासारख  आभासाकत त  लनमाण करून द ःख  आलण रुदनश ि राण िा अलधक खेद लन 
अरॅ प राांपासून वाचलवण्यास ओलदससच्या प्रासादात पाठलवि . त  छायामतूी राण च्या शय्यागारात दाराच्या 
लखट िा असिेल्या पट्ट् ट वाटे लशरि , मांचकाच्या उशागत  उभ  रालहि  आलण लतिा म्हणाि ,— 

 

 “पेलनिॉप , द ःखाने थकून जाऊन त िा झोप िागि  आहे का? म  त िा आश् वासन देते क  
स्वतःइतके स खास न ज वन कां ठणाऱ्या देवाांचा हेतू तू इतक  कष्ट  असाव स असा नाह ; कारण त झा 
म िगा स खरूप घर  परतावा हे ठरिेिे आहे. ्या पोराश  ्याांचे कसिेच भाांडण नाह .”  
 
 स्वप्नाांच्या दारातून आपल्या मध र लनदे्रमधून पेलनिॉप ने उिट प्रश् न केिा, “भलगन , कोण्या 
कारणाने तू इथे आि स? तू इतक  दूर राहात असल्याम  े इथे आमच्यात त िा पाहायच  आम्हािा सवय 
नाह . मग त िा वाटते तर, क  म  माझ  द ःखे आलण मनािा लन हृदयािा वदेनेपासून लवसावा न देणाऱ्या या 
साऱ्या हचता लवसरून जाव?े जण  आमच्या क  ातिा सवोत्तम लन शूररॅेष्ठ, हेिासपासून ऑगासच्या 
अांतभागापयंत लवख्यात, असा माझा हसहहृदय पत  म  िलन करून मग गमाविा नाह ! आलण आता माझा 
लप्रय प त्र—्याच्यासारखे य द्धािा हकवा वादलववादािा अप्रलशलक्षत असिेिे एक िहान पोर,—
्याच्यासाठ  ्याच्या लप्यापेक्षाह  अलधक शोक म  करते, तो एका मोठ्या नौकेतून जिप्रवासािा गेिा 
आहे. तो जेथे गेिा आहे तेथे िोक ्यािा काय करत ि हकवा सम द्रावर ्यािा काय होईि हा म  लवचार 
करू िागते, तेव्हा ्याच्यासाठ  का ज ने मिा कापरे भरते. ्याच्यालवरुद्ध कारस्थान करणारे आलण तो 
परत घर  येण्याआध  ्याच्या रक्ताचा घोट घेण्यासाठ  तहानिेिे लकत तर  ्याचे शत्रू आहेत!” 
 
 ्या अस्पष्ट आकत त ने उत्तर लदिे, “धैयण धर, लन या अनावर भयाांवर मात कर. कोण ह  माणसाने 
्या सोबत साठ  प्राथणना कराव  अशा सोबत ने तो गेिा आहे—सवण शक्तींसह पिॅास ॲथ न  ्याच्याबरोबर 
आहे आलण लतनेच त झ्या द ःखाच  दया आल्याम  े हा सांदेश त िा देण्यासाठ  मिा इथे पाठलविे आहे.” 
 
 पण चाणाक्ष पेलनिॉप च्या शांका सांपल्या नव्ह्या. लतने लवचारिे, “जर खरोखरच तू देवाांश आहेस 
लन देवाचा आवाज ऐकिा आहेस, तर म  त झ्यापाश  याचना करते, क  म िाच्या ्या स खास अांतरिेल्या 
लप्याबद्दिह  मिा साांग. तो कोठेतर  लजवांत असून अजून सूयणप्रकाश पाहू शकत आहे, क  एव्हाना मरण 
पाविा असून अधोिोक  हेलदझच्या सभामांडपात आहे?” 
 
 त  छायावतत्ताकत त  म्हणाि , “ओलदसस लजवांत क  मतत—याबद्दि म  त िा काह  वतत्ताांत देऊ शकत 
नाह  आलण लरकामे शब्द बडबडण्याने काह  लनष्ट्पन्न होत नाह .” 
 
 असे बोिून ते आभासलचत्र दाराच्या चौकट च्या लखट जव ून लनसटिे लन बाहेरच्या वायूत ि प्त 
झािे. पण आयकॅलरअसकन्या दचकून जाग  झाि  आलण पूवणरात्र तून लतच्याकडे वाहत आिेल्या या 
स्वप्नाच्या स्पष्टतेतून लतिा साा्ं वनाच  एक स खद भावना जाणवि .  
 
 दरम्यान लतचे लववाहेच्छू नौकारूढ झािे होते आलण ख ल्या सम द्रावर तेिेमकॅसच्या वधाचा हेतू 
मनात धरून सांचार कर त होते. उघड्या साम द्रध न त इथाका आलण समॅॉसचा खडबड त लकनारा याांच्या 



 अनुक्रमणिका 

मधोमध ॲस्तेलरस हे खडका  बेट आहे; ते िहान असिे तर  नौकाांना लद्यम ख  आरॅयस्थान देऊ शकते. 
याच लठकाण  ्या ॲलकअन सरदाराांन  तेिेमकॅससाठ  दबा धरून राहण्याचा डाव माांडिा.  
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सगभ ५ – कॅणिंप्सो 
 

अमराांना आलण मानवाांना लदनप्रकाश आणण्यासाठ , लतथोनस देवाच्या शजेार  जेथे त  लनद्रा घेते 
्या शय्येवरून जेव्हा उषा उठि , तेव्हा देव सभेत बसिे होते आलण ्याांच्यातिा सवणरॅेष्ठ मेघगजणनाकार  
झ्यूस तेथे आिा. कॅलिप्सोच्या लनवासात ि ओलदससचा बांलदवास ॲथ न च्या हृदयास भारभतू झािा होता 
लन आता लतने ्याच्या द दैवाच  कहाण  देवाांच्या मनात प नःस्मतत करून लदि . त  म्हणाि ,— 
 

 “तात झ्यूस, आलण अमर असे त म्ह  इतर स ख  देव हो, म  अशा लनष्ट्कषाप्रत आिे आहे क , 
दया  ्व, औदायण आलण न्याय ह  उलद्दष्टे अतःपर कोण ह  राजदांडधार  प रुषाांच  असू नयेत. खरे तर 
्याने–अ्याचाराांत लन अन्याय  कत ्याांत आपिा व े कारण  िाविा तर  काह  लबघडणार नाह . ्या 
प्रशांसन य राजाकडे, ओलदससकडेच पहा! एकेका   पे्रम  लप्यासारखे ्याने ्याांच्यावर रा्य केिे ्या 
प्रजेपैक  कोण ह  ्याचा एकदास द्धा लवचार कर त नाह . नव्हे, एका बेटावर द ःखाने झ रत तो उपेलक्षतच 
पडिा आहे! कॅलिप्सो या अप्सरेच्या कचायात तो आहे, लन तो तेथेच राह ि ह  खबरदार  त  घेत आहे. 
अथात काह  झािे तर  तो इथाकािा पोहोचू शकेि हे शर्कयच नाह . कारण सम द्रपार इतर्कया दूर ्यािा 
घेऊन जायिा ्याच्याकडे ना नौका ना नालवक सांघ. दरम्यान ्याचा लप्रय प त्र लप्याच  खबर 
लम लवण्यासाठ  पलवत्र पायिॉसिा लन धन्य िॅकेद मॉनिा गेिा आहे आलण ्याच्या परत च्या वाटेवर 
्याचा ज व घेण्याचा िोकाांचा हेतू आहे.” 
 
 मेघसांग्राहकाने उत्तर लदिे, “माझ्या बा े, त झ्याकडून असे शब्द ऐकेन असे मिा कध च वाटिे 
नव्हते. ्या सवण प्रकरणाांच  योजना तूच केि  नव्हत स का? ओलदससने परत येऊन ्या िोकाांश  लहशबे 
च कता करावा ह  त झ च कल्पना नव्हत  का? तेिेमकॅसबद्दि म्हणश ि तर ्यािा सांभा ण्यास तू प रेश  
समथण आहेस; ्यािा इथाकािा स खरूप लन धडपणे परत आणायिा तू आपिे नैप ण्य काम  िाव, आलण 
्या लववाहेच्छूांना काह च साधल्यालवना परत स्वदेशाकडे नौकापयणटन करू दे.” 
 
 आता झ्यसू ्याचा प त्र हर्तमझ याजकडे व ून म्हणािा, “हर्तमझ, आमचा दूत या त झ्या अलधकाराने 
्या नाजूक अप्सरेिा आमचा अांलतम लनणणय जाऊन साांग. ओलदससने प रेसे सोसिे आहे. आलण आता ्याने 
स्वदेश  जाण्यास लनघािे पालहजे. ्या प्रवासात ्याच्या मदत स देवह  लम णार नाह त हकवा माणसेह . 
स्वतः तयार केिेल्या नौकेतून ्यािा तो खडतर प्रवास करावा िागेि; आलण लवसाव्या लदवश  तो आमचे 
नातिग जे लर्फॲलसअन्स याांच्या शरे  या समतद्ध देशािा पोहोचेि; ते ्यािा हार्तदक आप िक  दाखवनू 
एखाद्रा देवासारखे वागवत ि. तेच ्यािा नौकेने ्याच्या स्वतःच्या घर  पोहोचवत ि आलण ्यािा ताांब,े 
सोने लन लवणिेल्या मािाच्या इतर्कया राश  देत ि क , जर  तो द खापत न होता हजकिेल्या ि ट चा 
आपिा लहस्सा त्रॉयहून परत आणता, तर  तो ्या सांपत्त इतका कध च न भरता, तो आपल्या मायभमू िा 
कसा पोहोचणार आहे आलण ्याच्या घराच्या उांच छताखाि  पाऊि ठेवनू प न्हा आपल्या लमत्राांना कसा 
भेटणार आहे याबद्दिचे लवलधलिलखत हे असे आहे!” 
 
 झ्यूस असे बोििा आलण ्याच्या राक्षसनन दूताने ता्का  आज्ञापािन केिे; पाण्यावरून हकवा 
अस म भमू वरून ्यािा वाय वगेाने नेणाऱ्या लनष्ट्किांक स वणाच्या स ांदर पाद का ्याने पायाांखाि  बाांधल्या; 
आलण मानवाांच्या डोळ्याांवर सांमोहन टाकण्यास हकवा अलतगाढ लनदे्रतून ्याांना जागे करण्यास इच्छेन सार 
्याचा उपयोग तो करू शकतो असा दांड ्याने उचििा. तो हातात घेऊन ्या प्रबि राक्षसननाने भरार  
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घेति . वरच्या आकाशातून तो पाऐलरअन पवणतरॅेण वर खाि  आिा आलण तेथून खाि  सागरावर उड् डाण 
करून, म्हाबरे न काढिेल्या खोि पाण्याच्या उजाड आखातातून माशाांचा पाठिाग कर त आपल्या पांखाांच  
लपसे लभजवनू घेणाऱ्या सम द्रपक्षयासारखा िाटाांना हिकेच हकलचत स्पशण कर त तो वगेाने चाििा. अखेर 
ओलजलगआ या अलतदूर बेटावर पोहोचनू ्याने सागराच्या लनळ्या पाण्यातून लकनाऱ्यावर पाय ठेविा, आलण 
त  अप्सरा जेथे राहत होत  ्या मोठ्या ग हेत पोहोचेपयंत तो चाित गेिा. त  चारुक न्तिा घर च असिेि  
्यािा लदसि . अम्लनक ां डात मोठा जा  झािेिा होता आलण र्फोडिेल्या ्य लनपर लन स डार िाकडाांच्या 
ओांड्याांच्या ्विनाचा स गांध बेटावर दूरवर वाहत जात होता. आत ि बाजूस मागावर लवण त आपिा 
सोन्याचा धोटा इकडून लतकडे हिव त त  मध र स्वराने गायन कर त होत . आल्डर, ॲस्पेन आलण 
स वालसक सायप्रस झ डपाांन  बहरिेल्या वालटकेचा लनवारा ्या ग हेिा िाभिा होता आलण ्या वालटकेत 
पराच्छालदत पक्ष , सशतग उिूक, श्येन, वाचा  चर्फ अशा सम द्रज व  सागरतट य पक्षयाांन  घरट  केि  
होत . ्याांच्या रोजच्या लदनक्रमात ्याांना सागरावर उतराव ेिागे. ग हेच्या अगद  म खापाश च िोंबणार  
एक उद्रानद्राक्षविे चौरे्फर सैरावैरा पसरि  होत  व लतिा पर्क व द्राक्षाांचे मोठािे घड िागिे होते; 
्याचप्रमाणे चार वगेवगेळ्या पण जव च्या झऱ्याांतून स्र्फलटकासारख्या पाण्याचे चार ओहो  व वनू 
इतस्ततः लर्फरविे होते, आलण दोन्ह  बाजूांच्या मतद  ततणके्षत्रात आइलरस लन पास्िे जोमाने वाढल्या हो्या. 
खरोखर ते स्थान एखाद्रा अमर अभ्यागताने देख ि थाांबनू लवस्मयाने लन आनांदाने पाहत राहाव ेअसे होते.  
 
 देवाांच्या दूताने स्तब्ध उभे राहून ते दृश्य पालहिे. ्याच्या सवण सौंदयाचा स खान भव घेतल्यानांतर तो 
्या भव्य ग हेत गेिा. कॅलिप्सो स्वतःह  देव च होत ; लतने दृष्ट  उचिून ्याच  म द्रा पाहताक्षण च ्यािा 
ओ खिे, कारण लनवास देविोकापासून लकत ह  दूर असिा तर  अमरदेवाांपैक  कोण ह  ्याच्या बाांधवाांना 
अपलरलचत नसतो. राजा ओलदसस मात्र हर्तमझिा ्या ग हेत आढ िा नाह , कारण तो लकनाऱ्यावर ्याच्या 
नेहम च्या लठकाण  हताश असा बसिा होता; आसव,े स स्कारे आलण हृदयवदेना याांन  तो स्वतःिा व्यलथत 
कर त होता आलण ओघ ्या डोळ्याांन  सम द्रापार पाहत रालहिा होता.  
 
 लदव्याप्सरा कॅलिप्सोने एका चकचक त प ठावर बसण्यास हर्तमझिा आवाहन केिे आलण ्या 
अभ्यागतािा प्रश् न केिा, “हर्तमझ, त झ्या स वणणदांडासह त िा इकडे यायिा काय कारण झािे? पूवी त झ्या 
भेट  थोड्याच झाल्या, तर  तू सन्मान्य लन स्वागताहण अभ्यागत आहेस. त झ्या मनात काय आहे ते तू मिा 
साांग, जर मिा करण्याजोगे असिे, आलण करण्यास अगद च अशर्कय नसिे, तर तू मिा साांगश ि ते म  
आनांदाने कर न. पण अगोदर माझ्यामागे आत चि आलण मिा त झे आदरालतथ्य करू दे.” 

 
 आता ्या देवतेने उपाहार-र्फिकावर थोडे अन्न ठेविे, र्फिक ओढून अलतथ च्या बाजूिा ठेविे लन 
आरक्तवणण अमततलमलरॅत पेयाचा एक चषक ्याच्यासाठ  भरिा. जेव्हा ्याचे भोजन होऊन तो ताजातवाना 
झािा तेव्हा ्याने कॅलिप्सोच्या प्रश् नाांच  उत्तरे लदि ,— 
 

 “एका अमराने द सऱ्यािा लवचाराव ेतसे माझ्या इथे येण्याचे कारण तू मिा लवचारतेस. ठ क आहे, 
त झ  आज्ञाच आहे तर म  मोकळ्या मनाने साांगतो. झ्यूसने मिा इकडे पाठलविे, अन्यथा म  आिो नसतो. 
क्षारजिोदध च्या अर्फाट लवस्तारावरून वगेाने उड डाण करून पार जाणे आपण होऊन कोण पसांत कर ि? 
अांतर कध  सांपणारच नाह  असे वाटत होते, लन मागावर एक नगर ह  नाह , देवािा आकषणक यज्ञबि  
देईि असा एकह  म्यण ज व नाह ! पण जेव्हा र्फिकधार  झ्यूस एखाद  गोष्ट करण्याचे मनाने घेतो, तेव्हा 
्यािा अडवणे हकवा ्याच्या इच्छेप्रमाणे होऊ देण्याचे टा णे, द सऱ्या कोण्याह  देवािा शर्कय नाह ; 
आलण तो म्हणतो इथे त झ्याकडे एक मानव आहे, ्याचा द दैवाने पाठप रावा केिेिा आहे; नऊ वष े
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तटाभोवत  िढत त्रॉयिा वढेा देऊन, दहाव्या वषात ्या द गाचा पाडाव लन िूट करून परत स्वदेश  
जाण्यास लनघािेल्या व राांतल्या कोणापेक्षाह  अलधक द दणशा या प रुषाने भोगल्या आहेत. असे लदसते क  
परत प्रवासािा लनघताना ्याांन  ॲथ न  देव चा अलधके्षप केिा, तेव्हा ्याांच्यालवरुद्ध लतने सोसायाचे वाद  
उठविे, लन सम द्रह  खव ायिा िाविा. या मन ष्ट्याचे एकूण एक सारे एकलनष्ठ अन याय  गमाविे, पण 
स्वतः ्यािा वाऱ्याांन  लन िाटाांन  यथाक्रम येथे आणिे; आलण आता झ्यसू त िा साांगतो आहे क  लविां ब न 
िावता ्याच  पाठवण  कर. ्याच्या सवण लमत्राांपासून दूर अशा या द्य पावर ज वनाचा शवेट होण्याचे ्याच्या 
नलशबात लिलहिेिे नाह . उिट ्याचे दैव असे आहे क  अजून ्याचे लमत्र ्यािा भेटत ि, तो स्वदेश  
पोहोचेि आलण तो ्याच्या घराच्या उांच छताखाि  पाऊि ठेव ि.” 
 
 भ त ने थरथरा कापत हे बोिणे देव  कॅलिप्सोने ऐकिे. साांगणारा थाांबिा तेव्हा आपल्या मनातिे 
लतने साांलगतिे; “त म्ह  देवमांड   लनष्ठूर आहात; त मच्यासारखे म्सर  कोण  नाह त; जर  िपवाछपव  न 
करता लवलधवत पत  म्हणनू लनवडून एखाद  देव  मानवापाश  प्न भावाने रालहि  तर ते त म्हािा सहन होत 
नाह . आरर्क ताांग ि  उषा जेव्हा ओरायनवर पे्रमासर्क त झाि  तेव्हाह  त म्ह  असेच केिेत. त मचे स्वतःचे 
ज वन स्वास्थ्यपूणण म्हणून लतचे वागणे त म्हािा स्वैर वाटिे. आलण शवेट  पूतचालरत्र्य आतेलमस लतच्या स वणण 
हसहासनावरून उठि  आलण आपल्या सौम्य शराांन  ऑर्ततलजआत ओरायनवर हल् िा करून ्यािा लतने 
ठार केिे. तसेच प न्हा, जेव्हा स ांदर देमेतर प्रणयभावनेच्या आहार  जाऊन लतच्या लप्रय आएलसअनच्या 
बाह पाशात, त नदा नाांगरिेल्या पलडक शतेात रममाण झाि , तेव्हादेख ि झ्यूसिा ते क ायिा उश र 
िागिा नाह , आलण ्याने आपल्या डो े लदपलवणाऱ्या प्रहाराने ्या मानवाचा ज व घेतिा. आलण आता 
तोच दैव  रोष ओढवनू घेण्याच  पा   माझ्यावर आि  आहे, म  म्यण मानवाबरोबर राहते म्हणून;—्या 
माणसािा मरणाच्या तावड तून म  वाचलविा, झ्यूसने लवद्र ्पात करून भर मद्रश्यामि सम द्रावर ्याच  
नौका र्फोडि  होत , ्याचे सारे िोक नष्ट झािे होते, वाऱ्याने लन िाटाांन  या द्य पाकडे ्यािा ढकिून 
आणिा तेव्हा पािथ्या नौकेवर स्वार होऊन तो एकटा वाहत चाििा होता. म  बाहू पसरून 
मनमोक ेपणाने ्याचे स्वागत केिे, पािनपोषण केिे, ्यािा अमर्व लन लचरयौवन देण्याच स द्धा मिा 
उमेद होत . पण आता ्यािा लनरोप द्रायचा! कारण झ्यूसच्या इच्छेिा लवरोध हकवा लतच  टा ाटा  
कोणाह  देवािा करता येत नाह . झ्यसूचा हट्टच ्याने जाव ेअसा आहे, तर मग जाऊ दे ्यािा या शून्य 
जिोदध च्या पार! पण ्याने माझ्याकडून वाहत क च  अपेक्षा करू नये. सम द्र ओिाांडून इतर्कया दूर ्यािा 
पाठवण्यास माझ्यापाश  ना नौका, ना वल्ह , ना नालवक. तर  म  सद भावनेने लन मोकळ्या मनाने वचन देते 
क , ्यािा स खरूप इथाकािा पोहोचता येईि असे मागणदशणन म  ्यािा कर न. ” 

 

 “मग तू म्हणतेस ्याप्रमाणे ्यािा ता्का  पाठवनू दे” हर्तमझ म्हणािा, “आलण झ्यूसचा राग 
ओढवनू घेण्याचे टा ; नाह तर तो लचडेि लन त िा एक लदवस लशक्षा कर ि.” असे म्हणून राक्षसननाने 
लनरोप घेतिा.  
 
 अप्सरेने िगेच लतचा खानदान  पाह णा शोधून काढिा, कारण झ्यसूकडचा लनरोप काह  बलहऱ्या 
कानाांवर पडिा नव्हता! ओलदसस सागरतटाक  बसिेिा लतिा लदसिा. अरॅूांन  ्याचे डो े ओिे झािे 
होते, —ते नेहम च तसे असायचे. ्यािा अांतरिेल्या घरासाठ  ्याने ढा िेल्या अरॅूांन  ्याचे लजणे 
्यातल्या गोड सह झरून जात होते. कारण अप्सरेपासून स ख िाभणे थाांबल्यािा प ष्ट्क  का  िोटिा 
होता. हे खरे क  रात्र  ग हेच्या लनवाऱ्याखाि  ्यािा लतच्याश  एकशय्या कराव  िागे—लप्रयकर थांड तर 
स्त्र  सांगमो्स क अशा अवस्थेत. पण लदवसा तो आढ ायचा खडकाांवर हकवा रेत त बसून आसव,े लवव्ह णे 
लन हृदयवदेना या प्रकाराांन  स्वतःचे हाि कर त; वाहते डो े ्या जिकाांतारापार िाविेिे!  
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 त  स ांदर देव  येऊन आता ्याच्या शजेार  उभ  रालहि . त  म्हणाि , “माझ्या द ःख  लमत्रा, 
माझ्याप रते साांगायचे तर या लद्यपावर त झ्या लवपत्त  िाांबव त हकवा आणख  आय ष्ट्य व्यथण घािव त 
राहण्याच  त िा काह  गरज नाह . कारण हे बेट सोडून जायिा म  त िा मनापासून मदत करण्यास तयार 
आहे. पण त िा उठून कामािा िागिे पालहजे. िाकडाांसाठ  काह  उांच झाडे तोडून पाड, योलय ्या 
ह्याराांन  एक मोठ  नौका तयार कर; लतच्यात धूमावतत्त सागरपार त िा घेऊन जाईि इतर्कया उांचावर 
तक्तपोश  बसव. म  स्वतः रोट, पाण  लन आरक्त मद्र या साऱ्या त झ्या आवड च्या सामग्र ने नौका भरून 
देईन, तेव्हा त िा उपासमार चे भय नको; आलण म  त िा वस्त्रप्रावरणेह  देईन, तसाच अन कूि वारा 
त झ्यामागे पाठव न, म्हणजे काह  लवनन न येता त िा स्वदेशाप्रत पोहोचता येईि—जर लवशाि अांबराच्या 
देवाांच  कत पा असि  तर,—कारण योजणे लन भलवतव्यता ठरवणे या काम  माझ्यापेक्षा ्याांच  सत्ता अलधक 
आहे.” 
 
 हे ऐकून लधप्पाड ओलदससचे अांग थरथरिे, आलण मनात होते ते तो बोििा, “अशा” नौकेत सवण 
सांकटाांन  पलरपूणण अशा भयानक सम द्रपार म  जाव,े या त झ्या सूचनेमागे माझ  स रलक्षत वाहतूक हा काह  
खरा उदे्दश नसावा, काह  द सराच हेतू त झ्या मनात असावा! श घ्रतम वगेाने जिमागण आक्रमणाऱ्या 
नौकादेख ि ह  सांयात्रा कर त नाह त—जर  स्वगीय वाऱ्याांपेक्षा ्याांना अलधक लप्रय काह  नसते तर , तेव्हा 
म  साांगतो हे लनलश् चत समज क , त झ्या सद भावनेवर मिा लवसांबनू राहता येणार असिे, तरच नौकेवर म  
भरवशाने पाऊि ठेव न. देव , तू माझ्यालवरुद्ध, काह  नवाच उपद्रव देणारा कूट-सांकल्प करणार नाह स, 
अश  गांभ र शपथ घेण्याच  त झ  तयार  आहे काय?” 
 
 स ांदर  कॅलिप्सोने म्स्मतपूवणक, हाताांन  ्याचे अांग क रवा िे. त  लनषेधपूणण स्वराने म्हणाि , 
“ओलदसस, अश  गोष्ट बोिायिा त िा स चते तेव्हा तू खराच खिप रुष आहेस म्हणायचा! त झ्या स्वतःच्या 
मनाचा पाता यांत्र पणा याम  े लदसतो. मग आता धन्य प ण्य देव ज  सवणरॅेष्ठ लन गांभ रतम शपथ घेतात त  
घेऊन त िा म  साांगते क  पतथ्व वरचे लवशाि आकाश आलण म्स्तर्कसच  प्रवाह  जिराश  साक्ष राहोत, क  म  
त िा अडचण त आणायचा क ठिाह  ग प्त बेत मनात ठेविेिा नाह ; पण एवढाच लवचार करते आहे क , 
त झ्यासारख्या आपत्त त जर म  सापडिे तर स्वतःसाठ  काय कर न! कारण काह  झािे तर  न्याय्य काय 
याच  साधारण कल्पना आहे मिा, लन माझे हृदय तर  िोखांडाचा ठोक ा नाह ! अन कां पा काय ते मिा 
ठाऊक आहे.” एवढे बोिून त  दया ू देव  ्वलरत चािू िागि  आलण ्याने लतच्यामागून गमन केिे.  
 
 देव  आलण तो मानव एकाचव े  लतच्या महान ग ांरे्फपाश  पोहोचिे आलण हर्तमझने जे प ठ न कतेच 
सोडिे होते ्यावरच तो बसिा आलण अप्सरेने म्यणप्राण  ्याचे अशनपान करतात ते सारे पदाथण ्याच्या 
बाजूस ठेविे. मग त  स्वतः नतपालतथ च्या सन्म ख बसि ; लतच्या दासींन  देवान्न आलण अमतत लतच्याजव  
ठेविे, आलण उभयताांन  आपापल्या प ढे माांडिेल्या लमष्टान्नाांचा आस्वाद घेतिा. अन्नपेयाांन  दोघे सांत ष्ट 
झाल्यानांतर देव  कॅलिप्सोने सांभाषण प न्हा स रू केिे,— 
 

 “तेव्हा माझ्या उदात्त आलण कल्पक महाराजा ओलदसस, ता्का  स्वगतह  जाण्यास लन त झ्या लप्रय 
इथाकािा पोहोचण्यास तू कत तलनश् चयच आहेस तर! ठ क आहे, तर ह  म  त िा स ख हचलतते. तथालप त िा 
थोड श  जर  कल्पना असत  क  त झ्या माततभमू िा पोहोचण्याआध  अपेष्टाांचे कसे प रते माप त झ्या पदरात 
पडणार आहे, तर  तू आहेस तेथून हििाच नसतास; इथे राहून माझ्या या घराचा वाटेकर  झािा असतास 
आलण अमर्व पाविा असतास! – ्या त झ्या बायकोिा पाहण्यासाठ  तू लकत ह  आत र असिास तर  
मिा माह त आहे, त  त झ्या मनात कध  नाह  असे नसतेच. आलण तर ह  म  खात्र पूवणक साांगते क , 
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लतच्यापेक्षा म  क ठल्याह  प्रकारे, रूपाच्या हकवा बाांध्याच्या बाबत त उण  नाह ; कारण मानवाने देवतेश  
चारुता लन स्वरूप अशा ग णाांत स्पधा करणे खरोखरच अत च लविोभन य होईि!”  
 
 यावर चपिब द्ध  ओलदसस बोििा, “देव , म  याचना करतो क  माझ्या भावनाांबद्दि तू माझा राग 
करू नकोस. मिाह  प रते ठाऊक आहे क  माझ्या शहाण्या पेलनिॉप चे रूप लन बाांधा त झ्या त िनेत नगण्य 
आहेत. कारण त  म्यण आहे तर त िा अमर्व आलण कध  न कोमेजणारे यौवन आहे. तर ह  मिा त म  
वाटते क  केव्हा घर  पोहोचून माझ्या प नरागमनाच्या आनांदाचा लदवस म  पाह न. त  माझ  कध  न 
िोपणार  इच्छा आहे. आलण उघड्या मद्रश्यामि सम द्रावर वरच्या शक्तींन  माझ  नौका र्फोडि च तर 
काय? हािअपेष्टा सोसणे माझ्या मनाच्या अांगव ण  पडिे आहे! आलण येत ि ्या आपत्त  सहन करण्यास 
ते मन म  पोिाद  कर न कारण माझ्या ज वनक्रमाांत, य द्धात लन वाद   सागराांवर मिा अनेक कटू लन 
हबकून टाकणारे अन भव आिेिे आहेत. तेव्हा ह  नव  घोर लवपत्त  येऊ दे पूवीच्या आपत्तींच्या जोड िा. 
पूवीच्या आपत्तींमध्ये त  आणख  एक च  भर घाि ि इतकेच !” 
 
 एव्हाना सूयण माव ून अांधार पडिा होता. तेव्हा त  दोघे ग हेच्या एका अांतभागात लनवतत्त झाि  आलण 
तेथे परस्पराांच्या बाह पाशात ्याांन  प्रणयाच  रात्र उपभोलगि . 
 
 पण नव्या उषेने पूवण लदशिेा आरक्त स्पशण केिा न केिा तेवढ्ातच ओलदससने आपिे प्रावरण व 
अांगरखा चढविा. अप्सरेनेह  नेत्राांना स खावणारे, हिके र्फ िके एक िाांब चांदेर  वस्त्र पलरधान करून 
्यावर एक उत्तम सोन्याच  कलटमेखिा घाति  व डोर्कयावर अवग ांठन घेतिे. मग लतने आपल्या उमद्रा 
पाह ण्याच्या लनगणमाकडे लवचाराांचा ओघ व विा. प्रथम लतने ्यािा ब्राँझ धातूच  एक प्रचांड क ऱ्हाड लदि ; 
लतच्या द धार  र्फा ािा चाांगि  धार िाविेि  असून लतच्या वरच्या टोकािा भक्कम बसलविेल्या ऑलिव्ह 
काष्ठाच्या स बक दाांड्यावर ्याच्या हाताांच  पकड चाांगि  बसत होत . मग लतने ्यािा घासून चकचक त 
केिेि  धातूच  लटकाव िाकूड खोदून ढिप्या काढण्यासाठ  लदि , आलण नांतर त  ्यािा बटेाच्या सवात 
दूरच्या भाग  घेऊन गेि , लतथे ॲल्डर, पॉपिर, र्फर असे उांच उांच वतक्ष सर  आकाशािा लभडिे होते. 
बरेचसे स किेिे िाकूड र्फार पूवी ओिावा गेल्याने नौकेसाठ  तरांगण्यास योलय असे झािे होते. सवांत उांच 
झाड कोठे आहेत ते ्यािा दाखलवल्यावर त  कत पा ू देव  ्यािा लतथे सोडून घर  गेि  आलण ओलदससने 
िाकूडकामासाठ  झाडे तोडण्यास स रुवात केि . ते काम ्याने झपायाने उरकिे. एकूण व स झाडे 
तोडून ्याच्या र्फाांद्रा ्याने क ऱ्हाड ने छाटून टाकल्या, मग सराईतपणे ्याांना आकार देऊन रेषा सर  
केल्या. िौकरच कॅलिप्सोने ्यािा भोके पाडण्याच  ह्यारे आणनू लदि . त  घेऊन ्याने तयार र्फळ्याांना 
लछदे्र पाडि , र्फळ्या उभ्याआडव्या बसलवण्यासाठ  कापल्या आलण जोडाांच्या भोकातून लखया बसवनू 
त भाग एकत्र जोडिा. रुां द त ाच्या व्यापार  जियानासाठ  लनष्ट्पात नौकाकार ठरलवतो त च रुां द  याने 
या नौकेिा ठेवि . मग ्याने तक्तपोश  बसलवताना बाजूच्या िाकड  बरगड्याांना त  थोड्या थोड्या 
अांतरावर लख लवि  आलण वरच्या दोन्ह  अांगाांना िाांब कडा उभारल्या. नौकेवर उभारण्यासाठ  ्याने एक 
डोिकाठ  तयार केि , लतिा लशडासाठ  दाांडा बसलविा आलण योलय लदशनेे त  नेण्यासाठ  एक स काण ू
वल्हेह  योलय जाग  जोडिे आलण प ढच्या टोकापासून मागच्या टोकापयंत, सम द्राच्या भार  तडाख्यापासून 
काह से सरांक्षण व्हाव ेम्हणून ओलझअर झाडाच्या लवणिेल्या टहाळ्याांचे नौकेसाठ  एक कूसच बनवनू ्यािा 
झ डपाांच्या काठ्याकामयाांचे भारे िावनू नेट लदिा. दरम्यान देव  कॅलिप्सोने श ड तयार करण्यासाठ  
्यािा कापड आणून लदिे होते, त ह  ्याने तयार केि . नांतर ताणे, दोर लन द सर  लशड  नौकेवर जागच्या 
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जाग  करकचून बाांधून, सरतेशवेट  आडव्या टाकिेल्या गोि सोटाांवरून घरांग व त, खेच त त  नौका 
्याने शाांत सागरात आणि . 
 
 चौथ्या लदवसाअखेर ्याचे सग े काम प रे झािे लन पाचव्या लदवश  स ांदर  कॅलिप्सोने ्यािा 
द्य पावरून लनरोप लदिा. देव ने आध  ्यािा स्नान घािून स गांध  वस्त्राांन  लवभलूषत केिे. ्याचप्रमाणे 
घनवणीय मद्राने भरिेि  एक पखाि, एक पाण्याने भरिेि  मोठ  पखाि, लशवाय चामड्याचे पोते भरून 
धान्य आलण चलवष्ट माांसान्नाच्या राश ह  लतने नौकेवर चढलवल्या, आलण आता हकलचद ष्ट्ण व सौम्य वारा लतच्या 
आजे्ञने स रू झािा. 
 
 भल्या ओलदससने आनांलदत अांतःकरणाने आपिे श ड पसरून वारा धरिा आलण नौकेच  गत  
स काण -वल््ाने सर  ठेवण्यास आपल्या नौकायनयन-पट ्वाचा उपयोग केिा. तेथे तो बसून रालहिा 
आलण डोळ्याांवर झोप येऊ न देता ्याने कत लत्तका नक्षत्रावर िक्ष ठेविे. बूलतझ नावाचा तारा सांथपणे 
अस्तांगत होताना पालहिा, लन एकाच लठकाण  गोि लर्फरणारा ―महाऋक्ष‖ नामक नक्षत्रसमूह ्यािा ―गाडा‖ 
असेह  टोपणनाव आहे—आकाशापारच्या मतगश षण या लशकाऱ्यावर सावधानपणे िक्ष ठेव त असताना 
पालहिा. महोदध च्या प्रवाहात कध ह  स्नान न करणारा हा नक्षत्रसमूह सम द्रमागे जाताना सतत डाव्या 
हातािा ठेवायिा स ज्ञ देव  कॅलिप्सोने ्यािा साांलगतिे होते. अश  सतरा लदवसपयंत ्याने आपल्या 
मागावर जियात्रा केि  आलण अठराव्या लदवश  रै्फलसअनाांच्या प्रदेशाचे जणू ्यािा भेटण्यास प ढे घ सिेिे 
छायाांलकत पवणत ्याच्या दृलष्टपथात आिे. धूमावतत्त सागरावर ठेविेल्या ढाि सारख  त  भमू  ्यािा 
लदसि . 
 
 पण आता इलथओलपअन्सना भेट देऊन परतत असिेल्या भकूम्पालधपत  पॉस दोनने दूरच्या 
सॉलिम  पवणताांवरून ्यािा पालहिे, सागरावरून सांचार कर त असिेल्या ओलदससिा पाहून ्याच्या 
क्रोधालन िा प न्हा इांधन लम ािे. डोके हािवनू तो देव स्वतःश च प टप टिा, “ओलदससबाबत लवचार 
बदिण्यासाठ  ते देव जण ू माझ्या इलथओलपआिा जाण्याच  वाटच पाहत होते काय ? आलण तो तेथे 
रॅ्फलसअनाांच्या भमू पाश  आहे, लन ्याच्या द घण लदव्याच  समाप्त  व्हाव  असे लवलधलिलखत आहे, तर ह  अजून 
्यािा पोटभर कटकटींचा प्रसाद म  देणार आहे.” 
 
 असे म्हणून नांतर ्याने मेघाांचा व्यूह रचिा आलण आपिा लत्रशिू उचिून सम द्र ढव िा. 
वाहणाऱ्या प्र्येक वाऱ्याचे त र्फान  तडाखे ्याने उठविे आलण भमू सम द्रावर सारखेच ढगाांचे छत घातिे. 
आकाशातून अांधःकार एकदम खाि  आिा. पूवणवारा, दलक्षणवारा लन वाद   पलरृमवारा एकमेकाांवर त टून 
पडिे, आलण उत्तरेकडून एक श भ्र झांझावात एक मोठ  िाट आपल्याप ढे ढकि त आिा. ओलदससचे ग डघे 
िटपटिे. ्याच  लहम्मत ड म ि . हचताग्रस्त होऊन ्याने आपल्या ्या लवशाि हृदयाश  सांमांत्रणा 
केि . 
 
 “लबचाऱ्या हतभालया, आता त झा शवेट काय होणार आहे ? मिा भ त  वाटते क  ्या देवतेने जे 
भालकत केिे, क  माततभमू िा पोहोचण्याआध  सम द्रावरच्या हािअपेष्टाांचे प रते माप मिा लम ािे, ते खरेच 
होते. लतने म्हटिेिा प्र्येक शब्द खरा होत होता. झ्यसूकड ि मेघाांच्या लवशाि लकर टाने सज्ज झािेिे 
आकाश आलण ्याने चार  लदशाांकडून उठलविेि  सागरावरच  उग्र वाद े पाहूनच ते पटते. आता अपघात  
्वलरत मरणाखेर ज मिा काह  भलवतव्य उरिेिे नाह  ! ॲलत्रअसप त्राांच्या एकलनष्ठ सेवते त्रॉयच्या लवस्त णण 
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समराांगण  र्फार पूवी जे माझे देशबाांधव पडिे तेच दैववान. तेच मरण जर माझ्या नलशब  आिे असते, 
ॲलकलिझच्या मततदेहाश  उभा राहून म  िढत असता त्रोजनाांच्या टोळ्याांन  ब्राँझ भाल्याांचा वषाव माझ्यावर 
केिा तेव्हाच म  मेिो असतो तर लकत  बरे होते ! माझे लनदान भ-ूलनके्षप सांस्कार यथालवध  झािे असते, 
आलण ॲलकअन्सन  सवणत्र माझ  क ती लवस्तारि  असत . पण आता असे लदसते क  द ष्टादारुण असा मत्यूच 
माझ्या ििाट  पूवणलिलखत आहे.” 
 
 तो बोित असता एक पवणतप्राय िाट प्रचांड ओघाने येऊन वरून ्याच्या माथ्यावर कोस ि ; 
्याच  नौका उिट  लर्फरवनू, ्या िाटेने ्याच्या हातचे स काणू—वल्हे लहसकावनू काढून ्यािा 
नौकेवरून सम द्रात रे्फकिे; आलण ्याच क्षणािा एकमेकाांश  झगडणाऱ्या लदशावायूांन  एक होऊन एका 
जोरदार र्फटकाऱ्याने ्याच  डोिकाठ  मोडि  लन दाांड्यासह श ड सम द्रात िाांब नेऊन टाकिे. बराच 
व ेपयंत ओलदससिा पाण्याखाि च राहाव े िागिे. देव  कॅलिप्सोने लदिेल्या वस्त्राांचा लभजल्याने भार 
झाल्याम  े, वरून अांगावर येणाऱ्या ्या महािाटेलवरुद्ध झगडत वर येणे सोपे काम नव्हे असे ्यािा क ून 
आिे. पण अखेर पाण्यावर डोके काढून तो मोकळ्या हवपेयंत पोहोचिा आलण तोंडावरून सारखे 
ओघ णारे कडू खारे पाण  ्याने लनपटून टाकिे. जर  तो भार  थकिा होता तर  तो आपि  नौका 
लवसरिा नाह . रे्फसा  पाण्यातून लतचा वगेाने पाठिाग करून तो धडपडत वर चढिा आलण नौकेत 
मध्यभाग  बसून आपण ता्का  मरत नाह , अजून स रलक्षत आहोत हे ्याने जाणिे. उस ्या सम द्राने 
बदि्या प्रवाहात ्यािा इकडून लतकडे ढकििे.उत्तरवायू जसा प क कापण च्या व े  हवते उडणाऱ्या 
―म्हाताऱ्या‖ एकत्र लचकटून झािेिा गो ा शतेभर उडवतो तसे ते वाऱ्याने तडाखे ्याच्या जियानािा 
सम द्रावर चौरे्फर हाकि त होते. कध  दलक्षणवायूने त  नौका उत्तरवायिूा खे णे म्हणून झोकून द्रायच  तर 
कध  पूवेच्या वाऱ्याने लतचा पाठिाग पलरृमवाऱ्यािा करू द्रायचा ! 
 
 पण ओलदससच्या आपत्त च  एक साक्ष दार ण होत . त  होत  कॅदमसकन्या (कत श पोटऱ्या 
असिेि ) इनो; एकेका   त  मानवाांसारख  चाित  बोित  एक स्त्र  होत , पण आता त  खोि खाऱ्या 
पाण्यात सागरत   राहते आलण ―ल्यूकोथोई‖ या नावाने लतिा देवाांच  मान्यता लम ाि  आहे. हताश लन 
द ःख कष्ट  ओलदससच  लतिा दया आि  आलण पाण्यामधून एखाद्रा उड्या सागर  पक्षाप्रमाणे वर येऊन त  
्याच्या नौकेवर येऊन बसि . 
 
 “बाप ड्या मानवा, त झ्या मागात केव  अलरष्टचे पेरण्याइतका त जवर पॉस दोनचा इतका प्रकोप का 
झािा आहे? काह  झािे तर  तो त झा प्राण घेणार नाह , मग तो लकत ह  नेटाने प्रय्न करो! तू समजूतदार 
माणूस लदसतोस, तेव्हा आता म  साांगते तसे अगद  अचूकपणे कर. ते कपडे काढून टाक, त झ  नौका 
वाऱ्याांना खे ायिा सोडून दे, आलण ज व बचावण्यासाठ  रै्फलसअन लकनाऱ्याकडे पोहून जा; तेथे पलरत्राण 
त झ  वाट पाहत आहे. हे घे, हे मस्तकावग ांठन कमरेभोवत  ग ांडा . याचे दैव  सांरक्षण आसल्यावर त िा 
द खापत चे हकवा मरणाचे भय वाटण्याच  गरज नाह . पण कोरड्या भमू िा त झ्या हाताांन  स्पशण करश ि 
्या क्षण च हे वस्त्र सोडून लकनाऱ्यावरून मद्र-श्यामि सागरात ते दूर रे्फकून दे, आलण ते कर त असता दृष्ट  
द सर कडे लर्फरव.” 
 
 असे बोित देव ने ते अवग ांठन ्यािा लदिे आलण मग सम द्रपक्षयासारख  उस ्या सम द्रात लतने 
सूरकाांड  मारि , आलण कत ष्ट्णजिाांन  लतिा लग ून टाकिे. धतलतमान ओलदसस ब चकळ्यात पडिा आलण 
कष्ट  झािा; तेव्हा ्याने प न्हा एकदा आपल्या द दणम्य ज वा्म्याश  मांत्रणा केि ; नौकेचा ्याग करण्याचा 
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हा उपदेश अमराांपैक  एखाद्राने आपल्यािा पकडण्यास िाविेिे नव ेजा े तर नव्हे असे ्याने लवव्हि 
होत स्वतःिाच लवचारिे. 
 
 मग ्याने लनणणय घेतिा, “नाह , म  ता्का  नौकेचा ्याग करणार नाह ; कारण माझ्या स्वतःच्या 
डोळ्याांन , लजथे लतचे आरॄालसत पलरत्राण आहे त  भलूम लकत  दूर आहे ते पालहिे आहे. मिा स्वतःिा जे 
सवांत बरे वाटिे तेच म  करणार. जोपयंत माझ्या र्फळ्याांचे साांधे पके्क जखडिेिे आहेत तोपयंत आहे तेथेच 
राहून हाि सहन करणार. पण जेव्हा िाटा माझ  नौका मोडत ि, तेव्हा म  पोहत जाईन, कारण माझ्या 
दृलष्टपथात याहून बर  योजना लदसत नाह .” 
 
 याच्यावर ओलदसस मनात उिटस िट लवचार कर त असता भकूां पकारक पॉलसदोनने ्याच्याकडे 
आणख  एक राक्षस  िाट धाडि . लतच्या धोर भ षण कडेने ्याच्या डोर्कयावरत  कमान केि  आलण मग 
धाडकन खाि  कोस ून ्याच्या नौकेच  िाांब िाकडे लवसकटून उध ून टाकि —जण  काय आडदाांड 
वाऱ्याने त साचा वा िेिा ढ ग पाडून ते तूस चौरे्फर उडवाव े्याप्रमाणे. ओलदसस एका त  ईवर धडपडत 
चढिा लन ्यावर घोडेस्वारासारखा आरूढ होऊन ्याने कॅलिप्सोने लदिेिे कपडे काढून टाकिे. मग 
्याने मघाचे अवग ांठन कमरेिा ग ांडा िे आलण हात िाांब पसरून सम द्रात थेट प ढे उड  घेऊन तो ध टपणे 
हात मारू िागिा. 
 
 पण पॉस दोन देवाने ्यािा प न्हा पालहिे आलण आणख  एकदा डोके हािवनू तो आपल्याश  
प टप टिा, “इतका हा त झा समाचार घेऊन झािा ! आता सम द्रापार त झ  हैराण वाट काट, देव ्याांना 
मान देतात अशा िोकाांच्या हात  तू जाईपयंत जर  तू ्याांच्यापयंत पोहोचिास तर  त िा जो मार बसिेिा 
असेि ्याच  टर उडलवण्याच्या मनःम्स्थत त तू राहश िसे मिा वाटत नाह .” असे म्हणून पॉस दोनने 
आपल्या िाांब आया ींच्या घोड्याांना र्फटकारिे आलण जेथे ्याचा प्रासाद आहे ्या ईज कडे रथ हाकिा. 
 
 याव ेेिा झ्यसूकन्या ॲथ न ने मधे पडायचे ठरलविे. इतर सवण वाऱ्याांना लतने आवरिे आलण शाांत 
होऊन झोप  जाण्यास साांलगतिे. पण उत्तरवायूकडून लतने एक जोरदार झ   क बोिावनू घेति  आलण लतने 
पोहोणाराच्या मागातल्या िाटा लपटून काढल्या यासाठ  क  मत्यूच्या दाढाांतून राजा ओलदसस वाचावा 
आलण सागरसांचार  रै्फलसअनाांच्या हात  तो पडावा. 
 
 दोन रात्र  आलण दोन लदवसपयंत तो सम द्राच्या िाटात हरविा होता. वरचेवर आपिा अांत 
जव च आहे असे ्यािा लदसत होते. पण उषेने जेव्हा आपल्या सौंदयणसांभाराने लतसऱ्या लदवसाचे उद घाटन 
केिे तेव्हा सका   वारा पडिा, स्तब्ध शाांतता पसरि  आलण एका प्रचांड िाटेने उचििा गेिा असता 
ओलदससने बारकाईने िक्ष ठेवल्याम  े ्यािा जव च भमू  लदसि . एखाद्रा व्याध च्या द ष्ट पकड त 
शय्येवर द घणकाि यातना भोगून क्ष ण झािेिा वतद्ध लपता, आण बाण चा क्षण देवदयेने पार करतो आलण तो 
जगणार हे ्याच्या म िाांना क ते, ्याव े  ्याच्या म िाांना जश  होते तश  सांपूणण स टकेच  भावना ्यािा 
जाणवि , वतक्षाच्छालदत भमू चे ते अनपेलक्षत क्षणदशणन होऊन ओलदससिा असा आनांद झािा. म्स्थर 
जलमन वर पाय ठेवण्याच्या उ्कां ठेने तो भराभर पोहत गेिा. पण जेव्हा लकनाऱ्यापासून हाकेच्या अांतरावर 
तो आिा तेव्हा खडका  काठावर रे्फसा  िाटा आपटून होत असिेि  गजणना ्याने ऐकि . जण  िोहबद्ध 
अशा ्या लकनाऱ्यािा क्रोधाक्रोश कर त प्रचांड िाटा धडका देत हो्या आलण सारे काह  उड्या त षाराांन  
झाकून गेिे होते. लतकडे िहान आखाते नव्हत , जियान राह ि असे नौकारॅय नव्हते. सम द्रात प ढे 
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आिेिा भलूमभाग, म्हणजे न सता खडक आलण अणक च दार लशिाखांड याखेर ज द सरे काह  नव्हते. हे 
िक्षात आिे तेव्हा ओलदससचे ग डघे िटपटिे लन ्याचे धैयण ओसरिे. द नवाणेपणे लवव्ह त ्याने स्वतःश  
पलरम्स्थत च  गो ाबरे ज काढि . 
 
 “म  जेव्हा आशा सोडून लदि  होत , तेव्हा झ्यूसने मिा भमू चे दशणन होऊ लदिे, आलण कोसचे 
कोस पाण्यावर पोहण्याच  सार  कटकट म  येथपयंत पोहोचण्यासाठ  केि , आलण येथे लदसते काय, तर 
या ध सर रे्फसा  िाटाांच्या पि कडे लनघून लनसटून जाण्याचा काह च मागण तर नाह च, पण लकनाऱ्यािा 
िागनू त क्षण लशिारॅेण  खव िेल्या सम द्रात उभ्या. ्याांच्यामागे ग  ग   त डोंगरकडा सर  वर गेिेिा. 
्याच्याजव  पायथ्याश  खोि पाण , आलण माणसािा आपल्या दोन्ह  पायाांवर उभे राहून चाित 
स खरूपपणे लनघनू जाता येईि अश  जागा क ठेह  नाह  ! म  जलमन वर पाय टेकायिा गेिो तर एखाद्रा 
िाटेने उचििा जाऊन कठ ण खडकावर आपटिा जायचा,—म्हणजे माझे रॅम र्फ कट गेल्यासारखेच ! 
उिट म  पोहत लकनाऱ्यालकनाऱ्याने आणख  खाि , उतर्या वा ूच्या लकनाऱ्यािा िाटा जेथे लतरप्या 
बसतात असा एखादा नैसर्तगक नौकारॅय पाहायिा गेिो, तर खूपच सांभवन य आहे क , वाद   वाऱ्याचा 
आणख  एखादा झोत माझ्यावर झडप घािून मिा खोि पाण्यातल्या माशाांना भेटायिा पाठव ि—मग 
लतथे माझ्या साऱ्या लवव्ह ण्याांचा काह  उपयोग होणार नाह ; हकवा एखाद्रा आस र  जिचरािा खोिातून 
येऊन माझ्यावर घािा घािण्याच  पे्ररणा लम ेि! तशा प्रकारचे भरपूर प्राण  पोटच्या पोराप्रमाणे 
पोसण्याबद्दि ॲम्म्र्फलत्रत च  क ती आहे, आलण महान भकूां पकारक माझ  लकत  घतणा करतो ते मिा प रे 
माह त आहे.” 
 
 ह  आांतलरक चचा एका प्रचांड िाटेने मध्येच तोडून ्यािा खडका  लकनाऱ्याकडे जोरात िोटिे; 
तेथे ्याच  चामड  सोिि  जाऊन सार  हाडेच मोडायच ! पण उ् ् विनेत्रा देव  ॲथ न ने ्यािा ब द्ध  
लदि  आलण प ढेच ्वरेने उड  घेऊन ्याने एका खडकािा घट्ट लमठ  मारि . लतथे कण्हत क ां थत तो 
लबिगनू रालहिा आलण त  महािाट बाजूने गेि . लतचा हल् िा एकदा च कवतो न च कवतो तोच ्या िाटेने 
जोरात परत येताना आणख  एक प्रहार करून ्यािा सम द्रात दूर रे्फकिे. अष्टपाद जिचरािा ्याच्या 
लववरातून खेचून काढल्यावर, ्याच्या अवयवाांवरच्या शोषक लछद्राांना जसे खडे दाट ने लचकटिेिे असतात 
तसे ओलदससच्या दणकट हाताांच्या कातड्याचे त कडे, ्याने धरिा होता ्या खडकावर मागे रालहिे. 
िाटेचा तो प्रचांड ओघ ्याच्या डोर्कयावरून गेिा आलण जर ॲथ न ने ्यािा एक शहाणपणाच  कल्पना 
स चवि  नसत  तर तेथेच ्या द ःख कष्ट  मन ष्ट्याचा अपूवणलिलखत अांत झािा असता. धडपडत पाण्यावर 
डोके काढताना खडका  लकनाऱ्यावरच्या िाटातून तो बाहेर आिा आलण ्याांच्या अलिकडे राहून भमू कडे 
िक्ष ठेव त तो पोहत जात रालहिा. ्यािा आशा होत  क  कोठेतर  नैसर्तगक आसरा लन उतर्या वा ूचा 
लकनारा लदसेि. िौकरच ्याच  प्रगत  वगेाने वाहून येणाऱ्या एका प्रवाहाच्या म खाप ढे येण्याइतक  झाि , 
आलण ्याच्या एकदम ध्यानात आिे क  केव  खडकाांपासूनच म र्क त नव्हे तर वाऱ्याांपासूनह  लनवाऱ्याचे असे 
हे लठकाण सवोत्तम आहे. पाण्याच  ओढ पाहून ्याने ताडिे क , हे एक नद-म ख आहे, आलण मनात ्याने 
्या प्रवाहाच्या देवाच  प्राथणना केि .  
 
 “ऐक देवा, जर  मिा त झे राजनाम ठाऊक नाह , तर  रॅवण कर, कारण सम द्रापासून आलण 
पॉस दोनच्या लवदे्यषापासून पलरत्राण लम ाव ेम्हणून ्या साऱ्या प्राथणना म  केल्या ्याांचा प्रलतसाद त झ्या ठाय  
मिा लम त आहे. सहाय्यासाठ  येणाऱ्या गर ब भटर्कयािा अमर देवदेख ि लझडकार त नाह त; तसाच म  
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प ष्ट्क  हािअपेष्टा भोगल्यावर त झ्याकडे व ून त झ्या प्रवाहाचे शरणस्थान इम्च्छत आहे. नद-राजा, मजवर 
दया कर, याचकाचे अलधकार म  मागत आहे.” 
 
 ्याच्या प्राथणनेिा उत्तर म्हणून नद ने आपिा प्रवाह आवरिा आलण आपल्या िाटा मागे घेऊन 
पोहणाऱ्याप ढचे पाण  सपाट करून ्यािा आपल्या म खाजव च्या काठािा स रलक्षत आणिे. सम द्राश  
झगडून अवसन्न झािेल्या ओलदससने आपिे ग डघे आलण बिदांड बाहू मागेप ढे वाकविे. ्याचे सारे माांसि 
अांग स जून लनघािे होते आलण नाकातोंडातून खाऱ्या पाण्याच्या धारा िोटल्या हो्या. दमछाक झािेल्या 
म कावस्थेत हािचािदेख ि करता न येण्याइतका तो द ब ा झािा होता. भयानक थकव्याने तो जेर स 
आिा होता. तर  दम परत येऊन हािचाि होऊ िागताच ्याने सम द्रदेव चे अवग ांठन कमरेपासून 
सोडवनू सम द्रािा वगेाने जाऊन लम णाऱ्या नद च्या पाण्यात टाकिे. जोराच्या ओघात ते वस्त्र खाि  
वाहत गेिे आलण र्फार व े िोटण्याच्या आतच स्वतः इनोच्या हात  ते गेिे. ओलदससने नद कडे पाठ 
लर्फरवि . िव्हाळ्याांवर अांग टाकिे आलण ्या उदार भमू चे च ांबन घेतिे.  
 
 आलण आता कठोरपणे आपल्या आपत्त िा सन्म ख होऊन कण्हत कण्हत तो हचतन करू िागिा 
क , “यानांतर आपिे काय होणार आलण आपल्या साहसाचा शवेट कसा होणार?” स्वतःश च ्याने 
प्रलतपादन केिे, “जर म  नद च्या पात्रातच राहून कष्टमय अशा रात्रभर जाग ठेवि  तर गोठिेिे, झोंबणारे 
ध के लन लभजवनू टाकणारे दांव लम ून लनव्व  लशणवयाने मेल्यागतच झािेल्या माझ  बह धा धडगतच 
राहणार नाह  आलण पहाटेस नद वरून लकत  गार वारा स टू शकतो हे मिा माह त आहे. उिट जर म  
उतर्या भमू वरून चढून दाट वनात लशरून जलमन िगत वाढिेल्या जाळ्याझ डपात लनजून माझ  थांड  लन 
श ण जाईपयंत झोप घेति , तर, समजा मिा गाढ झोप िागि च, तर हहस्त्र प्राण्याांच्या भक्षयस्थान  
पडण्याचाह  धोका आहे!” 
 
 तथालप शवेट  ्याने ठरलविे क  द सराच मागण अलधक बरा आलण तो वतक्षाच्छालदत प्रदेशाकडे 
लनघािा. नद पासून र्फार दूर न जाता ्यािा भोवताि  मोक   जागा असिेि  एक झाड  सापडि . येथे 
तो दोन झ डपाांखाि  सरपटत गेिा; एकाच खोडातून लनघािेल्या ऑलिव्ह लन रान-ऑलिव्ह जात च  त  
दोन झ डपे होत . ्याांच्या र्फाांद्रा एकमेकाांत इतर्कया ग ांर्फल्या गेल्या हो्या क  दमट वारा आिा तर ्याच  
हकलचतश  झ   कह  आत लशरू नये; सूयण त पिा तर  ्याच  लकरणे ्या छायेतून आत जाऊ नयेत आलण 
पावसाचे पाण ह  आत जलमन पयंत पोहोचू नये. ओलदसस या लनवाऱ्यात राांगत लशरिा आलण इतर्कया अपेष्टा 
सहन केल्यानांतर, अलत कडक थांड तदेख ि दोन हकवा त न माणसाांना भरपूर आच्छादन लम ेि इतक  
लवप ि वा िेि  पाने जलमन वर पडिेि  पाहून ्यािा हषण झािा. ्याने आपिे हात कामािा िाविे 
आलण एक प्रशस्त शय्या पानाांच्या लढगातून तयार केि  लन आपिे अांग पानाांन  झाकून घेतिे.—इतर्कया 
का ज पूवणक क , आपिा लवस्तव ज ता रहावा, लन द सर कडे पेटवण शोधायिा जाव ेिागू नये यासाठ  
शते वाड वरच्या अगद  एका बाजूचा खांडकर  जसा ज ते िाकूड काळ्या राखेत का ज पूवणक गाढून 
टाकतो तसे,—आलण आता ॲथ न ने ओलदससचे नेत्र लनदे्रने भरिे आलण ्याच्या पापण्या बांद केल्या—
इतर्कया कष्टाांन  झािेल्या रॅमाचा पलरहार करण्याचा एक लनलश् चत मागणच होता तो. 
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ ६ – नॉणसका 
 
 ्याव े  तो उमदा, र्फार सहन केिेिा ओलदसस लनद्रार्किाांत लन रॅमाांन  जजणर होऊन तेथे लवरॅाांत  
घेत पडिा होता, तेव्हा ॲथ न  रै्फलसअनाांच्या देश  येऊन ्याांच्या नगर त लशरि . हे रै्फलसअन्स एकदा 
हायपेरेईच्या लवस्त णण प्रदेशात रालहिे होते लन ्याांचे शजेार  होते सायर्किॉप्स. हे भाांडखोर शजेार  आपल्या 
अलधक शक्त चा र्फायदा घेऊन जेव्हा उपद्रव देऊ िागिे तेव्हा अखेर राजा नॉलसथस याने रै्फलसअनाांना 
देशाांतर करायिा िावनू मन ष्ट्यवस्त च्या गजबजिेल्या भागाांपासून दूर शते -प्रदेशात ्याांचे प नवणसन केिे. 
तेथे ्याने नव्या नगराच्या तटाांच  रचना केि , िोकाांसाठ  घरे बाांधि , देवाांसाठ  देव े उभारि  आलण 
िागवड साठ  भमू  वाटून लदि . पण ्याचा अांत होऊन तो हेलदझच्या सभामांडपात गेल्यािा प ष्ट्क  का  
िोटिा होता; आलण आता ्या िोकाांवर रा्य कर त होता देव-पे्रलरत ॲम्ल्सनस. ओलदसस राजाच्या 
प नःस्थापनेच्या योजना सारख्या मनात घो व त उ् ् विनेत्रा देव  ॲथ न ने ्याच्या प्रासादाच  वाट 
धरि .  
 
 भल्या ॲम्ल्सनस राजािा नॉलसका नावाच  तरुण कन्या होत , उांच लन एखाद्रा देव सारख  
रूपवत . याव े  त  आपल्या थाटामाटाने सजविेल्या महािात लनलद्रस्त होत , आलण सौंदयण देवताांन  
िावण्य प्रदान केिेल्या अशा लतच्या दोन सख्या दाराच्या दोन्ह  बाजूस लनजल्या हो्या. घासून चकचक त 
केिेि  दारे बांद होत , पण ्याांच्यापार वायचू्या झ  केसारख  जाऊन ॲथ न  राजकन्येच्या मांचकापाश  
पोहोचि . उशाच्या बाजूवर वाकि , आलण दायमास नामक एका नौकानायकाच  म िग  नॉलसकाच  
ज वश् चकां ठश् च मतै्र ण होत , लतचे रूप घेऊन बोिि .  
 
 ्या मलैत्रण च्या आवाजात चमकदार डोळ्याांच  ॲथ न  म्हणाि , “नॉलसका, त झ्या मातेिा 
त झ्यासारख  आ श  म िग  कश  झाि ? ह  स ांदर वसे्त्र हिगजीपणे इकडे लतकडे तू कश  पडू लदि  
आहेस बघ. एखादे व े  त झे िलन िवकरच होईि, लन स्वतः वापरायिाच नव्हे तर नवरदेवाकडच्या 
माणसाांच  सोय करायिास द्धा त िा उत्तम वसनाांच  गरज पडणार आहे. तर स द्धा (त झा हा 
लनष्ट्का ज पणा) अशा प्रकारच्या गोष्ट च नगरात म ि िा नाविौलकक देतात लन लशवाय लतच्या 
मातालप्याांनाह  सांतोष देतात. सका   उजाडल्याबरोबर आपण जाऊ या व दोघ  लम ून थोडे ध णे ध ऊ या. 
म  मदत साठ  त झ्याबरोबर यायिा तयार आहे; म्हणजे शर्कय लततर्कया िौकर त िा स्वतःिा लसद्ध करता 
येईि, कारण तू र्फार लदवस लबनिलनाच  नर्क क च राहणार नाह स. अग, र्फार काय इथिा प्र्येक सरदार 
वधू म्हणून त झ  इच्छा धरतो आहे; तू रै्फलसअन राजकन्या आहेस ना; म्हणून उद्रा सका   त झ्या 
राजलप्याकडे दोन खेचरे जोडून तयार अश  एक गाड  मागच. हे कमरपटे्ट व झगे, लन ह  ग  ग   त 
चमचम करणार  उत्तर ये ्या गाड त जात ि आलण चाित जाण्यापेक्षा गाड तून जाणे त िास द्धा लकत तर  
स खाचे होईि, कारण नगरापासून ध ण्याच  क ां ड  दूर अांतरावर आहेत. 
 
 हे साांगून झाल्यावर द प्त मान नयनाांच  ॲथ न  ऑलिम्पसिा परत गेि . ते देवाांन  आपिे 
लचरस्थाय  धाम केिे आहे असे िोक म्हणतात. वायूने अलवचलित पजणन्य-वषावाच्या माऱ्यापासून म र्क त 
आलण लहमाक्रमण न होणारे असे ते स्थान स्वच्छ हवचे्या लनरभ्र सागरात वसिेिे असून ्यावर सवणत्र एक 
श भ्र प्रभा खे त असते. तेथे स ख  देव आपिा आनांद  काि व्यत त करतात आलण तेथेच आपि  इच्छा ्या 
म ि िा समजावनू साांलगतल्यानांतर त  उ् ् विनयना देव  गेि .  
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 मग िौकरच उषा आकाशात हसहासनारूढ झाि  आलण स ांदर वस्त्रवलेष्टत नॉलसका जाग  झाि . 
पडिेल्या स्वप्नाने त  चलकत झाि  होत  लन िगेच आपल्या मातालप्याांना सारे काह  साांगायिा त  
प्रासादामधून चािू िागि . त  दोघेह  लतिा घर च भेटि . लतच  माता दासींसह अम्लनक ां डापाश  बसि  
होत  लन सागर  जाांभळ्या रांगाने रांगलविेिा धागा कात त होत ; लतचा लपता बाहेर लनघािा होता; रै्फलसअन 
सरदाराांन  ्यािा एका मांत्रणासभेसाठ  बोिाविे होते लतकडे तो जात होता. ्याच्या शर्कय लततके जव  
जाऊन कन्या ्यािा म्हणाि ,— 
 
 “लप्रय तात, माझ्यासाठ  एक मोठ , ब कट चाकाांच  गाड  आणायिा साांगाि का? म्हणजे इथे 
िो त पडिेि  माझ  सार  भार  मि न वसे्त्र नद वर नेऊन मिा त  ध ता येत ि आलण खरे तर त म्ह स द्धा 
रा्याच्या कामकाजाच , महत्त्वाच्या िोकाांश  जेव्हा चचा करता, तेव्हा अांगावर स्वच्छ कपडे असणे 
त म्हािादेख ि शोभण्यासारखेच होईि. लशवाय राजवाड्यात त मचे पाच म िगे आहेत. ्यातिे दोन िलन 
झािेिे, तर लतघे लविास , अलववालहत, ते नत्यप्रसांग  वापरायिा नेहम  ध तिेिे कपडे मागत असतात. या 
सगळ्या गोष्टींचा लवचार करायिा िागतो तो, मिा.” 
 
 त  अशा प्रकारे बोिि  कारण वलडिाांप ढे आपल्या िलनाचा उल् िेख करायिा त  िाजत होत . 
पण ्याने लतचे इांलगत प रते ओ खिे आलण उत्तर लदिे,— 
 
 “बा े, गाड साठ  खेचरे हकवा आणख ह  काह  द्रायिा माझ  ना नाह . तू गेि स तर  चािेि, लन 
सेवक त झ्यासाठ  एक छान मोठ  गाड  वर चाांदवा िावनू तयार करत ि.” 
 
 ्याने आपल्या िोकाांना बोिालविे लन ते कामािा िागिे. घराच्या बाहेर ्याांन  न खडखडता 
धावणार  खेचराांच  गाड  तयार करून, लतच्याजव  खेचरे आणून ध रेखाि  त  जोडि ; तोपयंत नॉलसकाने 
भाांडारातून रांग बरेांग  वसे्त्र आणि  व ्या घासून चकचक त केिेल्या गाड त भरि  आलण लतच्या आईने 
एका पेट त लवलवध तऱ्हाांचे खमांग खाद्रपदाथण लन लमष्टाने्न भरून, एका चमणक प त थोडे मद्रह  ओतून 
लतच्याबरोबर लदिे. म िग  गाड त चढून बसि  तेव्हा एका स वणाच्या लशश्यात नरम ऑलिव्ह तेि लतिा लन 
दासींना स्नानानांतर अांगािा िावण्यासाठ  आईने लतच्या हात  लदिे; आलण आता नॉलसकाने चाबूक लन 
चमकते िगाम हात  घेतिे आलण खेचराांना प ायिा िावण्यास एक हिका र्फटका लदिा. टापाांचा 
खडखडाट झािा लन खेचरे कपडे लन स्वालमन िा घेऊन जोषात लनघाि . पण लतच्या पाठोपाठ जात 
दासींन  लतिा सोबत केल्याम  े लतिा एकट िा जाव ेिागिे नाह .  
 
 यथाक्रम सगळ्याजण  ्या उमद्रा नद प्रत पोहोचल्या. ्यात कध ह  न आटणार  क ां डे होत  लन 
्यात सगळ्यात घाण कपडे स्वच्छ होत ि इतके भरपूर स्वच्छ पाण  ख ख त वर येऊन लगरर्कया घेत 
वाहत होते. इथे ्याांन  ध रेखािून खेचरे सोडून त  भोवरेदार प्रवाहाच्या काठाने हाक त तेथ ि मध र 
गवतावर चरायिा सोडि . मग ्याांन  हातात मावत ि एवढािे कपड्याांचे भारे गाड तून उचिून ्या 
काळ्याभोर पाण्यात टाकिे आलण डोण तून ते चाांगिे त डलवण्याच  एकमेक त स्पधा केि . म  अगद  
उरिा नाह  इतके ते कपडे ध ऊन लप ल्यावर ्याांन  ते सम द्रलकनार  ओ  ने पसरून िाविे; वा ूच्या 
लकनाऱ्यावर र्फोर्फावत, कोस त येणाऱ्या िाटाांन  लजथि  वा ू स्वच्छ ध ऊन जाते अश  त  जागा होत . 
नांतर स्नान लन तैिमाजणन केल्यावर ्याांन  नद काठ  भोजन कर त उन्हाने कपडे वा ण्याच  वाट पालहि . 
िौकरच स्वालमन  लन दास  या सवांचा भोजनस खाचा उपभोग झाल्यानांतर ्याांन  आपि  लशरोवसे्त्र काढून 
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टाकि  लन एका चेंडूने खे  स रू केिा; ्याव े  ्याांच्या गाण्याच  अग्रगालयका श भ्रभ जा नॉलसका होत . 
जेव्हा ि तोकन्या आतेलमस पवणतावरून तेगेतस हकवा एलरमथॅसच्या उत्त ांग कण्यावरून वनवराह हकवा 
चप  हर ण याांच  मतगया करण्यास उतरून खाि  आिेि  असते लन जनपदातल्या अप्सरा लतच्या क्र डेत 
सहभाग  होतात तेव्हा तो देखावा पाहून लितोच्या लचत्तास स ख होते—तसेच हे आताचे दृश्य होते. ्या 
अप्सरास द्धा स्वगणजा, पण आतेलमस सवांत रॅेष्ठ; लन जेथे सगळ्या स ांदर तेथेह  त  कोणत  हा कध  प्रश् न 
पडायचा नाह . लतच्यासारख च आपल्या सख पलरवारामध्ये ह  क मार  राजकन्या उठून लदसत होत .  
 
 खेचरे गाड िा जोडून, कपड्याांच्या घड्या होऊन घर  जाण्यास लनघण्याच  नॉलसकाच  जेव्हा व े 
झाि  तेव्हा लदव्याक्ष  देव  ॲथ न ने प न्हा एकदा हस्तके्षप करून, रै्फलसअन नगर त प्रवशे करताना ज  
उपयोग  पडणार होत  त  ह  िावण्यवत  कन्या ओलदससने जागे होऊन पाहाव  अश  व्यवस्था केि . 
तदन सार राजकन्येने चेंडू एका सख कडे जेव्हा टाकिा तेव्हा लतचा झेि ह कून चेंडू ्या खोि लन भोवरेदार 
प्रवाहात पडिा. यावर ्या सगळ्याांन  मोठ  हकका   र्फोडि . भिा ओलदसस जागा झािा, लन उठून 
बसून ्याने स्वतःश  लवचार केिा.  
 
 स स्कारा टाकून तो म्हणािा, “अरेरे, कोण्या देशात आिो आहे आता म ? इथे कोणते िोक 
आहेत? लवलधलनषेध नसणारे कोण  रानट  पाशव  टो  वािे क  दया ू लन देवलभरू िोक? आलण माझ्या 
कान  ककण श स्वर कसिे लननादात आहेत, कोण  म ि  हकका त असल्यासारखे? मिा वाटते सर सोट 
डोंगराांच्या माथ्याांना, नदाांच्या झऱ्याांना लन गवता  क रणाांना वसलतस्थान बनवणाऱ्या कोण  अप्सरा 
असाव्या. का काह  योयायोगाने माझ्यासारखेच बोिता येणाऱ्या कोणा मानव  प्राण्याांपासून हाकेच्या 
अांतरावर म  आहे? असो, काय ते, पाहायिा जाऊन स्वतःच्या दृष्ट चाच उपयोग मिा केिा पालहजे.” 
 
 म्हणून आपल्या प्रब  हाताांन  झ डपातून एक पाने असिेि  डहा   स्वतः ि् जारक्षण 
करण्यासाठ  मोडून घेऊन तो बहाद्दर ओलदसस झाडाांच्या जा  खािून सरपटत बाहेर पडिा, मग 
स्वतःच्या सामथ्याच्या डौिात वाऱ्यापावसाच  पवा न करता ज ज  त डोळ्याांन  जसा एखादा डोंगर  
हसह बैिाांच्या हकवा मेंढ्ाांच  लशकार करण्यास, हहड्या हरणाचा माग घेऊन पाठिाग करण्यास, अथवा 
भ केने भाग पाडल्याम  े प्र्यक्ष शतेवाड च्या हभत वर चाि करून कोंडवाड्यावर हल् िा करण्यास बाहेर 
पडतो, तसा तो ्याांच्याकडे जाऊ िागिा. ्या हसहाइतर्कयाच लनकड च्या गरजेने ओलदससिा जर  तो 
नलन होता तर  ्या सौम्य म िींच्या जव  जाऊन धडकणे भाग पाडिे. खारे पाण  वा ून अांगावर बसिेल्या 
लमठाच्या प टाांन  घाणेरडा झािेिा ्याचा देह ओांग  लदसत होता लन ्याच्याकडे एक नजर टाकल्याबरोबर 
्या सगळ्या सैरावैरा, प ढे आिेल्या वा ूच्या पट्ट्याांवरून, चौरे्फर प ाल्या. एकट  ॲम्ल्सनसच  कन्या 
तेवढ  ध टपणे उभ  रालहि . ॲथ न ने लतिा ध र देऊन लतच्या गात्रातिा कां प थाांबविा, आलण त  स्वतःिा 
सावरून ्याच्यासमोर उभ  ठाकि . ओलदसस लवचार कर त होता क  या स ांदर तरुण च्या ग डनयाांना लमठ  
घािून प्राथणना कराव  क  दूर राहण्यात समाधान मानून, सांपूणण सभ्यतेने, कपड्याांच  व नगराकड ि 
मागणदशणनाच  याचना लतच्याकडे कराव ! थोडे घ टम ल्यावर ्याने ठरलविे क  ग डघे कवटा ल्यास ह  स्त्र  
कदालचत रुष्ट होईि तेव्हा योलय अांतरावर उभे राहून लशष्टाचारपूवणक आपि  लवज्ञप्त  केिेि  बर . अखेर 
्याने लतिा उदे्दशून केिेिे भाषण न सते सांशयशामकच नव्हे तर चात यणपूणणह  होते.  
 
 “स्वालमन , आपल्या दयाब द्ध िा म  शरण आहे. पण आपण कोण  देव  आहात क  म्यण स्त्र ? 
आकाशलनवास  देवाांपकै  आपण असाि तर आपि  िावण्य व िालि्य याांन  य क्त लन प्रमाणबद्ध मतूी 
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पाहता, सवणसमथण झ्यसूच  कन्या आतेलमझ लहच  मिा आठवण होते. पण जर आपण पतथ्व वर राहणाऱ्या 
आम्हा म्यण मानवातल्या असाि, तर आपिे लपतारॅ  आलण आपि  क ि न माता दोघेह  खरोखर 
भालयवान, आलण बांधूह  भालयवान! आपि  लप्रय बािा नत्यात सहभाग  होताना पाहून ्याांच  मने दरव े  
आनांदाने कश  र्फ िून जात असत ि! पण सवण माणसाांत, सवांलधक स ख  तोच होईि क  जो अनेक 
लववाहोपाहार देऊन आपणाांस स्वतःच्या घर  हजकून नेऊ शकेि! कारण प रुषात हकवा स्त्र त म  इतक  
पलरपूणणता कध च पालहि  नाह . म  आपणाकडे पाहतो आहे आलण पाहता पाहताच आपिा प जार  बनून 
गेिो आहे. सम्यक पूणणतेचे दशणन केव  देिॉसिाच मिा झािे होते! ॲपोिोच्या वदे जव  भमू तून 
एकदम सर  वर आिेिा एक नव न टवटव त ताितरू म  पालहिा तेव्हा. माझ्या जियाते्रत लतथे जायचा 
प्रसांग मिा आिा होता. एक उत्तम सेना माझ्या पाठ श  होत . पण त  मोह म अखेर मिा घातक ठरायच  
होत . मिा आठवते आहे क  म  लकत  व े तर  मांत्रम लध होऊन पाहत उभा रालहिो होतो. कारण याहून 
अलधक देखणे रोपटे पतथ्व च्या पोटातून कध  लनघािे नसेि! आलण नेमर्कया ्याच लवस्मयाने लन आदराने, 
देव  म  आपणाकडे पाहत आहे; खरोखर म  इतका दडपून गेिो आहे क , तर  माझ्या लवपत्त  जाचक 
आहेत तर  आपिे ग डघे कवटा ण्याचे धैयण मिा होत नाह . एकोण स लदवसाांच्या झगड्यानांतर कािच म  
मद्रशामि सागराच्या तावड तून लनसटून बाहेर पडिो. ओलजलगआ द्य पापासून मिा इथे आणनू सोडण्यास 
िाटाांना आलण वाद   वाऱ्याांना इतका सवण अवध  िागिा; आलण आता कोणातर  देवाने मिा या 
लकनाऱ्यावर रे्फकिे आहे. नक्क च आणख  काह  द घणटना भोगण्यासाठ . कारण माझ  द ःखे सांपत आि  
आहेत अश  मिा काह ह  आशा नाह ; तसे होईपयंत देवाांन  माझ्यासाठ  प ष्ट्क  काह  वाढून ठेविे आहे! 
माझ्या पू्य राण , माझ  दया येऊ द्रा. ्या सगळ्यामधून पार झाल्यावर मिा भेटिेिे आपण पलहिे माणसू 
आहात, आलण या नगरातिा हकवा या देशातिा एकह  ज व माझ्या मालहत चा नाह . आपल्याकडे माझे 
मागणे हेच क  नगरािा कसे जायचे ते साांगाव ेलन पाांघरायिा मिा एक र्फाटके त टके का होईना पण वस्त्र 
द्राव—ेमग आपण येताना ध णे ्या कपड्यात ग ांडा ून आणिे होते तोदेख ि चािेि. प्रलतदानाथी म  
प्राथणना करतो क  आपल्या मन च  इच्छा देव प र  करोत; आपणाांस ते प्र त  आलण घर देवोत आलण प्रदान 
करोत त  अत व ईम्प्सत असणार  समरसता; कारण दोन माणसे नवराबायको म्हणनू जेव्हा एक लवचाराने 
घर चािवतात तेव्हा त  शत्रूिा भ्राांतलचत्त करून लमत्राांना प्रम लदत करतात. इतर कोणापेक्षाह  ह  गोष्ट ते 
अलधक उत्तम र त ने स्वतःच जाणनू असतात. अशा समरसतेपेक्षा अलधक उदात्त लन प्रशांसन य काह  नाह .” 
 
 श भ्रभ जा नॉलसका म्हणाि , “रॅ मान्, आपण शठ नाह  आलण मूखण नाह  हे आपि  वागणूकच लसद्ध 
करते आलण ्या हािअपेष्टा आपणाांस भोगाव्या िागल्या ्या ऑलिम्म्पअन झ्यूसने आपल्याकडे धाडल्या 
असणार; कारण िोकाांचे ग ण काह ह  असिे तर  ्याांच्यात स खाच  वाटण  करताना तो देवाांचाह  देव 
केव  स्वतःच च इच्छा अन सरतो. आपल्यािा सहन करण्याखेर ज द सरा पयाय नसतो. पण ्याअथी 
आपण आमच्या देश  लन आमच्या या नगरािा आिा आहात, ्याअथी वस्त्रप्रावरण हकवा अभाग , 
लनष्ट्कालसत ्याांच्याकडे जातो, ्याांच्याकडून हक्काने अपेलक्षतो अश  अन्य कोणत ह  वस्तू, याांच  उण व 
नक्क च आपणाांस पडणार नाह . म  आपणाांस नगराकडे नेईन आलण आम्ह  कोण ते साांगेन. हा देश लन 
आपण पहाि ते नगर रै्फलसअनाांचे आहे. आमच्या रा्याचा प्रम ख आलण आधारस्तांभ जो राजा ॲम्ल्सनस 
्याच  म  कन्या आहे.” 
 
 नांतर व ून लतने आपल्या सख  पलरचालरकाांना आज्ञा लदल्या, “माझ्या बायाांनो, थाांबा, प रुषािा 
पाहून क ठे प ून चाििात? त म्ह  ्यािा शत्रू तर समजिा नाह ? पण छे, पतथ्व वर असा एकह  माणसू 
नाह  हकवा कध  होणारह  नाह , क  जो रै्फलसअन भमू वर शत्रूब द्ध ने पाऊि टाकण्याचे धाडस कर ि! 



 अनुक्रमणिका 

देवाांचे आपण इतके आवडते आहोत क  ते तसे होऊच देणार नाह त. िाटाांचे प्रहार झेिणाऱ्या या आमच्या 
अलतदूरच्या स्वदेशात आम्ह  मानवजात चे स मावती आहोत आलण द सऱ्या कोणाह  िोकाांश  आपिा सांपकण  
येत नाह . त म्ह  पाहत आहात तो प रुष एक दैवहत पयणटक आहे; तो वाट च कून इकडे आिा आहे आलण 
्याचा साांभा  करण्यास आपण बाांधिेिे आहोत, कारण सग े अपलरलचत आलण याचक, झ्यसूच्या 
सांरक्षणाखाि  येतात लन आपल्यािा क्ष ल्लक वाटणारा उपकार इतराांना मोिाचा होऊ शकेि. तेव्हा पोरींनो 
उठा, आपल्या अभ्यागतािा खाणेलपणे द्रा, लन वारा िागणार नाह  असा आडोसा पाहून नद त ्यािा 
न्हाऊ घािा.” 
 
 प ून जाणाऱ्या ्या सख्याांना स्वालमन च्या दटावण्याने रोखिे. हाका देऊन एकमेकींना थाांबायिा 
िावल्यानांतर, राजक मार  नॉलसकाने लनर्तदष्ट केिेल्या एका लनवाऱ्याच्या जाग  ्याांन  ओलदससिा नेऊन 
बसलविे. ्याच्या शजेार  ्याांन  एक झगा लन अांगरखा अांगात घािायिा ठेविा, आलण सोन्याच्या झार त 
थोडे ऑलिव्ह तेि ्यािा देऊन स चलविे क  ्याने वाह्या प्रवाहात आांघो  कराव , पण स्त्र -दालक्षण 
ओलदससने ्याांना रुकार लदिा नाह . तो म्हणािा, “कत पा करून ्या लतकडे जरा मागे जाऊन उभ्या 
रालहिात तर बरे होईि. मिा एकटे सोडा, म्हणजे मग मिा स्वतःिा माझ्या खाांद्रावरचा खारेपणा ध ऊन 
टाकून अांगािा ऑलिव्ह तेि चो ता येईि. अांगािा ्याचा स्पशणच नाह  प ष्ट्क  लदवस. त मच्यासमोर म  
स्नान करणार नाह . क ि न वलनताांसमोर नलन उभे रहायच  मिा िाज वाटते.” 
 
 हे ऐकून ्या सख्या दूर गेल्या लन काय घडिे ते ्याांन  आपल्या तरुण धलनण िा साांलगतिे. 
दरम्यान ओलदसस नद च्या पाण्याने आपल्या पाठ वरच  लन रुां द खाांद्रावरच  लमठाच  प टे ध ऊन काढ त 
होता आलण गढू  खाऱ्या पाण्याने डोर्कयात झािेिा कोंडा घासून टाक त होता. स्वतःचे अांग प रते ध ऊन 
्यावर तेि चो ून झाल्यावर ्या तरुण कन्येने लदिेिे कपडे ्याने जेव्हा अांगात घातिे तेव्हा ॲथ न ने तो 
कध च लदसिा नव्हता एवढा उांच लन धट्टाकट्टा लदसेि असे केिे, आलण बहरिेल्या ऱ्हायाहसथविे सारख  
्याच  दाट केशविये मस्तकावरून रु ण्यास िावि . हेरै्फस्तसने लन स्वतः देव ने लशल्परहस्ये लशकवनू 
तयार केिेिा एखादा लशल्प  ्याप्रमाणे चाांद च्या पात्रावर सोन्याचे पाण  देऊन आपल्या कत त िा स बक 
सर्फाई आणण्यासाठ  कष्ट घेतो, ्याप्रमाणे अलधकच जास्त सौंदयाने ्याचे मस्तक लन स्कां ध मांड त करून 
लतने आता ्याच्यावर शवेटचा हात लर्फरविा. जेव्हा ओलदसस सागरतट  एकटाच बसण्यासाठ  गेिा तेव्हा 
देखणेपणाने लन आकषणकतेने तो त पत होता. ्याच्याकडे कौत कपूणण दृष्ट ने पाहून नॉलसका आपल्या 
देखण्या पलरचालरकाांना म्हणाि ,— 
 
 “ऐका माझ्या धविबाहू य वत जनाांनो, म  काय लवचार कर त होते तो त म्हािा साांगते. प्र्यक्ष 
देवाांच्या इतके लनकटवती जे आम्ह  रै्फलसअन्स, ्याांच्यामध्ये या मन ष्ट्याचे आगमन ऑलिम्म्पअन शक्तींन  
पूवणसांकम्ल्पत केिे नव्हते असे मिा वाटत नाह . कारण आम्ह  प्रथम भेटिो तेव्हा मिा वाटिे हा एक 
द दणशा झािेिा अनाकषणक प्राण  आहे, पण आता तो स्वगणलनवास  देवाांसारखा लदसतो, तो इथे स्थालयक 
झािा तर मिा ्या प्रकारचा पत  आवडेि तसा तो आहे. ्याने इथे राहणे पसांत करावे एवढ च मिा आशा 
आहे. पण चिा, पोरींनो, या परर्कया माणसािा काह तर  खायिा प्यायिा द्रा.” 
 
 लतच्या दासींन  ता्का  लतच्या आजे्ञप्रमाणे लधप्पाड ओलदससप ढे अन्न लन पेय ठेविे, आलण ्याने ते 
उ्स कतेने खाल्ले, कारण क ठल्याह  अन्नाच  चव घेतल्यािा ्यािा र्फार का  िोटिा होता. 
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 दरम्यान श भ्रभ जा नॉलसकाने एक लनणणय घेतिा होता. कपड्याांच्या घड्या करून लतने ्या आपल्या 
छान गाड त ठेवल्या, ब कट खेचरे ज ांपि  व स्वतः त  गाड वर चढि . मग ओलदससिा बोिावनू लतने 
्यािा सूचना लदल्या. त  म्हणाि ,— 
 
 “चिा रॅ मान, आपि  नगराकडे जाण्यास लनघण्याच  व े झाि . म  आपणाांस माझ्या सज्जन 
लप्याचे घर दाखव न; तेथे त म्हािा सवण उच्चक ि न रै्फलसअन भेटत ि हे लनलरृत समजाव.े पण आता म  
साांगते तसे त म्ह  वागायचे जमवनू घेतिे पालहजे—कारण, आपण समयसूचक आहात असे म  मानते. 
जोपयंत आपण जिापदातून लन शतेकऱ्याांच्या भमू तून जात राहू, तोपयंत आपण माझ्या खेचरगाड च्या मागे 
माझ्या सख्याांसमवते ्वलरत चाित याव.े पण आपण नगरािा पोहोचू तेव्हा तसे चािणार नाह . 
 
 आमचे नगर उांच तटबांद ने वढेिेिे आहे. ्याच्या दोन्ह  बाजूस उत्तम नौकारॅय आहेत आलण 
्याच्याकडे जाण्याच  वाट एका अरुां द साांडव्यावरून आहे. ्याच्यापाश च बाकदार नौका रस््यापयंत 
ओढून घेतल्या जातात लन प्र्येक नौस्वाम िा वगे   जागा असते. तेथेच िोकाांचे सभास्थान आहे. 
पॉस दोनच्या उ्कत ष्ट मांलदराच्या दोन्ह  बाजूस खाण तिे दगड-लचरे त  त   त करून भमू त खोिपयंत 
बसवनू ते स्थान बाांधिेिे आहे. तेथेच नालवक ्याांच्या कत ष्ट्णनौकाांच  औजारे, दोरखांड, लशडे अशा सामग्र च  
लनगा ठेवतात लन वल्ह  घासून त  त   त ठेवतात. कारण रै्फलसअनाांना धन ष्ट्यबाणाांचा काह  उपयोग नाह ; 
ते आपिा जोम, डोिकाठ्या, वल्ह  लन रे्फसाने सजिेल्या सम द्रावर जियात्रा करण्याच्या डौिदार 
नौकाांवर कारण  िावतात. 
 
 आता या नालवकात ज  अलप्रय चचा होणे सांभवन य आहे त  टा ण्याच  माझ  इच्छा आहे. ते 
कदालचत माझ्या नावािा किांक िावत ि अश  मिा भ त  वाटते, कारण तेथे ग्राम्य िोक प ष्ट्क  आहेत, 
लन आपल्यािा पाहून हिर्कया चािचिण क चा ्याांच्यातिा एखादा काय म्हणेि याच  मिा चाांगि  
कल्पना आहे. ―नॉलसकाने आपल्या मागे हा कोण उांच लन देखणा परका मन ष्ट्य िटकत ठेविा आहे? तो 
लतिा क ठे आढ िा? लतचा तो भाव  पत  याबद्दि शांकाच नको! वाट च कून या बाजूिा आिेिा, नौका 
भलन होऊन सांकटात सापडिेिा कोण  परदेश  लतने सोडविा असेि,—कारण आपिे कोण च शजेार  
याच्यासारखे नाह त; हकवा कोणा देवाने लतच  आग्रहाच  प्राथणना ऐकि  असेि आलण लतिा कायमच  
आपि  करायिा त  स्वगातून अवनत झािा असेि आलण तसे असिे तर बरेच; लतने स्वतः बाहेर पडण्याचे 
साहस करून परस्थ पत  लम वणे बरे; कारण जर  लतच्या देशबाांधवातिे अनेक सवोत्तम िोक लतच्याश  
िलन करणे वाांछ त असिे तर  इथल्या स्वक याांचा त  लतटकारा करते, हे उघड आहे.‖ ते असे बोित ि, 
आलण माझ्या नावािा डाग िागेि. खरोखर म देख ि, अश  वागेि ्या म ि िा दोषच देईन. आईबाप 
लजवांत असताना लमत्राांपासून प ून जाऊन, योलय र त ने िलन होण्याआध  लतने प रुषाांच  सांगत केि  तर. 
 
 तेव्हा रॅ मान, शर्कय लततर्कया कम त कम  लविां बाने माझ्या लप्याने आपणाांस स्वदेश  पोहोचवाव े
याबद्दिच  लनलरृत  करून घेण्याच  आपि  इच्छा असेि तर माझ्या सूचनाांकडे अवधान देणे उत्तम. 
आपल्या वाटेवर ॲथ न िा समर्तपिेि  पॉपिर वतक्षाांच  एक पलवत्र वालटका आपल्या दृष्ट स पडेि; लतच्या 
मध्यभाग  एक झरा उर्फा त आिेिा असून भोवताि  ततणभमू  आहे. तेथे माझ्या लप्याचे उपवन लन 
भाज पाल्याचे वारे्फ नगरापासून हाकेच्या अांतरावर आहेत. तेथे आपण बसाव ेलन आम्ह  नगरात प्रवशे करून 
माझ्या लप्याच्या घर  पोहोचेपयंत वाट पहाव . आम्ह  जाऊन पोहोचण्याइतका व े गेिा असे जेव्हा 
आपल्यािा वाटेि, तेव्हा आपण नगरात जाव ेव माझा लपता राजा ॲम्ल्सनस याच्या प्रासादाचा शोध करावा. 
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तो सहज ओ खता येईि. क ठिेह  िहान मिू तो आपणाांस दाखव ूशकेि. कारण इतराांच  घरे स्वाम  
ॲम्ल्सनसच्या सदनाच  ज  ऐटबाज बाांधण  आहे लतच्यासारख  म   च बाांधिेि  नाह त. प्राांगणामधून म ख्य 
वास्तूत थेट गेल्यावर महामांडपातून चाित जिद माझ्या मातेपयंत जा; सामान्यपणे त  अम्लनक ां डाच्या 
उजेडाजव  सागर  जाांभळ्या रांगविेल्या धालयाचे मागावर लवणकाम कर त असते; लतचे प ठ एका 
स्तांभापाश  असून मागे लतच्या दास  बसिेल्या असतात. हे एकां दर लचत्र मनोहर लदसते. लतच्या शजेार च 
माझ्या लप्याचे हसहासन असून ्यावर तो एखाद्रा देवासारखा मद्रसेवन कर त बसतो. ्याच्या बाजूने 
चटकन जाऊन माझ्या मातेचे ग डघे कव ा जर आपणाांस िौकर लन आनांदाने स्वदेश  परतण्याच  लनलरृत  
करावयास हव  असेि तर,—मग वाट च कून आपण लकत ह  दूर आिा असिात तर  हरकत नाह . कारण 
एकदा आपण लतच  सहान भतू  प्राप्त करून घेति त म्हणजे स्वतःच्या मायदेश  जाऊन आपल्या उत्तम 
स्वगतहात प्रवशे करून प न्हा लमत्राांचे दशणन करण्याच  अपेक्षा आपणाांस लवरॄासपूवणक ठेवता येईि”. 
 
 बोिणे झाल्यावर नॉलसकाने आपिा चमकदार चाब क खेचराांवर चािविा आलण ्याांन  िौकरच 
नदप्रवाह मागे सोडून ध म्या, द डर्कया चाि ने झ ित मागण धरिा. पण राजकन्येने ्याांच  चाि इतपत 
ठेवि  क  सख्याांना लन ओलदससिा गाड बरोबर चाित राहता याव ेआलण ्या अन रोधानेच लतने चाबकाचा 
उपयोग केिा. सूयण अस्तािा जात असता ॲथ न चे नाव असिेल्या ्या स पलरलचत वतक्षवालटकेपाश  सग   
आि . येथे भिा ओलदसस खाि  बसिा लन ्याने सवणसत्ताधार  झ्यूसच्या कन्येच  प्राथणना केि . 
 
 “माझ  प्राथणना ऐक. र्फिकधार  झ्यूसच्या अलनद्र बालिके आलण जर  ्या लदवश  माझ  नौका भलन 
करून महान भकूां पकारकाने माझ  मोडतोड केि  तेव्हा तू माझ  उपेक्षा केि स तर  आता ह  प्राथणना रॅवण 
कर. एवढे देणे दे क , या रै्फलसअनाांन  माझे दया ूपणे लन सान कां प स्वागत कराव.े” 
 
 पॅिास ॲथ न ने ्याच  प्राथणना ऐकि , पण लप्याच्या बांधूचा मान ठेवनू तेथे प्रकट होणे टा िे. 
कारण उदात्त ओलदससलवरुद्ध पॉस दोनचा राग, तो स्वतःच्या भमू स पोहोचण्याच्या लदवसापयंत, हट्टाने 
चािूच राहणार होता. 
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सगभ ७ – ॲस्ल्सनसचा राजप्रासाद 
 
 अलतसहनश ि ओलदसस ॲथ न च्या वालटकेत प्राथणना कर त असता ्या दोन दणकट खेचराांन  
राजकन्येिा नगर स आणनू पोहोचलविे. लप्याच्या घरापाश  येताच लतने महाद्याराजव  गाड  थाांबवि  लन 
लतच्या देखण्या भावाांन  लतच्याभोवत  गो ा होऊन गाड च  खेचरे सोडवि  आलण कपडे आत नेिे. त  
स्वतः आपल्या महािात गेि . तेथे लतच्यासाठ  अांतःपूरदास ने अम्लनक ां डात शकेोट  पेटवि . ह  
य लरमेद्र सा नामक वतद्ध ॲपेरेइअन दास  अनेक वषांपूवी िोकाांन  आपल्या डोि्या नौकातून ॲपेरेइआहून 
आणि  होत  आलण नजराणा म्हणून लनवडून, सवण रै्फलसअन प्रजेचा अलधपत  लन िोकाांचे दैवत असिेल्या 
ॲम्ल्सनस राजािा अपणण केि  होत . ह च स्त्र  घरात श भ्रभ जा नॉलसकाच  सेवा कर त असे, आलण आता 
लतने आतल्या खोि त अलन  प्रद प्त करून स्वालमन च्या सायांभोजनाच  तयार  चािवि . 
 
 दरम्यान ओलदसस नगरािा जाण्यास लनघािा. ्याच्या लहताथण त्पर असणाऱ्या ॲथ न ने, वाटेत 
भेटणाऱ्या कोणा दाांडगट रै्फलसअनाकडून ्याचा अपमान होऊ नये वा तो हटकिा जाऊ नये म्हणनू ्यािा 
दाट ध र्कयाने वढूेन टाकिे. ्या मनोहर नगरात तो प्रवशे करणार तेवढ्ात ॲथ न  हातात क श  
घेतिेल्या एका तरुण बालिकेच्या रूपाने ्याच्याप ढे येऊन थाांबि . ओलदसस लतिा म्हणािा,— 
 
 “माझ्या बा े, या देशाचा राजा ॲम्ल्सनस याच्या प्रासादाच  वाट मिा तू साांगू शकश ि का? 
कारण त िा लदसतच आहे क  येथे म  परका आहे, दूर देशाहून आिेिा लन वाटेत द दैवाश  गाठ पडिेिा; 
म्हणूनच या नगरातिा हकवा सभोवारच्या प्रदेशातिा एकह  माणसू माझ्या ओ ख चा नाह .” 
 
 उ््विनेत्रा ॲथ न ने उत्तर लदिे, “महाराज, आपण ्या घराच  चौकश  कर त आहात तेथपयंत 
म  आनांदाने आपणाांस घेऊन जाईन, कारण माझ्या सम््प्याच्या घराजव च ते घर आहे. पण आपण 
माझ्यामागे एक शब्दह  न बोिता यायिा हव,े कोणाकडेह  न पाहता आलण प्रश्न न लवचारता. कारण 
इथल्या िोकाांना परर्कयाांबद्दि म   च लजव्हा ा वाटत नाह , आलण अभ्यागताचे बाहू पसरून स्वागत 
करणारे असे ते नाह त. ्याांच  एकमेव लनष्ठा ्याांना दूरवर पसरिेल्या सम द्रापार नेणाऱ्या द्र त नौकाांवर 
आहे, कारण पॉस दोनने ्याांना सागरसांचार  जन केिे आहेत आलण ्याांच  ह  जियाने पक्षयासारख  हकवा 
प्र्यक्ष लवचाराइतक  वगेवान आहेत!” 
 
 असे बोिून पिॅास ॲथ न  जिद चाि ने प ढे लनघाि  आलण ओलदसस लतच्यामागनू चाििा. 
नगरातून आपल्या मागाने तो जात असता ्या लवख्यात दयावदी रै्फलसअनाांना तो लदसिा नाह . कारण 
्याच्या स रलक्षततेसाठ  खबरदार  घेणाऱ्या देव  ॲथ न ने आपल्या महान शक्तींचा उपयोग करून आपल्या 
लप्रय भक्ताभोवत  मायाव  ध के टाकिे होते. चाित असता ओलदसस तो उत्तम बाांधण च्या स सज्ज नौकाांन  
गजबजिेिा नौकारॅय, सागर  प्रम खाांचे सभास्थान, तो िाांबिचक आलण उांच तट लन ्यावरच्या 
स्तांभपांक्त , ह  अद भतू दृश्ये पाहत मनात आरृयण कर त होता. 
 
 दोघे राजप्रासादापाश  पोहोचि  तेव्हा तेजस्व नयना देव  ्याच्याकडे व ून म्हणाि ,— 
 
 “आपण मिा दाखवायिा साांलगतिेत ते हे घर आहे. रॅ मान तेथे उच्चक ि न राजप त्र भोजनो्सव 
कर त असिेिे आपणाांस लदसत ि. पण काह  सांदेह न बा गता सर  आत जाव,े कारण स्वदेश  हकवा 
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परदेश  ध ट माणूसच यशस्व  होतो. एकदा प्रासादात लशरल्यावर थेट राण कडे जायचे; लतचे नाव ॲलरम  
लन त  ॲम्ल्सअन रा्याच्याच क  ाति  आहे. या वांशाचा मू  प रुष नॉलसथस हा भकूां पकार  पॉस दोन लन 
लतच्या का ाति  सवात स ांदर स्त्र  पेलरबोइआ याांचा प त्र होता. त  थोर य लरमेदॉनच  सवांत धाकट  कन्या 
होत . तो एकेका   लवकटकाय (giants) या गर्तवष्ठ िोकाांचा राजा होता. पण ्याच्या नेतत्वाखाि  हे 
हेकेखोर िोक लवनाश पाविे लन ्याचा स्वतःचा अकाि  अांत झािा. पॉस दोनने पेलरबोइआस आपि  रक्षा 
केि  आलण ्याच्यापासून लतिा झािेिा प त्र तोच महाप्रभ नॉस थस, रै्फलसअनाांचा राजा. ्यािा दोन म िगे 
होते. ऱ्हेर्कसेनॉर लन ॲम्ल्सनस. ऱ्हेर्कसेनॉरचे िलन होऊन र्फार लदवस झािे नव्हते. ्यािा प त्रह  झािा 
नव्हता. तेवढ्ातच रौप्य-धन धार  ॲपॉिोकडून तो मारिा गेिा. पण ्याने आपल्या प्रासादात मागे एक 
कन्या ठेवि , त  ॲलरत . ॲम्ल्सनसने लतिा आपि  भाया करून लतिा अशा आदराने व मानसन्मानाने 
वागविे क  जगात आज पत चे घर चािवणाऱ्या द सऱ्या कोण्याह  मलहिेिा तो आदर लम त नसेि. 
अशा तऱ्हेच  असामान्य लन हार्तदक रॅद्धा लतने पूवी अन भवि  व आताह  त  अन भव त आहे. सांतत च  लन 
स्वतः ॲम्ल्सनसच  ्याचप्रमाणे प्रजेच ह ; प्रजा लतच्या भजन  आहे, लन त  नगरातून लर्फरते तेव्हा िोक 
लतिा अलभवादन करतात. कारण त  केव  राण च नव्हे तर एक शहाण  स्त्र ह  आहे आलण लतने जर 
लजव्हाळ्याने िक्ष घातिे तर प रुषाांमध ि तांयातदेख ि त  लनवाडा देते. तेव्हा आपण न सता लतचा 
स्नेहभाव सांपादन केिात तर मायभमू स परतून स्वगतहाच्या उांच छताखाि  पाऊि टाकून प न्हा एकदा 
त मच्या लमत्राांना पाहण्याच  आशा ठेवायिा आपल्यािा प ष्ट्क च जागा आहे!” 
 
 बोिणे सांपवनू ॲथ न ने शरे च  स खद भमू  सोडि , वैराण सम द्र ओिाांडिे आलण मेरॅथॉनिा लन 
ॲथेन्सच्या रुां द रस््याांना येऊन लतने एरेम्र्कशअसच्या भव्य सौधात प्रवशे केिा. 
 
 दरम्यान ओलदसस ॲम्ल्सनसच्या शानदार हम्याकडे गेिा. ्याचे हृदय आशांकापूणण होते लन ब्राँझ 
धातूच्या द्यारहपड वर पाय ठेवण्याआध  तो घ टम िा. कारण ्या महान राजाच्या उांच छताच्या 
सभामांडपात सूयाच  हकवा चांद्राच  असाव  तशा प्रकारच  द प्त  लविसत होत . हभत  ब्राँझ धातूच्या असून 
्याांच्या माथ्यावर लनळ्या लमन्याच्या पलट्टका बसलवल्या हो्या. देवड पासून प्रागांणाच्या पारॄणभागापयंत 
डाव्या-उजव्या बाजूने ्या हभत  अखांडपणे गेल्या हो्या. ्या स रलचत प्रासादाचे अांतगतणह, ब्राँझच्या 
द्यारहपड त चाांद च्या खाांबावर बसलविेल्या सोन्याच्या दरवाजाांन  सांरलक्षत केिे होते. खाांबाांन  आधार 
लदिेि  तोरणपट्ट  ह  चाांद च  असून दाराांच्या म ठ  सोन्याच्या हो्या. दोन्ह  बाजूांना सोन्याचा व चाांद चा 
असे दोन क ते्र होते. ते देवलशल्प  हेरै्फस्तसने उदारहृदय ॲम्ल्सनसच्या राजवाड्याच  राखण करण्यासाठ  
अत ि कौशल्याने घडलविेिे होते, आलण हे द्याररक्षक अमर लन लनजणर होते. सभामांडपात प्रवशेद्यारापासून 
मागच्या महािापयंत उांच प ठे द तर्फाच्या हभत िगत ओ  ने माांडून ्याांच्यावर लस्त्रयाांन  नाजूकपणे 
लवणिेि  आच्छादने होत . येथे बसून ते रै्फलसअन िोकनायक लन्य उपिब्ध अशा भोजनाचा लन मद्राचा 
आस्वाद सानांद घेत आलण भक्कम बैठक वर बसलविेिे सोन्याचे य वकाकत त  प त े हातातल्या पेट्या 
मशािींन  मांडपात ि भोजनपांक्तींना रात्र  प्रकाश देत असत. 
 
 ्या राजगतहात पन्नास दास  कामािा आहेत. कोण  सर्फरचांदासारखे सोनेर  धान्य द  त आहेत, 
कोण  मागावर वसे्त्र लवण त आहेत हकवा बसून धालयािा प   देत आहेत—्याांचे हात उांच पॉपिर वतक्षाच्या 
पानाांसारखे र्फडर्फडत आहेत, आलण दाट लवणनू झािेल्या पूणण वस्त्रपटातून मतद  ऑलिव्ह तेि लठबकत आहे. 
कारण रै्फलसअनाांच्या नौकानयनाच्या असाधारण पाटवाइतकेच ्याांच्या लस्त्रयाांचे मागावरचे लवणकामकौशल्य 
अलद्यत य आहे. ॲथ न ने ्याांना जास्त नाजूक हस्तकिात इतके प्रव ण लन चत र केिे आहे. 
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 राजप्राांगणाबाहेर पण महाद्यारापयंत लवस्तार असिेि  चार एकर एक मोठ  र्फ बागा असून लतच्या 
कडेकडेने कूस घातिे आहे. बागेतल्या वतक्षाांच  लहरव  पाने उांचावर आहेत. ते वतक्ष आहेत पेअर, डाह ब, 
चकचक त र्फिभार वागवणारा सर्फरचांद, मध र अांज र आलण अलतबह ि ऑलिव्ह या र्फ ाांचे; ्याांना कध  
र्फ े आि  नाह त हकवा कम  आि  असे कध च होत नाह —मग कमाि चा बहरिेिा लशलशर ऋतू असो 
क  वसांत. या र्फ ाांचे बहार वषाच्या सवण ऋतूांत येतात, आलण पलरृम वायचूा झ  का क ठे क  िा तर क ठे 
लपकणाऱ्या र्फ ािा सा् कर त नाह त असा एकह  क्षण नसतो. ्याम  े पेअरमागून पेअर, 
सर्फरचांदामागून सर्फरचांद, द्राक्षाांचे घडावर घड लन अांलजरावर अांज र, सतत पक्व पूणावस्थेत येत राहतात. 
्याच आवारात एक लवप ि र्फिदा द्राक्षवालटका आहे; लतच्या एका भागात उबदार सपाट भमू वर काह  द्राके्ष 
उन्हात वा त आहेत, इतरत्र त  गो ा करण्यात येत आहेत हकवा त  मद्रासाठ  त डलवि  जात आहेत, 
आलण अगद  प ढच्या ओ ींवर मोहर न कताच झडिेिा आहे हकवा अांध क जाांभ   झाक दाखव ूिागिेिे 
लहरव्या द्राक्षाांचे घड िोंबत आहेत. द्राक्षमांडपाच्या शवेटच्या ओ  पि कडे वगेवगेळ्या भाज पाल्याचे वारे्फ 
व्यवम्स्थत माांडण ने केिेिे असून ्याम  े कध  लर्फक्का न पडणारा सदैव लहरवा लदसणारा असा तो एक 
प्रसन्न भभूाग झािा आहे. बागेिा दोन झऱ्याांचे पाण  आहे. एकाचे पाण  बार कबार क पाटाांन  क साने 
वढेिेल्या बागेच्या सवण भागात पोहोचलविे आहे, तर ्याच्या समोरच्या द सऱ्या झऱ्याचे पाण  नगरवालसयाांना 
पाणवठ्याच  सोय करून लदल्यानांतर राजप्राांगणाच्या महाद्याराखािून थेट ्या भव्य राजप्रासादाकडे नेिे 
आहे. देवाांन  ॲम्ल्सनसचा लनवास शतांगारिा तो या अश  स ांदर गोष्टींन . 
 
 ्या नतपलनवासासमोर उभा राहून बिदांड ओलदससने ते दृश्य न्याहा िे. ्याच्या सवण सौंदयाचा 
दृष्ट ने आस्वाद घेतल्यावर तो चटकन द्यारहपड  ओिाांडून प्रासादात प्रलवष्ट झािा. तेथे ्यािा लदसिे क , 
रै्फलसअनाांचे िोकप्रम ख लन मांत्र  आपल्या चषकातून त क्षणदृष्ट  राक्षसनन देवाांप्र ्यथण अनयणप्रदान कर त 
आहेत. ्यािा असे अनयणदान करून मगच झोप  जायचे अश  ्याांच  रूढ  होत . पण लनधड्या छात चा 
ओलदसस सभामांडपातून पदन्यास कर त सर  प ढे गेिा; ॲथ न ने ्याच्याभोवत  धूमावि  ग ांडा ि  
होत ; तो ॲलरत  लन राजा ॲम्ल्सनस याांच्यापाश  पोहोचिा आलण ्याने ॲलरत च्या ग डनयाभोवत  आपिे 
बाहू टाकिे. ्याचव े  ्यािा झाकणारे मायाव  ध के दूर झािे आलण हा मन ष्ट्य आपल्यामध्ये एकाएक  
प्रगट झािेिा पाहून मांडपातल्या सगळ्या पांक्त िा मूकता आि . ते ओलदससकडे लवस्मयाने टक िावनू 
पाहत असताच ्याने आपि  लवज्ञप्त  केि . 
 
 “देवाांश ऱ्हेर्कझेनॉरकन्ये ॲलरत  र्फार आपदा भोगिेिा एक ज व म्हणनू म  त झ्या स्वाम कडे आरॅय 
मागतो. त झ्या पायाांश  िो ण घेतो आलण या अभ्यागताांच्या सौजन्यािा आवाहन करतो. देव ्याांना 
जन्मभर स ख देवोत आलण घरच  सांपत्त  लन िोकाांन  लदिेिे बह मान आपल्यामागे प त्राांना ठेवण्याचा आनांद 
यातल्या प्र्येकािा िाभो. माझ्याप रते बोिायचे तर म  मागणे मागतो आहे क , माझ्या देशािा मिा नेऊन 
सोडण्याच  व्यवस्था शर्कय लततक  िौकर आपण करून द्राव  कारण म  माझ्या लमत्राांना पालहल्यािा र्फार 
लदवस झािे आहेत आलण या मधल्या का ात नाना द घण कष्टमय लदवस म  कसेबसे ज वन कां ठ त आिो 
आहे.” 
 
 लवज्ञप्त  केल्यावर तो अम्लनक ां डाजव च्या ध   त बसिा, आलण ्या साऱ्या मांड  तून एक 
आवाजह  आिा नाह ; अखेर आदरण य सरदार एकेलनअस याने ्या लनःशब्दतेचा भांग केिा. ्या 
वलडिाांमधिा तो सवांत रॅेष्ठ वक्तत ्वपटू आलण पूवणजप्राप्त शहाणपणाने समतद्ध होता. या अवघडिेल्या क्षण  
्याने आपि  स्नेहपूणण सूचना ऐकवि . 



 अनुक्रमणिका 

 “ॲम्ल्सनस, तू काय करणार याच  वाट पाहत त झ्याभोवत चे अभ्यागत ध मेपणे बसाव े आलण 
अम्लनक ां डाजव  ध   त अपलरलचताने बसाव ेहे अशोभन य आलण त झ्या राजघराण्याच्या आचारािा लवसांगत 
आहे. महाराज, म  याचना करतो क , आपण ्यािा उठवनू एखाद्रा चाांद च्या प ठावर बसू द्राव ेआलण 
आपल्या लशिेदाराांना थोडे मद्रलमलरॅत करण्यास साांगाव े म्हणजे आपल्यािा नव्याने मेघगजणनाकार  
झ्यूसिा अनयणप्रदान करता येईि. मानाहण याचकाांवर तोच िक्ष ठेवतो. ्याचप्रमाणे गतहावलेक्षकेने 
अन्नभाांडारातून आपल्या अभ्यागतासाठ  सायांभोजनह  आणाव.े” 
 
 अश  आठवण करून लदल्यावर लदव्य राजा ॲम्ल्सनसने लववके  व चत र ओलदससिा हातािा धरून 
अम्लनक ां डापासून उठविे आलण ्याच्या लवनांत वरून ्याच्या शजेार  बसिेल्या िॅओदामास या ्याच्या 
आवड्या उमद्रा प त्राने उठून लरकाम्या केिेल्या एका चकचक त प ठावर बसविे. दास  एका स ांदर 
सोन्याच्या स रईत पाण  घेऊन आि  लन ते एका चाांद च्या वाडलयात ्यािा हात ध ण्यासाठ  लतने ओतिे. 
मग लतने ्याच्या बाजूस एक िाकड  भोजनर्फिक ओढून ठेविा आलण गांभ र गतहावलेक्षकेने थोडे रोट आलण 
लनवडक लमष्टाने्न ्यावर ठेवनू ्यािा म क्तहस्ताने उपिब्ध तेवढे सवण काह  वाढिे. तो दृढाांग ओलदसस 
खातप त असता ॲम्ल्सनस राजाने आपल्या लशिेदाराांना आज्ञा केि . 
 
 “पान्तोनस, मद्राचे एक पात्र भरून लमरॅण कर लन सभामांडपातल्या सवांचे पेिे भर म्हणजे 
मेघगजणनाकार  झ्यूसिा पेयनैवदे्र आपणाांस दाखवता येईि; मानाहण याचकाांवर तोच िक्ष ठेव त असतो.” 
 
 तेव्हा पॉन्तोनसने म रिेल्या मद्राचा एक वाडगा तयार केिा, ्यातून प्र्येकाच्या पेल्यात प्रथम 
थोडे थेंब टाकून सवांचे पेिे भरून लदिे, मग ्याांन  अनयणदान करून आकां ठ पान केल्यावर ्याांना उदे्दशनू 
ॲम्ल्सनस म्हणािा,— 
 
 “रॅ्फलसअनाांचे प्रम खजन व मांत्र हो, माझ्या मनात काय आहे ते म  साांगत असता त मचे अवधान मिा 
लम ेि काय ? म  स चवतो क , आता आपिे भोजन झािे, तेव्हा त म्ह  रात्र व्यत त करण्यास आपापल्या 
घर  जाव.े आलण सका   आपण आपल्या या अभ्यागताच्या रांजनाथण आलण देवाप्र ्यथण यज्ञ करण्यासाठ  
्येष्ठाांचे अलधक सांपूणण सांमेिन बोिाव.ू मग आपण ्याच्या प्रवासाचा लवचार करू; तो स्वदेशापासून लकत ह  
दूर हहडत आिा असिा तर  ्याच्या देशािा स्वर परत जाण्याचे स ख ्यािा कसे िाभेि व त्रास हकवा 
हचतेलवना आपल्या सांरक्षणाखाि  ्यािा कसे पाठवता येईि ते आपण पाहू; आलण तो आपल्या लनजभमू वर 
पाय ठेव पयंत आणख  अलधक कष्टाांपासून हकवा अपघाताांपासून ्याचे आपण ्याच्या मागावर सांरक्षण 
करू. ्यानांतर मात्र तो मातेच्या गभातून प्रथम बाहेर पडिा ्याव े  आय ष्ट्याच्या पलहल्या धालयाबरोबरच 
लनयत देवतेने व लनष्ठ र कमणभोग चांलडकाांन  ्याच्यासाठ  जे योजून ठेविे असेि ते भोगणे ्यािा प्राप्त आहे. 
पण जर तो स्वगातून उतरिेल्या अमराांपैक  एखादा लनघािा तर खलचत देव आमच्याश  काह तर  नव न 
खे  खे त आहेत; कारण पूवी आपण ्याांच्यासाठ  थाटामाटाचे यज्ञ केिे तेव्हा ्याांन  नेहम  वषेाांतरलवह न 
असे प्र्यक्ष दशणन आपणाांस लदिेिे आहे; आलण आपल्या भोजनो्सवात ते आपल्याश  खाांद्राश  खाांदा 
लभडवनू बसिेिे आहेत. एखादा प्रवास  ्याच्या एकाक  मागावर ्याांना भेटतो तेव्हादेख ि ते आपिे रूप 
झाकून ठेव त नाह त. कारण आपण सायर्किॉप्स लन लवकटकायाांच्या (giants) रानट  जमात प्रमाणेच 
देवाांना लनकटचे आहोत.” 
 



 अनुक्रमणिका 

 ओलदससने ता्का  उत्तर लदिे, “राजन ॲम्ल्सनस, ्याबाबत त आपण मन लनधास्त ठेवण्यास 
हरकत नाह . मिा स्वगणलनवास  अगर देवाांचे रूपह  नाह  लन आकारह  नाह  हे आपण पाहतच आहात; म  
एक मानव  प्राण  आहे. आपल्या अन भवात ि, द ःखाचा अलधकतम भार वालहिेिे हतभाग  मनामध्ये 
आणिेत तर ्याांच्या द ःखाश  माझे द ःख त ल्यभार होईि. खरोखर जे भोगणे माझ्या नलशब  आिे ्याचा 
सांपूणण वतत्ताांत म  आपणाांस देऊ िागिो तर मिा वाटते. आपदाांच  जास्तच िाांब कमणकहाण  मिा साांगता 
येईि. पण आता म  आपल्यापाश  एवढेच मागतो क , माझे कमणभोग लकत ह  असिे तर  मिा सायांभोजन 
करू द्राव.े कारण माणसाच्या या नतद्रष्ट भ केइतक  जगात कोणत ह  गोष्ट अनावर नाह . तो लकत ह  
सांकटग्रस्त लन व्यलथतलचत्त असो त  भकू िक्ष वधूेन घेण्यासाठ  असा आक्रोश करते क , लतचे ऐकणे 
माणसािा भाग पडते. अश च माझ  म्स्थत  आहे. माझे हृदय खेदप लडत आहे, तर ह  भ केचा हट्ट आहे क , 
म  खाव,े प्याव.े ह  भकू म  भोगिेिे सारे लवसरायिा िावते. आलण पोट भरून घेण्याच  सक्त  करते. परांत  
लदवस उजाडताच या आपल्या अभाग  अभ्यागतािा ्याच्या स्वदेशाप्रत पोहोचलवण्याच  व्यवस्था आपण 
कराव  अश  माझ  याचना आहे. मिा खरोखर कठ ण का  कां ठावा िागिा आहे. माझ्या भव्य गतहाचे उांच 
छत, माझे सेवक लन माझ  स्वतःच  मािमत्ता एकदा मिा पाहू द्रा, मग म  सांतोषाने शवेटचा रॄास सोड न.” 
 
 ्याने ्याच  बाजू लबनतोड माांडिेि  होत . ्या सवांन  ्याांच  प्रशांसा केि  लन मत लदिे क , या 
अपलरलचताच  न ट पाठवण  कराव . मग अनयणदान करून, ततष्ट्णा शमन केल्यावर ते आपापल्या लभन्नलभन्न 
घर  रात्र व्यत त करण्यास गेिे. राजवांश य ओलदसस सभामांडपात ॲलरत  लन राजा ॲम्ल्सनस याांच्यापाश  
मागे थाांबिा आलण दास  भोजनपात्राांच  आवराआवर  करू िागल्या. 
 
 प्रथम मौन सोडिे ते श भ्रबाहू ॲलरत ने. कारण ्याने अांगावर घेतिेिे उत्तम उत्तर य आलण 
पेहरिेिा अांगरखा पाहून लतने ओ खिे क , आपणच स्वतःच दासींच्या मदत ने लशविेिे हे कपडे आहेत. 
्याम  े लतने मार्तमक चौकशा करण्यास प्रारांभ केिा. 
 
 “रॅ मान्, जास्त चचा न करता म  आपणाांस काह  प्रश्न लवचारण्याचे धाडस करते. आपण कोण 
आहात? कोण्या देशाहून आिात? आलण ह  वसे्त्र आपणाांस कोण  लदि  ? आताच म  आपणाकडून ऐकिे 
नाह  का क , योगायोगाने आपणाांस सम द्रपार आणिे म्हणून?” 
 
 ओलदससने सावधपणे उत्तर लदिे, ―माझ्या पू्य राज्ञ , म  ्या सांकटाांतून गेिो ्याांचे अथपासून 
इलतपयंत लनवदेन करणे श ण आणणारे काम होईि, कारण द भालयाचा द घण कािखांड म  अन भविा आहे. 
तेव्हा केव  आपल्या प्रश्नाांच  उत्तरे तेवढ  म  देतो. सागरात दूर पि कडे ऑलजग आ नामक एक द्य प 
आहे, ्यावर ॲतिासकन्या धूतण कॅलिप्सो राहते. त  देव  आहे, स ांदर खर , पण डो े द पलवणार  भयावह. 
कोण ह  देव व मानव लतच्या सलन्नध येत नाह  आलण तर ह  कोणा शक्त म  े लतच्या घरात ठेविा जाण्याचे 
द दैव माझ्यावर ओढविे. म  एकटाच होतो, कारण झ्यसूने ्याच्या एका डो े द पलवणाऱ्या अशलनपाताने 
माझ  उत्तम नौका भर मद्रश्यामि सागरावर भलन केि  होत . माझे एकलनष्ठ सोबत  सारे प्राणास म किे, 
पण बाकदार नौकेच्या त ाभोवत  मिा बाहू टाकता आिे लन नऊ लदवस म  तरांगत रालहिो. दहाव्या 
रात्र च्या अांधःकारात देवाांन  मिा ऑलजलगआच्या लकनाऱ्यावर वाहून आणिे. तेच स ांदर केशवियधालरण  
उग्रप्रताप देव  कॅलिप्सोचे स्थान. लतने मिा घरात घेऊन माझा पे्रमाने साांभा  केिा. मिा अमर आलण 
अजर करण्याच ह  भाषा लतने केि , पण माझे हृदय मात्र लनलमषभरह  लतिा हजकता आिे नाह . 
कॅलिप्सोने लदिेिे अलवनाश  कपडे माझ्या आसवाांन  लभजव त सात अखांड वष ेम  तेथे रालहिो. पण अखेर 
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आठव े वषण जेव्हा ्याच्या क्रमान सार आिे, तेव्हा लतने मिा लनघून जाण्याच  लनकड िावि —एकतर 
झ्यसूकडून आिेिा आदेश पा ण्यासाठ  असेि, नाह तर लतच्या स्वतःच्या भावनाच बदिल्या असत ि! 
म  तयार केिेल्या नौकेतून, र ट लन मध र मद्र अशा सामग्र च  उदारपणे तरतूद करून देऊन आलण मिा 
लतच्या लचरस्थाय  वस्त्राांन  लवभलूषत करून लतने मिा वाटेिा िाविे. ्याचप्रमाणे एकप्रकारच्या उबदार लन 
सौम्य वाऱ्यािाह  लतने वाहायिा िाविे. असा म  सतरा लदवस सम द्रावरून जियात्रा करून आिो लन 
अठराव्या लदवश  आपल्या भमू चे छायाांलकत पवणत माझ्या दृलष्टपथात आिे, आलण मिा हषण झािा; पण या 
बाप ड्याचा तो हषण अका   ठरिा; कारण भकूां पकार  पॉलसदोन, मिा तोंड देण्यासाठ  अजून प ष्ट्क  अलरष्ट े
पाठवणार होता. वायूांना माझ्यालवरुद्ध लचथावनू ्याने मिा क ां लठत, लनरृि केिे; आलण म  तेथे कण्हतक ां थत 
बसिो असता ्याने सम द्र ढव ून तो इतका बरे्फाम खव विा क , िाटाांवरून तरून जाणे माझ्या नौकेिा 
अशर्कय झािे. िौकरच वाऱ्याच्या एका प्रचांड प्रहाराने नौकेचे त कडे झािे, तथालप पोहून ्या पाण्याच्या 
पसाऱ्यावरून पार होणे मिा कसेबसे साधिे; अखेर वाऱ्याांन  लन प्रवाहाच्या लदशनेे आपल्या लकनाऱ्याजव  
मिा आणिे, तेथे भमू वर येण्याचा म  प्रय्न केिा; पण पाण्याच्या र्फ गवयाने मिा थेट एक मोठ्या 
कड्याप ढे अ्यांत प्रलतकूि स्थान  ढकित आणून खडकावर आपटिे असते; तेव्हा म  लदशा बदिून 
काठाांपासून पोहत मागे आिो. शवेट  एका नदाप्रत म  पोहोचिो आलण लकनाऱ्यािा िागण्यास ह च 
सवोत्तम जागा असे मिा लदसून आिे, कारण तेथे खडक नव्हते लन वाऱ्यापासून लनवाराह  होता. धडपडत 
म  पाण्याबाहेर आिो लन लतथल्या तेथेच प न्हा थोड  शक्त  येईपयंत पडून रालहिो. दरम्यान गांभ र रात्र 
आि . तेव्हा ्या स्वगणपोलषत नद च्या पात्रातून उठून एका जा  त आडवा झािो, अांगावर वा िेल्या 
पानाांचे ढ ग घेतिे आलण देवदयेने मिा गाढ झोप िागि . माझ्या लशणिेल्या अवस्थेत ्या पानाांच्या आत 
सांबांध रात्रभर, द सऱ्या लदवश  सका भर, व मध्यान्ह होईपयंत म  झोपिो होतो. वस्त तः सूयण 
माव त कडेच झ किा होता तेव्हा म  ताजातवाना करणाऱ्या झोपेतून जागा झािो, आलण आपल्या 
कन्येच्या सख्या लकनाऱ्यावर खे  खे त असिेल्या मिा लदसल्या. स्वतः राजक मार  ्याांच्याबरोबर होत  
आलण म  तर लतिा देव च समजायच्या बेतात होतो. लतच्याकडे सा्ासाठ  म  लवज्ञप्त  केि  आलण लतिा 
धोरण पणा लकत  आहे ते लतने लसद्ध केिे. इतर्कया िहान वयात कोण  अपेक्षा करणार नाह  इतर्कया 
शहाणपणाने लतने व े साांभा ि , कारण साधारणपणे तरुण मांड   अलववके  असतात. पण लतने मिा 
भरपूर रोट लन चमकते मद्र लदिे, इतकेच नव्हे तर मिा नद त स्नान करायिा िावनू आपल्यािा माझ्या 
देहावर लदसत आहेत ते कपडे प रलविे. या प्रकरणातिे स्य ते असे आहे आलण अांतयाम  म  इतका लखन्न 
आहे क , मिा ते स सांगतपणे कथेसारखे साांगता येत नाह .” 
 
 येथे ॲम्ल्सनसने मध्येच एक उद गार काढिा; तो ओलदससिा म्हणािा, “रॅ मान्, एका बाबत त 
माझ्या कन्येच्या लनणणयब द्ध च  चूक मिा लदसते. लतने आपल्या सख्याांसह त म्हािा सर  घर  आणायिा 
हव ेहोते. काह  झािे तर  त म्ह  मदत साठ  लवज्ञापन लजच्याकडे केिेत त  पलहि च व्यक्त  होत  त .” 
 
 लहकमत  ओलदससने उत्तर लदिे, “महाराज, ्याचा दोष आपल्या कन्येकडे नाह  आलण माझ  
लवनांत  आहे क , ्याबाबत आपण लतिा रागाने बोिू नये. स्वतःमागे सेलवकाांसह येण्यास लतने मिा अवश्य 
साांलगतिे, पण लवनयाम  े तसे करण्यास म  धजिो नाह ; मिा वाटिे, मिा तसा आिेिा पाहून कदालचत 
आपण रुष्ट व्हाि. आपण प रुष र्फार सांशय  असतो !” 
 
 ॲम्ल्सनस म्हणािा, “माझ्या लमत्रा, क्ष ल्लक गोष्ट बद्दि आपिा पाणउतारा झािा असे मानणारा 
मन ष्ट्य म  नाह . आपण नेहम  न्यायब द्ध  ठेवि  पालहजे. त झे माझे लवचार लम तेज  ते आहेत असे आता 
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मिा लदसून आिे; आलण तसे असल्याम  े तू माझ्या कन्येचा स्व कार करून माझा जामात म्हणून, येथे म  
देईन लन स सज्ज कर न ्या घरात, त झे स्थान नयावसे. याहून द सर  काह  चाांगि  इष्ट गोष्ट मिा लदसत 
नाह —अथात, जर तू येथे राहण्यास तयार असिास तर. पण त िा जायचेच असेि तर आम्हा 
रै्फलसअनाांतिा एकह  मन ष्ट्य त िा थाांबवनू ठेवणार नाह , देव करो लन असे आमच्या हातून न घडो! आलण 
त झे मन लनधास्त व्हाव ेम्हणनू त िा स्वदेशाप्रत पोहोचलवण्याचा लदवस आताच लनय क्त करतो. ठरवनू टाकू 
या उद्राचाच लदवस. तू न सता झोपेत ग रर्फटून राहा, लन माझे िोक प्रशाांत सम द्रावरून त िा वल्हव त, 
त झ्या देश  लन स्वगतह , हकवा द सर कडे क ठे त िा जायचे असल्यास लतकडे, घेऊन जात ि मग ते स्थान 
य बोइआहूनह  दूरवर का असेना! अथात य बोइआ पतथ्व च्या अगद  टोकािा आहे असे ते पालहिेिे 
आमच्यातिे नालवक साांगतात; लतकडे ते आरक्त-केश ऱ्हॅदॅमनॅ्थसिा पतथ्व प त्र लतलतऑसिा भेट देण्यासाठ  
घेऊन गेिे होते. तेथे ते पोहोचिे इतकेच नव्हे तर, म  त िा साांगायिा हव ेक , ्याच लदवसात ्याांन  
परत चा प्रवासह  प रा केिा, आलण तोह  न थकता. पण त िा स्वतःच्या अन भवानेच क ेि क , माझ्या 
नौका लकत  सवो्कत ष्ट आहेत लन सम द्राचे पाण  ्याांच्या वल््ाांन  घ स ून काढण्यात माझे जवान लकत  
पटाईत आहेत!” 
 
 हे ऐकत असता ओलदससचे सोलशक हृदय आनांदाने भरून गेिे; आलण आवाज उांचावनू ्याने 
प्राथणना केि . 
 
 “हे तात झ्यूस, ॲम्ल्सनसने जे वचन लदिे आहे ते ्यािा सवणतोपर  प रे करता येवो असे कत पादान 
दे. जेथे जेथे मानवजात भमू  कश त असेि तेथे तेथे ्याच  क ती अमर राह ि, लन म  माझ्या लपतराांच्या 
देश  प न्हा पोहोचेन असे वरदान दे.” 
 
 ्याचे सांभाषण चाििे असता श भ्रभ जा ॲलरत ने दासींना आज्ञा लदल्या क , ्याांन  द्यारप्रकोष्ठात 
एक मांचक घािून ्यावर सवो्कत ष्ट जाांभळ्या द िया टाकाव्यात, ्याांच्यावर चादर  पसरून लशवाय वर 
उबदार पाांघरुणे ठेवाव त. सेलवका हात  मशाि  धरून सभामांडपाबाहेर गेल्या आलण ्या कामािा िागल्या. 
स बक घडण च्या पिांगावर अांथरूण घािून झाल्यावर ओलदससपाश  येऊन ्याांन  ्यािा लवरॅाांत स 
जाण्याचे आवाहन केिे. ्या म्हणाल्या, ―उठा महाराज, चिा, आपि  शय्या तयार आहे.‖ आलण ्याव े  
्याांच्या िक्षात आिे क , झोप  जाण्यात ्यािा लकत  सांतोष होणार होता ते. 
 
 तेव्हा तेथे ्या लननादमय द्यारप्रकोष्ठात िाकड  मांचकावर इतर्कया साऱ्या कष्टानांतर तो भिा 
ओलदसस झोपिा, तर ्या उत्त ांग वास्तूच्या माग ि भागात आपल्या महािात, रात्र व्यत त करण्यासाठ  
सहचालरण ने लसद्ध केिेल्या शय्येवर लतच्यासह ॲम्ल्सनस पह डिा. 
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सगभ ८ – फैणसअनांचे िेळ 
 
 नव्या उषेने आरक्त छटेने स्वतःिा लवभलूषत करताच देवाांश ॲम्ल्सनस राजाने आपि  शय्या 
सोडि  आलण ्याचव े  उठिेल्या य द्ध करून नगरे ि टणाऱ्या राजा ओलदससिा ्याने 
नौकारॅयाजव  ि रै्फलसअनाांच्या सांसदस्थान  नेिे; आलण तेथे ते दोघे ग  ग   त सांगमरवर  प ठाांवर 
शजेार शजेार  बसिे. दरम्यान पॅिास ॲथ न  व रचलरत ओलदससच्या प्र्यागमनाच्या योजनाांचा पाठप रावा 
कर त, नगरातून स ज्ञ राजा ॲम्ल्सनसच्या घोषकाचे रूप घेऊन सवणत्र लर्फरि . प्र्येक अमा्यािा हटकून 
सवांना लतने हा आदेश लदिा,— 
 
  “रै्फलसअनाांचे िोकप्रम ख लन अमा्यहो, माझ्या मागनू सांसदेकडे चिा; आपल्या स ज्ञ राजाच्या 
प्रासादात न क्याच आिेल्या अपलरलचताबद्दि तेथे त म्हािा वाता लम ेि. तो सम द्रावरून सवणत्र लर्फरिेिा 
आहे. आलण लदसायिा एखाद्रा अमर देवासारखा आहे.” 
 
 लतच्या बातम ने सवांच्या मनात ख ब  उडून ्याांचे क तूहि जागतत झािे. थोड्याच व ेात 
सांसदस्थानाच  आसनेच नव्हेत तर सवणच भाग तेथे िोटिेल्या गदीने भरून गेिे. िेअर्ततझच्या क शाग्रब द्ध  
प त्रावर अनेकाांच्या दृष्ट  कौत काने लख ल्या हो्या; ्याच्या मस्तकािा लन खाांद्राांना ॲथ न ने मानवात ि 
देवसदृशकाांत ने मांलडत केिे होते; लशवाय तो अलधक उांच लन रुां द लदसत होता; देव चा हेतू हा होता क  
्याने अवनया रै्फलसअन प्रजेच्या मनात केव  माया व िोभच नव्हे तर भय लन आदरह  जागतत करावा आलण 
ते िावत ि ्या कसोयाांमधून ्याने यशस्व पणे पार पडाव.े प्र्येक जण तेथे येऊन उपम्स्थत  पलरपूणण 
झाल्यावर ॲम्ल्सनसने उठून ्याांना उदे्दशनू भाषण केिे. 
 
 रै्फलसअनाांचे िोकनायक आलण मांत्र हो, म  त मच्या अवधानासाठ  लवनांत  करतो. येथे एक प्रकरण 
उद भविे आहे ते त मच्याप ढे ठेण्याच  माझ  इच्छा आहे. माझ्या बाजूचे हे परदेश य गतहस्थ मिा ्याांचे नाव 
माह त नाह . अथवा ते पूवेच्या का पलरृमेच्या देशाांकडून आिे आहेत तेह  माह त नाह . ते प्रवासाच्या 
क्रमात माझे अभ्यागत झािे आहेत. ते स्वदेश  जाण्यासाठ  वाहतूक मागत आहेत आलण तो अन ग्रह आपण 
करावा अशा आरॄासनाच  याचना कर त आहेत. आपल्या लन्य र त न सार ्याांच्या वाहनाांच  व्यवस्था 
आपण ्वलरत कराव  असा म  प्रस्ताव कर त आहे. कारण माझ्या घर  आिेल्या कोणािा पोहोचलवण्याच  
सोय न झाल्याम  े अडकून पडाव ेिागल्याच  तक्रार कराव  िागि  अश  व े कध च आि  नाह . तेव्हा 
एक कत ष्ट्णनौका लतच्या प्रथम प्रवासाथण आपण स्नेहश ि सागरात ढकिू या, आलण ्याांन  आपि  ग णवत्ता 
लसद्ध केि  आहे असे बावन तरुण वल्हेकर  नगरातून लनवडू या. या नालवकसांघाने बसण्याच्या र्फळ्याांजव  
आपि  वल्ह  पक्क  बाांधल्यानांतर नौका तेथेच सोडून माझ्या घराकडे याव ेव तेथे ्याांन  जेवणाचा समाचार 
्वलरत नयावा. म  सवांच  भरपूर तरतूद कर न. नौकेवरच्या िोकाांसाठ  या माझ्या आज्ञा आहेत. 
 
 “बाक च्याांबद्दि, जे राजदांडधार  राजे असाि ्याांना म  माझ्या प्रासादात येण्याचे आमांत्रण देतो; 
हेतू असा क  आपल्या अभ्यागताचे आपल्या घरात स्वागत कराव.े कोण  नाह  म्हटिेिे म  ऐकणार नाह  
आलण आपिा स लवख्यात चारण देमोदोकस यािा बोिावनू नयाव.े कारण तो आपल्या गाण्यासाठ  
क ठिाह  लवषय घेवो, आपल्यािा रॅवणस ख देण्याच  स्वगीय देणग  ्याच्यालशवाय द सऱ्या कोणािाह  
नाह .” 
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 बोिून झाल्यावर ॲम्ल्सनस लनघािा आलण राजदांडधार  राजे ्याच्याबरोबर गेिे. ्याचा अरॄपाि 
्या उत्तम चारणाच्या शोधाथण गेिा आलण दरम्यान बावन तरुणाांच  लनवड होऊन ते राजाजे्ञन सार वैराण 
सम द्रकाठ  गेिे. नौकेपाश  पोहोचून लकनाऱ्याच्या रेत वर आल्यावर ्याांन  त  कत ष्ट्णनौका खोि पाण्यात 
ओढून नेि , लतच्यावर डोिकाठ  व लशडे चढवि , वल्ह  ्याांच्या चामड्याच्या वळ्यात व्यवम्स्थत पक्क  
बसलवि , आलण श भ्र श ड वर खेचिे, मग ्याांन  पाण्यात लतिा दूरवर नाांगरून ठेवि  आलण ्याांच्या भल्या 
राजाच्या भव्य लनवासाकडे ते गेिे. तेथे व लथका, प्राांगणे आलण प्र्यक्ष महािदेख ि माणसाांच्या गदीने 
गजबजून गेिा होता. तरुण आलण वतद्ध लम ून मांड   असांख्य जमि  होत . ्याांच्या सरांजामासाठ  
ॲम्ल्सनसने बारा मेंढरे, आठ श भ्रदांत वराह आलण द डर्कया चाि चे दोन बिै ब   लदिे होते. ्या िोकाांन  
ते पशू सोिून खाण्यास तयार केिे आलण अश  स ग्रास मेजवान च  व्यवस्था केि . 
 
 आता िोकाांच्या आवड्या चारणािा घेऊन अरॄपाि आिा. ्या चारणावर किाांच्या अलधष्ठात्र  
देव चा सवांत अलधक िोभ होता, तथालप ्यािा लदिेल्या देणलयाांत चाांगल्या वाईटाांच  भेस  केि  होत ; 
्याचे गायन मध र करून ्याचे डो े मात्र लहरावनू घेतिे होते. पॉन्तोनसने मांड ींच्या मध्यभाग  
्याच्यासाठ  चाांद चे पत्रा जडविेिे एक प ठ ठेविे; ्याच  पाठ सभामांडपाच्या महास्तांभापैक  एकािा 
िागनू होत . ्याच  स स्वर व णा ्याच्या डोर्कयावरच्या एका ख ांट िा अडकवनू अरॄपािाने त  तेथून कश  
हाता ायच  हे चारणािा दाखविे. ्याच्या बाजूिा एक करांड  आलण एक स बक भोजनर्फिक ठेवण्यात 
आिा; ्याचप्रमाणे तहान िागल्यावर लपण्यासाठ  एक मद्राचा चषक नांतर प ढे वाढिेल्या उत्तम 
खाद्रपदाथांचा ्याांन  यथेच्छ समाचार घेतिा. 
 
 ्याांन  आपि  क्ष धाततषा शाांत केल्यावर चारणािा किादेवतेने लवख्यात प रुषाांलवषय  गायन 
करण्याच  स्रू्फती लदि . तोपयंत जगभर स पलरलचत झािेल्या एका पोवाड्यातिा एक कथाभाग ्याने 
लनवडिा. ओलदसस आलण ॲलकलिझ याांचा किह; एका वैभवशाि , काह  उ्सवालनलमत्त योजिेल्या 
भोजनसमारांभाचे प्रसांग  ्याांच्यात भाांडण होऊन ्याांच्या बरे्फान बोिण्याचा इतराांना कसा उदे्यग आिा, तर  
पण एलकअन सेनानायकाांच  झ ांज ज ांपिेि  पाहून राजा ॲगमेॅम्नॉन मनातून कसा आनांलदत झािा; याचा 
वतत्ताांत सवणशलक्तमान झ्यूस ्या लदवसात आपत्तींच्या मोठाल्या िाटाांन  त्रोजन्स लन दॅनाअन्स या दोघाांच ह  
दाणादाण उडवण्याच  योजना कर त होता, ्या लदवसात पलवत्र पायथोच  सांगमरवर  द्यारहपड  ओिाांडून 
कौि मागायिा ॲगमेॅम्नॉन गेिा होता, तेव्हा र्फ बस ॲपॉिोने जे भालकत ्यािा साांलगतिे होते, ते या 
भाांडणाच्या व े  ्यािा आठविे. 
 
 हा ्या लवख्यात चारणाच्या पोवाड्याचा लवषय होता. पलरणाम  ्याने ओलदससिा आपिे जाांभ े 
प्रावरण आपल्या दणकट हाताांन  उचिून डोर्कयावरून खाि  ओढून ्याच  देखण  म द्रा झाकायिा 
िाविे; कारण रै्फलसअन्सन  आपल्यािा आसव े ढा ताना पहाव े याच  ्यािा िाज वाटि . पण ्या 
मानन य चारणाच्या ग ताांमध ि मध्यांतराचे व े  ओलदससने आपि  आसव े प सून डोर्कयावरचे प्रावरण 
काढिे आलण आपिा दोन म ठींचा चषक जव  ओढून देवाांना अनयणदान केिे. तर ह  जेव्हा जेव्हा ्या 
कथेत रांगिेल्या रै्फलसअन सरदाराांन  प्रो्सालहत केिेिा देमोदोकस प न्हा गाऊ िागे, तेव्हा तेव्हा प न्हा 
एकदा तोंड झाकून घेऊन ओलदसस रुदन कर . ॲम्ल्सनसखेर ज इतर सवांपासून आपिे अरॅ ूिपलवणे 
्यािा साधिे, पण ्याच  म्स्थत  शजेार च बसिेल्या व ओलदससचे जड लनरॄास ऐकू शकणाऱ्या राजािा 
लदसल्यालशवाय रालहि  नाह . िौकरच तो आपल्या सागर  िोक प्रम खाांना म्हणािा,— 
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 “सरदार मांड   आलण मांत्र जनहो, आपण सवांन  लम ून उत्तम लमष्टान्नाचा भरपूर आस्वाद घेतिा 
आहे, ्याचप्रमाणे भोजनो्सवाचा ज वरृकां ठरृ सहचार  अशा व णास्वराांचाह . आता आपण बाहेर 
उघड्यावर जाऊन लवलवध क्र डाांचे उपक्रम करू या, म्हणजे आपिे अभ्यागत जेव्हा ्याांच्या घर  
पोहोचत ि, तेव्हा ्याांच्या लमत्राांना साांगू शकत ि क  म लष्टय द्ध, मल्लय द्ध, उड  मारणे लन धावणे या खे ाांत 
आमच्यावर मात करणारे द सरे कोण  नाह त.” 
 
 असे बोिून तो प ढे लनघािा लन बाक चे ्याच्या पाठोपाठ बाहेर पडिे. अरॄपािाने देमोदोकसच  
स स्वर व णा लतच्या ख ांट िा टाांगि  लन चारणािा हात धरून प्रासादाबाहेर खे  बघण्यास लनघािेल्या उच्च 
क लिनाांच्या मागोमाग चािव त नेिे. ते सग े सभास्थान  गेिे आलण लक्येक हजाराांचा जमाव ्याांच्या मागे 
गेिा. 
 
 स्पधेत भाग घेण्यास तरुण सरदाराांच  उण व नव्हत —ॲक्रोलनऑस, ओलसॲिस, इिॅलत्रअस, 
नॉलतअस, लप्रम्म्नअस, अलँकअिस, इरे्म अस, पॉम्न्तअस, प्रोलरअस, थून आलण ॲनॅबेलसलनऑस, 
ऑम्म्र्फॲिस–जो पॉलिलनअसचा प त्र न तेक्तॉनचा नातू होता—आलण नॉबोिसप त्र य लरॲिसह , तो तर 
नरनन य द्धदेवाश  त ल्यबि लदसत असून अलद्यत य िॅओदॅमासच्या खािोखाि रै्फलसअनाांतिा सवात 
देखणा लन दणकट होता. सज्जन राजा ॲम्ल्सनसचे त न प त्र िॅओदॅमास, हॅलिअस लन राजक मार 
म्र्कितोलनअस हेह  क्र डाांत सहभाग  झािे. 
 
 पलहिा खे  होता एक शयणत, आरांभ च्या एका रेषेपासून ते जे जोराने धावत लनघािे ते ध   चा 
िोट उठव त प ण्याच्या पट्ट्यावरून दाट ने वगेात जातच रालहिे. पण सवात द्र तगत  कोण याबद्दि 
शांकाच नव्हत . उमदा म्र्कितोलनअस बाणासारखा प ढे स टून लनघािा, लन तो जयस्तांभाजव च्या 
घो र्कयापाश  पोहोचिा तेव्हा बाक च्याांना ्याने खेचरे एक लदवसात जेवढ  पडजम न नाांगरत ि लतच्या 
रुां द इतके मागे टाकिे होते. ्यानांतर मल्लय द्ध आिे. ह  जास्त जोर िागणार  क्र डा, आलण येथे सवण 
प्रव णाांना पराभतू करण्याच  पा   य लरॲिसच  होत . ऑम्म्र्फॲिसने उड च  चढाओढ हजकि , था   
रे्फकण्यात एिॅलत्रअसने सहज सवांवर लवजय लम लविा, आलण म लष्टय द्धात ॲम्ल्सनसचा मानाहण प त्र 
िॅओदॅमास याने. सवांन  क्र डानांदाचा उपभोग घेतल्यानांतर याच िॅओदॅमासच्या मनात आिे क  
बाक च्याांप ढे एक सूचना ठेवाव . तो म्हणािा “चिा रे लमत्राांनो, आपण आपल्या पाह ण्यािा लवचारू या क  
तो खे ाच्या एखाद्रा प्रकारात तरबजे आहे क , काय? ्याचा बाांधा तर भक्कम आहे. ्याच्या माांड्या लन 
पोटऱ्या पहा, ्याचे मजबूत हात बघा लन ्याच  त  भरदार मान. हा मन ष्ट्य चाांगिाच बिवान आहे लन 
इतका वयस्करह  नाह . तो मोडल्यासारखा झािा आहे तो ्याच्या हािअपेष्टाांन . कारण म  त म्हािा 
साांगतो क , लकत ह  लनधड्या छात चा मन ष्ट्य असिा तर  ्याच  लहम्मत खचलवणारा सम द्रासारखा कोण  
नाह .” 
 
 य लरॲिस बोििा, “िॅओदॅमास, मिा त झ  कल्पना बर  वाटते. तू स्वतः जाऊन ्या माणसाश  
बोि लन ्यािा आव्हान दे” असे उते्तजन लम ून ॲम्ल्सनसचा स प त्र वाट काढ त गदीच्या मध्यभाग  गेिा लन 
ओलदससिा उदे्दशून म्हणािा,— 
 
 “चिा रॅ मान, एखादा खे  आपल्यािा चाांगिा येत असेि तर आपणह  आमच्या खे ात भाग 
घेणार नाह  का? आपण लनलरृत मल्ल असिा पालहजे, कारण माणूस आपल्या हाताांन  लन पायाांन  जे करू 
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शकतो ्यापेक्षा अन्य काह ह  ्यािा आज व लवख्यात कर त नाह . याव ेतर मग, आलण आपल्या हचता 
बाजूिा सारून एखादा खे  खे ून पहावा; कारण आपण आपल्या प्रवासािा चािू िागायिा र्फार लविांब 
नाह . आपि  नौका पाण्यावर िोटिेि  आहे लन नालवकसांघ तयारच आहे.” 
 
 ओलदससने ता्का  ्यािा उत्तर लदिे, “िॅओदॅमास, त म्ह  आलण त मचे लमत्र त मच्या आव्हानाांन  
मिा कशािा सांत्रस्त करता ? माझे मन इतके उलद्यलन आहे क  ्यात खे ाचा लवचारच येणे शर्कय नाह . 
अनेक कट  लन लशणलवणाऱ्या अन भवातून म  गेिो आहे, आलण घर  पोहोचण्याचा मागण स धारणे एवढ च र्फक्त 
आता इच्छा आहे; ्याचसाठ  येथे त मच्या सभेत म  बसिो आहे, माझ  लवज्ञप्त  त मच्या राजाप ढे लन त मच्या 
सबांध राष्ट्राप ढे करायिा.” 
 
 आता मधेच व्य्यय आणून अपलरलचताचा तोंडावर अपमान करणे य लरॲिसिा उलचत वाटिे, 
“रॅ मान, अगद  बरोबर आहे. जगात ्या प्रकारचे मल्ल पाहण्याच  आपल्यािा सवय असते, तशा प्रकारचे 
त म्ह  असाि असे कध  म  मानायिाच नको होते; ्यापेक्षा एखादा व्यापार , नौकानायक, एखाद्रा भटर्कया 
बोजड होडर्कयावर जन्म काढणारा, आपल्या लनयात भाराच  हचता करणारा, हकवा िाभ लम वनू स्वदेश  
आल्यावर पोतभारावर बार क िक्ष ठेवणारा—छे ! आपण खे ाडू नाह  हे लदसतच आहे.” 
 
 क्र द्ध कटाक्ष टाकून चप ब द्ध  ओलदससने प्र्य त्तर केिे, “महाराज, हे भाषण क म््सत झािे आलण 
ते उच्चारणारे त म्ह  मखूण असावते! यावरून हे लसद्ध होते क  रूप, ब द्ध  लन वार्कपाटव हे लतन्ह  आल्हादक 
ग ण एकत्र अांग  असण्याच  आशा आपणा सवांनाच करता येत नाह . अगद  क्ष द्र लदसणारा माणूसह  वादात 
एका म द्रावरून द सऱ्या म द्राकडे सान नय लवनयाने पण लवरॄासपूणण प्रगत  करणारा, असा दैव  देणग  
जन्मजात असणारा वक्ता असू शकेि; असा माणूस सभेत उठून लदसतो आलण नगरातून जातो तेव्हाह  
देवाप्रमाणे ्याच्याकडे िोक टक िावनू पाहत राहतात. द सरा एखादा अमरासारखा देखणा पण आकषणक 
अशा वक्तत ्व किेत अगद  उणा असाह  लनघेि त म्ह  स्वतः रॅ मान, जगािा र्फार उठावदार बा्रूपात 
दशणन देता—ख द्द देवह  ते रूप ्याहून उत्तम करू शकणार नाह त; पण त मच  ब द्ध  आहे रेम्या डोर्कयाच . 
त मच्या मखूण, अस्थान  शऱे्याांन  त म्ह  मिा लचथावनू रागास चढलविे आहे, आलण म  त म्हािा जाणवनू 
द्रावयािा पालहजे क  खे ात त म्ह  स चलवता तसा म  नवलशका नाह ; तर जोपयंत माझ्या तारुण्याच्या 
ब ावर म  लभस्त ठेऊ शकत होतो तोपयंत म  क्र डाके्षत्रात प्रथम रॅेण चा होतो असे मानतो. पण वस्त म्स्थत  
अश  आहे क  य द्धात आलण वैरभाव  सम द्रातून झगडत मागण काढण्यात म  सोसिेल्या साऱ्या द दैवाांच्या लन 
हािाांच्या भाराखाि  म  दबनू गेिो आहे. तर ह  आलण म  ्यातून पार पडिो ्याचे चटके घेऊनह , म  
खे ात नलशबाच  पर क्षा पाहतो. कारण शब्द दांश करू शकतात लन त मच्या शब्दाांन  मिा इरेस पेटविे 
आहे.” 

 
 असे म्हणून तो उड  मारून उठिा लन आपिे प्रावरण दूर करण्याच्याह  भानगड त न पडता तेथे 
पडिेि  सवांत मोठ  प्रचांड वजनाच  आलण ्याांच्या ठरालवक स्पधांत ते वापर त ्याहून र्फारच जाडजूड 
था   ्याने उचिि . एकाच झोर्कयात आपल्या प्रब  हाताने ्याने त  लभरकावि  आलण ते दगड  कडे 
लदिेल्या लदशिेा घ मत गेिे. ते हवतूेन वगेाने जात असता, सागराचे स्वाम  लन िाांब वल्ह  पेिण्यात सवण 
प्रव ण असे ते रै्फलसअन दबून खाि  वाकिे, आलण ्याच्या हातून ते कडे इतर्कया सहजपणे दूरवर उडािे 
क  बाक  सवण रे्फकींच्याह  ख णाांपि कडे ते गेिे. ॲथ न ने आपण गदीपकै च एक असल्यासारखे भासवनू ते 
कडे पडिे तेथे खूण केि  आलण रे्फकणारािा अलभवादन केिे. लतने ओरडून साांलगतिे,— 
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 “पहा रॅ मान, एखादा आांध ादेख ि त मच्या रे्फक च  खूण ह  ख ांट  चाचपून लनवडून काढ ि 
बाक  सगळ्याांच्या ख ांया जव जव  आहेत पण त मच  सवांच्या एकदम प ढे आहे. या खे ाप रते तर  त म्ह  
लनहरृत असाव ेइतक  दूरवर रे्फक कोणताह  रै्फलसअन करू शकणार नाह , याहून जास्त दूर तर राहोच!” 
 
 अलत सहन करणाऱ्या ओलदससिा ्या घोषणेने आनांद झािा. स्पधाके्षत्रात खरा लमत्र सापडल्याचा 
सांतोष वाटून ्याने रै्फलसअनाांना उदे्दशून अलधक खे कर भाषेत म्हटिे,— 
 
 “माझ्या तरुण लमत्राांनो, त म्हािा शर्कय असेि तर तेथपयंत त मच  रे्फक पोहोचवनू दाखवा.” तथालप 
थोड्याच व ेात म  लततर्कयाच दूर हकवा ्याह  पि कडे आणख  एक रे्फक टाकि  तर मिा नवि वाटू 
नये आलण ्याअथी त म्ह  मिा प रतेच चेतविे आहेत, तर मग होऊन जाऊ द्रा; प ढे या त मच्यापैक  
कोणािा ह  कल्पना पसांत असेि लन लहम्मत असेि, तर माझ्याश  िढत द्रा. म लष्टय द्धाच , मल्लय द्धाच  
हकवा प ण्याच देख ि, कशाच ह  असो; ्याच  मिा पवा नाह . ्याांच्याकडे म  अभ्यागत आहे. ्या 
िॅओदॅमासचा तेवढा म  अपवाद करतो; कारण आपल्या यजमानाश  कोण िढेि? परर्कया देशात 
आदरालतथ्य करणाऱ्या लमत्रािा आव्हान द्रायिा माणसाच  श द्ध तर गेि  असि  पालहजे हकवा तो अगद च 
मूखण असिा पालहजे! तसे करून तो आपिे भाव  लहत मात्र नष्ट कर ि. पण त म्हाां बाक च्याांपैक  
कोणाच्याह समोर उभा न राहण्याइतका म  अहांकार  नाह ; खरे तर समोर येणाऱ्या सवांश  सामना देऊन 
स्पधा करायिा म  तयार आहे. कारण क ठल्याह  मदान  खे ात म  काह  सगळ्या बाजूांन  अनलभज्ञ नाह , 
चकचलकत धन ष्ट्य म  चाांगिे हाता ू शकतो आलण माझ्या बाजूचे लकत ह  जण जर  उभे राहून, एखाद्रा 
िक्षयावर शरसांधान कर त असिे तर  शत्र सैन्यातिा म  लनवडिेिा माणूस माझ्याच बाणाने सवांत आध  
लटपिा जावा. त्रॉयिा धन र्तवदे्रचा अभ्यास आम्ह  ॲलकअन्स कर त होता, तेव्हा मिा मागे टाकणारा एक 
लर्फिोके्तलनझ तेवढा होता. पूवीच्या का ात ि प रुषाांश , उदाहरणाथण हेरॅम्र्किझ, हकवा इकेलियाचा 
य लरतस जे धन धणर म्हणनू देवाांश  देख ि त ल्यबि होते—अशाांश  स्पधा करण्याचा म  लवचार करणार नाह ; 
पण आता लजवांत असून पतथ्व च्या पाठ वर अन्नोदक सेवन कर त असिेल्या बाक  सवांपेक्षा म  प ष्ट्क च 
लनप ण आहे असा म  दावा करतो. खरे म्हणजे देवाांश  स्पधा केल्याम  ेच महान य लरनसचा एकाएक  अांत 
झािा लन स्वगतह  वतद्धपका ात ि लदवस व्यत त करण्यास तो लजवांत रालहिा नाह ; कारण स्पधेस आव्हान 
देण्याचे अपमानकारक कत ्य ्याने केिे म्हणनू ॲपॉिोने ्यािा मारिे. भािारे्फक सांबांध  साांगायचे तर 
कोण ह  बाण मार ि ्याहूनह  दूर अांतरापयंत म  शिूप्रके्षप करू शकतो. मात्र धावण्यात त मच्यापकै  
कोण  माझ्याप ढे जात ि अश  भ त  मिा वाटते. वाद   सम द्राांन  मिा र्फारच तडाखे लदिेिे आहेत; 
कारण माझ्या ्या नौकेत साऱ्या स खसोय  िौकरच सांप ष्टात आल्या व ्याम  े माझ्या हातापायाांच  शक्त  म  
गमावनू बसिो आहे.” 
 
 ओलदससचे भाषण सांपिे आलण ते सारे गप्प रालहिे; ्यािा उत्तर देण्याचे काम ॲम्ल्सनसवर ्याांन  
सोपलविे. राजा म्हणािा,— 
 
 “माझ्या लमत्रा, तू म्हणतोस ्यावर कोणताह  आके्षप आम्हािा घेता येणार नाह . या माणसाने प ढे 
येऊन क्र डाके्षत्रावर ्या तऱ्हेने त झा अपमान केिा ्याम  े तू रागाविास, तेव्हा साहलजकच आपिे 
जन्मजात तेज लसद्ध करण्याच  त झ  इच्छा आहे. भल्याब ऱ्याचे भान ठेवनू कसे बोिाव े हे जाणणाऱ्या 
कोण ह  त झ्या पराक्रमािा असे लहणविे नसते. पण आता मिा काय म्हणावयाचे आहे ते ऐक. त झ्या 
बायकोम िाांना शजेार  घेऊन स्वतःच्या घर  जेव्हा तू स खभोग कर त असश ि आलण बोिण्यात गोष्ट 
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लनघेि क  ―रै्फलसअनाांचे कौशल्य कशात असते‖ तेव्हा त झ्या उच्चक ि न लमत्राांना त िा हे साांगता याव ेअश  
माझ  इच्छा आहे क  झ्यसूने आम्हािाह  काह  प्रमाणात यश लदिेिे आहे, आलण ते आमच्या 
वाडवलडिाांपासून आजतागायत चािू रालहिे आहे. जर  आमचे म लष्टय द्ध लन मल्लय द्ध अगद  लनदोष नसिे 
तर  आम्ह  वगेाने धावणारे आलण प्रथम रॅेण चे सम द्रसांचार  आहोत. पण आम्हािा सतत आनांद देणाऱ्या 
गोष्ट  कोण्या म्हणाि तर स्वालदष्ट भोजन, व णा, नत्य, भरपूर श भ्र शाणपटाचे वस्त्रावरण, उष्ट्णोदक स्नान 
आलण आमचा शयनसाज, तेव्हा व्हा प ढे माझ्या पट्ट च्या प्रव ण नतणकाांनो, आणख  दाखवा आपल्या 
पदन्यासाचे कसब, म्हणजे आपिे अभ्यागत घर  जात ि तेव्हा आपल्या लमत्राांना साांगू शकत ि, क  
सागरसांचार, धावण्याचा वगे, नत्य लन गायन या बाबत त आम्ह  इतर िोकाांना लकत तर  मागे टाकिे आहे! 
आलण त मच्यापैक  एक जण जाऊन दॅमोदोकसिा आपल्या हाताने लजच्यातून तो अ्यांत मध र स्वर काढतो 
त  व णा आणून द्रा. िोकाांन  त  माझ्या घर  क ठेतर  ठेविेि  आहे.” 
 
 राजाच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडताच एक अरॄपाि राजप्रासादातून ते स बक घडण चे वाद्र 
आणण्यास गेिा आलण कायणक्रमाच  सूते्र अलधकत त कायाध शाांन  हात  घेति . ह  नऊ जणाांच  सलमत  
िोकसेवकाांच  असून अशा प्रसांग  सवण तपश िवार त  देखरेख ठेव . आता ्याांन  नत्यभमू चा केर काढून 
नत्यप्रयोगािा प रेि इतर्कया प ऱ्या लवस्ताराचे एक वत ण  तयार केिे. दरम्यान अरॄपािाने त  स स्वर व णा 
आणून दॅमोदोकसच्या हात  लदि . मग चारण ्या गोि जागेच्या मध्याकडे गेिा. तारुण्याच्या पलहल्या 
बहरात असिेल्या प्रव ण नतणकाांचे एक पथक चारणाभोवत  आपल्या जागा घेऊन उभे रालहिे आलण 
पलहल्या पदन्यासासाठ  ्या पलवत्र भमू वर ्याांच  पाविे अशा िखिख्या हािचाि त पडि  क  नत्य 
पाहणाऱ्या ओलदससचे मन कौत काने भरून गेिे. 
 
 िौकरच व णेच्या स्वराांच्याह  वर चारणाचा उमदा आवाज ऐकू येऊ िागिा. ्याचा लवषय होता 
ॲलरझ आलण स ांदर लकर टधालरण  ॲिोदायत  याांचे पे्रम. ्याांच्या गाण्याांत वणणन आिे हेरै्फस्तसच्या 
प्रासादात ्याांच्या पलहल्या आलण चोरून घेतिेल्या भेट चे, लतिा ॲलरझने लदिेल्या अनेक उपाहाराांचे आलण 
हेरै्फस्तसच्या शय्येच्या ्याने केिेल्या उपमदाचे. ्याच्या पोवाड्यात प ढे असे आिे क  सूयणदेवाांन  पे्रम  
य ग िाच  आहिगने पालहि  होत  आलण तो त  गोष्ट हेरै्फस्तसिा साांगण्यास आिा. ते ममणभेद  स्य 
हेरै्फस्तसने ऐकिे तेव्हा तो ्वषेपूणण लवचाराांन  भरिेल्या हृदयाने तडक आपल्या कायाियात गेिा आलण 
ठोकळ्यावर आपि  प्रचांड ऐरण ठेवनू ्याने एक अश  जा  दार साख   घडलवि  क  ज  तोडता हकवा 
सोडवता येऊ नये. या जाळ्याने ्या दोघाांना कायम बांलदवासात टाकण्याचा ्याचा हेतू होता. ॲलरझवरच्या 
उग्र सांतापाने ्यािा काम करताना स्र्फ रण चढिे होते आलण जा े तयार झाल्यावर ते घेऊन तो ्याच्या 
शय्यागाराकडे गेिा आलण चार  मांचकस्तांभाांभोवत  ्याने ते टाकिे. ्यातल्या बऱ्याच सळ्या वरच्या 
त ळ्याांना जोडल्या हो्या व ्या खाि  िोंबत हो्या पण ्या कोळ्याच्या जाळ्यासारख्या हिर्कया र्फ िर्कया 
हो्या व म्हणून प्र्यक्ष धन्यप ण्य देवाांनास द्धा ्या लदसल्या नस्या. कसब  कामाच  त  सवो्कत ष्ट कत त  
होत . 
 
 याप्रमाणे शय्या चोह कडून वढूेन, साप ा िावनू ठेवल्यानांतर ्याने पतथ्व वरच्या ्याच्या लवशषे 
आवड्या स्थान  स खद िेम्नॉस नगर िा लनघून जाण्याचे नाटक केिे. दरम्यान सोनेर  िगामधार  
ॲलरझने पा त काह  व्यथण ठेवि  नव्हत . तो परमलशल्प  घराबाहेर पडिेिा पाहताच ्या थोर देवाच्या 
हम्याच  वाट ्याने धरि . ्या स ांदर लकर टधालरण  लसथेलरआवास  देव लवषय च्या त व्र कामलवकाराने तो 
ओसांडून चाििा होता. त  न कत च आपिा लपता जो प्रताप  झ्यूस ्यािा भेट देऊन आि  होत  लन 
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न कत च खाि  बसि  होत . तेवढ्ात दारातून ॲलरझ आत आिा लन आवड ने ्याने लतिा अलभवादन 
केिे. तो म्हणािा—   
 
 “चि मम््प्रये, आपण शय्येवर जाऊन परस्पराांच्या बाह पाशात पडू या, कारण हेरै्फस्तस आसपास 
नाह . मिा वाटते तो िेम्नॉसिा गेिा आहे ्याच्या हसलशअन लमत्राांना भेटायिा आलण ्याांचे रानट  
असांस्कत त सांभाषण ऐकायिा.” 
 
 ्याच्याश  रममाण होण्याहून अलधक चाांगिे असे ॲिोदायत िा काह च नको होते; तेव्हा त  दोघे 
शय्येवर जाऊन पडि . ्यासरश  हेरै्फस्तसच्या कल्पकतेने लसद्ध केिेिे जा े ्याांच्या भोवताि  अशा 
र त ने पडिे क  ्याांना हात हकवा पाय उचिता हकवा हिवता येऊ नये. यातून स टका नाह  हे ्याांच्या 
र्फार उलशरा िक्षात आिे; आलण नांतर तो महान िांगडा देवच स्वतः ्याांच्यासमोर आिा. कारण ्याचा 
ग प्तचर म्हणून सूयणदेवाने कामलगर  करून ्यािा बातम  क लवि  होत , आलण िेम्नॉस द्य पािा 
पोहोचण्याआध च परत लर्फरून व्यलथत अांतःकरणाने तो घाईने घर  आिा होता. दारात उभा असताना 
्यािा सांतापाचा झटका आिा लन ्याने सवण देवाांना ऐकू जाव ेम्हणून भयानक उच्चरवाने आरो   लदि ,— 
 
 “तात झ्यूस, आलण त म्ह  लचरांज व  स ख  देवहो, इकडे या आलण एक हास्यास्पद लन लनघतणण गोष्ट 
पहा. झ्यसूकन्या ॲिोदायत ने सदा माझा िांगडेपणाबद्दि लतरस्कार केिा आहे, आलण आता लतने आपिे 
हृदय या खाटकािा, या ॲलरझिा अपणण केिे आहे, केव  तो लदसायिा चाांगिा लन हात पाय  धड आहे 
आलण म  जन्मतःच पांगू आहे म्हणून; आलण माझ्या व्यांगाचा दोष माझ्या मातालप्याखेर ज द सऱ्या कोणािा 
म  द्रावा? ्याांन  मिा कध च जन्म लदिा नसता तर बरे होते ! पण आता त म्ह  पहाि क  ह  दोघे माझ्या 
शय्येवर चोरया चाि ने लशरून एकमेकाांच्या पे्रम  बाह पाशाांत कश  झोपि  आहेत! या दृश्याने माझ्या वमी 
चटका बसत आहे! तर  पण माझ  अश  कल्पना आहे क  ्याांचे आहिगन चािू ठेवण्यास ते जोडपे उ्स क 
राहणार नाह , नाह ! लकत ह  पे्रमात असिे तर ह  एक क्षणभरस द्धा नाह ! ्या एकशय्येचा िौकरच 
दोघाांनाह  कां टा ा येईि अश  ह  ्याांच  एकशय्या आहे; पण माझे कसबाचे जा े त  दोघे जेथे आहेत तेथेच 
्याांना अडकवनू ठेवणार आहे, लतच्या लप्याने म  ्यािा या लनिणज्ज, नािायक पालपण साठ  लदिेि  
प्र्येक देणग  मिा परत लदि  नाह  तोपयंत; त  असेि ्याच  कन्या लन एक स ांदर प्राण ! पण त  आपल्या 
वासनाांच  दास  आहे.” 
 
 ्याच्या उ्क्रोशाने देव एकामागून एक ्याच्या ब्रॉन्झभमू च्या प्रासादात आिे. भकूां पकार  पॉस दोन 
वर आिा, भालय आणणारा हर्तमझ आलण धन धणर राज ॲपोिो हेह  आिे; पण स्त्र सहज मयादेम  े 
सांकोचिेल्या देव  मात्र साऱ्या घर च रालहल्या. आपल्या साऱ्या वरदानाांचे उगम जे अमर ते सारे तेथे 
दरवाजाप ढे उभे रालहिे; आलण जेव्हा त  हेरै्फस्तसच  चत र र्कितप्त  ्याांच्या दृष्ट स पडि  तेव्हा ्या सदानांद  
देवाांना हास्याच  अनावर उब  आि . 
 
 ्यातिा एकजण शजेाऱ्याकडे पाहून म्हणािा, “क कमे यशस्व  होत नाह त; कासव सशािा 
गाठते! ॲलरझ इतर्कया द्र तगत ने कोण ह  देव धाव ूशकत नसिा तर  सांथ चाि च्या हेरै्फस्तसने ्यािा कसे 
पकडिे पहा. हेरै्फस्तस िांगडा असेि पण ्याच्या य लक्तबाज कसबाने बाजू हजकि , आलण आता जाराचा 
दांड ॲलरझने ्यािा देणे भाग पडेि.” 
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 अशा तऱ्हेने भाष्ट्य चाििे होते, आलण झ्यूसप त्र राजा ॲपोिो हर्तमझकडे व ून म्हणािा,— 
 

 “हर्तमज, तू झ्यूसचा प त्र, राजदूत आलण उत्तम वस्तूांचा दाता आहेस. हकलचतह  लढल्या न पडणाऱ्या 
्या शत ांखिात बद्ध होऊनह  स वणणदेह  ॲिोदायत िा शय्यासोबत करणे त िा रुचेि का?” 
 
 ्यावर राक्षसननाने उत्तर लदिे, “माझ्या राजधन धणरा ॲपोिो, ्याहून अलधक मिा काह च 
आवडणार नाह . जर  मिा जखडणाऱ्या साखळ्या याच्या लतप्पट असल्या, जर  त म्ह  सारे देव व साऱ्या 
देव  बघत असिात तर ह  हेमाांग  ॲिोदायत पाश  शयन करण्यात मिा आनांदच होईि.” 
 
 ्याच्या नमोक्त ने सवण देवाांत प न्हा हास्य उस िे; केव  पॉस दोन हसिा नाह , ्यािा ह  गोष्ट 
मनोरांजक वाटि  नाह ! आलण थोर लशल्प  हेरै्फस्तसिा तो सारखा आग्रह करू िागिा क  “ॲलरझिा ्या 
जाळ्यातून म क्त कर.” तो म्हणािा,— 
 
 “्यािा जाऊ दे, आलण म  वचन देतो क  त िा जरूर वाटेि ते सांपूणण लन यथायोलय प्रायलरृत तो 
स्वतः अमर देवाांच्या समक्ष घेईि.” 
 
 तो महायशस्क िांगडा देव उत्तरिा, “पतथ्व  वढेणाऱ्या पॉस दोना, म  त िा लवनवतो क  तू माझ्यावर 
दडपण आणू नकोस. अधमाचा जाम नदेख ि हात  धरण्याच्या िायक चा व स्व कायण नसतो. ॲलरझ जसा 
शत ांखिातून िटपट  करून बाहेर पडणार तसाच ऋणातूनह  लनसटिा तर सवांसमक्ष अटकेच  व े 
त झ्यावर मिा कश  आणता येईि?” 
 
 भकूां पकार  पॉस दोन म्हणािा, “हेरै्फस्तस, जर ॲलरझने आपिे ऋण नाकारिे आलण तो प ून 
गेिा तर म  स्वतः त िा तो दांड देईन.” 
 
 ्या थोर िांगड्या देवाने उत्तर लदिे, “त झ्या अशा प्रस्तावािा नकार मिा देता येत नाह  लन तो म  
देता कामाह  नाह .” 
 
 असे म्हणून ्या प्रबि हेरै्फस्तसने शत ांखिा सोडवल्या आलण इतर्कया मजबतू ठरिेल्या ्या बांधनातून 
म क्त झािेि  त  दोघे उड  मारून उठि  लन प ाि . ॲलरझ थ् रेसिा आलण हौसमौज सदा आवडणार  
ॲिोदायत  सायप्रसमध ि पॅर्फॉसिा. तेथे लतचा पलवत्र पलरसर लन धूपस गांलधत वरे  आहे. तेथे ग णस ांदरींन  
(Graces) लतिा स्नान घािून अमर वापरतात ्या अलवनाश  तेिाचे लविेपन केिे आलण लतच्या स ांदर 
वस्त्राांन  ्याांन  लतिा लवभलूषत केल्यावर त  अद भ तरम्य लदसू िागि . 
 
 हे गाणे ्या लवख्यात चारणाने गायिे. ्याने ओलदससिा आनांद झािा आलण बाक च्या 
रॅो्याांनाह —्या वल्हेपे्रम  रॅ्फलसअन सागरनायकाांनाह  झािा. 
 
 यानांतर ॲम्ल्सनसने हॅलिअस व िॅओदॅमास या दोघाांनाच नाचण्याच  आज्ञा केि  कारण ्याांच्याश  
स्पधा करत ि असे कोण  नव्हते. पोलिबस नामक एका लनप ण कारालगराने बनविेिा एक स रेख जाांभ ा 
चेंडू ्याांच्यातल्या एकाने हातात घेतिा आलण पूणण मागे वाकून आकाशातल्या श्यामि मेघाांकडे रे्फकिा तर 
द सऱ्याने उांच उड  घेऊन, पाय प न्हा भमू िा िागण्याचे आत तो कौशल्याने झेििा. या उच्च दजाच्या 
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क्र डेतिे कौशल्य दाखवल्यानांतर ते एकमेकाांकडे चेंडू पटापट टाक त, स र्फिा भमू वर ्या तािावर 
नत्याचे पदन्यास टाकू िागिे. ्याव े  बाक च्या य वकाांन  ्याांच्याभोवत  वत ण  करून ताि धरिा, 
वाय मांड  ध्वन ने भरून गेिे आलण भिा ओलदसस आपिा यजमानाकडे व ून अलभनांदनपूवणक म्हणािा,— 
 
 “ॲम्ल्सनस, माझ्या राजवांश  लन परम आदरण य नतपते, त म्ह  इतर्कयातच प्रौढ  लमरवि  होत  क  
त मचे नतणक सवणरॅेष्ठ आहेत तसे म्हणण्याचा आपिा अलधकार लसद्ध झािा. हे नतणक पाहून म  आरृयणचलकत 
झािो आहे.” 
 
 महन य ॲम्ल्सनसिा या स्त त ने आनांद झािा. तो िगेच आपल्या सागरसांचार  प्रजाजनाांकडे 
व ून म्हणािा,— 
 
 “ऐका, राजप रुष लन रै्फलसअन रॅेष्ठ हो, ग णावग णाच  पर क्षा उत्तम र त ने करणारे हे आपिे 
अभ्यागत आहेत असे मिा लदसत आहे. आपण ्याांना लमत्रभावनेने देणग  देऊ या, कारण ते योलयच ठरेि. 
आपल्या िोकाांत प्रम ख लन रा्यकते लम ून एकां दर बारा प्रलतलष्ठत मांड   आहेत. म  धरून तेरा. माझ  
सूचना अश  आहे क  आपल्यापकै  प्र्येकाने ्याांना एक नव े प्रावरण, एक अांगरखा आलण एक महाभार 
लनख  सोने नजर कराव.े आपण ्वलरत आपल्या देणलया एकत्र जमव ू या, म्हणजे पाह णे ्याांचा ताबा 
घेऊन सांतोषपूवणक सायांभोजनािा येऊ शकत ि. य लरॲिससांबांध  साांगायचे म्हणजे ्याने अभ्यागताच्या 
अपमानाच  भरपाई स्वतः क्षमा मागून आलण लशवाय उपायन देऊन केि  पालहजे, कारण ्याचे औद्धत्त्य 
स्पष्ट होते.” 
 
 ्याच्या सूचना सवांना मान्य होऊन स्व कारण्यात आल्या. प्र्येक राजप रुषाने आपापिा अरॄपाि 
देणलया घेऊन येण्यास पाठविा, आलण राजाच्या दूषणािा उत्तरादाखि य लरॲिस बोििा,— 
 
 “माझ्या राजवांश य लन परमादरण य नतपािा, म  त मच  आज्ञा पा ायिा आलण पाह ण्याांच्या 
अपमानाच  भरपाई करायिा तयार आहे. ह  चाांद च्या म ठ च  लन ता्या हस्त दांताचे म्यान असिेि  
ब्राँझच  तिवार म  याांना अपणण करतो. हे उपायन याांना मोिाचे वाटेि”. 
 
 मग ्याने ते रौप्यजलडत खड ग ओलदससच्या हातात ठेविे आलण ्यािा उदे्दशून का ज पूवणक, 
सभ्यतेच  भाषा वापरून भाषण केिे,— 
 

 “तात आलण अभ्यागतवयण, म  आपणाांस अलभवादन करतो. जर काह  अवमानकारक शब्द माझ्या 
ओठातून लनसटिे असत ि तर वाद   वारे ्याांना येथून उडवनू िावोत; आलण देव आपणाांस स्वगतह  परत 
जाऊन आपल्या प्न िा भेटण्याचा हषण प्रदान करोत; कारण इतर्कया द घणकािपयंत आपण आपल्या 
लमत्राांपासून दूर आहात लन कष्टमय ज वन कां लठिे आहे.” 
 
 शहाणा ओलदसस म्हणािा, “लमत्रा, त झ्या सलदच्छापूवणक अलभवादनािा म  प्रलतसाद देतो. देव त झे 
भिे करोत, आलण मिा आशा आहे क  इतर्कया सामोपचाराच्या शब्दाांन  इथे तू मिा लदिेल्या तिवार च  
एक लदवस त िा उण व भासणार नाह .” आलण असे म्हणत ्याने ते रुपेर  शस्त्र खाांद्रावर अडकविे. 
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 सूयास्तापयंत ्या सवांच्या उदार देणलया ्याच्या ताब्यात आल्या. मानकऱ्याांच्या क ि न 
अरॄपािाांन  ्या ॲम्ल्सनसच्या प्रासादात वाहून आणल्या. तेथे ्या सज्जन राजाच्या प त्राने ्याांच्यावर 
देखरेख केि , व तो उ्कत ष्ट सांचय आपल्या मानन य मातेच्या पायाश  ठेविा. दरम्यान ॲम्ल्सनस राजाने 
बाक च्या मांड ींना प्रासादात आणिे. ते उांच आसनावर तेथे आपापल्या जाग  बसिे आलण ॲम्ल्सनसने 
ऑलरत िा साांलगतिे,— 
 
 “लप्रये, एक उत्तम कोषपेलटका इकडे आण, आपल्याकड ि सवांत चाांगि  आलण लतच्यात त झ  
देणग  म्हणून एक नव ेप्रावरण लन अांगरखा ठेव. मग अभ्यागतासाठ  ताांब्याच्या भाांड्यात लवस्तवावर पाण  
तापत ठेवायिा साांग, म्हणजे ्याचे स्नान झाल्यावर व रै्फलसअन सरदाराांन  लदिेल्या सवण देणलया ्याने 
व्यवम्स्थत बाांधवनू घेतल्यावर, ्यािा लनवाांतपणे भोजन कर व मग आता होईि तो चारणाचा पोवाडा 
्यािा स खाने ऐकता येईि. आलण हे पहा, माझे स ांदर स वणाचे अनयणपात्र म  ्यािा देत आहे, म्हणजे 
उरिेल्या ्याच्या आय ष्ट्यात ्याच्या घर  जेव्हा तो झ्यसूिा लन इतर देवाांना, नैवदे्राथी पेयलनषेक कर ि, 
तेव्हा माझ  आठवण ्यािा होईि.” 
 
 ॲलरत ने ता्का  अलन वर एक लतपाई कालहि  ठेवण्याच  आपल्या दासींना आज्ञा केि . 
धगधग्या लवस्तवावर स्नानजिासाठ  त  कढई ्याांन  ठेवि , त  पाण्याने भरि  आलण सरपण आणनू 
लतच्याखाि  िाविे. अम्लनलजव्हा ्या कढईच्या उदराभोवत  चाटू िागल्या आलण पाण  तापिे. दरम्यान 
ॲलरत ने आत ि महािातून एक उत्तम कोषपेलटका ्याांच्या पाह ण्यासाठ  आणि  आलण रै्फलसअनाांन  
लदिेल्या वस्त्राांच्या लन स वणाच्या उ्कत ष्ट देणलया ्या पेट त व्यवम्स्थत भरल्या. लतने स्वतःकडून म्हणून एक 
भार  प्रावरण लन उच्च प्रत चा अांगरखा या देणलयाांच  भर घाति  आलण मग ओलदससिा एक सूचनेचा शब्द 
म्हणून त  म्हणाि , “आता पेट चे झाकण बांद करण्याकडे त म्ह  स्वतः पहा बरे, आलण मग िागि च त  
दोर ने बाांधून एक गाठ मारि , म्हणजे त म्ह  स खाने झोपिेिे असता ि टिे जाण्याच  त म्हािा लभत  नाह , 
त  कत ष्ट्णनौका त म्हािा वाहून नेईि तेव्हा.” 
 
 बिदांड ओलदससने लतच  सूचना मानि  आलण ता्का  पेट चे झाकण िाविे. त  व्यवम्स्थतपणे 
दोराने पक्क  बाांधून लतिा, देव  ससीने ्यािा एकदा लशकविेि  ग ांताग ांत च  गाठ लदि . हे काम प रे झािे 
नाह  तोच गतहावलेक्षकेने ्यािा स्नानक ां डात उतरून स्नान करावयास आमांत्रण लदिे. उष्ट्ण पाण्याने भरिेिे 
स्नानक ां ड पाहून ्यािा स ख झािे, कारण स सांस्कत त कॅलिप्सोचे घर सोडल्यापासून अशा आरामाांच  ्यािा 
सवय रालहि  नव्हत ; अथात तो लतच्याकडे होता तोपयंत ्याच  देखभाि नेहम  एखाद्रा देवासारख  होत 
असे. दासींन  ्यािा आांघो  घािून तेि िावल्यावर, उत्तम प्रावरण अांगरखा अांगात घािून तो 
स्नानगतहातून ते िोक मद्रसेवन कर त होते लतकडे गेिा. 
 
 तेव्हा प्रासादाच्या उत्तम छतािा आधार देणाऱ्या एका स्तांभाजव  नॉलसका आपल्या साऱ्या 
स्वगणदत्त सौंदयाने य क्त अश  उभ  होत . लतच  दृष्ट  ओलदससवर पडताच लतिा अपार कौत क वाटून लतने 
अग्याने ्यािा अलभवादन केिे. 
 

 “त मचे भिे होवो, लमत्रवयण आलण मिा आशा आहे क , त म्ह  जेव्हा आपल्या देश  असाि, तेव्हा 
कध  कध  माझ  त म्हािा आठवण होईि, कारण त मचा ज व वाचवण्याचे रॅये द सऱ्या कोणाच्याह  आध  
मिा आहे.” 
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 स ज्ञ ओलदससने उत्तर लदिे, “राजक मार  नॉलसका, खरोखरच म  मेघगजणनाकार आलण हेरेचा 
स्वाम  झ्यूस याच  प्राथणना करतो क  मिा परत जाण्याचा लदवस पाहू दे लन माझ्या घर  पोहोचू दे. जर ्याने 
तेवढ  कत पा केि  तर उरिेिा जन्म म  त मच  पूजा करावयािा कध  च कणार नाह . कारण, देव , माझा 
ज व मिा परत देणाऱ्या त म्ह च होता.” 
 
 असे म्हणून तो ॲम्ल्सनस राजाशजेारच्या एका प ठावर बसिा, कारण वाढप स रू झािे होते. 
आलण मद्रलमलरॅत करण्यात येत होते. आता एक अरॄपाि, िोकाांचा आवडता चारण, ्याांचा लप्रय गायक 
देमोदोकस यािा हातािा धरून आत घेऊन आिा. उांच स्तांभाांपैक  एकािा पाठ िावनू ्यािा सवण 
िोकाांच्या मध्ये ्याने बसलविे, आलण ता्का  अवधानश ि ओलदससने श भ्रदांत वराहाच्या पाठ च्या 
कण्याचा एक भाग कापून, दोन्ह  बाजूिा लवप ि वसा घािून, एका वाढप्यािा बोिावनू साांलगतिे (तो 
वराह एवढा मोठा होता क , सवांना वाढल्यावर, अजूनह  ्याचा लनम्म्याहून अलधक भाग लशल्लक होता),— 
 

 “अरे ए गड्या, हे वाढपे देमोदोकसकडे घेऊन जा लन स खह न असिेल्या माझ्या सलदच्छाांसह ते 
्यािा खाऊ दे. पतथ्व वर भाटचारणाांना मान लदल्यावाचून लन ्याांचा आदर केल्यावाचून कोणािाच 
राहवणार नाह  कारण किादेवतेने ्याांना गायनकिा लशकवि  आहे आलण या शालहर  बांध जनाांवर लतचे 
पे्रम आहे.” 
 
 वाढप्याने ते माांस नेऊन मानकर  देमोदोकसिा लदिे आलण या खास कदर करून पाठविेल्या 
खाद्राचा ्याने आनांदाने स्व कार केिा. आता मांड ींन  समोर वाढिेल्या स ग्रास अन्नाचा समाचार घेतिा, 
आलण ्या सवांन  आपि  ततषा-क्ष धा शाांत केल्यानांतर चारणाकडे व ून ओलदसस म्हणािा,— 
 

 “देमोदोकस, म  त मचा परम गौरव करतो. झ्यूसचे अप्य किादेवता तर  हकवा ॲपोिो तर  
त मचा ग रू असिा पालहजे. कारण ॲलकअन्सच्या दैवाच  कथा, ्याांचे सारे पराक्रम, कष्टभोग लन रॅम याांच्या 
कहाण चे त मचे ते गायन लकत  उत्तम र त ने त म्ह  करता हे िक्षण य आहे. अगद  जण  ्याांच्याबरोबरच 
त म्ह  होतात हकवा तसा कोण  होता ्याच्याकडून त  कहाण  त म्ह  ऐकि त असे वाटते. पण आता म  
त म्हािा स चलवतो क  त म्ह  लवषय बदिून िाकड  घोड्याच्या घडण बद्दि गावे; तो घोडा ॲथ न च्या 
मदत ने एपैअसने तयार केिा आलण सरदार ओलदससने त्रॉयच्या द गात य क्त ने तो प्रलवष्ट केिा—दबा 
धरून बसण्याच  जागा म्हणनू ्यात िपिेल्या व राांन  नांतर त्रॉय ि टिे. त मच्या या वतत्ताांत कथनाने जर 
माझे समाधान झािे, तर म  जगाप ढे हे मान्य करण्यास तयार होईन क  लकत  उदारपणे देवाांन  त म्हािा 
गायनाच्या स्वगीय देणग ने मांलडत केिे आहे.” 
 
 चारणाने ओलदससच  सूचना स्व कारि , आलण देवािा आवाहन करून कथेचा पट उिगडिा. 
आपल्या झोपड्याांना आग िावनू आपल्या य द्धनौकाांवर चढून आगाइव्हज् लनघनू जात होते, आलण 
्याचव े  त्रॉयमधल्या सभास्थान  स्वतः त्रोजनाांन  द गात ओढून आणिेल्या घोड्याच्या पोटात अगोदरच 
प्रलथतयश ओलदसस आलण ्याचे पथक िपून बसिे होते—या प्रसांगापासून ्याने स रुवात केि . तो घोडा 
तेथे उभा केिेिा होता आलण भोवताि  त्रोजन्स बसून वालय द्ध कर त होते. ्यातून त न लवचार लनघािे. 
काह  या पक्षाचे होते क  घोड्याच्या िाकड  चौकट चा भाल्याच्या जबरदस्त घावाने भेद करावा; द सऱ्याांना 
वाटत होते टेकड च्या कडेिा नेऊन तो खडकाांवरून खाि  िोटून द्रावा; तर आणख  काह  जणाांचे मत 
होते क  देवाांना शाांत करण्यासाठ  तो िाकड  घोडा एक अपूवण लनवणपण म्हणून होता तेथेच उभा राहू 
द्रावा—आलण अखेर झािे तेच. कारण त्रोजन्सवर सवणनाश आलण सांहार ओढवनू आणणाऱ्या, आगाइव्ह 
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व र—मांड ातल्या लनवडक योद्ध्याांन  भरिेिा तो ―िाकड  घोडा‖ त्रॉयने आपल्या तटाच्या आत 
घेतल्यानांतर त्रोजन्सचे पतन व्हाव े हे लनयत नेच ठरलविे होते. चारणाने गाण्यात प ढे साांलगतिे क  ते 
ॲलकअन िढवय्ये आपि  िपण्याच  पोक  जागा सोडून घोड्यातून ओसांडून बाहेर पडिे लन त्रॉयचा 
्याांन  लवध्वांस केिा; त्रॉयच्या उांच चढाच्या रस््यातून लवखरून ्याांन  जेथे जात ि तेथे कसा सवणत्र नाश 
करून टाकिा, आलण साक्षात य द्धदेव ॲलरझसारख्या लदसणाऱ्या ओलदससने बहाद्दर मेनेिॉससह थेट 
दैर्फोबसच्या घरात जाऊन, तेथे सवात अलतभ षण िढा िढवनू अथ न च्या परमोदार सा्ाने शवेट  ्यात 
लवजय कसा लम लविा—्याचे सारे वणणन चारणाने गाण्यात केिे. 
 
 तो लवख्यात चारण हा पोवाडा गात असता ओलदससच्या भावना अनावर झाल्या आलण डोळ्यातून 
ओघ णाऱ्या आसवाांन  ्याचे गाि लभजिे. स्वतःच  नगर  आलण म िे महासांकटातून वाचवण्यासाठ  
य द्धात िढताना ्या नगर प ढे आलण सोब्याांप ढे धारात थी पडिेल्या लप्रय पत च्या देहाभोवत  बाहू टाकून 
रडणाऱ्या स्त्र सारखा तो रडिा. ्या स्त्र िा आपिा पत  मरणाच्या यातनाांन  आचके देत पडिेिा लदसतो. 
्यािा लमठ  मारून त  उच्च शोकस्वर काढते पण शत्रू यऊन लतच्या पाठ वर व खाांद्रावर भाल्याांचे दाांडे 
मारतात, आलण लतिा दास्याच्या आलण कष्टाच्या ज वनासाठ  ओढून नेतात, लतचे गाि लतच्या करुणास्पद 
शोकाने स कून गेिेिे असतात. ओलदससच्या डोळ्यात उस ून येणारे अरॅू लततकेच दयन य होते, आलण 
जर  ॲम्ल्सनस राजाखेर ज इतर सवांपासून ्याने ते िपवण्याचे साधिे तर  ्याच  अवस्था राजाच्या 
िक्षात आल्यालवना रालहि  नाह , कारण तो शजेार च बसिा होता आलण ्याचे जोराने लवव्ह णे ्याने 
ऐकिे होते. राजाने ता्का  आवाज उांचावनू रै्फलसअन सागर-नायकास उदे्दशून म्हटिे,— 
 
 “माझ्या उच्चक ि न व मानन य सरदाराांनो, कत पा करून शाांत रहा, लन देमोदोकसच्या व णेचे सांग त 
थाांबू द्रा, कारण असां लदसतांय क  ्याच्या गाण्याचा लवषय प्र्येकािा आवडेि असा नाह . आपण 
सायांभोजनाथण बसल्यावर आपल्या थोर चारणाने गाणे स रू केल्यापासून आपिे हे अभ्यागत आ्यांलतक 
द ःखाचे अरॅू अव्याहतपणे गा  त आहेत. ्याांच्या भावनाांना काह तर  त व्र द ःखाने आक ि केिे असाव!े 
चारणािा गायन- वादन स्थलगत करू द्रा म्हणजे यजमान लन अभ्यागत अशा आपणा सवांनाच हसता 
खे ता येईि. ते लकत तर  अलधक सांतोषदायक होईि! कारण ह  सग   व्यवस्था, हा लनरोपाचा 
भोजनो्सव लन आमच्या हृदयाचा स्नेहभाव दशणलवणाऱ्या या लमत्र्वाच्या देणलया, या आपल्या मानाहण 
पाह ण्यासाठ च हो्या. व्यवहारज्ञानावर हकलचतह  अलधकार साांगणाऱ्या कोण ह  माणसािा परका मन ष्ट्य 
आलण याचक भावासारखाच आहे.” 
 
 “आलण रॅ मान आता त म्हािा म  प्रार्तथतो क  त म्ह ह  लततकेच लमत्र्व आमच्याश  ठेवाव ेआलण म  
लवचार न ्या प्रश्नाांच  उत्तरे देण्याचे क ठल्यातर  सूक्षम हेतूने टा ू नये! मोक ेपणाने बोिणे आपल्याकडून 
अलधक दालक्षण्याचे ठरेि. ्या नावाने त मचे मातालपता, आलण नगरातिे लन भोवतािच्या प्रदेशातिे लमत्र 
त म्हािा ओ ख त, ते नाव मिा साांगा. एकदा जन्मािा आल्यावर, न चक ि न असो वा उच्चक ि न—
नावालवना तर कोण ह  वावरत नाह , जन्मताच प्र्येकािा ्याचे आईबाप नाव देतात. ्याचप्रमाणे त म्ह  
मिा साांगायिा हव ेक  त म्ह  कोठून आिात, कोण्या रा्याचे लन नगराचे आहात; म्हणजे त म्हािा तेथे 
घेऊन जाणाऱ्या माझ्या नौकाांना योलय तो मागण मनाश  आखणे शर्कय होईि. कारण रै्फलसअनाांकडे कणणधार 
नसतात; इतर जियानाांना असतात तश  स काण -वल्ह ह  नसतात. नालवक सांघाच्या मनात काय लवचार 
आहे ते आमच्या नौकाांना उपजतब द्ध ने क ते. ्याांना प्र्येक नगर, प्र्येक स प क भमू  माह त आहे, आलण 
ध र्कयात लन ढगात झाकल्या गेिेल्या असताह , मोडण्यातोडण्याचे भय हकवा र्फ टण्याच  आशांकाह  न 
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बा गता ्या नौका सागराच्या अर्फाट लवस्तारावरून वगेाने मागणक्रमण करतात. याचव े  माझा लपता 
नॉलसथूस याने मिा लदिेिा भयसूचक इशाराह  त म्हािा साांलगतिा पालहजे. तात साांगत क  इथे येणाऱ्या 
सवांना स खरूपपणे स्वदेश  पोहोचलवण्याच्या आमच्या लवशषेालधकाराांबद्दि पॉस दोनिा असूया होत . ्याचे 
भालकत होते क , तो देव, एखादे लदवश  धूमावतत्त सागरावर कोणािातर  सोबत करून स्वदेश  परत येताना 
आमच्या स सज्ज नौकाति  एखाद  भलन कर ि—आलण आमच्या नगर वर ि एक प्रचांड पवणततटाच  छाया 
आण ि. असे तो वतद्ध नतपत  साांगत असे; आलण तो देव तसे कर ि हकवा पलरम्स्थत  आहे तश च राहू देईि 
हे ्याच्या इच्छेन सार ्यानेच ठरवायचे आहे.” 
 

 “आलण आता त मच्या भ्रमणाांचा स्य वतत्ताांत त म्ह  साांगावा असे आवाहन म  करतो. मन ष्ट्यवस्त  
असिेल्या जगाच्या क ठल्या भागात त म्हािा त मच्या भ्रमांत ने नेिे? कोणत  स ांदर नगरे पालहि त आलण 
्यातिे िोक कशा प्रकारचे होते? त म्हािा शत्र ्व करणाऱ्या जमात  आलण लवलधलनषेधशून्य रानट  िोक 
भेटिे, क  कोणा लमत्रभाव ठेवणाऱ्या देवभ रू माणसाांश  त मचा सांबांध आिा ? तसाच आगाइव्हज् च्या व 
त्रॉयच्या पतनाचा शोकजनक वतत्ताांत ऐकताना कोण्या ग प्तव्यथेने त म्हािा रडायिा िाविे. याचाह  
ख िासा आमच्याप ढे करा. घटनाांच्या आकत लतबांधात घोर आपत्त  लवणून भाव  लपढ्ाांसाठ  गाणे तयार 
करण्यात देव उत्तरदाय  नव्हते काय ? कदालचत् इलिअमप ढे समराांगण  पडिेिा त मचा एखादा 
िलनसांबांधाने झािेिा नातेवाईक असेि, जावई हकवा सासरा असा चाांगिा माणसू—असाच कोण तर  
स्वतःच्या रक्ताच्या आलण स्वक  ाच्या माणसाांनांतर सवात जव चा हकवा एखादेव े  त मचा सोबत  असेि, 
एखादा त मचे हृदय कसे हजकाव े हे जाणणारा खरा लमत्र! कारण सहान भतू श ि स्नेह देख ि 
भावाइतकाच लप्रय असू शकतो.” 
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सगभ ९ – सायक्िंॉप्स 
 
 राजािा उत्तर देण्यासाठ  अनेक लहकमत  अांग  असणाऱ्या ओलदससने आपि  कहाण  स रू 
केि ,— 
 
 माझे परमपू्य नरेश ॲम्ल्सनसमहाराज, खरोखरच आपल्या चारणासाख्याचे, ्याच्या देवत ल्य 
स्वरातिे गायन ऐकणे हा धन्य अन भव आहे! मिा स्वतःिा वाटते क  सांपूणण िोकसमूहाच्या हृदयात 
उ्सवानांदाचे रा्य असेि, आलण भोजन करणारे जागेवर बसल्याबसल्या सभा मांडपात ि चारणाचे ग त 
ऐकत असत ि, प ढे रोट, माांसखांड वगैरे लवप ि खाद्र, आलण वाडलयातून काढिेिे मद्र पलरचारक सवणत्र 
लर्फरून सवांचे चषक भरून देत असेि, अशा प्रसांगापेक्षा अलधक प्रसन्नकार  द सरे काह  नाह ! माझ्या 
लवचारसरण प्रमाणे जण  ह  पलरपूतीच वाटते मिा. 
 
 तथालप आपण लनरृय केिेिा आहे क  माझ्या व्यथाांच  खोिवर छानन  करून माझे द ःख त व्रतर 
करायचे! बरे तर ! म  क ठे स रुवात करू? आलण शवेट कोठे करू? कारण स्वगातल्या देवाांन  मिा 
भोगायिा िाविेल्या द ःखाांच  याद  बर च िाांबिचक आहे. माझे नाव आपणाांस साांगून म  स रुवात कराव  
हे बरे. त म्हा सवांना हे मालहत व्हाव ेअश  माझ  इच्छा आहे, कारण दैवाच्या लनष्ठ र हातातून जर म  लनसटिो 
तर, भलवष्ट्यका  , म  लकत ह  दूर राहत असिो तर  त मचा लमत्र म्हणनू माझ  गणना करता याव . 
 
 म  िेअर्ततझचा प त्र ओलदसस; सारे जग माझ्या य लक्तबाज डावपेचाांबद्दि बोिते आलण माझ  क ती 
स्वगापयंत पोहोचि  आहे. माझे घर इथाकाच्या लनरभ्र आकाशाखाि  आहे. आमच्या भमू च  द रून स्पष्ट 
लदसणार  खूण आहे—वाय मार्तजत नेलरतॉनचे वतक्षाच्छालदत लशखर. वस्त  असिेल्या अनेक द्य पाांवर आमचे 
शजेार  आहेत, आलण त  बटेे जव जव  आहेत; द लिलचअम लन साम , आलण वनावतत्त झॉहसथस. पण 
सम द्रात सवात दूरवर असिेि  इथाका पलरृमेिा कििेि  अश  वसि  आहे, तर इतर बटेे उषेिा व 
उगव्या सूयािा सन्म ख आहेत. भमू  खडबड त आहे, पण प रुषाांचे सांगोपन करण्यास योलय, आलण लनदान 
मिा तर  माणसाच्या दृष्ट िा स्वदेशाहून अलधक मध र दशणन कोणते हे मालहत नाह . देवाांश कॅलिप्सोने 
लतकडे लतच्या ग ांर्फागतहात मिा ठेवनू घेण्याच  खूपच लशकस्त केि , कारण लतिा माझ  प्न  व्हायचे होते, 
आलण ्याच उदे्दशाने ्या ऐइअन डालकन  ससीने लतच्या द गात मिा थाांबवनू ठेविे होते; पण कध  ्याांन  
माझां हृदय प भर देख ि हजकिे नाह . हे इतके खरे आहे क  मन ष्ट्य जर  परर्कया देशात जाऊन एखाद्रा 
सांपन्न घरात आपल्या िोकाांपासून दूर स्थालयक झािा असिा तर  ्यािा आपि  मायभमू  आलण आपिे 
आईबाप हेच सगळ्यात लजव्हाळ्याचे वाटतात. असो, आता म  साांगायचा समय आिा क  त्रॉयहून परत 
प्रवासािा लनघािो तेव्हा झ्यसूने कोणत  अनथणकार  जियात्रा माझ्या वायािा आणि  ते. 
 
 ्या वाऱ्याने मिा ह  वारपणे इलिअमहून हिविे ्यानेच मिा लसकोन्सच्या इस्त्ररॅस नगरास 
आणिे. ते नगर ि टून ्याच्यावर ि िढाऊ प रुषाांचा म  लनःपात केिा. नगरातून हजकिेल्या लस्त्रया आलण 
सांपन्न िूट आम्ह  वाटून घेति ; व शर्कय लततक  न्याय्य वाटण  म  केि  व कोणािाह  ्याचा यथायोलय 
वाटा कम  पडू लदिा नाह . नांतर म  म्हणािो क  आपण लनघून जाणे बरे; सर  येथून पाय काढिा पालहजे. 
पण माझ्या मूखण अन यायाांन  नकार लदिा. मद्र तेथे भरपूर होते, आलण ग रेढोरेह ; ्याांन  मद्रपान चािू 
ठेविे आलण सम द्रलकनार  मेंढरे लन पोसिेि  ग रे कापण्याचा सपाटा िाविा. दरम्यान लसकोन्सवास याांन  
जाऊन, आतल्या प्रदेशात राहणाऱ्या ्याांच्या शजेारच्या इतर लसकोन्सवास याांना मदत साठ  साद घाति . 
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ते शजेार  सांख्येने जास्त तसेच अलधक खांब र, जरूर पडेि तसे रथावरून हकवा पाय ह  िढण्यास 
प्रलशलक्षत केिेिे. उजाडताच मोसमातल्या पािव र्फ िाांसारख्या दाट ने ते आमच्यावर चािून आिे, आलण 
नक्क च लदसू िागिे क  झ्यसूचा हेतू माझ्या द दैव  अन यायाांच  धडगत ठेवण्याचा नाह , आलण आमच्यावर 
र्फार वाईट प्रसांग ओढवणार आहे. नौकाांजव  व्यवम्स्थत य द्धच ज ांपिे, आलण ब्रॉन्झच्या भाल्याांच्या रै्फर  
एकमेकाांवर झडल्या. सबांध सका भर आलण लदवसाचा लदव्य प्रकाश त व्र होईपयंत आम्ह  जागच्याजाग  
लटकून रालहिो व ्याांचे अलधक सांख्याब  रोखून ठेविे; पण नाांगरणारा आपल्या बैिावरचे जूां काढतो ्या 
स मारास, सूयण किू िागल्यावर लसकोन्सवास य वरचढ झािे आलण ्याांन  ॲलकअन र्फ   र्फोडि . प्र्येक 
नौकेवरच्या माझ्या योद्ध्याांतिे सहजण ठार झािे. बाक च्याांन  काह  तर  करून नलशबािा ह िकावण  
लदि  आलण आम्ह  लजवांतपणे लनसटिो. 
 
 द ःखभर त अांतःकरणाांन  आम्ह  इस्त्ररॅसहून प ािो. कारण आपण बचाविो या आनांदािा, 
आमच्या बरोबर ने िढिेल्या लप्रय योद्ध्याांलवषय चे आमचे द ःख म रड घाि त होते; आलण लसकोन्सलवरुद्ध 
झािेल्या िढाईत गारद झािेल्या आमच्या द दैव  लमत्राांना प्र्येक  त नदा मानवांदना लदल्यालशवाय म  ्या 
बाकदार नौका लनघू लदल्या नाह त. मेघलवन्यास करणाऱ्या झ्यूसने आता माझ्या नौदिावर उत्तरेकडून 
भयानक त र्फान सोडिे. भमू प्रमाणे सागरािाह  ्याने ढगाच्या छताने झाकून टाकिे, लन आकाशातून 
आमच्यावर अांधःकार िोटिा. वाऱ्याने आमच्या नौका आडव्या ढकिल्या जाऊ िागल्या, आलण वाऱ्याच्या 
र्फटर्कयाांन  लशडाांच्या र्फाटून हचध्या झाल्या. मरणाच्या भयाने आम्ह  लशडे तक्तपोश वर उतरून घेति  लन 
सवण शलक्तलनश  उघड्या बोडर्कया नौका लकनाऱ्याकडे वल्हव त चािवल्या. याप्रमाणे ओ  ने दोन लदवस लन 
दोन रात्र  लशणवटा आलण हचता मनािा क रतड त असता तसेच तग धरून रालहिो. पण स ांदर उषेने लतसर  
सका  आकाशात दाखि केल्याबरोबर आम्ह  डोिकाठ्या उभारल्या, श भ्र लशडे वर चढवि  आलण नौका 
मागावर ठेवण्याचे काम वाऱ्यावर लन कणणधाराांवर सोपवनू खाि  बसिो. पाण्याचा र्फ गवटा, प्रवाह आलण 
उत्तर वायू याांन  सांगनमत करून, म  मलॅिआिा व सा घाि त असता मिा मागावरून ढकिून 
लसथेराप ढून वाहवत नेिे नसते; तर म  खरे म्हणजे माझ्या देशािा स खरूप पोहोचायचा. 
 
 नऊ लदवसाांपयंत ्या नतद्रष्ट वाऱ्याांन  माशाांचा स  स  ाट असिेल्या सम द्रावरून माझा पाठिाग 
केिा; पण दहाव्या लदवश  आम्ह  शाकाहार  ज वन कां ठणाऱ्या कमिभक्षकाांच्या देशािा पोहोचिो. आम्ह  
गोडे पाण  घेण्यासाठ  नौकाांवरून उतरिो आलण माझे नालवक सांघ ता्का  नौकाांजव  ्याांच्या मध्यान्ह 
भोजनािा बसिे. पण घासभर खाऊन पाण्याचा घोट घेऊन होताच, माझ्या अन यायाांपकै  दोघाांना म  
अांतप्रणदेशात तेथ ि मानव  प्राण  कसल्या प्रकारचे आहेत हे शोधून काढण्यास पाठवनू, ्याांच्याबरोबर दूत 
म्हणून लतसरा लदिा. ते िगेच गेिे आलण कमिभक्षकाांन  सांपकण  साधण्यास ्याांना व े िागिा नाह . 
माझ्या लमत्राांना ठार माराव ेअसे ्या तदे्दश याांच्या मनात देख ि आिे नाह ; ्याांन  काय केिे तर ्याांना 
थोड  कमिर्फ े खायिा लदि  आलण ्या वनस्पत चे मध य क्त र्फ  प्र्येकाने खाताच आम्हािा येऊन 
बातम  देण्याचे हकवा लनसटून प ण्याचे सारे लवचार ्याांच्या मनातून नष्ट झािे. आहोत तेथेच रहाव,े 
कमिभक्षकाांच्या सांगत त कम ाांवर चराव ेआलण परत जायिा आपल्यािा घर आहे हे लवसरून जाव,े 
एवढ च इच्छा आता ्याांना रालहि . ्याांना परत नौकाांकडे आणण्यास मिा ब ाचा वापर करावा िागिा; 
आलण वाटेने ते रडिे, पण एकदा नौकाांवर आणल्यावर ्याांना म  बैठक च्या र्फळ्याांखाि  ओढ त नेऊन 
बेड्या घािून ठेविे. मग म  माझ्या एकलनष्ठ पथकातल्या बाक च्या िोकाांना अगद  िौकर ्याांच्या वगेावर 
नौकाांवर चढण्याच  आज्ञा केि ; कारण ्याांच्यातिे आणख ह  काह  कम  र्फ े खाऊन, घर  परतण्याचा 
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लवचार सोडून देत ि अश  मिा भ त  वाटत होत . ते ता्का  नौकारूढ झािे, बसण्याच्या र्फळ्याांवर 
जाऊन आपापल्या स्थानाांवर बसिे आलण रे्फसा  िाटाांवर ्याांन  वल्ह  मारि . 
 
 तेव्हा तो देश सोडून लखन्न मनाने आम्ह  प ढे चाििो, आलण सायर्किॉप्सच्या देशािा आिो. ते उग्र, 
असांस्कत त िोक, िावण साठ  हकवा नाांगरण साठ  कध  हात न उचिणारे, केव  दैवावर भरवसा ठेवणारे 
असे होते. ्याांना हव  असिेि  सार  लपके, न िावता लन जम न न कसताच उगवनू वर येतात—गहू व 
जव, आलण द्राक्षविेींना येणारे द्राक्षाांचे लवप ि घड व ेेवर पडणाऱ्या पावसाने लपकून ्याांना मद्र प रवतात. 
शासन हकवा व्यवस्थेसाठ  लवलधलनयम करण्यास ्याांच्या जनसभा नाह त हकवा ्याांच्या काह  प्रस्थालपत 
रुढ ह  नाह त. पवणतात उांचावर खोि ग हातून ते राहतात आलण प्र्येक मन ष्ट्य ्याच्या बायकाम िाांवर 
अलधकार गाजवतो; ्याचा शब्द हाच ्याांचा कायदा लन शजेाऱ्याच  कोण  काड च ह  पवा कर त नाह . 
 
 ्याांच्या लकनाऱ्यावरच्या नौकारॅयापासून र्फार दूरह  नाह  लन जव ह  नाह  असे एक वनरॅ सांपन्न 
द्य प आहे; ्याच्यावर भरपूर झाड  असून असांख्य बकऱ्याांचे ते लनवासस्थान आहे. मानवाने ्याांना भेडसावनू 
प वनू िावण्यासारख्या पाऊिवाटाह  बेटावर केिेल्या नाह त, हकवा वनातल्या गैरसोय  सोश त व 
डोंगरमाथ्यावरून भटकत लशकार  क त्र्याांसह कोण  लशकार ह  बेटावर जात नाह त, ्याम  े तेथ ि बकऱ्या 
रानट  आहे. चराईसाठ  हकवा िागवड साठ  न वापरिेिे हे द्य प कायम तसेच पडिे आहेत—ना कध  
नाांगरिेिे व ना कध  पेरिेिे; आलण माणसाचा पाय कध  न िागणार  ह  भमू  ―बें-बें‖ करणाऱ्या बकऱ्याांना 
स खाने चरण्याचे स्थान झािे आहे. म  ख िासा करायिा हवा क  सायर्किॉप्स या िोकाांकडे आमच्या 
रक्तवणण अग्रभाग असिेल्या नौकाांसारखे काह  नाह , हकवा परदेश  नौकारॅयाांकडे सम द्रपार ये जा 
करण्याच  गरज भागवण्यासाठ  राष्ट्राराष्ट्रामध्ये द णव ण ठेवणाऱ्या व्यापार  नौका बाांधणारे कारालगरह  
नाह त. तसे असते तर ्याांन  ्या बटेाच  सायर्किॉप्ससाठ  एक उत्तम वसाहत बनवनू टाकि  असत . 
कारण हा द्य प प्रदेश लनकस म   च नाह , तर योलय ऋत मानाप्रमाणे कोणतेह  प क देऊ शकेि असा आहे. 
करड्या सम द्राच्या कडेकडेने भ सभ श त पाणथ  ततणभमू  आहेत, तेथे द्राक्षविे  कध च स कणार नाह त; 
आलण नाांगरणे शर्कय व्हाव े अश  भरपूर सपाट जम न आहे. लतच्यावर दर कापण िा भरघोस प क 
काढण्याच  खात्र  ्याांना बा गता आि  असत ; कारण पतष्ठभागाखािच  मात  र्फारच सकस आहे. 
्याचप्रमाणे तेथे एक स रलक्षत नौकारॅय आहे. ्यात तर नाांगर टाकण्याच  हकवा दोराांन  नौका बाांधून ्या 
बांलदस्त ठेवण्याच ह  जरुर  नाह . त मच्या नालवकसांघाने एवढेच करायचे क  नौका रेत वर ओढून आणायच  
आलण आतून लनघण्याच  उ्कट इच्छा होण्याच  लन योलय तो वारा स टण्याच  वाट पहायच . शवेट , 
नौकारॅयाच्या म खाश  गोड्या पाण्याचा एक प्रवाहह  पॉपिर वतक्षाांच्या वालटकेत ि एका ग हेतून उस त 
बाहेर पडत असतो. 
 
 येथेच आम्ह  लकनाऱ्यावर आिो. कोण तर  देवानेच ्या काळ्याक ट्ट रात्र  आम्हािा योलय वाटेने 
नेिे असिे; कारण डोळ्याांसमोर काह  लदसणेच शर्कय नव्हते. नौकाांभोवत  दाट ध के होते आलण डोर्कयावर 
ढगाांन  झाकिेल्या चांद्राचा एक प्रकाशलकरण देख ि पतथ्व पयंत पोचत नव्हता. अशा पलरम्स्थत त ते द्य प 
आमच्यापैक  एकािाह  लदसिे नाह ; ्याच्या घरांग त जाणाऱ्या मोठ्या िाटास द्धा आम्ह  पालहल्या 
नाह त. आमच्या स नौका अगद  काठाच्या रेत िा िागेपयंत आम्हािा काह च लदसिे नाह . सगळ्या नौका 
लकनाऱ्याच्या प  ण वर आल्या तेव्हाच आम्ह  लशडे उतरवि . मग आम्ह  उड्या मारून लकनाऱ्यावर 
उतरिो, लन होतो तेथे झोप  जाऊन धन्यप ण्य असा लदनप्रकाश येण्याच  वाट पहात रालहिो. 
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 जेव्हा नव  उषा आि  लन लतने आपल्या रक्तवणण पताकाांन  आकाश उज ून टाकिे, तेव्हा ्या 
द्य पाचे जे दशणन आम्हािा झािे ्याने आम्हािा आनांद झािा, आलण बटेावर कायकाय आहे ते पहायिा 
आम्ह  लनघािो. िौकरच माझ्या िोकाांना काह  खायिा लम ाव ेम्हणून झ्यूसच  िेकरे असिेल्या अप्सराांन  
डोंगर  बकर  लर्फरायिा सोडि  ्याांना पहाताच आम्ह  आमच  बाकदार धन ष्ट्ये लन आमचे िाांब भािे 
नौकाांवरून आणिे, त न गट करून वगेवगे े झािो आलण सावजाांवर बाण सोडिे. थोड्याच व ेात, 
देवाांन  आम्हािा पूणण समाधान होईि अश  भरपूर लशकार लम वनू लदि . माझ्या नौकादिात बारा नौका 
हो्या; प्र्येक िा नऊ बकर  पडि  आलण मांड ींन  मिा लवषेश वाटा म्हणून दहा बकर  लदि . तेव्हा 
लदवसभर सूयण माव ेपयंत आम्ह  बसून माांसाांच्या या लवप ि सांचयाचे आस्वादस ख भोगिे व खाद्राच्या 
पाठोपाठ म रिेिे मद्र पोटात लरचविे; कारण आमच्या शोणवणण ज न्या मद्राचा सांचय अजून लरता झािा 
नव्हता. नौकाांच्या पेंद त (Holds) अद्रालप काह  भाग लशल्लक होता. कारण जेव्हा आम्ह  लसकोन्सचा पलवत्र 
द गण घेतिा तेव्हा आमच्या मांड ींतल्या प्र्येकाने किशाांमधून भरपूर साठा घेऊन ठेविा होता. आम्ह  तेथे 
बसिो असता खाड पि कड ि शजेार ि सायर्कप्िॉसच्या देशाकडे पहाताना आम्हािा ्याांच्या 
शकेोयाचा धूर लदसत होता. इतकेच नव्हे तर ्याांचे आवाज लन ्याांच्या मेंढ्ा-बकऱ्याांचे बें-बें असे शब्दह  
ऐकू येत होते. सूयण खाि  गेिा, रात्र पडि  आलण आम्ह  सम द्रलकनाऱ्यावर झोपिो. 
 
 उषेच्या पलहल्या आरक्त प्रकाशात म  माझे िोक गो ा करून ्याांना माझ्या आज्ञा लदल्या. म  
साांलगतिे, ―माझ्या भल्या लमत्राांनो, सध्याप रते त म्ह  येथेच रहाव ेअश  माझ  इच्छा आहे; दरम्यान म  माझे 
नौका आलण माझा नालवकसांघ घेऊन मालहत  काढावयािा जातो क  ्या लतकडच्या देशात कशा प्रकारचे 
िोक आहेत, आलण ते पाशव  लन लवलधलनषेध नसिेिे रानट  िोक आहेत क  आलतथ्यश ि व देवलभरू 
माणसे आहेत.” 
 
 मग म  नौकेवर चढिो लन माझ्या मागे येऊन दोर सोडण्यास नालवकाांना साांलगतिे ते ताल्का  
नौकेवर आिे व बसण्याच्या र्फळ्याांवर आपापल्या जाग  जाऊन करडे पाण  वल््ाांन  घ स ू िागिे. म ख्य 
भमू चा लकनारा काह  र्फार अांतरावर नव्हता. ्याच्या सवांत जव च्या टोकाकडे आम्ह  जाऊ िागिो तेव्हा 
एक ग हा आम्हािा लदसि ; त  सम द्राच्या जव  असून लतचे उांच प्रवशेद्यार वरच्या िॉरेि झ डपाांच्या छायेत 
होते. तेथे मेंढ्ा-बकऱ्याांचे मोठािे क प रात्र  कोंडून ठेविेिे असत आलण ग हेच्या तोंडाभोवत  एक आांगण 
भोवतािच्या उांच पाईन आलण उांच र्फाांद्रा असिेल्या ओक वतक्षाांच्या मधल्या जागेत दगड खोि रोवनू 
बाांधिेल्या प्रचांड हभत ने बांलदस्त केिे होते. त  एका लवकटकाय प्राण्याच  ग हा होत ; तो एक एकिकोंडा, 
स्वजात याांश  सांबांध न ठेवणारा, आपल्याच लवलधशनू्य मागाने त टकपणे राहणारा, द सऱ्या क पाांपासून 
वगेळ्या केिेल्या क पाांचा मेंढपा  होता. आलण काय भयानक राक्षस होता तो ! आपल्यासारखे अन्नपाण  
खाणारा माणूस असे ्यािा कोण  मानिे नसते ्यापेक्षा ्यािा पाहून उांच टेकड्याांतिे एकटेच लदमाखाने 
उांचावणारे एखादे वतक्षाच्छालदत लशखर कोणािा आठविे असते ! 
 
 या लठकाण  माझ्या लनष्ठावांत अन यायाांना तेथे नौकेपाश  पाहाऱ्यावर रहायिा साांगून म  स्वतः 
आमच्या जथ्यातिे सवांत उत्तम बाराजण लनवडिे आलण प ढे गेिो. माझ्याबरोबर म  थोडे गदण छटेचे 
म रिेिे मद्र बकर च्या चामड च्या ब धल्यात घेतिे; ते मिा य ॲम्न्थसप त्र मरॅॉन याने लदिे होते; इस्त्ररॅसचा 
पािनहार देव ॲपॉिो याचा हा प जार  होता; ्याने हे मद्र यासाठ  लदिे होते क  र्फ बस ॲपॉिोिा 
वालहिेल्या पलवत्र वतक्षवालटकेत ्याच्या घरापाश  जेव्हा आम्ह  गेिो तेव्हा ्याच्या प जार  पदाचा मान ठेवनू 
्यािा, ्याच्या प्न िा लन म िािा सांरक्षण लदिे. ्या माणसाने मिा काह  उत्तम उपहार लदिे—घड व 
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स वणण सात महाभार, श द्ध चाांद चा मद्रलमरॅणाचा वाडगा आलण मोठ्या राांजणातून काढून लदिेल्या म रिेल्या 
लनख  मद्राचे प रते बारा किश भरून मिा ्याने लदिे. आलण लकत  अद भतू पेय होते ते. तो स्वतः, ्याच  
प्न  आलण एक पलरचालरका याांच्याखेर ज सारे सेवक, दास  आलण घरात ि इतर माणसे याांच्यापासून ते 
ग प्त ठेविे होते. हे आरक्त लन मद्रय क्त द्राक्षासव सेवन करतेव े  तो ्या मद्राचा एक पेिा व स पेिे पाण्यात 
लमलरॅत कर त असे आलण वाडलयातून ्याचा येणारा मध र स्वाद अट  मोह उ्पन्न करणारा असे—ते प्रसांग 
असे होत  क  सोव ेपणाने मद्र नाकारण्यास काह च गम्मत वाटणे शर्कय नव्हते. 
 
 असो, म  एक मोठा लशसा या मद्राने भरिा आलण एका लपशव त थोडे खाद्रपदाथणह  घेतिे; कारण 
जर  म  भेकड नाह  तर  मिा ताबडतोब एक भाव  अलनष्टस चन जाणविे क  ्यािा माणसाच्या हकवा 
देवाच्या कायदेकानूांन  लक्षत  नाह  अशा एखाद्रा राक्षस  शक्त च्या लन कू्रर प्राण्याश  समोरासमोर आमच  
गाठ पडणार आहे. ्या ग हेपयंत पोहचण्यास आम्हािा र्फार थोडा व े िागिा; पण लतचा धन  घर  
लदसिा नाह ; तो क रणात आपि  िठ्ठ मेंढरे व  त होता. तेव्हा आम्ह  आत गेिो आलण सग  कडच  न ट 
पाहण  केि . तेथे खारविेल्या चर्कर्कयाने पूणण भरिेि  टोपि  होत  आलण कोंडवाडे कोंकरा-करडाांन  गच्च 
भरिे होते. वषारांभ  जन्मिेि , उन्हाळ्याति , नव्याने झािेि , सग   वगेवगेळ्या गोठ्याांतून ठेविेि  
होत . स बक घडण च  ्याच  सार  भाांड , धार काढण्याच  भाजने लन वाडगे सारे द्ाच्या लनव  ने भरिेिे 
होते. 
 
 आता माझ्या िोकाांचा बेत होता क  आध  खारविेल्या चर्कर्कयाचे काह  गो े प वनू न्यावते; मग 
प न्हा परत येऊन करडे लन कोकरे ्वरेने हाकिून आपल्या ग ण  नौकेिा न्याव त, आलण मग खाऱ्या 
पाण्यावर चािू िागाव.े ्याांन  माझ  खूप लवनवण  केि , पण जर  ्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे करणेच र्फार बरे 
झािे असते, तर  म  ्याांना माझे मन व वनू लदिे नाह . मिा ्या ग हेच्या धन्यािा पहायचे होते, लन 
आमच्या ्या यजमानाकडून काह  स्नेहपूवणक देणलया मिा लम त ि अश  आशा होत . पण प्र्यक्ष जे 
घडिे ते लनरा ेच होते. तो जेव्हा तेथे प्रगट झािा तेव्हा आमच्या जथ्यािा एक अलप्रय आरृयाचा धक्का 
बसिा. 
 
 आम्ह  लवस्तव पेटविा, एक पशू मारिा, नैवदे्र दाखविा आलण चर्कर्कयाचे आमच्याप रते गो े 
घेतिे. खाणे झाल्यावर तेथेच ्याच  वाट पाहत बसिो. शवेट  तो आिा. ्याने आपिा क प हाकून आत 
आणिा. एक सपणणाचा मोठा भारा ्याने सायांभोजनाच्या लवस्तवासाठ  वाहून आणिा होता; तो ्याने ग हेत 
इतर्कया जोराने खाि  आद िा क  आम्ह  भेदरून घाईघाईने आणख  आतल्या पोक  त माघार घेति . 
दरम्यान ्याने आपल्या िठ्ठ मेंढ्ा ग हेच्या अलधक रुां द भागात हाकिल्या; कारण ्याांच  तो धार काढणार 
होता; एडके लन बोकड मात्र ्याने ग हेबाहरेच्या हभत ने वढेिेल्या अांगणात ठेविे. मग ्याने एक प्रचांड 
लश ा उचिून त  प्रवशेद्यारात बसवनू ते बांद केिे. त  चपट  लश ा इतक  प्रचांड होत  क  चार चाकाांचे व स 
भार  गाडे िावनूह  त  जलमन वरून हिवता आि  नसत . यावरून त म्हािा कल्पना येईि क  ग हाप्रवशे 
बांद करणाऱ्या ्या खडकाचा आकार केवढा राक्षस  होता. नांतर तो आपल्या मेंढ्ाांच  लन बें-बें करणाऱ्या 
बकऱ्याांच  धार काढण्यास बसिा. ते काम ्याने पद्धतश रपणे केिे; धार काढणे सांपलवताच प्र्येक माद श  
लतचे लपिू तो ठेव त होता. मग ्या श भ्र द धातिे लनम्मे लवरजून, सवण भाांड  गो ा करून, त  लवणिेल्या 
टोपल्यातून ्याने रचून ठेवि  आलण बाक चे दूध भाांड्यातून तसेच राहू लदिे; ते सायांभोजनाचे व े  
लपण्यास िागेि म्हणनू हाताश च असाव े यासाठ  ्याचे हे काम प रे झाल्यावर व बाक च  कामे 
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आटोपल्यावर ्याने लवस्तव पेटविा. आम्हािा पालहिे लन प्रश्न लवचारण्यास स रुवात केि . तो 
म्हणािा,— 
 
 “परके िोक ! आलण कोण आहात बरे त म्ह  ? सम द्राच्या मद्रमागांवरून क ठल्या देशाहून आिात 
? त मचे व्यापार  साहस आहे, का इतराांचा नाश करण्यासाठ  स्वतःचा ज व धोर्कयात घािणाऱ्या भटर्कया 
चाच्याांसारखे सांचार कर त आहात?” 
 
 मनातून आम्ह  लवगत धैयण झािो. ्याचा प्रचांड घ मणारा आवाज ऐकून आलण त  राक्षस  आकत त  
पाहून आमच  घाबरग ांड  उडाि . तर ह  ्यािा उत्तर देण्यास मिा कसेबसे शब्द सापडिे,— 
 
 “आम्ह  ॲलकअन्स आहोत. त्रॉयहून परत लर्फरताना, लवरोध  वाऱ्याांम  े सागराच्या अर्फाट 
लवस्ताराम  े वाट च किेिे आहोत. इकडे येण्याचा लवचार दूरच, आम्ह  थेट स्वदेश  जाण्याचाच हेतू ठेविा 
होता, पण आमच  लदशाभिू झाि ; मिा वाटते त  तश  व्हाव  ह  झ्यसूच च इच्छा होत . आम्ह  
ॲते्रअसप त्र ॲगमेॅम्नॉनच्या सेनेतिे याचा आम्हािा अलभमान वाटतो. इलिअमच  महान नगर  उद ध्वस्त 
करून लन लतचे सवण सैन्य नष्ट करून ्या राजाने जगात आज सवणरॅेष्ठ क ती लम वि  आहे. आम्ह  कम  
दैववान, येथे त मच्या भेट िा याचक म्हणनू आिो आहोत,—त म्ह  आमचा लमत्र्वाने समाचार नयाि हकवा 
अलधकह  उदार व्हाि या आशनेे, अलतथ्याचे लनयम त म्हािा लवलदतच आहेत. भिे रॅ मान, म  त म्हािा 
लवनलवतो क  देवाांप्र ्यथण आपिे जे कतणव्य ते आठवा, कारण आम्ह  त मच्या दयेच्या सवणस्व  आध न आहोत, 
आलण याचक लन अभ्यागताांना अन्याय झािा तर प्रायलरृत्त देणारा झ्यसू लसद्ध आहे. तो प्रवाशाांचा देव; ्याांना 
वाटेवर साांभा तो आलण ्याांचे लवलशष्ट अलधकार स पूतण करतो.” 
 
 असे म  म्हणािो आलण ्याने ता्का  आपल्या लनष्ठ र हृदयातून उत्तर लदिे, “परर्कया मन ष्ट्या, तू 
एक मूखण तर  असिा पालहजेस, हकवा र्फार दूरच्या देशाहून आिेिा असावास. मिा देवाांच  भ त  हकवा 
्याांच्याबद्दि पू्यभाव लशकवण्यास लनघािा आहेस तो. आम्ह  सायर्किॉप्स ्याच्या र्फिकासकट ्या 
झ्यूसच  काड इतक  लक्षत  बा ग त नाह , हकवा बाक च्या ्या धन्यप ण्य म्हणलवणाऱ्या देवाांचाह , कारण 
आम्ह  ्याांच्यापेक्षा लकत तर  जास्त प्रब  आहोत. झ्यसूकडून उपद्रव होईि या भ त ने माझ्या इच्छेलवरुद्ध 
त िा हकवा त झ्या िोकाांना लजवांत सोडाव ेह  कल्पना मिा कध च लशवणार नाह . पण मिा साांग, त झ  
ग ण  नौका तू क ठे नाांगरि स इकडे आिास तेव्हा ? क ठे दूर लकनाऱ्यावर क  जव पास ? मिा त  
पहायच  आहे.” माझ्यावर क रघोड  करण्याचा तो प्रय्न कर त होता. पण मिा जगाचा प रेसा अन भव 
असल्याम  े म  ्याचा कावा ओ खिा व ्यािा तशाच िबाड ने सामना लदिा. 
 
 म  उत्तर लदिे, “माझ्या नौकेबद्दि म्हणाि तर त  र्फ टि ; भकूां पकार  पॉलसदोनने त मच्या देशाच्या 
स मेवर त  नष्ट केि . वाऱ्याने आम्हािा लनवाऱ्याच्या लकनाऱ्यावर नेिे होते, पण पॉलसदोनने त  नौका 
हाकिून भमू च्या सम द्रात लशरिेल्या खडकाांवर लभरकावि . म  लन माझे लमत्र कसाबसा ज व वाचवनू 
लनसटिो.” 
 
 यावर ्या क्रर पशूने काह  उत्तर लदिे नाह . ्याऐवज  तो उड  मारून उठिा लन माझ्या िोकाांकडे 
हात िाांब करून दोघाांना पकडून ्याांच  डोक  क त्र्याच  लपिे माराव  तश  भमू वर आपटि . ्याांचे मेंदू 
बाहेर पडून भमू वर वाहिे आलण ्याांन  जम न लभजलवि . ्याांचे हातपाय एकामागून एक तोडून उपट त 
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्याने एखाद्रा पवणत य हसहासारखे र्फाडून खाल्ले. आतड , माांस, हाडे, मज्जा, सवांचा र्फडशा उडेपयंत तो 
थाांबिा नाह . ते भेसूर दृश्य पाहून आमच्या सांपूणण असहायतेच्या जालणवनेे गलितगात्र झािेल्या आम्हािा 
रडणे आलण घोरभयाने झ्यूसकडे हात उांचावणे याखेर ज काह  करता येत नव्हते. सायर्किॉप्सने या मानव  
माांसाच्या भोजनाने आपिे लवशाि उदर भरून घेतल्यानांतर वर तो पाण  न घातिेिे दूध प्यािा, आलण 
ग हेतच आपल्या क पामध्ये झोप घेण्यास पसरिा आलण आत माझ्या पौरुषाने मिा कत त स प्रवतत्त केिे. 
प्रथम, लवचार केिा क  माझ्या क श त ि म्यानातून माझ  त क्षण धारेच  तिवार उपसून सरपटत 
्याच्यापाश  जाव,े योलय जागा हाताने चाचपून पहाव  आलण कमरेचा लजथे यकत तािा आधार लम तो ्या 
लठकाण  छात त भोसकाव;े पण प नर्तवचाराांत  म  तसे न करण्याचे ठरलविे; माझ्या िक्षात आिे क  तसे 
केिे तर सायर्किॉप्सइतकेच लनलरृतपणे तेथे आम्ह  नष्ट झािो असतो; कारण ्याने ्या प्रचांड खडकाने ते 
लवक्रा  ग हाम ख बांद केिे होते तो बाजूिा ढकिणे, अन्य मदत लशवाय न स्या आमच्या हाताांन  अशर्कय 
होते. तेव्हा ्या व ेेप रते आम्ह  तेथे न सते कण्हत क ां थत आलण धन्यप ण्य लदवस उजाडण्याच  वाट पाहत 
बसिो. 
 
 मतद  उषेने आपि  ग िाबप ष्ट्पे पूवण लदशिेा दाखलवि  न दाखलवि  तोच ्या सायर्किॉप्सने लवस्तव 
पेटलविा. आपल्या उत्तम मेंढ्ाचे दूध काढिे, साऱ्या क्रमाक्रमाने लप ून ्याांच  लपिे ्याांना िावि . हे 
काम सांपवनू ्याांचे सका चे उद्रोग उरकल्यावर, ्याने प न्हा एकदा माझे दोन िोक पकडून उचििे 
आलण आपिे भोजन लसद्ध केिे. खाणे झाल्यावर ्याने आपल्या प ष्ट मेंढ्ा ग हेबाहेर काढण्यासाठ  लवनाकष्ट 
तो खडक काढिा, पण जण ूबाणाांच्या भा्यािा झाांकण घािाव ेइतर्कया सहज तो ता्का  जागच्या जाग  
बसविा. मग प न्हा प न्हा श   घाि त ्याने आपिे सांपन्न क प उांचावरच्या चराईकडे हाकिे आलण म  
मागे रालहिो. हृदयात ख नाच  इच्छा जोपाश त म  ्याचा सूड घेण्यासाठ  काह तर  य क्त  शोधण्याकलरता 
डोके खाजव ूिागिो. जर ॲथ न ने माझ्या प्राथणनेिा प्रलतसाद देण्याचे मनावर घेतिे तर सवण काह  ठ क 
होणार होते. मिा रचता आिा तो सवात उत्तम बेत असा होता : गोठ्याजव  एक प्रचांड लहरव्या ऑलिव्ह 
िाकडाचा दाांडा पडिा होता, जून झाल्यावर हातात घेण्यासाठ  म्हणनू सायर्किॉप्सने तो कापून ठेविा 
होता. आम्हािा तो लदसिा दूरच्या जियात्रा करण्यासाठ  वापरावयाच्या रुां द त ाच्या व स वल््ाांच्या 
भारवाह  कत ष्ट्णनौकेच्या डोिकाठ सारखाच. ्याच  िाांब  लन जाड  पाहून आमचे हे असेच मत ्याच्याबद्दि 
झािे. या िाकडावर हात चािवनू म  एक सहा हात िाांब चा त कडा कापिा, आलण तो माझ्या िोकाांकडे 
देऊन ्यािा सवण बाजून  तासून ग  ग   त करायिा साांलगतिे. ्याांन  तो ग  ग   त केल्यावर म  तो हात  
घेऊन, एका बाजूिा तासून ्यािा अण कच दार टोक काढिे. मग तो लवस्तवाच्या जा ात कठ ण 
करण्यासाठ  ख पसिा आलण शवेट  तो का ज पूवणक बाजूिा ठेवनू, ग हाभर लवख रिेल्या लवप ि लढगातून 
शणे घेऊन ्याने तो झाकून टाकिा. मग ्या सायर्किॉप्सिा गाढ झोप िागेि तेव्हा ्याच्या डोळ्यात 
ख पसून तो दाांडा लप वटण्याच्या धोकेबाज कामात मिा मदत करण्यासाठ  माझ्या िोकाांना आपापसात 
लचठ्ठ्या टाकण्यास म  साांलगतिे. म  ्याांना लनवडिे असते अशाच चार जणाांच  नाव ेलचठ्ठ्यात लनघाि . 
तेव्हा मिा धरून आमच  त कड  पाच जणाांच  झाि . 
 
 सांध्याका  आि  लन लतच्यासह तो सायर्किॉप्सह  आपि  केसा  मेंढरे हाक त आिा. प्र्येक 
मेंढरू ्याने ग हेच्या रुां द भागात हाक त नेिे; बाहेरच्या हभत ने वढेिेल्या अांगणात एकह  ठेविे नाह , एक 
तर ्यािा काह तर  सांशय आिा असावा, हकवा एखाद्रा देवाने ्यािा धोर्कयाच  स चना लदि  असाव . 
प्रवशेद्याराचा तो जांग  दगड उचिून ्याने जागच्याजाग  बसविा आलण तो आपल्या मेंढ्ाांच  लन बें-बें 
करणाऱ्या बकऱ्याांच  धार काढण्यास बसिा. हे काम ्याने पद्धतश रपणे करून प्र्येक माद पाश  यथाक्रम 
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लतचे लपिू ठेविे. हे काम प रे होऊन साऱ्या कामलगऱ्या सांपल्यावर ्याने आणख  एकदा आमच्यातल्या 
दोघाांना पकडून आपिे सायांभोजन लसद्ध केिे. मग माझ  सांध  आि . माझ्या गदण छटेच्या मद्राने आयव्ह  
काष्ठाचा एक वाडगा भरून हात  घेऊन म  ्याच्यापाश  गेिो आलण म्हणािो, “हे घे सायर्किॉप्स, मानव  
माांस खाऊन झाल्यावर ते न ट उदरापयंत पोचलवण्यासाठ  थोडे मद्र, आलण आमच्या नौकेच्या पेंद त 
कोण्या प्रकारच  उांच  मलदरा साठवि  होत  ते स्वतः पारखून पहा. हे मद्र म  त िा उपायन म्हणनू 
आणिे, या आशनेे क  तू दयाब द्ध  दाखवनू मिा स्वदेश  जाण्याच्या वाटेवर मदत करश ि. पण त झ  
हहस्रता आमच्या सहनशक्त पलिकडे आहे. कू्रर राक्षसा, तू केिेल्या अशा कत ्यानांतर माणसाांच्या जगातून 
प न्हा त झ्याकडे कोण  भेट िा येईि ह  अपेक्षा त िा कश  करता येईि ?” 
 
 ्या सायर्किॉप्सने मद्र घेऊन ते लपऊन टाकिे आलण ्या मध र पेयाने ्यािा इतका अपूवण सांतोष 
झािा क  ्याने मिा आणख  एक वाडगा भरून मालगतिा. तो म्हणािा,— 
 
 “मिा आणख  थोडे मद्र देण्याचा भिेपणा कर, आलण मिा त झे नाव साांग, इथे लन आताच; म्हणजे 
त िा बह मोि वाटेि अश  देणग  मिा देता येईि. आमच्या सकस जलमन तून व ेेवरच्या पावसाने 
लपकलविेल्या द्राक्षाांच  आम्हा सायर्किॉप्स िोकाांच ह  एक मलदरा आहे, पण हे त झे म रिेिे मद्र म्हणजे 
अमतत लन देवान्न याांचा अकण च होय.” 
 
 असे तो सायर्किॉप्स म्हणािा लन म  ्यािा आणख  एक वाडगा भरून ते आरक्त मद्र लदिे. त नदा 
म  ्याचा वाडगा भरून लदिा आलण ्या मूखाने लतन्ह  व ेा तो त ापयंत लपऊन लरकामा केिा. शवेट  
जेव्हा मद्राने ्याच  ब द्ध  सांभ्राांत झाि  तेव्हा म  ्यािा भोळ्या लनष्ट्कपट सभ्यतेचा आव आणून म्हटिे,— 
 
 “सायर्किॉप्स, माझे नाव काय हे क ण्याच  त झ  इच्छा आहे ते म  त िा साांगेन; आलण ्याच्या 
बदि  तू कबिू केिेि  देणग  लम ायिा मिा हव  आहे. माझे नाव आहे नकोण . ्याच नावाने मिा माझ  
आई, वड ि लन माझे सारे लमत्र हाक मारतात.” 
 
 सायर्किॉप्सने लनघतणण लवनोदाने मिा उत्तर लदिे, “त म्हा साऱ्या िोकाांपैक  नकोण्यािा म  शवेट  
खाईन लन बाक च्याना ्याच्या अगोदर. त च माझ  त िा देणग  होईि.” 
 
 असे तो बोितो न बोितो तोच तो कोस िा लन सार  माणसे होतात तसा लनद्राक्राांत होऊन, 
आपि  राक्षस  मान एका बाजूिा लर्फरवनू भमू वर उताणा पडिा. हझगल्याम  े ्यािा ओकार  झाि  
आलण ्याच्या घशातून मानवमाांसलमलरॅत मद्राचा प्रवाह लनघून वाहू िागिा. म  ता्का  जाऊन आमचा तो 
दाांडा तापवनू िाि करण्यासाठ  लवस्तवाच्या राखेखाि  ख पसिा आलण दरम्यान माझ्या साऱ्या िोकाांना 
उते्तजनाथण सूचना लदि  क  क णाह  भेकडपणा करून मिा एकटा असहाय सोडणार नाह  अश  खबरदार  
नयाव . ऑलिव्ह-काष्ठाच्या ्या मेखेच  उग्र धगधग पाहून त  लहरव  असि  तर  पेटणारसे लदसताच तो 
दाांडा म  लवस्तवातून बाहेर काढिा, लन जेथे माझे िोक तयार उभे होते तेथे आणिा. स्वगणस्थ शक्तींन  
्याांच्या लठकाण  आता लनःशांक साहसाचे धैयण स्र्फ रलविे. तो ऑलिव्हचा दाांडा पकडून ्याांन  ्याचे 
अणक च दार केिेिे टोक ्या सायर्किॉप्सच्या डोळ्यात ख पसिे आलण म  माझे वजन िावनू तो दाांडा 
खोिपयंत लपरग िा. 
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 जसा नौकेच्या िाकडािा भोके पाडणारा मन ष्ट्य, ्याचे सवगांड  पट्ट्याच  दोन टोके दोन्ह कडे 
धरून ्याचे लगरलमट एकसारखे लर्फरव त असता ते खोि खोि घ सवतो, बऱ्याचशा ्याच पद्धत ने म  
आमच्या दाांड्याचे तापवनू िाि झािेिे टोक ्याच्या डोळ्यात दाबनू लर्फरलविे—अगद  ्या ज ्या 
िाकडाभोवत  रक्त उक त वर येईपयंत पेटिेल्या ब ब्ब  ाच्या ज ज  त ध राने ्याच्या पापण्या 
होरप ल्या, तसेच डोळ्याभोवतािचे कपा ह , आलण थेट ्याच्या डोळ्याच्या म  ात ि नसास द्धा ्या 
धग त तडतडू िागल्या. िोहार एखाद  भि  मोठ  क ऱ्हाड हकवा तक्षण , ्या िोखांडािा िवलचकपणा लन 
अलधक भक्कमपणा यावा म्हणनू तापवल्यावर थांड पाण्यात ब डवतो तेव्हा जो मोठा स ्कार होतो ्याच  मिा 
आठवण झाि . ्या ऑलिव्हच्या भोवत  सायर्किॉप्सच्या डोळ्याचा आवाज तसाच ―लस् ्  ्  ‖ करू 
िागिा. ्याने एक भयानक हकका   र्फोडि , लतचा प्रलतध्वन  ग हेच्या खडका  हभत मधून घ मिा, आम्ह  
लभऊन मागे मागे हटिो आलण ्याने रक्तबांबा  डोळ्यातून त  मेढ उपटून काढि . मग ्याने अांगात 
आल्यासारखे करून तो दाांडा दूर रे्फकिा, आलण ्या वाऱ्याच्या माऱ्यातल्या डोंगराांवरून शजेारपाजारच्या 
ग हेतून जे इतर सायर्किॉप्स रहात होते ्याांच्या नावाांने जांग  आरो   लदि . ्याचा आक्रोश ऐकूण ते सवण 
लदशाांन  आिे आलण ग हेबाहेर गो ा होऊन ्याांन  ्यािा काय झािे आहे म्हणनू लवचारिे,— 
 
 “अरे पोलिरे्फमस, अचानक त िा झािे तर  काय ? अशा या आरडाओरड्याने रात्र च्या शाांततेचा 
भांग करून आमच  झोपमोड तू का कराव स ? क ण  चोर त झ  मेंढरे हाकून नेत आहे क  कोण  
लवरॄासघाताने हकवा ज िूमजबरदस्त ने त िा ठार करायिा पाहतो आहे ?” 
 
 ग हेबाहेर आत ि पोलिरे्फमसचा ब िांद आवाज ऐकू गेिा, “अरे माझ्या लमत्राांनो, हा नकोण्याचा 
लवरॄासघात आहे, मारप ट नाह , पण ्याने माझे मरण ओढविे आहे.” 
 
 ्या बाबत च  प रत  वासिात िावणारे उत्तर बाहेरच्याांन  लदिे, “बरे मग, तू एकटा आहेस व 
नकोण  त झ्यावर हल्ला कर त आहे तर मग तू आजार च असिा पालहजेस. आजार येतो तो सवणशक्त मान 
झ्यूसकडून, आलण ्याच्याप ढे क णािा काह  करता येत नाह . त िा एकां दर जे काह  करता येईि ते 
एवढेच, क  त झा लपता जो महाराज पॉलसदोन याच  प्राथणना कर. “ 
 
 आलण ते चािते झािे, लन माझ्या तसिे ते खोटे नाव घेण्याच्या नाम  कल्पनेम  े ते कसे र्फसिे हे 
पाहून म  स्वतःश च ख दकन हसिो. द ःखवदेनाांन  अजून लवव णाऱ्या सायर्किॉप्सने हाताांन  चाचपडत 
ग हा-म खावरच  लश ा बाजूिा ढकिि . पण तो स्वतः ्या दारात बसिा, आलण मेंढराांमध्ये लमस ून 
आम्ह  लनसटून बाहेर पडिो तर आम्हािा पकडण्याच्या आशनेे ्याने दोन्ह  हात िाांब केिे. मिा लकत  
मूखण समजिा असिा पालहजे तो ! दरम्यान शर्कय तेवढा सवात उत्तम मागण काढण्यासाठ  माझ्या लमत्राांना लन 
मिाह  लजवालनश  बचावण्याचा काह तर  उपाय शोधण्यासाठ , म  डोके खाजव त होतो. ज वनमरणाचा 
प्रश्न होता. आम्ह  प्राणसांकटात होतो आलण अखेर म  लनवडून ठरविा तो हा बेत ! ्या क पात काह  
चाांगल्या पैदाश चे दाट िोकर चे एडके होते, उत्तम दाांडगे प्राण , काळ्या िोकर ने मढविेिे. तो कू्रर 
राक्षस आपल्या शय्येसाठ  ्या लवणिेल्या सोपटाांचा वापर कर त असे ्याांच  दोर  लवणून लतने ते मेंढे 
हिकेच एकत्र त न त न असे बाांधिे. प्र्येक लतघाांच्या गटातिा मधिा मेंढा माझ्या एकेका अन यायािा 
वाहून न्यायिा, लन बाजूचे दोन ्याच्या सांरक्षणासाठ , याप्रमाणे प्र्येकािा वाहून नेण्यास त न मेंढे झािे. 
पण माझ्या स्वतःसाठ  सगळ्यात क पातिा सवोत्तम लनवडक एक प ऱ्या वाढ चा एडका म  घेतिा. ्याच  
पाठ पकडून ्याच्या केसा  पोटाखाि  म  स्वतःचा लव खा घातिा आलण असा उिटा होऊन ्याच्या 
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अद भतू ऊणणप ांजावर मजबतू पकड ठेवनू मनात ध र ठेविा. असे भ त ग्रस्त लन थरथर कापत आम्ह  धन्य 
उषेच  प्रत क्षा कर त रालहिो. 
 
 उषेने येऊन पूवणलदशवेर रक्तवणाचा लशडकाव करताच क पातिे मेंढे चराऊ क रणाांकडे बाहेर 
जाण्यासाठ  धडपडत लनघािे, पण मेंढ्ा मात्र ्याांचे दूध न लप ल्याम  े र्फ टण्या इतर्कया र्फ गिेल्या 
आच ाांन  बें-बें कर त ्याांच्या गोठ्यापाश च उभ्या रालहल्या. इतर्कया यातनाांमधून जाऊन ्याांचा धन  जर  
अगद  लशणिा होता, तर  बाहेर पडताना ्याच्याप ढे थाांबणाऱ्या प्र्येक जनावराच्या पाठ वरून तो हात 
लर्फरव त होता; पण ्या वडेपटािा कध च क िे नाह  क  माझे िोक िोकर ने झाकिेल्या ्याच्या 
स्वतःच्याच मेंढ्ाांच्या छात खाि  बाांधिेिे होते. क पातिा सगळ्याच्या शवेट  दारात येणारा जो मोठा 
एडका होता, तो ्याच्या ऊणाप ांजाप्रमाणेच डोर्कयातल्या लवचाराांन  ओसांडणाऱ्या माझाह  भार वहात होता. 
्या प्राण्यािा हाताने चाचप त तो थोराड पॉलिरे्फमस एकदम बोििा,— 
 
 “गोड मेंढ्ा, याचा अथण काय ? ग हेतून बाहेर पडणारा क पातिा सगळ्यात शवेटचा तू का ? 
नेहम  तर तू मेंढराांच्या मागे कध च रेंगा त नाह स, इतर्कया ऐट त बाहेर पडतोस लन सवांच्या अगोदर 
गवताच  रसरश त पात  खातोस, वाह्या जिप्रवाहाकडे सवांच्या प ढे जातोस आलण सायांका  पडते तेव्हा 
परत कोंडवाड्याकडे डोकेह  सवांच्या आध  व वतोस ! तर  तू आज सगळ्याांच्या शवेट  का ? मद्राने 
माझ  श द्ध लहरावनू घेऊन एका द ष्टाने लन ्याच्या नतद्रष्ट साथ दाराांन  माझा डो ा र्फोडिा म्हणून तू द ःख  
आहेस का ? ्याचे नाव होते नकोण  आलण म  शपथ घेतो क  तो अजून बचाविेिा नाह  ! अहा, लकत  बरे 
होते जर त िा माझ्यासारख्या भावना अस्या व तो माझ्या प्रकोपापासून कोठे दडून बसिा आहे हे 
साांगायिा त िा आवाज लम ता तर ! असे वाटते क  ्यािा ठोकून काढून ्याचा मेंदू ग हेच्या साऱ्या भ ईवर 
उडवनू द्रावा व ्या न च नकोण्याने मिा लदिेल्या यातनातून माझ्या मनािा म क्त  लम ाि  तर पहाव  !” 
 
 असे म्हणून ्या एडर्कयािा ्याने बाहेर सोडिे, आलण जेव्हा ग हेच्या अांगणापासून काह  अांतरावर 
आम्ह  गेिो तेव्हा प्रथम म  माझ्या मेंढ्ाखािून माझ  स टका करून घेति , लन नांतर माझ्या िोकाांना 
्याांच्या मेंढ्ाांपासून सोडविे. नांतर भराभर, पण वरचेवर मागे पहात आम्ह  आमच  िाांब पायाांच  मेंढरे थेट 
नौकेपाश  हाकून नेि —काय पण भरदार, गिेिठ्ठ क प लदसत होता तो ! एकां दर जथ्यातून उरिेल्या, 
ज व घेऊन प ून आिेल्या आम्हा िोकाांना पाहून माझ्या लप्रय सवांगड्याांना अ्यानांद झािा; तथालप, 
्याांच्या लदिाशाचे िौकरच ्याांच्या मारल्या गेिेल्या लमत्राांबद्दिच्या शोकात रूपाांतर झािे. पण म  हे रडणे 
भेकणे चािू देणार नव्हतो, आलण मानेच्या इशाऱ्याने माझ  इच्छा प्र्येकािा स्पष्ट करून आज्ञा लदि  क  
रडत बसण्याऐवज  ्याांन  सार  केसा  मेंढरे नौकेवर चढवनू सम द्रावर प्रवासास लनघण्याच  घाई कराव . 
जेव्हा ते उड्या मारून धाविे, बसण्याच्या र्फळ्याांवर ्याने ्याने आपापि  जागा घेति  आलण करड्या 
पाण्यात ्याांन  ्याांच  वल्ह  चािवि . 
 
 पण आवाजाच्या टप्प्याबाहेर जायच्या आध  म  पॉलिरे्फमसच  चाांगि  खरड काढि ; म  
ओरडिो, “सायर्किॉप्स, त झ्या ्या आरामश र ग हेत ्याच्या लमत्राांना च त करून खाण्याचा त झा लवचार 
होता तो मन ष्ट्य इतका काह  द ब ा नव्हता तर एकूण ! आलण हे पशो, त झे अपराध आता त िा भोवत 
आहेत; स्वतःच्या अभ्यागताांना र्फाडून खाण्यापासून परावतत्त होण्याइतक देख ि स सांस्कत तता नसिेिा तू ! 
आलण आता झ्यूस आलण ्याच्या पलरवारातिे सारे देव याांन  त िा त झ्या अपराधाांच  लशक्षा लदि  आहे.” 
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 माझ्या लहणवण्याने आध च सांतापिेिा तो सायर्किॉप्स इतका भडकिा क  प्रचांड खडकाचे एक 
मोठे लशखर मोडून काढून ते ्याने आमच्याकडे रे्फकिे. तो खडक आमच्या नौकेच्या लन ा रांग लदिेल्या 
अग्रभागाच्या थोडाच प ढे पडिा. तो पाण्यात ब डािा. तसे पाण  वर उस िे आलण ्याच्या परतणाऱ्या 
िाटाांन  उघड्या सम द्रावरच्या र्फ गवयाप्रमाणे आम्हािा भमू कडे िोटून जव जव  लकनाऱ्यावर 
ढकिायच  व े आणि . एक िाांब दाांडा पकडून तो त ािा रेटून नौका दूर ढकिून नेणे मिा जमिे, 
आलण मानेने लनकड चे इशारे देऊन, जोरात वल्ह  मारून आम्हािा घोर आपत्त तून बचावण्यासाठ  माझ्या 
नालवकाांना म  उते्तलजत केिे. ्याांन  मनावर घेतिे लन वल्ह  मारण्याच  पराकाष्ठा केि ; पण अगोदर आिो 
होतो ्याच्या द प्पट अांतरावर ्याांन  नौका आणल्यावर सायर्किॉप्सिा माझे आणख  काह  शब्द 
ऐकवण्यास म  उद्र क्त झािो. तथालप नौकेवरच्या माझ्या िोकाांन  सवण बाजूांन  सौम्य लनषेधाचे आवाज 
उठविे. ते म्हणािे,— 
 
 “या रानवटािा असे लचथवणे हा आपिा अलवचार नाह  का महाराज ? आता ्याने रे्फकिेल्या 
खडकाने नौका परत भमू कडे ढकिि , आलण तेथे त  तेव्हाच आमच  गच्छांत  झाि  असे आम्हािा 
वाटिे! ्याने एखाद्राह  माणसाच  आरो   हकवा एक शब्द जर  ऐकिा असता तर  हातातल्या आणख  
एका अणक च दार धोंड्याने ्याने आमच  डोक  लन नौकेच  िाकडे लचरडून टाकि  असत . ्याच  रे्फक 
कश  आहे ते आपण पालहिे आहे !” 
 
 पण या सगळ्याचा माझ्यावर काह  पलरणाम झािा नाह . म  लजद्द िा पेटिो होतो, आलण माझ्या 
कोपाच्या भरात म  ्यािा प न्हा ओरडून म्हटिे,— 
 
 “सायर्किॉप्स, जर त िा कध  कोण  लवचारिे क  त झे हे लवद्र प आांध ेपण कसे आिे, तर ्यािा 
साांग क  इथाकाचा लनवास , िेअर्ततझप त्र, नगराांचा ि टारू ओलदसस याने त झा डो ा र्फोडिा म्हणून.” 
 
 सायर्किॉप्स लवव िा, “अरेरे ! ते ज ने भालकत जास्तच जोर करून माझ्यावर येऊन कोस िे तर 
! एकदा आमच्याकडे एक भलवष्ट्यवाद  होता, एक उमदा उांचाप रा ताठ प रुष, य लरमसप त्र तेिेमस; ्यािा 
भलवष्ट्य उत्तम समजे आलण ते साांगण्याच्या उद्रोगात आमच्याकडे ्याचा जन्म गेिा. आता जे घडिे ते सारे 
्याने वतणलविे होते; ्याने मिा भय सूचना लदि  होत  क  ओलदसस नावाचा माणसू माझ  दृष्ट  लछनावनू 
घेईि. पण माझ  नेहम  अपेक्षा होत  क  कोण  लधप्पाड लन देखणा, लविक्षण ब ाचा गड  येईि ! आलण 
आता एक द ब ा, श ेपट क्ष द्र ज व मिा मद्राने हझगवतो लन माझा डो ा र्फोडतो ! पण इकडे ये ओलदसस, 
म्हणजे त िा म  काह तर  मतै्र च्या देणलया देईन लन त िा स खरूप घर  पोहोचवायिा महान भकूां पकारकाचे 
मन व व न; कारण म  ्याचा म िगा आहे न  माझा बाप म्हणवनू नयायिा ्यािा िाज वाटत नाह . माझ  
जखम बर  कर ि असा तो एकच आहे—जर ्याच  इच्छा असि  तर; त  बर  करणे द सऱ्या कोणाह  धन्य 
देवािा हकवा पतथ्व च्या पाठ वरच्या कोणाह  माणसािा शर्कय नाह .” 
 
 ्यािा म  ओरडून उत्तर लदिे, “त झा प्राण लछनावनू घेऊन त िा अधोिोक  पाठलवण्याच  मिा 
खात्र  करून घेता आि  असत  तर अलधक बरे झािे असते; कारण भकूां पकारकदेख ि त झा डो ा बरा 
करू शकणार नाह  हे लनलरृत.” 
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 यावर ्या सायर्किॉप्सने तारकाधार  गगनाकडे हात उांचावनू महाराज पॉलसदोनिा प्राथणना केि , 
“पतथ्व  वढेणाऱ्या कत ष्ट्णकेशवियाांलकत देवा पॉलसदोन, माझ  प्राथणना ऐक. जर खरोखर च म  त झा असेन लन 
प त्र म्हणून तू माझा स्व कार कर त असश ि तर हे वरदान दे क  स्वतःिा नगराचा ि टारू लन िेअर्ततझप त्र 
म्हणवणारा ओलदसस इथाकातल्या ्याच्या घर  कध च न पोहोचो; पण जर ्याचे दैवच असे असेि क  
्याने मायभमू िा पोहोचून प न्हा एकदा स्वतःच्या घर  येऊन ्याच्या लमत्राांना भेटाव,े तर लविां बाने, द दणशते, 
सारे सोबत  मेिेिे असा तो येवो, आलण परदेश  नौकेतून जेव्हा तो काठावर उतरेि तेव्हा घरात ्यािा 
सांकट भेटो.” 
 
 अश  पॉलिरे्फमसने प्राथणना केि  आलण काळ्या झ िपाांच्या देवाने त  ऐकि . मग प न्हा एकदा 
सायर्किॉप्सने याव े  पूवीपेक्षा र्फारच मोठ  लश ा उचिि  आलण एक झोिा घेऊन इतर्कया अपलरलमत 
शक्त ने त  रे्फकि , क  आमच्या लन ा रांग लदिेल्या नौकेच्या माग ि भागाच्या अगद  जव , स काण-वल्हे 
काह  अांग  ेच च कवनू त  पडि . त  सम द्रात ब डाि  तसे पाण  वर उस िे; पण लतने उठविेल्या 
िाटाांन च आम्हािा दूरच्या लकनाऱ्याकडे नेिे आलण असे आमच्या बेटािा आम्ह  पोहोचिो. तेथे आमच्या 
बाक च्या ग ण  नौका एकजात आमच  वाट पहात थाांबल्या हो्या आलण ्याांचे नालवकसांघ भोवताि  
लवमनस्कपणे बसून आमच्या परत वर एकसारखे िक्ष ठेव त होते. एकदा तेथे पोहोचल्यावर आम्ह  नौका 
वा ूवर आणि , लकनाऱ्यावर उड्या टाकल्या आलण नौकेच्या पेंद तून सायर्किॉप्सच  मेंढरे उतरवि . मग 
आम्ह  ि ट च  वाटण  केि . आलण ्यािा ्यािा ्याच्या योलय वायापेक्षा कम  न लम ो याच  म  शर्कय 
तेवढ  खबरदार  घेति . पण माझ्या सहसैलनकाांन  माझा लवशषे बह मान केिा ! मेंढ्ाांच्या वाटण तिा 
माझ्या भागालशवाय, तो मोठा एडका पण मिा लदिा. लकनाऱ्याच्या रेत वर, कत ष्ट्णमेघालधपत  क्रोनोसप त्र 
आपणा सवांचा स्वाम  जो झ्यूस ्याच्याप्र ्यथण यज्ञपशू म्हणून म  तो मेंढा ब   लदिा, लन ्याच्या जाांघेचे 
खापे आह त  म्हणून टाकिे. पण झ्यूसने माझ्या यज्ञाकडे म   च िक्ष लदिे नाह . माझ्या सवण रुबाबदार 
नौका लन लवरॄासू सैलनक याांच्या नाशासाठींच्या योजनाांन  ्याचे मन आध पासूनच व्याप्त असाव े! 
 
 तेव्हा सबांध लदवसभर सूयास्तापयंत आम्ह  बसून आमच्या लवप ि माांससांचयावर भोजनो्सव केिा 
लन वर म रिेल्या मद्राचे घ टके घेतिे. सूयण माव ून अांधार पडल्यावर आम्ह  सागरत र  झोपण्यास आडव े
झािो. पण उषेने आपि  ग िाब  बोटे पूवण लदशिेा दाखवताच म  माझ्या िोकाांना उठविे आलण नौकारूढ 
होऊन दारे सोडण्याच्या आज्ञा लदल्या. ता्का  नौकारूढ होऊन ्याांन  बसण्याच्या जागा आपसात ठरवनू 
घेतल्या आलण ्याांच  वल्ह  करड्या पाण्यात मारि . असे आम्ह  ते द्य प सोडून जड अांतःकरणाांन  प ढे 
लनघािो, कारण मरणातून बचावल्याच्या आमच्या आनांदािा आमच्या गमाविेल्या लप्रय लमत्राांसाठ च्या 
द ःखाच  म रड होत . 
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सगभ १० – ससी 
 
 ्यानांतर आम्हािा ज  भमू  लदसि  त  इओलिआ या तर्या बेटाांच ; अमर देवाांचा आवडता 
लहप्पोतासप त्र इओिस याचे ते लनवासस्थान आहे. ्या सबांध द्य पाभोवत  एक अखांड ब्राँझ धातूचा तट असून 
्याच्याखाि  सम द्रातून सर  वर गेिेिे कडे आहेत. इओिसच्या घरात ्याच्या सहा कन्या आलण सहा 
मोठे झािेिे प त्र अश  बारा माणसे ्याच्यासह एकत्र राहतात; आलण म  त म्हािा हे साांगायिा हव ेक  ्याने 
आपल्या म िींच  िलने आपल्या म िाांश च िावनू लदि  आहेत. ह  जोडप  ्याांच्या लप्यासह आलण मानन य 
मातेसह लमष्टान्नभोजनात लदवस घािवतात. कध  कम  न पडणाऱ्या स खोपभोगाांच्या गोष्टींचे भाांडारच 
्याांच्यापाश  आहे. लदवसभर भाज त असिेल्या माांसाच्या स वासाने घर दरव त असते आलण आत 
चाििेल्या भोजनो्सवाचे आवाज अांगणात लननादत असतात. रात्र चे ते िोक उत्तम घडण च्या िाकड  
मांचकावर ्याांच्या अन रक्त भायांजव  काांब   पाांघरून शयन करतात. 
 
 या ्याांच्या रा्यात आलण प्रासादत ल्य लनवासाप्रत आम्ह  जाऊन पोहोचिो. प रा एक मलहनाभर 
इओिसचा पे्रम  पाह णचार म  घेतिा, आलण इलिअमकडे आगाइव्हज् चे प्रयाण लन ॲलकअन्सच  
स्वदेशाकडे कूच या घटनाांचा सांपूणण वतत्ताांत देऊन ्याचे वातारॅवणाचे औ्स र्कय मिा ततप्त करता आिे आलण 
प्रश्न लवचारण्याच  पा   माझ्यावर आल्यावर म  माझा प्रवास प ढे चािू करण्याच  अन ज्ञा मागून ्याच्या 
सा्ाच  अपेक्षा केि , तेव्हा तोह  सौजन्यात उणा पडिा नाह . ्याने मनापासून सहाय्य केिे, लन मिा 
एक चामड्याच  थैि  भेट म्हणून लदि ; पूणण वाढ च्या बिैाचे कातडे सोडून बनविेल्या ्या थैि त ्याने 
सवण वाऱ्याांच्या प्रक्ष ब्ध शक्त  कोंडून ठेवल्या हो्या. कारण त म्हािा लवलदत असेिच क  झ्यूसने ्यािा 
वाद ाांचा रक्षक नेमून, इच्छेन सार प्र्येक वाद  उठवण्याचा हकवा शाांत करण्याचा अलधकार लदिा होता. 
चामड्याच  त  थैि  ्याने माझ्या नौकाकाष्ठोत न ट ठेवनू, त  चमकदार चाांद च्या तारेने पक्क  बाांधून, 
कोठेह  हकलचतह  ग त  िागणार नाह  असा बांदोबस्त करून ठेविा. नांतर माझ्या ता्कालिक गरजेसाठ  
्याने पलरृमेकडून एका वायिूा आवाहन केिे, या हेतूने क  माझ्या नौका लन नालवक वाऱ्याच्या मदत ने 
सम द्रावर मागणस्थ व्हावते. पण ्याचे उपाय लवर्फ  व्हायचे होते, कारण आमच्या दोषास्पद मखूणपणाम  ेच 
आम्ह  आमच्यावर घात ओढवनू घेतिा. 
 
 नांतरचे नऊ लदवस आलण रात्र  आमचा प्रवास चािू रालहिा, लन दहाव्या लदवश  आमच्या देशाच  
भमू  दृलष्टपथात आि  होत ; लतच्यावरचे पेटता लवस्तव राखणारे िोक लदसण्याइतके जव  आम्ह  
पोहोचिो होतो आलण ्याव े  मिा गाढ झोप िागि . म  अलतशय थकून गेिो होतो, कारण घराकडचा 
प्रवास जिद उरकण्याच्या त व्र इच्छेम  े, माझ्या नौकेच  लशडे नालवकाांपकै  कोणािाह  हाता ू देण्याचे 
नाकारून म  स्वतः एकयानेच अव्याहतपणे नौका हाकार त आणि  होत . 
 
 नालवकाांन  आता आपसात चचा करण्याच  ह  सांध  नेमक  साधि , आलण ्याांच्यात अर्फवा पसरि  
क  लहप्पोतसप त्र इओिसने उदारपणे मिा लदिेल्या सोन्याचाांद च  अमाप सांपत्त  म  घर  आण त आहे. 
्याांच्यात ्या कटाक्षाांच  लन शरेे मारणाऱ्या उद गाराांच  देवाणघेवाण झाि  ्याच  त म्हािा कल्पना करता 
येईिच. “काय पण नायक आहे आमचा ! जेथे जातो तेथे ्याचे स्वागत होते आलण प्र्येक नौकारॅयात 
िोकलप्रय ! भरपूर िूट जमवनू त्रॉयहून तो परत येतो, पण लततकेच दूरपयंत गेिेिे आम्ह  मात्र लरकाम्या 
हाताांन  घर  परततो-अन् प न्हा इओिसने काय कराव ेतर वर आणख  इतके सग े भर िा ्यािा द्राव,े 
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केव  मतै्र खातर ! चिा, आपण ्या प्रकरणाचा सारा पत्ता काढू या, लन ्या चामड्याच्या थैि त काय 
काय सोनेचाांद  िपवि  आहे ते पाहू या.” 
 
 अशा स रात काह  बोिण  झाि -आलण घातक सल्लामसितींचा जय झािा. ्या िोकाांन  त  थैि  
सोडि ; लतच्यामधिे सारे वारे जोरात बाहेर पडिे, आलण क्षणाधात नौकावर त र्फान कोस िे लन वगेाने 
भर सम द्रात त  ढकिि  गेि . आता ्याांना रडायिा सब  कारण झािे. कारण इथाका मागे पडून अदृश्य 
होत होत . माझ्याप रते साांगायचे तर मिा पलरम्स्थत चे भान झाल्यावर माझा ध रच खचिा आलण लजवांत 
राहून लनमूटपणे अश  आपत्त  स्व कारण्यापेक्षा नौकेवरून पाण्यात उड  टाकून ब डून मराव ेअसा अधाम धा 
लवचार माझ्या मनात येऊ िागिा. तथालप मन घट्ट करून म  सांकटािा तोंड द्रायचे ठरविे आलण 
डोर्कयावरून माझा झगा पाांघरून नौकेवर होतो तेथेच पडून रालहिो. याप्रमाणे सबांध नौकादि ्या नतद्रष्ट 
वाद ाने ढकिून परत इओलिअन द्य पाकडे िोटिे, आलण ्याच्या बरोबर परृाताप करणारे माझे 
नालवकह . 
 
 प न्हा तेथे आल्यावर आम्ह  नौकाांवरून उतरून गोडे पाण  भरून घेतिे. नालवकाांन  घाईघाईने 
नौकाांजव च आपिे जेवण उरकिे. पण आमचे थोडेबह त खाणेलपणे होताच म  एक दूत लन एक नालवक 
लनवडून बरोबर घेऊन इओिसच्या राजवाड्याकडे गेिो. तो आपल्या बायकाम िाांसह भोजन कर त होता. 
आम्ह  आत जाऊन देवड वर दाराच्या खाांबापाश  बसिो. 
 
 आम्हािा पाहून आमचे लमत्र चलकतच झािे. ते उद गारिे, “ओलदसस, अरे, तू इथे कसा ! कोण्या 
द ष्ट शक्त चे हे काम आहे ? खरोखर, जेव्हा आम्ह  त झ  पाठवण  केि , तेव्हा आम्हािा वाटिे क  
इथाकािा स्वदेश  हकवा त िा हव्या ्या अन्य एखाद्रा नौकारॅयािा पोहोचण्यासाठ  अवश्य त  त झ  सार  
तरतूद आम्ह  करून लदि  होत ; नाह  का ?” 
 
 म  अगद  लहरम सिा झािो होतो. मिा एवढाच ख िासा करता आिा क  दोन गोष्टींन  लम ून 
माझ  ह  अवस्था झाि  होत , द वणतणन  नालवक लन घातक लनद्रा. म  प ढे म्हणािो, “पण लमत्राांनो, प न्हा माझ  
घड  न ट बसवनू देणार, नाह  का त म्ह  ? त म्हािा सहज करता येईि तेवढे.” 
 
 माझ्या नम्र याचनेचा काह  पलरणाम झािा नाह . प त्र गप्प रालहिे; ्याांच्या लप्याने उत्तर लदिे ते 
माझ  लनभण् सना करण्याप रतेच. “ता्का  हे द्य प सोडून चािता हो !” तो ओरडिा, “त झ्याहून अलधक 
पाप  जगात कोण  नाह ; आलण धन्य देवाांना ्याचा व ट आहे अशा माणसाचा स्कार करून ्यािा 
साधनसामग्र  प रलवणारा म  नाह . त झ  इथि  उपम्स्थत च लसद्ध करते क  देवाांचा त झ्याश  वैरभाव आहे. 
लनघून जा येथून ! 
 
 याप्रमाणे ्याने आपल्या प्रासादातून मिा हाकिून लदिे, आलण माझ्या साऱ्या हरकत  लनष्ट्र्फ  
ठरल्या. लखन्न अवस्थेत, आम्ह  ते द्य प सोडून आमचा प्रवास प न्हा चािू केिा; लनलरृतपणे आमच्याच 
मूखणपणाम  े पूवी आम्हािा िाभिेिा अन कूि वारा आता बांद पडिा होता; कां टा वाण्या वल्ह  
मारण्याच्या कामाने माझ्या अन यायाांच  सार  उमेद खचि  होत . 
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 सहा लदवसपयंत रात्र  लवरॅाांत ह  न घेता आम्ह  आमच्या नौका प ढे रेट त रालहिो, आलण सातव्या 
लदवश  तेिे-लपिसिा आिो; िेलस्त्रगॉलनअन भमू ति  त  िॅमसच  प्रबि गढ ; तेथे रात्र  आपिे क प 
परत आणणारे मेंढपा  ज  हा  घाितात, लतिा उत्तर पहाटे क प चरायिा नेणारे ्याांचे जातभाई 
देतात. कारण या देशात रात्र पडणे लन लदवस उजाडणे या गोष्ट  पाठोपाठ इतर्कया ्वरेने घडतात क  
झोपेलशवाय ्याचे चािेि असा मन ष्ट्य द हेर  रोजगार कमाव ू शकेि,—एक ग राख  म्हणनू लन द सरा 
पाांढऱ्या मेंढ्ाांचा क प साांभा ून. येथे आम्हािा एक उ्कत ष्ट नौकारॅय लदसिा. तो सवण बाजूांन  सर  वर 
गेिेल्या खडकाांच्या अखांड कड्याांन  वढेिेिा असून ्याच्या म खाांश  समोरासमोरच्या दोन ठ क 
भलूशराांमध्ये र्फक्त एक हचचो   पाण्याच  पट्ट  होत . माझ्या नौकादिातल्या सवण नौप्रम खाांन  आपल्या नौका 
थेट ्या नौकारॅयाच्या लनवाऱ्यात नेऊन लतथल्या स रलक्षत जिपतष्ठावर बाांधल्या. ते सवण एकमेकाांजव  
रालहिे; कारण ्या लठकाण  खव िेल्या हकवा थोड्या र्फ गिेल्या सम द्रापासूनह  उपद्रवाचे भय लदसत 
नव्हते लन बाहेरच्या बाजूस वाय मान लनरभ्र आलण शाांत होते. पण म  ्याांच्या मागे ्या नौकारॅयात गेिो 
नाह , तर ्याऐवज  म  माझ  नौका लनवाऱ्याच्या बाहेरच्या बाजूस थाांबवि  आलण भलूशराच्या टोकावर 
असिेल्या एका खडकािा दोराने बाांधून ठेवि . मग म  ्या भलूशरावर चढून गेिो; आज बाजूस काय आहे 
हे पाहून आपण कोठे आहोत याचा अांदाज घेतिा. कोठेह  नाांगरिेि  शतेे हकवा माणसाांच्या हािचािींच  
काह  लचन्हे लदसत नव्हत . अांतःप्रदेशात काह  अांतरावर ध राचा एक बार क र्फवारा वर जात होता. तेवढाच 
नजरेस पडिा. म  अांतभागात तेथिे रलहवास  कोण्या प्रकारचे आहेत हे पाहण्यासाठ  दोन नालवक लन 
दूत याांचे एक पथक पाठलविे. 
 
 जेव्हा ते नौका सोडून लनघािे तेव्हा ्याांना एक म िेि  वाट लदसि ; उांच पवणतातून तोडिेिे 
िाकूड वस्त कडे वाहून आणणाऱ्या गाड्याांन  लतचा वापर होत असावसेे लदसिे. िौकरच एका खेड्याबाहेर 
या िोकाांना एक म िग  पाण  भरताना लदसि . ॲतास  नामक उचांब ून वर येणाऱ्या झऱ्याचे पाण  ्या 
खेड्यािा लम त होते. ्याचे पाण  नेण्यािा त  म िग  आि  होत . त  उर्फाड्याच  तरुण  िेलस्त्रगॉलनअन 
प्रम ख ॲम्न्तरॅ्फलतझ याच  म िग  लनघाि . लतच्यापाश  जाऊन या िोकाांन  जेव्हा लवचारिे क , “या 
प्रदेशाचा राजा कोण लन ्याच्या प्रजेचे नाव काय” तेव्हा लतने ता्का  आपल्या लप्याच्या लनवासाचे उांच 
छप्पर हाताने दाखविे. ्यावर ते ्या घराकडे गेिे लन ते आत जातात तोच ॲम्न्तरॅ्फलतझच  बायको 
्याांच्यासमोर आि . त  अशा प्रचांड पवणतप्राय अांगाहपडाच  होत  क  लतच्यावर एक दृलष्टके्षप टाकताच या 
मांड ींच  भ त ने गा ण उडाि . त  बाई ्वरेने नवऱ्यािा बोिावण्यास बाजारपेठेत धावि . स्वतः 
ॲम्न्तरॅ्फलतझ आिा लन ्याने माझ्या िोकाांचे ज वघेणे स्वागत केिे. ताबडतोब झडप घािून एकािा रात्र  
खाण्यासाठ  ्याने पकडिे; पण बाक चे दोघे ज व बचावनू घाईघाईने प ािे लन कसेबसे नौकेिा परत 
आिे. दरम्यान ॲम्न्तरॅ्फलतझने सवणत्र आरडा ओरडा केिा आलण ्याम  े सवण लदशाांन  हजारो 
िेलस्त्रगॉलनअन्स प त आिे; ते दाांडगे महाकाय होते, माणसाांपेक्षा राक्षसाांसारखेच. लकनाऱ्याच्या त टिेल्या 
कड्याांवर उभे राहून ्याांन  माझ्या नौकादिावर एकेका माणसािा उचिणार नाह त एवढाल्या मोठ्या 
दगडाांचा मारा स रू केिा आलण मोडतोड होणाऱ्या नौकाांच्या िाकडाांच्या आवाजात मरणाऱ्या माणसाांचा 
्याहूनह  वरचढ असा आतण आक्रोश लम ून जो भयानक ध्वन  नौकाांमधून उठत होता तो व्याक   करणारा 
होता. ्या राक्षसाांन  एकामागून एक शूि रे्फकून मासे पकडावते ्याप्रमाणे आपि  लशकार ओढून घेति  
आलण आपल्या ओांग  भोजनासाठ  उचिून नेिे. पण ्या बांलदस्त नौकारॅयात हा भ षण सांहार चािू 
असतानाच म  कमरेचे खड ग काढून नौकेिा लकनाऱ्यास बाांधणारा दोर कापिा लन ओरडून स्वतःचा ज व 
वाचवण्यासाठ  नालवकाांना ्वरेने वल्ह  मारण्यास आज्ञा केि . ्याांन ह  मरणाच्या भयाने एकज ट ने 
पाण्यावर वल्ह  मारि  आलण स टकेचा लनरॄास टाकून आम्ह  त रासारखे ख ल्या सम द्रावर लनघािो लन ्या 
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लतरसट खडका  कड्याांना मागे टाकिे. माझ  नौका स रलक्षत होत , पण बाक  सवांचा मात्र लनकाि 
िागिा होता. 
 
 ज व बचावल्याबद्दि धन्यता मान त, पण गमाविेल्या आमच्या भल्या सवांगड्यासाठ  द ःख कर त, 
अ्यांत लवषण्णपणे आम्ह  आमचा प्रवास चािू ठेविा. यथाक्रम आम्ह  ऐइआ द्य पािा आिो. स्त्र सारखा 
आवाज असिेि  पण भयानक अश  देवता, रूपवत  ससी लहचे ते लनवासस्थान. सागरदेवाच  कन्या ज  
पसी लतिा जगािा प्रकाश देणाऱ्या सूयापासून झािेि , ससी लन लतचा भाऊ मायाव  जाद गार ऐत स, ह  
अप्ये होत. या द्य पाच्या लकनाऱ्याजव  येऊन आमच  नौका नौकारॅयात आम्ह  आवाज न करता आणनू 
िावि . कोणा तर  देवानेच आम्हािा त  वाट दाखलवि  असाव  आलण लकनाऱ्यािा उतरल्यावर प रे दोन 
लदवस त  दोन रात्र  आम्ह  रेत वर न सते पडून रालहिो; न स्या थकव्यानेच नव्हे तर भोगिेल्या भयांकर 
आपत्त म  े आम्ह  हैराण झािो होतो. लतसऱ्या लदवश  स ांदर उषेच्या पाठोपाठ सूयण दाखि झािा. सूयण वर 
आल्यावर म  आपिा भाि लन खङ् ग घेऊन नौकेपासून हिकेच लनघािो आलण अांतःप्रदेशात घ सिो. जेथून 
माणसाांच  कामकाजाच  हािचाि लदसेि हकवा ्याचे आवाज ऐकू येत ि अशा एखाद्रा टेह ण च्या 
जागेचा शोध कर त असता मिा एक उांच खडक आढ िा. ्यावर उभे राहून दूरवर लदसेि हे जाणून म  
वर चढून सभोवार पालहिे. तेव्हा बऱ्याच अांतरावर ि दाट ओक झ डपाांच्या लन वनवतक्षाांच्या आडोशामागे 
असिेल्या ससीच्या लनवासस्थानातून धूर वर लनघत असिेिा लदसिा. तो िािसर धूर पाहून प ढे नेटाने 
जाऊन पाहण  कराव  क  करू नये अश  माझ  लद्यधा वतत्त  झाि . थोड्या शांकाक शांकाांनांतर म  ठरविे क  
अलधक योलय मागण म्हणजे अगोदर लकनाऱ्यावर ि माझ्या नौकेकडे परत जाऊन माझ्या िोकाांना ्याांचे 
जेवण देणे आलण शोध करण्यास थोड  माणसे पाठलवणे; आलण याव े  एखाद्रा देवािा माझ्या असहाय्य 
म्स्थत च  दया आि  असाव . कारण म  जव जव  नौकेपाश  परत पोहोचत असताना एक भल्या मोठ्या 
हशगाांचा साांबर मिा आडवा आिा. सूयाच्या प्रखर तापाने ्यािा अरण्यातल्या चराईतून खाि  पाण  
लपण्यास एका जिप्रवाहाकडे आणिे होते; आलण तो पाण्यातून वर आिा ्यासरश  म  ्याच्या पाठ च्या 
कण्यावर मध्यभाग  धाव घातिा. माझ्या भाल्याचे ब्रॉन्झचे टोक ्याच्या थेट आरपार गेिे; आलण एक 
लवव्हिस्वर काढून तो ध   त मरून पडिा. ्याच्या मततदेहावर एक पाय ठेवनू माझा भािा म  जखमेतून 
उपसून काढिा, आलण ्यािा जलमन वर राहू देऊन म  काह  डहाळ्या लन लविो झाडाच्या र्फाांद्रा तोडल्या; 
्याांचा म  एक प रुषभर िाांब चा दोर या टोकापासून ्या टोकापयंत का ज पूवणक लवणून तयार केिा लन 
्याने साांबराचे पाय एकत्र बाांधिे. ्या प्रचांड ध डािा एका खाांद्रावर वाहून द सऱ्या हाताने तोि साांभा णे 
मिा कठ ण पडणार असल्याम  े ्यािा पाठ वर टाकून पायाांचा दोर म  मानेत अडकलविा आलण भािा 
काठ सारखा टेक त नौकेकडे लनघािो. लतच्यापाश  पोहोचताच साांबर लतच्याप ढे खाि  टाकिा आलण 
माझ्या िोकाांमधून लर्फरून या उ्साहवधणक बातम ने ्याांना चेतना लदि . म  म्हणािो,— 
 
 “लमत्राांनो आपि  सध्या द दणशा झािेि  आहे खर ; पण देवानेच तश  व े आण पयंत तर  आपण 
भ ईसपाट एवढ्ातच होणार नाह  ! उठा तर, लन जोपयंत नौकेवर काह तर  खायिा प्यायिा आहे तोवर 
उपाश  मरण्याऐवज  आपण थोडे जेऊ या.” 
 
 ह  सूचना ्याांन  त्परतेने स्व कारि . सगळ्याांन  डोर्कयाांना ग ांडा िेि  वसे्त्र िगेच बाजूिा 
केि , आलण ्या उजाड सम द्रलकनाऱ्यावर तो साांबार ्याांच्या दृष्ट स पडिा. ते पाहतच रालहिे यात काह  
आरृयण नाह , कारण तो प्राण  खरोखरच राक्षस  आकाराचा होता. ्यािा डो े भरून पाहून घेतल्यावर 
्याांन  हात ध तिे आलण उ्कत ष्ट जेवण तयार केिे. याप्रमाणे सूयण माव ेपयंत लदवसभर आम्ह  बसून उांच  व 
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भरपूर माांसाच्या भोजनावर हात मारिा लन म रिेल्या मद्राचे घ टके घेतिे. सूयास्त होऊन अांधार पडल्यावर 
आम्ह  लकनाऱ्यावर झोप  जाण्यासाठ  पह डिो. पण उषेने आकाशािा िाि  आणताच म  माझ्या िोकाांना 
भोवत  गो ा करून ्याांच्याप ढे भाषण केिे. 
 
 म  म्हणािो, “माझ्या लमत्राांनो, येथे पूवण लन पलरृम लदशा—या न स्या शब्दाांपासून आपल्यािा 
काह च बोध होत नाह . पतथ्व वर प्रकाश पडण्यास सूयण कोठून उगवतो आलण तो कोठे ब डतो, ते आपल्यािा 
माह त नाह . तेव्हा एखादा ब द्ध िा पटेि असा बेत लजतर्कया िौकर आपण करू लततके बरे—पण मिा 
शांका आहे क  असा काह  बते लनघू शकेि क  नाह  ! कारण म  जेव्हा एका उांच खडकावर चढून टेह ण  
केि , तेव्हा मिा लदसून आिे क  हे द्य प आहे, आलण याचा बह तेक भाग सखि आहे, याच्याभोवत  
सगळ्या बाजूांन  लक्षलतजािा पोहोचणाऱ्या सम द्राचा वढेा आहे. मिा लदसिे ते एवढेच क  द्य पाच्या अगद  
मध्यभाग  ओक झ डपाांच्या दाट जा  तून व वनवतक्षाांमधून एका लठकाण  बार क धूर लनघत होता.” 
 
 माझा वतत्ताांत ऐकून ्याांन  एकदम हातपायच गा णे. ॲम्न्तरे्फलतझ िेस्त्र गॉलनअन याने काय केिे 
आलण नरभक्षक सायर्किॉप्सचा उद्दाम राक्षस पणा कसा होता ते आठवल्याखेर ज ्याांना राहविे नाह . 
्याांना ह ांदके र्फ टिे लन ्याांच्या गािाांवरून आसव ेओघ ू िागि . पण ्याांच्या शोकाचा काह  एक उपयोग 
नव्हता; तो केिा नसता तर  चाििे असते ! 
 
 शवेट  म  ्याांच्यातिे एकूण गड  वाटून दोन सशस्त्र पथके तयार केि  व ्याांच्यावर एकेक 
अलधकार  नेमिा. एका पथकाचा ताबा म  घेतिा, व द सऱ्यावर थोर क िात जन्मिेिा य लरिोकस याच  
नेमणूक केि . मग अलधक व े न दवडता आम्ह  एका ब्राँझ लशरस्त्राणात लचठ्ठ्या टाकून ते हिविे. ्यातून 
बहाद्दर य लरिोकसचे नाव लनघािे. तेव्हा तो आपल्या बाव स सारॅ नयन जवानाांना घेऊन चािू िागिा; पण 
आम्ह  बाक चे मागे रालहिेिेह  काह  मोठे लनलरृत नव्हतो ! यथाक्रम ते िोक ससीच्या घरापाश  पोहोचिे. 
वनातल्या एका खोऱ्याच्या सार्फ केिेल्या जागेवर मधोमध घड व दगडाांचे बाांधिेिे ते घर असून ्याच्या 
भोवत  डोंगर  िाांडगे लन हसह भ केल्या नजरेने लघरया घाि त होते. वस्त तः ते ससीच्या जादूने भारिेिे 
ब   होते, कारण ्याांन  माझ्या िोकाांवर हल्ला तर केिा नाह च पण उिट मागच्या पायाांवर उभे राहून 
्याांना क रवा  त आपल्या िाांब शपेया ते हिव त रालहिे. जेवण सांपवनू उठिेिा धन  आपल्यािा 
काह तर  चलवष्ट त कडे नक्क  टाकणार या जालणवनेे क त्र  जश  िलडवा पणे धन्याश  वागतात, ्याप्रमाणे. 
एवढेच क , हे प्राण  होते भल्या मोठ्या नख्याांचे िाांडगे लन हसह आलण ते माझ्या िोकाांभोवत  असे खे त 
बागडत होते! ्या भयांकर पशूांना पाहून भेदरिेिे माझे िोक अांग चोरून ्या स ांदर देव च्या द गणद्यारात 
देवड वर आरॅयािा जाऊन उभे रालहिे. तेथून ्याांना आत ससी आपल्या मध र स्वरात गात असिेिे गाणे 
ऐकू येते होते. गाता गाता त  आपल्या भव्य लन अक्षय्य हातमागावर देवींना ्या लवणकामाच  आवड असते ते 
नाज क, शोलभवांत लन तेजस्व  वस्त्र लवण त इकडून लतकडे लर्फरत होत . 
 
 ्या पथकात मिा सवांत पसांत लन माझ्या अ्यांत लवरॄासातिा पोिायलतझ नामक एक नायक 
होता; ्याने आता प ढाकार घेतिा. तो म्हणािा, “लमत्रहो या द गात कोण तर  हातमागावर काम कर त 
आहे. ्या मध र स्वराचा प्रलतध्वन  सगळ्या घरातून लनघत आहे. त  देव  तर  आहे हकवा स्त्र . जास्त व े 
व्यथण न दवडता आपण लतिा ओरडून हाक देऊ या.” 
 



 अनुक्रमणिका 

 तेव्हा िक्ष वधूेन घेण्यासाठ  ्या िोकाांन  ओरडा केिा, आलण द सऱ्याच क्षण  ससी बाहेर आि  लन 
लझिई लदिेिे दरवाजे उघडून लतने ्याांना आत येण्याचे आमांत्रण लदिे. भाबडपणाने य लरिोकसखेर ज 
सग े पथक लतच्यामागे आत गेिे; पण ्यािा हा साप ा असेि असा सांशय आल्याने तो बाहेर रालहिा. 
बाक च्याांना ससीने घराच्या सभामांडपात नेऊन बसायिा आसने लदि . आलण ्याांच्यासाठ  खाराचक्का, 
जवाचे प ठ लन प्राम्म्नअन मद्राचा स्वाद लदिेिा लपव ा मध लमस ून एक खाद्रपदाथण तयार केिा. पण ्या 
पक्वान्नात लतने असा एक जाि म अमि  पदाथण घातिा क  ्याम  े तो खाणाराने आपल्या जन्मभमू च  
सार  स्मतलत गमावनू बसावे; आलण जेव्हा ्याांना खाण्यास लदिेिे वाडगे ्या िोकाांन  लरकामे केिे, तेव्हा 
लतने आपल्या जादूच्या काांड ने ्याांच्यावर प्रहार केिे आलण ्याांना हाकिून नेऊन ड कराांच्या गोठ्यात 
कोंडून ठेविे. कारण आता ते रूपाने ड क्करच झािे होते; ड कराांच  डोक , तसेच राठ केस आलण ्याच 
प्राण्याांचा आवाज; पण ्याांच  मने मात्र देह बदिण्यापूवी होत  तश च मानव  रालहि  होत . खरोखर ्या 
गोठ्यात ्याांन  आसव ेढा ि . पण ससीने ्याांच्याप ढे ब च, ओक, कॉनेि अशा झाडाांच  र्फ े टाकि  
आलण तो शकूराहार खाण्यास लन लचखिात िो ण्यास ्याांना तेथेच सोडून त  लनघून गेि . 
 
 दरम्यान आपल्या पथकावर ओढविेल्या अलरष्टाचा वतत्तान्त साांगण्यास य लरिोकस आपल्या ग ण  
कत ष्ट्णनौकेकडे परत आिा. ्यािा इतका मनस्ताप झािा होत  क  आम्हािा सवण काह  साांगण्याच  अ्यांत 
उ्स कता असूनह  ्याच्या तोंडून शब्द र्फ टेना, ्याचे डो े अरॅूांन  भरिे होते लन र्फ टणारे ह ांदके घशात 
अडकत होते. ्याच  अवस्था पाहून भयचलकत झािेल्या आम्ह  ्याच्यावर प्रश्नाांचा मारा केिा; तेव्हा अखेर 
्याच्या सोब्याांच्या द दैवाच  कहाण  बाहेर पडि . 
 
 तो म्हणािा, “महाराज ओलदसस, आम्ह  आपि  आज्ञा अन सरि . ओक वतक्षाच्या वनातून जाऊन 
खोऱ्यातल्या सार्फ केिेल्या जागेवर घड व दगडाांन  व्यवम्स्थत बाांधिेल्या एका द गापाश  आम्ह  पोहोचिो. 
कोण तर  देव  हकवा स्त्र  स स्पष्ट आवाजात गात आतल्या बाजूस एका भव्य हातमागावर काम कर त होत . 
माझ्या िोकाांन  ओरडून हाका मारल्या तेव्हा िगेच लतने येऊन लझिई लदिेिे दरवाजे उघडून आम्हािा 
आत बोिाविे. बऱ्या वाईटाचा लवचार न करता सग ेजण एकदम लतच्यामागे घरात लशरिे पण म  मात्र 
होतो तेथेच बाहेर रालहिो, कारण तो साप ा असेि असे मिा वाटिे आलण आता सवण पथकच अदृश्य झािे 
आहे. एकह  माणूस परत आिा नाह . म  तेथे प ष्ट्क  व े वाट पाहत सक्त नजर ठेवि  होत  तर  ! “ 
 
 ह  कथा जेव्हा म  ऐकि  तेव्हा माझे धन ष्ट्य म  खाांद्रािा अडकविे, ब्राँझ धातूचे मोठे खड ग 
्याच्या चाांद च्या म्यानासह कमरेस िाविे आलण य लरिोकस ्या मागाने आिा ्यानेच मिा परत लतकडे 
घेऊन जाण्यास ्यािा साांलगतिे. पण ्याने माझ्या ग डनयाभोवत  हाताांन  लव खा घािून करुणास्पद 
याचना केि . 
 

 “माझे भपूलतमहाराज, मिा मागे राहू द्रा लन लतकडे त मच्यासह येण्यास भाग पाडू नका. त म्ह  
स्वतःदेख ि कध च परत येणार नाह  लन त मच्या नालवकातिा एकह  माणूस सोडव ूशकणार नाह ; याबद्दि 
मिा खात्र  आहे. आपण येथे उरिेल्या िोकाांसह ्वलरत लनघून जाऊ या, अजूनह  आपि  कातड  
आपल्यािा बचावता येईि.” 
 
 म  उत्तर लदिे, “ठ क आहे, य लरिोकस, तू आहेस तेथेच रहा, आलण कत ष्ट्णनौकेपाश  खाणेलपणे 
कर. पण म  जाणार, ते माझे स्पष्ट लन लनःशांक कतणव्य आहे.” 
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 असे म्हणून म  नौकेकडे लन सम द्राकडे पाठ लर्फरवि  आलण अांतःप्रदेशात लनघािो; आलण ्या 
डालकन च्या द गाकडे ्या भारिेल्या वनमागातून वाट काढ त म  चाििो असता मिा कोण भेटावा, तर 
स वणणदण्डधार  देव हर्तमझ ! ्या द गापाश  म  पोहोचण्याच्या थोडा आध च तो माझ्याजव  आिा. ्या 
वयािा दाढ  न कत च उगव ूिागते अशा मोहक यौवनदशते प्रवशे करणाऱ्या तरुणासारखे ्याचे रूप होते, 
्याने माझा हात आपल्या हात  घेऊन लमत्रतापूवणक अलभवादन केिे. 
 
 तो म्हणािा, “क ठे चाििा आहेस आता माझ्या लबचाऱ्या प्राण्या? तू अज्ञात देशाच्या रानावनात 
एकटा भटकत आहेस आलण त झे लमत्र तेथे ससीच्या घरात ड कराांसारखे दाट वाट ने गोठ्यात कोंडिेिे 
आहेत ! मिा वाटते तू ्याांना सोडवायिा येथे आिा आहेस; पण अलधक शर्कयता अश  आहे क  तू स्वतःच 
तेथे ्याांच्याबरोबर राहश ि लन स्वतःचे घर कध ह  पाहणार नाह स. तथालप त झ्या रक्षणािा म  येतो आहे, 
आलण सांकटातून त िा पार पाड न. हे बघ, हे एक खरे ग णकार  औषध आहे; हे तू आपल्या बरोबर ससीच्या 
प्रासादात न्यायिा हवसे, तरच तू स्वतःिा द घणटनेतून बचाव ूशकत ि. पण त  आपि  क लटि जादू कश  
करते याचा ख िासा म  त झ्यासाठ  करायिा हवा. त  स रुवात कर ि त झ्यासाठ  एक खाण्याचा लजन्नस 
अनेक वस्तू लमस ून तयार करून; ्यात त  लतचे लवष घाि ि. पण ्याच्या मदत नेदेख ि त िा भारून 
टाकण्यात लतिा यश लम णार नाह , कारण हा जो उतारा त िा म  देणार आहे लन ्याचे वणणन करणार 
आहे, ्याने लतचे लवष लनष्ट्प्रभ होईि. जेव्हा ससी आपल्या जादूच्या िाांब काांड ने त झ्यावर प्रहार कर ि, 
तेव्हा तू खड ग उपसून लतचा जणू प्राण घेणार असल्यासारखा लतच्यावर धावनू गेिे पालहजेस. त  भेदरून 
अांग चोरून मागे होईि लन त िा शय्येवर आमांत्रण देईि. आलण तूह  लतचा तो अन ग्रह स्व कारण्यास 
मागेप ढे पाहता कामा नयेस; तरच त  त झ्या िोकाांच  स टका कर ि लन त झ्याश  दया ूपणे वागेि. पण 
अगोदर लतिा धन्य देवाांच्या नावाने एक गांभ र शपथ नयायिा िाव क , त  आपल्या मायाजािाचे आणख  
प्रयोग त झ्यावर करणार नाह ; नाह तर त िा लववस्त्र केल्यानांतर कदालचत त झे धैयण लन पौरुष त  लहरावनू 
नयायच .” 
 
 “मग ्या राक्षसननाने भमू तून उपटिेि  एक वनस्पत  माझ्या हात  लदि  लन त  कश  आहे ते 
दाखलविे. लतच  म    का   असून रू्फि श भ्रधवि होते. देव लतिा ―मोि ‖ म्हणतात, लन लनदान सामान्य 
मानवािा तर  त  भमू तून खणून काढणे अवघड आहे; पण देवाांना काय, काह ह  करता येते.” 

 
 हर्तमझ ्या द्य पावरच्या वनातून उत्त ांग ऑलिम्पसकडे लनघािा, आलण म  अनेक भाव  द ष्ट 
आशांकाांन  भाराविेल्या हृदयाने ससीच्या लनवासाकडे चािू िागिो. अखेर ्या स ांदर देव च्या 
प्रासादद्यारापाश  म  पोहोचिो. येथे थाांबून म  एक हाक लदि . त  ऐकून ससी िगेच बाहेर आि  लन लझिई 
लदिेिे दरवाजे उघडून लतने मिा आत येण्याचे आमांत्रण लदिे. सांदेहपूणण लचत्ताने म  लतच्यामागे घरात गेिो 
आलण चाांद च  नक्ष  असिेल्या एका स रेख ख चीवर लतने मिा बसायिा साांगून पाय टेकायिा एक छोटा 
चौरांग लदिा. मग लतने एका सोन्याच्या वाडलयात मिा लपण्यासाठ  काह  लमरॅण तयार केिे. आलण स्वतःचे 
द ष्ट उदे्दश साध्य करण्यासाठ  थोडे लवष ्यात टाकिे. जेव्हा तो वाडगा म  लतच्याकडून घेऊन लपऊन 
लरकामा केिा आलण तोह  जादूचा क ठिाह  पलरणाम न अन भवता, तेव्हा लतने आपल्या जादूच्या काांड ने 
मिा स्पशण करून कडकपणे आज्ञा केि  क , “जा ड क्करगोठ्यात, लन आपल्या लमत्राांमध्ये जाऊन पड.” 
्यावर म  कमरेचे खडग उपसून ससीचा ज व घेण्याच्या अलवभावाने लतच्यावर धावनू गेिो; पण एक 
हकका   र्फोडून त  माझ्या शस्त्राखािून लनसटि  आलण माझ्या ग डनयाांपाश  पडून एकदम रडू िागि . 
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 लतने लवचारिे, “तू आहेस तर  कोण ? कोणा मातालप्याांन  त िा जन्म लदिा ? असा प रुष 
कोण्या नगर त लनपजिा ? माझे लवष प्राशन करूनह  त झे कसिेह  रूपाांतर झािे नाह  हे पाहून म  
म्स्तलमत झािे आहे. कारण पूवी कध ह  ते औषध एकदा घेऊन लग ल्यावर ्याचा पलरणाम न झािेिा 
मन ष्ट्य मिा आढ िा नव्हता ! सवण मोलहन -लवदे्रिा अहजर्कय असणारे हृदय त झ्या छात त असिे पालहजे. 
माझ  खात्र  आहे क  तू ओलदसस असिा पालहजेस-्याचा पराभव कशानेह  होत नाह , ्याच्या 
आगमनाच  अपेक्षा तो त्रॉयहून आपल्या भल्या कत ष्ट्णनौकेतून परत जाण्याच्या मागावर असताना म  येथे 
कराव , असे स वणणदण्डधार  राक्षसनन देवाने मिा साांलगतिे होते तो ओलदसस. पण म  आता त िा लवनवते 
क  खडग कोषात घाि. म  माझ्याबरोबर माझ्या शय्येवर चि, म्हणजे परस्पर पे्रमाच्या व एकत्र लनदे्रच्या 
सहाय्याने आपणास परस्पराांचा लवरॄास धरण्यास लशकता येईि.” 
 
 म  उत्तर लदिे, “ससी, लजने इथे आपल्या घरात माझ्या लमत्राांना ड क्कर करून टाकिे, लन आता म  
लजच्या तावड त सापडल्यावर ज  मिाह  गोड बोिून भ र  पाडून, आपल्या शय्यागारात नेऊन एकशय्या 
करायिा बोिाव त आहे, आलण तेह  माझे कपडे उतरल्यावर मिा द ब ा भेकड बनवण्यासाठ , ्या 
त झ्याश  म  सौम्यपणे वागाव ेअश  अपेक्षा तर  तू कश  करतेस ? देव , माझ्यालवरुद्ध आणख  काह  द ष्ट्कत ्य 
तू योजिेिे नाह स अश  गांभ र शपथ घेण्याच  त झ  तयार  असल्याखेर ज त जबरोबर एकशय्या करण्यास 
म  क ठल्याह  र्कि प्त ने तयार होणार नाह .” 
 
 ससी कबूि झाि  आलण लतने काह  द ष्ट हेतू नसल्याच  शपथ घेति . तेव्हा योलय ्या गाांभ याने 
लतने आपिा शब्द लदल्यानांतर म  ्या देव सह लतच्या स ांदर मांचकावर गेिो. 
 
 दरम्यान ससीचे घरकाम करणाऱ्या चार दास  लतच्या प्रासादात आपापल्या कामाांना िागल्या 
हो्या. लनझणर, वतक्षवालटका लन वहात वहात सागरािा लम णाऱ्या पलवत्र नद्राांच्या ्या कन्या आहेत. 
्याांच्यातल्या एक ने आसनाांवर आच्छादने टाकि  लन वरत  म िायम जाांभ   काांब े पसरि . द सर ने 
चाांद चे आहारर्फिक ओढून आसनाांजव  ठेविे लन ्यावर सोनेर  टोपल्या ठेवल्या; तर लतसर  एका 
रुप्याच्या वाडलयात मध र लन म रिेिे मद्र लमलरॅत करून स वणणचषक माांड त होत ; आलण चौथ ने पाण  
आणिे लन मोठ्या कढईखाि  खूप जा  पेटविा, ्याम  े पाण  तापिे. 
 
 ्या चकाक्या ताांब्याच्या कढईतिे पाण  उक ू िागिे तेव्हा लतने मिा एका स्नान-क ां डात 
बसवनू, मोठ्या कढईतल्या पाण्यात गार पाण्याचे लवसण घािून स स् झािेल्या उष्ट्ण जिाने स्नान 
घातिे. माझ्या डोर्कया-खाांद्रावर इतके पाण  ओतिे क  माझ्या हातापायाांचा सारा वदेनाकार  श ण गेिा. 
माझे स्नान होताच लतने ऑलिव्ह तेिाने माझे अांगमदणन केिे, माझ्या अांगात एक अांगरखा आलण वर एक 
उत्तम प्रावरण घातिे, आलण मिा सभामांडपात घेऊन जाऊन चाांद च्या नक्ष च्या एका स रेख आसनावर 
बसवनू पायाांखाि  एक िहान चौरांग ठेविा. नांतर द सर  दास  एका उ्कत ष्ट सोनेर  झार त पाण  घेऊन 
आि . लतने मिा हात ध ण्यासाठ  पाण  एका रुप्याच्या वाडलयात ओतिे आलण एक लझिई लदिेिा 
आहारर्फिक ओढून माझ्या बाजूस ठेविा. एका गांभ र गतहावलेक्षकेने थोडे रोट आणिे आलण नाना 
प्रकारच्या लमष्टाांन्नासह ते माझ्या बाजूस ठेविे; नांतर आणिेिे सवण पदाथण म क्त हस्ताने मिा वाढल्यानांतर 
लतने मिा भोजनाचे आवाहन केिे. पण मिा खाण्यात म   च गोड  नव्हत . माझ्या हचताांत म  व्यग्र 
असल्याने म  अन्नाकडे द िणक्ष करून तेथे बसून रालहिो.  
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 ससीने जेव्हा पालहिे क  म  असा लनरृिपणे तेथे बसून काह च खात नाह , तेव्हा लतच्या िक्षात 
आिे क  माझ्या मनात कसि  तर  गांभ र लववांचना आहे. तेव्हा माझ्यासमोर बसून त  सर  म द्रावर आि . 
 
 त  म्हणाि , “ओलदसस, भकू नसल्यासारखा तू इथे असा न सता का बसून रालहिा आहेस, लन 
माांसाचे खाद्रपदाथण आलण मद्र याांचा समाचार घेण्याऐवज  स्वतःच्याच लवचाराांचे चर्तवत चवणण का कर त 
आहेस ? त िा आणख  एखादा साप ा असेि असा सांशय आहे का ? त िा काह  लभत  नको, त झे अलधक 
अलनष्ट करणार नाह  असे गांभ र वचन म  त िा लदिे आहे.” 
 
 म  लतिा उत्तर लदिे, “ससी, आपल्या िोकाांच  स टका करून ्याांना समोरासमोर पाहण्याआध  
माझ्या पलरम्स्थत तिा कोणाह  नेक च्या माणसािा अन्नपाण्याच  चव घेवविे का ? खरोखरच म  खाव-े
प्याव ेअसे त िा वाटत असेि, तर ्याांना ्याांचे स्वातांत्र्य दे आलण माझ्या लनष्ठावांत अन यायाांना मिा पाहू दे.” 
 
 हात  जादूच  काठ  घेऊन ससी थेट सभामांडपाबाहेर पडि , लतने ड क्करगोठ्याचे दार उघडून 
टाकिे लन ह बेहूब पूणण वाढ च्या ड कराांसारखे लदसणारे ते प्राण  हाकून बाहेर काढिे. आलण तेथे ते लतच्या 
सन्म ख उभे रालहिे. ्याांच्यामध्ये जाऊन लतने प्र्येकाच्या अांगािा आपल्या जव चे काह तर  नव ेअांजन 
चोपडिे ्याबरोबर लतच्या पलहल्या घातक लवषाम  े जे राठ केस ्याांच्या अांगावर उगविे होते ते ्याांच्या 
अवयवाांवरून ग ून पडिे आलण ते प न्हा मन ष्ट्य झािे, एवढेच नव्हे तर पूवीपेक्षाह  ते तरुण, अलधक देखणे 
लन उांच लदसू िागिे. आता ्याांन  मिा ओ खिे आलण एका मागून एकाने धावत येऊन माझा हात 
पकडिा. आम्ह  सारे इतके हेिावनू गेिो क  सवांन  हषारॅ ूढा िे. असा ह ांदर्कयाांचा प्रलतध्वन  ्या लभतींना 
अपलरलचत होता. त  देव देख ि लवरघ ि .  
 
 िौकरच त  माझ्यापाश  येऊन म्हणाि , “िेअर्ततझच्या राजप त्रा, त झे अपार य लक्तपाटव तू 
दाखविे आहेस. आता तू त झ्या नौकेप्रत लकनाऱ्यािा जा, नौका ओढून थेट कोरड्या भमू वर आण, त झ्या 
च जवस्तू लन नौकेचे सारे औजार-सामान एका ग हेत स रलक्षत ठेव, आलण तू स्वतः त झ्या बाक च्या एकलनष्ठ 
अन यायाांना घेऊन परत ये.” 
 
 माझ्या साहस वतत्त िा केिेिे हे आव्हान मिा नाकारता येईना. तेव्हा म  तसाच नौकेकडे 
सम द्रकाठ  गेिो. नौकेजव  माझे भिे सोबत  द ःख कष्ट  अवस्थेत मिा लदसिे. अगद  गािाांवरून अरॅ ू
ओघ त असिेिे जेव्हा गाईचा क प क रणातून पोटभर चरून परत गोशा ेकडे येतो तेव्हा गोठ्यातून 
धावत बाहेर पडिेि  ्याांच  सार  वासरे हांबरत दशलदशा भरून टाकतात व ्याांच्या भोवताि  बागडत 
्याांचे स्वागत करतात—ते दृश्य मिा याव े  खरोखरच आठविे. कारण म  दृष्ट स पडण्याचा अवकाश क  
ता्का  माझे सारे िोक माझ्याभोवत  रडत गदी करू िागिे. ्या नतोन्नत इथाकाभमू वरच्या ्याांच्या 
स्वतःच्या गाव  ते जन्म घेऊन िहानाचे मोठे झािे होते, ्याच गावातल्या आपल्या रस््यावर स्वदेश  
पोहोचून उभे असल्यासारखे ते अ्यांत भावनालववश झािे होते. 
 
 मधूनमधून ह ांदके देत ते म्हणािे, “स्वाम  राजन, आपल्या स्वतःच्या इथाका द्य पावर पाय ठेवताना 
आम्हािा लजतका आनांद होईि लततका आपल्या प नदणशणनाने होत आहे. पण आम्हािा साांगा आमच्या 
सोब्याांचा शवेट कसा झािा ?” 
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 म  ्याांना उल्हासपूवणक उत्तर केिे, “आपिे पलहिे काम आहे आपि  नौका ओढून कोरड्या 
भमू वर आणणे आलण आपिा माि लन सामान-औजारे एखाद्रा ग हेत बांलदस्त रचून ठेवणे. मग त म्ह  स्वतः 
तयार होऊन सवणजण माझ्याबरोबर यायिा हवे, जर ससीच्या जादूच्या राजवाड्यात खातप त असिेिे 
त मचे लमत्र त म्हािा पहायचे असत ि तर; म  साांगतो आहे तेथे ्याांना कायम प रेि इतके खाणेलपणे आहे.” 
 
 बाक च्याांन  माझ  सूचना िगेच मान्य केि , पण य लरिोकसने मात्र नाह . ्याने आपिा भयाांचा 
सांसगण इतराांना पोहोचवनू सवण मांड ींना मागे अडवनू ठेवण्याच  पराकाष्ठा केि .  
 
 तो ओरडिा, “आता आम्ह  लबचारे हतभाग  कोठे चाििो आहोत? त म्हािा सांकटात सापडण्याच  
काय इतक  उ्स कता आहे क  ्या डालकण िा लतच्या द गामध्ये शोध त जाऊन सवांन  ड क्कर हकवा िाांडगे 
अथवा हसह बनाव ेआलण लतच्या ्या प्रचांड वाड्याच  राखण करायिा भाग पाडून नयाव ेअश  ब द्ध  त म्हािा 
होत आहे ? हे सग े यापूवी आपण भोगिे आहे; या बेछूट धाडस  ओलदससबरोबर आमचे लमत्र ्या 
सायर्किॉप्सच्या क पात सापडिे तेव्हा ्या माणसाांचे प्राण गेिे ते या माणसाच्या अलवचार  मूखणपणाने.” 

 
 आता जेव्हा य लरिोकस तसे बोििा, तेव्हा जर  तो माझा स्वतःचा जव चा आप्त होता तर  माझ्या 
एक व े मनात आिे क  कमरेचे िाांब खडग काढून ्याचे लशर उडवनू ध   त िो वाव े ! पण माझ्या 
िोकाांन च सग े लम ून एकदम जोरदार लनषेध केल्याम  े म  थाांबिो. या सवण प्रकरणािा इतके गांभ र 
स्वरूप द्राव ेअशा मताचे ते नव्हते. 

 
 ते म्हणािे, “महाराज, आज्ञा करणे आपल्याकडे आहे; पण या माणसािाच येथे नौकेजव  
राखण िा का सोडू नये ? म्हणजे मग ससीच्या जादूच्या द गाकडे आपल्यामागे आम्हािा मात्रा येता 
येईि.” 

 
 तेव्हा आम्ह  नौकेकडे व सागराकडे पाठ लर्फरवनू अांतःप्रदेशात लनघािो आलण य लरिोकसह  अखेर 
आमच्याबरोबर आिा. तो नौकेजव  मागे रहायिा तयार नव्हता. लन माझ्या झणझण त लनभण् सनेच्या 
कल्पनेने भ्यािा होता. 

 
 दरम्यानचा व े ससीने लतच्या घर  रालहिेल्या िोकाांच्या आदरालतथ्यात घािविा होता. लतने 
्याांना स्नान घािून ऑलिव्ह तेिाने मदणन करून सवांना अांगरखे लन उबदार प्रावरणे वापरण्यास लदि  
होत , ्याम  े आम्ह  तेथे पोहोचिो तेव्हा ते िोक सभामांडपात स खाने यथेच्छ भोजनाचा आस्वाद घेत 
होते. जेव्हा दोन घो र्कयातिे िोक समोरासमोर आिे तेव्हा प्र्येकाने आपापिे लमत्र ओ खिे, लन ्याांना 
रडे कोस ून सारे घर ह ांदर्कयाांन  द मद मिे. अखेर स्वतः देव ने येऊन माझ्या राजपदव्याांन  मिा सांबोधून 
ह  रडारड थाांबवण्याच  लवनांत  केि . 

 
 त  म्हणाि , “त मच्याप्रमाणेच मिाह  माह त आहे क , म्स्यग्रस्त सागरात त मच्यावर काय प्रसांग 
आिे लन भमू वर रानट  िोकाांकडून काय र्किेश सोसिेत ! पण आता माझ  इच्छा आहे क  आवड ने 
अन्नाचा उपभोग घेऊन लन मद्राचे चषक लरचवनू त म्ह  इतके स ख  व्हावते क  प रुष इथाकाभमू वरच  त मच  
घरे सोडून त म्ह  सम द्रावर प्रवासािा लनघािात तेव्हा जसे होतात तसे मिा लदसावते ! आता त म्ह  
थकिेिे लन लखन्न आहात; झािेिे हाि व दैवाचे तडाके त म्हािा लवसरता येत नाह त; आलण त मच्या 
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हािअपेष्टा इतर्कया अखांड चािू हो्या क  उल्हलसत हृदय असणे म्हणजे काय ते त म्हािा जण  ठाऊकच 
नाह  !” 

 
 माझ्या बहाद्दर सवांगड्याांच  मने व लवणे कठ ण नव्हते. खरे म्हणजे लदवसामागनू लदवस एक 
वषणभर आम्ह  तेथे हव्या तेवढ्ा भरपूर माांसावर हात मार त आलण म रिेिे मद्र सेव त रालहिो. पण वषण प रे 
झािे लन ऋत चक्राच  रे्फर  प न्हा स रू झाि , तेव्हा माझ्या भल्या लमत्राांन  मिा एका बाजूिा बोिावनू दूषण 
देत म्हटिे, “स्वाम , जर कध  त म्ह  येथून लनसटणार असाि लन स्वदेशातल्या त मच्या पूवीच्या घर  परत 
जाणार असिात, तर आता इथाकाचा लवचार त म्ह  करण्याच  व े अगद  येऊन ठेपि  आहे.” एवढे प रे 
होते. माझ्या मान  मनाच  खात्र  पटि . 

 
 ्या उरिेिा लदवसभर आम्ह  सूयास्तापयंत बसून इतर्कया वैप ल्याने प रविेल्या माांसाचा समाचार 
घेत म रिेल्या मद्राचे आकां ठ सेवन केिे. सूयण माव ून अांधार पडल्यावर माझे िोक का ोख केिेल्या 
दािनात झोपण्याच्या तयार स िागिे. पण म  ससी पह डि  होत  ्या स ांदर शय्येपाश  जाऊन ्या देव चे 
ग डघे प्राथणनाथी कवटा िे आलण लतने माझे उ्स क शब्द ऐकिे. 

 
 म  म्हणािो, “ससी, म  त िा लवनवतो क  मिा स्वदेश  पाठलवण्याचे जे वचन तू मिा एकदा लदिे 
होतेस ्याचे पािन कर. आता लनघून जाण्याच  मिा लन माझ्या साऱ्या िोकाांना उ्कां ठा िागि  आहे. 
जेव्हा जेव्हा तू आसपास नसतेस तेव्हा तेव्हा ते मिा ्याांच्या तक्रारींन  सतावनू जेर स आणतात.” 

 
 देव ने मिा उत्तर लदिे, “िेअर्ततझच्या चपिब द्ध  ओलदसस राजक मारा, म  त िा त झ्या 
इच्छेलवरुद्ध माझ्या घर  ठेवणार नाह . पण म  त िा घर  पाठवण्याआध  त िा एक अगद  वगेळ्या प्रकारचा 
प्रवास करावा िागेि; हेलडझच  दािने लन भयावह पर्तसर्फोन  याांच्यापयंत मागण काढ त जाऊन अांध, 
थ ब सवास  भलवष्ट्यवते्ता तैरेलसआस याच्या आ्म्याश  त िा मांत्रणा कराव  िागेि; याच  प्रज्ञा तो मेल्यावरह  
ऱ्हास पाविेि  नाह ; कारण जर  तो मतत आहे तर  पर्तसर्फोन ने ्याच्या लन केव  ्याच्याच लठकाण  लववके 
करण्यास समथण असे मन कायम ठेविेिे आहे. बाक चे मतता्मे न सते इतस्ततः सटकणाऱ्या सावल्या 
आहेत.” 

 
 या वातेने माझ  छात च र्फ टि . म  मांचकावर बसून रडू िागिो. आता मिा जगण्याच  उमेद 
रालहि  नव्हत ; याप ढे सूयणप्रकाश पाहण्याच  इच्छा नव्हत . पण अखेर जेव्हा आसवाांचा आलण शय्येवर या 
क श वरून ्या क श वर तडर्फडण्याचा मिा कां टा ा आिा, तेव्हा म  लतिा प्रश्न करू िागिो,— 

 
 “पण मिा साांग, ससी, मिा वाट कोण दाखवणार ? कोण ह  कध  एखाद  कत ष्ट्णनौका अधोिोक  
हाांकार त नेिेि  नाह  !” 

 
 देव ने मिा उत्तर लदिे, “ओलदसस, मागणदशणक नाह  म्हणून सम द्रत र  घोटा त राहण्याचा लवचार 
करू नकोस. त झ  डोिकाठ  उभार, पाांढरे श ड पसर लन नौकेत बैस. उत्तर वाय ूवाहून लतिा मागािा 
िाव ि; आलण जेव्हा त  नौका ओलशअन नद पार त िा घेऊन जाईि तेव्हा तू एका रानट  लकनाऱ्यापाश  
पोहोचश ि. तेथेच पर्तसर्फोन च  वतक्षवालटका असून तेथे उांच पॉपिरवतक्ष लन अ्यांत ्वलरतपणे ब जे झडणार  
लविोच  झाडे आढ तात. ओलशअनच्या लभरलभर्या प्रवाहाकाठच्या रेत वर त झ  नौका ओढून घे, आलण 
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हेलदझच्या ―ऱ्हासरा्यात‖ पदन्यास कर त प ढे जा. तेथे प्र्वलित अलन च  नद  लन म्स्तर्कस जिप्रवाहाांच  
शाखा असिेि  ―लविापनद ‖ या एका खडकाच्या स  र्कयाभोवत  एकत्र होऊन ्याांचे गजणणारे प्रवाह 
ॲकेरॉनमध्ये ओततात. महाराज, त म्हािा शोधून काढण्यास जे लठकाण म  साांगत आहे ते हेच. एकदा तेथे 
पोहोचल्यावर स मारे द ड रू्फट िाांब रुां द चा एक खडडा खणून काढ. ्याच्याभोवत  प्रथम द लधलमलरॅत मध, 
मग मध र मध लन सरते शवेट  पाण  अशा द्रव्याांचे सवण मतताांप्र ्यथण अनयणदान करा. ्या सवांवर पाांढरे जव 
पसरून टाका आलण नांतर मतताांच्या असहाय्य भतूाांना उदे्दशनू त मच्या प्राथणना आरांभा. ्याांना अलभवचन द्रा 
क  एकदा त म्ह  इथाकािा पोहोचिात म्हणजे त मच्या प्रासादात यज्ञ करून त मच्याजव च  सवोत्तम वाांझ 
कािवड त म्ह  ब   द्राि आलण अलन वर सांपत्त चा ढ ग घािून त मच्या क पातल्या सवात उ्कत ष्ट 
काळ्याभोर मेंढ्ाचा वगे ा ब   तैरेलसआसप्र ्यथण द्राि. मतताांच्या महायशस्क पलरषदेस केिेिे त मचे 
आवाहन प रे झाल्यानांतर एक तरणा मेंढा लन एक का   मेंढ  याांच  डोक  खाि  एरेबसकडे व वनू ्याांचे 
ब   द्रा, आलण ्याचव े  आपिे मस्तक मात्र जण  परत ओलशअनच  नद  ओिाांडण्याच्या लवचाराने 
बाजूिा व वा. मग मतताांचे लन लनगणताांचे आ्मे बह सांख्येने वर येत ि, आलण त म्ह , आपल्या िोकाांना 
साांलगतिे पालहजे क  ्याांन  घाई करून लतथे पडिेि  व त म्ह  तिवार ने मारिेि  मेंढरे सोिि  
पालहजेत, आलण देवाांच , प्रताप  हेलदझच  लन महन य पर्तसर्फोन च  प्राथणना कर त पश माांस अलन त होलमिे 
पालहजे. दरम्यान त म्ह  स्वतः लनरृि बसाव,े नलन खडग हात  तयार ठेवाव े लन ्याांच्यापैक  कोणाह  
असहाय्य भ तािा, त मचे तैरेलसआसश  भाषण होऊन जाईपयंत रक्तापाश  येऊ देऊ नये. िौकरच तो 
भलवष्ट्यज्ञान  स्वतः, महाराज, त मच्याकडे येईि. आलण तो त मच्या प्रवासाचा मागण त मच्यासाठ  आखून 
देईि, लन अांतरे लकत  तोडायच  ते साांगून म्स्यप्रमोदक सम द्राांच्या पार त म्हािा स्वदेशाकडे मागणस्थ 
कर ि.” 

 
 ससीने बोिणे सांपविे आलण नांतर िौकरच उषा स वणणहसहासनालधलष्ठत झाि . ्या अप्सरेने मिा 
अांगरखा लन प्रावरणाने वस्त्रािांकत त केिे आलण स्वतः चांदेर  चमक असिेिे हिर्कया धालयाचे एक नयनरम्य 
िाांबिचक वसन पलरधान केिे. डोर्कयावर लतने एक तिम लशरोवस्त्र घेतिे आलण कमरेभोवत  एक उ्कत ष्ट 
स वणणमेखिा बसवि . मग म  प्रासादातून चाित गेिो, माझ्या सवण अन यायाांच  भेट घेति  आलण 
प्र्येकािा काह तर  उते्तजक शब्दाने ह रूप आणिा. 

 
 म  म्हणािो, “जागे व्हा आलण त मच्या स खस्वप्नाांचा लनरोप नया. आपल्यािा चािू िागिे पालहजे. 
रॅ मत  ससीने मिा व आपणा सवांना प्रवासािा लनघण्याच  म भा लदि  आहे.” 

  
 माझ्या शूर पथकाने काह  शांका क शांका काढल्या नाह त; पण आतादेख ि अपघातालशवाय ्या 
सवांना मिा घेऊन जाता आिे नाह . ्याांच्यात सवात िहान वयाचा एल्पेनॉर नावाचा एकजण होता; 
र्फारसा िढणारा नव्हे हकवा डोर्कयाचाह  मोठा धड नव्हता. हा माझा जवान गड  लपऊन हझगिा होता लन 
मोकळ्या हवसेाठ  म्हणून सोब्याांना जादूच्या राजवाड्यात सोडून एकटाच जाऊन छपरावर झोपिा होता. 
सका   जाण्याच्या तयार च्या गोंगाटाने व गडगड ने जागा होऊन तो एकदम उड  मारून उठिा आलण 
िाांब लशड पाश  जाऊन योलय ्या मागाने खाि  येण्याऐवज  तो छपरावरून थेट खाि  उिटास िटा 
कोस िा. ्याच  मान मोडि  लन ्याचा आ्मा खाि  हेलदझकडे गेिा. 

 
 बाक चे िोक माझ्यापाश  आिे तेव्हा ्याांना म  लवरॄासात घेतिे. म  म्हणािो, “त म्हािा लनःसांशय 
वाटत असेि क  आपण स्वदेश  आपल्या लप्रय इथाकािा जाणार आहोत. पण ससीने आपल्यासाठ  एक 
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अगद  वगे ा मागण आखून लदिा आहे—हेलदझच्या दािनाांकडे लन भयावह पर्तसर्फोन कडे जाणारा; लजथे 
जाऊन थ बसलनवास  तैरेलसआसच्या आ्म्याचा सल्ला आपण लवचारिा पालहजे.” 

 
 हे म  ्याांना साांलगतिे तेव्हा ते भलनहृदय झािे. जेथे होते तेथेच बैठक मारून ्यान  रुदन केिे व 
आपिे केस उपटिे पण व्यथण; ्याांच्या रडगाण्याांचा काह  उपयोग होणार नव्हता. 

 
 लखन्न भावाने अनेक आसव ेगा  त आम्ह  आमच्या नौकेच  लन लकनाऱ्याच  वाट धरि . दरम्यान 
आमचा लनरोप घेतल्यानांतर ससीने एक तरुण मेंढा लन एक का   मेंढ  नौकेजव  बाांधून ठेवि  होत . त  
आमच्या बाजूने लतथून सहज लनसटून गेि  होत . आलण जेव्हा कोण  देव अदृश्य राहू इम्च्छतो, तेव्हा ्याचे 
येणे हकवा जाणे कोणाच्या दृष्ट स पडणार आहे ? 
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सगभ ११ – मृतांणवषयीचे प्रकरि 
 

 सम द्रकाठ  येऊन आमच्या नौकेपाश  पोहोचल्यावर आमच  पलहि  कामलगर  होत , नौका ्या 
भल्या खाऱ्या पाण्यात ढकिून लतच्यावर डोिकाठ  लन श ड चढलवण्याच . मग आम्ह  लतथे सापडिेि  त  
मेंढरे नौकाकोष्ठात नेऊन ठेवि . ्यानांतर आम्ह  स्वतः नौकारूढ झािो. आम्ह  नालवक उलद्यलन 
मनःम्स्थत त होतो. सवण मांड  त एकाचेह  गाि कोरडे नव्हते. तथालप, मनोरम केशकिप असणार  ससी, 
वाचेने जर  मानव  होत , तर  लतने आपि  दैव  शक्त  लसद्ध केि . पाठ मागून स रू होऊन, आमच्या 
न िवणण अग्रभाग असिेल्या नौकेचे श ड भरून टाकणारा अन कूि वारा आमच  स्नेहश ि सोबत करण्यास 
लतने पाठविा. नौकापतष्ठावरच  औजारे प ढे मागे न ट बसवल्यानांतर, वारा लन कणणधार नौका सर  मागावर 
ठेव त असता लनरृि बसून रहाणे एवढेच काम आम्हािा उरिे. लदवसभर ताणिेल्या लशडाने त  नौका 
प ढचा मागण रेट त रालहि . सूयास्त झािा लन अांधारातून त  मागण काढ त रालहि . 

 
 याप्रमाणे ्या नौकेने खोिवर वाहणाऱ्या प्रवाहाच्या ओलशअनच्या नद पयंत लन पतथ्व च्या 
स माांतापयंत आम्हािा आणिे. तेथे ध र्कयाने वढेिेिे लसमेलरअन्स शारॄत धूलमका नगर त राहतात. जेव्हा 
तेजस्व  सूयण आकाशात वरपयंत चढतो लन ताऱ्याांना लपटा ून िावतो तेव्हा ्याचा एकह  लकरण 
्याांच्यापयंत लशरू शकत नाह , आलण आकाशातून तो खाि  येऊन प न्हा पतथ्व वर उतरतो, तेव्हाह  तो 
्याांना पाहू शकत नाह . कारण भयानक रात्र ने आपिे प्रावरण ्या स खह न िोकाांच्या डोर्कयावर घातिेिे 
असते. 

 
 येथे आम्ह  आमच  नौका लकनाऱ्याच्या वा ूवर आणि , आलण मेंढराांना खाि  उतरवनू ओलशअन 
नद काठाने, ससीने वर्तणिेिे स्थान येईपयंत चाित रालहिो. तेथे पेलरलमलदझ लन य लरिोकस याांन  
यज्ञब ींना धरून ठेविे असता म  माझे त क्षण खडग उपसून काढिे आलण स मारे द डरू्फट िाांब रुां द चा 
एक खडडा खणिा. या खडड्याभोवत  म  सवण मतताांना अनयणदान केिे, प्रथम द लधलमलरॅत मधाने, मग मध र 
मधाने आलण शवेट  पाण्याने. ्या सवांवर म  थोडे पाांढरे जव पसरून टाकिे, लन नांतर असहाय्य मतताांच्या 
भ ताांना उदे्दशून माझ  प्राथणना स रू केि ; म  ्याांना वचन लदिे क  इथाकािा परत पोहोचताच ताबडतोब म  
माझ्या प्रासादात एक माझ्याजव च  सवोत्तम वाांझ कािवड ब   देईन आलण अलन वर सांपत्त चा ढ ग 
रच न लन माझ्या क पात सापडेि तो सवात छान का ाभोर मेंढा तैरेलसआसप्र ्यथण वगे ा ब   म्हणून 
अपणण कर न. जेव्हा माझ्याप्राथणना लन मतताांच्या पलरषदेिा म  प रे आवाहन केिे, तेव्हा त  मेंढरे घेऊन ्या 
खडड्यात ्याांचे गडद रक्त पडेि अशा बेताने म  ्याांचे ग े कापिे आलण आता अधोिोक  गेिेल्या मतताांचे 
आ्मे एरेबसमधून गदी कर त वर येऊ िागिे. नव्या नवऱ्या, िलन न झािेिे तरुण, आय ष्ट्याचे द घण द ःख 
मागे असिेिे वतद्ध, हृदयातह  पलहि च वदेना बा ग त रालहिेल्या कोवळ्या तरुण म ि , आलण भाल्याांच्या 
जखमा अजून सताड उघड्या असिेिे आलण सवण कवच रक्तबांबा  झािेिे िढाईत मारिे गेिेिे जथावांद 
योदे्ध. या आ्म्याांच्या गदीतून, ते ्या खड्ड्याजव  इकडून लतकडे र्फडर्फडत असता कण्हण्याचा जो स्वर 
येत होता तो भयांकर होता. घबराटाने माझे गाि लर्फके पडिे. म  सोब्याांकडे व ून ्याांना ्वलरत म  
मारिेि  मेंढरे सोिून, अलन त होमायिा साांलगतिे व ्याबरोबरच सूचना केि  क  ्याांन  तेव्हाच देवाांच , 
प्रताच  हेलदझच  लन वांदन य पर्तसर्फोन च  प्राथणना कराव . पण म  स्वतः उघडे खड ग हात  घेऊन राखण िा 
बसिो आलण तैरेलसआसश  माझे बोिणे होण्याआध  द बळ्या भ ताांपकै  प्र्येकािा रक्ताकडे येण्यापासून 
परावतत्त केिे. 



 अनुक्रमणिका 

 पलहिा आ्मा प ढे आिा तो माझ्या स्वतःच्या अन यायाांपकै च एल्पेनॉरचा; कारण पतथ्व च्या लवशाि 
वक्षात ्यािा अजून मूठमात  लम ािेि  नव्हत . आम्हािा आमच  द सर  कामलगर  इतक  लनकड च  
वाटि  होत  क  आम्ह  ्याचे पे्रत न प रता लन ्यािा आसवाांजि  न वाहता ससीच्या घरात तसेच पडू लदिे 
होते. आता जेव्हा म  ्यािा पालहिे तेव्हा माझ्या डोळ्यात अरॅ ूआिे लन ्याच्यासाठ  माझे मन करुणेने 
हेिाविे. 

 
 म  िगेच ्यािा हाक लदि , “एल्पेनॉर, येथे पलरृमेच्या छायेत तू कसा आिास? माझ्या 
कत ष्ट्णनौकेने म  आिो ्यापेक्षा तू पाय  िौकर येऊन पोहोचिास !” 

 
 ्याने लनरॄास सोडिेिा म  ऐकिा, आलण ्याचे उत्तर आिे, “माझ्या स्वाम , चपिब द्ध  राजन, 
ओलदसस, कोणातर  द ष्ट शक्त च्या असूयेम  े आलण ससीच्या प्रासादात झोपण्याआध  म  ढोसिेल्या ्या 
साऱ्या मद्राम  े माझा घात झािा. कारण िाांब लशड कडे जाऊन योलय मागाने खाि  उतरण्याचे म  
अलजबात लवसरून गेिो लन एकाएक  थेट खाि  कोस िो. माझ  मान मोडि  आलण माझा आ्मा खाि  
हेलदझकडे आिा. आलण आता, ्याअथी मिा माह त आहे क  जेव्हा हे मतताांचे रा्य सोडून तू जाश ि तेव्हा 
त झ्या भल्या नौकेसह ऐइआ द्य पावर म क्काम करश ि, ्याअथी माझ्या राजन, आपण मागे ठेविेल्या साऱ्या 
अन पम्स्थत लमत्राांच्या नावाने, त झ्या प्न च्या नावाने, बा पण  त िा आधार देणाऱ्या त झ्या लप्याच्या 
नावाने आलण तू घर  ठेविेल्या त झ्या एक ि्या एक प त्राच्या, तेिेमकॅसच्या नावाने या सवांच्या नावाने म  
त िा प्रार्तथतो, क  ्या म क्कामािा माझ  आठवण ठेव; आलण मिा न प रिेिा लन मजसाठ  शोक न झािेिा 
असा मिा न सोडता, माझा सवणस्व  ्याग करून लनघून जाऊ नकोस; नाह तर माझे पे्रत तेथे पाहून देव त झे 
लवरोध  होत ि. तेव्हा माझ  ज  काह  शस्त्र आहेत ्या सवांसह माझे दहन कर आलण भाव  प्रवाशाांना हे 
स्थ  ओ खू याव ेम्हणून करड्या सम द्रकाठ  या अभाग  माणसाच्या स्मत्यथण एक मात चा लढगारा उभार. 
एवढे माझ्यासाठ  कर आलण माझ्या समाध च्या ्या मात च्या लढगाऱ्यात, म  लजवांत असता नौकार्फिकावर 
माझ्या सोब्याांसह बसून वल्हे म  चािव त असे ते ख पसून बसव. 

 
 ्यावर म  उत्तर केिे, “माझ्या लबचाऱ्या एल्पेनॉर, हे सवण म  कर न. यातिे काह ह  लवसरणार 
नाह .” 

 
 याप्रमाणे ्या खडड्याच्या दोन बाजूस समोरासमोर उभे राहून असा गांभ र सांवाद आम्ह  केिा; 
एका बाजूिा पसरिेल्या हातात माझे खडग रक्तावर धरून म , आलण द सऱ्या बाजूिा आपि  काहाण  
भडाभडा साांगणारे माझ्या सोब्याांचे भतू. 

 
 मग आिा आ्मा माझ  मतत माता अँलतर्किैआ लहचा; थोर ऑतोलिकसच  त  कन्या; म  लनरोप 
घेऊन पलवत्र इलिअमिा लनघािो तोपावतेो त  लजवांत होत . लतिा तेथे पाहून माझे डो े अरॅूांन  डबडबिे 
आलण माझ्या मनात अन कां पा दाटून आि . जर  माझे मन अ्यांत द्रविे होते तर  तैरेलसआसश  माझ  भाषा 
होण्याआध , पा   नसताना लतिा रक्ताजव  म  येऊ देणार नव्हतो. आलण आता ्या थ बसलनवास  
भलवष्ट्यव े ्याचा आ्मा प ढे आिा. ्याच्या हातात स वणणदण्ड होता. म  कोण आहे हे पाहून ्याने मिा 
अलभवादन केिे. 



 अनुक्रमणिका 

 “िेअर्ततझच्या राजक मारा, चपिब द्ध  ओलदसस, त िा एका द दैव  माणसािा सूयणप्रकाश सोडून या 
लनरानांद स्थान  मतताांना भेट देण्यासाठ  येण्यास काय कारण झािे ? या खडड्यापासून आता मागे पाऊि 
घे आलण त झे खडग बाजूिा कर; म्हणजे मिा रक्त लपऊन त झ्याबद्दिचे स्य भलवष्ट्य वतणवता येईि.” 

 
 माझे खडग ्याच्या चाांद च्या म्यानात घाि त म  मागे झािो, आलण ते कत ष्ट्ण रुलधर प्राशन 
केल्यानांतर जेव्हा तैरेलसआस बोििा तेव्हा म  ऐकिेिा आवाज नक्क च ्या भलवष्ट्यवते्त्याचाच अस्सि 
आवाज होता. 

 
 ्याने स रुवात केि , “महाराज ओलदसस, स्वदेश  पोहोचण्याच्या एखाद्रा सोप्या मागाच्या शोधात 
तू आहेस; पण स्वगातल्या शक्त  त झा प्रवास कठ ण करणार आहेत. कारण भकूां पकारकाच्या लप्रय प त्रािा 
तू आांध ा केिास याचा रोष तो म   च लवसरिा नाह , लन ्याच्या हातातून तू लनसटून जाश ि असे मिा 
वाटतच नाह . तसे असेि तर  देख ि तू आलण त झे लमत्र अजूनह  इथाकािा पोहोच ूशकाि. अथात तेह  
लवनालवपत्त  होणार नाह ; मात्र तू स्वतःवर लन त झ्या िोकाांवर कडक लनयांत्रण ठेवायचा लनधार केिा 
पालहजेस, गदण लन े सम द्र सोडून त झ  भि  नौका लिनास  द्य पाकडे जाऊ िागेि ्या क्षणापासून; ्या 
द्य पावर सूयणदेवाच  ग रे लन प ष्ठ मेंढरे चरताना त िा लदसत ि, ्या देवाच्या दृष्ट तून लन रॅवणातून जगातिे 
काह ह  लनसटत नाह . ्या ग राांना तू हात िाविा नाह स आलण घर  जाण्याकडे लनलरृत ध्यान ठेविेस तर 
कष्ट सोसून का होईना त म्ह  सग ेजण अजूनह  इथाकािा पोहोच ूशकाि असा थोडाबह त सांभव आहे. पण 
जर का त म्ह  ्या ग राांना द खापत केि त तर म  खात्र पूवणक साांगतो क  त झ्या नौकेचा लन नालवकाांचा नाश 
होईि, आलण तू स्वतः जर  कसाबसा बचाविास तर  द रावस्थेत, परदेश  नौकेवरून, सवण सोबत  
मेल्यानांतर तू उश रा स्वगतह  परतश ि, त झ्या घर ह  त िा द रावस्थेिाच तोंड द्राव ेिागेि. त िा लदसून 
येईि क  न चाांचे एक टो के त झ  अन्नसामग्र  खाऊन र्फस्त कर त त झ्या राजप्न चे लप्रयाराधन करून 
लतिा िलनासाठ  देणलया देऊ कर न आहेत. ्या िोकाांच्या अपकत ्याांचा समाचार तू घर  पोहोचल्यावर 
घेश ि हे खरे; पण कारस्थानाने हकवा नलन खडगाांच्या सर  य द्धाने, यापैक  कोण्याह  मागाने तू ्याांना 
मारायचे ठरविेस, तर  ्या लववाहेच्छूांना नष्ट करून त झा प्रासाद मोक ा केल्यानांतर त िा प न्हा एकदा 
त झ्या पयणटनास लनघािे पालहजे. एक चाांगिे घडविेिे वल्हे घेऊन त िा प्रवास अशा लठकाण  पोहोचेपयंत 
चािू ठेवायिा हवा क  जेथ ि िोकाांना सम द्राच  काह  मालहत  नाह , लन जे अन्नात म ठ कध ह  वापर त 
नाह त; िाि रांगाने रांगविेल्या आपल्या नौका लन पांखाप्रमाणे काम देणार  ्याांच  िाांब वल्ह  या गोष्ट  
्याांच्या अलजबात समज त  पि कडच्या असत ि. आलण हेच त िा सूचक लचन्ह असेि, अगद  स्पष्ट, ते 
त झ्या दृष्ट तून लनसटणारच नाह . तू खाांद्रावर नेत असिेल्या वल््ािा द सरा एखादा त िा भेटिेिा 
प्रवास  जेव्हा ―धान्य पाखडण्याचा पांखा‖ म्हणेि तेव्हा ते स बक वल्हे भमू त ख पसून स्वाम  पॉलसदोनप्र ्यथण 
एक एडका, एक बैि लन एक पैदाश  रानड क्कर याांचे ब   देऊन सांपन्न यज्ञ करण्याच  व े आिेि  असेि. 
नांतर परत स्वगतह  जा लन लवशाि स्वगात राहणाऱ्या सवण अमर देवाांना योलय अग्रक्रमाने ्याव े  लवलधपूवणक 
नानाद्रव्ये समपणण कर. 

 
 त झ्या स्वतःच्या अांतासांबांध  साांगायचे तर मत्य ूत झ्याकडे सम द्रातून येईि, अलत सौम्य स्वरूपात. 
स सांपन्न प्रजेने वढेिेल्या अवस्थेत, आरामश र म्हातारपणानांतर तू थकिास म्हणजे त िा तो घेऊन जाईि, 
असे हे स्य म  त िा साांलगतिे आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

 म  ्यािा उत्तर लदिे, “तैरेलसआस, मिा सांदेह नाह  क  स्वतः देवाांन  कातिेल्या धालयाांन  हे 
भलवतव्य लवणिे गेिे आहे. तथालप, तू द सऱ्या एका प्रकरणाचा ख िासा करावास अश  माझ  इच्छा आहे. 
्या लतकडे मिा माझ्या मातेचा आ्मा लदसत आहे. त  तेथे रक्तापाश  म लध बसि  आहे, लन स्वतःच्या प त्राचे 
म खाविोकन करणे हकवा ्याच्याश  एखादा शब्दह  बोिणे लतच्याने होत नाह . मिा साांग, हे राजप रुषा, 
म  लतचा प त्र आहे हे लतिा जाणवण्यास काह च मागण नाह  का ?” 

 
 तैरेलसआस म्हणािा, “एक साधा लनयम आहे, ्याचा उिगडा म  करतो. ्यािा रक्तापाश  तू 
जाऊ देश ि ते कोण ह  भतू त झ्याश  सांय लक्तक सांभाषण कर ि; ्याांना तू दूर ठेवश ि त  त िा सोडून 
माघार घेत ि.” 

 
 राजप रुष तैरेलसआसकडून म  ऐकिेिे हे शवेटचे शब्द. ्याने आपि  भलवष्ट्यकथने उच्चारि  
होत , लन आता तो हेलदझच्या दािनात परत गेिा होता. पण म  माझ्या जागेवर म्स्थर राहून माझ्या मातेने 
येऊन कत ष्ट्णरक्ताचा एका घ टका घेईपयंत थाांबिो. मग लतने ता्का  मिा ओ खिे आलण लतच्या ओठातून 
ते दयन य शब्द ्वरेने बाहेर िागिे. 

 
 “माझ्या बा ा, येथे पलरृमेच्या कत ष्ट्णछायेखाि  तू कसा आिास? तू तर अजून लजवांत आहेस? 
लज्या डोळ्याांना सहज सापडणार  ह  जागा नाह . कारण त झ्यात लन आमच्यामध्ये भयनद्राांचे लवस्त णण 
जिौघ वाहतात आलण अगद  पलहिाच अडथ ा आहे तो ओलशअनचा. ्याच्या प्रवाहापार माणसािा पाय  
चािून येणे कध च शर्कय नाह , केव  स सज्ज नौकेतूनच ते साध्य होते. तू घर सोडल्यापासून साता 
सम द्राांवरून त झ्या सोब्याांसह भटकत आता त्रॉयहून येथे आिा आहेस काय? अजून तू इथाकािा गेिा 
नाह स का? लन आपल्या बायकोचे लन घराचे दशणन घेतिे नाह स का?” 

 
 म  लतिा उत्तर लदिे, “थ बस लनवास  माते, खाि  हेलदझकडे येऊन तैरेलसआसच्या आ्म्याश  
मांत्रणा करण्यालशवाय मिा ग्यांतरच नव्हते. कारण म  अद्रालप ॲलकआजव  गेिो नाह  हकवा आपल्या 
स्वतःच्या भमू वर पाय ठेविा नाह , तर त्रोजन रथींश  य द्ध करण्यासाठ , इलिअमिा जाण्यास ॲगमेॅम्नॉन 
राजासह म  लनघािो, ्या लदवसापासूनच असा अभाग  भटर्कया रालहिो आहे. पण त झ  स्वतःच  कथा मिा 
साांग. त झ्या नलशब  काय आिे? कशा प्रकारे मरण आिे? लखतपत पडणारा एखादा रोग त िा झािा का? 
क  धन धालरण  आतेलमसने त िा भेट देऊन आपल्या सौम्य शराांन  त झा वध केिा? आलण माझ्या 
लप्याबद्दिच  लन म  मागे ठेविेल्या प त्राांच  वाता मिा साांग. माझा नतपोलचत लवशषेालधकार ्याांच्या हात  
स रलक्षत आहे ना? क  म  कध च परतणार नाह  हे गतलहत धरल्यावर तो द सऱ्या कोणाकडे गेिा? आलण 
माझ्या स प्न चे काय झािे? लतिा कसे वाटत आहे लन काय करण्याचा लतचा लवचार आहे? त  अजून 
प त्रासह राहून आमच  स्थावरजांगम सांपदा अखांड राख त आहे ना? का लतच्या देशबाांधवाांपैक  सवांत 
सांभाव्य अशा एखाद्राने लतच्याश  िलन िावनूह  टाकिे आहे?” 

 
 माझ्या राजक िोद्भव मातेने उत्तर लदिे, “त झ्या घरात लतने न राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाह . 
लतने ध राने हृदय घट्ट केिे आहे. जर  रात्र  लन लदवसा मांदगत ने द ःखात जात असता लतच्या डोळ्यातिे 
पाण  ख त नसिे तर ह  त झे नतपोलचत अलधकार अद्रालप द सऱ्या कोणाच्या हात  गेिे नाह त, तर 
राजभमू चे लनवेध स्वालम्व तेिेमकॅसकडेच आहे लन दण्डालधकाऱ्याांन  जे सावणजलनक भोजनो्सव साजरे 
करावते अश  अपेक्षा असते ्याांना तो उपम्स्थत राहतो. कारण प्र्येकजण ्यािा आमांत्रण देतो. पण त झ्या 
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लप्याने ग्राम ण प्रदेशात एकान्तवास स्व कारिा आहे, आलण तो नगर त कध ह  जात नाह , धूतपाट लन 
कां बिे याांन  यथोलचत सज्ज अशा शय्येवर लनद्रा करणे ्याने सोडून लदिे आहे. ्याऐवज  तो लहवाळ्यात 
शतेावरच्या कामकऱ्याांबरोबर शकेोट जव  ध   त लनजतो लन र्फाटर्कया िक्तरात वावरतो. पण जेव्हा 
उन्हा ा लन स खद शरद ऋतूचे लदवस येतात तेव्हा तो स्वतःसाठ , ग िेल्या पानाच  लवन त शय्या ्याच्या 
द्राक्षबागेच्या उांच भागावर कोठेतर  तयार करतो. तेथे तो कष्ट  अवस्थेत हृदयातिे द ःख जोपाश त लन 
त झ्या परत येण्याच  आत रतेने वाट पाहत पडून राहतो, आलण ्याच  द दणशा वाढवण्यास वाधणर्कय ्याच्यावर 
अलधकालधक जोराने स्वार होत आहे. माझ्याह  नाशािा तेच कारण झािे, ्याम  ेच माझे मरण ओढविे. 
त क्षणदृष्ट  धन धालरण ने आपल्या घर  येऊन मिा शोधून काढून लतच्या मतद बाणाांन  मिा ठार मारिे असे 
काह  घडिे नाह . हकवा बरेच व ेा आढ णाऱ्या, शर र लझजायिा िावनू मारणाऱ्या एखाद्रा द ष्ट रोगानेह  
माझ्यावर आक्रम केिा नाह . नव्हे, त झ्यासाठ  त  त   त टणाऱ्या माझ्या हृदयाने, माझ्या तेजस्व  
ओलदससा व त झ्या स ज्ञ आलण शाि न वतत्त च्या आठवण ने झ रण िा िागल्याने माझे ज वन लन ्याच  सार  
माध र  ियािा गेि .” 

 
 माझ  माता बोित असताना माझ्या हृदयात उस िेल्या सांभ्रमातून मिा एकच इच्छा झाि  क  
जर  त  मतत आहे तर  लतच्या छायेिा लमठ  माराव . लतिा माझ्याजव  बाह पाशात घेण्यासाठ  
औ्स र्कयाच्या भरात म  त नदा हात पसरून प ढे लनघािो. त न व ेा एखाद्रा छायेसारख  हकवा 
स्वप्नासारख  त  माझ्या बाहूांमधून लनसटि  आलण लतने अलधकच त व्र वदेनेने मिा प लडत असे राहू लदिे. 

 
 माझ्या हताशपणात म  ओरडिो, “माते, अधोिोकातस द्धा आपण एकमेकाांच्या गळ्याभोवत  पे्रमाने 
हात टाकून आपल्या अरॅूांचे वायर्फ  साा्ं वन अन भवाव े म्हणून म  त झ्याकडे पोहोचण्याचा प्रय्न कर त 
असताना तू मिा का टा ते आहेस? का कठोर पर्तसर्फोन ने माझे द ःख वाढवण्यासाठ  तू म्हणजे मजकडे 
पाठलविेिे केव  एक छायातत्त्व आहे.” 

 
 लतचे उत्तर आिे, “माझ्या बा ा! माझ्या बा ा, त झ्याहून अलधक आपत्त  भोगणे जगातल्या द सऱ्या 
कोणा माणसाच्या वायािा आिे असेि ? झ्यसूकन्या पर्तसर्फोन ने त झ्यावर केिेिा हा मायाप्रयोग नाह . 
आपण मरण पावतो तेव्हाच्या आपल्या म्यण स्वभावधमाचाच लनयम तू केव  पहात आहेस. हाडामाांसािा 
एकत्र ठेवणारे स्नाय ू आपल्यात उरत नाह त, तर एकदा आपल्या श भ्र अस्थ ति  चेतना गेि  क  
अम्लन्वािाांच्या प्रखर उष्ट्णतेत सवण काह  नष्ट होते आलण आ्मा एखाद्रा स्वप्नासारखा लनसटून हववेर 
र्फडर्फडतो. पण आता तू लदनप्रकाशाकडे परत जाण्याच  ्वरा करायिा हव स. आलण त िा येथे जे काह  
क िे ते सवण ध्यानात ठेव, म्हणजे एक लदवस त झ्या प्न िा ते त िा साांगता येईि.” 

 
 असा आमचा दोघाांचा एकत्र सांवाद झािा आलण आता भयावह पर्तसर्फोन च्या पे्ररणेने राजप रुषाांच्या 
्या ्या बायका लन म ि  हो्या ्या सवणजण  गो ा झाल्या आलण ्याांन  रक्ताभोवत  गदी केि . प्र्येक िा 
पा  पा  ने प्रश्न करण्याचा काह  मागण म  शोधू िागिो आलण अखेर प्रश्न सोडविा तो माझे द घण खडग 
उपसून ्या सवणजणींना एकज ट ने ते कत ष्ट्णरक्त लपण्यापासून परावतत्त करून. तेव्हा ्या प ढे आल्या लन 
एकामागून एक ने आपि  वांशपरांपरा घोलषत केि , आलण याप्रमाणे म  सवांना प्रश्न करू शकिो. 

 
 प्रथम मिा लदसि  त  रॅेष्ठक िजाता तायरो; लतने मिा साांलगतिे क  त  उदात्त सांल्मोलनअसच  
कन्या लन इओिसप त्र के्रलतअसश  लतचे िलन झािे होते. पतथ्व वर वाहणाऱ्या सवांत देखण्या नद चा देव जो 
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एलनलपअस याच्यावर लतचे पे्रम जडिे आलण प ष्ट्क दा ्याच्या स ांदर प्रवाहाच्या काठ  त  भ्रमण करू 
िागि ; अखेर भकूां पस्वाम  पतथ्व पलरवषे्टा, ्या नद-देवाच्या रूपाने आिा आलण जेथे तो नद सागरात 
घ सतो ्या लठकाण  ्याने लतच्याश  समागम केिा. पवणतासारख  उांच एक का   िाट आि . लतने 
्याांच्यावर वियाकार झेप घेऊन ्या स्त्र सह देवािा िपलविे. ्याने मग लतच  कौमायणमेखिा सोडवि  लन 
लनदे्रने लतचे नेत्र बांद केिे. पण जेव्हा ्याच  सांभोगेच्छा पूणण झाि  तेव्हा लतचा हात हात  घेऊन तो बोििा, 
“रॅ मत , आपल्या या प्र त सांगमात आनांद मान; आलण ्याअथी, देवाचे आहिगन कध ह  लवर्फि होत 
नाह , ्याअथी या वषाचा क्रम प रा होईि तेव्हा तू स ांदर अप्याांना जन्म देश ि. ्याांना तू का ज पूवणक 
सांगोपन करून वाढविे पालहजेस. पण आता घर  जा, लन लजभेवर लनयांत्रण ठेव. कोणािाह  साांग ूनकोस; 
पण त िा हे क ाव ेअश  माझ  इच्छा आहे क , म  भकूां पकार  पॉलसदोन आहे.” मग तो देव उचांब ्या 
सम द्राच्या पाण्याखाि  अदृश्य झािा. तायरो गरोदर रालहि  आलण लतने पेलिआस लन नेलिअस याांना जन्म 
लदिा. दोघेह  सवण शक्त मान झ्यूसचे सेवक म्हणून सत्ताधार  झािे. पेलिआस आयो्कसच्या लवस्ततत 
भमू वर रालहिा आलण ्याचे वैभव ्याच्या क पात होते; तर नेलिअसचा लनवास होता रेताड पायिॉसवर 
आलण साऱ्या लस्त्रयाांत राण  म्हणून शोभेि अशा या स्त्र िा एवढ च अप्ये नव्हत ; के्रलतअसपासून लतिा इतर 
त न म िगे झािे, ईसन, रे्फरेझ व ॲलमथऑॅन—जो बहाद्दर सारथ  होता. 

 
 मग मिा लदसि  होत  ॲसोपसकन्या ॲम्न्तओप . आपण झ्यूसच्या बाह पाशात लनद्रा केि  होत  
असा लतचा दावा होता. लतिा दोन म िगे, ऑम्म्र्फऑन लन झ थस, सात वशेींच्या थ ब सचे सांस्थापक; ्या 
नगर च्या वास्तूवर ब रूज बाांधून प्रथम तटबांद  केि  त  ्याांन ; कारण ते इतके पराक्रम  होते तर  थ ब
सच्या उघड्या भमू वर नगर िा तट असल्याखेर ज ्याांना स्वतःिा स स्थालपत करता येत नव्हते. 

 
 ॲम्न्तओप नांतर म  पालहि  ॲम्म्र्फमायॉनच  प्न  ॲल्कमेन ; त  महाबिझ्यसूच्या पे्रम  बाह पाशात 
रमि  आलण लतने अलतसाहस  हसहहृदय हेरॅम्र्किझिा जन्म लदिा. ॲम्म्र्फमायॉनच्या द दणम्य प त्राश  लजचे 
िलन झािे त  अलभमान  लक्रऑनच  कन्या मेगरॅ ह  मिा लदसि . 

 
 मग मिा ईलदपसच  माता सौंदयणवत  एलपकॅस्त  भेटि . लतने अजाणतेपणे प त्राश  िलन करण्याचे 
पाप केिे, कारण इलदपसने बापाचा प्राण घेऊन आपल्या आईिाच प्न  केि . पण देवाांन  िौकरच स्य 
उघड होऊ लदिे. मग ईलदपससाठ  ्याांन  एक लनदणय लशक्षा योजि . ्याच्या लप्रय थ बसमध्ये कॅदमअैन्सचा 
राजा म्हणून परृातापाच्या यातना भोगण्यास ्यािा ्याांन  सोडिे, पण एलपकॅस्त ने आपल्या अपकत ्याच्या 
मनःस्तापाने सतत व्यथा भोगून, आढ्ाच्या त  ईिा एक िाांब दोर टाांगून ग र्फास िावनू घेतिा आलण 
अश  त  द्याररक्षक हेलदझच्या सभामांडपाप्रत अधोिोक  आि , लन मातेच्या शापाांन  होणारे सवण भेसूर 
पलरणाम भोगण्यास ईलदपसिा लतने मागे ठेविे.  

 
 ्यानांतर सवात रूपवत  र्किोलरस, आयाससप त्र ॲम्म्र्फऑन याच  सवात धाकट  कन्या आि . हा 
आयासस एकेका   ऑकोमेनसमध्ये लमनयींचा राजा म्हणून अलधकार गाजव त होता. र्किोलरसच्या 
रूपाखातर नेलिअसने लतच्याश  िलन केिे आलण ्यासाठ  अपार सांपत्त  मोजि . तेव्हा त  पायिॉसमध्ये 
राण  झाि , आलण नेलिअसपासून लतिा तेजस्व  सांतत  झाि ; नेस्तॉर, क्रोलमअस पेलरम्र्किमेनस लन 
राजहबडा; आलण ्याांच्यालशवाय पेरो, लतच्या का ाति  अदभतू रूपाच  रमण , लजच्याश  ्याांच्या साऱ्या 
शजेाऱ्याांच  िलन करण्याच  इच्छा होत  अश . पण नेलिअसने घोषणा केि  क  प्रब  इलर्फम्र्किझच  ग रे 
रै्फिेस हून प लवण्यात यशस्व  होणाऱ्या प रुषाखेर ज द सऱ्या कोणािाह  आपण म िग  देणार नाह . ्या 
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धडपडत चािणाऱ्या, रुां द कपा ाांच्या ग राांना व वनू एकत्र आणणे ह  धोकेबाज कामलगर  होत ; हे साहस 
अांलगकारणारा कोण  एक स लवक्रान्त द्रष्टा हा एकच प रुष प ढे आिा, आलण देव ्याच्यालवरुद्ध होते. दर 
पाविािा द दैव ्याच्या आड आिे, आलण एक हतभाग  बांलदवान म्हणून ्या रानट  ग राख्याांच्या हातात तो 
अडकून रालहिा. लदवसामागून लदवस गेिे, ्याांचे मलहनेह  झािे, पण वषाचा क्रम प रा होऊन ऋत चक्र 
प न्हा लर्फरू िागेपयंत प्रबि इलर्फम्र्किझने ्यािा सोडिे नाह , आलण सोडिे तेह  ्याच्याकडून वतणवनू 
घेतिेल्या साऱ्या भलवष्ट्यवचनाांच्या बदल्यात. याप्रमाणे झ्यूसच  इच्छा प र  झाि . 

 
 मग म  पालहि  िेद , लतन्दॅलरअसच  प्न . लतिा ्याच्यापासून लनधड्या छात चे ज  े म िगे झािे. 
घोड्याांना लशकवणारा कॅस्तॉर लन महान म लष्टयोद्धा पॉलिद्र लसझ; ते दोघेह  अद्रालप लजवांत आहेत—जर  
र्फिदालयन  पतथ्व ने ्याांना आपल्या ओट त घेतिे असिे तर ह . कारण अधोिोक देख ि ्याांना झ्यसूने 
वगे े काढिे आहेत; आिटून पािटून एक लदवसाआड दोघेह  एकदा लजवांत लन एकदा मतत असे असतात, 
आलण ्याांना देवाांसारखा मान लम तो. 

 
 नांतर माझ  दृष्ट  पडि  त  ॲिोइअसप्न  इलर्फमेदैआवर, लतने दावा केिा क  लतने 
पॉलसदोनजव  समागम केिा होता. आलण त  दोघा अल्पाय ष  ज ळ्या भावाांच  माता होत . एक देवत ल्य 
ओतस लन द सरा एलर्फऑम्ल्तझ, जे कथाांतून लवख्यात झािे आहेत. पतथ्व च्या अन्नोदकावर पोसिेिे सवात 
उांच प रुष आलण तेजस्व  ओरायनखेर ज सवात उमदे. नवव्या वषािा ्याांचे खाांदे नऊ हात रुां द लन उांच  
नऊ प रुष होत . याच जोड ने य द्धाच्या हल्लकल्लो ाने प्र्यक्ष ऑलिम्पस वरच्या देवाांना पेचात आणण्याचा 
धाक घातिा होता. ्याांच  महत्त्वाकाांक्षा होत  क  ऑलिम्पसवर ओसा पवणत चढवावा आलण वतक्षाच्छालदत 
पेलिऑन पवणत, ओसावर लन याप्रमाणे वर स्वगाकडे जाणारा सोपानमागण रचावा. ते प र्या वाढ िा 
पोहोचिे असते तर ्याांन  हे काम साध्य केिे असते. पण स ांदर केशकिापधालरण  िेतोिा झ्यूसपासून 
झािेल्या प त्राने ्या म िाांच्या गािाांवर िव उगवण्याच्या लन हन वयाांवर केसा  आवरण येण्याच्या आध च 
्या दोघाांचा नाश केिा. 

 
 म  र्फ द्र ह  पालहि , लन प्रोक्र झ आलण िावण्यवत  ॲलरआदन . त  जादूगार लमनॉसच  कन्या, 
लजिा लथलसअसने क्र तहून अथेन्सच्या पलवत्र भमू वर प वनू नेण्याचा प्रय्न केिा. तथालप, ्यािा 
लतच्यापासून काह  स ख िागिे नाह  कारण ्याांचा प्रवास प रा होण्याच्या आतच दायोलनससने आतेलमसिा 
ह  बातम  लदि  लन लतने ॲलरॲदन िा सम द्रवषे्ट त लदआ बेटावर ठार केिे. 

 
 मरैाह  म  पालहि , तश च र्किायमेन  आलण द्रव्यासाठ  स्वतःच्या पत च्या प्राणाचा सौदा करून 
टाकणार  लतरस्करण य एलरलर्फि . खरे तर म  पालहिेल्या सवण थोर प रुषाांच्या लस्त्रया व कन्यका याांचे 
वतत्तान्त हकवा ्याांच  नावहे  मिा साांगता येणार नाह त, कारण ते माझे लनवदेन सांपेपयंत ह  भि  मोठ  
रात्रह  सांपून जाईि. 

 
 पण आता माझ  झोप  जाण्याच  व े झाि  आहे. नौकेवर जाऊन माझ्या नालवकात हकवा येथे 
त मच्या प्रासादात जर रालहिो तर आलण माझ्या प्रवासाबाबत म्हणाि, तर ्याच  व्यवस्था म  देवाांच्या लन 
त मच्या हात  सोपवतो. 
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 ओलदससचे बोिणे थाांबिे. आलण ्या साऱ्या मांड  वर ्याने अश  काह  मोलहन  टाकि  होत  क  
अखेर श भ्रबाहू ॲलरत ने शाांतता भांग कर पयंत ्या अांधेऱ्या दािनाच्या सबांध लवस्तारामधून एक आवाजह  
ऐकू आिा नाह . 

 
 त  म्हणाि , “रै्फलसअन्सहो, आता आपल्या अभ्यागताांचे रूप लन मूती पाहून झाल्यावर व ्याांच्या 
शहाणपणाचा नम ना अन भवल्यानांतर त मचा लनणणय काय आहे? म  म्हणायिा हव ेहोते माझा अभ्यागत, पण 
त मच्यातिा प्र्येकजणाचा तो मान आहे. तेव्हा अस्थान  अशा उताव ेपणाने ्यािा रस््यािा िाव ूनका, 
हकवा ्यािा इतक  लनकड च  गरज आहे ्यािा औदायण दाखलवण्यात कां ज षपणा दाखव ूनका. कारण 
देवदेयेने त मच  घरे वैभवाने भरिेि  आहेत.” 

 
 यामागून बोििा ्याांच्यातिा सवांत वतद्ध गतहस्थ, आदरण य मानकर  एकेलनअस. तो म्हणािा, 
“माझ्या लमत्राांनो, आपल्या स ज्ञ राण चा उपदेश थेट िक्षयवधे करणारा आहे आलण आम्ह  अपेक्षा कर त होतो 
तसाच अगद  आहे. मिा वाटते त म्ह  तो अन सरावा. पण ्याबाबत लनणणय घेणे लन योलय त  कत त  करणे 
आता ॲम्ल्सनसकडे आहे.” 

 
 ॲम्ल्सनसने लनःसांदेह उत्तर केिे, “्याअथी म  येथे ज वन व्यत त करून या सागरसांचार  प्रजेवर 
रा्य कर त आहे, ्याअथी म  म्हणतो क  योलय तेच व्हाव.े पण आपल्या अभ्यागताने स्वदेश  पोहोचण्याच  
उ्स कता आवरून उद्रापयंत येथे राहण्याचे ठरलविे पालहजे. म्हणजे माझ्या उदार योजना प ऱ्या करण्यास 
मिा व े लम ेि. दरम्यान ्याचा स्वदेशाकडचा प्रवास ह  साऱ्याच माणसाांन  मनावर घेण्याच  गोष्ट आहे. 
आलण लवशषेतः म  स्वतः–कारण म  येथे राजा आहे.” 

 
 ओलदसस मधेच धोरण पणे म्हणािा, “स्वाम  ॲम्ल्सनस, परम आदरण य अशा राजन्, त मच्यामध्ये 
वषणभर स द्धा राहण्यासाठ  आपण आग्रह करावा याहून मिा काह च अलधक सोय चे होणार नाह , मात्र 
एवढेच क  मिा स खरूप परत पोहोचवाव,े लन आपल्या उत्तम देणलयाांचा वषाव माझ्यावर करावा. माझ्या 
स्वतःच्या देशात अलधक सांपन्न अवस्थेत जाऊन पोहोचणे मिा र्फार लहतावह होईि. कारण याप्रमाणे 
वाढिेल्या वैभवात म  इथाकािा पोहोचिो, तर माझे स्वागत अलधक पे्रमाने होईि, आलण भेटेि ्या 
प्र्येकाकडून मिा जास्त मान लम ेि.” 

 
 ॲम्ल्सनस म्हणािा, “ओलदसस, ्याांच्याबद्दि खातरजमा करून घेता येत नाह  अशा अस्य 
वतत्ताांताच  िाांबण िावणारे, या अप्रामालणक जगात लवप िपणे लनमाण होणारे जे तोतये लन नािायक 
थापेबाज असतात, ्याांच्यापकै  एक तू असे आम्ह  स्वप्नातदेख ि मान त नाह . उिट, त झे केव  भाषणच 
आनांददाय  नाह , तर त झ  लनणणयशक्त ह  लनदोष आहे. आलण त झ्या देशबाांधवाांच्या कथा लन त झ्या स्वतःच्या 
द ःखद आपत्त  एखादा व रगाथा गायक ऐकव ि इतर्कया किापूणणतेने तू साांलगतल्या आहेस, आता म  त िा 
लवनवतो क , लनवदेन चािू ठेव लन आम्हािा क ू दे क  इलिअमच्या मोलहमेवर त िा येऊन लम ािेिे आलण 
येथ ि य द्धात पडिेिे जे त झे शूर सोबत  ्याांच्यापैक ह  कोण  तू पालहिास का? रात्र अजूनह  प्रद घण 
आहे, मोजता येण्यापि कडे िाांब, आलण आमच्या शय्यास्थानाांकडे जाण्याच  व े अजून आिेि  नाह . 
त झ्या अदभतू कत तींबद्दि मिा आणख  साांग. जर केव  तू या दािनात राहून त झ्या द दैवाांच  कहाण  चािू 
ठेवण्याचे मनावर घेतिेस, तर धन्य उषेचा आगम होईपयंतदेख ि म  ऐकत राहू शकेन.” 
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 या आवाहनािा प्रलतसाद देण्यासाठ  प्रय लक्तपट  ओलदससने आपि  कथा प ढे चािू केि .  
 

 स रुवात स तो म्हणािा, “महाराज ॲम्ल्सनस, माझ्या आदरण य राजन, िाांब हक कत  
साांगण्याच  एक व े असते, पण झोपेच ह  एक व े असते. तथालप, आपणाांस खरोखरच माझ्याकडून 
आणख  ऐकायचे असेि, तर आपण आध च ऐकिेल्यापेक्षाह  अलधक द ःखद कहाण  साांगण्याचे नाकारणे 
मिा शर्कयच नाह . केव  एका बेइमान बायकोच्या िहर पणाम  े, त्रोजन य द्धाच्या सांकटातून लन 
सांघषातून वढे्ानांतर लनसटिेिे पण स्वदेशाच्या मागावर ज वाांना म किेिे जे माझे सहशस्त्रधार , ्याांच्या 
खेदजनक द दैवाचा वतत्ताांत म  आपणाांस साांगतो.” 

 
 शवेट  पलवत्र पर्तसर्फोन ने लस्त्रयाांच  भ ते हाकिून लदि ; त  सवण लदशाांना लवखरि  आलण माझ्याकडे 
आिा ॲलत्रअस प त्र ॲगमेम्नॉनचा आ्मा; तो द ःख  अवस्थेत आिा लन ्याच्याभोवत  जमिे होते 
इलजस्थसच्या प्रासादात जे आपल्या र्फ टर्कया नलशबाम  े ्याच्यासह मारिे गेिे होते ते ्याचे अन याय . 
कत ष्ट्णरक्त प्राशन करताच ्या राजाने मिा ओ खिे, एका आतणस्वर काढिा लन ्यािा अनावर रडू 
कोस िे. मजकडे पोहोचण्याच्या उ्स कतेने ्याने हात पसरिे, पण ते ्यािा करता आिे नाह . कारण 
एकेका च्या ्या िवलचक बाहूति  सग   शक्त  लन जोम कायमचा नष्ट झािा होता. ते दृश्य पाहून 
अन कां पेने हृदय द्रवल्याने मिाह  आसव े आवरता आि  नाह त आलण म  अगद  मनापासून ्यािा 
म्हणािो,— 

 
 “महायशवांत ॲलत्रयसप त्रा नतपते ॲगमेम्नॉन, मिा साांग क  दैवाच्या कोण्या घातक घावाने त िा 
िो विे ? पॉलसदोनने वायूांना रागास चढवनू त झ्या नौकाांचा लनःपात केिा? क  भमू वर कोणा वैर  
जमात च  ग रे लन क प हाकून नेत असता अथवा ्याांच्या नगरासाठ  लन लस्त्रयाांसाठ  य द्ध कर त असता तू 
रणात पडिास?” 

 
 ्याने मिा ता्का  उत्तर केिे, “िेअर्ततझच्या राजक मारा, चिपब दे्ध ओलदसस, पॉलसदोनने 
माझ्या नौका र्फोडल्या नाह त हकवा भमू वर कोणा वैर  जमात लवरुद्धह  म  धारात थी पडिो नाह . माझ्या 
नाशाचा कट करून माझ्या नतद्रष्ट प्न च्या मदत ने माझा वध करणारा होता इलजस्थस. ्याने मिा 
प्रासादात येण्याचे आमांत्रण लदिे, लमष्टान्नभोजन घातिे लन गव्हाण त माणूस जसा बैि मारतो तसा माझा 
प्राण घेतिा. माझा अ्यांत द दैव  शवेट झािा तो असा ! आलण माझ्या भोवत  सवणत्र माझ्या बरोबरच्या 
िोकाांनाह  लनष्ठ रपणे एकामागून एक कापून काढण्यात आिे-जसे लववाहसमारांभासाठ , साांलघक 
भोजनो्सवाकरता हकवा एखाद्रा सांपन्न सावणजलनक जेवणाव  प्र ्यथण एखाद्रा थोर लन रॅ मांत सरदाराच्या 
वाड्यात श भ्रदांत वराह मारिे जावते ्यासारखे. य द्धाच्या ऐन ध मरृक्र मध्ये हकवा द्यांद्य य द्धात अनेक 
िोकाांचे मत्य,ू ओलदसस, तू डोळ्याांन  पालहिे आहेस; पण आम्ह  तेथे सभामांडपात मद्र पात्राांच्या आलण 
अन्नाने िादिेल्या भोजनर्फिकाांच्यापाश  अस्ताव्यस्त पडिेिो व सबांध भमू वर आमचे रक्त वाहत असिेिे 
हे दारूण दृश्य पाहून तू लजतका शहारून गेिा असतास लततका य द्धात कध च गेिा नसतास ! तर ह  
सवांत दयन य गोष्ट होत  त  प्राॲमकन्या कॅसनॅ्द्राचा आतण स्वर; लतिा माझ्या बाजूसच ्या न च 
लवरॄासघातक  म्र्कितेम्नेस्थाने ठार मारिे. म  भमू वर पडिो असता; मरता मरता शवेटचा प्रय्न करून म  
हात उांचावनू लतचे खडग धरण्याचा प्रय्न केिा, पण ्या क िटेने तोंड लर्फरविे; लन जर  म  हेलदझच्या 
मागावर होतो तर  हाताांन  माझे डो े लमटण्याच  हकवा तोंड बांद करण्याच  मेहेरबान  स द्धा लतने केि  नाह  
आलण म्हणून म  म्हणतो क  पश त ल्य आचरण आलण द ष्टकत त  या बाबत त अश  कमे हचतणाऱ्या लस्त्रच  
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बरोबर  कोण ह  करू शकणार नाह . लतने हेतूपूवणक केिेल्या आपल्या पत च्या लन स्वाम च्या हत्त्येसारखा 
लहड स ग न्हा द सऱ्या कोणाच्या मनात आिा असता? खरे तर म  स्वगतह  पोहोचल्यावर माझ्या 
अप्याांकडून लन सेवकाांकडून अपूवण स्वागत होईि म्हणून मनात वाट पहात होतो, पण आता आपल्या 
न चपणाच्या पराकोट म  े लतने केव  स्वतःिाच नव्हे तर सबांध स्त्र जात िा लन प्र्येक प्रामालणक मलहिेिा 
कायमचा किांक िाविा आहे.” 

 
 म  उदगारिो, “अरेरे ! सवणसाक्ष  झ्यूसने आपण ॲलत्रअस घराण्याचा लनघतणण शत्र ू असल्याचे 
खरोखरच लसद्ध केिे आहे, आलण पलहल्यापासून लस्त्रयाांच्या क लटि कारवायाांमार्फण त आपल्यािा हव े ते 
घडवनू आणिे आहे. आमच्यापकै  इतर्कयाांना मरण आिे ते हेिनसाठ , आलण आपल्या अन पम्स्थत 
स्वाम लवरुद्ध कट रचिा तो म्र्कितेम्नेस्थाने.” 

 
 ॲगमेम्नॉनने उत्तर लदिे, “तूह  यापासून धडा घे; प्न श स द्धा अलत सौम्यपणे कध ह  वागू नको 
हकवा त झ्या मनातिे सग े काह  लतिा क ू देऊ नको. लतच्यापाश  त झा लवचार थोडासा प्रकट कर. पण 
बाक चा त झ्याजव च राहू दे. त झ  भाया कध  त झ  हत्त्या कर ि असे नाह , ओलदसस. आयकॅलरअसच  
कन्या मनाने लन ब द्ध ने इतक  लनरामय आहे क  त  तसे काह  करणार नाह . लकत  शहाण  आहे लपनेिोप  ! 
आपण य द्धावर लनघािो असता लतचा लनरोप घेतिा तेव्हा त  नव  नवर  होत . अांगावर लपणारा तान्हा 
म िगा लतच्याजव  होता. आलण माझ  कल्पना आहे क  आता तो इतर तरुण प रुषात उठू बसू िागिा 
असेि. भालयवान पोरगा! ्याचा व्सि लपता घर  परतून ्यािा पाह ि, लन तो बापाचे च ांबन घेईि. 
र तसर म्हणजे असेच असाव.े नाह तर ्या माझ्या बायकोने, माझ्या प त्रािा पाहण्याचे समाधानदेख ि 
मिा लम ू लदिे नाह . ्याच्या बापािा ठार करण्याआध  त  तेवढ देख ि थाांबू शकि  नाह . आलण आता 
त िा थोडा उपदेश करू दे. लन तो तू मनावर ठसवनू घेश ि अश  मिा आशा आहे. तू स्वदेशािा 
पोहोचश ि तेव्हा नौका उघडपणे नौकारॅयात नेऊ नकोस, ग प्तपणे जा. म  त िा स्पष्टपणे साांगतो आहे क , 
लस्त्रयाांवर अतःपर लवरॄास ठेवण्यासारख्या ्या रालहल्या नाह त. पण परत माझ्या प त्राचा लवषय काढून म  
लवचारतो क , ्याच्यासांबांध  स्य काय ते तू मिा साांग ूशकश ि? कदालचत ऑकोमेनसमध्ये, हकवा रेताड 
पायिॉसवर अथवा कदालचत मेनेिॉसच्या लवस्ततत स्पातानगर त ्याच्याबरोबर, तो अजून लजवांत असल्याचे 
त झ्या लन त झ्या लमत्राांच्या कान  आिे आहे का? कारण माझा ग ण  ऑरेम्स्तझ अजून मरण पावनू खाि  
अधोिोक  आिा नाह  हे मिा ठाऊक आहे.” 

 
 म  ्यािा उत्तर केिे, “ॲलत्रअसप त्रा, ते तू मिा कशािा लवचारावसे? तो लजवांत आहे क  मतत 
याच  मिा काह  कल्पना नाह , आलण वायर्फ  गप्पा त िा म  साांगणे अयोलय होईि.” 

 
 तेथे आमच्या द ःखात लन गािाांवरून आसव ेओघ त असता आमचा दोघाांचा गांभ र सांवाद याप्रमाणे 
झािा. आलण आता प ढे आिे आ्मे पेलिअसप त्र ॲलकलिझ, पॅत्रोर्किस, उदात्त ॲम्न्तिोकस, आलण बाांधा 
लन पौरुषपूणण डौिदारपणात लनदोष पेलिअसप त्राखेर ज द सऱ्या कोणाह  दॅनाअनपेक्षा वरचढ ठरणारा 
ऐआस, याांचे धावण्यात अ्यांत चप  अशा ॲलकलिझच्या आ्म्याने मिा ओ खिे. खेदय क्त, सांयत स्वरात 
माझ्या पदव्या उच्चारून ्याने मिा अलभवादन केिे आलण तो प ढे म्हणािा, “आता नांतर काय, लनभणयहृदय 
ओलदसस? त झ्या येथपयंतच्या याते्रवर कड  कर ि असे कोणते साहस त िा आयोलजत करता येईि? जेथे 
मतत प्राण  शर रह न भ ते म्हणून ब द्ध लवना अम्स्त्व चािू ठेवतात, ्या या अधोिोक  हेलदझच्या रा्यात 
येण्याचे धाडस तू कसे केिेस?” 
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 म  ्यािा उत्तर लदिे, “ॲलकलिझ, ॲलकअन व रपरांपरेिा ििामभतू पेलिअसप त्रा, माझ्या 
खडका  इथाकािा कसे पोहोचता येईि हे तैरेलसआसश  यांत्रणा करून ्याच्याकडून जाणून घेण्यासाठ  
म  आिो. कारण मिा अजून ॲलकआजव  जाणे जमिे नाह , हकवा माझ्या द्य पावर पाऊि टाकणेह ; 
द दैवाने माझा पाठप रावा केिा आहे. ॲलकलिझ पूवी कध ह  झािा नव्हता हकवा प ढेह  होणार नाह  अशा 
सवांत स दैव  त झ्यापेक्षा, माझ  गोष्ट लकत  वगे   ! कारण ज न्या का ात तू जेव्हा पतथ्व वर होतास तेव्हा 
आम्ह  आगाइव्हज्न  तू देव असल्यासारखा त िा मान लदिा, आलण आता येथे अधोिोक  मतताांमध्ये तूच 
प्रब  राजप रुष आहेस. त िा, ॲलकलिझ, मत्यूचा दांश नगण्य वाटायिा हवा! त झे ्याने काह च वाकडे 
केिेिे नाह .” 

 
 तो म्हणािा, “महाराज ओलदसस, मत्यूच  स्त त  माझ्याप ढे करू नकोस. परत मिा पतथ्व वर 
ठेविास तर क णा भलूमह नाच्या घर  म  दास होणेह  अलधक आवड ने प्कर न. जर  स्वतःप रते देख ि 
ज वनसाधन नसिे तर ह ; खरेख रे ज वन सांपिेल्या या साऱ्या मततमानवाांचा राजा असण्यापेक्षा ते बरे! पण 
जाऊ दे ते ! माझ्या ्या उत्तम प त्राच  काय वाता आहे त  मिा साांग. तो माझ्या मागून िढाईवर आिा का 
लन ्याने त त प्राम ख्याने भाग घेतिा क  नाह ? आलण उदात्त पेलिअसबद्दिह  तू काह  ऐकिे असश ि तर 
मिा साांग, मर्तमदॉन राष्ट्र ्याचा अजून आदर ठेवते क  आता वाधणर्कयाने ्यािा पांग ूकेल्याम  े हेिास लन 
थ एमध्ये िोक ्यािा ह न िेखतात? कारण एकेका   आगाइव्हज्साठ  य द्ध करून शत्रूच्या व ररॅेष्ठाांना 
त्रॉयच्या लवशाि मदैानावर धू  चारणाऱ्या माझ्या प्रब  बाहूांन  ्याांचे सांरक्षण करण्यास म  तेथे वर 
सूयणप्रकाशात नाह ! म  ्याव े  ज  उपभोग त होतो ्या शक्त लनश  माझ्या लप्याच्या घर  मिा एकच 
घटका जर  परत येता आिे, तर  ्यािा प डणाऱ्या लन ्याच्या अलधकाराांचा अपहार करणाऱ्या िोकाांना 
माझ्या ब ाम  े लन अजेय बाहूांप ढे म  भ त ने माघार नयायिा िाव न.” 

 
 म  ॲलकलिझिा साांलगतिे, “उदात्त पेलिअसबद्दि म  काह च ऐकिे नाह  पण त झ्या लप्रय 
प त्राबद्दि, लनओतोिेमसलवषय  मात्र तू लवचारश ि त  सार  वाता म  साांगेन; कारण ॲलकअन सैन्यािा 
येऊन लम ण्यास म्स्करॉसहून माझ्या स्वतःच्या उत्तम नौकेतून ्यािा आणणारा म च होतो. आलण तेथे 
त्रॉयनगर समोर आम्ह  आमच्या योजनाांच  चचा जेव्हा कर त असू तेव्हा प्रथम भाषण करणारा नेहम  तोच 
होता लन ्याचे कोणतेह  शब्द म द्रािा सोडून नसत. वादलववादात ्याच्यापेक्षा क शि केव  राजा नेस्तॉर 
लन म  एवढेच होतो. आलण जेव्हा आम्ह  ॲलकअन्सन  भोजन मदैानावर िढाई लदि  तेव्हा साध्या सैलनक-
रॅेण त घोटा ण्यात हकवा घो र्कयात रहाण्यात सांतोष मानणाराह  तो नव्हता. साहस  उ्साहाने पे्रलरत 
असा तो आपि  जागा कोणािाह  घेऊ देत नव्हता, आलण सवांत प ढे असणाराांच्याह  पि कडे तो चाि 
करून जाई. ज वघेण्या मारामार त लकत तर  िोक ्याने िो विे. आगाइव्हज्साठ  केिेल्या य द्धात 
्याने मारिेल्या सगळ्या िोकाांबद्दि मिा साांगता येणार नाह  हकवा ्याांच  नावहे  मिा देता येणार 
नाह त; पण ्याच्या खडगािा तेिेर्फसप त्र सरदार य लरलपिस कसा ब   गेिा लन ्याच्या बाजूिाच ्याचे 
लकत  लहत्ताइत शस्त्रधार  ठार झािे–सारे एका बाईने िाच घेतल्याच्या कारणावरून–ते मिा चाांगिे 
आठवते. देवत ल्य मेम्नॉनच्या खािोखाि, म  पालहिेल्या एकां दर प रुषाांत सवांत देखणा त झा प त्र होता. 
मग प न्हा आम्ह  आगाइव्हज् सेनानायक, एपैअसने घडविेल्या िाकड  घोड्यात आपापल्या जागा 
घेतल्या, आलण आमचे दबा धरून बसण्याचे लठकाण उघडायचे क  बांद ठेवायचे हे ठरलवणे एकया 
माझ्यावर आिे, तेव्हा बाक  सवण दॅनाअन सलनकप्रम ख लन अलधकार  डोळ्याति  आसव ेप श त होते आलण 
प्र्येकाचे पाय िटपटत होते, पण त झ्या प त्राचा तेजस्व  वणण पािटून लर्फका पडिेिा हकवा तो गािावरचे 
अरॅ ूप श त असिेिा मिा एकदादेख ि लदसिा नाह . उिट ्याने मिा प न्हा प न्हा लवनविे क  ―मिा 



 अनुक्रमणिका 

घोड्याबाहेर चाि करून जाऊ द्रा‖ आलण त्रोजन्सवर त टून पडण्याच्या उ्कां ठेने तो आपल्या खडगाच  मूठ 
लन आपिा जड भािा उ्स कपणे हाता  त रालहिा. आलण जेव्हा आम्ह  प्राॲमच  नगर  उदध्वस्त केि , 
तेव्हा ्याने ि ट चा वाटा लन ्याचे लवशषे पालरतोलषक घेतिे, आलण उड्या बाणाच  हकवा जव ून अांगावर 
पडणाऱ्या खडगाच  एकह  जखम न होता तो स खरूप लन धडपणे आपल्या नौकेवरून परत च्या प्रवासािा 
लनघािा. य द्धदेव आपल्या प्रकोपाच्या भरात माणसाांमध्ये वग ावग  कर त नाह , पण िढाईच्या 
अपघाताांन  त झ्या प त्रािा म   च स्पशण केिा नाह .” 

 
 माझे लनवदेन सांपल्यावर, पतथ्व वर असताना ्याचे पाय इतके द्र तगत ने धावायचे, ्या 
ॲलकलिझचा आ्मा म  ्यािा साांलगतिेल्या ्याच्या प त्राच्या क तीच  वाता ऐकल्याने आनांलदत होऊन, 
लिलिक स मे उगविेल्या क रणातून िाांब टाांगा टाक त गेिा. 

 
 इतर सवण मतत लन लवगत ज वाांच  शोक करणार  भ ते आता माझ्या भोवताि  दाट  करू िागि , 
प्र्येकािा ्याच्या लजव्हाळ्याच्या गोष्टींसांबांध  मिा क ठिातर  प्रश्न लवचारायचा होता. बाजूिा उभा 
रालहिेिा आ्मा एकच होता, तेिेमॉनप त्र ऐआसचा, ॲलकलिझच्या शस्त्रावर ि माझ्या हक्काचे सांरक्षण 
करताना नौकाांपाश  म  ऐआसचा जो पराभव केिा होता ्याच  कट ता ्याच्या मनात अजूनह  होत . 
ॲलकलिझच्या देवताांश मातेने त  शसे्त्र पालरतोलषक म्हणून देऊ केि  होत , आलण त्रोजन बांद  लन देव  
पॅिास ॲथ न  याांच्याकडे न्यायाध शाचे काम लदिे होते. तसे पालरतोलषक म  हजकिे नसते तर र्फार बरे 
होते. ्या शस्त्राांच्या पाय  ऐआसवर मरण ओढविे, ्या शौयणशाि  ऐआसवर जो पोलिअसच्या अलद्यत य 
प त्राखािोखाि साऱ्या दॅनाअन्समध्ये देखणा लन वतणनात अ्य दार होता ! आता म  ्यािा बोिाविे, ्याचे 
स्वतःचे नाव घेऊन लन ्याच्या राजलप्याचाह  नामलनदेश करून आलण ्याच्याश  समझोता करण्याचा 
प्रय्न केिा. 

 
 “तर मग ऐआस, प्र्यक्ष मत्यसू द्धा त िा ्या नतद्रष्ट शस्त्राांवरून आिेिा मजवरचा राग लवसरू देत 
नाह ! तर ह  आपण आगाइव्हज्ना त  शसे्त्र शापरूप केि  त  देवाांन च; कारण त िा गमावल्याम  े आम्ह  
एक महान शक्त द गण घािविा, आलण पोलिअसप त्र ॲलकलिझसाठ  केिा लततर्कयाच त म  ने त झ्यासाठ  
शोक करायचे कध  थाांबिो नाह . दॅनाअन सैन्याचा कट्टा वैर  जो झ्यूस, ्याच्याखेर ज द सऱ्या कोणािाह  
दोष िावता येत नाह , ्यानेच त झा लवनाश केिा. जव  ये माझ्या राजप त्रा, लन आमच  कथा म  साांगतो 
त  ऐक. त झा रोष आवर लन त झ्या अलभमानाचा लनग्रह कर.” 

 
 पण उत्तराथी एक शब्दह  न उच्चारता ऐआस ऐरेबसमध्ये लनघून गेिा आलण इतर मतता्म्याांत जमा 
झािा; नाह तर लकत ह  कट ता वाटत असि  तर  अजूनह  तो माझ्याश  बोििा असता आलण म ह  
्याच्याश , पण इतर मतताांच्या आ्म्याांना भेटण्याच्या इच्छेने माझे मन व्याप्त होऊन गेिे होते. 

 
 आलण नांतर खरोखरच म  तेथे झ्यूसचा लदव्य प त्र लमनॉस पालहिा. स वणणराजदण्ड हात  घेऊन तो 
मतताांना लनणणय लन दांडाज्ञा देत होता. ते ्या राजाभोवत  बसिेिे हकवा उभे होते आलण आपापिे पक्ष 
्याच्याकडे माांडून हेलदझच्या प्रासादाच्या लवस्त णण प्रवशेद्याराच्या अांतरभागात ्याचा लनवाडा मागत होते. 
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 नांतर माझ  दृष्ट  प्रचांड मतगयाकार ओरायन याच्यावर गेि , कध ह  न मोडणारा भर व ब्राँझधातूचा 
सोटा हे शस्त्र करून ्याच्या हाताांन  लजवांतपण  जे प्राण  मारिे गेिे होते, ्याांनाच ्या लिलिप ष्ट्पाांच्या 
वनस्थि वर तो हाकून गो ा कर त होता. 

 
 आलण मिा ऐरॄयणसांपन्न भदेूव चा प त्र लतलतऑस लदसिा. तो जलमन वर आडवा पडून शांभर वाव 
िाांब -रुां द च  जागा व्याप त होता. लगधाडाांच  एक जोड  ्याच्या दोन्ह  बाजूस समोरासमोर बसून ्याच्या 
देहात चोच  ख पसून ्याच्या यकत ताचे िचके तोड त होत , आलण ्याांना हाकिण्याच  शक्त  ्याच्या हातात 
नव्हत . पॅनोलपअसच्या स खद लहरव  वरून पायथोकडे प्रवास करणाऱ्या िेतो या झ्यूसच्या द लप्तमान 
सहचालरण चा लवनयभांग करण्याबद्दि ्यािा झािेि  ह  लशक्षा होत . 

 
 तॅन्तॅिसिा सहन कराव्या िागत असिेल्या भ षण यातनाह  म  पालहल्या. तो वतद्ध एका 
जिक ां डात उभा होता, पाण  जव जव  ्याच्या हन वट पयंत येत होते, आलण तहानेने व्याक   होऊन ते 
लपण्याचा प्रय्न ते एकसारखा कर त होता, पण ्यािा एक थेंबह  कध  लम त नव्हता, कारण तोंड खाि  
करून पाण  लपण्याच्या आत रतेने जेव्हा जेव्हा तो वाके तेव्हा तेव्हा ते पाण  नाह से होई, ते क ां ड लनजणि होई 
लन कोणातर  गूढ शक्त ने कोरड  केिेि  का   भमू च काय त  ्याच्यापाश  ्यािा लदसे. जिक ां डावर उांच 
झाडाांचा पणालवस्तार होता लन ्याांच  र्फ े ्याच्या डोर्कयावर िटकत होत . पेअर, डाह ब,े चकाकणारे 
सर्फरचांद-घड, मध र अांज रे आलण रसरश त ऑलिव्ह, पण जेव्हा जेव्हा म्हातारा त  र्फ े हाताांन  धरण्याचा 
प्रय्न कर  तेव्हा तेव्हा वारा त  वर श्यामि ढगाांकडे उडवनू देई. 

 
 मग म  प्रचांड दगडाश  दोन्ह  हाताांन  झगडणाऱ्या लसलसर्फसचे हाि अविोकन केिे. ्या 
दगडावर बाह न  रेिून आलण ्यािा पायाांन  रेट त तो चढावर टेकड च्या माथ्यापयंत ्यािा कसाबसा 
ढकि त न्यायचा; पण तो वरून पि कडे िोटून देत असतानाच प्र्येक व े  दगड केव  ्याच्या 
वजनानेच मागे व ायचा, लन बटेा क जन्मा, द भद्रा दगड परत गडगडत सपाट भमू वर यायचा. तेव्हा 
प न्हा एकदा ्या द दैव  प्राण्यािा ्या दगडाश  धडपड करून तो वर ढकिावा िागे, ्याव े  ्याच्या 
अांगातून घामाच्या धारा िागत लन धू  ्याच्या डोर्कयावर उांच उडे. 

 
 ्याच्यामागून मिा दशणन झािे महाबि  हेरॅम्र्किझचे म्हणजे ्याच्या छायातत्त्वाचे; कारण तो अमर 
देवाांबरोबर आरामात खातप त असतो आलण ्याच  प्न  आहे यौवनदेवता ह ब , सवणशलक्तमान झ्यूस लन 
स वणणपाद काधालरण  हेरे याांच  कन्या. ्याच्या भोवतािच्या घाबरिेल्या मतताांच  लवखरून प ाप  होत 
असता रानपक्षयाांच्या किकिाटासारखा एकच कल्लो  उठिा. ्याच  म द्रा अलतकत ष्ट्णरात्र सारख  लवषण्ण 
होत  आलण हातात धरिेल्या सज्ज धन ष्ट्याच्या दोर िा बाण िावनू तो क्र द्धपणे एकदा इकडे तर एकदा 
लतकडे पहात होता. जण  कोण्याह  क्षणािा शरसांधान करणार असे वाटाव!े ्याच्या खाांद्रावर 
अडकविेिा, छात वरून लतरपा, द सऱ्या बाजूिा कमरेपयंत पोहोचिेिा सोन्याचा पट्टाह  भयानक होता. 
्याच्यावर भयवाह  किाक सर ने अस्विे, रानड क्कर, डो े वटारणारे हसह, झगडे-मारामाऱ्याांचे देखाव,े 
रक्तपात लन मानवसांहाराच  दृश्ये कोरिेि  होत . तो पट्टा म्हणजे कोण ह  घडवायिा नको होत  अश  
महान किाकत त  होत  आलण मिा एवढ च आशा करता येते क  ्या लशल्पकाराने त  कम्ल्पि  तो 
तेवढ्ावरच सांत ष्ट राह ि! 
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 म  कोण आहे ते क ायिा हेरॅम्र्किझिा एक दृलष्टके्षप प रा होता, आलण ्याने मिा शोकाक ि 
शब्दाांन  अलभवादन केिे. माझ्या मानपदाांचा उच्चार करून तो उदगारिा, “स खह न मन ष्ट्या ! तर मग आता 
तूह  अशाच एखाद्रा द दैव  लवपत्त चा का  भोगून प रा करतो आहेस जसा माझ्या डोर्कयावर सूयण प्रकाशात 
असताना म  एका लवपत्त चा दास होतो! म  झ्यूसचा प त्र असूनह  अनांत कटकट  माझ्यामागे िागल्या. 
कारण माझ्याहून र्फार खािच्या रॅेण च्या धन्याश  सेवचे्या बांधनाने म  जखडिा गेिो, लन ्याने अ्यांत 
कष्टाच्या कामलगऱ्याांना मिा ज ांपिे. एकदा मिा करण्यासारखे द सरे एखादे अलधक कठ ण काम न 
स चल्याम  े ्याने मिा इथे खाि  पाता िोक च्या क त्र्यािा आणण्यास पाठलविे आलण हर्तमझच्या 
मागणदशणक हाताखाि  लन उ््विनेत्रा ॲथ न च्या सहाय्याने म  तो क त्रा धरून हेलदझच्या रा्यातून ओढून 
बाहेर नेण्याच्या कामात यशस्व  झािोह .” 

 
 हेरॅम्र्किझ अलधक काह  न बोिता हेलदझच्या प्रासादात परत गेिा; पण र्फार पूवी मेिेल्या इतर 
ठ क माणसाांच्या अजूनह  भेट  होत ि अशा आशनेे म  ्या लठकाण  तसाच थाांबून रालहिो. आलण आता म  
अलधक मागच्या का ात जाऊन, ्या व राांच्या भेट च  मिा इच्छा होत , उदाहरणाथण देवाांच  त  तेजस्व  
सांताने, थ लसअस लन पैलरथ स, ्याांच  वाट पहात थाांबिो असतो, पण ते घडण्याआध च मतताांच्या जमात  
दशसहस्त्राांन  येऊन चम्कालरक स्वर उठव त माझ्या भोवताि  गदी करू िागल्या. लनव्व  घबराटाने म  
लर्फका पडिो; अचानक अशा धास्त ने माझ  पकड घेति  क  हेलदझच्या दािनातून भयावह पर्तसर्फोन  
गॉरगॉन हड  च्या म ांडर्कयासारखे एखादे कराि राक्षस  लपशाच्च तर पाठवणार नाह ! म  ्वरेने माझ्या 
नौकेकडे गेिो लन नालवकाांना नौकारूढ होऊन दोर सोडवायिा साांलगतिे. ते ता्का  नौकेवर चढिे, 
्याांन  र्फिकाांवर आपापल्या जागा घेतल्या आलण प्रवाहाने नौकेिा ओलशअनच्या नद मागािा िाविे; 
मदत िा प्रथम आमच  वल्ह  होत  आलण नांतर होता अन कूि वारा. 
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सगभ १२ – णसिंा आणि कॅणरस्ददस 
 

 ओलशअन नद च्या वाह्या जिराशींमधून माझ  नौका ख ल्या सम द्राच्या लवस्त णण पतष्ठावरून प्रवास 
करून उदयोन्म ख सूयणद्य प जे ऐइत्रा ्याच्यापाश  पोहोचि . मतद  उषेचे ते लनवासस्थान आहे लन लतच्या 
नत्याच्या लहरव   तेथे आहेत. येथे आम्ह  नौका लकनाऱ्याच्या रेत िा िावि  लन सम द्रकाठ  उतरून 
झोपिो ते इतके गाढ क  लदवस उजाडिा तेव्हाच जागे झािो. 

 
 पूवेकडे उषेच्या आरक्त पताकाांचे पलहिे दशणन होताच म  ससीच्या घराकडे एक पथक एल्पेनॉरचा 
मततदेह घेऊन येण्यास पाठविे. आम्ह  चटकन थोड  िाकडे र्फोडि , आलण मग आमच्या गािावरून 
आसव ेओघ त असता, लकनाऱ्यावर ि सवात ठ क भलूशराच्या माथ्यावर गांभ रपणे ्याचे औध्वणदेलहक 
केिे. जेव्हा पे्रत ज ून गेिे, लन ्याबरोबरच ्याच  शसे्त्रह , तेव्हा आम्ह  ्याच्यासाठ  एक मात चा लढगारा 
उभारिा. एक दगड समाध लशिा म्हणून वर चढविा, लन ्याचे स बक वल्हे मात च्या लढगात ख पसून उभे 
केिे. 

 
 या आमच्या कामाचा अखेरचा तपश ि आम्ह  न कताच प रा केिा होता. तेवढ्ात आम्ह  
हेलदझकडून परत आल्याचे लजिा प रे ठाऊक होते आलण लजने आमच्या भेट साठ  साजशतांगार केिा होता, 
त  ससी, रोट, भरपूर माांस लन चमकते रक्तवणण मद्र वाहून आणणाऱ्या सेलवकाांच  एक मालिका घेऊन तेथे 
आि . 

 
 लतच्याभोवत  आम्ह  जमल्यावर त  म्हणाि , “केवढे हे साहस, हेलदझच्या गतहात लजवांतपण च 
उतरायचे ! बह तेक िोकाांना एक मरण प रे असते, पण त झ्या वायािा दोन येत ि. तथालप या गोष्ट  
लवसरून जा; जेथे आहेस तेथेच खाद्रपेयाांचा उपभोग घेत उरिेिा लदवस घािव, आलण उद्रा उषा प्रथम 
डोकावताच तू प्रवास स रू कर. म  स्वतःच त झा मागण आखून देते आलण भमू वरच  प्र्येक खूण स्पष्ट साांगते, 
म्हणजे सागरावर हकवा भमू वर त झ्यासाठ  कदालचत िाविेल्या जाळ्यात सापडल्याने त िा ्या आपत्त  
भोगाव्या िागत ि ्याांच्यामधून तू बचावश ि.” 

 
 आमच  मने व लवण्यास लतिा अडचण पडि  नाह . तेव्हा सबांध लदवसभर सूयास्तापयंत बसून 
आम्हािा लम ािेल्या लवप ि माांसावर हात मार त वर म रिेल्या मद्राचे घ टके आम्ह  घेतिे. सूयण अस्तािा 
गेिा लन अांधार पडिा, तेव्हा माझे नालवक नौकेच्या दोराांपाश  रात्र च्या झोपेसाठ  पह डिे; पण ससीने माझा 
हात धरिा आलण माझ्या सम्न्मत्रापासून मिा दूर नेऊन लतने मिा खाि  बसायिा िावनू स्वतः माझ्या 
शजेार  पहडून लतिा माझ  सवण वाता साांगायिा िालविे. अथपासून इलतपयंत सांपूणण वतत्ताांत म  लतिा 
लदल्यानांतर त  देव  म्हणाि ,—  

 
 “बरे आहे. आता ते सारे सांपिे; पण आता यानांतर काय ते म  त िा साांगते ते ऐक आलण स्वतः देवच 
पाहून घेत ि क  माझ्या शब्दाांच  त िा प र  आठवण राहाव  ! त झ  याप ढच  भेट होईि त  सायरेन्सश ; 
्याांच्यापाश  जाणाऱ्या प्र्येकािा ्या भ र  घािून मारून टाकतात. नक त ्याांच्याजव  जाऊन ्याांचे 
आवाज ऐकणाऱ्या माणसािा घर  परतणे अशर्कय. ्याच्या पि कडून स्वागत स्व कारणे व लप्याच्या परत 
येण्याने लचमण्या म िाांचे चेहरे टवटव त झाल्याचे पाहणे, याच  ्यािा आशाच नको; कारण सायरेन्स 
आपल्या गायनाच्या नादबद्धतेने ्याच्यावर मोलहन  टाकतात. ्याच्या ्या ततणभमू त बसतात, लतच्यावर 
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हाडावरून अजूनह  लनजीव स किेि  कातड  िोंबत असिेल्या मतत मानवदेहाांच्या सडणाऱ्या साांगाड्याांचा 
उांच ढ ग पडिा आहे. त झ  नौका ्या स्थानावरून प ढे हाकारून ने, आलण त झ्या नालवकाांपैक  कोणािाह  
काह  ऐकू येऊ नये म्हणून थोडे मेण मऊ करून ्या सवांच्या कानात घािून ते बांद कर. पण त िा स्वतःिा 
ऐकायच  इच्छा असेि तर तू ्याांच्याकडून हातपाय बाांधून घे, लन डोिकाठ च्या पायर वर उभा राहून 
दोराने डोिकाठ िा जखडिेिा ऐस. अशा प्रकारे त िा ्या ज ळ्या सायरेन्सच्या आवाजाचा आनांद ि टता 
येईि. पण जर तू आपल्यािा सोडवनू घेण्यासाठ  त झ्या िोकाांना लवनव ूिागिास तर ्याांन  त िा घट्ट 
बाांधून ठेविेल्या दोराांना आणख  दोराांच  जोड देऊन त िा जखडून ठेविे पालहजे.”  

 
 “त झ्या नालवकाांन  त िा या सांकटापि कडे नेिे म्हणजे तू अशा एका लठकाण  पोहोचिेिा 
असश ि, क  ्यानांतरच्या मागाबद्दि मिा पूणणपणे कल्पना देता येणार नाह . त झ्यासमोर दोन वाटा 
असत ि; ्याांच्यामधून लनवड त िा योलय वाटेि तश  तू कर. तथालप ्या दोन्ह  कोण्या ते त िा म  
साांगते. एक जाते त  धन्य देव ्याांना ―भटकते खडक‖ म्हणतात ्या सर  उभ्या डोंगराांच्या कड्याकडे. 
येथे न िनयना ॲम्म्र्फलत्रत  लतच्या भव्य िाटाांना गजणना कर त आत जाण्यास िावते, आलण पक्षाांना देख ि 
तेथून जव ून स रलक्षतपणे उडून जाता येत नाह . लपता झ्यूस याच्यासाठ  देवान्न आणणाऱ्या िाजा  
कब तराांकडून देख ि प्र्येक रे्फर िा ते क्र द्ध म दे्रचे खडक एका प्राणाचा कर वसूि करतात, आलण ्याांच  
सांख्या कायम ठेवायिा प न्हा एक कब तर लप्यािा दरव े  पाठवाव ेिागते, आलण अशा लठकाण  नौका 
आणणाऱ्या नालवकाांना लनसटून जाण्याच  म   च शर्कयता नाह . िाटाांन  अस्ताव्यस्त उडवनू लदिेि  
िाकडे लन पे्रते, अशा मागात तरांगणारा कचरा याम  े तर  ्याांचा शवेट होतो, हकवा धडधड्या लवनाशकार  
्वा ाांच्यातर  ते भक्षयस्थान  पडतात. ्या सम द्रात जाणाऱ्या साऱ्या नौकाांपैक  केव  एकच ्या मागाने 
स खरूप गेि  आहे, आलण त  होत  लवख्यात आगो, एईन च्या लकनाऱ्याकडून स्वदेशाकडे जाणार , आलण 
जर जेसनच्या पे्रमाखातर देव  हेरेने मदत केि  नसत  तर त ह  ्या प्रचांड खडकावर आपटि  असत . 

 
 “द सऱ्या लदशिेा दोन खडक आहेत. ्यातिा जो अलधक उांच, ्याचे त क्षण लशखर वर थेट 
आकाशािा लभडते लन ्याच्या माथ्यािा वढेणारे का े ढग कध ह  लनघून जात नाह त. हकवा लशखराभोवत  
कध ह  उन्हाळ्यात हकवा कापण च्या हांगामाच्या व े देख ि स्वच्छ आकाश राहू देत नाह त. पतथ्व वरच्या 
कोण्याह  माणसािा व सव स हातपाय असिे तर  ते लशखर चढणे हकवा उतरणे शर्कय होणार नाह . 
कारण तो खडक लझिई लदल्यासारखा ग  ग   त आहे. पण ्या स  र्कयाच्या अध्या चढण वर एक ध र्कयाने 
झाकिेि  ग हा आहे, लतचे तोंड पलरृमेकडे आहे लन त  एरेबसकडे उतरत जाते. लतच्या बाजूने, त म्ह  
महाराज ओलदसस, आपि  नौका व वनू नेि  पालहजे. ्या ग हेच्या वासिेल्या म खापयंत, खािून 
नौकेवरून सवात बिवान धन धणर देख ि बाण पोहचव ू शकणार नाह . ते लसिा नावाच्या भयानक 
भ ांकणाऱ्या प्राण्याचे लनवासस्थान आहे. न क्याच जन्मिेल्या क त्र च्या लपिापेक्षा लतचा केकाटणारा आवाज 
मोठा नाह  खरा, पण तर ह  त  एक भेसूर राक्षस  पश ूआहे, आलण लतच्याकडे पाहून कोणािाह  आनांद 
वाटणे शर्कय नाह . जर ्या मागाने एखादा देव गेिा तर ्यािादेख ि, लतिा बारा पाय आहेत लन ते सारे 
हवते िटकतात. सहा िाांब माना लन प्र्येक च्या शवेट  दाटपणे बसविेल्या दाताांच्या लतहेर  ओ   
असिेिे कराि म ख आलण ्यातून घोर धाक दाखवणाऱ्या म ्यूचे दशणन. लतचा अधा देह ग हेत खोि 
ब डािेिा आहे. पण ्या भयांकर गतेतून लतच  डोक  बाहेर आिेि  असतात आलण अश  स्वतःच्या घरात 
राहून त  मासेमार  करते. खडकाभोवताि  एखादा गाधा हकवा अलसम ख मासा अथवा एखादा मोठा राक्षस  
जिचर सापडतो का ते त  पाहते. कारण तसिे हजारो प्राण  तेथ ि गरजणाऱ्या सम द्रात उपज लवका 
करतात. लसिासमोरून हान  न होता आपि  नौका पार नेि  अश  बढाई कोणताह  नालवकसांघ मारू 
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शकत नाह , कारण प ढून जाणाऱ्या प्र्येक नौकेमधून त  आपल्या दर डोर्कयाने एक माणूस उचिून आपि  
सावजे काब ज करते.” 

 
 “्यातिा द सरा खडक कम  उांच चा आहे हे त िा ओलदसस लदसेिच आलण धन ष्ट्यावरून 
सोडिेिा बाण लजतका दूर जाईि तेवढे अांतर दोन्ह  खडकाांत आहे. या खडकावर लवप ि पणणभार 
असिेिे एक खूप मोठे अांलजराचे झाड आहे, आलण ्याच्या खािच्या बाजूसच भ लतप्रद कॅलरम्ब्दस 
श्यामवणी पाण  आत शोषनू घेते. लदवसातून त नदा त  ्या जिराश  ओकून वर हाकते, आलण लतच्या 
भयानक पद्धत ने प न्हा त नदा ्या लग ून घेते. लतचे हे काम चािू असता ्या लठकाणापासून देव त िा दूर 
ठेवो, कारण तेथ ि द घणटनेमधून भकूां पकारकदेख ि त िा वाचव ू शकणार नाह ! तेव्हा लसिाच्या 
खडकाजव ूनच त िा जायिा पालहजे आलण भर वगेाने त झ  नौका पार केि  पालहजे, कारण त झ्या 
साऱ्याच नालवकसांघाच्या नाशाबद्दि शोक करण्याच  व े येण्यापेक्षा ्यातिे सहाजणच गमावल्याचे द ःख 
कराव ेिागणे र्फार बरे.” 

 
 म  म्हणािो “देव , होय, पण मिा आणख  एक गोष्ट माह त व्हायिा पालहजे आहे. कॅलरम्ब्दसच्या 
भयस्थानािा कसेतर  टा ून गेिो तर लसिा माझ्या नालवकावर आक्रमण कर ि. तेव्हा लतिा तोंड देणे 
मिा शर्कय होणार नाह  का?” 

 
 पण त  देव  माझ्यावर ओरडून मिा “हटवाद  मूखण, नेहम  मारामार च  ख मख म  असणारा लन 
सांकटाचे स्वागत करणारा” असे म्हणाि . त  बोिि  “तर मग तू अमर देवाांप ढे देख ि माघार घेण्यास 
तयार नाह स? म  त िा साांगते आहे क  लसिा मरण्यासाठ  जन्मािा आिेि  नाह . त  हड  कायम 
लजवांत राह ि. त  व्यण, द दान्त, कू्रर लन य द्धाने अवध्य आहे. नाह , लतच्यालवरुद्ध काह  सांरक्षण नाह  लन 
पिायनातच शौयण आहे. कारण ्या खडकापाश  कवच चढवण्यात तू व े वाया दवडश ि तर मिा एवढ च 
भ त  वाटते क  त  आणख  एकदा पटकन बाहेर येईि, आपल्या सहाह  डोर्कयाांन  त िा पकड ि आलण 
त झे आणख  सहा नालवक उचिून नेईि. तेव्हा सवण शक्त लनश  त झ  नौका तू लतच्याप ढून हाकारून ने, 
आलण माणसाांच  लशकार करण्यास लतिा लजने जन्म लदिा ्या लसिाच  आई ज  कॅ्रतेस, लतिा जाऊन भेट. 
त  आपल्या िेक िा प न्हा त मच्यावर चाि करण्यापासून परावतत्त कर ि. 

 
 ्यानांतर त म्हािा ज  भमू  िागेि ते असेि म्थ् रनॅस  द्य प, तेथे सूयण देवाचे मोठे गोवतांद आलण प ष्ट 
मेंढरे चरायिा सोडिेिे असतात. ग राांचे सात क प लन प्र्येक  पन्नास स ांदर मेंढ्ाांचे लततकेच क प ्या 
क रणावर आहेत. या प्राण्याांन  या जगात जन्म घेतिेिा नाह  लन नैसर्तगक मत्यिूाह  ते ब   पडणारे 
नाह त. ्याांना व ण्यासाठ  देवता आहेत. रूपमत  अप्सरा र्फ थ्य सा लन िॅम्पेत –सूयणदेव हायपेलरऑनच्या 
देवताांश नेइरापासून झािेल्या कन्या; ्याांच्या आईने ्याांना िहानाच्या मोठ्या केल्यावर या नव्या लन दूरच्या 
घरात, म्थ् रनॅस त आणिे, लन ्याांच्या लप्याच्या मेंढराांवर आलण धष्टप ष्ट ग राांवर राखण करण्याचे काम 
्याांना लदिे. आता जर तू या प्राण्याांना स्पशण न करता घर  जाण्यावर मन एकाग्र केिेस, तर आरामात नव्हे 
तर  कसेबसे त म्ह  सारे इथाकािा अजूनह  पोहोचाि, असा काह सा सांभव आहे. पण जर का त म्ह  ्या 
ग राांना द खाविेत, तर म  शपथेवर साांगते क  त झ  नौका लन नालवक याांचा नाश होईि. आलण त िा 
स्वतःिा बचावनू जाणे जमिेच तर तू घर  पोहोचश ि तो लविांबाने, द रावस्थेत आलण सवण सोबत  
गमावनू.” 
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 ससीचे बोिणे सांपत असता उषा आपल्या स वणणहसहासनावर आि . त  कत पा ू देव  मिा सोडून 
द्य पाच्या अांतभागात गेि . आलण म  माझ्या नौकेकडे जाऊन माझ्या िोकाांना नौकेवर चढून दोर 
सोडण्याच  आज्ञा केि . ्याांन  ता्का  त  पा ि . ते र्फिकावर जाऊन आपापल्या जाग  बसिे आलण 
धूसर रे्फसा  िाटावर ्याांन  आपल्या वल््ाांचे आघात केिे. मग स्त्र चा आवाज असणाऱ्या ्या प्रबि 
देवतेने, ्या स ांदर ससीने अन कूि वाऱ्याच  स्नेहश ि सोबत आम्हािा पाठवि ; मागच्या बाजूने वहात 
येणाऱ्या ्या वाऱ्याने आमच्या लन ा रांग लदिेल्या नौकेचे श ड भरिे, नौकेच्या प ढे मागे आम्ह  औजारे 
व्यवम्स्थत सज्ज केि  आलण वारा लन कणणधार नौकेिा लतच्या मागावर ठेव त असता आम्ह  खाि  बसिो. 

 
 म  मनात र्फार व्यग्र झािो होतो आलण र्फार व े जाण्याच्या आतच म  माझ्या िोकाांना लवरॄासात 
घेतिे. म  म्हणािो, “माझ्या लमत्राांनो, ससीने आपल्या दैव  ज्ञानाने ्या भाव  घटना मिा साांलगतल्या 
आहेत ्या आपल्यापकै  केव  एकादोघाांनाच लवलदत असाव्यात हे योलय नाह ; आलण ्या म  त म्हािा 
सवांना साांगणार आहे म्हणजे आपणा सवांना पूवणसूचना लम ािेि  राह ि. मग आपल्यािा मरण येवो क  
अत व व द स्तर आपत्त तून लनसटून आपिे ज व बचावोत! लतचा पलहिा इशारा गूढ-चलरत अशा 
सायरेन्सबद्दि होता. ्याांच्या गाण्याांपासून आपण सावध रालहिे पालहजे, आलण ्याांच्या प ष्ट्पाच्छालदत 
ततणभमू िा टा ा देऊन, दूरवर व सा घािून लनघनू जायिा पालहजे. लतने स चलविे क  म  एकयाने हव े
तर ्याांचे आवाज ऐकाव;े पण त म्ह  मिा घट्ट बाांधून ठेविे पालहजे, म्हणजे डोिकाठ च्या पायर पाश  
डोिकाठ िाच दोराांन  जखडून त म्ह  मिा, जेथे उभे कराि तेथून मिा हिता येणार नाह . आलण जर  
मिा सोडवा म्हणून म  त म्हाांिा लवनविे तर  त म्ह  मिा जास्तच घट्ट बाांधिे पालहजे व आणख  दोर 
बाांधण्यासाठ  वापरिे पालहजेत. 

 
 याप्रमाणे प्र्येक तपश ि माझ्या िोकाांना म  समजावनू साांलगतिा. दरम्यान आमच  भि  नौका 
्या उत्तम वाऱ्याने हाकारि  जाऊन वगेाने सायरेन्सच्या द्य पाकडे वाट चािू चािि . पण आता वारा 
पडिा, कोणा शक्त ने िाटा शाांत केल्या आलण एक लनरुच्छ्वास स्तब्धता स रू झाि . माझे िोक आपापल्या 
जागाांवरून उठिे आलण ्याांन  श ड काढून नौकाकोष्टात टाकिे; मग ते वल््ावर बसिे आलण लझिई 
लदिेल्या पाइनच्या पा्याांन  ्याांन  सम द्राचे पाण  पाांढरे होईपयंत ढव ून काढिे. दरम्यान म  मेणाचा एक 
मोठा गो ा घेऊन माझ्या खडगाने ्याचे िहान त कडे केिे आलण माझ्या बोटाांच्या साऱ्या शक्त ने ते हतबिे. 
माझ्या जोरदार हाता ण्याने मेण िौकरच तापिे, कारण स्वाम  सूयाच्या लकरणाांच  मिा मदत होत . 
माझ्या प्र्येक नालवकािा आ  पा  ने प ढे घेऊन ्या सवांच्या कानात म  मेणाच्या ग डद्रा बसवल्या. मग 
्याांन  मिा माझ्याच नौकेवर माझे हातपाय बाांधून बांलदवान केिे, डोिकाठ च्या पायर पाश  उभे केिे लन 
डोिकाठ िाच दोराच्या टोकाांन  जखडून टाकिे. हे झाल्यावर ते प न्हा एकदा खाि  बसिे लन ्याांन  
धूसर पाण्यावर आपि  वल्ह  मारि . 

 
 आम्ह  चाांगि  प्रगत  केि  लन लकनाऱ्यापासून हाकेच्या अांतरावर न कतेच पोहोचिो होतो, 
तेवढ्ात एक नौका आपल्या लदशिेाच वगेाने येत आहे याच  सयारेन्सना जाण व झाि  लन ्याांन  एकदम 
्याांचे रसा  गाणे स रू केिे. 

 
 “जव  ये,” ्याांच्या गाण्याचे शब्द होते, “ॲलकअन व रवांशािा ििामभतू अशा क र्ततमान 
ओलदससा, आलण त झ  नौका लवरामाप्रत आण, म्हणजे त िा आमचे स्वर ऐकू येत ि. आमच्या ओठातून 
बाहेर पडणारे मध र ध्वन  ऐकल्यालशवाय कोण ह  सागरसांचार  आपि  कत ष्ट्णनौका या स्थानाप ढून चािव त 
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आजपावतेो गेिा नाह , आलण ते ऐकून आनांलदत लन अलधक शहाणा होऊन प ढे गेिा नाह  असाह  कोण  
नाह . कारण देवाांच्या इच्छेन सार त्रॉयच्या लवस्त णण मदैानावर आगाइव्हज् लन त्रोजन्स याांन  जे भोगिे ते 
सवण आम्हाांिा ठाऊक आहे, आलण या स र्फिा पतथ्व वर जे सवणकाह  घडणार आहे ्याचेह  पूवणज्ञान आम्हाांिा 
आहे.” 

 
 पाण्यावरून ते स ांदर आवाज माझ्याप्रत आिे लन ते ऐकण्याचा अशा त व्र उ्कां ठेने माझे हृदय भरून 
गेिे, क  मान हिवनू म  कपा ािा आठ्या घािून “मिा म क्त करा” अश  खूण म  माझ्या िोकाांना केि ; 
पण ्याांन  आपल्या वल््ावर प ढे वाकून जास्तच जोराने नौका प ढेच वल्हव त चािलवि , आलण 
पेलरलमलदझ लन य लरिोकस उड्या मारून उठिे; ्याांन  माझे बांध अलधकच घट्ट केिे लन लशवाय आणख  दोर 
वाढविे. तथालप जेव्हा नौका वल्हव त ्याांन  सायरेन्सच्या प ढून पि कडे नेि  लन ्याांचे आवाज आलण 
गाण्याचे पाि पद ऐकू येईनासे झािे, तेव्हा माझ्या भल्या सोब्याांन  आपल्या कानातून म  कान बांद 
करण्यासाठ  घातिेिे मेण काढून टाकण्यास लन मिा बांधम क्त करण्यास उश र िाविा नाह . 
 
 हे द्य प आम्ह  मागे सोडतो न सोडतो तोच प ढे एक ध राचा ढग लन उस ्या रे्फसा  िाटा मिा 
लदसल्या, ्याांच  गजणनाह  आध पासूनच ऐकू येऊ िागि . माझे िोक इतके घाबरून गेिे क  सार  वल्ह  
्याांच्या हातातून ग ून पडि  आलण नौके भोवतािच्या ख ब ्या पाण्यात सपकन आद ि ; आलण 
वल््ाच  त  िाांब पात  ओढणारे हात लनष्ट्क्र य झाल्याम  े नौकाच लनरृि होऊन थाांबि . म  सवण 
िोकाांमधून एक रे्फर  मारि  आलण प्र्येक माणसािा शाांतवनाचा एखादा शब्द बोिून ्या िोकाांना ध र 
देण्याचा प्रय्न केिा. 

 
 म  म्हणािो, “माझ्या लमत्राांनो, पूवीपासून सांकटाांना तोंड देत असिेिे असे आपण िोक आहोत. 
आलण ्या सायर्किॉप्सने ्याच्या पाशव  शक्त चा वापर करून ्याच्या ग हेत आपल्यािा बांद वान केिे 
तेव्हापेक्षा अलधक वाईट असे काह  आपल्याप ढे असेिसे मिा लदसत नाह . तर  तेथूनदेख ि धैयाने लन 
समयसूचकतेने आपल्यािा बाहेर पडण्याचा मागण म  काढिा; आलण माझ  खात्र  आहे क  आजच  व ेस द्धा 
एक लदवस आपल्यािा न सत  एक आठवण म्हणून राह ि. तेव्हा आता म  त म्हािा सवांना क क  चे 
आवाहन करतो क  म  म्हणेन तसे अगद  तांतोतांत करा. वल्हेकर , त मच्या र्फळ्यावर बसून असा, लन 
ख ब ्या पाण्यातून त मच  पात  जोरात मार त रहा, म्हणजे दैवाच्या मदत ने आपल्यािा बाजूने लनसटून 
जाता येऊन आपत्त  च कवता येईि. कणणधारा, त िा देत आहे ्या आज्ञा पाठ कर, कारण या भल्या नौकेचे 
स काण ूत झ्या ताब्यात आहे. जो धूर लन रे्फसा  िाटा त िा लदसत आहेत ्याांना अलजबात टा ून िाबूांन 
व सा घािून चि, लन या उांच खड्या खडकाांच्या अगद  जव ून नौका घे; नाह तर तू थाांबवण्याच्या आतच 
त  ्या बाजूिा मोकाट धावत स टेि लन तू त  आमच्यासकट र्फोडण्यास कारण भतू होश ि.” 

 
 नालवकाांन  तर त्परतेने माझ्या आज्ञा पा ल्या. लसिाच्या बाजूने उपद्रव अट  लदसत होता, 
म्हणून म  लतचा उल्लखे केिा नाह ; मिा भ त  होत  क  माझे िोक घाबरून वल्हवणे थाांबवत ि लन 
नौकाकोष्टात िपत ि. पण आता म  क ठल्याह  प्रकारे शस्त्रसज्ज होऊ नये हा ससीचा त्रायदायक प्रलतबांध 
लवसरायच  स्वतःिा अन ज्ञा लदि . म  माझे उत्तम कवच चढविे, दोन िाांब भािे पकडिे लन प ढ ि 
बाजूच्या नौकापतष्ठावर उभा रालहिो. मिा आशा होत  क  माझ्या नालवकाांत उच्छाद माजवणाऱ्या, 
खडकावरच्या ्या राक्षस  लसिाचे पलहिे दशणन मिा तेथून होईि पण जर  नेत्र लशणेपयंत ्या 
डोंगरकड्याचा का ा पतष्ठभाग सवण बाजूांन  म  न्याहा िा तर  हकलचतमात्रह  क ठेच त  मिा लदसि  नाह . 
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 असे आम्ह  भ त ने लवव्ह त ्या साम द्रध न तून गेिो. कारण एका बाजूिा होत  लसिा तर द सऱ्या 
बाजूिा गूढ कॅलरम्ब्दस लतच्या भयांकर पद्धत ने खारे पाण  आत शोषनू घेत होत . ते जेव्हा त  वर ओक त 
होत  तेव्हा त  खोिपयंत ढव ून लनघत होत , लन लवस्तवाच्या ्वा ावरच  कढई उतून जाव  तश  लतच्या 
पोटातून वाांत  उस ून बाहेर येत होत , आलण त  वर उांच रे्फक त असिेिे त षार दोन्ह  बाजूांच्या 
खडकमाथ्याांवर पावसासारखा लशडकाव कर त होते. पण जेव्हा त  खारे पाण  लग  त होत , तेव्हा ्यात 
उदभविेल्या ्या भोवऱ्याच्या सबांध अांतभाग उघडा पडत होता. लतच्या भयानक गजणनेचे प्रलतध्वन  
खडकातून प न्हा प न्हा होत होते, आलण सम द्राच्या त ाच  का   रेत  दृष्ट स पडत होत . 

 
 माझे िोक भ त ने लर्फके पडिे; आलण ्या बाजूने अलरष्ट येणार ्या बाजूवर व कॅलरम्ब्दसवर 
सवांच्या नजरा लख ल्या असताना लसिाने अचानक माझ्या नौकेतून माझे सवात कतणबगार सहाजण 
उचिून नेिे. म  एकदम व ून नौकेकडे पाहून नालवकाांवर नजर टाक त होतो तोच ्या राक्षस च्या ब ींचे 
िटकणारे हातपाय डोर्कयावर उांच मिा लदसिे. वदेनावगेात “ओलदसस!” म्हणून ्याांन  मिा हाक लदि . 
पण माझे नाव घेण्याच  त च ्याांच  अखेरच  व े कारण सम द्रात लशरिेल्या खडकाच्या टोकावर बसून 
िाांब दाांड्याच्या साहाय्याने बैिाच्या हशगाचा ग  मासे पकडणारा जसा खािच्या िहान माशाांना िािूच 
दाखवायिा टाकतो, लन मासा ्यािा अडकताच एकदम चाबकाच्या र्फटकाऱ्याप्रमाणे ग  मागे घेऊन 
धडपडणारा मासा जलमन वर आणतो, तसे लसिाने माझे सोबत  वर उडवनू ्याांना धडपडणाऱ्या अवस्थेत 
ओढून खडकावर नेिे होते, लन लतथे स्वतःच्या ग हेप ढे त  ्याांना र्फाडून खात असता ते ्याांच्या शवेटच्या 
हताश झटर्कयात हककाळ्या र्फोड त माझ्याकडे हात पसर त होते. सम द्राच्या पार माझा मागण काढ त असता 
लजतर्कया प्रसांगाांमधून म  गेिो आहे ्यात याहून करुणास्पद दृश्य मिा कध च पाहाव ेिागिे नव्हते ! 

 
 खडकाांच्या सांकटातून, लसिापासून लन कॅलरम्ब्दसच्या भयानक आपत्त तून आता आम्ह  बचाविो 
होतो आलण जेथे हायपेलरऑनने आपि  उत्तम रुां द कपा ाांच  ग रे लन बाांधेसूद मेंढराांचे क प ठेपिे होते, ्या 
सूयणदेवाच्या लप्रय द्य पािा पोहोचण्यास आम्हाांिा र्फार अवध  िागिा नाह . अगद  दूर सम द्रात असताना 
माझ्या नौकेवरून मिा रात्र  गोठ्यात बाांधिेल्या गाईांचे हांबरणे आलण मेंढराांच  ―बें-बें‖ ऐकू येत होत . आलण 
अांध थ बसवास  भलवष्ट्यवते्ता तैरेलसआसचे लन ऐइआच्या ससीचे शब्द मनात मिा आठविे; ्या दोघाांन ह  
मिा आग्रहाने इशारा लदिा होता क  मानवजात चा स खदाता जो सूयण ्याचे हे द्य प टा ून आम्ह  प ढे जाव.े 
म्हणून स्वतःचा लवरस होत होता तर ह  म  इतराांना सूचना देण्याचे ठरलविे. 

 
 म  म्हणािो, “माझे िोक हो, क्षणभर आपिे त्रास लवसरा, आलण तैरेलसआस लन ऐइआच  ससी 
याांच्याकडून ऐकिेि  ज  भालकते म  त म्हािा साांगणार आहे त  ऐका. ्याांन  प न्हा प न्हा बजावनू मिा 
इशारा लदिा आहे क , मानवजात चा स खदाता जो सूयणदेव ्याचे द्य प त म्ह  टा ून प ढे जा. कारण ्यान  
साांलगतिे क  आपिे सवांत घातक सांकट तेथे दबा धरून बसिे आहे. तेव्हा नौका प ढे जाऊ द्रा लन द्य प 
नौकेच्या मागे राहू द्रा.” 

 
 माझ्या िोकाांच  हृदये हे ऐकून व्यलथत झाि  आलण य लरिोकसिा ता्काि उद्धटपणे उिटून 
बोिण्याच  स रस र  आि . तो म्हणािा, “ओलदसस, ्याचा ध र कध  खचत नाह  लन देह कध  थकत नाह  
अशा टणक माणसाांपैक  तू एक आहेस. कष्टाांन  लन झोप न लम ाल्याम  े थकून गेिेल्या िोकाांना या 
सम द्रवलेष्टत द्य पाच्या कोरड्या भमू वर उतरून स्वतःसाठ  हौसेने सायांभोजन लसद्ध करायच  सांध  देण्यास 
प्रलतबांध करणारा तू आतून बाहेरून प रता िोखांङाचा घडविेिा असिा पालहजेस! उिट तू अपेक्षा 
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करतोस क  आम्ह  आहोत तसेच िवकरच होणार असिेल्या रात्र तून, आांधळ्यासारखे प ढे जात राहाव े
आलण हे द्य प आलण आम्ह , याांच्या दरम्यान अनेक योजने ध के लन सम द्र याांचे अांतर पाडाव.े रात्र  स रू 
होणारे जोराचे वारे लन ्याांन  नौकानयनािा होणारा अपाय याांचे काय? दलक्षणेकडून हकवा पलरृमेकडून 
एकाएक  येणाऱ्या वाद ाचा आम्हािा तडाखा बसिा तर नौका पाण्याने भरून ब डण्यापासून 
बचावण्यासाठ  आम्ह  क ठल्या नौकारॅयािा पोहोच ूशकू ? नौकेचा चक्काचूर करणारे दलक्षण वारा हकवा द ष्ट 
पलरृम वारा याांच्यासारखे द सरे कोण  नाह त ! आलण ते काह  आपल्या स्वाम  असिेल्या देवाांच  अन ज्ञा 
मागत नाह त ! नाह  ! आता आपण सांध्येच्या अांधाराच  सूचना स्व कारून सायांभोजन लसद्ध करू या. आम्ह  
नौकेपासून दूर लर्फरत जाणार नाह  लन सका   प न्हा एकदा नौकारूढ होऊन आपल्यािा ख ल्या सम द्रावर 
लनघता येईि.” 

 
 य लरिोकसच्या या भाषणाचे बाक  सवांकडून प्रशांसेने स्वागत झािे, साद लम ाि  आलण मिा 
क ून च किे क  दैव  शक्तींन  खरोखर च आमच्यासाठ  काह  आपत्त  वाढून ठेवि  आहे! म  गांभ रपणे 
्यािा उत्तर लदिे, “य लरिोकस, अनेकाांच्या लवरुद्ध म  एकटा आहे आलण तू मिा ह  गोष्ट करण्यास भाग 
पाड त आहेस. ठ क आहे, पण त मच्यातल्या प्र्येक माणसाकडून म  लनरृयपूवणक वचन मागतो क  जर 
आपल्यािा एखादा ग राांचा हकवा मेंढराांचा मोठा क प आढ िा, तर ्यात ि एकह  प्राण  कोण  स्वैर 
िहर च्या भरात मूखणपणे मारणार नाह . ्याऐवज  त म्ह  शाांतपणे बसून देव  ससीने लदिेिे मोजके 
खाद्रपदाथण खाि.” 

 
 नालवक कबूि झािे लन पश ून मारण्याचे ्याांन  मान्य केिे. तदन सार जेव्हा सवांन  गांभ र शपथा 
घेतल्या, तेव्हा आम्ह  आमच  ग ण  नौका एका लनवाऱ्याच्या खाड त, जेथे गोडे पाण  जव  होते तेथे 
नाांगरि , आलण िोकाांन  काठावर उतरून आपिे भोजन र तसर तयार करण्याचा उद्रोग चािू केिा. 
्याांच  तहानभकू शाांत झाल्यावर ्याांना प न्हा लसिाने नौकेवरून उचिून र्फाडून खाल्लेल्या ्याांच्या लप्रय 
सोब्याांच  आठवण झाि ; आलण मध र लनदे्रने, अरॅ लसक्त असे ते आक्राांत होईपयंत ्याांन  ्या लमत्राांसाठ  
अरॅ ूढा िे. 

 
 रात्र च्या लतसऱ्या प्रहरात तारे माथ्यावरून उतारािा िागिे असता मेघसांग्राहक झ्यूसने 
आमच्यावर एक कल्पनात त त व्र वाद  सोडिे. ्याने भमू  लन सम द्र ढगाांन  झाकून टाकिे आलण 
क्षणभरातच कत ष्ट्णनभाम  े मागे जग अदृश्य झािे. तेव्हा लदवस डोकावताच आम्ह  नौका रेत वर आणून एका 
ग हेच्या लनवाऱ्यािा ओढून ठेवि . ते एक स खद स्थान होते आलण ्याचा उपयोग अप्सरा नत्यभमू  लन 
गाठ भेट चे लठकाण म्हणून कर त. मग म  सवण िोकाांना गो ा होण्याच  आज्ञा करून एक कडक इशारा 
लदिा. म  म्हणािो, “माझ्या लमत्राांनो, नौकेवर आपल्यािा खायिाप्यायिा भरपूर आहे, तेव्हा ्या ग राांना 
स्पशणह  करायचा नाह  हा कटाक्ष आपण ठेव ू या, नाह तर आपल्यावर अलरष्ट कोस ेि, कारण त म्ह  
पालहिेल्या गाय  लन उत्तम मेंढरे प्रब  सूयणदेवाच  आहेत, लन पतथ्व वरचे काह ह  ्याच्या दृष्ट स हकवा 
कानावर पडल्यावाचून राहत नाह .” 

 
 माझ्या िोकाांन  क ठि ह  बांडखोर भावना न दाखवता ह  सूचना स्व कारि , आलण आता प रा 
मलहनाभर दलक्षणवाय ू अलवरतपणे वाहत रालहिा, आलण ्यानांतरह  दलक्षणेकडून लन पूवेकडून येणाऱ्या 
वाऱ्याखेर ज वातावरणात आम्हािा अन कूि अश  काह च हािचाि नव्हत . माझ्या िोकाांन  रोट  लन िाि 
मध लटकेपयंत लजवाच्या भयाने ग राना स्पशणह  केिा नाह , पण नौकेवरच  अन्नसामग्र  सांपून गेि  लन मासे, 
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पक्ष  हकवा हात  िागेि ्या प्राण्याच  लशकार शोधण्यासाठ  काटेर  आकडे घेऊन भटकण्याच  व े भ केच्या 
वदेनाांन  ्याांच्यावर आणि ; तेव्हा म  देवाच  प्राथणना करण्यास, ्याांच्यातिा कोण  मिा स टकेचा मागण 
दाखव ि या आशनेे द्य पाच्या अांतभागात गेिो. द्य पामधून बाक च्या िोकापासून म  प रेसा दूर गेिो तेव्हा 
वाऱ्यापासून लनवाऱ्याचे एक लठकाण मिा सापडिे, तेथे हात ध ऊन ऑलिम्पसवरच्या सबांध देववतांदाप ढे म  
याचना केि . पण ्याांन  केिे एवढेच क  मिा स खद झोप आणि . दरम्यान य लरिोकस ्याच्या 
सोब्याांप ढे एक द ष्ट बेत ठेव त होता.  

 
 तो म्हणािा, “द घणका  कष्ट सोसणाऱ्या माझ्या लबचाऱ्या लमत्राांनो, मिा काय म्हणायचे आहे ते 
ऐका, आपणा हतभाग  मानवाांना सवणच प्रकारचे मरण भयानक वाटते, पण उपासमार ने मत्य ू हा 
एखाद्राच्या नलशब  येणारा सवात लवपदग्रस्त शवेट ! तेव्हा म  स चवतो क  आपण सूयणदेवाच्या सवोत्तम गाय  
हाकून गो ा कराव्या लन लवशाि आकाशात राहणाऱ्या अमराांच्या सन्मानाथण ्याांच  ह्या कराव . आपण 
कध  इथाकातल्या आपल्या स्वदेश  पोहचिो, तर आपिे पलहिे काम सूयणदेव हायपेलरऑनचे एक 
वैभवशाि  मांद र बाांधून ते बह मोि उपायाांन  भरून टाकिे. उिटपक्ष  जर ्याने ्याच्या सर  लशगाांच्या 
ग राांच्या क पाांच  अश  वासिात िावल्याबद्दिचा रोष दशणवनू आमच  नौका र्फोडण्याचे ठरविे, लन इतर 
देवाांचा ्यािा पाहठबा असिा तर एका ओसाड द्य पावर ह ूह ू लचमटून मरण्यापेक्षा सम द्राचा एक घ टका 
लग ून प्राण सोडिे मिा अलधक प्करेि.” 

 
 ्याच  कल्पना बाक च्याांना पसांत पडि , आलण ्याांन  ता्का  सूयणदेवाच्या ग राति  लनवडक ग रे 
हाकून जमलवण्याचा उपक्रम आरांभिा. ्याना र्फार दूर जाव ेिागिे नाह , कारण रुां द कपा ाांच्या ्या 
उत्तम प ष्ट गाई प ष्ट्क दा आमच्या लनिाग्र नौकेच्या आसपास चरत असिेल्या लदसत. िोकाांन  त  ग रे गो ा 
केि  आलण नौकेत पाांढरे जव नसल्याम  े एका उांच ओकवतक्षाच  थोड  पूणण वाढिेि  पाने पूजा लवध साठ  
ओरबडून देवाांना प्राथणना केल्या. प्राथणना सांपल्यावर ्यान  गाईांचे ग े लचरून ्याांच  कातड  सोिून 
काढि , मग ्याांच्या माांड्याांवरून माांसाच्या पट्ट्या कापून ्या वसेच्या थरात ग ांडा ल्या, लन ्याांच्यावर 
कचे्च माांस ठेविे. आलण ज ्या ब  वर ओतण्यास ्याांच्यापाश  मद्र नसल्याने ्याांन  सवण आतड  
भाजताना पाण्यानेच अनयणदान केिे. माांड्या ज ून गेल्यावर आतल्या भागातल्या माांसाच  चव 
पालहल्यानांतर ्याांन  बाक च्या माांसाचे िहान त कडे कापिे, आलण सळ्याांच्या टोकाांन  ते अलन त खूपसून 
भाजण्यास स रुवात केि . 

 
 येथपयंत ्याांच  मजि आि  होत  तेवढ्ात म  एकाएक  माझ्या गाढ लनदे्रतून जागा झािो, आलण 
नौकेकडे लन सम द्राकाठ  जाण्याच्या माझ्या वाटेने परत लनघािो. माझ्या ग ण  नौकेजव  म  येताच 
भाजल्या जाणाऱ्या माांसाचा लमष्ट वास वाऱ्यावरून माझ्या नाकािा आिा. म  भयोदगार काढिे आलण अमर 
देवाांना माझ  लवनवण  ऐकण्यास हाक लदि . म  ओरडिो, “तात झ्यूस आलण त म्ह  लचरांतन जगणारे इतर 
धन्य देवहो ! तर मग त म्ह  माझा नाश करण्यासाठ च मिा ग ांगवनू त  कू्रर लनद्रा आणि त म्हणायचो ! 
दरम्यान म  मागे ठेविेल्या िोकाांच्या डोर्कयात ह  कल्पना उदभवि  व ्याांन  हे लहड स कमण केिे !” 

 
 आम्ह  ्याच  ग रे मारि  ह  वाता द घणवस्त्रा िॅम्पेत ने ता्का  सूयणदेव हायपेलरअनिा 
पोहोचलवि , आलण या अ्याचाराांचा आघात झािेल्या ्याच्या भावनाांना अमराांप ढे तोंड र्फोडण्यास ्याने 
लविां ब िाविा नाह ,— 
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 “तात झ्यसू लन सदैव ज लवत राहणारे त म्ह  इतर स ख  देवहो, िेएर्ततझप त्र ओलदसस याच्या 
अन यायाांना शासन करण्याचे म  त म्हािा आवाहन करतो. ताऱ्याांना प वनू िावल्यास म  आकाशात चढत 
असता लन प न्हा पतथ्व वर ब डत असता जो पश समूह रोज इतका आनांद मिा देत असे, तो मारून टाकण्याचे 
औद्ध्य ्याांन  दाखलविेिे आहे. माझ्या ठार मारिेल्या गाईांच  ्याांन  प रत  भरपाई केि  नाह , तर म  
खाि  हेलदझकडे जाईन लन मतत्ताांत प्रकाश पाड त राह न.” 

 
 मेघसांग्राहकाने ्यािा उत्तर लदिे, “सूया, तू अमराांसाठ  लन र्फिदा पतथ्व वरच्या म्यणमानवाांसाठ  
प्रकाश पाड तच राहा. अपराध्यासांबांध  म्हणश ि तर ख ल्या मद्रश्यामि सागरावर म  िौकरच ्याांच्या 
नौकेिा डोळ्याप ढे अांधार  आणणाऱ्या लवद्र ्पाताचा तडाका देऊन र्फोडून लतचे त कडे कर न.” 

 
 हा कथाभाग मिा स ांदर  कॅलिप्सोकडून क िा; लतने मिा साांलगतिे क  दूत हर्तमझ याच्याकडून 
लतने स्वतः तो ऐकिा होता. 

 
 म  सम द्राकाठ  येऊन नौकेपाश  पोहोचिो तेव्हा माझ्या िोकाांना एकामागनू एक समोर बोिावनू 
घेऊन म  ्याांच  लनभण् सना केि . पण झािेि  गोष्ट स धारण्याचा कोणताह  मागण आम्हािा सापडिा नाह . 
्या गाई मरून नष्ट झाल्या हो्या; आलण िौकरच देव माझ्या नालवक िोकाांना भाव  अलरष्टाच  द लरृन्हे 
दाखव ूिागिे. मारिेल्या पशूांच  चामड  सरपटू िागि ; भाजिेिे लन कचे्च माांस सळ्याांवर लवव ू िागिे 
आलण ग राांच्या हांबरण्यासारखा ध्वन  ऐकू येऊ िागिा. 

 
 सहा लदवसपयंत ्या माझ्या भल्या गड्याांन  ्या हाकवनू आणिेल्या सूयाच्या लनवडक गाईांवर ताव 
मारिा. पण जेव्हा झ्यूसने सातवा लदवस आणिा तेव्हा सोसायाचा वारा ओसरिा आलण आम्ह  ्वलरत 
नौकेवर चढून डोिकाठ  उभारि , लन श भ्र श ड वर खेचून ख ल्या सम द्रावर नौका हाकारि . 

 
 जेव्हा आम्ह  ते द्य प मागे टाकिे आलण द सर  कोणत ह  भमू  दृष्ट स पडताच आकाश लन पाण  
याांच्याखेर ज काह च लदसेनासे झािे, तेव्हा झ्यूसने एक कत ष्ट्णमेघ आणून नौकेच्यावर म्स्थराविा; ्याम  े 
्याच्या छायेने सम द्र का सर झािा. नौका र्फार दूर जाण्याच्या आध च पलरृमेकडून एक केकाटणारा वारा 
एकाएक  सोसाटत आिा लन ्याने वाद ासारख्या ब ाने आमच्यावर आघात केिा. ्या तडाख्याने 
नौकेच्या प ढ ि भागातिे दोन्ह  लधरे कटकन एकदम त टिे; डोिकाठ  जश  मागे पडि  तसे सारे दोर 
सामान नावचे्या त ात पडिे आलण पडणाऱ्या डोिकाठ चे टोक मागेपयंत पोचनू कणणधाराच्या डोर्कयावर 
आपटून ्याच्या कवट चा च रा झािा. सूर मारल्यासारखा उडून तो माग ि जागेवरून सम द्रात पडिा लन 
्याचा शूर आ्मा देह सोडून गेिा. मग ्याच क्षण  झ्यसूने गजणना करून नौकेवर अशलनपात केिा. ्या 
लवद्र ्पतनाच्या आघाताने सबांध नौकेने झोकाांड  खाल्ल  लन त  गांधकाने भरून गेि . माझे िोक 
नौकापतष्ठावरून रे्फकिे गेिे लन काळ्या नौकाकोष्टाभोवत  िाटावरच्या सागर  गिपक्षयासारखे वरखाि  
होत रालहिे. ्याांच्या नलशब  स्वगतह  परतणे नव्हते. देवाने ते लनलरृत करून टाकिे होते.  

 
 दरम्यान म  नौकेच्या एका भागावरून द सऱ्या भागावर जागा बदि त रालहिो; अखेर एका 
महािाटेने नौकेच्या बाजू म ख्य साांगाड्यापासून र्फाडून काढल्या. बरगड्या गमाविेिा नौकेचा साांगाडा 
सम द्र जोराने ढकि त प ढे नेत रालहिा; िाटाांन  लतच्या कण्याच्या जव ून डोिकाठ ह  तोडि ; पण 
लतिा मागून आधार देणारा चामड्याचा दोर लतच्यावरच आडवा पडिा होता ्याचा उपयोग करून म  कणा 



 अनुक्रमणिका 

लन डोिकाठ  एकत्र जखडि  आलण या दोन िाकडावर दोन्ह कडे पाय टाकून बसिेिा म  उन्मत्त 
वाऱ्याचे खे णे बनिो. 

 
 पलरृमेकडून आिेिे वाद  िौकरच शमिे खरे, पण ्यामागून स्वर आणख  वारा दलक्षणेकडून 
येऊन ्याने मिा र्फार कष्ट  केिे, कारण ्याचा पलरणाम असा होणार होता क , मिा प न्हा भयानक 
कॅलरम्ब्दसच्या लदव्यामधून जायिा िागणार होते. साऱ्या रात्रभर म  ढकित जात रालहिो, आलण 
सूयोदयािा म  लसिाच्या खडकापाश  लन ्या भ षण भोवऱ्याच्या आसपास असल्याचे मिा लदसून आिे. 
कॅलरम्ब्दस खारे पाण  शोष  िागि  होत , पण त  ते कर त असता म  थेट वर ्या प्रचांड अांज र वतक्षाकडे 
रे्फकिा गेिो; ्याच्यावर मिा घट्ट पकड लम ाि , लन एखाद्रा वटवाघ  ासारखा म  तेथे लचकटून रालहिो. 
पाय ठेवायिा मिा कोठे आधार सापडत नव्हता हकवा झाडावर चढून जाण्याचेह  काह  साधन लम त 
नव्हते, कारण ्याच  म  े खाि  दूर होत  लन कॅलरम्ब्दसवर सावि  पाडणाऱ्या ्याच्या िाांब खाांद्रा माझ्या 
डोर्कयावर उांच पसरल्या हो्या. तथालप त  कॅलरम्ब्दस माझ्या नौकेच  डोिकाठ  लन कणा प न्हा वर ओकून 
टाक पयंत म  दातओठ खाऊन तेथे तसाच लचकटून रालहिो. माझ  आशा समथणन य ठरि  खर , पण 
नौकेचे ते िाकड  भाग र्फार उलशरा वर आिे; खरे म्हणजे िाांबिचक याद वरच्या हटवाद  दावकेऱ्याांच्या 
मधिे वाद सोडवणारा न्यायाध श सांध्याका च्या जेवणासाठ  न्यायसभेतून उठतो ्या व ेेिा त  िाकडे 
अखेर वर आि . त  डोहाच्या पतष्ठभागावर आि  तेव्हा म  हातपाय खाि  झोकून उड  घेति  लन ्या 
मोठ्या त  वटाांपासून थोडा दूर पाण्यात ड बकन पडिो. मग ्याांच्यावर आरूढ होऊन हाताांन  वल्हव त 
गेिो; आलण मानवाांच्या लन देवाांच्या ्या लप्यािा धन्यवाद, क  लसिाच्या प नदणशणनापासून म  बचाविो! 
अन्यथा लनलरृत मत्यूपासून माझ  स टका कशानेह  झाि  नसत . 

 
 यानांतर सागरावर वाहात रहाण्यात माझे नऊ लदवस गेिे; पण दहाव्या लदवसाच्या रात्र  देवाांन  
मिा ओलजलगया द्य पाकाठ  स ांदर  कॅलिप्सोच्या लनवासािा नेऊन सोडिे. ्या महाप्रब  देव िा स्त्र चा 
आवाज आहे. लतने दया ूपणे माझे आदरालतथ्य केिे आलण माझ  का ज  घेति . पण ते सारे प न्हा 
कशािा साांगायचे ? कािच म  आपल्यािा लन आपल्या थोर सहधमणचालरण िा त  सांपूणण कथा येथे आपल्या 
घरात साांलगति  आलण अगोदरच सर पणे साांलगतिेल्या वतत्ताांताच  प नरुक्त  करणे माझ्या स्वभावालवरुद्ध 
आहे. 
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सगभ १३ – ओणदसस इथाकात उतरतो 
 

 ओलदससच  कहाण  साांगून झाि , आलण तेथ ि सवण मांड ींवर ्याच  अश  काह  मोलहन  पडि  
क  ्या अांधाऱ्या दािनात एक आवाजह  ऐकू आिा नाह ; शवेट  ॲम्ल्सनस आपल्या पाह ण्याकडे व ून 
म्हणािा, “ओलदसस, तू र्फार आपदा भोगल्या आहेस; पण आता तू माझ्या महासौधाच्या ब्राँझभमू वर पाऊि 
ठेविे आहेस, तेव्हा मिा लवरॄास वाटतो क  त झ्या मागावरून दूर अलधक क ठे वडेेवाकडे भटकण्याच  व े 
त झ्यावर न येता तू स्वदेश  पोहोचश ि आलण त म्ह  मानकर  मांड  , माझ्या इच्छा अशा आहेत–माझ्या 
प्रासादात ्येष्ठाांचे चमकदार मद्र लपण्यास लन चारणाचे गायन ऐकण्याचा आनांद अन भवण्यास वरचेवर 
येणाऱ्या त मच्यापैक  प्र्येक जणाने ्या आज्ञाच समजाव्यात ! आमच्या मांत्र्याांन  आणिेि  वस्त्रप्रावरणे, 
सोन्याचे दालगने लन इतर देणलया एका मजबूत िाकड  पेट त आपल्या अभ्यागतासाठ  वगेळ्या आध च 
न टनेटर्कया ठेवल्या आहेत हे मिा माह त आहे. आता म  सूचना करतो क  आपण प्र्येकाने ्यािा एक 
मोठ  लतवई लन कढई द्राव . एकेकयाने इतक  उदार देणग  द्राव  िागणे हे आपल्यािा भार  पडेि; तेव्हा 
आपण आपि  भरपाई नांतर िोकाांवर कर बसवनू करू.” 

 
 ्याच  सूचना मान्य झाि  आलण सग ेजण घर  लनद्रा करण्यास गेिे. पण उषेने सका च्या 
आकाशावर िाि लशडकाव करताच ते आपल्या ब्राँझधातूच्या स्वागताहण देणलया घेऊन िगबग ने नौकेकडे 
आिे आलण थोर राजा ॲम्ल्सनस याने स्वतः नौकेवर सवणत्र लर्फरून ्या आसन र्फिकाांखाि , वल्हेकऱ्याांना 
अडचण होणार नाह  अशा बेताने का ज पूवणक िावनू ठेवल्या. हे झाल्यावर मांड   लमष्टान्न भोजनाथण 
ॲम्ल्सनसच्या लनवासाकडे गेि , आलण ्याांच्या पाह णचारासाठ  ्या देवत ल्य राजाने सवांचा स्वाम  
क्रोनॉसप त्र कत ष्ट्णमेघधार  झ्यसू याच्याप्र ्यथण एक बैि ब   लदिा. ्याच्या माांड्या ्याांन  भाजल्या आलण ते 
सांतोषाने उत्तम भोजनािा बसिे. ्याव े  ्याांच्यामध्ये बसून िोकलप्रय कौत कास्पद चारण देमोदोकस याने 
वल्लक व णेच्या साथ ने गायन केिे. पण ओलदसस वरचेवर व ून त प्या सूयाकडे पाहू िागिा, जण  
्याने िौकर माव ाव ेअश  घाई करायिा; कारण ्यािा लनघून जाण्याच  ओढ िागि  होत . आलण 
नाांगरावरचा शतेकर  जसा ्याच्या दोन हपगट बैिाांन  पड क शतेातून लदवसभर नाांगर ओढल्यानांतर 
्याच्या सायांभोजनासाठ  उ्कां लठत होऊन ते लम लवण्यासाठ  थकिेिे पाय ओढ त घर  जाण्यास मोक ा 
करणाऱ्या सूयास्ताचे स्वागत करतो, तसेच सूयास्ताचे स्वागत ओलदससने ्या लदवश  केिे. सूयण लदसेनासा 
होतो न होतो तोच ्याने आपल्या सागरसांचार  यजमानाांना, लवशषेतः ॲम्ल्सनसिा प्राथणना केि . 

 
 “महाराज ॲम्ल्सनस, म्परमपू्यनतपते, आपिे पेयलनषेक आताच कराव े लन मिा स खरूप 
जाण्यास लनरोप द्रावा. आलण प्र्येक लहतकार  वरिाभ आपणाांस होवो ! कारण आता माझ  लप्रयतम इच्छा 
पूणण झािेि  आहे. आपणाकडून म  सांरक्षक सोबत लम वि  आहे लन आपल्या सस्नेह देणलया मिा प्राप्त 
झाल्या आहेत. ्याांचा उपभोग स्वगणस्थ देव मिा घेऊ देवोत आलण म  घर  पोहचेन तेव्हा माझ  प्न  लन 
लप्रय माणसे मिा स रलक्षत लन स्वास्थ्यपूणण लदसोत आलण त म्ह  मांड  , ्याांना म  येथे सोडून जात आहे–
त म्हा सवांकडून त मच्या बायकाम िाांना सौख्य प्राप्त होवो आलण देव प्र्येक बाबत त त मच  भरभराट करून 
त मच्या प्रजेिा अपायापासून म क्त ठेवोत!” 

 
 ओलदससच्या या भाषणाने सवण िोक सांतोष पाविे. ्याच्या मागण चा वाजव पणा ्याांना पटिा 
आलण ्याांचे मत पडिे क  अभ्यागतािा आता मागणस्थ कराव.े ॲम्ल्सनस राजाने आपल्या व र लशिेदारािा 
साांलगतिे, “पॉन्तोनस, मद्राचे एका वाडलयात लमरॅण कर लन दािनातल्या प्र्येकािा दे, म्हणजे आपल्या 
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अभ्यागताच  ्याच्या जन्मभमू िा पाठवण  करण्याआध  तात झ्यूसप्र ्यथण आपल्यािा मद्रलनषेक करता 
येईि !” पॉन्तोनसने म रिेिे मद्र जिलमलरॅत केिे लन मांडपात लर्फरून प्र्येक पाह ण्याचा पेिा भरिा, 
्याांन  मग लवशाि पसरिेल्या आकाशात राहणाऱ्या धन्य देवाांना अनयणदान केिे. या लवध साठ  व र 
ओलदससखेर ज सग े बसून रालहिे, तो आपल्या आसनावरून उठून उभा रालहिा, आलण आपिा दोन 
म ठ  असिेिा चषक ॲलरत च्या हात  देऊन ्याने असा अग्यपूवणक लनरोप घेतिा, “माझ्या आदरण य 
राज्ञ , याप्रमाणे म  आपणाांस आज व सद भालय हचत त आहे ! माणसाच  सवणसामान्य दैवगत  ज  वतद्धावस्था 
लन अांत, तो येईपयंत आता म  आपिा लनरोप घेतो. आपल्या घराचे कल्याण होवो, आपि  सांतत , आपि  
प्रजा लन राजा ॲम्ल्सनस याांचे ठाय  आपणाांस स ख िाभो!” 

 
 असे बोिून उदात्त ओलदसस द्यारदेहि  ओिाांडून गेिा. ॲम्ल्सनस राजाने एका अरॄपािािा 
आज्ञा केि  क  ्याने पाह ण्याबरोबर जाऊन ्यािा ग ण  नौकेपयंत सम द्रकाठ  पोहचवाव ेआलण ॲलरत ने 
्याच्यासह दासींचे एक पथक धाडिे; एक जव  एक स्वच्छ प्रावरण व अांगरखा, द सर जव  ्याच  
मजबूत पेट  आलण लतसर पाश  ्याचे रोट लन िाि मद्र असे सामान देऊन. 

 
 जेव्हा ते नौकेपाश  सम द्रकाठ  आिे, तेव्हा ्याच्या सोबत िा जे उच्चक ि न तरुण जाणार होते, 
्याांन  ्याच्या सामानाचा सवण खाद्रपेयाांसह ताबा घेतिा आलण ते नौकाकोष्ठात रचून ठेविे. स्वतः 
ओलदसससाठ  ्याांन  एक काांब े लन एक मऊ चादर नौकापतष्ठावर बऱ्याच मागच्या अांगािा पसरून लदि –
यासाठ  क  ्यािा लनवेध झोपेचा उपभोग घेता यावा. नांतर ओलदसस स्वतःह  चढून नौकेवर गेिा लन 
स्वस्थ पडून रालहिा. आपापल्या कामािा सरावल्याप्रमाणे नालवकाांन  र्फिकावर ि ्याांच्या ्याांच्या जागा 
घेतल्या आलण काठावरच्या भोक पाडिेल्या दगडातून दोर सोडविा पण ्याांन  मागे झोिा घेऊन 
पाण्यावर वल््ाांच  पात  मारि  न मारि  तोच स खद लवस्मतत ने ओलदससचे डो े मध र लन गाढ झोपेत 
म द्राबद्ध करून टाकिे जण  कत लत्रम मत्यूतच, आलण आता मागणवरचे अांतर तोडण्याचे काम झटपट प रे 
करण्यास प्रतोदाच्या स्पशाने एकज ट ने लनघून मदैानावर उड्डाणासारखे पदन्यास करणाऱ्या चार 
अरॄवतषाच्या चमूच्या वगेाने म सांड  मारून प ढे लनघाि . सागराने लतच्या मागे गजणत पाठलविेल्या प्रचांड 
काळ्या िाटेवर लतचा मागचा भाग वरखाि  होऊ िागिा. अस्खलित वगेाने त  प ढे रेट त रालहि , आलण 
पक्षयामध्ये सवांत वगेाने उडणारा जो मांडिाकार उड्डाण करणारा श्येनपक्ष  तोदेख ि लतच्याबरोबर लटकू 
शकिा नसता–ि िया अश  त  प ढे चािि , त  िाटा काप त, मागण काढ त होत  आलण असा एक प रुष 
वाहून नेत होत  क  जो देवासारखा शहाणा होता, ्याने भमू वर ि य द्धाच्या प्रद घण वषात लन लनघतणण 
सागराांवरच्या पलरभ्रमणात अनेक मनोयातना सोसल्या हो्या, पण जो आता शाांत झोपेच्या ओट त, एकदा 
भोगिेिे सवण लवसरून लनजिा होता. 

 
 जेव्हा सवात तेजस्व  तारा, जो उषेच्या मतदू प्रकाशाच  पूवणसूचना देतो, तो वर आिा, तेव्हा नौकेचा 
प्रवास प रा झािा लन त  इथाकाजव  आि . आता ्या द्य पावर “सम द्राचा वतद्ध प रुष” र्फोर्तसस याच्या 
नावाचे एक आखात आहे; ्याच्या म खाश  ख ल्या सम द्राच्या वाद ाने र्फ गविेल्या पाण्यापासून आत ि 
लनवाऱ्याचा बचाव करणार  दोन ठ क भलूशरे आहेत; ्याांच्यामधून मोठ्या नौकाांना क ठल्याह  
अडथळ्यालशवाय आत जाता येते लन लकनाऱ्यापाश  नाांगर टाकण्याइतके जव  गेल्यानांतर मग दोराांन  
नौका बाांधूनह  ठेवाव  िागत नाह . आखाताच्या आतल्या टोकािा िाांब पानाांचा एक ऑलिव्ह वतक्ष आहे लन 
जव च स खद छाया देणार  एक ग हा असून आम्ह  ्याांना नैआद म्हणतो ्या अप्सराांचे ते पलवत्र स्थान 
आहे. या ग हेत अनेक दगड , डोण  आलण दोन म ठींचे राांजण आहेत. ्याांना उपयोग मधमाशा 
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मोहो ाांसारखा करतात; तेथे मोठमोठे दगड  हातमागह  आहेत. ्याांच्यावर ्या अप्सरा सागर  जाांभळ्या 
रांगाच  अदभतू वसे्त्र लवणतात आलण कध ह  न आटणाऱ्या पाण्याचे झरे तेथे आहेत. ग हेिा दोन म खे आहेत, 
उत्तरालभम ख प्रवशे मानवाांसाठ  आलण दलक्षणालभम ख देवाांसाठ ; ते ्या माग े येत असल्याम  े माणसे तो 
म   च वापर त नाह त. 

 
 तेथेच ्या रै्फलसअनाांन  नौका आणि . हे लठकाण ्याांना ठाऊक होते; आलण ्याांच्या समथण हाताांन  
वल्हलविेल्या नौकेच  धडक अश  होत  क , ्याांन  त  लकनाऱ्यावर घाति  तेव्हा लतच्या त  चा प रा लनम्मा 
कणा रेत वर चढिा. ते आसन र्फिकाांवरून उठिे लन खाि  उड्या टाकून ्याांन  पलहिे काम केिे ते हे, 
क  अजून गाढ झोपेत असिेल्या ओलदससिा चादर लन चकाकते काांब े याांसह ्या झ ांजार नौकेतून 
उचिून रेत वर नेऊन ठेविे. नांतर ॲथ न च्या उदार पे्ररणेने ्याांच्या उच्चक ि न देशबाांधवाांन  तो स्वदेश  
लनघताना देण्यास िाविेल्या सवण बह मोि वस्तू ्याांन  बाहेर काढल्या, आलण तो जागा होण्याआध  कोण  
जाणारा येणारा सहज आिा तर ्याच्या नजरेस पडून ्याने ्या ि टू नयेत म्हणून वाटेपासून बऱ्याच दूर 
्या ऑलिव्ह वतक्षाच्या खोड पाश  एकत्र रचून ठेवल्या. हे झाल्यावर ते परत घर  जाण्यास लनघािे. 

 
 दरम्यान भकूां पस्वाम  आपण एकदा उदात्त ओलदससलवरुद्ध उच्चारिेल्या धमर्कया म   च लवसरिा 
नव्हता. ्याम  े झ्यूसच्या मनातिा हेतू काढून घेण्याचा ्याने प्रय्न केिा. तो म्हणािा, “तात झ्यसू, म  
म्यण मानवाांकडून, या रै्फलसअन्सकडून आलण तेह  माझ्या वांशात लनपजिेल्या अशाांकडून असा अवगलणत 
झाल्यावर अमर देव मिा नगण्य मानत ि ! म  म्हणािो होतो क  जर  ्याच्या परत येण्यास म  कायमच  
बांद  घाति  नव्हत  तर  ओलदससने खूप हाि भोगाव,े आलण तू मान वाकवनू वचन व सांमत  लदि  होत स. 
पण आता या िोकाांन  आपल्या ग ण  नौकेतून सम द्रावरून आणनू ्यािा लनद्रावस्थेत इथाकात पोहोचलविे 
आहे, आलण तेह  ्याच्यावर देणलयाांचा वषाव केल्यानांतर. ताांब,े सोने, लवणिेि  वसे्त्र सार  इतक  लवप ि क  
जर  तो घातपात न होता त्रॉयमधून हजकिेल्या आपल्या ि ट चा वाजव  वाटा घेऊन परत आिा असता 
तर  एवढ  सांपत्त  ्याने कध च लम वि  नसत .” 

 
 मेघसांग्राहकाने उत्तर लदिे, “अलधराज भकूां पकारका, त झ्या आशांका लवपयणस्त आहेत. त झा मान न 
ठेवण्याच  कल्पनास द्धा देव कर त नाह त. खरोखर ्याांच्या गटाच्या ्येष्ठ लन सवोत्तम सदस्याचा ्याांन  
उपहास करणे गहणण य ठरेि. मानवजात सांबांध  म्हणश ि तर, जर कोण  त झा अवमान करण्याइतका 
स्वतःिा प्रब  समजत असेि तर ्याचा सूड घेण्यास सबांध भलवष्ट्यका  त झ्याप ढे ख िा आहे. त िा हव े
तसे करण्यास तू मोक ा आहेस. योलय वाटेि ते कर.” 

 
 पॉलसदोनने ्यािा उत्तर लदिे, “कत ष्ट्णमेघालधपते, त झ्या इच्छेचा आदर करणे माझ्या मनावर 
ठसिेिे नसते लन त झ्या रोषाचे भय नसते तर म  तू म्हणतोस तसे ता्का  केिे असते. तथालप आता म  
योजिे आहे क  हात आवरून धरणे लन प्रवाशाांना सोबत देण्याच  सवय सोडून देणे, या गोष्ट  रै्फलसअन्सना 
लशकवण्यासाठ , कामलगर  सांपवनू परतणाऱ्या ्याांच्या उत्तम नौकेचा भर सम द्रात नाश करावा. आलण 
्याांच्या नगर भोवत  उांच पवणताचे मांडि उभारून लतिाह  क सू घािाव.े” 

 
 मेघसांग्राहक म्हणािा, “लमत्रा, मिा सवात बरे वाटते ते हे. नगर तिे सवण डो े जव  येत 
असिेल्या नौकेवर लख िे असत ि तो क्षण लनवड, आलण लकनाऱ्यापासून थोड्या अांतरावरच्या खडकात 



 अनुक्रमणिका 

लतचे रूपाांतर कर. तो खडक नौकेसारखाच लदसू दे; म्हणजे सारे जग अचांब्यात पडेि. मग ्याांच्या 
नगर भोवत  उांच पवणताांचे एक वत ण  टाक.” 

 
 झ्यूसकडून असे उते्तजन लम ाल्यावर पॉलसदोन रै्फलसअन्स जेथे राहतात ्या शरे  नगर कडे गेिा; 
तेथे उत्तम प्रगत  कर त लतच्याकडे येणार  नौका दूरवर लदसू िागेपयंत ्याने वाट पालहि . मग 
भकूां पकारक लतच्यापाश  गेिा आलण त हाताच्या एका र्फटर्कयाने लतचे दगडात रूपाांतर करून तो खडक 
सम द्रत   पक्का रोवनू तो लनघून गेिा. 

 
 स्वतः वल्हेकर  लन लनप ण सागरसांचार  असणारे द्य पावरचे रै्फलसअन पे्रक्षक एकमेकाांकडे पाहून 
लवस्मयाने ओरडिे. ्याांन  एकमेकास लवचारिे, “स्वगाच  आण ! आमच  ग ण  नौका नौकारॅयाकडे येत 
असताना लतिा सम द्रातच कोण  थाांबविे? क्षणापूवीच आम्हािा लतच  प्र्येक खाांबकाठ  लदसत होत  !” 

  
 ्याांन  लवचारिे हे बरोबरच, कारण काय झािे ्याच  ॲम्ल्सनसने सवण उिगडा कर पयंत ्याांना 
स तराम कल्पना नव्हत . 

 
 तो उदगारिा, “अरेरे ! र्फार पूवी माझ्या लप्याने वतणलविेिे भालकत खरोखरच माझ्यावर येऊन 
कोस िे आहे ! तो प्रलतपालदत असायचा क  आणिेल्या साऱ्याांना स स्वरूप सोबत आम्ह  देतो याबद्दि 
पॉलसदोनिा राग होता, आलण लप्याने भालकत केिे होते क  एक लदवस अश  सोबत करून परत येणाऱ्या 
आमच्या एका उत्तम नौकेचा सम द्रमागावर पॉलसदोन नाश कर ि, आलण आमच्या नगर वर भोवताि  उांच 
पवणतविय टाकून सावट आण ि. आता ्या वतद्ध राजाच  सार  भालकते खर  होत आहेत! पण ऐका, मिा 
उपाय स चवायचे आहेत ते त म्ह  स्व काराि अश  आशा आहे. याप ढे आपल्या नगर िा येणाऱ्या कोणाह  
प्रवाशािा घर  पोहोचलवण्याच  त मच  प्रथा सोडून द्रा; आलण तूतण आपण पॉलसदोनिा बारा लनवडक बैि 
ब   देऊ या. तो कदालचत आपल्यावर दया कर ि लन िाांबिचक पवणतराज ने आपल्या नगर च  कोंड  
करण्यापासून परावतत्त होईि.” ते िोक गोंध ून गेिे होते आलण ्याांन  ब   देण्यासाठ  बैि ता्का  लसद्ध 
केिे. 

 
 याप्रमाणे रै्फलसअन िोकाांचे प्रम ख लन मांत्र  वदे भोवत  गो ा झािे होते लन स्वाम  पॉलसदोनचा 
अन नय कर त होते, ्याच क्षणािा भिा ओलदसस झोपेतून आपल्या जन्मभमू वर जागा झािा. लतच्या 
इतर्कया द घण लवयोगानांतर ्यािा त  ओ खता आि  नाह . झ्यूसकन्या देव  पॅिास ॲथ न ने ओलदससश  
मांत्रणा करण्यास, आलण िलनेच्छूांन  ्याांच्या सगळ्या अपराधाांचे प्रायलरृत भोगण्याआध  ओलदससिा ्याच्या 
प्न ने, लमत्राांन  अथवा नगरवास याांन  ओ खू नये यासाठ  ्याचे वषेाांतर करण्यास, स्वतःिा व े लम ावा 
म्हणून ्या स्थिाांवर ध र्कयाचे पटि टाकिे होते. ्याम  े इथाकाति  प्र्येक गोष्ट, टेकड्याांतल्या िाांब 
वाटा, शाांत उपसागर, उांचावरून ओणावणारे खडक लन लहरव ेवतक्ष लतच्या राजािा अपलरलचत वाटिे. तो 
उड  मारून उठिा लन ्याच्या जन्मभमू कडे डो े लवस्र्फारून पहात रालहिा. मग तो लवव्ह िा लन त हात 
माांड्यावर आपटून ्याने आपल्या लनराशिेा तोंड र्फोडिे. 

 
 “हाय ! आता कोणाच्या देशािा आिो आहे म ? ते कोण  लवलधलनषेधशनू्य रानट  जमात चे पाशव  
िोक आहेत क  दया ू देवभो   माणसे ? हे माझे सामान म  कोठे ठेऊ लन म  स्वतःतर  कोठे म्हणून जाऊ 
? म  जर तेथे रै्फलसअन्सकडेच रालहिो असतो तर लकत  बरे होते ! मग मिा प ढे द सऱ्या एखाद्रा प्रब  
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राजाकडे जाता आिे असते, लन ्याने माझे चाांगिे आगतस्वागत करून मिा माझ्या वाटेवर पाठलविे 
असते. आता म्स्थत  अश  आहे क  माझ्या वस्तू क ठे लनलवष्ट करायच्या याच  मिा म   च कल्पना नाह , 
आलण ्या मिा नक्क च येथे टाकून जाता येत नाह ; नाह तर माझ्या मािमते्तवर द सरा कोण  डल्ला 
मारायचा ! आलण आता हे समजल्यावर मिा केवढा धक्का बसिाय क  ते रै्फलसअन्स–उच्चक ि न लन 
िोकनायक मिा वाटिे होते तसेच काह  नक्क च शहाणे लन प्रामालणक नाह त ! ते म्हणतात क  मिा ते 
माझ्या सूयणप्रकालशत इथाकात नेऊन सोडत ि, आलण मग ते माझ  उचिबाांगड  करून या परर्कया 
चम्कालरक लठकाण  आणनू टाकतात! वचनभांग आहे हा आलण ्याबद्दि म  प्रार्तथतो क  साऱ्या 
मानवजात वर िक्ष ठेवणारा लन अपराध्याांना शासन करणारा याचकाांचा देव झ्यूस ्याांना लशक्षा करो ! पण 
आता हे बरे क  माझ्या मािक च्या वस्त ांच  म  मोजदाद कराव  आलण ्या नालवकाांन  मिा ि टून काह तर  
प वनू ्याांच्या नौकाकोष्ठातून नेिे नाह  ना याच  खात्र  करून नयाव .” 

 
 ्या कामास िागून ्याने आपल्या उत्तम लतवया लन कढया, ्याचे सोने आलण उ्कत ष्ट लवण च  वसे्त्र 
याांच  तपासण  केि , पण एकह  वस्तू कम  झािेि  ्यािा आढ ि  नाह . तथालप, तो ्या स्वदेशाच्या 
शोधात होता ्याबदि  या गोष्ट ने ्याचे साा्ं वन झािे नाह , आलण त व्र द ःखाने रडत तो गांभ र ध्वन  
करणाऱ्या सागराच्या काठाने पाय ओढ त चाििा. 

 
 आता ॲथ न  दृलष्टपथात आि . लतने तरुण मेंढपा ाचे रूप घेतिे होते; पण राजप त्राांना साजेसे 
सवणतोपर  नाज क देखणेपण लतच्या ठाय  लदसत होते. लतच्या खाांद्रावरून एक उत्तम उत्तर य द मडून मागे 
टाकिेिे होते; पादत्राणाांच्या पट्ट्याांमधून लतचे श भ्र पाय चमकत होते लन हात  लतने एक शूि धरिा होता. 
लतचे दशणन ओलदससिा स खावह वाटिे. तो ता्का  प ढे येऊन आत रपणे लतिा उदे्दशून म्हणािा, 
“श भलदनहचतन त म्हािा! रॅ मान, ्याअथी या लठकाण  मिा भेटणार  प्रथम व्यक्त  त म्ह  आहात, ्याअथी 
आशा आहे क  त म्ह  शत्र ूलनघणार नाह ; तर माझ्या इथल्या सांपत्त चे रक्षणकते लन माझ्या प्र्यक्ष ज वाचेह  
त्राते ठराि; आलण म्हणून म  देवाच  प्राथणना कराव  तश  त मच  करतो लन त मच्या पायाांश  ग डघे टेकतो. 
पण म  त म्हािा प्रथम हे साांगण्यास लवनलवतो क  म  नक्क  कोठे आहे—जगाचा कोणता भाग आहे हा ? या 
देशािा काय म्हणतात लन येथे कोण राहतात? हे सूयणप्रकालशत बेटाांपैक  एखादे आहे क  सांपन्न 
म ख्यभमू पासून उतरत सम द्रास लम ायिा येणाऱ्या तटप्रदेशाांपैक  आहे ?” 

 
 चमक्या डोळ्याांच्या देव ने उत्तर केिे, “महाराज त म्ह  एक भो सट तर  असिा पालहजेत, हकवा 
स्वतःच्या घरापासून र्फार दूरपयंत प्रवास केिा असिा पालहजेत म्हणून त म्ह  हा देश कोणता हे लवचार त 
आहात. लततके काह  याचे नाव यशोह न नाह  ! वस्त तः सहस्त्रावध  िोकाांना ते ज्ञात आहे, उषेच्या लन 
सूयोदयाच्या लदशचे्या सवण जमातींना आलण द सऱ्या बाजूच्या पलरृमेकड ि छायेत राहणाऱ्याांनाह . मिा 
मान्य आहे क  हा देश खडका  लन घोडे हाकण्यास अयोलय आहे; तर , हा अरुां द असिा तर  दलरद्र  म   च 
नाह . तो लवप ि धान्य लपकवतो लन भरपूर मद्राचे उ्पादन करतो. पाऊस लन ताजे दांव याांच  येथे कध च 
उण व नसते; आलण यात बकर  लन ग रे याांना उत्तम चराऊ क रणे आहेत. तसेच सवण जातींचे इमारत  िाकूड 
लन कध ह  न आटणारे पाणवठे आलण म्हणून लमत्रवयण, इथाकाचे नाव दूर त्रॉयपयंतदेख ि पोहोचिे आहे; 
आलण तो देश तर म्हणतात क  ॲलकआपासून बराच िाांब अांतरावर आहे.” 

 
 देव  पॅिास ॲथ न ने जसे हे ्यािा साांलगतिे तसे ओलदससचे ध मे हृदय उस   घेऊन उठिे, 
आलण आपल्या जन्मभमू वर आपण आहोत या जालणवनेे तो हषणलनभणर झािा. लतिा ्याने त्परतेने प्र्य त्तर 
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लदिे, पण स्यापिाप करून. स्य ्याच्या अगद  लजभेच्या टोकाश  आिे होते. पण नेहम प्रमाणे स्वतःच्या 
धूतण स्वभावाश  एकलनष्ठ राहून ्याने य क्त ने खरे साांगणे टा िे. 

 
 तो म्हणािा, “अथात् म  इथाकाबद्दि िोकाांचे बोिणे ्या लतकडे सम द्रापार क्र तच्या लवस्त णण 
भमू वर देख ि ऐकिे, आलण आता स्वतः इथे हे माझे सामान घेऊन आिो आहे, सांपत्त चा द सरा भाग 
माझ्या म िाांना ठेवनू. कारण मिा तेथून प  काढावा िागिा; म  आयदोमेलनअसप त्र ऑर्तसिोकस यािा 
ठार मारिे होते; तो लवख्यात धावणारा होता, सबांध क्र त बेटातल्या कोणाह  हयात माणसाांपेक्षा वगेाने 
प णारा. त्रॉयिा ्याच्या लप्याचा लशिेदार म्हणून चाकर  करून ्याच  मजी सांपादण्याचे नाकारून म  
स्वतःच्या पथकाचा अलधपत  होणे पसांत केिे, म्हणूनच केव  ्याने म  त्रॉयिा हजकिेि  सवण िूट 
य द्धाच्या द घणकाि न कष्टाांचे आलण सागरपयणटनाच्या साऱ्या हािअपेष्टाांचे ते माझे श ल्क लहरावनू घेण्याचा 
प्रय्न केिा. तेव्हा माझ्या बाजूिा एक लमत्र घेऊन म  ऑर्तसिोकसच्या मागाजव च दबा धरून बसिो 
आलण तो ग्राम ण प्रदेशातून परत येत असता माझा ब्राँझचा भािा ्याच्यावर रे्फकिा. ्या रात्र  आकाश 
का ेक ट्ट होते लन कोण ह  आम्हािा पालहिे नाह . तेव्हा ्यािा मारणारा म च हे कोणािा क िे नाह . 
तथालप, ्ा माणसाच्या रक्ताने माझे हात िडबडिे असतानाच घाईघाईने एक लर्फलनलसअन नौका म  शोधून 
काढि ; लतच्या प्रामालणक नालवकाांना शरण गेिो; ्याांच  करुणा भाकि  आलण माझ्या ि ट तून एक एक 
उदार अन दान देऊन, मिा नौकेवर घेऊन मिा पायिॉसवर हकवा जेथे एपैअनाांचे रा्य आहे ्या 
एलिसच्या स भमू वर सोडण्यासाठ  ्याांचे मन व लविे. पण घडून आिे ते वगे ेच; वारा ्याांच्या 
क वत बाहेर र्फार जोराचा होता लन ्याने ्याांच्या मागावरून ्याांना बाजूिा िोटिे. ते र्फार कष्ट  झािे, 
कारण माझ  लनराशा करण्याच  ्याांच  इच्छा नव्हत . काह  का पयंत आम्ह  भमू च्या शोधात इकडे लतकडे 
लर्फरत रालहिो आलण रात्र  या द्य पाजव  येऊन कसेबसे वल्हव त नौका लनवाऱ्यािा आणि . आलण जर  
आम्हािा सायांभोजनाच  लनकड च  गरज होत  तर  ्याांच्यातल्या एका माणसानेह  तो लवचार केिा नाह , 
आम्ह  सारे धडपडत कोस त नौकेबाहेर पडिो लन होतो तसे आडव ेझािो. मिा इतका थकवा आिा 
होता क  मिा गाढ झोप िागि . दरम्यान नालवकाांन  ्या ग ण  नौकेतून माझे सामान आणून म  पडिो 
होतो तेथे रेत वर टाकिे. ्यानांतर प न्हा एकदा नौकेवर चढून ते ्याांच्या उत्तम सायदॉन नगर कडे लनघािे 
आलण मिा लन माझ्या कटकटींना ्याांन  मागे ठेविे.” 

 
 ओलदससच्या ्या आख्यानाने उ््विनेत्रा देव च्या म खावर म्स्मत आिे लन लतने हाताने ्यािा 
क रवा िे. लतचे रूप पािटिे आलण आता त  उांच, स ांदर लन लवद्राकिासांपन्न स्त्र सारख  लदसू िागि  
आलण जेव्हा लतने ्यािा उत्तर लदिे तेव्हा हात राखून बोिण्याचे मनातह  आणिे नाह . 

 
 “त झ्या छदमात त झ्यावर मात करायिा लकत  धूतण शठ असाव ेिागेि! एखाद्रा देवािादेख ि ते 
कठ ण होईि !” 

 
 तर मग माझा हट्ट  लमत्र पट्ट चा र्फसव्या ओलदसस, ्याच्या कूटन त च्या हव्यासाम  े स्वतःच्या 
देशातदेख ि ्याचे िबाड चे धांदे लन ्यािा अगद  मनापासून आवडणार  थापेबाज  सोडायचे ठरव त 
नाह  तर! पण हे आता आणख  िाांबवणे नको; आपण दोघेह  र्फसवलेगर त प्रव ण आहोत. कारण मानवाांच्या 
जगात राजन लतज्ञ लन वक्ता म्हणून त िा कोण  प्रलतस्पधी नाह ; आलण शोधक ब द्ध  आलण य लक्तबाजपणा 
याबाबत त देवाांत म  अगे्रसर आहे. 
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 आलण तर ह , त झ्या बाजूने नेहम  उभ  राहणाऱ्या लन त झ्या साऱ्या साहसातून त िा साांभा ून 
नेणाऱ्या मिा, या झ्यूसकन्या पॅिास ॲथ न िा तू ओ खिे नाह स ! अरे, रै्फलसअन्सना त झ्यासाठ  इतक  
आप िक  वाटायिा िावणार  म च होते. आलण त झा भाव  मागण त झ्याबरोबर आखण्यासाठ  प न्हा एकदा ह  
म  येथे आिे आहे; माझ्या पे्ररणेने ्या रै्फलसअन क ि नाांन  तू घराकडे लनघताना ज  सांपत्त  त िा लदि  त  
िपवनू ठेवायिा, आलण त झ्या प्रासादाच्या आत ्या साऱ्या कसोट च्या प्रसांगामधून त िा पार पडायचे आहे 
्याांच  पूवणसूचना देण्यासाठ ह . तू ध राने आता येणाऱ्या प्रसांगाना तोंड दे, कारण ते त िा सोसिेच पालहजे. 
इथल्या एकाह  व्यक्त िा, प रुषािा हकवा स्त्र िा आपण आपल्या भ्रमांत नांतर परत आल्याचे साांग ूनकोस; 
तर मनालवरुद्ध होणाऱ्या सवण गोष्ट  लनमूटपणे सहन कर, आलण त झ्या होणाऱ्या साऱ्या अपमानाांप ढे मान 
वाकव. 

 
 ओलदससचे उत्तर तयारच होते. तो म्हणािा, “देव , मन ष्ट्य लकत ह  ज्ञाता असिा तर  न सते पाहून 
त िा ओ खणे ्यािा कठ ण आहे; कारण सवण तऱ्हाांचे वशे घेण्यात त झा हातखांडा आहे. पण हे मिा 
चाांगिे ठाऊक आहे क  पूवीच्या लदवसात आम्ह  ॲलकअन्स त्रॉयिा समरभमू वर िढत होतो, तोपयंत तू 
माझ्याश  कत पा ूपणे वागि स. पण तर ह , जेव्हा आम्ह  प्राॲमचा उत्त ांग द गण उदध्वस्त करून आमच्या 
नौकाांवर गेिो, आलण एका देवाने ॲलकअन नौकादि उध ून टाकिे, तेव्हा झ्यूसकन्ये, तू मिा कोठे 
आढ ि  नाह स, हकवा माझ्या एखाद्रा लदव्यामधून मिा वाचवायिा माझ्या नौकापतष्ठावर तू पाऊि 
ठेविेिेह  म  पालहिे नाह . नाह  ! माझ्या हािाांना देवाांन  मयादा घाति  लन तू त झ्या भाषणाने माझे 
साा्ं वन करून स्वतः रै्फलसअनाांच्या नगर कडे मिा मागण दाखलविास तेव्हा ्याांच्या सांपन्न देशात माझे हाि 
सांपण्याचा तो लदवस आिा, तोपयंत व्यलथत लचत्ताने जगातून भटकण्यास मिा सोडूनच देण्यात आिे होते. 
पण आता म  त झ्या लप्याच्या नावाने त िा लवनलवतो क  मिा साांग, काय खरोखरच माझ्या लप्रय भमू िा म  
परत आिो आहे ? कारण माझ्या उ््वि इथाकािा म  आिो आहे असा लवचार माझ्या डोर्कयात अजूनह  
येऊ शकत नाह . मिा तर वाटते क  क ठल्यातर  परदेशात म  मोक ा स टिो आहे, लन माझ  चेष्टा करून 
माझ  लदशाभिू करण्याच्या हेतूने तू जे म्हणाि स ते म्हणाि  असि  पालहजेस.” ॲथ न  म्हणाि , “इतके 
सावध असणे त झ्या स्वभावािा लकत  धरूनच आहे ! आलण म्हणूनच त झ्या लवपत्त त म  त झा ्याग करू 
शकत नाह ; तू इतका स सांस्कत त, स ब द्ध लन म्स्थरा्मा आहेस! अनेक प्रवासानांतर परत येणारा द सरा 
एखादा मन ष्ट्य उ्साहाच्या भरात आपल्या बायकोम िाांना पाहण्यास घराकडे धाविा असता. उिट त िा 
प्रश्न लवचारण्याच  लन वाता जाणण्याच ह  घाई नाह . नाह , त िा स्वतःच्या डोळ्याांन  पाहून बायकोबद्दि 
प्रथम खात्र  करून नयायच  आहे. हो, एक साांगायचे म्हणजे त  द सरे काह  कर त नाह , तर मांदगत च्या 
रात्र  लन लदवस द ःखात चाििे असता अरॅूांपासून कध ह  म क्त नसिेल्या नेत्राांन  घरात बसून राहते! 

 
 त झ्या घर  परतण्याबद्दि म्हणश ि, तर मिा स्वतःिा ्याबद्दि कध च काह  शांका नव्हत ; 
अांतयाम  मिा ठाऊक होते क  त झ्या सवण अन यायाांना गमावनू तू परत येणार, पण तू हे िक्षात घेतिे 
पालहजेस क  माझा च िता पॉलसदोन, जो ्याच्या स्वतःच्या प त्रािा तू अांध केल्यावर र्फारच भडकिा होता 
लन त झ्यालवरुद्ध आकस बा ग त होता, ्यािा लवरोध करायिा म  तयार नव्हते, आलण आता त झ  खात्र  
करण्यासाठ  मिा इथाकाचे दृश्य त िा दाखव ूदे. इथे आहे सम द्रवास  वतद्ध जो र्फॉर्तसस ्याचा नौकारॅय, 
आलण तेथे ्या आरॅयस्थानाच्या टोकािा पहा तो िाांब पानाांचा ऑलिव्ह वतक्ष लन जव च त  ग हा, ते स खद 
छायेचे स्थान, िोक ्याांना नैआद म्हणतात, ्या अप्सराांना पलवत्र असिेिे, लतकडे पि कडे ्याचे 
घ मटाकार छत त िा लदसेि. ्याम  े त िा तू अप्सराांप्र ्यथण तेथे केिेल्या अनेक लवध पूणण यज्ञाांच  आठवण 
येईि आलण पाठ मागचे वनाच्छालदत डोंगर उतार आहेत नेलरतॉन पवणताचे.” 
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 बोित असता देव ने ध के लवखरून टाकिे आलण तो प्रदेश स्पष्ट लदसू िागिा आलण अखेर आता 
द घणका  कष्ट सोसिेल्या व र ओलदससिा हषण प्राप्त झािा. स्वतःच्या भमू च्या दशणनाने ्यािा इतके 
प्रम लदत केिे क , ्याने ्या उदार मतलत्तकेचे च ांबन घेतिे. मग हात उांचावनू ्या अप्सराांना आवाहन केिे. 
त म्ह  लनझणराांच्या अप्सरा, झ्यूसकन्यकाहो, आलण मिा वाटिे होते क  माझ्या दृष्ट स त म्ह  कध च पडणार 
नाह  म्हणून ! माझे अलभवादन लन माझ्या प्र त य क्त प्राथणना स्व कारा.पूवीच्या लदवसाांप्रमाणे यापाठोपाठ 
उपायनेह  येत ि, जर या य द्धक शि झ्यूससांतानाच्या दयेने मिा लजवांत राहण्यास लन माझा म िगा मोठा 
होत असिेिा पाहण्यास लम ािे तर ! 

 
 उ््विनेत्रा ॲथ न  बोिि , “ध ट हो, लन असिे सग े सांदेह मनातून काढून टाक. आपिे 
ता्कालिक काम आहे त झे सामान या झपाटिेल्या ग हेच्या एखाद्रा कोपऱ्यात, जेथे ते स रलक्षत पडून 
राह ि, तेथे िपवनू ठेवणे. ्यानांतर भलवष्ट्यका ात ि अन सरावयाचा सवोत्तम मागण काय ते आपण ठरलविे 
पालहजे.” 

 
 आता देव ने ग हेच्या अांधारात सामान िपवण्यास योलय जागा शोधून काढण्यासाठ  आतपयंत प्रवशे 
केिा, तर ओलदससने ्वरा करून आपल्या स्वालम्वाचे ते सवण वस्त भाांडार, ते सोने, ते अलवनाश  ताांब ेलन 
रै्फलसअनाांन  लदिेि  त  उत्तम वसे्त्र ग हेत आणि . ते सवण ्याने का ज पूवणक िावनू ठेवल्यावर झ्यूसकन्या 
पॅिास ॲथ न ने एका दगडाने ग हाप्रवशे बांद केिा. त  जोड  नांतर ्या पलवत्र ऑलिव्ह वतक्षाच्या खोडापाश  
बसून ्या धतष्ट िलनेच्छूांचा लवलनपात कसा करायचा याबद्दि बेत योजू िागि . चमक्या डोळ्याांच्या देव ने 
ओलदससप ढे सवण वस्त म्स्थत  व्यवम्स्थत माांडि . त  म्हणाि , “िेअर्ततझच्या राजक मारा, तू य लक्तक शि 
प रुष आहेस, सबांध त न वष ेत झ्या राजवाड्यात अरेराव  गाजव त, त झ्या अत िन य प्न च  लववाहासाठ  
मनधरण  कर त, लतिा िलनश ल्काांच  प्रिोभने दाखव त असिेल्या द राचाऱ्याांच्या या टो  श  तू कश  झ ांज 
देणार आहेस याचा आता लवचार कर. हा सवण का  त झ्या स्वगतह  प नरागमनासाठ  त  झ रत रालहि  आहे, 
आलण जर  लतने ्या सवांना आशिेा थोड  जागा लदि  आहे, आलण प्र्येकािा ग प्त सांदेशाांन  अांशतः 
आरॄासने लदि  आहेत, तर  लतच्या खऱ्या इच्छा अगद  वगेळ्या आहेत.” 

 
 चपिब द्ध  ओलदसस उत्तरिा, “अरेरे! जर देव , तू हे सारे मिा स्पष्ट साांलगतिे नसतेस, तर मिा 
वाटते, माझ्या घरात पाऊि ठेवताक्षण च ॲगमेॅम्नॉन राजासारखाच माझा हतभाग  अांत झािा असता! म  
त िा लवनवतो क  या क कम्यांना मिा शासन करता येईि असा मागण तूच लवचार करून काढ. आलण त्रॉयचा 
त पता स्तांभ-लकरलट आम्ह  कोस ायिा िाविा तेव्हा ्या लदवश  जश  तू माझ्या बाजूस उभ  राहून, सवण 
सांकटाांना तोंड देण्याचे धैयण माझ्या अांग  आणिेस तसेच याव े ह  कर. अहा, द लप्तमान नयनाांच्या देव , 
्याव े  ्या आवशेाने तू मिा सा् केिेस तसे आता करश ि तर त नश ेिोकाांच्यालवरुद्धह  म  िढू 
शकेन, मात्र परमरॅेष्ठ देवते, माझ्या बाजूिा तू हव स, लन त झ्या सांपूणण हार्तदक सहाय्यावर मिा लवसांबता 
याव!े” 

 
 ॲथ न ने उत्तर लदिे, “खच तच म  त झ्या बाजूने उभ  राह न, या आपल्या कामलगर च  व े येईि 
तेव्हा म  त िा लवसरणार नाह . त झ्या सांपत्त चा अपव्यय कर त असिेल्या ्या लववाहेच्छूांबद्दि म्हणश ि, 
तर ्याांच्या रक्ताने लन मेंदूांन  त झ  लवस्त णण प्रासादभमू  ते रांगव त असिेिे मिा आताच लदसत आहेत. पण 
आता कामािा िाग ू या! म  त िा ओ खू येण्यापि कडे बदिून टाकणार आहे. त झ्या ्या िवलचक 
हातापायाांवरच  ग  ग   त मऊ कातड  स रकतवनू म  लतिा ज णण-श णण करून टाकणार आहे लन त झ्या 
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मस्तकाच  स वणणहपगट केशविये लहरावनू घेणार आहे. िोक घतणेने ्याांच्यापासून दूर सरत ि अश  िक्तरे 
त िा नेसवणार आहे, आलण त झ्या ्या पाण दार नेत्रातिे तेजह  काढून घेणार, हे सवण अशासाठ  क  ्या 
इच्छ क नवरदेवाांच्या साऱ्या टो  िा आलण त झ्या प्न िा लन तू घर  ठेविेल्या प त्रािादेख ि तू एक 
बददानत चा भटर्कया लदसावास आलण आता तू काय करायचेस ते साांगते, ्याच्याकडे सवणप्रथम तू जायचेस 
तो त झा वराहपािक. ्याचे एकलनष्ठ हृदय लनरांतर दृढपणे त झ्या पक्षाचे आहे आलण त झा प त्र लन त झ  स ज्ञ 
भाया प नेिॉप  याांच्यावर ्याचा िोभ आहे. ड कराांना आवडत असिेल्या ओक वतक्षाच्या र्फ ाांवर चरत लन 
खोि क ां डाांमध ि पाण  प त लन िठ्ठ लन लनकोप होणार  आपि  ड करे, ―कावळ्याांच्या कड्या‖ पाश , 
ॲरेथ्यसूाच्या झऱ्याजव  ्याांच्या चराऊ क रणाांत, जेथे ्याांना योलय तो ख राक लम तो, तेथे तो राख त 
आहे, लतथे थाांब, ्या म्हाताऱ्याजव  बैस आलण या सवण प्रकरणालवषय  ्यािा लवचार. दरम्यान रूपवत  
लस्त्रयाांच्या स्पातानगर िा म  जाते लन त झा स्वतःचा म िगा तेिेमकॅस यािा पाचारण करते. त िा म  
साांलगतिे पालहजे ओलदसस, क  त झा पत्ता िावायिा लन अजून तू लजवांत आहेस क  नाह स याचा शोध 
घेण्याच्या आशनेे ्याने िॅकेलदमॉनच्या लवस्त णण खोऱ्याकडे जाऊन मेनेिॉसच  भेट घेण्यासाठ  पयणटण केिे 
आहे.” 

 
 ओलदससने उत्तरादाखि चाणाक्षपणे उिट प्रश्न लवचारिा, “पण सवण जाणत असताना तू ्यािा 
स्य का साांलगतिे नाह स? परके िोक ्याचे घरदार खाऊन र्फस्त कर त असता ्यानेह  हािअपेष्टात 
उजाड सम द्र ध ांडा ाव ेअश  त झ  इच्छा आहे का?” 

 
 उ््विनेत्रा देव ने उत्तर लदिे, “्याच्यासाठ  त िा धास्त  वाटायिा नको, म  स्वतः ्याने प्रवास 
करावा ह  व्यवस्था केि . या साहसाने ्याच्या पदर  अलधक रॅेय पडेि या भावनेने. तो क ठल्याह  
अडचण त नाह , तर अगद  आरामात मेनेिॉसच्या प्रासादामध्ये तो स खोपभोग घेत आहे. हे खरे आहे क  
लववाहेच्छूांपैक  काह  तरुणाांन  ्याच्या परत प्रवासाच्या वाटेवर ्याच्या ह्येचे लवचार मन  धरून ्याांच्या 
कत ष्ट्णनौकेत दबा धरिा आहे. पण ्याांना यश येणार नाह , अश  माझ  कल्पना आहे. नाह , ्याच्या अगोदर 
त झ  सांपदा उडवनू टाकणाऱ्या ्या काम काांपैक  काह जण पतथ्व च्या पोटात जात ि.” 

 
 ॲथ न ने आता ्यािा आपल्या जादूच्या दण्डाने स्पशण केिा, लतने ्याच्या िवलचक 
हातापायावर ि त  त   त ्वचा ज णणश णण केि  ्याचे मस्तक स वणणकेशवियलवह न केिे, वाधणर्कयाच्या 
स रक ्या ्याच्या सबांध देहावर पसरल्या आलण ्याच्या देखण्या डोळ्याांतून चमकणारा प्रकाश मांद केिा. 
्याच  वसे्त्रह  बदिून लतने ्यािा गबा े आवरण लन अांगरखा चढविा, दोन्ह  ध रकटिेि  घाणेरड  
िक्तरे. ्याच्या पाठ वर लतने एका चप  का लवटाचे भिे मोठे केस झडिेिे चामडे टाकिे, आलण शवेट  
्यािा एक काठ  लन खाांद्रावर अडकवायचा पट्टा असिेि  दलरद्र  र्फाटक  लपशव  लदि .  

 
 ्याांचे बेत ठरल्यानांतर दोघे वगे   झाि  आलण ॲथ न  ओलदससच्या प त्रािा घेऊन येण्यासाठ  
िॅकेलदमॉनच्या पलवत्र भमू कडे चाित  झाि . 
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सगभ १४ – युणमअसाच्या झोपडीत 
 

 दरम्यान नौकारॅयाकडे पाठ लर्फरवनू झाड तून लन टेकड्याांमधून जाणाऱ्या खडबड त वाटेने 
ओलदसस लनघािा. सगळ्या राजसेवकात आपण अ्यांत एकलनष्ठ रखवाि आहो असे ्याने लसद्ध करून 
दाखलविे होते तो स्पात्र वराहपाि जेथे भेटेि असे ॲथ न ने साांलगतिे होते ्या स्थिाकडे तो गेिा. 
वनातल्या सार्फ केिेल्या जागेने सांरलक्षत, टेकाडावर उांच हभत न  बांलदस्त अशा उत्तम प्रशस्त अांगणात, 
शतेवाड त ि आपल्या झोपड प ढे बसिेिा तो ्यािा आढ िा. खाण तिे दगड आणून, ्याांच  हभत 
बाांधून लतच्यावर लनवड ांगाचे कूस घािून, आपल्या धलनण च  हकवा वयस्क िेअर्ततझच  मदत न घेता, 
आपल्या अन पम्स्थत धन्याच्या ड क्करासाठ  ्या ड क्करपा ाने स्वतः ते लठकाण तयार केिे होते. बाहेरच्या 
बाजूस अलधक सांरक्षणासाठ  ्याने दोन्ह  बाजूांच्या सांपूणण िाांब िा र्फोडिेल्या ओक िाकडाांच्या आतल्या 
भागाचे सोट जव जव  उभारून एक तटबांद च केि  होत . आत अांगणामध्ये ड कराांना रात्र  ठेवण्यासाठ  
्याने शजेार  शजेार  बारा गोठे केिे होते; ्या प्र्येकात पन्नास ड कर  भमू वर आपल्या लपिाांसह झोपत. 
नर-ड क्कर बाहेर अांगणात पडत; आलण याांच  सांख्या र्फार कम  झाि  होत , कारण िलनेच्छू सरदाराांच्या 
भोजनो्सवाांसाठ  वरचेवर ्यातिे उचिून नेण्यात येत; ड क्करपा ािा ठरालवक कािाांतराने ्याने पोसून 
िठ्ठ केिेिे लनवडक ड क्कर ्याकरता लतकडे पाठवाव ेिागत; तर ह  अजूनदेख ि तेथे त नशसेाठ नर 
होते. दर रात्र  ड क्करपा ाच्या तरबेज हाताांन  लशकविेिे चार उग्र लन ब कट क ते्र ्याांच्यावर राखण 
कर त. 

 
 तो स्वतः चाांगल्या हपगट चामड्याचे त कडे कापून स्वतःच्या पायािा बसणाऱ्या वहाणा बनलवण्यात 
ग ांतिा होता. ्यािा मदत करणारे गड  वगेवगेळ्या लदशाांना ड करे चारायिा घेऊन गेिे होते. ्याांच्यातिे 
लतघेजणच म्हणायचे, कारण चौथ्यािा ्यािा नगरात पाठवणे भाग पडिे होते; सूकरमाांस अधाशासारखे 
खाण्यासाठ  ्या ख शािचेंडू लववाहेच्छूांना एक ड क्कर मारायिा हवा होता, तो देऊन ्यािा धाडिा होता.  

 
 गोंगाट करणाऱ्या क त्र्याांना अचानक ओलदसस लदसिा लन जोरात भ ांकत ते ्याच्या अांगावर धाविे. 
खाि  बसून काठ  टाकून देण्याच  समयसूचकता ्याने दाखलवि ; तर ह  तेथेच ता्का  स्वतःच्या 
शतेावर ्याचा घात झािा असता, पण तो ड क्करपा  मध्ये पडिा. घाईत हातातिे चामडे पडू देऊन तो 
प्रवशेद्यारातून ्वरेने धावत आिा लन क त्र्याांवर ओरडून दगडाांच्या वषावाने ्याने ्याांना लपटा ून िाविे. 

 
 तो आपल्या धन्यािा म्हणािा, “म्हाताऱ्या, थोडर्कयात बचाविास ! नाह तर ्या क त्र्याांन  त झ  
वाट िावि  असत  लन दोष माझ्यावर आिा असता. जण  काय देवाांन  आध च मिा सतवायिा लन 
छ ायिा प रेसे केिे नाह  ! येथे म  माझ्या सवोतम धन्याच  उ्कां ठेने वाट पहात लन ह ह त बसत आहे 
आलण ्याचे ड क्कर इतराांन  खाण्यासाठ  पोसतो आहे, आलण तो स्वतः लबचारा बह तेक उपासमार त 
परदेशात बेपत्ता झािा आहे, लन परर्कया गावातून पायलपट  कर त असेि–जर खरोखरच तो लजवांत असेि 
लन ्यािा सूयणप्रकाश लदसत असेि तर ! तथालप, महाशय, माझ्यामागे माझ्या खोपटात चिा लन 
माझ्याबरोबर जेवायिा या. त म्हािा हव े तेवढे रोट लन मद्र घेऊन झािे म्हणजे त म्ह  कोठून आिा लन 
त मच्यामागे काय कटकट  आहेत ते मिा साांगा.” 

 
 तो स्नेहश ि ड क्करपा  आपल्या खोपटाकडे लनघािा; ्याने ओलदससिा आत नेिे लन झ डपाांच्या 
डहाळ्याांच्या लढगावर एका रानट  बकऱ्याचे मोठे केसा  जाड चामडे पसरिे; ते ्यािा स्वतःिा 
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गाद सारखे काम  येणारे होते; ्यावर ्याने पाह ण्यािा बसविे. ओलदससिा या स्वागताने आनांद झािा 
आलण तो ्याने िपविा नाह .  

 
 तो म्हणािा, “माझे भिे आलतथ्यकते, मिा आशा आहे क  झ्यूस लन इतर देव इतर्कया दया ूपणे 
माझे स्वागत करण्याबद्दि त मच्या मनोकामना पूणण करत ि.” 

 
 ड क्करपा  य लमअस बोििा, “रॅ मान त मच्यापेक्षाह  वाईट पलरम्स्थत तल्या परर्कया माणसािा 
लवन्म ख पाठलवणे माझ्या सदसलद्यवकेब द्ध िा चािणार नाह ; कारण परके लन लभकार  सारे झ्यूसच्याच 
नावाने येतात, आलण आमच्यासारख्या माणसाांन  काह  लदिे तर ते थोडे म्हणून नकोसे असे म   च होत 
नाह . अखेर दासाांना यापेक्षा जास्त काह  करता येत नाह , कारण ते सवणका  आपल्या स्वामींच्या धाकातच 
लदवस कां ठ त असतात—म्हणजे या नव्या धन्याांच्या; कारण माझ्या ज न्या स्वाम बद्दि म्हणाव ेतर तो घर  
पोहोचणार नाह  हे देवाांन च लनलरृत केिे आहे ! ्याने मात्र माझा योलय र त ने साांभा  केिा असता, 
झोपड  लन थोड श  भमू  देऊन लनवतत्त च  तरतूद केि  असत , लन आवडेिश  बायको करून लदि  असत ; 
धन्यासाठ  ्या सेवकाने कसोश ने काम केिे आहे लन ्याच्या कामाच  भरभराट, म  येथे ्या कामात कष्ट 
कर त आहे ्या कामाच  होत आहे, तश  देवाांन  केि  असेि, ्याचा दया ू धन  तश च ्याच  कदर 
करतो. होय, यासाठ  राजाने मिा चाांगिे पालरतोलषक लदिे असते—जर तो इथाकातच म्हातारा झािा 
असता तर! पण तो मतत लन लवगत आहे आलण हेिन लन लतचा सारा वांश याांच्याबद्दिह  तसेच म्हणता याव े
अश  माझ  इच्छा आहे; कारण अनेक चाांगल्या प रुषाांना लतने िो विे आहे! ॲगमेॅम्नॉनच्या कायासाठ  
त्रोजन रथींश  य द्ध करण्यास इलिअमिा जे गेिे ्याांच्यातिा एक माझा स्वाम ह  होता. 

 
 ड क्करपा ाने बोिणे बांद केिे, अांगरखा आपल्या कमरपट्ट्यात वर ओढून घेतिा लन बाहेर जेथे 
िहान ड क्कर गटागटाने गोठ्याांतून कोंडिे होते तेथे तो गेिा. याांच्यामधून दोन लनवडून ्याने आत आणिे 
आलण दोन्ह  मारिे. ्यानांतर ्याने ते होरप ून घेतिे, ्याांचे कापून त कडे केिे लन त कड्यात सळ्या 
ख पसल्या. सळ्याांवर ते सवण माांस भाजून झाल्यावर ते तसेच कढतकढत सळ्याांसकट ओलदससप ढे वाढिे 
आलण ्यावर पाांढरे जवाचे प ठ टाकिे. मग ्याने थोडे म रिेिे मद्र एका ऑलिव्ह िाकडाच्या वाडलयात 
जिलमलरॅत केिे आलण आपल्या अभ्यागताच्या सन्म ख आसनस्थ होऊन ्यािा खाण्यास आमांत्रण केिे.  

 
 तो म्हणािा, “परदेश  महाशय, या कोवळ्या ड क्करमाांसाचा समाचार नयावा. एवढेच काय ते आम्हा 
दासाांना त म्हाप ढे ठेवण्यासारखे आहे. कारण प ष्ट केिेिे आमचे ड क्कर ते नवरदेव होऊ म्हणणारे खाऊन 
टाकतात; ्याांना भाव  दैव  कोपाचे भय नाह  क  मनात काह  ह ह  नाह ! तर ह  धन्य देवाांना द ष्टाचार 
आवडत नाह . माणसातल्या सभ्याचारािा लन मयादेिा ते मान देतात. रक्तलपपासू सागर  दस्यूदेख ि 
एखाद्रा परदेश  सम द्रतटावर घािा घािून स दैवाने काह  िूट प लवल्यावर त  नौकात भरून स्वगतह  
नेताना दैव  शासनाच्या भयाने पछाडिेिे असतात. म्हणून मिा असे वाटल्यावाचनू राहवत नाह  क , 
माझ्या धन्याचा द घणटनेत शवेट झािा आहे असे कदालचत एखाद्रा देवाने पसरविेल्या अर्फववेरून ्या 
होतकरू नवरदेवाांना कसेतर  समजिे असाव—े्यावरून ख िासा होतो क  ते माझ्या धन्याच्या लवधविेा 
र तसर मागण ह  का घाि त नाह त. हकवा घर  जाऊन आपापिे उद्रोगह  का कर त नाह त, तर न सते 
तेथे आरामात बसून, अशा अरेराव ने, काटकसर च  पवाह  न करता ्याच  सार  उपज लवका खाऊन 
टाकतात! कारण म  त म्हािा साांगतो आहे–रोज अगद  रोज, रात्रांलदवस ते पश ूमारतात; एकाव े  एका 
हकवा दोनाांन ह  ्याांना कध  समाधान होत नाह ; आलण मद्र तर इतके काढून घेऊन लरचवतात क  तो 



 अनुक्रमणिका 

अगद  िालजरवाणा प्रकार आहे. हे पहा, माझा धन  र्फारच रॅ मांत होता; श्यामि भखूांडाांवर हकवा प्र्यक्ष 
इथाकातह  ्याच्या जव पास येत ि असे कोण  धलनक नव्हते. द सरे व सजण लम ून एक केिे तर  
्याांच्याहून ्याच  सांपत्त  अलधक होत . त म्हािा थोड  कल्पना देऊ द्रा. म ख्य भमू वर ग राांचे बारा क प, 
तेवढेच मेंढराांचे, ड कराांचे लततकेच लन लवख रिेल्या बकऱ्याांचेह ; साऱ्याांवर राखण पगार  कामगाराांच  हकवा 
्याच्या स्वतःच्या क पपा ाांच ; आलण इकडे इथाकात सम द्रकाठ  वरपासून खािपयंत बकऱ्याांचे अकरा 
क प लवरॄासू, िोकाांच्या देखरेख खाि  चरत असतात. आलण या िोकाांतल्या प्र्येकािा ्याच्या पोसून 
प ष्ट केिेल्या बकऱ्यातिा सवांत योलय असा एक लनवडून तो हाक त या िग नकऱ्याांकडे आणावा िागतो. 
आलण या ड कराांच  लनगा ठेवनू साांभा णाऱ्या मिा ्यातिा सवांत चाांगिा का ज पूवणक लनवडून 
्याांच्याकडे पाठवावा िागतो.” 

 
 य लमअस बोित असता ओलदससने माांस लन मद्र यावर िक्ष कें द्र त केिे; दोन्ह चा िोि पतेने व 
मूकपणे समाचार घेत असता, आपण ्या िलनेच्छूांचे काय कराव ेया लवषय च्या लवचाराांच  ्याच्या डोर्कयात 
गदी झाि  होत . ्याचे खाणेलपणे होऊन तो ताजातवाना झाल्यानांतर य लमअसने आपिा स्वतःच्या मद्राचा 
वाडगा काठोकाठ भरून आपल्या धन्याकडे लदिा. तो सानांद स्व कारून ओलदससने आता ्या 
आलतथ्यक्यािा एक सर  प्रश्न लवचारिा: 

 
 “मिा साांगा, लमत्रवयण, हा त म्ह  वणणन करता तो इतका लवप ि धनवान लन प्रब  स्वाम –आपल्या 
द्रव्याने त म्हािा ्याने लवकत घेतिे, तो कोण होता? त म्ह  म्हणािात क  ॲगमेॅम्नॉनच्या कायाथण ्याने 
आपिा ज व गमाविा होता. मिा ्याचे नाव साांगा. त मच्या वणणनावरून कदालचत म  ्यािा ओ खत 
असेन असे िक्षात येईि. म  ्यािा भेटिो क  नाह  हे म  त म्हािा साांगू शकेन क  नाह  ते देव जाणोत; 
पण म  नक्क च प ष्ट्क से जग पालहिे आहे.” 

 
 ड क्करपा ातल्या ्या रॅेष्ठाने उत्तर लदिे, मम््प्रय रॅ मान, ओलदससच  वाता साांगतो असा दावा 
करणारा कोण ह  भटर्कया येथे येऊन ्याच्या बायकोच  लन म िाच  खात्र  करू शकणार नाह . 
अन्नपाण्यासारख्या दैलहक गरजा असणाऱ्या लभकाऱ्याांना खोटे बोिणे सोपे असते, आलण खरे काय ते 
साांगण्याच  ्याांच  म   च इच्छा नसते. जेव्हा जेव्हा कोण  भटर्कया लभकार  लर्फरतलर्फरत इथाकािा येतो, 
तेव्हा तेव्हा तो आपल्या िबाड हक कत  घेऊन थेट माझ्या धलनण कडे जातो. त  दया ूपणे ्याचे स्वागत 
करते लन स रुवात पासून अखेरपयंत ्याचा वतत्ताांत ्यािा साांगायिा िावते; ्याव े  लतच्या गािाांवरून 
द ःखारॅू ओघ त असतात, आलण लजच्या पत चा अांत परदेश  झािा आहे लतच  अश  म्स्थत  होणे 
स्वाभालवकच आहे. इतके कशािा, अहो रॅ मान, त म्हािा जर कोण  आवरण लन अांगरखा अांगात 
घािावयािा लदिा तर त म्ह  स्वतःस द्धा िगेच एखाद  कम्ल्पत कहाण  रचून साांगाि ! माझ्या धन्यालवषय  
म्हणाि तर तो मतत लन लनगणत आहे; ्याच्या अस्थींवरचे माांस क त्र्याांन  लन आकाशींच्या पक्षयाांन  र्फाडूनह  
खाल्ल ेअसेि; हकवा सम द्रात ्यािा माशाांन  खाल्ल ेअसेि लन ्याच्या अस्थ  तेथे लकनाऱ्यावर पडून ्यावर 
रेत चा उांच ढ ग झािा असेि. होय, तसाच ्याचा शवेट झािा, आलण ्याच्या मरणाने ्याच्या लमत्राांना लन 
सवांत जास्त मिा प डेखेर ज काह  लनष्ट्पन्न झािे नाह  ! कारण म  कोठेह  गेिो तर  प न्हा इतका दया ू 
धन  मिा कध च लम णार नाह , जर  मिा जन्म देणाऱ्या व मिा िहानाचा मोठा करणाऱ्या मातालप्याांच्या 
घर  म  परत गेिो तर स द्धा; आलण माझ्या स्वतःच्या देशािा परत जाऊन माझ्या आईबापाांना प न्हा 
पाहण्याच  जर  मिा र्फार इच्छा असि , तर  ्याांच्या भेट साठ च्या त म  च  जागा माझ्या हृदयात, 
बेपत्ता ओलदसससाठ  मिा वाटणाऱ्या आ्यांलतक खेदाने घेति  आहे. होय, रॅ मान जर  तो येथे नाह , तर  
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्याच्या नावाचा उपयोग करून घेण्याच  मिा आशांका वाटते. इतर सवांपेक्षा जास्त माझ्यावर ्याच  माया 
होत , आलण इतर कोणाच  केि  नाह  इतक  का ज  तो माझ्यासाठ  कर त असे. आलण म्हणूनच जर  तो 
दूर आहे तर  माझा लप्रय स्वाम  असे म  ्यािाच मानतो.” 

 
 उत्तराथी ध रवतत्त  ओलदसस बोििा, “्याअथी माझे काह च म्हणणे त म्हािा नको आहे, लन तो 
कध तर  परत येईि हे खरे वाटण्याइतकाह  त म्हािा लवरॄास नाह , ्याअथी न सते ओलदसस परत येत 
आहे असे म्हणून म  समाधान मानणार नाह  तर तश  शपथ घेईन. तो येऊन स्वतःच्या घरात पाऊि 
ठेवताक्षण च म  या स वातेचे पालरतोलषक मागेन, लन मग मिा नव ेप्रावरण लन अांगरखा असा शोभेचा पोशाख 
त म्हािा देता येईि. पण त  व े येईपयंत, म  लकत ह  दलरद्र  असिो तर  काह ह  स्व कारणार नाह ; 
कारण ्यािा दालरद्र्याम  े खोटे बोिणे भाग पडते अशा माणसाचा मिा पाता िोकाच्या दारासारखा 
व ट आहे ! आता म  इतर सवण देवाांआध  झ्यूसच्या नावाने लन आलतथ्यधमाच्या नावाने, ्याचप्रमाणे भल्या 
ओलदससच्या गतहालन च्या नावाने–कारण लतकडेच मिा जायचे आहे शपथ घेतो क  म  म्हणतो तसे सवण 
काह  होईि. याच वषी ओलदसस येथे येईि. कत ष्ट्णपक्षाच्या लन श र्किपक्षाच्या दरम्यान, तो आपल्या घर  
परत येईि, आलण तेथे ्याच्या प्न वर लन उदात्त प त्रावर अ्याचार करू पाहणाऱ्या सवांना शासन कर ि 
!” 

 
 यािा य लमअसने काय उत्तर लदिे ? तो म्हणािा, “म्हातारब वा, ते पालरतोलषक मिा कध च द्राव े
िागणार नाह , लन ओलदससह  प न्हा कध  घर  येणार नाह . पण शाांतपणे मद्रपान करा, लन आपण द सऱ्या 
गोष्ट  बोिू या. मिा माझ्या द ःखाच  आठवण करून देऊ नका, कारण माझ्या खऱ्या राजाबद्दिच्या 
लवचाराांना माझ्या मनात जर कोण  चािना लदि  तर माझे हृदय आतल्याआत लप वटून येते. त मच्या 
शपथेबद्दि म्हणाि, तर त  आपण लवसरून जाऊ या; आलण ओलदसस घर  यावा अश  म  जश  प्राथणना 
करतो, जश  प नेिॉप  करते, वतद्ध िेअर्ततझ लन राजक मार तेिेमकॅस हेह  करतात, ्याप्रमाणे अजूनह  
ओलदसस घर  येवो! आः! त  एक द सर  जाचक लववांचना मिा आहे! ओलदससचा प त्र तेिेमकॅस. देवदयेने 
तो एखाद्रा र्फोर्फावणाऱ्या रोपासारखा वाढिा आलण मिा आशा होत  क , देखण्या पौरुषाचा आदशण अशा 
्याच्या लप्याने जगात ज  भलूमका वठवि  ्यापेक्षा थोड ह  कम  हा वठवणार नाह , पण एकाएक  कोण  
देवाने ्याच  ब द्ध  नष्ट केि  हकवा एखाद्रा माणसाने ्यािा मूखण बनविे असेि आलण तो लनघनू गेिा, 
पलवत्र पायिॉसिा, आपल्या लप्याच्या मागावर आलण आता बड्या घरच ह  लववाहेच्छू मांड   ्याच्या परत 
यायच्या वाटेवर दबा धरून बसि  आहेत; असेलसअसचा राजवांश इथाकातून प सून टाकायिा, अन् ते 
नावदेख ि लवस्मतत करायिा ! ठ क ! आता ्याांच्या तावड त तो सापडतो, क  देवाांच्या मदत ने आपिा 
ज व बचावतो हे आपण ्याच्या दैवावरच सोपलविे पालहजे.” 

 
 “पण आता माझ्या वतद्ध लमत्रा, त म्ह  स्वतःच्या कटकट  मिा साांगनू माझ्या क तूहिाचे समाधान 
केिे पालहजे. त म्ह  कोण लन कोठून आिात? त मच  नगर  कोणत  ? घर  माणसे कोण कोण आहेत ? 
आलण ्याअथी त म्ह  नक्क च पाय  चाित आिेिे नसणार, ्याअथी क ठल्या तऱ्हेच्या नौकेने त म्हािा येथे 
आणिे ? लतच्या नालवकाांन  त म्हािा इथाकावर उतरलविे, ते कसे? आलण ते स्वतःिा कोण म्हणव त?” 

 
 ओलदससने आपल्या नेहम च्या धूतणतेने उत्तर केिे, “या सवण गोष्टींचा ख िासा म  कर न. पण येथे 
या झोपड त त म्हा-आम्हािा अन्ना-मद्राचा अनांत प रवठा असिा आलण बाक चे िोक काम चािू ठेव त 
असता आपल्यािा शाांतपणे खाता आिे, अश  कल्पना केि  तर, प रते बारा मलहने म  सहज बोित राह न 
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आलण तर ह  माझ  गाऱ्हाण  लन देवाांन  मिा भोगण्यास िाविेल्या साऱ्या हािअपेष्टाांच  कहाण  सांपणार 
नाह ! 

 
 क्र तच्या लवस्त णण भमू वरचा म  रलहवास , सधन माणसाचा म िगा. माझ्याखेर ज इतर म िगे 
्यािा होते, लन माझ्यासारखेच ्याच घरात जन्म घेऊन िहानाचे मोठे झािे; पण ते होते ्याच्या िलनाच्या 
बायकोचे प त्र, तर माझ  आई होत  ्याने लवकत घेतिेि  एक उपप्न , असा र्फरक असूनह  हायिॅर्कसप त्र 
कॅस्तॉर–हे माझ्या लप्याचे नाव–याने मिा ्याच्या औरस प त्राांच्या बरोबर ने वागलविे. ्याच्या का ातिे 
क्र तवास  ्यािा मान देत व ्याच्या भालयाचा, वैभवाचा लन उत्तम प त्राांचा हेवा कर त; पण ्याच  व े 
भरि  लन मत्य ू्यािा हेलदझच्या दािनात घेऊन गेिा. मग ्याच्या प त्राांन  उद्दामपणे ्याच्या मािमते्तच  
वाटण  केि . वाटण्याांसाठ  लचठ्ठ्या टाकल्या मिा; मात्र अलत अल्प भाग लन ्यािाच साजेिसे घर लदिे. 
पण म  काह  मूखण हकवा भ्याड नव्हतो; म  स्वतःच्या ग णाांच्या ब ावर रॅ मांत घराण्याति  म िग  बायको 
म्हणून लम वि . माझे तेज आता गेिेिे आहे, पण मिा वाटते प क कापून झाल्यावर उरिेल्या ख ांटाांवरून 
प क कसे होते ्याच  त म्हािा कल्पना येईि. तेव्हापासून म  सांकटाांखाि  दडपून गेिो आहे, पण पूवीच्या 
लदवसात ॲलरझ लन ॲथ न  या दोन देवींन , समोर येईि ्या लवननािा लपटा ून िावणाऱ्या धाडसाच  
देणग  मिा उदार हाताांन  लदि  होत  आलण शत्रूच्या लवरुद्ध कडाडून हल्ला करण्याचा बेत आखण्याचे काम 
असो, क  दबा धरून बसण्यास माझे िोक म  लनवडिेिे असोत तेव्हा मरणाच्या धास्त  लबस्त ने माझ्या 
उ्कट उ्साहावर कध  पाण  पडत नसे; तर सवांआध  म  बाहेर उड  घेऊन माझ्यापेक्षा कम  चप  
शत्र जनािा माझ्या भाल्याने िो व त असे. म  य द्धात अशा प्रकारचा मन ष्ट्य होतो. पण मिा इतर काम 
आवडत नसे हकवा उत्तम क ट ांब घडलवणारे घरग त  उद्रोगह . मिा नेहम  पे्रम वाटे ते वल्ह  असिेि  नौका 
लन हाणामार , आलण चकाकते शूि लन बाण या भयानक गोष्ट बद्दि. ्या ऐकून इतर माणसाांच्या मात्र 
अांगावर शहारे येतात. मिा वाटते अश  लनवड करण्यात माझा स्वाभालवक कि होता लतकडे म  व िो. 
कारण उपज लवकेचे र्फारच वगेवगे े मागण वगेवगेळ्या िोकाांना मानवतात. काह  असिे तर  ॲलकअन 
सेनादिाने त्रॉयच्या लकनाऱ्यावर पलहल्यावलहल्याांदा पाय ठेवण्याच्या अगोदर नऊ व ेा स्वतःच  पथके 
माझ्या ताब्यात होत  आलण स सज्ज नौकादि म  परदेशाांलवरुद्ध चािून नेिे होते. ्याम  े ि ट च्या मोठाल्या 
राश  माझ्या हात  आल्या. ्यातून मिा आवडेि ते म  लनवडल्यानांतर, नांतरच्या वाटण तह  आणख  
प ष्ट्क से मिा लम त असे. याप्रमाणे माझ  मािमत्ता झपायाने वाढि  आलण माझे देशबाांधव िौकरच मिा 
लभण्यास लन मानह  देण्यास लशकिे. तथालप नांतर अश  व े आि  क  जगावरून आपि  दृष्ट  कध ह  ढ ू 
न देणाऱ्या झ्यूसने बह सांख्य माणसाांना हतबि करून टाकणाऱ्या ्या खेदजनक साहसात आम्हािा िोटिे 
आलण िोकाांन  मिा लन लवख्यात आयदोमेलनसिा इलिअमवर जाणाऱ्या नौकादिाचे नेतत्व करण्याचा 
आग्रह केिा. ते टा ण्याचा काह  मागण नव्हता; िोकमताचा भार आमच्यावर अलतशय होता. तेव्हा नऊ 
वषपेयंत आम्ह  ॲलकअन्सन  त्रॉयिा य द्धप्रपांच केिा; आलण प्राॲमच  नगर  उदध्वस्त करून दहाव्या वषी 
जेव्हा स्वदेश  जाण्यासाठ  नौकामागाने लनघािो तेव्हा एका देवाने आमचे नौकादि उध ून लदिे. पण 
झ्यूसच  कल्पकब द्ध  ्यापेक्षा अलधक अपायाचा बेत या द नज वाांसाठ  लशजव त होत  ! माझ  म िेबा े, 
प्न  व सांपत्त  याांच्यापासून लम णाऱ्या स खाचा उपभोग घेण्यात म  एक मलहना घािविा नसेि, तोच 
मिा स रस र  आि  क  काह  नौका सज्ज करून लनवडक िोकाांना घेऊन ईलजप्तिा जाव;े नऊ नौका म  
लसद्ध करलवल्या आलण नालवकह  िौकरच जमिे. सहा लदवस माझ्या भल्या िोकाांन  आनांदो्सव केिा 
आलण म  ्याांच्या यज्ञाांसाठ  आलण भोजनासाठ  भरपूर पश ू्याांना लदिे. सातव्या लदवश  आम्ह  नौकारूढ 
झािो लन क्र तच्या लवशाि भमू चा लनरोप घेऊन उत्तरेकडच्या न क्याच स टिेल्या अन कूि वाऱ्यावर 
मागणक्रमण करू िागिो. आमचा प्रवास प्रवाहाबरोबर वाहत जाण्याइतका सोपा झािा. माझ्या नौकातल्या 
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एक िाह  काह  अपाय झािा नाह . आम्ह  स रलक्षत लन आरामात बसिो असता वारा आलण कणणधार 
नौकाांना मागावर ठेव त होते. पाचव्या लदवश  आम्ह  ईलजप्तच्या महान नद पाश  पोहोचिो आलण तेथे ्या 
नाईि नद त म  आमच्या बाकदार नौका लकनाऱ्यािा थाांबवल्या; आलण आता म  माझ्या भल्या िोकाांना 
नौकापाश च पहारा ठेवायिा साांगून काह जणाांना उांचावरून आजूबाजूिा टेह ण  करण्यास पाठलविे. 
पण ते उध िे, लन बघता बघता बघता बेर्फामपणे ्याांन  काह  उत्तम इलजप्त शतेाांवर ि टािूट केि , 
बायकापोरे प वि  आलण प रुषाांना ठार केिे. ्याांचा आरडाओरडा नगर पयंत पोहोचिा आलण ्या 
भयसूचनेने चेताविेिे नागलरक सूयोदयािा नगराबाहेर चािून आिे. सग  कडे पायद , रथ लन 
चमक्या शस्त्राांच  एकच गदी झाि . गजणनाकार  झ्यसूने माझ्या िोकाांना कमाि चे भ लतग्रस्त केिे. 
एकाह  माणसािा शत्रूस तोंड देण्याचे धैयण झािे नाह , कारण सवण बाजूांन  आम्हािा आक्रमणाचे भय होते. 
माझ्या िोकाांतिे बरेचसे कापून काढून उरिेल्या बाक च्याांना दास म्हणून कामािा ज ांपण्यासाठ  नेऊन 
शत्रूने या हाणामार चा शवेट केिा. माझ्याप रता म  एका अचानक स्रू्फतीम  े बचाविो पण अजून मिा 
वाटते क  लनयत िा तोंड देऊन म  तेथेच ईलजप्तमध्ये रणात पडिो असतो तर बरे झािे असते; कारण 
अजूनह  आपत्त  मिा कवटा ण्यास हात पसरून वाट पहात होत . म  ्वलरत माझे लशरस्त्राण काढून 
टाकिे, खाांद्रावरच  ढाि ग ून खाि  पडू लदि  लन भािा रे्फकून लदिा. मग म  राजाच्या रथापाश  धावत 
जाऊन ्याचे ग डघे कव ाटिे. ्यािा दया येऊन ्याने माझे प्राण वाचलविे, मिा स्वतःच्या बाजूिा 
बसलविे आलण याप्रमाणे आपिा हा रडणारा बांद  रथातून घर  नेिा. अथात ्याच्या अन यायाांपकै  
प ष्ट्क ाांना माझ्या रक्ताच  तहान िागि  होत . लन ्याांचे ॲश िाकडाचे भािे रोखून ते माझ्यावर धाविे, 
कारण ते प रे चेविेिे होते; पण परर्कया अपलरलचताांचा देव जो झ्यूस, ्याचा लवशषे अलधकार म्हणजे 
कू्ररपणाचा जाब लवचारणे, ्यािा द खलवण्याच्या भयाने राजाने िोकाांना दूर ठेविे. 

 
 म  ्या देशात सात वष ेकाढि  आलण एकून एक ईलजप्तवास य माझ्याश  औदायाने वागल्याम  े 
्याांच्याकडून म  भरपूर सांपत्त  लम लवि . पण आठव्या वषात मिा एक ि च्चा लर्फलनलसअन भेटिा–एक 
चोरटा शठ, जगात प ष्ट्क श  कत ष्ट्णकत ्ये केिेिा. ्यावरून सा सूद लदसणाऱ्या धूताने ्याच्याबरोबर 
लर्फलनलसआचा प्रवास करण्याच्या भर स मिा पाडिे. ्या देशात ्याचे घर व शते वाड  होत . तेथे 
्याच्याकडे म  प रते बारा मलहने रालहिो; लदवसामागनू लदवस लन मलहनेह  गेिे; द सऱ्या वषाचे ऋत चक्र 
आिे, तेव्हा ्याने मिा नौकेवर लिलबआच्या प्रवासासाठ  घेतिे; ्याने असे भासविे क  नौकेतल्या 
मािाच्या बाबत त माझ  मदत ्यािा हव  होत ; पण ्याचा खरा हेतू होता क  लिलबआिा पोहोचल्यावर 
मोठ  हकमत घेऊन मिा दास म्हणून लवकण्याचा. सांशयग्रस्त अवस्थेत पण ग्यांतर नाह  म्हणून म  
्याच्यामागे नौकापतष्ठावर गेिो. उत्तरेकडच्या चाांगल्या जोरदार वाऱ्याच्या मदत ने नौकेने मधिा रस्ता 
धरिा लन त  क्र त द्य पाच्या आडोशाने जाऊ िागि ; पण झ्यूसने ्या िोकाांसाठ  लवनाश तयार ठेविा 
होता. आम्ह  क्र त मागे टाकिे आलण आकाश लन पाण्याखेर ज अन्य कोणत  भमू ह  लदसेनाश  झाि , तेव्हा 
्याने एक कत ष्ट्णमेघ नौकेवर आणून म्स्थराविा. खािचा सम द्र का ा लदसू िागिा. झ्यूसने गजणना केि  
लन ्याच क्षण  नौकेवर व ज पडि . ्याच्या अशन पाताने सार  नौका झोकाांड्या खाऊ िागि  आलण 
गांधकाने भरून गेि . नौकेवरचे सग े िोक पाण्यात रे्फकिे गेिे आलण लतच्या काळ्या काष्ठाभोवत  
िाटावर सागर  कावळ्याांसारखे वरखाि  ड ांबत रालहिे. ्याांच्या नलशब  घर  परतणे नव्हते, ्या देवाने 
तश च तरतूद केि  होत . पण माझ्या या सांकटाच्या घटकेिा स्वतः झ्यूसने ्या न िाग्र नौकेच  मोठ  
डोिकाठ  माझ्या बाहूत आणून लदि , लनदान अजूनह  म  अनथातून बचाव े म्हणून. ्या डोिकाठ िा 
अांगाचा लव खा घािून म  ्या नतद्रष्ट वाऱ्याचे खे णे होऊन रालहिो. नऊ लदवस म  तरांगत होतो, आलण 
दहाव्या रात्र  लमट्ट का ोखात एका मोठ्या घरांग णाऱ्या िाटेने मिा थेस्प्रोलतआच्या लकनाऱ्यावर आणनू 
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टाकिे. तेथ ि थेस्प्रोलतअनाांचा राजा महाराज रै्फदान याने माझे म क्तपणे आदरालतथ्य केिे. थांड वारा व 
थकवा याम  े घेर  येऊन पडिेल्या अवस्थेत राजाच्या म िािा म  आढ िो. ्याने हात देऊन मिा 
उठाविे. लप्याच्या प्रासादात आपल्या बरोबर नेिे आलण तेथे मिा एक प्रावरण लन अांगरखा अांगात 
घािण्यास लदिा. 

 
 ओलदससबद्दि म  ऐकिे ते तेथेच. ्या राजाने मिा साांलगतिे क , ओलदसस घर  जाण्याच्या 
वाटेवर असताना आपण ्याचा स्कार करून ्यािा लमत्र-भावाने वागलविे. ्याचप्रमाणे ओलदससने ताांब,े 
सोने लन घड व िोखांड या रूपाांन  लकत  सांपत्त  गो ा केि  होत  तेह  दाखलविे. र्फार कशािा, ्या 
राजाच्या घरात साठवनू ठेविेि  ओलदससच  द्रव्यराश  एका माणसािा व ्याच्या वारसाांना दहा 
लपढ्ाांपयंत प राव  इतक  आहे! राजाने आणख  साांलगतिे क  ओलदसस दोदोना येथे गेिा आहे; तेथे 
झ्यूसिा पलवत्र असिेल्या लवस्त णण ओकवतक्षाकडून ्या देवाच  इच्छा काय आहे ते तो समजावनू घेणार 
आहे, आलण याचाह  शोध घेणार आहे क , स्वतःच्या सांपन्न इथाका द्य पािा इतर्कया प्रद घण लवयोगानांतर 
्याने कशा तऱ्हेने जाव ेउघडपणे क  वषेाांतर करून. लशवाय राजाने माझ्यासमक्ष स्वतःच्या घरात अनयणदान 
करून शपथ घेति  क  सागरव ेेवर एक नौका नालवकाांसह ओलदससिा ्याच्या देशािा घेऊन जाण्यास 
वाट पाहत तयार उभ  आहे. पण तो लनघण्याच्या आतच ्याने मिा पाठवनू लदिे. कारण धान्य लवकणाऱ्या 
द लिलकअम द्य पािा जाण्यास एक थेस्प्रोलतअन नौका स टणार होत ; लतथे मिा का ज पूवणक घेऊन 
जाण्यास लन तेथ ि ॲकॅस्तस राजाकडे मिा नेण्यास ्याने नालवकाांना आज्ञा केि . 

 
 पण द ःखाचा प्यािा त ाच्या गा ापयंत मिा प्यायिा िागावा, म्हणून ्या नौकेवरच्या िोकाांना 
माझ्यालवरुद्ध कट करण्याच  ब द्ध  झाि . भमू पासून नौका आपल्या मागाने सम द्रात बर च दूरपयंत 
आल्यावर मिा दास बनलवण्याच्या उद्रोगािा ते िागिे. माझे प्रावरण लन अांगरखा काढून घेऊन ्याांन  ्या 
बदि  घाणेरडे कपडे मिा लदिे. खरे म्हणजे त म्हािा माझ्या अांगावर लदसताहेत त च ह  िक्तरे. 

 
 इथाकाच्या शतेावर सांध्याका चा सूयणप्रकाश पडिा होता. ्याव े  या द्य पाजव  ते आिे. 
वल्हेकऱ्याांच्या आसन र्फिकाखाि  मजबूत दोराने ्याांन  मिा घट्ट बाांधून ठेविे. आलण ते नौकेवरून 
उतरून घाईघाईने सागरविेेवर सायांभोजन घेऊ िागिे. पण मिा बाांधणाऱ्या दोराांच्या गाठ  सोडलवणे 
देवाांना कठ ण गेिे नाह . माझ्या िक्तराांन  डोके झाकून घेऊन म  माि चढलवण्याच्या ग  ग   त 
र्फ  वरून लनसटून हिकेच पाण्यात पािथा उतरिो लन पोहण्याचे हात मारू िागिो. माझ्या शत्रूांपासून 
स रलक्षतपणे दूर अांतरावर प न्हा काठािा िागण्यास मिा र्फार व े पोहाव ेिागिे नाह . मग म  अांतप्रणदेशात 
जाऊन खूप पाने असिेल्या झाडाांच्या दाट जा  त अांग चोरून दडून बसिो. ्या िोकाांन  खूप 
आरडाओरडा केिा, चौरे्फर शोधिे पण िौकरच ठरविे क  शोध करण्यात विे घािवनू काह च िाभ 
होणार नाह , तेव्हा ते प न्हा नौकेवर चढिे. मिा अदृश्य राहणे देवाांन  अगद  सोपे केिे आलण शवेट  माझ  
पाविे एका सज्जन माणसाच्या झोपड कडे व लवि . यावरून म  लनष्ट्कषण काढतो क  अजून मिा मरण याव े
असे ठरिेिे नाह .” 

 
 वराहपाि उदगारिा, “माझ्या लबचाऱ्या लमत्रा ! हािअपेष्टाांच्या लन भटकां त च्या त मच्या िाांबिचक 
वतत्ताांताने त म्ह  नक्क च माझ्या मनािा हेिाविे आहे. मात्र त म्ह  ओलदससचा उल्लेख करता ्यात च कता 
आहात, असे मिा वाटते. ्या गोष्ट वर माझा लवरॄास बसलवणे त म्हािा शर्कय नाह . त मच्यासारख्या 
माणसािा अशा कम्ल्पत ख ळ्या भाकडकथा रचून साांगण्याच  काय जरुर  आहे. जण  काय मिा माझा धन  
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नालहसा कसा झािा ते सग े माह त नाह ? ्याच्याबद्दि परम दे्यषभाव देवाांन  कसा दाखलविा ते म  
जाणतो. ना ्यािा त्रोजन्सलवरुद्ध ्याांन  धारात थी पडू लदिे, ना सारे य द्ध सांपल्यावर ्याच्या लमत्राांच्या 
बाहूत मरू लदिे. तसा तो मरण पाविा असता तर सांपूणण अ लॅकअन राष्ट्र ्याच्या स्मत्यथण मात चा लढगारा 
बाांधायिा एकत्र आिे असते आलण प त्रासाठ  थोर नावाचा वारसा ्याने ठेविा असता. पण ्याचा तसा 
तेजस्व  अांत व्हायचा नव्हता ! वाद -लपशाच्चाांन  ्यािा प वनू नेिे आहे.” 

 
 माझ्याप रते बोिायचे तर येथे म  एकटा वनवास  राहतो. माझ्या ड कराांबरोबर म  नगर त कध  
जात नाह ; मात्र कदालचत कोण  काह  वाता घेऊन अकस्मात येऊन ठेपिा, लन तेव्हा स ज्ञ लपनेिॉप िा 
मिा बोिवावसेे वाटिे तरच तशा व े  जातो. अशा प्रसांग  नव न आिेल्या माणसाांभोवत  सग े गो ा 
होतात लन ्याांच्यावर प्रश्नाांचा मारा करतात, जसे द घणका  परागांदा असिेल्या ्याांच्या राजासाठ  
झ रणाऱ्या पक्षाचे, तसेच ्याच्या खचाने र्फ कट खाण्याचे समाधान पावणारे, दोघेह  प्रश्न लवचारतात. पण 
ईतोलियाच्या एका माणसाने ्याचा वतत्ताांत साांगून मिा र्फसवल्यानांतर मिा स्वतःिा मात्र अशा उिट 
तपासण त काह  गोड  उरिेि  नाह . ्या माणसाने एकाचा ज व घेतिा होता लन जगभर भटकल्यानांतर 
तो माझ्या दाराश  आिा होता. म  ्यािा दयाब द्ध ने वागविे लन ्याने मिा साांलगतिे क , वाद ात 
नौकादिाच  झािेि  हान  स म्स्थत कर त असिेिा ओलदसस क्र तमध्ये आयदोलमन असबरोबर ्यािा 
लदसिा होता. तो म्हणािा, “तो परत येईि, ग्र ष्ट्म हकवा वषा ऋतूत, बरोबर सांपत  घेऊन आलण ्याच्या 
शूर सैलनकाांसलहत.” ते िक्षात नया. माझे कष्ट  लमत्र लन वरच्या देवसत्ताांन  त म्हािा येथे आणिे आहे, तेव्हा 
काह  खोटे साांगनू माझ्या पोटात लशरण्याचा प्रय्न करू नका. तशा गोष्टींन  माझा आदर हकवा माझ्याकडून 
काह  िाभ त म्हािा लम लवता येणार नाह , केव  आदरालतथ्याच्या लनयमाांच  बूज राखण्यासाठ  लन 
त मच्याबद्दि वाटणाऱ्या अन कां पेखातर म  त मच्याश  चाांग िपणा ठेव त आहे. 

 
 तर ह  धूतण ओलदसस आग्रह च रालहिा; तो म्हणािा, “शपथेवरच्या लवधानानेदेख ि त मचे मत 
बदित नसेि लन स्याच  खात्र  होत नसेि, तर खरोखरच त मचा स्वभाव र्फार सांशय  म्हटिा पालहजे. 
चिा, आपण एक सौदा करू या, दोन्ह  पक्ष आपापल्या अट  पा त ि याच  कदर ऑलिम्पसवरच्या 
देवाांनाच करू द्रा. जर त मचा धन  या घर  आिा तर त म्ह  मिा पाांघरायिा प्रावरण लन अांगरखा देऊन 
मिा लजथे जायचे होते ्या द लिलकअनिा पाठवायचे. उिटपक्ष , म  म्हणतो तसा तो परत आिा नाह , 
तर त म्ह  आपल्या माणसाांकडून मिा धरून माझा कडेिोट करायचा, केव  नांतर येणाऱ्या लभकाऱ्यािा हा 
धडा देण्यासाठ , क  ्याने र्फसव ूनये.” 

 
 तो स्पात्र वराहपाि उदगारिा, “वाः ! आलण जगात काय पण छान िौलकक कायमचा होईि 
माझा, जर माझ्या खोपट त त म्हािा घेऊन त मचा पाह णचार केल्यानांतर त मच्या बह मोि प्राणाांचे म  हरण 
केिे तर ! तसे म  केिे तर देवाच  प्राथणना करताना मिा जेवढे काह  ज्ञात असेि तेवढे सारेच लतच्यात 
समालवष्ट कराव ेिागेि. तथालप आता सायांभोजनाच  व े झाि  आहे; माझे गड  िौकरच परत येत ि; 
तेव्हा घरात लशजविेिे चार ठाव जेवण आपल्यािा लम ेि.” 

 
 हे दोघे या सांभाषणात ग ांतिे असताना ड करे चारायिा घेऊन गेिेिे राखणाईत आपापिे क प 
घेऊन परत आिे. ्या िोकाांन  ते पश ूगटागटाांन  ्याांच्या गोठ्यात रात्र च  लवरॅाांत  नयायिा घातिे आलण 
रात्र  म्स्थरस्थावर होणाऱ्या ड कराांच्या आवाजाांन  अांगण भरून गेिे. भल्या वराहपािाने गड्याांना ओरडून 
साांलगतिे, “त मच्याकडचा सवात चाांगिा ड क्कर आणा. परदेशाहून आिेल्या इथल्या माझ्या पाह ण्याांसाठ  
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तो मिा मारायचा आहे. आलण द सरे िोक र्फ कटचे आपल्या रॅमाांवर जगत असता, आपण या ड कराांना 
पोसण्यासाठ  इतके सारे कष्ट घेतल्यानांतर, आपणह  ्या ड कराच्या माांसावर हात मारायिा काह च 
हरकत नाह .” 

 
 मग आपल्या त क्षण धारेच्या क ऱ्हाड ने ्याने सरपणासाठ  थोड  िाकडे र्फोडि  लन ्याच्या 
गड्याांन  पोसून िठ्ठ केिेिा एक पाच वषांचा ड क्कर ओढून च ि पाश  आणिा. सच्च्या तत्त्वाांबद्दि लनष्ठा 
बा गणारा तो वराहपाि अमराांना लवसरिा नाह , तर ्याने पाांढरे स  के असिेल्या ्या ब  च्या केसाांचा 
झ पका अलन त टाकून सवण देवाांना प्राथणना केि  क , “स ज्ञ ओलदसस स्वगतह  परतावा.” मग तो ताठ उभा 
रालहिा लन ओक वतक्षाच्या एका न र्फोडिेल्या सोटाचा घाव ्याने ्या प्राण्यावर घातिा. ड क्कर मरून 
पडिा. मग िोकाांन  ्या प्राण्याचा ग ा लचरिा, राठ केस होरप िे लन कौशल्याने ्याचे कापून त कडे 
केिे. वराहपािाने ब  च्या साऱ्या अवयवाांचे प्रथम कापिेिे त कडे काढिे, लवप ि वसेवर कचे्च माांस ठेविे 
आलण ते सवणच जा ात घािून वर जवाचे प ठ हशपिे. मग गड्याांन  बाक च्या माांसाचे कापून बार क त कडे 
केिे, ्यात सळ्या ख पसल्या, ते पके्क भाजून घेतिे, आलण सळ्याांवरून काढून िाकड  थाळ्याांवर ्याांचा 
ढ ग केिा. आलण आता वराहपािािा अशा बाबत त नेमक  लनणणयशक्त  असल्याने तो वाटे करायिा उभा 
रालहिा. ते माांस कापून ्याने ्याचे सात भाग केिे; ्यापैक  एक ्याने अप्सरा लन मआैप त्र हर्तमझ याांच  
प्राथणना करून वगे ा ठेविा आलण बाक चे सवण िोकाांना वाटून लदिे. पण ओलदससचा मात्र बह मान 
करण्यासाठ  ्यािा ड कराच्या पाठ च्या कण्याचा माांसय क्त भाग वाढिा. या दालक्षण्याने ्याच्या धन्याचे मन 
प्रसन्न झािे आलण ्याच्याकडे व ून तो बोििा, “य लमअस, मिा आशा आहे क  माझ्यासारख्या गर ब 
माणसािा माांसाचा सवात उत्तम भाग लदल्याबद्दि म  ्या पे्रमाने त मच्याकडे पाहतो आहे तशाच पे्रमाने तात 
झ्यूसह  त मच्याकडे पाह ि !” ्यावर वराहपाि य लमअसने उत्तर लदिे, “माझे मानवांत पाह णे, खाण्यास 
स रुवात करा आलण जे अन्न आम्हािा देता येत आहे ्याचा स खास्वाद नया. आपल्या ख ष प्रमाणे कत पा करणे 
अथवा न करणे ह  देवाांच  र त आहे आलण ्याांना प्रलतबांध कोण ह  करू शकत नाह .” मग प्रथम कापिेल्या 
माांसाचे त कडे ्याने शारॄत देवाांप्र ्यथण यज्ञहलवभाग म्हणून वालहिे आलण चमकदार मद्राने अनयणदान 
केल्यावर चषक अनेक नगर  लवध्वसांक ओलदससच्या हातात देऊन तो स्वतः आपल्या वाढपाप ढे बसिा. 
्याांना रोट वाढणारा सेवक मेसॉलिअस हा ्याने धन्याच्या अन पम्स्थत त धलनण च्या हकवा िेअर्ततझच्या 
सा्ालशवाय तालर्फअनाांकडून स्वतःच्या द्रव्याने आपल्यासाठ  लम लविा होता. प ढे वाढिेल्या उत्तम 
आहारावर सवांन  हात मारिा आलण ्याांन  आपि  क्ष धा व ततषा भागलवल्यावर मेसॉलिअसने उरिेिे अन्न 
उचिून नेिे. रोट लन माांसाने ततप्त झाल्यावर ते शय्येचा स खद लवचार करू िागिे. 

   
 अांधार पडिा तेव्हा वाय मान लबघडिे. आकाशात चांद्र नव्हता; रात्रभर पाऊस पडिा; पलरृमेकडून 
जोराचा नेहम चा आद्रण वारा वाहू िागिा. तेव्हा ओलदससने वराहपािाच  पर क्षा नयायचे ठरलविे. ्यािा 
पहायचे होते क  आपल्याबद्दिचे या आलतथ्यक्याचे खरेख रे अग्य ्यािा स्वतःचे पाांघरूण आपल्यािा 
देण्यास उद्र क्त करते हकवा एखाद्रा गड्यािा तो स्वाथण्याग करण्यास स चलवण्यास िावते! तो म्हणािा, 
“माझे ऐका, य लमअस लन त म्ह  ्याचे गड  हो, माझ  इच्छा म  एका गोष्ट च्या रूपाने साांगणार आहे. हा 
त मच्या मद्राचा प्रभाव आहे. कारण मद्र हे एक वडेे प्रकरण आहे, ते सगळ्यात भारदस्त शहाण्या 
माणसािास द्धा गायिा लन पोर सारखे लर्फद लर्फद  हसायिा िावते! ते ्यािा नाचायच्या मोहात पाडते लन 
बोििा नसता तर बरे अशा गोष्ट  बोिायिा िावते! तथालप म  आता ज भ सैि सोडायिा स रुवात केि च 
आहे तेव्हा त  प ढे चािू ठेवायिा हरकत नाह .” 
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 अहा, त्रॉयलवरुद्ध आम्ह  एकाएक  केिेल्या ्या चढाईच्या व ेेसारखा तरुण लन ब कट अजूनह  
म  असतो तर बरे झािे असते! ओलदसस लन मेनेिॉस हे आमचे म्होरके अलधकार  आलण ्याांच्याच लवनांत ने 
म  लतसऱ्या रॅेण चा नेता म्हणून ्याांच्याबरोबर गेिो. ्या नगर च्या कठोर म दे्रच्या तटाांपाश  आम्ह  
पोहोचिो, तेव्हा ्याभोवत  आमच्या कवचाखाि  अांग चोरून दिदि तल्या झ डपाांच्या दाट जा  त दबा 
धरून पडून रालहिो. उत्तरेकडचा वारा थाांबिा आलण एक कू्रर, दांव गोठवणार  रात्र स रू झाि . 
डोर्कयावरून, अलतश त, गोठिेल्या दवासारखा लहमपात होऊन आमच्या ढािींवर कणाांचे जाड थर बसिे. 
बाक  सगळ्याांना प्रावरणे लन अांगरखे होते, आलण ढाि  खाांद्रावर ओढून घेऊन ते आरामात झोपिे. पण 
आम्ह  लनघािो तेव्हा म  माझे प्रावरण माझ्या िोकाांजव  ठेवनू येण्याचा मूखणपणा केिा होता; मिा वाटिे 
होते, ्यालशवायदेख ि मिा थांड  सहन करता येईि. आलण याप्रमाणे ्या पथकािा माझ  ढाि लन हिके 
कलटवस्त्र याखेर ज अांगावर काह  न घेता म  येऊन लम ािो होतो. 

 
 रात्र च्या लतसऱ्या पहाऱ्यात तारे जेव्हा लक्षलतजावरून खाि  उतरायिा िागिे, तेव्हा माझ्या 
शजेारच्या ओलदससजव  गोष्ट काढण्याचे म  ठरविे. म  कोपराने ्यािा लडवचिे. ्याने ता्का  
अवधान लदिे. म  म्हणािो, “राजे ओलदसस, आपि  ब द्ध  आता सोडवण क साठ  चािवा, नाह तर म  
िौकरच मरणार. लहमपात माझा ज व घेत आहे, कारण मिा प्रावरण नाह . अांगातल्या अांगरख्यालशवाय 
द सरे काह  बरोबर न घेण्याच  चूक म  केि  आहे, लन आता माझ्या आपत्त तून बाहेर पडण्याचा काह  मागण 
नाह !” असे म  ्यािा म्हटल्यावर ्याने मनात ्याच्यावर लवचार केिा आलण तो य लक्तवान व लशपाईगड  
असल्याम  े ्याने एक कल्पना काढि ; कश  त  ऐका, तो माझ्या कानात ह ूच बोििा, “ह ू बोि, 
बाक च्यातल्या कोणािा ऐकू जाऊ देऊ नको.” मग ्याने कोपराच्या आधाराने डो े उांचाविे लन 
बाक च्याांना हाक मारि . तो म्हणािा, “जागे व्हा माझ्या लमत्राांनो, झोपेत देवाांन  मिा एक स्वप्न पाठविे. 
मिा वाटत आहे क  आपण आपल्या नौकाांपासून र्फारच दूर आिो आहोत, आलण सेनान प्रम ख 
ॲगमेॅलनॉनिा एक सांदेश घेऊन जायिा मिा कोण तर  पालहजे. तो बह धा त ावरून आपल्यािा पूरक 
सेनापथके पाठव ि.” प्रलतसाद ता्का  लम ािा. ॲन्दे्रमानप त्र थोआस नावाचा एक मन ष्ट्य उड  मारून 
उठिा, ्याने आपिे जाांभ े प्रावरण काढून टाकिे, लन तो द प्पट वगेाने प त नौकाांकडे लनघािा. ्याच्या 
लचरग टात कत तज्ञ हृदयाच्या मिा, उषा स वणणहसहासनावर येईपयंत पडायिा सोडून. आ; ! ्याव े  म  
लजतका तरुण, तगडा होतो तसा अजून असतो तर ! 

 
 वराहपाि य लमअस ओलदससिा म्हणािा, “म्हातारब वा, नाम  गोष्ट साांलगति त त म्ह  आम्हािा. 
प्र्येक शब्द पालहजे तसा ठसिा, आलण त मचे पालरतोलषक त म्हािा लम ेि. द दैव  गतहलवह न अपेके्षने 
्याांच्याकडे जातो ्याांच्याकडून वस्त्रप्रावरण हकवा द सरे काह  प्राप्त करून घेण्याचा ्यािा जो अलधकार 
आहे ्यान सार त म्हािा आज रात्र  वस्त्राांच  वगैरे कशाच ह  उण व पडणार नाह . पण सका   मात्र प न्हा 
एकदा स्वतःच्या िक्तरात त म्हािा वावराव ेिागेि. आमच्याकडे येथे प्रावरणाचा साठा नाह  हकवा अांगात 
घािायिा जास्त अांगरखेह  नाह त. प्र्येकािा एका प्रावरणावर भागवाव ेिागते. पण जेव्हा ओलदससचा 
म िगा परत येईि, तेव्हा त म्ह  धरून चािा क  त म्हािा वापरायिा प्रावरण लन अांगरखा लम ेि आलण 
त मच्या मनात जेथे जाण्याच  उ्कां ठा असेि लतकडे त म्हािा तो पाठव ि! 

 
 वराहपाि उड  मारून उठिा लन लवस्तवाजव  एक खाटिे टाकून ्यावर ्याने शळे्यामेंढ्ाांच  
कातड  पसरि . ओलदसस पह डिा लन य लमअसने ्याच्या अांगावर एक भिे मोठे जाड प्रावरण टाकिे; हे 
्याने लवशषेच थांड  पडेि तेव्हा घािण्यासाठ  राखून ठेविेिे होते. 



 अनुक्रमणिका 

 तेव्हा तेथे ओलदसस झोपिा; ्याच्या बाजूिा शतेावरचे तरुण गड  झोपिे होते. पण तेथे झोपून 
आपल्या नर-ड कराांना वाऱ्यावर सोडायिा वराहपाि तयार नव्हता, उिट ्याने रात्र बाहेर काढण्याच  
तयार  केि  आलण तो आपल्या अन पम्स्थत स्वाम च्या मािमते्तच  का ज  घेणारा लकत  दक्ष सांरक्षक होता 
हे पाहून ओलदससिा आनांद झािा. वराहपािाने एक त क्षण खडग पट्ट्याने आपल्या मजबूत खाांद्रािा 
अडकवनू तयार च  स रुवात केि ; मग वाऱ्यापासून लनवारणाथण एका चाांगल्या दडस प्रावरणात अांग िपेटून 
घेतिे. प ऱ्या वाढ च्या बकऱ्याचे एक केसा  चामडे उचििे लन अखेर क त्र्या-माणसाांपासून बचावासाठ  
त क्षणाग्राचा एक शूि हात  घेतिा; आलण असा तो उत्तरेच्या वाऱ्यापासून लनवारा देणाऱ्या, प ढे आिेल्या 
कड्याच्या व चण िा, श भ्रदांत नर-वराह जेथे लनजत, तेथे रात्र घािलवण्यास चािता झािा. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

सगभ १५ – तेिेंमॅकस परत येतो 
 

 दरम्यान पॅिास ॲथ न  िॅकेद मॉनच्या लवस्त णण खोऱ्यात ओलदसस राजाच्या उदात्त प त्रािा 
सूचना देण्यास गेि , क  ्याने परत जाण्याच  व े आि  आहे लन लनघण्याच  ्वरा कराव .  

 
 लतिा तेिेमकॅस लन राजक मार लपलसस्त्रतॅस हे थोर मेनेिॉसच्या द्यारप्रकोष्ठात झोपिेिे लदसिे. 
नेस्तॉरप त्र तर नक्क च गाढ झोपेत होता, पण लप्याबद्दिच्या हचतेने तेिेमकॅसने मात्र सांपूणण प्रद घण रात्र 
अलवरॅाांत जागनू काढि  होत . उ््विनेत्रा देव  ्याच्या शय्येपाश  जाऊन म्हणाि , “तेिेमकॅस, घरात 
असे पेंढार असताना आपि  मािमत्ता अस रलक्षत सोडून तू परदेश  असे घोटा त राहणे अन लचत आहे. ते 
िोक सारे काह  वाटूनह  नयायचे लन सवणस्व खाण्यालपण्यात उडवनू त झा हा प्रवास लनष्ट्र्फ  करायचे ! 
तेव्हा, जर त झ  उदात्त माता अजून प्रासादातच असिेि  त िा पहायच  असेि तर त िा ता्का  जाऊ 
देण्याच  लनकड तू आपल्या उदारमनस्क आलतथ्यक्यािा िाव. कारण इतर सवण िलनेच्छूपेक्षा अलधक 
औदायण दाखलवणाऱ्या लन लतच्या पालणग्रहणासाठ  द्रावयाचे श ल्क वाढव त जाणाऱ्या य लरमकॅसश  लतने िलन 
कराव ेअसा आग्रह लतचा लपता लन बांधू आध च कर त आहेत. असेह  एक भय आहे क , त झ्या अन जे्ञलशवाय 
त झ्या घरातल्या त झ्या स्वतःच्याह  काह  वस्तू त  घेऊन जाईि. स्त्र च  प्रवतत्त  काय असते त िा माह त 
आहे! जो माणूस लतच्याश  िलन करणार ्याच्याकडे सांपत्त  घेऊन येणे लतिा आवडते, लतचा पूवीचा पत  
लन ्याच्यापासून लतिा झािेि  सांताने याांचा लवचारह  तो एकदा मेल्यावर त  कर त नाह  क , ्याांच  
लवचारपूसह  कर त नाह . तेव्हा तू जेव्हा घर  पोहचश ि ्याव े  प ढाकार घेऊन सबांध गतहव्यवस्था त झा 
सवांत अलधक लवरॄास असिेल्या कोण्याह  सेलवकेकडे तू सोपवाव स हे मिा बरे लदसते; हे कोठपयंत, तर 
देव त झ्या तोिाच  प्न  त िा पाठव पयंत आलण ह  एक द सर  गोष्ट तू मनन करण्याजोग  आहे. 
लववाहेच्छूमधिे म्होरके इथाका लन समॅॉसचा खडखड त सागरतट याांच्या दरम्यान त झ्या वाटेवर दबा 
धरून बसिे आहेत. तू घर  पोहचण्याआध  त िा ठार करण्यास ते टपिे आहेत. ्याांना यश येईि असे 
मिा वाटत नाह च नाह , ्या आध च त झ  सांपत्त  र्फ ां कून टाकणाऱ्या ्या पे्रमलवव्हि गतहस्थाांतल्या काहींना 
भमू  पोटात घेईि. तथालप, ्या द्य पाांना अगद  द रून व सा घािून जा लन जिप्रवास रात्र  कर. त झा 
पािक देव त िा अन कूि वारा पाठव ि. इथाकात लजथे पलहल्या लठकाणािा तू पोहोचश ि तेथेच 
लकनाऱ्यावर उत्तर आलण सगळ्या नालवकाांसह नौका थेट नौकारॅयािा पाठव, पण तू स्वतः द सरे काह  
करण्याअगोदर त झ  ड करे साांभा णाऱ्या वराहपािािा भेट. झािेल्या सवण घटनानांतरह  तो त झ्याश  
एकलनष्ठ आहे. रात्र चा ्याच्याकडे रहा आलण ्यािा नगर त पाठवनू त झ्या स ज्ञ प नेिॉप  मातेिा वाता 
क व क , तू पायिॉसहून परतिा आहेस लन लतिा स खरूप परत लम ािा आहेस.” 

 
 लतचा सांदेश देऊन झाल्यावर ॲथ न  ऑलिम्पसच्या लशखराांवर परत गेि . पण तेिेमकॅसने 
स खस्वप्नात रमिेल्या नेस्तॉरप त्रािा पदस्पशण करून जागे केिे व म्हटिे, “उठ, पैलसस्त्रतॅस आलण रथािा 
घोडे ज ांप म्हणजे आपल्यािा आपल्या मागािा िागता येईि.” 

 
 ्याच्या लमत्राने उत्तर लदिे, “आपण लनघायिा लकत ह  उ्स क असिो तर  लमट्ट का ोखात रथ 
हाकणे आपल्यािा शर्कय नाह . िवकरच पहाट होईि जरा थाांबून आपिा आलतथ्यकता जो शूर राजा 
मेनेिॉस, ्यािा आपल्या रथात आपणासाठ  काह  देणलया ठेऊन आपल्यािा अग्यपूणण लनरोप देण्याच  
सांध  देण्यास काय हरकत आहे? पे्रम  वागणूक देणाऱ्या यजमानािा अभ्यागत कध  लवसरत नाह .” 



 अनुक्रमणिका 

 ्याांना र्फार व े पहाव  िागि  नाह , उषा आपल्या स वणणहसहासन  आि  आलण स ांदर  
हेिनशजेार  लनद्रा केिेिा योद्धा मेनेिॉस उठून ्याांच्याकडे आिा. जेव्हा ओलदससप त्राने ्यािा पालहिे 
तेव्हा घाईघाईने आपिा चकाकता अांगरखा चढवनू ्याने आपल्या दणकट खाांद्रावर आपिे मोठे प्रावरण 
टाकिे आलण अशा राजप त्रोलचत वषेात तो मेनेिॉसिा सामोरा गेिा लन राजािा ्याच्या पदव्याांन  सांबोधून 
्याने अलभवादन केिे. तो म्हणािा, “महाराज, माझ्या स्वतःच्या देशािा परत जाण्यासाठ  म  आपि  
अन ज्ञा मागत आहे, कारण मिा घराच  र्फार ओढ िागल्याच  जाण व होत आहे.” 

 
 व र-नतपाने उत्तर लदिे, “तेिेमकॅस, त िा परत जाण्याच  इच्छा असेि तर द घणका  त िा थाांबून 
ठेवण्याचा लवचारह  म  करणार नाह . वाजव पेक्षा र्फार माया ू हकवा प रेसा माया ू नसिेिा, अशा दोन्ह  
प्रकारच्या आलतथ्यक्यांना म  दोष  मानतो. सवण गोष्टींत नेमस्तपणा हवा आलण रहावसेे वाटत असिेल्या 
पाह ण्यािा लनरोप देणे लन जाण्याच  लनकड असिेल्यािा थाांबवणे, दोन्ह  सारख च दोषावह आहेत. माझे 
म्हणणे असे क , मन ष्ट्य आपल्याकडे असेि तोवर ्यािा अग्याने वागवाव,े पण ्याच  इच्छा होईि तेव्हा 
्यािा जाऊ द्राव.े” 

 
 “तथालप, त िा काह  देणलया आणण्यासाठ  तर  मिा व े दे, ्या बाांधून म  त झ्या रथात ठेव न. तू 
स्वतःच पाहश ि क  देणलया उत्तम असत ि आलण दािनात भोजन तयार ठेवण्यास सेलवकाांना मिा साांग ू
दे. कोठ त अन्न भरपूर आहे आलण आम्हािा इभ्रत च  आलण सभ्याचाराच  तश च त िा ह  स खाच  गोष्ट अश  
क , भमू वरून द घण प्रवासािा लनघण्याआध  त म्ह  जेवाव.े कदालचत त िा हेिास लन आगाइव्ह प्रदेशात 
रे्फरर्फटका करायिा आवडेि लन त झ्या सोब्याच  जागा मिा घेऊ द्रायिा. तसे असेि तर रथ लन 
घोड्याांच  व्यवस्था म  करून वगेवगेळ्या नगरात त झा मागणदशणक झािो तर? आपल्यािा लरक्तहस्ताने 
कोण  परत पाठलवणार नाह , प्र्येक यजमानाकडून एक तर  देणग  लम ेि असे धरून चािता येईि, 
ताांब्याच  लतवई हकवा कढई, खेचराांच  जोड  अथवा एखादा स वणणचषक.” 

 
 शहाण्या तेिेमकॅसने उत्तर लदिे, “महाराज, मेनेिॉस, म  खरोखरच माझ्या घर  ता्का  परत 
जाण्यास आत र आहे. कारण म  प्रवासािा लनघािो तेव्हा माझ्या मािमते्तच्या साांभा ासाठ  कोण  आवके्षक 
ठेविा नाह . माझ्या राजलप्याच्या शोधाथण म  केिेिा हा माझा प्रवास माझ्या नाशाने सांपणार नाह , आलण 
माझ्या घरातून माझ्या क ठल्याह  मूल्यवान वस्तू ि टल्या जाणार नाह त, याच  दक्षता मिा नयायिा 
पालहजे.” 

 
 जेव्हा व र मेनेिॉसने हे ऐकिे तेव्हा ्याने ता्का  ्याच्या प्न िा लन सेवकाांना कोठ त उपिब्ध 
असिेल्या भरपूर सामानस मानातून दािनात जेवण तयार करण्यास साांलगतिे. याच क्षण  जव च 
राहणारा लन न कताच उठिेिा बोथूसप त्र इलतओलनअस जव  आिा; ्यािा मेनेिॉसने लवस्तव पेटवनू 
थोडे माांस भाजण्यास साांलगतिे. इलतओलनअसने आज्ञापािनाच  ्वरा केि . तेवढ्ात हेिन व मेगपेॅम्न्थझ 
याांना घेऊन मेनेिॉस आपल्या स गांलधत भाांडारात गेिा; जेथे बह मोि वस्तू ठेवल्या हो्या ्या लठकाणापाश  
ते जेव्हा गेिे तेव्हा मेनेिॉसने एक दोन म ठींचा चषक उचििा आलण प त्र मेगपेॅम्न्थझिा एक चाांद चा 
लमरॅण वाडगा बरोबर घेण्यास साांलगतिे. दरम्यान ्याच्यात हेिनने स्वतः किाक सर केिेि  वसे्त्र ठेवि  
होत  ्या पेयाांमधून ्या थोर स्त्र ने सवांत िाांब लन सवांत भरगच्च नक्ष चे एक महावस्त्र काढिे, ते सवण 
वस्त्राांच्या खाि  होते लन आता ते नक्षत्रासारखे चमकू िागिे. त  मांड   मग घरातल्या खोल्या ओिाांड त 
तेिेमकॅसकडे आि . तो भेटल्यावर आरक्तकेश मेनेिॉस ्यािा म्हणािा, “मिा मनापासून आशा आहे, 
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तेिेमकॅस, क  हेरेचा स्वाम  गजणनाकता झ्यसू त िा स रलक्षत प्रवास प्रदान कर ि आलण त झा गतहागम 
सवणतोपर  त िा हवा तसा कर ि. देणलया म्हणून माझ्या प्रासादात असिेल्या सवांत स ांदर आलण सवांत 
मूल्यवान वस्तू त िा प्राप्त होत आहेत. म  त िा घड व धातूचा एक लमरॅण वाडगा देत आहे. तो जाडजूड 
चाांद चा असून ्यावरच  कड सोन्याच  आहे. स्वतः हेरे्फस्तसने तो बनविा आहे. माझा राजलमत्र 
सायदॉनचा अलधपत  याच्याकडून तो मिा लम ािा होता. ्याव े  परत स्वदेश  येताना म  ्याच्याकडे 
रालहिो होतो ्याव े , आलण आता तो त झा व्हावा अश  माझ  इच्छा आहे.” 

 
 राजा मेनेिॉसने मग तो दोन म ठींचा चषक ्याच्या हात  लदिा; तर ्याच्या शूर प त्राने मेगपेॅम्न्थझने 
राजाने वर्तणिेिा चमकदार चाांद चा वाडगा ्याच्याप ढे आणून ठेविा. चारूकपोिा हेिन महावस्त्र घेऊन 
जव  उभ  रालहि  आलण लतने आपल्याकडून ्याचा लनरोप घेतिा. “पहा, लप्रय बा ा, माझ्यापाश ह  त िा 
द्रायिा ह  एक देणग  आहे, हेिनच  स्वतःच्या हाताांन  तयार केिेि  जपून ठेवायच  आठवण. प्रत क्षा 
होत असिेिा त झ्या िलनाचा लदवस जेव्हा येईि तेव्हा त झ्या वधूने पलरधान करण्यासाठ  हे वस्त्र आहे. तो 
लदवस येईपयंत हे त झ्या घर  त झ्या आईपाश  राहू दे. आलण आता माझ  सलदच्छा क , स्वदेशाकडे आलण 
त झ्या स खद घराकडे त झा परत चा प्रवास आनांदाचा होवो.” 

 
 असे म्हणून हेिनने ते महावस्त्र तेिेमकॅसच्या हात  लदिे आलण ्यानेह  ्याचा सहषण स्व कार 
केिा. राजक मार पैलसस्त्रतॅसने देणलयाांचा साांभा  प्करिा आलण ्या रथात ठेव त असता ्या वस्तूांच्या 
उ्कत ष्टतेचे अवधानपूवणक मूक कौत क केिे. िोलहतकच मेनेिॉसने मग प ढे होऊन ्याांना घरात नेिे आलण 
ते दोघे तरुण खाि  बसिे. एका दास ने एका उत्तम सोन्याच्या झार तून पाण  आणनू चाांद च्या वाडलयावर 
्याांना हात ध ण्यासाठ  धार धरि . मग लतने एक चकाकता भोजनर्फिक ओढून ्याांच्या बाजूिा ठेविा 
आलण गांभ र गतहावलेक्षकेने ्याांच्या बाजूस थोडे रोट लन लनवडक लमष्टाने्न आणून ठेवनू सवण उपिब्ध वस्तू 
्याांना म क्त हस्ताने वाढल्या. इलतओलनअसने बाजूिा उभे राहून वाढण्यासाठ  माांसाचे त कडे केिे; तर थोर 
मेनेिॉसच्या प त्राने ्याांच्या पेल्यात मद्र ओतिे आलण याप्रमाणे प ढे ठेविेल्या उत्तम भोजन सांभारावर ्याांन  
हात मारिा. 

 
 ्याांन  आपि  क्ष धा व ततष्ट्णा भागलवल्यावर तेिेमकॅस लन नेस्तॉरचा उदार प त्र याांन  रथािा घोडे 
ज ांपिे; नयनमनोहर रांगाांन  रांगविेल्या ्या रथावर ते आरूढ झािे आलण महाद्यारातून लन ्याच्या 
लननादणाऱ्या द्यारप्रकोष्ठातून ्यान  रथ बाहेर काढून नेिा. रक्तकेश मेनेिॉस ्याांच्यामागून उजव्या हातात 
म रिेल्या मद्राचा एक स वणणचषक घेऊन चाित गेिा, यासाठ  क  पाह ण्याांना प्रयाणाआध  मद्राने 
अभ ष्टहचतन करता याव.े ्याांच्या रथापाश  जाऊन ्याांच्या अभ ष्टहचतनाथण ्याने मद्राचा एक घोट घेतिा 
आलण तो म्हणािा, “लनरोप असो, माझ्या तरुण लमत्राांनो, आलण राजा नेस्तॉरिा माझा सादर प्रमाण साांगा. 
आम्ह  त्रॉयच्या रणके्षत्रावर असताना तो मिा पे्रम  लप्यासारखा होता.” 

 
 तेिेमकॅसने उत्तर लदिे, “महाराज, आम्ह  पोहोचल्यावर अवश्य आपिा सांदेश देऊ. मिा एवढेच 
वाटते क , लकत  बरे होईि. जर म  इथाकािा पोहोचेन तेव्हा घर  मिा लनलरृतपणे ओलदसस भेटिा तर! 
म्हणजे ्यािा म  साांग ू शकेन क  येथे रालहिो असताना आपल्याकडून मायेलशवाय मिा द सरे काह  
लम ािे नाह  आलण येथून लनघताना बह मोि देणलयाांन  भाराविेिा असा म  परत चाििो आहे.” 
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 जण ू ्याच्या शब्दाांना उत्तरच म्हणून उजव कडे एक पक्ष  उडत आिा. तो एक गरूड होता लन 
्याच्या पांजात एक मोठ  श भ्र किहांस  होत . अांगणातल्या पा  व पक्षयाति . काह  बायका-प रुष 
आरडाओरडा कर त पाठिाग कर त होते, आलण गरूड रथापाश  आिा तेव्हा घोड्याांसमोरून ्याने 
उजव्या बाजूिा व सा घातिा; ते पाहून सवणच मांड ींना आनांद झािा लन मोठा ह रूप आिा. प्रथम बोििा 
नेस्तॉरप त्र पैलसस्त्रतँस. मेनेिॉसिा ्याने म्हटिे, “महाराज, येथे एक समस्या आहे. स्वगाने हा शक न 
पाठविा तो आम्हा दोघाांसाठ  क  आपल्यासाठ  ?” 

 
 योद्ध्याचे सवण ग ण अांग  असूनह  मेनेिॉसिा यावर भाष्ट्य स चिे नाह  आलण ्याच्या आध  ्याच्या 
रूपवत  भायेने ते साांलगतिे, “ऐका, मिा ज  काह  स्रू्फती होते लतच्यान सार म  या शक नाचे लववरण करून, 
ह  कसि  पूवणसूचना मिा लनलरृतपणे वाटते ते साांगते. ्याप्रमाणे पवणतातिा आपिा लनवास सोडून या 
गरूडाने खाि  येऊन आमच्या पा  व किहांस वर झडप घाति , ्याप्रमाणेच प ष्ट्क  कष्ट लन अनेक भ्रमणे 
झाल्यावर ओलदसस स्वगतह  पोहोचनू सूड घेईि. इतके कशािा, या क्षण देख ि तो तेथे असेि आलण 
लववाहेच्छूांच्या ्या साऱ्या टो  िा गो्यात आणायचा बेत रच त असेि!” 

 
 तेिेमकॅस उदगारिा, “गजणनाकार  झ्यूस, हेरेचा स्वाम  त मचे बोिणे खरे करो! आलण म  माझ्या 
दूरच्या घर  माझ्या प्राथणनेत त म्हािा देव  म्हणून समालवष्ट कर न.” 

 
 मग ्याने घोड्याांना चाबकाने स्पशण केिा. ते तरतर तपणे लनघािे आलण नगरातून प ढे उघड्या 
प्रदेशाकडे झेप चािू ठेवनू द घण लदवसभर ्याांन  मानेवरच  ध रा वरखाि  झ िव त ठेवि .  

 
 सूयास्तािा मागात जेव्हा अांधार झािा तेव्हा ते रे्फर िा पोहोचिे होते. तेथे ्याांन  रथ हाकून 
ॲल्रे्फअसचा नातू व ऑर्ततिोकसचा प त्र दायोम्र्किझ याच्या घराप ढे नेिा. ्या घरच्या ्याांच्या रात्र च्या 
म क्कामात ्याांचे अग्यपूवणक आदरालतथ्य झािे. पण कोमि उषेने पूवेिा आरक्त स्पशण केिा न केिा तोच ते 
आपिे घोडे ज ांपून आपल्या नयनमनोहर रांगाच्या रथावर आरूढ होत होते. लननादणाऱ्या द्यारप्रकोष्ठातून 
महाद्याराबाहेर ्याांन  रथ हाकिा. चाबकाचा एक हिका र्फटकारा घोड्याांना प लवण्यास प रे होता, आलण 
घोड्याांच  त  जोड  अशा ह रुपाने धावि  क  पायिॉसचा उांच द गण दृलष्टपथात येण्यास र्फार व े िागिा 
नाह .  

 
 याव े  तेिेमकॅस नेस्तॉरप त्राकडे व ून म्हणािा, “पैलसस्त्रतॅस, त िा शर्कय असेि तर माझ्या 
वत ने तू एक कामलगर  अांगावर नयाव स अश  माझ  इच्छा आहे. आपल्या वलडिाांच्या स्नेहाने आपणा 
दोघाांत एक लटकाऊ पे्रमबांधन उदभविे आहे असे आपण लवरॄासपूवणक म्हणू शकतो. लशवाय आपण एकाच 
वयाचे, लन या प्रवासाम  े तर अलधकच एकमेकाांजव  आिो आहोत. तेव्हा लप्रय राजक मारा, माझ  त िा 
प्राथणना आहे क , रथ माझ्या नौकेवरून प ढे नेऊ नको तर मिा नौकेपाश च सोड, आलण याप्रमाणे त झ्या वतद्ध 
लप्याच्या आदरलतथ्याच्या अ्याग्रहाम  े इच्छेलवरुद्ध राजवाड्यात अडकून पडण्यातून मिा सोडव. कारण 
्यापेक्षाह  िौकर मिा घर  परतिे पालहजे.” 

 
 नेस्तॉरप त्राने या समस्येवर मनात लवचार केिा. लमत्राचे म्हणणे कबिू करून ्यािा उपकत त करणे 
इभ्रत िा जागनू कसे साधाव े? थोड्या सांदेहानांतर ्याने लनणणय घेतिा व घोडे व वनू सम द्रतट  नौकेपाश  
रथ नेऊन ्यात ि वस्तू उतरलवल्या आलण मेनेिॉसच्या ्या वस्त्रप्रावरणाांच्या लन स वणाच्या उत्तम देणलया 
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नौकाकोष्ठात माग ि बाजूस ठेवनू लदल्या. पण ्याने तेिेमकॅसिा घाई करण्याच  लनकड पटवनू लदि ; 
“ता्का  नौकेवर चढ, लन त झ्या सवण िोकाांनाह  नौकारूढ होण्याच  आज्ञा कर–म  घर  पोहोचण्याच्या लन 
वतद्ध वलडिाांना साांगायच्या आत. मिा स्वतःिा मनात खात्र  आहे, वड ि इतके हट्ट  आहेत क  त िा 
सोडणार नाह त, तर स्वतः इथे त िा घेऊन जायिा येत ि, लन मग एकटे परत जात ि असे मिा वाटत 
नाह . कारण त झ  काह ह  सबब असि  तर  तू ―नाह ‖ म्हटल्यास ते र्फारच लचडत ि.” 

 
 अलधक चचा न करता पैलसस्त्रतॅसने लमत्रािा तेथेच सोडून आपिे िाांब आया  चे घोडे परत 
पायिॉस नगर कडे हाकिे लन िौकरच तो घर  पोहोचिा. दरम्यान तेिेमकॅसने आपल्या नालवकाांना घाई 
करण्यास प्रवतत्त केिे, व ्याांना ओरडून साांलगतिे, “िोकहो, औजार नौकेवर व्यवम्स्थत चढविे आहे क  
नाह  ते न ट पहा, लन आपणह  नौकेवर चढू या. मिा लनघायचे आहे.” 

 
 नालवक उड्या मारून ्याच्या आज्ञापािनाथण धाविे, नौकेवर चढिे, लन आपापल्या जागाांवर 
बसिे. ्याांच्या नौकारोहणावर देखरेख करून, तेिेमकॅस नौकेच्या माग ि बाजूजव  न कताच प्राथणना 
उरकून ॲथ न प्र ्यथण यज्ञ कर त होता. तेवढ्ात दूरच्या रा्यातल्या एका अपलरलचताने ्यािा हाक 
मारि . हा मन ष्ट्य मानवह्या करून आरगॉसहून प ािा होता. तो मेिॅम्पसच्या वांशातिा एक भालवकथक 
होता. ्याचा पूवणज एकेका   मेषजनन  पायिॉसमध्ये रालहिेिा होता आलण सहनागलरकात उ्कत ष्ट 
प्रासादाचा धन  व एक सधन गतहस्थ म्हणून पलरलचत होता. पण एकव े अश  आि  क  थोर पण प्रजाप डक 
राजा नेलिअस याच्यापासून बचावण्यासाठ  ्यािा देशाबाहेर प ून जाऊन द सर कडे आरॅय शोधणे प्राप्त 
झािे. राजाने ्याच  मािमत्ता ब कावनू वषणभर आपल्याकडे ठेवि . दरम्यान मेिॅम्पस लर्फिॅकच्या द गात 
अगलणत हािअपेष्टा भोग त असिेिा एक द नबांद  होता-नेलिअसच्या कन्येखातर; कारण द र्तनवायण देव  
फ्यरू  लहने, ्यािा ्या राजकन्येच्या मोहात पाडिे होते. तथालप तो कसातर  लजवांत लनसटिा आलण 
काह तर  मागाने ्याने लर्फिेसहून हांबरणार  ग रे पायिॉसिा हाकून आणि . तेथून ्याने स्वतःवर 
झािेल्या अन्यायाचा सूड नेलिअस राजावर उगविा आलण राजकन्या आपल्या भावाच  वधू केि . स्वतः तो 
परदेश  लनघून गेिा. आरगॉसच्या मदैानावर लनवास करून प्रजेच्या बऱ्याच मोठ्या भागावर रा्य स्थापन 
करणे ्याच्या लनयत ने ्याच्यासाठ  लनलरृत केिे होते. तेथेच ्याने िलन केिे, स्वतःसाठ  एक उत्तम 
प्रासाद बाांधिा आलण ॲम्न्तरे्फलतझ लन ममॅ्न्तअस हे दोन ब कट प त्र मोठे केिे. ॲम्न्तरे्फलतझिा शौयणशाि  
ऑईर्कि ज हा म िगा झािा आलण यथाक्रम ऑइर्कि जिा प त्र झािा; महान नेता, शौयणशाि  ॲम्म्र्फॲरॉस; 
याच्यावर झ्यूस लन ॲपॉिो या देवाांचे पे्रम होते आलण कत पेचे प्र्येक लचन्ह देऊन ्याांन  ्याांना कत ताथण केिे. 
तर ह  तो वाधणर्कयाच्या दशपेयंत मात्र पोचिा नाह  तर थ बसिा धारात थी पडिा, तोह  एका स्त्र च्या 
हावरेपणाचा ब   होऊन. ॲल्कमेऑन लन ॲम्म्र्फिोकस हे ्याचे म िगे, तर ्याचा भाऊ जो ममॅ्न्तअस 
यािा पॉलिलर्फलदझ लन र्कि तस हे प त्र–र्कि तस इतका देखणा होता क  स वणणहसहासन स्वालमन  ज  उषा 
लतने अमराांश  एकरूप होण्यास ्यािा उचिून नेिे आलण महामनस्क पॉलिलर्फलदझिा ॲपॉिोने 
भलवष्ट्यदशी केिे, आलण ॲम्म्र्फॲरॉसच्या मरणानांतर तो जगातिा अगे्रसर ―अनागतलवद‖ या पदाचा 
उत्तरालधकार  झािा. लप्याश  भाांडण झाल्याम  े ्यािा देशाांतर करून हायपरेस िा जाव ेिागिे; तेथेच 
स्थालयक होऊन ्याने आपिा व्यवसाय चािलविा.  

 
 ्याचा म िगा लथओर्कि मेनस हाच आता दृलष्टपथात येऊन तेिेमकॅसपाश  आिा; तो आपल्या 
कत ष्ट्णनौकेपाश  प्राथणना व अनयणदान कर त होता. ्यािा लथओर्कि मेनस आत रतेने म्हणािा, “लमत्रा, तू येथे 
यज्ञ करताना लदसतोच आहेस; तेव्हा त झ्या यज्ञाच , तो ्या देवाप्र ्यथण आहे ्याच  आलण प न्हा त झ्या लन 
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त झ्या भोवतािच्या या लमत्राांच्या लजवाच  शपथ घािून लवचारतो क  मिा उघड काय ते साांग, लन खरे बोि; 
तू कोण? कोठून आिास? आलण त झ  जन्मभमू  क ठल्या गावच ?” तेिेमकॅस म्हणािा, “रॅ मान, खऱ्या 
गोष्ट  त म्हािा साांगायिा म  तयार आहे. माझ  जन्मभमू  इथाका आलण माझा लपता आहे ओलदसस हकवा 
लनलरृत तोच होता. पण आता मिा वाटू िागिे आहे क  ्याचा काह तर  द दैव  शवेट झाल्यािा बराच 
का  िोटिा असावा, ्या कारणानेच मिा नौकानालवकाांसह येथे आणिे आहे. द घणकािपयंत सापडत 
नसिेल्या माझ्या लप्याचे काय झािे ते शोधून काढण्याचा म  प्रय्न कर त आहे.” 

 
 उदात्त लथओम्र्किमेनस बोििा, “त झ्याप्रमाणेच म ह  स्वदेश सोडून आिो आहे. स्वतःच्या रक्ताचा 
एक मन ष्ट्य म  मारिा आलण आरगॉसच्या लवस्त णण प्रदेशात ्याचे खूप भाऊ लन नातेवाईक आहेत; ्याांचे 
लम ून एक सवात प्रब  क ट ांब ्या भमू त आहे. ्याांच्याकडून लनलरृतपणे म  मारिा गेिो असतो–ते 
टा ण्यासाठ  म  प ािो आलण पतथ्व च्या पाठ वरच्या एका भटर्कयाचे नव ेभागधेय स्व कारिे. ्याअथी म  
त झ्याकडे अभयारॅम मालगतिा आहे, ्याअथी त झ  प्राथणना करतो क  मिा नौकेवर घे लन ्याांना मिा मारू 
देऊ नको; कारण मिा वाटते ते माझ्या मागावर आहेत.” 

 
 समज तदार तरुण राजक मार म्हणािा, “त म्हािा माझ्या ग ण  नौकेचा उपयोग करायचा असेि तर 
म  लनलरृतच त म्हािा प्रलतबांध करणार नाह . चिा तर मग; आलण इथाकात आम्हािा करता येईि तसे 
आदरालतथ्य त मच्या लदमत िा राह ि!” 

 
 ्याने लथओम्र्किमेनसचा ब्राँझ धातूचा भािा घेऊन ्या बाकदार नौकेच्या पतष्ठ र्फिकावर ठेविा. 
मग ्या झ ांझार नौकेवर स्वतः चढून तो मागल्या भागात बसिा, लन आपल्या शजेार  लथओम्र्किमेनसिा 
्याने जागा लदि . दोर सोडून टाकण्यात आिे आलण नौकेच्या औजाराच  कामे चािू करण्यास 
तेिमकॅसने ओरडून नालवकाांना साांलगतिे. ्याांन  मनापासून ्याच  आज्ञा पा ि ; र्फरच्या िाकडाच  
डोिकाठ  वर ओढून त  लतच्या पोक  पेट त बसवनू उभारि , तणावाांन  मजबूत बाांधि  लन लवणिेल्या 
चामड्याच्या दोराांन  पाांढरे श ड चढविे; आलण चकाक्या नयनाांच्या ॲथ न ने ्याांच्यासाठ  स्वच्छ 
वातावरणातून एक जोराचा वारा ्याांना मागून र्फटकारे देण्यासाठ  पाठलविा, यासाठ  क  उघड्या 
सम द्रावरून लतच्या प्रवासाचे काम शर्कय तेवढे िौकर आटपाव.े याप्रमाणे ते क्रौन  लन स ांदर प्रवाह असिेल्या 
कॅम्ल्ससवरून जिमागाने प ढे गेिे आलण सूयण माव ून ्याांना अांधारातून मागण काढावा िागिा, तेव्हा वारा 
अजूनह  पाठ वर घेऊन ते र्फ ईच्या लदशनेे चाििे आलण एपैअन्स रा्य करतात ्या एलिसच्या उत्तम 
भमू जव ून ्वरेने प ढे गेिे. ्यानांतर त क्षणाग्रद्य पाांच्या लदशिेा नौकेचा मागण लनलरृत करताना तेिेमकॅस 
मनात तकण  करू िागिा क  “आपण लजवांतपणे पार होणार क  धरिे जाणार!”  

 
 दरम्यान ओलदसस लन तो आदराहण वराहपाि पांक्त िा शतेगड्याांना घेऊन झोपड त सायांभोजन 
कर त होते. ्याांचे खाणेलपणे पोटभर झाल्यावर वराहपािाचे आलतथ्य चािू राहून तेथेच शतेावर राहण्याचे 
आमांत्रण आपल्यािा लम णार क  नगर कडे पाठवण  होणार, याचा अांदाज घेण्यासाठ  ओलदससने 
सूचकपणे म्हटिे, “य लमअस, आलण त म्ह  ्याचे गड  हो, माझे म्हणणे ऐका; माझा लवचार आहे क , उद्रा 
सका   त म्हािा सोडून नगरात भ क मागण्यासाठ  जाव,े म्हणजे त मच्यावर लन त मच्या सोब्याांवर माझा 
भार पडायिा नको. पण म  काय करणे सवात चाांगिे याबद्दिचा त मचा सल्ला मिा लम ािा लन वाट 
दाखवायिा एक लवरॄासू माणूस माझ्याबरोबर लदिात तर बरे वाटेि. एकदा तेथे पोहोचल्यावर मिा 
स्वतःच खटपट कराव  िागेि आलण कोण तर  पेिाभर पाण  लन भाकर चा त कडा देईि या आशवेर 
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गावात इकडे लतकडे भटकाव,े लर्फराव ेिागेि. माझा असाह  बेत आहे क  ओलदसस राजाच्या प्रासादािा 
जाव े व ्याच्या स ज्ञ राण  प नेिॉप कडे मिा मालहत  असिेिा वतत्तान्त पोहोचवावा; आलण ्या त म्ह  
साांगता ्या द वतणत्त िलनेच्छूपाश ह  म  का जाऊ नये असे मिा वाटते! ्याांच्याकडे उत्तम गोष्टींच  इतक  
चांग  आहे, तेव्हा ते मिा एकदा जेवायिा सहज घािू शकत ि. ्याांना कोणतेह  काम करून हव ेअसिे 
तर ते म  छान प्रकारे करण्यास तयार होईन. कारण म  मोकळ्या मनाने साांगतो, आलण त म्ह  ्यावर 
भरांवसा ठेवावाच, क  माणसाांच्या हाताांच्या कष्टाांन  पूणण होणाऱ्या कामाच्या, साऱ्या शोभेचा लन यशाचा 
कारक जो देवदूत हर्तमझ, ्याच्या कत पेने सेवकाच्या कामात माझा हात धरणारा कोण  नाह ; लवस्तव न ट 
पेटवणे, सरपण र्फोडणे, माांस कापणे, स्वांयपाक हकवा मद्र पलरचया–थोडर्कयात म्हणजे स्वतःहून स म्स्थत 
अशा िोकाांच्या सेवसेाठ  गर ब माणसे जे करतात ते सवणकाह  म  चाांगिे करतो.” 

 
 पण तो वराहपाि र्फार रागाविा. तो उदगारिा, “आिा तर  कशाम  े हा बेत त मच्या डोर्कयात? 
अहो भिे गतहस्थ, ्याांच्या द राचाराने लन आडदाांडपणाने प्र्यक्ष स्वगाचा अवमान झािेिा आहे, अशा 
िोकाांच्या टो  िा जाऊन लम ण्याचा आग्रह त म्ह  धरिात तर ते अकस्मात मरणच ओढवनू घेणे होईि! 
्याांचे नोकर त मच्या प्रकारचे म   च नाह त, तर ऐटबाज कपडे घातिेिे तरुण गड  आहेत; नेहम  केसाांना 
त  त   त ठेवणारे लन आपिे गोंडस चेहरे स्वच्छ ठेवणारे–अशा प्रकारचे ्याांचे ते पलरचारक आहेत. रोट, 
माांस लन मद्र याांन  िादिेल्या चकाक्या भोजनर्फिकाांपाश  ्याांना हव ेनको पाहणारे–नाह , राव त म्ह  
माझ्यापाश च रहा, येथे त मचा कोणािा त्रास वाटत नाह , मिा तर नक्क च नाह , लन या माझ्या 
सोब्याांपैक ह  कोणािा नाह . आलण जेव्हा ओलदससचा म िगा येथे येऊन पोहोचेि तेव्हा तो त म्हािा 
प्रावरण लन अांगरखा देऊन त म्हािा जेथे जायचे असेि तेथे पाठवण्याच  व्यवस्था कर ि.” 

 
 सज्जन लन शूर ओलदसस बोििा, “य लमअस, माझ्या भटकण्याचा आलण हताश दालरद्र्याचा शवेट 
करण्याबद्दि म  लजतर्कया पे्रमाने त मच्याकडे पाहतो लततर्कयाच पे्रमाने तात झ्यूस त मच्यावर कत पादृष्ट  ठेवो ! 
खरोखर लभकार  भटर्कयाचे लजणे ह  कोणािाह  येणार  सवात वाईट म्स्थत  आहे. तर पण लवजनवास, 
द दैव लन द ःख याम  े प ष्ट्क दा या भटकां त च्या आपदा पोटाच  ख ग  भरण्यासाठ  सोसणे भाग पडते. 
तथालप त म्ह  मिा येथे राहून राजप त्राच्या येण्याच  वाट पहायचा आग्रहच कर त आहात, तेव्हा कदालचत 
एवढाह  चाांगिेपणा कराि क  ओलदसस राजाच्या मातालप्याच  वाता मिा साांगाि; तो परदेश  गेिा तेव्हा 
त  दोघे म्हातार  व्हायिा िागि  होत . त  अजून लजवांत माणसाच्या जगातच आहेत ना ? क  एव्हाना दोघे 
मरून हेलदझच्या दािनात गेि ?” 

 
 तो स्पतहण य वराहपाि बोििा, “लमत्रवयण, त मच्या प्रश्नाांच  उत्तरे म  आनांदाने देईन. प्रथम 
िेअर्ततझबद्दि साांगायचे म्हणजे तो अजून लजवांत आहे; पण दररोज झ्यूसच  प्राथणना करतो क  मत्यूने 
आपल्या घर  याव ेव देहातून प्राणाच  स टका कराव . कारण आपल्या अांतरिेल्या प त्रासाठ  आलण ज  
्याच  प्न  होत  ्या शहाण्या बाईसाठ  तो अ्यांत शोकाक ि असतो; लतचा मत्य ूहा ्यािा बसिेिा 
लनष्ठ र धक्का; आलण ्याम  ेच ्यािा अकाि  वाधणर्कय आिे आहे. लतच्याबद्दि म्हणाि तर लतच्या तेजस्व  
प त्रासाठ  झ रण्याने लतचे मरण ओढविे. भयानक मत्य ूतो–देव माझ्या लमत्राांना लन इथाकात ि माझ्या 
आरॅयदा्याांना तशा अांतापासून वाचवोत ! त  द ःख  स्त्र  जोपयंत लजवांत होत  तोपयंत म  नेहम  लतच  
लवचारपूस करून लतच्याकडून वाता ऐकण्याचा कटाक्ष बा ग त असे; कारण लतने मिा िहानाचा मोठा 
केिे; लतच्या उत्तम कन्येबरोबरच, रॅ मत  लनमेन , धलनण च  सवात धाकट  म िग  होय, आम्हािा बरोबरच 
लशकवण्यात आिे आलण लनमेन च्या मातेने मिा जव जव  आपल्या म ि सारखेच वागविे. पण जेव्हा पे्रम 
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आपिा प्रभाव पाडू िागते अशा तरुण वयात आम्ह  दोघे आिो, तेव्हा म ि चे िलन मातालप्याांन  
साम मधल्या कोणाश  तर  िावनू लदिे आलण ्या माणसाने लकत तर  मूल्य ्याांना लदिे ! मिा स्वतःिा 
लतच्या आईने एक उत्तम प्रावारण लन अांगरखा आलण पायात घािायिा नव्या वहाणाांचा जोड देऊन माझ  
शतेावर पाठवण  केि . पण माझ्याबद्दि मनाच्या कोपऱ्यात लतने नेहम  मतद भाव ठेविा. अहा, 
लतच्यासारख्या माया ूपणासाठ  मिा लकत का  तर  च कल्या च कल्यासारखे होत आहे ! माझ्या इथल्या 
कामालवषय  म  तक्रार कर त नाह . धन्य देवाांन  ्याच  भरभराट केि  आहे; ्याम  े ्यातून मिा स्वतःिा 
घासभर अन्न व घोटभर पाण  प्यायिा लन जे माझ्यावर अविांबून आहेत ्याांना द्रायिाह  प रेसे लम ते. पण 
माझ्या सध्याच्या धलनण कडून मात्र एकह  पे्रम  शब्द नाह  क  एखाद  माया ू कत त  ! कारण ्या घराचे 
वाईट लदवस आिे आहेत, लन ग ांड िोकाांच्या हात  ते पडिे आहे ! तर  धलनण बरोबर समोरासमोर बोिता 
येत नाह , सार  वाता क त नाह , लन शतेावर घेऊन जायिा काह  चाांगिेच ांगिे लम त नाह , अश  म्स्थत  
सेवकाांना र्फार त व्रपणे जाणवते. तशा प्रकारच्या गोष्टींन  सेवकाचे मन नेहम  भरून येत असते.” 

 
 ओलदसस म्हणािा, “आरृयण वाटते मिा त म्ह  साांगता ्याचे ! य लमअस, जेव्हा त म्ह  त मच्या 
घरातून लन आईबापाकडून इतर्कया दूरवरून आिात तेव्हा त म्ह  अगद  िहान असिा पालहजे! काय झािे 
ते साांगाि का ? त मचे आईबाप रहात होते ्या नगराच  िूट झाि  तेव्हा रस््यातून त म्हािा कोण  प वनू 
नेिे क , सम द्रतस्कराांच्या एखाद्रा टो  ने, त म्ह  एकटेच मेंढराांचा हकवा ग राांचा क प राख त असता 
त म्हािा पकडून नौकेतून आणून येथे राजप्रसादात त म्हािा लवकून त मच्या धन्याकडून चाांगिे मूल्य 
लम लविे?” 

 
 तो कौत कास्पद वराहपाि बोििा, “लमत्रवयण, म  कसा पकडिा गेिो याचा वतत्ताांत त म्ह  लवचारिा 
आहे; ठ क आहे. कान देऊन ऐका आलण तेथे त मचे मद्र सेव त कथेचे रॅवणस ख उपभोगा. या रात्रींना तर 
अांतच नसतो. ्या जशा लनद्रा नयायिा प रा व े देतात तशाच गोष्ट  ऐकून मनोरांजन करून घेण्यासह  व े 
लशल्लक ठेवतात. लशवाय त म्हािा िौकर झोप  जाण्याच  गरजह  नाह . झोपेच ह  गोष्ट अश च आहे क  त  
जास्त होणे वाईट. पण बाक च्या कोणािा जावसेे वाटत असेि तर ्याांन  बाहेर जाऊन झोपाव.े कारण 
उजाडण्याचे पलहिे लचन्ह लदसिे क  ्याांन  न्याहर  करून राजाच  ड करे घेऊन बाहेर पडिे पालहजे. 
दरम्यान इथे या झोपड त आपण दोघे खाणेलपणे चािू असताना प्र्येकािा आठवत ि ्या द ःखद स्मतत  
एकमेकाांना मनम राद साांगनू समाधान अन भव ूया. कारण कटू अन भवातून गेिेिा लन दूरवर प्रवास केिेिा 
माणूस काह  का ानांतर आपल्या हािअपेष्टाांच्या आठवण तदेख ि समाधान मानू शकतो. 

 
 त म्ह  मिा माझ्या बािपणाच्या लदवसाांबद्दि लवचार त होतात. त  गोष्ट मिा त म्हािा साांग ूद्रा. 
लसर  नामक एक द्य प आहे. नाव ऐकिे असेि त म्ह –दूर ऑर्ततग च्या पार, जेथे सूयण आपल्या मागात व ण 
घेतो. तेथे िोकवस्त  र्फारश  दाट नाह , पण स प क भमू  ग राांना लन मेंढराांना उत्तम चराईच  लन द्राके्ष लन 
धान्याचे भरपूर प क देणार . तेथे द ष्ट्का  माह त नाह , तर प्र्येक लपढ चे िोक ्याांच्या घरात जसजसे 
म्हातारे होतात तसतसा रौप्यधन धणर ॲपॉिो आतेलमससह येतो, सौम्य बाणाांन  वतद्धाांना जखम  करतो लन 
आडव ेघाितो. द्य पावर दोन नगरे आहेत, ्याांच्यात ्याच  वाटण  झाि  आहे. माझा लपता ऑमेनसप त्र 
तेलसअस दोन्ह  नगराांवर व द्य पाच्या दोन्ह  भागाांवर रा्य कर त होता लन ्याचे रा्य देवाांच्या रा्यासारखे 
होते.  
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 एक लदवस ्या क प्रलसद्ध हावऱ्या व बदमाष लर्फलनलसअन नालवकाांच्या टो  ने आपल्या कत ष्ट्णनौकेत 
खूप भाराभर भडक हिके अिांकार लन खे ण  भरून द्य पािा भेट लदि . आता योगायोगाने ्याांच्या 
जात च  एक बाई माझ्या लप्याच्या घरात कामािा होत . चाांगि  उर्फाड्याच  लन क शि हाताांन  कामे 
उरकणार . पण ्या द टप्प  लर्फलनलसअनाांन  अगद  िौकर लतच  ब द्ध  भ्रष्ट केि . स रुवात िा ्याांच्यातल्या 
एकाने त  ध णे धूत असता िाड गोड  करून लतिा दूर नेऊन नौकाकोष्ठापाश  श िभ्रष्ट केि  आलण बाई 
लकत ह  प्रामालणक असि  तर  लतिा वाकड्या मागािा िावण्यास प्र त सारखे द सरे काह  नाह  ! ्याने 
लतिा त  कोण लन क ठि  ते लवचारिे. उत्तराथी माझ्या लप्याच्या घराच्या उांच सौधाांकडे बोट दाखवनू त  
म्हणाि , ―ब्रॉन्झचा व्यापार जेथे चाितो ्या सायदॉन नगर च  म  आहे. म  अ ॅलरबासच  म िग , आलण तो 
रॅ मांत होता. पण म  ग्राम ण भागातून येत असता काह  तालर्फअन सम द्रतस्कराांन  मिा प वनू येथे या 
माणसाच्या घर  आणून लवकिे. माझे ्याने म ल्यह  भरपूर लदिे.‖ 

 
 लतिा लबघडलवणाराने लवचारिे, आलण घर  परत आमच्याबरोबर येऊन त झ्या स्वतःच्या घराचे उांच 
सौध लन घरात ि त झे आईबाप पाहणे त िा कसे काय आवडेि? कारण त िा म  साांगतो, क  ते अजून 
लजवांत आहेत लन रॅ मांत गणिे जातात.‖  

 
 त  बाई बोिि , ―अश  सांध  आि  तर म  एका पायावर तयार होईन, पण त म्ह  नालवकाांन  मिा 
स खरूप घर  पोहोचलवण्याच  शपथ घेति त तरच य‖ 

 
 लतच्या मागण प्रमाणे वचन देण्यास ते अगद  तयार होते आलण ्याांन  गांभ रपणे तशा शपथा 
घेतल्या. पण लतिा ्याांना आणख  काह तर  साांगायचे होते, त  म्हणाि  ―त म्ह  गप्प रहा आलण रस््यात 
हकवा लवलहर वर त मच्यापैक  कोण  मिा भेटिा तर ्यािा माझ्याश  एकह  शब्द बोिू देऊ नका. नाह तर 
कोण तर  घर  जाऊन म्हाताऱ्याकडे बडबडेि लन ्यािा सांशय आिा तर तो मिा बेड्या घािून त म्हा 
सवांना मारून टाकायचा बेत कर ि. नाह , ह  गोष्ट मनातच ठेवा, आलण स्वदेश  घेऊन जायचा माि 
लजतर्कया िौकर लवकत घेता येईि लततका नया. नौकेवरच  सवण अन्नसामग्र  भरून प र  झाल्यावर घर  मिा 
लनरोप पाठवा. कारण म  थोडे सोने प वनू आणणार आहे, जेवढे हात  िागेि तेवढे सग े. आलण माझ्या 
प्रवासखचाचे श ल्क म्हणून द सरे काह तर  म  त म्हािा आनांदाने देईन. ्या घरात एका उच्चक ि नाच्या 
पोराच  म  दाई आहे. पोरगे ह शार आलण बेरके आहे; आम्ह  बाहेर जातो तेव्हा सदा माझ्या बाजूिा द डद ड 
धावत असते. ्यािा नौकेवर माझ्याबरोबर आणायिा म  अगद  तयार आहे लन क ठल्याह  परदेश  बांदरात 
त म्ह  ्यािा लवकायिा काढिेत तर भरपूर मोि लम ेि.‖ असे म्हणून त  बाई ्याांना सोडून आमच्या 
आरामश र घर  परत आि . 

 
 ते व्यापार  सबांध वषणभर आमच्यामध्ये रालहिे, ्या का ात ्याांन  भाांडवस्तूांचा प्रचांड सांचय लवकत 
घेऊन नौकेत भरिा. नौकाकोष्ठ प रा भरून नौका सम द्रपयणटनािा जेव्हा लसद्ध झाि  तेव्हा ्या बाईिा 
सूचना देण्यास ्याांन  एक दूत धाडिा. मधून मधून ततणमण  ग ांर्फिेि  एक सोन्याच  मा  घेऊन तो धूतण 
शठे माझ्या लप्याच्या घर  आिा. माझ  माता लन घरातल्या सेलवका त  मा  हात  घेऊन पाहून मूल्याबद्दि 
घासाघ स कर त असता सवांचे डो े लतच्यावर लख िे होते. तेव्हा ्याने ह ूच माझ्या दाईिा खूण केि  
आलण असा सांकेत पोहोचलवल्यावर तो लनसटून नौकेकडे लनघून गेिा. दरम्यान ्या बाईने माझा हात धरून 
मिा दारातून ओढून नेिे आलण प्रवशे-मांडपात माझ्या वलडिाांच्या अन यायाांना लदिेल्या मेजवान त 
वापरिेिे मद्रचषक लन आहारर्फिक लतने पालहिे. स्वतः अभ्यागत मांड   सभास्थान  एका सावणजलनक 
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चचेसाठ  बाहेर गेि  होत . तेव्हा लतने त न मद्रचषक आपल्या चो  त िपवनू प विे आलण माझ्या 
बािसहज लनरागसतेने म  लतच्या मागे गेिो. 
 
 एव्हाना सूयास्त झािा होता आलण का ोख्या रस््यातून धावत आम्ह  ्या भव्य नौकारॅयात त  
वगेवत  लर्फलनलसअन नौका होत  लतकडे गेिो. ्या िोकाांन  ता्का  आम्हािा नौकेवर घेऊन ते स्वतः वर 
चढिे, आलण ्याांन  ख ल्या सम द्रात नौका हाकारि ; तेव्हा ्याांच्या स दैवाने मागचा वारा होता. सहा लदवस 
लन रात्र  आम्ह  एकसारखे जात रालहिो पण सातव्या लदवश  धन धालरण  आतेलमसने ्या बाईवर प्रहार केिा 
आलण पाण्यात सूर मारणाऱ्या गनेॅट पक्षासारख  त  नौकाकोष्ठात उिट  स िट  कोस ून पडि . लतचे पे्रत 
स ि माशाांना लन इतर माशाांना मततमाांसखाद्र म्हणनू ्या िोकाांन  सम द्रात रे्फकून लदिे, आलण माझ्या 
द ःखात म  एकटा उरिो. यथाक्रम वाऱ्याांन  लन प्रवाहाांन  ढकिून आम्हािा इथाकािा आणिे. येथे 
िेअर्ततझने आपल्या द्रव्यातिे काह  देऊन मिा लवकत घेतिे. याप्रमाणे रॅ मान, या भमू चे प्रथम दशणन 
मिा झािे. 

 
 राजा ओलदसस म्हणािा, “य लमअस, त मच्या द दैवाचा हा डोळ्याांसमोर सवण लचत्र उभे करणारा 
वतत्ताांत ऐकून माझे मन र्फार हेिावनू गेिे आहे. पण द भालयाच्या भरपाईखातर स्वगाने त म्हािा काह  
स दैवह  पाठविे आहे हे त म्ह  मान्य करायिा हव;े कारण या साऱ्या हािअपेष्टाांनांतर त म्ह  एका दया ू 
स्वाम च्या घरात आिात; त म्हािा खाण्यालपण्यास भरपूर लम ाव ेअश  का ज  ्याने घेति  हे उघड आहे; 
्याम  े त मचे ज वन स खावह आहे; उिट म  जगातल्या अध्या नगरातून पायलपट  केि  तेव्हा क ठे या 
आरॅयापयंत पोहोचिो आहे !” 

 
 याप्रमाणे ्याांन  एकमेकाांचे सांभाषणाने मनोलवनोदन केिे; आलण जेव्हा अखेर ते आडव ेझािे तेव्हा 
द घण रात्र च  झोप शर्कय नव्हत , कारण उषा आपल्या स वणण हसहासनावर येण्यास र्फारच थोडा अवध  
उरिा होता. 

 
 दरम्यान तेिेमकॅस इथाकाच्या लकनाऱ्यािा पोहोचिा होता आलण ्याचे अन याय  श ड उतर त 
होते. डोिकाठ  खाि  आि  आलण वल्ह  मारून ्याांन  नाव काठाश  आणून नाांगर टाकिा लन दोर घट्ट 
केिे. मग रेत च्या लकनाऱ्यावर उड्या टाकून ्याांन  न्याहर  तयार केि  लन चमकदार मद्राचे लमरॅण केिे. 
तेिेमकॅसने शहाणपणाने प्रथम ्याांना पोटभर खाऊलपऊ लदिे आलण मग ्याांच्या आज्ञा ्याांना लदल्या. तो 
म्हणािा, “त म्ह  आता नौका व वनू लतिा नौकारॅयात घेऊन जायचे; दरम्यान म  शते वाड वर जाऊन ग रे 
व वणाराांना भेटतो. सांध्याका   माझ्या जम न ज मल्याच  पाहण  केल्यानांतर म  नगरात येईन आलण उद्रा 
सका   सम द्रयाते्रच  त मच  मज र  त म्हािा च कत  करण्याचा माझा बेत आहे. एक उत्तम लमष्टान्न भोजन 
आलण ते लरचवायिा ्याच्यावर म रिेल्या मद्राचे घ टके. 

 
 ्याचा उच्चक ि न सहप्रवास  लथओम्र्किमेनस याने ्यािा लवचारिे, “आलण लप्रय म िा माझे काय 
होणार ? या त झ्या खडबड त भमू वर त झ्या कोण्या नायकाच्या घर  मिा आरॅय लम ायचा आहे ? का म  
सर  त झ्या मातेकडे लन त झ्या स्वतःच्या घर  जाऊ ?” 

 
 धोरण  तेिेमकॅसने उत्तर लदिे, “पलरम्स्थत  वगे   असत  तर म  त म्हािा माझ्या घर  येण्याचे 
लनमांत्रण लदिे असते, लन तेथे आदरालतथ्याच  म   च उण व नाह . पण सध्याच्या पलरम्स्थत त त मच्याच 



 अनुक्रमणिका 

लहताच्या दृष्ट ने तसे करणे मिा प्रशस्त लदसत नाह , कारण त मच्या बाजूिा म  नसणार, लन माझ  माता 
त म्हािा भेटणार नाह . त  स्वतःचे दशणन मांडपातल्या लववाहेच्छूांना क्वलचतच होऊ देते; ्याांच्यापासून दूर 
राहून त  वरच्या मजल्यावर ि आपल्या दािनात मागावर काम करते. तथालप त म्ह  ्याच्याकडे जाण्यास 
हरकत नाह  असा एक मन ष्ट्य आहे, लन ्याचे नाव म  त म्हािा साांगतो–य लरमकॅस; सध्या माझ्या 
देशबाांधवाांचे पूजास्थान असिेिा जो पॉलिबस ्या स ज्ञ लप्याचा तो उदात्त प त्र आहे. तो लनलरृतच तेथ ि 
सवोत्तम मन ष्ट्य; ्याचप्रमाणे माझ्या मातेश  िलन िावण्यासाठ  लन माझ्या लप्याच्या अलधकाराांसाठ  सवाि 
बोिण्यास सवात उ्स क तथालप ऑलिम्पसचा झ्यूसच एक ्याच्या स्वगात जाणे, क  तेथ ि सवांसाठ , 
िलनलबलन लनघण्याच्या आध च ्याने काह  आपत्त  तयार ठेवि  नसेि क  काय !” 

 
 तेिेमकॅसच्या या भाषणािा एका श भशक नाचा प्रलतसाद लम ािा; एक पक्ष  उजव कडे उडत 
गेिा. तो ॲपॉिोचा उडता घोषणादूत एक श्येनपक्ष  होता; ्याच्या पांजात धरिेल्या एका कपोतपक्षयाच  
लपसे तो उपट त होता आलण त  लपसे वाऱ्यावर उडत खाि  येऊन नौका लन तेिेमकॅस याांच्या मधोमध 
भमू वर पडि . लथओम्र्किमेनसने ्यािा ख णावनू अन यायाांपासून दूर नेऊन, ्याचा हात धरून, ्याचे 
अलभनांदन केिे. तो म्हणािा, “तेिेमकॅस, त झ्या उजव्या बाजूने गेिेिा हा पक्ष  नक्क च स्वगाने धाडिेिे 
श भिक्षण होते. ्यािा पालहल्याबरोबरच म  तो स लचन्हसूचक पक्ष  हे ओ खिे. साऱ्या इथाकात त झ्या 
घराण्याहून रॅेष्ठ असे अन्य राजघराणे नाह ; त मच च सवणका  सत्ता रहायच  आहे !” 

 
 तेिेमकॅस बोििा, “लमत्रवयण, त म्ह  म्हणता ते खरे ठरो ! ते खरे ठरिे तर माझ्या स्नेहाचा अथण 
काय हे त म्हािा माझ्या औदायावरून क ेि आलण सारे जग त मच्या स दैवाचा हेवा कर ि !” मग तो 
आपिा एकलनष्ठ लमत्र म्र्किलतअसप त्र पैरेअस याच्याकडे व ून म्हणािा, “पायिॉसच्या या प्रवासािा 
माझ्याबरोबर जे आिे, ्या सवात जास्त भरवांशाचा पैरेअस तूच मिा नेहम  लदसून आिा आहेस. आता या 
आपल्या अलतथ चा भार आपल्यावर घेऊन म  परत येईपयंत ्यािा स्वतःच्या घरात पूणण सौहादाने लन 
अवधानपूवणक वागवनू तू मिा उपकत त करश ि का ?” 

 
 ्यावर व र पैरेअसने उत्तर लदिे, “त िा हवा लततका व े तू इथे रहा तेिेमकॅस, लन पाह ण्याांच  
का ज  म  घेईन. आलतथ्यात काह  उण व पडि  असे म्हणण्याचे कारण ्याांना पडणार नाह  !” 

 
 मग पैरेअस नौकेवर चढिा लन बाक च्याांना दोर सोडून टाकून नौकारूढ होण्याचा आदेश ्याने 
लदिा. ते ्वलरत नौकेत आिे लन र्फिकाांवर स्थानापन्न झािे दरम्यान तेिेमकॅसने पायाांना पादत्राणे बाांधि  
आलण नौकापतष्ठावरून आपिा प्रबि ब्रॉन्झ धातूच्या अग्राचा शूि ्याने उचिून घेतिा. नालवकाांन  दोर 
सोडिे, नौका लकनाऱ्यापासून दूर रेटि  आलण ्याांचा राजा ओलदसस याचा प त्र तेिेमकॅस याच्या 
आजे्ञन सार नगराकडे जियात्रा स रू केि . पण तेिेमकॅस पाय  लनघािा लन झपाझप चाित गेिा तो 
शतेावर ि ड क्करपा ाांच्या कोंडवाड्याांपयंत; तेथे ्याचे मोठािे ड क्करक प ठेविेिे असत लन धन्याच्या 
घराांबद्दि आप िक लशवाय द सर  कसि ह  भावना नसणारा तो एकलनष्ठ वराहपाि ्या ड कराांमध्ये झोपत 
असे. 
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सगभ १६ – ओणदससिंा त्याचा मुिंगा भेटतो 
   

 तेिेमकॅस येऊन पोहोचिा तेव्हा हाताखािच्या ड क्करहार्कयाांना ्याांच्या ड कराांसह चारण कडे 
पाठवनू लवस्तव र्फ िवनू पहाटेच्या उजेडात तो स्पात्र वराहपाि ओलदसससह आपल्या न्याहर च  तयार  
कर त होता. एरव  एवढा आरडाओरडा करणार  क त्र  याव े  नवागतावर भ ांकि  तर नाह तच, उिट 
्याांन  शपेया हिव त ्याचे स्वागत केिे. ओलदससने पाविे वाजिेि  ऐकि  लन ्याच व े  क त्र्याांचे 
मतै्र चे वागणेह  पालहिे. ता्का  सावध होऊन तो व ून आपल्या सोब्यािा म्हणिा, “य लमअस, 
त झ्याकडे कोण  आिा आहे; ्याच  पाविे मिा ऐकू येत आहेत, तो त मचा लमत्र हकवा इथिा क ण  
पलरलचत असिा पालहजे, कारण क त्र  भ ांकण्याऐवज  शपेया हािव त आहेत.” 

 
 शवेटचे शब्द ्याच्या तोंडून बाहेर पडिे असत ि नसत ि तेवढ्ात ्याचा स्वतःचा म िगाच 
अांगणाच्या प्रवशेद्यारात आिा. य लमअस चलकत होऊन उड  मारून उठिा लन तो ्या वाडलयात चमकदार 
लमरॅण तयार कर त होता तो ्याच्या हातातून पडिा. आपल्या तरुण धन्यािा भेटायिा तो प ढे धाविा, 
आलण गािाांवरून अरॅ ूओघ त असता ्याने ्या राजक माराच्या कपा ाचे, दोन्ह  स ांदर डोळ्याांचे लन 
डाव्या-उजव्या हाताांचे अश  च ांबने घेति . एक िता एक प त्र, नयनतारा लन साऱ्या हचता-का ्याांचा 
कें द्रलवषय, नऊ वषांच्या परदेशगमनानांतर परतल्यावर ्याचा व्सि लपता ्याचे जसे स्वागत कर ि तसे 
्या प्रशांसन य वराहपािाने केिे; ्यािा बाह पाशात कवटा ून तो जणू न कताच मरणातून बचाविा 
असल्यासारखा ्याच्यावर च ांबनाांचा वषाव केिा.  

 
 “तू परत आिास तर तेिेमकॅस, माझ्या नेत्राांच्या द पका !” तो भावनापूणण स्वरात बोििा, “लन 
मिा वाटत होते तू मिा प न्हा कध च लदसणार नाह स-एकदा तू पायिॉसिा नौकेवरून गेल्यानांतर ! आत 
ये, आत ये, लप्रय बा ा, आलण भ्रमण करून इतर्कयातच परत आिेल्या त िा डो े भरून पाहू दे मिा. इकडे 
शते वर आम्हा क प हार्कयाांना शतेावर त झा सहवास लकत  अल्प लम तो ! त िा नगराच  भार च आवड ! 
असे लदसते क  त  लवध्वांसक टो   आपिे काम कर त असता ते पाहून त झ  करमणूक होत होत  !”  

 
 तेिेमकॅस म्हणािा, “काका, म  आनांदाने आत येईन. खरे म्हणजे त मच्यासाठ च म  इकडे आिो. 
त म्हािा स्वतः भेटून त मच्याकडून बातम  काढायच  होत  क , माझ  माता अजून प्रासादातच आहे, क  
लतने प न्हा िलन केिे आलण वापरात नाह  म्हणून ओलदससच्या मांचकावर ज मटे धरि  आहेत ?” 

 
 तो ग णोपेत वराहपाि बोििा, “अथात्, त  अजून घर च आहे. जर  मांथर रात्र  लन लदवस द ःखपूणण 
असे उिटत असता लतचे डो े अरॅूपासून कध ह  म क्त नसतात, तर  लतने ध राचे व्रत अांलगकारिे आहे !” 

 
 हे बोित असता ्याने अभ्यागताचा भािा आपल्याकडे घेतिा आलण तेिेमकॅस दगड  उांबरठा 
ओिाांडून आत लशरिा. ्याने प्रवशे करताच ्यािा आपिे आसन देण्यास ओलदसस उठिा, पण 
खोि च्या द सऱ्या बाजूने तेिेमकॅसने खूण करून ्यािा थाांबविे व म्हटिे, “बसून रहा रॅ मान, माझ  
खात्र  आहे क  आमच्या स्वतःच्या शते  घरात आम्हािा द सरे आसन लम ेि लन ते देण्यास येथे कोण तर  
त्पर आहेच.” 
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 तेव्हा ओलदसस परत जालयावर बसिा, आलण ्याच्या प त्रासाठ  वराहपािाने लहरव्या झ डपाांच्या 
डहाळ्या रचून वर एक मेंढ चे केसा  कातडे पसरिे लन ्यावर तेिेमकॅस बसिा. मग य लमअसने आदल्या 
लदवश च्या भोजनातिे माांसाचे उरिेिे भाग िाकड  थाळ्याांवर ्याांच्या बाजूस ठेविे, आलण उ्स क 
आलतथ्य-भावनेने टोपल्यात रोटाांचे ढ ग रचून ्याांच्यासाठ  आयव्ह काष्ठाच्या वाडलयात थोडे मध र मद्र 
लमलरॅत केिे. हे झाल्यावर तो स्वतः राजा आलदसससमोर बसिा आलण ्याांन  प ढल्या उत्तम खाद्रपेयाचा 
समाचार घेतिा. ्याांच  भकूतहान भागल्यानांतर तेिेमकॅसने स श्लाध्य वराहपािाकडे व ून प्रश्न केिा, 
“काका. त मचे हे अभ्यागत क ठिे ? माझ  खात्र  आहे क  ते पाय  चाित काह  इथाकािा आिे नाह त ! 
कोण  नौकेच्या नालवकाांन  ्याांना येथे आणिे असणार ! ते कसे घडिे लन ते कोण असावते ?” 

 
 य लमअसने उत्तर लदिे, “माझ्या बा ा, माझ्याकडून त िा स्याखेर ज द सरे काह  ऐकू येणार 
नाह . ते साांगतात क  आपण क्र त या मोठ्या द्य पाचे रलहवास , आलण लनवालसत म्हणून जगाति  लनम्म  
नगरे पायलपट  करून पालहि  आहेत, कारण ्या प्रकारचे लजणे स्वगाने ्याांच्या वायािा लदिेिे लदसते. 
पण अगद  अलिकडे ते कसेबसे एका थेस्प्रोलतअन नौकेवरून लनसटिे आलण येथे माझ्या वस्त िा आिे. म  
ठरविे आहे क  ्याांना त झ्याकडे सोपवाव,े ्याांच्या बाबत त काय करायचे ते त झ्या इच्छेवर, कारण ्याांन  
त िा शरण येण्याचा लनणणय घेतिा आहे.” 

 
 तेिेमकॅस लवचारपूवणक म्हणािा, “य लमअस, हे माझ  र्फार ओशा गत करणारे आहे ! माझ्या घरात 
या परर्कयाचे स्वागत करणे मिा कसे शर्कय होईि ? पलहि  गोष्ट म्हणजे म  स्वतः िहान आहे लन माझ्याश  
भाांडण उकरून काढण्याचे क णाच्या मनात आिे तर ्यािा तोंड देण्याइतके ब  माझ्या अांग  अजून आहे 
क  नाह  याच  मिा शांका आहे. लशवाय माझ्या मातेचे मन लद्यधा अवस्थेत आहे. घर  राहून पत च्या शय्येचा 
व िोकमताचा मान राखून गतहसांसार माझ्यासाठ  चािवावयाचा क  लतच्या पालणग्रहणासाठ  प्रासादात जे 
उच्चक ि न इच्छ क आहेत ्याांच्यातून सवात चािू शकेि असा लन उदारतम श ल्क देणारा लनवडून 
्याच्याबरोबर बाहेर पडायचे. तथालप ्याअथी अपलरलचताने त झ्याकडे आरॅय मालगतिा आहे, ्याअथी म  
्यािा एक चाांगिे प्रावरण लन अांगरखा देईन, तसेच एक उत्तम द धार  खडग लन पायाांसाठ  पादत्राणाांचा 
जोड; आलण ्यािा लजकडे जायचे असेि तेथे तो पोहोचेि याबद्दिच  व्यवस्था कर न. मग ते कोठेह  
असो. पण तू ्यािा शतेावरच ठेवनू घेतिेस लन साांभा िेस तर मिा आनांद होईि. वस्त्रप्रावरण लन ्यािा 
िागेि लततके अन्न म  पाठलवतो, म्हणजे ्याचा भार त िा लन त झ्या सोब्याांना होणार नाह . पण म  ्यािा 
प्रासादाकडे येऊन ्या लववाहेच्छूांना भेटण्याच  अन ज्ञा देणार नाह . कारण ्याांचे पश त ल्य वतणन 
मयादेपि कडचे आहे. आलण जर ्याांन , मिा भय वाटते ्याप्रमाणे, ्याचा अपमान केिा तर त  गोष्ट 
माझ्या मनािा र्फार िागेि. पण अनेकाांच्यालवरुद्ध एकयाने काह  करणे माणसािा अ्यांत कठ ण आहे, 
मग तो स्वतः लकत ह  बिवान असो. सांख्याबिाम  े ्याांच  बाजू कमाि च  मजबूत आहे.” 

 
 व र ओलदसस भाषणात व्य्यय आणून म्हणािा, “लप्रय रॅ मान, मिा लनलरृत वाटते क , या चचेत 
म  भाग घेतिा तर ्यावर काह  आके्षप असणार नाह . ्या लववाहेच्छूांच्या अ्याचार  वागण क लवषय  
आपणाकडून म  जे ऐकिे ्याम  े माझा क्रोध भडकून उठिा आहे, आपणासारख्या सदगतहस्थािा 
स्वतःच्या घरात ते सारे सहन कराव ेिागत आहे ! मिा साांगा, आपण हे लनमूटपणे कसे चािू देता ? क  
काह  अलववके  भावनेच्या िाटेने इथाकाच्या प्रजेिा आपिे शत्रू बनविे आहे? क  लर्फरून लवचारतो, 
वाटेि ्या पलरम्स्थत त आपल्या बाजूिा सांरक्षणाथण ्याांन  उभे रालहिे पालहजे ते त मचे बांधू लवरॄासाहण 
रालहिे नाह त ? अहा, या काम  मिा जश  पोटलतड क आहे तसेच यौवनह  असते तर ! जर म  
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उदात्तचलरत ओलदससचा प त्र असतो हकवा ओलदसस स्वतः आपल्या यात्राांहून परत आिा असता तर–
लकत  बरे झािे असते ! तो परत यावा अश  आशा करण्यािा अजूनह  जागा आहे ! म  जर थेट 
िेअर्ततझच्या वारसाच्या प्रासादात जाऊन, ्या घो र्कयातल्या प्र्येक माणसामागे एखाद्रा शापासारखा 
िागतो नाह , तर येथे आलण आताच कोणािाह  माझे डोके उडव ूदेण्यास म  तयार आहे ! आलण म  एकटा 
असल्याम  े ्याांन  सांख्याब ाने मिा लचरडून टाकिे तर काय लबघडिे ? ्या अ्याचाराांच  सतत 
प नरावतत्त , अभ्यागताांना पाशव  वागणूक, ्या स ांदर घरात आपल्या न च हेतूांसाठ  िोक दासींना ओढून नेत 
असिेिे, मद्र पाण्यासारखे वाहत असिेिे, आलण काह  लनलमत्त हकवा रास्त हेतू समोर नसताना केव  
गांमत, खे  म्हणून स्वतःच  त ांबड  भरून घेणारे ते द रा्मे–हे सारे पाहत राहण्यापेक्षा म  स्वतःच्या घरात 
शस्त्राने मरण प्कर न!” 

 
 स ज्ञ तेिेमकॅस बोििा, “लमत्रवयण, पलरम्स्थत  त म्हािा समजावनू साांग ूद्रा मिा. सार च प्रजा 
माझ्यालवरुद्ध झाि  लन लतने शत्र ्वाचा पलवत्रा घेतिा आहे असे मिा म्हणता येत नाह . हकवा माझ्या 
बाजूिा कोण्याह  पलरम्स्थत त उभे राहत ि असा भरवसा एरव  ्याांच्यावर म  ठेवावा ्या बांधूांच्या 
द्रोहाच ह  तक्रार करणे मिा शर्कय नाह . कारण झ्थूसने आमच्या घराण्यात ―एक िता एक म िगा‖ हाच 
लनयम ठेविा आहे. िेअर्ततझ हा आसेलसअसचा एकच म िगा होता लन तसाच ओलदसस िेअर्ततझचा; आलण 
ओलदसस घर सोडून गेिा तेव्हा म ह  ्याचा एक िता एक म िगा जन्मिेिा होतो–आलण माझ्यापासून 
्यािा काह च स ख िाभिे नाह . पलरणाम  आमचे घर वैऱ्याांन  प डिेिे आहे. द लिलकअम, साम , वतक्षावतत्त 
झॅहसथस हकवा खडका  इथाका, यातल्या साऱ्या द्य पनायकाांपैक  एकह  असा नाह  क , जो माझ्या 
मातेचा अन नय कर त माझ्या मािमते्तचा अपव्यय कर त नाह  ! लतच्याबाबत त गोष्ट अश  आहे क , 
प निण लनाच्या कल्पनेचा जर  लतिा व ट आहे तर  त  नकारह  देत नाह  हकवा अांलतम पाऊि टाकणेह  
लतच्याने होत नाह . दरम्यान ते िोक माझे घरदार खाऊन र्फस्त करताहेत, आलण ्याांन  माझाह  शवेट 
िाविा तर मिा आरृयण वाटणार नाह . तथालप या सवांचा शवेट देवाांच्या आध न आहे. आलण आता काका, 
त म्ह  ्वलरत जाऊन माझ्या स ज्ञ प नेिॉप  मातेिा साांगाि का क , पायिॉसहून स खरूप परत म  
लतच्यापाश  आिो आहे ? त म्ह  लनरोप साांगून परतेपयंत म  स्वतः इथे थाांबण्याचे ठरलविे आहे. लनरोप र्फक्त 
लतिा एकट िाच क वायचा. लतथल्या क ठल्याह  माणसाच्या कान  तो पडता कामा नये. माझा घात 
करण्यास उ्स क असे तेथे प ष्ट्क  आहेत.” 

 
 वराहपाि य लमअस बोििा, “मिा माह त आहे; माझ्या िक्षात आिे. स्वतः लवचार करू शकणारा 
मन ष्ट्य तू लनवडिा आहेस ! पण या एकाच खेपेत म  जाऊन आणख  िेअर्ततझिाह  ह  वाता साांलगति  तर 
त झे काय म्हणणे आहे ? लबचारा ओलदसससाठ  इतका घोर द ःखात असूनह  परवापयंत मनात येईि तेव्हा 
शतेावर पाहण साठ  एक रे्फरर्फटका टाकून तेथ ि शतेगड्याांबरोबर खाणेलपणे करायचा! पण तू 
पायिॉसिा नौकेतून गेिास तेव्हापासून ते िोक साांगतात क , ्याने एक घासह  खाल्ला नाह  क , एक 
घोटह  नाह  क , शते कामावर नजरह  टाकि  नाह  ! तर तो न सता कष्ट पणे लवव्ह त कण्हत बसिेिा 
असतो लन ्याच्या हाडाांवरचे माांस ज णणश णण होऊन जात आहे !” 

  
 सावध तेिेमकॅस म्हणािा, “हे र्फारच वाईट झािे ! पण तर ह  तूतण आपण ्याांच  गोष्ट बाजूिा राहू 
देऊ या. मिा ्याांच्याबद्दि सहान भतू  नाह , असे नाह . कारण माणसाांना न सते मागनू काह  लम त असते 
तर वलडिाांचे प नरागमन म च प्रथम मालगतिे असते. तथालप त म्ह  आपिा लनरोप साांगून थेट परत या. 
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िेअर्ततझच्या मागे ग्राम ण प्रदेशात त म्ह  लर्फरत राहू नका; तर सेलवकाांपैक  एक ्वलरत लन ग प्तपणे 
पाठवण्यास माझ्या मातेिा साांगा; त  ्या वतद्धािा ह  बातम  साांग ूशकेि.” 

 
 अश  तेिेमकॅसने ्यािा कामलगर  लदि  आलण य लमअसने आपि  पादत्राणे उचिून पायाांना 
बाांधि  लन तो नगराकडे लनघािा. शतेावरून झािेिे ्याचे प्रयाण ॲथ न च्या लनर क्षणातून स टिे नाह ; 
आलण आता एक उांच, स ांदर व किालनप ण अशा स्त्र चे रूप घेऊन त  आि  लन झोपड च्या दाराप ढे उभ  
राहून लतने ओलदससिा दशणन लदिे. तथालप तेिेमकॅसिा त  लदसि ह  नाह  हकवा लतच्या उपम्स्थत च  
जाण वह  ्यािा झाि  नाह , कारण देव स्वतःचे प्र्यक्ष दशणन प्र्येकािाच देतात असे म   च नाह . 
तदन सार केव  ओलदसस आलण क त्र  एवढ्ाांना त  लदसि  आलण क त्र  न भ ांकता भयभ त स्वर काढ त 
शतेाच्या द सऱ्या बाजूिा प ाि . ॲथ न ने भ वया चढवनू ओलदससिा मान हिवनू खूण केि  लन तो 
िक्षात येऊन, ओ खून, खोपटाबाहेर पडून अांगणाच्या मोठ्या हभत जव ून जाऊन तो लतच्यासमोर आिा. 
ॲथ न  ्यािा म्हणाि , “िेअर्ततझच्या राजहबड्या प त्रा, चपिमते ओलदससा, गौप्यस्र्फोट करून 
तेिेमकॅसिा लवरॄासात घेण्याच  व े आि  आहे; म्हणजे त म्हा दोघाांना ्या िलनेच्छूांचा पाडाव लन लनःपात 
करण्याचा कट रचता येईि आलण नांतर ्या लवख्यात नगराकडे जाता येईि. म  र्फार व ेपयंत त म्हा 
दोघाांना एकटे सोडणार नाह . ्या सांग्रामासाठ  म ह  उ्स क आहे.” 

 
 बोिता बोिता ॲथ न ने आपल्या स वणणदण्डाने ्यािा स्पशण केिा–आलण काय चम्कार, ्याच्या 
खाांद्रावरून स्वच्छ अांगरखा व प्रावरण रु ू िागिे; ्याच  उांच  वाढि , लन तारुण्याचा जोम अांग  परत 
बाणिा; ्याचा ब्राँझसारखा ताम्रवणण पूवणवत झािा, जबडे भरून आिे लन हन वट वरच  दाढ  का   झाि . 
आपिे काम उरकल्यावर ॲथ न  अदृश्य झाि  आलण ओलदसस झोपड त परत गेिा. ्याच्या प त्राने 
लवस्मयाचा एकच कटाक्ष ्याच्यावर टाकिा आलण तो एखादा देव असेि या भयाने दृष्ट  मागे घेति . 
आदरय क्त भ त ने दडपून गेिेल्या स्वरात तो बोििा, “अपलरलचत महाराज, इतर्कयात बाहेर गेिेिे गतहस्थ 
तेच त म्ह  नव्हता! त मचा वशे वगे ा आहे, वणण बदििेिा आहे. लवशाि आकाशात वास करणाऱ्या 
देवाांपैक  त म्ह  एक असावते असाच माझा तकण  होतो. आमच्यावर कत पा करा आलण आम्ह  त मच्याप्र ्यथण 
सांतोषकार  यज्ञलवध  करून घड व स वणाच  उपायने अपणण करू. आमच्यावर दया असू द्रा.” 

 
 उदात्त लन ध रवतत्त च्या ओलदससने लवचारिे, “तू मिा अमर देव म्हणून का समजतोस ? लवरॄास 
ठेव क , म  देव नाह . पण म  त झा लपता मात्र नक्क च आहे. ्याच्याखातर त िा इतके द ःख लन त्रास 
सोसावा िागिा व िोकाांकडून त झा इतका छ  झािा तोच म  त झा लपता.” 

 
 असे बोिून ्याने प त्राचे च ांबन घेतिे आलण जर  आतापयंत ्याने स्वतःवर सक्त लनयांत्रण ठेविे 
होते तर  एक अरॅ ूगािावरून भमू वर ओघ ू लदिा. पण तेिेमकॅसिा मात्र अजूनह  तो आपिा लपता हे 
मान्य होत नव्हते; आलण ्याने आपल्या भावना प न्हा एकदा शब्दाांत माांडल्या. तो म्हणािा, “त म्ह  नव्हेत 
माझे लपतारॅ  ! त म्ह  ओलदसस नाह  ! तर माझे द ःख अलधकच कटू करण्यास कोण तर  शक्त  हा 
मायाप्रयोग कर त आहे ! जर  मिा माह त आहे क , कोण ह  देव मनात आणल्यास तारुण्य लन वाधणर्कय ह  
रूपाांतरे सहज करू शकेि, तर  देवाच्या सा्ालवना कोण ह  म्यण मानवािा अशा प्रकारच्या जाद लगर वर 
ह क मत गाजलवता येणार नाह . इतके कशािा, क्षणापूवीच त म्ह  गबाळ्या वशेातिे एक वतद्ध होता, आलण 
आता लवशाि नभात राहणाऱ्या एखाद्रा देवासारखे लदसत आहात !” 



 अनुक्रमणिका 

 ओलदससने नेहम च्या त्परतेने उत्तर लदिे, “तेिेमकॅस त झ्या लप्याच्या परत घर  येण्याने त िा 
इतके आ्यांलतक आरृयण वाटण्याचे काह  कारण नाह  हकवा इतके गोंध ून जाण्याचेह  ! याबद्दि अगद  
लनलरृत  बा गा क , द सरा कोण ह  परत येणारा ओलदसस त िा लदसणार नाह  ! नाह  ! तू मिा पहातो 
आहेस तसा म च तो ओलदसस आहे–एकोण स वषांच्या द दैव  भ्रमांत नांतर माझ्या स्वतःच्या देशात परत 
आिेिा. माझ्यातल्या या बदिाांबद्दि म्हणश ि तर ते काम लवक्रान्ता देव  ॲथ न चे आहे; लतिा काह ह  
करता येते ! लतच्या इच्छेन सार मिा एका क्षणािा लभकाऱ्यासारखे रूप लतिा देता येते तर प ढच्याच क्षण  
उत्तम वस्त्रमांलडत य वकाचे, माणसाचे रूप चाांगिे हकवा वाईट करणे हे स्वगीच्या देवाांना सोपे काम आहे.” 

 
 ओलदसस खाि  बसिा, पण तेिेमकॅस अखेर लवरघ ता व ्याने आपल्या उदात्त लप्याच्या 
गळ्यािा लमठ  मारून आपल्या अरॅूांना वाट करून लदि . आलण आता दोघाांनाह  भावनावगे अनावर होऊन 
्याांन  अप्य-लनय क्त पक्षयाांसारखा मोठ्याने ह ांदके देत अखांड लविाप केिा,–उडता न येणार  लपिे 
घरयातून खेड ताांन  प लवि  असता सागर  गरूड हकवा त क्षणनख  लगधाड करते तसा–याप्रमाणे ्या 
दोघाांन  डोळ्याांतून दयन य आसव ेवाहवि , आलण सूयास्तापयंतह  ते तशाच ह  वार मनम्स्थत त रालहिे 
असते. पण एकाएक  तेिेमकॅसिा लप्यास एक प्रश्न लवचारायचे स चिे. ्याने म्हटिे, “पण लप्रय तात, 
क ठल्या नौकेने त म्हािा आता इथाकािा आणिे असाव ेआलण कोण िोक होते लतच्यावरचे ? त म्ह  पाय  
चाित आिा नाह त हे तर उघड आहे !” 

 
 ओलदसस म्हणािा, “माझ्या म िा, त िा सग ा वतत्तान्त साांगतोच. रै्फलसअनाांन  मिा येथे आणिे. 
त िा ्याांच्या सागरसांचारकौशल्याच  ख्यात  ठाऊक आहे. तश च ्याांच्या लकनाऱ्यावर उतरणाऱ्या कोणाह  
परदेश यािा स्वदेश  पोहोचलवण्याच्या ्याांच्या प्रघाताच . तेव्हा ्याांन  आपल्या एका श घ्रगाम  नौकेतून 
सम द्रापार आणनू इथाकात मिा सोडिे–सग ा व े म  झोपेतच होतो. ्याांन  मिा उ्कत ष्ट देणलयाह  
लदल्या, भरपूर सोने लन ताांबे आलण लवणिेि  वसे्त्र, या सगळ्या वस्तू–देवािा धन्यवाद–एका ग हेत 
िपविेल्या आहेत. सरतेशवेट  ॲथ न च्या आदेशान सार, आपल्यािा शत्रूांच्या नाशालवषय  चचा करण्यास 
लम ाव  म्हणून म  इकडे आिो. आता माझ  इच्छा आहे क , तू मिा ्याांच  नाव ेएकामागून एक साांगाव स; 
म्हणजे ते नेमके कोण व लकत जण आहेत हे मिा लनलरृतपणे क ेि. मग म  या समस्येिा ध टपणे तोंड 
देऊन लनणणय घेईन क , आपण दोघेच ्याांचा समाचार घेऊ शकू क , आपल्यािा सा् लम वाव ेिागेि !” 

 
 तेिेमकॅस आपल्या नेहम च्या सावधानतेने म्हणािा, “तात, ब द्ध प्रमाणेच बाह ांचाह  उपयोग 
करणारा योद्धा ह  त मच  थोर क ती म  नेहम  ऐकत आिो आहे. पण या व ेेिा मात्र त म्ह  र्फश  पडिा 
आहात. त म्ह  मिा घाबरवनू टाक त आहात ! इतर्कया िोकाांश  लन तशात, तशा कसिेल्या िढवय्याांश  
दोघाांन  झ ांज देणे केव  अशर्कय आहे. तेथे िलनेच्छू थोडेथोडके दहाबारा हकवा पांचव सत स नाह त तर 
्याच्या लकत तर  पटींन  प ष्ट्क  आहेत. ्याांचे सांख्याब  मिा इथे लन आताच त म्हािा साांगता येईि. 
द लिलकअमने ्या द्य पातिे लनवडक बावन्न तरुण सहा सेवकाांच्या पलरवारासह पाठविे आहेत; साम हून 
चोव स लन झॅलसन्थहून व स उच्चक ि न सरदार आलण स्वतः इथाकाने आपिे सवोत्तम बाराजण आपि  भर 
म्हणून सादर केिे आहेत; ्याांच्यासमवते आहे मेदॉन घोषक आलण एक उत्तम चारण; लशवाय माांस 
कापण्याच  सवय असिेिे दोन सेवक. ्याांच्या पूणण सांख्येिा घर  आपण सामोरे गेिो, तर मिा भय आहे 
क , ्या द राचाराांचा सूड उगवायिा त म्ह  आिेिे आहात ्याांचे लनघतणण लन भयानक प्रायलरृत भोगाव े
िागेि ते स्वतः त म्हािाच. तेव्हा कोणा सांभवन य सहकाऱ्याांचा लवचार त म्ह  कर त असिात तर आपल्या 
बाजूने लजवाभावाने िढत ि असेच िोक आठवा.” 



 अनुक्रमणिका 

  कोठिेह  साहस करायिा त्पर असा ओलदसस म्हणािा, “अवश्य म  ते कर न. मिा काय 
वाटते ते ऐक; आलण स्वतःिा लवचार क , तात झ्यूससह ॲथ न  आपल्यािा प रे होत ि क , आणख  कोणा 
सहकाऱ्याांसाठ  म  डोके खाजवायिा हव े?”  

 
 तेिेमकॅस बोििा, “त मचे हे व र-रक्षक द्यय उत्तम आहे, हे लनलरृत; ते वर तेथे मेघात बसत 
असोत, पण मानवाांच्या लन देवाांच्या साऱ्या जगावर ते अांमि गाजवतात.” 

 
 ओलदससने साांलगतिे, “आलण म्हणून िलनेच्छू आलण आपण याांच्यात ि य द्धाने होणाऱ्या लदव्याांसाठ  
प्रासादात आवश्यक घटकाांच  जमवाजमव होईि तेव्हा त  दोघे अलविांब े करून सांगराच्या ध मरृक्र त 
साम ि झािेि  असत ि. तथालप पहाटेचे पलहिे लचन्ह लदसताक्षण , माझ  इच्छा आहे क , तू घर  जाऊन 
्या क ट ि लववाहेच्छूच्या दृष्ट स पडावसे. नांतर वराहपाि मिा द नवाण्या म्हाताऱ्या लभकाऱ्याच्या वषेात 
नगरास घेऊन येईि. ्या घरात मिा जर उद्धटपणे वागवण्यात आिे, तर मिा होणाऱ्या प डेबद्दि तू मन 
घट्ट केिे पालहजेस; आलण जर  ्याांन  तांगड्या धरून मिा तेथून ओढून काढिे हकवा माझ्यावर शसे्त्र 
रे्फकि  तर  ते सारे न सते बघत राहून तू सहन केिे पालहजेस. अथात तू ्याांना सभ्यपणे रै्फिावर घेतिेस 
लन जास्त लववकेाने वागण्यास िावण्याचा प्रय्न केिास तर चािेि; पण ते त झे म   च ऐकणार नाह त. 
्याांना दैव  शासन होण्याचा लदवस जव  आिा आहे; आलण त झ्या मनावर माझ्या आणख  एका योजनेचा 
भाग हबबवायचा आहे तो हा. जेव्हा त  महान य द्धन त लनप ण देव  ॲथ न  व े आि  आहे असे मिा साांगेि 
तेव्हा म  त िा मानेने ख णाव न. तो सांकेत लम ताच तू सभामांडपात इकडेलतकडे पडिेि  शसे्त्र गो ा करून 
प्रकोष्ठाच्या एका कोपऱ्यात स रलक्षत रचून ठेव. त  एकूणएक सवण घेऊन जाण्याच  दक्षता घे, आलण शसे्त्र 
नाह त, हे िक्षात आल्यावर लववाहेच्छू ्याांचे काय झािे म्हणून त िा लवचारत ि, तेव्हा काह तर  वरवर 
खर  वाटण्यासारख  गोष्ट रचून तू ्याांच  सांशयलनवतत्त  केि  पालहजेस. त िा असे साांगता येईि क , 
―ध रापासून बचावण्यासाठ  म  त  बाजूिा नेि ; कारण ओलदसस त्रॉयिा जाण्यापूवी त  मागे ठेवनू गेिा 
तेव्हापेक्षा त  लकत  वगे   लदसतात हे माझ्या िक्षात आिे. लवस्तवाच्या धग च्या पलरणाम ्याांच्यावर झािा 
होता लन ्याांच  र्फारच खराब  झाि  होत . लशवाय माझ्या मनात असाह  लवचार आिा–आलण त  अलधक 
गांभ र स्वरूपाच  गोष्ट होत –क , शस्त्राांचे न सते अम्स्त्वह  माणसािा ्याांचा वापर करण्यास प्रवतत्त करते; 
तेव्हा मद्राच्या नशते त मच्यात भाांडणे होऊन त म्ह  एकमेकाांना एखादेव े  द खापत करायचे, आलण 
भोजनो्सवात लबघाड होऊन िलनेच्छू म्हणून स्वतःच  प्रलतष्ठा घािवायचे !” 

 
 र्फक्त आपणा दोघाांसाठ  दोन खडगे, दोन भािे लन चामड्याच्या दोन ढाि  हाताश  लशल्लक असू 
देत–अशा लठकाण  क , जेथे चटकन जाऊन त  शसे्त्र आपल्यािा उचिता येत ि. व े येईि तेव्हा पॅिास 
ॲथ न  लन झ्यूस िलनेच्छूांचे िक्ष द सर कडे वधूेन घेत ि.  

 
 आणख  एक गोष्ट आलण ह  सवात महत्त्वाच , तू खरोखरच माझा प त्र असून आमचे रक्त त झ्या 
नसात असेि, तर ओलदसस परत आिा आहे हे कोणािाह  क णार नाह  याच  दक्षता घे. िेअर्ततझिा 
साांग ूनको, वराहपािािा नको, गतहखा्यातल्या सेवकाांपैक  कोणािाह  नको, हकवा ख द्द प नेिॉप िास द्धा 
नको. लस्त्रयाांचा कि क ण कडे आहे याचा छडा केव  तू आलण म च नयायचा आलण आपल्याश  एकलनष्ठ 
राहून आपल्यािा मानणारे कोणते आलण त झ्यासारख्या उत्तम राजक माराच्या बाबत तिे आपिे कतणव्य 
लवसरिेिे कोणते, हे आपल्यािा प रुषसेवकाांपकै  एकादोघाांच  चाांचण  घेऊन क ेि.  



 अनुक्रमणिका 

 पण ्याच्या उदात्त प त्रािा एक आके्षप नयायचा होता. ्याने म्हटिे, “तात, माझे स्वतःचे तेज 
यथाकाि त म्हािा माह त होईि याच  मिा लनलरृत  वाटते; उथ  ब द्ध च्या मूखासारखे वागण्याच  मिा 
सवय नाह . पण त म्ह  ठरव त आहात ्याप्रमाणे वागण्याने आपल्यािा काह  िाभ होणार नाह  असे मिा 
वाटतेच; आलण प न्हा एकदा लवचार करण्याचा आग्रह म  त म्हािा करतो. ते िलनेच्छू आपल्या घरात चैन 
कर त आपि  सामग्र  काह  राखून न ठेवता ्याांच्या घतणास्पद र त ने उडवनू टाक त असताना, 
वगेवगेळ्या शते वाड्याांकडे लर्फरून एकामागून एक सेवकाचा कि पाहण्यात त मचा कािके्षप र्फार होईि. 
त मच्याश  द्रोह करण्याबाबत अपराध  व लनरपराध  अशा स्त्र सेलवका कोण, ्या त म्ह  शोधून काढण्यास 
समथण होणे मिा अशर्कय वाटते; पण प रुषसेवकाांच्या बाबत त म्हणाि, तर माझे वैयलक्तक मत असे आहे क  
्याांच  पर क्षा कर त आपण शते वाड तून इतर्कयात लर्फरू नये, तर ते काम नांतर प ढे कराव–ेजर झ्यूसच्या 
इच्छेच  थोड  पूवणसूचना त म्हािा खरोखरच लम ाि  असेि तर !” 

 
 ्याव े  लपताप त्र याप्रमाणे पलरम्स्थत वर चचा कर त होते, ्या स मारास तेिेमकॅसिा लन ्याच्या 
अन यायाांना पायिॉसहून आणणार  ग ण  नौका नौकारॅयात प्रवशे कर त होत . त  कत ष्ट्णनौका ्याांन  तेथ ि 
खोि पाण्यात आणि  लन मग त  ओढून रेत च्या लकनाऱ्यावर घेति . ्याांच्या त्पर व रलशिेदाराांन  ्याांचे 
औजार काढून नेिे, आलण नौकेत ि बह मोि देणलया म्र्किलतअसच्या घर  नेल्या. राण ने घाबरून जाऊन 
आसव े गा ू नयेत म्हणून ्याांन  स ज्ञ प नेिॉप कडे लनरोप साांगण्यास दूत पाठलविा क  तेिेमकॅस 
अांतप्रणदेशात गेिा असून ्याने ्याांना नौका नगरािा नेण्याच  आज्ञा केि  आहे. योगायोगाने तो दूत लन 
राण िा त च वाता क लवण्यास येत असिेिा स्पात्र वराहपाि याांच  वाटेत भेट झाि . पण ते जेव्हा 
राजप्रासादािा पोहोचिे, तेव्हा सेलवकाांन  आपण वढेिे गेिो आहोत हे पाहून दूत बडबडिा, ―राज्ञ साठ  
सांदेश ! लतचा प त्र परत आिा आहे य‖ उिट वराहपािाने स्वतः प नेिॉप च्या कानावर, लतच्या प त्राने 
्यािा जे साांगण्याच  सूचना लदि  होत  ते सवण घातिे. सांदेश प्रामालणकपणे लदल्यावर ्याने प्रासाद लन 
्याचा पर सर याांच्याकडे पाठ लर्फरवनू परत आपल्या ड क्करवाड्याचा रस्ता स धारिा.    

 
 िलनेच्छूांना ्या बातम ने धक्काच बसिा आलण ्याांच्या उ्साहावर साांवट आिे. ते दािनातून 
एकामागून एक बाहेर आिे, आलण प्राांगणाच्या भव्य हभत जव ून महाद्यारासमोर ्याांन  एक सभा भरवि . 
लतच  स रुवात पॉलिबसप त्र य लरमकॅस याच्या भाषणाने झाि  तो म्हणािा,–  

 
 “लमत्र हो, तेिेमकॅसने आपल्या गर्तवष्ट दाांडगेपणाने लवजय नक्क च लम विा आहे, ्याचा जो प्रवास 
लनष्ट्र्फ  करण्यास आपण चांग बाांधिे होते तो ्याने स खरूप प रा केिा आहे. मिा एवढेच स चलवता येते क , 
उपिब्ध असिेि  सवोत्तम नौका पाण्यात ढकिून समथण नालवकसांघ जमवावा आलण लतकडे (तेिेमकॅसिा 
पकडायिा!) गेिेल्या आपल्या लमत्राांना लनरोप पाठवनू ता्का  घर  परत येण्यास साांगाव.े”  

 
 तो बोित असतानाच सहज व ून पाहणाऱ्या ॲम्म्र्फनॉमसिा ्याांच  नौका बसल्या जागेवरूनच 
लदसि . त  नौकारॅयातल्या जिपतष्ठावर आि  होत  आलण नालवक लतचे श ड ग ांडा ून वल्ह  चािव त 
होते. तो ख ष त हसून बाक च्याांना म्हणािा, “आता लनरोप पाठलवण्याच  काह  गरज नाह . आपिे लमत्र 
परत आिे आहेत. कोण  देवाने ्याांना क लविे असावे हकवा ्याांन  स्वतःच तेिेमकॅसच  नौका बाजूने 
लनसटून जाताना पालहि  असाव , पण लतिा ते पकडू शकिे नसाव.े” 
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 हे ऐकून सवणच मांड   उठून सम द्रव ेेवर गेि . तेथे ्याांन  ्वरेने त  कत ष्ट्णनौका ओढून काठावर 
घेति  आलण त्पर व रलशिेदाराांन  नालवकाांकडून औजारे उतरून घेति . िलनेच्छू मग एका गटाने 
सभास्थान  आिे आलण तेथे ्याांन  तरुण हकवा वतद्ध अशा द सऱ्या कोणािाह  आपल्यात घेतिे नाह . आलण 
तेथे य पैलथझप त्र ॲम्न्तनस याने आपिे इलतवतत्त कथन केिे. तो म्हणािा, “नरकात जावो तो बेटा ! पण 
देवाच्या मदत ने ्याने आपि  कातड  बचावि . लदवसभर आम्ह  आमचे टेहळ्ये वाऱ्याचा मारा असिेल्या 
टेकड्याांवर लठकलठकाण  उभे करून ठेविे होते आलण ्याांच्या मदत िा आणख ह  िोक वरचेवर पाठव त 
होतो. रात्र चे आम्ह  कध  लकनाऱ्यावर झोपिो नाह , तर सूयण माव ताच नौकारूढ होऊन पहाटेपयंत 
पाण्यावर तरांगत रालहिो. या आशनेे क  तेिेमकॅसिा पकडून ्याच  वासिात िावता येईि. दरम्यान 
कोण  भतूलपशाच्चाने ्यािा स्वदेश  आणिे ! म  ठासून साांगतो क  तेिेमकॅस आपल्या हातून स टता कामा 
नये, तर इथे लन आताच ्याच्या नाशाचा काह  मागण आपण लवचार करून काढिा पालहजे. कारण म  
प्रलतपादन करतो क  तो लजवांत आहे तोवर या आपल्या प्रकरणाचा समाधानकारक लनकाि आपल्यािा 
कध च िावता येणार नाह . तो माणूस डोर्कयाचा आहे लन ब द्ध चा उपयोग कसा करावा हे ्यािा क ते, 
आलण िोक आपल्याकडे आता कैवार घेण्याच्या दृष्ट ने म   च पहात नाह त. म्हणून ्याने सावणजलनक सभा 
बोिावण्याच्या अगोदरच आपण प्र्यक्ष काह तर  कत त  केि  पालहजे असे म  स चलवतो. कारण माझ्या 
शब्दाांच  मनाश  खूणगाठ बाांधा, क  तश  सभा बोिावण्यास तो लविांब िावणार नाह , आलण तेथे उभा राहून 
तो आपल्यावर आरोप ठेवणार आलण ्याच्या हत्त्येचा आम्ह  कट कसा केिा व नांतर तो आम्हािा सापडिा 
कसा नाह  हे सवांना तेव्हा साांगणारा तो सांतापिेिा मन ष्ट्य असेि! आपल्या अपकत ्याांचा पाढा ऐकून ते 
िोक वाहवा नक्क च करणार नाह त ! खरे म्हणजे असा सांभव आहे क  ते खांब र धोरण स्व कारून 
आपल्यािा स्वदेशाबाहेर परक याांकडे लनवालसत करत ि. अशा हािचाि लवरुद्ध आध च बांदोबस्त 
करायचा तर ्या माणसािा नगरापासून दूर ग्राम ण प्रदेशात हकवा रस््यावर धरिे पालहजे. मग ्याच  
आवक लन मािमत्ता आपल्यािा लम ेि लन आपण त  न्याय्यपणे आपसात वाटून घेऊ, आलण ्याच्या 
आईिा लन लतच्या नव्या नवऱ्यािा घर तेवढे ठेवनू घेऊ देऊ. पण जर त म्हािा माझा प्रस्ताव अमान्य असेि 
आलण ्यािा लजवांत लन साऱ्या वलडिार्तजत सांपदेचा स्वाम  म्हणून ्याने राहणे अलधक बरे वाटत असेि तर 
माझ  सूचना इतक च क , अतःपर ्याच  उ्कत ष्ट लमष्टान्न भोजने खाण्यास आपण येथे जमू नये, तर 
आपणाांपैक  प्र्येकाने स्वतःच्या घरून राण िा मागण  घािून काय ते िलनश ल्क देऊ कराव.े म्हणजे 
सवांत जास्त श ल्क देऊ करणाऱ्या आलण दैवाने लतचा पत  म्हणून लनवडिेल्या माणसाश  लतिा िलन करता 
येईि.” 

 
 या भाषणानांतर गाढ म लधता काह व े रालहि . अखेर लतचा भांग केिा द लिलकअमच्या धान्य लन 
ततणभमू त ि इच्छ काांपैक  सवात हहमतवान ॲलरलतआसचा नातू व राजा नायससचा प त्र ऑम्म्र्फनोमस याने. 
तो स ब द्ध मन ष्ट्य होता आलण ्याच्या वागण क ने तो एकटाच प नेिॉप पासून लवशषे मान्यता पाविा होता. 
आलण ्याने जो सल्ला आता लदिा ्यावरून ्या िोकाांचे सवात उत्तम लहत कशाने होईि हे पाहण्याचा 
्याचा उदे्दश लदसून आिा. तो म्हणािा,– 

 
 “लमत्र हो, तेिेमकॅसिा ठार मारण्यास म  तयार आहे असे त म्ह  मानू नये. राजवांश याांचे रक्त 
साांडणे ह  भयांकर गोष्ट आहे. द सरे काह  करण्याआध  देवाच  इच्छा काय ते आपण जाणून घेऊ या. जर 
सवणशलक्तमान झ्यूसच्या कौिाांन  ्या कत त स मान्यता लदि  तर म  त म्हा सवांना केव  सहाय्यच देणार 
नाह  तर स्वतः ्याचा मारेकर  होईन. पण देव जर नको म्हणािे तर म  त म्हािा हात मागे घेण्यास 
साांगेन.” 
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 ॲम्म्र्फनॉमसचा य लक्तवाद सवांना पटिा आलण सभा ्या लदवसाप रत  अलधक चचेलशवाय लनिां लबत 
झाि . ते सवण प्रासादात गेिे आलण प न्हा एकदा आपल्या लझिईदार िाकडाच्या आसनावर बसिे. 

 
 ते लववाहेच्छू कोण्या आ्यांलतक मयादेिा पोहोचण्यास तयार होते ते ्याांन  दाखलवल्यावर याच 
क्षणािा ्याांच्या समोरासमोर उभे राहण्याच  आकम्स्मक उमी प नेिॉप िा आि . लतच्या प त्राच्या वधाच  
चचा प्रासादात चािि  होत  हे लतिा प रते माह त होते. कारण मेदॉन याने ्याांचा वादलववाद आडून ऐकून 
लतिा पूवणसूचना लदि  होत . तेव्हा आता लतने आपल्या पलरचालरका भोवत  गो ा करून सभामांडपात 
आगमन केिे. राज्ञ िा शोभेशा भारदस्तपणे त  ्या तरुणाांकडे गेि  आलण आपल्या चमकदार लशरोवस्त्राच  
एक घड  गािाांवरून आडव  धरून भक्कम छताच्या एका स्तांभापाश  त  उभ  रालहि . तेथून ॲम्न्तनसवर 
रोख लर्फरवनू ्याच  लतने स्पष्ट शब्दात कानउघडण  केि ,– 

 
 “ॲम्न्तनस, इथाकात िोक म्हणतात क  त झ्या वयाचा त झ्याइतका शहाणा लन वार्कपटू कोण  नाह  
! ्याांना तू चूक ठरलविे आहेस; आलण द टप्प  द रा्मा म्हणून म  त झा लधःक्कार करते. मूढा ! झ्यूसने स्वतः 
्याांना मान्यता लदि  आहे, लन त म्हा दोघाांतिे सारे शत्र ्व ्याम  े पालवत्र्यभांजन ठरते, त  पूवीच्या 
उपकाराांन  िादिेि  कत तज्ञतेच  बांधने झ गारून तेिेमकॅसचा प्राणघात करण्याचा कट रचण्यािा त िा 
धाडस तर  कसे होते ! का आमच्याश  सिोख्याचे सांबांध असणाऱ्या थेस्प्रोलतअनाांवर घािा घािण्यात 
तालर्फअन सम द्रतस्कराांश  तो सहभाग  झािा होता म्हणून. त झ्या लप्यालवरुद्ध चवता ून उठिेल्या 
जनसम दायाच्या कोपापासून सांरक्षण लम वण्यास तो एकदा आरॅयािा इथे आिा होता हे तू लवसरिा 
आहेस ? िोकाांन  ्यािा ठार मारून ्याचे का  जच बाहेर खेचून काढिे असते ! ्याच्या लवप ि 
लम कत चे हरण केिे असते ते वगे ेच; पण ओलदसस मध्ये पडिा लन जनसमूहाच्या जबरदस्त चे ्याने 
लनयांत्रण केिे. तोच ओलदसस, ्याच्या पदरच्या खचाने त म्ह  र्फ कटचे खातप त जगता आहात, ्याच्या 
प्न चा अन नय कर त आहात आलण ्याच्या प त्राचा वध करण्याचा बेत कर त आहात, ्याम  े मिा काह  
यातना होत ि याच  लक्षत  न बा गता–म  त िा आज्ञा करते क  या साऱ्या उद्रोगाचा शवेट कर लन इतराांना 
त झे ऐकायिा भाग पाड.” 

 
 राण िा तोंड देण्याचे पॉलिबसप त्र य लरमकॅस याने आपल्या अांगावर घेतिे. तो म्हणािा, 
“प नेिॉप , आयकेलरअसच्या स ज्ञ कन्ये, काह  भ त  बा ग ूनको. हे धास्त चे लवचार मनातून काढून टाक. 
म  लजवांत असून पतथ्व च्या पाठ वर लदनप्रकाश पाहत आहे, तोपयंत तेिेमकॅसवर हहसक हात टाक ि असा 
मन ष्ट्य जन्मािा आिा नाह  लन येणारह  नाह . म  लनरथणर प्रौढ  लमरव त नाह , पण गांभ र स्य त िा साांगत 
आहे क , तसे द ष्ट्कमण करणाऱ्याचे कत ष्ट्णरक्त ्वलरत माझ्या भाल्याच्या टोकावर वाहू िागिे. नगराांचा लवध्वांस 
करणाऱ्या ओलदससने मिादेख ि नाह  का स्नेहाांलकत केिे, भाजिेिा माांसखांड माझ्या हातात देण्यासाठ  
मिा माांड वर घेतिे लन आरक्त मद्र उचिून माझ्या ओठाांना िाविे ! ्या ओलदससच्या पे्रमाने तेिेमकॅसिा 
माझा जगातिा लप्रयतम लमत्र बनविे आहे; आलण म  ्यािा आरॄासन देतो क  ्याने आपल्या ज वाबद्दि 
कोणतेह  भय बा गण्याचे कारण नाह . आम्ह  ्यािा ठार मारणार नाह . आता जर देवाांन च ्याच्या 
मत्यूचा आदेश लदिा तर त  गोष्ट वगे  , आलण मग ्यापासून स टका नाह .” 

 
 मातेचे भय दूर करण्यासाठ  य लरमकॅस असे म्हणािा, पण तो सवण व े ्याच्या मनात मात्र लतच्या 
प त्राचा घातहेतूच होता. पण प नेिॉप  वरच्या मजल्यावर ि आपल्या उत्तम महािात परत गेि , आलण 
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तेथे उ््विनयना ॲथ न ने स खद लनदे्रत लतचे डो े झोक पयंत त  आपिा लप्रय पत  ओलदसस 
याच्यासाठ  रडत रालहि . 

 
 याच सायांका   तो भिा वराहपाि, ओलदसस लन ्याचा प त्र, याांच्याकडे परत आिा. ते दोघे एका 
वषाचे ड क्कर मारून सायांभोजन लसद्ध करण्याच्या लन्यक्रमात ग ांतिे होते; तेवढ्ात ॲथ न ने 
ओलदससपाश  येऊन आपल्या जादूच्या दांडाने ्यािा स्पशण केिा, आलण तो प न्हा एकदा रूप बदिून 
मि न, वषेधार  वतद्ध बनिा. ्यािा न बदििेल्या रूपात पालहिे तर वराहपाि ्यािा ओ ख ि आलण 
ओ खल्यास ते ग लपत ठेवणे अशर्कय होऊन तो प नेिॉप िा त  वाता साांगायिा धावत जाईि हे लतिा भय 
होते. 

 
 वराहपािाचे तेिेमकॅसने स्वागत केिे, “तर मग आिात परत म्हणायचे, भिे य लमअस! नगरात 
वाता काय ? दबा धरून बसिेल्या लठकाणाहून आमचे बहाद्दर सरदार परत आिे का ? क  अजूनह  ्याच 
जागेवर माझ्या परत येण्याच्या वाटेमध्ये ते माझ्यासाठ  टपून रालहिे आहेत ?” 

 
 य लमअस म्हणािा, “म  नगरात जाऊन ्याबद्दि चौकश  करण्याच्या भानगड तच पडिो नाह . 
तेथे जाऊन वाता साांगून परत इथे यायच  मिा र्फारच घाई झाि  होत , आलण वाटेत त झ्या नालवकाांन  
प्रासादाकडे धावत पाठविेिा एक दूत मिा भेटिा. प्र्यक्षात वाता प्रथम त झ्या मातेिा ्यानेच साांलगति . 
पण एक गोष्ट मात्र मिाच साांगता येईि त िा ! कारण म  त  डोळ्याांन  पालहि . म  नगरापेक्षा उांचावर 
हर्तमझच्या टेकड पयंत चढिो होतो तेव्हा मिा एक नौका आपल्या नौकारॅयात लशरताना लदसि . 
लतच्यावर माणसाांच  गदी होत , आलण ढाि  लन द धार  भाल्याांचा समग्र शस्त्रसांभार. म  त  ्याांच  टो   असे 
समजिो, पण लनलरृत साांगता येत नाह  !” 

 
 राजप त्र तेिेमकॅसने जेव्हा हे ऐकिे तेव्हा लप्याकडे सम्स्मत दृष्ट के्षप केिा, मात्र तो य लमअसपासून 
िपवनू करण्याच  ्याने का ज  घेति .  

 
 आता ्याांचे काम सांपिे होते आलण जेवण तयार झािे होते. तेव्हा भ केल्या पोटाांन  ्याांन  बसून 
एकत्र सायांभोजन केिे. ्याांच  तहानभकू भागल्यानांतर ते शय्याांचा स खद लवचार करू िागिे आलण 
िौकरच लनदे्रच्या वराचा उपभोगह  घेण्यास ्याांनौ आरांभ केिा. 
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सगभ १७ – ओणदसस नगरास जातो 
 

 कोमि उषेने पूवणलदशवेर रक्तवणाचा लशडकाव केिा ्याव े  राजा ओलदससचा प त्र तेिेमकॅस 
नगरािा जाण्यासाठ  लनघण्यास उ्स क होता. ्याने आपि  मजबूत पादत्राणे पायाांवर बाांधि  आलण 
आपिा मोठा समतोि भािा उचिून घेताना तो आपल्या वराहपािािा म्हणािा,– 

 
 “काका, त म्ह  पाहत आहा क , आता म  नगरािा जातो आहे, आईच्या दृष्ट स पडायिा–कारण 
माझ  खात्र  आहे क , मिा हाडामासाचा असा प्र्यक्ष पाह पयंत त  रडायच  लन शोक करायच  थाांबणार 
नाह  ! त म्हािा माझ्या सूचना अशा आहेत–आपल्या अभाग  अभ्यागतािा नगरास घेऊन जा, आलण तेथे 
्यािा भोजनासाठ  भ क माग ूद्रा. ्यािा भाकर चा त कडा लन भाांडेभर पाण  देणारे उदारा्मे लनलरृत 
भेटत ि. मिा स्वतःिा सगळ्याच आल्यागेल्याांचा परामषण घेणे शर्कय नाह ; माझ्या डोर्कयावर र्फार कटकट  
आहेत. आलण जर या परर्कया माणसािा म  स चलविेिे रुचिे नाह  तर मग त  ्याच च चूक ठरेि. हा मागण 
अलप्रय वाटिा तर ते ्याचे नश ब. स्पष्ट बोिण्यावर माझा लवरॄास आहे हे म  मान्य करतो !” 

 
 येथे ओलदसस मध्ये बोििा, ―भिे रॅ मान, म  मागे राहण्यास उ्स क आहे असे समजू नका. 
अन्नासाठ  भ क मागायिा ग्राम ण भागापेक्षा नगर बरे; आलण मिा तेथे धमादाय लम ेि. कारण माझ्या 
वयाम  े शतेावर धन्याच्या हर आजे्ञिा त्पर असा राहण्यास म  अयोलय आहे. तेव्हा त म्ह  आपल्या मागािा 
िागा; आलण िवकरच ्याांना त मच  आज्ञा झाि  आहे ते हे राव मिा घेऊन येत ि; दरम्यान, लदवस 
तापेि तोवर म  शकेोट पाश  शकूेनह  घेईन. कारण हे माझे कपडे भार च लवरिेिे आहेत न  सका चे 
लहमशै् य माझ्या सहनशक्त पि कडचे ठरेि असे मिा भय वाटते. त म्ह  मिा साांलगतिेच आहेत क  
नगरात पोचण्यास दूरपयंत चािाव ेिागेि.” 

 
 आता तेिेमकॅस शतेाांमधून चाित बाहेर पडिा आलण लववाहेच्छूांवर सूड उगलवण्याचे बेत ्याच्या 
मनात आकार घेत असता ्याच  पाविे जिद पडू िागि . राजप्रासादापाश  तो पोहोचिा तेव्हा ्याने 
आपिा भािा एका उांच स्तांभािा टेकून ठेविा लन दगड  उांबरठा ओिाांडून तो आत लशरिा. 

 
 ्यािा पलहल्याने पालहिे ते ्याच्या दाईने, य लरम्र्किआने. त  बाकदार आसनाांवर कां बिे अांथर त 
होत . पाणाविेल्या डोळ्याांन  त  ्यािा भेटायिा धावि  आलण िवकरच ्याांचा स्वाम  खांब र व र 
ओलदसस होता, ्याांपैक  प्र्येक दास  ्याच्या प त्राभोवत  दाट  करून ्याच्या डोर्कयावर लन खाद्राांवर 
व्सि च ांबनाांचा वषाव कर त होत . आलण आता स ज्ञ लपनेिॉप  आपल्या शयनमांलदराबाहेर आि ; त  
आतेलमस हकवा स वणा ॲिोदायत सारख  मनोहर लदसत होत . प त्राच्या गळ्याभोवत  बाहू टाकून ्याच्या 
कपा ाचे लन स ांदर डोळ्याांचे च ांबन घेताना त  अरॅूत जण ूब डून गेि . “तर मग तू परत आिास, तेिेमकॅस, 
माझ्या िाडर्कया पोरा !” ह ांदके देत देत त  म्हणाि , “आलण मिा वाटत होते क , इतर्कया ग प्तपणे, इतके 
माझ्या इच्छेलवरुद्ध, आपल्या लप्रय लप्याचा शोध नयायिा पायिॉसिा तू लनघून गेिास, ्यानांतर तू माझ्या 
कध च दृष्ट स पडणार नाह स ! चि, साांग मिा सारे तू काय काय पालहिेस ते !” 

 
 तेिेमकॅसने शाांतपणे उत्तर लदिे, “माते, अशा घातक दैवगत मधून म  न कताच लनसटल्यानांतर 
कत पा करून मिा रडव ूनकोस हकवा माझ्या भावना चा व ूनकोस ! तर आपल्या सहचरींना घेऊन वर 
महािात जा आलण हातपाय ध ऊन नव  वसे्त्र धारण केल्यानांतर सवण देवाांच  प्राथणना कर आलण झ्यूसने जर 
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कध  लहशबे च कता करण्याचा लदवस आम्हािा प्रदान केिा तर ्याांना सवो्कत ष्ट उपायने आम्ह  देऊ असे 
वचन दे. म  स्वतः परत च्या प्रवासात माझ्याबरोबर आिेल्या एका नवपलरलचतािा घेऊन येण्यास 
प ण्यस्थानािा जातो आहे. ्यािा म  माझ्या भल्या नालवकाांसह नगरात प ढे पाठविा होता, लन म  येईपयंत, 
―्यािा आपल्या घर  नेऊन अपेक्षापूवणक न  मानाने वागव‖ असे पैलरअसिा साांगनू ्याच्याबरोबर म  ्यािा 
धाडिा होता.” 

 
 तेिेमकॅसच्या बोिण्याच  र त पाहून ्याच्या मातेने शब्द लतच्या ओठातच गोठिे. म कायाने लतने 
स्नान करून नववसे्त्र पलरधान केि  आलण मग स्वगीय देववतांदािा प्राथणना करून वचन लदिे क , जर झ्यूसने 
लतच्या घराण्यािा लहशबे च कता करण्याचा लदवस प्रदान केिा तर ्याांना सवो्कत ष्ट उपायने अर्तपण्यात 
येत ि. 

 
 दरम्यान तेिेमकॅस भरभर िाांब पाविे टाक त प्रासादमांडपातून गेिा आलण हात  भािा घेऊन 
पायाश  धावणाऱ्या दोन चप  लशकार  क त्र्याांसह बाहेर पडिा. ॲथ न ने ्यािा अशा काह  अदभतू 
डौिदारपणाने मांलडत केिे क  तो येऊ िागिा तसे सगळ्याांचे नेत्र सकौत क ्याच्याकडे व िे. 
उच्चक ि न लववाहेच्छूांन  ्याच्याभोवत  गदी करून हृदयात लवष खदखदत असताह  ओठाांवर मध र भाषणे 
घो वाव . पण ्याने ्याांना दूर झटकून मेन्तॉर, ॲम्न्तर्फस आलण हॅलिसर्तथझ याांच्याजव चे आसन घेतिे, 
कारण ्याच्या घराण्याश  या लतघाांचा र्फार पूवीपासून म  ातच स्नेह होता. हे ्याच्या प्रवासाबद्दि 
्याच्यावर प्रश्नाांचा मारा करू िागिे, तेवढ्ात शूिधर पैलरअस लथओम्र्किमेनस बरोबर तेथे आिा; 
्यानेच ्यािा रस््याांमधून प ण्यस्थानाकडे आणिे होते. आपल्या अभ्यागतािा दालक्षण्य दाखवण्यात 
क्षणभरह  अ ांट ां  न करता तेिेमकॅस ्यािा भेटायिा उठिा, पण बोिायिा स रुवात अगोदर केि  
पैलरअसने, आलण ्याने म्हटिे क  ता्का  काह  दास  ्याच्या घर  पाठवनू मेनेिॉसच्या देणलया प्रासादात 
पोहोचलवण्याच  व्यवस्था स कर कराव . तथालप, ्या गोष्ट बद्दि तेिेमकॅसचे स्वतःचे वगे े लवचार होते. तो 
म्हणािा, “नको पैलरअस, काय होणार आहे ते आपल्यापकै  कोणािाच ठाऊक नाह . जर आमच्या अम र 
िलनेच्छूांन  प्रासादात माझा वध करून माझ  सांपदा वाटून घेति , तर तू हकवा इथल्या उमराव लमत्राांपकै  
एखाद्राने ्या मूल्यवान वस्तू ठेवनू घेऊन ्याांचा उपभोग घेतिा तर मिा बरे वाटेि. उिट पक्ष  जर 
लववाहेच्छूांना ्याांचा अखेरचा लहशबे च कता करून घेण्यासाठ  ्याांच  पाठवण  करण्यात म  यशस्व  झािो, 
तर माझ  खात्र  आहे क  ्या देणलया माझ्या घर  पोहोचलवण्यात लजतका त िा लततकाच ्या पाहण्यात 
मिा आनांद होईि.” 

 
 हे ठरल्यानांतर आपल्या प्रवासाने लशणिेल्या लमत्रािा घेऊन तो घराकडे लनघािा आलण ्या भव्य 
प्रासादात ्यािा आणल्यावर ्याांन  आपि  प्रावरणे आसनाांवर टाकि  न  लझिईदार स्नानक ां डात उतरून 
अांगे स्वच्छ केि . ्याांना न्हाऊ घािून तैिमदणन करून झाल्यावर दासींन  ्याांना अांगरखे लदिे व ्याांच्या 
खाद्राांभोवत  ऊबदार प्रावरणे िपेटि . मग दोघे स्नानक ां डाांतून बाहेर लनघून आसनाांवर बसिे. एक दास  
उत्तम स वणणक ां भात पाण  घेऊन आि  आलण ्याांना हात ध ण्यासाठ  लतने एका चाांद च्या वाडलयावर धार 
धरि . लतने ओढून ्याांच्याजव  ठेविेल्या िाकड  चौरांगावर गांभ र गतहावलेक्षकेने थोडे रोट आलण लनवडक 
लमष्टाने्न आणनू माांडि  आलण म क्त हस्ताने सवण होते ते वाढिे. 

 
 प ढच्या उत्तम भोजनाचा समाचार घेत असता तेिेमकॅसच  माता ्याांच्यासमोर दािनाच्या एका 
स्तांभापाश  स खासनावर लवसावनू तक ण ट वर नाज क धागा कात त बसि . ्या धोरण  लपनेिॉप ने ्याांचे 
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पोटभर खाणेलपणे होईपयंत मौन सोडिे नाह . नांतर त  प त्रास म्हणाि , “तेिेमकॅस, म  वरच्या मजल्यावर 
जाऊन शय्येवर पडाव ेअसे लदसते–ओलदसस ॲमायदींच्या पाठ मागनू इलिअमिा गेिा तेव्हापासून माझ्या 
अरॅूांन  डाग िेल्या ्या माझ्या द ःखशय्येवर—कारण उच्चक ि न िलनेच्छूांन  माझ्या घरात आक्रमण 
करण्याआध , त झ्या लप्याच्या प नरागमनाबद्दि नेमके काय तू ऐकिेस, ते मिा साांगायच  तू कत पा करश ि 
असे लदसत नाह .” 

 
 तेिेमकॅस म्हणािा, “बांर तर माते, म  काय केिे ते त िा ऐकवतो. आम्ह  पायिॉसिा गेिो आलण 
तेथे नेस्तॉर राजािा भेट लदि . ्याने आपल्या महान हम्यात माझे स्वागत करून सवण प्रकारे आदरालतथ्य 
केिे. ्याने आलण ्याच्या राजक माराांन  इतर्कया ममतेने माझ  व्यवस्था ठेवि  क  जण ूतो माझा लपता लन 
म  द घण कािपयंत परागांदा झािेिा व प्रवासाहून न कताच परतिेिा ्याचा प त्रच ! पण खांब र व र 
ओलदसस लजवांत आहे क  नाह  याबद्दि जगातल्या कोणाकडूनह  एक शब्ददेख ि आपण ऐकिा नाह  असे 
्याने साांलगतिे. तथालप ्याने मिा प ढे शौयणशाि  मेनेिॉसकडे घेऊन जाण्यास एक उत्तम रथ लन 
घोड्याांच  जोड  लदि . आलण तेथे लजच्याखातर आगाइव्ह लन त्रोजन याांन  देवाांच्या इच्छेन सार इतके 
सोसिे ्या आरगॉसच्या हेिनिा म  पालहि . योद्धा मेनेिॉस याने ्वलरत मिा लवचारिे क  ्याच्या स खद 
िॅकेद मन भमू िा येण्यास मिा काय कारण पडिे; आलण जेव्हा म  सवण प्रकरण ्यािा समजावनू 
साांलगतिे तेव्हा तो उदगारिा, ―लधःकार ! तर मग ते भेकड, शूर प रुषाच्या शय्येत लशरकाव करून घेऊ 
इम्च्छतात तर ? जणू हलरण ने अांगावर लपणार  शावके एखाद्रा प्रबि हसहाच्या ग हेत झोपवनू उांच 
डोगरकड्याांवर लन गवता  खोऱ्यात चरायिा जाव े तसेच आहे हे ! हसह ग हेत परत येतो लन साऱ्या 
शावकाांच  भ षण हत्त्या होते; पण ्या टो  च  ज  अवस्था ओलदसस कर ि ्याहून त  वाईट नव्हे ! एकदा 
िेस्बॉसच्या स खद बेटावर ्यािा क स्त साठ  लर्फिोमेि लदझसमोर उभा राहून एकाच भयानक पेचात 
्यािा िो विेिे म  पालहिे; तेव्हा ्याच्या सवण लमत्राांना आनांद झािा. तात झ्यसू, अथ न  लन ॲपॉिो 
शपथ ! तोच ओलदसस ्या लववाहेच्छूांना भेटिेिा पाहणे मिा आवडेि ! ्वलरत मत् यू लन र्फसिेिे िलन हेच 
्या सवांच्या वायािा येईि ! पण त झ्या लवनांत बद्दि लन तू मिा लवचारिेल्या प्रश्नालवषय  म्हणश ि तर, 
टा ाटा  च  उत्तरे देऊन त िा र्फसलवण्याच  हकवा झ िलवण्याच  माझ  इच्छा नाह . उिट सम द्र लनवास  
वतद्धाकडून जे अमोघ शब्द म  स्वतः ऐकिे ते न िपवता हकवा काह  मागे राखून न ठेवता त िा सवण साांगेन. 
्याने मिा साांलगतिे क , कॅलिप्सो अप्सरेच्या ग हेत एका द्य पावर र्फार कष्ट  अवस्थेत ्यािा तो लदसिा; 
तेथे लतने ्यािा बांद वान करून ठेविे होते; कारण नौका हकवा नालवक सागरावर इतर्कया दूर नेण्यासाठ  
उपिब्ध असल्याखेर ज घर  परतणे ्यािा अशर्कय होते य‖ व र मेनेिॉसकडून मिा जे काह  क िे ते 
एवढेच; तेव्हा माझ  चौकश  सांपल्यावर म  ्याचा लनरोप घेतिा. स्वगणस्थ शक्तींन  मिा अन कूि वारा 
पाठविा आलण स्वर परत माझ्या लप्रय इथाकािा आणिे.” 

 
 तेिेमकॅसने जे साांलगतिे ते ऐकून लपनेिॉप चे हृदय र्फार हेिाविे आलण आता उच्चक ि न 
लथओर्किेलमस सांवादात सहभाग  झािा; ओलदससच्या राण िा उदे्दशून तो सादर बोििा, “रॅ मत , 
माझ्यावर लवरॄास ठेवा, मेनेिॉसच  मालहत  अचूक नाह . माझे म्हणणे ऐकिेत तर जास्त बरे होईि, कारण 
पूवणलचन्हाांचा अथण म  यथाथण लन स्यािा धरून आपणाांस साांगतो. इतर सवण देवाांव्यलतलरक्त झ्यसूच च, 
्याचप्रमाणे तेथ ि आलतथ्य सांभाराच  शपथ घेऊन म  साांगतो, क  या क्षणािा ओलदसस प्र्यक्ष इथाकात 
आहे–लवरॅाांत  घेत हकवा मागणक्रमण कर त, या अपराधाांचा मू ापयंत धागा शोध त आलण िलनेच्छूांवर 
उगलवण्याच्या सूडाच  योजना आख त–यािा साक्ष  आमच्या भल्या नौकेवरून पालहिेिा लन तेिेमकॅसप ढे 
म  घोलषत केिेिा तो शक नपक्ष .” 



 अनुक्रमणिका 

 शहाण  राण  म्हणाि , “महाशय, त म्ह  म्हणता ते खरे ठरो! ठरिे तर माझ्या औदायावरून 
त म्हािा क ेि, माझा स्नेह कसा असतो आलण त मच्या भालयाचा जग हेवा कर ि!” 

 
 ओलदससच्या प्रासादाच्या अांतभागात हा सांवाद चािू असता बाहेर ते िलनेच्छू ्याांच्या नेहम च्या 
सहजस्वैर प्रवतत्त ने सपाट प्राांगणभमू वर वियक्र डा लन शूिप्रके्षपण खे त होते; तेथेच पूवी खे त 
असिेल्या ्याांना आपण पालहिेिे आहे. जेव्हा सायांभोजनाच  व े झाि  तेव्हा सभोवारच्या ग्राम ण 
भागातून नेहम च्या राखणदाराांन  मेंढरे व व त आणि ; ्याांचा लनय क्त समारांभ-प्रम ख लन 
भोजनो्सवातिा सहभाग  मेदॉन ्याांना लनमांत्रण देण्यास आिा. तो म्हणािा, “आता त म्ह  रॅ मानाांन  
क्र डास ख उपभोलगल्यानांतर आत याव े असे म  स चलवतो, म्हणजे आपल्यािा सायांभोजन लसद्ध करता 
येईि. व ेेवर भोजनाच  प्रशांसा कराव  तेवढ  थोड .” लववाहेच्छूांन  आज्ञाधारकपणे आपिे खे  सोडून ्या 
महान प्रासादात गदीने प्रवशे केिा; तेथे आपि  प्रावरणे ्याांन  आसनाांवर टाकि  आलण काह  पूणण 
वाढिेि  मेंढरे लन बकर , ्याचप्रमाणे अनेक पोसिेिे ड क्कर लन क पाति  एक कािवड याांच  ह्या 
करून महाभोजनाच  तयार  आरांलभि . 

 
 दरम्यान ओलदसस आलण तो एकलनष्ठ वराहपाि हे ग्राम ण प्रदेशातून नगरात येण्याच्या तयार िा 
िागिे होते. या ग णरॅेष्ठ क पहार्कयाने प्रथम लनघण्याबद्दिचा प्रस्ताव केिा. तो म्हणािा, “लमत्रवयण, माझा 
धन  त म्ह  नगरात जाव ेम्हणािा, ्याप्रमाणे त मचा आज जाण्याचा अजून लनरृय आहे असे मिा लदसते. 
पण धन्याबद्दि मिा आदर लन भ त  आहे. तो मिा कदालचत ता्का  रागाविे आलण धन्याने लदिेिे दूषण 
ह  र्फार अलप्रय गोष्ट होऊ शकते. तेव्हा आपण आता चािायिा िाग ूया. लदवसाचा बराच मोठा उत्तम भाग 
उिटिा आहे आलण सांध्याका च्या स मारास त म्हािा बर च थांड  वाजण्याचा सांभव आहे.” 

 
 ओलदससने उत्तर लदिे, “समजिे लन मान्य झािे. शहाणपणा कोणता ते ऐकून म  ओ खतो. 
आपण लनघूया; आलण स रुवात पासून शवेटपयंत त म्ह  प ढे चािायिा हव.े पण मिा टेकायिा एक काठ  
द्राच, जर त मच्यापाश  तश  कापून तयार असि  तर; कारण त मच्या बोिण्यावरून माझ्या ध्यानात आिे 
आहे क  वाट चािायिा लबकट आहे.” 

 
 बोिता बोिता ्याने आपि  लनकत ष्ट र्फाटक  लपशव  लतचा आधाराचा पट्टा खाांद्रावर टाकून 
िटकावि  आलण ्याच्या बेताच  काठ  लनवडून य मेअसने ्यािा लदि . मग क पहाके लन क त्र  याांच्यावर 
शते वाड  सोपवनू ह  जोड  लनघाि . याप्रकारे काठ  घेऊन िांगडणाऱ्या लन दलरद्र  वशेात द न वतद्ध 
लभकाऱ्यासारख्या लदसणाऱ्या ्याच्या राजािा य मेअसने नगराकडे आणिे. 

 
 ्या खडका  वाटेने ते उतरत आिे ्याच्या बाजूिा, नगरापासून र्फार दूर नसिेल्या एका 
लठकाण  एक सावणजलनक पाणवठा होता; तेथे नागलरकाांसाठ  इथकॅस, नेलरतसलन पॉलिक्तर याांन  घडिेल्या 
एका दगडाच्या डोण त झऱ्याचे स्वच्छ पाण  पडत होते. तेथ ि ओिाव्यावर पोसिेल्या ॲल्डर वतक्षाांच  दाट 
झाड  भोवताि  होत . वर ि खडकातून तो श त प्रवाह खाि  कोस त होता आलण वरच्या बाजूस 
अप्सराांप्र ्यथण एक वदे  तयार करण्यात आि  होत . तेथे सवण प्रवास  ्याांचे देय देत असत. या लठकाण  
िलनेच्छूांच्या आहारासाठ  क पातल्या लनवडक बकऱ्याांना दोन धनगराांच्या मदत ने हाकून नेत असिेिा 
दोलिअसप त्र मेिॅम्न्थअस ्याांना भेटिा. ्या माणसाच  दृष्ट  याांच्यावर पडताच ्याने अशा ग्राम्य लशव्याांचा 
भड मार स रू केिा क  ओलदससचे लपत्त खव िे. 
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 तो प्राण  ओरडिा, “हा ! एका उचापत  बाव टाच्या दावण िा द सरा, एका मा ेचे मण  ! साांग रे, 
दलरद्र  ड क्करहार्कया, या कवड  हकमत च्या माणसािा, या लक स आणणाऱ्या लभकारड्यािा लन उ्सवाचा 
बेरांग करणाऱ्यािा तू कोठे घेऊन चाििा आहेस? साऱ्या दाराांच्या चौकटींना रेिून खाद्राांन  ्याांना लझिई 
देणाऱ्याांपैक  हा, त कड्याांसाठ  भ क मागणारा पण भाांड  घासायच्या काम  कध  तयार नसणारा ! ्यािा 
माझ्याकडे दे गोठ्याांच  लनगा ठेवायिा, कोंडवाडे झाडायिा लन करडाांप ढे चारा टाकायिा; तेथे तो 
द्ाच्या लनव  वर पोसून अांग धरेि एखादेव े  पण या बेयािा वाईट सवय  िागिेल्या लदसतात, लन 
शते वाड वर कामाकडे तो कध  ढ ांकूनस द्धा पाहणार नाह . ्यापेक्षा भ केसाठ  तोंड वेंगाड त गाव लर्फरून 
खादाड पोटाच  भरत  करणे ्यािा बरे वाटेि. तू माझे बोिणे न ट ऐकून ठेव लन बघ जर तो ओलदसस 
राजाच्या वाड्यावर गेिा तर काय होते ते. लतथल्या िोकाांकडून ्याचे जोरदार स्वागत होईि—पाय 
टेकण्याच्या घडवांचाांचा डोर्कयावर वषाव होऊन बरगड्याह  मोडत ि.” 

 
 असे बोिून तो बाजूने गेिा आलण जाताना ्या मूखाने ओलदससच्या लनतांबावर एक िाथ लदि ; 
तथालप, ्याम  े ओलदसस वाटेतून ढकििा गेिा नाह , इतका ठाम ्याचा उभा राहण्याचा पलवत्रा होता. 
ओलदससच  वतत्त  लद्यधा झाि ; ्ा काप रुषावर हातातल्या काठ चा प्रहार करून ्याचा ज व नयावा क  
कमरेभोवत  ्यािा पकडून उिथून भमू वर आपटून ्याचे डोके र्फोडाव.े शवेट  स्वतःिा आवरण्याइतका 
ठामपणा ्याने दाखविा. मेिॅम्न्थअसच्या समोर जाऊन ्याचा लधःकार केिा तो वराहपािाने, हात 
उांचावनू ्याने त म  च्या आवाजात प्राथणना केि , “लनझणराप्सराांनो, झ्यूसकन्यकाहो जर कध  
त मच्याप्र ्यथण ओलदससने एडर्कयाांच्या माांड्याांच  हकवा लवप ि वसेत वलेष्टिेल्या करडाांच  यज्ञाह त  लदि  
असेि, तर माझे हे मागणे प्रदान करा, क  स्वगणस्थ शक्तींच्या हाताने तो आमच्याकडे परत आणिा जावा! 
राव, तो त मच्या साऱ्या बढाईखोर चाळ्याांच  केव्हाच खबर घेईि, नगरात सग  कडे भटकत राहून, 
आपिे क प लनकाम  धनगराांवर सोपवनू नष्ट होऊ देणाऱ्या त मच  चट द रुस्त  कर ि तो !” 

 
 धनगर मेिॅम्न्थअसने प्रत्त्य त्तर केिे, “ऐका लपसा िेिे क तरडे कसे ग रग रत आहे! एक लदवस म  
्यािा इथाकातून मोठ्या कत ष्ट्णनौकेत घािून पाठवनू देईन लन ्याच्यावर अिोट कमाई कर न. 
ओलदससबद्दि म्हणश ि तर तो घर  परत येण्याच  शर्कयता येथून र्फार दूरच्या लठकाण च नष्ट झाि  आहे 
हे लनलरृत; लततक च खात्र  ्याचा म िगा तेिेमकॅस याचाह  आजच घात होण्याच —राजवाड्यात 
ॲपॉिोच्या रौप्यधन ष्ट्याने तर , नाह तर िलनेच्छूांच्या हातून तर  मिा देता येत  तर अगद  माझ्या 
मनासारखे झािे असते!” 

 
 हा शवेटचा टोमणा मारून ्याांना ्याांच्या सावकाश चाि ने येण्यास मागे सोडून तो झपाझप चाित 
राजप्रासादािा गेिा. तेथे थेट िलनेच्छूांकडे जाऊन ्याने ्याच्या लप्रय य लरमकॅस याच्यासमोर आसन 
घेतिे. पलरचारकाांन  ्यािा भाजिेिे माांस वाढिे आलण गांभ र गतहावलेक्षकेने रोट आणनू थोडे ्यािा 
खायिा लदिे. 

 
 दरम्यान ओलदसस लन ्याचा लवरॄासू वराहपाि येऊन पोहोचिे होते. पण आतून जेव्हा उत्तम 
घडण च्या व णा-वाद्राांचे स्वर ्याांच्या कानावर आिे तेव्हा ते थोडे थबकिे. कारण रे्फलमअस, मांड ींसाठ  
लततर्कयातच गाणे गाण्याच  तयार  कर त होता. वराहपािाचा दांड धरून ओलदसस ्यािा म्हणािा, 
“य मेअस, हा लनलरृतच ओलदससचा प्रासाद असिा पालहजे ! लकत ह  घराांमधून न स्या एका दृलष्टके्षपात तो 
ओ खून काढण्यासारखा आहे ! यात भवनाांपि कडे भवने आहेत. प्राांगणाच  तटबांद  लन लतचे ब रुज उत्तम 
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बाांधण चे आहेत आलण ते घड चे दरवाजे खरे सांरक्षण देणारे आहेत. ्या हम्याकडे पाहून त च्छतापूवणक नाक 
म रडणे कोणािा परवडणार नाह . आत भोजनािा बर च मांड   जमिेि  आहेतसे लदसते; माांस 
भाजल्याचा वास येत आहे, आलण कोण तर  व णावाद्र वाजव त आहे. लमष्टान्नभोजन लन सांग त नेहम  
एकाचव े  चािते.” 

 
 य मेअस म्हणािा, “त मच  चूक झािेि  नाह , पण त म्ह  जा्याच सूक्षमदृष्ट चे आहात ! आता 
आपण काय करायचे ते पाहू, एकतर प्रथम त म्ह  प्रासादात िलनेच्छूांकडे जाऊन म  आहे तेथेच थाांबायचे, 
हकवा त म्हािा अलधक योलय वाटिे तर त म्ह  येथे थाांबून मिा अगोदर आत जाऊ द्राव.े पण तसे केल्यास 
र्फार व े थाांब ूनका, नाह तर येथे बाहेर उभे रालहिेिे त म्ह  ्याांना लदसिात तर त मच्यावर ते काह तर  
रे्फकत ि हकवा मारूनह  घािवत ि. काय करायचे ते त म्ह च ठरवा.” 

 
 लधप्पाड ओलदसस बोििा, “ते बरोबरच आहे, वस्त म्स्थत  माझ्या ध्यानात आि . त म्ह  आध  आत 
जा, म  येथे थाांबतो; कारण मिा घाव लन रे्फकिेल्या वस्तूांचा मार खाण्याच  चाांगि  सवय आहे! रणात लन 
सम द्रावर म  जे सोसिे ्याने म  चाांगिा लचवट झािो आहे. तेवढ्ा सगळ्यानांतर आणख  थोड्याच  लभत  
कशािा? पण माणसािा जर काह  िपलवता येत नसेि तर ते ्याचे खा खा कर त उठिेिे पोट—तो 
लनभ े शाप—मन ष्ट्य जात च्या एकां दर कटकट चे कारण, ्याम  े, मोठाल्या नौका सज्ज करून, वैरण 
सम द्र पार करून शत्रूचे हवन लन नाश करण्यासह  ते प्रवतत्त होतात!” 

 
 ते जेथे बोित उभे होते तेथे जव च भमू वर पाय ताणून एक क त्रा पडिा होता, ्याने आता कान 
टवकारून डोके उचििे. ्याचे नाव होते आगणस. तो ओलदससचाच होता लन ्यानेच लशकलविेिा होता. 
पण ्याच्या ध मेपणाचे र्फ  लम ण्याआध च ्यािा पलवत्र इलिअमकडे लनघाव ेिागिे होते. अगद  पूवीच्या 
का ात तरुण लशकाऱ्याांन  ्या क त्र्यािा प ष्ट्क दा रानबकर , हर ण लन ससे याांच्या लशकार िा नेिेिे 
होते. पण आता धन्याच्या अन पम्स्थत च्या का ात द िण लक्षत झािेिा असा तो महाद्यारापाश  खेचरा–
ग राांच्या लवप ि शणेाच्या लढगाांवर पडिेिा होता. ओलदससच्या सेवकाांना ते शणेाचे ढ ग हिवनू ्याच्या 
लवस्त णण शते वाड वर खतासाठ  नेण्याच्या आज्ञा अजून लम ािेल्या नव्ह्या. तेथे गोलचडाांन  प डिेिा 
असा तो आगणस नामक लशकार  क त्रा पडिेिा होता. पण ओलदसस तेथे असल्याच  जाण व होताच ्याने 
शपूेट हािवनू कान खाि  पाडिे पण ्यािा उठून धन्यापाश  येण्याच  शक्त  आता उरि  नव्हत . तथालप 
ओलदससने डोळ्याच्या कोपऱ्यातून ्यािा पालहिे आलण वराहपािास आपल्या भावनेचे काह  लचन्ह लदसू न 
देता एक अरॅ ूप सून टाकिा. मग ्याने वराहपािाच्या भावना अजमावनू पाहण्यास स रुवात केि .  

 
 तो म्हणािा, “य मेअस, असा लशकार  क त्रा शणेात पडिेिा लदसावा, हे जरा लवलचत्रच वाटते! तो 
देखणा आहे, पण रूपाप्रमाणेच ्याचा वगे होता, क  तो न सताच धन  जेवताना ्यािा खाऊ घाितात लन 
शोभेसाठ  पा तात, अशा क त्र्याांपैक  एखादा होता हे मात्र खरोखरच साांगता येत नाह .” 

 
 वराहपाि य मेअस म्हणािा, “्याच्या धन्यािा परदेशात मरण आिे असा हा क त्रा आहे हे उघडच 
लदसते. ओलदससने त्रॉयिा जातेव े  रूपाच्या लन तयार च्या ्या ऐन बहरात यािा सोडिे तसा तो त म्ह  
पालहिा असतात, तर ्याच्या वगेाने लन जोषाने त म्ह  चलकत झािा असतात. वनातल्या वाटाांवर ्याने 
पाठिाग केिेि  क ठि ह  लशकार लनसटू शकत नव्हत . कारण बाक  साऱ्या ग णाांखेर ज वास ह ांगून माग 
काढण्यात तो पटाईत होता. पण आता ्याचे हाि आहेत; ्याचा धन  घरापासून दूर नाश पाविा आहे, 
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आलण ्यािा स्वच्छ ठेवण्याच्या बाबत त दास  बेलर्फक र आहेत. आज्ञा करायिा धन  जालयावर नसिा 
म्हणजे कतणव्ये जश  करायिा हव त तश  करण्यात सेवकाांना गोड  राहत नाह . मन ष्ट्य दास झािा म्हणजे 
सवणसाक्ष  झ्यूस ्याच्यातिा लनम्मा चाांग िपणा काढून घेतो.” 

 
 असे म्हणून ्यािा तेथे सोडून य मेअस ्या महासदनात लशरिा लन जेथे ते तरुण पे्रमव र जमिे 
होते ्या दािनात थेट गेिा. आगणस मात्र एकोण स वषांच्या लवयोगानांतर ओलदससवर एक दृष्ट के्षप 
टाकताच मत्यूच्या कत ष्ट्ण हस्ताखाि  गतप्राण झािा. 

 
 राजप्रासादात ि वराहपािाचे आगमन पलहल्याने तेिेमकॅसने पालहिे, लन ्यािा ता्का  खूण 
करून ्याने जव  बोिालविे. य मेअसने आजूबाजूस पाहून, िलनेच्छू दािनात भोजनास बसिे असता 
माांसखांड कापणारा पलरचारक वापर त असिेि  तेथ ि एक घडवांच  उचिि , आलण त  घेऊन पि कडे 
तेिेमकॅसच्या आहारर्फिकापाश  आणून ठेवनू लतच्यावर तो बसिा. पलरचारकाने माांसाचे वाढप आणून 
्याच्याप ढे ठेविे आलण एका टोपि तून ्यािा रोट लदिे. 

 
 ्याच्या पाठोपाठच ओलदसस भवनात लशरिा. काठ  टेक त िांगडत येत असता अांगावरच्या 
घाणेरड्या लदसणाऱ्या िक्तराांन  तो ह बेहूब एखाद्रा अलतवतद्ध लन लदनवाणा लभकार  लदसावा तसा लदसिा. 
दरवाजाच्या थोड्या आतल्या बाजूस िाकड  उांबरठ्यावर ्याने बैठक मारि . ्याने ्यािा पाठ टेकि  
होत  तो र्फार पूवी कोणा स ताराने ग  ग   त करून क शितेने अचूक रेषात घडलविेिा स रूच्या िाकडाचा 
खाांब होता. तेिेमकॅसने वराहपािािा ख णेने जव  बोिाविे आलण नाजूक टोपल्यातून एक सबांध मोठा 
रोट लनवडून ओांज  त राह ि इतर्कया माांसासह तो ्याच्या हात  देऊन साांलगतिे,– 

 
 “हे अन्न घे लन ्या नव न आिेल्या माणसािा दे. आलण ्यािा साांग क  स्वतः रे्फऱ्या मारून 
पा  पा  ने मांड  तल्या प्र्येकाकडे भ क माग; कारण लभकाऱ्यािा िाजा ूपणा करून चाित नाह .” 

 
 ओलदससने ता्का  एका प्राथणनेने प्रलतसाद लदिा : “स्वाम  झ्यूस, म  त िा प्राथणना करतो क  
तेिेमकॅसिा स ख  कर लन ्याच्या साऱ्या मनोकामना प ऱ्या कर.” मग ्याने अन्नासाठ  दोन्ह  हात प ढे 
पसरिे; ते अन्न सर  पायाांप ढ ि आपल्या गबाळ्या लपशव वर ठेवनू, दािनात चारणाचे गायन चािू होते 
तोपयंत तो ते खात रालहिा. ्या उत्तम वैतालिकाचे गाणे सांपत असता ्याने आपिे सायांभोजन प रे केिे, 
आलण आता मांड   मांडपात गोंगाट कर त असता ॲथ न  ओलदसससमोर प्रकट झाि  आलण लतने लनकड 
िावि  क  ्याने िलनेच्छूांकडून त कडे गो ा कर त रे्फर  माराव  आलण ्यातिे चाांगिे कोणते लन वाईट 
कोणते हे जाणनू नयाव.े याचा अथण मात्र असा नव्हता क  अखेर स त  ्याांच्यापैक  एकािाह  नाशापासून 
वाचवणार होत ! तेव्हा ओलदसस लनघािा आलण ्या िोकाांत एकामागून एकापाश  भ क माग ूिागिा. 
डाव कडून उजव कडे जात प्र्येकाप ढे जन्मभर लभकार  असल्यासारखा तो हात पसर त होता. ्याांन  
दयाब द्ध ने ्यािा अन्न लदिे आलण ्याच्या अवताराने आरृयण वाटल्याम  े ते एकमेकाांना लवचारू िागिे, क  
हा कोण लन कोठून आिा. येथे ्या मेंढपा  मेिॅम्न्थअसिा मध्ये तोंड घािण्यास सांध  लम ाि . “सरदारहो 
लन आपल्या थोर राज्ञ चे मानकर हो, या परर्कया माणसासांबांध  मिा थोडेबह त साांगता येईि कारण म  
्यािा आध  पालहिा आहे, जेव्हा तो ड क्करहार्कया ्यािा इकडे आण त होता ्याव े . पण तो कोण तो 
कोठून आिा ते मात्र खरोखर मिा माह त नाह .” 



 अनुक्रमणिका 

 ता्का  ॲम्न्तनस य मेअसवर घसरिा. तो ओरडिा, “आपल्या ड क्करहार्कयािा अगद  
शोभण्यासारख  गोष्ट ! का हो राव, त म्हािा लवचारू का क  या प डेिा त म्ह  नगरात कशािा आणिे ? 
आपल्या तोंड वेंगाडण्यान  आम्हािा सतावण्यास लन आमचे भोजन दूलषत करण्यास, आमच्याकडे काय 
भरपूर भटके लभकार  नाह त ? इथे त मच्या धन्याचे अन्न खायिा जमिेल्या िोकाांच्या सांख्येने काय त मचे 
समाधान नाह  म्हणून ्यात भर घािायिा हा आणख  एक पाह णा त म्ह  मांड  त बोिावनू आणिात ?” 

 
 वराहपािाने उत्तर लदिे, “ॲम्न्तनस, त मचा जन्म उच्च क िातिा असेि पण त मच्या भाषेत 
क ठि ह  शोभा नाह  ! सावणजलनक लहताथण झटणारा, भालवकथक, वैद्र, नौकाकार हकवा ्याचे गायन 
आनांददायक व्हाव ेअसा चारण–याांच्यासारखा एखादा असल्याखेर ज, भटक्या परर्कयािा आलतथ्याचा 
आग्रह करणे कोण अांगावर घेईि? कारण जगभर तशा प्रकारच्या अभ्यागताांचे स्वागत होते; उिट घर 
खाऊन दार तोंड  िावायिा कोण  लभकाऱ्यािा आत बोिावणार नाह . पण सवण िलनेच्छूांत ओलदससच्या 
सेवकाांश  सवात कठोर वागणारे त म्ह च आहात, आलण सवण सेवकाांत माझ्याश  तर जास्तच कठोर ! तथालप 
्याच  लक्षत  म  र्फारश  बा ग त नाह , जोपयंत माझ  स ज्ञ धन ण लपनेिॉप  लन उदात्त राजक मार वाड्यात 
लजवांत आहेत तोपयंत.” 

 
 तेिेमकॅस धोरण पणे मध्ये पडून बोििा, “आता प रे ! य मेअस, त झ  ॲम्न्तनसश  बोिाचाि  
झािेि  मिा चािणार नाह . खवचट शब्दाांन  माणसाचा क्रोध जागतत करणे आलण इतराांनाह  तसे 
करण्यास प्रवतत्त करणे याहून ्यािा द सर  आवड नाह .” मग तो ॲम्न्तनसकडे व िा लन ्यािा ्याने 
मनातिे स्पष्टपणे साांलगतिे, “ॲम्न्तनस, माझ्यालवषय च  त झ  लपततत ल्य कदर म  जाणतो आलण 
्याचप्रमाणे ्या परर्कयािा म  घराबाहेर हाकून द्राव ेह  त झ  उ्कां ठाह  ! देव करो लन असे काह  न घडो ! 
्यािा तूच काह तर  दे, ्याचे मिा काह  वैषम्य वाटणार नाह , खरे म्हणजे तू लदिेस तर बरे असे वाटते. 
त झ्या दातत्वाने माझ्या मातेिा हकवा राजसेवकाांपैक  कोणािा द ःख होईि असेह  त िा भय नको. पण 
त झ्या डोर्कयात तश  काह  कल्पनाच नाह . अन्न देऊन टाकण्यापेक्षा ते खाऊन टाकणेच त िा अलधक 
प्करत असेि.” 

 
 ॲम्न्तनसनेह  यथायोलय जबाब लदिा, “तेिेमकॅस, हे लनरथणक शब्द आहेत. तू आपि  ज भ लन 
सांताप मोकाट स टू देतोस! जर मिा ्यािा लजतके देण्याच  इच्छा आहे लततके सगळ्या िलनेच्छूांन  लदिे 
तर ्याच  ब्याद त न मलहने येथून ट ेि!” 

 
 असे बोित असता ्याने ्याचे स बक पाय जेवताना ्या घडवांच वर टेकिे होते त  
आहारर्फिकाखािून सवांसमोर बाहेर काढि ; पण बाक च्या सवांन  आपि  वाटण  देऊन िौकरच 
याचकाच  लपशव  रोटाांन  लन माांसाने भरून लदि . ओलदससने लववाहेच्छूांवर जो प्रयोग केिा होता ्याचे 
मोि द्राव ेन िागता ्यािा परत उांबरठ्यावर आपल्या जाग  जाऊन बसता येईि असे लदसू िागिे. पण 
तो वाटेत ॲम्न्तनसपाश  थाांबिा लन ्यािा प्र्यक्ष उदे्दशून बोििा. तो उदगारिा– 

 
 “दया ू रॅ मान, त मच  लभक्षा ! या थोर मांड  तिे सवांत कत पण त म्ह  नाह  ह  मिा खात्र  आहे. 
खरे म्हणजे इथल्या सवांत उच्चतम खानदान चे असे मिा त म्ह च लदसता, तसू लन तसू साक्षात् राजेच! 
इतराांपेक्षा जास्त दान त म्ह  करण्यास ते चाांगिेच कारण होईि–आलण म  त मच  स्त त  सवण जगभर गाईन. 
एक का  असा होता क  म ह  भालयवांताांतिा एक होतो, वैभवसांपन्न घरात राहणारा, आलण माझ्यासारख्या 
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भटर्कयािा तो कोण हकवा कशासाठ  आिा आहे हे न पाहता म  प ष्ट्क दा भ क घाति  आहे. माझे शकेडो 
सेवक होते लन स खोपभोगात राहून सधन गतहस्थ म्हणून समाजात आपिे स्थान घेण्यासाठ  जे जे िागते ते 
वैप ल्याने माझ्यापाश  होते. पण झ्यूसने–लनःसांशय काह तर  सब  कारण ्याच्याकडे असेि म्हणून–माझे 
होते ते सारे काढून घेऊन मिा उघडा पाडिे. माझ्या ज वनाचा नाश करण्यासाठ  भटक्या सम द्रदस्यूांच  
टो   घेऊन ईलजप्तच  जियात्रा करण्याच  ब द्ध  ्याने मिा लदि  आलण काय चम्कालरक र त ने माझा 
नाश झािा पहा ! पण शवेट  म  माझ्या बाकदार नौका नेऊन नाईि नद त काठािा िावल्या. माझ्या भल्या 
िोकाांना नौका साांभा ण्यास तेथेच रहायिा साांगून उांचावरून टेह ण  करण्यास काह  जणाांना धाडिे. 
पण ्याांच  डोक  लर्फरि  लन बघताबघता स्वतःच्याच हहसक कत ्याांन  बेर्फाम होऊन ्याांन  ्या उत्तम 
ईलजप्शन शतेाांवर ि टािूट केि , बायकापोरे प लवि  लन प रुषाांना ठार मारिे. ्याच  हाकाट  िौकरच 
नगरापयंत पोहोचि , आलण ्या भयसूचनेने चवता िेिे नागलरक सूयोदयािा बाहेर पडिे. सारा सपाट 
प्रदेश पदात , रथ लन चकाकत  शसे्त्र याांन  व्यापून टाकिा. गजणनाकार  झ्यसूने माझ्या िोकाांना घाबरवनू 
टाकिे. एका माणसािाह  उभे राहून शत्रूिा तोंड देण्याचे धैयण नव्हते, कारण आम्ह  सवण बाजूांन  वढेिे 
गेिो होतो. आमच्या बऱ्याच िोकाांना कापून काढून लन उरिेल्या बाक च्याांना दास म्हणून कामािा 
िावण्यास धरून नेऊन ्या िोकाांन  एकां दर प्रकरणाचा शवेट केिा. पण मिा तेवढा ्याांन  ्याांना 
भेटिेल्या एका लमत्रपक्ष याबरोबर सायप्रसिा जाऊ लदिे. तो होता आॲससप त्र मेंतॉर, ्या द्य पाचा 
लनर्तववाद राजा आलण आता सायप्रसहून माझा कष्टप्रद मागण काढ त म  येथे आिो आहे.” 

 
 ॲम्न्तनस ओरडिा, “आमचे जेवण लबघडवायिा कोण्या देवाने ह  प डा आमच्यावर घाति  
आहे? ्या लतथे मध्यभाग  उभा रहा लन माझ्या आहार र्फिकापासून दूर बैस, नाह तर त िा ईलजप्त लन 
सायप्रसचा असा नम ना दाखव न क  जो त िा गोड िागणार नाह ! या शठाांचे धाष्ट्यण लन उद्धटपणा तर  
पहा ! पा  पा  ने प्र्येक माणसािा न सते सताविे क  प रे, ते ्यािा लवचार न करता अन्न देतात. कारण 
्या सवांप ढे भरपूर आहे आलण द सऱ्याच्या वस्तूांवर उदार व्हायच्या व े  कोण ह  सांयम दाखव त नाह  
हकवा लवचार कर त नाह  !” 

 
 धोरण पणाने मागे होऊन ओलदसस बोििा, “अहा ! त मच्या रूपािा अन रूप त म्हािा ब द्ध  असेि 
असे समजण्यात माझ  चूक झाि ! इथे द सऱ्या माणसाकडे जेवायिा बसून भरपूर अन्न प ढे असताह  
भाकर चा एखादा त कडा उचिून मिा देणे ्याच्याने होत नाह , ते त म्ह  स्वतःच्या कोठ तिे लचमूटभर 
म ठदेख ि आपल्याच अन यायािास द्धा देणार नाह !” 

 
 हे ऐकून ॲम्न्तनसचा कोप खरोखरच भडकिा. एक क्र द्ध कटाक्ष ओलदससवर टाकून, वाटेि तशा 
अवाच्य भाषेत तो बोिू िागिा, “हे बोिल्यावर ―लजतां मया‖ अशा ऐट त म  त िा येथून लनसटून जाऊ 
देणार नाह  हे शपथेवर साांगतो. त झ्या माजोर पणानेच ते लनलरृत केिे आहे.” आलण एक घडवांच  उचिून 
्याने त  अश  रे्फकून मारि  क  जेथे पाठ िा उजवा खाांदा ज  तो तेथे त  ओलदससिा िागि . पण 
ओलदसस खडकासारखा अचि रालहिा आलण ॲम्न्तनसच्या अस्त्राने ्याचे पायह  ड म िे नाह त. 
सूडाच्या लवचाराांन  मन व्यापिे असता ्याने म कायाने न सते मस्तक हिविे. आलण याप्रमाणे तो 
उांबरठ्यापाश  परत गेिा. भरून र्फ गिेि  लपशव  खाि  टाकून तो मांड ींना उदे्दशून म्हणािा,– 

 
 “आमच्या लवख्यात राण चा अन नय करणारे त म्ह  सरदारहो, माझे बोिणे ऐका, माझ्या मनावरचे 
ओझे मिा येथे हिके करू द्रा. स्वतःच्या मािमते्तसाठ , आपल्या बैिाांसाठ  हकवा श भ्र मेंढराांसाठ  िढा 
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देताना एखादद सरा घाव माणसावर बसिा तर ्याबद्दि ओरडण्यासारखे हकवा िाज वाटण्यासारखे काह  
नाह . पण माणसाांच्या इतर्कया कटकटींना जे नतद्रष्ट कारण, ्या माझ्या करांया पोटाने माझ्यावर 
ॲम्न्तनसचा प्रहार ओढवनू आणिा, आलण लभकाऱ्यावरच्या अन्यायाचा सूड उगवणारे कोण  देव हकवा शक्त  
असत ि, तर आशा करतो क , ॲम्न्तनस ्याच्या िलनलदवसाआध च मेिेिा आढ ेि !” 

 
 ॲम्न्तनसने प्रत्त्य त्तर केिे, “बसून म कायाने खा बाबा, नाह तर क ठे द सर कडे जा. नाह तर 
आमचे तरुण िोक त िा तांगड  हकवा दांड धरून र्फरर्फटत बाहेर काढून आपादमस्तक सोिून काढून त झ्या 
भाषण-स्वातांत्र्याचा शवेट करत ि !” 

 
 पण बाक च्याांना र्फारच राग आिा आलण सवणसाधारण मत एका तरुण पे्रमव राने व्यक्त केिे. तो 
म्हणािा, “ॲम्न्तनस, ्या लबचाऱ्या भटर्कयािा मारणे ह  त झ  चूक झाि . तो जर कोण  स्वगातिा देव 
लनघािा तर त झे मरणच ओढविे आहे आलण देव खरोखरच परदेश  अपलरलचताचा वशे घेऊन नाना रूपाांन  
आपल्या नगरातून हहडतात; हे पहायिा क  िोक न ट वागत आहेत क  अनावर होत आहेत !” 

 
 िलनेच्छूांचे मत तसे होते तर  ्याांच्या म्हणण्याकडे ॲम्न्तनसने म   च िक्ष लदिे नाह . आलण 
तेिेमकॅसिा जर  तो प्रहार स्वतःचे का  ज भोसकल्यासारखा जाणविा तर  ्याने डोळ्याांत अरॅू येऊ 
लदिे नाह त, गप्प राहून डोके हिविे लन मनात सूडाचे लवचार चािू ठेविे. पण जेव्हा परर्कया माणसावर 
ॲम्न्तनसने केिेिा हल्ला यथाक्रम स ज्ञ राण  लपनेिॉप च्या कान  गेिा, तेव्हा दास  ऐकत असता त  
लच्कारि , “धन धणर ॲपॉिो, ्याने जसा केिा तसाच प्रहार ्याच्यावर कर!” आलण गतहावलेक्षका 
य लरनोम ने लतच्या स रात आपिा स्वर लम वनू म्हटिे, “अहा, जर आपल्या साऱ्या इच्छा सर्फि होत 
अस्या तर, ्याांच्यातल्या एकाह  माणसािा उद्राचा लदवस उजाडिेिा लदसिा नसता !” 

 
 लपनेिॉप  प ढे बोिि , “भल्या दाई, ्या साऱ्याच टो  चा, ते रच त असिेल्या द ष्ट कटाांम  े म  
दे्यष करते, पण ॲम्न्तनस ्या सवांमधिा न चतम द रा्मा आहे. दालरद्र्याने भ क मागणे ्यािा भाग पडिे 
असा एक द दैव  भटर्कया लर्फरत घरात आिा लन ्याने ्या िोकाांप ढे भ क मालगति . बाक  साऱ्याांन  
उदारपणे ्याांच  झो   भरि  पण ॲम्न्तनसने ्याच्या पाठ वर घडवांच  रे्फकून मारि  लन ्याच्या खाांद्रावर 
घाव बसिा.” 

 
 स्वतःच्या महािात बसून लपनेिॉप  या प्रकरणाच  दासींबरोबर चचा कर त होत  ्याव े  थोर 
ओलदसस आपिे सायांभोजन कर त होता आलण आता राण ने आपल्या लवरॄासू क पहार्कयािा जव  
बोिावनू साांलगतिे, “भल्या य मेअस, जाऊन ्या अपलरलचतािा इकडे यायिा साांग. माझ  इच्छा आहे क  
्यािा अलभवादन करून, ्याने माझ्या व रपत बद्दि काह  ऐकिे आहे का हकवा स्वतः डोळ्याांन  ्यािा 
पालहिे आहे का, हे लवचाराव.े ्याने दूरपयंत प्रवास केिेिा लदसतो.” 

 
 य मेअस म्हणािा, “माझ्या राज्ञ देव , मिा एवढेच वाटते क  ते िलनेच्छू शाांत रहावते! तो असे 
वतत्ताांत साांग ूशकेि क  त म्ह  मांत्रम लध व्हाि. मिा हा ख िासा करावयािा हवा क  ्याच्या नौकेपासून तो 
प ून आल्यावर ्यािा पलहल्याने भेटिेिा माणसू म च होतो. म्हणनू त न रात्र  लन त न लदवस म  ्यािा 
माझ्या झोपड त ठेविा, पण तर ह  ्याच्या सांत्रस्त आय ष्ट्याच  कहाण  ्यािा प र  करता आि  नाह . घर  
माझ्या शजेार  तो मन ष्ट्य आपल्या लचत्तवधेक गोष्ट  साांगत असता ऐकत बसणे म्हणजे गायनाने हृदयािा 
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पाझर र्फोडण्याच  प्रलतभा असणाऱ्या एखाद्रा चारणावर दृष्ट  लख वनू बसणे व तो गात आहे तोपयंत ऐकत 
रहाण्याखेर ज कशाच ह  पवा न वाटणे होय. 

 
 ्याांच्या क ट ांबाद्यारे ओलदससश  ्याचा पलरचय असल्याचे तो साांगतो, आलण आपण जेथे लमनोअन्स 
राहतात ्या र्कि त घराण्यामध्ये जन्मिो म्हणतो. तेथून घरांग णाऱ्या दगडासारखा लनघून, अनेक कष्टपूणण 
साहसाांमधून जाऊन अखेर तो आपल्याकडे आिा आहे, आलण तो असांलदलधपणे म्हणतो क  ्याने 
ओलदसससांबांध  वाता ऐकि  आहे, तो जव च लन लजवांत आहे–सांपन्न थेस्प्रोलतअन देशात, आलण तो स्वदेश  
सांपत्त  आण त आहे.” 

 
 शहाण  राण  म्हणाि , “आताच जा लन ्यािा बोिाव, म्हणजे ्याच  कथा मिा ्याच्याकडूनच 
ऐकता येईि, आलण ्या इतराांना आमच्या महाद्याराश  हकवा वाड्यात बसून स खोपभोग घेऊ दे. ्याांना 
कशाच च का ज  नाह , कारण ्याांच  स्वतःच  सांपत्त , ्याांच  भाकर  लन म रिेिे मद्र ्याांच्या घर  हात न 
िागता पडिे आहे; सेवकाांखेर ज ्याांना कोणािा पोसाव ेिागत नाह . दरम्यान ते मात्र सग ा का  
आमच्या घराच्या आतबाहेर करण्यात घािव त आहेत–आमचे बैि, मेंढरे लन पोसिेि  बकर  कापून 
खात, लमष्टान्नाच्या पांक्त  उठव त लन आमचे चमकदार मद्र लपऊन टाक त! उदध्वस्त होत असिेल्या साऱ्या 
समतद्ध बद्दि हकलचतह  लवचार ते कध च कर त नाह त. स्य हे आहे क  घरातून या रोगाचा लनःपात 
करण्यास ओलदसससारखा हात  सूत्र घेणारा समथण असा द सरा कोण  नाह . अहा ! लकत  बरे होईि जर 
ओलदससिा परत स्वतःच्या देशािा यायिा लम ािे तर ! तो आलण ्याचा प त्र स्वर या िोकाांना ्याांच्या 
पापाचे प्रायलरृत देत ि !” 

 
 लतचे बोिणे सांपत असता, तेिेमकॅसिा एक जोराच  हशक आि . लतचा आवाज घरभर घ मून 
माणसे अ्यांत भयचलकत झाि . लपनेिॉप  हसून य मेअसकडे व ून उ्स कतेने बोिि , “तू जाच लन ्या 
अपलरलचतािा येथे माझ्याकडे घेऊन ये. म  जे सारे बोििे ्याच्यावर ―तथास्तू‖ असा आश वाद देणार  
माझ्या म िाच  हशक तू ऐकि  नाह स का ? लतचा अथण लनलरृत प्र्येक िलनेच्छूांचे मरण ! ्यातल्या कोणाह  
माणसािा ्याच्या दैवाने लनलरृत केिेिा ्याचा मत्य ूटा ता येणार नाह . आणख  एक गोष्ट लन त  लवसरू 
मात्र नकोस, जर ्याने साांलगतिेि  ्याच  कहाण  ऐकून लतच्या स्यतेबद्दि माझ  खात्र  पटि  तर म  
्याच्या अांगावर व्यवम्स्थतपणे नवा अांगरखा लन प्रावरण चढवनू देईन.” 

 
 या सूचना घेऊन वराहपाि लतच्याकडून लनघािा आलण अपलरलचताश  जाऊन ्यािा ्याने तो 
सांदेश यथायोलय पोहोचलविा. तो म्हणािा, “लमत्रवयण, तेिेमकॅसच  माता, स ज्ञ लपनेिॉप  त म्हाांिा भेटू 
इम्च्छते. त  द ःख ग्रस्त आहे व आपल्या पत बद्दि त म्हाांिा काह  प्रश्न लवचारण्याच  लतिा उ्कां ठा आहे. 
त म्ह  साांगता ते सग े खरे आहे, अश  जर लतच  खात्र  झाि  तर त  त मच्या अांगावर नवा अांगरखा लन 
प्रावरण चढवणार आहे, ्याच च जरूर त म्हाांिा द सऱ्या कशापेक्षा जास्त आहे आलण मग गावात 
भाकर साठ  भ क मागून त म्हाांिा पोट भरता येईि, गावातिे दानश ि िोक त म्हाांिा लभक्षा घाित ि.” 

 
 दृढाांग ओलदससने उत्तर लदिे, “य मेअस, आयकॅलरअसकन्या स ज्ञ लपनेिॉप  लहिा मिा ठाऊक 
असिेि  सार  खर  वाता साांगायिा मिा आनांदच होईि. कारण ओलदससबद्दि मिा चाांगि  मालहत  
आहे, ्याच्या आपत्त त म  सहभाग  झािेिा होतो. पण स्वगापयंत ्याांच्या औद्ध्याचा लन हहसक कत ्याांचा 
डांका पोहोचेि ्या या उपद्रवकारक तरुण पे्रमव राांच्या समूहाच  मिा भ त  वाटते! इतर्कयातच म  



 अनुक्रमणिका 

लनमूटपणे ्या जागेतून चाित जात असता ्या प्राण्याने माझ्यावर जेव्हा वदेनाकार  प्रहार केिा तेव्हा 
तेिेमकॅसने हकवा द सऱ्याह  कोण  मिा वाचलवण्यास बोटह  उचििे नाह , तेव्हा सूयास्तापयंत घरात 
आतल्या बाजूस थाांबून आपिा अलधरेपणा आवरून धरण्यास लपनेिॉप िा आग्रहाने साांग. नांतर मग त  मिा 
लतच्या पत बद्दि लन ्याच्या परत येण्याच्या लदवसालवषय  प्रश्न लन लवचारू शकेि आलण आतल्या बाजूस 
शकेोट च्या जास्त जव  बसण्यास मिा जागाह  देऊ शकेि. कारण माझ  वसे्त्र म्हणजे केव  िक्तरे 
आहेत, ते त म्हािा माह तच आहे; कारण सवांत आध  म  आिो तो ―त मच्याकडे‖.” 

 
 ्याचे काय म्हणणे होते ते ऐकल्यानांतर वराहपाि लनघून आिा, आलण लपनेिॉप च्या महािाचा 
उांबरठा ओिाांडताच लतने ्यािा हटकिे. त  उदगारि , “य मेअस, तू ्यािा आणिे नाह स? असे तो 
मन ष्ट्य वागतो याचा अथण काय? कोणातर  लवलशष्ट माणसाच  ्यािा भ त  वाटते क  घरात घोटा ण्याच  
र्फक्त िाज वाटते आहे? अशा प्रकारच्या ब जरेपणाने लभकार  यशस्व  होत नसतात!” 

 
 य मेअस म्हणािा, “्यािा स्वतःचा बचाव करायचा आहे, ्या द रा्म्याांच्या टो र्कयाच्या 
कचायापासून; आलण ्याबाबत त ्याचे म्हणणे बरोबर आहे; द सऱ्या कोणािाह  तसेच वाटेि. ्याच  
प्राथणना आहे क  सूयास्तापयंत त म्ह  थाांबाव;े देव , त म्हािाह  त  व े जास्त सोय च  होईि, कारण तेव्हा 
्याच्याश  त म्हाांिा ग प्तपणे सांभाषण करता येईि!” 

 
 लपनेिॉप ने उत्तर लदिे, “हा परका मन ष्ट्य मूखण लदसत नाह . काय होऊ शकेि याच  ्यािा 
चाांगि  कल्पना आहे. कारण साऱ्या जगात याांच्यासारख्या द राचार  लन द ष्ट प रुषाांचा असा द सरा गट 
असेि असे मिा वाटत नाह .” 

 
 ्याचा सांदेश पोहोचवनू झाल्यावर तो स्पात्र वराहपाि लतच्याकडून लनघून परत मांड  त आिा 
आलण ता्का  तेिेमकॅसपाश  जाऊन इतराांना ऐकू न जाईि असे ्याच्या कानात ह ूच ्याने लनकड ने 
साांलगतिे, “लप्रय स्वाम , त मच्या लन माझ्या ज लवकेच  साधने असणाऱ्या आपल्या ड कराांच  लन शते वाड च  
वास्तप स्त करायिा म  िौकरच लनघून जात आहे. इथल्या प्र्येक गोष्ट वर िक्ष ठेवणे आता त मच्याकडे 
िागिे. प्रथम स्वतःच्या स रके्षबद्दि दक्ष असा, आलण त मच्यावर काह  सांकट येणार नाह  याबद्दि 
खबरदार  नया. कारण इथिे प ष्ट्क से तरुण राजप रुष आपल्यािा र्फारसे अन कूि नाह त. आपिा ्याांन  
घात करण्याआध  नरकात जावोत ते सग े!” 

 
 “र्फार उत्तम, काका!” तेिेमकॅस म्हणािा, “त मचे सायांभोजन झाल्यावर त म्ह  जा आलण सका   
मारण्यासाठ  काह  चाांगिे पश ूघेऊन या. इथल्या गोष्ट  देवाांवर लन माझ्यावर सोपवा.” 

 
 वराहपाि प न्हा लझिईदार आसनावर बसिा, आलण आपि  भकू-तहान भागलवल्यावर आपल्या 
ड कराांकडे चािता झािा. ्याच्यामागे माव ्या लदवसाच्या प्रकाशात, भोजनो्सवात लन नाचगाण्यात 
मनसोक्त रांगिेल्या िोकाांन  सभामांडप लन प्राांगणे गजबजून गेि . 
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सगभ १८ – प्रासादात णभकारी 
  

 आता ्या लठकाण  एक सामान्य लभकार  अवतरिा. तो इथाकातल्या रस््यात भ क मागून 
उपज लवका कर त असे आलण कध ह  समाधान न होणारा हावरेपणा लन लदवसभर खातलपत राहण्याच  
क वत याबद्दि तो क प्रलसद्ध होता. तो चाांगिा आडदाांड होता, तर  लदसायिा दाांडगा असूनह  ्यािा 
लचवटपणा हकवा ब  म   च नव्हते. तो जन्मिा तेव्हा ्याच्या शाांत स्वभावाच्या आईने ्यािा ॲनेअस हे 
नाव लदिे होते. पण कोण्याह  कामासाठ  हकवा लनरोपासाठ  तो प्र्येकाच्या इशाऱ्यािा मान त कव त 
असल्याम  े सवण तरुण िोकाांन  ्यािा “आयरस” हे टोपन नाव लदिे होते. हा मन ष्ट्य आता येथे आिा, 
आलण ओलदससिा ्याच्याच वाड्यातून घािवनू देण्याचा ्याचा लनरृय होता. ्याने ता्का  आक्रमक 
भाषा स रू केि .  

 
 “ए म्हाताऱ्या, देवड वरून बाजूिा हट नाह तर तांगड  धरून र्फरर्फटत खेचिा जाश ि. ते सग े 
िोक त िा ओढून काढण्यासाठ  मिा डोळ्याांन  ख णव त असिेिे लदसत नाह त का त िा? मिा काह  
तसे करण्याच  मोठ  हौस नाह , म्हणा! पण उठ आता, नाह तर त झ्यामाझ्यात मारामार  होईि!” 

 
 चपिमत  ओलदससने ्याच्याकडे क्र द्ध म दे्रने पालहिे. तो बोििा, “राव, त मच्या वाटेिा म  
शब्दाने हकवा कत त नेह  गेिेिो नाह , अथवा कोण  त म्हािा अगद  उदारपणे भ क घाति  तर  मिा ्याच  
पोटद ख  नाह ! या देवड वर आपणा दोघाांनाह  जागा आहे, लन द सऱ्याच्या मािासाठ  त म्हािा कां ज षपणा 
करावयाचे कारण नाह , कारण माझ्यासारखेच त म्ह ह  एक भटके लभकार  लदसता आलण दोघेह  पोटासाठ  
देवावरच अविांबून आहोत. मिा आव्हान देण्याआध  दोनदा लवचार करा, नाह तर एकदा त म्ह  मिा 
लडवचल्यावर जर  म  म्हातारा असिो तर  त मचे ओठ लन छात  त मच्याच रक्ताने रांगव न आलण लशवाय 
याम  े उद्राचा लदवस मिा जास्त शाांततेचा लम ेि. कारण म  लनलरृत साांगतो क  हा ओलदससचा प्रासाद 
प न्हा कध च त म्हािा परतून आिेिे पाहाणार नाह .” 

 
 हे ऐकून आयरस–लभकाऱ्याचे माथे भडकिे. तो ओरडिा, “हा! खादाडाकडून एवढ  सर्फाईदार 
बडबड, एखादा म्हातार  स्वयांपाक देख ि याहून ऐट त बोिू शकणार नाह . पण या माणसासाठ  एक 
खतरनाक र्कि प्त  आहे ग िदस्तात माझ्याकडे. उजव्या डाव्या दोन ठोश्यातच ्याचे सारे दात उखडून 
लनघून, नासधूस करणाऱ्या ड कराच्या स ळ्याांसारखे भ ईवर पडत ि. चि, आपिे कपडे वर खेचून घे, लन 
आपण कसे िढतो ते या बड्या िोकाांना पाहू दे–जर खरोखरच आपल्याहून वयाने िहान असिेल्या 
माणसाांश  झ ांज घेण्याच  त िा छात  असि  तर!” 

 
 याप्रमाणे उांच दरवाजाप ढच्या लझिईदार देवड वर हे दोघे एकमेकाांना भडकवण्यास जोरात 
सरसाविे असता राजक ि न ॲम्न्तनसच  दृष्ट  ्याांच्या हािचाि वर गेि . तो प्रम लदत होऊन हसिा 
आलण इतर िलनेच्छूांना ओरडून म्हणािा,– 

 
 “लमत्रहो, ह  सवात बहार च  गोष्ट आहे. आपल्यासाठ  जण ू थेट स्वगातून एक लवशषे 
स खोपभोगाच  देणग  पाण्यावर वाहत आि  आहे. तो परका माणूस लन आयरस एकामेकाांना म लष्टय द्धाचे 
आव्हान देत आहेत. आपण तो सामना व्हायिा िाव ूया झटपट !” 
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 हसत हसत ते सग े उड्या मारून उठिे आलण िक्तराांचा वशे अांगावर असिेल्या ्या दोन 
लभकाऱ्याांभोवत  ्याांन  गदी केि . प न्हा एकदा ॲम्न्तनसचा मनलम ाऊ आवाज आिा,– 

 
 “सभ्यहो, एक सूचना आहे, ्या लतथे शकेोट पाश  काह  बकऱ्याांच  उदरे भाजून तयार होत आहेत. 
्याांच्यात वसा लन रक्त भरून त  सायांभोजनासाठ  आपण बाजूिा ठेवि  आहेत. माझा असा प्रस्ताव आहे 
क  या दोघात जो हजकून स्वतःच  अलधक पात्रता लसद्ध कर ि ्यािा प ढे येऊन ्या अजोदरातिे एक 
लनवडून घेऊ द्राव.े इतकेच नव्हे तर ्यािा ख ष ने आपण साकसूरत पांक्त िा घेऊ आलण द सऱ्या 
कोणािाह  या मांड  त भ क माग ूदेणार नाह .” 

 
 ्या सवांन  ॲम्न्तनसच्या कल्पनेिा मान्यता लदि , आलण धूतण ओलदसस आपल्या भलूमकेिा 
साजेिसे बोििा, “लमत्रमांड  , कष्टाांन  लशणिेिा एक म्हातारा लन ्याच्यापेक्षा कम  वयाचा एक माणसू 
याांच्यातल्या झ ांज त काह च अथण नाह . तर  पण माझे हे बेटे खोडसा  पोट मिा मार खायिा प्रवतत्त करते 
आहे. म्हणून म  आपणा सवांना एक गांभ र वचन देण्यास लवनांत  करतो. आयरसच  बाजू कोण ह  नयायच  
नाह . त म्हा कोणाकडून एखादा लनयमबा् घाव खाऊन ्याांच्याप ढे हरणे मिा नको आहे.”  

 
 तसे आरॄासन ्यािा देण्यास सवणजण तयार झािे, आलण योलय ्या गांभ रपणे वचनदान झाल्यावर 
राजप त्र तेिेमकॅसने आपिे म्हणणे साांलगतिे,– 

 
 “अपलरलचत, या माणसालवरुद्ध उभा राहण्याचा लनधार व हहमत त झ्या अांग  असेि तर या सभ्याांपकै  
कोणाच ह  भ त  वाटण्याचे त िा कारण नाह . जो कोण  त झ्यावर प्रहार कर ि ्यािा इतराांश  तोंड द्राव े
िागेि. म  येथे यजमान आहे. आलण राजक ि न ॲम्न्तनस लन य लरमकॅस दोघेह  लनष्ट्णात पांच माझ्या 
बाजूिा आहेत.” 

 
 यावर सग  कडून प्रशांसासूचक ध्वन  आिा. तेव्हा ओलदससने आपि  िक्तरे कमरेभोवत  खोचनू 
आपल्या ब कट लन घाटदार माांड्या उघड्या केल्या. ्याचे रुां द खाांदे, छात  आलण मजबूत बाहूह  
िोकाांच्या डोळ्यात भरिे. खरे म्हणजे स्वतः ॲथ न ने मध्ये पडून ्याच्या राजहबड्या आकत त बांधास उठाव 
लदिा. ्याचा पलरणाम असा झािा क  सवण िलनेच्छू म्स्तलमत झािे आलण ्याांच्यात अथणपूणण कटाक्ष न  भाष्ट्ये 
याांच  देवघेव झाि . एक म्हणािा,– 

 
 “अांगावरच्या हचध्याांखाि  म्हाताऱ्याच  माांड  काय तयार आहे ! आयरसिा याप ढे काह  कामलगर  
लम ण्याच  आशा नाह  ! तो क रापत काढ त होता लन ्यािा लम णार ्याचे योलय प्रायलरृत !” 

 
 हे ऐकूनच आयरसिा प रेसे झािे लन ्याचा ध र अलजबात खचिा. पण जर  ्याच्या साऱ्या अांगाचा 
थरकाप होण्याइतक  ्याच  घाबरग ांड  उडाि  होत , तर  सेवक मात्र ्याचे कपडे वर खोचून ्यािा ब ेच 
प ढे ओढण्यापासून परावतत्त झािे नाह त आलण आता ्यािा ॲम्न्तनसकडून लनभण् सना ऐकाव  िागि . तो 
ओरडिा,– 

 
 “अरे अडाण्या ! कष्टाांन  थकिेल्या एका म्हाताऱ्याप ढे लजवाच्या भयाने कापत तू उभा राहणार 
असश ि तर, ―मेिो असतो हकवा जन्मिोच नसतो तर बरे,‖ असे त िा वाटणे बरोबर आहे ! म  त िा 
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स्पष्टपणे साांगतो आहे, आलण म  म्हणेन तसे होणारच याच  खात्र  बा ग, जर या माणसाने त झा पाडाव 
करून आपिा वरचढपणा लसद्ध केिा, तर म  त िा एका कत ष्ट्णनौकेत टाकून महाद्य पाच्या म ख्य भमू वर 
राक्षसराज एकेतसकडे पाठवनू देईन, म्हणजे, तेथे त झे तो नाक, कान लन ग ्मे्न्द्रये आपल्या कू्रर छ लरकेने 
तोडून कचे्च माांस म्हणून क त्र्याांना खायिा घाि ि.” 

 
 याचा पलरणाम आयरसवर असा झािा क  तो आणख च कापू िागिा. तथालप, ्याांन  ्यािा 
ओढून य द्धाच्या मांडपात आणिे, आलण दोघा प्रलतस्पध्यांन  हात उभारून म लष्टय द्धाचा पलवत्रा घेतिा. 
प्रलतपक्षयािा अलजबात ठार मारण्यासाठ  ठोसा द्रावा क  सौम्य प्रहाराने ्यािा आडव े पाडाव े याचा 
का ज पूवणक लवचार ओलदससने केिा. अखेर, तरुण उमरावाांचे िक्ष आपल्याकडे अलधक प्रमाणात वधूेन 
घेणे टा ण्यासाठ  ्याने घाव हिकेच घािण्याचे ठरविे. तदन सार जेव्हा ते म ठ  व ून समोरासमोर आिे 
लन आयरसने ्याच्या उजव्या खाांद्रावर ठोसा लदिा, तेव्हा ओलदससने ्याच्या मानेवर कानाखाि  ब क्क  
मारून हाडे मोडि . ्याम  े आयरसच्या म खातून रक्त उस त बाहेर पडिे लन तो आतण स्वर काढून 
दाताांवर दात घाश त ध   त पडिा लन भमू वर पाय झाडू िागिा. हे पाहून ्या तरुण पे्रमव राांन  हात वर 
र्फडर्फडलविे लन ्याांच  हसता हसता म रक ां ड  व ि . पण ओलदससने आयरसिा तांगड  धरून खेच त 
पे्रवशेद्याराबाहेर प्राांगणातून ओढ त नेऊन देवड च्या महाद्यारापाश  आणिे; तेथे ्यािा प्राांगणाच्या हभत िा 
टेकवनू बसवनू ्याने ्याच  काठ  ्याच्या हातात लदि  आलण कठोरपणे दांडादेश लदिा, “आता तेथे बसून 
ड करे लन क त्र  दूर हाकून िाव आलण याहूनह  आणख  मोठे सांकट ओढवनू नयायचे नसेि, तर हे 
लभकार रॅेष्ठाचे सोंग टाकून दे; त झ्यासारख्या नािायकाांना ते शोभत नाह .” मग ्याने आपि  दलरद्र  
र्फाटक  लपशव  पट्ट्याने खाांद्रावर अडकवि  आलण तो परत उांबरठ्याजव  आपल्या जागेवर येऊन 
बसिा. 

 
 िलनेच्छू परत घो र्कयाने दािनात गो ा झािे, आलण मनापासून खूपच हसत ्याांन  ओलदससचे 
अलभनांदन केिे. ते म्हणािे, “परकेब वा, ्या खादाडाचे इथाकात भ क मागणे थाांबल्याबद्दि झ्यूस लन इतर 
देव त मच्या लप्रयतम मनोकामना पूणण करोत ! आता आम्ह  िौकरच ्याच  बो वण म ख्य खांड-भमू च्या 
राक्षसराज एकेतसकडे करतो.” 

 
 ्याांच्या या प्रकारच्या बोिण्यावरून हा आपल्यािा एक श भशक नच झािा अश  ओलदससच  खात्र  
झाि ; आलण आता ॲम्न्तनसने ्यािा वसा लन रक्ताने ठासून भरिेिे एक मोठे अजोदर उपहार म्हणून 
लदिे; तर ॲम्म्र्फनोमसने एका टोपि तून दोन रोट काढून ्याच्या बाजूिा ठेविे; आलण स वणणचषकातून 
्याच्या अलभष्टहचतनाप्र ्यथण मद्रसेवन केिे. तो म्हणािा, “माझ्या जरठ लमत्रा त िा आरोलय िाभो ! सध्या 
त झ  म्स्थत  बर  नाह , पण त झ्या भाव  स खासाठ  ह  माझ  सलदच्छा!” 

 
 शहाण्या ओलदससने उत्तर केिे, “ॲम्म्र्फनोमस, त म्ह  मिा सांपूणणपणे सांभालवत सद गतहस्थ वाटता, 
खरे म्हणजे ्याांच्याबद्दि म  एक सज्जन लन सधन गतहस्थ म्हणून ऐकिे आहे, ते त मचे लपतारॅ  द लिलकअमचे 
नायसस, ्याांचा प त्र जसा असेि अश  माझ  अपेक्षा होत , तसेच, त म्ह  आहात. आता ्याअथी ते त मचे 
वड ि होते आलण त म्ह  एक दालक्षण्यय क्त प रुष म्हणनू त मच  माझ्यावर छाप पडि  आहे, ्याअथी म  
त मच्याश  मोकळ्या मनाने बोिणार आहे. ते कत पा करून िक्षपूवणक ऐकाव.े 

 



 अनुक्रमणिका 

 धरण मातेवर रॄासोच्छवास करणाऱ्या लन सरपटणाऱ्या साऱ्या प्राण्याांमध्ये मानवाइतका असहाय्य 
कोण  नाह . जोपयंत स्वगणस्थ शक्त  ्यािा समतद्ध त लन लनकोप प्रकत त ने राहू देतो तोपयंत लबकट का  
चािून येत आहे याचा तो कध  लवचार कर त नाह . तर  धन्य देव जेव्हा ्याच्या डोर्कयावर द दैवाचा घािा 
आणतात, तेव्हा ्यािा केव  पोिादाच  छात  करून तो सहन करावा िागतो. खरे म्हणजे दैव  शक्त  या 
क्षण  आपल्याश  कसा बताव कर त आहे यावर आपि  या जगात ज वनाकडे पाहण्याच  दृष्ट  सवणस्व  
अविांबून असते, माझ्याकडेच पहा. एक व े अश  होत  क  भालयवांतातिा एक म्हणून म  गणिा जात 
होतो, तर ह  मिा काय ब द्ध  व्हाव  क  आपल्या ब ाच्या लवरॄासाने वाहवत जाऊन, लपता व बांधू माझ्या 
बाजूने उभे राहत ि या खोया भरवशावर लवसांबून, म  उद्दाम हहसाचाराचे ज वन अांलगकाराव?े देवाच्या 
लनयमाांचे कध ह  उल्लांघन न करणे–तर शाांतपणे दैवाने जे काह  दान पदरात टाकिे असेि ्याच्यावर 
सांतोष मानून ते शाांतपणे उपभोग त राहणे हा धडा माझ्या अन भवावरून प्र्येक माणसाने घेण्यासारखा 
आहे. येथे मिा लदसत असिेिा अलनबधं आचार हे एक प्रस्त त उदाहरण आहे–हे लववाहेच्छू अशा एका 
माणसाच  धनदौित उडवनू टाक त ्याच्या प्न चा अवमान कर त आहेत. पण तो माणूस स्वतःच्या 
लमत्रापासून लन स्वदेशापासून र्फार का पयंत दूर ठेविा जाणार नाह  हे म  खात्र पूवणक साांगतो. खरे म्हणजे 
तो अगद  जव  आहे. आलण मिा एवढ च आशा आहे क  जो लदवस ्यािा ्याच्या जन्मभमू वर परत 
आिेिा पाह ि, ्या लदवश  ्यािा तोंड देण्याचा प्रसांग त मच्यावर येऊ नये म्हणनू कोणातर  शक्त ने 
त म्हािा हिकेच त मच्या स्वतःच्या घर  स रलक्षत नेऊन टाकाव.े कारण एकदा का तो आपल्या घर  आिा 
क  तो लन िलनेच्छू मांड   याांच्यात एकमेकाचा लनकाि िागेपयंत रक्तपात होईि असा माझा कयास आहे.” 

 
 असे बोिून होताच ओलदससने पेयलनषेक करून ते म रिेिे मद्र लपऊन टाकिे आलण चषक परत 
्या तरुण उमरावाच्या हात  लदिा, पण ऑम्म्र्फनोमस जड अांतःकरणाने डोके हिव त सभामांडपातून परत 
जागेवर गेिा, कारण द घणटनेच्या अश भ पूवणसूचनेने ्याचे अांतःकरण व्यापून टाकिे होते. ्याम  े ्याच्या 
लनय क्त नाशातून मात्र तो बचाविा नाह च; कारण तेिेमकॅसच्या हातून भाल्याने तो ब   जावा असे 
अ थॅ न ने ्या माणसाबद्दि आध च लनलरृत करून ठेविे होते. दरम्यान तो परत जाऊन प न्हा आपल्या 
आसनावर बसिा. 

 
 चमक्या डोळ्याांच्या ॲथ न देव ने आयकॅलरअसकन्या लपनेिॉप  लहच्या ब लद्धमान डोर्कयात 
िलनेच्छूांप ढे येण्याच , ्याांच  लतच्याबद्दिच  आत रता वाऱ्याने अलन  प्रद प्ततर व्हावा ्याप्रमाणे अलधक 
उ्कट करण्याच  आलण पत च्या लन प त्राच्या मनात लतचे महत्त्व वाढलवण्याच  कल्पना भरवनू लदि  त  या 
व े . ब ेच हांसून दासींपैक  एक कडे व ून त  म्हणाि , “य लरनोम , पूवी कध च नव्हते असे याव े  माझे 
मन या माझ्या अन नयकाराांना एकदा भेट देण्यास प्रवतत्त झािे आहे–्याांचा मिा इतका व ट आहे 
तर देख ि. लशवाय माझ्या प त्राबरोबरह  ्याच्याच लहताखातर मिा चार शब्द बोिायचे आहेत, ्यािा 
सूचना द्रायच  आहे क , ते ्याच्याश  जर  बाहेरून गोड बोित असिे तर  मनात मात्र द ष्ट हेतू ठेव त 
आहेत. अशा ्या उच्छत ांखि तरुणाांबरोबर ्याने आपिा सारा व े घािव ूनये.” 

 
 गतहावलेक्षका य लरनोम  म्हणाि , “बा े, त झे म्हणणे अगद  बरोबर आहे. अवश्य जा, आलण म िािा 
काय ते स्पष्ट साांग. त झ्या मनात आहे ते बोि, पण स्नान करून गािाांना तेि िावण्याआध  मात्र जाऊ 
नको. तू अशा अरॅूमलिन म खाने याप्रमाणे जाता कामा नये. सदाच रडत राहणे लन कध च म खचया न 
पािटणे वाईट. अन् तू अशा ग ण , मोठ्या झािेल्या म िाच  माता! ्याच्या हन वट वर दाढ  आिेि  
पाहण्याच  त िा नेहम च उ्कां ठा वाटत आि  आहे !” 
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 य लरनोम , लपनेिॉप  म्हणाि , ―त झा माया ू स्वभाव मिा ठाऊक आहे; पण तू मिा स्नान 
करण्यास लन गािािा तेि िावण्यास असे उते्तजन देणे योलय नाह . माझे पत  नौकारूढ होऊन 
जियाते्रिा गेिे ्या लदवश च माझे मनोहालर्व ऑलिम्पसवास  देवाांन  लहरावनू घेतिे आहे तथालप, 
ऑतोरोई लन लहपोदामआै याांना इकडे यायिा साांग. म्हणजे ्या माझ्या लदमत िा सभामांडपात येत ि. 
प रुषमांड ींसमोर म  एकट  जाण्याचे धाडस करणार नाह . माझ  शाि नता मिा तसे करू देणार नाह .” 

 
 त  वतद्धा हा लनरोप सेलवकाांना साांगून ्याांना धलनण कडे पाठवायिा दािने ओिाांडून गेि  असता 
देव  ॲथ न ने आपि  योजना एक पाऊि प ढे नेि , ्याम  े लपनेिॉप िा इतक  पेंग आि  क  त  बसल्या 
लठकाण च सवण अांग लशलथि झाल्याने आसनावर पडून गाढ झोप  गेि . मग ्या महान देवतेने राण िा, 
मानवजात िा अिभ्य अशा ग णाांन  मांलडत केिे; या हेतूने क  ्या तरुण उच्चक ि नाांना लतच्या रूपाने 
हजकिे जाव.े प्रथम लतने राण चे गोरे गाि अशा एका दैव  सौंदयांजनाने प सिे क  जे किाप्सराांच्या 
आनांददाय  नत्यात सहभाग  होण्यासाठ  आपिा शोलभवांत लकर ट धारण करण्याचे व े  लसथेलरआ वापर त 
असे. नांतर देव ने लतचे दृश्य स्वरूप अलधक प्रभाव  व भव्य केिे आलण लतच  काांत  न क्याच कापिेल्या 
हम्स्तदांताहून श भ्र केि . लतचे काम उरकल्यावर देव  अांतधान पावि  लन गतहाच्या द सऱ्या भागातून 
धविबाहू सेलवका तेथे आल्या. ्या जसजशा जव जव  आल्या तसतशा ्याांच्या आवाजाने लपनेिॉप  
जाग  झाि , आलण हाताने गाि चो  त म्हणाि , “लकत  छान झोप िागि  होत  मिा, इतर्कया साऱ्या 
हचता असूनह  ! माझ  इच्छा आहे क , इतकाच मध र मत्यू पलवत्र आतेलमसने मिा याच क्षण  द्रावा, आलण 
ॲलकआतिा जो सवोत्तम प रुष होता ्या माझ्या लप्रय पत च्या साऱ्या उ्कत ष्ट ग णाांसाठ  झ रत व हचतेने 
लझजत माझे ज वन वचेण्यापासून मिा वाचवाव!े” 

 
 आपिा स शोलभत महाि सोडून त  एकट  न जाता दोन पलरचारकाांना घेऊन खाि  उतरून गेि . 
आपल्या अन नयक्यांपयंत पोहोचल्यावर ्या थोर स्त्र ने आपल्या तेजस्व  लशरोवसनाच  एक घड  गािाांवर 
आडव  धरि , आलण भक्कम छताच्या एका खाांबापाश  दोन्ह  बाजूच्या सेलवकाांमध्ये त  उभ  रालहि . 

 
 लतच्या रूपाकडे पाहून लववाहेच्छू हादरूनच गेिे. ्याांच  हृदये वासनेने लवत ि  आलण 
्याांच्यातल्या प्र्येक प रुषाने त  आपल्या बाह पाशात असाव  अश  मनात प्राथणना केि . पण लपनेिॉप  
प त्राकडे व ून म्हणाि , “त झ  ब द्ध  त िा सोडून गेि  आहे. तू िहान म िगा होतास तेव्हा त िा लकत तर  
अलधक शहाणपण होते; पण तू आता मोठा होऊन वयात आिा आहेस, लन जर  बाहेरच्या जगातिा कोण ह  
त झ  उांच  लन रूप पाहून त िा सधन माणसाचा म िगा समजेि, तर ह  तू तेव्हाचा सारासार लववके हकवा 
समयज्ञता आता दाखव त नाह स. या घरात इतर्कयातच जो प्रकार सवांसक्षम झािा, ्यािा उदे्दशून म  
बोिते आहे; आपल्या या अभ्यागतािा इतर्कया िज्जास्पद र त ने इतराांना तू कसे वागव ूलदिेस? आपल्या 
सभामांडपात म कायाने बसिेल्या एखाद्रा अलतथ िा अशा दाांडगाईच्या आचरणाने काह  द खापत झाि  
असत  तर ? ्याचा दोष लन किांक िोक त झ्यावर ठेवत ि.”   

 
 तेिेमकॅसने शाांतपणे उत्तर लदिे, “माते, जे घडिे ्यालवषय च्या त झ्या रोषािा म  आके्षप घेऊ 
शकत नाह . स्वतःच्या अांतयाम  योलय लन अयोलय यातिा र्फरक म  जाण ूशकतो–म  पूवी होतो तसा 
बािक आता रालहिो नाह ! पण नेहम च समांजस लनणणय घेणे मिा अशर्कय होते. मिा येथे वढूेन टाकणाऱ्या 
या उपद्रव  िोकाांचा प्रलतबांध होतो; रास्त वागण क िा आलण मिा पाहठबा देणारा कोण ह  नाह . तथालप, 
तो परका मन ष्ट्य लन आयरस याांच्याति  ह  मारामार  िलनेच्छूांना हव  होत  तश  शवेटास गेि  नाह ; तर 
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परर्कयानेच त  हजकि . अहा, तात झ्यूस, ॲथ न  लन ॲपॉिो ! प्राांगणाच्या महाद्यारापाश  हझगिेल्या 
मद्रप्यासारखे डोके हिव त बसिेल्या, हाडाांचा चक्काचरू झाल्याम  े आपल्या पायाांवर उभा राहून घरचा 
मागण धरण्यास असमथण झािेल्या ्या आयरसप्रमाणेच, या आजच्याच लदवश , आमच्या प्रासादात, खाांद्रावर 
डोक  िोंबत असिेल्या लन मार बसून साऱ्या हातापायाांच  शक्त  पार गमाविेल्या अवस्थेत, प्राांगणात लन 
आत सभामांडपातह  लवखरून पडिेिे असे हे पराभतू िलनेच्छू जर मिा पाहता आिे तर मिा लकत  आनांद 
होईि!” 

 
 राण िा उदे्दशून उच्चारिेल्या एका स्त त पर वचनाने य लरमकॅसने मायिेकाांचे सांभाषण थाांबविे. तो 
म्हणािा, “आयोलनअन आरगॉसमध ि सवण ॲलकअन्स जर त िा आता पाहू शकते, तर हे आयकॅलरअसकन्ये 
स ज्ञ लपनेिॉप , उद्राच्या भोजनो्सवािा त झ्या प्रासादाच्या या हभत  याहून मोठा पे्रलमकाांचा मे ावा बघ्या! 
कारण सौंदयण, आकत त सौष्ठव लन ब लद्धमत्ता या बाबत त त िनेने त झ्या जव पास येईि अश  कोण ह  स्त्र  
नाह .” 

 
 धोरण  लपनेिॉप ने उत्तर लदिे, “अहा, य लरमकॅस, आगाइव्हज् जेव्हा इलिअमच्या जियाते्रिा 
लनघािे लन माझ  पत  ओलदसस ्याांच्या दिात साम ि झािा, तेव्हाच माझ्या अांग  वास्तव्य करणारे सारे 
ग ण, िालि्य हकवा िावण्य देवाांन  नष्ट केिे! तोच जर परत येऊ शकिा लन माझ्या भोवत  रुां ज  घािू 
िागिा तर म  आजवर लम लविेिे नाव आणख  उ््वि होईि व पराकोट िा पोहोचेि ! पण म  इथे 
माझे द ःख भोग त पडिेि  आहे! वरच्या स्वगणस्थ शक्तींन  माझ्या डोर्कयावर लकत तर  कटकटींचा ढ ग 
रचिा आहे. मिा चाांगि  आठवण आहे क , ्याव े  माझ्या पत ने ्याच  ह  भमू  सोडि , तेव्हा माझ्या 
उजव्या हाताचे मनगट धरून तो मिा म्हणािा, ―भाये, एक गोष्ट लनलरृत आहे क , आपिे सारेच सैलनक 
अपाय न होता त्रॉयहून घर  परत येत ि असे नाह , कारण त्रोजन्सह  उत्तम योदे्ध आहेत. असे म्हणतात–
शूिाने, धन ष्ट्यबाणाने हकवा रणात अचानक यशाचे पारडे लर्फरलवणाऱ्या वगेवान अरॄरथातून िढण्यात ते 
प्रव ण आहेत. तेव्हा देव मिा परत येऊ देत ि, का म  त्रोजन रणभमू वर पडेन हे मिा साांगता येत नाह . 
पण येथ ि सवण काह  म  त झ्या हात  सोपवतो. आता तू साांभा  त आहेस तसेच हकवा ्याहूनह  
का ज पूवणक माझ्या मातालप्याांना म  गेल्यावर तू साांभा . आलण त झ्या प त्राच्या हन वट वर दाढ  
उगविेि  त िा लदसेि, तेव्हा त िा पसांत असेि ्या कोणाश ह  िलन करून त झे घर सोड‖, ्याने 
साांलगतिे ते हे असे; आलण आता ते सग े खरे होत आहे. मिा लजचा व ट येईि अश  सांगत मिा 
स्व कारण्यास भाग पाड ि, अश  रात्र मजवर ओढवत असिेि  मिा लदसत आहे. स्वगणस्थ शक्तींन  माझे 
स ख नष्ट करून मिा लनराशचे्या गतेत िोटिे आहे.  

 
 दरम्यान मिा अ्यांत मानहालनकारक होणार  ह  एक गोष्ट घडत आहे. क ि न स्त्र  लन सधनाच  
कन्या असिेल्या एखाद चा अन नय करण्यासाठ  प्रलतस्पध्यांन  आचरण्याचा, परांपरेने चाित आिेिा 
लशष्टसांमत मागण त म्ह  सध्या म   च आचर त नाह ! खरोखरच लववाहाथींन  आपि  ग रे लन मेंढरे क िस्त्र च्या 
स्ने्ाांच्या लमष्टान्नभोजनासाठ  घेऊन येणे आलण ्याचप्रमाणे लतिा मूल्यवान उपाहार देणे ह  सामान्य प्रथा 
आहे; पण द सऱ्या कोणाच्या तर  खचाने र्फ कट भोजनावर ताव मारणे ह  मात्र नाह .” 

 
 हे भाषण ऐकून ओलदससिा आनांद झािा. ्यािा हे आवडिे क  स्वतःच्या हृदयाचा कि 
सवणका  द सर कडेच ठेवनू ्या पे्रलमकाांकडून त  स्त त च  खांडण  वसूि कर त आहे आलण ि िालवभ्रमाांन  
्याांना मोलहत कर त आहे. 
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 लतिा उत्तर लदिे ते य पैलथझप त्र ॲम्न्तनस याने. तो म्हणािा, “आयकॅलरअसकन्ये‖ स ज्ञ लपनेिॉप , 
आमच्यापैक  कोण  जे उपाहार पाठलवण्याच  व्यवस्था करत ि ते तू अवश्य स्व कार आलण अशा लवनांत चा 
अव्हेर कोणािाह  करता येणार नाह . मिा पण आणख  हे साांग ूदे क  आमच्यातल्या सवोत्तम प रुषाश  तू 
िलन िाव पयंत आम्ह  स्वतःच्या शते वाड वर हकवा अन्यत्र कोठेह  परत जाणार नाह .” 

 
 इतराांन  या प्रस्तावास मान्यता लदि  आलण प्र्येकाने देणग  घेऊन येण्यास आपिा लशिेदार 
पाठविा. ॲम्न्तनसकरता ्याांन  भरतकाम केिेिे एक िाांबिचक महावस्त्र आणिे; ते अलतस ांदर पोताचे 
असून ्याच्यावर बारा सोन्याचे चाप बसविे होते; प्र्येक चापाच्या कायाांसाठ  बाांकदार घर होते; आलण 
य लरमकॅससाठ  ्याांन  एक स वणणमािा आणि ; त  उ्कत ष्ट कामलगर च  असून लतच्यात सूयासारखे 
चमकणारे ततणमण  ग ांर्फिे होते. य लरदामासच्या वत ने ्याच्या दोन व र लशिेदाराांन  एक कणणभषूणाांच  
जोड  आणि ; ्यातल्या दोन्हींना त न त न िोिकाांच्या झ पर्कयाांन  त पते सौंदयण िाभिे होते. 
पॉलिक्तरप त्र राजक मार पैसनॅ्दरच्या घरून एका सेवकाने आणिेि  कां ठ ह  र्नजड त अिांकाराचा एक 
स ांदर नम ना होता. याप्रमाणे प्र्येक तरुण उच्चक ि नाने आपापि  बह मोि देणग  आपल्या वायाच  
म्हणून लदि  आलण िौकरच देव  लपनेिॉप  वरच्या मजल्यावर ि आपल्या महािात परत गेि  व लतच्या 
बरोबर ते वैभवशाि  उपाहार घेऊन लतच्या पलरचालरका गेल्या. 

 
 तेव्हापासून सूयास्तापयंत लववाहाथी मांड   नत्यलविासात लन गायनानांदात रममाण झाि . रात्र 
झाि  तर  ते िोक हास्य लवनोदात दांगच होते. उजेडासाठ  दािनात ्याांन  त न अांगारपाते्र उभ  केि ; 
्याांच्यावर वा िेल्या, प रे वारा-ऊन खाल्लेल्या व न क्याच र्फोडिेल्या िाकडाांच्या ढिप्या रचल्या आलण 
प्र्येक लढगात एक ज के िाकूड ख पसिे. जा  पेटता ठेवण्याचे काम राजवाड्यातल्या दासींन  
आ  पा  ने केिे. शवेट  ओलदसस मध्ये पडिा. तो म्हणािा,– 

 
 “लबनधन्याच्या दासींनो, त म्ह  अांतःप रात त मच  धन ण असेि लतकडे जा. त म्ह  घरात बसून लतच्या 
शजेार  चरखा लर्फरव त हकवा हाताांन  िोकर हपज त असिेल्या पाहण्याचे स ख लतिा िाभ ूद्रा. दरम्यान 
मांड ींसाठ  उजेड कायम ठेवण्याचे काम म  कर न; आलण जर  लदवस डोकाव पयंत नाचगाणे चािू 
ठेवण्याच  ्याांच  इच्छा असि  तर  म  थकणार नाह ; म  असल्या कामात चाांगिा लचवट आहे.” 

 
 ्या पोरींन  हसून एकमेकींकडे पालहिे; पण आरक्त गािाांच  मेिॅन्थो मात्र ्याच्यावर भडकि . त  
दोलिअसच  एक म िग  होत  आलण लपनेिॉप ने लतिा स्वतःच्या म ि सारख  वाढवनू ममतेने लतचे सांगोपन 
केिे होते, व हव  लततक  खे ण  लतिा लदि  होत ; पण लतच्या मायेच  परतरे्फड होत नव्हत ; या पोर िा 
लपनेिॉप च्या द ःखाबद्दि काह ह  सहान भतू  नव्हत ; लतचे य लरमकॅसवर पे्रम होते आलण ्याच  त  रक्षा 
होत . आता ओलदससवर उस ून लतने आपल्या लजभेचा पट्टा चािविा, “त झ डोकां  अधू असिां  पालहजे, रे 
बदनाम भटर्कया म्हाताऱ्या! येथे येऊन या साऱ्या उच्चक ि नाांप ढे इतर्कया ध टपणे लन उद्धटपणे आपल्या 
मताचे प्रदशणन करण्यापेक्षा एखाद्रा िोहाराच्या भट्ट त नाह तर द सऱ्या क ठल्या धमणशा ेत त झ्या रात्र च्या 
म क्कामािा का जात नाह स ? मद्रपानाने त झ  ब द्ध  च ि  आहे, हकवा त झ  ब द्ध  सदाच अश  बेताि 
म्हणून तू अश च लनरथणक बडबड करतोस! आयरस लभकाऱ्यािा तू ज  मारप ट केि स ्याने त िा मस्त  
आि  आहे क  काय? सांभा ून ऐस; त िा साांगनू ठेवते आहे, नाह तर आयरसपेक्षा जास्त तयार असा 
एखादा गड  भक्कम ब क्क चे ठोसे त झ्या डोर्कयावर हाणून नाकातून रक्त वहायिा िावनू त िा हाकून 
िाव ि.” 
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 महान ओलदससने लतच्यावर क्र द्ध कटाक्ष टाकून प्रत्त्य त्तर केिे, “लनिणज्ज पालपण , म  थेट जाऊन 
त झ्या बोिण्याचे इलतवतत्त तेिेमकॅसच्या कानावर घाि न. त झ  चटण  उडवायिा ्यािा व े िागणार 
नाह .” 

 
 ्याच्या धमक ने घाबरून िटपट्या ग डनयाांन  धावप  कर त ्या दास  वाड्यात लवखरून 
धावल्या, कारण तो बोिल्याप्रमाणे कर ि असे ्याांना वाटेि. पण ओलदससने ्या पेटिेल्या शगेड्याांजव  
ठाण माांडून लदव्याांच  देखभाि कर त सवांवर नजर ठेवि  होत ; पण ्या योजना खात्र नेच लनष्ट्र्फ  
ठरायच्या नव्ह्या ्याांच्याबद्दिचे लवचार मात्र द सर कडे ्याच्या मनात चािूच होते. 

 
 दरम्यान ्या उद्धट लववाहाथ्यांना ्याांचे उपद्रव  चा े थाांबव ू देण्याच  ॲथ न च  म   च इच्छा 
नव्हत ; लतचा हेतू असा होता क , राजवांश  ओलदससच्या हृदयात अलधकच त व्रपणे वदेना खोिववर रुतून 
्यािा सताव त रहाव . आता ्या परर्कया माणसाचा उपहास करण्यास हातभार िावनू लमत्रमांड  त हशा 
लपकवण्याच  पा   य लरमकॅसच  होत . “ऐका!” तो ओरडिा, “आताच मिा एक कल्पना स चि  आहे, लन 
आपल्या महान भाव राण साठ  माझ्याश  प्रलतस्पधा करणाऱ्याांना मिा लतच्यात वाटेकर  होऊ द्रायिाच 
पालहजे—त  कल्पना अश  क  कोण  स्वगीय देवानेच या बेयािा ओलदससच्या महािाच  वाट दाखवि  
असाव . लनदानपक्ष  मिा असे वाटते क , मशािींचा उजेड ्या माणसातूनच लनघत आहे—खरे म्हणजे 
्याच्या ्या ता ूमधून, लजच्यावर केसाचा िवमात्रह  मागमूस नाह .” 

 
 मग नगरे ि टणाऱ्या ओलदससकडे व ून तो बोििा, “परकेब वा, म  लवचार करतो आहे क , माझा 
गड  म्हणून जर माझ्याकडे कामाकलरता त म्हािा म  िावनू घेतिे–अथात् योलय वतेनावर, चढण वरच्या 
एखाद्रा शतेावर, दगड  बाांध घािायिा आलण इमारत  िाकडासाठ  झाडे िावायिा–तर ते त म्हािा कसे 
काय मानविे ? त म्हािा व ेच्या व े  खायिा, कपडाित्ता लन पादत्राणे याच  तरतूद म  कर न. पण 
त म्हािा अशा वाईट सवय  िागल्या आहेत, क  मिा वाटते शतेावरचे काम लतरस्काराने टा ून त मचे 
अधाश  पोट भरायिा रस््यातून भ क मागणेच त म्हािा जास्त बरे वाटेि.” 

 
 ओलदससने उत्तर लदिे, “य लरमकॅस, माझ  एवढ च इच्छा आहे क  त मच  लन माझ  रॅलमक म्हणून 
चढाओढ शर्कय व्हाव ; ग्र ष्ट्म ऋतूच्या आरांभ  जेव्हा लदवस मोठे असतात, तेव्हा क ठेतर  गवताच्या क रणात, 
माझ्याजव  एक बाकदार कोयता, ्याचाच जोड दार त मच्यापाश ह , म्हणजे कापायिा भरपूर गवत 
असताना, अांधार चाांगिाच पडून जाईपयंत काह  न खाता एकमेकाांच्या कामाच  पारख करता येईि. 
नाह तर आपल्यािा दाांडलया जालतवांत हपगट रांगाच्या सारख्या वयाच्या लन ब ाच्या, भरपेट चारा खाऊन 
धष्टप ष्ट झािेल्या बैिजोड्या हाकण्याच  स्पधा िावता येईि. अशा बैिजोड च  दमछाक करायिा खूपच 
मेहनत िागते, आलण ्यासाठ  सहज नाांगरट होईि असे आठ लबनयाांचे शते लनवडाव.े मग म  थेट सर  
खोि खाचा जलमन त पाडतो क  नाह  ते त म्हािा लदसेि ! हकवा प न्हा मिा असे वाटते क , येथे लन 
आताच आपणाांमध्ये एखाद  मारामार  उदभवाव  आलण माझ्याकडे एक ढाि, दोन भािे लन माझ्या 
कपा ाभोवत  बसणारे असे ब्राँझचे लशरस्त्राण असाव.े तशा प्रसांग  म  आघाड च्या ओ  त त म्हािा लदसेन 
आलण मग माझ्या या पोटाबद्दि आणख  क चाळ्या त म्हािा स चणार नाह त! पण महाराज, त म्ह  न सतेच 
आ्मप्रौढ  लमरलवणारे आहात! द सऱ्याांच्या वाटेस जाण्याच  त म्हािा र्फार हौस, पण आतून त म्ह  लभते्रच 
आहात; आलण त म्हािा भेटणारे िोक थोडे लन लशवाय क चकाम ह  असतात आलण म्हणूनच त म्ह  स्वतःिा 
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थोरप रुष लन व र मानता. जर, ओलदसस न सता स्वगतह  येऊन दशणन देईि, तर त म्हािा तो रुां द, दरवाजा 
स खरूप लनसटून जाण्याच्या घाईत र्फारच अरुां द वाटेि!” 

 
 आता य लरमकॅसचा सांताप अगद  उतू जाऊ िागिा. क्र द्ध म दे्रने तो ओलदससवर एकदम उिटून 
पडिा, “न चा,” तो खेकसिा, “त झ्या उमणटपणाचा आलण भर समाजात तू केिेल्या माझ्या अपमानाांचा दांड 
म  त िा िौकरच भोगायिा िाव न ! मद्राने त झा ब लद्धभ्रांश झािा असिा पालहजे हकवा त झ  ब द्ध  
नेहम च च अश  म्हणून तू अश  लनरथणक बडबड करतो आहेस! ्या आयरस लभकाऱ्यािा तू लदिेल्या माराने 
त िा मस्त  आि  आहे का?” आलण असे बोित असताना ्याने एक घडवांच  उचिि . पण ओलदससने 
्याचा मारा द ि लकअमच्या ॲम्म्र्फनोमसच्या ग डनयाांपाश  खाि  बसवनू च कविा आलण य लरमकॅसचे आय ध 
मद्रलवतरकाच्या उजव्या हातािा िागून ्याचा मद्रकिश खणकन भमू वर पडिा आण  तो स्वतःच 
लवव्ह ून ध   त उताणा पडिा.  

 
 ्या लतलमरावतत्त दािनात ता्का  हल्लकल्लो  उडािा. िलनाथी भयचलकत होऊन एकमेकाांकडे 
पाहू िागिे, आलण आपल्यामध्ये हा सारा गोंध  माजलवण्याऐवज  या भटर्कयाने आपल्या दृष्ट स 
पडण्याआध च द सर कडे क ठे आपल्यावर आपत्त  ओढवनू घेति  असत  तर बरे झािे असते असे ्याांना 
वाटिे. ते म्हणािे, “पहा आता, एका लभकाऱ्यावरून आपण हाणामार  करतो आहो आलण एका उ्कत ष्ट 
सांध्याका च्या करमण क त ि आमच  मजा या मूखणपणाच्या स्र्फोटाने लबघडून जाणार आहे.” 

 
 पण आता तेिेमकॅस राजक मारास साजेसे बोििा, “सदगतहस्थहो, त मच  वागणूक श द्ध 
वडेेपणाच  आहे. भरपूर जेवण व मद्रसेवन याने त मच्यावर काय पलरणाम झािा आहे ते उघड आहे. 
कोण तर  शक्त  त म्हािा दाांडगाई करण्यास प्रवतत्त कर त असि  पालहजे. चिा आता, त मचे भोजन उत्तम 
प्रकारे झािे आहे. म  स चलवतो क , त म्ह  आपल्या सवड ने आता घर  लनद्रा करण्यास जाव,े अथात् म  
क णािा घािवनू देत नाह .” 

 
 यावर ओठ चावनू, तेिेमकॅसिा आपल्यािा उदे्दशून हे असे बोिण्याचे धाष्ट्यण कसे झािे याचे 
आरृयण करणे एवढेच ्या िोकाांना शर्कय होते. 

 
 अखेर स उत्तर देण्याचे काम ॲम्म्र्फनॉमसने आपल्या अांगावर घेतिे. हा राजप त्र, ॲलरलतआझचा 
म िगा जो नायसस राजा ्याचा प त्र, तो उदगारिा, “लमत्रहो, योलय त च गोष्ट बोिण्यात आल्यानांतर 
वावदूकपणे लटका करणे अस्थान  होईि. या अपलरलचतास हकवा राजसेवकाांपैक ह  कोणासह  प डा देऊ 
नये. ्यापेक्षा मद्रलवतरकािा प्र्येकाचा चषक भरू द्रा म्हणजे आपापिे अनयण प्रदान करून, आपल्या या 
अभ्यागताचा साांभा  येथे राजवाड्यात तेिेमकॅसवर सोपवनू आपल्यािा घर  जाऊन लनद्रा करता येईि. 
कारण काह  असिे तर  हा ्याच्या घर  आिेिा आहे.” 

 
 समस्येच्या या सोडवण क चे सवांन  स्वागत केिे. ऑम्म्र्फनॉमसच्या दैनांलदन त सहभाग  असिेिा 
द लिलकअमचा एक लशिेदार म्य लिअस याने सवांसाठ  वाडलयात मद्र लमरॅण केिे आलण मग सभोवार 
लर्फरून सवांना ते लदिे. म रिेिे ते मद्र लपऊन टाकण्यापूवी ्याांन  प ण्यश ि देवाांना अनये लदि , आलण 
सवांचे अनयण प्रदान होऊन, मनसोक्त मद्रसेवन झाल्यावर ते लवखरून आपापल्या घर  रात्र साठ  गेिे. 
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सगभ १९ – युणरक्िंीआ ओणदससिंा ओळिते 
 

 राजा ओलदसस ॲथ न च्या मदत न िलनाथ्यांचा नाश करण्याच  योजना करण्यास ्या लरकाम्या 
दािनात एकटाच मागे रालहिा. ्याने योजनेचे प्रथम पाऊि टाकिे ते आपल्या प त्रािा काह  सूचना 
देऊन. तो म्हणािा,– 

 
 तेिेमकॅस, एकूणएक शसे्त्र उचिून एक कडे ठेऊन लदि  पालहजेत. लववाहाथी िोकाांना त  लदसि  
नाह त आलण ्याबद्दि ्याांन  त िा लवचारिे तर काह तर  खर  वाटण्यासारख  गोष्ट रचनू तू ्याांच्या 
सांशयाने लनवारण केिे पालहजेस. त िा म्हणता येईि क , ओलदसस त  शसे्त्र इथे ठेवनू त्रॉयिा सम द्रमाग े
लनघून गेिा, ्याव ेेपेक्षा त  आता लकत  वगे   लदसू िागि  आहेत हे िक्षात आल्याम  े, ध रापासून त  
बचावण्यासाठ  म  ह  व्यवस्था केि  आहे. आग च  झ  ्याांना पोहोचून ्याांच  र्फार हान  झाि  होत . 
लशवाय मिा असेह  वाटिे–आलण ते कारण अलधक गांभ र होते–क  ्याअथी शस्त्राांचे न सते अम्स्त्व 
माणसािा ्याांचा उपयोग करण्यास प्रवतत्त करते, ्याअथी मद्रपानानांतर एखादेव े  त मच्यात किह स रू 
होऊन त म्ह  एकमेकाांना द खापत करायचे, आलण याप्रमाणे भोजनो्सवात लबघाड उ्पन्न होऊन त मच्या 
लववाहाथणतेिाह  कम पणा यायचा !” 

 
 लप्याच्या आदेशान सार ता्का  कत त  करून तेिेमकॅसने दाई य लरम्र्किआस आपल्यापाश  
बोिावनू म्हटिे,– 

 
 “भल्या दाई, म  माझ्या लप्याच  शसे्त्र भाांडारगतहात रचून ठेव पयंत तू साऱ्या दासींना ्याांच्या 
लनवासातच अडकवनू ठेवावसे अश  माझ  इच्छा आहे. शस्त्राांचा हा सांच उ्कत ष्टच आहे, पण वड ि परदेश  
गेल्यापासून म  लनष्ट्का ज पणाने त  इकडेलतकडे तश च पडू लदल्याम  े क  ध रकटि  आहेत. तेव्हा म  
अगद च िहान असल्याम  े मिा काय करणे योलय आहे हे क त नव्हते; पण आता म  ठरलविे आहे क , 
लवस्तवाचा पलरणाम होणार नाह  अशा जाग  त  शसे्त्र व्यवम्स्थत अश  ठेवनू द्रायच .” 

 
 ्याच  व्सि वतद्ध दाई बोिि , “बा ा, हा सोन्याचा लदवस म्हणायचा, क  घराबद्दि लववांचना 
करण्याचे व आपल्या वस्तू साांभा ण्याचे महत्त्व त िा क ू िागिे! पण मिा हे साांग क  त झ्याबरोबर 
द लपका घेऊन कोण येणार? सेलवकाांन  ते काम केिे असते पण ्या तर आज बाजूिा नकोत असे तू 
म्हणतोस.” 

 
 तेिेमकॅसने ता्का  उत्तर लदिे, “हा अपलरलचत येईि क . माझ  भाकर  खाल्लले्या कोणाह  
माणसािा म  लरकामा राहू देणार नाह , मग ्याने लकत ह  दूरपयंत पायप ट केिेि  असो!” 

 
 म्हातार  जास्त बोिि  असत , पण हे उत्तर ऐकून त  गप्प झाि  आलण लतने दासींच्या 
लनवासस्थानाच्या दारािा क ि प घातिे. इकडे ओलदसस आलण तरुण राजप त्र, लशरस्त्राणे, मध्यावर उांचवटे 
असिेल्या ढाि  व अणक च दार भािे व्यवम्स्थतपणे ठेवनू देण्याच्या कामािा िागिे. स्वतः पॅिास 
ॲथ न ने प ढाकार घेऊन स्वहात  धरिेल्या एका स वणण द पाच  स ांदर द प्त  ्या स्थानावर पसरि . ते 
पाहून तेिेमकॅसिा एकदम उदगार काढल्यावाचून राहविे नाह , तो म्हणािा, “तात, हा काय चम्कार 
म  पहात आहे ? या दािनाच्या हभत , तक्तपोश , पाईन-काष्ठाच्या त ळ्या आलण उांच गेिेिे खाांब, सारे जण ू
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प्र्वलित अलन च्या प्रकाशात उठून लदसत आहेत; लनदान मिा तसा भास होत आहे! मिा मनापासून असे 
वाटते क  कोण  स्वगीय देव घरात प्रलवष्ट झािेिा आहे.” 

 
 सावधलगर  बा गणारा ओलदसस म्हणािा, “गप्प! काय वाटते ते मनातच ठेव आलण प्रश्न लवचारू 
नको. ऑलिम्पस लनवास  याांचे वागण्याचे स्वतःचे असे मागण असतात आलण आताचा प्रकार हे ्याचे एक 
उदाहरण आहे. आता तू आपल्या शयनमांलदरात जा, आलण दासींकडून जरा जास्त मालहत  काढून 
घेण्यासाठ  मिा येथेच राहू दे; त झ्या मातेश ह  मिा बोिायचे आहे. लववांचनाग्रस्त असल्याम  े त  माझ  
प रत  उिटतपासण  नक्क च करणार.” 

 
 तेव्हा तेिेमकॅस ्या दािनातून शयनमांलदराकडे गेिा आलण पलि्याच्या उजेडाने मागण काढ त 
्याने आपिे नेहम चे शय्यागार गाठिे. तेथे सवण म्स्थरस्थावर करून आता इतर रात्रींप्रमाणेच उजाडेपयंत 
लनद्रास ख भोगण्यासाठ  तो पह डिा. प न्हा एकदा ॲथ न च्या मदत ने प्रलतस्पध्यांचा सांहार करण्याच  
योजना आखण्यास ओलदसस दािनात एकटाच रालहिा. 

 
 आता आतेलमस हकवा स वणा ॲिोदायत सारख  मनोज्ञ लदसणार  स ज्ञ लपनेिॉप  आपल्या 
महािातून खाि  आि , आलण लतच्या शकेोट जव च्या नेहम च्या जाग  दासींन  एक आसन ओढून ठेविे. 
हम्स्तदांत आलण चाांद ने मढलविेिे ते आसन इर्कमलॅिअस नामक कारालगराचे काम होते. आसनाच्या 
चौकट िाच ्याने पाय ठेवण्यासाठ  एक चौरांग जोडिा होता; ्यावर एक केसा  चामडे पसरिेिे होते. 
लपनेिॉप  स्थानापन्न झाि  आलण श भ्रबाहू सेलवका आपल्या लनवासातून बाहेर पडून जेवणाच्या मेजाांवर ि 
उरिेिे खाद्रपदाथण उचिून ठेव ू िागल्या. ्याांन  मेजे व प रुष मांड ींन  अलतलरक्त मद्रसेवनासाठ  
वापरिेिे चषकह  आवरण्यास स रुवात केि , ्याचप्रमाणे ्याांन  शगेड्यातिे लनखारे उकरून जलमन वर 
ओतिे व शगेड्यात उजेडासाठ  लन उबेसाठ  नव न सरपणाचा उांच ढ ग रचिा. 

 
 ओलदससिा प न्हा एकदा रागे भरण्याच  सांध  मेिॅन्थोने साधि . त  ओरडि , “अरे! साऱ्या 
रात्रभर आम्हािा प डा द्रायिा, घरभर चोह कडे रे्फरे मारायिा आलण बायकाांकडे कटाक्ष टाकायिा अजून 
इथेच आहेस का तू! चािता हो करांया, लन लम ािेल्या सायांभोजनात समाधान मानून घे. नाह तर तू 
झणझण त कानलपचर्कया लम ून दाराबाहेर रे्फकिा जाश ि.” 

 
 चपिब द्ध  ओलदसस कपा ािा आठ्या घाि त लतच्याकडे व ून म्हणािा, “भल्या बाई, अशा 
द ष्टाव्याने का माझ्या अांगावर येतेस? लनरुपाय म्हणून ओांग  लन िक्तरे नेसिेिा असा म  दारोदार इतर 
कोणाह  लभकार  हकवा भटर्कयासारखा पोट भरायिा त कडे मोड त लर्फरतो म्हणून का ? तसे असेि तर 
मिा हे साांग ू दे त िा क  एक का  असा होता क  म ह  भालयवांताांपैक  एक होतो–वैभवशाि  घरात 
राहणारा; आलण माझ्यासारख्या भणांगाांना प ष्ट्क दा म  लभक्षा घातिेि  आहे; तो कोण आहे हकवा ्यािा 
काय हव ेआहे याचा लवचारस द्धा तेव्हा म  कर त नव्हतो. माझ्या पदर  शकेडो सेवक होते लन वैभवात 
राहण्यासाठ  व सधन माणसू म्हणून मानाचे स्थान लम लवण्यासह  अवश्य ते सारे माझ्याकडे लवप ि होते. 
पण झ्यूसने, लनःसांशय काह  सांय लक्तक कारणाम  ेच असेि–माझे सवकंाह  लहरावनू घेतिे; तेव्हा पोर , 
साांभा ून ऐस, नाह तर या घरात असिेि  चाांगि  चाकर  तू गमावश ि! एखादे लदवश  त झ्या धलनण चा 
त झ्यावर रोष होईि हकवा कदालचत ओलदसस परत येईि. होय, तसे होण्याचा अजूनह  सांभव आहे; आलण 
जर  तो खरोखरच मतत झािा असिा लन कायमचा इहिोकातून गेिा असिा तर  देवदयेने ्यािा 
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्याच्याइतकाच चाांगिा असा म िगा आहे; आलण त मच्यापैक  कोण  बाईने काह  वडेेवाकडे केिेिे ्याच्या 
दृष्ट तून स टणार नाह ; अशा गोष्ट  न क ण्याइतका काह  तो आता िहान रालहिा नाह .” 

 
 हे सवण ऐकत असिेल्या लपनेिॉप ने सांतापून ्या दास कडे मोहरा व विा व एक द ष्ट लन लनिणज्ज व 
नािायक बटक  म्हणून लतच  लनभण् सना केि . त  प ढे म्हणाि , “माझे िक्ष नाह  असे समजू नकोस! सवण 
िज्जास्पद प्रकार म  ऐकिा आहे आलण तू जे केिेस ्याचा भरपूर दांड त िा द्रावा िागणार आहे. कारण 
त िा प रते ठाऊक होते–खरे म्हणजे म  तसे म्हटिेिे तू ऐकिे होतेस–क  ्ा इथां माझ्या घरात, ्या 
परदेशािा माझ्या पत सांबांध  काह  बातम  माह त आहे का, हे माझ्या अलतहचताग्रस्त अवस्थेत म  तपासून 
पाहणार होते.” आलण गतहावलेक्षका य लरनोम कडे व ून राण  म्हणाि , “माझ्या अभ्यागतािा बसायिा जाड 
िोकर  कापडाने आच्छालदत असिेिे असे काष्टासन इथ आणून ठेवश ि का ? म्हणजे ्यािा व मिा 
एकमेकाांश  बोित बसता येईि? या माणसाकडून ्याच  सांपूणण ज वनगाथा ऐकायच  आहे मिा!” 

 
 य लरनोम ने घाईघाईने जाऊन एक िाकड  आसन आणून ्यावर जाड िोकर  कापड पसरिे. 
्यावर तो लधरोदात्त लन बिदांड ओलदसस बसिा आलण लपनेिॉप ने ्याांच्या सांभाषणास स रुवात 
करण्यासाठ  म्हटिे, “महाशय, जास्त  घो  न घािता म  त म्हािा काह  थोडे प्रश्न एकदमच 
लवचारण्याच  लधटाई करते आहे. त म्ह  कोण आहात लन कोठून आिात? त मच  नगर  कोणत  आलण त म्ह  
कोण्या क  ातिे?” 

 
 प्र्य ्पन्नमत  ओलदससने उत्तर लदिे, “महोदया, आपल्या क ठल्याह  शब्दातून वा कत त तून वावगा 
अथण काढ ि असा एकह  माणूस या साऱ्या लवशाि जगात सापडणार नाह ! कारण आपि  क ती प्र्यक्ष 
स्वगापयंत पोहोचि  आहे–एखाद्रा सवणग ण पलरपूणण नतपत च्या यशासारख –जो राजा हृदयात देवाचे भय 
बा गून, स्पक्षािा उचिून धर त, प्रजाबह ि लन बिशाि  देशावर रा्य करतो, ्याच्या रा्यात का   
भमू  आपल्या गव्हाचे व जवाचे भरघोस प क देते, वतक्ष लपकिेल्या र्फ ाांच  ओथांबिेिे असतात, मेंढ्ा 
कोकराांना जन्म देण्यात त्पर असतात व सम द्रह  मासे प रलवण्यात च कारपणा कर त नाह त. हे सग े 
्याच्या उत्तम प्रशासनाचे पलरणाम असतात. ्याच्या रा्यातिे िोक ्याच्या शासनाखाि  समतद्ध होतात. 
तर ह  त म्ह  इतर्कया सौजन्यपूणण आहात म्हणून, आलण आता त मच्या घरातच म  आहे म्हणून म्हणतो, द सरे 
कोणतेह  प्रश्न मिा लवचारा, पण माझ  वांशाव  लन माझा देश कोणता ह  मालहत  काढण्याचा आग्रह धरू 
नका; कारण ्याम  े मिा भतूका ाच  आठवण करायिा िावनू त म्ह  माझ्या हृदयात ि द ःख प न्हा ताजे 
केल्यासारखे होईि. कारण अनेक कटू अन भवाांतून म  गेिो आहे. तर ह  द सऱ्या कोणाच्या घरात लवव्ह त 
लन शोक कर त बसणे मिा सांय लक्तक वाटत नाह . एकसारखे रडगाणे गात बसणे ह  वाईट गोष्ट आहे; 
आलण मिा भ त  वाटते क  त मच्या सेलवकाांपैक  क णािा हकवा त म्हािा स्वतःिादेख ि माझा उपद्रव होऊ 
िागेि आलण त म्ह  लनष्ट्कषण काढाि क , मद्रपानाच  ध ांद  डोर्कयात चढून लतने माझ्या अरॅूांच्या िाटाांचा बाांध 
र्फोडिा आहे!” 

 
 लपनेिॉप  बोिि , “महाशय, ज  काह  ग णवत्ता, िालि्य हकवा िावण्य माझ्यालठकाण  होते, ते 
जेव्हा आगाइव्हज्चे रलहवास  इलिअमिा जाण्यास नौकारूढ झािे व माझा पत  ओलदसस ्याांच्या 
नौदिािा लम ािा, तेव्हाच देवाांन  नष्ट केिे आहे. तोच जर परत आिा लन माझ्या सवणस्व  आध न झािा, 
तरच माझ  स्क ती खरोखरच शोभायमान व वर्तधष्ट्ण ूहोईि. पण माझ्या वायास आिेल्या द दणशते म  
एकट  पडिे आहे. आकाशस्थ देवताांन  लकत तर  सांकटाांचा माझ्या मस्तकावर वषाव केिा आहे. कारण 
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द लिलकअम, साम , वतक्षाच्छालदत झॅलसन्थ्, या लठकाणच्या द्य पप्रम खाांपकै  हकवा आमच्या या सूयणप्रकाशात 
नहाणाऱ्या इथाकात वसत  करणाऱ्या सरदाराांपक  एकह  असा नाह  क  जो मिा अलप्रय असिेि  
िलनाच  मागण  माझ्यावर िादून माझे घर ि ट त रालहिेिा नाह ! याचा पलरणाम असा झािेिा आहे क , 
म  माझ्या अभ्यागताांच  उपेक्षा करते. दाराश  आिेल्या लभकाऱ्याकडे द िणक्ष करते व सावणजलनक कामासाठ  
येणाऱ्या दूतानाांह  थारा देत नाह . र्फक्त ओलदससाठ  झ रत माझे हृदय त  त   त टत आहे. दरम्यान ते 
िोक िलनाचा लदवस ठरलवण्याच  मिा लनकड िाव त आहेत, आलण ्याांना चकलवण्यासाठ  मिा र्कित प््या 
योजाव्या िागत आहेत. माझ  पलहि  र्कितप्त  म्हणजे प्रलतभेचे खरोखर  एक वरदानच म्हटिे पालहजे. 
माझ्या येथ ि मागावर म  एक मोठे लवणकाम लवणायिा घातिे आलण एक मोठा लन नाजूक झगा लवणण्यास 
स रुवात करून लववाहाथ्यांना साांलगतिे क , ―आता राजा ओलदसस मरण पाविा आहे म्हणून मिा िलनाच  
मागण  करणाऱ्या त म्ह  तरुण उमरावाांन  माझे हे काम प रे होईपयंत माझ्या पालणग्रहणाच  उ्कां ठा 
आवरि त तर म  आभार  होईन त मच . कारण तसे केिेत तर म  कातिेिे हे धागे सवणस्व  वाया जाणार 
नाह त. हे महाराज, िेअर्ततज याांच्यासाठ  बनलविेिे पे्रतवस्त्र आहे. सवणच माणसाांना अखेर का लनदे्रत 
आडव ेकरणाऱ्या मत्यूच्या भ षण हात  जेव्हा ते पडत ि तेव्हा इतक  अपार सांपत्त  जमवणारा प रुष साजेि 
अशा पे्रतवस्त्रालशवायच शवेट  लचरलवरॅाांत साठ  पह डिा असा जनप्रवाद माझ्या देशभलगन त प्रसतत होण्याचा 
धोका मिा प्करता येत नाह .‖ हे माझे म्हणणे म  ्याांच्याप ढे माांडिे आलण ते मान्य करण्याचे सौजन्य 
्याांन  दाखलविे. तेव्हा लदवसा म  ते मोठे लवणकाम लवण त असे, पण दररात्र  ्याच्या बाजूिा पलिते ठेवनू 
केिेिे काम म  उसव त असे. या माझ्या य क्त ने त न वषपेयंत ते र्फसिे. चौथे वषण स रू झािे. ऋत चक्र 
भराभर लर्फरत होते आलण तेवढ्ात माझ्या सेलवकाांन , ्या बेजबाबदार करांयाांन  ्या िोकाांना मिा 
बेसावध असताना पकडण्याच  सांध  लदि . म  लवणकाम उसव त असिेि  पाहून, मिा दोष देण्याचा 
्याांन  सपाटा िाविा आलण शवेट  अलनच्छेने ते लवणकाम प रे करणे मिा भाग पडिे आलण आलण आता 
मिा ्याांच्यातल्या कोणा एकाश  िलन करणे टा ताह  येत नाह  व ्यातून लनसटण्याचा एखादा मागणह  
स चत नाह . लवशषेतः माझ्या मातालप्याांचा असा आग्रह आहे क , हे पाऊि आता म  टाकावचे, आलण 
आपिे घरदार खाऊन र्फस्त कर त आपल्यािा जव जव  लनवालसत कर त असिेिे हे िोक पाहून 
माझ्या प त्रािा च ड येते; कारण आता वयात आल्याम  े लन समतद्ध मािमत्ता साांभा ण्यास तो समथण झािा 
असल्याम  े, काय घडत आहे याच  ्यािा पूणण जाण व आहे. पण ते सारे राहू दे. त मचा स्वतःचा वतत्तान्त 
मिा साांगण्याचा म  अजूनह  त म्हािा आग्रह करते, कारण ज न्याप राण्या गोष्ट तल्या माणसासारखे त म्ह  
काह  झाडातून हकवा खडकातून नक्क च प्रकट झािा नाह  !” 

 
 कल्पक ओलदससने उत्तर लदिे, “राज्ञ देव , माझ  वांशाव  कथन केल्याखेर ज त मचे कध च 
समाधान होणार नाह  का? ठ क आहे, त म्हािा त ह  क ेि. मात्र म  आता आहे ्याहूनह  अलधक कष्ट  
त म्ह  मिा करणार आहात–आलण ते अपेलक्षतच आहे; कारण घरापासून दूर माझ्याइतका प्रद घण का  
घािलवल्यावर, वाईट अवस्थेत जगात ि नगरानगरातून भटकल्यानांतर ्या आठवणींन  द सरे काय होणार 
? तथालप ह  नया माझ  कहाण  आलण त मच्या सगळ्या प्रश्नाांना उत्तरे ! 

 
 दूर लतकडे गदण लनळ्या सम द्रात क्र त नामक एक भमू  आहे–सांपन्न आलण स ांदर, सवण बाजूांन  
िाटाांन  स्नान होणार , दाट िोकवस्त च  आलण नव्वद नगरींच  प्रौढ  लमरलवणार . ्या द्य पावरच्या लवलवध 
वांशाांच , प्र्येकाच  स्वतःच  भाषा आहे. लवलवध वांश म्हणजे प्रथम ॲलकअन्स, मग आपल्या मू  क   चा 
अलभमान बा गणारे क्र तचे अस्सि रलहवाश , नांतर लसदोलनअन्स; त न घराण  असणारे दोलरअन्स आलण 
सरते शवेट  उच्चक ि न पेिॅम्स्गअन्स; नव्वद नगरींपकै  नॉसस नावाच  एक महानगर  आहे; आलण तेथे 
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नऊ वष े लमनॉस राजाने रा्य करून सवण शलक्तमान झ्यूसच्या स्नेहाचा स खोपभोग घेतिा. तो माझ्या 
लप्याचा, महान द्र कॅलिअनचा लपता होता. माझ्या लप्यािा दोन प त्र, म  आलण राजा आयदोमेलनअस. 
आता ्या का ालवषय  बोित आहे ्या का ात आयदोमेलनअस आपल्या चोच  असिेल्या नौकातून 
ॲम अस प त्राांबरोबर इलिअमिा गेिा होता; म्हणून एइथॉन नावाचा धाकटा लन थोरल्या इतका ग णवत्ता 
नसिेिा भाऊ जो म , ्या माझ्यावर ओलदससिा भेटून ्याचे क्र  त मध्ये स्वागत करण्याच  कामलगर  
आि . तो त्रॉयच्या मागावर असता मलॅिआ भलूशरापाश  वाद ाने ्याच  नौका आडवाटेिा उध ून 
िावल्याम  े तो क्र तिा आिा होता. ऐि थ च  ग हा जेथे आहे त  गाठण्यात कठ ण अशा ॲम्म्नसस नामक 
बांदरात तो आिा. वाद ाने ्याच्या नौकेचा जव जव  लवध्वांस करण्याच  व े आणि  होत . आलण ्याने 
पलहि  गोष्ट केि  त  नगरात जाऊन आयदोमेलनअसच  चौकश  करणे ह ; कारण तो आपिा लप्रय व 
सन्मान्य लमत्र आहे असे ्याने वणणन करून साांलगतिे. पण आयदोमेलनअस ्याच्या चोच च्या नौकेतून 
इलिअसमच्या जियाते्रिा गेल्यािा आध च नऊ हकवा दहा लदवस िोटिे होते. तेव्हा ओलदससिा म  
आपल्या घर  नेऊन ्याचे व्यवम्स्थत आगत स्वागत केिे. ्याव े  म  स्वतः सांपन्न असल्याम  े ्याचा 
पाह णचार म क्त हस्ताने करणे मिा शर्कय झािे. आलण ्याच्या अन यायाांसाठ  सावणजलनक भाांडारातून 
सामग्र  काढून म  ्यािा धान्य, मद्र व कापण्यासाठ  हव ेतेवढे मनसोक्त पश ूप रलविे. ते भिे िोक बारा 
लदवस माझ्याकडे रालहिे; कोण तर  लवरोध  शक्त  वाऱ्यािा इतर्कया सोसायाने वाहण्यास प्रवतत्त कर त 
होत , क  उत्तरेकडच्या झांझावाताने गिबते अडकून पडिेल्या ्या मांड ींना कोरड्या भमू वरदेख ि ्या 
वाद ािा तोंड देणे शर्कय नव्हते; पण तेराव्या लदवश  वारा पडिा आलण ्याांन  सम द्रात आपल्या नौका 
िोटल्या.” 

 
 या साऱ्या अस्य कम्ल्पत कथा ्याने इतर्कया प्र्ययजनक र त ने साांलगतल्या क  ्या ऐकत 
असताना लपनेिॉप च्या डोळ्यातून अरॅूांच  िाट वाहून लतचे गाि लभजून हचब झािे. ्याप्रमाणे पलरृम वायूने 
आणिेिे पवणतलशखराांवरचे बर्फण  पूवण वायूने लवत लवल्याने ्याचे पाण  होऊन ते नद्राांना पूर आणते, 
्याप्रमाणे लतच्या शजेार च बसिेल्या पत साठ  त  शोक कर त असता लतने गा िेल्या लतच्या आसवाांन  
लतचे स ांदर गाि लभजलविे. पण जर  प्न च्या द ःखाने ओलदससचे हृदय लप वटून लनघािे, तर  
हशगासारखे हकवा िोहासारखे कठ ण असे ्याचे नेत्र ्याांच्या पापण्यात अलजबात अम्स्थर झािे नाह त; 
इतर्कया धूतणपणे स्वतःचे अरॅू ्याने लनरुद्ध केिे. 

 
 मनसोक्त रुदन करून झाल्यावर लपनेिॉप  परत प्रश्न लवचारू िागि . त  बोिि , “महाशय, 
मिा वाटते त मच  पर क्षा घेऊन त म्ह  खरोखरच माझ्या पत चे लन ्याच्या शूर पलरवाराचे त मच्या 
क्र तमधल्या घर  त म्ह  साांगता तसे आदरालतथ्य केिे का याचा छडा िावण्याच  व े आि  आहे. मिा 
साांगा, ्याच्या अांगावर वसे्त्र कशा प्रकारच  होत  लन तो कसा लदसत होता? आणख  ्याच्याबरोबरच्या 
िोकाांचेह  वणणन करा.” 

 
 ओलदससने उत्तर लदिे, “स्वालमन , इतर्कया वषांपूवी जो मन ष्ट्य पालहिा ्याचे वणणन करणे सोपे 
नाह ; आलण माझ्या देशाहून ओलदसस लनघाल्यािा एकोण स वषे िोटि  आहेत. तथालप माझ्या मनःचक्षूांप ढे 
्याचे जे लचत्र आहे ते त म्हािा सादर करतो. ्या राजप रुषाच्या अांगावर जाांभळ्या रांगाचा एक जाड झगा 
होता व ्याच्यावरच मागे द मडिेि  झािर होत , लन ्यावर एक सोन्याचे उरोभषूण असून ्याचे काटे 
क्रोशाांच्या जोड त होते. ्यावर दशणन  एक दृश्य लचलत्रत केिे होते; ्यात एका लशकार  क त्र्याने आपल्या 
प ढच्या पांजात एक लठपर्कया लठपर्कयाांचे हर णशावक दाबून धरिे होते आलण ते धडपडू िागिे म्हणजे तो ते 
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लचर त र्फाड त होता. लचत्रात ि ्या कसबाचे प्र्येकजण कौत क कर —च रर्फाड करणारा व ्या 
हर णशावकाच  ग चेप करणारा लशकार  क त्रा व लनसटून जाण्यासाठ , िाथा झाड त धडपड करणारे ते 
हर ण—सवण मोठ्या किाक सर ने स वणात कोरिेिे होते. ्याचा अांगरखाह  म  पालहिा. वा िेल्या 
र्फाांद्राांच्या पा्यासारखा तो ्याच्या देहावर चमकत होता; लततकाच ग  ग   त; आलण सूयासारखा 
त पणारा. म  त म्हािा अगद  लनक्षूण साांगतो क  सवण लस्त्रया ्याच्यावर मोलहत झाल्या हो्या. ्याबरोबरच 
त म्ह  हे िक्षात नयायिा हव,े क  ह  वसे्त्र ओलदसस घरात वापर त होता का तो नौकारूढ झािा ्याव े  
्याच्या लमत्राांपैक  क ण  त  ्यािा लदि  अथवा कोणा पलरलचतािा ्याने भेट लदि  असेि तेव्हा त  ्यािा 
देण्यात आि , हे मिा साांगता येणार नाह ; कारण ओलदसस र्फारच िोकलप्रय झािा होता आलण 
्याच्यासारखे ्याच्या देशबाांधवात थोडेच होते. म  स्वतः ्यािा एक ब्रॉन्झ धातूचे खड ग, एक उत्तम 
जाांभ े प्रावरण लन काठािा दशा असिेिा अांगरखा लदिा, आलण सवण सन्मानालनश  ्याच्या स सज्ज नौकेवर 
्याच  पाठवण  केि  आलण ह  आणख  एक गोष्ट; ्याच्या अन यायात एक लशिेदार होता; तो ्याच्यापेक्षा 
वयाने थोडासा जास्त होता. लन लदसायिा कसा तेह  म  त म्हािा साांगतो. ्याचे खाांदे गोि, रांग साव ा लन 
केस क र े होते. ्याचे नाव होते य लरबलेतझ, आलण पलरवारातल्या द सऱ्या कोणापेक्षाह  ्यािा ओलदसस 
जास्त मान त असे कारण ्या लशिेदाराचे आपल्या ने्याश  नेहम  एकमत होत असे.” 

 
 ओलदससच्या वणणनाने लपनेिॉप िा अलधकच रडू येऊ िागिे; कारण ्याने इतर्कया ह बेहूब 
रांगविेिे सवण काह  लतच्या ओ ख चेच लनघािे. प न्हा एकदा आसवाांन  लतिा लदिासा लम ािा आलण 
नांतर ्याच्याकडे व ून त  म्हणाि , “महाशय, प्रथम त मच्यालवषय  करुणा वाटि ; पण आता त म्ह  माझ्या 
घरातिे लप्रय लन सन्मान्य अभ्यागत होणार; कारण ्यािा त  वसे्त्र म च लदि  होत , त म्ह  वणणन केिेत 
अगद  तश च; आमच्या भाांडारातून म च काढि  त ; ्याांच्या घड्या घािून प्रावरणावर तेजस्व  उरोभषूण 
अिांकार म्हणून बसविे म च. आलण आता ्या भमू वर ्याचे इतके उ्कट पे्रम होते, ्या भमू वर स्वगतह  
्याचे स्वागत म  कध च करू शकणार नाह . होय, तो खरा अभद्र लदवस, ्या लदवश  ओलदसस आपल्या 
पोक  नौकेतून जियाते्रस लनघािा, ्ा शालपत नगर कडे; लतचे नाव उच्चारण्याचा देख ि मिा व ट येतो 
!” 

 
 चाणाक्ष ओलदससने उत्तर केिे, “पू्य महाशया, लन राज्ञ देव , म  प्राथणना करतो क  पत साठ  
रडून ते स ांदर गाि आणख  लबघडव ूनये हकवा हृदय  लप वटून घेऊ नये ! म  त म्हािा दोष देतो असे नाह . 
्या ओलदससबद्दि एखाद्रा देवालवषय  बोिाव ेअसे िोक बोितात, ्याच्या त िनेत लकत ह  उणा पडणारा 
नवरा असिा तर ह  ्याच्या पे्रमाचा आस्वाद घेतिेि  लन ्याच्या म िाांना जन्म देणार  कोण ह  स्त्र  तो मतत 
झाल्यावर शोक करतेच ! पण आता त मच  आसव ेप सा लन मिा काय म्हणायचे आहे ते ऐका. म  त म्हािा 
साांगतो क  मिा ओलदससच्या प नरागमनाच  बातम  िागि  आहे; तो लजवांत आलण सम प आहे, प्र्यक्षात 
थ् रेस्पोलतआच्या सांपन्न भमू वर आहे आलण परदेश च्या व्यवहारात ्याने लम लविेि  लवप ि सांपत्त  तो 
स्वदेश  आण त आहे. हे सारे म  खरे लन केव  खरेच बोित आहे. उिटपक्ष  वातेचा अलनष्ट भाग असा क  
लवस्त णण सागरावर ्याने आपिे सारे सोबत  लन ग ण  नौकाह  गमावि  आहे. ्याने म्थ् रनास  द्य प 
सोडल्यावर िवकरच ह  द घणटना झाि . ्याच्या अन यायाांन  सूयणदेवाांच  ग रे मारि  म्हणून झ्यूस व सूयण 
याांचा ्याच्यावर कोप झािा, आलण ्याच्या साऱ्या नालवकाांना जिसमाध  लम ाि . पण तो स्वतः नौकेच्या 
कण्यािा लबिगून रालहिा आलण िाटाांन  ्यािा र्फ लसअनाांच्या देशािा लकनाऱ्यावर आणनू टाकिे. हे 
र्फ लसअन देवाांचे भाऊबांद आहेत. ्या िोकाांन  स्वभावजन्य सौजन्याने ्याचा देवासारखा बह मान केिा, 
्याच्यावर देणलयाांचा वषाव केिा लन ्यािा स्वदेश  स खरूप पोहोचलवण्याच  व्यवस्था आपल्याकडूनच 
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व्हाव  म्हणून ते का ज  वाहू िागिे. खरे म्हणजे ओलदसस येथे केव्हाच येऊन पोहोचायिा हवा होता. पण 
्यािा अथाजणनाथण इतस्ततः प्रवास करणे जास्त िाभदायक वाटिे. ्यावरून लदसून येते क , व्यापार  
उिाढाि च्या धाडस  व्यवहारात ्याच्याइतके कौशल्य क णाच्यात आढ णार नाह . खरोखर ्याच  
बरोबर  कर ि असा माणसूच या पतथ्व तिावर नाह . हे सग े मिा थ् रेस्प्रोलतअनच्या राजा रै्फदॉन 
याच्याकडून क िे, लशवाय माझ्यासमक्ष आपल्या प्रासादात मद्राचे अनयणप्रदान करताना ्याने शपथेवर 
साांलगतिे क  सज्ज नालवकदिाांसह एक नौका ओलदससिा ्याच्या देशािा घेऊन जाण्यासाठ  रेताड 
लकनाऱ्यावर लतष्ठत आहे. पण रै्फदॉनने ्याच्या अगोदर माझ  रवानग  केि ; कारण एक थ् रेस्प्रोलतअन नौका 
धान्यसमतद्ध अशा द लिलकअम द्य पािा जाण्यास तेव्हाच लनघत होत . ओलदससने जमलविेि  सांपत्त देख ि 
राजाने मिा दाखवि . ्याच्या प्रासादात साठलविेल्या ओलदससच्या धनसांपदेच  राश  एखाद्रा माणसािा 
लन ्याच्या वारसाांना दहाव्या लपढ पयंत प रण्याइतक  आहे.  

 
 रै्फदॉन म्हणािा क , स्वतः ओलदसस दोदोनािा गेिा आहे; तेथे झ्यूसच  साक्ष असिेल्या पलवत्र 
महान ओकवतक्षाकडून ्या देवराजाच  इच्छा काय आहे ते जाणून घेण्याचा आलण स्वतःच्या इथाका 
द्य पाकडे आपण कसे जाव ेयाचा शोध घेण्याचा ्याचा हेतू आहे; इतर्कया कािावध च्या अन पम्स्थत नांतर 
उघडपणे परत जाव ेक  वषेाांतर करून, यालवषय  तो कौि मागणार आहे. 

 
 “तेव्हा आता त मच्या िक्षात येईि क  तो स खरूप आहे लन िौकरच परत येईि. खरे म्हणजे तो 
र्फारच लनकट आिा आहे. ्याच्या लमत्राांपासून लन देशापासून दूर लनवालसत राहण्याच  ्याच  अवस्था 
िौकरच सांपणार आहे. आलण त म्ह  आग्रह धरा हकवा नका धरू, म  आता जे साांलगतिे ्याच्या 
खरेपणाबद्दि त मच्यापाश  शपथ वाहण्याच  माझ  तयार  आहे. देवातिा सवोत्तम लन सवणरॅेष्ठ जो झ्यूस 
्याच्या नावाने प्रथम, आलण नांतर ्या या भल्या ओलदससच्या गतहालन पाश  म  आिो आहे ्या अलन च्या 
नावाने म  शपथेवर साांगतो क , म  आता भालकत करतो आहे तसेच सवणकाह  होईि. याच वषी माव ्या 
चांद्राचा किाक्षय व नव्या चांद्राच  किावतद्ध  या का ाच्या दरम्यान ओलदसस येथे येईि.   

 
 यावर स ज्ञ राण ने उत्तर लदिे, “महाशय, त म्ह  म्हणता ते खरे होवो! जर तसे झािे तर माझ्या 
औदायाने त म्हाांिा माझ्या स्नेहाचा अथण काय तो क ेि आलण त मच्या भालयाचा जग हेवा कर ि ! पण 
माझ्या अन्तयाम  जे भलवतव्य लदसत आहे ते वगे े आहे. मिा ओलदसस स्वगतह  येतो आहे आलण लदसत 
नाह  हकवा येथून त मच्या प्रयाणाच  काह  व्यवस्थाह  दृष्ट पथात येत नाह . कारण परदेश याांचे योलय ्या 
मानाने स्वागत करून ्याांच  ्याांच्या मागावर पाठवण  करण्यास ओलदसससारखा (जर कध  तसा प रुष 
अम्स्त्वात असिाच तर) कारभार चािलवणारा अलधकार  प रुष हकवा नेता येथे कोण  नाह . पण माझ्या 
दासींनो, चिा, त म्ह  आपल्या अभ्यागताचे पाय ध ऊन ्याच्यासाठ  गाद , पाांघरूण लन स्वच्छ चादर  
अांथरून शय्या तयार केि  पालहजे; म्हणजे उषा आपल्या स वणण हसहासनावर स्थानापन्न होईपयंत ्यािा 
उबेत लन आरामात पह डता येईि; आलण सका   त म्ह  पलहिे काम करायचे म्हणजे ्याचे अांग तेिाने 
चाांगिे चो ूनमो  न ्यािा स्नान घािायचे, म्हणजे मग भोजनगतहात र्फरा ासाठ  तेिेमकॅसच्या शजेार  
स्थानापन्न होणे ्यािा प्रशस्त वाटेि आलण ्या िोकाांपकै  आपल्या अभ्यागतािा उपद्रव देण्याचा द ष्टपणा 
कोण  केिा तर तो ्यािाच हालनकारक ठरेि; कारण मग आपल्या उलद्दष्टात यशस्व  होण्याच  ्याच  सांध  
नाह श  होईि,–मग तो लकत ह  सांतापो हकवा ध सर्फ सो ! कारण महाशय, मिा खरोखरच इतर लस्त्रयाांपेक्षा 
अलधक शहाणपण लन दूरदृष्ट  आहे, हे जर म  त म्हािा मलिन लन ज णणवसन म्स्थत त माझ्या घरात जेवायिा 
बसू लदिे तर त म्हािा कसे प्रत त होईि? आध च माणसाचे आय ष्ट्य थोडे. आदरालतथ्याच  काह च कल्पना 
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नसणारा उमणट प्राण  साऱ्या जन्मभर अलखि जगाच  अप्र त  लम लवतो आलण मेल्यावर लतरस्कारास पात्र 
होतो. उिट सहृदय असल्याम  े जो मन ष्ट्य दया ू कत ्ये करतो ्याच  क ती, ्याने स्नेहाने वागलविेल्या 
अलतथींकडून दूरवर पसरते, आलण ्याचे ग णगान करणाऱ्या िोकाांचा ्यािा कध च त टवडा पडत नाह .” 

 
 सावधलगर  बा गणारा ओलदसस उत्तरिा, “मानन य रॅ मत  क्र तच्या बर्फाच्छालदत टेकड्याांचा 
लनरोप घेऊन माझ्या य द्धनौकेवर म  प्रवासािा लनघाल्यापासून मिा िोकर च  पाांघरुणे लन स्वच्छ चादर  
आवडेनाश  झाि  आहेत, हे मिा कबूि केिे पालहजे. तेव्हा पूवी म  जसा प ष्ट्क दा न सता पडून राहून 
जागत असे तसेच आज कर न. कारण पलवत्र उषेच्या सोनेर  प्रकाशाच  वाट पाहत कसल्यातर  लवद्र प 
शय्येवर म  अनेक रात्र  काढल्या आहेत. ्याचप्रमाणे पाय ध ऊन घेण्याच  कल्पनाह  मिा र्फारश  रुचत 
नाह . त मच्या इथल्या एखाद्रा सेलवकाांपैक  एकाह  सेलवकेने माझ्या पायाांना स्पशण करणे मिा आवडणार 
नाह ; आता एखाद  वयस्क लन भारदस्त बाई, माझ्याइतका ज वनाचा अन भव घेतिेि  कोण  असेि तर 
गोष्ट वगे  . तश  कोण  असि च तर लतने माझे पाय हाता ण्यास माझा आके्षप नाह .” 

 
 ्यावर स ज्ञ लपनेिॉप ने उत्तर लदिे, “माझ्या लप्रय लमत्रा, असे त म्हािा सांबोधण्यावाचून मिा 
राहवत नाह ; कारण परदेशाहून आिेल्या व या घरात स्वागत झािेल्या अभ्यागताांत त मच्याइतका स ज्ञ 
कोण ह  नव्हता–आलण त म्ह  सवण गोष्ट  इतर्कया चाांगल्या तऱ्हेने माांडता लन इतके लववकेाने बोिता. 
माझ्याकडे अगद  तश च एक वतद्धा आहे, मोठ  सज्जन–लतनेच माझ्या द दैव  पत चे लनष्ठेने सांगोपन केिे व 
्यािा िहानाचे मोठे केिे होते; खरे म्हणजे तो जन्मताक्षण च लतने ्यािा आपल्या बाहूत सावरिे होते. 
लतचे आता वय झािेिे असल्याम  े लतच्याने र्फारसा कामधांदा होत नाह . पण तर  त  त मचे पाय ध ईि. 
इकडे ये य लरम्र्किआ, लन जे त झ्या स्वाम च्याच वयाचे आहेत, ्याांच  एवढ  सेवा कर. होय ना! आलण 
लनःसांशय ओलदससचे हातपाय एव्हाना आपल्या अभ्यागतासारखेच झािे असत ि, कारण लवपन्नावस्थेत 
प रुषाांना वाधणर्कय िवकर गाठते.” 

 
 हे ऐकून ्या म्हातार ने आपल्या हाताांन  तोंड झाकून घेऊन अरॅू ढा  त, ओलदससच  आठवण 
काढ त, आपल्या द ःखािा वाचा र्फोडि  : “हाय, माझ्या बा ा, त झ्यासाठ  आता मिा काह ह  करता येऊ 
नये—हे केवढे द दैव ! बा ा, तू लकत  नेहम  देवाांना लभऊन वागायचास! पण तर ह  झ्यूस देवाच्या मनात, 
द सऱ्या कोण्याह  माणसाबद्दि नसेि, इतका दे्यष त झ्याबद्दि असिा पालहजे! कारण स खाने वाधणर्कयाकडे 
वाटचाि व्हाव  लन म िगा राजप त्रासारखा वाढत असिेिा पहावा अश  प्राथणना कर त वज्राय ध झ्यूसप्र ्यथण 
यज्ञात पशूांच्या पोसिेल्या माांड्याांच्या त कड्याांच्या आह त  आलण असे लनवडक ब   त झ्याइतके कध  कोण  
लदिेिे नाह त तर ह  त झ्या एकयाच्याच स्वगतह  प नरागमनाबद्दि ―हे होणे नाह ‖ असे तो म्हणािा. 
महाशय, या साऱ्या इथल्या टवळ्या, याांचा उमणटपणा लन ग्राम्य हेटा ण  टा ण्यासाठ  ्याांच्याकडून पाय 
ध ऊन घेण्याचे त म्ह  नाकारिेत, ्याांच्यावरून माझ्या मनात सारखे येते क  क ठेतर  परदेशात, एका सांपन्न 
घराकडून द सऱ्या सांपन्न घराकडे असा भरकटत असताना, माझ्या स्वाम िा, लतथल्या लस्त्रयाांकडून अश च 
मानहान  सोसाव  िागि  असेि जश  आज त मच  झाि  या दासींकडून. पण ते असो! माझ्या स ज्ञ राण ने 
हे काम मिा लदिे आहे. आलण म  ते करण्यास मनापासून तयार आहे. लपनेिॉप साठ  आलण त मच्या 
खातरह  म  त मचे पाय ध ईन, कारण त मच्या द ःखाने माझे मन द्रविे आहे. पण माझे म्हणणे प रते ऐका. 
आणख  एक गोष्ट मिा साांगाव श  वाटते. मागणक्रमण करून थकिेिे प ष्ट्क  प्रवास  यापूवी आमच्याकडे 
आिे आहेत. पण त मचे रूप, त मचा आवाज लन त मचे पायस द्धा मिा ओलदससच  लजतर्कया उ्कां ठतेने 
आठवण करून देतात लततक  म  पालहिेल्या कोणाम  ेह  आजपावतेो झाि  नव्हत .” 
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सावधान असिेिा ओलदसस म्हणािा, “भल्या वतद्ध लस्त्रये, ्याने आम्हा दोघाांनाह  पालहिेिे आहे 
तो प्र्येकजण असेच म्हणतो ! सग े साांगतात क  आम्हा दोघात लविक्षण साम्य आहे; त म्ह स द्धा इतर्कया 
चाणाक्षपणे तेच हेरिेत.” 

 
 मग वतदे्धने पादप्रक्षािनाथण वापरण्यात येत असिेिे एक स्वच्छ तसरा े आणिे. ्यात बरेचसे थांड 
पाण  ओतून मग ्यात ऊन पाण्याच  भर घाति ; ओलदसस गतहालन पाश  बसिा होता, पण आता एकदम 
व ून अांधाराकडे तोंड करून बसिा; कारण ्याच्या अचानक िक्षात आिे क  ्याच्या पायावर असिेिा 
एक वण पाय ध ताना लतच्या िक्षात येईि आलण ्याचे ग लपत र्फ टेि ! आलण जेव्हा खरोखरच य लरम्र्किआ 
आपल्या धन्यापाश  आि  लन ्याचे पाय ध ऊ िागि  तेव्हा तो वण लतने ता्का  ओ खिा. 

 
 अनेक वषांपूवी ऑतोलिकस लन ्याचे प त्र याांना भेट देण्यास ओलदसस गेिा असता वराहाच्या 
पाांढऱ्या स ळ्याने ्यािा एक जखम झाि  होत  ्याचा त्रातामह असिेिा हा उमराव ्याच्या का ातिा 
सवांत लनप ण तस्कर लन अस्यवाद  होता. प्र्यक्ष हर्तमझ देवाच्या कत पेने ्यािा रॅेष्ठ्व प्राप्त झािे होते; ्या 
देवाच्या अन ग्रहाथण ्याच्या नावाने यज्ञात कोकरे लन करडे ब   देऊन ्यािा याने त्पर असा सहकार  
करून घेतिे होते. एकदा तो इथाका या सांपन्न द्य पावर गेिा असता आपल्या कन्येिा न कताच म िगा 
झाल्याचे ्याने पालहिे. ्याचे सायांभोजन सांपल्यावर य लरम्र्किआने ते अभणक ्याच्या आजोबाच्या माांड वर 
देऊन म्हटिे, “ऑतोलिकस, ्याच्या प्राप्त साठ  इतके लदवस आम्ह  प्राथणना कर त होतो, ्या त मच्या 
कन्येच्या या प त्रािा ठेवण्यासारखे एखादे नाव त म्हािा स चिे तर पहा !” 

 
 उत्तरादाखि, जावई लन म िग  याांच्याकडे व ून ऑतोलिकस म्हणािा, “होय, ना ! ्याचे नाव 
ठेवायचा हक्क म  घेतो माझ्याकडे. म  होतो ्याचा ―धमणलपता‖ (God Father) [God Father.–पारृा्य िोकात म िाचे 
जो नाव ठेवतो ्यािा God Father म्हणतात. बह तेक God Father चेच नाव म िािा ठेवण्यात येते. गॉड र्फादर म िािा नामकरणसमय  व प ढेह  

वाढलदवसािा देणलया देतो.]. माझ्या ज वनक्रमात या लवशाि जगात लजकडे लतकडे अनेक प रुषाांचे लन लस्त्रयाांचे वैर 
माझ्या वायािा आिे आहे ! म्हणून या बा ािा नाव द्रा ओलदसस, ―वैरभावाचा ब  ‖ आलण तो जेव्हा मोठा 
होईि व आपल्या मातेच्या मू  घर  पानेससिा येईि, तेव्हा तेथे म  सांग्रह केिेल्या माझ्या सांपत्त चा काह  
भाग ्यािा देऊन ्यािा प्रम लदत करून परत पाठव न.” 

 
 ्या अन षांगाने यथाक्रम ओलदससने आजोबाांच्या देणलया स्व कारण्यासाठ  ्याांना भेट लदि . 
ऑतोलिकस लन ्याचे प त्र याांन  राजाचे स्नेहपूणण स्वागत केिे. ्याांन  ्याच्याश  अग्यपूवणक हस्ताांदोिन 
केिे, आलण ्याच  आज  ॲम्म्र्फथ  लहने ्याच्या गळ्याभोवत  हात टाकून ्याच्या कपा ाचे लन दोन्ह  
डोळ्याांचे च ांबन घेतिे. ऑतोलिकसने आपल्या प त्राांना लमष्टान्नभोजनाच  तयार  करण्यास साांलगतिे. 
्याांन ह  मोठ्या हौसेने ता्का  एक पाच वषांचा बिै आणनू तो सोिून, कापून कौशल्याने ्याचे 
िहानिहान त कडे केिे. ते ्याांन  सळ्याांन  भोसकून का ज पूवणक भाजून ्याचे वाढप केिे. आलण असा 
्याांन  लदवसभर सूयास्तापयंत लमष्टान्नाहार केिा. सवांना समान वाटे लम ािे आलण सग े आपापल्या 
वायाांन  सांत ष्ट झािे. सूयणहबब ब डून अांधार पडिा तेव्हा लनदे्रच्या वरदानाचा स खोपभोग घेण्यास सग े 
आपापल्या शय्याांवर जाऊन पह डिे. 

 
 द सऱ्या लदवश  िवकरच उषेच्या पलहल्या ग िाब  छटेबरोबर ऑतोलिकसचे प त्र भल्या 
ओलदसससह लशकार  क त्र्याांचा ताांडा घेऊन सावजाच्या पाठिागास लनघािे. पानेससच्या सर सोट लन 
वतक्षाच्छालदत चढण वर चढल्यावर ते सोसायाचा वारा वाहत असिेल्या टोकाांवर आिे, आलण खोि लन 
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सांथ सागराच्या प्रवाहातून न कताच वर आिेिा सूयणदेव जेव्हा आपल्या पलहल्या लकरणाांन , नाांगरिेल्या 
शतेात स्पशण कर त होता, ्याव े च हाकारे करून, झ डपे झोडपून, रॄापद उठलवणारे, एका दाट झाड च्या 
दर त पोहोचिे. सावजाच्या वासावर असिेिे क ते्र ्याांच्याप ढे धावत होते. मागून भल्या ओलदसससह 
ऑतोलिकसचे प त्र क त्र्याांच्या पाठोपाठ येत होते. ओलदसस आपिा िाांब भािा हेिकाव त होता. याच 
लठकाण  एका प्रब  वराहाचे लनवासस्थान होते; ते इतर्कया दाट झाडाांच्या जा  त होते क , दमट वारे 
स टत तेव्हा एक झ   कह  आत जाऊ शकत नसे हकवा सूयाचे लकरणह  तेथ ि अांधाराचा भेद करू शकत 
नव्हते, अथवा पावसाच्या धाराह  थेट भमू पयंत पोहोच ूशकत नसत. लशवाय ्या भमू वर लवप ि पाचो ा 
पसरिेिा होता. तथालप, पाठिाग कर त प ढे प ढे रेट त येणाऱ्या माणसाांच्या लन क त्र्याांच्या पाविाांचे 
आवाज वराहाने ऐकिे. तो ्वषेाने आपल्या ग ांरे्फतून बाहेर पडिा आलण पाठ वरचे केस ताठ करून 
ज ज ्या डोळ्याांन  लशकाऱ्याांच्या समोर उभा ठाकिा. पलहि  कत त  केि  त  ओलदससने; आपिा िाांब 
भािा ब कट हातात समतोि धरून नेमका घाव घािण्याच्या आत रतेने ्याने प ढे धाव घेति . पण 
वराहाने र्फारच चप ाई करून ्यािा ग डनयाच्या वर, जबड्यामधून स  का आडवा ख पसून ्याच्या 
माांसि भागात एक िाांबिचक जखम केि ; पण ्याचा चावा हाडापयंत पोहोचिा नाह . ओलदससने 
भोसकिेिा भािाह  बरोबर िागिा. ्याच्या भाल्याचा घाव वराहाच्या उजव्या खाांद्रावर बसून ्याच्या 
चकचक त अग्राने तो जागच्या जाग च लख विा गेिा लन एक डरका   र्फोडून तो वराह भमू वर कोस िा 
व गतप्राण झािा. ्याचा मततदेह ऑतोलिकसच्या प त्राांन  आपल्या ताब्यात घेतिा. ्या शूर तरुण 
राजप त्राच  जखमह , का सर रक्तस्त्राव एका मांत्राने थाांबवनू, ्याांन  का ज पूवणक पट्ट ने बाांधि , आलण 
िवकरच ते घर  परत आिे. 

 
 ऑतोलिकस लन ्याचे प त्र याांच्या श रॅ षेम  े, झािेल्या द खापत तून ओलदसस बरा झािा, आलण 
यथाक्रम देणलयाांच्या भारासह, ्यािा इथाकात स्वगतह  जाण्यास आनांदाने लनरोप देण्यात आिा. तो परत 
आिेिा पाहून ्याचा लपता लन ्याच  सौम्य माता या दोघाांना आनांद झािा. लतथल्या ्याच्या साऱ्या साहस  
कत ्याांच , लवशषेतः ्यािा जखमेचा वण कसा काय व क ठे झािा याच  ्याांन  लवचारपूस केि ; आलण 
ओलदससने ऑतोलिकसच्या प त्राांसह पानेससच्या सर्फर त, मतगयेसाठ  तो गेिा असता वराहाच्या स ळ्याने 
्याच  माांड  कश  र्फोडि  गेि  ते लनवदेन केिे. 

 
 आता या व्रणावरून म्हातार  हात लर्फरव त असता लतच्या बोटाांना ्याच  ओ ख पटि , आलण 
एकदम लतने हातातिा धन्याचा पाय सोडून लदिा; तो धातूच्या तसराळ्यावर पडून ्याचा खणकन आवाज 
झािा आलण तसरा े िवांडून ्यातिे सारे पाण  जलमन वर साांडिे. हषण आलण मनोवदेना याांन  एकदमच 
लतच्या हृदयात गदी केि ; लतचे डो े अरॅूांन  भरिे; भावनालववशतेने लतचा स्वर ग दमरल्यासारखा झािा. 
लतने हात उांचावनू ओलदससच्या हन वट स स्पशण करून म्हटिे, “अथात तू ओलदससच आहेस, माझ्या 
िाडर्कया बा ा! अन् मिा मोठे आरृयण वाटते क  त झ्या–माझ्या धन्याच्या साऱ्या अांगावरून हात 
लर्फरव पयंत म  त िा कसे ओ खिे नाह  !” 

 
 असे म्हणून, जण ू लपनेिॉप िा लतचा पत  याच दािनात आहे हे क वण्यासाठ  म्हातार ने दृष्ट  
राण कडे व वि . पण ॲथ न ने लतचे िक्ष द सर कडे वधूेन घेतल्याम  े लपनेिॉप कडून वतदे्धश  दृष्टादृष्ट 
करून लतच्या नजरेचा अथणबोध करून घेणे शर्कय झािे नाह . दरम्यान ओलदससने उजव्या हाताने चाचपून 
म्हातार चा ग ा घट्ट धरिा व द सऱ्या हाताने लतिा आपल्याजव  ओढून घेति . 
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 तो म्हणािा, “दाई, ्या मिा तू आपल्या अांगावर पाजून मोठा केिास, ्या माझा नाश करायचा 
का आहे त िा? कठ ण साहसाांन  पूणण अशा एकोण स वषांनांतर म  आज घर  आिो आहे खरा पण 
क ठल्यातर  द दैव  योगायोगाने ह  गोष्ट त िा क ि  असि , तर  आपिे तोंड बांद ठेव, लन घरातल्या 
एकाह  माणसािा खर  गोष्ट क ू देऊ नको. नाह तर म  त िा स्पष्टच साांगतो आलण म  लनरथणक धमर्कया 
देत नाह  हे त िा माह त आहे–जर ्या पे्रमलवव्हि उमरावाांचा पराभव करण्याइतका म  स दैव  ठरिो, तर 
जर  तू माझ  दाई असि स तर , ्या लदवश  माझ्या प्रासादातल्या बाक च्या दासींना म  मारून टाक न ्या 
लदवश  त िाह  म  सोडणार नाह .” 

 
 य लरम्र्किआने स जाणपणे उत्तर लदिे, “माझ्या बा ा, माझ्याश  असे वाकडे बोिण्याच  काह  गरज 
नाह . म  लकत  दृढ लन कठोर आहे हे त िा चाांगिेच ठाऊक आहे. दगडाच्या हकवा िोखांडाच्या 
ठोकळ्याइतक  म  गप्प राह न. आणख  हेह  िक्षात ठेव, क  ्या उद्दाम क्ष द्र उमरावाांचा पाडाव करण्याचे 
स दैव त िा िाभिे, तर त झ्या पलरवारातल्या साऱ्या बायकाांबद्दि त िा मालहत  देऊन ्याांच्यातल्या 
लनरपराध  लन स्वाम द्रोह  वगेवगेळ्या लनवडून काढायिा म  लसद्ध राह न.” 

 
 स्वायत्त ओलदससने म्हटिे, “आलण ्यापासून काय िाभ होणार? मिा त झ्या सा्ाच  गरज 
नाह , कारण म  स्वतःच माझ्या मनाश  लहशबे करूनच प्र्येक च  पर क्षा कर न आलण ्याांच  नोंद करून 
ठेव न. दरम्यान हे सग े त झ्याजव च ग प्त राहू दे आलण काय पलरणाम होणार असेि तो देवावरच सोपव.” 

 
 अश  ताक द लम ाल्यावर ्याचे पाय ध ण्यासाठ  पाण  आणायिा त  दािनाबाहेर गेि . कारण 
तसरा ेभर पाण  साांडून गेिे होते. पाय ध ऊन ्याांना ऑलिव्हचे तेि चो ून झाल्यावर ओलदससने आपिे 
आसन प न्हा एकदा शकेोट जव  उबेसाठ  ओढून घेतिे आलण पायाचा वण आपल्या िक्तराांन  झाकिा. 

 
 याांच्या सांभाषणािा प न्हा आरांभ लपनेिॉप ने केिा. त  म्हणाि , “महाशय, म  त म्हािा आणख  
थोडा व े थाांबवनू घेण्याचा ध र करणार आहे, आलण द सर  एक गोष्ट त मच्याकडे काढणार आहे. मिा 
ठाऊक आहे क , झोपेच  व े होत आि  आहे–लनदान ्याचे द ःख ्याांना असा मध र लवरॅाम लम ू देते 
्याांच्यासाठ  तर ; माझ्या बाबत त म्हणाि तर देवाांन  माझ्या मनस्तापािा काह  स माच घातिेि  लदसत 
नाह  ! कारण लदवसा माझ  लनय क्त काये करताना लन घराच्या कारभारावर देखरेख करताना आसव ेगा णे 
लन लनरॄास टाकणे हे एवढे एकच मनािा लदिासा देण्याचे साधन. पण जेव्हा रात्र पडते लन इतर सवांना 
लनद्रास ख प्राप्त करून देते, तेव्हा म  शय्येवर पडते आलण माझ्या जड हृदयािा टोचून उदवगेाच्या यातना 
बनवण्यास हचता सहस्त्र नाांलयाांलनश  येते. त म्हािा माह त आहे, पन्द ऑन भ ऱ्या रांगाच  ब िब ि पलक्षण  
झाडाांच्या दाट पानात बसून वसांत ऋतूच्या आरांभ  कश  मध र स्वर काढते आलण लर्फरर्कयाांन  लन आिापाांन  
कां ठात ि सारे सूर एकवटून त  आपल्या गाण्याचा पाऊस पाडते, ते असते द ःखाचे गाणे ! लतचा लप्रय प त्र 
इलतिस ट र अस राजाचे अप्य, ्यािा लतने अलवचार  मूखणपणाच्या भरात स्वतःच्या हाताांन  ठार मारिा 
्याच्यासाठ  असते हे शोकगान. लतच्याप्रमाणेच माझ्या मनाचा कि एकदा इकडे तर एकदा लतकडे 
दोिायमान होत आहे–माझ्या पत च्या मांचकाश  लनष्ठा ठेवनू आलण िोकमताचा मान राखून म  माझ्या 
प त्राजव  रहाव,े आलण माझ्या स्वालम्वाच्या वस्तू, माझा सेवकवगण आलण हा आमचा भव्य लनवास, हे सारे 
अबालधत ठेवाव?े का इथल्या या प्रासादातल्या िलनाथ्यांपैक  सवांत ग णवान लन उदार असा प रुष लनवडून 
आताच ्याच्यासह लनघनू जाव?े कारण म  त म्हािा हे साांगायिाच हव ेक  माझा म िगा जोपयंत आपिे 
उत्तरदालय्व न समजणारा बािक होता तोवर माझ्या पत चे घर सोडून म  प न्हा िलन करण्याचा प्रश्नच 
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लनघत नव्हता. पण आता तो मोठा होऊन वयात आल्यानांतर, प्र्यक्ष तोच मिा येथून जाण्यासाठ  अगद  
लवनवण्या करतो आहे; इतक  ्यािा आपल्या धनसांपदेच  का ज  िागि  आहे; कारण ्याच्या 
डोळ्यासमोर ते तरुण उमराव त  खाऊन र्फस्त कर त आहेत. 

 
 पण प रे झािे आता हे. म  आता ्या स्वप्नाचा अथण साांगण्याच  म  त म्हािा लवनांत  करते; येथे म  
व स किहांसींचा क प बा गिा आहे. ्याांना टाकिेिे दाणे वचेायिा ्या तळ्याबाहेर येतात तेव्हा 
्याांच्याकडे पाहत राहण्यात मिा र्फार आनांद वाटतो. मिा स्वप्नात लदसिे क  एक प्रचांड गरूड 
टेकड्याांमधून झेप टाकून खाि  आिा लन ्याच्या बाकदार चोच ने ्याने सवण हांसींच्या माना मोडून ्याांचे 
प्राण घेतिे. ्याांचा ढ ग लतथे भमू वर पडिा लन तो दूर ख ल्या आकाशात अदृश्य झािा. ते जर  न सते 
स्वप्नच होते तर ह  म  रडिे लन मोठ्याने ओरडिे; आलण माझ्याभोवत  गो ा होणाऱ्या ॲलकअन मलहिाांना 
गरुडाने माझ्या हांस  मारून टाकल्या म्हणून म  का  ज र्फ टेपयंत मोठमोठे ह ांदके देत आहे असे आढ ून 
आिे. पण तो पक्ष  परत आिा. छपराच्या एका प ढे आिेल्या त  ईवर बसून मन ष्ट्यवाण ने ्याने माझे रडणे 
थाांबलविे; तो म्हणािा, ―ध रोदात्त आयकॅलरअस कन्ये, ध र धर, हे स्वप्न नाह  तर एक श भ स्य आहे लन ते 
र्फिदू्रप झािेिे तू पाहश ि. या हांस  म्हणजे हो्या त झे लववाहाथी आलण गरुडाच  भलूमका करणारा म  
आहे आता त झा पत –परत घर  आिेिा आलण ्या िोकातल्या प्र्येकािा कठोर लशक्षा करण्यास लसद्ध 
झािेिा य‖ या क्षणािा म  जाग  झािे. म  सभोवार पालहिे आलण आवारात नेहम च्या लठकाण  डोण तून 
चोच ने दाणे वचे त असिेल्या हांस  मिा लदसल्या.” 

 
 सूक्षमब द्ध  ओलदसस उत्तरिा, “महाशया, या स्वप्नातून ब ेच द सरा कोणताह  अथण कोणािा 
काढता येणार नाह ; स्वतः ओलदससकडूनच त म्हािा क िे आहे क  ते स्वप्न तो स्य सतष्ट त उतरलवणार 
आहे. आता ्या साऱ्या प्रणयव राांचा मत्य ूअट  आहे. ्यातिा कोण ह  लजवांत लनसटणार नाह .” 

  
 नेहम  सावधलगर  बा गणार  लपनेिॉप  बोिि , “महाशय, स्वप्ने चम्कालरक स्वरूपाच  आलण 
माणसािा गोंध ून टाकणार  असतात. िोक स्वप्नात पाहतात ते सारेच काह  खरे होत नाह . कारण ह  
केव  भासमय दृश्ये दोन द्यारातून आपल्यापयंत पोहोचतात. एक हशगाचे असते लन द सरे हस्त दांत . 
हस्त दांत  दारातून येणार  स्वप्ने कध ह  प र  न होणार  पोक  आरॄासने देऊन आपल्यािा र्फसवतात, तर 
घासून चकचक त केिेल्या हशगाांच्या दारातून आिेि  स्वप्ने खरोखर  काय घडणार आहे याच  स्वप्न 
पाहणारािा कल्पना देतात. माझे स्वप्न द सऱ्या प्रकारचे आहे असे लसद्ध झािे तर मिा व माझ्या म िािा 
लकत  आनांद होईि म्हणून साांग.ू पण मिा भ त  वाटते क  माझे स्वतःचे हे लवलचत्र स्वप्न या द सऱ्या 
उगमस्थानापासून भराऱ्या मार त आिे नसाव–े 

 
 तथालप, त मच्या लवचाराांना चािना देईि अश  द सर च काह तर  गोष्ट म  त म्हािा साांगणार होते. 
ओलदससच्या घरापासून माझ  ताटातूट कर ि असा लतरस्करण य लदवस र्फार जव  येत आहे. कारण 
िौकरच म  एक शक्त च  स्पधा ठेवणार आहे. ्यासाठ , ओलदसस येथे घर  असताना नौकेच्या नव्या 
कण्यािा टेकणे लदल्यासारख्या ्या बारा क ऱ्हाड  ओ  ने माांड त असे ्याांचाच उपयोग म  करणार आहे. 
तो खूप दूर उभा राहून ्या सवांतून आरपार बाण मारू शके; आलण आता लववाहाथ्यांना कौशल्याच्या ्याच 
कसोट वर एकमेकाांश  स्पधा करण्यास म  िावणार आहे. ्याांच्यापैक  जो कोण  धन ष्ट्यािा दोर  िावनू 
्या बारा क ऱ्हाडींपकै  प्र्येक तून बाण मारण्यात प्रव ण ठरेि, ्या प रुषाबरोबर म  जाईन, आलण ्या या 



 अनुक्रमणिका 

घराने वधू म्हणून माझे स्वागत केिे, ्या या सवण, उत्तम गोष्टींन  पलरपूणण, आलण माझ्या स्वप्नातह  म  कध  
लवसरणार नाह  अशा घराचा लनरोप घेईन.” 

 
 ओलदससने मनात धूतण ठेवनू म्हटिे, “राजक ि न देव , त म्ह  लजतर्कया िौकर या प्रासादात ह  
स्पधा ठेवाि लततके बरे; कारण ओलदससच्या उ्कत ष्ट धन ष्ट्यावर चाांचपडत दोर  चढवनू ्या िोहिक्षयातून 
ते काप रुष बाण मारण्याच्या प ष्ट्क  आध च कायणचत रात रॅेष्ठ असा तो ओलदसस स्वतःच येथे येईि.” 

 
 स ज्ञ लपनिॉप  म्हणाि , “अहा, लमत्रवयण जर येथे या दािनात त म्ह  माझ्या शजेार  बसून माझे 
मनलवनोदन करण्याचे मनावर घेतिेत तर झोपेस येऊन माझे डो े कध च लमटणार नाह त. पण अलजबात 
कध च झोप न घेणे कोणािाच जमणार नाह . आपल्या दैनांलदन ज वनात झोपेिा इतर सवण गोष्टींसारखेच 
लनयोलजत स्थान आहे. तेव्हा आता म  लनघते व वरच्या मजल्यावर जाऊन माझ्या शय्येवर पडते; त  आता 
सदाच च माझ  द ःखशय्या झािेि  आहे. लजचे नाव उच्चारण्याचादेख ि मिा व ट येतो ्या शालपत 
नगर िा जाण्यास ओलदसस जिमागाने लनघून गेिा. ्या लदवसापासून रोज त  माझ्या अखांड अरॅूांन  
लभजत असते. हे झािे माझ्याप रते. त मच्याबद्दि बोिायचे तर रात्र च्या लवरॅामासाठ  घर त मचेच आहे असे 
समजा—मग हव ेतर त म्ह  स्वतःच जलमन वर काह तर  पसरून ्यावर झोपा हकवा सेलवकाांना त मच्यासाठ  
यथायोलय शय्या तयार करण्याच  परवानग  द्रा.” 

 
 मग लपनेिॉप  वरत  आपल्या स ांदर दािनात पलरवारातल्या दासींसह गेि ; पण ्या सवणजण  
वरच्या मजल्यावर जाताच लतचा ध र खचिा आलण लतने आपल्या लप्रय पत  ओलदसससाठ  शोक केिा; 
ॲथ न ने झोपेच  मध र देणग  लतिा देईपयंत त  रुदन कर त होत . 
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सगभ २० – णनिायक समयाचा पूवभरंग 
 

 दरम्यान ओलदससने द्यारप्रकोष्ठात लनजण्याच  तयार  केि . ्याने बैिाचे एक न कमाविेिे कातडे 
जलमन वर पसरिे आलण ्यावर ्या उमरावाांन  आपल्या सवय न सार मारिेल्या अनेक मेंढराांच  बर चश  
केसा  चामड  रचि ; आलण तो पह डल्यावर य रोनोम ने ्याच्या अांगावर एक प्रावरण टाकिे. 
प्रलतस्पध्यांना लशक्षा िावण्याच्या योजना मनात घो व त तो पडिा असता ्यािा झोप येत नव्हत ; ्याव े  
लववाहाथ्यांच  अांगवसे्त्र असिेल्या दासींच  एक टो   घरातून हसतलखद त आलण थट्टालवनोद कर त बाहेर 
पडि . मनातल्या मनात ओलदससचे लपत्त खव िे तर पण काय कराव ेहे ्याचे नक्क  ठरेना आलण म्हणून 
प ष्ट्क  व े ्याने स्वतःश च लवचार केिा. ्याांच्या मागून धावत जाऊन सवांना मारून टाकाव,े क  ह  एक 
शवेटच  रात्र ्याांना ्याांच्या लवषयासक्त लप्रयकराांच्या बाह पाशात घािव ूद्राव ? परका माणूस जव  आिा 
असता आपल्या असहाय्य लपिाांच्या रक्षणाथण ्याांना आच्छालदत उभ  राहून, अांगावर जाण्याच्या तयार त 
ग रग रणाऱ्या क त्र सारखा या लवचाराने तो सांताप दाबून ठेव त स्वतःश च र्फणर्फण ू िागिा. असल्या 
स्वैराचार  प्रकरणाच  भयांकर च ड आल्याम  े तो स्वतःश च जण ू ग रग रू िागिा. पण अखेर ्याने 
छात वर ब क्क  मारून घेऊन मन आवरिे. तो म्हणािा, माझ्या हृदया, ध र धर ! त झ्या ्या शूर िोकाांना 
्या रानट  सायर्किॉप्सन  र्फाडून खाल्ल े्याव े  त िा याहून लकत तर  घतणास्पद गोष्ट सहन कराव  िागि  
होत  ! आलण तर ह , तू जेथे आपिा अांत ओढविा आहे असे समजत होतास, ्या ग हेतून कावबेाज 
चात याने बाहेर पडेपयंत लचकाट ने ध र धरून रालहिा होतासच ना ? 

 
 पण असे स्वतःिाच दटावनू हृदयाति  बांडखोर प्रवतत्त  पूणणपणे सहन करण्याचा पोिाद  
कणखरपणा जर  ्यािा आणता आिा, तर  शय्येवर सारख  कूस बदि त त म त राहणे ्यािा 
अलनवायण झािे. वसा आलण रक्त याांन  पलरपूणण असे पशूचे उदर िौकर भाजून लनघाव ेम्हणून स्वयांपाक  जसे 
ते लनखाऱ्याांच्या धग त सारखे इकडून लतकडे लर्फरवत रहातो तश  ्याच  म्स्थत  झाि  होत . याप्रमाणे एका 
क श वरून द सऱ्या क श वर व त, अांग लप वट त असता ्याचे लवचारमांथन स रू होते. आपल्या अलववके  
प्रलतस्पध्यांश  आपण एकयाने, सांख्याब  आपल्यालवरुद्ध असता कसा िढा द्रावा ? एवढ्ात ॲथ न  
स्वगातून उतरून एका स्त्र च्या रूपाने ्याच्यापाश  आि . ्याच्या डोर्कयावर वाकून त  ्यािा म्हणाि , 
“प न्हा झोप उडाि  ना त झ , लबचाऱ्या प्राण्या ? पण का ? हा प्रासाद त झे स्वगतह नाह  का ? ्याच्यात त झ  
प्न  नाह  का राहत ? तसाच कोण ह  माणसािा आपिा म िगा असाच असावा असे वाटायिा िाव ि 
असा त झा प त्रह ?” 

 
 आपल्या नेहम च्या दूरदृष्ट  ब द्ध ने ओलदसस बोििा, “देव , तू म्हणतेस ते सग े खरे आहे; पण 
तर ह  म  थोडा ब चकळ्यात पडिो आहे. ्या तरुण द राचाऱ्याांवर म  आक्रमण करणार तर  कसे? म  
पडिो एकटा आलण ते तर सारे इथे असिे म्हणजे सदा एकत्र एकज ट ने राहतात; आलण एक द सर  व 
अलधक हचतन य गोष्ट माझ्या मनािा जाच त आहे; जर झ्यूसच्या लन त झ्या कत पेने म  ्याांचे प्राण घेतिे तर 
क ठल्या स रलक्षत आरॅयस्थानाकडे म  प ून जायचे ? या समस्याांचा तू लवचार करावास असे मिा वाटते.” 

 
 उ््विनेत्रा देव  उदगारि , “त िा सांत ष्ट करणे लकत  कठ ण आहे रे ! बह तेक िोक माझ्यापेक्षा 
लकत तर  कम  शक्त मान सहकाऱ्याांवर लवरॄास टाकण्यात समाधान मानतात. माझ्याइतके चात यण अांग  
नसिेल्या केव  मानवाांवरदेख ि ! पण त झ्या सवण साहसात त झ्यावर अखांड त पाखर घािणार  म  तर 
देव  आहे ! हे ऐकून तर  त िा समज येईि का ? जर  तू लन म , त झ्या रक्तासाठ  हपापिेल्या पन्नास सशस्त्र 
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सैलनकदिाांन  वढेिेिे असिो, तर  ्याांच्या अगद  डोळ्याांसमोरून त िा ्याांच्या गाई लन मेंढरे हाकून नेता 
येत ि. चि, प रे आता, झोपेच्या आध न हो. जागे पडून राहून सार  रात्र उिटत असिेि  पाहणे हा 
लनव्व  वैतागच आहे; आलण िौकरच तू आपल्या अडचणींवर मात करश ि.” असे म्हणून ्या देवाांगनेने 
्याचे डो े झोपेने लमटलविे आलण त  ऑलिम्पसिा लनघनू गेि . 

 
 पण सवण हचतातून म क्त करणार  लन अांगप्र्यांगे लवरॅाांत करणार  लनद्रा ओलदससिा येते न येते तोच 
्याच  एकलनष्ठ प्न  जाग  झाि , आलण आपल्या मतद  शय्येवर उठून बसून लतने आसवाांना वाट करून 
लदि . मग अरॅ पाताने थकून जाऊन लतने प्राथणनेचा मागण धरिा, “थोर झ्यूसकन्ये आतेलमस, “आतेलमसकडे 
्या ध रोदात्त स्त्र चे लवचार धाविे होते म्हणून लतिा लतने प्रार्तथिे, “आः ! या क्षण च जर त झ्या धन ष्ट्याचा 
बाण माझ्या हृदयाचा भेद करून माझे प्राण घेऊन जाईि तर लकत  बरे होईि ! अथवा दैव  झांझावात मिा 
अकस्मात उचिून माझ्यासह अांधःकाराच्या मागांवर अदृश्य होवो लन सम द्र जेथे महासागराच्या चक्राकार 
प्रवाहािा लम तो तेथे मिा टाकून देवो–जशा पॅन्दॅलरअसच्या कन्या वाद ाच्या राक्षस  दूताांन  ओढून नेल्या 
! देवाांन  ्याांच्या मातालपतराांना ्याांच्यापासून लहरावनू घेऊन ्याांना घर  अनाथ सोडल्या हो्या, तर स द्धा 
्या जगल्या, आलण ॲिोदायत ने आणून लदिेिा खारा चक्का, मध र मध आलण म रिेिे मद्र यावर 
चाांगल्याच पोसून वाढल्या. हेरेने ्याांना इतर सवण लस्त्रयाांपेक्षा स ांदर लन शहाण्या केल्या; लनष्ट्किांक आतेलमसने 
्याांच  उांच  वाढलवि  आलण स्त्र िा अलभमानास्पद अशा कौशल्यपूणण हस्तकिा ॲथ न ने लशकवल्या पण 
एक लदवस असा आिा क  देवाांगना ॲप्रोदायत  ्या सवांसाठ  स खमय लववाह ठरलवण्याच्या आत रतेने 
उत्त ांग ऑलिम्पसिा झ्यूसश  मांत्रणा करण्यास गेि ; कारण ्या मेघनाद देवराजािा या पतथ्व वर ि 
प्र्येकाच्या वायािा लकत  स ख व लकत  द ःख आहे हे पूणणपणे ठाऊक असते–आलण नेमर्कया ्याच लदवश  
वाद -लपशाच्चाांन  ्याांना झटकन उचिल्या आलण लतरस्करण य ―एरायलनएज‖–सूड देवताांच्या ताब्यात 
्याांच्या इशाऱ्याप्रमाणे ्याांच  सेवा करण्यासाठ  लदल्या. ऑलिम्पसलनवास  देव हो, माझेह  अम्स्त्व असेच 
कायमचे प सून टाका; अथवा मनोहालरण  आतेलमस, माझ्यावर मत्यूचा आघात कर, म्हणजे कम  योलयतेच्या 
प रुषाचे लविाससाधन होण्याचे ट ून ओलदससच  मूती हृदयात बा गून मिा पतथ्व च्या पोटात खोि ब डून 
जाता येईि ! 

 
 अहा, जेव्हा व्यलथत हृदयाने लदवसभर शोक केल्यानांतर रात्र  लनदे्रच्या आध न होता येते व लनद्रा, 
आपिे डो े चाांगिे घट्ट बांद केल्यावर, चाांगल्याच  तश च वाईटाच  जाण व अलजबात मनातून काढून 
िावते तेव्हा ज लवत कठ ण खरे पण अगद च सहनशक्त च्या मयादेपि कडे आहे असे वाटत नाह  ! पण 
देव मिा ज  स्वप्ने पाडतो त देख ि एखाद्रा लशके्षसारख  तापदायक असतात. आजच रात्र  प न्हा शय्येवर 
माझ्या बाजूिा ओलदसस बसिेिा आहे असा मिा भास झािा; नौकादिासह तो प्रवासािा लनघािा तेव्हा 
जसा लदसत होता तसाच तो ह बेहूब स्वप्नात मिा लदसिा; मिा ते स्वप्न नसून प्र्यक्ष घडतेच आहे असे 
वाटिे लन माझे हृदय उचांब ून आिे.” 

 
 लतच  प्राथणना सांपतासांपताच उषेचे आगमन होऊन लतने पूवण लदशा सोन्याने मढलवि . लपनेिॉप च्या 
लविापाच्या आवाजाने ओलदससच  झोप चा वि  गेि . लतचा आवाज ्याने ओ खिा, आलण एक 
प्रकारच्या जागेपण च्या स्वप्नात ्यािा असे वाटिे क , त  आपल्या शजेार  आहे लन आपल्यािा 
ओ खल्याच  चमक लतच्या दृष्ट त आहे. ्याने आपिा झगा लन मेढराांच  कातड  शय्येवरून उचिून आत 
नेऊन एका आसनावर ठेवि . बैिाचे चामडे बाहेर नेऊन खाि  ठेविे आलण दोन्ह  हात उांचावनू प्राथणना 
केि , “हे तात झ्यसू, जर हे खरे असेि क  तू केिेल्या माझ्या साऱ्या छ ानांतर त झ्या कत पेने त म्ह  देवाांन  
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मिा कोरड्या भमू वरून आलण सम द्रावरून माझ्या स्वदेशात मिा स्वगतह  आणिे, तर घरात जागतत 
होणाराांपैक  कोणािातर  माझ्यासाठ  एखादा श भ शब्द उच्चारू दे आलण घराबाहेर द सरे एखादे सूचक 
लचन्ह प्रकट होऊ दे.” 

 
 ्याने ह  प्राथणना केि  न केि  तोच आदेशदा्या झ्यूसने डो े द पलवणाऱ्या ऑलिम्पसच्या 
लशखराांस आच्छादणाऱ्या ध र्कयापि कड ि आपल्या हसहासनावरून उत्तराथी मेघनाद केिा. राजप रुष 
ओलदसस प्रम लदत झािा आलण पाठोपाठ ्यािा हव ेअसिेिे बह मोि शब्द घरातून आिे; ते राजाचे धान्य 
द ण्याच्या हातचर्कर्कया असिेल्या शजेारच्या भवनात ि एका दास च्या म खातून आिे. या हातचर्कर्कयाांवर 
बारा दास  सारख्या राबत हो्या. प्रासादात ि पलरवारािा भाकर  प रलवण्यासाठ  जव व गहू ्या द  त 
असत. ्याव े  सगळ्याजण  आपापल्या वायाचे द ण द ून झोप  गेल्या हो्या. एकच तेवढ  
बाकींच्याइतक  दणकट नसल्याम  े लतचे काम अजून सांपिे नव्हते. या बाईने आपि  चक्क  ्या क्षण  
थाांबवि  आलण लतच्या धन्यािा ्याांचे एवढे महत्त्व वाटत होते ते शब्द उच्चारिे “स्वगण लन पतथ्व च्या स्वाम  
झ्यूस देवा, ताराांलकत आकाशातून केवढ  मेघगजणना झाि  ह  ! आलण ढग तर एकह  लदसत नाह  ! 
कोणातर  दैववान माणसासाठ  तू नक्क च त  केि  असणार ! आता गर ब लबचाऱ्या माझ  ह  प्राथणना ऐक, लन 
माझ  इच्छा र्फ ािा येऊ दे. ह  त  इच्छा ! प्रासादातल्या या भोजनो्सवाांचा शवेट आजच होऊ दे. या 
तरुण उमरावाांसाठ  प ठ द ण्याचे हे काम भयांकरच आहे. ्याांन  माझ  तर कां बरच मोडून टाकि  आहे. 
म  म्हणते हे ्याांचे अखेरचे भोजन होवो !” 

 
 ्या बाईचे अश भसूचक शब्द आलण मेघाांचा गडगडाट या दोन्ह  गोष्टींन  ओलदससिा स ख  केिे. 
द राचाऱ्याांवरचा सूड हा आता आपल्या हातचा म  आहे हे ्यािा जाणविे.  

 
 आतापावतेो प्रासादात ि दास  कामासाठ  जमल्या हो्या आलण गतहालन त ि कध च अलजबात न 
लवझणारा लवस्तव र्फ िव त हो्या. तेिेमकॅसने आपिे कपडे घातिे लन एखाद्रा तरुण देवासारखा तो 
शय्येवरून ताजातवाना होऊन उठिा. खाांद्रावरून ्याने आपिे त क्षण खडग िटकत ठेविे; आपल्या 
स बक पायाांवर मजबूत पादत्राणे बाांधि ; आपिा मोठा थोरिा ब्राँझच्या टोकाचा भािा उचिून घेतिा 
आलण उांबरठ्यावर जाऊन तो य लरम्र्किआश  दोन शब्द बोिण्यास थाांबिा. 

 
 तो म्हणािा, “माझ्या आवड्या दाई, त म्ह  बायाांन  या आपल्या इथल्या अभ्यागताच  जेवण्या-
झोपण्याच  व्यवस्था न ट ठेवि  का ? का जमेि तश  आपल्या शय्येच  व्यवस्था करण्याचे त म्ह  
्याच्यावरच सोपलविेत? तसे झािे तर ते माझ्या आईिा शोभण्यासारखेच होईि ! कारण त  लकत ह  स ज्ञ 
असि  तर  अपात्र माणसाचे अग्यपूवणक आलतथ्य करून अलधक योलय माणसािा मात्र घािवनू देण्यास त  
अगद  त्पर असते !” 

 
 य लरर्कि आ समजूतदारपणे म्हणाि , “हे रे काय माझ्या बा ा ! कारण नसता, लतिा दोष देऊ 
नको. ्या माणसािा हव ेहोते लततके ्याने मद्रसेवन केिे; आलण खाण्याबद्दि तो म्हणािा क  अलधक 
काह  खायच  ्यािा भकू नव्हत . त झ्या आईने ्यािा प ष्ट्क दा लवचारिे; आलण जेव्हा झोपेचा लवचार 
करण्याच  व े आि  तेव्हा लतने दासींना ्यािा व्यवम्स्थत शय्या घािून देण्यास साांलगतिे. पण 
्याच्याकडे नलशबाने पूणणपणे पाठ लर्फरलवि  आहे अशा एखाद्रा बापड्याप्रमाणे, ्याने शय्येवर िोकर  
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प्रावरण पाांघरून झोपण्यास नकार लदिा; आलण ्याऐवज  एका न कमाविेल्या कातड्यावर लन मेंढ्ाांच्या 
चामड्याांवर तो द्यारप्रकोष्ठात लनजिा. ्याच्या अांगावर पाांघरूण टाकिे ते मात्र आम्ह .” 

  
 हे ऐकल्यावर तेिेमकॅस दािनातून लनघािा आलण भािा हेिकाव त, पायाश  धावणारे दोन क ते्र 
घेऊन तो प ण्यस्थान  आपल्या देशबाांधवाांना लम ण्यास गेिा. दरम्यान आपल्या क ि न घराण्यात ि 
जन्मािा साजेि अशा र त ने–कारण त  पैसेनॉरप त्र ऑप्सच  कन्या होत –य लरम्र्किआने पलरवारात ि 
बाक च्या सेलवकावगािा आज्ञा केल्या,– 

 
 लतने हाक लदि , “चिा ग, कामािा िागा! तू लतथे उभ  असिेि  केर काढून सग  कडे 
जलमन वर सडा घाि. िौकर िौकर उरक आलण आसनाांवर जाांभ   आवरणे घािायचे लवसरू नको. 
द सर  ग तू सार  भोजनाच  मेजे प सून काढ, आलण मद्राचे वाडगे लन दोन म ठींचे मूल्यवान पेिे ध ऊन घे. 
अन त म्ह  ग बाक च्या प ा लवलहर कडे लन आणता येईि लततर्कया िवकर थोडे पाण  आणा आमच्यासाठ  
कारण आता येथे हे तरुण उमराव िवकरच येऊन पोहोचत ि. आज ते रोजच्यापेक्षा आध च येत ि कारण 
सावणजलनक उ्सवलदन आहे आज !” 

 
 पोर  आपापल्या कामाांकडे धावल्या. व सजण  खोि लवलहर तिे पाण  काढायिा गेल्या आलण 
बाक च्या लशकवनू तयार केिेल्या सेलवकाांसारख्या घरातल्या कामाचा उरक पाडू िागल्या. मग ्या 
सद गतहस्थाांचे सेवक आिे आलण ्याांन  सरपणासाठ  िाकडे व्यवम्स्थतपणे व सराईतपणे र्फोडून आणि . 
िौकरच लवलहर वरून दास  आल्या आलण ्याांच्याबरोबरच स्वतःजव च्या सवण पशूतिे त न लनवडक, 
पोसून िठ्ठ केिेिे ड क्कर हाक त वराहपाि आिा. ्या प्रशस्त प्रासादाांगणात अन्नासाठ  ह ांगत लर्फरायिा ते 
पश ूमोक े सोडून तो ओलदससपाश  आिा व ्याचे क शि, स्नेहपूवणक हचतून म्हणािा, “काय, लप्रय लमत्रा, 
्ा तरुण उमरावाांचे त मच्यालवषय चे मत जरा स धारिे का ? क  अजूनह  त म्हािा येथे पाहून ते नाक 
म रडतात ?” 

 
 ओलदससने उत्तर लदिे, “अहा, य मेअस मिा प्रब  आशा आहे क , देवाांन  एक लदवस या 
द रा्म्याांना ्याांच्या उद्धटपणाचे लन द सऱ्याच्या घरात, घरच्या स्वाम िा सहन होणार नाह  अश  वागणूक 
ठेवल्याचे प्रायलरृत्त द्राव े! ्याांच्यामध्ये सभ्यतेचा व सौजन्याचा हकलचतमात्रह  अांश नाह .” 

 
 हे दोघे एकत्र वातािाप कर त असता लववाहाथ्यांच्या भोजनासाठ  आपल्या क पाति  लनवडक 
बकर  हाकून आत आण त अजपािक मेिॅम्न्थअस तेथे आिा. ्याच्याबरोबर द सरे दोन अजपाि होते. 
प्रलतध्वन ने लननादणाऱ्या द्यारप्रकोष्ठात ्याांन  बकर  बाांधि  आलण प न्हा एकदा मेिॅम्न्थअस ओलदससिा 
लचडव ूिागिा. “काय रे, तू अजून इथेच ? आपिे लबऱ्हाड येथून उठलवण्याऐवज  या थोर माणसाांकडे भ क 
मागण्याचा आलण घराति  सार  व्यवस्था लवस्कटून टाकण्याचा त झा लनधार चािूच आहे का ? मिा वाटते 
आपण एकमेकाांचा लनरोप घेण्यापूवी एकमेकाांच्या ब र्कर्कयाांच  पारख आपल्यािा कराव  िागणार आहे ! 
कारण त झ  भ क मागण्याच  र त मिा आवडत नाह ; लन काह  झािे तर  जेथे िोक जेवतात असे हे काह  
एकच घर नाह  !” 

 
 ्यािा एका शब्दानेह  उत्तर न देण्याइतका ओलदसस धोरण  होता. ्याने न सते म कायाने मस्तक 
हिलविे–्याच्या हृदयात हहसक लवचार खदखदत होते. 
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 लतसरा एक नवा मन ष्ट्य येऊन ठेपिा तो ग राख्याांचा नायक लर्फि लतअस; तो लववाहाथ्यांसाठ  एक 
कािवड लन काह  म द्दाम पोसून िठ्ठ केिेि  बकर  हाकून आत आण त होता. हे पश ूम ख्य भमू वरून 
तर वर आणण्यात आिे होते; येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशाांसाठ  ह  तर चािलवण्याच  सेवा तरवाल्या 
नालवकाांन  चािू ठेवि  होत . लर्फलिलतअसने ते पश ू द मद म्या देवड खाि  व्यवम्स्थत बाांधिे आलण 
वराहपािाच्या जव  येऊन ्यािा प्रश्न केिा, “आपल्या घर  न कताच आिेिा हा परका माणूस कोण 
आहे? आपण कोठून आिो आहो असे साांगतो तो ? ्याचे िोक कोण असावते, लन तो क ठिा मू  राहणारा 
असावा? ्यािा वाईट लदवस आिेिे लदसतात पण ्याच  वागण्याच  र तभात राजक लिनासारख  आहे. 
तथालप देव जेव्हा माणसािा रस्तोरस्त  भटकण्याचे ज णे जगायिा भाग पाडतात तेव्हा तो जर  
राजवाड्यात जन्मिा असिा तर  ते ्याचे रूप पार लबघडवनू टाकतात.” असे म्हणून तो ओलदससपाश  
गेिा आलण हस्ताांदोिनासाठ  हात प ढे करून ्याने मोठ्या स्नेहश ितेने ्याचे क शि हचलतिे. तो 
म्हणािा, “स्वागत असो त झे माझ्या वतद्धलमत्रा ! सध्या त म्ह  लवपन्नावस्थेत आहात पण ह  स्व कारा त मच्या 
भाव  स खासाठ  माझ  सलदच्छा ! तात झ्यूस, लकत  लनष्ठ र देव आहेस तू ! त झ्याहून जास्त कठोर असा 
कोण  देव नसेि ! आम्हा मानवाांना द दैव, द ःख लन यातना वाटून देताना थोड श ह  दयाब द्ध  त िा आवर त 
नाह . तर ह  आम्हािा जन्म नयावा िागिा ्याचे मू  कारण तूच. महाशय, म  आताच जेव्हा त मच्याकडे 
पालहिे तेव्हा मिा घाम र्फ टिा लन डो े पाण्याने भरून आिे. त म्ह  मिा ओलदससच  आठवण करून 
लदि त. कारण माझा तकण  आहे क , जर खरोखर तो अजून लजवांत असिा लन अजूनह  सूयणप्रकाश पाहत 
असिा, तर त मच्यासारखा अशाच िक्तरात पतथ्व च्या पाठ वर भटकत असेि ! जर तसे नसेि, आलण तो 
जर अधोिोक  गेिा असेि तर ्या भल्या ओलदससप्र ्यथण हा एक लनरॄास ! ्याने म  अगद  पोरवयाचा 
असताना सेरॅ्फिेलनअन प्रदेशातल्या ्याच्या ग राांवर मिा नेमिा होता; आलण आता त  माझ्या क पाति  
रुां द कपा ाच  ग रे, त मचा लवरॄास बसणार नाह  इतक  सांख्येने वाढि  आहेत—लपकणाऱ्या धान्याच्या 
कणसात दाणे भराभर भरत जाव ेना तश  ! याहून अलधक काय हो अपेक्षा असणार माणसाच  ? आता 
जगरहाट  सोडून काह  चम्कारच घडेि तर गोष्ट लनरा  ; पण आता पलरम्स्थत  अश  आहे क , नव े
धन िोक मिा आज्ञा करतात ह  ग रे हाकून आणायच ; केव  ्याांच्या स्वतःसाठ  खायिा ! ्याांना देवाांच्या 
क्र द्ध दृष्ट च  जश  लक्षत  नाह  तश च वाड्यात तरुण राजप त्र आहे या गोष्ट च ह  नाह . काय साांग ू ! राजा 
इतके लदवस दूर आहे लन ्याच  धनदौित आपापसात वाटून घेण्याखेर ज ्याांचे समाधान होणार नाह . 
आलण म  मग लकत  मोठ्या अडचण त सापडणार ! मनातल्या मनात म  प न्हा प न्हा ्याच गोष्ट चा लवचार 
करतो. राजाचा एक म िगा लजवांत असताना द सर कडे प  काढणे आलण माझ्या साऱ्या क पाांसकट म  
परदेश गाठणे, हा ह नमागण वाटतो. पण ्याहूनह  कठ ण आहे ते येथे राहून द सऱ्याच्या हात  गेिेि  ग रे 
साांभा  त आपि  द ःखदाय  चाकर  लटकवनू ठेवणे ! मिा सहन होत नाह  अशा थरािा गोष्ट  आल्या 
आहेत; म्हणून म  मागेच प ून जाऊन माझे सांरक्षण कर ि असा एखादा थोर राजप रुष पालहिा असता, 
पण माझ्या द दैव  धन्याबद्दि मिा अजून आशा आहे; अजूनह  मिा वाटते क , तो एक लदवस अचानक 
झांझावातासारखा येईि आलण या िलनाथ्यांना राजवाड्यातून उध ून िाव ि.” 

 
 क शाग्रब द्ध  ओलदससने उत्तर लदिे, “ग राख ब वा, त म्ह  समजदार लन सदभाव असणाऱ्या 
माणसासारखे बोिता. ्यावरून म  स्वतः आपिे लनष्ट्कषण काढिे आहेत आलण त मच्या लववकेब द्ध वर माझा 
लवरॄास आहे. तेव्हा त म्हािा ह  एक बातम  साांगतो आलण गांभ र शपथेवर आरॄासन देतो क , त  खर  आहे. 
सवण देवात अगे्रसर असा झ्यसू–आलतथ्याचे स्थान, लन ्या भल्या ओलदससच्या गतहालन पयंत म  पोहोचिो 
आहे तो, या सवांच  शपथ घेऊन म  साांगतो, क  त म्ह  जर कध  इथाका सोडणार असाि तर ्या आध च 
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ओलदसस परत येईि, आलण त मच  इच्छा असेि तर त मच्या स्वतःच्या डोळ्याांन  येथे स्वामींच  भलूमका 
घेणाऱ्या या पे्रमव राांचा सांहार त म्हािा पहायिा लम ेि.” 

 
 ्यावर ग राख  उत्तराथी बोििा, “देव करो लन, त म्ह  म्हणता तसे सारे होवो ! महाशय, मग 
त म्हािा माझ्या अांगचे पाण  काय आहे ते िौकरच क ेि; तसेच माझ्या हाताांन  मिा काय काय करता येते 
तेह !” आलण य मेअसनेह  आपिा स्वर ्याच्या स्वरात लम वनू सवण देवाांच  प्राथणना केि  क , स ज्ञ 
ओलदससिा ्याचे घर प न्हा लदसो ! 

 
 दरम्यान ्या लववाहाथ्यांबद्दि ते चचा कर त होते, ते प न्हा एकदा तेिेमकॅसचा वध कोण्या 
मागाने व कसा करावा याबद्दि लवचारलवलनमय कर त होते; तेवढ्ात चम्कार झािा. डाव्या बाजूने एक 
शक नसूचक पक्ष  दृलष्टपथात आिा; तो एक उांच भराऱ्या मारणारा गरूड पक्ष  होता आलण ्याच्या नख्यात 
एक भयभ त कबूतर होते. ॲम्म्र्फनॉमसने ता्का  उठून उभे राहून ्याच्या लमत्राांना सावधलगर च  सूचना 
लदि  क , तेिेमकॅसिा ठार मारण्याचा ्याांचा कट र्फसणार हे लनलरृत होते; मग ्याने प्रस्ताव केिा क , 
आता भोजनाच्या तयार साठ  उठाव.े ्याांच  सूचना ्याांना अथातच मान्य झाि ; ्याांन  ओलदससच्या 
प्रासादाकडे प्रयाण करून, आपि  आवरणे तेथ ि आसनाांवर टाकि  आलण लधप्पाड मेंढरे, तसेच 
पोसिेि  बकर , ड क्कर लन क पाति  कािवड मारण्याच्या काम  ते िागिे. ्याांन  पशूांचे अांतभाग भाजून 
्याांच  वाटपे केि  आलण स्वतः वाडलयात मद्र लमलरॅत केिे; वराहपािाने प्र्येक माणसासाठ  एक पेिा 
ठेविा; ग राख्याांचा नायक लर्फलिलतअस याने ्याांना स बक टोपल्यातून रोट वाढिे, मेिॅम्न्थअस मद्र देत 
लर्फरिा, आलण प ढे माांडिेल्या उत्तम पदाथांवर ते त टून पडिे. 

 
 तेिेमकॅसने म द्दामच ओलदसससाठ  दगड  उांबरठ्याजव , अगद  दािनाच्या दाराजव च जागा 
लनवडून तेथे एक म कट घडवांच  लन िहान मेज माांडिे. ्यािा ्याने अांतभाग वाढिे. एका स वणण 
चषकात थोडे मद्र ओतून लदिे आलण तेथे बसून उच्चक लिनाांबरोबर ्यािा मद्र सेवन करता येईि, असे 
्यािा साांलगतिे. तो म्हणािा, “्याांच्याकडून काह  उद्धटपणा झािा हकवा ते त िा मारायिा उठिे तर 
त झे सांरक्षण माझ्याकडून होईि ह  खात्र  बा ग. हा काह  एखादा पलथकारॅम नाह , तर ओलदससचा हा 
प्रासाद आहे व ्याच्याकडून तो माझ्या हात  आिेिा आहे. आलण सभ्यहो, म  त म्हािा लवनांत  करतो क , 
कोणताह  लचथावण चा हकवा मारामार चा प्रकार करू नका म्हणजे मग येथे काह  भाांडण, तांटे हकवा 
वादावाद  माजणार नाह .” 

 
 तेिेमकॅसने आपल्यािा उदे्दशून यातऱ्हेने बोिण्याचे धाडस कराव े याचे ्याांना अ्यांत आरृयण 
वाटिे. ्या सवांन  म कायाने आपिे ओठ चाविे आलण लटका एकू आि  त  र्फक्त य पैलथझप त्र ॲम्न्तनस 
याच्याकडून. तो म्हणािा, “काय रॅ मान मांड  , तेिेमकॅसने जर  या घोषणेत धाकदपटशाचा स्वर 
काढिा आहे तर  तो आपण चािवनू घेतिा पालहजे असे लदसते ! त म्ह  पाहताच क  आपिा बेत वरच्या 
शक्तींन  मध्ये पडून लनष्ट्र्फ  केिा, नाह  तर तो रूण्याच्या नादासारखा आवाज याप ढे या हभतींना ऐकू जाऊ 
नये अश  व्यवस्था एव्हाना आपण केि  असत .” 

 
 ॲम्न्तनसने हे असे बोिून टाकिे. पण तेिेमकॅसने ्याच्याकडे म   च िक्ष लदिे नाह . दरम्यान 
नगर त ्या पलवत्र लदवश  जे पश ूयज्ञब   व्हायचे होते ते कारभाऱ्याांकडून रस््यातून नेण्यात येत होते; 
आलण िाांब केसाचे ॲलकआचे नागलरक धन धणर ॲपॉिोच्या िताक ां जात जमा होत होते. पण प्रासादाति  
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मांड  , पशूांच्या अांगावर ि माांस भाजून सळ्याांवरून काढून कापून घेतल्यानांतर ्याचा आस्वाद घेण्यात 
रममाण झाि  होत . वाढप्याांन  ओलदससिा ्याचा वाजव  भाग लदिा, तो स्वतः ्याांना लम ािा तेवढाच 
अगद  भरपूर होता. ्याचा म िगा लन वारस तेिेमकॅस याने ्याांना तसे करण्याबद्दि आदेश लदिे होते. पण 
गर्तवष्ठ िलनाथ्यांन  ्याांचा ममणभेदक उद्धटपणा सोडून द्रावा असा ॲथ न चा म   च हेतू नव्हता; लतच  इच्छा 
होत  क , ओलदससच्या अलभमान  हृदयाच वदेनेचा दांश अलधकच खोिवर व्हावा. 

 
 ्याच्यामध्ये तेलसपस नावाचा उच्छत ांखि वतत्त चा एक मन ष्ट्य होता; आपल्या अर्फाट सांपत्त वरच्या 
भोळ्या भाबड्या लवरॄासाने भारिा जाऊन साम मध ि आपल्या लठकाणाहून तो द घणका  दूर रालहिेल्या 
राजाच्या प्न चे प्रणयाराधन करण्यास इकडे आिा होता. आता मोठा गोंगाट माजवणाऱ्या आपल्या 
लजगरदोस्ताांना आपि  लवनोदोक्त  ऐकलवण्याचा आग्रह ्याने धरिा. तो म्हणािा, “उच्चक ि नहो, आपल्या 
अभ्यागतािा भरपूर वाढण्यात आिे आहे; आलण ते योलयच आहे; कारण या घर  येणाऱ्या तेिेमकॅसच्या 
कोणाह  लमत्रािा काह  कम  पडू देणे हा लशष्टाचार होणार नाह  हकवा सामान्य दालक्षण्यह  ठरणार नाह . 
पण पहा ! म  आता ्यािा माझ  स्वतःच  अश  एक देणग  देणार आहे; म्हणजे स्नानगतहसेवकािा हकवा 
राजप्रासादात ि द सऱ्या एखाद्रा सेवकािा देण्याजोगे असे काह तर  ्याच्याजव  राह ि.” 

 
 असे म्हणून ्याने आपिा जाडजूड हात प ढच्या बश त ि गाईच्या ख रावर ठेविा, आलण तो खूर 
ओलदससकडे रे्फकून मारिा. पण ओलदससने न सते एका बाजूस पटकन व ून तो वार च कलविा, आलण ते 
अस्त्र भक्कम हभत वर आद िे. तेव्हा स्वतःच्या म खावर जे मांदम्स्मत ओलदससने येऊ लदिे ते मात्र 
खरोखर च लतरस्काराने पलरपूणण होते. तेिेमकॅस ता्का  झडप घातल्यासारखा तेलसपसवर कडाडिा, 
“तेलसपस, माझ्या अभ्यागतावरचा त झा नेम च किा ते त झ्या दृष्ट ने उत्तम झािे. ्यािा तो िागिा नाह , 
्याने तो च कविा म्हणूनच; पण तसे झाल्याम  े तू बचाविास कारण जर त झ्याकडून तो जखम  झािा 
असता तर म  माझा भािा त झ्यामधून आरपार भोसकिा असता, आलण त झ्या लप्यावर येथे िलनाऐवज  
उत्तरलक्रयेचा लवध  करण्याच  पा   आि  असत ! ध्यानात घे, माझ्या घरात कोण ह  असे वडेेवाकडे 
वागिेिे मिा खपणार नाह . आतापावतेो म  माझ  ब द्ध  न ट चािवायिा लशकिो आहे, आलण बरे काय लन 
वाईट काय ते मिा समजू िागिे आहे. माझे बािपण आता पार मागे रालहिे आहे. लनरूपाय म्हणून त मचे 
हे धाांगडहधगे, कापून काढिेल्या मेंढ्ा, मद्र आलण रोट याांचे अमयाद सेवन म  चािवनू घेतो आहे. कारण 
मिा एकयािा त मचे सगळ्याांचे लनवारण करणे अशर्कय आहे. पण तर ह  म  त म्हािा साांगनू ठेवतो क  हे 
अ्याचार थाांबवा; ्याांचा रोख खरे म्हणजे माझ्यावरच आहे. पण जर त म्ह  अशा पराकोट िा पोहोचिा 
असाि क  माझ्या हत्त्येलशवाय द सऱ्या कशानेह  त मचे समाधान होणार नसेि तर ठ क आहे, मिा तेच 
झािेिे अलधक बरे वाटेि ! लदवसामागून लदवस डोळ्याांसमोर अशा िज्जास्पद गोष्ट  पाहण्यापेक्षा मिा 
वाटते मरण लकत तर  उत्तम ! माझ्या अभ्यागताचा माझ्यासमोर छ  होतो, आलण या देखण्या घरभर माझ्या 
दास  त मच्या ह न हेतूांसाठ  र्फरर्फटत ओढल्या जातात हे पाहत राहण्यापेक्षा मरण र्फार बरे असे म  
समजेन.” 

 
 तेिेमकॅसच्या रागाच्या शाम्ब्दक स्र्फोटानांतर बराच व े शाांतता रालहि . अखेर लतचा भांग 
दॅमसॅ्तरप त्र ॲगेिॉसने केिा. तो म्हणािा,– 

 
 माझ्या लमत्राांनो, योलय गोष्ट बोिण्यात आि  असता उग च वावदूकपणे आके्षप घेणे अस्थान  
होईि. याउपर या अपलरलचतािा हकवा कोणाह  राजपलरवारात ि सेवकािा सतावण्यात येऊ नये. आलण 
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आता तेिेमकॅसिा आलण ्याच्या मातेिा म  एक सूचना करतो; त  सदहेतूपूणण आहे आलण मिा उमेद आहे 
क , दोघेह  सदभावनापूवणक लतचा लवचार करत ि. तेिेमकॅस, जोपयंत त मचा स ज्ञ लपता एक लदवस घर  
येईि अश  आशा तू लन त झ  माता मनात बा ग ूशकत होता तोपयंत त म्ह  लववाहेच्छूांना उत्तर देण्यास 
लदरांगाई केल्याबद्दि व ्याांच्या मागण्याांलवरुद्ध आपिा दृढ लनरृय लटकवनू धरल्याबद्दि त म्हािा कोणािाह  
दोष देता येत नव्हता. ्या पलरम्स्थत त तोच मागण जास्त बरा लदसत होता; आलण ओलदससिा वाट काढ त 
घर  येण्यात खरोखरच यश येते, तर तो मागण अलधक योलय होता असेच लसद्ध झािे असते. पण एव्हाना 
आता हे स्पष्ट झािे आहे क  परत येणे ्याच्या नलशब  लिलहिेिे नाह . म्हणून म  त िा म्हणतो, क  आपल्या 
मातेच  गाठ घे आलण हे सांपूणण प्रकरण लतच्याप ढे ठेव. आमच्यातल्या सवणरॅेष्ठ आलण सवात उदार अशा 
प रुषाश  लतिा लववाह करू दे; आलण ्याचा पलरणाम असा होईि क  त िा वारसाहक्काने लम णाऱ्या 
मािमते्तचा तू आरामात उपयोग करून घेश ि; यथेच्छ खाश ि, लपश ि आलण त झ  माताह  आपल्या नव्या 
पत च्या घराचा कारभार पाह ि.” 

 
 शहाण्या तरुण राजप त्राने, उत्तर लदिे “ॲगेिॉस, म  त झ्याप ढे झ्यूसच  आलण इथाकापासून 
कोठेतर  दूर मतत झािेल्या हकवा अजूनह  क ठेतर  भटकत असिेल्या माझ्या लप्याच्या हािअपेष्टाांच  शपथ 
घेऊन साांगतो, क  माझ्या मातेचे िलन प ढे ढकिण्याच  मिा म   च इच्छा नाह . म  तर लतिा प्र्यक्ष 
आग्रह कर त असतो क  योलय वर लनवडून प न्हा लववाह कर आलण लतिा म  उदार हस्ताने श ल्कह  देण्याचे 
वचन लदिे आहे. पण लतच्या इच्छेलवरुद्ध लतिा घराबाहेर काढ ि असा लनणायक, शवेटचा शब्द उच्चारणे 
मात्र अगद  माझ्या सद सद लववकेब द्ध लवरुद्ध होईि. तसे करण्याच  पा   देवाने माझ्यावर आण ूनये.” 

 
 पॅिास ॲथ न ने िलनाथ्यांच  ब द्ध  इतक  जडमूढ करून टाकि  होत  क  पलरणाम  ्याांन  
अलनवार हास्याचे मजल्यावर मजिे चढव त तेिेमकॅसच्या उत्तराचे स्वागत केिे. पण र्फार का  िोटिा 
नाह  तोच ्याांच्या हसऱ्या म द्राांवर एक ओढल्यासारखा लन चम्कालरकच भाव आिा. ्याांना भास होऊ 
िागिा क  आपण खात असिेल्या अन्नावर रक्ताचा लशडकाव झािा आहे. ्याांचे डो े अरॅूांन  भरिे आलण 
द बळ्या, रडर्कया भावनालववशतेने ्याांच  हृदये व्यापि . 

 
 आलण आता ध रोदात्त लथओम्र्किमेनसचा आवाज ऐकू येऊ िागिा. तो आवशेाने म्हणािा, 
“करांयाांनो, त मच्यावर हे काय रोगट, अलनष्ट सावट उतरिे आहे ? त मच  मस्तके, त मचे चेहेरे आलण 
त मचे ग डघे जण ू रात्र च्या अांधाराने वढेिे गेिे आहेत! वातावरणात शोकाचा ध्वन  उठिेिा माझ्या 
कानावर पडतो आहे. अरॅूांन  लभजिेिे कपोि मिा लदसत आहेत; आलण ते पहा, दाराच्या पाकळ्या व हभत  
याांच्यावर रक्त उडािे आहे. द्यारप्रकोष्ठात भ ताांन  गदी केिेि  आहे, तश च प्राांगणातह . भ ते घाईघाईने 
अांधाराकडे लन अधोिोक  लनघािा आहेत. सूयण आकाशातून जण ू प सून टाकिा गेिा आहे आलण एक 
प्रकारचे अमांगि घातक ध के सार  पतथ्व  व्यापून टाक त आहे !” 

 
 पण ्याच्या बोिण्यािा ते हसू िागिे. अगद  मजेत, एकमताने, हसून ्याांन  ्याच  टर उडवि ; 
आलण पॉलिबसप त्र य लरमकॅस उभा राहून ओरडिा, “आपल्या नव न लमत्राच  ब द्ध  परदेशात ि प्रवासानांतर 
भ्रष्ट झाि  आहे. चिा, उठा िवकर गड्याांनो, ्यािा बाहेरचा रस्ता दाखवा—प ण्यस्थानाच  लदशा दाखवा 
्यािा; इथे र्फार अांधार झािा आहे असे वाटते आहे ना ्यािा ?” 
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 तो द्रष्ट उत्तरिा, “य लरमकॅस, माझा मागण शोधायिा मिा त झ्या मदत च  गरज नाह . मिा डो े, 
कान लन स्वतःचे दोन पाय आहेत; ्याचप्रमाणे खाांद्रावर प रेसे लनकोप डोकेह  आहे. लजकडे म  जाणार आहे 
लतकडे मोकळ्या मदैानावर मिा घेऊन जाण्यास हे सारे प रेसे आहे. कारण त म्हा सवांवर एख मोठे अलरष्ट 
चािून येत असिेिे मिा लदसत आहे; ्याच्यातून वाचने हकवा ते टा णे याच  आशाच त म्हािा करायिा 
नको–नाह , इथे िोकाांचा अपमान कर त लन ओलदसस राजाच्या घरात बेताि दांगामस्त  कर त व े 
घािलवणाऱ्या त म्हाांपैक  एखादाह  ्यातून बचावणार नाह  ! असे म्हणून तो प्रासादातून भराभरा पाविे 
टाक त बाहेर पडिा, आलण ्याने पैलरअसचा आरॅय घेतिा. पैलरअसने मोठ्या अग्याने ्याचे स्वागत 
केिे. 

 
 पण ते लववाहाथी एकमेकाांकडे उते्तजनाचे कटाक्ष टाकून सग ेचजण एकदम तेिेमकॅसच्या 
अभ्यागताच  हेटा ण  करून ्यािा लचडव ूिागिे. 

 
 ्यातिा एक दमदाट  करण्यात प्रव ण असा ख शािचेंडू तरुण म्हणािा–आलण ्याचा 
उपहासा्मक हल्ला हा इतराांच्या वार्कपाटवाचा एक उ्कत ष्ट नम नाच होता. “तेिेमकॅस, त झ्या 
आलतथ्याच्याबाबत त तू खरोखरच र्फार द दैव  आहेस! तू ्याचे स्वागत करायिा इथे आत ्यािा ओढून 
आणिा आहेस तो भटर्कयाच पहा ! ्यािा पालहजे न सते खाणेलपणे ! लदवसभर कष्टाचे काम करणे ह  गोष्ट 
्याने कध  ऐकिेि  नाह . खरे तर तो र्फक्त भमू िा एक भार आहे; आलण तेवढे प रे झािे नाह  म्हणूनच क  
काय, द सरा एक अलतथ  उड  मारून उठतो लन भलवष्ट्य-द्रष्ट्याचे सोंग उठव ूिागतो ! यापेक्षा म  देतो तो 
सल्ला तू स्व कारणे र्फार बरे. लसलसि िा जाणाऱ्या ग िामाांच्या नौकेवर या त झ्या लमत्राांना कोंडून चढवनू 
देऊ या; अरे! तेथे त िा ्याांच  लवक्र  करून चाांगिाच िाभ उठलवता येईि बघ! 

 
 पण या लन ्याांच्या सगळ्या इतर उपहासोक्तींना प्रत्त्य त्तर देण्यास तेिेमकॅस प्रवतत्त झािा नाह . 
्याने आपिे तोंड बांद ठेवनू दृष्ट  आपल्या लप्यावर िावि  होत . ्या अचरट टो र्कयावर आक्रमण 
करण्यास ओलदसस कोण्या क्षण  लसद्ध होतो यावर ्याचे सतत िक्ष होते. लपनेिॉप लवषय  साांगायचे 
म्हणजे ्या लवचार  क िस्त्र ने आपिे सवोत्तम आसन स्वतःसाठ  अशा मोर्कयाच्या जाग  ठेविे होते क  
जेथून लतिा दािनात ि प्र्येक माणसाचे बोिणे न ट ऐकू येत होते. 

 
 ्याांच्या साऱ्या हास्तलवनोदातह , ्याांन  खटपट ने लसद्ध केिेिे भोजन लनलरृतच स्वालदष्ट लन खमांग 
होते; कारण ्याांन  म क्तहस्ताने पशूांच  हत्त्या केि  होत . पण ्याांच्या सायांभोजनासाठ  एक देव  लन एक 
प्रब  प रुष िौकरच ्याांच्याप ढे जे वाढून ठेवणार होते ्याच्यापेक्षा कम  रुचकर अन्नाच  कल्पनाह  करणे 
शर्कय नाह  ! आलण ते योलयच होणार होते कारण द ष्टाव्याचे पलहिे पाऊि ्याांन च टाकिे होते. 
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सगभ २१ – महान धनुष्ट्य 
 

 लववाहाथ्यांच्या कौशल्याच  कसोट  करून अखेर स ्याांना लवनाशाकडे पोहोचलवणार असणारे ते 
धन ष्ट्य आलण ्या प्रचांड िोखांड  क ऱ्हाड  ्या िोकाांप ढे आव्हानपूवणक ठेवण्याच  पे्ररणा स ज्ञ महोदया 
लपनेिॉप िा यासमय  द लप्तमान नेत्राांच्या ॲलथन ने लदि . राण  आपल्या महािातून उांच सोपान मागाने 
खाि  उतरि  आलण आपल्या स डौि हाताने लतने उत्तम घडण च  हम्स्तदांत  म ठ च  एक ताांब्याच  लकल्ल  
उचिून आपल्या पलरचालरकाांसह राजाच  सांपत्त  जेथे ठेविेि  होत , ते घराच्या दूरवरच्या कोपऱ्यातिे 
एक भाांडार गाठिे. या लठकाण  राजाच्या ब्राँझ, स वणण लन घड व िोहाच्या सांचयाबरोबर ते अांतगोि धन ष्ट्य 
आलण प्राणघातक बाणाांन  भरिेिा भाता ठेविेिा होता. हे धन ष्ट्यबाण राजािा ्याचा शौयाबद्दि प्रलसद्ध 
लमत्र इलर्फतस याने ्याांच  िॅकेद मॉनमध्ये गाठ पडि  तेव्हा लदिेिे होते. या दोघाांच  भेट मेलसन मध्ये 
ऑर्ततिोकसच्या घर  झाि  होत  ओलदसस एक सावणजलनक कजण वसूि करण्यासाठ  आिा होता, कारण 
मेलसलनआत ि काह  िोकाांन  इथाकातून त नश ेमेंढरे मेंढपा ासकट काब ज करून आपल्या य द्धनौकातून 
प वनू नेि  होत . ओलदससिा इतर्कया दूर यायिा िावणारे, हे काम होते; ्याव े  तो केव  एक 
पोरसवदा तरुण होता. तर ह  ्याच्या लप्याने लन इतर वड िधाऱ्यान  ह  कामलगर  ्याच्यावर सोपलवि  
होत . इलर्फतस तेथे कसा आिा म्हणाि तर तो ्याच्या हरविेल्या बारा घोड्या शोधायिा आिा होता. ्या 
घोड्याांना झािेि  ब कट छोट  खेचरेह  ्याांच्याबरोबर हरवि  होत . पलरणाम  याच घोड्याांम  े 
हेरर्कि जश  झािेल्या प्राणघातक झटापट त इलर्फतसवर मरण ओढविे होते. हसहासारख्या लनभणय 
लदिाचा हेरर्कि ज हा झ्यूसचा प त्र व भ मपराक्रम करणारा व र प रुष होय. ्याने इलर्फतसिा आपल्याच 
घरात, तो ्याचा अलतथ  होता, तर ह  ठार मारिे होते. याच्या ्या कू्रर हृदयात देवाच्या दांड करणाऱ्या 
दृष्ट च  हकवा आपण केिेल्या आलतथ्याच ह  लक्षत  नव्हत . ्यािा अगोदर ्याने लमष्टान्नाहार देऊन मग 
्याचे प्राण घेतिे होते. आलण ्या घोड्या ब कावनू आपल्या तबेल्यात ठेवल्या हो्या. 

 
 ्या घोड्याांच्या शोधात असताना इलर्फतसच  ओलदससश  भेट होऊन ्यािा ्याने ते धन ष्ट्य लदिे 
होते; र्फार वषांपूवी इलर्फतसचा लपता थोर य लरतस याच्यापाश  ते धन ष्ट्य होते, आलण मत्यूसमय  आपल्या 
प्रासादात ्याने ते आपल्या प त्रासाठ  मागे ठेविे होते. परत भेट म्हणून ओलदससने इलर्फतसिा एक त क्षण 
खडग लन एक भक्कम भािा लदिा होता. ओलदससच्या इलर्फतसश  असिेल्या मतै्र च  त  देणग  साक्ष होत  
आलण ह  मतै्र  पे्रमभावाने जोपासण्याच  ्यािा आशा होत . पण यजमान लन अभ्यागत या भलूमकात दोघाांच  
भेट होण्याआध च झ्यूसप त्राने धन ष्ट्य देणाऱ्या शूर इलर्फतसचा वध केिा होता. य द्धाांना जाताना ओलदसस 
नौकेवर आपल्याबरोबर ते धन ष्ट्य कध च नेत नसे. तर परमलप्रय लमत्राच्या स्मत्यथण तो ते घर च ठेवनू देत 
असे. तथालप स्वतःच्या मािक च्या प्रदेशात शते वाड वर मात्र ्याचा तो उपयोग कर त असे. 

 
 राण  भाांडारापयंत पोहोचि  आलण ्याच्या ओककाष्ठाच्या उांबरठ्यावर चढि ; तो कोणा 
गतकाि न स ताराच्या हातून घडविा गेिा होता. स ताराने आपल्या रांध्याने तो ग  ग   त तासिा होता व 
न ट सर  रेषेत बसविा होता आलण नांतर आपल्या हाताांन  ्याने द्यारस्तांभ ्याांच्या खोबण त घट्ट बसवनू 
चकचक त दारे ्याांना जोडि  होत . राण ने दाराच्या कोयांड्यािा िाविेिा चामड  पट्टा चटकन सोडवनू 
लछद्रातून लकल्ल  घाति  व न ट नेम धरून ढकिून कड  मागे सरकलवि . लकल्ल ने आपिे काम केिे. 
गवता  क रणात चरणाऱ्या एखाद्रा बैिाच्या डरका  सारख  करकरून दारे एकदम लतच्याप ढे सताड 
उघडि  आलण उांचावर बसलविेल्या भमू वर ि र्फळ्याांवर लतने पाऊि टाकिे. स गांलधत वनस्पत  घािून 
वसे्त्र भरिेल्या पेया येथे ठेविेल्या हो्या. पण लपनेिॉप ने चवड्यावर उभे राहून उांचावरच्या ख ांट वर 



 अनुक्रमणिका 

टाांगिेल्या एका चकचक त पेट त ठेविेिे धन ष्ट्य खाि  काढिे, आलण तेथे ग डनयावर त  पेट  घेऊन त  
खाि  बसि  आलण लतिा ते नवऱ्याचे धन ष्ट्य बाहेर काढताना अनावर ह ांदके र्फ टिे. पण जेव्हा लवप ि 
आसव ेगा ून झाल्यावर लतचा जरा द ःखपलरहार झािा तेव्हा त  आपल्या बाहूत ते धन ष्ट्य आलण बाणाांचा 
घातक भार वाहणारा भाता घेऊन, लतचे प्रणयाराधन करणाऱ्या गर्तवष्ठ उमरावाांच्या समोर जाण्यास 
लदवाणखान्याकडे लनघाि ; लतच्या मागोमाग, लतचा पत  प्रालवण्यदशणक क्र डाांसाठ  ज  िोहाच  लन ब्राँझच  
उपकरणे वापर त असे ्याांन  भरिेि  पेट  घेऊन लतच्या सेलवका आल्या. मग आपल्या तेजस्व  
लशरोवस्त्राच्या पदराने गाि झाकून घेऊन ्या उदात्त ििनेने भक्कम पटईच्या एका स्तांभापाश  ठाण माांडिे 
आलण अलधक अवडांबर न माजलवता लववाहाथ्यांप ढे आपिे आव्हान घोलषत केिे,– 

 
 “ऐका, उच्चक ि नहो, या गतहाचा स्वाम  द घण कािपयंत अन पम्स्थत असताना त म्ह  येथे आपिे 
ठाम ठाण माांडिे आहे आलण या लठकाण  त म्ह  सतत मेजवान्या झोड त आहात आलण माझ्या 
पालणग्रहणाच्या इच्छेलशवाय त मच्या या अशा वतणनािा द सरे काह च लनलमत्त त म्हािा साांगता येण्याजोगे 
नाह . जर माझे पालणग्रहण हे अांलतम पालरतोलषक ठरिे आहे, तर मग ऐटबाज उमरावाांनो प ढे या; कारण म  
त म्हािा आव्हान देत आहे, क  राजा ओलदससच्या या महान धन ष्ट्यावर त म्ह  आपिे प्रालवण्य कसोट िा 
िावाव;े आलण धन ष्ट्यािा प्र्यांचा िावण्यात लन या बारा क ऱ्हाडींपकै  प्र्येक तून आरपार बाण मारण्यात 
त मच्यापैक  जो कोण  प रुष सवात क शि ठरेि, ्या प रुषाच  म  साथ कर न व ्या या घराने वधू म्हणून 
माझे स्वागत केिे ते सवण उत्तम गोष्टींन  पूणण भरिेिे हे स ांदर घर, माझ्या स्वप्नातदेख ि जे म  कध ह  
लवसणार नाह  ते हे माझे घर याचा लनरोप घेऊन लनघून जाईन म .” 

 
 मग त  भल्या वराहपाि य लमअसकडे व ि  आलण लववाहाथ्यांना ते ध नष्ट्य आलण त  िोखांड  
उपकरणे देण्यास लतने ्यािा साांलगतिे. लतच्याकडून ्या वस्तू घेऊन खाि  ठेवताना य लमअसिा रडू 
कोस िे आलण धन्याचे धन ष्ट्य पाहून ्याच्यापि कड ि ग राख्याांनाह  ह ांदका आिा. ॲम्न्तनस एकदम 
्याांच्यावर सांतापिा. तो उदगारिा, “मठ्ठ, गावांढ  िेकाचे ! स्वतःच्या पायाखािच्या जलमन पि कडचे 
काह  लदसतच नाह  ्याांना ! दोघेह  सारखेच करांटे ! अरे, लतथे म सम सत त मच्या धलनण िा अस्वस्थ 
कर त कशािा उभे रालहिे आहात? जण ू लतच्या लप्रय पत चा लवयोग लतिा प रेसा द ःखदायक नाह य ! 
खाि  बसा, लन म कायाने काय खायचे असेि ते खा; नाह तर येथून चािते व्हा आलण बाहेर रडत बसा. 
धन ष्ट्य आहे तेथेच राहू द्रा; हे प्रकरण आम्हा उभयतातच लमटवावयाचे आहे लन ्याचा लनकाि लनलरृतच 
होणार आहे. कारण ्या देखण्या आय धावर दोर  चढलवणे सोपे जाईि असे नाह  मिा वाटत ! या सवण 
मांड  त, ओलदसस होता लततका समथण कोण ह  नाह . म  स्वतः ्यािा पालहिा आहे, लन जर  तेव्हा म  
अगद  िहान होतो तर  मिा ते तेव्हाचे सारे काह  चाांगिेच आठवते आहे.” 

 
 तो वरवर जर  असे म्हणािा तर  मनात ्यािा ग प्त आशा होत  क  आपण स्वतःच ्या धन ष्ट्यािा 
प्र्यांचा चढवनू सवण िक्षयाांमधून बाण मारू; पण प्र्यक्ष बाण सोडण्याच  जेव्हा व े येणार होत  तेव्हा 
अत िन य ओलदससच्या हातचा बाण अांगावर घेणारा पलहिा तोच होणार होता आलण ्याच ओलदससच्या 
घरात बसून ्याचा अपमान तो थोड्याच व ेापूवी कर त होता, आलण आपल्या साऱ्या लमत्राांना तसा अपमान 
करण्यास उते्तजन देत होता. 

 
 पण तरुण राजप त्र तेिेमकॅस यािाह  चार शब्द बोिायचे होते. तो हसत हसत उद गारिा, “मिा 
भ त  वाटू िागि  आहे क , म  जन्मजातच मूखण असिो पालहजे म्हणून ! आताच पहा ना, माझ  लप्रय 
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माता–स ज्ञच आहे त –म्हणते आहे क , प न्हा िलन करून त  हे घर सोडणार आलण म  हा इथे 
वडेग ासारखा आपल्याश च हांसतो लखद तो आहे. बरे तर, सवण सभ्य गतहस्थहो, प ढे या. येथे त मचे 
पालरतोलषक आहे–ह  महोदया–लजच्याश  तोड देईि अश  स्त्र  आज साऱ्या ॲलकआत–अहो ! र्फार काय ! 
साऱ्या पलवत्र पायिॉस हकवा आरगॉस, मायलसन  हकवा प्र्यक्ष इथाकात, अथवा श्यामि म ख्य भमू वरह  
त म्हािा सापडणार नाह  ! पण हे सारे आध च त म्हािा चाांगिेच ठाऊक आहे ! माझ्या मातेचे ग णगान 
करण्याच  जरूरच काय ? तेव्हा चिा, या प ढे! लनरथणक सबब  हकवा लविां ब नको! या गोष्ट िा तोंड 
देण्याचा लनरृय करा लन मिा धन ष्ट्यािा दोर  चढलवताना त म्हािा पाहू द्रा. अरे, मिा स्वतःिादेख ि तसा 
प्रय्न करायिा हरकत वाटणार नाह ; आलण जर म च धन ष्ट्यावर दोर  चढवनू क ऱ्हाडींमधून आरपार बाण 
मारिा, तर मग माझ्या मातेिा या घराचा लनरोप घेऊन मिा इथे एकटा ठेवनू द सऱ्या प रुषाबरोबर लनघून 
जाता येईि; मिा ्याबद्दि काह च लक्षत  नाह  वाटणार. उिट मिा समाधान वाटत राह ि क , ज  
भयांकर आय धे माझा लपता खे ण्यासारख  हाता   त  अखेर मिाह  वापरता येऊ िागि !” 

 
 हे बोिून झाल्याबरोबर तेिेमकॅसने आसनावरून खाि  उड  मारि . आपल्या खाांद्रावरचे जाांभ े 
प्रावरण बाजूिा काढून टाकिे व खङ् ग काढून ठेविे; मग ्याने एकच िाांबिचक खांदक ्या साऱ्या 
क ऱ्हाडींसाठ  भमू त खणिा व ्यात ्या बसवल्या; ्या न ट ओ  त आहेत क  नाह त हे पालहिे आलण 
्याांच्या भोवतािच  मात  पायाांन  घट्ट दाबनू सारख  केि . ्याने अशा प्रकारचे काम कोण , क ठे केिेिे 
कध च पालहिे नसताह  ्याने ्या व्यवम्स्थतपणाने ्या क ऱ्हाड  उभ्या केल्या ते पाहून ्याचे लनर क्षण 
करणाऱ्या िोकाांना कौत क केल्यालशवाय राहविे नाह . मग ्याने द्यारहपड पाश  न ट नेट धरून उभे राहून 
धन ष्ट्यािा हात घातिा. त न व ेा ते वाकवण्याचा ्याने प्रय्न केिा. त न व ेा ते थरथरिे. पण दरव े  
्यािा त  धडपड सोडून द्राव  िागि . पण तर ह  दोर  चढलवण्यात यशस्व  होऊन िोखांड  िक्षयामधून 
वधे करण्याच  आशा मात्र ्याने सोडि  नाह . आलण चौथ्या प्रय्नात ्याने धन ष्ट्यावर असा जोर िाविा 
क , याव े  ्याने दोर  चढलवि ह  असत ; पण ओलदससने मस्तक हिवनू ्याचे प्रय्न थाांबलविे. 

 
 तरुण राजप त्र एक लनरॄास टाकून म्हणािा, “बरां तर ! मिा वाटते म  सदाचाच भ रू लन द ब ा 
राहणार हकवा कदालचत म  र्फार िहान पडत असेन; म्हणून माझ्याश  भाांडण काढण्यास लनघािेल्या 
कोणािाह  तोंड देण्याइतक  स्वतःच्या शक्त च  लनलरृत  मिा वाटत नाह  ! ठ क, महाशयहो, माझ्यापेक्षा 
बिवान असे प रुष असिेल्या त मच्याकडे आता हे काम िागिे; बघा आता धन ष्ट्यबाण चािवनू; सवांत 
नैप ण्य कोण दाखलवतो ते लदसेिच आता !” 

 
 असे म्हणून ्याने धन ष्ट्य खाि  ठेवताना ्याचे टोक दाराच्या चकचक त िाक डकामािा 
आधारासाठ  टेकिे आलण ्याच्या बाजूिा जव च बाण ठेविा. मग तो आपल्या जागेवर जाऊन बसिा. 
ॲम्न्तनसने आपल्या सान नय पद्धत ने प्रस्ताव केिा क , मद्र ्या क्रमाने डाव कडून उजव कडे वाटिे 
जाते ्याच क्रमाने सवांन  पा  पा  ने प्रय्न करावा. हे सवांना मान्य झािे, आलण ठरल्याप्रमाणे प्रथम 
उठिा ईनॉप्सप त्र लिओलदझ; तो ्या सवांच्या यज्ञाचे पौरोलह्य कर , आलण नेहम  दूरच्या कोपऱ्यात 
मद्राच्या मोठ्या वाडलयाजव  बसे. तो इतराांपेक्षा र्फार वगे ा होता. ्यािा हहसाचाराचा व ट होता आलण 
्याांच्या वतणनाचा ्यािा राग येई. आता पलहल्या क्रमाांकाने उभा राहून ्याने धन ष्ट्य व बाण उचििे, 
द्यारहपड पाश  स्थान घेतिे आलण धन ष्ट्य वाकवण्याचा प्रय्न केिा. पण दोर  चढलवण्याच  व े येण्याच्या 
प ष्ट्क  अगोदरच धन ष्ट्य वाकलवण्याच्या प्रयासाांन  ्याचे नाज क व रॅमाांन  टणक न झािेिे हात थकून गेिे. 
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 तो लववाहाथ्यांकडे व िा लन म्हणािा, “लमत्रहो, माझ्याच्याने कध च दोर  चढलवि  जाणार नाह , 
माझ्या शजेारच्या माणसािा प्रय्न करू द्रा. माझ्यावर लवरॄास ठेवा, या धन ष्ट्याने इथल्या अनेक कसिेल्या 
व राांचे ऊर र्फ टून ्याांचे मरण ओढवणार आहे. आलण तसे झािे तर ते बरेच होईि. लजवांत राहून जे 
पालरतोलषक दरदोज आम्हािा भ िवनू येथे आण त आहे आलण आम्हािा न सत च आशा कर त ठेव त आहे 
ते घािवण्यापेक्षा मरणे र्फार बरे ! याक्षण  त मच्याांपैक  कोण  असे आहेत क  ्याांना अजूनह  वाटत आहे क  
राण  लपनेिॉप िा हजकण्याच  ्याांच  इच्छा प र  होईि. ्याांना धन ष्ट्य चािवनू पाहू द्रा! व आपि  खात्र  
करून घेऊ द्रा. मग ते िौकरच आपल्या पे्रमाचे स्थिाांतर करून आपल्या देणलया द सऱ्या एखाद्रा 
ऑलकआतल्या स ांदर च्या पायाांश  वाहत ि, आलण याप्रमाणे जो सगळ्याांत जास्त लविोभने देऊ कर ि 
आलण दैवाने लतच्या नलशब  जो लतचा सहचर म्हणून योजिा असेि अशा माणसाश  लपनेिॉप िा िलन 
करता येईि.” 

 
 लिओलदसने ते धन ष्ट्य हातातून खाि  ठेविे, ्याचे टोक दाराच्या त कत क त िाक डकामािा 
टेकवनू ्याच्या बाजूिाच बाण लचकटून ठेविा आलण तो आपल्या जागेवर येऊन बसिा. पण ॲम्न्तनसने 
्याच  कडक शब्दाांन  कानउघाडण  केि . “लिओलदझ, काय हे त झे र त िा सोडून भितेच बोिणे ! हे 
धन ष्ट्य वाकलवताना इथल्या प रुषरॅेष्ठाांचे ऊर र्फ टून ्याांचे मरण ओढविे असे स चलवणे हा आमचा भयांकर 
उपमदण आहे, आलण ्याचा म  त व्रतेने लधःकार करतो. केव  त िा ्याच्यावर दोर  चढलवता येत नाह  
म्हणून असे भितेच बोिावसे? तू अयशस्व  झािास तो खरोखर त झ्या आईचा दोष–तू धन धणर होण्यासाठ  
जन्मािा आिेिाच नाह स. तथालप या उच्चक लिनाांच्या समूहात इतरह  आहेत जे नक्क च धन ष्ट्य सज्ज 
कर ति. नांतर तो मेिॅम्न्थअस धनगराकडे व िा लन ्याने आज्ञा केि . आटप िौकर मेिॅम्न्थअस, 
सभामांडपात शकेोट  पेटव, एक मोठ  घडवांच  लतच्याजव  ओढून लतच्यावर केसा  मेंढराचे चामडे घाि, 
कोठ तून वसेचा एक मोठा गो ा आण, म्हणजे आम्हा तरुणाांना ते धन ष्ट्य चािवनू स्पधेचा लनणणय 
ठरलवण्यापूवी ्यािा लवत लविेि  वसा चो ून वांगण करता येईि.” 

 
 मेिॅम्न्थअसने अद्रालप धगधगत असिेल्या लनखाऱ्याांवर चटकन सरपण टाकून शकेोट  पेटवि ; 
लतच्यापाश  घडवांच  ओढून आणून लतच्यावर िोकर चे आच्छादन पसरिे आलण कोठ तून वसेचा एक मोठा 
गो ा आणिा. तरुण प रुषाांन  उष्ट्ण वसेने ते धन ष्ट्य माखिे आलण मग ्याच्यावर दोर  चढलवण्यासाठ  
सवणतोपर  प्रय्न केिे. पण तर ह  ्यावर प्र्यांचा चढलवण्यात ्याांना अपयश आिे; खरे म्हणजे ्या 
कामासाठ  आवश्यक ते ब  ्याांच्यापाश  जव जव  नव्हतेच. तथालप ॲम्न्तनस आलण राजक मार 
य लरमकॅस हे मात्र ्या प्रय्नाांपासून ता्प रते दूर रालहिे आलण ते तर पक्षाचे नेते होते आलण इतराांपेक्षा 
प ष्ट्क च रॅेष्ठ होते. 

 
 दरम्यान राजाचे दोन सेवक, ग राख  व वराहपाि सांगनमत करून हिकेच घराबाहेर पडिे होते. 
स्वतः ओलदसस ्याांच्या मागे गेिा आलण दारातून बाहेर पडून प्राांगणापि कडे गेल्यावर ्याने हाक लदि , 
“ग राख ब वा व त म्ह  लतथिे वराहपाि !” आलण मग धोरण पणाने तो ्याांच्या मनाचा कि अजमाव ू
िागिा. एकदम बोिून टाकू क  गप्प राहू ? पण नाह , मिा वाटतां म  बोिूनच टाकिां  पालहजे. 
ओलदससच्या बाजूने िढण्याच  व े आि  तर त म्ह  िोक कोणता मागण स्व काराि? समजा तो अचानक 
कोठून तर  येऊन ठेपिा, अगद  एकाएक , तर? त म्ह  िलनाथ्यांच्या बाजूचे व्हाि क  ्याांच्या ? त मच्या 
खऱ्या भावना कोणाच्या बाजूने झ कताहेत ते साांगा! 
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 ग राख  म्हणािा, “देवाकडे म  तर मागणां मागतोय क  कोणातर  शक्त ने ्यािा एकदाचा घर  
आणावा ! माझे तेज त म्हािा मग िौकरच क िे, लन माझ्या हाताांन  मिा काय करता येते तेह .” आलण 
य लमअसने आपिा सूर ्याच्या स रात लम वनू साऱ्या देवाांच  प्राथणना केि  क , ्याांच्या शहाण्या धन्यािा 
परत ्याचे घर लदसाव.े  

 
 ्याांच्या खऱ्याख ऱ्या भावनाांच  याप्रमाणे खात्र  झाल्यावर ओलदससने प ढिे पाऊि टाकिे. तो 
म्हणािा, “तर मग हा म  इथे आहे ! होय, म  स्वतः प न्हा घर , स्वदेश  आिो आहे–एकोण स वषांच्या 
हािअपेष्टानांतर, माझ्या सवण िोकाांत त म्ह  दोघेच तेवढे मिा परत आिेिा पाहून सांत ष्ट व्हाि याच  मिा 
जाण व आहे, कारण बाक च्याांपकै  एकानेह  म  परत याव ेम्हणून प्राथणना केिेि  म  ऐकि  नाह . म्हणून 
त म्हा दोघाांना म  भलवष्ट्यात त मच्यासाठ  नेमके काय करायिा तयार आहे ते साांगतो. जर आकाशस्थ शक्त  
मिा या ज िम  आडदाांडाांच्या टो  चा पाडाव करू देत ि, तर त म्हा दोघाांचे म  िलन करून देईन. 
त म्हािा सांपत्त  देईन व माझ्या घराजव  त मच्यासाठ  घरे बाांधून देईन. आलण ्या लदवसापासून त म्हा 
दोघाांनाह  तेिेमकॅसचे लमत्र लन भाऊ मान न–म  ओलदसस आहे असे म  म्हणािो आहे–्याचे लनलरृत 
प्रमाण मिा त म्हाप ढे देऊ द्रा, म्हणजे त म्हािा माझ  नक्क  ओ ख पटेि आलण मनाच  प र  खात्र  होईि. 
हा वण पहा, पारनॅससिा ऑतोलिकसच्या म िाांबरोबर म  गेिो असता एका वराहाच्या स ळ्याने मिा 
द खापत झाि  होत , लतचा हा वण आहे.” 

 
 बोिता बोिता ्याने आपि  िक्तरे बाजूिा करून तो िाांबिचक वण उघडा केिा. ्या दोघा 
माणसाांन  पाहून तो तपासिा. मग ्याांना रडू कोस िे. ्याांन  आपिे हात ओलदससच्या गळ्याभोवत  
टाकिे आलण ्याच्या मस्तकाचे आलण खाद्राांचे म के घेतिे. ओलदससह  लततकाच हेिावनू गेिा आलण 
्यानेह  ्याांच्या मस्तकाांच  व हाताांच  च ांबने घेति . आलण ओलदससने तो पे्रम  प्रसांग आटोपता घेण्याचे 
ठरलविे नसते तर सूयास्तापयंत तो िाांबिा असता. तो म्हणािा, “थाांबवा पाहू हे रुदन. नाह तर घरातून 
बाहेर येणारा कोण तर  आपल्यािा पाहून ्याच  वदी आतल्या िोकाांना देईन. आता आत जा, एकामागून 
द सरा. दोघे बरोबर नको. प्रथम म  जातो. मागून त म्ह  या आलण ह  त म्हािा नांतरच्या कायाच  सूचना. ते 
द सरे िोक, म्हणजे िलनाथ्यांच  त  टो   मिा धन ष्ट्य लन बाणाचा भाता घेऊ देणार नाह . तसे होईि 
तेव्हा, तू माझ्या भल्या य लमअस, ते धन ष्ट्य सभामांडपातून आणून माझ्या हात  दे. ्याचप्रमाणे बायकाांच्या 
दािनाकडे जायच्या घट्ट बसणाऱ्या दारािा ्याांना क ि प िावायिा साांग, आलण बजाव क , ्याांना 
प रुषाांच्या बाजूने लवव्ह ण्याचे हकवा द सरे कसिे आवाज ऐकू आिे तर  ्याांन  आपल्या लवभागातून 
हिायचे नाह  आलण आपापि  कामे चािू ठेवायच . प्राांगणाच्या महाद्यारािा ख   घािून ्याचे रज्ज बांध 
आव ण्याचे काम, माझ्या भल्या लर्फलिलतअस, म  त झ्यावर सोपलवतो. ते घट्ट बांद करून टाक.” 

 
 या सूचना ्याांना देऊन झाल्यानांतर ओलदसस परत प्रासादात गेिा आलण प न्हा एकदा आपल्या 
घडवांच वर बसिा. ते दोन राजसेवक ्याच्या मागून आत गेिे. 

 
 एव्हापयंत ते धन ष्ट्य य लरमकॅसच्या हात  आिे होते आलण ते तापलवण्यासाठ  तो ते शकेोट च्या 
उजेडात लर्फरव त होता, पण हे सग े करूनह  ्यािा धन ष्ट्यावर दोर  चढलवता आि  नाह , आलण ्या 
अलभमान  माणसाचे हृदय बांड करून उठिे, “अधोिोकात जावो हे धन ष्ट्य !” तो लचडून सांतापाने म्हणािा, 
“मिा ह  गोष्ट अलतशय त व्रपणे झोंबत आहे–माझ्या एकयाचा कम पणा झािा म्हणून नव्हे तर सवांनाच 
तो आिा आहे म्हणून एकया माझ्याखातरच नव्हे तर आपणा सवांखातरह . आपल्या लववाह-योजना 
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र्फसल्या म्हणून मिा लनलरृत खेद वाटतो आहे, पण ्याबद्दिस द्धा मिा इतके वाईट वाटत; आपल्या या 
द्य पात व इतर नगरात प ष्ट्क  लस्त्रया लशल्लक आहेत. पण मिा द ःख होते ते या लवचाराने क , ओलदससच्या 
धन ष्ट्याबाबत त ि आपल्या अपयशाने ्या देवोपम प रुषाच्या त िनेत आम्ह  अश  द ब   पाते्र ठरिो! ह  
अपक ती आपल्या नावाांना कायमच  लचकटेि.” 

 
 पण स्याभास उ्पन्न करणारा र्फसवा य लक्तवाद िढलवण्यात लनप ण असा ॲम्न्तनस हे मान्य 
करण्यास म   च तयार नव्हता. तो म्हणािा, “य लरमकॅस, हा असा दृष्ट कोण घेणे अगद  च क चे आहे. 
आलण ह  गोष्ट त िाह  माह त आहे. आज धन धणर देवाप्र ्यथण सावणजलनक उ्सवलदन आहे. ह  काय धन ष्ट्ये 
वाकलवण्याच  व े आहे? ते धन ष्ट्य खाि  ठेव लन लवसरून जा सारे, आलण ्या क ऱ्हाड  आहेत तेथेच का राहू 
नयेत? माझ  खात्र  आहे क  राजप्रासादात दाांडगाईने प्रवशे करून ्या काह  कोण  चोरणार नाह . चिा, 
मद्र लवतरकािा एक रे्फर  टाकून प्र्येक पेल्यात थोडे मद्र ओतू द्रा. आपण आपि  अनयणदाने करून 
धन र्तवदे्रिा लवरॅाांत  देऊ आलण सका   ्या अजपािक मेिॅम्न्थअसिा ्याच्या साऱ्या कऊपाांमधून सवोत्तम 
बकर  घेऊन यायिा साांगा, म्हणजे ्या महान धन धणर ॲपॉिोप्र ्यथण आपण यज्ञ करू आलण मग आपण 
धन ष्ट्य चािवनू पाहू आलण मग पाहू कोण हजकतो ते.” 

 
 ते ्याांना र्फारच रुचेि असे होते. ्याप्रमाणे ्याांच्या लशिेदाराांन  येऊन ्याांच्या हातावर पाण  
घातिे आलण पलरचारकाांन  मद्रलमरॅणाचे वाडगे पेयाने काठोकाठ भरिे लन मग प्रथम प्र्येकाच्या पेल्यात 
थोडे ओतून नांतर सवांनाच मद्र वाटिे. मग सवांन  प्रथम अनयाप्रदान करून नांतर आपि  ततषा 
भागलवल्यानांतर धूतण ओलदससने एक बा्ाांग  लनष्ट्कपट वाटणार  सूचना प ढे माांडि . 

 
 तो म्हणािा, “आपल्या लवख्यात राण िा मागण  घािणारे आपण सभ्य हो, माझे म्हणणे ऐका. 
त म्हा सवांकडून, लवशषेतः य लरमकॅस लन राजक मार ॲम्न्तनस–्याने उद्रा धन धणर देव आपल्या आवड्या 
प रुषास जय देईि या लवरॄासाने इतर्कया शहाणपणाने स चलविे क  तूतण धन ष्ट्य तसेच राहू द्राव ेव लनणणय 
देवावर सोपवावा–याांच्याकडून मिा एका अन ग्रहासाठ  प्राथणना कराव श  वाटते. आता म  जे मागत आहे 
ते हे, क  ते धन ष्ट्य मिा घेऊ द्राव.े मिा माझ्या हाताांन  शक्त  पारखून, एके का   इतर्कया िवलचक 
असिेल्या या अवयवात काह  ब  उरिे आहे, का भटकां त च्या लन स्वास्थह न ज वनाने एव्हाना ते सग े 
नष्ट झािे आहे ते पहायचे आहे. त म्हािाह  ते सारे लदसेि व क ेिच.” 

 
 ्याांच्या लवनांत ने ते अमयाद लचडिे. कारण खरे म्हणजे ्याांना भ त  पडि  क  तो कदालचत 
धन ष्ट्यावर दोर  चढव ूशकेि. आलण ॲम्न्तनस ्यािा चाांगिेच रै्फिावर घेत ्याच्यावर खेकसिा, “रोग 
पडो त मच्यावर, राव ! त म्ह  अक्कि तर  केव्हा लशकणार ? त मच्यापेक्षा रॅेष्ठ िोकाांबरोबर आरामात भोजन, 
प्र्येक खाद्रपदाथाचा वाटा आलण द सऱ्या कोणाह  अभ्यागतािा हकवा भटर्कयािा न लम ािेिा आमचे 
बोिणे ऐकण्याचा लवशषेालधकार–एवढ्ावर समाधान नाह  का त म्हािा ? हे म रिेिे मद्र भोवते आहे 
त म्हािा, ते बेताने थोडे थोडे लपण्याऐवज  एकदम ढोसण्याने माणसािा असे होते ! अरॄमानव, य लरशनच  
आठवण करा ! िॅलपथ िा भेट देत असता राजा पैलरथूसच्या घर  मद्राने ्याच ह  ब द्ध  अश च च ि  
होत . मद्र सेवनाने ध ांद होऊन ्याने काय कराव े म्हणता ! ्याने राजप्रासादात हव ेतसे धावत ध माकू  
उडवनू लदिा! ्याचे यजमान रागाने उड  मारून उठिे, ्यािा द्यारप्रकोष्ठापयंत ्याांन  ओढ त नेिा लन 
दाराबाहेर रे्फकिा, पण ्यापूवी छ लरकेने ्याचे कान लन नाक कापिे. आपल्या मूखण लचत्तावर द ःखभार 
वागव त तो लपसा िेिा पश ू दूर लनघनू गेिा, आलण याप्रमाणे अरॄमानव लन माणसे याांच्यात किह स रू 
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झािा. पण पलहि  हान  ्याांच  झाि , आलण मद्र लपऊन बेभान झाल्याम  ेच ्याने स्वतःवर सांकटे ओढवनू 
घेति . आलण त म्ह , राव, त म्हािा बजावतो आहे क  जर त म्ह  धन ष्ट्यावर दोर  चढलवि त तर ्याचप्रकारे 
त म्ह ह  आपल्यावर आपत्त  ओढवनू नयाि! देशाच्या या आमच्या भागात त म्हािा दयामाया म   च 
दाखलवण्यात येणार नाह , तर आम्ह  त म्हािा एका कत ष्ट्णनौकेत चढवनू राक्षसराजा एकेतस याच्याकडे 
पाठव,ू आलण मग ्याच्या तावड तून कशानेह  त मच  स टका होणार नाह . तेव्हा म कायाने मद्रपान करा 
लन आपल्यापेक्षा तरुण माणसाांश  स्पधा करण्याच्या भानगड त पडू नका.” 

 
 पण लववकेशाि  लपनेिॉप  येथे मध्ये पडि . त  म्हणाि , “ॲम्न्तनस या घर  ज  माणसे 
तेिेमकॅसचे अभ्यागत म्हणून येतात ्याांना असे क्ष द्र ब द्ध ने वागलवणे सभ्याचार नाह  हकवा सामान्य 
दालक्षण्यह  ! ओलदससचे महान धन ष्ट्य वाकलवण्याचा स्वतःच्या ब ावर या अपलरलचताचा प रेसा लवरॄास 
असिा, तर  तसे केल्यानांतर तो मिा घर  घेऊन जाऊन आपि  बायको कर ि अश  त झ  कल्पना आहे 
क  काय? ्याच्या स्वतःच्या मनातदेख ि तसा काह  लवचार कध  आिा असेि असे मिा वाटत नाह . 
तेव्हा ्या कल्पनेने इथे कोणाच्या भोजनाचा लवरस व्हायिा नको. त  कल्पनाच अशर्कय कोट ति  आहे.” 

 
 आता य लरमकॅसने वादात भाग घेतिा, “आमच्या स ज्ञ राण  लपनेिॉप  याांन  िक्षात नयाव े क  
्याांच्याश  पालणग्रहणाच  सांध  हा माणूस हजकून घेईि ह  भ त  आम्हािा म   च नाह , त  गोष्ट म    
लवचारात घेण्याजोग  नाह च. आम्ह  लबचकतो आहो ते स्त्र -प रुष आम्हािा हनदून नाव ेठेवत ि या गोष्ट िा. 
िोकाांन  आम्हािा असे म्हणायिा नको आहे क , “अगद च द ब   आहेत ह  मांड   ! ्याच्या बायकोश  
िलन िाव ूइम्च्छतात ्या उ्कत ष्ट प रुषाच्या बरोबरचे नव्हेतच हे ! ्याांच्याच्याने काह  ्याच्या धन ष्ट्यावर 
दोर  चढलवणे जमिे नाह  ! पण अचानक कोण तर  असाच एक भटर्कया येतो, लन अगद  सहज धन ष्ट्यावर 
दोर  चढवनू साऱ्या िक्षयाांचा भेद करतो ! अशा प्रकारच  बोिण  िोकात स रू होत ि आलण आमच्या 
नावाांना बट्टा िागण्याचा सांभव राह ि.” 

 
 लपनेिॉप ने उत्तर केिे, “य लरमकॅस, जो माणूस आपल्या राजाच  पदरमोड कर त ख शाि 
उदरभरण कर त राहतो, ्यािा िोकाांकडून मान लम ण्याच  शर्कयता आहे तर  का ? पण हे प्रकरण 
स्वतःिा कम पणा आणणारे आहे, असे त म्ह  का मानाव?े हा आपिा अभ्यागत मोठा थोराड लन मजबूत 
हाडापेराचा मन ष्ट्य आहे, आलण ्यािा उच्च घराण्यात जन्म झाल्याचाह  दावा कदालचत करता येईि, तेव्हा 
आता ्यािा ते धन ष्ट्य द्रा, लन आपण पाहू या काय होते ते. म  वचन देते–आलण हे पोक  शब्द नव्हेत क  
जर ॲपॉिोच्या कत पेने धन ष्ट्यावर प्र्यांचा चढलवण्यात ्यािा यश आिे तर, म  ्यािा एक उत्तम नवा 
डगिा लन अांगरखा असा पोषाख देईन; क त्र  व माणसे याांपासून सांरक्षण करून घेण्यासाठ  एक त क्षण शूि 
देईन; तसेच एक द धार  खडग ्याचप्रमाणे पायाांना चमणपाद का देईन आलण ्यािा लजकडे जायचे असेि 
लतकडे स खरूप पाठवनू देण्याच  व्यवस्था कर न.” 

 
 तेिेमकॅस मध्ये पडून बोििा, “माते, ्या धन ष्ट्यालवषय  म्हणश ि तर स्वचे्छेने ते देण्यास हकवा 
नाकारण्यास सबांध देशात माझ्याकडून अलधक अलधकार कोणाह  माणसािा नाह , आलण त च गोष्ट जेथे 
नेहम  घोडे चरत असतात ्या खडबड त पतष्ठभागाच्या या इथाकामध ि प्र्येक सेना-नायकािा व 
एर्तिसनज कच्या द्य पाांवर ि प्र्येक म ख्यािाह  िाग ूआहे. जर  हे धन ष्ट्य कायमचे देऊन टाकण्याचा व 
्यािा ते तेथून नेऊ देण्याचा लनरृय म  केिा तर ह  ्याांच्यापैक  एकािाह  माझ्या लनणणयावर काह  
बोिण्याचा हक्क नाह . तेव्हा तू आपल्या महािात जाऊन आपिे कामकाज पहा, त झा माग लन चात  चािू 
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कर व सेलवकावगािाह  आपापि  कामे करायिा िाव. हे धन ष्ट्य हा प रुषाांचा लवषय आहे आलण सवांत 
अलधक माझा; कारण या घरात स्वाम  म  आहे.” 

 
 लपनेिॉप  चपापि  आलण प त्राच्या द षणाच्या सांय लक्तकतेवर लवचार कर त वरच्या मजल्यावर ि 
आपल्या खोल्याकडे गेि . आपल्या पलरचालरकाांसलहत त  आपल्या शयनगतहाकडे गेि  व तेथे आपिा लप्रय 
पत  ओलदसस यािा आठव त लतने अरॅूांना वाट लदि  आलण अखेर उ््विनेत्रा ॲथ न ने लदिासा देणाऱ्या 
लनदे्रत लतचे डो े लमटलविे.  

 
 दरम्यान स्पात्र वराहपािाने ते बाकदार धन ष्ट्य उचिून घेऊन जाण्याच  तयार  केि  तेव्हा 
सभामांडपातल्या सवण लववाहाथ्यांमधून लनषेधाचे स्वर जोराने लनघािे. ्या बहाद्दर तरुणाांपैक  एक ्याच्यावर 
ओरडिेिा ्याने ऐकिा, “धन ष्ट्य कोठे चािविेस रे स्वचे्छाचार , करांया, ड क्करहार्कया ? आम्हािा जर 
हव ेतसे वागता आिे असते तर जेथे कोणाचाच वावर नाह  ्या त झ्या ड कराांमध्येच तू पोसिेल्या क त्र्याांन च 
त झे र्फाडून त कडे केिे असते.” 

 
 लशव्याशापाांच्या अशा वषावाने य लमअस जागच्याजाग  थबकिा आलण सभामांडपातल्या सांतापिेल्या 
समूहािा घाबरून ्याने धन ष्ट्य खाि  टाकिे. पण आता द सऱ्या बाजूने तेिेमकॅसचा आवाज मोठ्याने व 
धमक  देत आिा, “धन ष्ट्य घेऊन प ढे चिा म्हातारब वा! आम्हा सगळ्याांचेच ऐकणे जमणार नाह  हे 
िवकरच त म्हािा क ेि. म  दगडाांचा मारा कर त शतेाशतेातून त मचा पाठिाग करणार नाह , याबद्दि 
आतापासूनच सावधलगर  बा गा ! म  िहान असेन पण त मच्यापेक्षा भरल्या अांगाचा आहे, आलण येथे गोंडा 
घो  त घोटा णाऱ्या िोकाांपेक्षा म  असाच अांगाहपडाने जास्त ब कट असतो तर म  केव्हाच माझ्या या 
घरात लहड स कारस्थाने उबव त बसणाऱ्या या सवांना घराबाहेर रे्फकून उिथेपािथे पाडिे असते.” 

 
 िलनाथ्यांन  खो खो हास्याच्या स्र्फोटाने या उदे्रकाचे स्वागत केिे, ्याम  े तेिेमकॅसलवरुद्धच्या 
्याांच्या रोषाच  धार बोथट झाि . वराहपािाने धन ष्ट्य उचिून सभामांडपातून चाित जाऊन ओलदससच्या 
समथण हातात ठेविे. मग ्याने दाई य लरम्र्किआ लहिा लतच्या लनवासाबाहेर बोिावनू, काय काय करायचे ते 
लतिा साांलगतिे. तो म्हणािा, “य लरम्र्किआ, त झ्या खाांद्रावरच्या डोर्कयात शहाणपण भरिे आहे. 
तेिेमकॅसच  इच्छा आहे क  बायकाांच्या लवभागाकडचे घट्ट िागणारे दार तू क िूप िावनू बांद करून 
नयावसे आलण जर  बायकाांना लवव्ह णे हकवा द सरे कसिे आवाज प रुषाांच्या लवभागाकडून ऐकू आिे तर  
्याांन  आपल्या लवभागातून हिायचे नाह , तर शाांतपणे आहेत तेथेच राहून आपापि  कामे चािू ठेवायच .” 

 
 या आजे्ञवर काह  वाद घािायिा भयचक त झािेल्या य लरम्र्किआिा त्राणच नव्हते. लतने जाऊन 
लवशाि सभामांडपातून अांतःप रात जाण्याचे दार क िूप िावनू बांद केिे. ्याचव े  लर्फलिलतअसने हिकेच 
जाऊन प्राांगणात जाण्याच्या दारािा अडसर घातिा व स्तांभपांक्तींखाि  पडिेल्या स र्कया िव्हाळ्याांच्या 
नौकारज्जनेू ते पके्क बांद केिे. हे केल्यावर तो जाऊन आपल्या घडवांच वर बसिा व आपि  दृष्ट  ्याने 
ओलदससवर लख लवि . 

 
 आता ओलदसस ते धन ष्ट्य हातात घेऊन ते इकडे लतकडे लर्फरव त, वाकव त, तपासून पाहत होता; 
्याच्या धन्याच्या द घण अन पम्स्थत त हशगाने बनलविेल्या पतष्ठभागािा क ड-ब ड िागि  क  काय अश  
्यािा भ त  होत . िलनाथ्यांन  एकमेकाांकडे कटाक्ष टाकून काह काह  नम नेदार ट केचे उदगार काढिे. 
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“वा ! अगद  लवशषेज्ञच म्हणायचा ! धन ष्ट्याांबाबत पर क्षकाच  दृष्ट  आहे बर का ! लनःसांशय तो त  घर  
जमव त असावा, हकवा कदालचत ्यािा त  बनलवण्याच  कायणशा ाच काढायच  असेि; तो ्या तऱ्हेने ते 
वाकवनू पाहतो आहे ्यावरून तर तसेच वाटते. जणू रस्तोरस्त  भटकण्याच्या ्याच्या ज वनात तो 
काह तर  उपय क्त लशकिा आहे!” आलण द सऱ्या एका तरुण बहाद्दराकडून हे शब्द आिे, “्या 
लशक्षणापासून ्यािा िाभ बेताचाच होईि म्हणा! धन ष्ट्यावर दोर  चढलवण्याच  ्याच्या बाबत ति  
शर्कयताह  लततक च बेताच  आहे!” 

 
 हा सग ा उपहास चािू असता शाांतवतत्त च्या ओलदससने ते महान धन ष्ट्य पेिून धरून ्याच  
अखेरच  तपासण  केि  आलण आता आपल्या व णेचे पूणणज्ञान असणारा सांग तकार लजतर्कया सहजतेने 
मेंढ च्या आतड्याच  लप िेि  तात दोन्ह  टोकाांना वटेो   घािून नव्या ख ांट वर अडकलवतो, लततर्कया 
सौकयाने ्या मोठ्या धन ष्ट्यावर ्याने लवनासायास व सावकाश दोर  चढलवि  आलण आपल्या उजव्या 
हाताने त  छेडि ; जेव्हा लतच्यामधून प्रलतसादाथण स्विॅोपक्षयाच्या स्वरासारखा मांज   ध्वन  लनघािा, तेव्हा 
िलनाथी सांभ्राांत झािे. ्याांच्या गािाांवरचा रांग उतरून गेिा आलण तो अनन्यसाधारण क्षण चाांगिाच िक्षात 
रहावा म्हणून झ्यूसच्या पे्ररणेने कडाडून मेघगजणना झाि  लन द घणका  र्किेश सोसणारे ओलदससचे हृदय 
कपटन त लनप ण क्रॉनॉसच्या प त्राच्या कत पेच्या ्या ख णेने हषाने उचांब ून आिे. 

 
 ्याच्या बाजूच्या मेजावर एक बाण भा्याबाहेर पडिा होता, ॲलकआत ि उमरावाांना ्याचा 
प्रसाद िौकरच लम णार होता ते बाक चे बाण अजून ्याांच्या पोक  भा्यातच होते. तो बाण ्याने उचिून 
धन ष्ट्याच्या मध्यावर सेतूसारखा धरिा व नांतर खाच पाडिेिे ्याचे टोक दोर िा िावनू दोर सह ते मागे 
ओढिे. हे सवण ्याने घडवांच वरून न उठता केिे आलण समोर सर  नेम धरून बाण सोडिा. एकाह  
क ऱ्हाड वरच  ्याचा नेम च किा नाह . अगद  पलहल्या दाांड्यापासून, थेट सवांच्या आरपार, शवेटच्या 
दाांड्यापयंत तो बाण आपिा ब्राँझ धातूचा भार घेऊन वगेाने गेिा ! ओलदसस आपल्या प त्राकडे व ून 
म्हणािा, “तेिेमकॅस, त झ्या सभामांडपात बसणाऱ्या अपलरलचताने त िा कम पणा आणिा नाह , बरां! म  
िक्षयवधे करण्यात एकदाह  च किो नाह , हकवा धन ष्ट्यावर प्र्यांचा चढलवण्यासह  मिा प्रयासह  पडिे 
नाह . माझ्या शक्त  हकलचतह  कम  झािेल्या नाह त, आलण लतरस्काराने ्या लकत तर  कम  िेखण्यात या 
सदगतहस्थाांच  चूक झाि  होत . पण अजून प्रकाश आहे तोपयंत ्याांच्या सायांभोजनाच  लसद्धता करण्याच  
व े आि  आहे. आलण ्यानांतर ्याांच्यालशवाय क ठि ह  मेजवान  पलरपूणण होत नाह , ्या वाद्रवादन व 
सांग त नत्याच्या स खकारक आस्वादाकडे आपणास व िे पालहजे.” 

 
 बोिणे सांपलवताना ओलदससने मस्तक हािवनू सांकेत केिा. ्याबरोबर ्याचा प त्र आलण वारस 
राजक मार तेिेमकॅस याने आपिे त क्षण धारेचे खडग बाजूस िटकावनू, भािा हात  घट्ट धरून लप्याच्या 
बाजूस ्याच्या आसनाजव  स्थान घेतिे. चकाक्या ब्राँझ धातूच्या आय धाांन  तो स सज्ज होता. 
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सगभ २२ – सभामंडपातीिं युद्ध 
 

 आपि  िक्तरे टाकून देऊन द दणम्य ओलदससने आपिे धन ष्ट्य व बाणाांन  भरिेिा भाता घेऊन भव्य 
द्यारहपड वर उड  घेति  आलण लपसे िाविेिे बाण आपल्या पायाांपाश  ओतिे. 

 
 लववाहाथ्यांना उदे्दशून तो ओरडिा, “स्पधा खे ून झाि  लन हजकि  ह  गेि  ! आता आणख  एक 
िक्षयवधे ! अजून कोणा माणसाचा नेम तेथे िागिा नाह , पण ॲपॉिोच्या सा्ाने म  प्रय्न कर न” आलण 
असे म्हणून ्याने एक प्राणघातक बाण थेट ॲम्न्तनसवर रोखिा. 

 
 मद्राचा घोट घेण्यासाठ  ॲम्न्तनसने आपल्या स वणणचषकासाठ  हात िाांब केिे होते, आलण तो 
बह मोि दोन म ठींचा पेिा ्याने आपल्या हातात न ट सावरून धरिा होता. रक्तपाताचा लवचारह  ्याच्या 
डोर्कयात आिा नव्हता. कारण कोणािा तकण  करता आिा असता क  येथे या हौसमौज करण्यामध्ये मलन 
असिेल्या मांड  त, लकत ह  प्रब  असिा तर  एकटा मन ष्ट्य, इतके मोठे सांख्याबि ्याच्या लवरुद्ध असता 
आपल्यावर मरण व आपदा ओढवनू घेईि? तर पण ओलदससने आपिा बाण सोडिा आलण ्याचा आघात 
ॲम्न्तनसच्या कां ठावर झािा. ्याच्या गळ्याच्या मतदू माांसातून बाणाचे टोक थेट आरपार गेिे. बाण 
िागताच पेिा ्याच्या हातातून पडिा आलण तो कोस ून एका क श वर पडिा. ्याचा प्राणाधार असे रक्त 
्याच्या नाकप ड्यातून बाहेर उर्फा ून ्याच  दाट गढू  अश  धार वाहू िागि . ्याने िाथ झाडि  आलण 
जेवणाचे मेज दूर ढकििे, अन्न भमू वर लवखरिे, ्याच्या प ढ ि रोट लन माांसान्न रक्ताने माखून गेिे. 

 
 लववाहाथ्यांन  तो प रुष असा कोस ताना पालहिा व सभामांडपात रागाच्या उदगाराचा मोठा गोंगाट 
झािा. ते आसनाांवरून उड्या मारून उठिे आलण सभामांडपात सैरावैरा इकडून लतकडे धावत चोहूबाजूच्या 
हभत  तपासू िागिे. पण एकह  ढाि हकवा एखादाह  भक्कम भािा ्याांच्या हात  िागिा नाह . ते ्वषेाने 
ओलदससवर उिटिे व म्हणािे, “परदेश्या, माणसाांचा नेम धरून मारिेिे बाण घातक ठरतात ! त म्ह  
आता स्पधा खे िात त  शवेटच  असे समजा. आता त मचा मत्य ू लनलरृतच आहे. इथाकातिा सवणरॅेष्ठ 
उच्चक ि न त म्ह  ठार केिा आहे इथाकाच  लगधाडे आता त म्हािा र्फाडून खात ि !” 

 
 ते सारे एकजात या भ्रमात होते क  ्याने तो प रुष च कून मारिा. ्या मूखांच्या डोर्कयात प्रकाश 
पडिा नव्हता क  ्यातिा प्र्येकजणच वधाथण सोडिेल्या बाणाांचे िक्षय होणार होता. 

 
 म दे्रवर उग्र भाव आणून अजेय ओलदससने आपल्या उच्च स्थानावरून ्याांच्यावर दृलष्टके्षप केिा. तो 
ओरडिा, “अरे, क तरड्याांनो, म  त्रॉयहून परत आिेिा लदसेन असे त म्हािा कध  वाटिे नाह  ! म्हणून 
त म्ह  माझे घरदार खाऊन र्फस्त केिेत. त म्ह  माझ्या दासींवर बिा्कार केिेत. म  लजवांत असतानाह  
त म्ह  ग पचूप माझ्या प्न चे प्रणयाराधन चािविेत. आपल्यावर मानव  सूड उगविा जाईि याच  भ त  
त म्हािा वाटि  नाह ; व स्वगातल्या देवाांच  ्याहूनह  नाह  ! म  त म्हा प्र्येकािा बजावनू साांगत आहे क  
त मचे भलवतव्य आता ठरून गेिे आहे.” 

 
 भ त ने ्याांच्या गािावरचा रांग झरझर उतरिा आलण प्र्येक मन ष्ट्य ता्का  येणाऱ्या मत्यूपासून 
एखादा आरॅय लम तो का हे पाहण्यास आजूबाजूस व ून पाहू िागिा. एकया य लरमकॅसिाच काय तो 
उत्तर देण्याचा ध र झािा. तो म्हणािा, “जर इथाकाचा ओलदसस स्वगतह  आिा हे खरे असेि आलण तो 
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प रुष तूच असश ि, तर मग त झ्या या घरात लन त झ्या शते -वाड वर आम्ह  केिेल्या सवण द ष्ट्कत ्याांलवषय  तू 
म्हणतोस ते सारे समथणन य आहे. पण या सवण गोष्टींबद्दि उत्तरदाय  असणारा मन ष्ट्य तर मरून गेिा आहे; 
तो हा ॲम्न्तनस, या क कमांना प्रथम चािना देणारा; िलनाच्या इच्छेने हकवा गरजेने काह  तो सारे 
करण्यास प्रवतत्त झािेिा नव्हता ! ्याचा हेतू अगद  वगे ाच होता. आलण स्वगणस्थ शक्तींन  ्याचा तो हेतू 
हाणून पाडिा. ्याच  इच्छा अश  होत  क  त झ्या प त्रालवरुद्ध कपटकारस्थान रचून ्यािा ठार मारल्यावर 
मग इथाकाच्या या स ांदर नगर चा आलण भमू चा स्वतः राजा व्हायचे. पण ्यािा ्याच्या कमाचे र्फ  लम ून 
तो आता मारिा गेिा आहे. तेव्हा आता आम्ह  जे त झेच िोक आहोत ्याांना ज वदान दे. आलण नांतर त झ्या 
घरात खचण झािेल्या सवण खाद्रपेयाांच  भरपाई आम्ह  सावणजलनक पट्ट  बसवनू करून देऊ. आम्ह  
प्र्येकजण व स बैिाांच्या हकमत इतक  रक्कम आमच्या वाटपाच  म्हणून भरू. त झा राग ओसरेपयंत ब्राँझ 
धातूने आलण सोन्याने त झ  परतरे्फड कर त राहू. हे सारे होईपयंत त झा राग ध मसत रालहिा तर ते वाजव च 
ठरेि.” 

 
 ्याांच्यावर कत द्ध कटाक्ष टाकून ओलदसस अन्यत्र बोििा, “य लरमकॅस जर  तू असे सारे काह  मिा 
लदिेस व त झ्या स्वालम्वाचे व त िाह  उभे करण्याजोगे व आपि  सांपूणण भसूांपदा मिा लदि स तर ह  त म्ह  
पे्रमव राांन  केिेल्या सवण प्रमादाांचे प्रायलरृत त म्हािा लम ेपयंत म  सांहार थाांबलवणार नाह . आता त मच्याप ढे 
लनवड दोनच मागातून आहे; मिा तोंड देऊन य द्ध करणे हकवा प ून जाऊन कातड  बचावता येते का ते 
पहाणे; पण माझ  कल्पना आहे क  त मच्यापैक  लक्येकाांना लजवांत प ून जाणे जमणार नाह .” 

 
 जेव्हा हे भाषण ्याांन  ऐकिे तेव्हा ्याांच्या हृदयाांना कां प स टिा आलण ्याांचे ग डघे उभ्या उभ्या 
िटपटू िागिे. पण प न्हा एकदा य लरमकॅस जोर करून बोििा, “लमत्रहो, ्या लनदणय हाताांकडून दया 
होणार नाह ! ्याच्याजव  ते प्रब  धन ष्ट्य लन भाता आहे; आलण आपणा सवांना ठार कर पयंत तो 
द्यारहपड वर उभा राहून बाण मारणार आहे. तेव्हा आिेल्या प्रसांगािा तोंड देऊन आपण िढाव ेहेच उत्तम ! 
त मच  खडगे बाहेर काढा; ्याचे प्राणघातक बाण च कलवण्यासाठ  भोजनाच  मेजे वर उचिा आलण 
एकज ट ने ्याच्यावर चािून जा. ्यािा द्यारहपड पासून लन दारातून आपण हाकिून काढू शकणार नाह  
असे कोण  साांगाव?े तसे करता आिे; व आपण नगरात बाहेर सटकिो क  ता्का  प्रचांड आरडाओरडा 
होईि ! मग ्यािा ताबडतोब क ेि क  ्याने मारिे ते ्याचे शवेटचेच बाण ! ्याच  व े भरि  आहे !” 

 
असे बोिता बोिताच ्याने आपिे ब्राँझचे त क्षण द धार  खडग उपसिे आलण एक भ षण आरो   

मार त ओलदससकडे उड  घेति , पण ्याच क्षण  शूर ओलदससने एक बाण सोडिा; तो य लरमकॅसच्या 
छात वर स्तनाग्राजव  इतर्कया जोराने बसिा क  ्याचे यकत त लवद्ध झािे. खडग ्याच्या हातून ग ून 
पडिे. भोजनाच्या मेजावर तो झोक जाऊन पडिा, ्याचा देह द मडिा व मेजासह तो कोस िा आलण 
अन्न लन मद्रचषक भमू वर रे्फकिे गेिे. वदेनाांम  े ्याने भमू वर डोके आपटिे व िाथा झाडल्या; ्याम  े 
आसन किां डून पडिे आलण मत्यूच  धूसरता ्याच्या नेत्राांवर उतरि . 

 
 महायशस्क ओलदससवर नांतर आक्रमण केिे ॲम्म्र्फनोमसने; दारापासून कसेतर  ्यािा हाकिून 
काढण्यासाठ  तो खडग हात  धरून ्याच्यावर थेट धावनू गेिा. पण तो ओलदससिा लभडण्याच्या आतच 
तेिेमकॅसने ्याच्यावर मागनू भािारे्फक केि . तो घाव ्याच्या खाांद्राच्यामध्ये बसून भाल्याचे अग्र छात त 
रुतिे. तो धाडकन भमू वर पडिा आलण ्याचे कपा  जोरात जलमन वर आपटिे. ॲम्म्र्फनोमसच्या देहात 
ख पसिेिा भािा तसाच राहू देऊन तेिेमकॅसने बाजूिा उड  मारि , कारण भाल्याचा िाांब दाांडा खेच त 
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असता हकवा पे्रतावर तो वाकिेिा असता शत्रूांपैक  कोण तर  धाव घेऊन आपल्यावर खडगप्रहार कर ि 
अश  भ त  ्यािा वाटि . म्हणून ्वरेने प त तो ओलदससपाश  जाऊन ्याच्या कानात हिकेच 
सांलचतपणे बोििा, “ऐका, तात म  आत जाऊन त मच्यासाठ  एक ढाि, दोन भािे लन त मच्या 
कानलशिावर न ट बसणारे लशरस्त्राण घेऊन येतो. म  स्वतःह  असाच सज्ज होऊन परत येतो, आलण 
वराहपाि लन ग राख  यानाांह  सज्ज करतो. अांगावरच्या सांरक्षक शस्त्रसांभाराने आपि  बाजू मजबूत होईि.” 

 
 हकलचतह  लवचलित न झािेिा ओलदसस म्हणािा, “प ा तर मग व स्वसांरक्षणाथण माझ्याजव  
बाण लशल्लक आहेत तोपयंतच त  शसे्त्र आण, नाह तर म  असा एकटा उभा असताना ते मिा दारापासून 
हाकून काढत ि.” 

 
 लप्याचा सल्ला मानून तेिेमकॅस ्वरेने य द्धशसे्त्र ठेवण्याच्या भाांडाराकडे गेिा. तेथे ्याने चार 
ढाि , आठ भािे लन अरॄप च्छाांचे त रे िाविेि  चार लशरस्त्राणे लनवडून काढि  आलण त  घेऊन तो 
घाईघाईने लप्याच्या शजेार  आिा. तेथे तो िगेच स्वतः शस्त्रसज्ज झािा. ्याचप्रकारे ्या दोन सेवकाांन ह  
शस्त्रासे्त्र धारण केि  आलण आपिा चत र व य लक्तप्रय क्त त क शि असा नेता ओलदसस याच्या बाजूिा ्याांन  
ठाण माांडिे. 

 
 िढण्यास ्याच्यापाश  बाण होते तोवर ओलदससने लववाहेच्छूांना एकामागून एक लटपून मारण्याचा 
क्रम मांडपात मतताांचा ढ ग पडेपयंत चािू ठेविा. पण ्या धन धणराजव चे बाण सांपिे अश  जेव्हा व े आि  
तेव्हा ्याने आपिे धन ष्ट्य ्या भव्य सभामांडपाचा एक द्यारस्तांभ आलण द्यारप्रकोष्ठाच  चकचक त बाजू 
याांच्यामध्ये टेकवनू ठेविे नांतर ्याने चामड्याच्या चार वषे्टनाांच  ढाि खाांद्रावर िटकावि , आपल्या 
दणकट मस्तकावर डौिाने डोिणाऱ्या अरॄप च्छाच्या त ऱ्याचे लशरस्त्राण चढलविे, आलण शवेट  ब्राँझच्या 
टोकाांचे दोन भक्कम भािे उचििे.  

 
 सभामांडपाच्या भक्कम बाांधकामात उांचावर ठेविेिे एक बाजूने बाहेर जाण्याचे द्यार होते. सांरक्षणाथण 
्यािा घट्ट बसणार  दारे होत . ्यामधून भव्य अशा सभामांडपाच्या उांचावरच्या पतष्ठभागावर ि 
द्यारहपड वरून एका बाहेरच्या बो ात जाण्यासाठ  एक वाट होत . ओलदससने वराहपािािा या बाजूच्या 
द्यारापाश  पहाऱ्यावर उभे राहण्यास साांलगतिे. ्या दाराकडे जाण्यास र्फक्त एकच मागण होता पण 
ॲगेिॉसजव ह  यावर मात करणार  एक य क्त  तयार होत . ्या सवांना हाकारून तो ओरडिा, “लमत्रहो, 
कोणािा तर  ्या बाजूच्या द्यारावर चढून बाहेरच्या िोकाांना काय चाििे आहे ते साांगता येणार नाह  का? 
तसे केिे तर आपल्यािा क्षणाधात मदत लम ेि. आलण या आपल्या इथल्या लमत्रािा िवकरच क ेि क  
आपिा अवतार सांपिा.” 

 
 अजपाि मेिॅम्न्थअस उत्तरिा, “महाराज ॲगेिास, ते अशर्कय आहे. प्राांगणात जाण्याचे महाद्यार 
भयांकरच जव  आहे. आलण बो ाचे तोंडह  जरा अवघड आहे; तेथे एक धट्टाकट्टा गड  एकटाच आपल्या 
सवांना मागे अडवनू ठेऊ शकेि. पण शस्त्रागारातून त म्हािा चढलवण्यास मिा शस्त्रसांभार आण ूद्रा. कारण 
माझा असा तकण  आहे क  शसे्त्र घरात ठेविेि  आहेत; ओलदसस आलण राजप त्र याांन  त  र्फार एक कडे क ठे 
दूर िपलविेि  नाह त !” 

 



 अनुक्रमणिका 

 तेव्हा अजपाि मेिॅम्न्थअस वडे्यावाकड्या वाटाांन  प्रासादातून ओलदससच्या भाांडारात गेिा लन 
तेथे ्याने स मारे बारा ढाि , भािे आलण अरॄप च्छाांचे त रे असिेि  लशरस्त्राणे ताब्यात घेति . त  घेऊन तो 
लनघािा आलण िौकरच त  ्याने िलनाथ्यांच्या स्वाध नह  केि . जेव्हा ओलदससने ्याांना कवचे 
चढलवताना लन मोठािे भािे हातात परजताना पालहिे तेव्हा ्याचे ग डघे िटपटिे आलण ्याचा ध र 
खचिा. ्यािा वाटिे, क  या प्रकरणािा अनथावह व ण येत आहे ! तो एकदम प त्राकडे व ून हताशपणे 
म्हणािा, “तेिेमकॅस, मिा लनलरृतपणे वाटते क  आपल्यालवरुद्ध होत असिेिे हे आक्रमणाचे िढाऊ 
प्रदशणन येथल्या दासींपैक  कोणाच्यातर  एक च्या लवरॄासघाताम  े होत आहे, हकवा हे मेिॅम्न्थअसचे काम 
आहे.” 

 
 तेिेमकॅसने शहाणपणाने कबूि केिे, “तात, चूक माझ  झाि , आलण द सऱ्या कोणाचाह  काह  
दोष नाह . भाांडाराचे भक्कम दार म  उघडे टाकिे आलण आमच्यापेक्षा ्याांन  ठेविेि  नजर अलधक त क्षण 
ठरि ! िौकर जा, भल्या य लमअस व शस्त्रागाराचे दार बांद कर; आलण दासींपकै  कोण  हे द ष्ट्कमण केिे क  
माझा सांशय आहे ्याप्रमाणे मेिॅम्न्थअसने–्या दोलिअसाच्या कारयाने–याचा शोध घे.” 

 
 ते बोित असता अजपाि मेिॅम्न्थअस भाांडारातून आणख  एक छानसा शस्त्राांचा भारा घेऊन 
येण्यास प न्हा लनघािा. पण स्पात्र वराहपािाने ्यािा पालहिे आलण जव च असिेल्या ओलदससिा तो 
ता्का  म्हणािा, “माझ्या राजक िावांतस स्वाम , ्या शठाचा सांशय आपण घेतिा तोच प न्हा 
शस्त्रागाराकडे चाििा आहे. आपल्या आज्ञा काय आहेत? म  जर ्याचा पाडाव करू शकिो तर ्यािा 
ठार मारू क  या त मच्या घरात ्याने केिेल्या साऱ्या अपकत ्याांचे प्रायलरृत नयायिा इथे आपणापाश  आण ू
?” 

 
 ्यावर ओलदसस उत्तरिा, “हे लकत ह  लनकराने िढिे तर  या प्रमलवव्हि सदगतहस्थाांना या 
सभामांडपाच्या चार हभत त तेिेमकॅस लन म  अडकून ठेऊ. त म्ह  दोघाांन  मेिॅम्न्थअसचे हातपाय बाांधून 
्यािा शस्त्रागारात र्फकायचे. आलण ते काम झाल्यावर दारािा क िूप िावायचे. ्याच्या शर राभोवत  दोर 
बाांधून ते स्तांभावरून उांच ओढून छतावर टाांगून ठेवा ्यािा, यातना भोग त थोडाव े लजवांत िटकू द्रा 
्यािा ! “ 

 
 असि  आज्ञा पािन करण्यास उ्स कच असिेिे ते दोघे िगेच शस्त्रागाराकडे लनघािे. 
मेिॅम्न्थअस तेथे पोहोचिाच होता पण याांना आिेिे ्याने पालहिे नाह , कारण दािनाच्या एका कोपऱ्यात 
तो वाटो ा लर्फरत शसे्त्र शोध त होता. द्याराच्या दोन्ह  बाजूांच्या स्तांभाजव  ते दोघे वाट पाहत उभे रालहिे, 
अखेर अजपाि एका हातात एक उत्तम लशरस्त्राण व द सऱ्या हातात एक ब रश चे डाग पडिेि  मोठ  लन 
प्राच न ढाि घेऊन द्यारहपड  ओिाांडून बाहेर आिा. ह  ढाि उमराव िेअर्ततझ तरुण सैलनक असताना 
वापर त असे. पण आता त  बरेच लदवस पडून राहून लतच्या पट्ट्याांच्या लशवण  क चर्कया झाल्या हो्या. ्या 
दोघा माणसाांन  अजपािावर झडप घाति , केस धरून ओढ त ्यािा आत आणिे व ्या हतभाग  
द रा्म्यािा भमू वर टाकिे, आलण नांतर तेथे ्याांन  ्याचे हात व पाय, कातड्यात रुतणाऱ्या घट्ट गाठींन  
एकत्र बाांधून टाकिे. ्याच्या राजक िावांतस स्वाम ने आज्ञालपल्याप्रमाणे ्याांन  ्याचे हातपाय ्याच्या 
पाठ मागे एकत्र येण्यासाठ  लनदणयपणे खेचिे होते. ्याांन  ्याच्या अांगाभोवत  एक दोर घट्ट बाांधिा आलण 
तो एका स्तांभावरून छतािा जव जव  पोहोचेपयंत उांच ओढून ्यािा टाांगत ठेविे. वराहपाि य लमअस 
याने लशकार झािेल्या ्या अभालयाचा उपहास करण्यास स रुवात केि . 



 अनुक्रमणिका 

 “द घण, अलत द घणका पयंत त िा पहारा करावा िागणार आहे, मेिॅम्न्थअस, त झ्या योलयतेस 
शोभणाऱ्या या लपसाांच्या गाद वर रात्रभर िो त ! आलण महासागराच्या प्रवाहातून स वणाच्या झोतात 
उदयास येणार  कोव   उषाह  त िा झोपिेिा पाहणार नाह ; त  व े साधारण असेि राजवाड्यातल्या 
िलनाथ्यांच्या भोजनासाठ  तू जेव्हा बकर  हाकून आणतोस त .” आलण तेथे ्या ज वघेण्या दोऱ्याांच्या 
कचायात मेिॅम्न्थअसिा यातना सोश त सोडून दोघाांन  आपि  शसे्त्र प न्हा धारण केि , ते चकचक त 
दार बांद केिे आलण शहाणा व ्याच्या मनाचा थाांग िागत नाह  असा जो आपिा धन  ओलदसस 
्याच्याकडे ते परत आिे. 

 
 याच समयािा, उभय पक्ष एकमेकाांलवषय  त च्छतेच  भाषा कर त असताना, व द्यारहपड वरिे 
चौघेजण सभामांडपातल्या बह सांख्य व भयानक समूहािा तोंड देत असता झ्यूसकन्या ॲलथन ने मेन्तॉरचा 
आवाज व रूप धारण करून ्या स्थ   आगमन केिे. ओलदससने लतचे सहषण स्वागत केिे. तो ओरडिा, 
“पलरत्राणािा धाव, मेन्तॉर ! त झ्या ज न्या लमत्राच  आठवण ठेव लन पूवी म  त झ्यासाठ  केिेल्या त झ्या 
लहताच्या गोष्ट  आठव. अरे, तू लन म  क मारवयात एकत्र वाढिो क  !” 

 
 य द्धाच्या अलधष्ठात्र  देवतेिा उदे्दशून आपण बोित आहोत हा धूतण तकण  ्याने ते शब्द उच्चारताना 
केिा होता. मात्र लतच्या आगमनाचे िलनाथ्यांकडून लशव्या-शापाांच्या एकम खाने केिेच्या वषावाने स्वागत 
झािे. ्या कल्लो ातून दॅमसॅ्तॉरप त्र ॲगेिॉसचा धमक चा आवाज उमटिा. तो ओरडिा, “मेन्तॉर, 
ओलदससच्या बाजूने लववाहाथ्यांलवरुद्ध िढण्यासाठ  ्यािा त झे मन व वू देऊ नको. आम्ह  या प्रकरणाचा 
शवेट कसा काय िावणार आहोत ते त िा साांगतो म  ! जेव्हा आम्ह  याांना ठार मारू आलण बापिेक 
दोघाांनाह  मारण्याचा आमचा उदे्दश आहे तेव्हा ्याांच्याबरोबर तूह  मरश ि; या घरात जे काह  करण्याचा 
आता त झा लवचार आहे ्याबद्दि त िा मराव ेिागेि. तू देऊ करणार असिेल्या मदत चे मोि स्वतःचे श र 
अपणण करून त िा द्राव ेिागेि. आलण आमच्या खडगान  त झ  लन त झ्या लमत्राांच  वासिात िावनू झाि  
क  मग त झ  घरात असिेि  लन बाहेरच  सवणकाह  च जवस्तू आम्ह  ओलदससच्या मािमते्तत जमा करून 
टाकू. त झ्या घरात त झ्या म िािा हकवा म ि िा आम्ह  राहू देणार नाह , आलण त झ्या भल्या बायकोिा 
इथाकाच्या रस््यात तोंड दाखलवण्याचेह  धैयण होणार नाह .” 

 
 या भलडमाराने ॲलथन िा च ड मात्र आि . लतने ओलदससवर घसरून ्यािा चाांगिे खडसाविे. 
“त झे तेज कोठे िोपिे आहे ओलदसस ? त झा पराक्रम कोठे गेिा? ्याने उच्चक ि न श भ्रबाहू हेिनसाठ  
त्रॉयच्या रलहवाशाांश  नऊ वष े लनघतणणपणे य द्ध केिे तो समथण प रुष तू आता रालहिेिा नाह स. य द्धात 
त झ्याप ढे ठाकिेिा प्रलतपक्ष  तू सतत न चूकता ठार कर त होतास लन प्राॲमचे लवस्त णण नगर हजकल्याचे 
कपटकारस्थान तूच रचिे होतेस. पण तेव्हाचा तू आता उरिेिा नाह स ! तू आता तर स्वतःच्या घर  
आहेस. त झ्या मािक च्याच वस्तू त झ्याभोवत  आहेत मग ्या क्ष द्र टो  िा तोंड देण्याचे धैयण त झ्याजव  
नसल्यासारखा कष्ट  कशािा होत आहेस? ये माझ्या ज न्या लमत्रा, माझ्या बाजूिा उभा रहा, लन माझ्या 
शस्त्राांच  जरा करामत पहा. मग त िा समजून येईि क  ॲम्ल्सनसप त्र मेन्तॉर पूवीच्या उपकाराांच  रे्फड 
य द्धाच्या ध मरृक्र त कश  करतो ते !”  

 
 हे असे म्हणूनह  ॲथ न ने ्याव े  आपल्या सवण शक्त  ्यािा लवजय  करण्याच्या काम  िावल्या 
नाह त ! उिट ओलदसस लन ्याचा ध रोदात्त प त्र या दोघाांच्याह  शक्त च  आलण धैयाच  कसोट  पाहणे 
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चािू ठेविे, आलण स्वतः स्विॅोपक्षयाचे रूप घेऊन त  बाहेर पडि  लन उांच उडून सभामांडपाच्या 
धूरकटिेल्या म ख्य त  ईवर जाऊन बसि . 

 
 आता लववाहाथ्यांपैक  सहाजणाांन  प न्हा िढा देण्यासाठ  ्या सवांना एकत्र आणण्याचा प्रय्न 
केिा. ते सहाजण होते दॅमसॅ्तॉरप त्र ॲगेिॉस, य लरनोमस, ऑम्म्र्फमेदॉन, देमॉन्तोिेमस, ओलिक्तोरप त्र 
पैसनॅ्दर आलण समथण पॉलिबस. ्याांच्यापैक  बरेचजण ्या धन ष्ट्यावरून स टिेल्या बाणाांच्या वषावाने आध च 
मरून पडिे होते. आता ज व जगलवण्यासाठ  झगडल्यास लशल्लक रालहिेल्याांपैक  सवांत शूर असे उठून 
लदसणारे हेच िोक होते. ॲगेिॉसने आता प ढाकार घेऊन लशल्लक रालहिेल्याांना ओरडून म्हटिे, 
“सवांगड्याांनो द जणय ओलदससचा प्रलतकार आता अखेर स जरा द ब ा पडू िागल्याच  लचन्हे लदसत आहेत. 
ते पहा, मेन्तॉरने र्फ काच्या प्रौढ नांतर ्यािा कश  झ काांड  लदि  आहे व आता ते चौघे प्रवशेद्यारापाश  
एकटेच पडिे आहेत. त मचे िाांब भािे सवणजण एकदम रे्फकू नका, तर योगायोगाने ओलदससवर नेम 
िावनू स्वतःिा क तीने भषूलवण्याच  सांध  घेण्यासाठ  आम्हा सहाजणाांना आध  भािे रे्फकू द्रा. एकदा तो 
पडल्यानांतर बाक चे नगण्यच आहेत.”  

 
 ्या सहाजणाांन  ्याच  सूचना स्व कारि  आलण सारे ब  एकवटून भािे रे्फकिे; पण ॲथ न ने ते 
सबांध के्षपण लवर्फि केिे. एका माणसाचा भािा भव्य सभामांडपाच्या द्यारस्तांभािा िागिा, द सऱ्याचा भक्कम 
दारािा, तर लतसऱ्याचा सहा हात िाांब असा ॲशकाष्ठ लन जड ब्राँझचा भािा हभत त रुतिा. द्यारहपड वरच  
मांड   िलनाथ्यांच्या रै्फर चा स्पशणह  न होता उभ  होत . ्याांच्या कानाांवर द दणम्य ओलदससच  आज्ञा आता 
पडि . “लमत्रहो, सांकेताचा शब्द उच्चारण्याच  आता पा   माझ  आहे, आलण भािा रे्फक च  आपि . 
टो  च्या भरगदीत भािे रे्फका, ते टो भरैव आपल्या इतर अपराधात आमच्या हननाच्या प्रय्नाांच  भर 
घाि त आहेत.”  

 
 ्या सवांन  का ज पूवणक नेम धरिा आलण चार त क्षण भािे ्याांच्या हातातून स टिे. पलरणाम  
ओलदससने देमॉतॉिेमसचा प्राण घेतिा आलण तेिेमकॅसने य लरॲलदझचा. तर एिॅतस वराहपािाच्या 
शस्त्राने पडिा लव पैसेन्दर ग राख्याच्या. याप्रमाणे चौघाांना एकदमच धू  चारण्यात आि  होत . िलनाथी 
माघार घेऊन सभामांडपाच्या द सऱ्या कोपऱ्यापयंत हटिे आलण ओलदससच्या पक्षाने धाव घेऊन मतत देहातून 
आपि  शसे्त्र उपटून काढि . 

 
 िलनाथ्यांन  प न्हा एकदा आपिे भािे दे्यषाने रे्फकिे पण ते बह ताांश  व्यथणच गेिे. तेवढ  दक्षता 
ॲथ न ने घेति . एक भािा भव्य सभामांडपाच्या द्यारस्तांभािा िागिा. द सरा भक्कम दारािा तर लतसरा 
ॲशकाष्ठाच्या दाांड्याचा लन ब्राँझ धातूच्या जाड जड टोकाचा भािा हभत िा. पण ॲम्म्र्फमेदॉनिा मात्र 
तेिेमकॅसच्या मनगटावर नेम मारण्यात यश लम ािे. तथालप तो लनसटता घाव होता. ब्राँझच्या टोकाने 
्वचा थोड  खरचटि  इतकेच. आलण नेलसपसने रे्फकिेिा एक िाांब भािा य लमअसच्या ढाि वर उडडाण 
कर त पि कडे जाऊन पडताना ्याच्या खाांद्रािा ओरखाडून गेिा. प न्हा शाांत व म्स्थरलचत्त ओलदससने 
आपल्या अन यायाांसह शत्रूच्या गदीत एक रै्फर टाकि . या खेपेिा य लरदॅमस नगरलवध्वांसकािा ब   
पडिा. तेिेमकॅसने ॲम्म्र्फमेदॉनचा वध केिा, वराहपािाने पॉलिबसच  वाट िावि  आलण शवेट  ग राख  
तेलसपसाच्या छात त प्रहार करून शत्रूवर लम लविेल्या जयाने प्रम लदत होऊन ओरडिा, “द रुत्तरे 
करणाऱ्या बढाईखोर बेया ! त झ  वायर्फ  बडबड करणार  मोकाट ज भ व त झ्यापेक्षा लकत तर  जास्त 
स ज्ञ असिेल्या देवाांवर लनणणय न सोपलवता, स्वतःच मोठ्यामोठ्या गोष्ट  करणारा तू, याांना आता चाांगिाच 
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धडा लशकलवतो म . ओलदसस राजाने सभामांडपात लभक्षा मालगति  तेव्हा ्याच्याकडे तू जो गाईचा खूर 
रे्फकिास ्याच्या बदल्यात हे घे.” आलण याप्रमाणे ्या गर ब ग राख्यािा द राचाऱ्यावर वरचढ केल्याचा 
आनांद प्राप्त झािा. 

 
 ्यानांतर ओलदससने ॲगेिॉसवर धावनू जाऊन आपल्या प्रचांड भाल्याने ्यािा लवद्ध केिे, तर 
तेिेमकॅसने य एनॉरप त्र िॅओलक्रतसच्या थेट क श त भािा ख पसून तो ्याच्या देहातून आरपार नेिा. तेव्हा 
तो मन ष्ट्य पािथा पडून भमू वर ्याचे कपा  चाांगिेच आपटिे. आलण आता ्याांच्या डोर्कयावर उांच छतावर 
असिेल्या ॲथ न ने आपि  प्राणघातक ढाि उभारि . लववाहाथी भ त ने वडेेलपसे झािे. वसांत ऋतूत 
जेव्हा लदवस मोठे होऊ िागतात तेव्हा लभरलभर्या गोमाश ने आक्रमण करून उध िेल्या ग राांच्या 
क पासारखे ते सभामांडपातून लवखरून इकडे लतकडे धाविे. पण प्रलतपलक्षयाांन  ्याांच्यावर झडप 
घािण्यास स रुवात केि . िहान िहान पक्ष  ्याांच्यावर झडप घािणाऱ्या लगधाडाांच्या भ त ने उांच 
आकाशात उडायचे टा तात व जलमन सरसे उडू िागतात. पण ्याम  े ्याांचा काह च र्फायदा होत नाह . 
लगधाडाांपासून ्याांच  स टका होऊ शकत नाह . टेकड्याांमधि  आकडेदार पांजाांच  न  बाकदार चोचींच  
लगधाडे ्याांच्यावर झडप घािून ्याांना मारतात, आलण बनये या लशकार च्या खे ाच  प्रशांसा करतात. 
्याचप्रकारे ओलदससच्या पक्षाने सैरावैरा मांडपातून धावणाऱ्या िलनाथ्यांच  ससेहोिपट करून ्याांचा 
सांहार केिा. कवया तडकल्या, मरणोन्म ख माणसाांच  भेसूर लवव्ह ण  ऐकू येऊ िागि  आलण साऱ्या 
सभामांडपाच्या भमू वर रक्त वाहू िागिे. 

 
 लिओलदझ प ढे धाविा, ्याने ओलदससचे ग डघे कवटा िे आलण तो क व ून प्राथणना कर त 
स टिा, “ओलदसस, त झ्या दयाब द्ध िा म  साकडे घाितो. माझा थोडा लवचार कर. करुणा येऊ दे त िा 
माझ . म  शपथेवर त िा साांगतो क  या घरात ि कोणाह  स्त्र चे म  शब्दाने वा कत त ने कध च वाकडे केिे 
नाह . खरे तर अशा द राचारापासून सवांना परावतत्त करण्याच  म  पराकाष्ठा केि . पण द ष्टकमापासून हात 
आवरता घेण्यास म  साांगत असताह  ्याांन  माझे ऐकिे नाह , आलण ्याांच्या स्वतःच्या अन्याय्य कमान च 
्याांना अशा भयानक अवस्थेप्रत आणिे आहे. पण म  न सता ्याांचा प रोलहत होतो. म  काह  केिे नाह . 
आलण आता मात्र ्याांच्या कमणभोगाचा वाटेकर  म  होणार ! एखाद्राने दाखलविेल्या चाांग िपणाच  परतरे्फड 
ह  अश  होते कध कध  !” 

 
 ओलदससने ्याच्याकडे ज ग प्सेने पालहिे आलण ्यािा उत्तर लदिे, “तू म्हणतोस तू ्याांचा प रोलहत 
होतास तर मग लकत तर  व ेा तू या सभामांडपात प्राथणना केि  असश ि क  माझ्या प नरागमनाचा श भलदन 
िाांबण वर पडावा आलण माझ  लप्रय प्न  त झ  होऊन लतने त झ्या म िाांना जन्म द्रावा. ्या कमाबद्दि 
मत्यूच्या यातनाांपासून त झ  कशानेह  स टका होणार नाह .” आलण ॲगेिॉसने मरताना भमू वर टाकिेल्या 
खडगावर आपिा प्रचांड हात ठेवनू ्या खडगाने लिओलदसच्या मानेवर ्याने असा जोरदार वार केिा क  
बोिणे प रे होण्याच्या आतच ्याचे श र ध   त पडिे. 

 
 तर्तपअसप त्र रे्फलमअस लववाहाथ्यांचा चारण म्हणून अलनच्छेने ्याांच  सेवा कर त होता, तो 
आतापयंत कसाबसा सांहारातून बचाविा होता. तो आता बाजूच्या द्याराच्या अगद  जव  उभा रालहिा. 
्याच  व णा ्याच्या हातात अबोि होऊन पडि  आलण तो मनात साधकबाधक लवचार प ढ िप्रमाणे कर त 
होता. सभामांडपाबाहेर लनसटून प्राांगणातल्या महावदे जव  जाऊन बसाव ेजे िेअर्ततझलन ओलदसस याांन  
आपिा क िदेव झ्यूस याच्याप्र ्यथण लदिेल्या अनेक यज्ञाह तींचे स्थान होते क  प ढे येऊन ओलदससच्या 
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पायाांपाश  दयेच  याचना कराव  ! दोन्ह  मागांचा समतोि लवचार करून ्याने ठरलविे क  राजाकडे 
प्र्यक्षच दयेसाठ  प्राथणना करायच . तेव्हा ्याने आपिे पोक  वाद्र भमू वर लमरॅणाचा वाडगा लन चाांद च्या 
च का जडलविेिे आसन याांच्या मधोमध ठेविे, आलण मग ओलदससपाश  धावत जाऊन ्याच्या 
ग डनयाांभोवत  हाताांचा लव खा घािून आपि  लवज्ञप्त  स रू केि , “ओलदसस, त झ्या दयाब द्ध िा म  शरण 
आहे. माझ्या लवनांत चा मान राख आलण माझ्यावर करुणा कर. देवाांचे लन मानवाांचे ग णगान करणाऱ्या 
माझ्यासारख्या चारणािा तू लजव ेमारिेस तर नांतर त िा ्याचा परृाताप होईि. मिा स्वतः लशवाय कोण  
ग रू नव्हता. पूवणहचतन केल्यालशवाय सवण प्रकारच  ग ते माझ्या ओठ  स्र्फ रतात आलण मिा वाटते क , 
एखाद्रा देवासाठ  गाव ेतसा म  गाऊ शकेन त झ्यासाठ . म्हणून माझा ग ा कापण्याआध  दोनदा लवचार 
कर. लशवाय त झा प त्र तेिेमकॅस त िा साांगेि क  िलनाथ्यांच्या भोजनो्सवात गाण्यासाठ  म  स्वचे्छेने 
हकवा श ल्कासाठ  कध च येथे आिो नाह , तर केव  पाशव  शक्त ने आलण सांख्याबिाने मिा येथे ओढून 
आणिे !” 

 
 ह  प्राथणना ऐकू जाण्याइतका राजप त्र तेिेमकॅस ओलदसससम प होता. ्याने ्वलरत ओरडून 
लप्यास म्हटिे, “थाांबा, तो मन ष्ट्य लनदोष आहे. ्याच्यावर तिवार चािव ू नका; आलण द सऱ्या एका 
माणसािा आपण ज वदान लदिे पालहजे–अथात जर लर्फलिलतअस हकवा वराहपाि याांन  अगोदरच ्यािा 
मारिे नसेि हकवा त म्ह  सभामांडपातून वाद ासारखे आक्रमण कर त गेिात तेव्हा त मच्यापाश  ्याच  
गाठ पडि  नसेि तर !–तो आहे घोषक अग्रदूत मेदॉन–्याने म  िहान म िगा असताना घरात नेहम  
माझा साांभा  केिा आहे.” 

 
 ्याचे शब्द घोषकाच्या कान  गेिे. कारण ्याच्या लपढ त शहाणा समजिा जाणाऱ्या मेदॉनने 
बैिाच्या एका ता्या कातड्यात स्वतःिा ग ांडा ून घेऊन भयग्रस्त अवस्थेत एका उांच आसनाखाि  ज व 
वाचलवण्यासाठ  आरॅय घेतिा होता. ्या आरॅयस्थानातून तो िगेच बाहेर आिा आलण कातडे बाजूिा 
रे्फकून, धावत तेिेमकॅसकडे गेिा लन ्याचे ग डघे कवटा ून ्याने दयेच  याचना केि , “माझ्या लप्रय 
लकशोरा, हा म  येथे आहे. मिा ज वदान दे आलण माझ्यावत ने त झ्या लप्याजव  शब्द टाक. ्याच्याप ढे 
कोणाच च मात्रा चाित नाह , आलण ्याचे घरदार खाऊन टाकून वर न सत  त िा मानाने 
वागलवण्याच स द्धा अक्कि ्याांन  दाखलवि  नाह , ्या या टो  वर तो भयांकर भडकिेिा आहे–्याच्या 
्या कू्रर खडगाने ्यािा माझा ज व घेऊ देऊ नको.” 

 
 ओलदसस, शहाणपणाने सवण ध्यानात घेऊन ्या माणसाकडे सम्स्मत पाहून बोििा, “म   च लभऊ 
नकोस ! त िा मत्यूच्या जबड्यातून वाचवनू माझ्या प त्राने त िा धडा लशकलविा आहे. तो मनावर ठसवनू घे, 
लन द सऱ्याांनाह  ्याचा उपदेश कर क  द राचारापेक्षा सदाचार हा माणसािा व्यवहारात अलधक यश देतो. 
आलण आता तू लन तो गायक सांग तकार सभामांडपाबाहेर जा. चिा, या सांहारकाांडातून लनघनू प्राांगणात जा 
व माझे आतिे काम म  प रे कर पयंत तेथे बसा.” 

 
 ते दोघे ता्का  मांडपाबाहेर लनघून मोकळ्या हवते गेिे. आलण झ्यूसच्या वदे पाश  बसून अजूनह  
आकम्स्मक मत्यचू  भ त  बा ग त सूक्षम दृष्ट ने चह बाजूांना पाहत रालहिे. ओलदससने घरात सवणत्र न ट 
लनर क्षण करून, ज व बचावण्यासाठ  उरिेिे कोण  कोठे िपिे आहेत क  काय ते पालहिे. पण सवण 
मांड   मेि  असल्याचे ्यािा आढ िे. कोळ्याांन  धूसर रे्फसय क्त सम द्रव च तून आपल्या जाळ्यात 
पकडिेल्या व प  ण च्या व णावर ओढून काढिेल्या, चकचक त सूयणप्रकाश आय ष्ट्याचा शवेट कर पयंत 
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सागराच्या खाऱ्या पाण्यासाठ  धापा टाक त पडिेल्या माशाांचे ढ ग रेत वर पडिेिे असतात, तसे ते मेिेिे 
िोक रक्तात लन ध   त लढगाांन  पडिे होते. असे ते लववाहाथी जाळ्यात पकडिेल्या माशाांसारखे 
एकमेकाांवर पडून ्याांच  एकच रास झाि  होत . 

 
 प त्रािा ओलदसस म्हणािा, “तेिेमकॅस, दाई य लरम्र्किआिा येथे माझ्याकडे पाठवतोस का? लतिा 
काह  साांगायचे आहे मिा.” 

 
 आज्ञाधारकपणे तेिेमकॅसने जाऊन लस्त्रयाांच्या लनवासस्थानाचे द्यार ठोठाविे आलण वतद्धा 
य लरम्र्किआिा हाक देऊन साांलगतिे क  ्याच्या लप्यािा लतच्याश  बोिायचे आहे–म्हणून लतने ता्का  
लतकडे जाव.े ्याने लतिा ह पण आठवण करून लदि  क  प्रासादातल्या सेलवकावगाच  प्रम ख हे लतचे स्थान 
आहे. 

 
 ्याच्या बोिण्याने य लरम्र्किआ अवाक झाि , पण लतने अांतःप राचे दार उघडिे, त  बाहेर आि  लन 
घाईघाईने तेिेमकॅसच्या मागून गेि . एखाद्रा शतेकऱ्याचा बैि खाल्यावर छात वरून लन जबड्याच्या 
दोन्ह  बाजूांन  रक्त लठपकत असणाऱ्या हसहाचे दृश्य जसे भयावह लदसते, तसे तेथे पडिेल्या पे्रतात अांगावर 
रक्त लन घाण उडािेल्या ओलदससचे भ त दायक दशणन लतिा झािे. हातापायाांवर रक्ताचा दाट थर 
बसिेिा असाच तो लतिा लदसिा. य लरम्र्किआने ते मेिेिे िोक लन तो रक्ताचा समूह पालहिा तेव्हा समोर 
लदसणाऱ्या महापराक्रमाचे स्वागत करण्यासाठ  मोठ  आरो   ठोकाव  ह च लतच  स्वाभालवक प्रवतत्त  झाि ; 
पण ओलदससने लतच्या उस ्या उ्साहाचे कडक दूषणाने लनयांत्रण केिे, “म्हातारबाई, स्वतःिा आवरून 
धर. जो काय हषण उचांब िा असेि तो मनातल्या मनात ठेव. येथे मिा आनांदो्सव नको आहे. मतताांना 
पाहून प्रम लदत होणे हे धमालवरुद्ध आहे. हे िोक देवाांच्या सांकेताने व ्याांच्या स्वतःच्याच हनद्र आचरणाने 
ब   गेिे आहेत. ्याांच्या सलन्नध असणाऱ्या कोणाचाह  मान ्याांन  ठेविा नाह ; चाांगिे लन वाईट सारे िोक 
्याांना सारखेच होते. आलण आता ्याांच्या स्वतःच्या लनब णद्ध द ष्टपणानेच ्याांना या भयानक अांतापयंत 
पोचलविे आहे! पण घरातल्या स्त्र -सेलवकाांचे काय? ्यातल्या माझ्याश  लवद्रोह करणाऱ्या कोण हो्या लन 
प्रामालणक कोण आहेत ते मिा साांग.” 

 
 त  पे्रम  वतद्ध दाई बोिि , “माझ्या बा ा, म  त िा अचूक सग े काह  साांगते. आपण 
घरकामासाठ , िोकर सार्फ करण्यासाठ  लन दास्यावस्था शर्कय तेवढ  र्फिप्रद होण्यासाठ  लशकवनू तयार 
केिेल्या त झ्या पन्नास दास  प्रासादात आहेत. ्याांच्यापकै  सगळ्या लम ून बाराजण  अशा आहेत क  ्या 
क मागािा िागल्या असून माझ च काय पण पेलनिॉप च ह  पवा बा ग त नाह त. तेिेमकॅस आताच क ठे 
मोठा झािा आहे आलण ्याने दासींना आज्ञा करून इकडून लतकडे नाचवाव ेहे ्याच्या मातेिा सांमत नाह . 
पण आता मिा माझ्या धलनण च्या महािात जाऊन लतिा ह  वाता साांग ूदे. दैवयोगाने लतिा झोप िागि  
आहे.” 

 
 स ज्ञ ओलदसस म्हणािा, “इतर्कयातच लतिा उठव ूनको; पण ्या दासींन  आपल्या िालजरवाण्या 
वागण क ने स्वतःिा डाग िावनू घेतिा आहे ्याांना इकडे यायिा साांग.” 

 
 दासींन  सभामांडपात ओलदससप ढे उपम्स्थत व्हायिा पालहजे हे साांगण्यास म्हातार  तेथून गेि  
आलण ओलदससने तेिेमकॅस लन वराहपाि व ग राख  याांना जव  बोिावनू ता्का  करावयाच्या गोष्टींबद्दि 
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्याांना आज्ञा लदल्या–“मततदेह बाहेर वाहून नेण्यास स रुवात करा लन दासींना त म्हािा मदत करायिा 
िावा. मग भोजनाच  मेजे आलण आपि  सवोत्तम आसने पाण्यात लभजलविेल्या बोळ्याांन  सार्फ करा. सवण 
जागा स्वच्छ व न टनेटक  करून झाि  म्हणजे ्या दासींना सभामांडपाबाहेर बांद गतह लन प्राांगणाचा मोठा 
तट याांच्या मधल्या जागेत न्या, व त मच  द घण खडगे ्याांच्यावर चािवा. आपल्या पे्रमि िाांन  तरुण 
पे्रमव राांच्या बाह पाशात चोरून घािलविेिे प्रहर याांच्या आठवण  काढण्यासाठ  ्याच्याांपैक  कोणािाह  
लजवांत ठेव ूनका.” 

 
 ग े काढून ओर्कसाबोर्कस  रडत, गािाांवरून आसव ेओघ त असिेल्या ्या सवण दास  बरोबरच 
आल्या. ्याांचे पलहिे काम ठार झािेल्याांच  पे्रते हिलवणे हे होते. त  सवण ्याांन  तटबांद  केिेल्या प्राांगणाच्या 
द्यारप्रकोष्ठाखाि  एकमेकाांना टेकून रचि . ओलदससने स्वतः देखरेख करून, ्या नाख ष ने कर त 
असिेिे ते काम प रे होईपयंत ्याांच्यामागे सक्त ने िकडा िाविा. 

 
 ्यानांतर ्याांन  भोजनाच  मेजे आलण स ांदर आसने, बोळ्याांन  व पाण्याने ध ऊन काढि , मग 
तेिेमकॅस लन वराहपाि व ग राख  याांन  भव्य सभामांडपाच  भमू  र्फावड्याांन  खरडून काढि , आलण 
दासींन  खरवडून काढिेि  घाण वाहून नेऊन बाहेर टाकि . शवेट  सबांध घर स व्यवम्स्थत केल्यानांतर 
्याांन  दासींना भवनाबाहेर नेिे, आलण बांद गतह लन प्राांगणाचा मोठा तट याांच्या मधल्या अरुां द जागेत ्याांना 
हाकून एकत्र आणिे, तेथून लनसटून जाण्यास क ठिाह  मागण नव्हता. नांतर तेिेमकॅस म्हणािा,– 

 
 “्या बायकाांन  माझ्या आलण माझ्या मातेच्या नावािा किांक िाविा लन ्याांन  या टो  तल्या 
िोकाांबरोबर व्यलभचार केिा ्याांना म  स खाचे मरण लम ू देणार नाह , असे शपथ घेऊन साांगतो.” 

 
 असे म्हणून ्याने पूवी लनळ्या अग्रभागाच्या नौकेवर वापरात असिेिा एक दोर घेतिा, ्याचे एक 
टोक द्यारप्रकोष्ठातल्या एका उांच खाांबािा घट्ट बाांधिे, द सरे बांद गतहावरून टाकून अशा पात  िा ताणून 
घेतिे क  ्याांच्या पायाांचा स्पशण भमू िा होऊ नये. आलण मग, वनराज त कब तरे हकवा िाांब पांखाचे थ् रश 
पक्ष  लवरॅामासाठ  आिेिे असताना त त िाविेल्या जाळ्याांत सापडून इम्च्छत झोप लम ण्याऐवज  
मत्यूच्या आहार  जातात, ्याप्रमाणे ्या बायकाांन  ओ  ने डोक  प ढे केि  आलण सवांत कष्टमय र त ने 
्याांना या जगातून पाठवनू देण्यासाठ , प्र्येक च्या गळ्याभोवत  र्फास टाकण्यात आिे. थोडाव े ्याांन  
पाय झाडिे, पण त  लक्रया अथातच द घणकािपयंत चािि  नाह . 

 
 ्यानांतर मेिॅम्न्थअसिा ओढ त ओढ त प्राांगणाच्या पार महाद्यारातून बाहेर काढण्यात आिे. तेथे 
एका त क्षण छ लरकेने ्याांन  ्याचे नाक व कान कापिे; ्याांच  ग प्तेंलद्रये र्फाडून काढून क त्र्याांना कचे्च माांस 
म्हणून टाकण्यात आि , आलण ्वषेाच्या भरात ्याांन  ्याचे हातपायह  तोडून टाकिे. मग आपापिे 
हातपाय ध ऊन काढल्यावर ते परत आत ओलदससकडे गेिे आलण एकां दर कामलगर  प र  झाि . 

 
 ओलदसस आता आपल्या माया ू वतद्ध दाईकडे व ून म्हणािा, “य लरम्र्किआ, मिा थोडे दोषनन 
गांधक आणून दे आलण शकेोट  पेटव, म्हणजे घरभर ध र  घािून घर श द्ध करता येईि. ्याचप्रमाणे 
पेलनिॉप िा लतच्या सांगत त असणाऱ्या क ि न लस्त्रयाांसह येथे यायिा साांग आलण सवण दासींना आपापल्या 
लठकाणाांहून येथे सभामांडपात उपम्स्थत होऊ दे.” 
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 त  अलतस्नेहश ि वतद्धा बोिि , “माझ्या िेकरा, ते सारे ठ क लन बरोबर आहे; पण त िा अांगात 
घािायिा एक अांगरखा लन प्रावरण आध  मिा आण ूदे; आलण त झ्या रुां द खाांद्रावर िक्तरे पाांघरून असा 
घरात उभा राहू नको, नाह तर िोकाांना त िा पाहून धक्का बसेि.” 

  
 पण आपल्यािा आध  काय हव ेते ओलदससिा पूणण ठाऊक होते. ्याने प्र्य त्तर केिे, “पण मिा 
पलहि  गोष्ट हव  आहे त  या सभामांडपात पेटलविेि  शकेोट .” 

 
 मग य लरम्र्किआने ्याच  अवज्ञा केि  नाह . लतने शकेोट  पेटलवि  आलण गांधक आणिे. ते 
शकेोट वर टाकून ओलदससने सभामांडपाच , घराच  लन बाहेरच्या प्राांगणाच ह  ्या ध राने सांपूणणपणे श द्ध  
केि . 

 
 दरम्यान त  वतद्धा प्रासादातून सवणत्र, लस्त्रयाांना त  वाता साांगण्यासाठ  लन ्याांना सभामांडपात 
बोिलवण्यासाठ  लर्फरि . ्या आपल्या लनवासातून पलिते घेऊन, घो के करून बाहेर आल्या आलण 
ओलदससच्या गळ्याभोवत  हात टाकून ्याच्या डोर्कयावर व खाांद्रावर व्सि च ांबनाचा वषात करून, ्याचे 
दोन्ह  हात धरून ्याांन  ्याचे स्वागत केिे. आलण ्याच्याबद्दि साांगायचे तर, मतद  भावनाांन  भारावनू 
जाऊन ्याचा सांयम स टिा व ्यािा ह ांदके र्फ टिे. ्याने ओ खि  नाह  अश  ्याांच्यात एकह  व्यक्त  
नव्हत  ! 
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सगभ २३ – ओणदसस आणि पेणनिंॉपी 
 

 म्हातार  चािता चािता ख दूख दू हसत िगबग ने वरच्या मजल्यावर धलनण िा साांगायिा गेि  
क  लतचा लप्रय पत  घरात उपम्स्थत आहे. लतचे पाय लतिा प रेशा वगेाने नेऊ शकत नव्हते आलण घाईत लतच  
पाविे थरथरत होत . मांचकाच्या उशाश  पोहोचताच त  मोठ्याने म्हणाि , “पेलनिॉप , जाग  हो लप्रय बा े, 
लन इतके सारे लदवस जे दृश्य पाहण्यासाठ  तू उ्कां लठत होत स ते पहा. ओलदसस घर  आिा आहे. अगद  
व ेेवर–यायिाच हवा होता, अशा व े  आिा आहे! आलण ्या खिप रुषाांन  ्याचे घर पार उिथेपािथे 
करून टाकिे, ्याच  सांपदा खाऊन टाकि  लन ्याच्या म िािा दमदाट  केि , ्याांना ्याने मारून 
टाकिे आहे.” 
 
 पण पेलनिॉप ने हे बेसावधपणे ऐकून घेतिे नाह . तो म्हणाि , “लप्रय दाई, देवाांन  त झा ब लद्धभ्रांश 
केिा आहे ! ्याांना मठ्ठ िोकाांना शहाणे करणे जेवढे सोपे जाते, तेवढेच मोठमोठ्या शहाण्याांनादेख ि 
लनब णद्ध करणेह . आलण आता ्याांन  त िा भ्रलमष्ट केिे आहे–तू इतक  चाांगि  शहाण  होत स तर  ! स खाने 
ड िक  घेण्यासाठ  म  डो े लमटून पडिे असता केव  ह  लनरथणक बडबड ऐकवायिा मिा जाग  करून 
माझ्या द ःखाश  खे  खे ण्याचे त िा धाडस तर  कसे झािे? ्या करांया स्थ ाचा उच्चारह  माझ्याने 
करवत नाह , लतकडे ओलदससने प्रयाण केल्यापासून इतक  गाढ झोप मिा कध च िागि  नव्हत . चि 
जा खाि  आलण जाऊन बस परत आपल्या लनवासाांत ! इतर दासींपैक  कोण  येऊन असिा बाष्ट्क पणा 
ऐकवायिा मिा जागे केिे असते तर म  ता्का  एक कानलपचक  देऊन लतिा गाव  परत धाडिे असते! 
्यापासून तू बचावि स हे त झ्या वयस्कपणाम  े. तू म्हातार  आहेस हे त झे स दैव समज.” 

 
 पण या बोिण्याने त  वतद्ध दाई गप्प झाि  नाह . त  म्हणाि , “लप्रय बा े, म  त झ  थट्टा कर त 
नाह ; म  त िा साांलगतिे ्याप्रमाणे ओलदसस खरोखरच घर  आिा आहे. सभामांडपात ्या सगळ्याांन  
्याच  क चेष्टा केि  तो परदेश  तोच होता ! तो परत आिा आहे हे तेिेमकॅसिा काह  का ापूवीच क िे 
होते; पण ्या उपटस ांभाांना ्याांच्या द राचाराचे प्रायलरृत ्याच्याकडून लम ेपयंत लप्याचे बेत ग प्त ठेवण्याचा 
शहाणपणा ्याने केिा.” 

 
 आता पेलनिॉप ने हृदय आनांदाने उचांब ून उठिे. मांचकावरून उड  मारून त  उठि  लन वतदे्धिा 
लबिगि . लतच्या नेत्रातून अरॅू वाहत होते आलण ओठातून आत र शब्द ओसांडत होते. त  उदगारि , “लप्रय 
दाई, पाया पडते त झ्या खरां काय ते साांग ! जर तू म्हणतेस ्याप्रमाणे तो खरोखरच घर  आिा असिा तर  
सदा घो के करून आपल्या घरात घोटा णाऱ्या ्या द रा्म्याांच्या टो  चा समाचार एकयाने घेणे ्यािा 
जमिे तर  कसे?  

 
 य लरम्र्किआ म्हणाि , “म  ्यातिे काह च पालहिे नाह . मिा ्याबद्दि काह  ठाऊकह  नव्हते. 
मरणाऱ्या िोकाांचे लवव्ह णे तेवढे मिा ऐकू आिे. त झा प त्र तेिेमकॅस याने ओरडून मिा बाहेर 
बोिाव पयंत दारे घट्ट बांद करून अडकवनू ठेविेल्या आम्ह , आमच्या लनवासाच्या एका कोपऱ्यात भ त ने 
दगडासारख्या लनरृि होऊन बसिो होतो. मिा आणायिा म िािा ्याच्या लप्याने पाठलविे होते. आलण 
मग मतताांच्या पे्रताांमध्ये उभा असिेिा ओलदसस मिा लदसिा. कठ ण भमू वर ्याच्याभोवत  मततदेहाांचे ढ ग 
पडिे होते. अांगावर रक्त लन घाण उडािेल्या हसहासारख्या ्यािा पाहून त िा बरे वाटिे असते ! एव्हाना 
सग   पे्रते प्राांगणाच्या द्यारापाश  एकत्र करण्यात आि  आहेत. आलण मोठ  शकेोट  पेटवनू घेऊन तो 
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प्रासादािा ध र  देत आहे. ्याच्याकडे त िा घेऊन यायिा ्याने मिा पाठलविे आहे. तेव्हा आता 
माझ्याबरोबर चि, म्हणजे सवण द ःखे भोगून झाल्यावर त म्हा दोघाांना आता एकत्र स खात राहता येईि. ्या 
आशचे  तू इतके लदवस जोपासना केि स त  आज त झ्यासाठ  सर्फि झाि  आहे. ओलदसस स्वतःच्या 
गतहालन प्रत लजवांत परत आिा आहे; घरात ्यािा तू आलण ्याचा प त्र दोघेह  लम ािा आहात, आलण ्याचे 
लकत तर  अपराध ्याांन  केिे ्या िलनाथ्यांतल्या प्र्येकावर स्वतःच्याच प्रासादात ्याने सूड उगवनू 
घेतिा आहे.” 

 
 धोरण पणाने पेलनिॉप  म्हणाि , “लप्रय दाई, एवढ्ातच हषाने हसत स टू नको,–इतर्कयातच 
्याांच्याबद्दि प्रौढ  लमरव ूनको; घर  प्र्येकजणािा ्याचे दशणन लकत  स्वागताहण होईि हे त िा ठाऊक 
आहे, आलण म  आलण आम्ह  दोघाांन  ्यािा जन्म लदिा तो प त्र, याांना तर ते जास्त आनांददायक वाटेि. 
पण हा त झा वतत्ताांत अजूनह  खरा वाटत नाह  ! ्या तरुण उमरावाांच्या ममणभेदक औद्ध्याने लन द ष्टाचाराांन  
लनःसांशय प्रक लपत झािेल्या अमरदेवाांपकै च एखाद्राने ्याांचे प्राण घेतिे असावते ! कारण सलन्नध आिेल्या 
कोणाचाह  मान ्याांन  ठेविा नाह –चाांगिे लन वाईट दोन्ह  प्रकारचे िोक ्याांना सारखेच होते आलण 
्याांच्या पापाांन  आता ्याांना या द गणत िा आणिे आहे. दरम्यान कोण्यातर  देशात असिेल्या ओलदससने 
कध तर  घर  परत येण्याचा योग गमाविा आहे, आलण ्याबरोबरच प्राणह  !” 

 
 लतच  म्हातार  दाई उदगारि , “माझ्या बा े, अशा गोष्ट  त झ्याच्याने बोिवतात तर  कशा ! हा इथे 
स्वतःच्या गतहालन जव  त झा पत  आहे, आलण तू म्हणतेस क  तो कध च घर  येणार नाह  ! पण त झा, बाई 
कध च कशावर र्फारसा लवरॄास नसतो ! पण द सर  एक गोष्ट त िा साांग ू दे मिा–लजच्याम  े स्य लसद्ध 
होणार आहे. र्फार पूवी वराहाच्या श भ्र स ळ्याने द खापत होऊन ्याच्या पायावर पडिेिा व्रण त िा ठाऊक 
आहे ना ? तोच व्रण ्याचे पाय ध ताना म  पालहिा, लन स्वतःच्या धूतण हेतूखातर ्याने माझा ग ा धरून मिा 
परावतत्त केिे नसते, तर ्यालवषय  म  त िा तेव्हाच साांलगतिे असते. आता माझ्याबरोबर चि; म  जर त िा 
र्फसविे असेि, तर शर्कय तेवढ्ा कू्ररपणे मिा मारून टाक, माझ्या प्राणाच  बाज  िावते म !” 

 
 पेलनिॉप ने उत्तर लदिे, “लप्रय दाई, तू एक र्फारच स ज्ञ वतद्धा आहेस ! पण अनाद्रनांत देवाांच्या 
मनाचा ठाव त िादेख ि घेता येणार नाह  ! तथालप आपण माझ्या प त्राकडे जाऊ या, म्हणजे मिा माझे 
िलनाथी मेिेिे पाहता येत ि, आलण ्याबरोबर ्याांना मारून टाकणारा प रुषह  नजरेस पडेि.” 

 
 असे म्हणत त  आपिा स ांदर महाि सोडून खाि  उतरि ; ्याव े  लतच्या मनाच  सारख  
चिलबचि होऊन ते त्रस्त्र झािे होते. “पत िा प्रश्न लवचारताना त्रयस्थपणे बोिाव ेक  थेट ्याच्यापाश  
जाऊन ्याच्या मस्तकाचे लन हाताांचे च ांबन नयाव?े दगड  द्यारहपड  ओिाांडून लतने सभामांडपात प्रवशे केिा 
तेव्हा प्र्यक्ष लतने काय केिे, तर शकेोट च्या उजेडात ओलदससच्या लवरुद्ध बाजूस एका हभत जव च्या 
आसनावर त  जाऊन बसि . तो स्वतः तेथे एका मोठ्या स्तांभापाश  भमू कडे दृष्ट  िावनू बसिा होता. 
आपि  भि  प्न  आपल्यािा पालहल्यावर काय म्हणते याच  वाट तो पहात होता. कारण प ष्ट्क  व ेेपयंत 
लवस्मयाक ि लपनेिॉप  एक शब्दह  न बोिता तेथे बसि . पण लतच  दृष्ट  मात्र काम कर त होत ; त  एका 
क्षण  ्याच्या म दे्रवर पूणणपणे लवसावत होत , तर द सऱ्या क्षण  ्यािा प न्हा एकदा परका भासवणाऱ्या ्या 
र्फाटर्कया कपड्याांवर पडत होत . म लधतेचा भांग केिा तो तेिेमकॅसने आलण तोह  केव  लतचा उपािम्भ 
करण्यासाठ  !  
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 तो म्हणािा, माते, अग “माझ्या लवलचत्र कठोरहृदय  माते ! माझ्या लप्यापासून अश  इतक  दूर का 
राहतेस? ्याच्याजव  बसून सारख  बोित लन प्रश्न लवचार त कश  राहत नाह स तू? एकोण स वषांच्या 
लवपत्त नांतर न क्याच परत लम ािेल्या पत लवरुद्ध असे ओढून धरण्याचा तऱ्हेवाईकपणा द सऱ्या 
कोण्याह  बाईने केिा नसता ! पण त झे हृदय नेहम चेच गारगोट पेक्षाह  कठ ण आहे.” 

 
 लतने ्याचा टोिा मान्य कर त म्हटिे, “माझ्या बा ा, आकम्स्मक आघाताने बलधर झािे आहे माझे 
हृदय ! ्यािा उदे्दशून बोिावा असा एक शब्दह  सापडत नाह , मिा ्यािा काय लवचाराव ेहेह  उमजत 
नाह  ! ्याच्या म खाकडे मिा पाहवतदेख ि नाह  ! पण हा खरोखरच घर  आिेिा ओलदसस असेि, तर 
आम्ह  एकमेकाांना लनलरृत ओ खू, आलण तेह  एका अलधक चाांगल्या प्रकारे; कारण आमच्या दोघाांमध्ये अशा 
खाणाख णा आहेत क  ्या केव  आम्हा दोघाांनाच ठाऊक आहेत लन द सऱ्या कोणाच्याह  कानावर ्या 
गेिेल्या नाह त.” लधम्या स्वभावाच्या ओलदससने म्स्मत केिे; मग ्वलरत प त्राकडे व ून तो म्हणािा, 
“तेिेमकॅस येथे स्वगतह  माझ  कसोट  पाहण्यास त झ्या मातेिा मोक  क दे; लतच  वतत्त  िवकरच 
आपल्यािा अन कूि अश  स धारेि. तूतण म  मलिन िक्तरे लन नेसिेिा आहे म्हणून त  माझ्यालवषय  
औदास न्य दाखव त म  ओलदसस असल्याचे नाकार त आहे. पण आता प ढे काय करणे सवांत बरे हे तू लन 
म  लवचार करून ठरलविे पालहजे. माणसाने जर एकच देशबाांधव ठार मारिा आलण िढा चािू ठेवण्यास 
मतताचा एखादाह  लमत्र नसिा तर, तो मन ष्ट्य तड पार होतो; ्याच्या ना्यागो्यातल्या माणसाांना सोडून तो 
देश्याग करतो. पण आपण तर इथाकात ि उच्चक लिनातिे लनवडक असे सारे, जे आपल्या रा्याचे 
म ख्याधार, तेच मारून टाकिे आहेत; ह  समस्या आता त झ्याप ढे आहे.” 

  
 तेिेमकॅसने धूतणपणे प्रत्त्य त्तर लदिे, “लतच्याश  झ ांज त म्ह  स्वतःच द्रायच  आहे, लप्रय तात; कारण 
अवघड पलरम्स्थत तून बाहेर पडण्याच्या बाबत त जगातिे एकमेव सवोत्तम प रुष असे त म्ह  मानिे जाता, 
लन द सरा कोण ह  या नैप ण्यात त मच्या जव पासदेख ि येईि असा नाह ! त मच्या नेतत्वाचे अन यालय्व 
आम्ह  त्परतेने करू, आलण मिा असे म्हणण्यास हरकत वाटत नाह  क  आमच्याकडून शर्कय आहे 
तेवढ्ा धैयाच ह  उण व आम्ह  भासू देणार नाह .” 

 
 ओलदससपाश  समस्येिा तोंड देण्याचा मागण नव्हता असे नाह . तो म्हणािा, “तेव्हा मिा वाटते 
आहे ्याप्रमाणे आपि  सवोत्तम योजना अश . प्रथम त म्ह  स्नाने करून अांगरखे चढवा आलण घरातल्या 
दासींनाह  चाांगि  वसे्त्र नेसायिा साांगा. मग आपल्या उत्तम चारणािा आपल्यासाठ  आनांद  नत्य-सांग त 
स रू करायिा साांगा; ्याच्या व णेवर लजतर्कया मोठ्या स्वराने वाजवता येईि तेवढे वाजव म्हणाव,े म्हणजे 
रस््यावरून जाणाऱ्या कोण  हकवा शजेाऱ्याांपकै  एखाद्राने ते ऐकिे तर ्यािा वाटाव ेक  िलनालनलमत्त 
भोजनो्सव चािू आहे! ्याम  े आपण र्फ बागाांमधल्या आपल्या शतेाांवर आरॅय घेण्यासाठ  प  
काढण्याआध  लववाहाथ्यांच्या मरणाच  वाता नगरात प्रसतत होणे ट ेि. एकदा आपण तेथे पोहोचिो 
म्हणजे मग बघून घेऊ ! देवगण आपल्यािा अन कूि होत िह  एखादे व े .” 

 
 ्याांन  ता्का  ्याच  सूचना कायणवाह त आणि , प रुषाांन  स्नाने करून आपिे अांगरखे चढलविे 
तर लस्त्रयाांन  देह वस्त्रािांकत त केिे. ्या प्रशांसन य वैतालिकाने आपि  पोक  व णा घेति  आलण िौकरच 
गायनाच्या स्वरमाध यावर लन नत्याच्या िलित ख ब्याांवर ्याांचे एकाग्र िक्ष वधूेन घेतिे; आलण उत्तम वस्त्र 
ल्यािेल्या स्त्र प रुषाांच्या नत्यात ि पदाघाताांन  ्या मोठ्या मांडपातून सभोवार प्रलतध्वन  उठिे. रस््याने 
येणारे जाणारे ते आवाज ऐकून म्हणािे, “अहा ! अनेकाांन  प्रणयाराधन केिेल्या आपल्या राण श  कोण तर  
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अखेर िलन िाविेिे लदसते. लकत  कठोर हृदय त  बया ! आपिा य क्तलवध ने जोडिेिा पत  परत 
येईपयंत ध र धरून प्रासाद साांभा  त वाट पाहणे काह  झािे नाह  ्या चांचि बाईच्याने!” यावरून लदसून 
आिे क  खरोखर काय घडिे होते याच  ्याांना हकलचतह  कल्पना नव्हत . 

 
 दरम्यान स्वतःच्या घर  परत आिेल्या थोर ओलदससने गतहावलेक्षका य लरनोम कडून स्वतःिा स्नान 
घािून घेऊन तैिमदणन करवनू घेतिे, आलण लतने ्यािा स ांदर प्रावरणाांन  अांगरखा घािून वस्त्रभलूषत केिे. 
ॲथ न नेह  ्याचा देखणेपणा आपदमस्तक वाढवनू आपि  कामलगर  बजावि . तो अलधक उांच व अलधक 
ब कट लदसावा अश  लतने योजना केि . ्याच्या केसाांचे झ बके ्याच्या मस्तकावरून, बहरिेल्या 
हायाहसथच्या प ष्ट्पाांच्या पाकळ्यासारखे दाट असे लतने रु त ठेविे; आलण ्याप्रमाणे हे हेलर्फस्तसने आलण 
लतने आपल्यातिे कसब लशकवनू तयार केिेिा काराग र रौप्यपात्रावर सोन्याचे पाण  देऊन प्रय्नपूवणक 
आपल्या कत त िा िालि्यपूणण सर्फाईदारपणा आणतो, ्याप्रमाणे आता लतने ओलदससचे मस्तक लन खाांदे 
यावर अलधक स भगता आणून आपिे कायण पूणण केिे. स्नानगतहातून तो बाहेर आिा तेव्हा एखाद्रा 
अमरदेवासारखा लदसिा; बाहेर येऊन आपल्या प्न समोरच्या आसनावर तो प न्हा बसिा. 

 
 तो उदगारिा “लकत  लवलचत्र प्राण  आहेस तू ! तू आहेस तश  देवाांन  त िा स्त्र रूपात लनमाण केि  
पण लनव्व  आडम ठेपणात बाक च्या साऱ्या स्त्र जात िा तू मागे टाकतेस! एकोण स वषांच्या 
लवपत्त कािानांतर न क्याच परत लम ािेल्या पत च्या बाह पाशापासून इतका वे  दूर राहण्याइतका 
कठोरपणा अांग  आणणे द सऱ्या कोण्याह  प्न िा शर्कय झािे नसते! ठ क आहे, दाई, मिा एकयािा 
लनजण्यासाठ  एक शय्या लसद्ध कर कारण माझ्या प्न चे हृदय जव जव  िोखांडाइतकेच कठ ण बनिे 
आहे.” 

 
 सावध असिेि  लपनेिॉप  बोिि , “तूह  लवलचत्रच आहेस! म  काह  ताठा हकवा औदास न्य 
दाखव त नाह  ! मिा अवास्तव आरृयणह  वाटिेिे नाह  ! पण त झ्या िाांब वल््ाांच्या नौकेतून तू इथाकाहून 
जियाते्रिा लनघािास तेव्हा जसा तू होतास तसे त झे लचत्र माझ्या मनात र्फारच स्पष्ट उमटिेिे आहे. चि, 
य लरम्र्किआ, ्याने स्वतःइतर्कया चाांगल्या प्रकारे बाांधिेल्या शयनागाराबाहेर ्याच्यासाठ  एक आरामश र 
शय्या तयार कर. ्याचा मोठा पिांग बाहेर ठेव, आलण काांब  , िोकर च  पाांघरुणे लन स्वच्छ ध तिेल्या 
चादर  घेऊन ्याच  शय्या घाि.” 

 
 पत च  कसोट  पाहण्याचा हा लतचा मागण होता. पण ओलदसस ता्का  भडकून उठिा व आपल्या 
एकलनष्ठ प्न िा ्याने खडसाविे. तो ओरडिा, “लपनेिॉप , तू मिा प्रक्षोलभत कर त आहेस ! माझा पिांग 
अन्यत्र कोण  हिलविा ते कत पा करून साांग ूशकश ि का? काह तर  चम्कार झाल्यालशवाय लनष्ट्णात 
कामगारािादेख ि तो द सर कडे कोठे नेणे कठ ण पडेि, आलण तो सरकलवणे जगातल्या सवांत ब कट 
तरुण गड्यािा द ष्ट्कर ठरेि ! कारण ्या ग ांताग ांत च्या मांचकाच्या रचनेत एक मोठे ग लपत होते; आलण त  
माझ  लन केव  माझ  एकयाच च कत त  होत . प्राांगणात एक िाांब पानाांचे ऑलिव्हचे झाड होते; ते ्याच्या 
पूणण उांच पयंत वाढून ्याचे खोड खाांबाइतके जाड झािे होते. ्याच्याभोवत  अगद  जव जव  दगड पके्क 
बसवनू म  माझ  खोि  बाांधि  होत  आलण त  पूणण झाल्यावर लतच्यावर प रे छत घािून लतिा एक 
व्यवम्स्थत भक्कम द हेर  दार बसलविे होते. नांतर ्या ऑलिव्ह वतक्षाच्या सगळ्या डहाळ्या छाटून खोड 
म  ापासून वरपयंत माझ्या क ऱ्हाड ने तासून गोि ग  ग   त केिे होते, ्याच्या रेषा समाांतर केल्या हो्या, 
हा झािा माझ्या मांचकाचा खाांब, ्यािा तेथे भोके पाडून प्र्यक्ष मांचकाचा तो मूिाधार केिा होता; मांचक 
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प रा होईपयंत ते काम म  कर त रालहिो होतो; आलण नांतर सर्फाईचा हात लर्फरलवण्यासाठ  म  
िाकूडकामावर सोने, चाांद  लन हम्स्तदांताच  नक्ष  भरि  व चौकट वर जाांभ े पटे्ट उभे आडव ेबसलविे. 

 
 हे आहे आपिे रहस्य, आलण ते मिा ठाऊक आहे हे म  त िा दाखवनू लदिे आहे. रॅ मत ज , मिा 
समजत नाह  ते हे क  माझा मांचक आहे तेथेच माांडिेिा आहे का कोण तर  झाडाचे खोड आरपार कापून 
तो द सर कडे हिलविा आहे?” 

 
 ्याचे वणणन अगद  ह बेहूब स्याश  ज  िे आहे हे िक्षात येताच, लतचे ग डघे िटपटू 
िागिे.एकाएक  लतचे हृदय लवरघ िे, लतिा रडे कोस िे, त  धावत ओलदससपाश  गेि , आपिे बाहू 
लतने ्याच्या गळ्याभोवत  टाकिे, आलण ्याच्या मस्तकाचे च ांबन घेतिे. त  उद गारि , “ओलदसस, सवण 
माणसाांपेक्षा नेहम  जास्त समांजसपणे वागणारा म्हणून प्रलसद्ध आहेस तू ! तेव्हा तू माझ्यावर लचडू नको. 
आपल्या साऱ्या द ःखाांना कारण देव आहेत; यौवनात ि आनांदाचे आपण वाटेकर  होऊन वाधणर्कयाच्या 
उांबरठ्यावर एकत्र पोहोचाव ेहे ्याांना सहन होत नव्हते. पण तू आता माझ्यावर रागव ूनकोस; हकवा त िा 
पलहल्याने पाहताक्षण च आता जसे म  त झे च ांबन घेतिे, तसे तेव्हा घेतिे नाह  म्हणून मनािा िावनू घेऊ 
नकोस ! कारण मिा अांतयाम  नेहम  हृदयािा शहारून टाकणारे भय वाटे, क  द सराच कोण तर  येथे 
येऊन आपल्या शब्दाांन  मिा भ र  पाड ि! अश  सांध  साधण्यास टपिेिे प ष्ट्क  शठ असतात. आलण जर 
लतचे देशबाांधव लतिा आरगॉसिा परत आणण्यासाठ  य द्ध करत ि असे ठाऊक असते तर आगोइव्हच  
हेिन लतच्या परदेश  लप्रयकराच्या बाह पाशात कध च बद्ध झाि  नसत ; तर  त  झ्यूसकन्यादेख ि देव ने 
मोलहत केल्याम  े पतन पावि . खरे म्हणजे अशा वडेेपणाच  कल्पना ्या क्षणापयंत लतच्या डोर्कयात कध  
लशरि  नव्हत , पण तो क्षण जगाचे दैवाध न भलवतव्य पािटण्यास कारण झािा, लन आपल्या साऱ्या 
द ःखाचा आरांभह  ्याच क्षणापासून झािा. पण आता सवणकाह  ठ क झािे आहे. आपि  खूण, आपल्या 
मांचकाचे रहस्य, तू तांतोतांत वर्तणिे आहेस; त झ्या लन माझ्याखेर ज कोण च कध  तो पालहिा नव्हता; मात्र 
एका दास ने, ज  ॲक्तोलरस नावाच  दास  माझ्या लप्याने मिा लदिेि  देणग  म्हणून प्रथम म  त झ्याकडे 
आिे तेव्हा माझ्याबरोबर आि  होत  लतने तो पालहिा होता. त  आपल्या शयनगाराच्या द्याराश  रलक्षका 
म्हणून बसत असे. सांशयखोर अशा त झ्या प्न च  तू आता खात्र  पटवि  आहेस.” 

 
 लपनेिॉप च्या शरणागत ने ओलदससचे हृदय द्रविे, आलण आपल्या परम एकलनष्ठ लन प्रामालणक 
लप्रय प्न िा बाह पाशात घेऊन तो आनांदारॅ ूढा ू िागिा. लतिाह  तो क्षण मध र भासिा; सम द्रदेवाने 
वाऱ्याांन  लन िाटाांन  उमद्रा नौकेचा नाश केल्यावर पाण्यात पडून धडपडणाऱ्या नालवकाांना भमू च्या 
दशणनाचा क्षण भासतो लततकाच मध र ! ्याांच्या ्या थोड्याशा पोहत रालहिेल्याांन , श भ्र रे्फसा  िाटाांतून 
झगडून बाहेर पडून, अांगावर क्षारप टे बसिेल्या अवस्थेत, पण धडपणे व स खरूपपणे म्स्थर, भरांवशाच्या 
भमू वर पाविे टाकि , ्याांना केवढे परमस ख होत असेि! ते जर परमस ख तर द घण कािाांतराने प न्हा 
एकदा आपिा पत  भेटणे हे केवढे परमसौख्य म्हणायचे ! लतने आपिे श भ्रबाहू ्याच्या गळ्याभोवत  ग ांर्फिे 
आलण त  ते काढूनच घेईना ! अशा ्याांच्या अरॅ लनमलन म्स्थत त ग िाब  उषेने ्याांना गाठिे असते पण 
्याांच्यावत ने उ््विनेत्रा ॲथ न ने कारवाई केि ; लतने त  द घण रात्र पलरृमेकडे रेंगा त ठेवि ; आलण 
पूवेकडे महासागराच्या प्रवाहापाश  उषेिा लतच्या स वणणहसहासनाजव  थाांबवनू ठेविे; लदवसलदवस रथ 
ओढणारे व आपल्यासाठ  प्रकाश घेऊन येणारे िॅम्पस लन रै्फथॉन हे अरॄशावक ध रेिा लतने जोडून लदिे 
नाह त. 
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 पण एक गोष्ट अश  होत  क  ज  प्न िा िौकरच साांगण्याचा शहाणपणा ओलदससने केिा. तो 
म्हणािा, “लप्रये, दैव घेत असिेल्या पर क्षा अजून सांपिेल्या नाह त. माझ्याप ढे अजून एक मोठे आलण 
धोर्कयाचे साहस आहे. ्याचा शवेट लकत ह  दूर असिा तर  ते मिा तड स पोहोचलविेच पालहजे! माझ्या 
अन यायाांसह म  स्वदेश  कसा स खरूप पोहोचेन हे लवचारण्यास म  अधोिोक  हेलदझच्या सदनािा जेव्हा 
गेिो होतो तेव्हा तैरेलसआसच्या छायादेहाने ्याबद्दिचेच भाक त केिे होते. तेव्हा लप्रय भाये, आता शय्येवर 
चि, आलण जोपयंत शर्कय आहे तोवर आपण एकमेकाांच्या बाह पाशात मध र लनदे्रचा स खोपभोग घेऊन 
आराम करू या.” 

 
 लववके  लपनेिॉप ने उत्तर लदिे, “्या क्षण  त िा इच्छा होईि ्या क्षण  त झ्या उपयोगासाठ  त झा 
मांचक लसद्ध होईि, कारण देवाांन  त िा आता परत स्वदेश  त झ्या स ांदर गतहाप्रत आणिे आहे. पण या नव्या 
भयांकर लदव्यालवषय  तू आता गोष्ट काढि च आहेस तर कत पा करून मिा ्याबद्दि सग े साांग. कारण 
नांतर मिा काय ते क णारच, मग आताच ऐकिे तर काय वाईट?” 

 
 तो लतिा दोष देत म्हणािा, “माझ्याकडून ते आताच काढून नयायिा हव ेका? ठ क आहे. ऐक तर 
मग त  सग   कहाण . म  त  ग प्त ठेव त नाह ; त  त िा आवडेि असे मात्र नाह ! मिा स्वतःिाह  ्यात 
सांतोष नाह ; कारण ्याने मिा साांलगतिे क  एक चाांगिे व्यवम्स्थत कापून ठेविेिे वल्हे घेऊन म  एका 
नगरापासून द सऱ्या नगराकडे लर्फरत जायचे; ते कोठपयंत तर ्या िोकाांना सम द्राच  काह च मालहत  नाह  
आलण जे अन्नाबरोबर कध ह  म ठ वापर त नाह त अशा िोकाांच्या देशािा पोहोचेपयंत. इतर्कया दूरच्या ्या 
िोकाांना आमच्या का सर ताांबडा रांग असिेल्या नौका लन ्याांचे पांख म्हणून काम  येणार  िाांब वल्ह  
सवणस्व  अपलरलचत, अनाकिन य असत ि याचे लनणायक प्रामाण्य मिा लम ेि असे तो म्हणािा; कसे ते 
तू आता ऐकश िच. जेव्हा मिा भेटणारा द सरा एखादा प्रवास  माझ्या खाांद्रावरच्या वल््ाचा लनदेश ―धान्य 
पाखडण्याचा पांखा‖ म्हणून कर ि तेव्हा ्या िोकाांचे सम द्रप्रवासाबद्दिचे अज्ञान लसद्ध होईि. तैरेलसआस 
म्हणािा, ―तेव्हा मग त  व े येईि क  ्याव े  ते वल्हे म  भमू त उभे ख पसायचे आलण स्वाम  पॉलसदॉनिा 
एक एडका, एक बैि लन एक ब ज-वराह असा भरगच्च यज्ञबि  अपणण करायचा. ्यानांतर म  स्वगतह  
परतायचे आलण या खेपेस लवस्त णण नभाांगणातल्या सवणच्या सवण लचरांतन देवाांप्र ्यथण यथाक्रम समारांभपूवणक 
यज्ञ करायचे.‖ माझ्या अांतालवषय  तो म्हणािा क  ―मत्यू आपल्या अलत मतदू रूपाने सम द्रातून माझ्याकडे 
येईि आलण जेव्हा मिा तो घेऊन जाईि ्याव े  म  स ख  वाधणर्कयानांतर लशणिेिा आलण वैभवसांपन्न प्रजेने 
वढेिेिा असेन, हे सवण भाक त खरे ठरेि असे ्याने शपथेवर साांलगतिे.” 

 
 लपनेिॉप ने शहाणपणे उत्तर लदिे, “बरे तर मग; जर वाधणर्कयात त िा अलधक स ख  ठेवण्याचा 
दैवाचा बेत असिा, तर त झ्या सवण सांकटातून स खरूप लनसटून जाण्याबद्दिचा लवरॄास त िा नेहम च 
बा गता येईि.” 

 
 त  दोघे बोित असता य लरनोम  लन दाई लम ून पलि्याांच्या उजेडात ्याांच्या मांचकावर मऊ 
अांथरुणे-पाांघरुणे घाि त हो्या. ते काम होऊन शय्या आरामश र पसरल्यानांतर वतद्ध दाई परत स्वतःच्या 
लनवासात रात्र  झोपण्यास गेि , आलण गतहावलेक्षका य लरनोम ने ्याांच्या शयनागारापयंत ्याांना पलि्याांच्या 
उजेडात मागण दाखवनू तेथे ते पोहोचल्यावर ्याांचा लनरोप घेतिा आलण जो मांचक र्फार पूवीच्या का ापासून 
्याांना ओ ख त होता ्यावर प न्हा एकदा एकत्र पह डण्यात ्याांना खरोखरच र्फार आनांद वाटिा. 
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दरम्यान तेिेमकॅस, ग राख  व वराहपाि याांन  आपल्या नाचणाऱ्या पायाांना लवरॅाांत  लदि , दासींनाह  नत्य 
प रे करण्यास िाविे आलण प्रकाश सौम्य केिेल्या सभामांडपात रात्र च्या झोपेसाठ  ते पह डिे. 

 
 पण ओलदसस लन लपनेिॉप  याांच्या प्र त चा मध र लविास पूणण झाल्यानांतर प न्हा सांभाषणाच्या 
म खाकडे त  दोघे व ि , आलण ्याांन  आपापसात वातालवलनमय केिा. ्याच्या घरात ्याच्या उदात्त 
प्न ने जे जे सोसिे, ्या लवध्वांसक टो  च  ज  कत ्ये पालहि , लतच्या प्रणयाराधनाच्या लनलमत्ताने म क्काम 
ठोकून ज  सार  ग रे लन प ष्ट मेंढरे ्याांन  कापि  व सग े मध क ां भ लरकामे केिे ्यालवषय  लतने साांलगतिेिे 
्याने ऐकिे; आलण ्याच  पा   आि  तेव्हा राजप रुष ओलदससने आपण आपल्या शत्रचेू जे सारे पराभव 
केिे आलण स्वतः ्या साऱ्या आपदा भोगल्या ्याांच्याबद्दि लतिा साांलगतिे. लतने ते सारे मांत्रम लध होऊन 
ऐकिे आलण सबांध वतत्ताांत प रा होईपयंत लतच्या पापण्या झोपेने एक क्षणह  लमटल्या नाह त. 

 
 लसकोन जवर ि ्याच्या पलहल्या लवजयाने आलण ्या स प क भमू वर कमिभक्षक राहतात तेथ ि 
्याच्या भेट ने ्याने स रुवात केि . सायर्किॉप्सने काय केिे ्यालवषय  तो बोििा आलण ्या राक्षसाने 
लनघ णणपणे र्फाडून खािेल्या शूर िोकाांच्या प्राणाांबद्दि ्यािा काय मोि देण्यास आपण िाविे ते ्याने 
साांलगतिे, नांतर इओिसकडे आपण गेिो असता तो लकत  लमत्र्वाने वागिा आलण ्याचा लनरोप घेताना 
्याने लकत  सा् केिे ्यालवषय  पण ्याने लनवदेन केिे; दैव ्यािा इतर्कया िवकर घर  पोहोच ूदेणार 
नसल्याने, वाद ाने प न्हा एकदा ्यािा हािअपेष्टात, माशाांच्या राजमागावर प न्हा कसे हाकिून नेिे हेह  
्याने कथन केिे. नांतर आि  ्याच  िेम्स्नगॉलनअन लकनाऱ्यावर ि तेिेपायिसिा लदिेि  भेट—जेथे 
रानट  िोकाांन  ्याचे नौदि आलण सवण योदे्ध याांचा नाश केिा, लन ्यािा वाहून नेणार  कत ष्ट्णनौकाच तेवढ  
एक लनसटि . ससी आलण लतच्या मायाव  किाांलवषय ह  तो बोििा; थ बसच्या तैरेलसआसच्या आ्म्याश  
मांत्रणा करण्यासाठ  हेलदझच्या पड क दािनाांकडे अनेक सम द्र ओिाांडून आपण प्रवास कसा केिा, तेथे 
पूवीचे आपिे सारे सहकार  आलण ्यािा जन्म देऊन बािपण  ्याचे सांगोपन करणार  ्याच  माता याांना 
आपण कसे पालहिे याबद्दिह  ्याांने कथन केिे. सायरेनाांच्या गाण्याचे मोहक, भरदार सूर आपण कसे 
ऐकिे हे ्याने लतिा साांलगतिे; नांतर भटक्या खडकाांजव ून, भ षण कॅलरब्द सच्या समोरून आलण 
लजच्याप ढून कोण ह  नालवक अपाय झाल्यालशवाय जाऊ शकत नाह त ्या लसिाप ढून आपि  जियात्रा 
कश  झाि  हे ्याने वर्तणिे. सूयणदेवाच  ग रे ्याच्या अन यायाांन  कश  मारि , ्याच्या भल्या नौकेवर 
मेघगजणनाकार  झ्यूसने प्रद प्त अशलनपात कसा केिा लन एकाच भयानक धाड ने ्याचा समग्र एकलनष्ठ 
अन चर समूह नष्ट झािा तर  तो स्वतः ्या भ षण दैवगत तून कसा बचाविा याचा वतत्ताांत ्याने प्न िा 
लदिा. ऑलगग आ द्य पावर ्याचे आगमन, अप्सरा कॅलिप्सोकडून ्याचे स्वागत, अमर्व लन अजर 
यौवनाचे अलभवचन देऊन, ्यािा भ िवनू, आलमष दाखवनू ्याच्याश  िलन करण्याच्या उ्कट इच्छेने 
लतने ्यािा िाडाकोडाचा अभ्यागत म्हणून आपल्या ग हेत बांलदस्त ठेवणे, पण आपिा मात्र मनातून 
अखेरपयंत लतच्या प्रय्नाांना असणारा लवरोध हे सवण ्याने साद्रांत लनवदेन केिे. शवेट  तो शरे च्या 
द घणटनाय क्त जियाते्रपयंत आिा; तेथे व्सिहृदय  रै्फलसअनाांन  आपल्यािा देवासारखे कसे वागलविे 
आलण ब्राँझ धातूांच  ज  स वणाच  पाते्र, तसेच लवणिेि  उांच  वसे्त्र अशा देणलया देऊन नौकेतून स्वदेश  कसे 
पाठलविे हे ्याने साांलगतिे. ह  शवेटच  कथा ्याने न कत च प र  केि  होत , तेवढ्ात ्याच्यावर 
एकाएक  लनदे्रच्या प्रभाव पडिा; ्याचे सवण अवयव लवसाविे व ्याच्या हचताह  नाह शा झाल्या. 

 
 प न्हा एकदा चमक्या डोळ्याांच्या ॲथ न ने ्याच्याकडे िक्ष प रलविे. प्न च्या बाह पाशात ्याच्या 
प्र लतलविासाच  लन लनदे्रच  ततप्त  होईपयंत, लतने मांथर उषेिा महासागराच्या प्रवाहासम पचे आपिे 
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स वणणहसहासन सोडून जगावर सोनेर  प्रकाश आणण्यासाठ  जागे केिे नाह . शवेट  ओलदसस ्याच्या ्या 
मतदूशय्येवरून उठिा आलण ्याने लपनेिॉप िा आपिे बेत साांलगतिे. तो म्हणािा, “लप्रय भाये, आपण 
आपापिा लवपत्त चा वाटा उपभोगिा आहे. त झ्याकडे पोहोचण्यासाठ  म  टाकिेल्या प्र्येक पाविागलणक 
द देवाने माझा पाठप रावा केल्याम  े तू येथे आसव ेगा  त होत स, तर म  इथाकािा परत येण्यासाठ  
त म त असता झ्यूसने, लन अम्स्त्वातल्या सवण देवाांन  मिा स्वदेशापासून दूर दूरावस्थेत ठेविे. 
तर देख ि आपण ्या गोष्ट च  इच्छा केि  त  आता आपल्यािा लम ाि  आहे. एकमेकाांच्या बाह पाशात 
व्यत त केिेि  ह  एक रात्र. तेव्हा आता म  हे घर आलण माझ  सार  च जवस्तू त झ्या हवाि  कर त आहे. 
्या लवषयासक्त द राचाऱ्याांच्या टो  ने माझ्या पश क िाच्या केिेल्या उच्छेदालवषय  म्हणायचे, तर ्याच  
भरपाई म  स्वतः धाड  घािून बऱ्याच अांश  कर न, आलण माझे सग े गोठे प रते भरेपयंत प्रजेनेह  आपि  
भर ्यात घाति  पालहजे. पण तूतण म , माझ्यासाठ  द ःख  कष्ट  झािेल्या माझ्या सज्जन लप्यािा भेटण्यास 
र्फ बागेजव  ि शते वाड वर जात आहे. आलण जर  माझ्या सूचनाांच  गरज पडू नये इतक  तू स ज्ञ आहेस, 
तर  मम््प्रये, माझ  इच्छा आहे क  म  साांगतो ते तू करावसे. म  लववाहाथ्यांचा प्रासादात सांहार केिा ह  
वाता सूयोदय होताच सवणरॅूत होईि; तेव्हा तू आपल्या लदमत िा असिेल्या लस्त्रयाांसह वरच्या 
मजल्यावर ि त झ्या महािात जाऊन म कायाने रहावसे, कोणािाह  भेटू नयेस लन कसि  चौकश ह  
करू नयेस.” 

 
 ओलदससने आपिे उ्कत ष्ट लचिखत पलरधान केिे, तेिेमकॅस, ग राख  लन वराहपाि याांना जागे 
केिे आलण ्या सवांना शस्त्रसज्ज होण्यास साांलगतिे. ्याांन  ्याचे आज्ञापािन केिे आलण िौकरच ब्राँझ 
धातूच्या शस्त्राांन  ते स सज्ज झािे. मग ्याांन  महाद्यार उघडिे आलण ओलदससच्या नेतत्वाखाि  एकज ट ने 
ते बाहेर पडिे. आतापावतेो उजाडून ट ट  त सूयणप्रकाश र्फाकिा होता; पण ॲथ न ने ्याांच्यावर 
अांधाराचे आच्छादन घातिे व ्याांना िवकरच नगराबाहेर आणिे. 
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सगभ २४ – णवग्रहाची समाप्ती 
 

 दरम्यान ्या तेजस्व  स वणणदांडाचा उपभोग इच्छेन सार आमच्या दृष्ट िा सांमोलहत करण्यास हकवा 
अलतगाढ लनदे्रतून जागतत करण्यास करता येतो, तो दांड धारण करून लसि न -पवणतलनवास  हर्तमझ 
लववाहाथ्यांचे आ्मे गो ा कर त होता. ्या दांडाने ्याांना उठवनू ्याने ्याांना व्यवम्स्थत एकत्र आणिे. 
आलण एखाद्रा गूढ ग हेच्या उदरात िटकणाऱ्या वाघ  ातिे एखादे सवांगड्याांवरच  पकड स टून खडका  
छतापासून खाि  पडल्यावर त  जश  च ्कार कर त र्फडर्फडतात, तश  अथणह न बडबड कर त ्या 
आ्म्याांन  ्याच्या आवाहनाचे आज्ञापािन केिे. असे ककण श लवसांगत सूर काढ त तो समूह हर्तमझच्या 
देखरेख खाि  ्ा लवमोचकामागून सवण नाशाच्या लतलमरावतत पथाांन  लनघािा महासागराच्या प्रवाहावरून, 
श भ्रशिैाांवरून, सूयाच्या महाद्याराप ढून लन स्वप्न प्रदेशावरून ते गेिे, आलण िौकरच मानवाांच्या स्थूि-
देहह न, छायादेहरूप आ्म्याांचे लनवासस्थान ज  अमरप ष्ट्पाांच  वनस्थि , लतच्याप्रत ते पोहोचिे.  

 
 तेथे ्याांना पेिेअसप त्र, ॲलकलिझ, पॅत्रोर्किस, उदात्त ॲम्न्तिॉकस आलण पेिेअसच्या अत िन य 
प त्रािा वग ल्यास उांच  लन पौरुषेय रुबाब यामध्ये साऱ्या दॅआनआत अलद्यत य असा जो ऐआस, याांचे आ्मे 
्याांना भेटिे. हे ॲलकलिझच्या छायादेहाजव  जमिे होते, आलण मग, अजूनह  द ःखात लनमलन असिेिा 
लन अजूनह  इलजस्थसच्या घरात द देवाचा घािा पडून ्याच्यासह मत्यू पाविेल्या सवांच्या छायादेहाांन  
वढेिेिा ॲलत्रअसप त्र ॲगमेॅम्नॉन ्याांच्यात येऊन बसिा. ्यािा उदे्दशून ॲलकलिझचा छायादेह प्रथम 
बोििा, “ॲगमेॅम्नॉन, जेव्हा आम्ह  ॲलकआच्या योद्ध्याांन  त्रॉय भमू वर त  दारुण य दे्ध केि , ्याव े  ्या 
महान लन शूर सेनेचे तू आलधप्य केिेस, ्यावरून, आम्हािा वाटत असे क  आमच्या सवण राजक लिनात 
मेघ गजणनाकार  झ्यूसच  प्र त  तू जन्मभर प्राप्त करून घेति  आहेस. परांत  जन्मास आिेल्या कोणाह  
माणसास टा ता न येणाऱ्या ्या लनष्ठरू शक्त चा घािा त झ्या ऐन उमेद त त झ्यावरह  पडायचा होता ! 
राजवैभवाचा सांपूणण उपभोग घेत असतानाच त झ्या नलशबाने त िा गाठिे असते व तू त्रॉयिा मत्य ूपाविा 
असतास, तर लकत  बरे झािे असते असे मिा वाटते! कारण मग त झ्या स्मत्यथण समाध  बाांधण्यास सवण 
राष्ट्र एकत्र आिे असते आलण त झ्या प त्राचा वारसा म्हणून तू एक थोर नाव मागे ठेविे असतेस ! पण 
प्र्यक्षात मात्र महाभ षण मरण येणे त झ्या नलशब  होते.” 

 
 ॲलत्रअसप त्राच्या छायादेहाने उत्तर केिे, “महाशयस्क राजक ि न ॲलकलिझ, आरगॉसपासून खूप 
दूर त्रॉयभमू त त झ्या मततदेहासाठ  झािेल्या सांग्रामात त्रॉयच्या व ॲलकआच्या सेनात ि सवोत्तम लनवडक 
व र त झ्याभोवत  रणात पडत असतानाचा त झा मत्य ूस खाचा होता. पतनातह  थोर असा तू, लभरलभरणाऱ्या 
ध   त पडिा होतास, रथातून लर्फरताना होणाऱ्या आनांदाचा लवचारह  त झ्या िेख  सांपिा होता. नांतर 
लदवसभर आम्ह  य द्ध कर तच होतो. खरे तर झ्यूसने वाद  उ्पन्न करून आम्हािा थाांबलविे नसते तर 
आम्ह  सांग्राम चािूच ठेविा असता मग आम्ह  रणके्षत्रावरून त िा वाहून नौकाांपाश  नेिे; त झ्या गौर 
देहािा उष्ट्ण जिाने लन स गांध-उटण्याांन  स्नान घातिे, आलण त िा शय्येवर ठेविे. त झे देशबाांधव 
त झ्याभोवत  गो ा झािे. उष्ट्ण अरॅू गा ण्यात आिे, आलण स्मरणाथण खूण म्हणून ठेवण्यासाठ  त झ्या 
केसाांच्या अनेक बटा कापून घेण्यात आल्या. त झ्या मातेने जेव्हा त  वाता ऐकि  त , अमर सागराप्सराांसह 
सम द्रावर आि  आलण पाण्यातून गूढ लविापस्वर लनघािे. सवण सेना ्याम  े भयग्रस्त झाि  आलण नेस्तॉर 
या एका प रुषाने आमच्या प्राच न लवदे्रच्या आपल्या ज्ञानाचा उपयोग केिा नसता तर सग े घाबरून 
नौकाांवर गेिे असते; आलण ्याच्या शहाणपणािा यश येण्याच  त  काह  पलहि च खेप नव्हत . तो प ढे 
आिा लन आपल्या स्नेहश ि पद्धत ने ्याने ्याांना अडलविे. तो ओरडिा, “आगोसच्या रलहवाशाांनो, थाांबा ! 
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ॲलकआच्या सैलनकाांनो, आहात तेथेच ठाम उभे रहा! ह  ॲलकलिझच  माता आहे; त  आपल्या मतत प त्राचे 
म खाविोकन करण्यास सागरामधून आपल्या अमर सम द्राप्सराांसह बाहेर आि  आहे.” याप्रमाणे ्याने 
सेनेचा घबराट थाांबलविा आलण सैलनकाांना प न्हा ध र आिा. अमर्वाच  वसने ल्यािेल्या लन त व्र द ःखाने 
आसव े गा णाऱ्या वतद्ध सम द्रदेवाच्या कन्या त झ्या मततदेहाभोवत  उभ्या रालहिेल्या ्याांन  पालहल्या. 
त झ्याप्र ्यथण शोकग ताांचे एक च्यानांतर द सर  असे मध र गायन करणाऱ्या नऊ किादेवताह  तेथे हो्या, 
आलण ्याांचे गायन इतके हृदयस्पशी होते क  साऱ्या आगोसच्या सेनादिात अरॅ लवरलहत असे एकाचेह  नेत्र 
लदसत नव्हते. 

 
 अमरदेववतांद तसेच म्यणमानव लम ून आम्ह  सतरा लदवस लन सतरा रात्र  त झ्यासाठ  शोक केिा, 
आलण अठराव्या लदवश  प ष्ट मेंढरे व द डद ड धावणार  ग रे लचतेपाश  ब   देऊन मोठा घवघव त यज्ञ करून 
आम्ह  त झ्या देहािा अलन  लदिा. देवाांना शोभेि अशा वसनाांन  मांलडत, अपलरलमत उटण  आलण मध र मध 
यासलहत त झे दहन झािे आलण ते होत असता ॲलकआवास  उमरावाांच्या शस्त्रसज्ज समूहाने पाय  चाित 
हकवा रथारूढ होऊन त झ्या लचतेभोवत  एकज ट ने प्रदलक्षणा कर त, वातावरण पदखाने व रथध्वन ने भरून 
टाकिे. जेव्हा पलवत्र ्वािाांन  त िा पूणण भस्म भतू करून टाकिे तेव्हा, ॲलकलिझा, उषःकाि  आम्ह  
त झ्या श भ्र अस्थ  गो ा केल्या आलण ्या श द्ध मद्र लन तेि यात घािून बाजूिा न ट ठेवल्या. मग त झ्या 
मातेने एक स वणणकिश आम्हािा लदिा. तो थोर हेलर्फस्तझने घडलविेिा होता व दायोलनससने लतिा 
देणग  म्हणून लदिा होता. ्यात, महाशय ॲलकलिझ, त झ्या अस्थ  आहेत लन ्यातच त झ्याआध  मरण 
पाविेल्या मेलनलतअसप त्र पॅत्रोर्किसच्या अस्थ  आहेत. पॅत्रोर्किसच्या मत्यूनांतर, त झा सवात लनकट लमत्र 
असिेल्या ॲम्न्तिॉकसच्या अस्थ  वगेळ्या ठेवल्या आहेत. ्या सवांवर आगोसच्या प्रबिदिाच्या आम्ह  
सैलनकाांन , हेिे स्पॉन्तच्या रुां द प्रवाहात प ढे आिेल्या भपू्रदेशावर, एक प्रचांड लन अलतशोलभवांत मतलत्तकाचय 
उभारिा आहे–हेतू हा क  आजच्या लन भाव  कािातल्या नालवकाांना तो अलतदूर सम द्रात लदसावा. मग ्या 
आखाड्यात ॲलकआचे क्र डाप्रव ण व र आपल्या कौशल्याच  पर क्षा देणार होते ्याच्या मध्यभाग  त झ्या 
मातेने जेिाांसाठ  उ्कत ष्ट पालरतोलषके ठेवि . त  लतने देवाांपासून मागून घेति  होत . आपल्या मतत 
राजाच्या सन्मानाथण होणाऱ्या क्र डास्पधांसाठ  सज्ज असे तरुण प रुष वरचे कपडे काढून आखाड्यात 
उतरतात–अशा क्र डा राजाांच्या अां्यलक्रयाांना उपम्स्थत असताना तू प ष्ट्क  व ेा पालहल्या असश ि पण 
त झ्या सन्मानाथण भरलविेल्या क्र डास्पधांत रजतचरणा देवाांश थेलतसने ज  अ्य त्तम पालरतोलषके देऊ केि  
होत  त  त िा अ्यांत अदभतू वाटि  असत . इतक  अद भतू पालरतोलषके तू पूवी कध ह  कोण्याह  स्पधेत 
पालहि  नसत ि. बरोबर आहे—देवाांचे त झ्यावर उ्कट पे्रम होते ना! याप्रमाणे मरणाांत ह  ॲलकलिझ, त झे 
यश नष्ट झािे नाह , आलण सवण जग लचरकाि त झा आदर कर ि. पण य द्धाचा यशस्व  शवेट घडवनू 
आणल्यानांतरह  आता मिा ्यात काय समाधान आहे ? कारण माझ्या स्वदेशाकडच्या प्र्यक्ष प्रयाणाच्या 
व े च झ्यूसने इलजस्थसच्या लन माझ्या लववकेशनू्य प्न च्या हाताांन  मजसाठ  द ःखमय अांत योलजिा!” 

 
 आता ्याच्या बोिण्यात व्य्यय आणिा तो ओलदससने मारिेल्या लववाहाथ्यांच्या छायादेहाांना 
अधोिोक  घेऊन येणाऱ्या राक्षसनन हर्तमझच्या लनकटच्या आगमनाने. या सवण नवागताांना पाहून 
आरृयणचलकत झािेिे हे दोघे ्वलरत जव  आिे, आलण ्याने इथाकात स्वगतह  आपिे स्वागत केिे होते 
्या मेिेलनअसप त्र उच्चक ि न ॲम्म्र्फमेदॉनिा ओ खणे ॲगमेॅम्नॉनच्या छायादेहास शर्कय झािे. नवागताने 
प्रथम बोिण्याच  वाट न पाहता ॲगमेॅम्नॉनचा छायादेह अलभवादनाथी ्यािा म्हणािा, “ॲम्म्र्फमेदॉन, जण ू
कोण  सवणत्र लर्फरून का ज पूवणक एखाद्रा नगरात ि सवो्कत ष्ट प रुष वचेावते, तसे त झे समवयस्क 
लनवडक तरुण, समूहाने बरोबर घेऊन खाि  पतथ्व च्या उदरात कोण्या द घणटनेने त िा आणिे? 
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पॉलसदॉनने त झ्या नौका वाद ात पकडून खव िेल्या सम द्रात त झा लनःपात केिा? क  भमू वरच्या 
त झ्याश  वैर करणाऱ्या कोणा जमात च  ग रे लन मेंढ्ाांचे क प प व त असता, हकवा ्याांच्या नगरासाठ  लन 
लस्त्रयाांसाठ  ्याांच्याश  य द्ध कर त असता तू रण  पडिास? कत पा करून मिा सारे साांग, कारण तू लन म  
एकेसमय  यजमान लन अभ्यागत होतो; क  इलिअमलवरुद्ध माझे नौदि घेऊन आक्रमण करण्यासाठ  म  
लनघािेिा असताना, माझ्याश  हातलम वण  करण्यासाठ  ओलदससचे मन व लवण्याकलरता मेनेिॉस 
राजाबरोबर इथाकात त झ्या घर  म  आिो होतो तो प्रसांग तू लवसरिा आहेस? आता ्याचे नाव ―बह  नगर 
लवध्वांसक‖ पडिे आहे, ्यािा आमच्या पक्षािा आणणे आम्हािा इतके कठ ण गेिे क  आम्ह  तेथे 
आल्यापासून आमच  द घण जियात्रा स रू होईपयंत प रा एक मलहना िोटिा.” 

 
 ॲम्म्र्फमेदॉनच्या छायादेहाने उत्तर लदिे, “महन य अलधराज, ॲगमेॅम्नॉन महाराजाांन  उल्लेलखिेिे 
सारे मिा चाांगिे आठवते आहे, आलण ्या घटनाांन  आमचा शोचन य मरणात शवेट झािा, ्याांचा पूणण न  
प्राांजि वतताांत आपणास म  साांगतो.” 

 
 ओलदससच्या िाांबिेल्या अन पम्स्थत त आम्ह  ्याच्या प्न चा अन नय करण्यास स रुवात केि . 
तो लतिा अलप्रय वाटिा, पण आम्हािा स्पष्ट नकार देणे हकवा अांलतम पाऊि उचिणे यापैक  एक गोष्ट 
करण्याऐवज  लतने आमचा पाडाव लन मरण घडवनू आणण्याचे कारस्थान रचिे. ्या स्त्र च्या कपट  धूतणतेचा 
एक नम ना पहा. लतच्या घरात ि लतच्या मागावर धालयाांचा एक रुां द पट्टा िावनू ्याच्यावर त  एक मोठे लन 
नाज क भरतकाम लवण ूिागि , आलण त  आम्हािा म्हणाि , “आता ओलदसस राजा लनवतणल्याम  े माझा 
अन नय करणारे त म्ह  तरुण उमराव माझे हे काम म  प रे कर पयंत जर आपि  आत रता आवरून धराि 
तर माझ्यावर र्फार उपकार होत ि; म्हणजे मग म  कातिेिे धागे सवणस्व  वाया जाणार नाह त. महाराज 
िेअर्ततझ याांच्यासाठ  हे पे्रतावरण आहे. जो सवण मानवाांना अखेर मत्यूशय्येवर आडव ेकरतो ्या मत्यूच्या 
भ षण हातािा तो जेव्हा वश होईि, तेव्हा येथ ि माझ्या देशभलगनींत अश  द ष्ट्क ती होण्याचा धोका मिा 
नको आहे क , ्याने इतक  अपार सांपत्त  जमवि  ्यािा पे्रतवस्त्रालवनाच लचरलवरॅाांत  देण्यात आि !” 
याप्रमाणे त  बोिि  आलण आम्ह  सदगतहस्थाांप्रमाणे लतिा आमच  मने व वू लदि ; याचा पलरणाम असा 
झािा क , लदवसा ्या मोठ्या पटावर त  भरतकाम कर , पण रात्र  पटाच्या शजेार  पलिते िावनू केिेिे 
काम उसवनू टाक ! या र्कितप्त ने त न वषे लतने आमच  र्फसगत केि . चौथे वषण स रू झािे आलण ऋतू 
एकामागून एक मागे पडू िागिे; तेव्हा ्या र्कितप्त बद्दि सवणकाह  ठाऊक असिेल्या लतच्या एका दास ने 
धलनण चे ग लपत र्फोडिे. राण  आपिे स ांदर भरतकाम उसव त असता अचानक तेथे जाऊन आम्ह  लतच  
र्फसवणूक उघडक स आणि , आलण मग अलनच्छेने लतिा ते काम प रे करणे भाग पडिे. पण ते भिे मोठे 
वस्त्र लवणून ध ऊन, सूयणचांद्रासारख्या चकाक्या स्वरूपात लतने आम्हािा दाखलविे नाह  तोच, द लरताच्या 
शक्तींन  दूरच्या अज्ञातामधून ओलदससिा ्याच्या शते वाड च्या एका दूरच्या कोपऱ्यात ्याच्या 
वराहपािाच्या खोपटापाश  आणून सोडिा. रेताड पॉयिॉसहून आपल्या नौकेतून न कताच परतिेिा 
्याचा प त्र तेिेमकॅसह  ्याच लठकाण  गेिा. लपताप त्राांन  लवचारलवलनमय करून आमच्या वधाच  योजना 
केि  आलण ते इथाका नगर कडे आिे; हकबह ना असे म्हटिे पालहजे क  तेिेमकॅसने आघाड  घेति  आलण 
ओलदसस नांतर मागून आिा, िक्तरे धारण केिेिा, द न म्हाताऱ्या लभकाऱ्याच्या वषेाांतलरत स्वरूपात, 
काठ  घेऊन िांगडत असा, वराहपाि ्यािा घेऊन आिा. जेव्हा तो एकाएक  आमच्यात आिा, तेव्हा तो 
इतर्कया िालजरवाण्या वस्त्रात होता क , आम्हा मांड ींपैक  कोणािाह –अलधक वयस्क िोकाांनादेख ि–हा 
ओलदसस आहे असे िक्षात येणे शर्कय झािे नाह . खरे म्हणजे आम्ह  ्यािा अगद  टाकून बोििो आलण 
्याच्या डोर्कयावर वस्तू रे्फकून मारल्या. काह  का पयंत स्वतःच्या प्रासादात ह  मारहाण लन लशव गा  
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लधमेपणे सहन करण्याइतका सांयम ्याने दाखलविा. पण मग िवकरच ्याच्यात धैयण स्रू्फरण पाव ूिागिे. 
तेिेमकॅसच्या मदत ने, ्याांच्याकडे असिेि  उ्कत ष्ट शसे्त्र हिवनू त  ्याने शस्त्रागारात ठेवनू दाराांना 
क िपे िावि . मग स्वतःच्या धूतण उलद्दष्टाांसाठ , एक धन ष्ट्य लन काह  धूसर िोखांड  क ऱ्हाड , या साधनाांन  
आमच्या प्रालवण्याच  पर क्षा देण्याचे आव्हान आम्हािा करण्यास ्याने आपल्या प्न िा प्रवतत्त केिे. त  
खे ण  माझ्या द दैव  सहचराांच्या सांहारात प्रम ख भलूमका बजावणार होत . ते प्रचांड आय ध आम्हाांपकै  
एकािाह  प्र्यांचा चढवनू लसद्ध करता आिे नाह . खरे म्हणजे ्या कामासाठ  आमचे ब  र्फारच कम  
पडत होते. पण ते महान धन ष्ट्य ओलदससच्या हात  देण्याच  गोष्ट लनघाि , तेव्हा आम्ह  सवांन  
मोठमोठ्याने लनषेध करून साांलगतिे क  ्याने जर  लकत ह  वाद घातिा तर  ्यािा ते लम ू नये. ते हात  
घेण्यास ्यािा एकया तेिेमकॅसने तेवढे उते्तजन लदिे; आलण अशा प्रकारे ्या थोर लन साहस  प रुषाच्या 
हात  ते धन ष्ट्य येऊन ्याने लवनासायास ्यावर दोर  चढलवि  आलण िोहिक्षयाांमधून आरपार शरसांधान 
केिे. मग तो उड  मारून द्यारहपड वर चढिा; ्याच्या नजरेत वधाच  इच्छा स्पष्ट लदसत होत . भाल्यातिे 
बाण बाहेर ओतून राजक मार ॲम्न्तनसिा ्याने बाण मारून खाि  पाडिे. ्यानांतर प्र्येक व े  अचूक 
नेम धरून आम्हा बाक च्या िोकाांवर ्याने आपिे प्राणघातक शर सोडिे. आमचे व र पटापट दाट दाट ने 
खाि  मरून पडिे. आलण कोण तर  देव ्याच्या बाजूस होता हे उघड लदसत होते. कारण िवकरच 
्याच्या ्वषेािा सभामांडपातून आक्रमण कर त जाण्याचा आ्मलवरॄास आिा आलण ्याांन  आम्हािा चौरे्फर 
तोड त पाडून टाकिे. कवया तडकल्या, मरणोन्म ख माणसाांचे अांगावर शहारे आणणारे लवव्ह णे ऐकू 
येऊ िागिे आलण साऱ्या सभामांडपभमू वरून रक्त वाहू िागिे. 

 
 “ॲगमेॅम्नॉन, आमचा नाश झािा तो तसा, आलण आमच  पे्रते अजून द िण लक्षत अवस्थेत ओलदससच्या 
घरातच पडि  आहेत; कारण ह  वाता अजून आमच्या सवांच्या घरापयंत पोहोचि च नाह ; आलण ्याम  े 
आमच्या क्षताांवर ि कत ष्ट्णरक्त ध ऊन आमचे मततदेह व्यवम्स्थत माांडून, मतताचा ्यावर हक्क पोहोचतो तो शोक 
करण्यास अद्रालप आमचा लमत्रगण तेथे पोहोचिा नाह .” 

 
 ―अजेय ओलदससय‖ ॲगमेॅम्नॉनचा छायादेह उदगारिा “अहा, खरा स ख  आहेस राजा तू ! 
आयकॅलरअसच  कन्या प्न  म्हणून िाभल्याने धन्य झािेिा; ्या लनदोष लपनेिॉप च्या लठकाण  सवण 
सद ग णाांचा सांगम झािा आहे; सच्चलरत लन स ज्ञ, वैवालहक पे्रमाश  एकलनष्ठ अश  त  ठरि  आहे. अनेक वष े
िोटि  तर  लतच  क ती लनष्ट्प्रभ होणार नाह ; तर एकलनष्ठ पलतव्रता राज्ञ  लपनेिॉप च्या सन्मानाथण स्वतः 
अमरदेव म्यांच्या रॅवणासाठ  ग त रचत ि. लकत  र्फरक लतच्यात लन र्किायतेम्नेस्मात ! लतने आपल्या 
पलरण त पत चा वध करून आपल्यावर द ष्ट्क तीच्या गतेत कोस ण्याचा प्रसांग ओढवनू घेतिा ! जेथे जेथे 
लतचे नाव गालयिे जाईि तेथे तेथे लतच्या नावाने लशव्याशापच उच्चारिे जात ि. लतने साऱ्या स्त्र  जात िाच 
काल मा िाविा आहे ! प्र्येक सच्चलरत स्त्र च्या नावािादेख ि लतच्याम  े किांक िागिा आहे. 

 
 पतथ्व च्या उदरात असे सांभाषण कर त ते छायादेह हेलदझच्या सभामांडपात उभे असता ओलदससच्या 
अन यायाांन  नगर मागे टाकिे आलण िौकरच ते िेअर्ततझच्या सांपन्न लन स व्यवम्स्थत कत लषके्षत्राांना पोहोचिे. 
या शतेमळ्याांच्या भमू चे नैसर्तगक खडबड त स्वरूप ्याने स्वतःच्या रॅमाांन  र्फार पूवीचे पार पािटून टाकिे 
होते. तेथे ्याचे क ट र होते लन ्याच्या भोवतािच्या खोपटाांतून ्याच्यासाठ  कष्ट करणारे दास खातप त 
बसत लन झोपत असत. ्या क लटरात राहून एक लसलसि  प्रदेशात ि वतद्धा या ग्राम ण लनवासस्थानात ्या 
वयस्क प रुषाच्या स खसोय च  सवणतोपर  का ज  घेत असे. 
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 ्या लठकाण  पोहोचल्यावर ओलदसस तेिेमकॅसिा व आपल्या इतर अन यायाांना म्हणािा, “त म्ह  
आता म ख्य घरात जा लन आपल्या मध्यान्ह च्या भोजनासाठ  त म्हािा सापडेि ते सवोत्तम ड क्कर मारण्याच  
्वरा करा. दरम्यान म  माझ्या लप्यावर एक प्रयोग करून पाहतो; माझ  आठवण ्यािा आहे क  नाह  व 
मिा पालहल्यावर म  कोण हे ्याच्या िक्षात येते, क  इतर्कया द घण अन पम्स्थत नांतर तो मिा ओ खू शकत 
नाह , हे मिा पहायचे आहे.” 

 
 असे बोित असता ्याने आपि  आय धे सेवकाांकडे लदि ; सेवक थेट घरात गेिे, पण ओलदसस 
आपल्या प्रयोगावर एकाग्र लचत्ताने लवचार कर त, अलतबहरिेल्या द्राक्षवालटकेकडे लनघून गेिा. ्या मोठ्या 
र्फ बागेतून मागण क्रम त आत जात असता, ्यािा दोलिअस, हकवा दासाांपकै  कोण  अथवा दोलिअसाचे 
प त्रह  भेटिे नाह त; ते सग े ्याांचा म ख्य असिेल्या वतद्ध सेवकाबरोबर द्राक्षवालटकेच्या हभत साठ  दगड 
गो ा करण्यास गेिे होते. याम  े ओलदससिा ्याचा लपता एकटाच द्राक्षवालटकेच्या उांचवयावर एका 
विे भोवत  खण त असताना लदसिा. ्याच्या अांगात एक मलिन, लठग े िाविेि  लभकारड  बांड  होत ; 
ओरखड्याांपासून बचावण्यासाठ , लशविेल्या चामड्याचे दोन पटे्ट नडलयाांवर आव िे होते. काटेर  
झ डपाांपासून सांरक्षणाथण हातावर मोजे होते; आलण सवांवर ताण म्हणून जण ू ्याचे दैन्य अलधकच स्पष्ट 
करण्यास, बकऱ्याच्या चामड्याच  टोप  ्याच्या डोर्कयावर होत . आपिा लपता लकत  वतद्ध लन जजणर लदसत 
आहे हे पाहून आलण तो लकत  कष्टप्रद ज वन जगत आहे हे जाणवनू व र ओलदसस एका उांच पेअर 
वतक्षाखाि  थबकिा आलण ्याच्या डोळ्यात अरॅ ूआिे. तसाच ्याच्या मनात हाह  ता्का  लनरृय होईना 
क  लप्यािा लमठ  मारून ्याचे च ांबन नयाव ेलन इथाकास आपण परत आल्याच  सवण कथा ्यािा साांगाव , 
का प्रथम ्यािा प्रश्न लवचारून ्यािा काय वाटते ते काढून नयाव े ! अखेर वतद्धािा बोिते करण्यासाठ  
्याने स रुवात स जरा लतऱ्हाईतपणे वागण्याचे ठरलविे, आलण हा हेतू मनात धरून आता तो थेट आपल्या 
लप्याजव  गेिा. 

 
 िेअर्ततझ खाि  डोके करून अजून आपल्या विे भोवताि  भमू  उकर तच होता; तेवढ्ात 
्याच्या लवख्यात प त्राने लनकट येऊन ्यािा हटकिे. 

  
 ओलदसस म्हणािा, “म्हातारब वा, येथे त मच्या सवण गोष्ट  इतर्कया काह  स व्यवम्स्थत आहेत क  
बागकामालवषय  त म्हािा माह त नाह  असे थोडेच असेि हे मिा लदसते आहे. त मच्या पलरचयेच्या ख णा 
दशणव त नाह  अश  एकह  गोष्ट येथे नाह . या पलरवलेष्टत पलरसरात अश  एकह  लहरव  वतक्ष-िता नाह . 
अांज र, ऑलिव्ह, द्राक्षविे, पेअर अथवा भाज चा वार्फा क  ्यावर त मचा हात लर्फरिा नाह . पण 
उिटपक्ष  मिा असे म्हटल्यालवना राहवत नाह  क  लन मिा आशा आहे क  आपण याबद्दि रागावणार नाह  
क  त म्ह  स्वतःच  लततक श  का ज  घेत नाह से लदसते; खरे साांगायचे म्हणजे त मचे मालिन्य लन त मच  
द नवाण  वसे्त्र याबरोबर वाधणर्कयानेह  त मच्यावर चाांगिाच कठोर प्रहार केिेिा आहे. तर पण काह शा 
आ श पणाम  े त मचा धन  त मच  उपेक्षा कर त असेि हे शर्कय नाह ; लशवाय त मच  अांगकाठ  व 
थोराडपणा लन आकारह  त म्ह  दास असल्याचे सूलचत कर त नाह . अलधकाांशाने त म्ह  राजरक्ताचे प रुष 
लदसता; ज  वयस्कपणाचे लवशषेालधकार उपभोलगते व स्नान लन भोजन झाल्यानांतर मतद शय्येवर झोपते अशा 
प्रकारच  व्यक्त  त म्ह  लदसता ! तथालप मिा साांगा क  क णाचे दास आहात त म्ह , आलण ्या या उद्रानाच  
त म्ह  देखभाि कर त आहा ते कोणाचे आहे? कत पा करून खरे मात्र साांगा हे ! आलण द सर  पण एक गोष्ट 
मिा त मच्याकडून स्पष्ट करून हव  आहे. म  खरोखरच इथाकात आहे का? म  इकडे येताना इतर्कयातच 
वाटेत भेटिेिा एक मन ष्ट्य मिा लनरृयपूवणक साांगत होता क  म  इथाकातच आहे; पण तो लवशषेसा स ब द्ध 
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लदसिा नाह ; म  जेव्हा माझ्या एका लमत्राचे नाव घेऊन तो लमत्र अद्रालप या मानवाांच्या जगात आहे क  मरण 
पावनू या जगातून लनघून गेिा आहे असे लवचारिे तेव्हा मिा न ट उत्तर देण्याच  व माझे म्हणणे न ट ऐकून 
घेण्याच ह  ्याने कदर केि  नाह , आता त म्ह  जर माझ्या बोिण्याकडे िक्ष लदिेत तर माझ्या या 
लमत्रालवषय  त म्हािाह  काय ते समजेि. काह  का ापूवी माझ्या स्वतःच्या देशात आमच्याकडे आिेल्या 
एका परस्थाश  म  मतै्र ने वागिो; परदेशाहून आिेल्या व म  आलतथ्य केिेल्या अभ्यागताांत तो सवांत 
आकषणक लनघािा. तो म्हणािा क  आपण इथाकात राहणारे आहोत लन ॲर्तसलसअसप त्र िेअर्ततझ हा 
आपिा लपता आहे. म  ्यािा घरात घेऊन ्याचे मनापासून स्वागत केिे,–माझ्या वैभवसांपन्न घरात 
उपिब्ध असे सवण प्रकारचे आदरालतथ्य केिे आलण ्याच्या दजािा शोभत ि अशा देणलयाह  लदल्या. 
माझ्याकडून ्यािा घड व सोन्याचे सात तॅिेन्त पोहोचिे; ्याचप्रमाणे भर व चाांद चा, र्फ िाांच्या नक्ष चा 
एक मद्र ठेवण्याचा वाडगा, बारा एका घड च  प्रावरणे, बारा कां बिे, बारा उ्कत ष्ट प्रावरणे, लन लततकेच 
अांगरखेह  ्यािा लदिे आलण या सवांखेर ज रूपाने लजतर्कया स ांदर लततर्कयाच किाक सर तह  प्रव ण अशा 
चार दास ह  लदल्या. ्याांच  लनवड म  ्यािाच करू लदि .” 

 
 गािाांवर आसव ेओघ त असता ओलदससचा लपता ्यािा म्हणािा, “महाशय, त म्ह  लवचारिेत 
्याच लठकाण  त म्ह  आहात असे म  खात्र पूवणक साांग ूशकतो; हे स्थ  खिप रुषाांच्या लन पाप्याांच्या हात  
आहे. ्या देणलयाांचा म क्त हस्ताने त म्ह  आपल्या लमत्रावर वषाव केिात ्याांचे अपणण व्यथण झािे आहे; 
तथालप तो लमत्र जर इथाकात त म्हािा लजवांत भेटिा असता तर देणलया लन आदरालतथ्य याांच  भरपूर 
परतरे्फड केल्यालशवाय ्याने त म्हािा कध च जाऊ लदिे नसते; आलण त म्ह  आध  आदरालतथ्याचे तसे 
उदाहरण घािून लदल्यानांतर ते योलयच झािे असते! पण कत पा करून मिा असे साांगा क  लनलरृतपणे लकत  
का ापूवी त म्ह  ्या द देव  माणसाश  स्नेह जोडिात? म  लवचारण्याचे कारण तो त मचा अभ्यागत माझा 
द ःख कष्ट  प त्र होता–जर खरोखर च तो माझा प त्र असिा तर–माझा प त्र,–जो लमत्रापासून लन 
घराण्यापासून दूर सम द्रात माशाांच्या भक्षयस्थान  पडिा आहे, हकवा कदालचत भमू वर हहस्र पश पक्षयाांन  
र्फाडून खाल्ला आहे ! मतत िोकाांसाठ  उलचत ते लक्रयाकमण करायचे असते; पण ओलदसससाठ  ते करणे 
अशर्कय आहे. कारण ्या आम्ह  दोघा मातालप्याांन  ्यािा जगात आणिा, ्याांना मततदेह पे्रतावरणाने 
झाकून ्याच्यासाठ  शोक करण्याच  सांध च लम ाि  नाह ; हकवा ्याच्या प्न िा, लजने लपततगतहातून 
पत च्या घर  लवप ि श ल्क आणिे, ्या एकलनष्ठ लपनेिॉप िाह  लतच्या पत चे नेत्र अखेरचे लमटलवण्याच  व 
्याच्या शवपेलटकेपाश  शोकगान करून ्यािा उलचत अश  रॅद्धाांजि  वाहण्याच  सांध  िाभि  नाह  !  

 
 पण त म्ह  स्वतःबद्दि माझ्या मनात लजज्ञासा उ्पन्न केि  आहे. रॅ मान आपण कोण? आपिे 
जन्मग्राम कोणते? आलण त मच्या शूर नालवकाांसह त म्हािा येथे आणणार  स नौका त म्ह  कोठे नाांगरून 
ठेवि  आहे? का त म्हािा लकनाऱ्यावर सोडून लनघून गेिेल्या द सऱ्या कोणाच्या तर  नौकेवर एक पलथक 
म्हणून प्रवास केिात?” 

 
 समयान रूप य क्त  िढलवण्यात क शि ओलदसस म्हणािा, “त म्हािा जे जाणून घेण्याच  इच्छा आहे 
ते सारे साांगण्यास म  अगद  तयार आहे. म  ॲलिबासहून आिो. तेथ ि प्रासाद हा माझा लनवास आहे, 
कारण पॉलिपेत्रॉनप त्र राजा अरै्फदारू हा माझा लपता. माझे स्वतःचे नाव एपेलरतस. म  जेव्हा लसकॅलनआहून 
लनघािो तेव्हा येथे लकनाऱ्यावर उतरण्याचा माझा हेतू नव्हता, पण द दैवाने माझ्या मागावरून म  बाजूिा 
ढकििो गेिो, आलण माझ  नौका लतकडे उघड्या लकनाऱ्यापाश  नौकारॅयापासून काह  अांतरावर 
नाांगरिेि  आहे. ओलदससलवषय  साांगायचे तर माझा लनरोप घेऊन ्याने माझा देश सोडल्यािा चार वष े
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हकवा अलधक का  िोटिा आहे; मिा वाटते ्यानांतर ्यािा वाईट लदवस आिे असाव.े आलण तर ह  तो 
लनघािा ्याव े  चाांगिे शक न झािे होते; पक्ष  उजव  घािून गेिे; ्याम  े ्यािा लनरोप देताना मिा 
आनांद वाटिा लन तो लनघािा ्याव े  ्यािाह  ्याम  े उ्साह आिा होता. आम्ह  तो यजमान लन म  
अलतथ  असे प न्हा भेटू आलण एकमेकाांना उत्तम देणलया देऊ अश  आम्हा दोघाांना पूणण आशा होत .” 

 
 हे जेव्हा िेअर्ततझने ऐकिे तेव्हा नैराश्याच्या कत ष्ट्णगतेत तो ब डून गेिा. मोठ्याने लवव्ह त, दोन्ह  
हाताांन  का   धू  उचिून त  ्याने आपल्या मस्तकाच्या धूसर केसाांवर घािून घेति . ओलदससचे हृदय 
हेिाविे, आलण आपल्या लप्रय लप्याकडे पाहताना एकाएक  त व्र अन कां पा ्याच्या लनरॄासातून जोराने 
बाहेर पडि . वगेाने प ढे जाऊन ्याने लप्याच्या-गळ्यािा लमठ  घािून ्याचे च ांबन घेतिे. तो ओरडिा, 
“तात, हा म  इथे आहे; ्या मन ष्ट्यालवषय  त म्ह  चौकश  केि त तोच हा म –स्वतःच्या भमू त एकोण स 
वषांन  स्वगतह  आिेिा पण ह  अरॅू ढा ण्याच  लन लविापाांच  व े नाह , कारण त म्हािा महत्त्वाच  वाता 
साांगायच  आहे मिा; देव जाणतात क  सध्या ्वरा करण्याच  जरूर आहे. आपल्या प्रासादात म  ्या 
लववाहाथ्यांच्या टो  चा सांहार केिा आहे. ्याांच्या अपमानकारक हेटा ण चे लन ्याांच्या साऱ्या पापाांचे 
प्रायलरृत म  ्याांना लदिे आहे.” 

 
 ्यािा िेअर्ततझने उत्तर लदिे, “इथे आिेिा तू जर खरोखरच माझा प त्र ओलदसस असश ि तर 
माझ  खात्र  करण्यासाठ  काह तर  लनलरृत प्रमाण मिा दे.” 

 
 यािा ओलदसस लसद्धच होता. तो म्हणािा, “स रुवात िा या वणावर दृष्ट  टाका; म  पारनेससिा 
गेिो होतो तेव्हा एका वराहाच्या श भ्र स ळ्याने मिा द खापत झाि  होत  लतचा हा वण. त म्ह  लन माझ्या 
मातेने मिा माझे आजोबा ऑतोलिकस याांच्याकडे पाठलविे होते; आपल्यािा ते भेटायिा आिे होते तेव्हा 
मिा ्या देणलया देण्याचे ्याांन  अलभवचन मनःपूवणक लदिे होते, ्या देणलया आणायिा म  गेिो होतो. 
आणख  एक खूण; या उद्रानात ि उांचवयावरच , एक लदवस त म्ह  मिा लदिेि  सवण झाडे मिा त म्हास 
दाखवनू देता येत ि. ्याव े  म  केव  एक िहान म िगा होतो; ―हे द्रा, ते द्रा‖ असे मागत त मच्यामागनू 
्या र्फ बागेतून द डद ड धावत होतो; आलण त म्ह  नांतर मिा लदिेल्या ्याच झाडाांमधून वाट काढ त आपण 
चाििो असता ्या सवांच  नाव ेत म्ह  मिा साांलगति त. त म्ह  मिा तेरा पेरूच , दहा सर्फरचांदाच  लन 
चा  स अांलजराच  झाडे लदि त, आलण ्याच व े  मिा लम णार हो्या ्या पन्नास द्राक्षविेींच्या ओ   
त म्ह  मिा दाखलवल्यात. प्र्येक िा बहर वगेवगेळ्या व े  येत असे. ्याम  े ग्र ष्ट्म ऋतूच्या आकाशाखाि  
र्फाांद्रा र्फिभार वाहू िागल्या क  ्याांच्यावरचे घड पक्वतेच्या लनरलनराळ्या अवस्थाांत असत.” 

 
 ओलदससच्या प्रमाणाांन  ्याचा अलभयोग लसद्ध झािा. हे िेअर्ततझच्या ता्का  िक्षात आिे. ग डघे 
िटपटत व ऊर र्फ टत असता ्याने आपिे बाहू लप्रय प त्राच्या गळ्याभोवत  टाकिे; आलण स दृढ ओलदससने 
्यािा मूछीत पडता पडता आपल्या हृदयाश  सावरून धरिे. तो जेव्हा सावरून ्याच  श द्ध परत आि  
तेव्हा ्याने पलहिे शब्द उच्चारिे ते प त्राने साांलगतिेल्या वातेच्या उत्तराथी. तो उदगारिा, “तात झ्यूस, 
त मच  शपथ, ्या िलनाथ्यांन  जर खरोखरच ्याांच्या अन्याय  धाष्ट्याचे मोि मोजिे असेि तर त म्ह  देव 
अजून त मच्या स्वगात वास कर त आहात ! पण आता मिा एक भयानक धास्त  वाटते क  इथाकातिे सवण 
सेनाबि िौकरच इथे आपल्यावर चािून येईि, आलण सेरॅ्फिेलनआत ि प्र्येक नगरािा सा्ासाठ  ते 
तातड चे सांदेश धाडत ि.” 
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 ्याचा सांकटावर उपाय योजण्यात चत र प त्र म्हणािा, “्याबद्दि काह  भ त  बा गायिा नको, 
आलण ्यालवषय  त म्ह  आपल्या डोर्कयािा त्रास करून घेऊ नका ! पण माझ्याबरोबर या र्फ बागेजव च्या 
शते वाड वर ि घर  चिा, तेथे तेिेमकॅससह ग राख  लन वराहपाि याांना शर्कय लततर्कया िौकर भोजन 
लसद्ध करण्यास प ढे पाठलविे आहे.” 

 
 तदन सार ते दोघे घराकडे लनघािे, आलण तेथे ्या स खद गतहात तेिेमकॅस लन दोघे पश पाि 
माांसाचे मोठेमोठे त कडे कापताना आलण चमकते मद्र लमलरॅत करताना ्याांना लदसिे. उच्चक ि न 
िेअर्ततझने स्वतःच्या घरात आपल्यािा लसलसलिअन दास कडून स्नान घािून घेतिे, तेिाने मदणन करून 
घेतिे व एका स ांदर वस्त्राने आपल्यािा स शोलभत करून घेतिे, आलण स्वतः ॲथ न ने मध्ये पडून ्याचे 
राजतेज  वाढलविे. तो स्नानक ां डातून बाहेर पडिा तेव्हा तो पूवीपेक्षा अलधक उांच लन जास्त स दृढ वाटावा 
अश  योजना देवाने केि . ्याम  े तो एखाद्रा अमरदेवासारखा लदसत असल्याचे पाहून ्याचा स्वतःचा 
प त्रह  म्स्तलमत झािा. आपिे आरृयण व्यक्त केल्यालशवाय ्यािा राहवनेा. तो उदगारिा, “तात! मिा 
लनलरृतपणे वाटते क  कोण  देवाने त म्हािा त म्ह  पूवी कध ह  नव्हता, एवढे देखणे लन उांच केिे आहे ! 
्यावर ्या स ज्ञ वतद्धाने उत्तर लदिे, जगम््पता झ्यूस, ॲथन  लन ॲपॉिोशपथ, जर म  सेरॅ्फिेलनअनाांचा राजा 
म्हणून म ख्य भमू च्या भलूशरावरचा नेलरकसचा द गण हजकून घेतिा तेव्हा होतो तसा बिदांड प रुष होऊ 
शकिो असतो, व काि आपल्या प्रासादात सवांगावर कवच चढवनू त झ्या बाजूिा ्या न चाांचा पाडाव 
करण्यासाठ  उभा राहू शकिो असतो तर ! म  खात्र पूवणक साांगतो क , तसे झािे असते तर म  ्याांच्यातिे 
प ष्ट्क से िो वनू त झ्या लचत्तािा सांतोष लदिा असता !” 

 
 ते एकमेकाांश  बोित असता इतराांन  आपिे काम प रे केिे आलण जेवण तयार केिे. ते भोजनाच्या 
मेजाश  बसून खायिा स रुवात करतात, तोच म्हातारा दोलिअस आपल्या प त्राांसह तेथे आिा. कामानांतर 
ते थकिेिे होते; कामावरून ्या म िाांच  आई, ज  म्हातार  लसलसलियन दास  लतने ्याांना बोिावनू घेतिे 
होते; त  ्याच्या खाण्यालपण्याच  का ज  घेई, आलण आता वयोमानाचे ओझे जड झािेल्या ्याच्या 
लप्याचाह  अचि लनष्ठेने साांभा  कर . ्या िोकाांच  दृष्ट  जेव्हा ओलदससवर गेि  लन तो कोण हे ्याांच्या 
िक्षात आिे तेव्हा लवस्मयाने ते खोि  ओिाांडताना अध्या वाटेतच थबकिे. ओलदससने खे  मे  ने 
लचडव त ्याांचे स्वागत केिे. तो म्हणािा, “म्हातारब वा, जेवायिा बसा, अन बाक चे त म्ह  लतथे आ वासून 
उभे राहू नका ! सारा व े त मच  वाट पाहत लन क्षणाक्षणािा त मच्या आगमनाच  प्रत क्षा कर त इथे 
भोजनगतहात आम्हािा अन्नापासून हात आखडून ठेवणे कठ ण जाते आहे.” 

 
 दोलिअस हात पसरून धावत जव  आिा, ्याने ओलदससचा हात कवटा िा आलण ्याच्या 
मनगटाचे च ांबन घेतिे. तो भावनावश होऊन म्हणािा, “तर मग त म्ह  आमच्याकडे परत आिात तर, लप्रय 
धन , आलण आम्हािा मनातून अ्यांत लप्रय असिेल्या इच्छा ततप्त केल्यात! आम्ह  आशा सोडि  होत , पण 
प्र्यक्ष स्वगणस्थ देवाांन च त म्हािा घराकडे आणिे असिे पालहजे! हे त मच्या स्वास्थ्याथण लन स खाथण 
अलभष्टहचतन! आलण देव ्याांच्या वरदानाांचा वषाव त मच्यावर करोत! पण आध  मिा हे साांगा, कारण मिा 
हचता िागि  आहे ्याबद्दि क  आमच्या स ज्ञ राण  लपनेिॉप ने त म्ह  आल्याचे ऐकिे आहे का? का लतिा 
साांगायिा आम्ह  कोणािा तर  पाठव?ू” 

 
 ओलदससने उत्तर लदिे, “लतिा अगोदरच क िे आहे, माझ्या वतद्ध लमत्रा, ्याबद्दि तू नको आपिे 
डोके लशणव.ू” 
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 दोलिअस प न्हा आपल्या िाकड  घडवांच वर बसिा आलण आता लवख्यात ओलदससभोवत  गो ा 
होऊन स्वागताच  भाषणे करण्याच  लन ्याच्याश  हस्ताांदोिन करण्याच  पा   होत  दोलिअसच्या 
म िाांच . मग ते सग े आपल्या बापाच्या शजेार  बसिे. 

 
 पण ओलदससच्या पक्षाचे िोक मळ्यात ि घरात जेवणाबद्दि चचा कर त असता, हिर्कया स्वरात 
क जब जणार  ―अर्फवा‖ नगरातून वणव्यासारख  वगेाने चोह कडे पसरि , त  होत  िलनाथ्यांच्या भ षण 
मरणाच  वाता. लतचा पलरणाम असा झािा क  सवण बाजूांन  एकज ट ने येणाऱ्या, आलरष्टकारक शोक 
करणाऱ्या व आपल्याश  प टप टणाऱ्या िोकाांचा मोठा जमाव घराच्या महाद्यारापाश  गो ा झािा. ्याांन  पे्रते 
वाहून बाहेर नेि  आलण प्र्येकाने आपल्या सांबांध  मतताांना मूठमात  लदि ; आलण जे इतर नगराांतून आिेिे 
मरण पाविे होते, ्याांच  पे्रते नौकाांवर चढवनू, नालवकाांच्या देखरेख खाि  ्याांच्या ्याांच्या लवलवध 
स्वस्थानाांकडे धाडण्यात आि . मग ते उदास इथाकावास , घो र्कयाांन  सभास्थान  गेिे. जेव्हा सांसद 
सांपूणणपणे भरि , तेव्हा तेथे िोकाांना उदे्दशून बोिण्यासाांठ  य पैलथझ उठिा. थोर ओलदससचा पलहिा ब   
जो ॲम्न्तनस तो याचा प त्र असल्याने हा द ःखाने व्याक   झािा होता. गािाांवरून आसव ेओघ त असता, 
्याने बोिण्यास स रुवात केि . तो म्हणािा, “लमत्रहो, आपल्या वांशाचा र्फार लदवसाांचा कट्टा शत्र ूम्हणून म  
ओलदससवर प्रकट आरोप करतो! ्याांच्यासह तो जियाते्रिा गेिा ्या शूराांचा सांघ कोठे आहे? 
्याांच्यापैक  प्र्येकािा ्याने िढाईत गमाविे आहे ! आलण ्याबरोबरच आमच्या उत्तम नौकाह  ्याने 
घािलवल्या आहेत! आलण आता तो घर  येतो लन अगद  लनवडक अशा सेरॅ्फिेलनअनाांचा सांहार करतो! म  
म्हणतो, ्वरा करा. तो पायिॉसिा हकवा जेथे एलपअनवास  रा्य करतात ्या एलिसिा प ून 
जाण्याआध  आपण हािचाि करू या, नाह तर आपल्यािा प न्हा कध ह  मान ताठ करून जगता येणार 
नाह  आपल्या प त्राांच्या लन बांधूच्या ख न्याांवर आपण सूड उगविा नाह  तर आपिे वांशज आपि  नाव े
उच्चारताना घतणेने नाके म रडत ि! मिा स्वतःिा तर  आता आणख  लजवांत राहण्यात स ख वाटणार नाह , 
तर आताच ज लवतयात्रा आटोपून मतताांच  सांगत धराव श  वाटते! तेव्हा आता ताबडतोब लक्रयाश ि होऊ 
या, नाह तर आपण हिण्याआध च ते सम द्रपार होत ि.” 

 
 ्याच्या अरॅ पूणण लवनवण ने लवचलित झािेल्या ्याच्या साऱ्या देशबाांधवाांना ्याच्याबद्दि अन कां पा 
वाटू िागि  पण या क्षणािा मेदॉन लन तो चारण ्या लठकाण  आिे. जागे झाल्यावर ते प्रासादातून थेट 
इकडे आिे होते लन आता ते सांसदेच्या मध्यभाग  उभे रालहिे. याचा अथण काय हा प्रश्न प्र्येकािा पडिा, 
पण मेदॉन काह  मांदब द्ध  नव्हता. ्याने ्याांना ता्का  स्पष्टपणे काय ते साांलगतिे. तो म्हणािा, “माझ्या 
इथाकावास  बाांधवाांनो, माझे ऐकून नया आलण मग त मच्या िक्षात येईि क  ओलदससने जे केिे ते स्वगणस्थ 
देवाांचा मागणदशणक हात ्याच्या सा्ािा असल्यालशवाय केिे नाह . माझ्या स्वतःच्या डोळ्याांन , अगद  
पूणणपणे मेन्तॉरसारखा लदसणारा एक अमर ्याच्या बाजूिा उभा असिेिा म  पालहिा. आलण एका क्षणािा 
ओलदससच्या प ढे होऊन ्यािा प्रो्साहन देत, तर द सऱ्याक्षण  सभामांडपातून प ढे प ढे आक्रमण कर त 
िलनाथ्यांच  ते्रधा उडव त असिेिे कोण तर  देवाांश मिा लदसत होते, आलण ्याच्याप ढे मरून खाि  
कोस णाऱ्या िलनाथ्यांचे ढ ग पडत होते.” 

 
 मेदॉनच्या या गौप्य स्र्फोटाने ्याांच्या गािाांतिा रलक्तमा ओसरिा आलण आता भतूकािाप्रमाणेच 
भलवष्ट्यात िह  घटना पाहू शकणारा तेथ ि एकमेव मन ष्ट्य, वयस्क उच्चक ि न हॅलिथर्तसझ, ्याांना 
सद्हेतूने रागे भरण्यास उठिा. तो चढ्ा आवाजात म्हणािा, “इथाकावास  हो, म  त मच्या अवधानाच  
याचना करतो. जे काय घडिे ्याचा दोष, माझ्या लमत्राांनो, त मच्या स्वतःच्या, द राचाराकडे आहे ! म  
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हकवा त मचा नेता मेन्तॉर जेव्हा त म्हािा ―त मच्या प त्राांचे मूखण कारभार आवरा‖ असा आग्रह कर त होतो 
तेव्हा त म्ह  ऐकत नव्हतात! ्या िोकाांन  सारा सांयम झ गारून लदिा, आलण राजा ओलदसस प न्हा कध ह  
येथे परत लदसणार नाह  असा भरांवसा ठेवनू, ्याच  सांपदा ि टण्याच्या लन ्याच्या प्न चा अवमान 
करण्याच्या अलतहनद्र पातकाचे ते अपराध  झािे. म्हणनू आपण ्याच्यालवरुद्ध कोणत ह  कायणवाह  करू 
नये, या माझ्या प्रस्तावािा त म्ह  अन कूि व्हाि अश  मिा आशा आहे; अन्यथा त मच्या पैक  काह जण 
स्वतःचाच नाश स्वतःवर ओढवनू घेत ि अश  भ त  मिा वाटते.” 

 
 या भाषणाच्या शवेट  रॅो्याांपकै  लनम्याहून अलधक िोक आरडाओरडा कर त उड्या मारून उठिे; 
तथालप बरेचजण जागेवरच बसून रालहिे. ्या वतद्ध उमरावाचे भाषण रुचण्यासारखे नव्हते हे लदसून आिे. 
य पैलथझने बाजू हजकि . ते िोक शस्त्राांकडे धाविे लन आपल्या चकाक्या ब्राँझ धातूच्या आय धाांन  सज्ज 
होऊन, नगराजव च्या एका उघड्या जागेवर एकत्र जमिे. मूखणपणाच्या भरात य पैलथझने अलधप्य 
स्व कारिे. आपल्या प त्राच्या मरणाचा आपण सूड घेतो आहे असे लचत्र ्याच्या डोळ्यासमोर होते; पण 
वास्तवात तो अलजबात लजवांत परत यायचा नव्हता तर ्याच लदवश  स्वतःच्या द दैवाश  ्याच  गाठ 
पडायच  होत . 

 
 आता ॲथ न ने झ्यूसश  मांत्रणा करायचे ठरलविे. त  ्यािा म्हणाि , “आमच्या लप्या, 
क्रोनॉसप त्रा, राजाांच्या राजा, त झ्या हृदयात ग प्त असिेिे त झे लवचार तू माझ्याप ढे प्रकट करश ि का? हा 
किह आलण ्यातून लनष्ट्पन्न होणाऱ्या भ षण घटना व सांक्षोभ िाांबवण्याचा त झा बेत आहे, का य द्धमान 
पक्षात शाांत  स्थापन करण्याच  त झ  योजना आहे.” 

 
 ्यावर मेघसांग्राहकाने उत्तर लदिे, “माझ्या बा े, असे प्रश्न घेऊन माझ्याकडे कशािा यावसे तू? 
ओलदससने परत येऊन आपल्या शत्रूांवर सूड उगवावा ह  त झ  स्वतःच च कल्पना नव्हत  क ? त िा हव  
तश  तू वाग; पण मिा स्वतःिा सगळ्यात योलय वाटते ते हे. ्याअथी प्रशांसन य ओलदससने 
लववाहाथ्यांवर ि आपिा सूड घेतिेिा आहे, ्याअथी ्यािा कायमचा राजा म्हणून स्थापन करण्यासाठ  
इथाकावास याांना शाांलतसांध  करू दे, ्याबरोबरच आपल्या बाजूने आपण ्याांच्या प त्राांच्या लन बांधूांच्या 
सांहाराच  ्याांना लवस्मतत  होईि अश  योजना कराव . पूवीच्या लदवसाांति  परस्पर-लहतेच्छा प नःस्थालपत 
होवो आलण शाांत  लन समतद्ध  सतत नाांदो.”  

 
 झ्यूसकडून असे उते्तजन लम ाल्यावर हस्तके्षप करण्याच्या आपल्या आध च केिेल्या लनधाराप्रमाणे 
ॲथ न  ता्का  ऑलिम्पसच्या लशखराांवरून वगेाने खाि  लनघाि . 

 
 दरम्यान शते वाड वर ि ्या िोकाांन  सांतोषकारक भोजनाचा आस्वाद घेतिा होता. नांतर शूर 
ओलदससने स चलविे क  कोण तर  बाहेर जाऊन शत्र ूअजून दृलष्टपथात आिे आहेत क  नाह  याचा शोध 
नयावा. दोलिअसच्या म िाांपकै  एकजण उड  मारून उठिा व उांबरठ्यापाश  गेिा. तेथे उभे रालहल्यावर 
्यािा लदसिे क  सांपूणण लवरोध  सेनादि र्फार दूर अांतरावर नाह ; तेव्हा ्याने गडबडून जाऊन ओरडून 
ओलदससिा साांलगतिे, “पहा पहा! ते आपल्यापयंत आिेच ! तयार व्हा, ्वरा करा !” ्याबरोबर सवण 
उड्या मारून उठिे लन ्याांन  कवचे चढवनू शसे्त्र घेति . ओलदसस व ्याचे अन याय  लम ून चौघेजण 
होते; दोलिअसच्या म िाांन  आणख  सहाांच  भर घाति ; आलण ्याांच्यातच िेआर्ततझ लन दोलिअस याांच ह  
गणना केि  पालहजे ! कारण जर  ्याांचे केस लपकिे होते व केव  पलरम्स्थत म  ेच य द्ध करणे ्याांना प्राप्त 
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झािे होते तर  ्याांन ह  शसे्त्र धारण केि . जेव्हा सग े चकाक्या ब्राँझ धातूच्या कवचाांन  आवतत झािे 
तेव्हा द्यारे उघडून ओलदससच्या नेतत्वाखाि  ते आवशेाने बाहेर पडिे. 

 
 आता या प्रसांगासाठ  मेन्तॉरचे रूप लन स्वर म द्दाम धारण केिेि  झ्यूसकन्या ॲथ न  ्याांना येऊन 
लम ाि . लतिा पाहून बिदांड ओलदससिा परमहषण झािा. तो िगेच आपल्या लप्रयप त्राकडे व ून 
म्हणािा, “तेिेमकॅस, जेथे व ररॅेष्ठ प रुषाांना आपल्या शौयाचा कस लसद्ध करण्याच  सांध  लम ते अशा 
य द्धाच्या ध मरृक्र त जेव्हा तू सापडश ि ना, तेव्हा त झ्या लप्याच्या क  ािा िाज येईि अश  वतणणूक 
टा ण्याने ज्ञान त िा आहे याच  मिा लनलरृत  वाटते! शौयाच्या आलण पौरुषब ाच्या बाबत त सवण जगात 
आपल्या क  ासारखे रॅेष्ठ असे द सरे कू  कध  झािेिे नाह . आलण शहाण्या तेिेमकॅसने उत्तर लदिे”, 
“लप्रय तात, त म्ह  म्हणािा आहात ्याप्रमाणे त मच्या वांशािा िाज येईि अश  वागणूक माझ्या सध्याच्या 
मनोधारणेप्रमाणे तर  माझ्याकडून कदाप  होणार नाह  ! त मच्या स्वतःच्याच अन भवािा येईि हे 
िवकरच.” 

 
 हे ऐकून िेअर्ततझिा आनांद झािा. तो उदगारिा, “लप्रय देवहो ! माझ्या हृदयािा स खाच  उब 
देणारा लकत  धन्य लदवस आजचा हा ! माझा म िगा लन नातू एकमेकाांश  शौयाच  स्पधा कर त आहेत.” 

 
 आता तेजस्व  नेत्राांच  ॲथ न  ्याच्यापाश  येऊन म्हणाि , “िेअर्ततझ, माझ्या सवांत लप्रयतम 
लमत्रा, उ््विनयना देव च  लन तात झ्यूसच  प्राथणना कर; मग ्वरेने त झ्या िाांब भाल्यािा मागे झोका दे 
लन मग चािू दे ्याच  रे्फक.” असे बोिता बोिता पॅिास ॲथ न ने ्या वतद्धाच्या देहात साहसाच  र्फ ां कर 
घाति  लन ्याने झ्यूसकन्येच  प्राथणना करून ता्का  आपिा िाांब भािा समतोि धरून रे्फकिा. ्याचा 
नेम य पैलथझिा लशरस्त्राणाच्या कपोिकवचावर िागिा. लशरस्त्राणाने भाल्यािा प्रलतबांध होऊ शकिा नाह . 
्याचे टोक आरपार गेिे आलण कवचाच्या खणखणाटात य पैलथझ भमू वर आपटिा. मग ओलदसस लन 
्याचा उमदा प त्र शत्रूच्या अग्ररॅेण वर त टून पडिे आलण ्याांन  आपल्या खडगाांन  लन दोन टोकाांच्या 
भाल्याांन  लवरोधकाांवर प्रहार केिे. ्याांन  ्या सवांचाच नाश करून एकािाह  लजवांत घर  परतू लदिे 
नसते, पण ढाि धारण करणाऱ्या झ्यूसच  कन्या ॲथ न  लहने प्रचांड आवाज उठवनू झगडणाऱ्या साऱ्या 
सैलनकाांना रोखून धरिे. “इथाकावास हो, हे अनथणकारक य द्ध थाांबवा आलण अलधक रक्तपात होण्याआध च 
एकमेकाांपासून दूर व्हा.” त  उच्चस्वराने म्हणाि . 

 
 ॲथ न च्या गजणनेने इथाकावास  गभणग  त झािे. देव च्या उच्च स्वराने घाबरून जाऊन ्याांन  
आपि  शसे्त्र खाि  टाकि , त  सार  भमू वर पडि , आलण स्वतःिा बचावण्याच्या हेतूवर एकाग्रलचत्त 
करून ते िोक नगराकडे व िे. द दणम्य ओलदससने एक भयानक य द्धगजणना केि  आलण सारे ब  
एकवटून झेप घेणाऱ्या गरुडासारख  ्याांच्यावर झडप टाकि . पण याक्षण  झ्यूसने एक ्विांत लवजेचा 
िो  लभरकाविा; तो ्या महाप्रब  लप्याच्या उ््विनयना कन्येप ढे पडिा. ॲथ न ने ता्का  
ओलदससिा ्याच्या राजवांश य उपालधन  सांबोधून ्यािा हात आवरण्याच  आज्ञा केि , आलण सदैव 
करड  नजर ठेवणाऱ्या झ्यूसच्या रोषाचे सांकट टा ण्यासाठ  या अांतःकिहाचा शवेट करण्यास साांलगतिे. 

 
 ओलदससने सहषण हृदयाने लतच्या आजे्ञचे पािन केिे, आलण िौकरच ढाि धारण करणाऱ्या 
झ्यूसच  कन्या, पॅिास ॲथ न  लहने मेन्तॉरचे रूप लन स्वर उचिून केिेिे वषेाांतर कायम ठेवनूच लवरोध  
उभयपक्षात शाांत  स्थापन केि . 



 अनुक्रमणिका 

प्राचीन ग्रीक महाकाव्य - होमरचे ओणदसी - प्रास्ताणवक 
 

 प्राच न ग्र क िेखकात ि सवांत ज ना होमर हा अभ्यासकाांच्या मते म्ख् र. पू. स मारे दहाव्या 
शतकात एलशयामायनरमध ि इलजअन सम द्र काठावर ग्र काांन  वसलविेल्या बेटाांपकै  एकात होऊन गेिा. 
―इलियद‖ व ―ओलदस ‖ ह  ्याच  दोन महाकाव्ये. तो ्या चारण अथवा शाह र समाजात ि होता, ्याांनाच 
र्फक्त ्या का ात िेखनकिा अवगत असाव  असा समज आहे. ्याच्याबद्दि खात्र िायक अश  उपिब्ध 
मालहत  र्फारच थोड  आहे. तो अांध होता वगैरे केव  दांतकथा असाव्या. ्याच्या सालह्यातूनह  ्याचे 
व्यलक्तदशणन होत नाह . कारण तो अलिप्तपणे लिलहणारा वस्त लनष्ठ, आ्मलनष्ठ नव्हे, असा कव  आहे. 

 
 इलियद व ओलदस  ह  एकाच कथावस्तूच  ज    रूपे आहेत. तो लवषय म्हणजे त्रोजन य द्ध आलण 
्यानांतरच्या घटना. पारृा्य मनाचे पलहिे दशणन सालह्यात होते ते याच दोन महाकाव्याांत असे म्हणावयास 
हरकत नाह . अगोदरच्या िोककथा, व रचलरते्र, प राणे इ्याद  सामग्र  घेऊन होमरने एक इलतहासवजा 
कथानक आपल्या महाकाव्याांत ग ांर्फिे आहे. कत त चे स्वरूप जर  महाकाव्याचे असिे तर  इलिअद हे एक 
शोकनाय व ओलदस  ह  एक कादांबर  आहे असे म्हटल्यास ्याांचे स्वरूप अलधक स्पष्ट होईि. ओलदस चे 
सांलवधानक स सांघलटत, लतच्यामध ि व्यक्तींच्या मनोव्यापाराचे लचत्रण वधेक आलण ्याांचे परस्परसांबांध रांजक 
असल्याने ह  व रगाथा ह ूह ू पलरणत होत गेिेल्या आजच्या कादांबर च  आद्रजनन  मानता येईि; आलण 
जर  त  इतक  प्राच न असि  तर  आजह  त  एक कादांबर  म्हणून उ्कत ष्ट ठरेि. 

 
 र्फार प्राच न का   एलशआमायनरच्या वायव्य लकनाऱ्यावर ि त्रॉय अथवा इलियम या द गणनगर िा 
य रोप य ग्र काांन  दहा वष ेवढेा देऊन अखेर लतचा पाडाव केिा. ह  हक कत इलियदमध्ये आि  आहे. तो 
इलतहास नाह , तर रॅो्याांना आध च माह त असिेल्या िोककथाांच्या व प राणाख्यालयकाांच्या प्रचांड 
सांग्रहातून एकसूत्रात ग ांर्फिेि  ऐलतहालसक भासणार  एक प्रद घण व रगाथा आहे. ्याांच्याप ढे या शालहराने 
ह  गाथा गालयि , ्या सरदाराांचे काव्यातिे नायक-नालयका पूवणज मानिे जात होते; आपि  अस्सि 
क िपरांपरा लवरॄसन य र त ने शालबत करणाऱ्या प राव्याांच्या अभाव , काव्यातल्या महापराक्रम  देवाांश  व 
देवत ल्य व्यक्त  या आपल्यापासून थोड्याच लपढ्ा आध चे आपिे पूवणज, अश  समजूत करून घेण्यात 
रॅो्याांना सांतोष व अलभमान वाटत होता. परांत  होमरच्या कत तींना एक ऐलतहालसक मूल्य खलचत आहे; ते हे 
क  भतूका चे लचत्र उभे करण्याच्या प्रय्नात ्याने अभालवतपणे ्याच्या स्वतःच्या का ातल्या ज वनाचे व 
चाि र त चे दशणन घडलविे आहे. 

 
 ओलदस मध ि प्रसांगाचा लनदेश करण्याआध  इलिअडमध्ये काय घडिे हे साांगणे आवश्यक आहे. 
त्रॉयचा राजा प्राॲम याच्या अनेक प त्राांपकै  पॅर स या एकाने स्पाताचा राजा मेनेिॉस याच्याकडे तो पाह णा 
म्हणून गेिा असताना आपल्या यजमानाच  स ांदर प्न  हेिन लहिा भ िवनू त्रॉयिा प लविे. तेव्हा 
मेनेिॉसचा भाऊ, ग्र काांचा सावणभौम राजा ॲलग्रअसप त्र ॲगमेॅम्नॉन, आपल्या देशात ि माांडलिक राज-
क िनायकाांना ससैन्य पाचारण करून नौकादिासह त्रॉयवर चािून गेिा. नौका लकनाऱ्यािा नाांगरून, 
तेथेच झोपड्या बाांधून, ग्र कसेनेने त  लदिा. ्याच्या छावण च्या आलण काह  अांतरावर ि त्रॉयच्या 
तटबांद च्या दरम्यान असिेल्या लवस्ततत मदैानावर य द्ध स रू झािे. स रुवात सच ग्र काांचा महान योद्धा 
ॲलकलिझ ॲगमेॅम्नॉनवर रागावनू य द्धातून लनवतत्त झािा; पण अनेक खांदे व र पडल्यावर तो परत िढण्यास 
आिा आलण ्याच्या हातून त्रॉयचा महापराक्रम  योद्धा, प्राॲमप त्र हेक्तर मारिा गेिा. शोकग्रस्त प्राॲमने 
ग प्तपणे ॲलकलिझकडे जाऊन मततप त्राचे शव उत्तरलक्रयेसाठ  लम ाव े अश  याचना केि . त  मान्य 
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झाल्यावर ्या व राच्या औध्वणदेलहकाबरोबरच इलिअदचा कथाभाग समाप्त होतो. कथानक प रे करण्याचे 
काम होमरने नांतर झािेल्या गौण कव साठ  लशल्लक ठेविे असाव.े 

 
 ओलदस मध्ये ्याने य द्धानांतरच्या दहाव्या वषी कथासूत्र प न्हा उचिून, अनेक व ेा य द्धाकडे मागे 
व ून पाहत, ग्र क सेनानायकाांच्या परत प्रवासातल्या लवलवध क्षोभकारक अन भवाांचा परामशण घेतिा आहे; 
म ख्यम ख्य अशा सवण व राांचे काय झािे ते बारकाईने साांलगतिे आहे. तथालप प्रम ख लवषय म्हणून, ग्र सच्या 
पलरृम लकनाऱ्यावर ि इथाका या द्य परा्याचा राजा ओलदसस याच्या नलशब  आिेल्या आपत्तींच  खास 
लनवड ्याने किो्कषाथण केि  आहे. ्यालशवाय मेनेिॉस, ॲगमेॅम्नॉन व नेस्तार याांच्यावर लवशषे लनरुपणे 
आहेतच; मात्र त्रॉयच्या लवध्वांसावर ॲगमेॅम्नॉनने दास  म्हणून नेिेि  प्राॲमकन्या कॅसनॅ्द्रा लहच्याखेर ज 
इतर त्रोजन व्यक्तींच  व ्याांच्या सहकाऱ्याांच  ओलदस त पूणण उपेक्षाच केिेि  आढ ते. 

 
 ओलदस चे कथासूत्र ऑलिम्पस पवणतावर ि स्वगातल्या देवसभेत स रू होते. त्रॉयच्या पतनानांतर 
सम द्रदेव पॉलसदॉन याच्या वैराम  े दहा वष ेसागरावर भटकत रालहिेिा व स्वदेश  पोहोचण्यास असमथण 
असिेिा द दैव  ओलदसस यािा आता घर  जाऊ द्राव ेअसे देवाांना वाटते. ्यािा कॅलिप्सो या अप्सरेने 
आपल्या ग हेत सात वष ेबांलदवान ठेविा आहे, इकडे ्याच्या राजधान त आता तो मतत आहे असे धरून 
्याच्या स रूप राण  लपनेिॉप ने द सरा पत  लनवडावा असा आग्रह करणाऱ्या इथाकावास  उच्चक लिनाांच्या 
टो  ने ्याच्या प्रासादात त  देऊन ्याच  अन्नसामग्र  र्फस्त कर त ्याचा प त्र तेिेमकॅस यािाह  कपटाने 
मारून टाकण्याचा घाट घातिा आहे. तथालप पलतव्रता राण  ्या िोकाांना कसेबसे थोपवनू धर त आहे. 
याप ढ ि कथानकात ओलदससचे अनेक सांकटाांतून पार पडून स्वदेश  प नरागमन, आलण प त्राच्या व 
लनवडक एकलनष्ठ सेवकाांच्या सा्ाने आपिे शत्र ूजे राण चे लववाहाथी, ्याांचा लनःपात, याांचा वतत्ताांत येतो. 

 
 होमरच्या प्रलतभेच्या अनेक अांशाांपैक  लवशषे डोळ्यात भरण्यासारखे एक म्हणजे स्त्र -जात श  व 
देवताांश ह  नायकाच  होणार  वागणूक रेखाटण्याच  ्याच  क शिता. लतच्यात होमरच  सूक्षम अांतदृणष्ट , 
ह  वारपणा व स्याचे सतत भान प्रकषाने जाणवते. राजकन्या नॉलतकाचे स्वभावलचत्रण हे होमरच्या 
कौशल्याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून साांगता येईि. द सरे म्हणजे दैवयोगाने हकवा स्वतःच्याच मूखणपणाने 
द दणशा झािेल्या ज वाांबद्दि कव च  सहृदयताः त  मानव  प्राण्याांप्रमाणेच पश पक्षयाांसाठ  लन एका 
राक्षसासाठ देख ि ्याने व्यक्त केिेि  आढ ते ! एल्मेनॉर, द णार  ग िाम स्त्र , कॅलिप्सो, कॅसनॅ्द्रा, 
ससी, य लमअस, क त्रा आगणस, जाळ्यात ि पक्ष  याांच  वणणने या सहृदयतेच  साक्ष पटलवतात. ्याच्या 
प्रलतभेचे आणख  एक अांग ्याच्या देवलवषयक समज तदार कल्पनात लवशद होते. ्याच्या दृष्ट ने देव अमर, 
प्रबि आलण आदरण य असिे तर  ्याांच्या भावना माणसाांसारख्याच आहेत. मानवाांच्या लवकाराांचे, 
आशाआकाांक्षाांचे लनयमन न लतलनयमाांन सार देवाांन  करायचे असिे तर  ते लनयम स्वतः देवाांना मात्र िाग ू
नसतात आलण हे मानवाांनाह  मान्य असते. पलरणाम  होमरच्या काव्यात ि लचत्रणाप्रमाणे 
ऑलिम्म्पयालनवास  देव स खात, लनलरृत कािक्रमणा कर त असतात तर मानव नेहम  कष्टप्रद, हचताग्रस्त 
ज वन कां ठताना लदसतो. म्हणूनच ओलदसस कॅलिप्सो अप्सरेश  लववाहाचे प्रिोभन म्हणून लतने देऊ केिेिे 
अमर्व नाकारतो. 

 
 ―ओलदस ‖त आिेल्या अनेक देवदेवताांपैक  सवांत िक्ष वेधून घेते त  कथानकात जव जव  म ख्य 
भलूमका करणार  पॅिास ॲथ न . देवराज झ्यूसच  ह  कन्या य द्धाप्रमाणेच ज्ञानाच  आलण किाकौशल्याच  
अलधष्ठात्र  असि  तर  त  सवणशलक्तमान हकवा सवणज्ञ नाह . लतच्या लप्यािा लतच्या उताव ेपणािा म रड 
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घािाव  िागते. त  आपिा च िता सम द्रदेव पॉलसदॉन यािा लभते. तथालप या मयादाांच्या आध न असूनह  
त  होमरच्या कत त त त्काि न मानवाांना मान्य अशा सवांत कौत कास्पद बौलद्धक व नैलतक ग णाांच  प्रत क 
आहे. तेच य लक्तकौशल्य, धूतणता, दृढलनरृय, सतत उद्रोग आलण अलवचि धैयण हे ग ण होमरने आपिा नायक 
ओलदसस यासह  म क्तहस्ताने प्रदान केिेिे आहेत. ॲथ न ने लपनेिॉप िाह  हस्तकिात प्रालवण्य, उत्तम 
लवचारशक्त  आलण आपिा हेतू साध्य करण्याचे नैप ण्य अशा ग णाांच  देणग  लदि  आहे. देवदेवताांत सवांत 
ढ कपणे उठून लदसणार  आलण चैतन्याने रसरसिेि  अश  ह  ॲथ न  ओलदस त अथपासून इलतपयंत 
कथानकावर वचणस्व गाजवते. होमरच्या इतर देवदेवताांच्या लवनोदाच्या कल्पना जरा ढोब च असतात; पण 
या ्याच्या आवड्या देवतेिा मात्र ्याने स्वतः इतर्कयाच नाज क लवनोद ब द्ध ने मांलडत केिेिे लदसते. 

 
 प ढ ि मराठ  अन वाद ्याच्या आधारे केिा, ्या मू  ग्र कच्या इांग्रज  भाषाांतराचे कते डॉ. लरऊ 
याांच्याबद्दि येथे दोन शब्द लिलहणे अप्रस्त त होणार नाह . प्राच न ग्र क भाषेचे गाढ व्यासांग , अनेक 
लवद्य्सांसदेचे पदालधकार , लक्येक मातब्बर प्रकाशनगतहाांचे सल्लागार अशा या पांलडताांचा र्फार वषांपूवी 
महाराष्ट्राश  लनकट सांबांध आिा होता. १९१२ मध्ये ते म ांबईच्या एका लब्रलटश प्रकाशक-मांड ींचे व्यवस्थापक 
होते आलण पलहल्या महाय द्धात मराठा िाइट इन्र्फां र तिे एक अलधकार  म्हणून ते िढिे होते. ओलदस चे 
्याांचे इांग्रज  भाषाांतर एखाद्रा रहस्यकथेसारखे िोकलप्रय होऊन ्याच्या अनेक आवतत्त  लनघाल्या आहेत. 
होमरच्या मू  महाकाव्यात ि शिै चा रसरश तपणा व ताजेपणा डॉ. लरऊ याांच्या प्रसादपूणण व िवलचक 
गद्रशिै त जशाचा तसा उतरिेिा आहे. 
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ओणदसीतीिं ग्रीक देव-देवता 
 

नाव  परस्पर सांबांध  कायण 

ॲिोदायत  
.

 .. 
झ्यूस लन लदऑन  याांच  कन्या 

.
.. 

पे्रमाच  देवता. 

ॲपोिो (लर्फबस) 
.

 .. 
झ्यूस लन ि तो याांचा प त्र 

.
 .. 

प्रकाश, सांग त, धन र्तवद्रा लन 
भलवष्ट्यकथनाचा देव. 

ॲलरझ 
.

 .. 
झ्यूस लन हेर  याांचा प त्र 

.
 .. 

य द्धाचा देव. 

आतेलमस 
.

 .. 
झ्यूस लन ि तो याांच  कन्या; 
ॲपोिोच  ज    बह ण 

.
 .. 

वन्य ज वन मतगया लन 
क मालरकाांच  देवता. 

ॲथ न  
.

 .. 
झ्यूसच  कन्या 

.
 .. 

सांरक्षक य द्ध, ज्ञान, शाांत  लन 
किा याांच  देवता; ओलदससच  
प रस्कती. 

कॅलिप्सो 
.

 .. 
ॲतिॉसच  कन्या 

.
 .. 

ओलदससिा आपल्यापाश  सात 
वष ेठेवणार  अप्सरा. 

इऑस 
.

 .. 
हायपेलरऑन या एका तायतनच  
कन्या 

.
 .. 

उषेच  देवता. 

एलरलनईज 
.

 .. 
 

.
 .. 

अधमाचरण लन इतर अपराधाांचा 
सूड उगवणाऱ्या कू्रर देवता. 

हेलदझ 
.

 .. 
झ्यूसचा बांधू 

.
 .. 

अधोिोकाचा लन मतताांचा देव; 
्याच्या अधोिोकात ि 
रा्यािाह  याच सांजे्ञने 
ओ खिे जाते. 

हेरै्फस्तस 
.

 .. 
झ्यूस लन हेर चा प त्र 

.
 .. 

अलन  लन धात कामाचा देव; 
देवाांचा िांगडा िोहार. 

हेर  
.

 .. 
झ्यूसच  बह ण लन प्न  

.
 .. 

िलनाच  लन कमांच  देवता; 
स्वगाच  राण . 

हर्तमझ 
.

 .. 
झ्यूस लन माड आचा प त्र 

.
 .. 

प्रवाशाांचा, चोराांचा लन पांलडताांचा 
देव; देवाांचा दूत. 

हायपेलरऑन 
.

 .. 
तायतनाांपैक –लनसगणदेवाांपकै  
एक 

.
 .. 

सूयाचा देव. 

इनोल्यूकोथ  
.

 .. 
कॅदमसच  कन्या 

.
 .. 

ओलदससिा सोडलवणार  एक 
गौण सम द्रदेवता. 

पॉस दोन 
.

 .. 
झ्यूसचा बांधू 

.
 .. 

सम द्राचा लन अरॄाांचा देव. 

झ्यूस 
.

 .. 
क्रोनॉस लन म्ऱ्हआ याांचा प त्र 

.
 .. 

आकाश लन वाय मान याांचा देव; 
देवाांचा राजा, परदेश य 
अभ्यागताचा रक्षक. 

 


