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ॲगमेमनॉन 
  
 पाते्र 

पहारेकरी : आरगॉसमधील बारा श्रेष्ठींिा वृिं 
क्लायटेमनेकटा : अएगमेमनॉनिी पत्नी  
दूत 
ॲगमेमनॉन : आरगॉसिा राजा 
कॅसनॅ्ड्रा : रॉयिी राजकन्या 
इणिकथस : क्लायटेमनेस्रािा चप्रयकर, अॅगमेमनॉनिा िुलतभाऊ  
अॅगमेमनॉनच्या समवतेिे सैचनक 
इचजस्थस समवतेिे रक्षक सैचनक 
(रात्रीिी वळे आहे. सूयोियाला थोडा अवकाश आहे. अॅचरयसच्या वाड्याच्या छतावर एक 
पहारेकरी उभा आहे, मधूनमधून ताशीव िगडावर पसरलेल्या एका छोट्या सतरंजीवरून 
उठतो आहे. राजवाड्यासमोर झ्यसू, अॅपोलो व हर्ममस ह्ािें पुतळे आहेत. प्रत्येकासमोर 
एक विेी आहे.) 

  
पहारेकरी : हे िेवानंो, करा माझी सुटका 

ह्ा िीर्स चशिविाऱ्या पहाऱ्यातून. 
हे िेवानंो, सोडवा मला. 
पुरे बारा मचहने, रात्रीमागून रात्री 
एकाद्या कुत्र्यासारखा 
पहारा करतो आहे मी 
ह्ा अॅचरयसच्या राजवाड्याच्या उंि सौधावर.  
रोज रात्री भरिारा ताऱ्यािंा िरबार –  
थंडी आचि उष्ट्िता क्रमाने आििारे 
हे तेजस्वी शास्ते 
आकाशाला तेजाने भरून टाकतात. 
ओळखतो मी प्रत्येकाला 
रोज बर्तो त्यानंा 

 उगवतानंा चन मावळतानंा 
पि मला आस आहे ती मात्र 
त्या एका ज्योतीिी 
एक नवा तारा – 
पूवसयोचजत अशी ती खूि 
तो खुिेच्या चिव्यािा प्रकाश 
रॉयमधून येिारा. 
एकि शब्ि उच्चारील तो – चवजय 
क्लायटेमनेस्रासाठी मोठीि बातमी असेल ती 
स्त्री असून जी हृियात 
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मिाच्या प्रहमतीने मनोरथ रिीत आहे. 
आता पुन्हा, िंवाने न्हालेला मी 
प्रहडतो - पुन्हा झोपतो - पि मला स्वप्ने पडत नाहीत. 
चनदे्रिी वैरीि - भीती पहारा करते आहे माझ्याजवळ.  
पळभर सुद्धा डोळ्याला डोळा लाग ूनये म्हिून 
जर मी काही गाव ेम्हटले – 
म्हितात ना की संगीत हे 
हृियचवकारावरले एकमेव औषध आहे. 
तर अश्रू झरतात डोळ्यातूंन 
चकती बिलले आहे हे र्र ह्ा चविाराने. 
मावळले ते जुन्या काळातले वैभव 
की जेव्हा इथला हक्किार 
ह्ा र्रािा स्वामी होता. 
म्हिून िेव कृपा करोत आचि पाठवोत तो प्रकाश  
ह्ा अंधाऱ्या रात्रीला शुभ बातमीने उजळून टाकायला. 
 
(खुिेिा उजेड चिसतो) 
 
रात्रीला िेतवनू चतला 
तेजोमय चिवसािे रूप िेिाऱ्या  
खुिेच्या स्वागताहस तेजा, 

 तुझे स्वागत असो. 
तुझ्याबरोबर आलेला चनरोप ज्यानंा ऐकवशील त्यानंा  
आरगॉसच्या रस्त्यातून 
आनंिाने नािायला लावशील तू. 
कोि आहे रे चतकडे! अहो! 
क्लायटेमनेस्राला जागी करा.  
आमच्या रािीने उषेप्रमािे उठले पाचहजे  
ताबडतोब चतच्या शय्येतून 
आचि केले पाचहजे स्वागत ह्ा ज्योतीिे  
श्रद्धापूिस शब्िानंी आचि 
उच्च स्वराने केलेल्या चवजयर्ोषाने. 
कारि- इलीयन शहर आमिे झाले आहे. 
स्पष्ट आहे ह्ा ज्योतीिा अथस. 
चवजयािे नुत्य सुरू करण्यात  
पुढाकार असेल माझा स्वतःिाि 
मी म्हि ूशकेन आता 
की िेवािंी कृपा आहे 
माझ्या स्वामीच्या पराक्रमावर 
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आचि माझ्यासाठी सुद्धा 
भाग्यािाि ठरिार आहे हा खूिेिा अग्नी  
आता ईश्वरकृपेने  
सुखरूप येवो अॅगमेमनॉन स्वगृही 
रे्ईन मी पे्रमाने त्यािा हात माझ्या हातात.  
इतर कशाबद्दल मात्र 
कुलूप लागलेले आहे माझ्या चजभेला.  
जर प्रभतीना चजभा असत्या 
तर हे र्रि सागं ूशकले असते 
स्पष्टपिे त्यािी कहािी. 
ठीक, ठीक. 
मी सुद्धा त्याचं्याशीि बोलतो 
की ज्यानंा माझे बोलिे समजेल. 
िार बंि आहे माझे इतरासंाठी. 
(पहारेकरी सौधाखाली उतरतो. राजवाड्यात हळूहळू चिव े लागतात. आतून 
क्लायटेमनेस्रािा चवजयोत्साहािा उद्गार ऐकू येतो. इतर चस्त्रया चतला प्रचतसाि िेतात. 
नंतर राजवाड्यातून एक िूत र्ाईर्ाईने बाहेर पडून शहराकडे जातो. त्याच्यामागनू इतर 
सेवक हातात हवनासाठी तेलािे बुधले, धूप अचि धूपिाण्या रे्ऊन वगेवगेळ्या चिशानंा 
जातानंा चिसतात. मग क्लायटेमनेस्रा िोन अनुिरासंह राजवाड्यातून येते, ती 
झ्यूसपढुच्या विेीवर धूप जाळते व त्याच्या पुतळ्यासमोर प्राथसना करते. 
हळूहळू उजाडत आहे. शहरातून आरगॉसिे श्रेष्ठी येतात. त्यािें क्लायटेमनेस्राकडे अजून 
लक्ष गेलेले नाही.) 

  
श्रेष्ठीवृांद : अॅचरयसिे बलिंड पुत्र 

मेनेलॉस आचि अॅगमेमनॉन,- 
सते्तिा राजिंड आचि प्रसहासन चमळवनू 
िोरे्ही झ्यूसकडून सन्माचनत झालेले 
त्यानंी आरगॉसिी एक हजार जहाजे 
हेलासच्या शस्त्रसज्ज युवकासंह 
प्रायॅमने केलेल्या अपमानािंा बिला रे्ण्यासाठी 
ह्ा बंिरातून हाकारली 
 
िहा वषस झाली ह्ा र्टनेला. 
मग उच्चरवाने गरजला त्यािंा 
युद्धाचभमुख क्रोध 
शोकवगेाने वडे्याचपश्या झालेल्या गरुडासंारखे 
जे एकाद्या उंि, एकाकी डोगरमाथ्यावर 
चर्रट्या र्ालतात, तरंगत राहतात 
त्याचं्या लुटल्या गेलेल्या र्रट्यावंर, 
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वाऱ्याचं्या लाटावंर जि ूवल्ही मारीत, 
आचि आक्रोशतात. 
त्याचं्या व्यथस झालेल्या श्रमाबंद्दल 
आचि हरपलेल्या अचभमानस्थानाबंद्दल 
जे त्यानंी सावधानपिे जपले हाते.  
अखेरीस एकािी आकाशस्थ िेवता 
झ्यूस, पॅन अगर अॅपोलो 
त्यािंा तो शब्िाला पारखा झालेला 
िुःखी, िूरवर पोििारा आक्रोश ऐकून 
िया येऊन त्याचं्या हताश स्स्थतीिी 
(कारि स्वगाच्या संरक्षक छत्राखालीि असते ना अवकाश?)  
पाठवतो एक वगेवान सूडिेवता 
पाठलाग करून हल्लेखोर अपराधािा योग्य तो बिला रे्ण्यासाठी 
 
त्यािप्रमािे 
पॅचरसच्या अपराधी बढाईला जबाब म्हिून 
झ्यूसने - साक्षीिार होता जो 
अचतथी आचि गृहस्वामी याचं्यामधला 
पाठवले अॅचरयसच्या मुलानंा 
त्याच्या आचि हेलनच्या 
चवजयोन्मत्त वागिकुीिे 
करण्यासाठी कडक पाचरपत्य. 
आता ग्रीस आचि रॉय िोरे्ही 
फेडताहेत आपले ऋि बरोबरीने 
विेनापीचडत गाते्र, जखमा अचि र्ाम ह्ाचं्या रूपाने  
गुडरे् बुडताहेत खोल जेव्हा रक्ताळलेल्या धुळीत  
आचि भाल्याचं्या चिरफाळ्या होताहेत पचहल्याि र्ावात.  
सध्या सारे आहे आता जसे चिसत आहे 
तसे त्यािा शवेट मात्र होिार 
चनयतीिेवतेच्या हुकुमाला अनुसरून 
जो कोिी चफरव ूनाही शकत. 
व्यथस जळत राहील अस्ग्न 
प्रायॅमच्या विेीवर 
बहुमोल अध्ये व्यथस वहातील 
स्वगसस्थ िेवासंाठी आचि 
अधोलोकातील शक्तीसाठी 
कुठलीही िेिगी 
अगर यज्ञीय ज्याला. 
शातंव ूनाही शकिार 
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वा चफरव ूनाही शकिार 
स्वगाच्या कोपाला 
त्यािा आग्रही उचद्दष्टापासून. 
 
भर वृद्ध होतो आम्ही तेव्हा 
जे सैन्यात िाखल झाले 
त्याचं्याबरोबर जाऊन 
आपला जवाबिारीिा वाटा उिलायला. 
काठ्यावर आपला भार टाकिारे आम्ही 
आमिी शक्ती बालकािंी, 
मिािी नव्हे. 
म्हिून आम्हाला मागे ठेवले त्यानंी इथेि.  
शक्तीहीनतेच्या दृष्टीने बालपि 
आचि वाधसक्य सारखेि 
अचवकचसत अवयवात, तसाि जीिसशीिस अंगात 
जीवनरस जि ूचनचद्रस्त असतो. 
चहरव्या िेठानंा काटे नसतात 
म्हिून चपकू लागलेल्या वयात 
वृद्ध मािसानंा तीन पायावंर िालाव ेलागते 
जि ूिुबळी बालकेि 
आचि चिवसािा प्रकाशात 
वाट िुकलेल्या स्वप्नासारखे िािपडत 
रहाव ेलागते भटकत. 
 
(श्रेष्ठीवृिंाच्या मुख्यािे क्लायटेमनेस्राकडे लक्ष जाते) 
प्रटडॅचरअसच्या कन्ये क्लायटेमनेस्रा रािीसाहेब, 
काय बातमी आली आहे कानावंर? 
र्डले आहे तरी काय? 
साऱ्या शहरात होमहवन सुरू करण्यािा 
हुकूम का चिला आहे आपि? 
वतसमान आले आहे का काही? 
स्वगसस्थ िेव आचि अधोलोकातील शक्तींच्या – 
आपल्या राज्याच्या संरक्षक अशा 
या साऱ्या  िेवताचं्या विेी 
शहराशहरातील आचि गावागावातील विेी 
आहुतींनी प्रज्वचलत होत आहेत 
िारी बाजंूनी स्वगापयसन्त धाव रे्िाऱ्या ज्वाला  
क्रोधािे सौम्यपिास पचरवतसन करण्यासाठी चवनवीत आहेत. 
पचवत्र लेपनाने ऐश्वयससंपन्न झालेली धग 
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असे िुर्ममळ लेपन की जे 
केवळ राजभाडंाराति उपलब्ध व्हावयािे 
हे सवस का र्डत आहे? 
रािी साहेब, कृपा करा 
सागंा जेवढे तुम्ही सागं ूशकाल 
अथवा जेवढे सागंण्यािी तुम्हाला मुभा असेल. 
सोडवा आम्हाला ह्ा झपाटिाऱ्या भीतीतून 
जी क्षिातं शत्रूसारखी िबतिबत 
नजिीक येते 
तर क्षिात आशा युक्त मनाला 
या धीर िेिाऱ्या धगधगिाऱ्या विेी चिसताि 
शरप्रमिी अशी हळूि चनर्नू जाते. 
सागंा आम्हाला 
म्हिजे आशा जागी होऊन हलका करील 
आमच्या हृियावरील 
रातं्रचिवस पीडिारा 
प्रितेिा भार 
र्डून गेलेल्या पापी र्टनानंी 
व्याकूळ झाली आहेत आमिी हृिये 
आचि ज्या पापी र्टनािंी िाहूल 
आधीि लागली आहे 
त्यानंीही व्याकूळ केले आहे आमच्या हृियानंा 
(क्लायटेमनेस्रा उत्तर न िेता श्रेष्ठीवृिंाकडे पाठ करून उभी रहाते.  
श्रेष्ठीवृिं पे्रक्षकानंा उदे्दशून बोलतो.) 
 
ऐकिार असाल जर तुम्ही 
तर चतच्या आशािायक सुरवातीपासून 
सागं ूशकेल सवस कथा 
असा आहे मीि एकटा मािसू 
िहा वष ेझाली त्याला 
पि मी चतथे होतो उपस्स्थत 
तेव्हा चमळालेल्या त्या र्ोर भचवष्ट्यसूिनेने  
िचकत झाले आमिे युद्धाला चनर्ालेले तरूि  
कवीवािीिे लाचलत्य, गायकािा र्ोष 
वृप्रद्धगत होतो वाढत्या वयाबरोबर 
आचि मी अजूनही सत्य सागं ूशकतो 
ईश्वरित्त असंचिग्ध खिखिीत स्वरात. 
कसे आमच्या रितत्पर जमातीिे 
ते िोरे् जुळे राजे 
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एकाि ध्येयाशी समरस झालेले असे िोन नेते  
त्यािें सूडबुद्धीने पे्रचरत हजारो भाले 
उत्तरेकडे रॉयकडे रोखून 
वाऱ्यासारखे भरारी मारीत चनर्ाले ते 
िार पंखाचं्या फडफडाटाने पे्रचरत होऊन. 
त्या चवशाल थोर आरमाराचं्या. स्वामीच्या  
सुयशािे जिू भचवष्ट्य वतसवीत, 
पक्षयािें िोन राजे 
राजवाड्याच्या नजिीक 
रस्त्याच्या भालाफेकीच्या बाजूला –  
एक केशरी भगव्या रंगाच्या चपसािंा  
एक पाढंऱ्या शपेटीिा 
साऱ्याचं्या अगिी नजरेसमोर बसून 
अधाशी वखवखलेल्या िोिींनी फाडीत होते ते 
एक गभसवती शशकजायेिे शरीर  
गभसभाराने जडावलेली होती ती 
त्या गभातील जीव आता चजतेपिीि  
झाला होता चशकार 
त्या अखेरीच्या अंधारात 
चिवस कधी उजाडलाि नाही त्यािा हा 
हाय! हाय! 
त्या िुःखि र्टनेसाठी करा आक्रोश  
पि तरीसुद्धा 
भल्यािा जय व्हायलाि हवा! 
सेनेबरोबरच्या चवद्वान भचवष्ट्यवते्याने 
पाचहले हे दृश्य 
आचि ओळखले त्याने 
की त्या सशािे भक्षक 
म्हिजेि ती आग्रही जोडी 
स्वभावाने अगिी चभन्न 
त्या िोन पक्षयाचं्या चभन्न रंगासंारखे  
अॅचरयसिे ते िोन पुत्र 
आचि युद्धाच्या सल्लागार मंडळात  
केली त्याने भचवष्ट्यािी र्ोषिा 
‘‘हे सत्य आहे की तुमिे सैन्य 
योग्य वळेी बनवील 
राजा प्रायॅमच्या नगरीला 
आपले भक्षय. 
रॉयिे पुजारी चतच्या तटबंिीच्या रक्षिासाठी  
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प्राथसनापूवसक ज्यािंा िेतील बळी 
त्या (मेढ्ाचं्या आचि बैलाचं्या) कळपािें 
बचलिान ठरेल व्यथस 
रॉयच्या र्ोर चवनाशात होईल साऱ्यािंाि स्वाहाकार!  
मात्र रॉयच्या अहंकाराला 
वसेि र्ालायला जािाऱ्यानंो, 
एक लक्षात ठेवा की 
िेवािंा कोप तुमच्या उज्वल चिवसावर 
अंधारािे सावट न टाको 
आचि तुमिे जहाज मागी लागण्यापूवी 
त्यावर िेवाचं्या क्रोधािा आसूड न पडो 
कारि सवस चजला भजतात 
ती कुमारी आरटेमीस् 
कसते जीवरे्िा दे्वष 
त्या झ्यूसच्या शीघ्रवगेी पंखाचं्या चशकारी कुत्र्यािंा  
ज्यानंी भयाने वडे्याचपश्या झालेल्या 
त्यािा असहाय्य बळीवर 
तीरासारखी झडप र्ालून हल्ला केला 
चतच्या आशापूतीिा-प्रसूतीिा क्षि येण्यापूवीि 
ज्यानंी धाडस केले चधक्कारण्यािे 
मातृपिाच्या हक्काभोवतीच्या चिव्य वलयािे –  
स्वगसस्थ िेवाचं्या नावाने आिरिीय चवधीभोवती  
असेि असते आिरयुक्त भीतीिे चिव्य वलय.  
असे सावधचगरीिे शब्ि बोलला उपाध्याय 
होय खरेि! आरमेचटस चतटकारा करते 
त्या गरूडाचं्या ताव मारिाऱ्या वतसनािा 
बोला–हाय! हाय। 
काय ही िुःखि र्टना म्हिून आक्रोश करा 
मात्र तरीही भल्यािा जय व्हायलाि हवा. 
 
पुढे उमटली आिखी 
त्या उपाध्यायािी वािी 
हे झ्यूसच्या सुंिर कन्ये 
प्राथसना करतो मी तुझी 
चहस्त्र प्रसहाचं्या सुकुमार छाव्यावंर 
तु प्रीती करतेस 
आचि शृगाल-मूषक-मृगी-शशकािंा 
खोडकर नवजात िुधचपत्या चपल्लािंीही काळजी  
तूि वहातेस. 
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जर आजवर तुझ्या स्वगीय मितीने 
शुभआशानंा यशािा फुलोरा लाभला असेल 
तर आज आमच्या दृष्टीस पडलेल्या सुचिन्हाना आशीवसिन िे. 
त्या चिन्हानंी काही अशुभ वतसले असेल 
तर ते नष्ट होऊ िे 
त्यानंी वतसवलेले शुभ मात्र 
फलदु्रप होऊ िे 
आता माझी पुढिी आतस प्राथसना आहे 
िेवाचधिेव अॅपोलोिा चनरामयकारी शक्तीला 
त्यािी भचगनी 
ग्रीक जहाजाचं्या ताफयानंा अटकाव करिारे 
वारे चनमाि न करो. 
चतिा कोप 
आनंिोत्सवाने पावन न झालेल्या 
अशा एका आगळ्याि यज्ञात 
बळीच्या रक्ताने 
आिखी एक समाधी चभजवण्यािी 
चनकरािी मागिी न करो. 
अशा रक्ताने उभारला जातो 
दे्वषािा मनोरा 
स्वतःिेि उत्पत्तीस्थान नष्ट करण्यासाठी 
िात ओठ खािारे, वडेे झालेले असते हे रक्त सिैव 
रहाते झुंजत हाडामासाचं्या मानवाशंी 
ियामाया नसलेल्या चनयचतच्या स्वरूपात. 
अशा ह्ा रक्तपाताच्या मागोमाग 
वहातात रक्तािे पाट 
त्याचं्याि संबंधीयाचं्या रक्तािे 
न चनमालेला, धुमसति राचहलेला क्रोध 
साऱ्या र्राण्यात अंधारािे आपत्तीिे जहर कालवतो  
तसेि चवश्वासर्ातािे आचि कलहािे 
बालकाच्या हत्येिा उगवलेला सुड असतो तो. 
 
अशा तऱ्हेने कॅलिासने 
राज्यकत्या वशंािे भचवतव्य 
त्या प्रयािकालच्या लोक चवलक्षि 
भचवष्ट्य चिन्हावरून वतसवले व 
त्या र्ातक शापासंबधंीिी भयसूिक वािी उच्चारली. 
अचधक अशुभाच्या भयात चमसळली 
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ज्याने शुभािी आशा 
आपि सुद्धा त्याच्या त्या संचिग्ध कथनाच्या 
सुरात सूर चमळवनू हाक िेऊ या 
म्हिा आता हाय! हाय! 
पि अखेर शुभािाि होऊ द्या जय 
 
होवो जय सत् तत्वािा! 
पि अखेर सत् म्हिजे तरी काय? 
आचि िेव म्हिजे तरी कोि? 
कोििे नाव चिले म्हिजे 
त्यािे सत्य स्वरूप वर्मिल्यासारखे होईल? 
जर मानवाने चिलेले नाव 
स्वीकारिार असेल तो 
तर ‘झ्यूस’ हे नाव 
िेईन मी त्याला. 
अजूनही गोंधळलेलेि आहे माझे मन 
 
कारि फार चिवस 
शोध रे्तो आहे मी 
स्वास्थ्यािी मितीिी हरएक आशा 
अजमावनू पहातो आहे. 
तरीपि 
माझ्या मनावरील औिाचसन्यािे 
पछाडीत रहािाऱ्या चनष्ट्कारि भीतीिे – 
ओझे हलके करील 
अशी तत्वप्रिाली सापडत नाही अजून 
श्रदे्धला आवाहन करिारे िुसरे नाव सुित नाही. 
हुरहुरत्या तकाला िुसरी साि चमळत नाही 
मग उरते केवळ एकि नाव – झ्यूस 
तो पचहला वचहला िेव नष्ट झाला 
पुरातन युरेनॉस – 
एकेकाळी प्रहसािाराने माजलेला 
अहंकाराने फुगलेला 
त्यािे नावचनशािही नाही माचहत होिार कोिाला यापुढे 
त्यािा वशं एकिा अस्स्तत्वात होता 
आचि पुढे नष्ट झाला 
ह्ािी आठविही रहािार नाही कुिाला. 
त्यािा बलशाली वशंज क्रॉनॉस 
आपली सद्दी भोगून गेला मग आपल्या वाटेने 
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िुसऱ्या एका जास्त बलशाली सते्तने 
चत्रवार पराभव केला त्यािा. 
आता सत्ताधारी आहे झ्यूस 
आचि जो चनष्ठनेे त्यािा जयजयकार करील 
त्याला हृियस्थ उत्स्फुतस जािीवनेे 
चवश्वािी गुरूचकल्लीि प्राप्त होईल 
 
झ्यूस–ज्याच्या संकेतािे पालन हाि आहे मानवाला 
ज्ञानसाधनेिा एकमेव मागस 
चवश्विालनािी एक सवसकालीक योजना 
आखून ठेवली आहे त्यानेि 
मािसाला शहािपि येते ते यातना िक्रातून गेल्यावरि. 
जुन्या अचरष्टाचं्या भाराने जड झालेले 
समोरून मारा करिारे वारे 
त्याला त्याच्या रास्त मागावरून हुसकून काढतात 
त्याच्या प्रहमतीवर अभे्र आितात 
मग त्या डोळ्यासंमोर अंधेरी आलेल्या जीवाला िुःख 
साथ िेऊ लागते 
आचि मग मािूस इच्छा नसली तरी 
शहािपिाने वाग ूलागतो. 
कारि आकाशस्थ प्रसहासनावरून सत्ता िालविाऱ्या शक्ती 
कठोरतेतूनि प्रकट करतात त्याच्या चजव्हाळा 
 
तर मग असेि झाले तेव्हा 
मनस्ताप भोगीत असलेला अॅगमेमनॉन 
कबूल करीना की आपला मागस िुकतो आहे 
धीर होईना तसे करण्याला त्याला 
आपल्या ग्रीक आरमाराच्या थोरवीति तो िंग 
आचि खोट्या अचभमानाला बळी पडून 
ज्यािा प्रचतकार करायला हवा होता 
अशा प्रचतकुल वाऱ्यात त्याने आपली चशडे उभारली  
िरम्यान त्यािे शस्त्रसज्ज सैचनक 
चकनाऱ्यावर मनाशी कुढत चफरत राचहले 
वाऱ्याला चशव्याशाप िेत 
आचि संपत आलेल्या अन्नपुरवठ्यािा फडशा पाडीत 
अॅचलस सामुद्रधुनीला रू्सळून काढिाऱ्या उधािावरून 
पचलकडे िॉलचकसच्या पाढंऱ्याशुभ्र छपराकंडे 
चिवसामागून चिवस डोळे तािून बर्त राचहले 
आचि तरीही स्रीमॉनकडून येति राचहले 
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सतत ते उत्तरेिे सोसाट्यािे वारे 
जहाजािें सागंाडे आचि िोरखंड कुजून जाऊ लागले 
नागंराच्या साखळ्या चवलग झाल्या 
पळ काढिारे लोक तोंड लपवीत चनर्ून गेले. 
सारे िात ओठ खाऊ लागले 
कंटाळलेले, चनराधार, भकेुले, हतबल झालेले. 
वाट पहाण्यािे चिवस वाढति गेले 
चिवसामागून चिवस जात राचहले 
लढाऊ हेलासिे सवोत्तम योदे्ध झपाट्याने मरगळत िालले. 
 
मग कॅलिास पुन्हा एकवार बोलला 
म्हिाला ‘‘आरचेमसने पाठवला आहे हा प्रचतकूल वारा’’ 
आचि उर्ड केला त्याने 
त्यावर चतने सुिवलेला उपाय 
ज्याच्या कल्पनेने, चशशासारख्या वजनाने 
िडपली गेली अॅचरअसच्या पुत्रािंी काळजे 
अश्र ूढाळू लागले ते 
त्यानंी अश्र ूढाळाव ेअसाि होता तो उपाय 
आचि अवाक होऊन 
ते आपले राजिंड धुळीत र्ासू लागले. 
 
मग तो वडीलधारा राजा म्हिाला 
‘‘काय बोलू आता मी? 
िेवािा उपाय चझडकारून लावला 
तर संकट ओढवले 
पि जर तो मान्य केला –  
जर चतच्या चनरागस कोवळ्या वयात 
माझ्या गृहाच्या आनंिकंिािी – माझ्या अपत्यािी  
मी स्वतः आपल्या हाताने हत्या केली 
पाचवत्र्याला लाथाडिाऱ्या अनैसर्मगक कू्ररतेने 
माझे चपतृत्व सागंिाऱ्या रक्ताने न्हािून 
माझे हात डागाळले तर – 
तर खचिति जास्त भीषि अनथस ओढवले. 
िोन्हीतला कुळलाही मागस पत्करला 
तरी पचरिाम एकि– 
सवसनाश! 
चवसर्मजत करायिे हे आरमार 
र्राकडे वळवायिी जहाजे 
आचि लावनू घ्यायिा भाली 
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चवश्वातर्ातकी पळपुटेपिािा चशक्का! 
– माझ्या सवाचधकारािा त्याग करायिा  
चमत्रराज्यािंा चवश्वासर्ात करायिा 
आता? ह्ा वळेी? 
छे! बिललाि पचहजे हा वारा– 
झालाि पाचहजे मेध 
कुमाचरकेिे रक्त वाचहलेि पाचहजे 
त्याच्या धुमसिाऱ्या त्वषेािी हीि मागिी आहे. 
बरोबर आहे त्यािें 
शुभािा जय होवो 
आचि माझे हे कृत्य अखेर न्याय्य ठरो. 
 
मग िढवले त्याने खोगीर आवश्यकतेिे 
त्याच्या हृियातल्या अचनचिततेच्या वािळाने 
आपली चिशा बिलली 
त्याच्या प्राथसनेिे पचरवतसन झाले अभद्र वािीत  
आचि त्याच्या बचलिानािे, अभद्रकृत्यात 
म्हिून तो– 
उशीराने झालेल्या प्रिीर्स पिातापाने 
त्यािे ते पळभरािे वडे संपल्यावर 
करतो आहे भरपाई 
त्या एकमेव अचविारी अन्यायािी 
चनलाजरा, हट्टी, वडेा उन्माि 
नरकवासाला सुद्धा आव्हान िेण्याइतका धीट 
करतो मािसानंा 
आचि चवनाशािी िके्र सुरू करतो 
जी त्याच्या करूिास्पि साध्याच्या मागावर 
कुठलीही चक्षती न बाळगता गडगडत रहातात  
म्हिून ॲगमेमनॉनने 
परत चफरिे नको असे चनचित करून 
आपल्या कन्येच्या जीवनािा 
बळी िेिे पत्करले – 
एका पतीद्रोह केलेल्या पत्नीसाठी 
होिाऱ्या युद्धाच्या सहाय्याथस 
एका वािळाने अडवलेल्या आरमाराच्या 
सुटकेिी खंडिी होती ती. 
 
लक्ष न िेता चतच्या अश्रूंकडे 
प्रकवा चतच्या ‘‘चपताजी, चपताजी’’ अशा आक्रोशाकडे 
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वा चतच्या कुमारवयाकडे 
त्याचं्या कीतीिी त्याचं्या युद्धािी प्रकमत 
जास्त वाटत होती चतिा न्याय करायला उदु्यक्त झालेल्यानंा 
म्हटली गेली एक प्राथसना 
चतच्या चपत्याने उच्चारले अनुजे्ञिे शब्ि 
चतच्या पायापयसन्त रूळिाऱ्या पोषाखात 
लटकी पडली होती तीिी गाते्र 
हो त्याच्या सहाय्यकानंी उिलून धरली चतला विेीवर उंि 
एकािे कोकरू उंिावर धराव ेतशी. 
पुन्हा आज्ञा केली चतच्या चपताश्रींनी एक बोळा आिायला  
आचि र्ट्ट िाबनू बाधंले चतिे मनोज्ञ ओष्ठ एका िोरीने, 
अॅचरयसिा वशं एकाद्या अशुभसूिक उद्गाराने 
शापला जाऊ नये म्हिून. 
धसमुसळ्या हातानंी चहसकला गेला चतिा कमरपट्टा 
आचि गळून पडली जचमनीवर चतिी केशरी रेशमी वसने 
चतच्या मारेकऱ्यािंा शोध रे्ऊ लागली चतिी नजर 
आचि त्याच्यापकैी प्रत्येक 
एकाद्या चित्रकाराच्या चिव्य स्वप्नाला मागे टाकील 
असे चतिे सौंियस पाहूनही 
नाकारीत होते चतला िया – 
चजिी भीक मागत होती चतिी अबोल नजर 
आवाज फुटावा म्हिून धडपडिारी. 
कारि पूवी पुष्ट्कळिा 
जेव्हा चतच्या चपत्याच्या भोजनगृहात 
मेजवान्या होत वीरासंाठी, 
तेव्हा – 
साध्याचसध्या कसबाने व श्रद्धापूिस प्रशसंा गात 
बासरीच्या शुद्ध सुराशी मेळ करीत 
चतिा अक्षत आवाज – 
चतसऱ्या मद्याघ्याच्या वळेी 
चपत्याच्या प्रसहासनाजवळ ती उभी असतानंा 
सवािे अन्तःकरि चवरर्ळवून टाकीत असे. 
नंतर काय काय र्डले ते पाचहले नाही मी  
आचि बोलिार नाही मी त्याबद्दल 
पि ही एक गोष्ट मला माचहत आहे 
कॅलिासने वतसवलेली सारी भचवष्ट्ये खरी ठरिार खचित 
न्यायािा तराजू शवेटी औचित्याकडेि झुकतो 
मारेकरी मारला गेल्याचशवाय रहािार नाही 
पि आता भचवष्ट्यकथन पुरे 
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जे होिारि आहे 
ते काळ िाखवीलि 
पि टाळू मात्र शकिार नाही 
मग आगामी संकटे कोसळण्याआधीि 
त्याचं्यासाठी शोक करून काय फायिा? 
र्टना आखलेल्या मागानेि र्डत रहािार 
जशा भचवष्ट्यवते्याने आधीि वतसवलेल्या आहेत तशा. 
पि जे आता लवकरि र्डिार आहे 
त्यात शुभािा चवजय होवो 
हीि प्राथसना करतो आता आम्ही 
इथे अॅगमेमनॉच्या र्री 
या आरगॉसच्या भमूीिे रक्षि करण्यासाठी 
एकाकी खडे असलेले आम्ही. 
 
(आता उजाडले आहे. रािी आता वळून श्रेष्ठीवृिंाकडे तोंड करून उभी रहाते.) 

  
श्रेष्ठवृांद : क्लायेमनेस्रा तुझ्या बोलावण्याला मान िेऊन 

आलो आहोत आम्ही 
आमिा राजा आचि नेता उपस्स्थत नसतानंा 
आचि त्यािे प्रसहासन चरकामे असतानंा 
त्याला िेण्यािा मान त्याच्या पत्नीला िेिे 
हे आमिे कतसव्य आहे. 
काही चनरोप चमळाला आहे का तुम्हाला? 
काही िागंल्या बातमीमुळे का होत आहेत हे यज्ञयाग? 
का अनेक चिवस मनी बाळगलेल्या आशिेा पूतीक्षि 
नजीक आला म्हिून आहेत हे धन्यवाि िेण्यासाठी?  
पे्रमाने चविारतो आहे मी 
आचि चततक्याि चनष्ठेने स्वीकारीन 
चमळालेले उत्तर तसेि मौनही. 

  
क्लायटेमनेकरा : जर लौचकक म्हि खरी असेल 

तर रात्रीच्या ियामय गभाशयातून 
सूयोियाबरोबर िागंली बातमी बाहेर पडावी. 
पि तुमिी आशा चजिी कल्पनाही करण्यास धजली नसेल 
इतकी उत्कट आनंि िेिारी बातमी आहे. 
आपल्या आरगॉसच्या वीरानंी 
प्राअॅमिी नगरी प्रजकली आहे. 

  
श्रेष्ठीवृांद : काय केले आहे म्हिता वीरानंी?  
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माझ्या ऐकण्यात िूक झाली असावी. 
छे! चवश्वास नाही बसत. 

  
क्लायटेमनेकरा : रॉय आता आपले झाले आहे. 

हे बोलिे तर स्पष्ट आहे ना? 
  
श्रेष्ठीवृांद : आनंिाश्रूंनी माझे डोळे भरून आले आहेत. 
  
क्लायटेमनेकरा : ह्ातून तुमिी चनष्ठाि चिसून येत. 
  
श्रेष्ठीवृांद : पि ह्ा बातमीच्या खरे पिािा काही चनचित पुरावा आहे का? 
  
क्लायटेमनेकरा : आहे तर! अथात एकाद्या िेवाने मला फसवले नसले तर! 
  
श्रेष्ठीवृांद : िेवाने कसले तरी स्वप्न पाडल्यामुळे तुमिा असा समज झाला का? 
  
क्लायटेमनेकरा : स्वप्न? स्वस्प्नल कस्ल्पताच्या गोष्टी करीत बसिारी का आहे मी? 
  
श्रेष्ठीवृांद : तर मग खचिति खात्रीलायक पुरावा नसलेल्या बातमीति 

समाधान मानीत बसला आहा ंतुम्ही! 
  
क्लायटेमनेकरा : एकािी अडािी मुलगी म्हिून माझ्यावर टीकाि करायिी ठरवली आहेत तर तुम्ही! 
  
श्रेष्ठीवृांद : बरे तर मग सागंा. केव्हा प्रजकले गेले रॉय? 
  
क्लायटेमनेकरा : ह्ा आजच्या रात्र – 

चजच्या गभातून हा तेजोमय सूयस अवतरला आहे. 
  
श्रेष्ठीवृांद : रॉयहून इतक्या लाबं, 

इतक्या त्वरेने कोिता िूत िौडू शकला बरं? 
  
क्लायटेमनेकरा : अस्ग्निेव! 

इडाने प्रथम िेतवली त्यािी तळपती शलाका 
आचि चतथून ओळीने खुिेच्या ज्योती मागे ज्योत पेटत 
ह्ा राजवाड्यापयसन्त वाता येऊन पोिली 
इडानंतर लेमनॉसवरच्या हर्ममसच्या कड्यावर पेटली ज्योत 
त्या बेटानंतर 
वरवर ज्वाला जािाऱ्या मशालीिा संकेतचटपिंारा चतसरा 
होता अेथॉस–झ्युसिा खडक 
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चतथे ज्वालेने अंधाऱ्या क्रोशानंा मागे टाकीत झेप रे्तली 
त्याबरोबर पहाऱ्यावरिे लोक चतिे स्वागत करीत पटकन उठले 
आचि आकाशात एका प्रकाशाच्या 
जुळ्या मनोऱ्याने आपले वरिे टोक खुपसले 
वाटिाल झालेला सगळा मागस उजळीत 
आचि िाबकाच्या फटकाऱ्यासारख्या (िमकिाऱ्या) चवजेसारखी 
एका झेपेत उचनयन ओलाडूंन गेला 
तो चवतळलेल्या सोन्यासारखा 
पेटत्या राळेिा िमिमाट. 
सूयोिय झाल्यासारखे मासे नाि ूलागले 
भलूुन जाऊन त्या संकेतज्वालेच्या प्रकाशाने 
मचॅकसटॉसच्या चशखरावंर सूयोियािे 
प्रचतप्रबब उमटले त्या लखलखाटाने 
झोप, अनपेचक्षतता वा आळस वज्यस असलेला चतथला पहारेकरी 
उठ्या त्या चनरोपाशी इमान राखून 
आचि त्याच्या पेटत्या ओंडक्याचं्या उजेडाने 
यूरायपसच्या खाडीपयसन्तिे चवस्तृत अंतर कापले 
चतथे त्यािा पेटता चनरोप मेसपॅीच्या पहारेकऱ्यानंा चमळाला 
त्यानंीही पेटवला अस्ग्न आपल्यापरीने 
आचि वाळलेल्या झुडपाचं्या रिलेल्या चढगानंा पेटवनू 
चनरोप पुढे पोिवला. 
तो अद्याप क्षीि न झालेला तेजस्वी चकरि 
एका उड्डािात अॅसापसिे मिैान ओलाडूंन गेला 
आचि िंद्रासारखा तेजामय प्रकाश त्याने 
चसथीसनॅच्या टोकिार खडकावंर पाडून 
चतथल्या पहारेकऱ्यानंा उठवले, 
आचि या धावत्या संकेताच्या वाटिालीस 
गती िेण्यास उदु्यक्त केले. 
तसाि पुढे उड्या रे्त राचहला तो उष्ट्ि झोत 
गॉरगॉचपसच्या तलावावरून जात त्याने 
इचगप्लॅन्कटस् गाठले आचि 
डोंगराळ प्रिेशात रहािाऱ्या त्या 
पहारा करिाऱ्या लोकानंा 
भरपूर फादं्या आचि रानगवत गोळा करण्यास लावले 
आपल्या खुिेच्या जाळाला 
त्यानंी यथेच्छ इंधन र्ातले 
आचि मग एकािी राक्षसी िाढी फुटावी 
त्याप्रमािे तो अस्ग्न वर उफाळला 
त्याने सरॅोचनक आखातासमोरच्या 
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गवोन्नत सुळक्यावरून उडी रे्तली 
आचि आपल्या राजरस्त्याचं्या शजेारीि असलेल्या 
उंि अॅरॅक्नीअसला तो पोिला 
आचि चतथून ह्ा ॲचरयसवशंीयाचं्या राजवाड्यावर 
फाकले त्या चवजयी अस्ग्निे तेज 
ज्यािा इडाच्या ज्वालेच्या वशंात झाला होता उगम.  
श्रेष्ठींनो अशी पूिस केली 
माझ्या मशालधारी पहारेकऱ्यानंीही 
एकाद्या धमसकृत्यासारखी ही शयसत 
प्रत्येकजि आपल्या नेमलेल्या चठकािी 
एकचनष्ठतेने एकापाठोपाठ आपली कामचगरी बजावीत होता. 
पचहला आचि शवेटिा 
िोरे्ही शयसतीच्या चवजयािे सारखेि मानकरी. 
हा आहे माझा पुरावा आचि माझे संकेतचिन्ह 
जे मी तुम्हापंुढे ठेवते आहे. 
अॅगमेमनॉनने रॉयहून मला पाठवलेला हा संिेश. 

  
श्रेष्ठीवृांद : बाईसाहेब, 

ईश्वराला धन्यवाि िेऊि आम्ही यथावकाश 
पि सध्या मात्र पुरता आस्वाि 
घ्यायिा आहे आम्हाला ह्ा र्डलेल्या नवलािा. 
आचि सचवस्तर सारे ऐकायिे आहे तुमिे वक्तव्य. 
सागंा ना पुन्हा आम्हाला 
त्या वातेिी सारी हकीकत! 

  
क्लायटेमनेकरा : आज रॉयनगरी ग्रीकाचं्या ताब्यात आहे. 

चतच्या तटावंर रु्मताहेत आरोळ्या 
ज्या एकमेकात चमसळू शकत नाहीत. 
एकाि भाडं्यात तेल आचि स्व्हनीगर ओता  
ते एकमेकापंासून वगेळे होत लहरत रहातील 
पि ते चमसळिार नाहीत कधीि. 
तसेि मला वाटते. 
त्या अरंूि रस्त्यामंधून 
कानाला तापिायक वाटिारा 
एक चवसंवािी सूर उमटतो आहे – 
बंधनात पडलेल्याचं्या प्रककाळ्या 
आचि त्यानंा बंिीवान करिाऱ्या जेत्यािें चवजयर्ोष. 
काही आनंिी, काही िुःखी अलग अलग 
रॉयमधील चस्त्रया 
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मृत नवऱ्याचं्या आचि बंधूच्या कलवरावं 
र्ालून रे्त आहेत स्वतःला 
वृद्ध चपतामह मुलानंातवासाठी 
शोक करीत आहेत 
आचि त्यािें शोकोद्गार हे गुलामािें रूिन आहे. 
हे सारखे जािवते आहे त्यानंा 
आचि मग चवजयी झालेले वीर 
रात्रभर िाललेल्या लढाईनंतर 
भटकत आचि लुटालूट करीत 
न्याहारीसाठी भकुावलेले असे ते 
संिार करीत आहेत. 
आचि त्यािें यजमान मात्र 
धुळीत चनपिीत पडलेले आहेत. 
कुठलेि चनयम पाळायिी जरूर नाही. 
कुिी कुठे जाव ेह्ािा चनबसध नाही 
प्रत्येकाने आपल्याला नशीबाने चमळेल ते घ्यायिे. 
रॉयमधल्या प्रजकून रे्तलेल्या र्रामंधून 
वस्तीला राचहलेले ते 
अखेर आज रात्री 
आपल्याला कोरड्या पारं्रूिात लपेटून रे्ऊन 
चहमपातापासून सुरचक्षत असे 
पहारा करण्याच्या कामचगरीपासून सुटलेले. 
सुखाने झोपतील चतन्हीसाजेंपासून पहाटेपयसन्त. 
जर त्या चजत नगरीत ते 
ज्या िेवािंी ती वसतीस्थान होती 
त्या िेवािंा आिराने मान राखतील 
आचि पचवत्र स्थाने चवटाळून टाकिार नाहीत 
तरि त्या आजच्या जेत्यावंर 
उद्यािे चजत ठरण्यािी पाळी येिार नाही. 
मात्र अनचधकृत लूटमार करण्यािी लालसा 
संपत्ती गोळा करण्यािा मोह 
आमच्या चशपायानंा न पाडो 
कारि त्यामुळे ते स्वतःिेि नुकसान करून रे्तील. 
कारि अजून परतीिा प्रवास व्हावयािा आहे  
िेवाच्या कृपेने ते सुखरूप आमच्या नजरेस पडोत 
जर त्यािंी जहाजे पाच्या कलंकापासून बिावनू मागसस्थ होतील, 
तर मग िेव त्यानंा 
परतीच्या सुखरूप प्रवासािे वरिान िेतील 
अथात ज्यािंी आठविही उरलेली नाही 
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त्या मृतािंा जागृत कोप जर 
त्यािंा अनपेचक्षतरीत्या सूड रे्ण्यास 
चतष्ठत उभा नसला तरि ते वरिान त्याना प्राप्त होईल. 
एका स्त्रीिे शब्ि आहेत हे 
सवाच्या नजरेसमोर 
सत्तत्वािा जय होवो 
वािंग कलहावर मात करून. 
माझ्या आयुष्ट्यात पुष्ट्कळ सुखि गोष्टी आहेत 
त्या साऱ्यािंा मी आता उपभोग रे्ईन. 

  
श्रेष्ठीवृांद : बाईसाहेब, 

एकाद्या पुरूषासारखेि आहेत तुमिे शब्ि 
वत्सल आचि शहािपिािे पि 
आता तुमच्या स्वतःच्या तोडून 
चवश्वासाहस पुरावा चमळाला आहे आम्हाला 
तेव्हा आम्ही आता पुन्हा िेवानंा गौरवण्यास चसद्ध होऊ  
त्याचं्या कृपाप्रसािाला 
आत्यंचतक श्रदे्धिा प्रचतसाि िेिेि उचित आहे. 
 
(क्लायटेमनेस्रा राजवाड्यात जाते) 

  
श्रेष्ठीवृांद : हे झ्यूस, 

सवस स्वगसस्थ शक्तींच्याहून श्रेष्ठ असलेल्या, 
हे स्नेहपूिस चनश,े 
तुझ्या त्या र्ातक चनिायक प्रहारानंी 
युद्धकौशल्याबद्दल प्रचसद्ध असलेल्या 
आरगॉसच्या नावाभोवती अचवनाशी कीतीिे 
तेजोवलय चनमाि केले. 
अशी रात्र की जीमध्ये 
रॉयच्या मनोऱ्याभंोवती फेकण्यात आले 
एक पके्क जाळे 
असे की ज्यातून कोिाही मत्यस मानवाला 
मग तो थोर असो वा क्षुद्र – 
करून रे्ता येिार नाही सुटका 
भीषि सवसनाशािा प्रािर्ातक सापळाि होता तो 
ह्ामागे चिसतो आहे झ्यूसिा हात 
झ्यूस–आम्ही भजतो त्याला 
त्यािा अचवनाशी कायिा 
यजमान आचि अचतथी 
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िोर्ानंीही किर राखली पाचहजे त्यािी 
त्याने चकतीतरी पूवीि पॅचरसवर 
रोखला शर, वाकवनू धनुष्ट्य आपले 
आचि गचतमान केला 
काळजीपूवसक नेम धरून आपला सूड 
फार त्वचरत पोिेल असा नाही 
प्रकवा पार ताऱ्याचं्या पलीकडे जाईल असाही नाही  
तर चनचित केलेल्या चिवशी न्यायािे ऋि फेडले जाईल अशा बेताने. 
 
‘‘झ्यूसच्या शक्तीने 
भल्याभल्यानंा ओढले आहे 
आपल्या उंि स्थानावरून खाली.’’ 
म्हिू शकतो आपि हे 
आचि आरंभापासून अखेरीपयसन्त 
रेखाटू शकतो त्या हातािी करिी 
झ्यसूला असते साऱ्या र्चटतािें पूवसज्ञान 
पि तो जसजसे योचजत गेला 
अगिी तसतसाि झाला त्यािंा शवेट. 
 
कोिी एक म्हिाला, 
‘‘पचवत्र वस्तंुिे सौंियस 
पायाखाली मातीत तुडविाऱ्या 
मािसािे स्वच्छंि आिरि 
लक्षात रे्ण्याजोगे आहे 
असे िेवानंा वाटत नाही – 
अंश्रदे्धतेिे द्योतक आहे ही समजूत! 
सत्य आता स्पष्टपिे उर्ड झाले आहे. 
अहंकाराला भोगाव ेलागले आहे 
आपल्या करिीिे फळ. 
आचि जे सत्पक्षाच्या कल्पनेला तुच्छतेने हसले 
आचि ज्यानंी बढाया मारून 
आपला चवश्वास ठेवला. 
शसे्त्र आचि राजािें फुगलेले खचजने यावर 
ते चनयतीने त्याचं्यासाठी आखलेल्या मागाने गेले 
मध्यम मागस हाि शवेटी सवोत्तम 
गरीबपिाही नको आचि अहंमन्यताही नको 
पि याबद्दल काही स्पष्ट चनयम आखून 
िेता येत नसल्याने  
अस्स्थर, असमंजस मनाला ग्रहि होत नाही ह्ािे 
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त्यामुळे त्यािंा अंचतम हेतू साध्य होत नाही 
आचि मग नंतर वळून िुसरा मागस िोखाळिे शक्य होत नाही 
आचि एकिा का मािसाच्या हातून अचतक्रमि झाले 
व संपत्ती आचि अहंमन्यता ह्ाचं्या भरात 
त्याने उच्च न्यायमचंिराला चझडकारले 
की मग त्याच्या पापाला 
त्या पूवीच्या सुरचक्षत संचिग्धतेत िडून रहाण्यािी 
आशाि कधी करायला नको 
– याप्रमािे परतीिी वाट बंि झाल्यावर 
मोहरूपी सैतान – 
नरकािी वाट िाखविारा – 
त्याला िुकीच्या मागावर 
पुढेपुढे ढकलीत रहातो 
आचि एकिा का त्यािा मोहक ताजेपिा 
कलंचकत होउन गेला– 
र्ािीने बरबटून अपचवत्र झाला 
आचि कवडीप्रकमतीिा चहिकस काशािा धातू  
जसा कस जोखिाऱ्या र्िानंी काळवडंत जातो 
तसा तो चनष्ट्प्रभ होऊन पडला 
की त्यािी क्षुद्रता साऱ्याचं्या सहज लक्षात येते 
मग प्रत्येक नवीन उपाय 
नवीन चनराशाि रे्ऊन येतो 
नंतर उडत्या पाखरािा पाठलाग 
करिाऱ्या एकाद्या मुलाप्रमािे 
त्याच्या वशंावर आचि िेशावर 
मत्यस शरीराला सहन होिार नाही 
इतकी भीषि भचवतव्यता 
तो ओढवनू आितो 
मग िेव कुठल्याही प्राथसनेकडे 
कानाडोळाि करतात 
जर एकाद्या मानवी डोळ्यात ियेिे पािी िमकले  
तर न्यायासनाच्या कायद्याने 
गुन्हेगाराच्या अपराधािा वाटेकरी 
होतो तो ियाद्रस झालेला 
आचि त्याच्याबरोबर 
मृत्यूलाही सामोरा जातो. 
असाि पॅचरस – कठोर चनयतीिे लक्षय होऊन 
मोहाने फसून 
आपल्या यजमानाच्या पंक्तीला भोजनाला बसला 
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आचि मग त्यािी पत्नी हेलन चहला भ्रष्ट करून 
ॲचरअसिे र्रािे आचि झ्यसूिा कायिा 
ह्ानंा लाज आिील अशी वतसिूक 
त्याचं्या हातून र्डली 
आचि आरगॉसमध्ये 
ढाली आचि भाल्यािें रिलेले ढीग 
आचि लोहाराचं्या भट्टीवरील 
आचि गोिीतील गोगाट 
आमच्यासाठी ठेऊन 
चतने अलगि उंबरा ओलाडंला 
आचि सोडला आपला राजमहाल 
ज्यामुळे चतिी भीचत जागी व्हावी 
त्यािे भय न बाळगता 
आचि रॉयला आंिि म्हिून आिला चतने 
सवसनाश रक्त आचि अश्रू. 
इथे, चतने त्याचगलेल्या चतच्या र्रात 
चतिा पचरिारकािंा आचि कमसिाऱ्यािंा आवाज 
करीत राचहला चजव्हाळ्याने आचि खेिाने रूिन. 
हाय रे हे गृहा! हाय रे राजा! चकती करूिास्पि हे! 
हाय! जीवर चतच्या चप्रय मस्तकािा 
नाजूक ठसा उमटला आहे ती ही उशी! 
चतथे चतिा पती पडला आहे आपल्या खोलीत 
अन्नपाण्यावािनू 
शोकार्ाताने मूक होऊन 
सागरावरून भरारी रे्ऊन पलीकडे 
पोिते आहे त्यािे चित्त. 
िोषारोपयुक्त नव्हे तर आतुरतापूिस 
केवळ एक भतू राज्य करील आता ह्ा राजवाड्यावंर 
कबरस्तान होईल ह्ा र्रािे 
चतच्या पुतळ्यािे मोहक चनष्ट्कलंकत्व 
त्याच्या एकलेपिािी व्यथा वाढवीत आहे 
त्याच्या डोळ्यातील आस सारखा शोध रे्ते आहे. 
पि तो िेतन्याने रसरसलेला डौल चथजला आहे 
त्या सौंियािा बहर अस्त पावला आहे 
चतिी नजरेसमोर उभी रहािारी चिते्र 
त्याला फसव ेआचि क्षचिक सुख िेतात 
जेव्हा गडि अंधारात खप्नमग्न असा तो चतला बर्तो 
बर्तो व चतला कवळायला धावतो – 
आचि त्याच्या बोटातूंन चनसटल्यामुळे 
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त्यािे ते सवसस्व अलगि सटकून जाते 
तेव्हा चनदे्रच्या झाकळलेल्या पथावरून 
पंखावर तरंगत येिारे ते स्वप्न 
तो पकडून ठेव ूशकत नाही. 
अशी आहेत हा राजमहाल भोगीत असलेली 
ममसस्पशी िुःखे 
आचि इकडे ह्ािवळेी आरगॉसच्या रस्त्यामंधून –  
आमिे सारे पुरूष हेलासच्या भमूीपासून 
इतक्या िूर गोळा झालेले असल्यामुळे 
िुःख जास्ति कष्टप्रि होऊन राचहले आहे. 
प्रत्येक चपतृहीन र्रात 
प्रत्येक पतीहीन शय्येवर 
हताशतेिी धारिार तलवार वार करते 
ज्याचं्या साऱ्या आशा 
चवशीिस झाल्या आहेत 
आचि कु्रद्ध चतरस्कार 
ज्याचं्यावर विसस्व गाजवतो 
अशा हृियावंर 
पुरूष युद्धावर पाठवले जातात 
पि ते परत मात्र येत नाहीत 
आपि त्याचं्यासाठी राखून ठेवलेले 
स्वागत स्वीकारण्यासाठी 
येते केवळ 
कलशात भरलेली रक्षा 
 
कारि युद्धिेव म्हिजे एक सावकार आहे 
तर नरमासं हे त्याच्या पेढीतील सोने आहे. 
रॉयच्या युद्ध के्षत्राच्या धडधडिाऱ्या भट्टीजवळ 
जेथे तलवारीवर तलवारी पडतात – 
तेथे बसतो तो आपला तराजू रे्ऊन 
आचि भाल्यािे टोक सुकतानंा नजर ठेवतो  
आचि वाट पहात बसलेल्या र्रानंा पाठवतो तो 
त्या खचनजातला उरलेला गाळ – 
थोडीशी धूळ – 
चमत्रहृियातील कढत अश्र ूचटपून काढण्यासाठी 
िागंले भरपूर माप 
एका बेतशीर कलशात 
नीटनेटके भरून मोहोरबंि केलेले 
त्यानंी पाठवलेल्या मािसािी 
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रास्त प्रकमत म्हिून 
अश्र ूगाळीत ते त्यािी स्तुचत करतात 
आचि म्हितात! 
‘‘योद्धा होता तो’’ प्रकवा 
‘‘शूरािे उिात्त मरि स्वीकारले त्याने 
िारी बाजंूनी मृत्यूने वढेलेले असताना’’ 
आचि सक्रोध नाराजी हळूि पुटपटुते, – 
‘‘हो ना – िुसऱ्याच्या पत्नीसाठी!’’ 
आचि अशा रीतीने 
िुःखातून कडवटपिा उद्भवतो 
जो भीतीपोटी झाकावा लागतो. 
जाऊ िेत सारे राजे आचि त्यािें ते सूड! 
पि इचलऑनच्या प्रभतीखाली 
खोलवर पुरलेले आहेत मृत झालेले 
चतच्या भमूीिे वारस 
आचि ती – 
चजिे रक्त त्यानंी साडंले 
ती आपल्या जेत्यानंा चिरचनदे्रत 
आच्छािून टाकते आहे. 
एका राष्ट्रािा आवाज 
क्रोधाने जोरिार झालेला 
एकाद्या सवसव्यापी शापाप्रमािे 
जीवरे्िा र्ाव र्ालतो. 
वाट पहातो आहे मी 
गुप्त संकटाच्या सूिनेिी 
आचि चभतो आहे की 
या वाईटाहून अचधक वाईट 
तर काही कानी येिार नाहीना म्हिून. 
आपले मृत बळी पलटिीनीि जो मोजतो 
त्याच्यावर िेवािी करडी नजर असते. 
आचि जेव्हा त्यािे सुिैव 
त्यािे सगवस यश 
सचे्चपिािा कायिा चवसरते 
तेव्हा काळ्या कराल सूडिेवता 
त्यािे सामथ्यस खच्ची करिारा 
प्रचतवार िीर्सकाल करीत रहातात 
आचि त्यािे तेज काळवडंते 
आचि अखेर चवस्मृतीच्या अंधाऱ्या गतेत 
तो गडप होतो. 
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अपार कीती वा अवास्तव स्तुती – 
िोहोत अचरष्टािी िाहूल असते. 
ईश्वराने धाडलेले 
तीव्र वीजेिे लोळ 
उच्च पवसतानाि हािरवतात 
म्हिून ज्यामुळे सारखा सलत रहािारा दे्वष उद्भवत नाही. 
असेि ऐश्वयस मी पसंत करतो 
शहरे उध्वस्त करिे नको आहे मला 
युद्ध आचि िैवगती याचं्यापायी 
स्वातंत्र्य आचि जीवन गमावनू बसिाऱ्याचं्या 
गुलामचगरीिशसक शृखंला लेिे नको आहे मला. 
(अत्युते्तचजत होऊन ओरडिाऱ्या व जयर्ोषिा िेिाऱ्या चस्त्रयािंा आवाज ऐकू येतो. 
एकिोरे् श्रेष्ठी बाहेर जातात व लगेि बातमी रे्ऊन येतात. श्रेष्ठीवृिंातले चनरचनराळे 
सभासि पृथक्पृथक् पुढीलप्रमािे आपल्या प्रचतचक्रया व्यक्त करतात.) 
 
 

वृांदाचे सदकय : 
 

त्या खुिेच्या ज्वालेने चिलेली बातमी ऐकल्यापासून 
रस्त्यारस्त्यातून वावड्या उडत आहेत 
ठेवावा का आम्ही त्यातल्या एका शब्िावर तरी चवश्वास? 
का आहे ही कुिाला तरी स्फुरलेली फसवी कथा? 
पोरकट, भरकटलेल्या मेंिूिी कचथत कहािी? 
अशा बातमीने तुमच्या आशानंा पंख फुटाव े
तर लवकरि आढळून येईल तुम्हाला 
की अस्ग्नज्वालाही असत्य बोलू शकते 
सत्य र्टना उलट्यापालट्या होतात 
आचि श्रद्धा चनष्ट्फळ ठरते. 
साऱ्याि चस्त्रया अचधऱ्या वृत्तीच्या असतात, 
खुिेच्या ज्याला उफाळतात 
अगिी सहज मनावला जाऊन 
चवश्वास आनंितो. 
चस्त्रयाचं्या कंठातून अफवा डागल्या गेल्या 
की त्या त्वरेने पसरतात – 
ठाऊकि आहे आपल्याला हे. 
पि हेही ठाऊक आहे आपल्याला 
की चततक्याि जलिीने त्या लुप्तही होतात. 
 
(श्रेष्ठीवृिं जातो. बरेि चिवस लोटले आहेत असे सुिवण्यासाठी थोडा वळे रंगभमूीवर 
काहीि र्डत नाही व नंतर श्रेष्ठीवृिं अत्यन्त उते्तचजत अशा स्स्थतीत पुन्हा प्रवशेतो) 
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श्रेष्ठीवृांद : 
 

आता लवकरि समजेल आपल्याला 
ज्वालािंी ती टप्प्यािंी शयसत. 
ती मध्यरात्रीिी मशाल चमरविूक 
तो खुिेच्या ज्वालािंा संिेशवाहक 
सत्य सागंत होता. 
का सुखस्वप्न होते ते सारे – 
आचि त्या अग्नीने आपली फसविूक केली होती! 
पि पहा! एक िूत येतो आहे 
चकनाऱ्याच्या बाजूने वर 
ऑचलव्हच्या पानािंा मुकुट त्याला आहे तो 
आचि आिखी पलीकडे िूरवर 
तप्त धुळीने माखलेला 
शस्त्रधारी योद्ध्यािंा एक ताफा 
चशस्तीत पावले टाकीत येत आहे. 
मला सागंते आहे (हे दृश्य) 
की हा िूत काही िूपिाप उभा रहािार नाही 
प्रकवा रॉयमधून चनर्िारा धूर र्ोचषत करण्यासाठी 
पाईनच्या लाकडािंी शकेोटीही पेटविार नाही 
त्यािी बातमी एकतर आपल्या सुखात िुप्पट भर र्ालील 
नाहीतर – 
पि िेव ते िुसरे काही र्डू न िेवोत! 
पचहल्या दृचष्टके्षपात तर र्टना िागंली असावीशी वाटते 
आता साक्षीपुराव्यानंतरही ती िागंलीि ठरो. 
जे कोिी आरगॉसच्या बाबतीत 
ह्ाचवरुद्ध व्हाव ेअशी प्राथसना करील 
त्याला त्याच्या अंतरंगातील मूखसपिािी 
जे भोग ूद्या. 
 

(एक िूत प्रवशेतो) 
  
दूत : आरगॉस! 

माझ्या पूवसजानंी चजच्यावर सिंार केला 
त्या चप्रयतम भमूी! 
िहा वषानी आज र्री येतो आहे मी! 
इतर साऱ्या आशा व्यथस झाल्या 
पि ही मात्र सफल झाली आहे 
मी धजत नव्हतो आशा करायला 
की मृत्यूनंतर, 
जीवर माझा हक्क आहे 



 अनुक्रमणिका 

अशी हवीहवीशी वाटिारी चवश्रातंी िेण्यासाठी  
माझी स्वतःिी भमूी मला पोटात रे्ईल 
आता धन्य धन्य असो आरगॉस 
आचि त्या सूयािा सुखकर प्रकाश 
आचि त्यािबरोबर धन्य असो 
झ्यूस – ह्ा प्रिेशािा स्वामी 
आचि धन्य असो पायथॉसिा अपोलो – 

जो आता आपल्या अमर धनुष्ट्यािे बाि 
आम्हावर नेम धरून सोडिार नाही. 
चफबस् िेवा, तू लढलास आमच्याशी िीर्सकाळ 
स्कॅमनॅ्डर निीच्याकाठी 
आता हो आमिा त्राता 
िुःखशामक हो आमिा. 
आमिा संहारक एकिा झालास 
आता नको िुसऱ्यािंा होऊस. 
नागरीकसमूहाच्या िेवतानंो माझी प्राथसना ऐका 
आचि तू–हर्ममस चप्रय संरचक्षका 
िूत िेवा, सवस िूतािंा स्वामी, 
तू पि ऐक, 
आचि तुम्ही, पुरातन काळच्या योद्ध्यानंो, 
ज्याचं्या आशीवािानेि आम्ही 
पुढे पाऊल टाकले 
तलवारीपासून वािलेल्या 
आचि आता परतिाऱ्या 
शषे वीरानंा आशीवाि द्या. 
हे राजाचं्या कुला! 
चप्रय तटबंिीनो, हे परमपूज्य चसहासनानंो 
हे उगविाऱ्या सूयाला चनरखिाऱ्या िेवतानंो 
आता चनट बर्ा, 
आपल्या ह्ा पुरातन प्रसहासनाला भषूविाच्या 
सुयशाच्या उत्तुंग कमानी बाधंिाऱ्या ह्ा राजवशंीय चशल्पकारािें 
िमकत्या नेत्रानंी स्वागत करा. 
तुमच्यासाठी 
आचि आरगॉसच्या प्रत्येक नागरीकासाठी 
अंधार िडविारा प्रकाश आितो आहे ॲगमेमनॉन. 
या तर, आचि 
सूड रे्िाऱ्या झ्यूसिा नागंर 
ज्याच्या हाताने रॉयवर चफरला 
त्याला साजेल असे त्यािे 
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राजेशाही स्वागत करा. 
(त्या नागंराने) रॉयिे मनोरे फोडले 
चतिी शतेे र्ायाळ करून नरम आिली 
आचि त्या सुभग मातीतून 
चतिे बीज उखडून टाकले. 
अॅचरयसच्या पुत्राने 
रॉयच्या गळ्याभोवती 
असा कठोर लगाम आवळला 
आचि आता 
चवजयी होऊन परत येत आहे तो 
मत्यस मानवात उच्चतम 
असे मानसन्मान चमळवण्यासाठी 
कारि पॅचरस काय  
प्रकवा त्यािी साथ करिारे शहर काय 
अशी प्रौढी चमरव ूशकिारि नाहीत 
की त्यािें कमस त्यानंा चमळालेल्या चशके्षपेक्षा 
जास्त थोर होते. 
िोरी आचि िरवडेखोरी हे आरोप चसद्ध होऊन 
त्याने गमावली आहे त्यािी चप्रय लूट 
नष्ट केले आहे आपल्या चपत्यािे र्र आचि प्रसहासन,  
आचि त्याच्या प्रजेला 
भरावा लागला आहे 
िुप्पट भिंुड त्याच्या पापाबद्दल. 

  
श्रेष्ठीवृांद : ग्रीक सैन्याच्या अग्रिूता! स्वस्त्यस्तुः 

स्वागत असो स्वगृही तुझे. 
  
दूत : आभारी आहे मी. 

िहा वष ेमी चजवतं रहाव ेम्हिून प्राथसना केली 
आता मी (सुखाने) प्राि सोडीन. 

  
श्रेष्ठीवृांद : आरगॉसिी तुझ्या गृहािी आस 

तुला व्यचथत करीत होती ना? 
  
दूत : अचतशयि तापिायक रीतीने 

आचि आता आनंिाश्रूंनी माझा झगा  
ओला झाला आहे. 

  
श्रेष्ठीवृांद : तुझ्या व्यथेला आनंिािीही  
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एक बाजू होती की. 
  
अग्रदूत : काय म्हिायिे आहे तुम्हाला? 
  
श्रेष्ठीवृांद : तुझे पे्रम आचि तुझी ओढ  

ह्ािंी परतफेड होत होती, ही आनंिािी 
गोष्ट नाही का? 

  
अग्रदूत : म्हिजे आम्ही आरगॉससाठी 

तळमळत होतो तसे आरगॉसही आमच्यासाठी 
तळमळत होते असे तुम्हाला 
म्हिायिे आहे का? 

  
श्रेष्ठीवृांद : िुःखाने काळवडंली होती 

आमिी अन्तःकरिे तुमिी फार आठवि होत होती  
आचि गरजही भासत होती आम्हाला. 

  
अग्रदूत : काय संकट आले होते तुमच्यावर? 

कोिी शत्र ूिाल करून आला होता का?  
  
श्रेष्ठीवृांद : मी फार पूवी एक गोष्ट चशकलो. 

जेवढे कमी बोलाव ेतेवढे 
लवकर टळून जाते संकट. 

  
अग्रदूत : पि राजाच्या अनुपस्स्थतीत 

आरगॉसवर परिक्र आले होते का? 
  
श्रेष्ठीवृांद : चमत्रा आताि तु म्हिालास 

की मृत्यूिे खुषीने स्वागत करशील तू. 
आमिी हृियेही तेि म्हित आहेत. 
तुझ्या भावनेिा प्रचतध्वनी 
उठतो आहे आमच्या हृियात. 

  
अग्रदूत : होय. आता युद्ध संपले आहे. 

आचि सारे काही ठीक आहे. 
अशा वळेी मरायला हरकत नाही मला. 
आठविी धूसर होतात काळाच्या प्रभावाने 
काही गोष्टी मािसाला िागंल्या म्हिून आठवतात 
काही अचप्रय म्हिून लक्षात रहातात. 
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आपि काही िेव नव्हे 
मग आयुष्ट्यभर सौख्यि अखंड भोगता याव े
अशी अपेक्षा का करावी आम्ही? 
आम्ही काय काय सोसले त्यािी आठवि 
काटा आिते अंगावर. 
जर त्या साऱ्यािे मी विसन केले – 
आम्ही चजथे तळ टाकला ती र्ािेरडी चबळे 
चतथली र्ाि आचि आम्हाला आलेला शीि आचि र्ाम. 
प्रकवा समुद्रावर असताना – 
रात्रभर िाललेली वािळे 
आचि त्यामध्येि 
अरंुि फळ्यावंर 
अधेमुधे र्ोंगडे पारं्रून केलेली 
झोप चमळवण्यािी धडपड 
आचि सारा चिवस 
ते हाल सोशीत राचहलेले 
वैतागलेले–कष्टी असे आम्ही. 
नंतर जेव्हा आम्ही चकनाऱ्यावर उतरलो 
तेव्हा तर पचरस्स्थती आिखीि कठीि झाली 
शत्रूच्या तटबंिीच्या अगिी जवळ 
निीकाठच्या ओल्या कुरिात 
आम्हाला तळ टाकावा लागला. 
िंव आचि धुक्याने प्रिब चभजलेले 
िमट कपड्यानंी गारठून रूग्िाईत झालेले असे आम्ही. 
जटा झालेल्या होत्या आमच्या केसाचं्या 
रानटी मािसासंारख्या 
आचि जर मी चहवाळ्यािे विसन करू लागलो 
जेव्हा इडावरून वहात येिाऱ्या 
जीवरे्ण्या बफाळ वाऱ्यानंी 
झाडावंर जागच्याजागी पक्षी गोठून जात होते – 
प्रकवा जर विसन करू लागलो 
त्या भयंकर उष्ट्म्यािे 
जेव्हा सागर – लाटा नाहीत 
वरून वारे वहात नाहीत– 
अशा स्स्थतीत त्याच्या पात्रात 
पडून रहात होता 
झोपत होता िुपारच्या वळेी 
पि जाऊ द्या. ही वळे कण्हण्या कंुथण्यािी नव्हे. 
ते सारे संपले आहे आता. 
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आचि त्या चतथे जे मृत्य ूपावले 
त्याचं्या लेखीही सारे संपले आहे आता. 
हुकूम सुटताि उडी मारुन उठायला नको आता त्यानंा. 
सुखाने चवश्रातंी रे्ऊ शकतील ते. 
जे खिीि पडावयािे होते 
त्यािंा नामचनिेश कशाला करायिा आता? 
आचि चजवतं असिाऱ्यानंा 
जुन्या जखमावंरच्या खपल्या पुन्हा काढून कशाला िुखवा? 
आचि जर आपि शहािे असू तर 
जयजयकाराच्या गजसनाही आता करिे नको. 
र्री सुखरूप आलेल्या आम्हाला 
जे िागंले चनष्ट्पन्न झाले आहे 
त्यािी प्रकमत फार वाटते आहे. 
जे भोगाव ेलागले ते 
त्यापुढे काहीि नाही. 
जी स्तुती करायला हवी आहे 
ती मोठ्या अचभमानाने 
(िगडावर) कोरलेली आहे, 
तेजस्वी सूयसप्रकाशात उठून चिसिाऱ्या या शब्िानंी. 
‘‘आरगॉसच्या सैन्याने 
रॉय प्रजकले आहे 
आचि सागर आचि धरती ओलाडूंन 
स्वगृही परत आिली आहे त्यानंी 
ही पचरश्रमाने प्रजकलेली लूट – 
पुरातन महालािंी शोभा वाढविारी 
त्यािें भषूि ठरिारी 
आता हेलीनी वशंािी मंचिरे 
शोभायमान करून 
चवजयचिन्ह होऊन राहील ती.’’ 
ऐकू िे हे आरगॉसला 
आचि करू िे स्वागत ही नगरी 
चतच्या सेनापतीिे स्वगृही स्तुतीसुमनानंी 
कृतज्ञतेने आचि प्रशसेंने भारावनू. 
ज्याने आम्हाला चवजय चमळवनू चिला 
त्या झ्यसूच्या थोर कृपेबद्दल 
त्याला धन्यवाि. 
जास्त काही सागंायिे नाही मला. 

  
श्रेष्ठीवृांद : ठीक िुकलो तर मग मी मगाशी. 
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कबूल करतो मी ते. 
वृद्ध जर चशकायला तयार असला 
तर तो तरूिि म्हिायिा. 
पि ही मोठी महत्वािी बातमी आहे.  
खास राजमहालासाठी 
आचि चवशषेतः क्लायटेमनेस्रासाठी 
चतच्या आनंिाचतशयात सहभागी आहोत आम्ही. 
 
(क्लायटेमनेस्रा राजमहालाच्या िारात उभी असलेली चिसते) 

  
क्लायटेमनेकरा : 
 

ह्ा चवजयािे स्वागत 
आनंिगीतानंी मी केव्हाि केले – 

जेव्हा मध्यरात्री 
त्या पचहल्या अस्ग्नसंिेशाने मला कळवले 
की रॉय प्रजकले गेले आहे 
चखळचखळे केले गेले आहे – 

कोिीतरी तेव्हा धारेवर धरले मला. 
‘‘खुिेच्या अस्ग्नज्वाला? 
तर मग तू चवश्वास ठेवतेस त्याचं्यावर?  
रॉयिा पाडाव झाला असे वाटले तुला?  
बायकाचं्या जातीला पुजलेला आशावाि हा’’ 
या असल्या शऱे्यानंी 
माझा मूखसपिा उर्ड करून िाखवला गेला. 
तरीपि मी कृतज्ञतापूवसक यज्ञ केला. 
साऱ्या आरगॉसभर चस्त्रया, 
सगळ्या िेवस्थानातून, स्तुतीपर गीतानंी 
आचि सुगंधी धूर चनर्त असलेल्या होमात 
पुष्ट रूिकर मासंाच्या हवनाने 
चवजयोत्सव साजरा करण्यासाठी जमल्या 
तुमच्याकडून तपशीलवार हकीकत ऐकण्यािी 
गरज पडिार नाही मला आता. 
स्वतः महाराजाचं्या तोडूनि ऐकेन मी सारे. 
पि प्रथम 
लवकर आचि यथोयोग्य रीतीने 
स्वागत करायला हव े
माझ्या आिरिीय पतीच्या 
स्वगृहागमनाच्या समयी. 
कारि कुठल्याही पत्नीला 
िेवाच्या कृपेने 
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युद्धाहून सुखरूप परत येिाऱ्या आपल्या स्वामीिे 
स्वागत करण्यासाठी 
सताड कवाडे उर्डण्याच्या चिवसाहून 
जास्त सुखकर चिवस िुसरा कुठला असिार? 
माझा चनरोप न्या त्याचं्याकडे. 
लवकर या म्हिाव े
आरगॉस तुमिी आतुरतेने वाट पहात आहे 
आचि र्री त्यानंा आढळेल की 
आपली पत्नी – 
जातानंा त्यानंी चजिा चनरोप रे्तला 
ती चनष्ठावतं पत्नी – 
अजूनही आपल्यावर चततकीि एकमेव चनष्ठा ठेवनू आहे 
जि ूपहारा करिारा िारीिा श्वानि. 
कुठल्याही तऱ्हेिा बिल झालेला नाही चतच्यात, 
कुठल्याही शत्रलूा िाि चिली नाही चतने. 
ह्ा िहा वषात 
त्यानंी मोहोरबंि करून ठेवलेल्या 
कुठल्याही वस्तुच्या मोहारेला 
धक्का लावलेला नाही मी 
इतर पुरूषाबंरोबर चमळिारे सुख 
 प्रकवा वाऱ्या वरच्या प्रनिापर वावड्या 
ह्ा िोन्ही बद्दल चततकीि अनचभज्ञ आहे मी 
चजतकी गरम पोलािाच्या मज्जनचक्रयेबद्दल. 
(क्लायटेमनेस्रा राजवाड्याकडे जाते) 

  
अग्रदूत : मोठी िमत्कारीक आत्मप्रौढी आहे 

ही आचि यातले खरेपिािे प्रमाि 
चजतके अचधक चततकी त्यातली चवचित्रताही 
अचधक. पि रािीने असले शब्ि 
उच्चराव ेहे िोषास्पि नाही का? 

  
श्रेष्ठीवृांद : चवचित्र! 

छे; छे;! 
चतिी बोलण्यािी तऱ्हा नीट समजली नाही तुला. 
पिा आम्हाला लावता येतो 
चतच्या बोलण्यािा अथस. 
अगिी योग्य तेि बोलली ती. 
िोष ठेवायला जागाि नाही ना. 
िूता, आता आम्हाला आमिा चप्रय 
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राजा मेनेलॉस याच्याबद्दल सागंा ना. 
तो पि परत आला आहे ना? 
तुमच्याबरोबरि नौकेत प्रवास केला का त्याने? 
तो सुखरूप परी पोिला आहे का?  

  
अग्रदूत : तुमिी शुभ बातमीिी आशा फोल आहे. मी िेऊ शकत नाही अशी बातमी तुम्हाला. माझ्या 

चमत्रानंो फसविूक फार काळ तुम्हाला समाधान िेऊ शकिार नाही. 
  
श्रेष्ठीवृांद : िागंली कथा खोटेपिाने साचंगतली तरी चतच्यातले सत्य काही लपत नाही. जेव्हा सत्य 

आचि िागंली बातमी ह्ािंी फाटाफूट होते तेव्हा त्या िोहीतली खोल िरी स्पष्टि चिसते. 
  
अग्रदूत : ऐका तर मग. मेनेलॉस नाहीसा झाला आहे त्यािे जहाज आचि सवस काही दृष्टीआड गेले 

आहे. 
  
श्रेष्ठीवृांद : तो रॉयहून तुमच्या बरोबरि समुद्रप्रवासास चनर्ाला आचि मग वािळ तुमच्या जहाजावंर 

कोसळले व तेव्हा तुमच्या जहाजापंासून त्यािे जहाज अलग झाले असे का म्हिायिे आहे 
तुम्हाला? 

  
अग्रदूत : अिूक नेम आहे तुमिा! िुःखािे एक पवस अवध्या तीन शब्िात व्यक्त केलेत. 
  
श्रेष्ठीवृांद : पि मेनेलॉस! 

त्यािे काय झाले असा तकस  आहे सवांिा? 
तो परत येण्यािी आशा सोडून चिली आहे का सगळ्यानंी? का अजूनही 
तग धरून असेल तो? 

  
अग्रदूत : कोिीही काही सागुं शकिार नाही त्याबद्दल कारि कोिाला काही माहीति नाही. 

किाचित सूयसिेव– जो जीवमात्रािे ह्ा पृथ्वीवरील आयुष्ट्य जोपासतो तोि एक जाित 
असेल किाचित. आयुष्ट्य जोपासतो तोि एक जाित असेल किाचित. 

  
श्रेष्ठीवृांद : जेव्हा त्या वािळाने आपला जहाजािंा ताफा नष्ट केला तेव्हा आकाशस्थ शक्तीच्या रागािा 

काही अंश तरी शातं झाला असे मला वाटते तुला म्हिायिे आहे. 
  
अग्रदूत : हा शुभ आचि सुंिर चिवस वाईट बातमी तोंडातून काढून चबर्डवनू टाकिे योग्य आहे 

का? कृतज्ञता िशसवण्यासाठी िेवािंी प्राथसना केल्यानंतर असले भाषि अगिीि अस्थानी 
आहे. डोळ्यात रक्त उतरले असतानंा जेव्हा मािसू भकास, एकटक नजरेने र्ातपात 
आचि भीषिता यािंी मोजिाि करू लागतो – 
मारून काढलेले सैन्य, 
डगमगिारा रक्ताळलेला राज्यािा डोलारा 
ओस पडलेली र्रे 
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युद्धािे िाबूकि जि ू
अशा जाळपोळ आचि कापाकापी 
यानंी जीवनातून झोडपून उठवलेली, 
उडवनू चिलेली मािसे–लढाऊ जहाजे – 
आज मला अशा गोष्टीिी जर िेवरे्व करायिी असती 
तर मी म्हटलेली ही सवसनाशािी जयगाथा 
ठीक साजून चिसली असती 
पि माझी बातमी आहे चवजयािी 
आचि ती आिली आहे मी 
या हषोत्फुल्ल नगरीकडे 
मग या अशा आनंिाला 
िुःखािे ग्रहि कसे लाव ूमी? 
कसे सागं ूत्या र्ातक सशस्त्र युतीबद्दल 
जी िुिैवाने कु्रद्ध िेवाबंरोबर केली 
आमिा पाठलाग करून 
आम्हाला सतावण्याच्या हेतूने 
कारि पूवापारिे वैरी असलेल्या 
अस्ग्नने आचि जलाने मतै्री केली 
आचि िोर्ानंी चमळून 
ग्रीसच्या तरूिािंी हत्या करण्याबद्दल 
चनधारपूवसक शपथा रे्तल्या. 
एका रात्री थे्रसहून आलेल्या वािळामुळे 
एक कराल लाट उसळली. 
स्वतःच्याि कळपािी चिरफाड करिारा 
वडेा मेंढपाळ बनले आकाश 
माज आलेल्या मेंढ्ासंारखी 
जहाजावंर जहाजे धडकली 
वाऱ्यािे आचि पाण्यािे 
पवसतच्या पवसत भोवती उसळ्या मारू लागले 
उधािाने चगळले आचि पावसाने झोडपले 
आमच्या जहाजानंा 
पहाट झाली–पि कुठे होती आमिी जहाजे? 
तेजोमय सूयस आपली चकरिे िमकव ूलागला 
आचि आम्ही पाचहले, 
इचजयनिा सागर 
मृत ग्रीकाचं्या िेहऱ्यानंी 
आचि फुटलेल्या जहाजाचं्या तुकड्यानंी िाट फुलला होता…. 
आमिे जहाज चटकाव धरून होते 
आचि आम्ही त्या साऱ्यातून चनभावलो 
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त्या रात्री ह्ा मत्यसलोकीच्या 
कुिा रचहवाशाच्या हातात नव्हते आमिे सुकाि.ू  
तर काही युक्तीने प्रकवा कुिाकडे तरी रिबिली करून 
कोिा िेवानेि आमिे प्राि वािवले. 
सुिैव हसतमुखाने आमच्या जहाजाच्या 
अग्रभागी बसले होते. 
आमच्या जहाजाला फटी पडल्या नाहीत 
प्रकवा ते खडकावंरही आिळले नाही. 
िुसऱ्या चिवशीिी सकाळ उजाडली 
आचि त्या सूयसप्रकाशात 
स्तंचभत झालेले, रुग्िाईत, 
अजूनही आपल्या स्वतःच्या सुिैवावर 
चवश्वास बसत नसलेले आम्ही 
सारखा चविार करू लागली 
आपल्या मोडतोड झालेल्या, 
आचि उध्वस्त जहाजाचं्या ताफयािा 
आचि ते जर ते अजून चजवतं असतील तर – 
आता ििा करीत असतील 
िुिैवाच्या फेऱ्यात सापडलेल्या आमिी 
ज्या फेऱ्यात ते सापडले 
असे आम्ही समजत आहोत. 
पि तरीही, 
सवात उत्तम बातमी असेल 
तीि खरी ठरो 
आचि मनेलॉसबद्दल बोलायिे तर 
िुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीपेक्षा 
त्याच्या स्वगृही परत येण्यािी अपेक्षा करीत रहा. 
जर एकाद्या शोधक सूयसचकरिाला 
तो चजवतं आचि सुखरूप चिसला, 
जर झ्यूसच्या संकेताने 
अजून ह्ाच्या वशंाला 
नष्ट करायिे ठरवले नसेल तर – 
तरमग आशा आहे की मेनेलॉस 
अजूनही सुखरूप र्री येईल 
आचि मी आतापयसन्त बोललो 
त्यातला तुम्ही ऐकलेला प्रत्येक शब्ि सत्य आहे.  
(अग्रिूत आला त्या चिशनेे चनर्ून जातो.) 

  
श्रेष्ठीवृांद : कोि होता तो अज्ञात द्रष्टा 
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ज्याने हा चवशषे चविार न करता 
सहज पे्ररिेने 
िैवात काय चलचहले आहे 
त्यािे भचवष्ट्यज्ञान झाले – 
चजच्यायोगे अिूक तकस  बाधंला त्याने 
आचि चनवडले नाव एका अभसकािे 
आचि कौशल्याने सत्याशी प्रतीकािा संबधं जुळवला 
आचि नावािे करिीशी नाते जोडले – 
एकिम स्फूती होऊन 
त्याने नामकरि केले 
त्या भाल्याचं्या िमकत्या वधूिे 
चजच्यासाठी मिस लढले 
आचि मृत्युमुखी पडले – 
हेलन – चवनाचशका! 
कुिाच्या ओठावर उमटले 
ते यथायोग्य आचि र्ातक नाव? 
ज्याच्यामुळे जहाजातील लुटीने 
समुद्र तुडंुब भरून गेले 
तलवारीनी चजते जीव नासावले 
आचि एक नगरी ज्वालािें भक्षय झाली 
आपली पडिानशीन मऊ शय्या सोडली चतने 
पचिमेिा वारा उंि उंि चशडात 
राक्षसासारखा रु्मताना ऐकण्यासाठी 
आचि लवकरि उठली आरोळी 
सुरू झाला गोंगाट 
शस्त्रसज्ज हजारोंनी धावले 
चतच्यामागे चनशािी ठेऊन न गेलेल्या 
वल्ह्ािंा माग काढण्यासाठी 
आचि चसमॉईस निीच्या िगडगोट्यानंी भरलेल्या काठावंर 
आपली जहाजे नागंरली त्यानंी 
त्या शतेाजंवळ – 
चजथे आज गवत माजले आहे 
युद्धाच्या चवपुल वषनेे लाल झालेल्या जचमनीत. 
आचि उसळलेल्या, ियाहीना, ठाम 
अशा क्रोधाने चशकवले रॉयला 
की शब्ि हे िुधारी शस्त्र आहे. 
िेव आचि मानव 
बंधन आचि विन 
हे शब्ि वापरतात– 
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एक अपार पे्रमासाठी आचि िुसरा अटळ चवनाशासाठी. 
वधूवरािंी हृिये पे्रमाने चनबद्ध होतात 
आचि पे्रमािा चशक्का 
हा चवनाशािाही असू शकतो. 
पचवत्र चववाहगीत उच्च स्वरात चननािते 
रात्र आचि त्यािी वधू ह्ािंा 
त्यािें बाधंव सन्मान करीत असतानंा 
त्या र्टकेिे ते भाग्यवान स्वामी असतात 
पि ते भाग्य फार काळ चटकत नाही. 
कोप – काळाच्या संथ लाटेवर स्वार होऊन येतो 
आचि िुप्पट गुन्ह्ाबद्दलच्या मोलावर हक्क सागंतो. 
भ्रष्ट केलेले र्र 
अवमाचनत केलेला िेव – 
आचि मग गािी अश्रूंत मग्न होतात 
आचि मग पुरातन रॉयला 
एक नवाि सूर चशकावा लागतो. 
एकेकाळिा चतच्या प्रशसेंिा 
आचि अचभमानािा कें द्रप्रबिू– 
पॅचरस – 
त्याच्यावर ती िूषिािंा वषाव करते 
म्हिते की त्याच्या अहंकारी प्रियाराधनाने 
त्यािा आचि चतिा सवसनाश ओढवनू आिला. 
सवस बाजंूनी चतच्या पुत्रािंी कोंडी झाली 
चतिा जीवनरस चनर्ृसिपिे साडंला गेला 
नुकसान झाले चतिे आचि िोष सारा त्यािाि. 
एका धनगराने एकिा 
आपल्या र्री वाढवला 
एक प्रसहािा छावा. 
चपत्या कोकराचं्या िूधात तो वाटेकरी होई. 
अगिी सौम्य होता तो. 
मुलािें पे्रम होते त्याच्यावर. 
वृद्ध बर्त आचि स्स्मत करीत. 
पुष्ट्कळिा तो धनगर 
लहान मुलासारखे 
आपल्या बाहुत उंिावर धरी त्याला 
आचि पुष्ट्कळिा तो 
तीव्र भकेुने कासावीस झाला की 
स्नेहाळ डोळ्यानंी आचि कुरवाळिाऱ्या चजभेने 
त्यािा हात शोधी. 
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पि हळूहळू तो 
आपल्या मूळ जाचतस्वभावावर जाऊ लागला. 
त्याला जो अन्न आचि चनवारा चमळाला होता 
त्यािी परतफेड केली त्याने 
कोिीही न सागंतासवरता 
एका मेजवानीिी तयारी करून, 
लवकरि लिके तोडलेल्या मासंािा 
चकळसवािा िपस र्रभर पसरला. 
त्या भीषि हत्याकाडंाने 
सारी भमूी रक्ताळ चिखलाने 
बरबटून गेली. 
असहाय्य पचरिारक 
अश्र ूगाळीत जमीनीला चखळून 
एकटक बर्त राचहले. 
कोकराबंरोबर वाढवलेला कोवळा बच्चा 
आता पुऱ्या वाढीिा पश ूबनला होता. 
आचि आता चवनाशािा पुरोचहत म्हिून 
आपले स्वाभाचवक कायस पार पाडीत होता 
 
आचि म्हिून मग आली रॉयमध्ये 
अशी एक रमिी की चजच्या आंगोपागंी 
कल्पनेत सुद्धा अवतरिार नाही 
असे सौंियस फाकले होते. 
वसंतातल्या मधुर प्रसन्नतेिी 
एक चनःशब्ि जािू होती चतच्यात 
वैभवाने जीव टाकावा अशी अपूवाई होती. 
(चतच्या) कटाक्षातील सौम्य िमक 
हृियानंा चवद्ध करीत होती आचि शातंवीतही होती.  
पुरुषािे हृिय चवस्मयाने आचि लालसेने 
चवरर्ळवनू टाकील 
असे एक पुष्ट्प होते ते. 
पि काळ पुढे सरकत राचहला 
आचि प्रीतीिे साफल्य 
त्याच्या मूळच्या मधुर मागापासून ढळले. 
एकेकाळच्या त्याचं्या वसंताच्या आनंिसदृश असलेल्या चतिे 
एकिम रूपातंर झाले 
आचि प्रत्येक र्रावर प्रत्येक जीचवतावर 
वगेाने कोसळिारा शाप ठरला तो 
ज्याचं्या स्वागताने एकेकाळी 
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त्या स्विेशातून बचहष्ट्कृत झालेल्या पत्नीला 
मंत्रीिा हात चिला होता. 
एक चपशाच्चीि जि ू– 
यजमानाच्या आचि अचतथीच्या 
अचधष्ठात्र्या िेवाने पाठवलेली – 
ज्यािा कायिा चतच्या चप्रयकराने 
उल्लंचर्ला होता– 
ती झाली कारि त्यािे हृिय िुरडून टाकण्याला 
आचि रॉयिा अचभमान मोडून काढण्याला. 
जेव्हा ही धचरत्री आचि काळ 
िोन्हीही कोवळ्या वयािे होते तेव्हा 
एक साधी जुनी म्हि आहे 
अगिी सवससामान्य मािसाचं्या भाषेतली 
त्याच्यात सागंून टाकलेले आहे 
की मािसाने सुिैव एकिा पूिसत्वाला पोिले 
की मग ते वाझं रहात नाही 
तर आपला वारस चनमाि करते 
जीवनातील िागुंलपिातून 
चनसगाच्या चनयमाने चनमाि होते 
अटळ अचरष्ट 
आचि शवेटी िारूि चनराशा 
मी जेव्हा आपल्याशीि चविार करतो 
तेव्हा माझे मन ह्ा सवससामान्य लोकाचं्या चवश्वासािा 
इन्कार करते. 
उत्कषस नव्हे तर पाप 
जे िुःखािे उगमस्थान आहे 
कारि पापी कृत्ये 
स्वजातीय कृतींना जन्म िेतात 
आचि वृप्रद्धगत होत जािे 
हा िुचरतािा स्वभावि आहे. 
ज्या र्राण्यातील वागिे बोलिे न्याय्य असते 
त्यालाि–काळ लोटेल तसतसे 
अक्षय्य वैभव चमळते 
आचि त्यािे थोर पुत्र त्यािा वशं पुढे िालवतात. 
म्हिून कायसकारिाच्या चनयमानुसार 
जो मािूस कुमागाने जािे पसंत करील 
त्याच्या चठकािी 
अहंकार प्रकवा पापािी थोरली पाती 
औद्धत्यािी खालिी पाती चनमाि करील. 
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ही पापािी धाकटी पाती 
पुन्हा जन्म िेईल आिखी एका अज्ञात शक्तीला 
ज्यानंी चतला जन्म चिला त्या शक्तीच्याि जातकुळीिी. 
उमसट अचववके – ज्यािा जोर पवा करीत नाही 
युद्धािी व प्रहसािारािी 
ना परलोकािी ना ऐचहकािी 
ज्याच्या भीतीिे सावट 
एकाद्या काळ्या ढगासारखे 
ज्यािा चवनाश चनचित झाला आहे अशा र्रावर 
प्रहरानुप्रहर िाटून रहाते– 
भीती अनुताप आचि यातना 
ह्ानंी र्ातकी ठरिारे 
 
पि न्यायिेवता आपल्या िमकिार नेत्रानंी 
उजळून टाकते धुरकटलेले, कळकट, र्रकुल सुद्धा. 
जे इभ्रतीला मानतात त्यािंा सन्मान करते 
आचि िूरवर शोध करते अशािंा 
की ज्यािंी हृिये चनष्ट्कलंक असतील. 
औद्धत्य धारि केलेली नीिता जेथे छपून आहे 
असे सुविसमहाल िुलसक्षून चनरू्न जाते ती 
सत्ता आचि ऐश्वयस एकत्र असले 
आचि साऱ्याचं्या स्तुतीिा फसवा चशक्का त्याचं्यावर असला 
तरी ते चतच्या आिरास पात्र होत नाहीत 
सुजनता आचि िुचरत ह्ा िोहींनाही 
ती त्याच्या चनचित झालेल्या पथाने 
त्याच्या चनचित असलेल्या अखेरीकडे 
संभाळून रे्ऊन जाते. 
(अॅगमेमनॉन त्याच्या रथातून येतो. त्याच्या मागच्या िुसऱ्या रथात युद्धातली लूट व 
कॅसनॅ्रा आहेत.) 

  
श्रेष्ठीवृांद : आमिा राजा! 

अॅचरयसिा पुत्र! रॉयिा चवजेता! 
कोित्या शब्िात स्वागत करू आम्ही तुमिे? 
आमच्या हृियातील भक्ती व्यक्त करण्यासाठी 
कोििे शब्ि वापरू आम्ही? 
सत्य आचि व्याप्ती ह्ा िोहीिी किर करून 
आमिे पे्रम तोकडेही भासिार नाही 
व अवास्तव अचधकही वाटिार नाही 
असे कसे काय बोलाव ेआम्ही? 
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ज्यािंी सद्सद्चववकेबुद्धी शुद्ध नाही 
असे चकत्येक 
स्तुतीिा िेखावा करिे फार महत्वािे मानतात. 
जेव्हा िैव चफरते तेव्हा 
त्या िुिैवी जीवानंा िुःखािी नागंी 
ज्याचं्या हृियाला डसलीि नाही 
अशािें िुःखानी डबडबलेले डोळे 
चिसतात िारी बाजंूना. 
तसेि आता काही कठोर, कडवट िेहेरे 
बळेबळे शोचभवतं हास्य मुदे्रवर आिून 
तुमिे स्वागत करतील. 
पि त्याच्या िाचंभक आनंिामागे 
द्रोह्ािें अन्तःकरि िडलेले असेल. 
पि एकाद्या शहाण्या धनगराला 
आपल्या कळपािी ओळख त्याच्या तोंडवळ्या वरून केव्हाि पटते 
आचि ज्ञानी राजाला 
खोट्या स्तुतीपाठकाच्या 
ओलसर, ओशट, लाळर्ोट्या नजरेिी 
पारख तेव्हाि होते 
मनात नसलेल्या चनष्ठिेी 
उद्बोधक खूिि आहे ती (नजर). 
आता मी हे लपवनू ठेविार नाही. 
िहा वषापूवी 
हेलनसाठी ग्रीसला तुम्ही युद्धाच्या मागाकडे नेलेत 
तेव्हा तुम्ही शहािपिाच्या मागीपासून फार िूर 
आपली जहाजे हाकारता आहातं असेि तुमच्याबद्दल म्हिण्यात आले. 
जेव्हा तुम्ही 
िेवभोळ्या सैचनकािें नीतीधैयस चटकवनू धरण्यािा प्रयत्न केलात 
 बळी िेऊ करून वािळ शमवण्यासाठी, 
तेव्हा तुम्ही गैर केलेत – 
तुम्ही िुकीच्या मागाने जात आहात 
असेि आम्हाला वाटले. 
पि आता ते चिवस चनर्ून गेले आहेत. 
तुम्ही चवजयी होऊन र्री आला आहात 
आचि आता आम्ही अगिी मोकळ्या मनाने 
तुमिे भले प्रितीत आहोत. 
काळ आम्ही तुम्ही स्वतः रे्तलेला शोध 
तुम्हाला िाखवनू िेतील 
की तुमच्या लोकापंैकी 
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इमान कोिी िाखवले 
आचि तुमिी फसगत कोिी केली. 

  
अॅगमेमनॉन : हे आरगॉस नगरी 

आचि चतच्या रचहवासी िेवतानंो, 
सुखरूप परत आल्याबद्दल माझ्याकडून 
ह्ा जे त्यािे अचभवािन स्वीकारा प्रथम 
या पुनरागमनाच्या आचि प्राअॅमच्या रॉयिा 
मी जो न्याय्य सूड रे्तला 
त्याच्या यशात माझ्याबरोबर स्वगसस्थ िेवतािंाही वाटा आहे. 
मी अचवरत केलेल्या चवनवण्या 
स्वगीय िेवताचं्या कानापयसन्त पोिल्या 
रॉयिा न्यायचनवाडा झाला 
आचि क्षिभर सुद्धा चविचलत न होता 
त्या अमर िेवतानंी 
आपली मते मृत्यूच्या करंडकात टाकली 
आचि रॉयिे तट मातीला चमळिार 
आचि चतिे रचहवासी तलवारीच्या धारेला बळी पडिार 
हे चनचित झाले. 
चतिी (रॉयिी) सुटका चनचित करिाऱ्या करंडकाने 
आशा फक्त जवळ आलेली पाचहली पि 
प्रत्येक चरकाम्या हाताबरोबर 
ती नजरेआड पि झाली. 
अजून वर जात असलेला धूर 
महानगरी रॉयिा पाडाव झाल्यािे स्पष्ट करतो आहे. 
चवनाशाच्या (त्या) यज्ञातल्या ज्वाला 
अजून धगधगत आहेत 
आचि त्या जसजशा चवझत आहेत तसतसा 
त्या खाली बसलेल्या राखेतून 
मृत वैभवािा आचि चवलासािा 
धूप जळल्यािा वास 
वाऱ्याबरोबर वहात येत आहे. 
 
आता ह्ा चवजयासाठी आमिी श्रद्धापूिस – 
धन्यवािािी प्राथसना. 
सागं ूिे पुन्हापनु्हा विूस िे 
स्वगसस्थािंी ही कृपा. 
रॉयने मोठ्या चिमाखाने केलेल्या बलात्कारासाठी 
स्त्रीसाठी मोजावी लागते 



 अनुक्रमणिका 

तीि प्रकमत चतला मोजायला लावली आहे आम्ही.  
आरगॉसिा पशु 
आमच्या सवाच्या ढालीवरिा आक्रमक प्रसह 
ऐन मध्यरात्री र्ोड्याच्या पोटातून झेप टाकून आला 
त्या नगरीच्या हाडािें िूिस करण्यासाठी. 
– एक भकेुली, ओळीने आलेली चपलावळ, 
– प्रभतीवरून आचि मनोऱ्यावंरून 
उड्या टाकीत आली 
आचि लालसा पूिस तृप्त होईपयसन्त 
चतने राजरक्त िाटले. 
 
या प्रमािे त्या िेवानंा 
मी प्रथम शतशः नमन करतो. 
तुमच्या सल्ल्याबद्दल म्हिाल 
तर मी ध्यानात रे्तला आहे तो. 
मला पटते आहे तुमिे म्हििे 
उिलून धरतो मी तुमिा चनिसय. 
असे फार थोडे असतात 
की ज्याचं्या अंतरंगीिे पे्रम 
चमत्राि ंवैभव पाहून 
उिंबळून येतेि 
मत्सरािा वासही नसतो त्याला. 
चहरमोड झालेल्या मनाला 
मत्सरािे चवष ग्रासून टाकते 
आचि त्यािे िुःख चद्वगुचित करते. 
स्वतःच्या नुकसानाबद्दलच्या िुःखाइतकेि,  
शजेाऱ्याचं्या वैभवािे िुःख होते मािसाला. 
जे खूप पे्रमािा िेखावा करतात, त्यािें पे्रम 
पि चविारातंी सावलीच्या सालीसारखे फोल ठरते. 
अशी मािसे कशी चिसतात ते 
िीर्स जीवनाने व सतत चनरीक्षिाने 
चशकवले आहे मला. 
माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवािी गोष्टि 
बोलतो आहे मी. 
एक पुरूष–ओचडसीयस् – 
जो आपल्या मनाचवरुद्ध 
जहाज हाकारून चनर्ाला होता 
तो आजच्या र्टकेला 
चजवतं आहे की मृत कोि जािे – 
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फक्त एकट्या त्यानेि 
एकिा जोखीम रे्तल्यानंतर 
अगिी खुषीने माझे ओझे वाटून रे्तले. 
 
राज्यकारभाराच्या कामकाजासाठी आचि 
लोकाचं्या संभाव्य नाराजीच्या भीतीच्या दृष्टीने 
आपि आपल्या नागरीकाचं्या सभेसाठी 
आचि ििेसाठी एक चिवस नेमू 
आचि जाितेपिाने सल्लामसलत करू 
जर उद्भवलेल्या रोगाला उपाय करायिा असेल 
तर नगरीच्या कल्यािासाठी 
अग्नीने प्रकवा सुरीने चतिे शुद्धीकरि 
केलेि पाचहजे 
आचि आता मला माझ्या र्री जायिे आहे. 
माझ्या स्वतःच्या विेीवरील अग्नीकंुडाजवळ उभे राहून 
स्वगसस्थानंा माझे पचहले अचभवािन करायिे आहे. 
त्याच्या संरक्षकशक्तीने 
युद्धाथस प्रस्थान ठेवण्यास उदु्यक्त केले मला 
आचि त्यानंीि सुखरूप स्वगृही आिले. 
चवजयिेवता–चजने माझे आजवर संरक्षि केले 
ती मला सिैव अशीि साथ िेवो. 
 
(क्लायटेमनेस्रा येते. चतच्याबरोबर असलेल्या िासीनी लाल रेशमी िािरीसारखे एक 
लाबंलिक वस्त्र हातातून आिले आहे) 
 

क्लायटेमनेकरा : श्रेष्ठींनो आचि आरगॉसच्या नागरीकानंो 
आता तुमच्या उपस्स्थतीति 
मी, न संकोिता, 
एका पत्नीिे चतच्या पतीबद्दलिे पे्रम 
बोलून िाखविार आहे. 
कालातंराने आत्मचवश्वास चनमाि होतो. 
आता मी जे सागंिार आहे 
ते मी चशकले–कोिीही न चशकवता. 
ह्ा िहा वषात, 
जी माझ्या पतीने र्ालवली 
इचलऑनच्या तटबंिीखाली 
या िीधसकालात मला जे जे सोसाव ेलागले 
त्यानेि ज्ञान झाले मला हे. 
पचहली गोष्ट म्हिजे 
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स्त्रीने चनराधार अवस्थेत 
पुरूषसहवासाचशवाय र्री रहायिे 
ही फार िुःखि गोष्ट आहे. 
िुसरी गोष्ट एकापाठोपाठ एक येिाऱ्या प्रवाशानंी 
साऱ्या राजवाड्याला र्ाबरवनू टाकले. 
प्रत्येकािी बातमी त्याच्या आधीच्या बातमीपेक्षा 
जास्त वाईट असायिी. 
काय सागं!ू जर रॉयपासून आरगॉसपयसन्त 
पसरत येिाऱ्या ‘‘अफवानंी’’ 
चजतक्या जखमा माझ्या पतीवर लािल्या 
चततक्या जर त्याला खरोखर झाल्या असत्या  
तर एव्हानंा तो चछद्राचछद्रािें 
एक जाळेि झाला असता 
प्रकवा ज्या ज्या वळेी 
त्याच्या मृत्यिूी बातमी येत राचहली 
त्या त्या प्रत्येक वळेी जर तो मृत झाला असता 
तर आज तो एक प्रचतगेरीऑनि झाला असता 
त्याच्या अमानुष हक्कािी ऐट चमरविारा 
– प्रत्येक मृत्यूसाठी – प्रत्येक मृत िेहासाठी 
एक कबर. 
भमूीने तीन वळेा त्याच्यावर िािर पसरली असती. 
 पुष्ट्कळिा अशा चनर्ृसि बातमीनंतर 
चनराशनेे माझ्या गळ्याभोवती फासािा िोर अडकला 
जो माझ्या मनाचवरूद्ध बळजबरीने 
नंतर काढला गेला. 
 
आपले मूल – आपल्या सच्चा पे्रमािी 
खुिगाठ – अॅचरस्टीज 
तुमिे योग्य ते स्वागत करण्यासाठी 
का उपस्स्थत नाही इथे 
ह्ािे स्पष्टीकरि ही भीतीि करील. 
पि काळजी करू नका. 
तो फोसीसमध्ये आहे. 
स्रोचफअसिा पाहुिा म्हिून 
स्रोचफअस – तुमिा फार चिवसािंा सच्चा चमत्र 
त्याने चजथून संकट येईल 
अशा िोन संभाव्य स्थानंापासून 
मला सावध केले. 
पचहले म्हिजे रॉयमध्ये 
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तुमच्या जीचवताला भय असल्याबद्दलिा धोका. 
नंतर जर आरगॉसमध्ये 
एकािा कट चशजून त्यातून 
लोकािंा उठाव झाला 
तर लोक आपल्या सहज प्रवृत्तीला अनुसरून 
सत्ता हरपलेल्या राजाला 
पायिळी तुडवतील 
ही भीचत. 
कोिाला प्रकचितही आशकंा येऊि नये 
अशीि कायसकारि मीमासंा होती त्यािंी 
 
माझ्याबद्दल म्हिाल तर 
माझ्या अश्रूंिे सारखे वहािारे पाट 
आता कोरडे पडले आहेत. 
एक थेंबसुद्धा उरला नाही त्याच्यात 
आचि माझे जाग्रिाने तारवटलेले डोळे 
तुमच्यासाठी वडे्या आशनेे 
सारख्या जळत ठेवलेल्या चिव्यापाशी 
चतष्ठत असतानंा 
रडूनरडून सुजले आहेत. 
गुिगुििाऱ्या चिलटािंी 
प्रकचितशी हालिालसुद्धा 
मला स्वप्नातल्या भयंकर दृश्यातून 
जागी करीत असे. 
त्या दृश्यात तासाभराच्या झोपेत माविार नाहीत  
इतक्या मृत्यूंनी तुम्हाला गाठलेले असे. 
 
वािळानंतर चमळालेल्या चनवाऱ्याइतके चप्रय द्दश्य 
िुसरे नाही 
प्रचतकूल पचरस्स्थतीच्या वढे्ानंतर होिारी सुटका – 
िुसरी कुठली सुटका इतकी मधुर असिार आहे? 
वािळाचं्या आचि संकटाचं्या वढे्ाच्या यातना भोगल्यानंतर 
आता माझे हषसभचरत हृिय 
आपल्या स्वामीिे स्वागत करते आहे. 
हा माझा पती आपल्या र्रािा सरंक्षक, 
एकचनष्ठ पहारेकरीि आहे. 
आमच्या पहाऱ्यािा दृढ नागंर 
ह्ा राजगृहािे छत सावरून धरिारा 
उत्तुंग आधारस्तंभ आहे. 
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चपत्यालंा जसा िीर्सकाळिी आशा पुरी करिारा पुत्र, 
तहानेल्या वाटसरंूना जसा झरा, 
प्रकवा सागरावर फार काळ काढलेल्या 
मािसाचं्या दृष्टीस पडलेला 
जसा अनपेचक्षत चकनारा 
तसा चप्रय आहे मला माझा पती. 
ह्ा अशा प्रशसेंला माझ्या दृष्टीने तो पात्रि आहे. 
आचि स्वगसस्थ शक्तीनी आम्हाला 
त्याचं्या मत्सरापासून अचलप्त ठेवाव.े 
खूप भोगले ओ आम्ही आजवर 
ते पुरेसे ठराव.े 
 
चप्रयतम पचतिेवा, 
िला आता, उतरा खाली तुमच्या रथातून. 
पि स्वामी, रॉयला ज्याने तुडवले 
ते जेते पाऊल जचमनीवर टेकू नका. 
पचरिारकानंो, तुम्हाला साचंगतल्याप्रमािे करा. 
त्वरा करा. त्याचं्या मागावर लाल गाचलिे पसरा; 
तुमच्या मालकाचं्या पायापंढेु 
रेशमी वस्त्र अंथरा. 
जे पुन्हा दृष्टीस पडेल अशी 
त्याला आशा अव्हती, 
त्या र्राकडे 
न्यायिेवता स्वतःि त्याला नेईल. 
चनदे्रच्या आहारी जाऊन कधीही न मरगळलेल्या पूवसप्रितीत 
सगळ्या गोष्टी, ईश्वरेच्छेने चनयत केल्याप्रमािे 
यथायोग्य पार पडतील. 
 
(क्लायटेमनेस्राच्या पचरिाचरका रथापासून राजमहालाच्या द्वारापयसन्त लाल कपड्याच्या 
पायर्ड्या र्ालतात.) 

  
अॅगमेमनॉन : लेडाच्या कन्ये, 

माझ्या गृहाच्या संरचक्षके, 
तुझे भाषि, त्यातील चवषय जो 
‘‘माझी अनुपस्स्थती’’ 
ह्ाला साजेल असेि आहे; 
कारि िोन्हीही फार प्रिीर्स होती. 
स्तुती जर यथातथ्य असेल तर 
ती इतराचं्या मुखातून उच्चारली जावी. 
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आचि ह्ा नाजुकसाजुक सरबराईने 
मला स्त्रीसदृश बनव ूनकोस 
आचि एकाद्या लाळर्ोट्या पर्मशयनासारखी 
माझ्यासमोर झुकतझुकत 
तुझी उच्चस्वरातील भाषिे करीत 
तोंड वाजव ूनकोस. 
तसेि, तुझ्या ह्ा अंथरलेल्या वस्त्रानंी 
िेवािंा मत्सरही ओढवनू रे्ऊ नकोस, 
कारि हे असले सन्मान िेवानािं द्यावयािे असतात. 
मी मत्यस असल्यामुळे 
कलाकुसर केलेल्या या बहुमोल रेशमी वस्त्रावंर 
पाय िेिे मी धोक्यािे मानतो. 
माझा सन्मानि करायिा असेल तर, 
तो मािसाला साजेल असा करावा 
अशी माझी इच्छा आहे– 
िेवासारखा नव्हे. 
यशािी प्रशसंा 
ह्ा साऱ्या झालरी 
आचि भपकेबाज गाचलच्याचं्या पायर्ड्या 
याचं्याचशवायि. 
स्पष्टपिे चननािते 
आचि िेवािी सवात मोठी िेिगी असेल 
तर ती म्हिजे खुळेपिापासून 
अचलप्त असे मन. 
जो आयुष्ट्याच्या अखेरीस 
शातंतामय वातावरिात स्स्थरावतो 
तो खरा भाग्यवान म्हिायिा. 
 

क्लायटेमनेकरा : तो पहा समुद्र 
िािंीइतक्या प्रकमती असलेल्या 
जाभंळ्या चकरचमजी रंगाने भरलेला – 
त्याला कोि आटव ूशकेल? 
तलम भारी कपड्यानंा रंगवण्यासाठी 
वापरण्यात येिारा हा गडि रंगािा प्रवाह 
पुन्हापुन्हा तुडंुब भरतो 
आचि िेवाच्या कृपेने एका प्रसिनकृत्याला पुरेल 
एवढा लाल रंगािा साठा ह्ा र्रात आहे. 
तुम्ही काही चभकाऱ्यािें राजे नाही. 
जर िेववािीने साचंगतले असते 
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आचि जर खात्री असती की 
अशी काळजी रे्तल्याने व हा खिस केल्याने 
ह्ा एका जीवनािा प्रवास 
सुखरूप शवेटास जाईल 
तर मी अशी वीस वसे्त्र 
पायिळी पडण्यासाठी समपसि केली असती. 
आता तुम्ही तुमच्या चप्रय र्री आला आहात 
तुमच्या विेीस्थ अस्ग्नकंुडापाशी, 
मुळे पुन्हा ताजीतवानी झाली 
की वृक्ष उंि आधारशाखापंयसन्त 
आपला पिसभार पसरतो 
आचि व्याधताऱ्याच्या िाहकतेपासून 
आम्हाला संरक्षि िेतो. 
तुमिे हे चप्रय पुनरागमन 
चहवाळ्यानंतरच्या वसंतऋतुसारखे 
उबिार भासते आहे. 
पि जेव्हा झ्यसू 
अपक्व द्रक्षातूंन स्वतःसाठी आसव गाळतो  
तेव्हा साऱ्या र्रातली उष्ट्िता नाहीशी होते 
आचि गारवा येतो 
ह्ा राजद्वारातून त्यािा स्वामी 
प्रवशेतो आहे – 
चनष्ट्कलंक असा स्वतःिे जे आहे त्यािा  
स्वीकार करण्यासाठी. 

  
अॅगमेमनॉन : मी सुस्वस्थ अन्तःकरिाने 

कसा प्रवशे करू इस्च्छतो  
ते मी आताि साचंगतले ना! 

  
क्लायटेमनेकरा : मला एक सागंा– 

तुमच्या चनधाराचवरूद्ध नाही ते– 
  
अॅगमेमनॉन : मी माझ्या चनधाराचवरूद्ध 

काही करिार नाही ह्ािी खात्री बाळग. 
  
क्लायटेमनेकरा : सकंटात असतानंा 

हे असे वतसन करण्याबद्दल 
िेवापंुढे तुम्ही आि वाचहली असती ना? 
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अॅगमेमनॉन : ही कुिी जाित्या मािसाने 
तसे वागायिा मला सल्ला चिला असता तर. 

  
क्लायटेमनेकरा : प्रॲम प्रजकला आहे 

अशी कल्पना करा. 
अशा वळेी त्याने काय केले असते? 

  
अॅगमेमनॉन : कलाकुसर केलेल्या 

साटिीच्या पायर्ड्यावंरून 
तो िालला असता 
ह्ाबद्दल प्रकचितही शकंा नाही मला. 

  
क्लायटेमनेकरा : मग टीका करिाऱ्याचं्या 

चजभेपढेु तुमच्या अन्तःकरिाला 
का नमते घ्यायला लावता? 

  
अॅगमेमनॉन : खरेि का म्हिून कराव ेअसे? 

पि लोकाचं्या शब्िामंागे फार मोठी शक्ती  
असते खरीि. 

  
क्लायटेमनेकरा : थोरपिािाि दे्वष केला जातो ज्यािा कोिी हेवा करीत नाही  

तो हेवा करण्याजोगा नसतोि. 
  
अॅगमेमनॉन : अशी लढाऊ वृत्ती असिे स्त्रीला शोभत नाही. 
  
क्लायटेमनेकरा : तरीपि पराभव पत्करिे थोरपिाला शोभनू चिसते. 
  
अॅगमेमनॉन : अरे वा! हे तर युद्धि सुरु झाले म्हिायिे! 

प्रजकाव ेम्हिून तू वाटेल ते िेशील नाही? 
  
क्लायटेमनेकरा : मार्ार घ्याना माझ्यापुढे! 

तुम्ही तर जेते आहाति. 
मग मलाही माझा चवजय चमळू द्याना. 

  
अॅगमेमनॉन : तुझा चनियि आहे तर मग! 

(सेवकास) इकडे ये. 
गुडरे् टेकून बस. 
माझी पाित्रािे काढ. 
माझा मागस सुकर करिाऱ्या ह्ा िमससेवकानंा रजा िे. 
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आचि मी ह्ा समुद्राच्या तळातील खचजन्यावर 
पाय िेत असताना 
कोिी सावधान मत्सरी िेव 
लाबंनू नजर न टाको. 
हे प्रकमती गाचलिे 
ज्यािंी प्रकमत याचं्या तोलाच्या िािंीइतकी होईल 
त्यानंा न धुतलेल्या पायानंी मचलन करण्याला मी धजिे  
म्हिजे लीनतेला चझडकारिे आहे. 
पि जाऊ िे ते. 
या मुलीला आत रे्ऊन जा 
आचि चतला नीट वागव. 
सौम्य वागिूकीच्या जेत्याला िेव स्वगातून पाचरतोचषके िेईल. 
गुलामीिे जोखड कोिी आवडीने खादं्यावर रे्त नाही 
आचि ही माझ्याकडे सेनेिी भेट म्हिून आली आहे. 
साऱ्या रॉयमधली संपत्तीतले चनवडक रत्न आहे हे. 
आता या बाबतीत मला नमते रे्ऊन 
आज्ञापालन करायला लावण्यात आलेि आहे. 
तेव्हा ह्ा जाभंळ्या गाचलच्यावर पाय िेत 
मी माझ्या र्रात प्रवशे करतो. 

  
क्लायटेमनेकरा : जय असो – जय! जय!! 

 
(एक िीर्स चवजयर्ोष जो श्रेष्ठीवृिं चवजयी वीरािे पुनरागमन साजरे करण्यािा एक 
नेहमीिा प्रकार असे मानतात. फक्त कॅसनॅ्राला त्यािा खरा अथस कळतो. अॅगमेमनॉन 
एकटाि जाभंळ्या गाचलच्यावरून िालत राजवाड्यात जातो.) 

  
क्लायटेमनेकरा : झ्यूस! झ्यसू! 

हे इच्छापूती करिाऱ्या िेवा! आता माझ्या या प्राथसनािंी पूती कर आचि तुझे मनोगत तुझ्या 
इच्छाशक्तीने चसद्धीस जावो! 
 
(क्लायटेमनेस्रा राजवाड्यात जाते. अॅगमेमनॉनिा रथ सेवक रे्ऊन जातात. कॅसनॅ्रा 
िुसऱ्या रथात बसून रहाते.) 

  
श्रेष्ठीवृांद : ही कसली भीती मला अशी सारखी ग्रासीत आहे? 

पुढे काय र्डिार आहे यािे प्रितन करिाऱ्या माझ्या मनाला 
खािाखुिा करीत चर्रट्या र्ालीत आहे ही! 
िरम्यान न बोलावलेला, चबिागी न चिलेला भचवष्ट्यवते्ता 
माझ्या नसानसातून स्पंिन पावतो आहे 
आचि 
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चजने माझ्या अन्तःकरिावर सत्ता गाजवावी 
आचि धूसर स्वप्नातील कल्पनाचित्रानंा 
चझडकारून टाकाव े
ती माझी मनचमळाऊ श्रद्धा 
थरथरा कापत आहे 
व आपले प्रसहासन सोडून जात आहे. 
पूवी एकिाि 
माझ्या हृियाने ओळखला होता 
तो हेतूगभस क्षि – 
जरी तो िूर अंतरावर होता – 
जेव्हा रॉयमध्ये नौकाचं्या मागच्या बाजूस 
चशडािें िोर गंुडाळतानंा आमच्या खलाशानंी  
मारलेल्या आरोळ्याशंी 
माझ्या चवजयसूिक गीताने 
सुसंवाि साधला 
आचि जहाजािंा ताफा र्रच्या प्रवासासाठी हाकारला गेला. 
तेव्हा फक्त केला होता अंिाज 
 
आता माझ्या डोळ्यानंी 
ती जहाजे परतलेली मी पहात आहे 
आचि तरीही माझ्या अन्तःकरिाला 
पुन्हा जािवत आहे 
तो भचवष्ट्यसूिक क्षि 
कोिीही न पढवलेल्या उपजत जािीवनेे. 
ते करूि, ओळखीिे, अंचतम शोकगीत 
पुन्हा उमटत आहे माझ्या अंतरंगात 
माझे अन्तःकरि शरीरावरील त्यािी सत्ता 
सोडून िेत आहे 
तकस कुतकांनी धीर सुटला आहे ह्ा शरीरािा 
आचि जािवत आहे त्याला 
विेना वगे आचि थरथर 
उिरात आचि कोथळ्यात 
रक्ताने उठाव केला आहे 
मेंिू गरगरतो आहे – 
मज्जातंतू आचि पेशी तािल्या गेल्या आहेत 
त्याला माचहत आहे की 
जेंव्हा शरीर त्रस्त असते 
तेव्हा ती सत्यािी टोििी असते. 
पि तरीही भी प्राथसना करतो की 
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काळ आचि सत्य 
माझ्या भीतीला लजे्जने खाली मान र्ालायला लावोत 
भचवष्ट्यकथन नष्ट होवो 
त्यािी फलश्रुती कधीि न होवो. 
 
जेव्हा सुिैव फारि जोमाने फुलोरा धरते 
तेव्हा चवनाश – चतिा मत्सरी शजेारी – 
हल्ला करायला टपलेला असतो 
वैभवािे त्रोटक क्षि मोजकेि असतात 
आचि जे फुलले आहे ते कोमेजिार हेही चनचित. 
चवजयामुळे धीट झालेली महत्त्वाकाकं्षा 
पुढेि मजल मारीत जाते 
आचि चतथे िडून बसलेल्या खडकावंर आिळते  
असे चतिे ऋि िुकते होते. 
पि ऋिेही काही अंश िुकता करून 
वारून टाकता येताति की. 
जेव्हा थे्रसिे वािळी वारे चभववतात 
तेव्हा व्यापारी आपली िािंी वािवण्यासाठी 
श्रदे्धने प्राथसना करून 
संपत्तीिा पुरा िहावा भाग 
सागराला अपसि करतो. 
तो वाटा पाण्यात पडतो 
आचि त्यािे जहाज 
सुरचक्षतपिे मागसक्रमि करू लागते. 
हेवा करिाऱ्या िैवी शक्तींना 
जे र्रािे आपल्या संपत्तीिा 
जास्ती झालेला भाग िेईल 
ते र्र कधी र्सरत नाही 
नाश पावत नाही. 
झ्यसू त्याचं्या प्राथसनेला 
चवपुलतेनेि उत्तर िेतो. 
िरवषीच्या नागंरलेल्या शतेानंा 
सूयसप्रकाशािे आचि वषिेे वरिान िेतो.  
भरर्ोस पीक याव ेम्हिून आता करतो आचि 
िुष्ट्काळाच्या भयाला पळवनू लावतो. 
 
पि जेव्हा मत्यस म्हिून जन्मलेल्या शरीरातून 
मािसािे रक्त – गडि  
पुसून न जािारा डाग बनून पृथ्वीवर स्स्थरावते 
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तेव्हा मंत्र म्हिून का कुिी 
त्या रक्ताला पुन्हा सजीव करू शकिार आहे?  
झ्यूसने मृत शरीरानंा अंधाऱ्या जगातून आवाहन करून 
पुनजीवन िेिाऱ्या त्या ऋषीच्या चवदे्यिा 
अंत केला हे त्याच्या चनखळ शहािपिानेि. 
नाहीतर खून इतक्या सहजतेने भरून काढता येतो 
हे पाहून मािसे गुन्हे करायला 
प्रवृत्त झाली असती. 
जर अशी माझी खात्री नसती 
की र्टना आचि त्यािंी कारिे ह्ािंा क्रम 
नेहमीि िैवी शक्तीने चनयत केलेला असतो 
आचि पचहल्यावर िुसऱ्यािा प्रभाव असतो. 
तर या नाराजीला न जुमानता 
माझ्या तोंडातून शब्ि बाहेर पडले असते 
आचि ज्यािंा सखोल मागोवा रे्ण्यािे धाडस झालेले नाही 
असे चविार मी बोलून गेलो असतो 
व प्रत्येक भीतीिा उच्चार केला असता. 
पि आता माझी जीभ 
अस्पष्ट बडबडत राचहली आहे 
हृियाच्या िुःखािा वाटा उिलला आहे चतने 
समयोचित शब्ि उच्चारता यावा म्हिून 
तडफडते आहे ती. 
पि सारखी चनराशाि होते आहे चतिी. 
माझे मूक हृिय मात्र 
खोलवर जळत राचहलेल्या अग्नीने धुमसते आहे. 
 
(क्लायटेमनेस्रा राजवाड्याच्या िारात येते.) 

  
क्लायटेमनेकरा : तू सुद्धा कॅसनॅ्रा ऐकू येते आहे का तुला 

मी काय म्हिते ते? 
आत ये र्रात. 
झ्यूिे आभार मान की – 

ह्ा राजवाड्यात तुझ्याबद्दल 
कोिी चवकृतभावना बाळगीत नाही. 
तुला आमच्या मुख्य विेीजवळ उभी करू 
आचि इतर अनेक गुलामाबंरोबर 
पावन करण्याच्या चवधीत तुला भाग रे्ता येईल. 
तर मग उतर त्या रथावरून 
फुकािा अहंकार बाळग ूनको. 
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असे म्हितात की हक्यसचलसला सुद्धा 
एकिा गुलाम म्हिून चवकण्यात आले होते. 
आचि त्याला गुलामीिी भाकरी खाण्यािी 
सवय करावी लागली होती. 
असे िुिैव जर ओढवले – 
आचि त्याला तर काही उपायि नाही – 
तर फार काळ श्रीमंती भोगलेले र्रािे 
उिारपिे वागते. 
चजथे थोड्यािी अपेक्षा असतानंा 
चवपुल वैभव प्राप्त होते 
चतथे, गुलामािी अवस्था मोठी कठीि असते. 
इथे तुला तुझ्या पात्रतेप्रमािे वागवण्यात येईल 
जशी आमिी पद्धत आहे तसे 
जास्ति उिारतेने कधीकधी. 

  
श्रेष्ठीवृांद : तुझ्याशी बोलली ती. 

ती वाट पहाते आहे. 
कळले नाही का तुला स्पष्ट काय ते? 
िुिैवाच्या पाशात बंिीवान आहेस तू. तेव्हा तुला जर समजले असले  
तर ऐकले पाचहजेस तू. का अवज्ञा करायिेि ठरवले आहेस तू? 

  
क्लायटेमनेकरा : जर चतिे डोके चफरलेले नसले तर ऐकलेि पाचहजे चतला. 

आता जर ती चिमण्याचं्या चिवचिवाटासारखी कोिी कधी न ऐकलेली  
िमत्कारीक भाषा बोलत असली तर कोि जािे! 

  
श्रेष्ठीवृांद : हं, ऐक तर आता चतिे. 

ती जे करायला सागंते आहे 
तेि सध्याच्या तुझ्या स्स्थतीत करिे शक्य आहे व इष्ट आहे. 
पुरे आता त्या रथात बसिे. 
जा आत. ऐक चतिे. 

  
क्लायटेमनेकरा : आता इथे बाहेर 

उगीि उभे रहायला वळे नाही मला 
मध्यवती गृहाग्नीकंुडाजवळ 
यज्ञीय बली चतष्ठत आहेत. 
मी काय बोलते आहे ते जर तुला कळ असेल, 
तर ताबडतोब आत ये. 
जर समजत नसेल (एका सेवकास) 
ती आहे परिेशीय – 
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तेव्हा खुिा करून चतला समजावनू सागं पाहू. 
 
(कॅसनॅ्राने राजवाड्यात िलाव ेअशा खुिा सेवक करतो) 

  
श्रेष्ठीवृांद : ह्ा मुलीला िुभाष्ट्यािी गरज आहे  

हे अगिी स्पष्टि आहे. 
नुकतेि सापळ्यात अडकलेले 
एकािे वन्य श्वापि असाव े
तशी मुद्रा चिसते आहे चतिी. 

  
क्लायटेमनेकरा : मला वाटते. वडेीि आहे ती. 

स्वतःच्या गोंधळलेल्या चविाराचंशवाय 
िुसरे काही ऐकूि येत नाही चतला. 
स्वतःिे शहर भईुसपाट झालेले 
पाहून आली आहे ना ती? 
पि अजून चतला 
आपल्या मालकािा लगाम मुकाट्याने 
र्ालून रे्ण्यािी अक्कल नाही. 
आपल्या रक्ताळलेल्या तोंडातून 
आपला क्रोध फेसासारखा बाहेर पडेपयसन्त  
तरी तसे करायिे! 
पि माझे शब्ि वाया र्ालवीत 
उभी रहािार नाही मी आता. 
माझ्याकडे असे िुलसक्ष केलेले 
खपवनू रे्िार नाही मी. 
(क्लायटेमनेस्रा राजवाड्यात जाते) 

  
श्रेष्ठीवृांद : मला िया येते आहे, 

राग नाही येत. 
िल, गरीब चबिाऱ्या पोरी, 
खाली उतर. 
ह्ा कठीि प्रसंगापढेु मुकाट्याने मान वाकव 
तुझे हे नव ेजू मुकाटयाने र्ालून रे्. 
(कॅसनॅ्रा खाली उतरते. अॅपोलोिा पुतळा चतच्यानजरेस पडतो)  

  
कॅसनॅ्ड्रा : हे ॲपोलो! हाय, हाय! 

नाही, नाही, नाही! हे भमूी! हे अॅपोलो! 
  
श्रेष्ठीवृांद : असा शोकाकुल िीत्कार करून अॅपोलोिे नाव का रे्तेस?  
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असे आवाहन करायला तो काही शोकिेवता नाही. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : अरेरे, हाय! चकती भयानक आहे हे! 

हे पृथ्वी! हे ॲपोलो, ॲपोलो! 
  
श्रेष्ठीवृांद : पुन्हा ॲपोलोला हाक र्ालून 

पाचवत्र्यािा अचधके्षप करीत आहे ती! 
ज्या चठकािी िुःखािा फेरा आहे 
त्या र्रात त्या िेवश्रेष्ठािे अचधष्ठान  
असूि शकत नाही. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : अॅपोलो! अॅपोलो । 

पयसटनाच्या अचधष्ठात्या! 
माझा र्ात करिाऱ्या! 
या साऱ्या मागावरून तू मला रे्ऊन आला आहेस तो केवळ 
पुन्हा माझा र्ात करण्यासाठी. 

  
श्रेष्ठीवृांद : स्वतःच्या िुःखभोगाबंद्दल 

बोलायिे िैवी स्फुरि आले आहे चतला. 
गुलामीत सुद्धा चतिी भचवष्ट्यसूिक शक्ती 
नष्ट झालेली नाही. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : अॅपोलो! अॅपोलो! 

पयसटनाच्या अचधष्ठात्या! माझा र्ात करिाऱ्या!  
कुठे रे्ऊन आला आहेस तू मला? 
हाय! कोिािे भयानक र्र आहे हे? 

  
श्रेष्ठीवृांद : हा अॅचरयसिा राजवाडा आहे  

हे तुझी भचवष्ट्यज्ञानी शक्ती 
सागंत नाही का तुला? 
तर मग मी सागंतो तुला 
तसेि म्हि या जागेला म्हिजे 
तू खरे तेि बोललीस असे होईल. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : छे! नाही. 

पि जे िेवािंा चतरस्कार करते असे र्र आहे हे. 
ज्यािे िगड सुद्धा 
एका रक्तलाचंछत कृत्यािे अपराधी साक्षीिार आहेत. 
या र्राने आपल्या िरवाजाचं्या आत 
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कत्तल केलेल्या शरीरािें अवशषे 
आचि खून केलेल्या मुलािंी हाडे 
िडवनू ठेवली आहेत. 

  
श्रेष्ठीवृांद : ही भचवष्ट्यवते्ती 

प्रािेस्न्द्रय तीक्षि असिाऱ्या चशकारी कुत्र्यासंारखी 
अिूक मागावर जात आहे 
ती ज्या मागावर जात आहे 
तो माग ठाऊक आहे आम्हाला. 
रक्ताकडेि पोितो आहे तो. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : रक्ताकडेि मला ठाऊक आहे 

बर्ा चतकडे. 
प्रत्यक्ष साक्षि िेत आहेत ते – 
स्वतःिे रक्त साडंले गेले म्हिून रडिारी ती मुले 
त्याचं्या स्वतःच्या ओरबाडलेल्या कोवळ्या मासंासाठी रडत आहेत ती  
ते चनिसय, ज्यािे कुिालाही नाव ठाऊक नाही असे पक्वान्न 
जे त्याचं्या वडीलानंा िाखाव ेलागले! 

  
श्रेष्ठीवृांद : तुझ्या भचवष्ट्य ज्ञानी सूिक शक्तीबद्दल 

आम्ही साऱ्यानंी ऐकले होते 
पि तू बोलते आहेस ते आम्हाला सागंण्यासाठी 
िैवी शक्तीिी गरजि नाही. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : हाय, हाय!  

अरेरे! चकती लाचजरवािे कृत्य! 
हा कटि आहे नक्की. 
दे्वषाने ग्रासलेले एक हृिय – 
चवश्वासर्ात करण्यासाठी टपलेले – 
ह्ा र्राला पुन्हा एकिा िूचषत करीत आहे, 
चजथे प्रगाढ पे्रम करायला हव े
चतथे र्ातक िुखापत करून! 
बेसावध, चनःशस्त्र 
आचि मित तर लाबं राचहलेली 
अशा स्स्थतीत िैवाशी लढा कसा िेिार तो? 

  
श्रेष्ठीवृांद : तुझे पचहले बोलिे आम्हाला समजले. सारे आरगॉस त्याबद्दल ििा 

करीत आहे. 
पि ह्ा िुसऱ्या भचवष्ट्यवािीिा मात्र 
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काही धागािोरा गवसत नाही मला. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : चधक्कार असो चतला! 
 ती उभी राहील – 

जर शकेंला जागा असती तर बरं झालं असतं!  
स्वतःच्या चवधीपूवसक वरलेल्या पतीला 
युद्धाच्या किसमापासून धुवनू काढण्यासाठी 
आचि मग – 
कसा उच्चारू मी तो शब्ि! 
हा शुद्धीकरिािा चवधी 
त्याच्या िफनचवधीला उपयोगी पडेल! 
हताश झालेले हात पुढे होतात. 
पि जास्त शक्तीशाली हाताने गंुतवले जातात. 

  
श्रेष्ठीवृांद : चतच्या कोड्यातं टाकिाऱ्या उद्गारानंी मी अजूनही गोंधळूनि गेलेला आहे. इतक्या 

भलत्याि भासिाऱ्या भचवष्ट्यवािीिा काय अथस लावावा बरं? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : चतकडे पहा! हाय, काय हें भयानक दृश्य! 

हे काय नव्यानेि चिसतय् आिखी? 
फासेपारध्यािे जाळे – 
मृत्यूिे हल्ला करण्यािे शस्त्रि जि!ू 
आचि चशकार करिारी ती – 
चजने त्याच्याशी सहशयन केले होते. 
ह्ा कुलािे रक्त आकंठ चपऊनही 
अजून तहानेलेल्याि राचहलेल्या 
वखवखलेल्या रक्तचपपासू श्वानािंा जि ूथवाि 
अशा सूड रे्िाऱ्या चपशाचच्चनीनो, 
फोडा, फोडा प्रकिाळ्या 
तुमच्या सावजाच्या शरीरातून 
रक्त वहात आहे. 
या राक्षचसिीनो आचि पोट भरून चपऊन घ्या ते रक्त. 

  
श्रेष्ठीवृांद : मृत्यूवर भुकंण्यासाठी  
 कोित्या राक्षचसिींना बोलावीत आहेस तू? 

हे भीषि स्तोत्र गातानंा 
तुझा िेहरा चफक्कट पडला आहे 
आचि तुझे चफके झालेले रक्त 
तुझ्या हृियाकडे संथगतीने जात आहे. 
मािसे युद्धामध्ये 
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तलवारीच्या र्ावाने मृत्य ूपावतात तेव्हा असेि होते 
नजर आचि नाडी काम िेत नाही 
आचि िैतन्यािे तजेलिार रंग मावळू लागतात. 
बर्ा चतच्या वक्तव्यामुळे 
चतिा कष्टाने िाललेला श्वास 
गुिमरून जात आहे. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : धावा, मितीला या कुिी! 

बर्ा, बर्ा, काय भयंकर हे िुःस्वप्न! 
काय? गाय बैलाला प्रशगानंी भोसकिार?  
त्या काळी प्रशगे आलेल्या राजाला? 
वािवा हो त्याला कुिीतरी! िूर ओढून न्या! 
 ते र्ातकी पािी ओतले जात आहे. 
ते पहा शुद्धीकरि चवधीसाठी वापरलेले 
स्नानािे रं्गाळ भरले आहे. 
ती त्याला झग्यासारख्या बनवलेल्या 
सापळ्यात िाबून धरीत आहे– 
ती र्ाव र्ालते आहे! 
कोसळला तो खाली! 
ऐका चवश्वासर्ात आहे हा! 
चवश्वासर्ात म्हिते आहे मी ह्ाला! 

  
श्रेष्ठीवृांद : जरी िैवीवािीत मला काही चवशषे गम्य आहे  

असा माझा िावा नाही तरी 
चतिे शब्ि काही शुभ वतसवीत नाहीत 
असे मला वाटते. 
पि शवेटी तसे पाचहले तर 
िैवी वािीतून कोिाला कधी 
िागंली बातमी चमळाली आहे? 
या भचवष्ट्यवाद्यानंा वाईट बातमी मोठी उपयुक्त वाटते 
कारि त्याचं्या या शास्ब्िक शहािपिािा 
मुख्य हेतूि मुळी लोकानंा भयाने ‘आ’ वासायला लाविे हा असतो. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : हाय! भीतीने पुन्हा पुन्हा थरकाप होतो आहे!  

हाय, काय ही अनुकंपनीय स्स्थती! 
पि त्याला काही एकट्यालाि यातना 
भोगायला लागत नाहीएत. 
त्याच्या व्यथेत चमसळून गेलेल्या माझ्या व्यथाबंद्दल 
मी शोक करीत आहे. 
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चनिसय अॅपोलो! का, का तू मला इथे आिलेस? 
एवढ्ािसाठी का 
की जे मरि त्याला आले 
त्यात मी पि वाटेकरी व्हाव?े 

  
श्रेष्ठीवृांद : माथे चफरले आहे चतिे! 

चबिारी पोर! प्रकवा कोिा िेवािा संिार 
झाला आहे चतच्या शरीरात 
आचि केवळ स्वतःसाठीि ती 
हे सूरचवरहीत गीत न िमता सारखे म्हित 
हा करूि आक्रोश करते आहे 
जशी ती तारस्वरािी बुलबुल 
आपल्या सैरभरै झालेल्या हृियािा भार हलका करण्यासाठी  
आपल्यावर झालेले सारे अन्याय स्मरून 
‘‘इचटस, इचटस रे’’ असे स्फंुित रहाते. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : कटु होता चतच्यावरिा प्रसंग 
 पि ियाळू िेवाचं्या इच्छेने 

चतने र्ातलेला सुंिर झगा 
पराचं्या पंखािंा आहे 
आचि ती स्वगसस्थानंा र्ालीत असलेले 
सुरासुराला अश्रूंिी साि िेत असलेल गाऱ्हािे सुद्धा 
कानाला गोड लागते. 
पि माझ्यावर मात्र धारिार पात्याने 
स्वतःिे मासं चिरून रे्ण्यािी पाळी येिार आहे. 

  
श्रेष्ठीवृांद : कुठून स्फुरताहेत ही तीव्र िुःखािंी विसने? 

िैवी स्फूतीने केलेली पि तरीशी अथसहीन? 
जगबुडीच्या र्ोषिेसारख्या आवाजात 
व भयाि गोष्टीिा 
हृिय पोळून टाकिाऱ्या शब्िात का सूर धरला आहेस? 
चजभा अशुभ तपशीलािा मागोवा रे्त 
तू िालली आहेस 
त्या िैवी वािीिा मागस कुिी रेखाटलेला आहे? 

  
कॅसनॅ्ड्रा : (तारस्वरातील िैवी वािीच्या र्ोषािा सूर पालटून आता ती शोकाच्या 

संथ िुःचखत खरात बोलत आहे) 
हाय रे पॅचरस आचि त्यािी ती चवषयवासना! 
हाय रे ती शृगंारािी चववाहशय्या 
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चजने त्यािे कुटंुब आचि शहर नष्ट केले! 
हाय रे ती स्कॅमनॅ्डर निी 
जी आमिा तहानेल्या वाडवडीलानंा पचरचित होती– 
चजच्या चप्रय तटावंर मी लहानािी मोठी झाले! 
पि लवकरि काळ्या रंगाच्या 
कॉकीटस आचि ॲिेरॉन या नद्यावंर 
माझ्या भचवष्ट्यवािीिे प्रचतध्वनी उमटतील 
आचि माझे शब्ि खरे आहेत की नाहीत 
ह्ािे साक्षीिार त्याि होतील. 

  
श्रेष्ठीवृांद : पॅचरसिे लग्न! 

चनिान ही गोष्टतरी एकाद्या पोराला सुध्या स्पष्ट समजेल. 
पि तरीसुद्धा चतच्या भयाकुल पुटपुटीत 
वरवर चिसतो त्याहून 
काहीतरी जास्त अधस आहे. 
एकाद्या कू्रर सापाच्या िंशाप्रमािे 
बचधर करिाऱ्या यातना िेत 
चतिा हलक्या आवाजातला आक्रोश 
माझ्या किसरंध्रावर आिळत आहे. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : हाय रे इचलॲन नगरी आचि चतिा कमसभोग! 

हाय रे ती जाळलेली आचि धुळीला चमळवलेली नगरी! 
हाय रे ते अस्ग्न जे माझ्या वचडलानंी 
आपले मनोरे शत्रचू्या स्वाऱ्यानंा भक्कमपिे तोंड िेिारे व्हाव ेम्हिून 
पेटवले होते! 
हाय! त्याने हवन केलेल्या, 
प्रत्येक िरिाऱ्या कळपातून चनवडलेल्या पशूिें रक्त! 
पि िेवानंा प्रसन्न करण्यासाठी 
चिलेला कुठलाही बळी 
चतच्या पुत्रानंा मृत्यूपासून वािव ूशकला नाही 
ते असे मृत्यू पावतील असे मी 
वतसवलेि होते 
आचि आता मी माझ्या भावानंा त्याचं्या मृत्य ूसाथ करीन 
न लवकरि भमूी माझे र्शाले उष्ट्ि रक्त खुषीने प्राशन करील. 

  
श्रेष्ठीवृांद : पुन्हा एकिा चतिे उद्गार 

मागच्यानंा चमळतेजुळते आहेत 
सागं आम्हाला कोि आहे तो िेव 
इतका ियाहीन 
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ज्यािा िुःख िेिारा हात 
तुझ्या शोकमग्न हृियाच्या तारा छेडून 
इतके मृत्यूसदृश संगीत 
चनमाि करीत आहे? 
जि ूभचवष्ट्यवािीिे बाि सुटत आहेत हे 
पि ज्यािंा मागस आचि लक्षय 
मी अजूनही शोधतोि आहे 
पि त्यािा अंिाज मला लागत नाही. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : मग ऐका तर 

आता माझी भचवष्ट्यवािी, 
लाजऱ्या जाळीिार बुरख्याआडून डोकाविाऱ्या नववधूप्रमािे 
हलकेि डोकाविार नाही 
तर सूयाच्या चिशकेडे एक वगेवान वािळ उठवील 
आचि त्या वािळाच्या जोरिार लाटावंरून झेपावत 
माझ्या हत्येपेक्षाही जास्त भीषि असा एक गुन्हा 
तळपत्या प्रकाशात एका झटक्यात उठून चिसेल. 
आता जास्त कोड्यात न बोलता 
मी तुम्हाला सारे समजावनू सागंते 
पि प्रथम खात्रीपूवसक सागंा 
चकती बारकाव्याने 
फार पूवी र्डून गेलेल्या 
रक्तलाचंछत गुन्ह्ािंा माग मी रे्तला आहे ते! 
ह्ा छपराखाली रहात आहे रातं्रचिवस एक गायकवृिं  
जो बीभत्स तालसुरात त्यािे अशूभ धु्रपि 
मुक्तकंठाने गात असतो. 
मानवी रक्त चपऊन प्रझगलेली 
चधटाईने इथे स्स्थरावलेली 
राजरक्तािी ही चपशाचे्च 
ज्यािंी हकालपट्टी कोिीही करू शकत नाही – 
अखंड आनंिोत्सव िालू असतो त्यािंा. 
पीत बसतात ती इथे रक्त 
आचि त्याचं्या गीतानंी 
मौख्याला गुन्ह्ाकडे चपटाळतात प्रथम 
आचि एकिा गुन्हा र्डला की 
मग त्या गुन्हेगारािी पाळी– 
आपल्या भावािी शय्या चवटाळिाऱ्याला 
िेशोधडीला लावतात ती. 
काय? नेम िुकला का माझा? 
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की माझ्या बािाने तुम्हाला पचरचित असलेल्या लक्षयािा 
वध केला आहे? 
की मी ‘‘खोटे बोलिारी भचवष्ट्यवते्ती’’ 
‘‘चजप्सी’’ ‘‘कपोलकचलि्चपत कथािें िऱ्हाट वळिारी’’ आहे? 
िला शपथ रे्ऊन साक्ष द्या. 
अॅचरयसच्या राजवाड्यािा कलंचकत इचतहास 
प्रत्येक पापा – प्रचतपापासकट माचहत आहे मला. 

  
श्रेष्ठीवृांद : पचवत्रातल्या पचवत्र शपथेिाही 

फारि थोडा अपयोग होईल. 
पि आम्हाला आियस वाटते की 
समुद्रापलीकडल्या, परक्या भाषेच्या प्रिेशात वाढलेली तू 
जि ूइथेि प्रत्यक्ष होतीस असा 
आमच्या शहरािा गत इचतहास 
उलगडून िाखवते आहेस! 

  
कॅसनॅ्ड्रा : अॅपोलोने भचवष्ट्यवािीच्या अचधष्ठात्या िेवाने 

मला हे काम सोपवले आहे. 
  
श्रेष्ठीवृांद : काय? अमर िेव असूनही 

त्यािी तुझ्या मत्यस िेहावर वासना गेली का? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : होय. आतापयसन्त त्याच्याबद्दल बोलण्यािी 

मला लाज वाटत होती. 
  
श्रेष्ठीवृांद : उत्कषाच्या काळात आपि सगळेि 

जरा अचलप्तपिे वागतो. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : फारि चपच्छा पुरवला त्याने माझा 

आपल्या पे्रमािी फार आवगेाने 
आचि जोरिारपिे माडंिी केली. 
 

श्रेष्ठीवृांद : आचि मग तुम्ही एकत्र शयन केलेत का? मूल झाले तुला त्याच्यापासून? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : शब्िाचं्या त्या ईशाला प्रथम शब्ि चिला मी 

आचि तो मोडला नंतर. 
  
श्रेष्ठीवृांद : पि भचवष्ट्यवतेे्तपिािी चवद्या 

िेवता संिार होऊन आधीि 
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साध्य झाली होती ना तुला? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : रॉयिा सवसनाश मी पूिसपिे 

केव्हाि वतसवला होता. 
  
श्रेष्ठीवृांद : िेव नक्कीि रागावला असेल मग! 

त्याने चशक्षा केली का तुला? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : माझ्या त्या अपराधानंतर 

मी उच्चारलेल्या एका शब्िावरसुद्धा कुिीही 
चवश्वास ठेवीत नाहीसे झाले. 

  
श्रेष्ठीवृांद : आम्हाला मात्र तुझी भचवष्ट्यवािी 

अचतशयि चवश्वसनीय वाटते आहे, अवास्तव रीत्या. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : हाय, हाय! 

भीषिता आचि पाप! 
पुन्हा सत्यदृश्यिशसनाच्या यातना– 
होय, पाप आचि भीषिता 
माझ्या चविारशक्तीला हािरवनू उध्वस्त करीत आहेत. 
बर्ा! त्या चतथे बसले आहेत ते. 
त्या प्रभतीवर 
स्वप्नातल्या आकृतींसारखे 
त्याचं्या स्वतःच्याि बाधंवानंी 
कोकरासंारखी कत्तल करून टाकलेली मुले. 
पहा, काय धरले आहे त्यानंी आपल्या हातात? 
हाय! काय करूिास्पि दृश्य आहे हे! 
आपले स्वतःिेि मासं – 
स्वतःिेि अवयव फासळ्या आचि काळीज 
आहे ते त्यानंी हातात धरलेले 
स्पष्ट आचि भयंकर चिसते आहे – 
हेि ते त्याचं्या वडीलानंी खाल्लेले अन्न. 
मी सागंतेय तुम्हाला – 
कारि ह्ा गुन्ह्ािा सूड तापून उठत आहे. 
या र्राच्या गुहेत– राज्यािा पालनकता म्हिून म्हिा – 
एक भेकड प्रसह आहे बसलेला. 
जो र्रापासून िूर युद्धावर गेलेल्या 
मालकाच्या चवरूद्ध कट रिीत आहे. 
आचि सेनानी प्रसह– 
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ज्याने रॉय उखडून टाकले 
त्यािे स्वागत, ती नीि कट करिारी कुत्री 
लाळर्ोट्या चजभेने 
आचि खाली पाडलेल्या तत्पर कानानंी करते आहे.  
त्याला माचहत नाही की 
छुप्या सूडाच्या चवषाने माखलेल्या 
कसल्या जखमा त्याला करण्यािे मनसुब े
चतने योजले आहेत! 
स्त्री – आचि पुरूषािी हत्या करिार! 
काय िढेलपिा हा. 
कुठल्या चकळसवाण्या पशूशी 
यथायोग्य तुलना करता येईल चहिी? 
आपल्या श्वासाने वा नजरेने 
चविीिस करून टाकिाऱ्या अद् भतु सरड्याशी? 
का खडकात राहून 
मािसानंा त्याच्या जहाजासकट बुडविाऱ्या स्स्कलाच्या वशंजाशंी –  
नरकातल्या त्या खवळलेल्या शाकस  माशाशी? 
आपल्या पतीच्या चनःशस्त्र शरीरात 
तलवार रु्सवण्यािी स्वप्ने पहात होती ती 
ऐकलीत ना तुम्ही चतिी अत्युकृष्ट िाचंभक बडबड? 
ती हषसभचरत आरोळी 
जि ूकाय कठीि अशी लढाई प्रजकल्यामुळे ठोकलेली? 
त्याच्या स्वगृही पुनरागमनािा आनंि 
ह्ा नावाखाली खपवनू नेत होती 
ती आपला हषोन्माि! 
हरकत नाही मी म्हिते हरकत नाही मुळीि. 
जे होिार असेल ते होईलि. 
लवकरि तुम्ही आपल्या स्वतःच्या 
डोळ्यानंीि बर्ाल सारे. 
आचि माझी िया येईल तुम्हाला 
आचि माझी भचवष्ट्यवािी अध्या चहश्यानंी सुद्धा खरी न ठरती 
तर बरे झाले असते 
असे वाटेल तुम्हाला. 

  
श्रेष्ठीवृांद : चथएस्टसला त्याच्या मुलाचं्या 

मासंािी मेजवानी िेण्यात आली होती असे म्हटलेस 
ते पटले आम्हाला 
तुझे अिूक विसन ऐकता ऐकता 
भयािी जागा नवल रे्ऊ लागते. 
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पि बाकीिे मात्र आमच्या 
बदु्धीच्या आकलनाच्या पलीकडिे आहे 
हरलो आम्ही. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : मी सागंते की अॅगमेॅमनॉन 

तुमच्या नजरेसमोर मृत होऊन पडेल. 
  
श्रेष्ठीवृांद : िूप! स्विेशातून बचहष्ट्कृत झालेल्या 

करंठ्या चस्त्रये – गप्प रहा – 
बोलायिेि असेल तर शुभ शब्ि बोल. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : चकतीही शुभ शब्ि उच्चारले 

तरी त्या सत्यातले चवष काही 
चनपटले जािार नाही. 

  
श्रेष्ठीवृांद : जर तसे व्हायिेि असेल 

तर शुभशब्िानंी ते टाळता येिार नाही खरेि. 
पि िेव करो आचि तसे न होवो! 

  
कॅसनॅ्ड्रा : करा! तुम्ही करा प्राथसना! 

तोवर इतर मात्र हत्याकाडंािी तयारी 
करीत आहेत! 

  
श्रेष्ठीवृांद : अशा प्रिूषक पापािे उगमस्थान 

कोिता बरे पुरूष असेल? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : कोिता पुरूष? 

माझ्या भचवष्ट्यवािीतला मुख्य मुद्दाि 
तुमच्या लक्षात आलेला नाही. 

  
श्रेष्ठीवृांद : पि अशी हत्या र्डवनू 

तरी कशी आिता येईल? 
आपली तर मचत कंुचठत होते आहे या भचवष्ट्य वािीपुढे! 

  
कॅसनॅ्ड्रा : आचि तरीही मी उत्तम ग्रीक भाषेत 

सारे बोलते आहे. 
अगिी फारि उत्कृष्ट असे ग्रीक. 

  
श्रेष्ठीवृांद : डेल्फीच्या िैवीवािी 
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उत्कृष्ट ग्रीकमध्येि असतात 
पि अथस समजायला मात्र अवर्ड जाते. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : हाय, हाय! ॲपोलो, िया कर. 

इथून सुटून कुठे जाता येईल मला? 
तू मला िेत आहेस तो मृत्य ू
अधीर वृत्तीिा आहे, ियाहीन आहे. 
ही मानवी आकृती असलेली प्रसहीि 
जी चतिा पती अनुपस्स्थत असतानंा 
एका लाडंग्याशी रत झाली होती 
ती माझा हतभाचगनीिा जीव रे्ईल 
आपल्या शत्रूंसाठी र्ातक पेय तयार करिाऱ्याप्रमािे 
ती एकीकडे आपल्या पतीच्या काळजािा ठाव रे्ण्यासाठी 
कट्यारीला धार लावीत आहे 
आचि िुसरीकडे माझ्या कृतीिे औषध 
त्याच्या मृत्यूच्या पेयात चमसळण्यािा 
चनिय करीत आहे. 
जि ूकाय माझा इथला प्रवास संपवनू 
मी परलोकी सुखरूप पोिाव ेम्हिून 
तो शुभेच्छेिा प्यालाि पीत आहे – 
माझ्या रक्ताने भरलेला. 
हा झगा – 
माझी चवडंबना करिारा – हा मी का म्हिून अंगावर बाळगावा? 
कशाला ठेव ूहा राजिंड अजूनही? 
आचि कशाला माझ्या गळ्याभोवतीिे हे भचवष्ट्यवते्तीिे हार? 
मी मरण्यापूवी तुझा शवेट करीन मी आचि तुझाही – 
जा, माझा शाप रे्ऊन जा. 
तुमच्या ऋिातून मी ही अशी मुक्त होत आहे. 
(सवस वस्तू ओरबाडून काढून पायाखाली तुडवते) 
 
जा, कुठल्यातरी. िुसऱ्या एकाद्या स्त्रीला 
िुःखािी ही बहुमोल िेिगी द्या! 
आचि बर् ूिे अॅपोलोला – 
साक्षी होऊ िे तो मी काय करते आहे त्याला. 
त्याने मला हवा भचवष्ट्यवाद्याच्या अचधकाराच्या खुिासंह 
एकिा पाचहले होते. 
चतरस्कृत अशी, एकाद्या भोंिू भटक्या वैिूसारखी 
टवाळी केली गेलेली 
शत्रूंकडून आचि चमत्राकंडूनही. 
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अन्नाला महाग झालेली, चभकारडी, 
जािुटोिा करिारी आचि 
ियनीय करंटी असे टोमिे खाल्लेली, 
हे सारे सहन केले मी 
आचि आता अॅपोलो – 
ज्याने आपल्या भचवष्ट्याच्या ज्ञानािा 
एक अंश मला चिला होता 
त्याने मला इचलऑनहून 
ह्ा मृत्यिूा वास मारिाऱ्या ओवरीत आिले आहे. 
इथे आता मला कधीही चनखळ अश्रदे्धला 
पुन्हा मनावण्यािा प्रसंग येिार नाही. 
इथे माझ्या वडीलाचं्या गृहाग्नीकंुडापुढिा 
पाषाि नाही चवसावायला – 
तर एका मृत बलीच्या रक्ताने 
अगोिरि उष्ट्ि झालेला मारेकऱ्यािा वधस्तंभ 
माझी वाट पहातो आहे. 
पि तरीही आमिे मरि 
िेवाकंडून िुलस चक्षत रहािार नाही 
आिखी एक चतसरा येईल. 
आमिे इस्च्छत उिलून धरण्यासाठी – 
एक पुत्र – वडीलाचं्या साडंलेल्या रक्तािा मान राखण्यासाठी 
मातेिी हत्या करण्यासाठी येईल. 
आता एक हद्दपार भटक्या असलेला तो 
ह्ा त्याच्या वशंाने रिलेल्या 
गुन्ह्ाचं्या मनोऱ्यावर कळ िढवण्यासाठी परत येईल. 
एक फार मोठी शपथ – 
िेवाचं्या िेखत चशक्कामोतसब झालेली 
त्याला आपल्या वडीलाचं्या धुळीत पडलेल्या मृत िेहासाठी 
पूिस बिला वसूल करून घ्यायला भाग पाडील. 
मग मी कशासाठी शोक करू? 
इतकी ियास्पि अवस्था झाली आहे की काय माझी? 
 
चनयतीने आपले योजनाबद्ध बेत उलगडतानंा 
पाचहले आहेत मी. 
रॉयने जे सोसायिे ते सोसले. 
आता िेवाच्या इच्छेने 
चतच्या जेत्यािा हा असा शवेट होत आहे. 
आता अश्र ूगाळून संपले आहेत माझे. 
मी माझ्या मृत्यूला तोंड िेईन. 
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हे अधोलोकीच्या प्रवशेद्वारानंो 
येतायेता मी तुम्हाला अचभवािन करीत आहे. 
माझ्यावर एकि जीवरे्िा र्ाव पडो. 
एवढीि माझी प्राथसना आहे. 
तडफड न होता कोसळू िे मला. 
उष्ट्ि रक्त हळूहळू ओहटीला लागल्यािे जािव ूिे मला. 
आराम चमळण्यासाठी 
मी मृत्यलूा कवटाळीत आहे असे होवो 

  
श्रेष्ठीवृांद : हे अतीव यातना भोगिाऱ्या पि चततक्याि ज्ञानी असिाऱ्या चस्त्रये, 

तू आम्हालंा खूपि साचंगतले आहेस पि जर तुला तुझ्या स्वतःच्या मृत्यू 
बद्दलिे इतके सत्य पूवसज्ञान आहे 
तर बळी जािाऱ्या बैलाप्रमािे 
अशी धीट पावलानंी वधस्थानाकडे का जात आहेस? 

  
कॅसनॅ्ड्रा : चमत्रानंो, आता सुटका नाही. 

एकिा ती र्डी येऊन ठेपल्यानंतर 
सुटका अचजबात होिे नाही. 

  
श्रेष्ठीवृांद : तरीपि शवेटी जािाऱ्याला 

सवात जास्त वळे चमळतो. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : हाि तो चनचित झालेला 

चिवस आहे. 
मागे चफरण्यात काही लाभ नाही. 

  
श्रेष्ठीवृांद : तुझ्यामधील धैयस 

मोठ्या अचभमानास्पि रीतीने 
तोडीस तोड ठरत आहे तुझ्या िैवगतीला! 

  
कॅसनॅ्ड्रा : सुखी लोकानंा असली स्तुती 

कधीि एकायला चमळत नाही. 
  
श्रेष्ठीवृांद : पि धैयाने मृत्युला तोंड चिल्याने 

त्या मत्यसतेवर सुद्धा तेज िढते. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : अहो चपताजी! अरे माझ्या बंधंूनो! 

तुमिे सारे तेज नष्ट झाले रे! 
शवेटी आता मी पि िालले 
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पराचजताचं्या प्रिेशात 
मी माझ्या आचि अॅगमेमनॉनच्या मृत्युबद्दल 
शोक करीन. 
जगून झाले माझे. 

  
 (ती िरवाजाकडे जाते. मग एक प्रककाळी फोडून परत चफरते.) 
  
श्रेष्ठीवृांद : काय झाले? काय पाचहलेस तू? 

कशाने भयभीत होऊन तू परत चफरलीस? 
 
(कॅसनॅ्रािा श्वास कोंडतो. गुिमरल्यासारखा आवाज येतो.) 

  
कॅसनॅ्ड्रा : धाप लागली आहे तुला. 

जि ूतुझा अंतरात्मा कशािी तरी चकळस येऊन 
ढवळून चनर्त आहे. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : हत्येिी र्ाि सुटली आहे इथे 

प्रभतीमधून रक्त चठबकते आहे. 
  
श्रेष्ठीवृांद : विेी तयार आहे ना! 

हा यज्ञवलीिा वास आहे. 
  
कॅसनॅ्ड्रा : कबरीतून बाहेर येिाऱ्या 

हवसेारखा बव्हंशी वाटतो आहे हा वास 
  
श्रेष्ठीवृांद : समाराधनेसाठी प्रशपडलेल्या 

चसचरयातील अत्तराबद्दल बोलते आहेस तू? 
  
कॅसनॅ्ड्रा : एकाद्या पक्षयाने चरकाम्या झुडपाला र्ाबराव े 

आचि उगीिि थरथरत कापत बसाव े
तशी नाही मी. 
थाबंा. तुम्ही जेव्हा माझ्या मृत्युिी भरपाई 
िुसऱ्या मृत्युने केलेली पहाल – 
एका स्त्रीसाठी िुसरी स्त्री – 
जेव्हा लग्न हा ज्याच्यासाठी शाप ठरला 
त्याच्याजागी िुसरा मािूस पडेल – 
तेव्हा तुम्हीि साक्षी व्हा माझे – 
की ही आचि माझी 
इतर भाचकतेही चनखळ सत्य होती. 
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मरण्यापूवी एवढी चवनंती करते मी. 
  
श्रेष्ठीवृांद : मरि हे िुःखिि असते 

पि आपल्या मृत्युिे भचवष्ट्य अगोिर कळिे 
हे जास्त िुःखि ठरते. 

  
कॅसनॅ्ड्रा : आिखी एक शब्ि–  एक भाचकत– 

अथवा जर हे शोकगीत ठरेल 
तर ते केवळ माझ्या एकटीसाठी नव्हे. 
माझ्या ह्ा शवेटच्या सूयसप्रकाशात 
मी प्राथसना करते. 
जेव्हा तलवारीिी धार 
मला बंचिवान करिाऱ्याच्या साडंलेल्या रक्तािा सूड रे्ईल. 
तेव्हा त्यािी हत्या करिारे मरता मरता 
त्या ऋिाबरोबरि हेही ऋि फेडोत. 
चतिे – चजला – चवशषे करू न शकिाऱ्या त्या सावजाला  
त्यानंी साखळिंडानंी बाधूंन मारले. 
हाय रे मानवी भचवतव्य! 
मािसािे सवात सुखािे चिवस 
सावटात काढलेल्या चित्रापं्रमािे असतात. 
मग िुिैव येते. 
आचि ओला कपडा िोन फटक्यात 
ते चित्र पुसून टाकते. 
आचि मग प्रत्यक्ष िुःखसुद्धा काही पूवीच्या आनंिापेक्षा 
जास्त अनुकंपास्पि वाटत नाही. 
 
(ती राजवाड्यात जाते) 

  
श्रेष्ठीवृांद : सुखाच्या आस्वािाने 

मािसािे पुरे समाधान कधीि होत नाही.  
कारि बोटे िाखविारा मत्सर 
त्यािे सुखभाडंार न्याहाळीत असतानाि, 
आचि भोवतालच्या चजभा त्याच्या सुखािी 
उत्साहाने प्रशसंा करीत असतानंा सुद्धा 
आकंठ सुखास्वाि रे्िाऱ्या मािसाला 
अजूनही आिखी सुखािी 
आस लागलेली असते. 
कारि सारखे यश चमळवण्यािा 
कुिाला कंटाळा येिार आहे? 
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सद्भाग्याला आपल्या िारापासून परतवनू 
‘‘मला त्रास िेऊ नकोस’’ असे कोिी म्हिेल काय? 
सुिैवाला ज्याच्यावर कृपा करायला आवडते. 
त्या आमच्या राजाने 
िेवाचं्या इच्छेने रॉय रे्तले. 
आचि त्याच्या सुखरूप पुनरागमनाने 
त्याला मोठा सन्मान लाभला 
आचि आता फार पूवी साडंलेल्या रक्तािे 
यथायोग्य प्रायचित्त म्हिून, 
जर त्यािे रक्त वहायला हव ेअसेल 
आचि जर त्याच्या मारेकऱ्याचं्या हातून 
मृत्यूवर मृत्य ूव्हायिा असेल 
आचि जर कमसगती अशीि असेल 
तर मी चविारतो की 
‘‘मी एकटाि काय तो शातं जीवन 
आचि अकलंचकत कीती भोगण्यासाठी जन्मलो आहे’’ 
असा िावा कोिता मत्यस मानव करू शकेल? 
 
(राजवाड्यातून ॲमनेमनॉनिा आवाज ऐकू येतो.) 

  
अॅगमेमनॉन : धावा, धावा. मितीला धावा. 

मी जखमी झालो आहे. 
माझी हत्या होते आहे 
ह्ा आतल्या खोलीत 

  
श्रेष्ठीवृांद : शू ऽऽ थाबंा, ऐका! 

‘‘हत्या’’ म्हिून कोि ओरडले? 
तुम्हाला ओळखू येतो आहे का तो आवाज? 

  
अॅगमेमनॉन : मितीला धावा. पुन्हा सागंतो, 

मितीला या माझ्या. 
अहो खून! हा िुसरा प्रािाचंतक र्ाव! 

  
एक श्रेष्ठी : त्या चववळण्यानेि साचंगतले 

की ते कृत्य होऊन गेले आहे 
राजािाि आवाज होता तो. 
िला, आता काय केले म्हिजे धोक्यापासून बिाव,ू 
यािी सगळे चमळून योजना करू या. 
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दुसरा श्रेष्ठी : मी हा असा सल्ला िेतोय– 
एका चनरोपाला सगळीकडे पाठवनू 
सवस नागचरकानंा 
सशस्त्र होऊन इथे जमायला सागं ूया. 

  
णतसरा श्रेष्ठी : फार वळे लागेल अशाने  

मला वाटते आपि एकिम  
आत रु्सू या 
आचि खून होतानंाि– 
तलवारीवरिे रक्त वाळण्यापूवीि 
तो पकडू या 

  
चौथा श्रेष्ठी : मलाही तुझ्या सारखेि वाटते 

तसेि करायला हव ेआपि 
प्रकवा तसेि काहीतरी िुसरे. 
काहीतरी करण्यािी हीि वळे आहे. 

  
पाचवा श्रषे्ठी : ही सुरवात 

पुढे काय होिार 
यािी स्पष्ट चनिशसक आहे. 
मारेकऱ्यानंा जुलमी राजवट स्थापन  
करायिी आहे. 

  
साहवा श्रेष्ठी : होय. आचि आपि मात्र 

इकडे बोल–बोल बोलत बसलो आहोत. 
पि काहीतरी करण्यािी इच्छा 
झोपेला डावलून सावधचगरीिा सौम्य िेहरा 
मातीत तुडवते. 

  
सातवा श्रेष्ठी : व्यवहायस ठरेल 

असा कोिताि मागस मला तर सुित नाही. 
मी म्हितो ज्यानंी हे आतािे पाऊल टाकले 
तेि पुढिे पाऊल कुठे टाकायिे 
ते ठरव ूिेत. 

  
आठवा श्रेष्ठी : माझेही तेि मत आहे. 

जर राजा मृत्यु पावला असेल 
तर केवळ वािचववाि करून 
त्याला चजवतं करण्यािा 
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कोिताि मागस मला तरी माचहत नाही. 
  
नववा श्रेष्ठी : मग काय या आपल्या राजर्राण्यावरच्या कलंकभतू व्यक्ती आपल्यावर राज्य करीत 

असतानंा, आपि आपली सारी वष ेगुलामचगरीत रखडत र्ालवायिी सारे सहन करीत? 
  
दहावा श्रेष्ठी : छे! छे! असह् होईल ते! त्यापेक्षा मरि कोि पत्करिार नाही? जुलमी राजसते्तखाली 

जगण्यापेक्षा मरि चकतीतरी सुसह्! 
  
अकरावा श्रेष्ठी : थाबंा, इतकी र्ाई नको. आपल्याजवळ काय पुरावा आहे? ही चववळिी? त्याचं्यावरून 

राजा मरि पावला आहे असे भचवष्ट्य वतसवायिे आम्ही? 
  
बारावा श्रषे्ठी : आपली खात्री झाली पाचहजे. आपि असे गडबडून जािे अकाली आहे. अंिाज करिे 

आचि खात्री लायक ज्ञान ह्ात खुप फरक आहे. 
  
श्रेष्ठीवृांद : राजाला काय झाले आहे ह्ािी आपि पूिस िौकशी करावी ह्ाि मताला सगळ्या बाजंूनी 

पाप्रठबा चमळतो आहे. 
 
(राजवाड्यािे िरवाजे उर्डतात आचि क्लायटेमनेस्रा चिसते. चतच्या पायापाशी एका 
िािंीच्या स्नानपात्रात एका प्रिंड जाभंळ्या झग्यात गंुडाळलेला अॅगमेमनॉन मृतावस्थेत 
पडलेला चिसतो. त्याच्या अंगावर मृत कॅसनॅ्रा पडलेली आहे.) 

  
क्लायटेमनेकरा : त्या क्षिाला साजेशा अशा पुष्ट्कळ गोष्टी मी म्हटल्या त्याला काही फार वळे झाला नाही. 

आता ती वळे चनर्नू गेली आहे तेव्हा ते सारे बोलिे मी कोितीही लाज न बाळगता मागे 
रे्ते. जेव्हा मािूस चमत्र भासिाऱ्या शत्रूच्या मृत्युिी तयारी करतो तेव्हा त्या बळीच्या 
उंिातल्या उंि उडीपलीकडे र्ातक सापळा भोवताली उभारिे िुसऱ्या कोठल्या मागाने 
शक्य होिार असते. अगिी खून वळे मी ह्ा शक्तींच्या मुकाबल्याच्या चविार केलेला आहे. 
अखेर शवेटी समोरासमोर लढाई जंुपण्यािा प्रसंग आला आचि त्याबरोबर जय पि 
चमळाला. 
 
इथे चजथे उभे राहून मी वार केला 
चतथेि उभी राहून 
मी माझे कायस पार पडलेले पहात आहे. 
होय ही सगळी माझीि कामचगरी आहे. 
आचि मी चतच्यावर हक्क सागंते आहे.  
एकाद्याने मासे पकडण्यासाठी टाकाव े 
तसे मी हे प्रिंड चवस्तृत जाळे त्याच्यावर टाकले  
त्या जाळ्याने आपल्या अगचित एकातं एक गंुफलेल्या र्ड्यानंी  
त्याला िारी बाजंूनी गुरफटून टाकले 
त्यामुळे तो चनसटू शकला नाही. 
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प्रकवा मृत्युचवरूद्ध झगडूही शकला नाही 
आचि मग मी िोनिा त्याच्यावर वार केले 
िोनिा तो प्रकिाळला आचि चववळला 
आचि मग मरगळून पडला 
आचि असा तो पडला असतानंा 
मी चतसरा आचि अखेरिा र्ाव र्ातला 
माझी प्राथसना सफल केल्याबद्दल 
मी आभार मानते झ्यसूिे 
जो ईश आहे अधोलोकोिा. 
आचि तारक – मृत मानवािंा. 
मग असा पडता पडता त्याने ढेकर चिल्यासारखा 
आपला जीव बाहेर टाकला. 
आचि खोकला आचि वातंी याचं्या बरोबर 
रक्ताळलेला फेस त्याच्या मुखातून बाहेर उसळला. 
एकाद्या जोरिार कारंज्यासारखा, 
आचि इकडेचतकडे पसरतानंा 
त्याने माझ्यावर जि ूलाल पावसािे प्रशतोडे उडवले. 
िरम्यान मी आनंिाने फुलून उठले होते 
जसे वसंतऋतूत कळ्या उसळी रे्ऊन बाहेर पडल्यावर 
 
आकाशातून िंवािा चशडकावा झाला 
की पेरलेले मक्यािे होत उल्हसून जाते तशीि 
 
आरगॉसच्या वडीलधाऱ्यानंो, 
अशी आहे ही सारी र्टना. 
तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार 
याबद्दल आनंि माना नाहीतर िुःखी व्हा. 
मी मात्र हषाने डवरून गेले आहे. 
आचि जर मािूस मृत झाल्यावरसुद्धा 
त्याच्या सुखरूप प्रवासासाठी धन्यवािािे 
अध्यस िेिे शोभत असेल 
तर ह्ा चठकािी न्यायिेवता 
नुसती त्याबद्दल परवानगीि िेत नाही 
तर तशी मागिी करीत आहे. 
इतकी पूिस मुरलेली िुष्टपिािी मचिरा 
ह्ा मािसाने आपल्या र्रात साठवली होती! 
आचि आता परतल्यावर 
स्वतःिा शाचपत पेला तो अखेरच्या 
र्ोटापयसन्त पीत आहे. 
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श्रेष्ठीवृांद : तुझ्या भाषिातला पाशवी चनलसज्ज 

उद्धटपिा आम्हाला िचकत करतो आहे. 
स्वतःच्या पतीच्या मृतिेहासमोर 
चनलाजरेपिाने प्रौढी चमरवीत आहेस तू!  
एकाद्या अचववकेी स्त्रीला 
उदे्दशून बोलाव े
तसे तुम्ही बोलत आहात. 
पि तुमिी िूक होत आहे. 
माझी नाडी अगिी स्स्थर गतीने िालली आहे 
तुम्हाला जे अगोिरि माचहत आहे 
तेि मी सागंते आहे. 
तुम्ही मान्य करा वा अचधके्षप करा –  
तुमच्या इच्छेप्रमािे. 
माझ्या दृष्टीने सारे सारखेि आहे. 
हा माझा पती आहे– अॅगमेमनॉन. 
आता ठार मेला आहे. 
त्यािा मृत्य ूमाझ्या उजव्या हाताने  
र्डवनू आिला आहे. 
त्या हातािे कौशल्य न्याय मान्य करतो. 
हे आहे साधेसुधे सत्य. 

  
श्रेष्ठीवृांद : अधम चस्त्रये! कोिते अनैसर्मगक अन्न वा पेय सेवन केल्याने एक चवषारी मूळ– अथवा 

खवळलेल्या सागरातले क्षारजल– इतकी पार बिलून गेली आहेस तू की हीनाहून हीन 
असा हा गुन्हा करतानंा तु सहजप्रवृत्ती किरली नाही? आरगॉस तुझ्या या – नाव सुद्धा 
उच्चारू नये अशा हत्येिी एकमताने चतरस्काराच्या सुरात चनभसत्सना करी न्यायी आचि 
स्वतंत्र नागचरकाचं्या बरोबरिा तुझा चहस्सा काढून रे्ईल. आचि आमच्या आरगॉसच्या 
महाद्वारातून बचहष्ट्कृत म्हिून तुला हद्दपार करील. 

  
क्लायटेमनेकरा : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अस्स ंहोय ! 
आता तुम्ही न्यायीपिािा आव आिून 
मला हद्दपारींिा िंड िेता आहात. 
मला जाहीररीत्या चशव्याशाप प्रिान करीत आहात. 
नागरी चतरस्काराच्या आरोळ्या िेत आहात 
पि ह्ापूवीच्या एका प्रसंगी 
तुम्ही त्या मािसाला चवरोध करण्यािा 
धीर का केला नव्हतात? 
याने, मािसे चजतक्या सहजतेने 
सद्सद्चववके बुद्धीिी टोििी जराही न लागता 
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श्रेष्ठीवृांद : 
 

मेंढ्ािंी कत्तल करतात तसा– 
त्यािा माळ जचमनी मेंढ्ाचं्या कळपानंी 
भरलेल्या असताना– 
आपल्या अपत्यािा बळी चिला. 
माझी स्वतःिी लायकी बाळी 
चजला जन्म िेण्यासाठी मला कळा सोसाव्या लागल्या– 
चतला याने थे्रसच्या वाऱ्यानंा थाबंवण्यासाठी 
एक तोडगा म्हिून मारून टाकली. 
आरगॉसमधून जर कोिाला र्ालवनू द्यायला 
हव ेअसले तर 
त्यालाि तुम्ही र्ालवायिा हव ेहोते. 
आपल्या मुलीच्या रक्ताने डागाळलेला 
तोि चशके्षला पात्र होता. 
पि माझ्या कृत्यािा तेवढा 
तुमच्या कानानंा धक्का बसतो 
तुमच्या न्यायी त्वषेाला र्ार िढते. 
तुमच्या धमक्या चनःसकंोि बळावर आधारलेल्या आहेत. 
तुमच्याजवळ मािसे आहेत, शसे्त्र आहेत 
तर मग न्याय्य युद्धात तुमच्या बळािी परीक्षा 
माझ्या चवरुद्धच्या लढ्ात होऊ हे. 
जर तुम्ही प्रजकलात तर तुम्ही मला हुकूम िेऊ शकता. 
पि जर िेवाच्या कृपेने तुम्ही हरलात 
तर, तुम्ही वृद्ध असलात तरी 
काही थोडा शहािपिा अजूनही 
तुम्हाला चशकवण्यात येईल. 
 
अशा बढाया केवळ लुच्च्या 
मनातील मूखसपिाि िशसवतात. 
तुझा झगा चजतक्या चनचितपिे 
ह्ा लाल चठपक्यातूंन तुझा गुन्हा उठावाने फडकावतो आहे. 
चततकेि हे ही चनचित आहे की 
प्रािर्ातक र्ावाखाली 
तुझे स्वतःिे मस्तकही नत होईल. 
ती वळेी येण्यािाि काय तो अवकाश आहे. 
मग चमत्रहीन, अवमाचनत, बचहष्ट्कृत अशा तुला  
कळून येईल 
की तुझे िेिे िेण्यािी वळे आली आहे. 
आचि प्रत्येक प्रहाराला प्रचतप्रहार. 
सोसावा लागेल तुला. 
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क्लायटेमनेकरा : असे आहे काय? 

तर मग मी रे्िार असलेली न्याय्य शपथ  
तुम्हाला ऐकवते. 
न्यायिेवता – माझ्या अपत्यािी: रक्षिकती  
चजने आता आपले काम पूिस केले आहे 
चतला स्मरून – 
चजच्या पायाशी मी त्याच्या रक्तािे 
अघ्यस प्रिान केले 
त्या सूड रे्िाऱ्या क्रोध िेवतेला स्मरून सागंते– 
त्याच्या मृत्यिूा सूड उगविाऱ्याचं्या पावलानंी 
हे र्र हािरेल 
ही भीचत मला नाही 
जोपयसन्त माझा तेव्हािा आचि आतािाही 
एकचनष्ठ सहाय्यकता ईचजस्थस 
माझ्या गृहाग्नी कंुडामध्ये पूवापार असलेला 
अग्नी प्रिीप्त करीत आहे 
तोपयसन्त मला ती भीती नाही. 
अशी ढाल हातात असतानंा 
सामथ्यस चधटाईने पुढेि जािार. 
पि सध्या तरी टॉयमधल्या प्रत्येक क्रायचससिे 
गोड गोड प्रियाराधन करिारा 
व माझे जीवन कडवट करून टाकिारा 
हा इथे पडला आहे. 
आचि त्याच्याबरोबरि त्यािी ही बंचिवान 
त्यािी चनष्ठावतं भचवष्ट्यवते्ती 
चजने त्याला शय्यासोबत केली 
आचि नाचवकाचं्या वासनातुरतेिा अनुभव रे्तला. 
िोर्ािंाही शवेट अगिी यथायोग्य असाि झाला आहे. 
तो– त्याला तुम्ही पहाति आहात 
ती– प्रथम मरिोन्मुख हंसाप्रमािे 
आपले मृत्यूगीत गायली ती 
आचि आता आपल्या चप्रयकराच्या बाहुपाशात पडली आहे. 
शय्येत मी िेत असलेल्या रचतसुखात 
सुखि बिल म्हिून आिली गेलेली ती 
आता त्याच्या चवजयाला अचधक स्वाि आिते आहे. 
 

श्रेष्ठीवृांद : या बर्ा त्याच्याकडे आचि अश्रू ढाळा. 
अरेरे! एखािी ियाळू, एकिम झडप र्ालिारी िैवगती –  
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चझजत ठेविाऱ्या िुखण्याचशवाय 
मला त्याच्या अखंड प्रनदे्रिा भागीिार होण्यािी 
परवानगी िेईल तर चकती बरे होईल! 
आमच्या िेशािा पे्रमळ रक्षिकता 
चवपन्नावस्थेत पडला आहे. 
ज्याने एका स्त्रीच्या पातकाच्या चनवारिासाठी 
िहा वष ेयुदे्ध केले 
तो आज एका स्त्रीकडून मारला गेला आहे 
 
हेलन! वासनेिे भक्षय झालेल्या हेलन! 
तू रॉयच्या तटाखंाली अगचित जीचवतािंा बळी चिलास! 
आता तुझ्या र्राण्याच्या माथी तू मारले आहेस. 
कधी धुवनू न जािारे पाप. 
या पापािी उजळिी युगायुगात होत राहील. 
चनचिति, ज्या चिवशी तू कधी परत न येण्यासाठी पलायन केलेस 
त्याि चिवशी शोकाच्या शापािे मूळ 
ह्ा राजवाड्यात खोलवर रूजले 
 
आचि तो शाप वाढति राचहला. 

  
क्लायटेमनेकरा : वस्तुस्स्थतीिा बोजा 

तुम्हाला इतका अवजड वाटतो आहे का? 
आता आिखी मृत्यू र्डून याव े
म्हिून प्राथसना करू नका. 
प्रकवा तुमिा राग हेलनवरही काढू नका. 
जि ूकाही चतच्या कृत्यानेि 
हजारो योद्ध्यािें भचवतव्य चनचित झाले 
आचि त्याचं्या जीवापासून श्वास चहरावनू रे्तले गेले. 
प्रकवा जसा काही केवळ चतच्या िुकीमुळेि 
हा असा ज्याला उपाय नाही असा, शोक उत्पन्न झाला! 

  
श्रेष्ठीवृांद : हे दे्वषाच्या चपशाच्चा, 

तुझ्या कडक शापािा चनर्ृसि प्रभाव 
टँटलसच्या र्राला व त्याच्या वशंजानंा 
भारभतू होऊन राचहला आहे. 
तुझ्या पे्ररिेनेि या स्त्रीच्या मेंिूत 
या अशा पापी कुचटलतेिा उद्भव झाला  
आचि त्यामुळे माझे सारे िुःखाकुल चिवस 
झाकळून गेले आहेत. 
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तुझीि प्रनद्य आकृती मृतापाशी आनंिोत्सव 
करतानंा चिसते आहे. 
मला रािीच्या स्वरूपात– 
पे्रतावर कावळ्याने िढून बसाव ेतशी. 
तुझाि आवाज ऐकू येतो आहे मला 
जो रृ्िास्पि गािे गात कान व हृिय 
या िोहींना अपमानास्पि धक्का िेत आहे. 

  
क्लायटेमनेकरा : आमच्या वशंािा दे्वष करिाऱ्या 

व चतिा चपच्छा पुरविाऱ्या 
तीनिा आकंठ भक्षि करून तृप्त झालेल्या 
भयानक चपशाचच्चनींिे नाव तुम्ही रे्तलेत, 
तेव्हा मात्र तुम्ही जास्त शहािपिाने बोललात. 
चतला लागलेली असते तहान वधािी 
कलह व सूड ह्ानंी नेहमीि तृप्त होत असलेली. 
पि प्रत्येक अन्याय्य सूडाने चनवारि 
झाला रे झाला 
की एक नवीनि तृष्ट्िा 
जागा रे्ते पूवीच्या तृष्ट्िेिी. 

  
श्रेष्ठीवृांद : ही अचरष्टकारक शक्ती– 

चजच्या कोपािे तू उत्साहाने विसन करीत आहेस 
तद्भव अभद्र वस्तुस्स्थती कथन करून 
चतला कोठल्याही राजवशंािे पतन 
वा कुठलाही चवलक्षि र्ातपात पूिसपिे 
तृप्त करू शकिार नाही. 
हाय रे! हे ियनीय अगम्य रहस्य! 
झ्यूसि सवससत्ताधीश नाही का? 
हाय झ्यूस, झ्यसू! 
साऱ्या र्टनािें उमगस्थान आचि 
साऱ्यािंा कता! 
त्याच्या सवोच्च सत्ता गाजविाऱ्या शब्िावंािनू 
हे भीषि कृत्य र्डू शकले असेल का? 
िुःखी, मूक झालेल्या राजा! 
तुझ्या मृत्युिा शोक कोित्या प्रकारे करू मी?  
मी तुझा चजवलग चमत्र आहे हे स्पष्ट करिारा, 
अन्तःकरिापासून चनर्िारा सच्चा शब्ि 
कसा शोधून काढू? 
पत्नीच्या चनर्ृसि फसविुकीत पकडला जाऊन 
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तू तुझा अखेरिा श्वास सोडलास – 
त्याि जागी एका चहडीस कोळ्याच्या जाळ्यात र्ट्ट  
गुरफटलेला असा 
तू पडला आहेस. 
कसली ही ओंगळ चवश्रातंी 
आचि कसला हा अचत हीन शवेट! की,  
िुधारी सुरीने भोसकला जाऊन 
मानवाने एकाद्या श्वापिासारखेि मराव!े 

  
क्लायटेमनेकरा : हा खून मी एका पत्नीने केला 

असा आरडाओरडा तुम्ही करता आहा. 
मी त्यािी पत्नी होते, 
पि आता ह्ापुढे माझे नाव 
त्याच्या नावाशी जोडले जाऊ नये. 
माझा िेह धारि करून 
जुन्या तीव्र सूडाच्या एका चपशाच्चाने 
ॲचरयसवर – त्या चकळसवाण्या यजमानावर 
त्याच्या चनचषद्ध कृत्यािी परतफेड म्हिून 
या रक्तािा अचभषेक केला आहे. 
अशासाठी की इथे न्यायिेवतेच्या विेीवर 
बालहत्येसाठी एका मािसािे रक्त साडंले पाचहजे. 

  
श्रेष्ठीवृांद : आचि तू स्वतःला चनिोष धरते आहेस? 

किाचित कोिी सूड रे्िारी शक्ती 
तुझ्या शजेारी उभी असेलही 
पि ह्ा रक्तपाताच्या पापापासून 
कोि मुक्त करू शकेल तुला? 
िर एका तासाला त्याच्या अचनवायस मागावरून  
काळा झगा र्ातलेला राजा 
हत्येसाठी अधीर होऊन 
भाऊबंिाचं्या नसातून अहंकार व दे्वष 
याच्या पोथी वाहवण्यात येिारा 
लाल जीवनरक्तािा अखंड प्रवाह 
फुगवीत जात आहे, 
चहशबे िुकता होण्यािी योग्य वळे येईपयंत 
मग ते वाळलेले रक्त चवतळेल 
आचि ॲचरस अखेरीस त्या अनैसर्मगक 
मेजवानीबद्दलिा न्याय करील. 
 



 अनुक्रमणिका 

िुःखी, मूक झालेल्या राजा! 
तुझ्या मृत्यिूा शोक कोित्या प्रकारे करू मी? 
मी तुझा चजवलग चमत्र आहे हे स्पष्ट करिारा 
अन्तःकरिापासून चनर्िारा सच्चा शब्ि 
कसा शोधून काढू? 
चजथे पत्नीच्या चनर्ृसि 
फसविुकीत पकडला जाऊन 
तू तुझा अखेरिा श्वास सोडलास 
त्या या जागी एका चहडीस कोळ्याच्या जाळ्यात र्ट्ट 
गुरफटलेला असा 
तू पडला आहेस. कसली ही ओंगळ चवश्रातंी 
आचि कसला हा अचत हीन शवेट! कीं 
िुधारी सुरीने भोसकला जाऊन 
मानवाने एकाद्या श्वापिासारखेि मराव!े 

  
क्लायटेमनेकरा : त्याला मारण्यासाठी मी जे कपट केले 

ते त्यानेि प्रथम आिरले होते– 
जेव्हा त्याने कपटाने 
स्वत: मला चिलेले कोवळे रोपटे उपटून टाकले. 
आचि या र्रावर शाप ओढवनू रे्तला 
जेव्हा त्यािी कू्रर तलवार 
माझ्या कंुवार कन्येवर पडली 
तेव्हा माझ्या अश्रूंच्या नद्या वाहल्या 
जर आता कू्रर तलवारीच्या वाराने 
त्यािे वाधसक्याकडे झुकलेले जीवन संपले असेल 
 
तर शरम आचि सद्सद्चववकेबुद्धी 
त्याच्या बढायानंी प्रचतबंध करू िेत 
कारि त्याच्या कपटाने 
प्रथम र्डून गेलेल्या अपकृत्यासाठीि 
तो आता िंड भरतो आहे. 

  
श्रेष्ठीवृांद : कुठे? सत्य कोठे आहे ते कसे शोधाव?े 

मन बचधरपिे िािपडत आहे. 
त्याच्या िटकन मितीला येिारी साधनासामुग्री सरली आहे. 
आमिे राजप्रसहासन संकटात आहे 
आपत्ती नजीक येऊन ठेपली आहे. 
सहाय्याथस कुठे वळू मी आता? 
वास्तुच्या पायाला फटी पाडिाऱ्या 
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अशनीपातािी मला धास्ती वाटते आहे. 
रक्तासारखा लाल वषाव होईलसे वाटते. 
चझमचझम पाऊस थाबंला आहे. 
महापूर फार िूर नाही. 
न्यायिेवता िैवगतीच्या मनोगताशी सूर जुळवनू 
पथृ्वीला पुन्हा एकवार हािरा िेण्यासाठी आपली चतच्यावरील पकड 
र्ट्ट करीत आहे. 
हे भमूी, भमूी ग! 
माझ्या डोळ्यानंी त्यािी– 
ह्ा िािंीच्या 
वचेष्टलेल्या वतनाच्या स्वामीिी– 
ही अवनती पाहण्यापूवी 
काही समयोचित योगायोगाने 
मला तुझ्या माडंीवर शयन करता आले असते 
तर चकती बरे झाले असते! 
कोि त्यािे िफन करील? 
कोि मृताबद्दल शोक करील? 
तू – तू अपले खरे रूप लपवण्यासाठी 
शोकवस्त्र पचरधान करशील? 
स्वतःच्या हाताने ज्यािा मृत्य ूर्डला 
त्या पतीसाठी आक्रोश करशील? 
त्याच्या थोर यशाला असत्यािे नजरािे िेशील?  
ज्या अथी न्यायिेवता उत्तरते, ‘‘नाही’’ 
म्हिून 
त्याअथी मग कोि खऱ्या पे्रमािे अश्रू ढाळील? 
कबरी शजेारी करण्यािा 
स्तुतीपाठािा चवधी कोि पार पाडील? 

  
क्लायटेमनेकरा : तो प्रश्न सोडविे हे काही तुमिे काम नाही 

मी त्याला र्ाव मारून खाली पाडले 
मी त्याला परलोकी धाडले 
आचि मीि त्याच्या अस्थी मातीत पोिवीन. 
या र्रातून प्रकवा या शहरातून 
मािसािें जमाव 
त्याच्यासाठी छाती चपटून शोक करिार नाहीत, 
प्रकवा काशाच्या आचि संगमरवराच्या 
छत्र्या उभारून त्यात त्याला 
नागचरकानंा साजून चिसिारे 
सुस्कारे टाकीत ठेविार नाहीत. 
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पि जे योग्य आहे तेि होईल. 
म्हिजे त्यािी मुलगी 
अधोलोकी ओवरीजवळ त्याला सामोरी जाईल 
लहान वयात मृत्यू पावलेल्याचं्या चनवासस्थाना नजीक 
त्यािी लाडकी इचफचजचनया 
पे्रमळ बाहंूनी आचि मुस्कटिाबीमुळे 
मूक झालेल्या चजभेने 
त्यािे स्वागत करील. 

  
श्रेष्ठीवृांद : िोषारोपानीि िोषारोपाला उत्तर चमळते. 

व सत्य जास्ति अंधुक होत जाते. 
र्ाव र्ालिाऱ्यावरि ती र्ाव र्ालते आहे 
ज्याने हत्या करण्यािे साहस केले 
तो त्यािी पूरेपूर परतफेड करीत आहे. 
 जोपयसन्त झ्यूस प्रसहासनावर अचधचष्ठत आहे 
तोपयसन्त हेि सुभाचषत 
पृथ्वीवर जारी रहािार आहे– 
‘‘पापी असेल तो मरतो’’ 
हाि आहे िेवािा कायिा 
हाय! शापालाि पुन्हा पुन्हा जन्म िेिाऱ्या 
ह्ा शापाला कोि चपटाळू शकेल? 
या प्रभप्रतशीि एक जीव होऊन वाढिारी व 
या प्रभतींनाि मनमुराि छळिारी ही कीड 
कोि हाकून काढील? 

  
क्लायटेमनेकरा : ‘‘पापी असेल तो मरतो’’ 

अखेर तुम्ही सत्यापयसन्त पोिलात. 
आता ज्या शक्ती आमच्या वशंािा 
छळ करीत आहेत 
त्याचं्याशी मी शपथपूवसक एक करार करते. 
ह्ा कठोर कृत्याने आचि िुःखि वस्तुस्स्थतीने 
मी समाधान पावले आहे. 
त्यानंाही आता भतूकाळ चवसरू िे 
आम्हाला कायमिे मुक्त करू िे 
आचि खुनशी िुष्टपिाने 
िुसऱ्या कोठल्यातरी र्राला ग्रासू िे. 
मला भारंगार चवत्त नको आहे 
ही प्रकमत िेऊन 
आमच्या इतक्या िीर्सकाळच्या िुखण्यासाठी 
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आरोग्य खरेिी करिे 
हे मला पुरेसे आहे. 
(इचजस्थस येतो.) 

  
इणिकथस :  वहाव्वा! काय हा आनंिािा चिवस! 

आज न्यायिेवतेने आपले साम्राज्य पुन्हा प्रस्थाचपत केले. 
आता मला असे खात्रीपूवसक वाटते आहे की 
पृथ्वीच्या वर रहािारे िेव 
मािसाचं्या यातना बर्तात 
आचि त्याबद्दल योग्य अशी भरपाई करून िेतात. 
या इथे सूडिेवतानंी चविलेल्या जाळ्यात 
गुरफटून पडला आहे तो 
माझे हृिय फुलून उठते आहे त्या दृश्याने 
त्याच्या वचडलाचं्या चवश्वासर्ातकी गुन्ह्ािे 
पुरेपूर प्रायचित म्हिून 
त्याने आपल्या रक्तािे िान केले आहे. 
त्यािी कथाही अशी अगिी साधी व सरळ आहे. 
ॲचरयस ॲगमेमनॉनिा चपता 
जो तेव्हा आरगॉसवर राज्य करीत होता 
त्याच्यात आचि त्यािा बंधू माझा चपता चथएस्स्टस 
ह्ाचं्यात झगडा झाला 
ॲचरयसने आपल्या बंधूला 
र्रातून आचि शहरातून 
र्ालवनू चिले. 
नंतर तो परत आला 
आचि ॲचरयसच्या गृहाग्नीकंुडाजवळ 
एक केचवलवािा यािक म्हिून बसला. 
त्यािी यािना पूिस झाली– अंशतः – 
त्याच्या स्वतःच्या रक्ताने काही 
त्यािे बालपििे र्र कलंचकत झाले नाही 
पि ॲचरयसने ह्ा मािसाच्या चपत्याने 
त्यािा पाहुिा म्हिजे माझा चपता 
ह्ाला यजमानाकडून म्हिुन एक भेट चिली. 
पे्रमापेक्षा आतूरतेनेि ती भेट भरलेली होती 
त्याने ती मेजवानीिा चिवस असल्यािा आव आिला 
आचि उत्तमोत्तम मासंान्नाचं्या मध्ये 
त्याला त्याच्या स्वतःच्या िोन पुत्रािें मासं वाढले. 
पाय व पसरलेली बोटे– 
त्याचं्यावर ओळखता येिार नाहीत 



 अनुक्रमणिका 

इतके बारीक चिरलेले इतर भाग ठेवनू 
त्याने लपवली. 
प्रत्येक पाहुण्यापढेु भोजननेज होते 
आचि हे खाद्यपिाथस फक्त माझ्या चपत्यापुढे ठेवण्यात आले. 
त्याने अजाितेपिे, 
चनरखून बर्ण्यािे कारिि नसल्याने, 
तो पिाथस रे्तला व िाखला – 
त्या र्टनेपासून, 
तुम्ही आता बर्ताि आहात 
आमिे र्र असून सावरलेले नाही 
मग त्याचं्या लक्षात आले 
कोिते भयंकर बीभत्स कृत्य करण्यात आले होते ते. 
एक तीव्र चवव्हल स्वर काढून 
हत्या केलेले मासं ओकत 
तो खुिीवरून खाली पडला. 
पेलॉपच्या वशंाला त्याने एक अचनवायस शाप चिला 
लाथेने त्याने मेज िूर उडवले 
आचि प्रकिाळून तो म्हिाला, 
‘‘असेि टँटलसिे सारे र्रािे 
कोसळून नष्ट होवो’’ 
त्या कृत्यातून आता तुम्ही जे पहात आहा 
त्यािा जन्म झाला– 
ह्ा मृत्यिूा– 
याच्या मृत्यूिी योजना मी केली 
न्याय्यि होते ते. 
मी चथएस्टीसिा चतसरा पुत्र होतो 
तेव्हा बाळंत्यात असलेले अभसक – 
म्हिून वािलो 
आचि सैरभरै झालेल्या चपत्याबरोबर 
मला िूरिेशी धाडण्यात आले. 
पुढे मोठा झाल्यावर 
न्यायिेवतेने मला मायिेशी स्थान प्राप्त करून चिले 
िूर राहून मी 
सारा र्ातक सापळा रिला. 
आचि माझे सावज पकडले. 
आता ॲगमेमनॉनला 
न्यायाच्या सापळ्यात सापडून 
मृत झालेला पाहून 
मी खुषीने प्राित्याग करू शकेन. 
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श्रेष्टीवृांद : इचजस्थस, मृतािा अपमान करण्याच्या अपराधातून 

आम्ही तुला मुक्त करतो 
पि ज्याअथी तुझा असा िावा आहे 
की तू एकट्याने हा सारा कट रिलास 
आचि त्यामुळे प्रत्यक्ष उपस्स्थत नसूनही 
त्याच्या रक्तपातािा िोष आपल्या अंगावर रे्तलास त्या 
अथी मी स्पष्ट सागंतो की 
तू ज्या स्वतःच्या जीवनावरिा हक्क गमावला आहेस. 
न्यायिेवता तुला शाप िेईल. 
आरगॉसच्या रचहवाशािें हात 
तुला िगडानंी ठेिून मारतील. 

  
इणिकथस : अस्से! एकूि अशी तुम्ही 

भाषिे िेता तर! – 
नौकेच्या वरच्या माळयावरच्या मुख्याला 
तळमजल्यावरच्या खलाशाने द्यावी तशी 
तर मग म्हातारे झालेले असलात तरी 
तुम्हाला कळून येईल 
की जेव्हा सन्मानाहस वयात ज्ञान तोकडे पडते 
तेव्हा चशस्तपालन चकती कठीि जाते ते. 
गुलामचगरीच्या बेड्या आचि भकेुिी आि 
ही जािूसारखी पचरिामकारक औषधे आहेत! 
त्याचं्यात मनाला चशस्त लावण्यािी 
फार मोठी शक्ती असते. 
हे इथले दृश्य तुम्हाला चविार करायला लावीत नाही का? 
तर मग पाठीला टोििाऱ्या अंकुशाला 
लाथा झाडून चवरोध करू नका. 
नाहीतर ठेिाळाल आचि िुखापत पावाल. 

  
श्रेष्टीवृांद : अरे बायल्या 

तो लढायला गेला तेव्हा 
तू र्री राचहलास!  
तेवढ्ा काळात त्याच्या बायकोला भ्रष्ट केलेस 
आचि मग 
ज्या मािसाने सैन्यािे नेतृत्व केले  
त्याच्याचवरुद्ध तू हा खुनािा कट चनलसज्जपिे रिलास!  
शी! 

  



 अनुक्रमणिका 

इणिकथस : ज्यात भावी अश्रूंिी बीजे आहेत 
असे शब्ि तुम्ही अजूनही वापरता आहा!  
अगिीि चनराळा आहे! 
जो जो त्यािा आवाज ऐकत असे 
त्याला तो आनंिाने भारून टाकीत असे.  
तुमिे बाचलश केकाटिे 
आम्हाला त्रासिायक वाटते आहे 
आचि ते स्वतः तुम्हालाि 
बंधनात नाक अडकवनू टाकील. 
तुमच्यावर कडक चनयतं्रि र्ातले तरि  
तुम्ही जरा वळिावर याल. 

  
श्रेष्टीवृांद : कडक चनयंत्रि! 

आमच्यावर आरगॉसिा राजा म्हिून 
तुला बर्ण्यािी वळे येिार आहे की काय?  
राजाच्या खुनािा कट तेवढा तू रिलास  
पि त्याच्यावर तलवार उिलण्यािे धाडस 
काही तुला झाले नाही. 

  
इणिकथस : त्याला भलुवनू 

मी लावलेल्या सापळ्यात आिून सोडिे 
हे उर्डि स्त्रीिे काम होते 
मी जुना वैरी असल्यामुळे 
माझ्याबद्दल त्याच्या मनातं संशय चनमाि झाला असता. 
आता त्याच्या संपत्तीिी मित रे्ऊन 
आरगॉसवर राज्य करण्यािी 
मी खटपट करिार आहे. 
जे चवरोध करतील 
ते प्रिशसनीय र्ोड्यासारखे 
नुसते खायला र्ालून गलेलठ्ठ केले जािार नाहीत  
तर त्यानंा मानेवर जंू वागवाव ेलागेल 
िागंलेि जड असे. – 
उपासमार, आचि अंधारकोठडी िोन्ही चमळून 
लवकरि चवरोध नरम पाडतील त्यािंा. 

  
श्रेष्टीवृांद : एवढा जर तू धीट आहेस 

तर मग तुझ्याि हातानंी 
शत्रूला का लुबाडले नाहीस? 
त्याऐवजी चजच्या जीवनक्रमामुळे ही पथृ्वी मलीन झाली आहे  
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व आरगॉसिे िेव अव्हेरले गेले आहेत 
अशा स्त्रीने त्यािी हत्या करायला 
तुला मित केली! 
हाय, ऑरेस्स्टस चजवतं आहे का? 
ियाळू िेवा त्याला र्री आि 
आचि त्यािी अप्रजक्य तलवार 
ह्ा िोर्ाचंवरुद्ध सामन्यास खडी होऊ िे. 

  
इणिकथस : मग, ज्याअथी तुमिा द्रोह लढाऊ धोरि स्वीकारीत आहे  

त्याअथी तुम्हाला लवकरि कळायला हव े
की अचधकारारूढ असिारािंा अपमान करिे 
मूखसपिािे आहे. 
तयार रहारे त्या चतकडे! 
रक्षकानंो व्हा पुढे. 
(सशस्त्र सैचनक आत रु्सतात.) 
काम चनर्ाले आहे इथे तुमच्यासाठी 
प्रत्येकाने आपली– तलवार उपसावी. 

  
श्रेष्ठीवृांद :  आमच्याही तरवारी तयारि आहेत. 

आम्ही मरायला चसद्ध आहोत. 
  
इणिकथस : मरायला! 

ह्ा शब्िािा शकुन 
आम्ही स्स्वकारतो 
अथात िैवाच्या हातात हारजीतीिा चनिसय राहील. 

  
श्रेष्ठीवृांद :  थाबं, थाबं! चप्रयतम इचजस्थस! 

आता जास्त मारामारी नको. 
जेव्हा हे पचहले पीक कापिीला येईल 
 तेव्हा भरपूर शोक पिरात पडेल आमच्या 
गुन्हा आचि नैराश्य 
यािें पोट फुटेपयंत भरले आहे. 
आता रक्तातं आिखी खोलवर बुडिे नको. 
श्रेष्ठींनो मी तुमिी चवनविी करते. 
िैवाला वळेीि शरि जा. 
तुम्हाला काही अपाय होण्यापूवी र्री जा. 
आम्ही जे केले ते चनयतीने पूवीि चनचित केले होते.  
जर आमच्या िीर्स काळच्या 
यातनािंा इथे शवेट होिार असेल 
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तर िेवाच्या लाबं नख्यानी 
िोनिा भोसकले गेलेले आम्ही 
त्यािे स्वागति करू. 
मी स्त्रीजातीच्या उपजत शहािपिािे बोल बोलत आहे. 
मनावर रे्तलेत तर त्यािा आशय 
लक्षात येईल तुमच्या. 

  
इणिकथस : मग काय ह्ा असंस्कृत चजभेच्या लोकानंी 

त्यािें ममसभेिी टोमिे 
हव ेतसे चभरकावावते 
आचि ज्याला ते सवसस्वी पात्र आहेस 
तो त्याचं्या वाटिा कमसभोग टाळून टाकावा? 

  
श्रेष्ठीवृांद :  अशा बिमाशाच्या पायाशी  

कुिी आरगॉसिा नागरीक लोळि रे्तानंा 
चिसिार नाही तुला. 

  
इणिकथस : बस्स, बस्स. 

नंतर केव्हातरी मी तुमच्याबराबरिे  
सारे चहशबे िुकते करीन. 

  
श्रेष्ठीवृांद :  जर िेवाने ऑरेस्स्टसला 

आरगॉसच्या मागाला लावले 
तर तसे होिार नाही. 

  
इणिकथस : चनवाचसत मािसानंा 

आशा म्हिजे जीचवताधार असे 
अन्न आचि पािीि. 
 ठाऊक आहे मला हे. 

  
श्रेष्ठीवृांद :  जा! राज्य करीत रहा! 

न्याय कलंचकत करीत पुष्ट हो 
जोवर सधंी आहे तोवर! 

  
इणिकथस : मूखस आहेस तू 

केव्हातरी एक चिवस ह्ा शब्िािंी 
भारी प्रकमत मोजावी लागेल तुला माझ्याजवळ. 

  
श्रेष्ठीवृांद :  आंधळेपिाने बढाया चमरवीत रहा. 
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आपल्या कोंबडीसमोर डौलाने चमरविाऱ्या कोंबड्यासारखा 
 
(ह्ा शवेटच्या ओळी म्हितानंा श्रेष्ठीवृिं िोर्ािोर्ािंी जोडी करून चनर्नू जातो. शवेटिा 
मािूस शवेटिे अपमानकारक वाक्य म्हिून चनर्ून जातो. आता क्लायटेमनेस्रा आचि 
इचजस्थस िोरे्ि रंगमंिावर राहतात.) 

  
क्लायटेमनेकरा : ह्ा कुत्र्यासारख्या केकाटण्याकडे लक्ष िेऊ नकोस 

तू आचि मी – 
जोडीने राज्य करून 
आपल्या प्रसहासनाला योग्य तो मान 
जबरिस्तीने चमळव.ू 
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सांदिाच्या कपष्टीकरिाथव टीपा : 
  
 ॲगमेमनॉन : ऑरेस्टीसवर चलचहलेल्या तीन नाटकापंैकी पचहले शोकनाट्य. यातंील 

संिभस. 
  
 आरगॉस : ग्रीसमधले एक महत्वािे शहर, तसेि या नावािे नगरराज्यही. यािा राजा 

ॲगमेमनॉन होता व चमचसनी ही राजधानी होती. 
  
 इणलऑन : रॉयिे एक नाव. 
  
 रॉय : डारडानेलेसच्या पूवेकडिे भोवती तटबंिी असलेले एक महत्वािे शहर. 
  
 ॲणरयस : आरगॉसिा एक राजा. टॅन्टलसिा नातू, ॲगमेमनॉनिा चपता. 
  
 झ्यसू : क्रोनस व ऱ्हीया ह्ािा पुत्र. आकाशािा ईश, िेवािंा राजा, िैवािा अधीश. वीज हे 

त्यािें शस्त्र. 
  
 हेलास :  ग्रीसिे एक नाव. 
  
 प्रॲम : पचहले नाव पोडारचसस. ह्ा लॅओमेडानच्या मुलाला त्याच्या बचहिीने 

हक्युसचलसपासून वािवले व त्यामुळे त्यािे नाव बिलून प्राॲम म्हिजे वािवलेला असे 
(redeemed) ठेवले. पॅचरसिा चपता. रॉयिा राजा. 

  
 पॅन :  धनगरािंा व मेंढ्ाचं्या कळपािंा ईश, हर्ममसिा मुलगा. त्याला बकऱ्यासारखे पाय, 

प्रशगे व शपेटी असते. 
  
 लॉस्क्िअस : ॲपोलोिे एक नाव. ॲपोलोला चपचथयन असेही म्हितात चपचथयन म्हिजे 

चपचथयािा, डेल्फीिा िेव ॲपोलो हा भचवष्ट्यवािीिा ईश व गायनािा व संगीतािा अधीश 
सूयसिेव. 

  
 पॅणरस :  प्राॲमिा मुलगा. राजा मेनेलॉसिी पत्नी हेलन चहच्यावर पे्रम बसून चतला रे्ऊन 

चमला पळाला होता. 
  
 हेलन : झ्यूस व लेडा ह्ािंी मुलगी. ही अचतशय सुंिर होती व चतच्यासाठी अनेकजि 

झुरत होते. चतने राजा मेनेलॉस– स्पाटािा राजा – ह्ाच्याशी लग्न केले. 
  
 णटडॅणरअस : स्पाटािा राजा. त्यािी पत्नी लेडा चहिी हेलन ही झ्यूसपासून झालेली मुलगी 

होती. क्लायटेमनेस्रािा चपता. 
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 आरटेणमस : ॲपोलोिी बहीि. ही पशूिंी आचि चशकारीिी िेवता आहे. ती मुलािंी व 
पशूचं्या चपल्लािंी रक्षिकती आहे. ती अचववाचहत आहे. चतला िंद्रिेवता मानतात, जसे 
ॲपोलोला सूयसिेव मानतात. 

  
 कॉलकास : रॉयिा भचवष्ट्यवते्ता. इचफचजनीयािे बचलिान करण्याबद्दलिी भचवष्ट्यवािी 

ह्ाने साचंगतली. 
  
 यरॅूनस : गीआ अगर पृथ्वी चहिा पती. िेवािंा जुना राजा. पृथ्वीला त्याच्यापासून अनेक 

अपत्ये झाली. 
  
 क्रॉनॉस : युरेनस व गे ह्ािंा पुत्र झ्यूसिा चपता. 
  
 चास्ककस : युबोईआिे मुख्य शहर. 
  
 ऑणलसची खाडी : चजथून रॉयवर हल्ला करण्यासाठी जहाजे चनर्ाली ती खाडी ऑचलस हे 

चतच्यावरील बंिर. 
  
 करायमोन : मचॅसडोचनयातील एक महत्वािी निी. 
  
 हर्ममस : झ्यूस व माईआिा पुत्र. रोमन लोक ह्ाला मक्युसरी म्हितात. पशूिंा ईश. 

त्याच्याजवळ पंख असलेली. टोपी व जोडे असतात.  
  
 लेम्नॉस : इचजअन समुद्रातील एक बेट. 
  
 ॲथॉस : मचॅसडोचनयातले एकू डोंगराळ द्वीपकल्प. 
  
 इणिअन समुद्र : अथेन्सिा राजा इचजअस, थीसीयसिा चपता, याने चटका जवळच्या ज्या 

समुद्रात उडी टाकून जीव चिला त्या समुद्रािे नाव त्याच्यावरून इचजअन समुद्र असे 
पडले. 

  
 मॅणकसटास : एक पवसत. 
  
 युरीपस : सामुद्रधुनीिे नाव 
  
 मेसाणपयन : मेसचॅपॲमधील मेसेंचपॲ हे इटलीतील एका द्वीपकल्पािे ग्रीक नाव होते. 
  
 ॲसोपस : एका निीिे नाव. चतच्या अचधष्ठात्या िेवालाही ॲसोपसि म्हितात. 
  
 णसणथरॉन : चबओचशआ आचि ॲचटकामधील एक उंि पवसत श्रेिी चडल्यो नायसस् व कला 



 अनुक्रमणिका 

िेवता ह्ाचं्या चनवासाने पचवत्र झालेली. 
  
 इणिप्लॅनक्टस : मेगचॅरसमधला एक पवसत. मेगचरस हे एदु्रचरआजवळच्या समुद्रातील एका 

बेटािे नाव. 
  
 सरॅाणनक िाबात : इचजअन समुद्रातली एक सुंिर खाडी. 
  
 अरेंचणनयस : चबओचशया व चटका याचं्या मधील पवसत. 
  
 इडा : रॉयजवळिा एक डोंगर. प्राअॲमिी पत्नी हेक्यूबा चहला आपल्या िुसऱ्या पुत्राच्या 

जन्माआधी असे स्वप्न पडले की आपि एका जळत्या ज्योतीला जन्म चिला. त्यामुळे तो 
मुलगा जन्माला आल्यावर माऊंट इडावर ठेवण्यात आता, व त्याला एका धनगराने 
वाढवले. त्यािे नाव पॅचरस ठेवले. 
(ही सारी चठकािे एचशया मायनरच्या तीरावर असलेल्या, रॉयला चनर्ालेल्या जहाजाचं्या 
ताफयाला इचजयन समुद्र ओलाडंतानंा लागलेली चठकािे आहेत. चवजयािी खूि 
असलेल्या ज्वाला या सवस चठकािावंर पेटवल्या होत्या.) 

  
 फ्युरीज् : क्रोधिेवता गीआ प्रकवा पृथ्वीने आपला सवात धाकटा मुलगा क्रोनस ह्ाला 

चिलेल्या चवळ्याने त्याने आपला चपता युरेनस ह्ािे पुरुषत्व नष्ट केले तेव्हा पृथ्वीवर 
पडलेल्या थेंबातून ॲलेक्टो, चटसीफोनी व मेगारा ह्ा तीन कोचपष्ट सूडिेवतािंा जन्म 
झाला. चनसगाचवरूद्व केलेल्या गुन्ह्ानंा त्या चशक्षा करतात. त्याचं्या मस्तकाभोवती सपस 
असतात. व त्याचं्या डोळ्यातूंन रक्त चठपकते त्यानंा युमेचनचडज् : शातं झालेल्या िेवता 
असेही म्हितात. फयूरी म्हिजे सूड उगविारी क्रोध िेवता इथे ह्ा शब्िावर श्लेष आहे. 
सूड रे्िारी क्रोधिेवता क्लायटेमनेस्रा हीपि आहे. 

  
 मेनेलॉस : स्पाटािा राजा. हेलनिा नवरा. ॲगमेमनॉनिा भाऊ. 

 
थे्रस : ग्रीसमधील एक स्थळ. 

  
 ककॅमॅन्ड्डर : एक निी. क्रीटच्या स्कॅमनॅ्डरने झाथंस निीत उडी र्ातल्यावर चतिे नाव 

स्कॅमनॅ्डर ठेवले गेले. 
  
 िेणिर : ॲसचरयस व इऑसिा मुलगा. पचिम वारा. 
  
 णसमॉइस : निीिे व चतच्या अचधष्ठात्या िेवािे नाव. 
  
 ओणडसीयस : ॲगगेगनॉनच्या मितीला बोलावलेला एक वीर. रोजन र्ोड्यािी कल्पना 

त्यािी होती असे म्हितात. या वीराच्या समुद्रावरील प्रवासावंर होमरने ओचडसी हे 
महाकाव्य चलचहले. 
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 णथएकटीस : पूलॉप्सिा मुलगा. इचजस्थसिा चपता. त्याला ॲचरयसने त्याच्या मुलािें मासं 

खाऊ र्ातल्याने त्याने ॲचरयसच्या र्राण्याला शाप चिला होता. 
  
 प्रायणसस : रॉयमधल्या ॲपोलो िेवाच्या पुजाऱ्यािी मुलगी – जी ॲगमेगनॉनला लुटीिा 

भाग म्हिून िेण्यात आली होती. पि नंतर ॲपोलो कु्रद्ध झाल्यामुळे त्याला ती चतच्या 
चपत्याला परत द्यावी लागली. 

  
 टँटलस : झ्यूस आचि प्लुटो ह्ा अप्सरेिा मुलगा. पेलॉप्सिा चपता. आरगॉसिा राजा. 

त्याला काही अपराधावरून अधोलोकी अशी चशक्षा झाली होती की हाताच्या अंतरावर 
पािी व फळे असली तरी ती त्याच्या मुखी पडू नयेत. यावरून ‘टँटालाईझ’ (tantalise) हे 
चक्रयापि झाले आहे. 

  
 ऑरणियस : ॲपोलोकडून चमळालेल्या लायर (वीिा) ह्ा मधुर वाद्याने ऑरचफयस पश,ू 

वृक्ष, िगड–धोंडे ह्ानंा आपल्या मागोमाग यायला लाव ूशकत असे. 
  
 इटून, इटून : इटस् हा प्रॉक्ने चहिा मुलगा. चतने आपला पती टेरीअस ह्ाला चतिी बहीि 

चफलोमेला चहच्यावर बलात्कार केल्याबद्दल चशक्षा म्हिून आपला पुत्र इटस् ह्ाला मारले. 
चफलोमेला नंतर नाइप्रटगेल (बुलबुल) पक्षी बनली. व ‘‘इटून, इटून’’ असा स्वर गाण्यात 
काढून इटसला साि र्ालू लागली. 

  
 आपकया बांधूची शय्या णवटाळिारा : हा उल्लेख चथएस्टीसबद्दलिा आहे, त्याने आपली 

भावजय, ॲगमेमनॉनिी माता, ॲचरयसिी पत्नी इरोपे चहच्याशी व्यचभिार केला होता.  
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कोअिोरी 

अथवा 

अर्घयवधाणरका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेखक 
इस्ककलस 

 
 
 
 
 

अनुवाचिका 
सौ. माधुरी णिडे  
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कोअिोरी अथवा अर्घयवधाणरका 
 

 पाते्र  
ऑरेस्कटस – ॲगमेमनॉनिा मुलगा. आरगॉसिा राजा 
पायलॅणडस – त्यािा चमत्र. 
गायकवृांद – ( कोरस) क्लायटेमनेस्राच्या सेचवका 
इलेक्रा – ॲगमेमनॉनिी मुलगी. 
क्लायटेमनेस्रािा एक सेवक 
क्लायटेमनेकरा – ॲगमेमनॉनिी चवधवा 
ऑरेस्स्टसिी िाई 
इणिकथस – क्लायटेमनेस्रािा जार 
इचजस्थसिा सेवक. 
(दृश्य – आरगॉसच्या तटाबाहेरिी ॲगमेमनॉनिी समाधी – म्हिजे मातीिा एक 
ठेंगिासा उंिवटा आहे. जवळि हर्ममसिी एक ओबडधोबड प्रचतकृती आहे. 
उंिवट्याजवळ चरस्स्टस उभा आहे. थोड्या अंतरावर पायलॅचडस उभा आहे. वळे 
पहाटेिी.) 

  
ऑरेस्कटस : हे हर्ममस, 

मृत मानवाचं्या आत्म्याचं्या 
पाताळ लोकातील मागसिशसका, 
तारि हार झ्यूसच्या पुत्रा, 
आपले चपत्यािे स्थान भचूषत कर 
आचि माझा मुक्त्तीिाता हो. 
माझ्या प्राथसनेिा स्वीकार कर. 
माझ्या उचद्दष्टचसद्धीसाठी झुंज िे माझ्या बाजूने 
माझ्या भमूीत, माझ्या र्री 
नुकताि परतलेला एक चनवाचसत असा मी 
माझ्या जन्मचसद्ध हक्कासाठी झगडतो आहे. 
मी जे कायस करिार आहे. 
ते हाती रे्ण्यापूवी 
मी माझ्या मृत वचडलानंा 
त्यािंी समाधी असलेल्या या उंिवट्यावरून 
साि र्ालतो आहे. 
अशासाठी की त्यानंी ऐकाव ेआचि अनुमती द्यावी.  
(केसाचं्या िोन बटा पुढे करतो) 
माझ्या माथ्यावरच्या केसाचं्या ह्ा िोन बटा 
मी अपसि करतो आहे. 
एक आयनॅकसला– 
माझ्या मायभमूीतील सचरतेला – 



 अनुक्रमणिका 

चजने माझे बालपि जोपासले; 
आता मी मोठा झालो आहे. 
म्हिून माझी कृतज्ञता िशसवण्यासाठी 
ही पचहली बट 
– ही िुसरी, माझे िुःख, माझी हानी 
आचि माझे फार उशीरा ढाळलेले अश्र ूह्ासाठी.  
चप्रय चपताजी, मी नव्हतो चतथे 
तुमच्या हत्या झालेल्या िेहाजवळ शोक करण्यासाठी  
आचि प्राि सोडून तुम्ही चनर्नू गेलात 
तेव्हा चनरोपािा हात पुढे करण्यासाठी. 
कोि येते आहे बरे? हे काय? 
लाबं काळे झगे र्ातलेल्या चस्त्रया? 
काय बरे ह्ािा अथस असेल? 
आिखी एखािा मृत्य ूकी काय? 
आमच्या र्राला व्यचथत करण्यासाठी आिखी अश्र?ू  
का माझी पचहलीि कल्पना खरी आहे? 
की माझ्या चपताजींच्या समाधीला अपसि करण्यासाठी  
अघ्ये रे्ऊन येतो आहे हा नारीसमूह? 
पृथ्वीवरील शक्तींना शातंवण्यासाठी? 
होय. असेि आहे. िुसरे काहीही नाही. 
आचि हो – मला चिसते आहे ही माझी 
बहीिि नव्हे का? 
इलेक्राि आहे ती ! 

  
इलेक्रा : इतरापेंक्षा िुःखाच्या आवरिात 

जास्ति गुरफटून गेलेली. 
हे श्रेष्ठ झ्यूसिेवा, 
माझ्या चपत्याच्या मृत्यूिा सूड रे्ईन 
असे वरिान मला िे 
कृपा कर माझ्यावर 
तुझी शक्ती ह्ा लढ्ात माझ्या बाजूला असू िे. 
— िल पायलॅचडस 
मला ऐकायिे आहे ह्ा चस्त्रयािें बोलिे 
आचि त्या हा प्राथसना करण्यािा चवधी का करीत आहेत 
हे समजावनू घ्यायिे आहे मला 
ये, आपि जरा एका बाजूला होऊ या 
 
(ऑरेस्स्टस आचि पायलॅचडस रंगमंिाच्या एका बाजूला आडोशाला जातात. तेवढ्ात 
इलेक्रा व सेचवकावृिं हातात सुरया व पाते्र रे्ऊन येतात व ती सवस समाधी पुढे ठेवतात.) 
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सेणवका वृांद आजे्ञप्रमािे मृतासंाठी अध्ये 

रे्ऊन आलो आहोत आम्ही 
शोकाकुल, जड पावले टाकीत, 
पि तरीही वरवर िुःख िाखवीत 
काही आम्ही कपाळ चपटून रे्त नाही 
प्रकवा ढोंगी िुःखावगेानें काही 
आम्ही आमिे गाल नखानंी वरिेवर ओरबाडून  
रक्त्ताळून टाकलेले नाहीत. 
 
(ज्याने माझ्या व्यचथत मेंिूला 
वषानुवषस खाद्य पुरवले त्या जुन्या िुःखाच्या  
ताज्या खुिा आहेत ह्ा) 
 
भावना हीन, बेचफचकर, चिखाऊ वृत्तीने 
फाडलेला नाही हा चविलेला झगा 
उर्ड्या पडलेल्या ह्ा छातीतल्या यातनेिे  
केवळ प्रिशसन करण्यासाठी. 
माझे काळीज अशा एका हानीने जखमी शाले आहे की  
चजच्या आर्ाताने 
जीवनात नाही उरले हास्य 
ना ठरला यातनानंा चवसावा. 
मध्यरात्रीच्या वळेी 
चनःशब्ि झालेल्या र्रातून 
एक आवाज स्पष्ट चननािला 
आचि भयाने केस उभे राचहले ताठ. 
जेव्हा क्रोध जागृत होऊन खवळून उठला 
आचि प्रत्येक किसध्रानें ओळखला तो 
भचवष्ट्य वतसविारा सूर 
जो स्वप्नातून सावधानतेच्या सूिना िेतो 
आचि ह्ा र्राला अवधान िेण्यासाठी 
साि र्ालतो. 
आतल्या बाजूला असलेल्या 
चस्त्रयाचं्या शयनमंचिरातून 
तो चववळिारा सूर 
अटळ चनयतीसारखे बरेि काही सागंून गेला  
आचि स्वप्नािें गुढ अथस – उलगडून सागंण्यासाठी  
आपले कौशल्य पिाला लाविारे म्हिाले. 
(स्वगसस्थाचं्या संकल्पानेि चिली त्यानंा स्फूती)  
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‘‘मृतामंध्ये ज्वलंत प्रकोप उफाळून उठला आहे.  
आचि हत्या करिाऱ्यासंाठी  
सूड टपून बसला आहे.’’ 
म्हिून पाठवले आहे आम्हाला चतने 
– चतिा िेव चतरस्कार करतात 
शातंवण्यासाठी तुला  
 
– हे माते, धचरत्री! 
आलो आहो आम्ही िैवािा आर्ात िुकवण्यासाठी  
क्लायटेमनेस्राच्या प्राथसनेसह – 
अश्रद्ध मनाच्या पि श्रद्धायुक्त्त शब्िाचं्या अवडंबरासह  
ह्ा इथल्या हवते प्राथसनेिे पचवत्र 
उच्छि् वास टाकायला सुद्धा 
भीती वाटते आहे मला 
ज्या भमूीवर रक्त साडंले आहे 
चतला कोित्या पचवत्र चवधीने पाचवत्र्य 
चमळिार आहे? 
हाय रे, यातना पचरपूिस र्रा! 
काय हा लाचजरवािा िमत्कारीक अधःपात 
अंधाराच्या िरीत – चजथे सूयाला थारा चमळत नाही! 
हे काळेकुट्ट अपराचधत्व – 
ज्यािी मानवाला रृ्िा वाटते – 
स्मरि आहे त्याला 
चकती हत्त्यानंी  
तुमच्या राजर्राण्यावर खुिा ठेवल्या आहेत ते. 
असा एक काळ होता 
की जेव्हा एक श्रद्धा 
लोकाचं्या मनावर सत्ता गाजवीत होती – 
राजसते्तबद्दल संशयातीत आिर 
पे्रमाच्या बंधनाने अचत–दृढ केलेला. 
आता आिराने आपली चनष्ठा त्यचजली आहे 
भीतीिे साम्राज्य आहे आता. 
अंगीकृत कायात जय – हाि आता मािसािंा िेव आहे– 
िेवि का – िेवाचधिेव आहे. 
पि जरी अंधुक प्रकाशात 
वषानुवषस पापी भीतीने छपून राचहला 
प्रकवा रात्रीच्या अंधःकारात 
सुरचक्षत राहून काळाच्या सूडाला 
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वाकुल्या िाखवीत राचहला 
तरी जेव्हा पारडे चफरते 
तेव्हा न्यायाच्या हाताति 
तराजूिी िाडंी असते  
आचि चनयती वगेाने झेप रे्ते 
सत्पक्षाशी उर्डउर्ड शत्रुत्व करिाऱ्यानंा 
शोधून काढून 
चिरडून टाकण्यासाठी. 
जेव्हा मािसािी सोचशक धात्री असलेल्या पृथ्वीला  
मानवािे रक्त वारंवार प्राशन करण्यािा प्रसंग येतो  
आचि िुःचखत अन्तःकरिाने पहावा लागतो 
तो गडि, कधी न पुसला जािारा, 
सूडािी मागिी अजीजीने करिारा डाग  
तेव्हा तो िया क्षमा न करिारा शाप 
डूक धरून अपराधी आत्मा 
असाध्य रृ्िास्पि व्याधीने ग्रासलेला पहाण्यासाठी  
प्रतीक्षा करीत रहातो. 
ज्याप्रमािे सद्गुिावरिी मोहर 
एकिा भगंली की 
ती कधीि पुन्हा साधंली जात नाही. 
त्याप्रमािे जरी साऱ्या चनझसरानंी 
ओतले आपले पाचवत्र्य 
एकं कलंक धुवनू काढिारा लोंढा 
फोफावनू उठवण्यासाठी 
तरी त्यािंा जोर अपुरा पडेल 
कलंक नष्ट करण्यािी त्यािंी शक्ती 
व्यथस ठरेल, 
त्या हातासंाठी – की ज्याचं्यावर 
बिला न रे्तलेल्या रक्त्तािे डाग आहेत. 
पि मी मात्र 
स्वगसस्थशक्तींच्या इच्छेने माझी नगरी लुटली गेल्यापासून  
आचि माझे जीवन शुखंलाबद्ध झाल्यापासून  
माझ्या चपत्याच्या र्रापासून िूर 
गुलाम म्हिून ठेवली गेले आहे 
म्हिून, गरजेने चनचित केल्याप्रमािे 
कतसव्य म्हिून मी न्याय्य आचि अन्याय्य –  
िोन्ही सारखेि संमत करते 
इलाज नाही म्हिून 
आज्ञापालन करते 



 अनुक्रमणिका 

आचि जमेल तसा 
माझ्या हृियातला कडवट दे्वष 
आटोक्यात ठेवण्यािा प्रयत्न करते आहे. 
एकीकडे माझ्या झग्याखाली 
झाकते आहे मी माझे अश्र ू
अन्याय सत्ता गाजवीत आहे म्हिून. 
समथसन केले जाते आहे पापािे म्हिून. 
ज्याला वािा फुटू शकत नाही अशा विेनानंी  
माझे हृिय आतल्या आत ताठरले आहे. 

  
इलेक्रा : बायानंो, 

तुम्ही राजगृहािी सेवाही करता 
आचि त्याच्या व्यवस्थापनाकडे ही बर्ता 
तुम्ही मज बरोबर या प्राथसनेिा चवधी पार पाडण्यासाठीि  
आला आहात 
तेव्हा मला मागसिशसन करा. 
कोिते शब्ि उच्चारू मी? 
ह्ा पचवत्र समपसि द्रव्याकंडे पहा 
ही भेट अपसि करताना 
कोिती बरें प्राथसना संतोषिायी ठरेल? 
कोिती वाक्ये प्रकवा शब्ि रिना 
माझ्या चपत्याच्या समाधीिा मान राखतील? 
मी असे म्हिाव ेका की 
 
‘‘ही वारूनी आिली आहे मी 
तुमिी पत्नी – माझी माता 
चहच्याकडून भेट म्हिून – 
तुमच्या परस्पर चवषयक पे्रमािी साक्ष म्हिून?’’ 
असे शब्ि उच्चारण्याइतकी चनगरगट्ट 
नाही मी. 
तसेि माझ्या चपताश्रींना आच्छाििाऱ्या 
मृचत्तकेवर पचवत्रतेत ओततानंा 
उचित आशीवसिन उच्चारण्यासाठीही 
योग्य शब्ि सापडत नाहीत मला 
का म्हिून नेहमीिे ठराचवक शब्ि 
‘‘ज्यानंी ह्ा माला पाठवल्या 
त्यानंा तुमिा आशीवाि लाभो.’’ असे?  
– म्हिजे मग अपराधानंा 
पूरेपूर मोलि चमळाले म्हिायिे! 
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का जसे मानहीन शातंतेत 
त्यािें रक्त वाचहले तसे हे अध्यसही 
मी तहानेल्या भमूीवर चनःशब्िपिे फेकू 
आचि चनर्नू जाऊ इथून वळूनही न पहाता.  
एकािी रृ्िास्पि वस्तु चभरकावनू चिल्यानंतर 
एकाद्याने चनर्ून जाव ेतसे. 
हे पाते्र फेकून िेऊन? 
सख्यानंो, सहभागी व्हा माझ्या चनिसयात 
जशा तुम्ही र्री आपल्या उभयताचं्या जीवनािी पकड  
रे्तलेल्या दे्वषात 
वाटेकरी होता तशाि. 
काही मनात लपवनू ठेव ूनका. 
स्पष्ट बोलून िाखवा तुमच्या अंतरंगातले  
ज्यानंा आपि सध्या चभतो त्यािंी 
भीती न बाळगता. 
आपल्या नचशबी काय चलचहले आहे ते 
फक्त्त िेवानंाि माचहत. 
आचि गुलाम वा स्वतंत्र 
तुम्हाला प्रकवा मला 
त्या भचवतव्याबद्दल पसंती नापसंती िाखवता  
येिार नाही. 
प्रकवा ते िुकवताही येिार नाही 
तुम्हाला जर याबाबतीत काही अचधक िागंला 
सल्ला द्यायिा असेल 
तर तो मला आताि ऐकवा. 

  
सेणवकावृांद : जी मला िेवाचं्या यज्ञविेीप्रमािे 

पचवत्र वाटते 
त्या तुमच्या चपताश्रींच्या समाधीिी शपथ, 
ज्याअथी तुम्ही आज्ञाि करीत आहा 
त्याअथी मी माझ्या हृियाच्या अगिी गाभ्यातले चविार सागंते. 

  
इलेक्रा : बोलाि तर. 

आचि ही समाधी आहे साक्षीला. 
  
सेणवकावृांद : मग वारूिी ओततानंा 

जे एकचनष्ठ आहेत 
त्याचं्यासाठी एक गाभंीयसपूिस प्राथसना करा. 
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इलेक्रा : कोिाबद्दल बोलता आहात तुम्ही? 
एकचनष्ठ आहेत का कुिी? 

  
सेणवकावृांद : तुम्ही स्वत: आहात ना? 

आचि इचजस्थसिे सवस दे्वष्टे पि. 
  
इलेक्रा : तर मग माझ्यासाठी आचि तुमच्यासाठी 

करू मी प्राथसना? 
  
सेणवकावृांद :  तुम्हाला सत्य माचहत आहे 

आचि तुम्ही कुठला मागस स्वीकारावा  
हे ठरव ूशकता स्वतःि. 

  
इलेक्रा :  िोस्त म्हिून िुसरा कोि  

आपल्या बाजूने उभा आहे? 
  
सेणवकावृांद : तो िूर आहे खरा तरी पि 

तुमच्या प्राथसनेत ऑरेस्स्टसिाही उल्लखे करा. 
  
इलेक्रा :  होय. िागंली कल्पना आहे.  

अवश्य करीन तसे. 
  
सेणवकावृांद :  नंतर 

करा प्राथसना त्या खुन्यासंाठी की. 
  
इलेक्रा :  काय प्राथसना करू मी त्याचं्यासाठी?  

तुम्हीि सागंा मला. 
मला तरी सुित नाही काही. 

  
सेणवकावृांद :  अशी की िेवाच्या प्रकवा मानवाच्या 

कोित्या तरी न्यायाच्या कके्षत येवोत ते. 
  
इलेक्रा :  आचि त्यािंा न्याय होवो,  

चधक्कार होवो का 
  
सेणवकावृांद :  फक्त्त अशी साधी प्राथसना 

करा की 
‘‘जे रक्त्त साडंले गेले आहे 
त्यासाठी रक्त्त साडंिारा येवो.’’ 
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इलेक्रा :  िेवाचं्या दृष्टीने अशी प्राथसना 

अपचवत्र ठरिार नाही का? 
  
सेणवकावृांद : का? 

िुचरताला िुचरताने उत्तर िेिे 
म्हिजे काही अपचवत्र कृत्य करिे नव्हे. 

  
इलेक्रा : हर्ममस – िेवाचं्या अग्रिूता 

अधोलोकीच्या मागसिशसका, 
श्रेष्ठतम मधल्या, मितीस धावनू ये. 
माझी बाजू माडं आचि 
पृथ्वीच्या पोटातील शक्ती 
ज्या जतन करतात आमिा वारसा, 
त्यानंा आचि स्वतः धचरत्रीला 
जी साऱ्या सजीव वस्तंूना 
आधारभतू होते, जोपासते त्यानंा 
आचि आपले बीज पुन्हा पुन्हा फचलत व्हाव े
म्हिून मानवाकंडून अघ्ये स्वीकारते. 
चतला सागं की माझ्या प्राथसना त्यानंी स्वीकाराव्या!  
आता मृतात्म्यासाठी अघ्यस प्रिान करते 
मी या पचवत्र करिाऱ्या जलािे 
आचि आवाहन करते त्याच्या आत्म्याला, 
चपताजी! माझ्यावर आचि तुमिा पुत्र ऑरेस्स्टस 
 ह्ाच्यावर िया करा. आम्हा िोर्ािें आपल्या र्रावर  
कसे प्रस्थाचपत होईल स्वाचमत्व?  
आम्ही िोरे् गृहहीन झालो आहोत 
आमच्या आईने चवकले आहे आम्हाला. 
चतला चमळालेले मोल आहे इचजस्स्थस 
ज्याने तुमिी हत्या केली. 
मी गुलामासारखी जीवन कंठीत आहे. 
ऑरेस्स्टस आहे हद्दपार झालेला, 
त्यािा वारसा चहरावनू रे्तलेला आहे त्याच्यापासून 
आचि ते उद्दाम, नीि, 
झळकताहेत तुम्ही प्रजकून आिलेल्या 
संपत्तीच्या पसाऱ्यात. 
चपताजी, 
कोिता तरी सुयोग ऑरेस्स्टसला इथे आिो! 
ऐका हो ऐका! 
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प्रत्युत्तर द्या माझ्या प्राथसनेला माझ्यासाठी 
चनष्ट्पाप हृिय व चनष्ट्कलंक हात 
आचि माझ्या जन्मिात्रीच्या अगिी उलट 
असे चविार आचि वतसन – 
एवढे लाभो आम्हाला ही माझी प्राथसना आहे. 
हे एवढे झाले आमच्याबद्दल. 
आता, आपल्या शत्रूंबद्दल बोलायिे तर, 
– चपताजी, तुमच्या मृत्यूसाठी बिला रे्िारा प्रगट होवो.  
ज्यानंी हत्या केली त्यानंा 
मृत्यूिे उत्तर म्हिून मृत्यूिाि 
अनुभव येवो. 
न्यायािेि होईल ते! 
माझ्या शत्रूंच्या आंकाक्षाचंवरूद्ध 
माझी ही आकाकं्षा 
मी अटीतटीने उभी करते आहे 
माझा हा शाप त्याचं्या शापाच्या तोडीस तोड म्हिून 
उच्चारते आहे. 
त्याचं्या िुष्टाच्या चवरूद्ध 
माझा िुष्टावा योजते आहे. 
पि आमच्यावर मात्र 
कृपावतं व्हा. 
आम्ही मागत आहोत ते आशीवाि 
अधोलोकातून पाठवनू द्या. 
िेवाचं्या नावाने, पृथ्वीच्या नावाने 
आचि सत्यािा जयि होईल या चवश्वासाने 
ही मागिी आम्ही करीत आहोत. 
ही अध्ये िेतानंा 
ह्ा अशा प्राथसना करीत आहे मी. 
आता यथाचवधी खिखिीत स्वरात 
गायलेल्या शोक गीतािी माला त्याचं्या भोवती गंुफा 
मृतासाठी गावयािे जयर्ोषगीत होईल ते! 

  
सेणवकावृांद : मृतासाठी चठपकिारे अधू रं्टानाि करोत.  

व्यथासाठी व्यथस, हानीसाठी हानी 
अशुभ चिवस टळावा म्हिून, 
चनष्ठावतं मस्तकािे रक्षि व्हाव ेम्हिून  
आचि रक्त्तपातजन्य शाप थोपवनू धरला  
जावा म्हिून.  
आता वारूिीिे अघ्यस चिले जात असतानंा  



 अनुक्रमणिका 

मृतासाठी चठपकिारे अश्रू रं्टानाि करोत  
आचि त्याला उच्च स्वरातील रुिनाने 
प्रचतसाि चमळो. 
आमच्या हरपलेल्या राजासाठी हे अश्रू. 
हे ॲगमेमनॉन, पूज्य राजा, 
आम्ही सािर करीत असलेल्या ह्ा प्राथसनेला  
प्रचतसाि िे. 
आमच्या बावरलेल्या हृियातून फुटलेला 
आमिा हा आक्रोश ऐक. 
येईल का कोिी बलशाली पुरुष 
युद्धातील वीर कृत्यािंी आवड असिारा, 
जो सूड रे्िाऱ्या भाल्याने  
प्रकवा मनुष्ट्य िेहाच्या लाबंी इतक्या अंतरावर 
खेिलेल्या िापाने 
शस्त्रसज्ज होईल 
आचि अवतीिस होईल 
एक तारक म्हिून 
अपराचधत्वाच्या चखळवनू ठेविाऱ्या  
पाशातून मुक्त करण्यासाठी, 
जुने पुरािे चहशबे िुकवण्यासाठी  
ह्ा र्राण्यािा उद्धार करण्यासाठी,  
नामोहरम करीत त्या मारेकऱ्यानंा  
तलवारीच्या पात्याशी पाते 
मुठीशी मूठ चभडवनू. 

  
इलेक्रा :  भमूीने वारूिीिे अध्यस प्राशन केले आहे. 

चपताजीना आपली समर्मपत द्रव्ये पोिली आहेत 
पि थाबंा काहीतरी नवल वतसमान आहे 
(अचतशय उते्तचजत होऊन ती ऑरेस्टीसच्या केसािंी बट उिलते.) 

  
सेणवकावृांद : काय आहे ते? 

भीतीने धडधडते आहे आमिे हृिय. 
  
इलेक्रा : एक केसािंी बट 

कापून काढून इथे समपसि केलेली. 
  
सेणवकावृांद : कोिािे आहेत केस? 

पुरुषािे? एकाद्या पूिस–चवकचसत युवतीिे? 
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इलेक्रा : ओळखता नाही येत तुम्हाला?  
बर्ा अगिी स्पष्ट आहे सारे! 

  
सेणवकावृांद : तुम्ही तरूि आहात 

पि आम्ही पडलो वृद्ध. 
कृपा करून समजावनू सागंा आम्हाला.  

  
इलेक्रा :  माझ्याचशवाय त्यािंा िुसरा कोिीही आप्त 

अशा प्रकारिी वस्तू अपसि करिार नाही. 
  
सेणवकावृांद :  आिखी एकीिे होते हे कतसव्य 

चजने त्यािी हत्या केली चतिे. 
  
इलेक्रा : पि तरीही जरा बर्ा. 

रंग, आकार, पोत – सवस अगिी हुबेहूब. 
  
सेणवकावृांद : हुबेहूब कशासारखे? 

काय म्हिायिे आहे तुला? 
  
इलेक्रा : आमच्यासारखे  

आमच्या कुटंुबीयासंारखे 
स्वतः माझ्यासारखे 

  
सेणवकावृांद : पि  

ही ऑरेस्टीसिे समपसि नसेल? 
गुपिुप चतथे आिनू ठेवलेले? 

  
इलेक्रा :  अगिी त्याच्या केसासारखे  

आहेत हे केस. 
  
सेणवकावृांद :  यायिा धीर तरी कसा झाला त्याला? 
  
इलेक्रा : आमच्या चपत्याच्या शोकाप्रीत्यथस  

समपसि म्हिून 
त्याने ही बट पाठवली असावी. 

  
सेणवकावृांद :  पाठवली असावी? 

म्हिजे ऑरेस्टीस आपल्या मायभमूीवर 
पुन्हा पाऊल टाकण्यािे धाडस कधीि करिार नाही 
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असा का ह्ािा अथस आहे? 
ह्ामुळे तर माझे अश्रू 
जास्ति जोराने वाहू लागले आहेत. 

  
इलेक्रा : अश्र?ू छे:! 

कडवटपिािा एक खवळलेला ियाि  
माझे हृिय चविीिस करून टाकीत आहे. 
माझ्या काळजाला 
जि ूलोखंडािी जडता आली आहे.  
जो बेबंि पूर इथे उसळतो आहे. 
(हृियावर हात ठेवते.) 
त्यातले िोन तहानलेले थेंब 
जे मीं आवरू शकले नाही 
ते ही केसािंी चप्रयतम बट पाहून 
माझ्या डोळ्यातूंन ओर्ळत आहेत.  
अगिी अिूक ओळखले आहे मी!  
या शासक राजाला साजेशा बटेवर  
कोित्याही शाचसत मस्तकाला 
हक्क सागंता येिे शक्यि नाही. 
त्या खूनी स्त्रीने चतच्या मस्तकावरून  
नक्कीि कापून काढलेली नाही ही बट. 
माझ्या मातेने 
त्या िेवािें चवडंबन करिारीने! 
तरीपि ह्ा समजुतीवर 
मनापासून चवश्वास ठेविे 
की ऑरेस्टीस 
जो साऱ्या चवश्वाहून मला चप्रय आहे 
त्यानेि ही भेट आमच्या चपताजींना  
पाठवली आहे. 
छे! केवळ आशलेा बळी, पडून 
मी मनाला गोड भरुळ पाडून रे्त आहे. 
ही केसािंी बट जर बोलू शकली असती  
काही पे्रमळ चनरोप चतने साचंगतला असता  
माझ्या भग्न. हृियािी अचनचितता संपवण्यासाठी आचि  
क्लायटेमनेस्राच्या चतरस्कृत मस्तकावरून  
जर ही कापलेली असेल 
तर स्पष्ट हुकूम चिला असता 
धुळीत चतला तुडवायिा तर चकती बरे झाले असते!  
अथवा जर ही माझ्या भावािी असेल 
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तर माझ्या िुःखि चवधींमध्ये 
ती सहभागी होईल, 
ह्ा समाधीला भषूवील 
आचि ॲगमेमनॉनच्या नावाला सन्माचनत करील. 
िेवानंा आम्ही साि र्ालतो 
कोिती वािळे आमच्या जीवनप्रवासात 
उलथापालथ आचि र्ोर व्यथा उत्पन्न करतील 
हे जािण्यासाठी, 
पि जर संकटातून सुटका भचवष्ट्यात 
चलहीलेली असेल 
तर चिमुकल्या बीजातूनही 
मोठा वृक्ष चनमाि होण्यािी शक्यता आहेि  
पि बर्ा! 
ह्ा खुिा पाऊलाचं्या खुिा आहेत ह्ा! 
 पचहल्याला पूरक असा िुसरा पुरावा आहे हा 
माझ्या पाऊलासंारखाि आकार आहे ह्ािंा! आचि ह्ा पहा िुसऱ्या  
(खुिा) 
खुिािंी जोड गोळीि आहे 
त्यािे स्वतःिे आचि त्याच्या कुिा सोबत्यािे, 
बर्ा! टािा, स्नाय ू
अगिी स्पष्ट उमटलेल्या आहेत त्याचं्या रेषा 
त्यािंी मोजमापे एकि आकार िशसवतात 
तीि पचरमािे अगिी माझ्या सारखीि.  
माझे हृिय विेना होण्याइतके वगेाने 
धडधडत आहे. 
माझी चविारशक्ती हािरून जि ूमृतवत्  
झाली आहे. 
(ऑरेस्टीस आचि पायलॅचडस् पुढे येतात) 

  
ऑरेकटीस : जेव्हा तुम्ही िेवानंा 

तुमच्या प्राथसनानंा प्रचतसाि िेण्यासाठी चवनवता  
तेव्हा तुम्हाला यश चमळतेि 
अशी ह्ापुढे तुमिी प्रौढी असू िे. 

  
इलेक्रा : काय म्हिायिे आहे तुम्हाला? 

सापं्रतच्या माझ्या कुठल्या यशासाठी 
िेवािी कृपा उपयोगी पडली आहे माझ्या? 

  
ऑरेकटीस : वषानुवष ेकेलेल्या प्राथसनािें फळ आता तुमच्या डोळ्यासंमोर आहे. 
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इलेक्रा : तुम्हाला माझी गुचपते कळतात?  

सागंा पाहू तर मग 
कोििे नाव माझ्या मनात होते? 

  
ऑरेकटीस : मला माचहत आहे 

की तुमिे मन एकाि चविाराने 
ओतप्रोत भरले आहे ऑरेस्टीसिे नाव. 

  
इलेक्रा : बरं तर मग? 

काय उत्तर चमळाले आहे माझ्यासाठी? 
  
ऑरेकटीस : हा काय मी इथे उभा आहे. 

ह्ाहून जवळिा आप्त शोधायला नको. 
  
इलेक्रा : मला फशी पाडण्यासाठी. 

काहीतरी सापळा चिसतो आहे हा. 
  
ऑरेकटीस : जर तसे असेल 

तर मी स्वतःलाि अडकवण्यासाठी 
सापळा लावतो आहे म्हिाना. 

  
इलेक्रा : माझ्या िुःखािी थट्टा करिे 

आवडते आहे तुम्हाला. 
  
ऑरेकटीस : आचि माझ्याही िुःखािी 

तुझी आचि माझी िुःखे एकि आहेत. 
  
इलेक्रा : मग मी आता 

तुला ऑरेस्टीस म्हिून हाक मारू का मी? 
खरे आहे का हे सारे? 

  
ऑरेकटीस :  मी प्रत्यक्ष पुढे चिसत असतानंा 

मला ओळखायला चकती वळे लागतो आहे तुला! 
तरीसुद्धा 
जेव्हा ही बट 
पुत्रािी भेट म्हिून ठेवलेली तू पाचहलीस  
तेव्हा मात्र पंख फुटले जि ूतुझ्या मनाला. 
जि ूमाझा िेहराि तुझ्यापुढे उभा आहे 
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असे तुला वाटले. 
माझ्या पावलाचं्या खुिािंा तू मागोवा रे्तलास 
त्यािंा आकार तुझ्या पावलाशंी जुळतानंा पाचहलास 
 आचि आपला भाऊ म्हिून ओळखलेस तू मला.  
धर ही बट माझ्या मस्तकाशी 
या इथे – चजथून कापली गेली चतथे 
प्रकवा हे इथले कापड बर्  
तुझ्या हाताने तुझ्या मागावर चविलेले.  
बर् – तुझे चशकारीिे दृश्य आहे ते! 
(इलेक्रािा खात्री होऊन ऑरेस्स्टसकडे हषाने  
पहाते. तो सावधचगरीिी सूिना िेण्यासाठी 
चतिा हात पकडतो.) 
हा ंशातं रहा. सावधान! 
ह्ा आनंिामुळे तुझी सावधचगरी 
नष्ट होता कामा नये. 
मला ठाऊक आहे की 
आपले सवात जवळिे आप्ति 
आपले मोठ्यात मोठे शत्र ूआहेत. 

  
सेणवकावृांद : चप्रय राजपुत्रा, 

तुझ्या चपत्याच्या गृहीच्या अनमोल ठेव्या 
मुक्त्तीिी िालतीबोलती आशाि आहेस तू!  
आमच्या अश्रूंनी आम्ही 
प्रसिन केले त्या आशिेे. 
आता मोठ्या दृढचनियाने 
तुझ्या चपत्यािा वारस म्हिून 
तुझा हक्क प्रजकून रे्तला पाचहजेस तू. 

  
इलेक्रा : हे चप्रय, चप्रयतम मुख! 

तुझ्यामध्ये माझी िार सुखे एकवटली आहेत. 
कारि तुलाि आता चपता म्हटले पाचहजे मी. 
मातेवर मुलीने करायिी सारी माया सुद्धा 
आता तुझ्याि वाट्याला येिार आहे 
कारि मी आता माझ्या मातेिा दे्वष करते 
आचि न्याय्यि आहे ते. 
कू्ररपिाने मारली गेलेली माझी बहीि इचफजेचनया  
चतच्या वाट्याच्या पे्रमािा भागही 
मी तुलाि िेते 
आचि शवेटी 
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तू माझा चनष्ठावतं बंधू आहेस 
केवळ तुझ्या नावानेि 
माझ्या जीवनाला अपमानापासून तारले आहे 
चवजय, न्याय आचि सवसश्रेष्ठ झ्यूस 
तुझ्या बाजूने उभे राहोत! 

  
ऑरेकटीस : झ्यूस! हे झ्यसूिेवा! 

आमच्यावर आचि आम्ही योजीत असलेल्या कायावर 
कृपादृष्टी ठेव. 
गरूडािी चपल्ल ेपोरकी झाली आहेत 
हे लक्षात रे् 
कू्रर सापाच्या चवळख्यात मृत्यूच्या सापळ्यात सापडून 
गरुड मारला गेला आहे. 
पहा, त्याचं्या कृश अशा अगचतकतेला सुधा कशी गाजंते आहे. 
चबिाऱ्याचं्या पंखात अजून 
पुरी शक्ती आलेली नाही 
तरी आपल्या चपत्याच्या मालमते्तिा वारसाहक्क मागण्यािे 
धैयस िाखवीत आहेत ती 
तरीपि असे असतानाही 
हे झ्यूसिेवा, पोरक्या आचि हद्दपार झालेल्या 
अशा आम्हा ंिोर्ाकंडे 
इलेक्राकडे आचि मजकडे 
आता कृपादृष्टीने बर् 
आमच्या चपताश्रींनी प्राथसनेने 
आचि अगचित प्रिानानंी 
तुझे पूजन केले 
तू जर आम्हाला प्रािाला मुकायिी वळे आिलीस 
तर यज्ञयागात इतका सढळ असलेला 
िुसरा हात तुला कोठे चमळेल? 
गरूडािा वशं एकिा नष्ट तर होऊ िे 
मग मानवी डोळ्यासंमोर तुझ्या अगम्य गूढ, अिूक सामथ्यािी ग्वाही  
िेिारी 
ढळढळीत चिते्र रेखाटिारे असे तुझे िूत तुला कुठे उपलब्ध होतील? 
तुझ्या कोपाने जर 
हा राजवशं उध्वस्त झाला 
तर मग कोिता सश्रद्ध हात तुझ्या पूजास्थानानंा  
अध्यसप्रिानानंी भषूवील? 
म्हिून म्हितो वािव आमिा वशं 
आत्यंचतक बलहीनतेतून बळािी उभारिी कर  
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थडग्यातून यशािी प्रभा फाकू िे. 
  
सेणवकावृांद : मुलानंो, 

चपत्याच्या गृहाच्या तारकानंो, 
हळू बोला रे ! 
कोिी ऐकेल आडून 
आचि केवळ जीभ िालवण्यािी आवड म्हिून  
आपल्या शास्त्याकंडे जाऊन बडबडेल! 
िेव करो आचि मला ते 
मृतावस्थेत चिसोत आतातरी 
आचि त्यािें मासं 
रटरटिाऱ्या डाबंरात आचि 
ज्वालातं नष्ट होतानंा पाहू िे मला. 

  
ऑरेकटीस : ॲपोलोिा शब्ि सवसशस्क्त्तमान आहे. 

तो कधीि अयशस्वी होिार नाही 
त्यािा आवाज 
चनकड लाविारा, आग्रही 
ह्ा धोक्याच्या धाडसाला सामोरे जाण्यास 
मला जबरिस्तीने प्रवृत्त करीत आहे. 
जर मी ‘जशास तसे’ असा योग्य सूड  
माझ्या चपत्याच्या मारेकऱ्यावंर 
 
रे्ण्यात अयशस्वी झाली तर 
माझ्यावर कुठली भयंकर अचरष्ट ेकोसळण्यािा संभव आहे  
यािी यािी उच्चारून माझ्या काळजातले गरम रक्त्त  
गोठवनू टाकले िेवाने. 
अशी चिली िेवाने आता, 
‘‘रक्त्तािा बिला रक्त्ताने रे्. 
तुझा िेहरा गारगोटीसारखा किखर असू िे. 
चकतीही संपत्ती ज्यािी तुला करू शकिार नाही  
अशी प्रकमत त्यानंा िुकती करायिी आहे.’’ 
अवजे्ञिी प्रकमत 
अव्याहत विेनानंी होिाऱ्या 
माझ्या जीवनाच्या अखेरीने मोजावी लागेल मला 
असे म्हिाला तो िेव 
प्रथम पृथ्वीच्या अचधष्ठात्र्या शक्त्तींिा 
राग शातं करण्यासाठी 
मानवाने काय गोष्टी केल्या पाचहजेत 
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ते त्याने उर्ड करून िाखवले मग – 
जर असा राग उफाळत राचहला 
तर कोिते उत्पात होतात तेही साचंगतले 
एक झपाट्याने पसरिारी व्याधी 
आपल्या जहरी िातानंी 
मानवी आकार नष्ट होईपयसन्त 
त्यािें मासं कुरतडत राहील. 
मग त्या व्याधीवर फुलेल रागट पाढंरा बुरा पि,  
तो पुढे म्हिाला, जेव्हा एका चपत्यािे साडंलेले रक्त  
त्यािा बिला रे्तला न जाता पडून राहते 
आचि मग योग्य काळािी र्टका भरते 
तेव्हा तो कतसव्यच्युत पुत्र 
ह्ाहूनही जास्त भयंकर दृश्ये पहातो 
अंधारात चनरखून, तािनू पहािाऱ्या 
डोळ्यापंुढे चिसतात. 
हल्ला करिाऱ्या सूडिेवता – 
वशपरंपरागत रक्त्तपातापराधाने खवळलेल्या 
हाती आयुधे रे्तलेल्या – 
तमोपय शरािंी, माथेचफरूपिािी, 
प्रमथ्या, भयानक चनशास्वप्नािंी 
या शस्त्रानंी त्या त्याला छळतात, पीडतात, सतावतात  
त्याला चनिसय आसुडानंी फटकारून 
चकळसवाण्या, केचवलवाण्या, गचलच्छ अवस्थेत 
त्याच्या नगरीतून हुसकावनू लावतात 
भोजनोत्सव आचि मद्यसेवन 
अघ्यसप्रिानािा मान – 
यात सहभागी होऊ शकिार नाही तो यापढेु. 
असे विली होती िेववािी. 
त्याच्या चपत्यािा अदृश्य प्रकोप 
प्रत्येक पूजास्थानापासून वचंित करतो त्याला. 
कोिीही स्वागत करता कामा नये त्यािे स्वगृही 
त्याच्या संगतीत वसती करता कामा नये कुठेही 
चतरस्कृत, चमत्रहीन आचि एकाकी असा तो 
अखेरीस एकाद्या सुरकुतलेल्या फोलपटासारखा 
पडून रहातो, मृत्य ूकडून अंचतम संस्करि झालेला. 
अशा िैवीवािींवर चवश्वास ठेवावा का मी? 
अथवा का नाही (ठेव?ू) 
जरी मी त्याचं्यावर चवश्वास ठेव ूशकत नसलो तरीही  
मला हे कायस केलेि पाचहजे. 
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त्या एका उचद्दष्टाकडे 
पुष्ट्कळ कारिे माझी इच्छाशक्ती 
खेिून नेत आहेत. 
िेवािी आशा, चपत्याचवषयीिा शोक 
आचि ह्ाबरोबरि माझा हरपलेला, चपत्याकडून चमळिारा  
वारसा 
आचि माझे स्वाचभमानी नागरीक 
रॉय प्रजकण्यात त्यानंी िाखवलेल्या धैयामुळे 
सवस के्षत्रात जे कीतीमंत लाले आहेत 
ते आज एका स्त्रीिे 
नव्हे िोन चस्त्रयािें 
याप्रमािे गुलाम बनून जीवन कंठीत 
राचहले आहेत 
ह्ािी शरम! 
इचजस्थस! पुरूष असो वा स्त्री 
तो आता त्यािा धडा चशकल्यावािून 
रहािार नाही 
(ऑरेस्टीस आचि इलेक्रा समाधीच्या िोन्ही बाजूस उभे रहातात आचि सेचवका वृिंासह 
रूढ शोकगान आचि ॲगमेमनॉनच्या आत्म्यािे आवाहन सुरू करतात) 

  
सेणवकावृांद : हे सवसशक्त्तीमान चनयती िेवतानंी 

ऐका आता! 
आमिी प्राथसना स्वीकारा 
आचि आमिा चपता जो झ्यूसिेव 
त्याच्या हाती करवा 
त्या उचद्दष्टािे साफल्य 
ज्यािी आमिी अत्युत्कट आशा 
प्रतीक्षा करते आहे 
आचि आमिा न्याय्य पक्ष 
ज्यािी हक्काने मागिी करतो आहे.  
न्याय आपले ऋि जबरीने वसूल करतो 
न्यायिेवतेिा आवाज उच्चस्वराने म्हितो, 
शब्िाला शब्िानेि उत्तर चमळो 
दे्वषाला प्रचतसाि दे्वषािाि चमळो 
र्ातक असा वार 
हत्या करिाऱ्या वाराशी गाठ र्ालो 
कारि पापािे योग्य बचक्षस  
मृत्य ूहेि आहे. 
गवािे बचक्षस, लगाम र्ालून रे्िे हेि आहे. 
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तीन युगािंा पुरािा िंडक 
मािसाला सागंतो आहे 
की हे असेि र्डले पाचहजे. 

  
ऑरेकटीस : आम्ही िुःखेि तुमच्यापोटी 

जन्मलो – चपताजी 
हाय! एका धु्रवापासून िुसरा धुव 
चजतका लाबं आहे 
चततका तुमच्यापासून िूर 
फेकला गेलो आहे मी. 
तरीही एकाद्या पे्रमळ शब्िाने प्रकवा 
समयोचित कृतीने 
तुमच्या आत्म्याला एकाही तरी सुखि झुळुक  
पोिव ूशकेन का मी? 
ज्या अंधाऱ्या शय्येवर अनंतकाळपयसन्त 
तुम्ही चखळून रहािार आहा 
चतथे पोिव ूशकेन का मी एकािी तरी 
प्रकाशरेषा 
तुम्हाला चिलासा द्यायला? 
आचि जेव्हा 
ऑचरयसिे शवेटिे वशंज असलेली 
तुमिी यािक मुले 
त्यानंी तुमच्यासाठी करायलाि हव ेअसे गुिगान  
आचि स्नेहजन्य शोकालाप सािर करतील 
तेव्हा तुम्ही – मृत असलात तरी – 
त्यानंी अर्मपलेले लक्षात रे्ऊ शकाल का? 
आचि जािून रे्ऊ शकाल का त्यािें सचे्च पे्रम? 

  
सेणवकावृांद : वत्सा, 

अग्नीच्या प्रक्षुब्ि जबड्यातही 
मृत मािसािा आत्मा 
नरम पडत नाही 
त्यािा क्रोध अचधकाचधक िढति रहातो. 
खुनी उजेडात आिला जातो 
मग जेव्हा ज्वलंत भक्त्तीने 
अपत्याच्या अश्रूंतील भावनावगेाने 
चपत्यािे नाव उच्चारले जाते 
तेव्हा ते शोकािे शब्ि आचि ती शोकािी कृती 
िोन्हीही न्यायािीि ताचमली करतात. 
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अपराधी व्यक्त्तीिा भेिक धमक्यानंी पाठपुरावा करतात. 
डाव्याउजव्या बाजंूनी त्याला हैराि करून सोडतात. 

  
इलेक्रा : तर मग चपताजी 

पाळीपाळीने गाचयलेले आमिे अश्रूंिे गािे ऐका  
आमच्याकडे पहा – तुमिे प्रत्येक मूल 
तुमच्या समाधीला जाग आिण्यासाठी 
आमिे िुःख आक्रोशून सागंत आहे 
आम्हा िोर्ावंर झालेल्या िुहेरी अन्यायाने 
ह्ा पृथ्वीवरिा भार िुप्पट झाला आहे 
आम्ही िोरे्ही वािक, िोरे्ही चनवाचसत, 
असे एकतरी सत्तत्व आहे का 
की जे चवश्वव्यापी यातनापंुढे व्यथस ठरले नाही?  
आमच्या िुिैवाशी लढा िेण्यािी 
कोिती आशा आहे आम्हाला? 

  
सेणवकावृांद : पि तरीही 

ह्ा चववळिाऱ्या व्यथातूंन 
स्वगसस्थ शक्तींिी इच्छा असेल तर 
उठतील आशािें अचधक सुंिर सूर. 
आमच्या समाधीजवळील शोकगीतािंी जागा  
अजूनही चवजयगीते रे्तील. 
शाही भोजनगृहात राजाच्या वारसािे स्वगृही  
स्वागत करण्यासाठी 
आचि त्यािे आरोग्यप्रितन करण्यासाठी 
वारूिीिे पाट पहातील. 

  
ऑरेकटीस : चपताजी, रॉयच्या तटाखंाली 

चलचसयाच्या एकािा भालाईताच्या प्रकवा  
खड् ग धराच्या र्ावाने जखमी होऊन 
जर तुम्ही मृत्य ूपावला असतात 
तर चकती बरे झाले असते! 
मग तुमिे र्रािे संपन्नतेिी लेिी 
ल्यायले असते. 
तुमच्या यशािी प्रौढी चमरवीत राहीले असते  
आरगॉसच्या मागावर 
सवस नजरा तुमच्या मुलािंा सन्मान करत्या  
आचि त्या परिेशीय चकनाऱ्यावर 
अगचित हातानंी सन्मानाने उभारलेली  
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तुमिी समाधी 
आपल्या भव्य उच्चतेने 
िूर अंतरावरून डोळ्यात भरली असती  
चतिी भव्य उंिी 
आचि प्राप्त कीतीने हलका झाला असता  
तुम्ही गेल्यािा खेि 
पि आता मात्र तुमच्या मृत्यूिे लाछंन  
कमसबंधाला सलते आहे. 

  
सेणवकावृांद : मग पाताळलोकीच्या उिासीन अंधःकारात उगवलेल्या 

एकाद्या नव्या ताऱ्याप्रमािे, 
वीरमरि पत्करलेल्यानंी 
चमत्र म्हिून तुमिे स्वागत केल्यावर 
तुम्ही राज्य करायला हवे होते. 
राजानंी सन्मानलेला राजा 
पृथ्वीतळातील चवस्तीिस प्रिेशावंर 
अचधराज्य गाजविाऱ्या प्रसहासनाच्या अगिी  
चनकट असलेला. 
कारि तुमच्या शब्िापुढे एके काळी 
झुकत होते राजे. 
ज्याचं्या हाती कृपेिी 
अगर चवनाशािी सत्ता होती. 
ज्याचं्या राजिंडािा अवमान करण्यािी 
प्रहमत नव्हती कुिािी. 

  
इलेक्रा : कशाला अशी इच्छा करायिी? 

स्कॅमॉन्डरशजेारी का करावी आमच्या चपत्याने अक्षयचनद्रा?  
रॉयच्या तटाखंाली जीव गमावण्यासाठीि जि ूजे गेले  
त्याचं्या मृतिेहावंरील अगचित मृचत्तका राशीतील 
एक ियनीय राशी होऊन का रहाव ेत्याने ? 
त्याऐवजी त्या खुन्यािंाि, 
चनसगस चनयमानंा अनुसरून 
त्याचं्या अखेरच्या र्ातक कृतीअगोिरि 
एकाद्या सहज र्टनेने शवेट का नाही होऊ शकला? 
आचि मग शोकाच्या व्याकूळतेपासून बिावनू 
आम्ही लाबंूनि ऐकले असते 
त्याचं्या मृत्यिेू वृत ? 

  
सेणवकावृांद : अगिी सोन्याच्या मोलािी इच्छा 
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पि मुली, मृत्यूत ज्यािी अखेरी आहे 
असे जीवन कंठिाऱ्या मत्यांना 
एवढे मोठे वरिान अमर िेव 
िेऊ शकिार नाहीत! 
बाकी नुसता चविार मनातं र्ोळवण्यािे स्वातंत्र्य  
आपल्याला आहेि म्हिा! 
आचि तरीही – 
धीर सोडू नका, मुलानंो! 
तुमच्या एकमेकावंर आपटून प्रचतध्वनी 
उत्पन्न करिाऱ्या हातािें िुहेरी गीत 
आपल्या जािूिा प्रभाव पाडीत आहे 
पृथ्वीच्या शक्त्ती 
तुमच्या उचद्दष्टपूतीसाठी शस्त्रसज्ज होत आहेत. 
त्या चतरस्कृत जुलमी खलावर 
शाबीत झाला आहे अपराध चवधीभगंािा 
अपत्ये त्याचं्या ऋिािंी परतफेड हक्काने मागत आहेत  
आचि उच्च स्वरातं म्हित आहेत 
‘‘लढा शवेटी आमच्या बाजूलाि कौल िेिार आहे.’’ 

  
ऑरेकटीस : पृथ्वीतळाच्या झ्यूस! 

हे झ्यूसिेवा, उशीरा का होईना, 
पि पाताळलोकाच्या चववरातून 
बेिरकार अपकृत्ये करिाऱ्यासंाठी 
कडक सूड पाठविाऱ्या िेवा, 
आमच्या आक्रोशाने 
त्यािा प्रभाव पाडला आहे का? 
पृथ्वीच्या अदृष्ट हृियाला 
एकाद्या बािाप्रमािे भेिले आहे का त्याने 
एका गोष्टीपासून तत्सम गोष्ट 
उत्पन्न होईल का? 
जसा चपत्यापासून पुत्र? 
आचि िुष्ट्कृत्यापासून वाजवी सूड? 

  
सेणवकावृांद : येवो तो क्षि 

जेव्हा हत्या झालेली पत्नी 
आचि चतिा पार कोसळलेला सहिर  
ह्ाचं्याजवळ (उभी राहून) 
मी चवजयी, चवधीयुक्त्त आवाज उठवीन. 
जर माझ्या चविारानंा पंख िेिारी आशा 
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स्वगसस्थ शक्त्तींनी पाठवलेली असेल 
आचि ती उठविार असेल 
बेबंि आचि उधाि आलेले एक वािळ 
सूडािा चनधार केलेल्या तीव्र भावनेिे 
तर माझ्या हृियात मुक्त संिार करिारा दे्वष  
का लपवावा मी ? 

  
इलेक्रा : एका नवीनि आशकेंने कापते आहे मी 

त्यािंी गुन्हेगार मस्तके चछन्नचभन्न करण्यास  
खचिति झ्यूसिा हात 
वहािार नाही?. 
कारि चपता व माता ह्ािें अचधकार 
त्याच्याि छत्राखाली असतात ना? 
चकती छान होईल. जर झ्यूस वार करील 
 व त्यािा चनिसय 
सवांपुढे उर्ड करील तर! 
ध्यान द्या माझ्या शब्िाकंडे 
पृथ्वीच्या आचि चनशचे्या शक्त्तींनी 
असत्य मागे हटून सत्याला जागा करून िेवो  
हीि आहे माझी एकमेव न्याय्य यािना. 

  
सेणवकावृांद : धीर धरा! 

िेवािंाि असा संकेत आहे 
की हत्येने साडंलेले रक्त्त 
भमूीतून आक्रोशनू मागिी करते  
पुन्हा रक्त्त वहावण्यािी. 
मृतानंी त्वषेाने धाडलेल्या सूडिेवता  
आरोळ्या मारतात चवनाशासाठी.  
विेनेिी प्रचतचक्रया विेनाि, 
चवनाश आपल्या मागोमाग आितो  
आिखी एक नवा सवसनाश. 

  
ऑरेकटीस : अधोलोकीच्या राजसत्तानंो 

केव्हा ध्यान जाईल तुमिे आमच्याकडे? 
मृताचं्या तीव्र शापानंो, 
बर्ा आमिी अवहेलना 
ऑचरयसच्या वशंािे अखेरिे अवशषे 
बर्ा कसे चनवाचसत, बचहष्ट्कृत, आचि 
चनराधार झाले आहेत. 
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झ्यूसिेवा, कुठे जाव ेरे आता आम्ही? 
  
सेणवकावृांद : चनराशनेे चवषण्ि झालेला तुमिा आवाज ऐकून  

माझे स्वतःिे हृिय 
धपापते आशकेंने 
आचि प्रत्येक शब्िासंरशी 
उत्पन्न होिारी 
नवनवी भीती 
आशवेर काजळी आिते 
पि जेव्हा आत्मचवश्वासािा प्रकाश 
पुन्हा स्पष्ट झळकू लागतो 
तेव्हा तुमच्या धैयाने 
माझ्या विेना चनपटून चनर्तात 
आचि मग पुन्हा सवस काही उज्ज्वल आचि 
सुभग चिसू लागते. 

  
इलेक्रा : संतापलेल्या मृतानंा चडविण्यासाठी  

आता काय बोलाव ेआम्ही? 
आमच्या मातेने जे अन्याय 
आम्हाला भोगायला लावले 
त्याचं्याचशवाय िुसरे काय बोलिार आम्ही? 
आता आमच्यावर पे्रमािा वषाव करो ती  
पि चतने सावध रहाव ेहे बरे! 
कारि असे अन्याय 
सारवासारव करून नाहीसे करता येत नाहीत. 
त्या लाडंगीने जन्म चिलेली प्रहस्त्र चपले 
चतच्यासारखीि आहेत. 
त्याचं्याशी लचडवाळपिा करण्यािी 
कोिािी छाती असेल 
तर करावा तो त्याने! 

  
सेणवकावृांद : पौवात्य िेशातंील शोकग्रस्तापं्रमािे 

छाती आचि डोके बडवनू रे्त 
एकाद्या पर्मशयातील आकं्रििाऱ्या स्त्रीप्रमािे 
जेव्हा तो मस्त पडला तेव्हा 
ॲगमेमनॉनसाठी शोक केला मी 
मग ओरबाडण्यासाठी आवळलेल्या बोटानंी  
आचि जोर येण्यासाठी 
तािलेल्या बाहंूनी एकापाठोपाठ धाव पडले  
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आचि िुखापत झालेले माझे ियनीय मस्तक  
जोराच्या आर्ातानंी चननाित राचहले. 

  
इलेक्रा : हाय! 

कू्रर आचि गारगोटीसारख्या कठीि हृियाच्या माते!  
गारगोटीसारख्या कठीि कबरीति 
पोिवलेस तू त्यानंा 
एक राजा होता तो 
पि त्याला शोकमग्न रस्त्यातूंन 
जमावाबरोबर चमरवत जाण्यािे भाग्य लाभले नाही. 
एक पती होता तो – 
 पि मानसन्मान न लाभता 
कोिी असू ढाळल्याचशवाय 
चनर्ृसि मृत्यूशय्येवर पडाव ेलागले त्याला. 

  
ऑरेकटीस : हा प्रगाढ अपमान 

केवळ राजािा आचि पतीिा झाला नाही  
तर एक चपताही अपमाचनत झाला 
आचि स्वगसस्थाचं्या कृपेने 
आचि माझ्या स्वतःच्या हाताचं्या कृतीने 
चतला ह्ािीही प्रकमत िुकवावी लागेल 
आचि जेव्हा चतच्या आयुष्ट्यािी अखेर होईल  
तेव्हा माझेही जीवन वाऱ्यावर चवरून जाऊ िे. 

  
सेणवकावृांद : आचि ही आिखी एक गोष्टही 

तुम्हाला माचहत व्हायला हवी. 
त्यािें शरीर चछन्नचवचछन्न केले गेले होते 
आचि चजने त्यािें 
अशा स्स्थतीत िफन केले 
ते मुद्दामि काही हेतूपूवसकि 
त्यािें साडंलेले रक्त्त म्हिजे एक ओझे व्हाव े
तुमिे जीवन वाकवायला 
आचि त्यािंा इतका दे्वष केला गेला 
आचि त्यािें िफन इतक्या लाचजरवाण्या तऱ्हेने झाले  
ह्ा कल्पनेखाली तुमच्या चजवािा िेंिामेंिा 
व्हावा हा होता चतिा हेतू. 

  
इलेक्टा : आचि अशा तऱ्हेने झाला 

माझ्या चपत्यािा मृत्य ू
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आचि मी चतरस्कृत, नकोशी झालेली, 
एका बाजूला ढकललेली 
आचि लूत लागलेल्या कुत्र्यासारखी  
सवानी अव्हेरलेली 
अश्र ूढाळते आहे हास्यासारखे मुबलक, स्वैर– 
आचि हंुिके िेते आहे दृष्टीआड सवांच्या 
हे तुमच्या हृियावर कोरलेले असू िे 
जेव्हा तुम्हाला िुःख म्हिजे काय ते ऐकण्यािी वळे येईल. 

  
सेणवकावृांद : आम्ही तुम्हाला ज्या भयानक गोष्टी साचंगतल्या 

त्या थेट तुमच्या हृियापयसन्त पोि ूिेत 
एका भेिक, स्पष्ट आरोळीने, 
आचि तुम्हाला दृढ आचि स्स्थर चनश्वयाशी 
जखडून ठेव ूिेत. 
जे र्डून गेले ते कोिी मानव 
बिलू शकत नाही. 
चनयतीने जे अजून गुप्त ठेवले आहे 
ते प्रत्यक्षात आिण्यासाठी तुमिी प्रहमत तापून उडू िे. 
कारि तुमिा हक्क कोिीही 
नाकारू शकत नाही – 
जर न डगमगिाऱ्या शक्त्तीचनशी 
तुम्ही लढायला उभे राचहलात तर. 

  
ऑरेकटीस : चपताजी, 

माझ्या पाठीशी उभे रहा 
तुमिा पुत्र तुम्हाला साि र्ालतो आहे. 

  
इलेक्रा : त्याच्याि शब्िािंा 

प्रचतध्वनी उठवते आहे मी 
जे कधीही सुकत नाहीत असे अश्रू ढाळीत! 

  
सेणवकावृांद : त्यािे उच्चस्वरातले आवाहन  

आम्ही सवसजिी एकवटलेल्या आवाजात 
पुन्हा उच्चरीत आहोत. 
लक्षात घ्या आमिे शब्ि 
वर सूयसप्रकाशात या 
आचि आमच्या बाजूने शत्रूंना तोंड द्यायला उभे रहा! 
 

ऑरेकरीस : जर तलवारी वापरल्या जािार असतील 
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तर तलवारींिा ईश आमच्यासाठी वार 
करील. 
जर न्यायचनवाडा होिार असेल 
तर प्रत्यक्ष न्यायिेवता आमिी बाजू माडंील. 

  
इलेक्रा : हे िेवानंो ऐका, 

पोि ूिेत तुमच्यापयसन्त आमिे शब्ि 
आचि सत्याला धरून आमच्या पक्षाला 
न्याय द्या. 

  
सेणवकावृांद : मी ऐकते आहे तुमच्या प्राथसना 

आचि थरकाप होतो आहे माझा 
चनयत अशा अखेरीने फार वळे लावला आहे 
पि प्राथसनेने ती खचिति साध्य होिार आहे. 

  
ऑरेकटीस : हाय रे! आमच्या र्राण्यावरील शाप! 

हत्येिे भतू! 
कलहात केलेले वार आचि अनैसर्मगक रक्तपात! 

  
इलेक्रा : रृ्िास्पि यातना! असह् िुःख! 
  
सवव : हाय! केव्हा संपेल हा कमसभोग? 
  
ऑरेकटीस : आमच्या वशंािे रक्त्त वहाविाऱ्या 

ह्ा जखमेतले रक्त्त थाबंवण्याला 
िुसरा मागसि नाही याचशवाय 
बाहेरिे कोिीही मित करू शकिार नाही 
आपि स्वतःि आपल्या व्याधीवर 
उपिार केला पाचहजे – 

  
इलेक्रा : कारि 

रक्त्ताला रक्तानेि आचि अन्यायाला अन्यायानेि  
टक्कर चिली पाचहजे. 

  
सवव : आमिी प्राथसना संपली आहे. 

अधोलोकीच्या शक्त्ती 
आमच्या गीतािा स्वीकार करोत. 

  
सेणवकावृांद : पृथ्वीच्या वातावरिातील िेवहो 
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आम्ही ज्यासाठी प्राथसना करीत आहोत 
ते सारे आम्हाला द्या. 
शक्त्तीवानाचं्या चवरुद्ध िुबसळानंा सहाय्य करा.  
आमच्या आशाकंडे सानुग्रह प्रसन्न दृष्टी टाका 
आचि आमच्या कृतीला 
पूिस यशािे वरिान द्या. 

  
ऑरेकटीस : माझा राजा, माझ्या चपत्या 

कोित्याही राजाच्या वाट्याला येऊ नये  
अशा मरिाने मृत झाला तुम्ही 
द्या मला. तुमिी प्राथसना करतो मी  
हे राज्य आचि हे प्रसहासन 
जे हक्काने तुमिेि होते. 

  
इलेक्रा : माझ्या िुरावस्थेकडे बर्ा 

माझ्या गरजेकडे पहा 
‘‘इचजस्थसला चवकून टाकलेली’’ 
ह्ा प्रवािापासून माझा बिाव करा. 

  
ऑरेकटीस : आम्हाला वािवा 

आचि मग उचित ते सवस नैचमचत्तक व्रतोत्सव 
तुमच्यासाठी प्रस्थाचपत केले जातील 
नाहीतर – 
जेव्हा मेष व सा 
सवस विेींवर अग्नीत समर्मपली जाते 
तेव्हा तुम्ही तेवढे हचवभागाला पारखे काल. 

  
इलेक्रा : आचि मी माझ्या लग्नचिवशी 

माझ्या चवपुल कन्याधनातून 
आमच्या वशंपरंपरा चनधीतून 
तुम्हाला अध्ये अपसि करीन 
आचि ह्ा समाधीला सवोच्च मान िेईन. 

  
ऑरेकटीस : हे पृथ्वीमाते 

माझ्या तलवारीला मागसिशसन करण्यासाठी 
माझ्या चपत्याला माझ्याकडे पाठव. 

  
इलेक्रा : हे राज्ञी पसीफोनी  

उज्वल जय आमच्या वाट्याला येऊ िे. 
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ऑरेकटीस : आठवा, चपताजी, 

तुमच्या रक्त्ताने माखलेले 
स्नानािे पचवत्र पात्र. 

  
इलेक्रा : आठवा तो झगा, 

तुमिे हातपाय बाधंण्यासाठी  
त्यानंी वापरलेले ते जाळे. 

  
ऑरेकटीस : सापळा 

लोखंडािा नव्हे तर धाग्यािंा 
त्याने तुम्हाला आपले भक्षय बनवले,  
चपताजी. 

  
इलेक्रा : लाचजरवाण्या फसवचेगरीिा 

झगा िढवला त्यानंी तुमच्यावर 
तुम्हाला कायमिे लाछंन लाविारा – 

  
ऑरेकटीस : तुम्हाला कमीपिा आििारी 

ही कथा ऐकून 
तुमच्या भावना िेतवल्या गेल्या नाहीत का चपताजी? 

  
इलेक्रा : चप्रयतम चपताजी, 

आमिी सुटका करण्यासाठी  
तुम्ही जागृत होिार नाही का? 

  
ऑरेकटीस : ज्यानंी तुमिा पराभव केला 

त्यािंा पराभव करण्यािी 
तुम्हाला आतूरता नाही वाटत? 
तर मग आमच्या चनष्ठावतं कायाला बळ द्यायला 
न्यायिेवतानंा तरी पाठवा 
अथवा त्याचं्या इतकी त्वषेपूिस पकड रे्ऊन 
आम्हाला झुंजू द्या, आपल्यापरीने. 

  
इलेक्रा : पि तरीही चपताजी 

हा शवेटिा आक्रोश ऐकाि 
पइथे तुमच्या समाधीजवळ बसलेल्या आमच्याकडे पहा. 
तुमच्या रक्त्तामासंाच्या जीवावंर िया करा. 
एक पुरुष आचि एक स्त्री 



 अनुक्रमणिका 

ज्या िोर्ाकंरवीि फक्त्त – 
  
ऑरेकटीस : पुढे िालू रहािार आहे तुमिा वशं. 

पेलॉप्स्िे बीज आहोत आम्ही. 
आम्हाला नष्ट होण्यािी वळे आि ूनका. 
तुम्ही मृत आहात आचि तरीही मृत आहात असे म्हिता येिार नाही. 
कारि आमच्या रूपाने चजवतं राहू शकता तुम्ही. 

  
इलेक्रा : मृत मािसािे नाव आचि कीती 

त्यािी मुलेि चजवतं ठेवतात. 
कोळ्यािे जाळे तरंगत ठेविाऱ्या 
बुिासंारखी असतात ती 
त्यािे गाठी मारलेले धागे समुद्राच्या तळापयसन्त 
बुडण्यापासून वािवतात ती. 

  
ऑरेकटीस : आमच्या साऱ्या चवनवण्या  

तुमच्यासाठीि आहेत 
ऐका तर मग त्या 
आचि स्वतःिा बिाव करा. 

  
सेणवकावृांद : या! िला! 

सारे कतसव्य पूिस करण्यासाठी 
पुष्ट्कळसे बोलला आहात तुम्ही 
कठोर िेवाने शोकगीतापंासून वचंित केलेली समाधी  
सन्माचनली आहे तुम्ही. 
पि आता, 
ज्याअथी तुमिा कायस सुरू करण्यािा 
चनधार झालेला आहे  
त्या अथी आता वळे गमाव ूनका. 
त्वचरत कामाला लागा. 
आचि ईश्वरािी कृपा तुम्हावर आहे 
हे चसद्ध करून िाखवा. 

  
ऑरेकटीस : तसेि करतो मी 

आचि तरीही 
जे मी चविारतो आहे ते जर 
वळेकाढूपिािे प्रकवा बाष्ट्कळ नसेल 
तर मला सागंा 
कशासाठी ही अघ्यसप्रिाने 
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इकडे पाठवली चतने? 
ज्या अन्यायािे पचरमाजसन 
चकतीही खटपट केली तरी आता होिार नाही 
त्याबद्दल टोििी लागल्यािे 
इतक्या कालावधीनंतर का िाखवाव ेचतने?  
का चतला वाटते की 
त्या मृताला काही साके्षपी बुद्धीि नाही  
म्हिून इतके क्षूद्र चवलोभन पाठवले चतने?  
अशक्य! 
पि तरीही – 
एवढ्ा मोठ्या गुन्ह्ासाठी 
एवढीशी भेट? 
अहो! जरी एकाद्या मािसाने 
अगिी शवेटच्या किापयसन्त 
आपली िौलत खर्मिली तरीही 
असे म्हितात की 
एका खुनािे प्रायचित करण्यास 
ती पुरी पडत नाही  
आचि त्यािे ते श्रम व्यथसि जातात. 
जर शक्य असले 
तर चतने हे का केले ते सागंा 
मला समजायला हव ेआहे. 

  
सेणवकावृांद : मी सागूं शकेन, मुला 

मी होतेि चतथे. 
स्वप्ने, रात्री संिार करिाऱ्या भयप्रिगोष्टी  
ह्ानंी र्ाबरली ती पाखंडी स्त्री.  
आचि त्यानंीि भाग पाडले चतला. 
ह्ा िेिग्या पाठवण्याला. 

  
ऑरेकटीस : ते स्वप्न काय होते 

ते चविारलेत का तुम्ही? 
स्पष्टपिे विसन करता येईल का तुम्हाला त्यािे? 

  
सेणवकावृांद : चतने स्वतःि साचंगतले सारे आम्हाला 

चतला स्वप्न पडले की चतने एका सपाला जन्म चिला. 
  
ऑरेकटीस : मग पुढे काय झाले? 

का एवढ्ाति संपले स्वप्न?  
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त्यािे ममस काय ते सागंा मला. 
  
सेणवकावृांद : 
 
 

चतने शालींमध्ये 
गुरफटून रे्तले त्याला. 
आचि तान्हया अभसकाक्षारखे  
जोजवनू चनजवले. 

  
ऑरेकटीस : खचिति ह्ा नवजात राक्षसाला  

अन्नही लागले असेल. 
कोिते अन्य चिले त्याला? 

  
सेणवकावृांद : चतच्या स्वप्नात 

चतने स्वतःि स्तनपान चिले त्याला. 
  
ऑरेकटीस :  त्याच्या चकळसवाण्या चवषारी िातानंी 

नक्कीि स्तनाग्र जखमी झाले असिार चतिे? 
  
सेणवकावृांद : हो ना. 

त्या प्राण्याने चतच्या िुधाबरोबर 
रक्त्ताच्या गुठळ्या पि खेिनू रे्तल्या. 

  
ऑरेकटीस : नक्कीि हे स्वप्न 

कुिाकडून तरी पाठवले गेले होते. 
चतिा पती, ऑगमेमनॉन याजकडून आले  
असिार ते. 

  
सेणवकावृांद : ती मोठयाने प्रकिाळली झोपेत 

आचि थरथर कापत जागी झाली 
आचि रात्र पडल्यामुळे बारीक केलेले 
राजवाड्यातले अनेक चिव े
चतला धीर िेण्यासाठी मोठे करण्यात आले.  
ताबडतोब अघ्यसप्रिाने धाडली चतने. 
चवषािा त्याच्या उगमापाशीि चनिरा करण्यासाठी. 

  
ऑरेकटीस : मी प्रार्मथतो तर मग 

माझ्या चपत्याच्या अस्थी जपिाऱ्या ह्ा पृथ्वीला  
की त्या स्वप्नािा अथस 
मी सागंतो त्या प्रमािे  
माझ्याकरवीि फलदू्रप होवो 
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मी जसजसा अथस लावतो आहे 
एकेक मुद्दा रे्ऊन 
तसतसा तो जमत जातो आहे बरोबर 
ऐका. प्रथम म्हिजे 
जर मी जन्माला आलो चतथूनि ह्ा 
सपाने जन्म रे्तला असेल 
आचि मानववशंी असल्याप्रमािे  
नंतर तो बालकाच्या कपड्यात  
लपेटला गेला असेल, 
जर मला िूध पाजिारा स्तन  
त्याने आपल्या वासलेल्या तोंडात 
र्ट्ट पकडला असेल, 
आचि मग जर त्याने त्या मधुर िुग्धात 
स्वतःिे िही चमसळले असेल 
आचि चतला भीतीने िीत्कार करायला 
लावले असेल 
तर अथाति त्यािा अथस असा होतो 
की चजने ह्ा बीभत्स प्राण्याला पाजले 
ती र्ातपातानेि मेली पाचहजे. 
मी बिलला पाचहजे माझा स्वभाव, 
माझे हृिय आचि माझी कृती, 
सपसवत्झाली पाचहजे! 
ह्ा स्वप्नािी आज्ञाि आहे तशी. 
भचवतव्यतेने चनवडलेला चतिा मारेकरी मीि आहे. 

  
सेणवकावृांद : तू लावलेला ह्ा खुिािंा अथस  

मी मान्य करते 
आचि ग्हिते ‘‘तथास्तु’’ 
आम्ही तुझे. चमत्र आहोत 
आता आम्हाला एकेकीला 
आज्ञा कर तुझ्या. 
सागं आम्ही काय कराव े
आचि काय करू नये तेही सागं. 

  
ऑरेकटीस : सोपे आहे ते. 

इलेक्रा तू राजवाड्यात गेले पाचहजेस. 
आचि माझ्या बतेाबद्दलिा कुिाला काही संशय येिार नाही  
ह्ाबद्दल खबरिारी रे्तली पाचहजेस. 
त्याला मारण्यासाठी 
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त्यानंी चवश्वासर्ातािा वापर केला 
आता त्यानंा आढळून येईल की 
त्यानंा फार महागात पडिार आहे ते कृत्य 
जेव्हा लॉस्क्झअसच्या – स्वामी ॲपोलोच्या 
भचवष्ट्यसूिक वािीला अनुसरून, 
चवश्वासर्ात त्यानंाही पकडील सापळयात 
आचि अगिी तसाि जाळ्यात ठार करील त्यानंा  
ॲपोलोिे भचवष्ट्यसूिन आजवर 
व्यथस झालले नाही कधीि. 
आता माझ्या बतेाबद्दल बोलतो 
मस्तकापासून पायापयसन्त 
परिेशी वषे धारि करून 
मी ह्ा पायलॅचडससह 
राजवाड्याच्या बाहेरील प्रवशेद्वारापाशी येईन. 
‘‘र्री आलेला एक पाहूिा’’ 
‘‘शस्त्र सज्ज असलेला एक अचतचथ’’ म्हिून! 
पानेससमधील उच्चारािी ढब आमच्या चजभेवर  
आम्ही झग्यासारखी िढव.ू 
जि ूकाही आम्ही िोरे् सीसमधलीि मािसे आहोत.  
द्वारपाल किाचित आंबट तोंडाने 
आमिे स्वागत करतील. 
म्हितील की. अमानुष भीतीिायक गोष्टींनी 
सारे र्र वडेेचपसे झाले आहे. 
मग थाबंून राहू आम्ही 
िरम्यान रस्त्याने येिारे जािारे तकस  करीत रहातील  
आचि म्हितील 
‘‘इचजस्थस एका यािकाला  
का बरे बाहेर थाबंून रहायला लावीत आहे? 
तो तर र्राति आहे. 
आचि माचहतही असिार त्याला 
यािक बाहेर आल्यािे’’ 
पि त्याबद्दल मग काहीही र्डो 
एकिा का महालाच्या िरवाजातून माझे 
पाऊल आत पडले 
आचि त्या नीि इचजस्थसला 
माझ्या चपत्याच्या प्रसहासनावर बसलेला मी पाचहला 
प्रकवा जर तेव्हा तो आचि मी समोरासमोर आलो  
तर मी सागंतो तुम्हाला 
पक्या माझ्या डोळ्याशंी डोळा तर चभडू िे त्यािा. 
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मग मेल्याति जमा आहे तो. 
‘‘कोि आहे तो मािसू?’’ असे चविारायला सुद्धा  
त्याि सवड चमळिार नाही. 
कारि लागलीि माझ्या ब्रॉन्झ तलवारी वरून 
मृत्य ूत्याच्यावर झेप रे्ऊन 
त्यािा गळा िाबील. 
हत्यारूपी राक्षसीने पूवी आकंठ पान केलेि आहे. 
आज ती चतसरा, शुद्ध रक्त्तािा  
पचरपूतीिा र्ोट रे्ईल. 
ताई, तुझे काम म्हिजे 
आता नीट लक्ष ठेविे 
म्हिजे आपि सगळ्यानंी वठवायच्या 
सवस भचूमकािें चनरचनराळे िुव े
नीट एकत्र जुळतील. 
तुम्ही, बायानंो बोलण्यात सावध शहािपिा ठेवा. 
प्रत्येक नव्या क्षिीच्या गरजेप्रमािे 
काय ते बोला प्रकवा गप्पि रहा. 
बाकीच्या गोष्टीबद्दल 
मी हर्ममसला आवाहन करतो 
की त्याने मला साथद्यावी 
साक्षी व्हाव,े मागसिशसन कराव े
आचि माझ्या तलवारीकडून र्डिाऱ्या सत्वपरीके्षला  
आशीवाि द्यावा. 
 
(ऑरेस्टीस,पायलॅचडज् आचि इलेक्रा जातात.) 

  
सेणवकावृांद :  असंख्य रूपानंी भीती 

पृथ्वीवर थैमान र्ालीत आहे 
पृथ्वीच्या वाढत्या लेकरािंा मेळावा म्हिजे 
लुटारंूना अड्डा झाला आहे.  
आचि सागरािा सखोल अंक 
मानवािंी चशकार करिाऱ्या  राक्षसी आकृतींनी 
बुजबजुला आहे. 
भर िुपारी आकाशामधून प्रखरतेने 
तळपिारा अग्नी 
चपसे असलेल्या पंखाचं्या पक्षयावंर 
आचि िाट लव असिाऱ्या  त्विेच्या पशूवंर 
िारूि आर्ात करीत आहे. 
पशूपक्षी िोरे्ही ह्ािी साक्ष िेतील. 
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कारि िोर्ानाहंी या माथेचफरू वािळािा 
संताप जािवला.आहे. 
पि पुरुषािे ते अचववकेी हृिय 
त्यािी हट्टी चजद्द 
आचि स्त्रीिे पचरिामािी पवा न करिारे  
पे्रम आचि दे्वष 
ह्ा िोहोंच्या मागोमाग जी र्ातक व 
अधाशी अचरष्टािंी मालीका येते 
त्यािा तपशील कोि सागं ूशकिार आहे? 
कारि 
स्त्रीहृियाला आधंळी करिारी बेिरकार वासना येते आडवी, 
लपतछपत, धूतसपिे आचि 
चववाहबधंनाच्या स्नेहरज्जलूा चधक्कारीत 
आचि मानवजातीिी आचि पशूिंी चवटंबना करीत. 
िुःखी ॲलचथआकडून सत्य जािनू घ्या 
जर तुमच्या चविारशक्त्तीला पंख फुटत नसतील तर, 
चतने आपले हृिय िगडािे केले 
आचि ती र्ातक मशाल पेटवली. 
पुरते ठाऊक होते चतला 
त्या ज्वालेच्या फडफडण्याला साथ िेिाऱ्या  र्चटका  
कोिािा मृत्य ूओढवनू आििार आहेत ते. 
कारि हळूहळू कमी होत जािाऱ्या  
ॲलचथआच्या स्वतःच्या पुत्राच्या जीवनािी ओहोटी 
ओसरून जािार होती 
ज्या क्षिी त्याने 
चतच्या उिरातून जन्म रे्ऊन रूिन केले 
त्या क्षिापासून त्याच्या मृत्यूच्या चिवसापयसन्त. 
रृ्िा ह्ा शब्िाला पयाय म्हिून  
िुसरे एक नाव उच्चारले जाते 
चसला – चजने आपल्या चपत्याला धाडले मृत्यूकडे 
चजथे तलवारी त्यािी वाट पहात होत्या 
आचि तरीही चतला शरम वाटली नाही आपल्या कृत्यािी  
चमनॉसने क्रीटमध्ये र्डवलेल्या एका 
सुविसकंठबंधाच्या चवलोभनाने चतला चफतवले 
चतने आपला चपता शातंपिे चनचद्रस्त असतानंा 
त्यािा केस कापला 
त्या केसाने त्याला चिले होत वरिान 
जे अमर िेव मत्यांना नाकारतात 
आचि मग हर्ममसने त्याच्या स्कंधाला 
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स्पशस केला 
आचि लवकरि थंड झाला त्यािा श्वास 
कोितेही मलम ज्या जखमा बऱ्या  करू शकत नाही 
त्याचं्याबद्दल िोन कथा साचंगतल्या 
आता चतसरी आचि सवात वाईट कथा ऐका 
चजथे वैवाचहक जीवनात केवळ दे्वष वास करतो 
चजथे स्त्रीिा मेंिू 
लढवय्या पतीचवरूद्ध चवषपूिस चवश्वासर्ात रि ूशकतो 
आचि या वीराच्या 
भव्य आचि िरारा उत्पल करिाऱ्या भालप्रिेशावर 
नाराजीिी छाया पडली की 
त्याच्यापुढे शत्र ूथरथर कापत असत 
चतथे साऱ्या िेवानंी शाचपलेले र्र उभे आहे 
असे समजा. 
ज्या र्रात आचि र्रातील अस्ग्नत पाचवत्र्य आहे 
ते र्र सन्मानाला पात्र आहे 
चतथे दे्वष धगधगत नाही 
प्रकवा सद्गुिानंी र्ालून चिलेल्या मयािेपलीकडे 
स्त्रीिी धाडसी प्रवृत्ती पोित नाही 
होय, साऱ्या ध्यानात राचहलेल्या गुन्ह्ात 
एक पचहल्या क्रमाकंावर आहे 
लेमनॉसमधील हत्याकाडंाबद्दल बोलते आहे मी. 
अशी एक कथा 
की जी ऐकून मािसे 
हृिय कष्टी होऊन सुस्कारे टाकतात 
आचि जेव्हा चफक्कट पडलेल्या मुदे्रने 
ते एकाद्या नव्या अिाट पापकृत्याबद्दल बोलतात, 
तेव्हा ते म्हितात, 
‘‘लेमनॉसमध्ये जे र्डले त्याच्या इतकेि 
भयानक आहे हे’’ 
म्हिून आजच्या र्टकेपयसन्त, 
आपली सारी जात (स्त्रीजात) शापग्रस्त आहे 
िेवानंी चतरस्कारलेली आचि पुरुषानंी 
मतािा हक्क चहरावनू रे्तलेली 
तुच्छ लेखलेली आचि मालमते्तत वाटा नसलेली. 
कारि िेव ज्यािा चतरस्कार करतात 
त्यािा कोिीही मानव गौरव करीत नाही 
या तीन हकीकतींनी चसद्ध केला आहे माझा दृष्टीकोि 
आचि जास्त उिाहरिे सागंत नाही आता मी. 
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हृियाच्या जवळ तलवारीिे टोक वाट पहात आहे  
जेव्हा न्यायिेव सूिक शब्ि उच्चारतो 
तेव्हा चतखट धारेिे ते जोरिार असे पाते 
रु्सते आरपार 
कारि फार काळ कुिीही 
सारासार चविार डावलू शकत नाही 
अथवा स्वगसस्थािें पूज्य कायिे मोडून त्यावर 
आपली कृत्ये माफ केली जातील 
अशीही आशा बाळग ूशकत नाही. 
न्यायिेव आपली ऐरि माडंतो 
मग चनयती कठोर, तीक्षि सुरी ठोकून र्डवते 
खून हा नेहमीि खुनािा प्रसार करिार 
एक जीव बळी पडला की िुसरा त्यािा 
बिला म्हिून पडलाि पाचहजे. 
म्हिून, िूरगामी चनधार व सखोल कपट ह्ाबद्दल 
प्रख्यात असिारी 
सूड उगविारी राक्षसी 
आता जेव्हा काळाबरावर भाग्यिक्र चफरले आहे 
तेव्हा पुराण्या गुन्ह्ाला त्यािे मोल 
रक्त्ताने िेते आहे. 
 
(हे गंभीर गीत गाचयले जात असतानंा रंगमंिावरील दृश्य बिलले, गेले असून आता 
राजवाड्याच्या पुढला भाग चिसत आहे. ऑरेस्टीस आचि पायलॅडीस सेवकासंह 
प्रवशेतात. ऑरेस्टीस राजवाड्याच्या िारावर थाप मारतो.) 

  
ऑरेकटीस : कुिी आहे का हो! 

तुमच्या बाहेरच्या िारावर मी मारीत असलेली थाप  
येते आहे का ऐकायला! 
कुिी आहे का म्हितो मी? 
(तो पुन्हा िार ठोठावतो). 
कोिी आहे का राजवाड्यात? 
(तो पुन्हा िारावर थाप मारतो) 
कोिी ऐकता आहात का? 
चतसऱ्यािंा चविारतो. 
िार उर्डता का? 
जर इचजस्थसच्या र्राला 
पाहुण्यािें सुस्वागत करण्यािा सराव असेल 
तर उर्डाल िार! 
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सेवक : (एक सेवक िारात येतो) 
हो रे बाबा. ऐकू यतोय् मला तुझा गगसशा! 
कुठला तुमिा गाव? 
कुठून आलात तुम्ही? 

  
ऑरेकटीस : र्राच्या मालकानंा चनरोप सागंा 

की मी त्यानंा भेिू इस्च्छतो 
आचि एक बातमी पि सागंायिी आहे त्यानंा. 
आचि जरा त्वरा करा 
कारि रात्र िौडते आहे पुढे पुढे 
चतच्या अंधाऱ्या रथातून 
आचि आता प्रवाशानंी 
एकाद्या आचतथ्यशील पचथकाश्रमात 
मुक्काम टाकण्यािी वळे आली आहे 
कोिातरी जबाबिार मािसाला यायला सागंा.  
एकािी स्त्री जर ती गृहप्रमुख असेल तर 
पि पुरुष असेल तर जास्त बरे होईल 
म्हिजे मग चशष्टािाराखातर 
उलटसुलट व्यथस बोलिी तरी 
कराही लागिारी नाहीत. 
पुरुष िुसऱ्या परुुषाबरोबर न संकोिता वागतो  
आचि उर्डपिे आपला पुरावा िाखव ूशकतो  
(क्लायटेमनेस्रा राजवाड्याच्या िरवाजात येते.) 

  
क्लायटेमनेकरा : सद्गृहत्स्थानंो, तुम्हाला काय सागंायिे असेल ते सागंा 

ज्यािी ज्यािी तुम्ही अपेक्षा कराल 
ते सारे ह्ा र्रात तुम्हाला चमळेल. 
गरम पाण्याने मान व इतर सुखसोयी, 
आरामशीर शय्या, स्नेहपूिस स्वागत आचि मनोरंजन;  
जर ह्ाचशवाय िुसरे काही जास्त गंभीर स्वरूपािे  
काम असेल तुमिे, 
तर मग ती पुरुषानं्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे.  
आचि मी त्यानंा त्याबद्दल कळवीन. 

  
ऑरेकटीस : मी फोसीसहून आलो आहे 

िॉलिा आहे मी 
माझ्या मालासह प्रवास करीत 
ऑरगॉसला िाललो आहे. 
आचि इथे मी हा आताि 
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जसा काही 
माझ्या पायावंरिे खोगीर उतरतो आहे. 
रस्त्यात एक मनुष्ट्य भेटला मला 
परका होता तो मला 
जसा मी त्याला होतो 
त्यािे नाव बोलता बोलता समजले मला 
स्रॉचफयस होते. फोसीसिा होता तो. 
मी कुठे जातो आहे हे त्याने मला? चविारले, 
आचि स्वतःबद्दल सारे साचंगतले; 
मग तो म्हिाला, 
‘‘जर नाहीतरी तू आरगॉसला िालला आहेसि 
तर हा चनरोप लक्षात ठेव 
आचि व्यवस्स्थतपिे पोिव तो नीट. 
त्याच्या माताचपत्याना सागं 
आचि चवसरू नको हो 
म्हिाव ेऑरेस्टीस या जगात आता नाही.  
तेव्हा जर त्याच्या कुटंुबाला 
त्याला आपल्या र्री नेिे योग्य वाटले 
प्रकवा आमिा पाहुिा म्हिून इथेि राहू िेिे, 
आचि एक स्थाईक झालेला परकीय म्हिून 
इथेि फोसीसमध्ये त्यािे िफन होिे 
(योग्य वाटले) 
तर तू परत माझ्याकडे ये 
आचि त्यािंी काय इच्छा आहे ती सागं. 
िरम्यान उचित तो शोक 
पाळण्यात आला आहे 
आचि आता त्याच्या अस्थी 
ब्रॉन्झच्या एका जाडजुड मंजुषेत ठेवलेल्या आहेत.’’ 
असा होता माझा चनरोप. 
जर काही योगायोगाने 
मी, माझ्या प्रश्नािे उत्तर िेऊ शकेल 
अशा संबंचधत व्यक्त्तीशीि बोलत असेन 
तर कोि जािे, पि त्याच्या माताचपत्यानंा कळाव े
हे योग्य आहे. 

  
क्लायटेमनेकरा : हाय, काय हा िुःखािा र्ाला! 

आमिी संरक्षिािी शवेटिी तटबंिी 
उध्वस्त झाली आहे. आचि आमिे जीवन व्यथस झाले आहे! 
हाय रे िुःखी र्राला झपाटिाऱ्या 
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िुिसम्य शापा! 
तुझ्या नजरेतून काहीही सुटत नाही! 
आम्ही आमच्या मौल्यवान चिजा 
िूर िडवनू ठेवतो. 
पि तरीही तू लाबंनू नेम धरतोस 
आचि तुझ्या तीक्षि, लक्षयवधेी बािानंी 
मला चप्रय असलेले सारे,सारे माझ्या 
करंट्या जीवनापासून चहरावनू रे्तोस 
आता ऑरेस्टीसिीि गोष्ट घ्या. 
त्याला खचिति वाटले असेल 
की ह्ा िलिलीपासून 
आपले पाऊल लाबं ठेवण्याति शहािपिा आहे 
पि ह्ा र्रावरच्या शापाला चवजयोन्मािाने हवातसा धुडगुस 
र्ालण्यापासून 
युक्त्तीने तो परावृत्त करील. 
या आशनेेि केवळ त्याच्याकडेि आम्ही पहात होतो. 
आचि आता 
मृतािंी नाव ेनोंिविाऱ्या त्या राक्षसीने 
ऑरेस्टीसिे नावही नमूि करुन टाकले आहे. 

  
ऑरेकटीस : मला एवढेि वाटते की 

मी जर िागंली बातमी आििारा म्हिून 
ह्ा श्रीमतं राजवशंीगृहात 
प्रवशे करू शकतो असतो 
आचि इथल्या सुखि आचतथ्यािा स्वीकार 
करु शकतो असतो 
तर चकती बरे झाले असते! 
साऱ्या मतै्रींमध्ये 
अचतथीिी आपल्या यजमानाशी होिारी मतै्री 
सवात अचधक स्नेहपूिस असते. 
आचि असे जबाबिारीिे काम करायला नकार िेिे 
िुकीिे होईल असे मला वाटले. 
कारि मी शब्ि चिला होता 
आचि आता फार अगत्याने 
माझे स्वागत झाले आहे इथे. 

  
क्लायटेमनेकरा : जे स्वागत प्राप्त करुन रे्ण्यािी 

तुमिी पात्रता तुम्ही चसद्ध केली आहे  
ते स्वागत तुम्हाला अवश्य चमळेल.  
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ते स्वागत तुम्हाला अवश्य चमळेल. 
आमिे पाहुिे म्हिून. 
हे र्र तुमिेि समजा 
जरी तुम्ही आला नसता 
तरी लवकरि िुसऱ्या कोिीतरी 
ही बातमी आिली असतीि. 
पि जी मािसे चिवसभर प्रवास करतात  
आचि ज्यानंा अजून पुष्ट्कळ िूर जायिे असते 
त्यानंी भोजन आचि चवश्रातंीसाठी 
वळे काढलाि पाचहजे. 
(एका सेवकाला) 
यानंा आत रे्ऊन जा. 
त्याचं्या चमत्राला आचि सेवकानंाही न्या. 
याचं्या रहाण्यािी िागंली व्यवस्था करा. 
पुरुषाचं्या चनवासस्थानात 
आचि त्यािें योग्य प्रकारे आगत स्वागतही करा. 
औचित्य साभंाळून तत्परतेने कायस करा 
शवेटी याबद्दल तुम्हाला जबाबिार धरले जाईल 
मी ही हकीकत राजाला कळवीन आचि 
आमच्या चमत्रासंह 
कारि अनेक चमत्र आहेत आम्हाला 
आम्ही प्राप्त पचरस्स्थतीिी ििा करू. 
(सवस राजवाड्यात जातात.) 

  
सेणवकावृांद : या बायानंो! 

लवकरि आपल्या हृियानंी 
आपल्या चजभानंा बोलण्यािे धाडस चिले पाचहजे  
आचि िाखवनू चिले पाचहजे 
की आम्ही अबला असलो तरी एकचनष्ठ आहोत. 
आचि संकटकाळी ऑरेस्टीसला मित करू शकतो. 
हे आिरिीय भमूी, 
हे पचवत्र मृचत्तकाराशी 
जी शोक मनावण्यासाठी 
पे्रम आचि िुःख ह्ानंी उभवली 
आचि जी नौकािलािा राजासाठी 
खेिजनक आच्छािन बनली. 
तू आता आमिी प्राथसना ऐक 
आचि आताि तुझी मित पाठव. 
आता समजाविीला चतच्या क्लूप्त्या वापरू िे 
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आचि लढ्ात सामील होऊ िे! 
हर्ममस, पृथ्वीतळातील गुप्त शक्त्तीिा अधीश  
त्या अचरष्टकारक तलवारींिा साभंाळ करू िे  
आचि चतिी धार चतखट करू िे. 
असे चिसतेय् की आपला िॉलिा पाहुिा 
काही गडबड गोंधळ उडवीत आहे. 
बर् ती पहा ऑरेस्टीसिी अश्रूंत बुडालेली िाई येत आहे. 
चसचलस्सा! हे काय िालवले आहेस तू? 
हे अश्रू काही ‘‘मोले र्ातले रडाया’’ पैकी नाहीत.  
(राजवाड्यातून एक वृद्ध ती बाहेर येते.) 

  
दाई : माझ्या स्वाचमनीने 

मला ताबडतोब इचजस्थसला बोलावनू आिायला 
साचंगतले आहे. 
आता आपल्याला सागंण्यात आली ती बातमी 
त्या लोकाकंडून समक्षि ऐकण्यासाठी– 
ही भयंकर बातमी. 
चतच्या फसव्या डोळयातं एक िुःखी भाव आहे. 
आम्हा सेवकाचं्या पुढे वरवर आिलेला 
पि आतून ती हसते आहे. 
का नाही? चतच्या दृष्टीने 
हा सारा कारभार फार उतम रीतीने 
हाताळला गेला आहे 
मात्र, आपल्या र्रासाठी 
संकटािी भचवष्ट्यवािीि आहे ही 
(कारि) ह्ा मािसािंा वृत्तान्त अगिी स्पष्ट आहे. 
स्वतःि स्वतःला आनंिाने चमठ्याि 
मारील तो नीि प्रािी, 
जेव्हा ही बातमी त्याच्या कानी जाईल तेव्हा  
हाय, हाय! माझ्या शोकािी परमावधी झाली आता. 
 चकती कू्रर आचि कटु वाटला होता 
संकटािा तो पचहला र्ोट 
जेव्हा ॲचरअस ह्ा राजमहालावर 
राज्य करीत होता, 
माझे हृिय चकती रक्त्तबंबाळ झाले तेव्हा!  
आचि तरीही इतका जबर आर्ात 
कधी सोसला नव्हता आजपयसन्त मी. 
मी संकटानंा तोंड चिले आहे 
अखेरच्या कटु र्ोटापयसन्त ते सोसले आहे 
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पि माझा ऑरेस्टीस!........... 
िेव भले करो त्यािे! 
पे्रमळ मोठा पि त्याच्या संगोपनात 
चभजून गेला माझा िेह 
मी वाढवले त्याला 
त्या नवजात अभसकाला 
त्याच्या मातेच्या बाहूतून उिलला मी, 
आचि अगबाई! 
चकती वळेा रात्री ओरडून हाका मारल्या त्याने मला. 
उठायला लावले मला.  
आचि छळले ह्ा नाहीतर त्या कारिाने 
आचि आता त्याच्यावर आधारलेल्या 
माझ्या साऱ्या आशा व्यथस झाल्या! 
अहो, लक्षात आले ना तुमच्या 
लहान बाळाला काही समजतं? 
मग तुम्हालाि काळजी वहावी लागते 
 त्यािी एखाद्या मुक्या प्राण्यासारखी. 
आपल्याला योग्य वाटेल ते करायि.ं 
पाळण्यातल्या मुलाला काही 
आपलं िुखलं खुपलं समजावनू सागंता येत नाही.  
आपल्याला खायला पाचहजे का प्यायला पाचहजे.  
का मूत्रोत्सगस करायिा आहे. 
कुठं समजतं त्याला? 
बाळाच्या पोटातल्या व्यापारावंर 
कोिािी हुकमत िालत नाही. 
फारि लहान असतं ते. 
ही, आता पुष्ट्कळवळेा 
मला समजायिे त्याला काय हव ेते. 
आचि पुष्ट्कळ वळेा, मला ठाऊक आहे, 
माझा तकस  भलताि ठरायिा 
आचि मग मला त्यािे कपडे धुवायला लागायिे. 
कारि िाई आचि धोबीि 
िोन्ही काम ंकरिारी हातािंी जोडी 
एकि होती. 
म्हिजे मी िुहेरी कतसव्य बजावीत असे. 
ही ना, आचि मी वाढवले ऑरेस्टीसला 
त्याच्या चपत्याखातर. 
आचि आता हे ऐकाव ेलागते आहे. 
ऑरेस्टीस मरि पावला! 
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हं! आचि आता मला बोलावनू आिले 
पाचहजे त्या मािसाला, 
ह्ा र्रािा शाप अन् शरम आहे तो, 
आचि मोठा हषस होईल त्याला 
ही बातमी ऐकल्यावर. 

  
सेणवकावृांद : तुझ्या चनरोपात काय म्हटले आहे?  

कसे यायिे आहे त्याने? 
राजेशाही इतमामात? 

  
दाई : राजेशाही इतमाम? 

कृपाकरून ते पुन्हा बोला पाहू  
समजले नाही मला काहीि. 

  
सेणवकावृांद : त्याने रक्षक शस्त्रधारी सैचनक 

रे्ऊन यायिे आहे का, एकट्यानेि यायिे आहे? 
  
दाई : असे होय? ही, रक्षक शस्त्रधारी सैचनकासंह. 
  
सेणवकावृांद : िाई, आम्ही ज्यािा चतरस्कार करतो  

त्या आमच्या मालकाला 
असे काहीही सागं ूनको. 
तुला जाता येईल चततक्या िटकन् जा  
आनंिािा अचवभाव िेहऱ्यावर आि  
आचि त्याला एकटाि यायला सागं  
म्हिजे म्हिाव ेती मािसे न चभता 
 सारी हकीकत सागुं शकतील. 
शहािा चनरोप्या चतरकस चनरोप सुद्धा  
सरळ सीधा करून सागंतो. 

  
दाई :  
 

हा काय प्रकार आहे? 
म्हिजे जे आज ऐकले त्यािे स्वागत  
करता की काय तुम्ही? 

  
सेणवकावृांद : आचि जर झ्यूसने कालातंराने 

अखेरीस आपल्या चवरुद्ध असिारा वारा  
चफरवला असला तर! 

  
दाई : वारा चफरवला? 
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तो कसा? 
ऑरेस्टीस आपले आशास्थान होता  
आचि आता तर तो चनर्ून गेला आहे. 

  
सेणवकावृांद : त्यािी खातरजमा करायला 

िलाख भचवष्ट्यवते्ताि हवा. 
  
दाई : काय म्हिायिे आहे तुम्हाला? 

तर मग तुम्ही काही वगेळे ऐकले आहात का? 
  
सेणवकावृांद : तू जा आपली 

तुझा चनरोप रे्ऊन जा 
तुला आम्ही करायला साचंगतले आहे  
ते मात्र कर. 
िेवािंा ज्याचं्यात सबंध आहे 
त्या गोष्टी िेवि साभंाळतील.  
(िाई जाते) 

  
सेणवकावृांद : झ्यूस, 

ऑप्रलपसवासी िेवाचं्या चपत्या, 
मी तुझी प्राथसना करते. 
हे वरिान आता आताि िे 
की ह्ा र्रािे भाग्य 
भक्कम पायावर प्रस्थाचपत व्हाव.े 
ज्याचं्या सद्सद्चववकेबुद्धीला स्मरून  
रे्तलेल्या शपथा 
चनिोष शासनािी मागिी करीत आहेत,  
त्यानंा त्याचं्या आशा फलदू्रप झालेल्या  
आज पाहू िे 
पचवत्र न्यायासाठी 
प्राथसना करीत आहोत आम्ही 
न्याय हाि आमिा संरक्षक आचि आधार 
राहू िे नेहमी 
राजपुत्र मध्यवती िालनात आहे 
झ्यूसिेवा, त्याला शत्रूच्या समारासमोर येऊ िे!  
जर तू त्याला थोरपिाला िढवलेस 
तर तुझी इच्छा असेल त्याप्रमािे 
कृतज्ञतेच्या िुप्पट चतप्पट यज्ञयागात तुला  
हचवभाग िेऊ. 
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तुला जो चप्रय होता 
त्यािा पोरका मुलगा 
हे झ्यूसिेवा एका जीवरे्ण्या शयसतीत  
वठेीला धरण्यात आला आहे 
तर मग त्याच्या पळण्याच्या मागासाठी 
अशी एक जागा चनवड की चजच्यावर 
मनुष्ट्याला सपाट व चनष्ट्कंटक जचमनीवर  
तालबद्ध गतीने धावता येईल.  
आचि याप्रमािे जलि पावले टाकीत 
तो यशस्वी होऊन चवजयस्तंभापयसन्त 
िौड करील. 
अंतभागात वास करिाऱ्या 
गृहिेवतानंो 
या र्रातील प्रसन्न वैभव 
तुझ्या प्रभावाने अनुग्रहीत होते 
कृपाळूपिे ऐका 
ह्ा र्राला सातत्याने भयामध्ये जखडून ठेविाऱ्या, 
फार पूवी र्डून गेलेल्या गुन्ह्ाचं्या 
र्ोर िंडािे चनवारि करा 
आमच्या प्रकरिािा फेरचविार करा 
हे िंड्यरक्त्त आता जुनाट झाले आहे 
तेव्हा ते वाझंोटे झाले असले पाचहजे 
आचि ह्ा र्राला 
आता चनरामयता प्राप्त झाली पाचहजे.  
ॲपोलो, 
सखोल गुहेतील रथ िेवालयाच्या ईशा,  
असे वरिान िे की हे र्र 
आता धुळीतून आपली नजर वर करील 
आचि एका पुरुषािे स्वामी म्हिून 
स्वागत करील. 
चवषण्िते्तिा पडिा बाजूला होऊ िे.  
धीरोिात्त कृत्यावंर 
यशश्रीिा चशरपेि झळकू िे. 
आचि हे र्र वरिानाने 
झगमगून उठू िे. 
 
आचि हर्ममस – माईआिा पुत्र 
खचिति आपला स्नेही होईल. 
जर त्यािी कृपा असेल 
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तर आपल्या कृतीला वगे िेिारा 
इतका उत्तम अनकूल वारा 
िुसरा चमळिार नाही. 
पुष्ट्कळिा अनेक फायद्याच्या गोष्टी 
तो आपल्या पिरात पाडून रे्तो गुपिूप.  
आपल्या गर्मभताथी, गोंधळात टाकिाऱ्या 
भाषिाच्या पडद्याखाली 
तो आपली कृत्ये अंधारात ठेवतो 
व त्यामुळे मािसे आंधळी बनतात 
बाकी चिवस जेव्हा पूिस प्रकाशाने 
झळाळत असतो 
तेव्हाही मािसानंा त्याच्या कृती अगम्यि  
असतात म्हिा. 
आचि मग – 
मग ती वळे येईल, 
जेव्हा आम्ही आमच्या ककस श आक्रोशािे रूपातंर  
करू त्या चवजयगानाच्या सुरात 
जो चस्त्रया लावतात. 
वारा योग्य चिशनेे वहातो तेव्हा  
आचि आमच्या राजवशंी र्राण्याच्या मुक्त्तीिी  
स्तोते्र गाऊ. 
एक नवा चिवस उगवतो आहे 
आमच्या नगरीच्या जीवनात 
या पे्रचषत वरिानाने माझे स्वतःिे हृिय 
भरून आले आहे 
आचि चमत्रािंी सुटका झाली आहे 
झपाटिाऱ्या भीतीपासून आचि कलहापासून.  
ऑरेस्टीस, 
प्रहमत संिारू िे तुझ्या हृियात 
जेव्हा तो क्षि येईल 
चतला ठार करण्यािा 
तेव्हा तुझ्या चपत्याच्या हत्येिी मेर्गजसना कर.  
जेव्हा ती स्फंुित करुि वािीने म्हिेल, 
‘‘माझ्या बाळा ऑरेस्टीस!’’ 
तेव्हा तू उत्तर कर – 
‘‘मी आहे फक्त्त माझ्या चपत्यािा!’’ 
मग पुरे करुन टाक तुझे भयंकर कृत्य 
अरे, चवचधचलचखति आहे ते. 
आचि त्याबद्दल कोिीही तुला िोष िेिार नाही. 
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पर्मसअसने धारि केले होते 
तशा कठीि हृियािी 
तुझ्या सुदृढ काळजात स्थापना कर. 
पृथ्वीच्या खाली आचि वर असिाऱ्या 
ज्याचं्यावर तू पे्रम करतोस त्याचं्यासाठी 
त्यािंा कोप शातं करण्यासाठी 
बिला वसूल करुन रे्. 
आता तुझ्या भयंकर अखेरच्या कृत्याने 
ॲचरअसच्या र्राण्यासाठी चमळव 
अन्तकरिातील मुस्क्त्तशातंी. 
ती जुनी वैरे आता 
पुन्हा रक्त्तपाताला कारि होऊ नयेत म्हिून  
त्यािें उत्पचत्तस्थान आचि बीजि 
पूिसपिे नष्ट कर. 
(इचजस्थस येतो) 

  
इणिकथस : ठीक तर मग 

हा मी आलो आहे 
मला चनरोप पाठवण्यात आला म्हिून.  
मनािी शातंी ढवळिारी बातमी आहे.  
अगिी नको नकोशी वाटिारी असे एकतो.  
काही प्रवाशाचं्या सागंण्याप्रमािे 
ऑरेस्टीसिा मृत्य ूझाला आहे म्हिे. 
पि हे सुद्धा 
आमच्या र्राच्या अशुभकारक िैवामुळेि  
र्डले आहे असे म्हििे 
म्हिजे आधीि िुखापत झालेल्या 
आचि जुन्या हत्यानंी सडलेल्या पाठीवर 
र्ामेजून टाकिाऱ्या चभतीिे 
एक नव ेओझे िढवण्यासारखे आहे. 
मग काय समजायिे मी? 
हे खरोखरि चवश्वसनीय आहे का?  
का नुसत्या बायकी र्बराटातून उद्भवलेल्या  
आचि सारख्या फुगत िाललेल्या 
या बाजारु गप्पा आहेत? 
असल्या गप्पा लवकरि चवरूनही जातात म्हिा. 
मला नीट चविारपूवसक उत्तर द्या. 
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सेणवकावृांद : अथात आम्हीही ही बातमी 
ऐकलीि आहे. 
पि त्या मािसानंाि खुद्द चविारा ना  
र्राति आहेत ते. 
किोपकिी ऐकलेली बातमी 
कधीि खात्रीिी नसते 
मािसाला प्रत्यक्ष समोरासमोर चविारुन  
सत्य जाििे जास्त िागंले. 

  
इणिकथस : मी भेटतो त्या प्रवाशाला 

आचि ऑरेस्टीस प्रािास मुकला 
तेव्हा तो समक्ष चतथे होता 
की त्याने कुठेतरी काहीतरी अधसवट बातमी ऐकली  
आचि इथे ती रे्ऊन आला 
हे ही आिखी प्रश्न चविारून समजून रे्तो. 
िोन डोळे आचि पाि ज्ञानेस्न्द्रये 
जागृत असलेल्या मािसाला तो फसव ूशकिार नाही.  
(इचजस्थस राजवाड्यात जातो) 

  
सेणवकावृांद : सवसश्रेष्ठ झ्यसू, 

काय म्हिू आता मी? 
मला प्राथसना तर केली पाचहजे 
पि कुठून सुरवात करु?  
इच्छा आचि चनधार आतूर आहेत  
ह्ा क्षिाला योग्य अशा प्राथसनेसाठी,  
असे एक तळमळीिे आवाहन 
की ज्यायोगे चवनविी करताि 
यश प्राप्त होईल. 
मानवी बळी चसद्ध आहे. 
कट्यार त्विेशी चभडली आहे – 
पि या चिवसािा शवेट कशाने होईल? 
ॲगमेमनॉनच्या र्राण्यािा सवसनाश 
संपूिस आचि कायमिा तरी होईल 
प्रकवा स्वातंत्र्याच्या ज्योतीने. 
आमच्या उद्धाराच्या प्रकाशात 
आपला राजपुत्र शुद्ध करील त्यािे प्रसहासन  
आचि न्यायाने राज्य करील साऱ्या प्रिेशावर  
आचि स्वतःच्या हक्कािे संपूिस वैभव भोगील– 
असा आहे हा धास्तावनू टाकिारा प्रश्न 
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आचि या क्षिीि त्यािा चनकाल झाला पाचहजे.  
एक चवरुद्ध िोन या आकड्यान्वये बोलायिे तर 
ऑरेस्टीस हा कठोर वारसा उिलून धरील 
आचि ईश्वर त्याच्या बाजूला उभा राहील 
चवजयाने सत्यािा पक्ष खरा ठरु िे. 
( राजवाड्यातून एक अंतकाळािी प्रककाळी  
ऐकू येते. हा आवाज इचजस्थसिा आहे.) 

  
सेणवकावृांद : कोिािा आवाज होता तो? 

कोिािी जीत झाली? 
राजवाड्यावर कोिािी सत्ता आहे आता?  
या आपल्याला जास्त काही समजेपयसन्त  
बाजूला उभ्या रहा 
आपि साथीिार आहोत असे वाटता 
कामा नये कुिाला 
झुंज संपली आहे 
फासा टाकून झाला आहे. 
(दृश्य बिलते व आतला िौक चिसू. एका बाजूला पाहुण्याचं्या चनवासात जाण्यािा 
िरवाजा आहे. मध्यभागी चस्त्रयाचं्या चनवासाकडे जािारा िरवाजा आहे. पचहल्या 
िरवाजातून इचजस्थसिा एक सेवक धावत येतो.) 

  
सेवक : धावा, धावा! मितीला या कुिी! 

माझा धनी मृत्यु पावला आहे! 
ठार झाला आहे तो.!  
अहो, इचजस्थस मृतावस्थेत. िारे उर्डा ताबडतोब! चस्त्रयाचं्या 
चनवासस्थानािी िारे उर्डा म्हितो मी! लवकर या कोिीतरी 
कोिीतरी बळकट मािूस लवकर. 
आता काही मितीिा उपयोग होिार नाही म्हिा. 
सारे संपले आहे. 
उर्डा, उर्डा! अहो! 
धावा मितीला! ऐकू येत नाही का माझे 
म्हििे तुम्हाला? 
तुम्ही सारे बचहरे तर नाही. 
का गाढ झोपेत आहात? 
क्लायटेमनेस्रा कुठे आहेत? 
काय करीत आहेत त्या? अहो 
कट्यारीच्या पात्यावर आहे त्यािंा जीव 
त्यािंा स्वतःिा गळा 
कापला जाण्यािा आहे संभव 
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( क्लायटेमनेस्रा येते) 

  
क्लायटेमनेकरा : काय आहे हा सारा प्रकार? 

ही अशी गडबड का िालवली आहेस तू? 
  
सेवक : मृत चजवतं होऊन 

चजवतं असलेल्यानंा मारायला आले आहेत 
मी खरेखरे सागंतो आहे तुम्हाला! 

  
क्लायटेमनेकरा :  मृत? हाय रे िेवा– 

मृति! होय, माझ्या लक्षात आले 
तू कोिाबद्दल बोलते आहेस ते. 
लबाडीने हत्या केली आम्ही ही गोष्ट खरी आहे  
आचि लबाडीनेि आम्ही आता मरिार आहोत. 
जा पळ, एक शस्त्र आिनू िे मला. 
(सेवक जातो) 
आता येईल कसून 
आम्ही प्रजकतो की हरतो ते! 
ही सारी लाबंलिक कटू कथा आता 
शवेटच्या वळिापयसत येऊन पोिली आहे. 
(ऑरेस्टीस येतो) 

  
ऑरेकटीस : होय. तुलाि शोधीत होतो मी. 

आतमध्ये चतथे त्यािा चहशबे िुकता झाला आहे. 
  
क्लायटेमनेकरा :  काय? हाय, चप्रयतम इचजस्थस, 

ठार झालास तू? 
कुठे गेली तुझी ताकि? 

  
ऑरेकटीस : हा तुझा मािूस तुला चप्रय 

होता वाटते? 
छान, तू त्याच्या कबरीत त्याच्याबरोबर शयन कर;  
म्हिजे मग तो जरी मेला असला, 
तरी तू त्याच्याशी तरी 
कधीि बेईमान होिार नाहीस. 

  
क्लायटेमनेकरा :  खाली ठेव तुझी तलवार, 

माझ्या मुला! 
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(ऑरेस्टीस हलत नाही) 
(क्लायटेमनेस्रा गुडरे् टेकते)  
माझ्या पोटच्या बाळा. 
बर् ही छाती. 
इथे पुष्ट्कळिा झोपेत तुझे मस्तक चवसावत असे; 
आचि तुझ्या मृिु मुखाने तू 
माझ्यापासून शोधून रे्त होतास 
ते मधुर िूध 
जे तुला जीवन आचि शक्त्ती पुरवीत होते. 
(पायलॅचडस येतो) 

  
ऑरेकटीस : पायलॅचडस, काय करु मी 

मातेिी हत्या करिे भयंकर गोष्ट आहे. 
िया िाखव ूका मी? 

  
पायलॅणडस : अरे, मग ॲपोलोिे शब्ि, 

त्यािी चपचथयातील िैवी भाचकत 
यािें काय होईल? 
काय उरेल प्रकमत मग मािसाच्या आिाशपथािंी?  
जगातल्या साऱ्या चजत्या मािसानंा तुझे शत्र ूबनव.  
पि िेवािें शत्रुत्व ओढवनू आि ूनकोस आपल्यावर. 

  
ऑरेकटीस : तुझ्या चनिसयाला मानतो मी; 

तुझा सल्ला योग्य आहे; 
(क्लायटेमनेस्राला उदे्दशून) 
िल, पुढे ये. त्याच्या अगिी चनकट 
मारायिे आहे तुला माझ्या मनात. 
तो चजवतं होता तेव्हा 
माझ्या चपत्यापेक्षा तुला तो जास्त चप्रय वाटला. 
तर आता मृत्यूतही त्याच्याि बरोबर 
एक शय्या कर, 
कारि तू पे्रम करतेस ना त्याच्यावर, 
आचि दे्वष करतेस त्या मािसािा 
ज्याच्यावर तू पे्रम करायला हव ेहोतेस. 

  
क्लायटेमनेकरा :  मी तुला जीवन चिले ना! 

मग मला माझे जीवन परुते जगू िे ना. 
  
ऑरेकटीस : जग ूिेऊ तुला? इथे – 



 अनुक्रमणिका 

 ह्ा माझ्या र्रात? तुला?  
माझ्या चपत्याच्या मारेकरिीला? 

  
क्लायटेमनेकरा :  बाळा, िेवािाही हात होता त्यात. 

साराि िोष काही माझा नव्हता. 
  
ऑरेकटीस : तर मग हा आहे िुसरा मृत्यु  

त्याि िैवाने चनचित केलेला. 
  
क्लायटेमनेकरा : माझ्या पुत्रा, 

तुला जन्मिात्रीच्या शापािे भय 
वाटत नाही का? 

  
ऑरेकटीस : जन्मिात्री ! 

तू नुसता गभसभार वाचहलास माझा. 
आचि मग मी जन्मल्यावर त्याग केलास माझा 
आचि िुिसशते लोटलेस. 

  
क्लायटेमनेकरा : चवश्वासू चमत्राकंडे पाठवले 

तुला मी म्हिजे का त्याग केला तुझा? 
  
ऑरेकटीस : मी स्वतंत्र मािूस 

म्हिून जन्माला आलो. तू माझे शरीर 
आचि माझे प्रसहासन चवकलेस. 

  
क्लायटेमनेकरा : चवकले? मग तुला चवकल्यावर 

मला जी प्रकमत आली ती कुठे आहे? 
  
ऑरेकटीस :  तुला चमळालेली प्रकमत? मी 

नाव रे्िार नाही त्यािे, कारि तुझ्या  
वतसनािी शरम वाटते मला. 

  
क्लायटेमनेकरा : तुझ्या चपत्याने पि पापािरि केले होते. 

माझ्या पापाबंरोबरि त्यािाही पापािंी गिती कर. 
  
ऑरेकटीस : िूप रहा! त्याने लढाईत आपले 

जीवन चझजवले. तू नुसती र्री बसली होती. 
  
क्लायटेमनेकरा : पती जवळ नसलेल्या स्त्रीला 
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काही कमी सोसाव ेलागत नाही,  
माझ्या मुला. 

  
ऑरेकटीस : पुरुषािे श्रमि तर पोसतात 

आचि साभंाळतात र्री बसिाऱ्या स्त्रीला. 
  
क्लायटेमनेकरा : माझ्या पुत्रा, स्वतःच्या हाताने 

मातेिी हत्या करण्यािा चनधारि केला  
आहेस का तू? 

  
ऑरेकटीस : माझ्या नव्हे, तुझ्या स्वःच्याि 

हाताने मृत्यूिा आर्ात तू ओढवनू रे्त 
आहेस आपल्यावर. 

  
ऑरेकटीस : मातेच्या शापामुळे उठवलेल्या सूडिेवतािंी  

चशकार होण्यापासून सावध रहा. 
  
ऑरेकटीस : मी जर माझा चनधार चशचथल 

होऊ चिला, तर चपत्याच्या शापापासून 
कसा सुटेन मी? 

  
क्लायटेमनेकरा : चजते जीव मृतानंाि आक्रोशनू 

साि र्ालतात. खरे आहे ते. मी  
व्यथसि बडबड करते आहे. 

  
ऑरेकटीस : चनयतीिे वारे माझ्या चपत्याच्या 

मृत्यूकडून थेट तुझ्या मृत्युकडे वहाते आहे. 
  
क्लायटेमनेकरा : ते माझे स्वप्न– हाय रे 

िेवानंो! हा पहा तो सपस ज्याला, मी  
जन्म चिला आचि पोसला. 

  
ऑरेकटीस : तुझ्या स्वप्नातल्या भीषितेने 

तुला गावी सत्यि साचंगतले. 
अपचवत्र होता तुझा गुन्हा आचि तुझी 
चशक्षाही अपचवत्रि असेल. 
(ऑरेस्टीस क्लायटेमनेस्राला राजवाड्यात  
र्ालवतो. पायलॅचडस् पाठोपाठ जातो) 
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सेणवकावृांद : मी शोक करते ह्ा िोर्ासंाठी सुद्धा– 
एकजूट होती त्यािंी अपराधात 
आचि अखेरही एकजुटीनेि झाली 
पि ज्याअथी आमच्या राजपतु्राने 
हत्येने लडबडलेल्या भतूकाळावर 
रक्त्तरंचजत कळस िढवला आहे. 
त्याला स्वतःलाही त्याबद्दल यातना होत आहेति –  
त्याअथी मी िोन पयायामंधून 
हा एक पसंत करते– 
हा की आरगॉसिी मधुर आशा 
मृत्यूत नष्ट होऊ नये प्राॲमच्या मुलािंी गोष्ट  
बोलायिी तर 
हळूहळू पि चनधाराने पावले टाकीत 
न्यायिेवाने कठोर िंडासचहत त्यानंा गाठले  
त्यािप्रमािे िुहेरी मृत्यूने पाठलाग केला 
या राजवाड्यात सत्ता गाजविाऱ्या 
आचि तो उध्वस्त करिाऱ्या 
िूहेरी श्वापिािा. 
चनवाचसताने प्राथसना फेरी 
िेवाने नीट सल्ला चिला 
सूड रे्िारा न किरता 
त्याच्या ध्येयाकडे धावला 
गा आनंिाने! 
चवजयािा जयजयकार करा! 
ह्ा चिव्यभव्य चिवसाने 
ऑरगॉसच्या प्रसहासनाला स्वातंत्र्य 
चमळवनू चिले आहे. 
या नगरीिा खडबडीत जीवनमागस 
सुसह् केला आहे. अचि त्या गुन्हेगार जोडीने  
नष्ट केलेली सारी संपत्ती 
लवकर परत चमळिार आहे. 
जो छुप्या तलवारीने वार करतो 
त्याला अखेरीस छुपी चशक्षा गाठतेि. 
लोक चजला झ्यसूिी कन्या अशा योग्य 
नात्याने ओळखतात. 
त्या न्यायिेवतेने ऑरेस्टीस वार करीत असतानंाि 
त्याच्या हाताला मागस िाखवला. 
आचि चतच्या कोपयुक्त्त श्वासाने त्याच्या 
शत्रूिे िमन केले. 
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गा आनंिाने ! 
चवजयािा जयजयकार करा, 
ह्ा भव्यचिव्य चिवसाने 
आरगॉसिे प्रसहासन स्वतंत्र केले आहे. 
या नगरीिा खडबटीत जीवनमागस सुसहय 
केला आहे. 
आचि त्या गुन्हेगार जोडीने 
नष्ट केलेली सारी संपत्ती 
लवकर परत चमळिार आहे. 
पारनॅससखालील प्रिंड 
गुहेतल्या िेवालयाच्या ईशाने ॲपलोने 
मेर्गजसनेप्रमािे उच्चारला त्यािा शब्ि– 
‘‘कपटािा आश्रय घ्या. 
पि माझा शब्ि खोटा पडू िेऊ नका.’’ 
आता न्यायिेवता, चतला योग्य वाटलेल्या समयी 
ॲपलोने चिलेला शब्ि प्रमाचित करीत आहे  
कारि असे चिसते की अशा रीतीनेि 
ईश्वरी सते्तिा जय होतो 
आचि गुन्हेगार आपल्या गुन्ह्ामुळे 
ईश्वराच्या कृपेला वचंित होऊन रहातो. 
म्हिून आपि िेवाच्या सवसशक्त्तीमते्तिे अचधराज्य 
 आिचरतो हे योग्यि करतो. 
ह्ा र्रातील आत्म्यानंो, 
आता चिवसाच्या प्रकाशाकडे डोळे वर करून पहा. 
आता जोर धरा ! 
तुमच्या शृखंला चभरकावल्या गेल्या आहेत. 
िला, उठा. मोकळेपिी उभे रहा आचि 
सारे वातावरि आनंिाने भरून टाका. 
फार चिवस तुम्ही चनमूटपिे आडव े
पडून होतात. 
एकिा का गुहाग्नीिी चनमसळ झाला, 
शापािी चनरगाठ सुटली आचि 
जीवन पुन्हा चनष्ट्कलंक झाले की ताबडतोब कृतकृत्य ब कायसमग्न काल 
ह्ा राजद्वारातून आनंिाने प्रवशे करील. 
लवकरि टाकलेले फासे त्यािंी 
भाग्यिशसक बाजू िाखवतील. 
पुष्ट्कळ जि पहातील आचि चविारल्यावर 
पुष्ट्कळजि सागंतील ह्ा र्राण्याला प्राप्त झालेली वरिाने 
चजथला चनवास भाग्यश्रीला चप्रय आहे. 
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(दृश्य बिलते. आता ऑरेस्टीस इचजस्थस आचि क्लायटेमनेस्रा याचं्या मृत िेहाजंवळ 
उभा राचहलेला चिसतो. ज्यात क्लायटेमनेस्रा ने ॲगमेमनॉनला गुरफटून टाकले होते तो 
रक्त्तरंचजत झगा हातात रे्ऊन सेवक उभे आहेत.) 

  
ऑरेकटीस : पुढे या सारेजि आचि बर्ा हे दृश्य! 

ह्ा िोर्ानंी छळवाि केला साऱ्या  िेशािा 
हत्या केली माझ्या चपत्यािी 
लुटला माझा वारसा, 
चजवतं होते तोवर सहभागी झाले ते 
एकाि प्रचतष्ठेत, एकाि प्रसहासनात, एकाि प्रीतीत. 
आता त्या प्रचतष्ठेबरोबर, त्या प्रीतीबरोबर 
ते सहभागी होत आहेत एकाि मूत्यूत. 
िोर्ानंी चमळून एक शपथ रे्तली होती. 
माझ्या चपत्यािा यातनामय शवेट करण्यािी 
त्याि प्रमािे एकत्र मरि स्वीकारण्यािीही 
ह्ा िोन्हीही शपथा पाळल्या त्यानंी 
(ऑरेस्टीस रक्त्तरंचजत झग्याकडे बोट िाखवतो.) 
माझ्या आिरिािा न्याय करिाऱ्यानंो, 
हा पुरावा पि पहा 
ही धूतस क्लृप्ती–या जाळ्यातं त्यानंीं 
अडकवले माझ्या चपत्याला 
त्यािे हात आचि पाय चखळवनू टाकून, 
जखडून टाकले त्याला 
(सेवकानंा) 
िला या पुरा उलगडून िाखवा तो. 
बर्ा, हा वापरला होता एका मािसािी  
मोट करून टाकण्यासाठी 
पागल मािसाला जखडतात अशा अंगरख्यात! 
भोवती उभे रहा आचि िाखवा तो. 
त्या चपत्याला पाहू िे ही िीज 
माझ्या नव्हे तर ज्यािी नजर 
ह्ा पृथ्वीवरिी सारी कृत्ये पहाते त्याला.  
त्या सूयसिेवाला पाहू िे ही भीषिता 
जी र्डवण्यात माझ्या मातेिा हात होता! 
मग त्याला होऊ िे माझा साक्षीिार 
जेव्हा मामा न्यायचनवाडा होईल तेव्हा 
आचि सागं ूिे की 
सत्तत्व आचि कतसव्य ह्ा िोहींनी 
भाग पाडले मला ही हत्या करायला 
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माझ्या मातेिी म्हितो मी 
त्याच्या मृत्यबूद्दल एक शब्िही बोलायिी  
इच्छा नाही माझी– 
व्यचभिारासाठी कायद्यात असलेली तरतूि. 
त्याच्यासाठी केली गेली आहे. 
पि हा बीभत्स गुन्हा 
(झग्याकडे बोट िाखवीत) 
आपल्या पतीच्या चवरुद्ध आखिारी ती  
ज्यािे अपत्य चतने आपल्या उिरात धारि केले होते  
आचि एकेकाळी त्या अपत्यावर पे्रमही केले. 
जरी आता तुम्ही त्याला चतिा कू्रर वैरी  
म्हिून पहात आहात– 
चतिे काय? 
जर ती र्ातक फटका मारिारी एखािा  
मत्स्य असती, 
जहरी साप असती 
तर चवषाच्या िाताचंशवायि, चतच्या नुसत्या स्पशानेसुद्धा  
त्यातील चनखळ रानटीपिाने आचि चनसगसित्त जहराने, 
एकाद्या चबिाऱ्या जीवािा 
त्यािे मासं सडायला लावनू बळी रे्तला असता.  
मी काय म्हिून ह्ा झग्याबद्दल? 
गोंडस शब्ि शोधू लागतो. 
तरी असेि म्हिाव ेलागेल 
की रानटी पशुसाठी लावलेला हा सापळा 
प्रकवा एकाद्या शवाला गंुडाळण्यािे पे्रतवस्त्र 
ज्याने त्यािे शवपेचटकेतले पाय झाकले होते– 
जाळे नाही तर प्रपजायिा चिमटा 
पंग ूकरून टाकिारा भोंगळ झगा 
कोिी िलाख िरोडेखोर  
अगर धंिेवाईक चखसेकापू 
बनवीत असेल असले हत्यार 
गरीब प्रवाशानंा िकवण्यासाठी 
आचि ह्ा नामी नीितेने 
हत्या करीत असेल 
आचि मग धुमसत असेल त्यािे 
हृिय– अपराधाच्या जािीवनेे 
अशा स्त्रीबरोबर कधीि रहािार 
नाही मी एका र्रात 
त्यापेक्षा आधीि िेवाने धाडावा मला 
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अपत्यहीन अवस्थेत मृत्यू. 
  
सेणवकावृांद : शोक करते आहे मी 

तू मारलेल्या राजासाठी 
जमू ढाळते मी तुझा शवेट झालेला पाहून  
तुझा मूत्य ूभीषि होता खराि 
पि जेव्हा काळाला पुष्ट्कळ प्रतीक्षा करावी लागते. 
तेव्हा उमलते अन्यायाच्या मुळातून 
यातनािें फूल. 

  
ऑरेकटीस : 
 

ती गुन्हेगार आहे की नाही? 
हा पहा इचजस्थसच्या तलवारीच्या करामतीमुळे 
लाल रंगाने रंगलेला झगा 
हा आहे माझा पुरावा 
होय, हे रक्त आहे, रक्त 
ज्याचं्या डागानंी काळाशी हातचमळविी करुन  
ह्ा चित्राकृती रेखलेल्या कापडािे 
रंग चफके पाडले आहेत. 
आचि रेखा पुसून टाकल्या आहेत 
आता मी र्ोचषत करतो ती स्तुतीस्तोते्र  
व जी मी तेव्हा उच्चारु शकलो नव्हतो. 
ज्याअथी मी बर् ूशकत नाही त्यािा िेह 
त्याअथी ज्या फसव्या जाळ्याने अडकवले  
आचि मारले माझ्या चपत्याला 
त्याच्यावरि मी ढाळतो माझे शोकाश्र.ू 
चतिे कृत्य, त्याबद्दल चतला झालेली चशक्षा 
 हा साराि प्रकार र्ोर मनोव्यथा 
िेत आहे मला! 
हा चवजय जीवन रृ्िास्पि करतो आहे माझे 
आपल्या कलंचकत स्वरुपाने 

  
सेणवकावृांद : कोिीही मािसाने 

विेनेिा स्पशस न झालेले चजिे जगण्यािी 
आशा करु नये. 
आचि शवेटपयसन्त भाग्यवन्त रहाण्यािी  
काही िुःखे वतसमानात आपि भोगीत असतो 
आचि काही काळ आचि िेव 
पाठवतात क्रमाक्रमाने 
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ऑरेकटीस : 
 

आता मी काय म्हितो 
ते ऐकून घ्या. 
ह्ा र्टकेला माझी अवस्था आहे. 
अशा मािसासारखी की 
जो र्ोड्यािंी एक जोडी िौडवीत असतो 
पि माचहत नसते त्याला 
कुठे संपिार आहे ती िौड. 
माझी लगामावरील पकड चढली पडली आहे 
आचि माझी बुचद्ध त्रस्त झाली आहे; 
पचरिामी भलतीकडेि नेत आहे ती मला 
भीती माझ्या हृियाला आपला सूर ऐकवीत आहे. 
आचि त्याला कोपयुक्त करून नािवीत आहे. 
म्हिून माझे मनोव्यापार. सुव्यवस्स्थत 
िालले असतानाि, त्या अवधीत 
जे माझ्याशी इमान राखून आहेत 
त्यानंा मी गंभीरपिे जाहीररीत्या सागंतो 
की माझ्या मातेिी हत्या करिे हे पाप नव्हते. 
कारि ती स्वतःि माझ्या चपत्याच्या 
खुनाने कलंचकत झालेली होती. 
अपचवत्र आचि िेवाचं्या चतरस्काराला पात्र झालेली. 
आचि ज्या भारलेल्या शब्िानंी मला 
हे भयंकर कृत्य करायला धैयस चिले. 
त्यािंी जबाबिारी मी टाकतो 
लॉस्क्झयस अॅपोलोवर 
त्याने त्याच्या चपचथयातील िैवीवािीने 
उर्ड करून साचंगतले मला 
की जर मी हे कृत्य केले. 
तर कोिताही िोष येिार नाही माझ्यावर. 
जर मी ते टाळले तर कोिते प्रायचित्त 
मला होिार होते ते मी सागंत नाही. 
कासा अशा र्ोर यातना मािसाच्या मनाच्या आवाक्याचं्या  
फार पलीकडच्या आहेत. 
आता मी काय करतो ते बर्ा 
ह्ा फािंीिे, ह्ा गुच्छािे अस्त्र 
अगोिरि धारि करुन 
अॅपोलोच्या पचवत्र भमूीत 
यािक म्हिून जातो मी. 
चतथे पृथ्वीच्या मध्यप्रबिूवर असलेल्या िेवालयात  
ज्योत तेवत असलेला एक 
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िीप प्रकाशत आहे. 
आचि चतथे मागतो आसरा 
आप्तसंबंचधत रक्ताच्या अपराधाने 
चनवाचसत झालेल्या माझ्यासाठी. 
अॅपोलोने केवळ याि मागाने 
िुसऱ्या कुठल्याही नव्हे– 
मितीसाठी त्याच्याकडे वळायला 
साचंगतले होते मला. 
ह्ा कृत्याबद्दल म्हिाल तर, 
आरगॉसमधल्या सवस लोकानंा– 
आताच्या व भचवष्ट्यकाळच्या– 
आवाहन करतो मी 
की माझ्या वतीने त्यानंी साक्षी रहाव े
की इथे ज्या मृत्यूला ती बळी पडली 
तो मी केवळ चनिसयपिे चतच्यावर लािला नव्हता.  
आता मी माझ्या मायिेशातून हद्दपार होऊन  
बाहेर भटकत रहाण्यासाठी जात असताना 
माझ्याबद्दल हे असे नेहमी म्हटले जाव.े 

  
सेणवकावृांद : सत्य आचि यश 

िोन्ही तुझ्या बाजूिी आहेत. 
मग अशुभ शब्िािें ओझे तुझ्या चजभेवर का िढवतोस? 
तू स्वतंत्र केले आहेस आरगॉसला 
आचि चतच्या नागचरकानंा. 
आम्हाला त्रस्त करिारे िोन पशु 
हतबल होऊन पडले तुझ्या तलवारीखाली 
मग अशुभ पडेल असे कशाला बोलायिे? 

  
ऑरेकटीस : 
 

(सूडिेवता येताना पाहून) 
ओ:! ओ:! पहा, बायानंो, 
त्या पहा चतथे आहेत त्या! 
गॉरगॉन राक्षसींप्रमािे 
करडे झगे र्ातले आहेत त्यानंी  
आचि चवळखे र्ातलेले सपस त्याचं्या  
शरीराभंोवती वळवळत आहेत. 
पळ काढू द्या आत मला! 

  
सेणवकावृांद : आरगॉसच्या चनष्ठावतं पुत्रातंील अग्रगण्य मुला, 

कोित्या काल्पचनक दृश्यानंी असा 
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र्ाबरून गेला आहेस तू? 
जाऊ नको, थाबं! तू तुला इष्ट तो 
चवजय चमळवला आहेस 
आता तुला कसली भीती आहे? 

  
ऑरेकटीस : 
 

माझ्या दृष्टीला चिसलेली ही िालतीबोलती भयानक दृश्ये  
कल्पनेिा खेळ वाटत नाहीत मला. 
ती कोि आहेत हे समजले आहे मला 
– एका आईच्या साडंलेल्या रक्ताने खवळलेले 
सूड रे्िारे चशकारी कुते्र आहेत ते. 

  
सेणवकावृांद : त्या रक्तािा कलंक अजून 

ताजाि आहे तुझ्या हातावर. 
म्हिून भाबंावले आहे तुझे चित्त 
साहचजकि नाही का ते? 

  
ऑरेकटीस : 
 

हाय रे िेवा अॅपोलो! 
त्याचं्या संख्येत सारखी भर पडत आहे.  
पहा, पहा चतकडे! 
आचि बर्ा, त्याचं्या भयंकर डोळ्यातूंन 
रक्ताळलेला पू चठबकत आहे. 

  
सेणवकावृांद : जा तर मग त्वचरत तुझी 

शुद्धी होईल चतकडे. 
अॅपोलोपढेु हात, पसर आचि 
तो तुला मुक्त करील तुझ्या ह्ा यातनातून. 

  
ऑरेकटीस : 
 

मला माचहत आहे की 
हे प्रािी तुम्हाला चिसत नाहीत. 
पि मला चिसताहेत ते. 
फटके मारून मला हाकलीत आहेत ते! 
नाही सहन होत हे मला! 
पळूनि गेले पाचहजे मला याचं्यापासून 
बिावण्यासाठी.  
(एक अत्यन्त व्यचथत प्रककाळी फोडून ऑरेस्टीस पळून जातो.) 

  
सेणवकावृांद : सुिैव तुला साथ िेवो 

आचि ईश्वरािे आशीवाि तुला मागस िाखवोत 
व त्या मागावरिे तुझे संरक्षक होवोत 
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आचि अखेर तुला शातंी िेवोत. 
(सेचवकावृिं रंगमंिाच्या पुढील भागात एकत्र होऊन उभा रहातो व  
पे्रक्षकानंा उदे्दशून बोलतो.) 
अशा रीतीने ह्ा पुरातन शापाने 
चतसऱ्या खेपेला हा राजवशं 
भयंकर वािळात सापडल्यागत उध्वस्त 
करून टाकला. 
आता त्या वािळािा जोर ओसरला आहे 
कारि चवनाश व्हायिा तो झाला आहे. 
चथएस्स्टसच्या हत्या झालेल्या मुलापंासून 
सुरवात झाली त्या चवनाशािी. 
त्यापाठोपाठ लगेि मृत्यु पावला एक मािूस 
ॲचकयाच्या सैन्यािा प्रमुख, 
शूर आचि भला होता तो. 
ती चवश्वासर्ाताने मारला गेला. 
चववस्त्र असतानंा, त्याच्या आत्म्यावर पडलेले 
रक्तािें डाग धुवनू चनर्ाव ेम्हिून 
ही चतसरी खेप 
चहिा शवेट काय होईल सागंवत नाही– 
आचि आम्ही खास रोखून धरतो आहो  
आचि प्रतीक्षा करतो आहो आशािायक शब्िािी. 
मुक्तीिा चनिसय चमळेल का? 
का आिखी एक मृत्य ूर्डेल? 
केव्हा होईल ह्ा िीर्सकालीन वैरािा चनकाल? 
 केव्हा चनवळेल जोर ह्ा वशंपरंपरागत शापािा?  
आचि त्यािा त्वषे ओसरून 
अखेर केव्हा चवसावनू चवलीन होईल तो. 

  
 २) कोअीिोरी या शोकनाट्यातील सांदिावर कपष्टीकरिात्मक टीपा :– 

 
कोअीिोरी : अध्ये रे्ऊन जािाऱ्या सेचवका. प्रािीन ग्रीकाचं्या धमात होम – हवन इत्यािी 
प्रामुख्याने असे. 
 
णलसीयन : चलसीया हे आचशया मायनर मधले एक चठकाि आहे. शूरािंी जन्मभमूी म्हिून 
हे प्रख्यात होते. 
 
पर्मसिोनी : झ्युंस व डेमेटरिी मुलगी. अधोलोकािा स्वामी हेडीजने चतला पळवनू नेऊन 
अधोलोकािी रािी केली. डेमेटरने चतला परत आिली पृथ्वीवर. पि पसीफोनीने एक 
डाप्रळब खाल्लेले असल्यामुळे झ्यसूच्या संमतीने ठरले की चतने वषािा चतसरा भाग 
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अधोलोकी रहाव े(डेमेटरने िुःखाने पृथ्वी उजाड केली तेव्हा पसीफोनीने तेथे काही खाल्ल े
नसल्यास चतला पृथ्वीवर परत पाठवण्यास झ्यूसने परवानगी चिली परंतू चतने डाप्रळब 
खाल्ल ेअसल्यामुळे अशी वाटिी करावी लागली.) 
 
पानेणसअन : पानेससिा. माऊंट पानेसस ही कॉचरन्थच्या रंूि खाडीच्या वायव्येस 
असलेली एक प्रिंड पवसतश्रिेी आहे. 
 
िोसीस : उत्तर ग्रीसमधला एक िेश 
 
ऑस्कथणथया : ईचजअसिी पत्नी. थेस्स्टयसिी मुलगी. चतिा मुलगा मेचलअॅगर ह्ाच्या 
मृत्यूमुळे चतने आत्महत्या केली. चतच्या महालातली मशाल तेल संपून चवझेपयंत चतिा 
मुलगा मरिार नाही असे भचवष्ट्य होते. म्हिून चतने तेल असतानाि मशाल चवझवनू ठेऊन 
चिली. पि चतच्या मुलाने चतच्या भावानंा ठार केल्यािे कळताि त्वषेाने चतने मशाल 
पेटवली. ती चवझताि मचॅलअगॅर मेला. 
 
के्रटन : क्रीटिा रचहवासी. 
 
णमनॉस : युरोपािा मुलगा. क्रीटिा राजा त्याच्याजवळ चमनॉटोर नावािा मानवी शरीर व 
बैलािे डोके असलेला भयंकर प्रािी होता तो िरवषी सात युवक व सात युवती खात असे. 
त्याला ठेवण्यासाठी एक भलुभलैुय्या बाधंण्यात आला होता. 
 
लेमनॉस : एक बेट 
 
लेगणनयन : लेमनॉसिा रचहवासी. 
 
स्कलला : ही भयंकर स्त्री मगेॅरािा राजा नायसस ह्ािी मुलगी. चहिे चमनॉस वर पे्रम होते. 
जेव्हा चमनॉसने मगेॅराला वढेा र्ातला तेव्हा चतने चनजलेल्या चपत्यािा सोनेरी केस 
कापला. त्या केसावर चतच्या चपत्यािे जीचवत अवलंबून होते. 
 
लेमनॉसच्या णसणिया : लेमनॉस ह्ा बेटावरील चस्त्रया भयंकर होत्या ह्ा चस्त्रयानंी 
सवतीमत्सरामुळे आपल्या नवऱ्यानंा व त्याचं्या चप्रयकरािींना ठार केले 
 
दॉणलयन : डाचलस ह्ा फोसीसमधल्या पुरातन गावािा रचहवासी.  
 
ऑणलणपयाणनवासी देव : मसेॅडोचनया व थेसलीच्या िरम्यान माऊंट ऑचलपस हा पवसत 
आहे. त्यावर झ्यूस, चडचमटर, हीरा, ॲफ्रॉडाइटी, पॅलास, अॅथीनी, आरचटचमस वगैरे िेव 
रहात अशी प्रािीन ग्रीकािंी समजूत होती. 
 
माईआ : झ्यूसपासून झालेल्या हर्ममसिी आई. ॲटलास व चप्चलओनीिी मुलगी. चतिे 
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कबुतरात रूपातंर करून चतला सप्तकृचत्तका या तारापुजंात स्थान िेण्यात आले. 
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युमेणनडीि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेखक 
इस्ककलस 

 
 
 
 
 
 

अनुवाचिका 
सौ. माधुरी णिडे 
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युमेणनडीि 
 

 पात्र योिना : 
ॲपोलोची पुिारीि 
अॅपोलो 
हर्ममस 
ऑरेकटीस 
क्लायटेमनेकराचे णपशाच्च 
क्रोधदेवताांचा वृांद म्हििेच युमेनीडीज् 
अणथनी 
अथेन्ड्समधील बारा नागरीक 
अथेन्ड्समधील बऱ्याच णिया व मुली 
(दृश्य : प्रथम डेल्फीला अॅपोलोिी िैवी वािी चजथे होते त्या स्थळी अथवा अॅपोलोच्या 
िेवळात; नंतर अथेन्सला अॅक्रोपोलीस वरील अथीनीच्या िेवालयात.)  
दृश्य १ ले. 
(अॅपोलोिी िैवी वािी चजथे होते त्या स्थळी, पडिा पडलेला आहे. अॅपोलोिी पुजारीि 
खालील बाजूने एकीकडून प्रवशे करते पायऱ्या िढून रंगमंिावर येते व पडद्यासमोर 
मध्यभागी उभी रहाते.) 

  
पुिारीि : मी ज्यानंा आिराने भजते 

त्या सवस िेवामंध्ये 
प्रथम पूचजते मी पृथ्वीला 
भचवष्ट्य वािीिी प्रथम उद्गाती. 
नंतर पृथ्वीकन्या थेचमस 
जी, परंपरागत कथा सागंतात की, 
ह्ा िैवीवािीच्या स्थानावर 
अचधराज्य करीत होती पृथ्वीनंतर 
त्यानंतर प्रसहासनाधीष्ठीत झाली, फीबी, 
बळािा उपयोग करून नव्हे 
तर सवाच्या सचिच्छानंी. 
ती सुद्धा टायटनासंारखी पृथ्वीिी 
आिखी एक कन्याि 
चतने जन्मचिवसािी भेट म्हिून 
आपला हक्क चिला फीबस्ला. 
चतिे नाव धारि करिाऱ्या तरूिाला,  
डेलॉसच्या उंि खडकाळ डोंगरानंी 
वढेलेल्या सरोवरातून 
तो जहाजानंी भरलेल्या पॅलासच्या 
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चकनाऱ्यावर आला. 
चतथून पारनॅससला आचि मग ह्ा 
पचवत्र स्थळी, आचि ह्ा प्रवासात 
ॲचटकच्या पुजाऱ्यािें समूह, 
हेचफस्टसिे मागस तयार करिारे पुत्र  
त्याला साथ िेत होते 
पूवी कुिीही पाऊल न ठेवलेल्या 
या असंस्काचरत भमूीवर 
याते्रकरंूच्या सुखसोयीसाठी 
करीत होते संस्कार 
याप्रमािे फीबस डेल्फीला आला 
राजा व नागरीक – सवांनीि त्यािा मोठा  
मानसन्मान केला. 
झ्यूसने त्याच्या भचवष्ट्य जाि ूशकिाऱ्या 
मािसाला 
स्वगीय ज्ञान प्रिान केले 
आचि त्याला या प्रसहासनािा 
िौथा वारसिार म्हिून अचधचष्ठत केले.  
ज्या स्थानावरून तो लॉस्क्झआस या 
अचभधानाने 
आपल्या चपत्यािे शब्ि आचि मनोगत 
मानवजातीला चवशि करून सागंतो. 
माझी श्रद्धा प्रथम ह्ानंा आवाहन करते 
आचि मी पचवत्र शब्िानंी वचंिते  
प्रागंिाचधचष्टत अथीनीला 
आचि कॉचटकसवरील गंुफातील अप्सरानंा. 
चतथे, त्या भारलेल्या चनवासस्थानात 
मोठ्या खुषीने पक्षी र्रटी बाधंतात. 
आचि चतथे ब्रोचमयसनेही आपले चनवासस्थान केले. 
तो आपली झपाटलेली स्वभक्त सेना 
एकाद्या सशाला चशकारी कुत्र्यानंी फाडून टाकाव े 
तशी राजा पेंचथयसिी स्स्थती 
करण्यासाठी एकिा रे्ऊन आला होता. 
तेव्हापासूनि तो इथे वास करून आहे. 
त्यानंतर मी नाव रे्ते 
प्लेईस्टॉसच्या जलधारािें, डेल्फीच्या निीिे 
नंतर पॉसाइडोनिे आचि शवेटी 
तो सवोच्च कता करचवता िाता – झ्यसू यािे. 
आता भचवष्ट्यवते्त्याच्या ह्ा 
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आसनावर आरूढ होते मी; 
स्वगसस्थ शक्ती करो आचि 
आजच्या चिवसािी आराधना 
ती िेिार असलेल्या वरिानात 
आजवरच्या सवस आराधनाहूंन सवसश्रेष्ठ ठरो! 
रूढीप्रमािे, इथल्या कुिीही ग्रीक प्रश्न चविारिाऱ्याने  
प्रथम कुिी पुढे यायिे ह्ासाठी 
चिठ्ठ्ठ्या टाकल्यावर 
त्या क्रमाने याव.े 
फीबस् माझ्या ओठानंा मागसिशसन करील. 
त्यानुसार मी सत्यािी र्ोषिा करीन. 
(पुजारीि पडद्यामधून आत जाते. थोडा वळे जातो आचि नंतर चतिा  
आवाज भयाने प्रककाळी फोडताना ऐकू येतो व ती परत बाहेर येते.) 
एका भयानक दृश्याने – 
विसन करण्यासही भीषि भासिाऱ्या अशा –  
र्ालवले मला बाहेर – असहाय्य अवस्थेत,  
लटपटत्या पायानंी, अॅपोलोच्या चनवासातून.  
माझे पाय कापताहेत आचि उभे रहावत 
नाही मला. 
मला कुिीतरी हातानंी आधार द्यायला हवा. 
भीती वयस्क स्त्रीला चकती िुबसळ करते. 
अगिी लहान मुलािी अवस्था आिते. 
जेव्हा मी पुष्ट्पमालानंी सजवलेल्या आतल्या  
गाभाऱ्याकडे गेले 
तेव्हा तेथील गाभाऱ्यासमोरील िौथऱ्यावर  
बसला होता एक यािक 
एक कलंचकत पुरूष – 
िुगंधी येिारी, रक्ताने बरबटलेली 
तलवार हाती धरून 
अजूनही ओले रक्त 
चिसत होते त्याच्या हातावर 
परंतु त्याच्या मस्तकावर मात्र 
सफेि लोकरीिे वढे्ावर वढेे चिलेली 
ताजी ऑचलव्हिी पाने होती– 
श्रद्धा िशसवीत होती ती अवधान पूिस अशी.  
इथपयसन्त मी साध्या चसध्या शब्िात 
सारे काही सागं ूशकते 
पि, ह्ा मािसाजवळ 
बाकावंर पसरलेला – झोपलेला 
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एक चवचित्र समूह होता – चस्त्रयािंा –  
पि छे:, चस्त्रया कसल्या त्या! 
गॉगॉन राक्षसीि – पि तरीही, 
त्या गॉगॉन सारख्याही नाहीत 
हतर्मपसिे चित्र रेखाटलेले मी एकिा 
पाचहले होते. 
राजा फायचनयसपासून त्यािी मेजवानी 
चहसकावनू रे्िाऱ्या राक्षसी होत्या त्या. 
पि ह्ानंा पंख नाहीत– 
काळ्या आचि चवलक्षि चकळसवाण्या आहेत ह्ा. 
त्यािंा गचलच्छ श्वास बीभत्स र्ोरण्यातून 
बाहेर पडतो आहे 
त्याचं्या डोळ्यातूंन र्ािेरडा द्रव स्त्रवतो आहे. 
िेवाचं्या पुतळ्यासंमोर वा मानवी गृहातूंन 
जो वापरिे िुष्ट खोडसाळपिािे ठरेल असा 
पेहराव आहे त्यािंा 
मी पाचहलेल्या कोठल्याही वशंातले प्रािी 
नाहीत ह्ा. 
कोठलीही भमूी जन्म िेऊ शकिार नाही त्यानंा 
ईश्वरािा आचि मानवािा शाप माथी बसल्याचशवाय 
मी जाते आता 
लॉस्क्झअस समथस आहे 
आचि हे मंचिर त्यािे आहे. 
मानवाचं्या भ्रष्ट झालेल्या प्रभती 
त्याच्या पावन करिाऱ्या सामथ्यािी 
वाट पहात असतात. 
पुरोचहत, भचवष्ट्यवते्ता आचि िुखहता  
असलेला तो 
आता स्वतःच्या वास्तुिे रक्षि करो. 
(पुजारीि आल्या मागाने परत जाते. पडिे बाजूला होतात व अॅपोलोिे मंचिर नजरेस पडते. 
मध्यभागी ऑरेस्टीस एका ओबडधोबड िगडी विेीजवळ बसलेला चिसतो. हाि तो 
गाभाऱ्यापुढिा मध्यभागातील िौथरा. त्याच्याशजेारी अॅपोलो व हर्ममस उभे आहेत 
त्याचं्याभोवती जचमनीवर प्रकवा बाकावंर चनजलेल्या बारा क्रोधिेवता आहेत.) 

  
अॅपोलो : मी तुला िगा िेिार नाही. 

अगिी जवळ वा िूर कुठेही असलो 
तरी मी तुझा सतत पाठीराखा 
आचि तुझ्या शत्रूंच्या हृियात भय उत्पन्न 
करिारा आहे. 
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आता ह्ा एका छोट्याशा तासापुरता 
तू ह्ा उसळलेल्या राक्षचसिींना 
शातं असताना पहातो आहेस. 
झोपेने आपल्या पकडीत रे्तल्या आहेत 
ह्ा चशकार करिाऱ्यानंा 
पुरातन, वयािा चहशबे नसलेल्या थेरड्या आहेत ह्ा. 
ज्यािंी उपस्स्थती िेव, मानव वा पश ू
ह्ानंा असह् होते अगिी 
िुचरतासाठीि जन्म झाला आहे त्यािंा. 
आचि िुचरताच्या चतचमराति त्यािंी वसती असते – 
अधोलोकीच्या टारटॅरस मध्ये. 
मानवाकंडून आचि ऑप्रलपसवासी िेवाकंडून 
चतरस्कृत असे हे जीव 
म्हिून म्हितो पळ इथून आचि धीर सोडू नको.  
अजूनही सागरावंरून आचि बेटातंील शहरातून – 
ह्ा चवस्तृत खंडावरून – 
चजथेचजथे भटक्याचं्या पावलानंी भमूी 
कठीि झाली आहे चतथेचतथे 
पाठलाग करतील त्या तुझा 
पि तुझे धैयस अढळ राहू हे 
तुझ्या वाट्याला चनयतीने आलेल्या यातना 
उराशी बाळग. 
आचि अथेन्सला पॅलासच्या शहरी जा. 
चतथे यािना करिाऱ्या हातानंी 
चतिी पुरातन मूती हृियाशी कवटाळून रे्.  
आचि चतच्या सहाय्यािी भीक माग.  
चतथे मी तुझ्यासाठी न्यायाधीश नेमीन 
आचि शातंविाऱ्या चवनवण्यानंी 
ज्याने तुला प्रथम तुझ्या मातेिी 
हत्या करण्यास आज्ञाचपले 
तो मी, तुझ्या साऱ्या यातनामय जीवनातून 
अखेर तुझी सुटका करीन. 

  
ऑरेकटीस: अॅपोलो! स्वामी! 

न्याय आचि सत्य ह्ािें ज्ञान तुलाि आहे. 
तुझ्या सचिच्छेने ज्ञानाला स्फूती चमळो 
आचि तुझा माझ्याप्रवषयीिा चजव्हाळा सफल होवो. 
तू मागे कबलू केलेल्या मितीसाठी 
तुझी शक्ती हीि हमी आहे. 
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अॅपोलो : ध्यानात ठेव. 

कोित्याही भीतीला तुझ्या अढळ हृियावर 
आक्रमि करू िेऊ नको. 
हर्ममस, बंधो, त्याच्याबरोबर रक्षक म्हिून जा. 
आचि तुझ्या नामधेयाला साजेल असे 
आपले कतसव्य पुरे कर 
त्यािे संरक्षि ही माझीही चजम्मेिारी आहेि. 
त्याला वाटेत संभाळून ने 
हद्दपारालाही त्यािे असे पाचवत्र्य असतेि 
त्यािी किर झ्यूस करतो. 
आचि सुिैवाला त्याला वाट िाखवायला धाडतो. 
(हर्ममस ऑरेस्टीसला रे्ऊन जातो. अॅपोलो मंचिरात परत जातो क्लायटेमनेस्रािे चपशाच्च 
प्रगट होते.) 

  
क्लायटेमनेकरा : अजून झोपलेल्याि तुम्ही? 

अरे उठाना! झोपलेल्या तुमिा उपयोग तरी काय? 
तुम्ही याप्रकारे माझ्याकडे अपमानकारक िुलसक्ष केल्यामुळे 
मी त्याच्यासाठी ठार मारलेल्या िुसऱ्या 
मृताकंडून सतत चधःक्कारली जाते. 
आचि भटकत रहाते अव्हेरलेली 
आचि शरप्रमिी केली गेलेली अशी, 
खरे सागंते मी तुम्हाला 
मी अपराधी समजली जाते त्याचं्याकडून 
आचि चधःक्कार करतात ते माझा. 
पि माझ्या स्वतःच्या पुत्राने जो र्ाव र्ातला 
त्याच्याचवरूद्ध मात्र कोिताि रागीट आवाज 
उठवला जात नाही 
बर्ा या इथे. माझ्या हृियाखालिी ही जखम –  
आचि सागंा पाहू कोिाच्या तलवारीने ती केली ते!  
बर्ाि! कारि चिवसाच्या उजेडाला 
जड िेहा पलीकडिे आतले काही चिसत नसले 
तरी चनचद्रस्त मनाला डोळे असतात. 
पुष्ट्कळिा तुमच्यासाठी माझ्या हाताने 
मंचिरालाही अध्ये अपसि केली आहेत. 
भारिस्त, शातंविारी पेये होती ती. 
माझ्या गृहाग्नीतली मध्यरात्रीच्या जी वळे कोित्याही िेवासाठी राखून 
ठेवलेली नसते. 
चवचहता चवधी प्रीत्यथस 
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तुम्हाला मोलािी द्रव्ये समपसि केली 
आहेत मी. 
पि आता माझ्या साऱ्या भेटी 
पायिळी तुडवलेल्या चिसताहेत. 
आचि तो अकस्मात उर्डल्या गेलेल्या सापळ्यातून  
एकाद्या हरीि शावकाने िपळाईने बाहेर उडी टाकावी 
 तसा चनसटून िूर चनर्ून गेलेला आहे. 
आचि तुमिी िेष्टा करून 
शरप्रमिे करतो आहे तुम्हाला 
ऐका, खोल अधोलोकातंील शक्तींनो, 
आचि नीट लक्षात ध्या! 
ऐका, मी चवनवते तुम्हाला. 
कारि माझी चवनविी आहे जीवन मरिािा प्रश्न!  
ऐका, तुमच्या स्वप्नात मी 
क्लायटेमनेस्रा 
हाका मारते आहे तुम्हाला. 
(क्रोधिेवतावृिं अस्वस्थपिे पुटपटुतो कुते्र झोपेत गुरगुरतात  
त्याप्रमािे.) 

  
क्लायटेमनेकरा : तुम्ही पुटपुटता आहात; 

पि तुमिे सावज कें व्हाि नजरेच्या  
पार चनर्नू गेले आहे. 
त्यािे चमत्र माझ्या चमत्रासंारखे नाहीत  
ते वािवतात त्याला 
आचि तुम्ही मात्र झोपा काढता आहात. 
 (पुन्हा क्रोधिेवतावृिं पुटपटुतो.) 

  
क्लायटेमनेकरा : जाग्या होिार नाही का तुम्ही? 

माझ्या िुःखाने तुमिे मन द्रवत नाही का! 
अहो! तो गेला, चनसटला! 
ऑरेस्टीस, ज्याने मला 
आपल्या मातेला ठार मारले 
तो चनसटून गेला आहे! 
(क्रोधिेवतावृिं जास्ति अस्वस्थ िीत्कार करतो.) 

  
क्लायटेमनेकरा : अजून नुसते िीत्कारि 

करीत आहात? अजून झोपल्याि आहात?  
आटपा लवकर, जाग्या व्हा आचि 
उठून उभ्या रहा. 
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कामाला लागा एकिम! 
िुचरत हे तुमिे के्षत्र आहे. 
िुचरत वाट पहाते आहे तुमिी. 
(िीत्कार िालून रहातात.) 

  
क्लायटेमनेकरा : चनद्रा आचि थकवा 

ह्ा िोन एकमेकाना शोभिाऱ्या साथीिारानंी  
त्या राक्षचसिीच्या क्षोभािा जोर 
पार ओसरून टाकला आहे. 

  
क्रोधदेवतावृांद : (अचधकाचधक मोठ्याने िीत्कार करीत) 

लागा त्याच्या मागे! 
धरा, पकडा त्याला, पकडा त्याला, 
पकडा त्याला, पकडा त्याला, पकडा त्याला! 
संभाळा! जपून! 

  
क्लायटेमनेकरा : स्वप्नात तुम्ही तुमच्या 

सावजािा पाठलाग करीत आहात. 
कधीही सावजािा ध्यास न सोडिाऱ्या 
चशकारी कुत्र्यासंारख्या भुकंत आहा ं
पि प्रत्यक्ष कृतींिे काय? 
थकव्याने आक्रमि केले आहे तुमच्यावर 
आचि झोपेने तुम्हाला िुबळे करून टाकले आहे.  
त्यामुळे माझ्या यातनािंा चवसर पडला 
आहे तुम्हाला अखेरीस 
िला, उठा. 
तुमच्या न्याय्य प्रनिेने लावा त्याच्या 
हृियाला तळमळायला कारि धारिार शब्ि जागरूक  
सद्सचद्ववकेबदु्धीला टोिनू िालना िेतात 
तुमच्या िमट गभाशयातील उद्या 
रक्तािी िुगंधी असलेल्या 
वायूच्या जोरिा लोटािंा त्याच्यावर मारा करा.  
सुटकेिी त्यािी आशा जीिसशीिस करून टाका.  
मृत्य ूयेईपयसन्त त्यािी चशकार करीत रहा. 
(जसजसा क्रोधिेवतावृिं जागा होतो तसतसे क्लायटेमनेस्रािे चपशाच्च  
अदृश्य होते.) 

  
क्रोधदेवतावृांद : िल ग उठ, आचि तू सुद्धा उठ. 

एकमेकीना उठवा. 
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िला, उठा सवसजिी. 
झोप झटकून टाका. 
उठून उभ्या रहा. 
त्या सूिनेला काय बरे अथस असू शकेल?  
(ऑरेस्टीस चनर्ून गेला असल्यािे त्याचं्या लक्षात येते.)  
हे काय र्डले बरे? 
क्रोधिेवतानंो, आम्ही िकवल्या गेलो आहोत! 
 आमच्यासारखी फचजती कुिािी 
कधीतरी झाली असेल का? 
अशी फचजती कोि सहन करील? 
अचवश्रातं पचरश्रम व्यथस झाले की! 
कतसव्य चध:क्कारले गेले! 
हक्कािी पायमल्ली झाली! 
बर्ा तो चरकामा सापळा 
आपले सावज नाहीसे झाले 
पळाले – पुन्हा मुक्त झाले! 
आपि चनचद्रस्त असताना आपली 
हक्कािी गोष्ट चहरावली गेली. 
झ्यूसच्या पुत्रा, फीबस्िेवा 
तू खरेि िेव आहेस का? 
तू तर सिोटी सोडूनि चिलीस 
कचनष्ट असून तू आपल्याहून ज्येष्ठशक्तीिी  
वाटेल तशी पायमल्ली करतोस? 
तुझ्या विेीिा मान राखण्यासाठी 
तू न्यायािा अव्हेर केलास 
आचि एका नास्स्तक र्ातकाला वािवलास 
 त्याच्यासाठी चनयत असलेल्या यातनापंासून 
 आचि याप्रमािे मातृपिािी चवटंबना केलीस.  
अशा वाकड्या व्यवहाराला िागले कोि म्हिेल? 
माझ्या स्वप्नाति ऐकला मी 
एक कठोर िोष िेिारा शब्ि – 
माझ्या हृियाला खोलवर ममसस्थानी झोंबला तो  
जशी िढ असलेल्या रस्त्यावर 
सारथ्याच्या हातातील र्ट्ट धरलेली परािी 
शरीर जखमी होईपयसन्त टोिते – 
अगिी तसाि 
मी अनुभवते आहे सवाना पचरचित असलेले पिातापािे तडाखे –  
चनयतीच्या किखर हाताने धरलेल्या िाबकािे –  
अनुतापािे – 
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ज्यािा थंडगार आचि चिरडून टाकिारा जोर  
कोिीही सहन करू शकत नाही. 
िोष आपला नाही. 
तो आहे त्या लहान वयाच्या िेवािंा 
ज्यािंा उिय पूवी राज्य करिाराचं्या जागा बळकावतो  
पाथरीपासून माथ्यापयसन्त 
बरबटले आहे त्यािे प्रसहासन 
साकंळलेल्या रक्ताने. 
पहा, पहा, पृथ्वीिा मध्यप्रबिू असलेल्या 
पचवत्र पाषािाने 
आत्मसात केले आहे 
असे एक भीषि प्रिूषि 
की ज्यािी न्यायाला रृ्िा आहे! 
फीबस्, तुला भचवष्ट्यवते्यािे कौशल्य 
व पचवत्र ज्ञान असूनही 
ह्ा कृत्याने, तू तुझ्या स्वयसं्फूतस इच्छेने, 
तुझ्या स्वतःच्या विेीच्या ज्वाला 
अपचवत्र केल्या आहेस 
िेवानंी र्ालून चिलेल्या िंडकािंा भगं केला आहेस  
तसाि चनयतीच्या पुरातन पूवापार हक्कािाही  
कशासाठी तर एका मत्यस मानवािी 
तात्पुरती गरज भागवण्यासाठी! 
चनयतीिा शत्र ू
तसाि जो माझाही शत्र ूआहे तो 
पापाला आश्रय िेिार नाही 
ऑरेस्रीस शाचपत आहे 
त्याने, जरी मृताजंवळ आश्रय शोधला तरीही 
चजथे अपराध क्षम्य आहे असे स्थान 
त्याला सापडिार नाही 
लवकरि त्याच्या स्वतःच्याि गोतातला 
एक असाि सूड रे्िारा येईल 
आचि त्याच्या डागाळलेल्या मस्तकावर 
चनयतीिा शाप पुन्हा ओढवनू आिील. 
(अॅपोलो मंचिराच्या आतून बाहेर येतो. त्याच्या हाती त्यािे धनुष्ट्य  
आचि बािािंा भाता आहे.) 

  
अॅपोलो : बाहेर व्हा आधी ह्ा मंचिराच्या! 

मी आज्ञा िेत आहे तुम्हाला 
ताबडतोब चनर्ून जा! 
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माझ्या भचवष्ट्यवािीिे पचवत्र स्थान सोडून जा.  
अन्यथा माझ्या सुविाच्या धनुष्ट्यातून 
पंख फुटल्यासारखा झेपाविाऱ्या 
िकिकीत सपाच्या डंखािा अनुभव 
घ्यावा लागेल तुम्हाला 
आचि मग तुम्ही खुनी मारेकऱ्याचं्या 
आंबुस मासंातून शोषनू रे्त 
असलेला काळा फेस 
मोठे कष्ट सोशीत ओकावा लागेल तुम्हाला.  
ह्ा प्रभतींच्या आत जागा कशी चमळेल तुम्हाला?  
तुमिे स्थान चतथे  
एकाद्या चशक्षा भोगण्याच्या गतेत – 
चजथे मस्तके तोडली जातात, 
डोळे बाहेर खेिले जातात. 
गळे कापले जातात, 
पौरूष खच्ची केले जाते – 
एकाद्या नरकात – चजथे जखमी करिे, 
पंग ूकरिे, िगडानंी िेििे िालु असते– 
चजथे सुळावंर िढवलेली शरीरे 
आपल्या चवव्हळण्यानी चनःशब्ि हवलेा 
चवतळवनू टाकतात–ती तुमिी जागा.  
अशाि मेजवान्या आवडतात तुम्हाला 
ज्यामुळे स्वगसस्थ, तुमिा चतटकारा करतो.  
हे सारे सत्य नाही का? 
तुमच्या अंगोपागंात र्ोचषत होते आहे हे. 
आकंठ रक्त प्यालेल्या 
एकाद्या प्रसहािी गुहा शोधा 
चतथे तुम्हाला साजेल अल्ले र्र करा. 
आचि याउपर तुमिा गचलच्छपिा 
ह्ा प्राथसना आचि भचवष्ट्यवािीच्या 
चनवासस्थानाला चिकटव ूनका. 
जा चनर्ा! राखििार नसलेल्या कळपा, 
िुसऱ्या कुरंिातं िर जा! 
तुमच्यासारख्यावंर कोिीही िेव पे्रम करीत नाही. 

  
क्रोधदेवतावृांद : आता बोलण्यािी पाळी माझी आहे. 

ॲपोलो, स्वामी, 
जो आरोप तू स्वतः आमच्यावर करीत आहेस  
त्याला तू – तूि एकटा जबाबिार आहेस.  
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जे र्डले आहे, ती पचहल्यापासून शवेटपयसन्त  
तुझीि करिी आहे. 

  
अॅपोलो : ते कसे काय? 

सागंा पाहू मला याबद्दल सारे काही पचहल्यापासून. 
  
क्रोधदेवतावृांद : तुझ्या भचवष्ट्यवािीनेि 

त्याला त्याच्या मातेिी हत्या करायिा आिेश चिला. 
  
अॅपोलो : माझ्या भचवष्ट्यवािीने त्याला 

त्याच्या चपत्याच्या मृत्यूिा सूड घ्यायला साचंगतले. 
  
क्रोधदेवतावृांद : त्यािे हात अजून रक्तरंचजत असतानाि 

त्यािा रक्षिकता म्हिून तू त्याला पाठीशी र्ातलेस. 
  
अॅपोलो : मी त्याला आश्रयासाठी 

ह्ा मंचिराकडे धाव रे्ण्यािा आिेश चिला. 
  
क्रोधदेवतावृांद : त्यािे नेमलेले अनुिर म्हिून 

आम्ही इथे उपस्स्थत आहोत 
मग आम्हाला कशासाठी िोष िेतोस? 

  
अॅपोलो : तुमिी इथली उपस्स्थती 

म्हिजे अत्यािारि आहे एक प्रकारिा. 
  
क्रोधदेवतावृांद : पि तसेि ते आमिे कतसव्य 

आचि आमिा पिाचधकारही आहे तो! 
  
अॅपोलो : वा! मोठाि पिाचधकार आहे हा!  

िला, योग्य त्या अचभमानपूवसक  
र्ोचषत करा तुमिा तो पिाचद्यकार! 

  
क्रोधदेवतावृांद : आम्ही मातृर्ातकािा 

चहरीरीने पाठलाग करून त्यानंा हद्दपार करतो. 
  
अॅपोलो : आचि मग जेव्हा पत्नी पतीिी हत्या करते 
  
क्रोधदेवतावृांद : तेव्हा चतच्याबद्दल काय करता? 

पतीपत्नी काही रक्ताच्या 
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नात्याने बाधंलेले नसतात त्यामुळे 
असे रक्त सोडिे स्वतःिे रक्त  
साडंल्यासारखे होत नाही. 

  
अॅपोलो : तर मग झ्यसू आचि हीराच्या 

चववाहबधंनािा तुम्ही अव्हेर करता 
ते पार उखडूनि टाकता. 
ते लग्नबंधन तर साऱ्या चववाहबंधनानंा पुष्टी िेते. 
आचि तुमच्या युक्तीवािाने 
मत्यस मानवाचं्या आनंिािे अचतरम्य उगमस्थान – 
अफ्रॉडाईटी िेवता अवहेलनेिे लक्षय होते. 
चववाह जो िोन व्यक्तींना चनयतीच्या िंडकाने एकत्र आितो.  
व जो न्यायनीतीने संरचक्षलेला असतो 
तो एकाद्या नुसत्या शपथेपेक्षाहंी अचधक पचवत्र ठरला पाचहजे. 
मग, जर जोडप्यातील जी एक व्यक्ती 
िुसऱ्याला मारते चतला तुम्ही िया िाखवता 
चतला सवस िण्ड माफ करता, 
आचि चतच्यावरिा सवस राग सोडून िेता 
आचि ऑरेस्रीसिा मात्र जन्मभर छळ करता. 
हे तुमिे करिे अन्यायािे आहे. 
त्यािा गुन्हा तुमच्या मनाला 
अत्यंत िोषास्पि वाटतो हे जाितो मी 
आचि त्याच्या आईच्या बाबतीत मात्र तुम्ही अगिी उर्डपिे  
सौम्य धोरि स्वीकारता 
आता पॅलास स्वतःि हा अचभयोग ऐकेल 
आचि उभयपक्षाचं्या प्राथसना ऐकून 
कुिािा पक्ष न्याय्य आहे ते चनचित करील. 

  
क्रोधदेवतावृांद : मी ठासून सागंते तुला 

मी कधीि ऑरेस्रीसला माझ्या तावडीतून 
सुटू िेिार नाही. 

  
अॅपोलो : करा तर मग त्यािा पाठलाग. 

तुम्हाला हव ेतेवढे कष्ट घ्या त्यासाठी. 
  
क्रोधदेवतावृांद : फीबस्, 

नुसत्या बोलण्यात सुद्धा 
माझे अचधकार चहरावनू रे्ऊ िेिार नाही 
मी तुला. 
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अॅपोलो : भेट म्हिून सुद्धा 

तुझे अचधकार स्वीकारिार नाही मी. 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 
 
 
 
 

झ्यूसच्या प्रसहासनाजवळ 
श्रेष्ठ मानीत असतील तुला 
पि मी त्याच्या मातेच्या रक्तािा माग रे्त  
शोधून काढीन त्याला; 
चशकारी कुत्र्यासंारखा पाठलाग करून 
गाठीन त्याला 
आचि त्याच्या बाबतीत न्याय चमळवण्यासाठी  
त्याच्याचवरूद्ध अचभयोग उभा करीन. 

  
अॅपोलो : तो प्राथसक आहे माझा. 

मी त्याच्या पाठीशी उभा राहीन 
आचि शक्यतो वािवीन त्याला. 
जर माझ्याकडे धाव रे्िाऱ्या गुन्हेगारािा  
मी त्याग करीन 
तर. स्वगात आचि पथृ्वीवरही 
प्रक्षुब्ध क्रोध माझ्याचवरूद्ध कारवाई 
करण्यास उदु्यक्त होईल. 
(ॲपोलो बोलत असताना क्रोधिेवतावृिं रंगमंि सोडून चनर्ून जाऊ 
लागतो. अॅपोलोही मंचिरात परत जातो.) 
 

दृश्य २ रे 
 
(अथेन्समधले अथीनीिे मंचिर, समोर िेवीिा पुतळा आहे. ऑरेस्रीस  
प्रवशे करतो व पुतळ्यामोर गुडधे टेकून बसतो.) 

  
ऑरेकरीस : 
 

स्वगीय अथीनी! 
ॲपोलोच्या सागंण्यावरून आलो आहे मी. 
मला कृपापूवसक आसरा िे. 
मी जरी अजूनही पळति राचहलो आहे  
तरी आता पूवी सारखा अपचवत्र नाही मी  
नगरे आचि वन्यजातींमधून िूरवर व 
िीर्सकाळ भटकत राचहल्याने 
आता माझे रक्तरंचजत हात 
शुद्ध झाले आहेत. 
माझ्या अपराधािी धार बोथट झाली आहे. 
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स्वागत करिाऱ्या र्रानंी 
मात्या, अंतरंगातील माचलन्य  
र्ासूनपुसून टाकले आहे.– 
आता, माझा भमूी व समुद्रावरिा 
लाबं िीर्सकालीन प्रवास 
पूिस झाला आहे. 
अॅपोलो लॉस्क्झअसच्या आिेशाला 
आचि त्याच्या भचवष्ट्यवािीला मान िेऊन  
मी, हे िेवी, तुझ्या चनवासस्थानी, 
तुझ्या पचवत्र मूतीपढेु सािर झालो आहे;  
माझ्यावरील अचभयोगािा चनिसय 
जािनू रे्ण्यासाठी, 
या इथेि रहािार आहे मी. 
(क्रोधिेवतावृिं ऑरेस्रीसिा माग रे्त प्रवशे करतो.) 

  
क्रोधदेवतावृांद : हाि आहे त्यािा माग. 

अगिी स्पष्टपिे सापडला आहे मला तो. 
या, मागोमाग िला. 
प्रिूषिािे अबोल बोट िाखवते आजे्ञ 
तो मागस अनुसरा. 
जखमी झालेले व ज्यािा अंगातून 
रक्त गळत आहे असे हरीि 
चशकारी कुत्र्यानंी हुडकून काढाव े
तसे वासावरून हुडकले आहे आपि त्याला. 
जसा धनगर पावलापावलाने सारा डोंगर 
प्रविरून काढतो,  
तसा आपि प्रत्येक भमूीभागात शोध रे्तला आहे. 
पंखाचंशवायि सागरावरून उड्डाि केले आहे  
तर त्या जहाजाहूंन िपळ गतीने – 
असा केला आहे अचवरत पाठलाग. 
शवेटी थकवा येऊन धापा टाकू लागलो आम्ही  
पि आता इथे सापडिार आहे तो? 
मला माचहत आहे– 
एकाद्या छपण्याच्या जागेत अंग िोरून बसलेला असा– 
मानवी हत्येिा वास 
खिखिा हसत आहे माझ्या नाचसकेत. 
बर्ा ना त्या चतथे! 
पहा त्याला! चिसला अखेरीस एकिािा! 
प्रत्येक िरवाजावर नजर ठेवा 



 अनुक्रमणिका 

नाहीतर खूनी गुपिूप नजर िुकवनू जाईल. 
आचि चशक्षा न भोगताि मुक्त होईल! 
पुन्हा एकिा त्याला संरक्षि चमळाले आहे 
अमर अशा िेवीच्या प्रचतमेला 
र्ट्ट चबलगुन बसला आहे तो. 
आचि याप्रमािे त्याच्या हाताने र्डलेल्या कृत्यासाठी 
त्याने आपला जीव न्यायचनवाड्यासाठी 
सािर केला आहे. 
कसलीही आशा त्याला 
वािव ूशकिार नाही. 
एका मातेिे एकिा साडंलेले रक्त 
पुन्हा भरून िेऊ शकिार नाही कुिी. 
नुकत्याि वाचहलेल्या रक्तािा तो प्रवाह 
धुळीला चमळतो आहे – 
एक वाळून गेलेला, िोषारोप करिारा डाग. 
तुझे रक्त आम्हाला प्यायला द्याव ेलागेल तुला  
चजत्या अवयवातले लालभडक रक्त आमिे आवडते,  
भयानक अन्न  
आमच्या श्रमािें यथायोग्य पाचरतोचषक 
मगि होईल तू केलेल्या अपराधािी भरपाई  
होय, तुझा श्वासोच्छवास अजून िालू आहे तोवरि.  
तुझे जीिसशीिस मासं 
चतच्या साडंलेल्या रक्तािी भरपाई म्हिून 
चतला झालेल्या यातनाबंद्दल 
प्रायचशि्चित म्हिून 
खाली मृत्यूच्या जगात जाऊन पोिेल. 
नीट लक्षात रे् हे. 
एकट्या तुलाि नव्हे  
तर प्रत्येक मत्यस जीवाला – 
जर त्याने अहंकाराने एकिाि उल्लंचर्ला 
माताचपतरे, ईश्वर अगर अचतथी ह्ानंा 
योग्य तो मान िेण्यािा कायिा, 
तर त्याला द्यावाि लागेल 
त्या पापाबद्दल न्याय्य, अटळ कर, िंड म्हिून.  
खोलखोल पाताळातील अवकाशात 
मानवाच्या आिरिावर मृत्यिेू शासन जारी आहे.  
कठोर आचि किखर चशस्तीिे 
आचि असा कोिीही नाही की 
जो कुठलेही बळ अगर क्लृप्ती वापरून 
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िुकव ूशकेल मृत्युिी सावधान नजर 
वा त्यािी प्रत्येक गोष्टीिी वधे रे्िारी प्रज्ञा. 

  
ऑरेकरीस : 
 

यातनानंी िीर्सकाळ प्रचशचक्षत, 
पचवत्रीकरि चवधीत पंचडत अशा मला  
केव्हा भाषि वैध आहे 
आचि केव्हा मौन श्रेयस्कर आहे हे समजते  
आचि ह्ा प्रसंगी एका शहाण्या गुरूने 
बोलायला साचंगतले आहे मला 
माझ्या हातानंा लाचंछत करिारे रक्त 
कमजोर झाले आहे – शातं झाले आहे. 
मातृहत्येिा डाग स्वच्छ धुतला गेला आहे.  
अजून ताजा असतानाि 
फीबस्च्या विेीवर शुद्ध करिाऱ्या 
रक्ताच्या अघ्यानी 
पापमुक्त केला गेला आहे तो 
ज्या ज्या चमत्रानंी त्याचं्या र्रात 
हात पुढे करून – 
त्याबद्दल त्याचं्यावर कोिताही िोष नाही आता  
अगर त्यानंा काहीही अपाय नाही झाला– 
माझे स्वागत केले 
त्या साऱ्यािंा नामोच्चार करायला  
फार फार वळे लागेल 
आचि आता पचवत्र ओठातूंन, 
शुद्ध शब्िानंी 
मी आवाहन करतो माझ्या सहाय्याथस  
अथीनीला – ह्ा गुिीच्या साम्राज्ञीला.  
त्यामुळे चतला लाभेल – 
एकही र्ाव र्ातल्याचशवाय – 
केवळ एका न्याय कराराने – 
माझे, माझ्या िेशािे व आरगॉसच्या 
मास्या नागरीकािें 
सतत, एकचनष्ठ, संपूिस स्नेहशील, संर्चटत  
अनुयाचयत्व. 
ती चरटॉन सरोवराजवळ – 
आपल्या चलचबयातील चनवासस्थानी असो वा – 
चवश्रातंी रे्त प्रकवा 
आपल्या स्नेह्ािंी बलशाली रक्षिकती बनून 
 झुंजत असो 
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प्रकवा योद्ध्याच्या धीट, अचधकारपूिस नजरेने  
फलेग्रसच्या मिैानािे चनरीक्षि करीत असो –  
त्या िेवतेला माझे भाषि ऐकू जािारि.  
आता येऊ हे चतला िेवाचधचष्ठत अचधकाराने  
आचि वािव ूिे माझ्या आत्म्याला! 

  
क्रोधदेवतावृांद : अथीनी वा अॅपोलो – 

कोिामध्येही सामथ्यस नाही तुला वािवण्यािे. 
अगचतक झालेला, सवांनी त्याग केलेला. 
आनंिािी िवसुद्धा चवसरलेला असा तू.  
रक्त शोषक चपशाच्यािें भक्षय बनून 
रहाशील – 
केवळ एक रक्तहीन भतू बनून. 
मुग्ध राहून माझ्या शब्िािंा अवमान 
करतो आहेस तू? 
अरे, तू तर आता माझ्या ताब्यात चिला  
गेला आहेस, 
मला समपसि झाला आहेस! 
कट्यार वा विेीिी िाट पहाण्यािी काही  
गरज नाही. 
कारि तुझ्या चजत्या मासंावरि ताव 
मारिार आहोत आम्ही. 
आमच्या संकल्पाला तुला बाधूंन र्ालिारे 
आमिे हे गीत ऐक 
 
या क्रोधिेवतानंो 
आपला चनिय दृढ झालेला आहे 
आता हावभाव व ताल 
आपला मागस िोखाळू िेत 
म्हिजे आमच्या भयानक संगीतािा 
वडे लाविारा जोर जो अनुभवील 
तो कधीही चवसरिार नाही की 
मानवािंी आयुष्ट्ये चनबद्ध करिाऱ्या 
चभन्नचभन्न िैवी र्टना 
आमच्याि संकल्पनानुसार त्याच्या वाट्याला 
जात असतात. 
आमिा चनिसय 
सच्चा आचि न्याय्य असतो 
ज्या मािसािे, काहीही छपवनू न ठेविारे  
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हात शुद्ध असतील 
त्यािा पाठलाग आमिा क्रोध करिार नाही  
त्यािे जीवन चनर्मवघ्न व सुरचक्षत राहील.  
पि जेव्हा ह्ाच्यासारखा एकािा पापी 
अशा हीन प्रकारे साडंलेल्या रक्ताच्या 
भाराने िबनू 
लजे्जने आपले अपराधी हात झाकून रे्तो  
तेव्हा मृतासाठी साक्षी राहून 
आम्ही त्यािा न्याय करण्यास सज्ज होतो.  
व त्या साडंलेल्या रक्ताच्या चकमतीिी 
मागिी करतो ठामपिे. 
 
ऐक माझे, 
हे प्रितनमग्न रात्री 
मात्र्या माते – तुझ्या गभातून 
मी, जे पृथ्वीवर सूयसप्रकाशात रहातात 
प्रकवा जे कबरीपलीकडे जाऊन िािपडतात.  
त्यानंा चशक्षा करण्यासाठी जन्म रे्तला. 
फीबस् माझे पिचनचवष्ट कायस आचि 
माझा अचधकार – 
आचि माझे प्रपजऱ्यात अडकलेले 
व भीतीने िबून बसलेले सावज 
चहरावनू रे्ऊ पहात आहे. 
ज्या रक्ताने त्याच्या रक्तािा गभसभार वाचहला 
 त्या रक्ताच्या बाबतीतल्या त्याच्या अपराधािी,  
त्या प्रहसक पापापी 
भरपाई व्हायलाि पाचहजे त्याच्या यातनानंी  
आता, वशेीच्या जवळ 
आमच्या चवधीकमासाठी 
सवसथा सज्ज असलेल्या बळी भोवती 
हे भारलेले गीत गा. 
या गीताला वाद्यािी साथ नाही 
पि पंिेचद्रयात रु्सिारी तलवार आहे ही, 
हृियात वािळ उठविारी 
मस्स्तष्ट्कात आगीिा लोळ भडकविारी. 
चववके बचधर करून टाकिारा 
हा क्रोधिेवतािंा प्रिंड गोंगाट आहे. 
भयभीत करिारे सूर आहेत हे. 
अंतरंग शुष्ट्क करून टाकिारे. 
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चजिी सवसशक्तीमान सत्ता 
चवश्वाच्या व्यापाला आकार िेते 
त्या चनयतीने अनंत काळापयसन्त 
हा कायसभाग माझा असल्यािा िंडक 
र्ालून चिला आहे. 
जेव्हा एकाद्या जीवरे्ण्या र्ावासाठी 
अपराचधत्वाच्या टोिण्या 
मानवाच्या मूखसपिाला अिानक रे्रतात  
तेव्हा त्यािा मृत्यूचिन येईपयसन्त 
आम्ही त्यािी पाठ सोडीत नाही. 
आचि ‘‘अधोलोकात िुःखापासून सुटका होते.’’ 
 असे म्हििारी आशा असत्यवािी ठरते.  
आता, विेीच्या जवळ 
आमच्या चवधी कमासाठी 
सवसथा सज्ज असलेल्या बळीभोवती 
हे भारलेला गीत गा 
या गीताला वाद्यािी साथ नाही 
पि पंिेचद्रयात रु्सलेली तलवार आहे ही, 
हृियात वािळ उठविारी 
मस्स्तष्ट्कात आगीिा लोळ भडकविारी. 
चववके बचधर करून टाकिारा 
हा क्रोधिेवतािंा प्रिंड गोंगाट आहे. 
भयभीत करिारे सूर आहेत हे. 
अंतरंग शुष्ट्क करून टाकिारे. 
ज्या चिवशी 
आम्ही गभाशयात प्रवशे केला 
त्या चिवशीि आमच्या हक्कावंर 
चशक्कामोतसब झाले 
की मत्यांनी केलेल्या पापाचं्या चवरूद्ध 
आमिा हात आम्ही उर्डपिे उठवावा 
 अमरिेवानंा मात्र आमच्याकडून भीचत नाही. 
आमच्या हक्काच्या मेजवान्यातं कुठल्याही 
िेवाला वाटा चमळू शकिार नाही. 
जेव्हा मंचिरात पाढंऱ्या झग्यािंी गिी होते. 
तेव्हा आम्ही पचरधान करीत असलेला 
अंधःकार 
आमच्या उपस्स्थतीस मनाई करतो. 
छळ करिे आचि थोरािें अधःपतन 
र्डवनू आििे 
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हे आमच्यासाठी चनवडलेले काम आहे  
जेव्हा युद्ध स्वगृहाकडेि, वळते 
आचि एक आप्त 
आपल्या िुसऱ्या आप्तािेि रक्त वहावतो  
तेव्हा तो बलािा उच्चाकं गाठीत असतानाि  
आम्ही त्यािी चशकार करतो. 
आचि त्यािा गौरव धुळीला चमळवतो. 
हे कायस 
मोक्या उत्साहाने आम्ही हाती रे्तो 
आचि काळजीपूवसक आचि कष्ट रे्ऊन 
त्यािा पाठपुरावा करतो 
म्हिजे मग िेव ह्ा कायापासून मुक्त रहातात. 
कोिताही कलंक नसलेला व 
कुठल्याही संशयास्पि कृत्यापासून 
अचलप्त असिारा झ्यूस 
आमच्या रक्तलाचंछत उपस्स्थतीला 
रृ्िेने व चतरस्काराने चझडकारतो. 
पि त्याच्या कायसपूतीसाठीि 
आमिा भीती उत्पन्न करिारा पिरव  
उच्च स्थानाहून वाटिाल करीत खाली 
झेप रे्तो. 
तीक्षि व चिरडून टाकिारा असतो 
त्यािा जोर 
शवेटी अगचतक, हताश अपराध 
जीव खाऊन पळता पळता कोसळून पडतो  
आचि याप्रमािे 
आकाशापयसन्त उंिावलेल्या 
मानवाचं्या गौरवगाथा 
काळे झगे र्ातलेल्या आमच्या 
आक्रमिाबरोबर 
नचशबािंी र्डामोड करिाऱ्या आमच्या  
पिन्यासाच्या ठेक्यावर 
सूडाच्या पुढे सरसावल्याबरोबर 
भमूीखाली कोमेजून पडतात 
आचि अपमाचनत अवस्थेत नष्ट होतात. 
आचि मानवाच्या 
अधःपतनात 
ज्याच्या स्वतःच्या हातावरील प्रिूषि  
एकाद्या चवरळ अंधाऱ्या छायेप्रमािे 
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त्याच्याभोवती चर्रट्या र्ालते 
आचि त्याच्या मनातील गोंधळात 
अचधकाचधक अंधार कालवते. 
िरम्यान चवव्हळिारी धुते 
त्याच्या र्राच्या नाशािे गािे 
पुन्हा पुन्हा गात रहातात. 
कारि 
ईश्वरी कायद्यािे साम्राज्य सतत 
िालूि रहाते 
आचि आम्ही – त्या कायद्यािे चनवडक 
पचवत्र हस्तक – 
आतापयंत र्डलेल्या साऱ्या िुचरतािंी 
ईश्वरी कायद्याने ठेवलेली सजीव नोंि  
युक्तीप्रयुक्तीने कायसवाही करिाऱ्या आम्ही  
कोित्याही सन्मानािी आशा नसताना  
आमिे चतरस्कृत कतसव्य सतत करीत रहातो 
आचि कोिाच्याही चवनविीने आमिे  
मन द्रवत नाही. 
सजीव आचि मृत – 
िोन्ही चतथे ठेिाळाव े
म्हिून ज्या सूयसप्रकाशाला अंतरलेल्या 
अंधाऱ्या रस्त्यावंर 
आम्ही िगडधोंडे चवखरून टाकतो 
त्या वाटा िुसऱ्या िेवानंी टाळाव्या. 
याप्रमािे 
जे काम चनयतीने आमच्या चनष्ठेला 
अटळपिे सोपवले आहे 
त्याबद्दलिा स्वगािा दृढ आिेश 
आता साचंगतला गेला आहे. 
मग योग्य ते भय बाळगल्याचशवाय 
आचि आिर िाखवल्याचशवाय कोि राहील आता? 
आमिा चनवास जरी 
अंधाचं्या अधोलोकातील चववरात असला  
तरी आमिा पुरातन हक्क कोिी नाकारू  
धजत नाही. 
 
(अथीनी चतच्या मंचिरातून बाहेर येते) 

  
अथीनी : िूर वरुन माझ्या नावािा 
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मोठ्याने उद्र्ोष आलेला माझ्या कानी आला 
ॲचकआच्या सेना नायकानंी मला चिलेली 
भमूी ताब्यात रे्ण्यासाठी 
र्ाईर्ाईने स्कॅमडँर नजीक गेले होते मी. 
युद्धातील लुटीतून चनवडलेली ही 
बहुमोल िेिगी 
थीसीयसच्या पुत्रानंी संपूिसपिे व 
सतत भोगावी 
म्हिून चिली गेली आहे. 
पि िटकन् चतथून आले मी. 
पाय प्रकवा पंख ह्ानंा चबलकुल 
कष्ट न िेता. 
भरवगेाने िौडिाऱ्या वाऱ्यानंा 
माझ्या गजसिाऱ्या ढालीला जुपून 
प्रवास केला मी. 
माझ्या प्रागंिात 
चिसत असलेल्या ह्ा चवचित्र समुहाने 
माझे मन हेलावले आहे. 
भीतीने नव्हे तर नवलाने. 
कोि आहात तुम्ही? 
मी साऱ्यानंा उदे्दशून बोलते आहे– 
माझ्या पुतळ्याला प्राथसक म्हिून 
र्ट्ट कवळिाऱ्या ह्ा मािसाला उदे्दशून 
आचि तुम्हालाही– 
मी भमूीवर उपजिाऱ्या ज्या जीवानंा ओळखते 
त्यातील कोिाशीि साम्य नाही तुमिे. 
तुम्ही िेव – िेवतामध्येही कधी चिसला नाहीत. 
अथवा मत्यस मानवासंारख्याही तुम्ही नाही– 
पि मी हा अन्याय करीत आहे तुमच्यावर 
काही कुरापत काढलेली नसतानंा 
िुसऱ्यानंा चवनाकारि प्रनििे 
चववकेबदु्धीला संमत नाही. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

झ्यूसच्या कन्ये 
अगिी थोडक्यात आम्ही सारे सागंतो 
ते तू ऐकून रे्. 
आम्ही पुरातन चनशिेी अपत्ये आहोत  
अधोलोकातील आमच्या खोल र्री  
आम्हाला शापिेवता असे नाव आहे. 
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अथीनी : तुमिा वशं मला माचहत आहे 

तसेि सवससाधारि भाषिात तुमिी  
नाव ेआलेली मी ऐकली आहेत. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

शक्य आहे. आता तू आमिे पिचनचवष्ट कायसही ऐक. 

  
अथीनी : संतोषाने 

मात्र सरळ शब्िात सागंा काय ते. 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

आम्ही हत्या करिारानंा  
हाकलून काढतो. 

  
अथीनी : आचि अशा चनराधार भटक्याला 

आराम आचि शातंी कुठे लाभ ूशकते? 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

जेथे आनंि व सुखसोई 
ह्ािें नावही ऐकू येत नाही  
तेथे. 

  
अथीनी : आचि या अदे्दशानेि तुम्ही 

आरडाओरडा करीत ह्ा मािसािा  
पाठलाग करता आहा? 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

होय, त्याने जािीवपूवसक  
मातेिी हत्या केली आहे. 

  
अथीनी : चजच्या कोपाला तो भ्याला 

अशी कुिी त्याच्यावर जबरिस्ती करिारी  
शक्ती तर नव्हती त्याच्या कृत्या मागे? 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

एकाद्या मािसाला 
मातृहत्येला प्रवृत्त करील अशी शक्ती  
कोिाजवळ आहे? 

  
अथीनी : एका बाजूिे समथसन माडंले 

गेले आहे. 
पि िोन्ही बाजू ऐकायच्या आहेत अजून. 
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क्रोधदेवतावृांद : 
 

पि त्याने आम्हाला 
कोठलीही शपथ घ्यायला लाव ूनये  
वा स्वतःही शपथ रे्ऊ नये. 

  
अथीनी : प्रत्यक्ष न्यायापेक्षा तुम्ही न्यायाच्या  

पद्धतीवरि भर िेत आहात. 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

ते कसे काय? समजावनू सागंा मला.  
भाषिात सूक्षम छटा र्ालण्याच्या 
कौशल्यात कमी नाही तुम्ही. 

  
अथीनी : केवळ शपथावंर भार िेऊन 

अन्यायाने आपल्या बाजूने चनकाल लावनू  
रे्ता कामा नये. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

तर मग उचित रीत्याि 
त्यािा अचभयोग िालू िे. 
आचि प्रत्यक्ष र्चटतावंर आधाचरत 
असाि चनिसय द्या. 

  
अथीनी : ह्ा अचभयोगात अखेरिा 

चनकाल माझा राहील हे मान्य करता तुम्ही? 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

होय. आमिा तुमच्या 
शहािपिावर आचि तुमच्या चपताश्रींच्या 
थोर नावावर चवश्वास आहे. 

  
अथीनी : माझ्या चमत्रा, 

आता तुझी बोलायिी पाळी आहे 
काय सागंिार आहेस तू? 
न्यायावरच्या तुझ्या श्रदे्वने 
तुला माझ्या पुतळ्याकडे आिले 
एक पचवत्र यािक म्हिून – 
इक्सीऑन प्रमािे– 
माझ्या विेीजवळ आलास तू 
म्हिून प्रथम सागं 
तुझा िेश कोिता, तुझा जन्म कुठला  
आचि आरोपािी सवस पाश्वसभमूी चवशि कर.  
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मग ह्ा आरोपाला उत्तर िे. 
आचि तुझे बोलिे सरळ स्पष्ट असू िे. 

  
ऑरेकरीस : 
 

अथीनी िेवते, 
प्रथम तुझ्या शवेटच्या शब्िाचं्या अनुरोधाने 
मी एका मोठ्या शकेंिे आधी चनराकरि करतो  
माझे हात कलंचकत नाहीत 
तुझ्या पुतळ्याच्या पायाशी बसलेला मी 
लाचंछत नाही. 
 
आचि ह्ाबद्दलिा तोलामोलािा पुरावा 
मी तुझ्यापढेु ठेवतो. 
रक्त साडंण्यािा गुन्हा करिाऱ्या मानवाला  
कायद्यानुसार बोलण्यािी बंिी असते 
मानवहत्येच्या िोषापंासून शुद्धीकृत करिे  
हे ज्यािें काम असते 
त्यानंी एकाद्या पशूच्या चपत्या शावकाच्या  
रक्तािे थेंब 
त्याच्यावर टाकीपयसन्त तो बोलू शकत नाही 
 पुष्ट्कळ काळापूवी 
हे सारे चवधी माझ्यासाठी इतर 
मंचिरात करण्यात आले होते 
पशू बळी चिले गेले होते 
पचवत्र पािी प्रशपडले गेले होते 
तर मग तो प्रश्न अशा रीतीने 
मी चनकालात काढला आहे. 
माझ्या जन्माबद्दल म्हिशील 
तर मी आरगॉसिा आहे 
आचि तू माझ्या चपत्याला िागंले ओळखतेस 
कारि रॉय ही नगरी नामशषे करण्यासाठी  
तुम्ही िोर्ानंी हातचमळविी केली होती. 
 
अॅगमेमनॉन 
त्या लढाऊ नौकाचं्या 
ताफयािा प्रमुख – हा माझा चपता.  
जेव्हा तो परत स्वगृही आला 
तेव्हा त्याला लज्जास्पि मरि आले  
माझ्या काळ्याकुट्ट हृियाच्या मातेने  
त्याला कपटी जाळ्यात गुरफटून टाकले  
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आचि त्यािी हत्या केली. 
माझा चपता स्नानपात्रात युद्धािे डाग  
धुवनू काढीत असता 
त्याच्यावर जो प्रािर्ातक वार पडला 
त्यािी खूि त्या अंगरख्यावर पुरावा 
म्हिून सापडेल. 
जेव्हा 
अनेक वषांच्या हद्दपारीनंतर मी 
स्वगृही आलो 
तेव्हा मी माझ्या मातेिी हत्या केली  
नाकारीत नाही मी ते– 
माझे ज्याचं्यावर पे्रम होते 
त्या माझ्या चपत्याखातर न्याय्य बिला 
रे्ण्यासाठी मी केले होते ते कृत्य 
ह्ा कृत्याला अॅपोलो पि माझ्याइतकाि 
जबाबिार आहे. 
त्याने मला साचंगतले कोित्या यातना 
माझ्या आत्म्याला होरपळून टाकतील 
जर मी त्या खुन्यािंा बिला रे्ण्यात 
हलगजीपिा केला तर 
मी यथायोग्य ते आिरि केले की नाही  
त्यािा चनिसय तू करायिा आहेस. 
तुझा शब्ि मानायला चसद्ध आहे मी–  
मग त्यायोगे मला जीवन लाभो वा मृत्य.ू 

  
अथीनी : हे प्रकरि इतके गंभीर आहे की 

कोिीही एक मािूस त्यािा चनिसय 
करू शकिार नाही. 
चशवाय हत्येच्या प्रकरिात 
माझ्या चनिसयाने न्यायिेवतेिा प्रक्षोभ 
उफाळून उठावा 
हेही रास्त नाही. 
तू शुद्धीकरिािे संपूिस चवधी पुरे करून 
पचवत्र यािक म्हिून 
माझ्या मंचिरात आलास आचि 
मी व अथेन्स नगरीने 
तुझे स्वागत करून तुला आश्रय चिला –  
या गोष्टीमुळे तर तसे करिे 
मुळीि योग्य ठरिार नाही. 
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पि तुझ्यावर आरोप करिारािंी मागिी  
चझडकारून टाकता येिार नाही 
आचि जर ते आपला िावा प्रजकू शकले नाहीत. 
तर त्यािंा कोप– 
मृत्य ूव भय, सत्यानाश व चवषप्रयोग 
ह्ाचं्यासारखा माझ्या भमूीवर कोसळेल 
म्हिून मला मोठा प्रश्न पडला की 
त्यािें म्हििे स्वीकाराव ेकी 
र्ालवनू द्याव ेत्यानंा! 
पि यापैकी काहीही केले तरी 
पचरिामी संकट आचि कुिंबिाि 
तर मग ज्या अथी चनिसय मलाि करिे प्राप्त आहे  
त्याअथी मी मानवहत्येच्या न्यायासाठी 
एक कायद्यािेि न्यायासन स्थापून पंि चनवडते  
आचि त्याचं्या हाती माझे चनिसयािे 
अचधकार सोपवते. 
तुमिा पुरावा सािर करा. 
अशा साक्षीिारानंा बोलवा की 
ज्याचं्या शपथानंी न्यायािे हात बळकट होतील. 
मी माझे सवात सूज्ञ नागरीक चनवडते 
आचि त्यानंा इथे बोलावनू 
शपथ रे्ववते त्याचं्याकडून 
न्यायाला आचि सिोटीला धरून चनिसय िेण्यािी. 
 
(अथीनी नगरीच्या बाजूल जाते. ऑरेस्रीस मंचिरात जातो.) 

  
क्रोधदेवता : आता सत्य अचि असत्य 

ह्ािंी नाव ेबिलायला हवीत, 
जुना कायिा आचि न्याय यािंी 
उलटापालट करायला हवी. 
जर नव ेअचधकरी 
हा मारेकरी ज्यािा आग्रह धरीत आहे 
त्या अन्यायी हक्काला अग्रक्रम िेिार असतील तर  
त्याच्या कृत्यामुळे आता 
प्रत्येक मािसाला 
गुन्ह्ािा सोपा पथ वाटू लागेल जास्त िागंला. 
आचि ह्ापढुील काळात 
माताचपत्यािें रक्त मुलाचं्या हातावंर 
िमकत राहील शाचपत होऊन, 
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आजच्या चिवसाने सुरू केलेले ऋि फेडण्यासाठी 
क्रोधिेवतािंा जागृत क्रोध होईल चनचद्रस्त 
गुन्हेगार जीवािा कोिताही प्रकोप 
करिार नाही पाठलाग. 
चधक्कारील हत्या माझे हरपलेले िडपि 
आचि िरम्यान शजेारीपाजारी 
र्डलेल्या अन्यायंाबद्दल बोलतील आचि रडतील  
आचि चविारतील की, 
शरीराने ह्ाहून अचधक सोसाव ेतरी कसे  
अथवा अशुभािा फोफावत जािारा प्रवाह  
अडवावा तरी कसा 
पुढे येतील िागंले चिवस म्हिून आशा 
तरी कशी धरावी? 
आचि इकडे आपला प्रत्येक िुिैवी जीव 
कुठलातरी चनरथसक उपाय सुिवीत रहातो!  
कठोर िुिैवाच्या आर्ाताने 
स्तंचभत झालेल्या कोिाही मानवाने 
आता रे्ऊ नये आमच्याकडे धाव 
पुराण्या चवनवण्या सुरावर उच्चचरत– 
‘‘या, बिला रे्िाऱ्या वगेवान क्रोधिेवतानंो! 
हे न्यायाच्या खङ् गा 
पडू िे तुझा र्ाव! 
कधी कधी एकािा चपता व माता 
िुिैवािा र्ाला सोसिारा 
प्रकवा भाग्यािी पाठ चफरलेला 
उच्च स्वराने िु खािे रडगािे गाईल– 
पि व्यथसि– 
चबिाऱ्याला ह्ा नव्या िुष्टपिािी ओळखि 
झालेली नसेल अजून – 
जो (िुष्टपिा) लवकरि 
सन्मागाच्या चनवासस्थानापयसन्त पोिेल 
आचि सवसनाश करील त्यािा. 
कारि भीती – 
िागुंलपिाने वागायला लाविारी भीती – 
कुठेतरी झालीि पाचहजे प्रसहासनाचधचष्टत 
मानवाचं्या व्यवहारावंर लक्ष ठेवनू चतने 
चशकवले पाचहजे त्यानंा– 
त्यानंी स्वतःि आपल्यावर ओढवनू 
रे्तलेल्या िुःखाच्या द्वारा 
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की पापाला क्षमा केली जात नाही कधीही. 
ज्याने सोडून चिले आहे आपल्या हृियात 
भीती बाळगिे 
असा कोिता मािूस – 
अथवा भय एकिा िूर 
चभरकावनू चिल्यावर 
कोिती नगरी 
पूवी एके काळी लववीत होती तशी 
न्यायिेवतेपढेु आता यापढेु लववील मान? 
सक्ती करिारे कायिे नसले 
तरीही आसक्ती नसावी स्वैरािरिावर 
तशीि जुलमी सते्तच्या आसुडाखालिी गुलामीही  
कधीि नये स्वीकारू 
चजथे असतो स्वातंत्र्य आचि सत्ता ह्ािंा समतोल 
चतथे िेवािी िेिगी म्हिून लाभते यश 
मात्र तो ही सूते्र हलवतो कशी 
ते सागं ूशकिार नाही कोिीही. 
अगिी यथायोग्य आहे हे सत्य. 
हृियातील अश्रद्धा प्रसवते –  
हातानी र्डवते अपकृत्ये, आपल्याि तोंडवळ्यािी. 
पि जेव्हा हृिय असेल चनष्ट्कलंक 
तेव्हा उपजतात िीर्सकाल वाचंछत वरिाने  
आचि समदृ्धी. 
पि सवात आधी मी िेते 
आहे आिेश तुम्हाला 
की मान द्या न्यायिेवतेच्या उच्च विेीला 
दृष्टीपथातला कोिताही लाभ 
अश्रद्ध औद्धत्याने 
हे पाचवत्र्य चधःक्कारण्यािा मोह 
तुम्हाला न पाडो. 
कायसकारिभाव शाश्वति रहातात. 
पापापासून उद्भवते िुःख 
म्हिून मानवाने 
आपल्या माताचपतरािें जीचवत आचि 
त्यािंी प्रचतष्ठा 
ह्ािंी केली पाचहजे किर 
आचि जािाऱ्या येिाऱ्या प्रत्येक अचतथीला  
सन्मानले पाचहजे आिराने 
आचि चिले पाचहजे त्याला संरक्षि. 
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सत्प्रवृत्तीबद्दल जो बाळगतो 
सहषस पे्रम 
त्याच्या समवते रहातात संपत्ती आचि सन्मान 
स्वायत्त, कुठल्याही बाह् िडपिाचशवाय.  
सिािाराला नसते भीती 
अकाली होिाऱ्या भीषि अंतािी 
पि ज्या मािसािी हट्टी प्रवृत्ती 
प्रत्येक कायद्यािे बंधन झुगारून 
त्याला हाकारायला लावते त्यािे तारू  
अचववकेी, चवपरीत मागावर, 
त्याला केव्हा ना केव्हा तरी 
आपली चशडे गंुडाळिे भाग पडते, 
पिाताप करीत बसतो तो 
फार उशीरा – 
जेव्हा वािळाने त्याच्या चशडाच्या प्रिधड्या होतात  
आचि त्याच्या डोलकाठीिे होतात तुकडे. 
उधाि आलेल्या सागरात 
अगचतक ठरलेले, धडपड करीत असलेले हात  
आचि व्यथाभचरत आरोळ्या 
बेचफचकर आकाशाकडे करूिा भाकतात 
आचि मुखसपिा सोडून 
त्याने चनराशिेा अवलंब केलेला पाहून– 
बढायािंी जागा भयाने रे्तलेली पाहून 
स्वगसस्थ िेव हास्य करतो– 
तरीही वािळी, खडकाळ सुळक्यावर  
त्यािे जहाज आपटून फुटल्यचशवाय रहािार नाही. 
 हे लक्षात रे्ऊन 
आचि चतथेि न्यायाच्या खडकावर 
आिळतील त्यािी पूवायुष्ट्यातील वरिाने 
आचि नष्ट होईल तो कायमिा – 
कोिी ढाळिार नाही अश्र ूत्याच्यासाठी 
नावही रहािार नाही त्यािे मागे. 
 
(अथीनी आपल्या अथेन्सच्या बारा नागरीकानंा रे्ऊन परत येते. अॅपोलो  
ऑरेस्रीसला रे्ऊन मंचिरातून येतो.) 

  
अथीनी : 
 

िूता, शहरातील सवांना बोलाव. 
आचि आजिा कायसभाग र्ोचषत कर 
भर मानवीश्वासाने, चटऱ्हेचनआिी तुतारी 
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आचि चवशाल नभ फाडू िे चतच्या आवाजाने  
आचि हािरू िे त्या आवाजाने अथेन्स नगरी. 
 आचि सभागृहात सिस्य आसनस्थ होत असतानंा 
 मी आज चनमाि करीत असलेल्या 
शाश्वत न्यायालयािा 
चनःशब्ि स्वीकार करू िेत, सवस नागचरक आचि पंि मंडळी 
आज आचि सवसकाळ 
न्यायिानािा यथायोग्य चविार व्हावा म्हिून. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

स्वगीय अॅपोलो, 
तुझ्या अचधकारात असेल त्यालि हात र्ाल 
आधी सागं आम्हाला 
ह्ा प्रकरिात ढवळाढवळ करण्यािा काय 
आहे तुला अचधकार? 

  
अॅपोलो : मी माझ्या साक्षीत 

त्यािेि उत्तर िेण्यासाठी आली आहे. 
यािकानंा लाग ूअसलेल्या कायद्याप्रमािे  
माझे लाभले आहे त्याला संरक्षि 
मी ह्ा हत्येच्या कलंकापासून 
केले आहे त्याला मुक्त 
मी इथे आलो आहे त्यािा बिावािा 
वकील म्हिून 
कारि ज्या त्याच्या 
र्ावाने झाला त्याच्या 
मातेिा अंत 
त्याला मीि आहे जबाबिार 
पॅलास, कर ह्ा िाव्यािा प्रस्ताव 
आचि िालव तो तुझ्या प्रजे्ञच्या सूिनेनुसार. 

  
अथीनी : िावा प्रस्तुत झाला आहे आता. 

(क्रोधिेवतावृिंाच्या नाचयकेला.) 
तुम्ही आहात चफयािी 
तेव्हा बोला तुम्ही प्रथम. 
न्यायालयाला प्रथम रे्तली पाचहजे ऐकून 
आरोपािी संपूिस अंगोपागें. 

  
क्रोधदेवतावृांद : आम्ही संख्येने आहोत चवपुल 

पि तरी थोडेि शब्ि पुरे होतील आमच्या कायसचसद्धीला. 
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(ऑरेस्रीसला उदे्दशून) 
 
आचि तू िे उत्तरे आमच्या प्रश्नानंा 
मुद्द्याला मुद्दा चभडवनू. 
पचहला प्रश्न, हत्या केलीस तू तुझ्या मातेिी? 

  
ऑरेकरीस : नाकारू शकत नाही मी हे.  

होय, केली मी हत्या. 
  
क्रोधदेवतावृांद : ठीक, ठीक. पचहली फेरी तर 

प्रजकलीि आम्ही. 
  
ऑरेकरीस : बढाई मारण्यािी र्ाई होते 

आहे फार. 
मी हरलो नाही अजून. 

  
क्रोधदेवतावृांद : तरीपि तू हवसे आम्हाला सागंायला 

कशी केलीस तू चतिी पाठविी परलोकी? 
  
ऑरेकरीस : चवद्ध केले मी चतिे हृिय  

माझ्या खड्गाने. 
  
क्रोधदेवतावृांद : कोिाच्या चशकविीने? 

कोिाच्या सल्याने? 
  
ऑरेकरीस : अॅपोलोच्या 

त्याच्या भचवष्ट्यवािीने चिला मला आिेश 
तो स्वतःि साक्षी आहे यािा. 

  
क्रोधदेवतावृांद : भचवष्ट्यवािीच्या अधीशाने 

मातृहत्या करण्यािा आिेश चिला? 
  
ऑरेकरीस : होय, आचि कधीही आपला 

पाप्रठबा काढून रे्तलेला नाही त्याने त्या  
चिवसापासून आजपयसन्त. 

  
क्रोधदेवतावृांद : जर आजच्या मताने ठरवले 

तुला िोषी 
तर तुझे शब्ि बिलाव ेलागतील तुला. 
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ऑरेकरीस : माझा चवश्वास आहे त्याच्यावर. 

माझा मृत चपताही मला धाडील सहाय्य. 
  
क्रोधदेवतावृांद : होय. चवश्वास ठेव आता 

मृतावंरि. 
तुझ्या हातूनि जीवरे्िा र्ाव पडून 
मृत झाली तुझी माता. 

  
ऑरेकरीस : चद्वगुचित होता चतिा अपराध.  

आचि चद्वगुचित िण्ड्य होती ती. 
  
क्रोधदेवतावृांद : ते कसे काय? 

न्यायालयाला स्पष्ट करून सागं. 
  
ऑरेकरीस : चतने चतच्या पतीिी हत्या केली  

आचि माझ्या चपत्यािी पि. 
  
क्रोधदेवतावृांद : चतच्या मृत्यूने मुक्त केले 

चतला पापापासून 
पि तू मात्र चजवतं आहेस. 

  
ऑरेकरीस : पि ती होती चजवतं 

तेव्हाि का केली नाहीत चशक्षा तुम्ही चतला? 
  
क्रोधदेवतावृांद : ज्यािी हत्या केली चतने 

तो नव्हता चतच्या स्वतःच्या रक्तािा. 
  
ऑरेकरीस : पि मी आहे माझ्या मातेच्या रक्तािा? 
  
क्रोधदेवतावृांद : नीि अधमा! 

चतने तुला धारि केले नाही का चतच्या उिरात?  
जे वाहते आहे तुझ्या धमन्यात. 
ते तुझ्या मातेिे रक्त – 
तू नाकारतो आहेस की काय ते? 

  
ऑरेकरीस : अॅपोलो आता तू िे साक्ष. 

मी चतिी हत्या केली – 
हे योग्य होते का ते कृत्य? 
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स्पष्ट करून सागं मला. 
मी तो वार केला खराि 
कबूल करतो आहे मी ते. 
पि ही हत्या न्याय्य होती का–  
ह्ा मुद्द्यािे चववरि कर. 
आचि माझी बाजू मी कशी माडंावी 
ते िाखव मला. 

  
अॅपोलो : हे अथीनीच्या वदं्य न्यायालया 

मी न्याय आचि सत्य यानंा स्मरून,  
बोलतो आहे तुमच्यापढेु– 
एका भचवष्ट्यवते्या िेवाला 
शोभेल असेि. 
आतापयसन्त मी कधीही 
भचवष्ट्यवािी सागंण्याच्या माझ्या स्थानावरून 
पुरूष, स्त्री वा नगरी 
ह्ाचं्याबद्दल उच्चारला नाही असा एकही शब्ि 
जो ऑप्रलपीयाचनवासी चपता झ्यूस 
ह्ाने चनयमबद्ध असा आिेचशला नव्हता.  
मी चनक्षून सागंतो तुम्हाला 
न्यायािा अंमल येथे चरतसर होत आहे ना 
 ते प्रथम पहाि. 
पि त्यानंतरिी, ह्ाहूनही महत्त्वािी 
गोष्ट म्हिजे 
माझ्या चपत्यािा मानस लक्षात घ्या 
कोित्याही शपथेिा झ्यूसपेक्षा जास्त 
प्रभाव असिे शक्यि नाही. 
कारि त्याच्या नावानेि 
त्या शपथेला लाभली आहे चवश्वसनीयता. 

  
क्रोधदेवतावृांद : तर मग तू असे का म्हितोस 

की तू ऑरेस्रीसला ऐकवलेल्या भचवष्ट्यवािीिी स्फूती  
झ्यूसपासून चमळाली तुला? 
त्याने सूड रे्ईपयसन्त आपल्या चपत्याच्या मृत्यूिा 
आपल्या मातेिे आपल्यावरील ऋि 
नगण्य मानाव ेअशी होती ती भचवष्ट्यवािी! 

  
अॅपोलो : असाि होता झ्यूसिा संकेत 

आचि न्याय्यि होते झ्यूसिे मानस 
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कारि त्या िोर्ाचं्या मृत्यूंिी 
तुलनाि होऊ शकत नाही कोठल्याही प्रकारे. 
तो राजा होता एक – 
िेवाचं्या आजे्ञने सन्माननीय राजिंड धारि करिारा. 
एका स्त्रीने हत्या केली त्यािी, 
असा मृत्य ूसन्माननीय ठरेलही– 
पि केव्हा? 
रिके्षत्री, एकाद्या अॅमेझॉनच्या धनुष्ट्यातून  
सुटलेल्या बािामुळे झाला तर! 
पि पॅलास तू आचि या 
िाव्यातील न्यायाधीश ही 
ऐकाि आता 
क्लायटेमनेस्राने आपल्या पतीिी हत्या  
कशी केली ते. 
पुष्ट्कळ प्रमािात यशस्वी होऊन 
युद्धातून परत आला तो स्वगृही 
आचि करू लागला चवधीपूवसक शुद्धीकरि  
तेव्हा ती राचहली होती उभी त्याच्या समीपि.  
जेव्हा चवधी संपले आचि 
िािंीच्या स्नानपात्रातून तो पडत होता बाहेर 
तेव्हा चतने फेकल्या त्याच्यावर 
एका झग्याच्या असंख्य अगचित िुण्या  
लपेटले, अडकवनू टाकले त्याला, 
त्या भरतकाम केलेल्या झग्यात 
आचि र्ातला र्ाव त्यावर 
असा पंिमंडळी 
झाला ह्ा राजािा भीषि अंत 
राजतेज उसळत होतें त्याच्या मुदे्रवर 
त्याच्या शब्िािी सत्ता होती िालत 
सैचनकावंर आचि नौकासमूहावंर 
आचि अशी होती त्यािी पत्नी 
चजने ठार केले त्याला – 
अशी की, ऑरेस्रीसिा न्याय करण्यास 
बसलेल्या तुमच्यापैकी 
कुिाच्याही हृियािी िलचबिल  
झाल्याचशवाय रहािार नाही  
चतिा गुन्हा ऐकतानंा. 

  
क्रोधदेवतावृांद : असे चिसते तुझ्या विसनावरून 
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की झ्यूस चपत्यािी हत्या हा 
जास्त गहसिीय गुन्हा मानतो 
पि, जेव्हा त्यािा चपता क्रोनोस 
झाला वृद्ध 
तेव्हा झ्यूसने जखडले होते त्याला साखळिंडानंी 
इथे परस्परचवरोध चिसतो नाही का? 
पंिमंडळी, तुम्ही शपथ रे्तली आहे 
तेव्हा हे लक्षपूवसक ध्यानात घ्या. 

  
अॅपोलो : चतरस्करिीय थेरड्यानंो, 

स्वगातून बचहष्ट्कृत झालेल्यानंी, 
सैल करता येतात साखळिंड 
फारसे चबर्डत नाही त्याचं्यामुळे 
चबर्डले तरी सुधारता येते नाना उपायानंी.  
पि जेव्हा मानवािे रक्त 
तहानेल्या धुळीत चजरते 
तेव्हा एकिा हरपलेले ते जीवन 
पुन्हा जगता येिे शक्य नसते. 
मृत्य ूही एकि अशी गोष्ट आहे की 
माझ्या चपत्याने चतच्या चनवारिाथस संजीवक असा  
मंत्र नाही योजून ठेवलेला. 
बाकीच्या साऱ्या  गोष्टी 
त्यािी सावसभौम सत्ता 
इच्छेसार सहज वर उिलून धरते 
वा खाली झुगारून िेते. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

त्याला िोषमुक्त ठरवण्यासाठी 
करतो आहेस तू चवनविी 
पि तू केला आहेस का मनाशी चविार 
की स्वतःच्या मातेिे रक्त धचरिीवर 
अचवरत साडंिारा 
ह्ापुढे आरगॉसमध्ये कसा राहील 
त्याच्या चपत्याच्या गृही? 
रे्ऊ शकेल का तो भाग सावसजचनक 
विेींवर होिाऱ्या होमात? 
जमातींच्या सामुिाचयक मेजवान्यामंध्ये 
पचवत्र जलाने हस्तप्रक्षालन करू शकेल का तो? 

  
अॅपोलो : ह्ािेही उत्तर िेऊ शकतो मी, 
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मी जे म्हितो त्यातले सत्य ध्यानी घ्या. 
मातेिे म्हिून जे अपत्य मानले जाते  
त्यािी खरी जन्मिात्री ती नसते 
ती असते केवळ एक धात्री – 
जी खऱ्या जन्मिात्याने – नराने – पेरलेल्या  
कोवळ्या बीजािी जोपासना करते. 
म्हिून जर िैवाने ते अपत्य 
रे्तले नाही चहरावनू 
तर ती ते संभाळते – 
एकाद्याने कोिा चमत्रासाठी 
एकािे वाढिारे रोप जपाव ेतसे. 
आचि चपता मातेचशवाय 
उत्पन्न करू शकतो अपत्य – 
ह्ा सत्यािा पुरावा म्हिून 
ऑप्रलपसवासी झ्यूसिी कन्या 
इथे आहे उपस्स्थत. 
गभाशयाच्या अंधेऱ्या पाळण्यात 
कधीि झाले नाही चहिे लालनपालन 
परंतू असला जीव कोिीही िेव 
पुन्हा करू शकिार नाही उत्पन्न 
पॅलास मी ह्ा मािासाला 
पाठवले तुझ्या गृहाग्नीजवळ यािक म्हिून 
माझ्या कृपाप्रसािाने 
तुझ्या नगरीला व तुझ्या प्रजाजनानंा 
थोर पिाला िढवण्यासाठी 
लाभिाऱ्या  अनेक िेिग्यापंकैी 
तो आहे एक 
पॅलास, तो आचि त्यािी नगरी 
हे सिैव तुझे चनष्ठावतं सहाय्यक रहातील  
त्यािें वशंज, सारा भचवष्ट्यकाल 
ही बाचंधलकी त्यािंा अमोल ठेवा मानतील. 

  
अथीनी : 
 

आता मी पंिमहाशयानंा 
करू का चवनंती 
की त्याचं्या सद्सद्चववकेबदु्धीला अनुसरून 
प्रत्येकाने कराव ेमतप्रिशसन अशी? 
िोन्ही बाजंूिा युचक्तवाि झाला आहे ना पुरा? 

  
अॅपोलो : माझ्या भात्यातील प्रत्येक बाि 
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मारून झाला आहे माझा 
आचि आता पंिमहाशयाचं्या चनिसयािी 
करतो आहे मी प्रतीक्षा. 
(क्रोद्यिेवतावृिंाला) 
या मागाने तुमिेही समाधान होईल ना? 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

(पंिानंा उदे्दशून) 
तुम्ही त्यािंी व आमिी 
िोर्ािंीही ऐकली आहे बाजू  
आता पंिमहाशयहो, 
तुम्ही मतप्रिशसन कराल तेव्हा 
तुम्ही रे्तलेल्या शपथेबद्दलिा आिर  
तुमच्या हृियानंा योग्य मागस िाखवो. 

  
अथीनी : 
 

अथेन्सच्या नागरीकानंो, 
ज्यात रक्त साडंले गेले होते 
अशा ह्ा पचहल्या िाव्यािा चनवाडा करताना 
प्रथम ऐका, तुमच्या न्यायालयाच्या संचवधानाबद्दल. 
आजपासून भचवष्ट्यकाली 
हे न्यायमंडळ 
इचजयसच्या वशंासाठी 
मानवहत्येच्या प्रत्येक िाव्यािा चनिसय करील  
इथे, ॲचरसच्या टेकडीवर 
या न्यायासनािे शाश्वत अचधष्ठान राहील.  
इथे, जेव्हा अॅमेझॉन चस्त्रयािें सैन्य आले 
चथसीअसिा सूड रे्ण्यासाठी 
तेव्हा त्यानंी इथेि टाकला सैन्यािा तळ 
आचि हे स्थान 
तटबंिी व बुरूज बाधूंन भक्कम केले 
जसे काही एक नव ेचकल्ल्यासारखे शहरि 
इथून जुन्यावर िढाई करायिी होती त्यानंा  
आचि इथेि अॅचरसला बळी चिले त्यानंी 
त्यामुळे नाव पडले ह्ा खडकािे 
अॅरीऑपॅगस असे. 
सािर भीती आचि भय – भीतीिा बंधू –  
माझ्या नागरीकानंा साऱ्या अपकृत्यापंासून 
िूर ठेवतील 
मात्र त्यानंी ठेवले पाचहजेत माझे कायिे अबाचधत.  
जर तुम्ही एकाद्या िमकत्या, चनमसळ झऱ्यात 
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अशुद्ध व मातकट अशा पाण्यािा 
चशडकाव केलात 
व ते चबर्डवनू टाकलेत 
तर तुमिी तृषा भागवायला 
ते व्यथसि ठरेल. 
म्हिून काटेकोर कायिे 
तात्काचलक सोईस्करपिासाठी िूचषत करून टाकू नका.  
स्वैरआिरि आचि गुलामी 
ह्ा िोहीिा त्याग करील 
अशाि प्रकारच्या शासनािे 
किर राखून संरक्षि करा व त्याला 
मान द्या. 
आचि तुमच्या राज्यपद्धतीतून 
भीतीला अचजबात पिच्युत करू नका. 
कारि ज्याला कशािेि भय राचहले नाही  
असा या पूथ्वीतलावरील कोिता मािूस  
तरीही न्यायाने वागेल? 
कायद्याच्या पाचवत्र्याबद्दलिी 
अशी सच्ची भीती 
असू िे दृढमूल तुमच्या हृियात. 
म्हिजे मग उभा राहील तुमच्या नगरीच्या  
सामथ्यािा कोट. – 
तुमच्या भमूीभोवतीिी एक तटबंिी –  
अशी भक्कम की 
स्स्कचथयापासून पॅलॉपॉनीजपयसन्तच्या 
कोिाही िूसऱ्या जमातीला लाभलेली नाही याप्रमािे  
मी इथे तुमच्या रूपाने 
हे न्यायालय स्थापन करीत आहे 
ज्यािा उपमिस करण्यािी होिार नाही 
कुिालाही प्राज्ञा. – 
पचवत्र, िटकन रागास िढिारे 
आचि चनष्ठनेे जागृत रहािारे 
नागरीकानंी चनवातं चनद्रा ध्यावी म्हिून. 
साऱ्या अथेन्सने 
आपल्या स्मृतीपटलावर नोंिून ठेवाव े
म्हिून तुम्हाला उदे्दशून केलेल्या भाषिािा  
मी केला एवढा चवस्तार. 
आता आपापले मतप्रिशसन करा सत्यचनष्ठपिे  
आचि तुमच्या शपथेिा मान राखून 
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ह्ा प्रकरिािा न्याय करा 
याहून काही सागंायिे नाही मला. 
 
(पुढील भाषि िालू असतानंा पंिमंडळािें सिस्य क्रमाक्रमाने मते द्यायला उठतात. िोन 
कलश ठेवलेले असतात. त्यातला एक कलश चनिायक आहे व िुसरा अलक्षिीय आहे. 
पंिमंडळातील प्रत्येक सिस्याजयळ िोन गोट्या आहेत– एक काळी आचि एक पाढंरी. 
चनिायक कलशात प्रत्येक सिस्य ‘‘चनिोष’’ असे मत असल्यास पाढंरी व ‘‘िोषी’’ असे मत 
असल्यास काळी गोटी टाकतो. मग उरलेली गोटी िुसऱ्या कलशात टाकून आपल्या जागी 
परत जातो.) 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

माझाही सल्ला ऐकून घ्या. 
तुमच्या िेशाला भेट द्यायला आलेल्या आम्हाला 
तुच्छ लेखून वाग ूनका. 
नाहीतर आमच्या कठोरतेिा 
घ्यावा लागेल तुम्हाला अनुभव. 

  
अॅपोलो : माझी भचवष्ट्यवािी 

आचि झ्यसूिा शब्ि, ह्ािें भय बाळगा  
असे चनक्षून सागंतो आहे तुम्हाला 
ही िोन्ही होऊ िेऊ नका चनष्ट्फळ. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

(अॅपोलोला उदे्दशून) 
रक्तलाचंछत कृत्ये ही काही  
तू संरक्षण्यािी लक्षये नव्हेत. 
ह्ापुढे कलंचकत मंचिरातून वतसवशील तू भचवष्ट्यवािी. 

  
अॅपोलो : तर मग झ्यूसिे काय? 

जेव्हा त्याच्याकडे यािक म्हिून आला इस्क्झऑन – 
जगातला पचहला वचहला खूनी – 
तेव्हा त्याने योचजले त्यािे शुद्धीकरि – 
त्यामुळे झाला का तो कलंचकत? 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

तू बैस युचक्तवाि करीत 
पि जर आम्ही प्रजकलो नाही हा िावा 
तर उच्चार करविार नाही 
अगा व्याधींनी आम्ही ग्रासून टाकू 
या भमूीला. 

  
अॅपोलो : आम्हा कचनष्ठ िेवामंध्ये 
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तुम्हाला जसा प्रकचितही मान नाही  
तसाि ज्येष्ठ िेवामंध्येही नाही. 
मी खचिति प्रजकीन हा िावा. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

ह्ावरून आठवि येते 
अॅडमीटस्च्या र्रातल्या तुझ्या वतसनािी  
तू चनयतीिेवतानंा लालूि िाखवनू 
एका मत्याला जीविान चिलेस. 

  
अॅपोलो : मला भजिाऱ्या मािसाला 

मित करिे 
योग्य नव्हते का? 
खचिति होते 
चशवाय फार चनकडीिी होती ॲडमीटस्िी गरज. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

आचिम िेवीिी 
मद्य िेऊ करून 
िेष्टा माडंली होतीस तू 
आचि भगं केलास तू पुरातन िैवी संकेतािंा. 

  
अॅपोलो : चनराशा पिरी पडली 

की तुमिे सारे जहर 
ओकूनि टाकाल तात्काल तुम्ही – पि  
काही अपाय होिार नाही त्यामुळे कोिाला. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

तुला वाटते आहे की तुझे यौवन 
धुळीला चमळवील माझ्या वाधसक्याला  
आम्ही चनिसय ऐकला की 
मग आमच्या कोपािे आक्रमि व्हायला  
वळे लागायिा नाही मुळीि 
तोवर िम धरीन मी. 

  
अथीनी : अखेरिे मत िेिे हे आहे 

माझे कतसव्य 
जेव्हा तुमिी मते मोजून होतील 
तेव्हा माझे मत पडेल ऑरेस्रीसला– 
त्यािा युक्तीवाि उिलून धरायला. 
जन्म िेिारी कुिीि माता नव्हती मला 
म्हिून चपत्यािा अचधकार आचि 
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सवस बाबतीत पुरुषािे स्वाचमत्व – 
फक्त चववाहाने स्वतःिे समपसि करण्याखेरीज–  
हेि माझ्या संपूिस हृियाच्या चनष्ठेवर 
विसस्व गाजवते. 
म्हिून चजने केली आहे आपल्या पतीिी हत्या 
त्या स्त्रीिा मृत्य ू
माझ्या मते त्याच्या मृत्युच्या र्टनेहून 
फार, फार, कमी शोिनीय आहे. 
आचि म्हिून जर तुमिी मते समसमान पडली असतील  
तर ऑरेस्रीस िावा प्रजकेल. 
ज्यािंी त्या कामावर नेमिूक झाली आहे 
त्यानंी कलश आिनू मोजावी मते 
(पंिमंडळातील िोरे्जि चतिी आज्ञा मानतात.) 

  
ऑरेकरीस : हे तेजस्वी अॅपोलो, 

काय चनिसय प्रकट होईल बरे? 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

हे रजनीमाते, 
हे चतचमरी, आमच्याकडे कृपादृष्टीने पहा. 

  
ऑरेकरीस : ह्ा क्षिाने 

माझ्या वाट्याला येिार आहे 
चनराशा आचि मृत्य ू– 
प्रकवा जीवन आचि आशा. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

आमच्या वाट्याला 
गौरवािी वृद्धी 
प्रकवा अवमान आचि हानी. 

  
अॅपोलो : मते बाहेर पडली आहेत. 

नागरीकानंो, मोजा अगिी काटेकोरपिे 
न्याय पचवत्र आहे 
म्हिून मते चनरचनराळी करतानंा 
किर करा न्यायािी. 
एक मत गमाविे 
म्हिजे सौख्यािा नाश होिे आहे 
आचि एका मतािा लाभ 
एक खिलेले र्र वर उठवील पुन्हा. 
(मते अथीनीजवळ आिली जातात. काळ्या व पाढऱ्या गोट्यािंी संख्या समान आहे. 
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अथीनी चतिी पाढंरी गोटी पाढंऱ्यामंध्ये टाकते.) 
  
अथीनी : ऑरेस्रीस रक्तपाताच्या अपराधातून  

करण्यात आला आहे मुक्त 
मते पडली आहेत समसमान. 

  
ऑरेकरीस : 
 

पॅलास, माझ्या र्राच्या रक्षक िेवते!  
मी चनवाचसत झालेला होतो 
तू मला परत आिलेस स्वगृही 
आता हेलास माझ्याबद्दल म्हिू शकेल 
‘‘आरगॉसिा आहे तो 
पूवी होता तसाि आजही. 
आचि पॅलास, अॅपोलो 
आचि तारि हार सुखकता झ्यूस 
ह्ाचं्या कृपेने आपल्या चपत्यािे र्र  
आचि संपत्ती यािंा झाला आहे तो ‘‘स्वामी.’’  
कोि आहेत माझ्या मातेिे पुरस्कते हे 
लक्षात रे्ऊन 
झ्यूसने माझ्या मृत चपत्याला 
जास्त मान चिला आहे. 
आचि केली आहे माझी मुक्तता. 
तेव्हा आता 
आरगॉसच्या चिशनेे पाऊल उिलण्यापूवी  
मी तुझ्यापढेु – 
तुझा िेश आचि तुझे लोक याचं्यापढेु –  
साऱ्या भचवष्ट्यकाळी जारी राहील 
अशी प्रचतज्ञा करीत आहे ती ऐक.  
आरगॉसिा कोिताही राजा 
ॲचटकाचवरूद्ध करिार नाही िाल.  
युद्धासाठी सरसावलेल्या भालाईतासंह.  
जर कोिी मानव 
मी र्ातलेल्या ह्ा शपथेिे करील उल्लंर्न 
तर सूड रे्ण्यासाठी मी 
उडून माझ्या कबरीतून 
आचि चवनाशक हानीने व्याकूळ करीन त्याला.  
अशुभ चिन्हानंी आचि चनराशनेे रे्रले जाऊन  
अडकून पडेल त्यािी िढाई करिारी सेना जागोजागी  
अखेरीस त्यािे सारे सैचनक त्यानंी र्र सोडले  
त्या चिवसाला िेतील चशव्याशाप. 
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पि जर माझ्या शपथेिा मान राखला गेला  
आचि माझे वशंज अथेन्सच्या राज्यािे 
जर राचहले कडव ेआचि एकचनष्ठ िोस्त 
तर त्यानंा लाभेल माझा आशीवाि. 
तर मग पॅलास, 
मी तुला चनरोप रे्तो. 
अथेन्सच्या नागरीकानंो, 
स्वस्स्त असो तुमिे. 
प्रत्येक लढ्ात वाट्याला येवो तुमच्या शत्रूंच्या, मृत्य ू 
आचि तुम्हाला लाभो जय आचि चवजय! 
(ॲपोलो आचि ऑरेस्टीस जातात.) 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

प्रािीनाला आधुचनकाने तुडवले आहे पायिळी!  
पुरातन कायद्यानंा उल्लंर्ून 
माझ्या योग्य हक्कापासून मला वचंित करिाऱ्या 
तरण्या िेवतानंो, 
माझा शाप आहे तुम्हाला. 
आता तुम्ही माझ्या इभ्रतीिा केलेला 
अपमान शमवण्यासाठी 
सूड चिर्ळत राहील माझ्या हृियात 
आचि मग माझे भरलेले हृिय 
ह्ा भमूीवर सवस बाजंूनी वषाव करील 
क्रोधािा अपमानाबद्दल, 
जहरािा – मला सोसाव्या लागलेल्या यातनाबंद्दल –  
होय, असे जहर की ज्याच्या प्रािर्ातक पजसन्याने 
वधं्यत्व आििारा चवनाशक रोग पडेल 
प्रत्येक रोपावर आचि अभसकावर. 
आचि पृथ्वीिा पृष्ठभाग जाईल भरून 
संसगसिुष्ट व्रिाचं्या खुिानंी. 
मी कशाला ढाळू अश्रू? 
ऐक न्यायिेवते, ऐक मी काय करिार 
आहे ते! 
लवकरि हताश होऊन 
अथेन्स करील पिाताप 
आपल्या अचविारािा आचि हातून र्डलेल्या 
माझ्या चवडंबनािा. 
चनशा आचि शोक ह्ाचं्या कन्यानंो, 
िला मजबरोबर 
मानहानी आचि लवकरि रे्तला जािारा सूड  
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ही बनवा आपली खादे्य! 
  
अथीनी : तुमच्या क्रोधपूिस शोकाला आवर र्ाला 

अशी चवनंती करते मी तुम्हाला 
चनस्पृहपिे िालवलेल्या िाव्यात 
समान मताचं्या नोंििीने 
चनःपक्षपाती चनिसय झाला 
त्यात तुमिा कसला अपमान वा पराभव? 
सूयसप्रकाशाप्रमािे स्पष्ट असा पुरावा 
प्रत्यक्ष झ्यूस पासून प्राप्त झालेला 
ज्याने ऑरेस्टीसला र्ाव र्ालायला साचंगतला 
त्या िेवाने आिला – 
मग असा पुरावा साऱ्या अपायकारक पचरिामापंासून 
ऑरेस्टीसिे रक्षि केल्याचशवाय कसा राहील! 
तेव्हा क्रोध शमू िे तुमिा 
तुमच्या कोपाने आमच्या भमूीवर 
रोगराई न वषो 
आचि प्रत्येक बीज पोखरले जाऊन 
साऱ्या भमूीिे नापीक वाळवटं न बनो 
त्याबद्दल परतफेड म्हिून 
ह्ा सिोटीच्या िेशात 
एक वसतीस्थान चमळवनू िेण्यािे विन 
िेते मी तुम्हाला 
एका पचवत्र गुहेत तेजस्वी प्रसहासनावंर 
अधीचष्टत होऊन 
आमच्या नागरीकाकंडून 
मानसन्मानािा स्वीकार करा तुम्ही सिैव. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

प्रािीनाला आधुचनकाने तुडवले आहे 
पायिळी! 
पुरातन कायद्यानंा उल्लंर्ून 
माझ्या योग्य हक्कापंासून मला वचंित 
करिाऱ्या 
तरण्या िेवतानंो, 
माझा शाप आहे तुम्हाला. 
आता तुम्ही माझ्या इभ्रतीिा केलेला 
अपमान शमवण्यासाठी 
सूड चिर्ळत राहील माझ्या हृियात आचि मग माझे भरलेले हृिय  
ह्ा भमूीवर सवस बाजंूनी वषाव करील क्रोधािा अपमानाबद्दल, 
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जहरािा, मला सोसाव्या लागलेल्या 
यातनाबंद्दल – 
होय, असे जहर की ज्याच्या प्रािर्ातक 
पजसन्याने 
वधं्यत्वि आििारा चवनाशक रोग पडेल 
प्रत्येक रोपावर आचि अभसकावर 
आचि पृथ्वीिा पृष्ठभाग जाईल भरून 
संसगसिुष्ट व्रिाचं्या खुिानंी. 
मी कशाला ढाळू अश्रू? 
ऐक न्यायिेवते, ऐक मी काय करिार 
आहे ते! 
लवकरि हताश होऊन 
अथेन्स करील पिाताप 
आपल्या अचविारािा आचि 
हातून र्डलेल्या माझ्या चवडंबनािा 
चनशा आचि शोक ह्ाचं्या कन्यानंो, 
िला मजबरोबर 
मानहानी आचि लवकरि रे्तला जािारा सूड  
ही बनवा आपली खादे्य!  

  
अथीनी : कोिीही केलेला नाही तुमिा अपमान. 

अमराचं्या क्रोधाने 
मत्यांच्या कृषीके्षत्रात भीषि रोगािंा 
प्रसार का करावा बरे? 
तुम्ही न्यायिेवतेला आवाहन करता, 
माझा भरवसा झ्यूसवर. 
पुढे कारिि ंकाय वािंग माजवण्यािे? 
सवस िेवापंैकी एकट्या मलाि माचहत आहेत 
झ्यसूिे वज्र ठेवलेल्या मोहरबंि खोलीच्या चकल्ल्या.  
पि बल वापरिे व्यथस आहे 
मूखस धमक्यािें पचरिाम 
भीषि रोग आचि अचरष्ट े
ह्ाचं्या रूपाने पसरण्याच्या पूवीि 
त्यानंा समजुतीने आवर र्ालिे जास्त श्रेयस्कर.  
हा काळाकुट्ट अचधकाचधक उफाळिारा क्षोभ आवरा  
सन्मान आचि प्रचतष्ठा 
चतष्ठत आहेत तुमच्यासाठी  
अथेन्समध्ये चनवास करा माझ्यासारखाि 
पहा! जेव्हा अॅचटकािी चवस्तीिस शतेे 
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त्याचं्या पचहल्या वचहल्या फळािंी भेट 
तुम्हाला िेतील, 
जेव्हा अपत्यजन्म वा चववाहािे शपथचवधी  
ह्ाचं्या प्रीत्यथस 
शाश्वतिा एक हक्क म्हिून 
तुमच्या विेींवर बळी चिले जातील 
तेव्हा मग माझ्या आताच्या शब्िािंी महती  
तुम्हाला समजून येईल. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

हायरे! 
चकती लज्जास्पि आचि शोिनीय अवस्था ही!  
जग जेव्हा बाल्यावस्थेत होते 
तेव्हा चजच्या अंतरंगी प्रजे्ञिा अचधकाचधक  
उत्कषस होत होता 
त्या माझ्या वाट्याला नशीबाने हे र्ालाव!े  
नावचनशािी नसलेले एक चतरस्करिीय स्थान.  
– हेि पत्कराव ेलागिार का मला अखेर?  
हे पुरातन पृथ्वी, 
पहा माझी ही अवहेलना? 
तीव्र विेना हाडामासातून िौडत असता 
माझा श्वास रु्समटून टाकिारा क्रोध 
सारा संयम झुगारून िेत आहे. 
हाय चनश े– माझ्या माते, 
ऐक चवव्हळिे माझे 
नव्या िेवाकंडून माझ्या पुरातन स्थानावरून  
पिच्युत झाले आहे मी 
मला तुच्छ मानून िकवले त्यानंी मला. 

  
अथीनी : तुमच्या ज्येष्ठ वयाला मान िेऊन  

गप्पि बसायला हव ेमला 
कारि (वयामुळे) तुम्हाला आलेले शहािपि 
चकतीतरी अचधक आहे माझ्यापेक्षा. 
अथात झ्यसूने मला सुद्धा 
चिली आहे पारख करण्यािी शक्ती 
आचि हे सागंनू ठेवत आहे मी तुम्हाला 
की जरी तुम्ही िुसऱ्या एकाद्या भमूीला 
केले आपले चनवासस्थान 
तरी तुमिे चविार तीव्र लालसेने 
वळतील अथेन्सकडेि. 
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कारि आगामी कालखंडात 
अथेन्सिे वैभव अचधकाचधक तेजाळतानंा चिसेल. 
इथे, एरेकथ्यूसच्या मंचिराजवळ 
अत्युच्च मानािे आश्रयस्थान लाभलेल्या तुम्ही  
सवांकडून – पुरूष आचि चस्त्रया उभयता ं– कडूनही –  
िुसऱ्या कोठल्याही भमूीत चमळिार नाहीत  
असे मानसन्मान चमळवाल 
म्हिून म्हिते पेरू नका माझ्या कृषीके्षत्रावर  
हत्येला प्रोत्साहन िेिारे पाषािखंड 
आमच्या तरूिािंी हृिये प्रिूचषत करतील ते  
मद्याने सुद्धा िढत नाही अशा उन्मािाने वडेे होतील ते  
झुंजिाऱ्या कोंबड्यािंा स्वभाविोष 
त्याचं्यात रूजत नका र्ालू 
त्यामुळे माझ्या नगरीच्या पचरसरात 
मािूस मािसाचवरूद्ध उभा ठाकेल 
आप्त जुमानिार नाहीत आपल्याि आप्तानंा  
पि ही चधटाई त्याचं्या स्वतःच्याि 
नाशाला कारि होईल शवेटी. 
युद्ध असाव ेनेहमी परकीयाचंवरुद्ध 
परकीयाचं्या िाराशी 
चतथे मग मािसानंी कराव ेप्रियाराधन यशािे  
पि स्वगृही मात्र झुंजू नये कोबड्यासंारखे 
तर मग िेवतानंो, 
मी तुम्हाला िेऊ करीत आहे अथेन्समध्ये चनवासस्थान  
अत्यन्त चप्रय आहे इथली वसती िेवानंा 
इथे तुमच्या ममतायुक्त कृपाप्रसािाला 
साजेशा अशाि असतील 
भेटी आचि सन्मान. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

हायरे! 
चकती लज्जास्पि आचि शोिनीय अवस्था ही! 
जग जेव्हा बाल्यावस्थेत होते 
तेव्हा चजच्या अंतरंगी प्रजे्ञिा अचधकाचधक 
उत्कषस होत होता 
त्या माझ्या वाटयाला नशीबाने हे र्ालाव!े 
नावचनशािी नसलेले एक चतरस्करिीय स्थान 
– हेि पत्कराव ेलागिार का मला अखेर? 
हे पुरातन पृथ्वी, 
पहा माझी ही अवहेलना! 
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तीव्र विेना हाडामासातून िौडत असताना 
माझा श्वास रु्समटून टाकिारा क्रोध 
सारा संयम झुगारून िेत आहे 
हाय चनश–े माझ्या माते 
ऐक चवव्हळिे माझे 
नव्या िेवाकंडून माझ्या पुरातन स्थानावरून पिच्युत झाले आहे मी –  
मला तुच्छ मानून िकवले त्यानंी मला. 

  
अथीनी : तुम्हाला उदे्दशून 

स्नेहपूिस शब्ि उच्चारतानंा 
मी कधीि नाही थकिार 
तुम्ही – एक ज्येष्ठ िेवता – 
एक कचनष्ठ शक्ती आचि हे नागरीक ह्ाचं्याकडून  
अपमाचनत, गृहहीन अशा अवस्थेत 
ह्ा भमूीतून हाकलल्या गेल्यात, 
असे तुम्हाला म्हि ूिेिार नाही मी 
पि जर चनष्ट्कलंक मनधरिीने 
तुमच्या हृियाला माझे शब्ि मानण्यास 
आचि माझ्या चित्तशामक भाषििातुयािे 
स्वागत करण्यास भाग पाडले 
तर तुम्ही इथे रहा आमच्या समवते! 
जर तुम्ही असे करण्यास नकार चिलात तर,  
हे ध्यानात ठेवा की तुम्हाला, चतरसटपिाने आचि िुष्टाव्याने  
आमच्या मािसानंी गजबजलेल्या 
राजमागांचवरूद्ध उलटण्यास 
कोितेही पटिारे कारि नाही रहािार. 
एक थोर आचि शाश्वत वारसा 
इथे तुमिी वाट पहात आहे 
असे केल्याने तुमिा मानही राहील 
आचि समाधानकारक न्यायही होईल. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

िेवरूप अथीनी, 
कोिते स्थान िेऊ करीत आहेस  
तू आम्हाला? 

  
अथीनी : असे स्थान की तुम्हाला कधीही खेि  

होिार नाही ते स्वीकारल्याबद्दल  
स्वीकार करिे तुमच्या स्वाधीन आहे. 
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क्रोधदेवतावृांद : 
 

समजा मी ते स्वीकारले 
तर मग कोिते अचधकार आम्हाला चमळतील त्यामुळे? 

  
अथीनी : असे अचधकार की तुमच्या कृपाप्रसािािा 

आधार शोधल्याचशवाय 
कोितेही र्रािे रहािार नाही प्रगतीपथावर. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

हे स्थान व हे अचधकार 
मला चमळवनू िेण्यािे विन िेतेस तू? 

  
अथीनी : जे तुम्हाला भजतील पूजतील 

त्या साऱ्यािें मी स्वतः संरक्षि करीन 
व त्यािंी भरभराट करीन. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

तुझा हा शब्ि शाश्वत स्वरूपािा आहे ना? 
 

  
अथीनी : जे मी करिारि नाही 

त्याबद्दल विनबद्ध होण्यािी काय गरज आहे मला? 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

माझा राग चवतळतो आहे. 
तुझ्या शब्िाने हृियपालट होतो आहे माझा. 

  
अथीनी : अथेन्समध्ये तुम्ही स्नेह्ाचं्या सहवासात आहात. 
  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

ह्ा भमूीला मी कोिती  
वरिाने द्यावी 
अशी आहे तुझी इच्छा? 

  
अथीनी : असे वरिान की 

खेिाने त्रस्त नसावा कधी जय. 
पृथ्वी, आकाश व सागर याचं्या 
पासून लाभिारे वरिान, 
असे वरिान की जे वाय ूव सूयसप्रकाश 
याच्यामधून साऱ्या भमूीवर हंुकारत रहाव े 
पशुधन आचि कृषीके्षत्र 
सतत फलदु्रप होत राहून 
माझ्या नागरीकानंा वैभवाला िढवोत,  
तसेि बहुसंख्य शूर पुत्र जन्म रे्वोत, 
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त्याचं्या शातंीिे सरंक्षि करण्यासाठी असे वरिान  
अश्रद्धानंा चनियाने नष्ट करा तिाप्रमािे 
नाहीतर त्यािें माजलेले रान 
सौजन्यािे फूल गुिमरवनू टाकील. 
न्यायाला धरून वागिाऱ्या मािसािंी जीचवते 
िुरात्म्यानंी त्रस्त केलेली आवडिार 
नाहीत मला. 
ही सारी वरिाने आिायला हवीत तुम्ही, 
आचि मग मी त्याचं्या शूर चवजयी शस्त्रास्त्रानंा 
 िेईन चमळवनू चवजय. 
आचि अथेन्सच्या नावाला 
जगभर चमळवनू िेईन सन्मान. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

मी िेते संमती 
अथीनीच्या गृही चतच्यासमवते रहाण्याला. 
ह्ा अमर शक्तींच्या बालेचकल्याला – 
जो सवसशक्तीमान झ्यसू आचि अॅचरस 
ह्ानंी आपल्या चनवासासाठी चनवडला – 
जो ग्रीसच्या िेवाचं्या अचभमानािे 
आचि वैभवािे स्थान आहे 
आचि जी त्याचं्या विेीिा रक्षिकता आहे, 
– त्याला मी आशीवसिन िेत राहीन इथे 
ही अशी प्राथसना करते मी अथेन्ससाठी, 
सचिच्छापूवसक ही भचवष्ट्यवािी वतसवते. 
सद्भाग्याने चिलेल्या पुष्टीवधसक िेिग्यानंी, 
चतच्या सुफला मृत्तीकेतून 
सूयाच्या तळपत्या तेजाने उत्पन्न झालेल्या िेिग्यानंी  
लवनू जाईल ही अथेन्सिी भमूी. 

  
अथीनी : मी पि माझ्या वाट्यािे कायस करीन 

आचि माझ्या नगरीच्या जीवनासाठी वरिान चमळवीन, 
आपल्या तटबंिीच्या आत 
ह्ा सहजासहजी प्रसन्न न होिाऱ्या 
श्रेष्ठ िेवतािें स्वागत करून 
त्यािें काम म्हिजे 
मत्यािें सवस व्यवहार संभाळिे. 
त्याचं्याशी जो वैर करील 
त्यािे जीवन शाचपत राहील. 
जीवनाला र्ायाळ करिारा फटका आला कुठून 
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हेही समजिार नाही त्याला. 
फक्त त्याच्या चपत्याला चवचित असलेला 
गूढ अपराध 
खेितो त्याला त्याचं्या न्यायासनापुढे 
आचि मग चतथे तो चकतीही उच्चरवाने 
आक्रोश करो त्यािा कु्रद्ध शत्र ू– मृत्य ू
चनःशब्िपिे त्याला मातीत चिरडून टाकतोि. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

मला आिखीही काही 
द्यायिी आहेत आश्वासने. 
कोिताही प्रचतकूल वारा 
तुमिी फळझाडे कमजोर करिारा 
चवनाशक रोग आििार नाही वाहून. 
कळ्यानंा कुरतडून टाकिारा कुठलाही कीटक 
उल्लंर् ूशकिार नाही तुमच्या सीमा िोरपावलानंी,  
कुठलाही जीवनसत्व चवनाशक रोग 
धोक्यात आििार नाही तुमिा अन्नपुरवठा. 
तुमच्या पुष्ट मेंढ्ानंा पॅन िेव िेईल जुळी कोकरे  
त्याचं्या अपेचक्षत प्रसवसमयी, 
आचि भमूातेच्या भरगच्च उत्पािनाच्या 
इतर िेिग्यानंी 
सन्माचनल्या जावोत उिार िेवी शक्ती. 

  
अथीनी : आमच्या नगरीच्या तटबंिीच्या संरक्षकानंो, 

 धक्का िेिार असलेली वरिाने ऐका! 
चनयतीच्या सूडिेवतािंी सत्ता, स्वगस व नरक –  
िोन्ही चठकािी सारखीि प्रभावी असते. 
आचि त्यािें ह्ा पृथ्वीवरील कायस 
सवाच्या समक्षि त्या पार पाडीत असतात.  
ज्याच्या त्याच्या पात्रते प्रमािे 
कोिाला गीते तर कोिाला यातना िेतात त्या  
जयंती डोळ्यापंुढे अंधेरी आििाऱ्या र्टनेने. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

मी प्राथसना करते 
की कोित्याही भलत्याि वळेी 
र्डलेल्या योगायोगाने 
ऐन भरात असलेल्या तुमच्या तरुिािंा  
कधी होऊ नये नाश. 
प्रत्येक सुंिर कुमाचरका 
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वधू बनून 
चतिे जीवन कृताथस करो सहषस. 
ह्ा सवस िेिग्यासंाठी 
सावसभौम िेवानंो, 
तुमिी आम्ही प्राथसना करतो. 
आचि तुम्ही – आमच्या तीन भचगनींनो, 
िरारा उत्पन्न करिाऱ्या चनयतीिेवतानंो –  
ज्याचं्या न्यायी हुकुमाने 
प्रत्येक मािसासाठी रेखाटला जातो 
अपचरवतसनीय मागस – 
तुमिे स्थान प्रत्येक गृही आहे अढळ. 
तुमिा फेरा 
यथायोग्य िटाविीसह प्रत्येकाच्या वाटिीला येतोि –  
तुम्ही ऐका आमिी प्राथसना – 
हे अमर िेववशंातल्या 
सवाचधक विंनीयानंी, ऐका. 

  
अथीनी : तुम्ही आमच्या ह्ा चप्रय भमूीवर 

करीत असलेल्या पे्रमामुळे 
माझे हृिय भरून आले आहे आता 
पचवत्र मनाविी िेवाला ही मी धन्यवाि िेते –  
दृढ नकाराने पि सौम्यपिे त्याने झगडा िालचवला  
अखेर झ्यूस अचधवक्ता बनून 
िाव्यात सहभागी झाला. 
आचि त्याने मनाविीला केले यशस्वी 
आता भले भल्यानंा साथ िेतील 
आचि प्राप्त यशािे वाटेकरी होऊ उभयता आपि. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

अचरष्टािंी अपार हाव असलेले यािवी युद्ध  
कधीही न पेटो अथेन्समध्ये 
धगधगिारा प्रकोप 
ज्यािा केवळ हत्येनेि होतो उपशम 
तो कधीही न उगारो शस्त्रासे्त्र, 
मृचत्तका आकंठ प्राशनाने तृप्त होईपयसन्त  
मानवािे रक्त साडंण्यास. 
माझा वारसा बनलेल्या ह्ा भमूीत. 
आपि सारे एकमेकाचं्या सहवासात 
आनंि प्राप्त करून रे्ऊ या. 
आचि एक चिलाने, 
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रक्ताच्या नात्याने बाधंलेल्या सख्ख्या 
भावापं्रमािे, 
पे्रम वा दे्वष करूया. 
कारि मानवजातीच्या अनेक व्यथा िूर करण्यािा 
हाि आहे एक उपाय. 

  
अथीनी : हे कृपावतं शब्ि 

आचि चनचित झालेली भावी कृत्ये 
शहािपिाकडे जािाऱ्या मागाला शोभचवतात.  
अथेन्सला मोठे लाभ होिार आहेत. 
ह्ा भय उत्पन्न करिाऱ्या आकृतींपासून 
आचि धाक र्ालिाऱ्या डोळ्यापंासून 
तेव्हा स्नेहपूिस अन्तःकरिाने भजा त्यानंा 
कारि स्नेहमयि आहे आता त्यािें अन्तःकरि 
न्यायालाि िेश मानो तुमिा 
आपला सवसश्रेष्ठ ठेवा. 
म्हिजे सारी भमूी आचि ही नगरी 
सवस अंगानी होईल थोर आचि कीतीवतं. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

हे नगरी, गा हषसभचरत अन्तःकरिाने 
आशीवसिन प्राप्त झाले आहेत तुला. 
समृद्ध आहेस तू वैभवानंी भरलेल्या शतेानंी व राजमागांनी 
समयोचित शहािपिा आहे तुझ्या ठायी. 
तू चजला भजतेस 
त्या िेवीला चप्रय आहेत तू 
सवांिा चनयंता असलेल्या राजाच्या 
न्यायासनाजवळ स्थानापन्न हो. 
तो रचक्षतो आचि िक्षतेने 
अचधराज्य करतो त्या चप्रयजनावंर 
जे चवसावतात चतच्या कंुवार पंखाखाली. 
 

  
अथीनी : आम्हीही आमच्या परीने 

प्रिचततो तुम्हाला सौख्य. 
आता मला चनर्ायला हव े
आचि तुम्हाला डोंगरातील तुमच्या गुहािंा 
मागस िाखवायला हवा. 
जे तुमच्यासमवते अनुिर म्हिून रहािार आहेत 
त्याचं्या पचवत्र मशालीने उजळले आहे 
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तुमिे वसतीस्थान 
िला; या उत्सुक त्वरेने व गंभीर चवधीपूवसक 
ह्ा चप्रय भमूीच्या चववरात प्रवेश करा. 
नंतर तेथूनि आमच्या गृहातूंन व आमच्या सीमावंरून  
हकालपट्टी करा साऱ्या  अपायािंी 
आचि प्राप्त करून द्या आम्हाला वैभव आचि कीती.  
खडकाळ अथेन्सच्या, पुत्रानंी 
पुढे होऊन मागस िाखवा त्यानंा 
तुमच्या पचरसरातील त्याचं्या चनवास सुखि करा.  
कृपेिी पाखर ह्ा नगरीवर 
र्ालण्यासाठी आल्या आहेत त्या. 
आपल्या सचिच्छािें पाचरतोचषक 
िेऊ या त्यानंा त्याबद्दल. 

  
क्रोधदेवतावृांद : 
 

आमिी आशीवसिने पुन्हा उच्चारतो आम्ही 
इथे ज्यािंी र्रे आहेत त्यानंा उदे्दशून, 
हा अथेन्सिा खडक ज्यानंा चप्रय आहे 
त्यानंा उदे्दशून. 
आशीवाि माझे मंचिरानंा आचि राजमागांना 
चजथे अमर आचि मत्यस मािसे भेटतात 
आचि ज्याअथी आिरयुक्त भीतीने 
आचि चवनम्र हृियानंी 
तुम्ही माझे अचतथी म्हिून स्वागत करीत आहात  
त्याअथी संवत्सरामागून संवत्सरे 
अचधकाचधक उत्कषस होत राहील तुमिा. 

  
अथीनी : आमच्यासाठी तुम्ही केलेल्या प्राथसनेबद्दल 

मी आभार मानते तुमिे. 
आता ह्ा मशालींच्या प्रकाशात 
मी आचि ह्ा माझ्या मूतीिी िेखभाल  
करिाऱ्या मात्या ह्ा सेचवका 
भमूीखालच्या तुमच्या र्रापयसन्त 
तुम्हाला पोिवायला येतो. 
तुमच्याबरोबर येतील या 
तरूि चस्त्रया, मुले – 
शोचभवतंपिे सजलेली मंडळी – 
चथसीयसच्या भमूीिा बहार. 
तसाि जाभंळ्या रंगाने रंगवलेले झगे र्ातलेल्या 
पुरंध्रीिा आिरिीय समूहही 
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तुमच्यासोबत येईल. 
स्नेहमयी िेवींिा सन्मान करा. 
आचि झगमगिारे चिव ेपुढे सरकू द्यात. 
म्हिजे आपल्या नूतन पाहुण्या 
आगामी वषांमध्ये ऐश्वयस आचि शातंी 
यािंा कृपाप्रसाि प्राप्त करून िेतील आपल्या भमूीला. 
 
(मागील तीन भाषिे िालू असतानंा, वादे्य व पेटवलेल्या मशाली रे्ऊन क्रोधिेवताचं्या 
वृिंाला रंगमंिावरून समारंभाने नेण्यासाठी एक जनसमहू जमा होत आहे. जाता जाता सारे 
चमळून गातात.)  
 
हे थोर िेवींनो 
सन्मानाच्या भोक्त्यानंो 
िला तुमच्या र्राकडे. 
हे पुरातन चनशचे्या कन्यानंो, 
तुमच्या सामजंस्याने तुम्हाला प्राप्त झालेले स्नेही 
मागस िाखवीत आहेत तुम्हाला 
 
(प्रत्येक चजव्हा पचवत्र शब्िोच्चारि करो या समयी)  
 
िला पुढे, पृथ्वीच्या उिरातील 
अनाचि गुहेत. 
चतथे यज्ञयागाने सन्माचनल्या जाऊन 
भयाने आचि चवस्मययुक्त आिराने 
भजल्या िाल तुम्ही 
 
(आचि प्रत्येक चजव्हा पचवत्र शब्िोच्चारि करो.) 
 
िला, या, विक उत्पन्न करिाऱ्या 
पि स्नेहशील शक्तींनो 
तुम्ही आमच्या भमूीवर पे्रम करता 
आचि चतिे रक्षि करता 
चतचमराला चगळिारी ज्वाला 
तुमिा मागस तेजाने उजळीत असतानंा 
तुम्ही आनंिाने जा तुमच्या चवश्रातंीस्थानाकडे  
आचि प्रत्येक आवाज 
आमच्या गाण्यावर िढवो कळस 
एकाि हषसभचरत आरोळीने! 
पुन्हा मद्यािे अध्यस चिले जावो तडतडिाऱ्या पाईनच्या ओडंक्याचं्या  
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उजेडात 
आता श्रेष्ठ, सवससाक्षी झ्यसू 
पॅलासच्या नगरीिे करतो आहे संरक्षि  
अशा रीतीने िेव व िैव ह्ािंी 
झाली आहे मनचमळविी 
तर मग प्रत्येक आवाज िढवो कळस 
आमच्या गीतावर 
आनंिाच्या एकाि हषसभचरत आरोळीने! 
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 ३) ‘युमेणनडीज्’ मधील सांदिावर टीपा 
 
अथीनी : झ्यसू व मेचटसिी कन्या. ज्ञान व शक्ती ह्ािें प्रतीक. 
 
डेकिी : फोसीसमधील अॅपोलोिे मंचिर असलेले सुप्रचसद्ध स्थान. ह्ा मंचिरात ऑफॅलोस 
प्रकवा पृथ्वीिा मध्यवती िगड नाभीस्थान आहे. ह्ावर ठेवलेल्या चतवईवर चपथीया 
अॅपोलोिी पुजारीि बसते व लॉरेलिे धंुिी िढविारे पान खाऊन भचवष्ट्यवािी सागंते. चतला 
अॅपोलोिी िैवी पत्नी मानतात. 
 
थेणमस : गीआ अगर पृथ्वीमातेच्या टायटॅन म्हिवल्या जािाऱ्या बारा अपत्यापंकैी एक. 
 
टायटॅन : गीआ अगर पृथ्वीमातेने युरॅनसपासून बारा टायटॅनना जम चिला. 
 
िीबी : आरचटचमसिे, िंद्रिेवी ह्ा संिभातले नाव. फीबस हे सूयसिेवािे अॅपोलोिे नाव. 
 
अॅक्रॉपोणलस : अथेन्समधील अथीनीच्या मंचिरािी जागा. 
 
डेणलयन सरोवर : इचजयन समुद्रातील सवात लहान बटेािे नाव डेलॉस तेथील सरोवर. 
तेथून फीबस् अॅपोलो डेल्फीला आला. 
 
पॅलास : कुमारी िेवता अथीनीिे िुसरे नाव. 
 
ॲणटकिन : ॲचटका ह्ा ग्रीसच्या एका भागािे रचहवासी. 
 
हेणिकटसचेपुत्र : झ्यूस व हीरािा मुलगा हेचफस्टस अग्नीिेव. रोमन ह्ाला व्हल्कन ह्ा 
नावाने ओळखतात. हा िेवािंा कारागीर होता. यािा मुलगा एचरकथॉचनअस. याने अथेन्स 
स्थाचपले म्हिून ग्रीकानंा हेचफस्टसिे पुत्र म्हटले जाते. 
 
कॉणरसीयन गुहा : पारनेसस पवसतावर ही गुहा आहे. अॅपोलोिी चप्रयकरीि अप्सरा 
कॉचरसीया चहच्या चनवासामुळे ह्ा गुहेला हे नाव पडले. 
 
नाणिकथानातील पाषाि : डेल्फीच्या मंचिराच्या पुढच्या प्रागंिात एक विेी म्हिून वापरला 
जािारा िगड होता. तो पृथ्वीिा मध्य समजला जात असे. त्याला ऑमफेलॉस म्हिजे नाचभ 
म्हित. 
 
ब्रोणमयस : चडओनायससिे िुसरे नाव. 
 
बॅक्कसचा िक्तसमूह : बॅक्कस हे चडओनायससिे नाव आहे. त्यािे भक्त. 
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पेणथयस : थीबस्िा राजा. याने चडओनायससला मानले नाही म्हिून त्या िेवाने त्याला ठार 
मारले. या गोष्टीवर युरायपीडीजिे ‘‘बॅक्काई’’ हे नाटक आधारले आहे. 
 
पॉसायडोन : क्रोनस व ऱ्हीआ ह्ािंा मुलगा. सागरतळािा राजा. र्ोड्यािंा रक्षिकता. 
 
गॉगान्ड्स : तीन भयानक राक्षसी – मेडुसा, स्थेनो व यूचरयॅली ह्ा चतर्ी फॉर्मसस व सेटोच्या 
मुली चलचबयात रहात होत्या. मेडुसाने अथीनीच्या मंचिरात पॉसायडोनला शय्यासोबत 
केल्याने अथीनीने चतला शाप चिला व केसाचं्या जागी साप व चपतळेच्या नख्या असलेली 
भयंकर राक्षसी केले. चजच्याकडे पहाताि मािसािा िगड होई. 
 
हीरा : क्रॉनोस व ऱ्हीया ह्ािंी मुलगी. चहिे आपला बंधू झ्यूस ह्ाच्याशी लग्न झाले. त्याने 
चतला सोनेरी सफरिंिािें झाड चिले. 
 
अॅफ्रोडाईटी : प्रीतीभावनेिी िेवी. चतच्या जवळ असलेल्या पटट्यािी जािू अशी होती की, 
तो र्ालिाऱ्यावर सवसजि मोचहत होत. 
 
िीनीयस : थे्रसमधील सलॅमायडेससिा राजा. काही गुन्ह्ाबंद्दल त्याला आंधळेपिािी 
चशक्षा झाली होती व िोन हार्मपस नावाच्या राक्षसी त्याला छळीत असत. 
 
हार्मपज् : स्त्रीिे मस्तक व पक्षयािें पंख असलेल्या राक्षसी. िेव ह्ािंा मानवानंा छळण्यासाठी 
उपयोग करीत असत. 
 
णरटोणनयन सरोवर : चरटॉनच्या सरोवरािी पुढील कथा आहे. अथीनी ही झ्यूस व मेचटसिी 
कन्या. पि चतच्या जन्म होण्यापूवी भचवष्ट्यवािीने साचंगतले की जन्माला येिारे मूल मुलगी 
असेल व त्यानंतर मेचटसला जर िुसरे मूल झाले तर तो मुलगा असेल व तो बापाला 
प्रसहासनावरून िूर करील. झ्यसूने त्यामूळे मेचटसला चगळले. नंतर चरटॉन सरोवराच्या 
काठावर तो प्रहडत असतानंा त्यािे मस्तक अचतशय िुखू लागले. हर्ममसने हे जािनू 
हेचफस्टस प्रकवा प्रोचमचथयस् याला झ्यूसिे मस्तक फोडण्यास साचंगतले व संपूिस 
शस्त्रधाचरिी अथीनी त्यातून बाहेर आली. हे सरोवर भमूध्य समुद्रचकनाऱ्याजवळ चलचबयात 
आहे. 
 
णलणबयातील वसतीकथान : अथीनी चलचबयाजवळच्या चरटोचनयन सरोवराजवळ जन्मली 
म्हिून ते चतिे वसतीस्थान मानले जाते. 
 
फ्लेणग्रअन मैदान : हे ईशान्य ग्रीसमध्ये कॉचसचडसेमध्ये आहे. इथे िेव व राक्षस याचं्यामध्ये 
लढाई झाली. तेव्हा अथीनी िेवािंी सेनापती होती. 
 
इस्क्िऑन : फलेचजयसिा मुलगा. ह्ाने आपल्या सासऱ्याला फसवनू मारले. झ्यूसने त्याला 
क्षमा करून स्वगात नेऊन त्यािे त्या अपराधापासून शुद्धीकरि केले. पि कृतघ्नतेने त्याने 
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हीराला नािी लावण्यािा प्रयत्न केला. झ्यसूने नेचफली ह्ा हीरासारख्या चिसिाऱ्या 
छायेला चनमाि केले. चतच्यापासून सेंटॉरिा जन्म झाला. चशक्षा म्हिून इस्क्झऑनला एका 
पेटत्या िक्राला बाधंण्यात आले. हे िक्र आकाशात सतत चफरत रहाते. 
 
णटऱ्हचेणनयन तुतारी : मध्य इटलीतल्या एका भागाला ग्रीकलोक चटऱ्हेचनया म्हित. 
एटुचरआ हे त्यािे िुसरे नाव. येथील रचहवासी रोमच्या सते्तचवरूद्ध अनेकिा लढले. त्यावळेी 
त्यानंी फंुकलेल्या तुतारीला हे नाव पडले. 
 
तीन णनयतीदेवता : क्लॉथो, लॅकेचसस व ॲरापॉस ह्ा तीन पाढंरी वसे्त्र पचरधान करिाऱ्या 
भचगनी. 
 
क्लॉथो ही मानवाच्या चनयतीिा धागा कातते, लॅकेचसस ती मापते, व अॅरापॉस तो कात्रीने 
कापते. ह्ाप्रमािे ह्ा चनयतीिेवता मािसािे िेव ठरवतात व अखेरीस त्यािा शवेट 
करतात. 
 
इरेक्श्यसू : अथेन्सिा पचहला राजा. ह्ानेि अथेन्स स्थापन केले यालाि इरेक्थॉचनअस 
म्हित. 
 
अॅडमीटस् : थेसेलीमधील फॅरेिा राजा. अॅलसेस्स्रसिा पती. चतने पतीिा प्राि 
वािवण्यासाठी आपला प्राि चिला. 
 
अॅमेिॉनस् : लढाऊ चस्त्रयािंी एक जमात. ह्ा कॉकेशसमधून येऊन अचशया मायनरमध्ये 
राचहल्या असे म्हितात. त्यािें स्त्रीराज्य असे व त्याचं्यावर रािी राज्य करी. थीसीयसने 
त्याचं्यावर हल्ला केला आचि त्यािंी रािी अँचटओप चहला पळवनू आिले. पुढे त्याबद्दल सूड 
रे्ण्यासाठी अॅमेझॉननी ॲचटकावर हल्ला केला. पि थीसीयसने त्यानंा हरवले पुढे रॉयच्या 
वढे्ात त्या रॉयिा राजा प्राॲम ह्ाच्या बाजूने लढल्या. 
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थीब्िवर साताांची चढाई 
(Seven Against Thebes 

या पुकतकाचा अनुवाद) 
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इस्ककलस 

 
 
 
 

अनुवािक 
प्रा. आ. ना. पेडिेकर 



 अनुक्रमणिका 

थीब्िवर साताांची चढाई 
 

 पाते्र 
 एटीओक्लीि  : थीब्जिा राजा 
 सैणनक   
 कोरस (नारीवृांद)  : थीब्जमधील चस्त्रया 
 अणँटगॉनी  : एटीओक्लीजिी बहीि 
 इकमीनी  : एटीओक्लीजिी बहीि 
 अग्रदूत :  
 थीब्जिे सहा सशस्त्र योदे्ध, इतर सैचनक नागचरक व सेवक 
  
 थीब्ज नगरीतील खुला िौक िबुतऱ्यावर आचिम िेवताचं्या मूती नगरीच्या प्रभतीपलीकडे 

थीब्जच्या चवस्तृत मिैानावर वढेा िेिाऱ्या सैन्यािा तळ पडल्यािा िेखावा. पहाट होत 
आहे. 

  
 तावातावाने बोलत चकत्येक नागचरक येत आहेत. काही सैचनकासंह एटीओक्लीज राजा 

प्रवशे करतो, तेव्हा ते सगळे एकिम स्तब्ध होतात. एटीओक्लीजने राजवसे्त्र पचरधान 
केली आहेत, मात्र त्याच्याजवळ कसलेही शस्त्र नाही. 

  
एटीओक्लीि : कॅडमसच्या पुत्रानो [कॅडमसच्या पुत्राांनो– कॅडमसने थीब्स नगरीिी स्थापना केली अशी आख्याचयका आहे. 

त्यामुळे कॅडचमआ हे नाव चमळाले. इ.पू.पािव्या शतकात कॅडचमआनगरी थीब्सनगरीिा बालेचकल्ला होती. प्रारंभी 
कॅडचमआला तटबंिी होती. अॅथेन्सच्या लोकानंा ते नाव अत्यंत अचप्रय होते. हे नाटक रंगभमूीवर आले त्यापूवी बारा वषे 
(म्हिजे इ.स. पूवी ४७९ मध्ये) प्लटीआिी लढाई झाली. त्या लढाईत थीब्सिे नागचरक पर्मशयन आक्रमकाचं्या बाजूने 
लढले. ईस्स्कलसने कॅडचमआ हे नाव वापरुन िोन गोष्टी साधल्या. त्याने आपल्या नाटकािा काळ सुिवला, अथेसन्सच्या 
श्रोत्यानंा अचप्रय िाटिारे थीब्ज् हे नाव टाळले. थीब्सवर सातािंी िढाई या नावाने हे नाटक बहुधा रंगभमूीवर प्रथम आले 

नसाव.े सुमारे साठ वषानंतर ॲचरस्टॉफेनीजने ह्ा नावािा उपयोग केला.], नागचरक हो, 
तुमच्या राज्यािे सुकाि ूआहे ज्याच्या हातात, 
मध्यवती पुलावरुन अखंड जागृत राहून 
मागस िाखवीत आहे जो िेशाच्या प्रगतीला, 
त्याला बोललेि पाचहजे आज आजच्या र्टकेच्या कतसव्याबद्दल. 
नीट राचहली सद्यःस्स्थती तर समजू कृपा परमेश्वरािी. 
पि जर का– 
िेव करो व तसे न होवो – 
जर का ओढवले आपले िुिैव, 
तर मात्र पथापथावर होईल उद्धार एटीओक्लीजच्या नावािा. 
िेईल शाप, करील आक्रोश संतप्त नगरी. 
कॅडमसस्थाचपत नगरीिे 
यापासून आता रक्षि करो 
रक्षकिेव झ्यूस. 
पि तुम्हीही केले पाचहजे आपापल्या कतसव्यािे पालन. 
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कोवळ्या तरुिानंो वाधसक्याकडे झुकलेल्यानंो, 
उभयता ंजतन करा आपापली िैतन्यपूिस कतृसत्वशक्ती 
जी िढवते मानवाला थोरवीला. 
कतसव्यािी हाक येईल – जागोजागी जागतृ रहा. 
रक्षि करा िक्षतेने तुमच्या नगरींिे – 
चतच्या िेवाचं्या विेीिे – 
पर िेऊ नका खंड कधीही त्याचं्या यथायोग्य पूजनाअिसनात. 
रक्षि करा आपल्या बाळािें 
तुम्हाला प्रसविाऱ्या, पोसिाऱ्या  चप्रय भमूीिे, 
सवांिे स्वागत पे्रमाने करिाऱ्या  ह्ाि ियाशील मातीने 
जोपासले तुम्हाला तुम्ही रागंती अभसके असताना, 
चतनेि रे्तली जबाबिारी तुमच्या पोषिािी. 
चतनेि केले तुम्हाला जबाबिार नरपुंगव, कुलसंस्थापक, शूर ढालाईत, 
चतनेि केले तुम्हाला सत्वशील, बलिंड आचि समथस 
झेलण्यासाठी आजिे आव्हान. 
अजूनपयंत झुकते आहे नचशबािे पारडे आमच्या बाजूला.  
कृपा िेवतािंी! त्यानंीि चिले आहे आम्हाला सुयश 
वढे्ाच्या या प्रिीर्स काळात. 
पि आता मात्र– 
शकुन सूिक पक्षयािा पालक – आमिा द्रष्टा [आमचा द्रष्टा– ईस्स्कलसला येथे चनचिति टायरेसीअस 
अचभपे्रत आहे. टायरेचसअस सात चपढ्ाहूंन अचधक काळ जगला अशी आख्याचयका आहे.] 
अग्नीिी मित रे्तल्याचशवायि 
श्रविप्रितन करून सागंतो अिूकपिे 
शकुनािंा होरा; 
सूिक चिन्हािंा अथस लावनू तो म्हितो आहे – 
आज रात्रीि अकीआवासी आखताहेत योजना 
प्रखर हल्ला िढवनू आपली नगरी उलथून पाडण्यािी. 
तर मग उिला आयुधे, उठा चनर्ा आता, गिी करुन टाका 
तटाकंडे, मोच्याकडे, प्रवशेद्वाराकंडे. 
भरुन टाका प्रत्येक बुरुजािा िरेक प्रस्तर. 
प्रवशेद्वारात पाऊल रोवा धीराने, चनधाराने. 
र्ाबरु नका मुळीि त्या परचकयाचं्या जमावाला. िेव आपला 
पाठीराखा, िेईल चवजय आपल्याला. 
(नागचरकाचं्या र्ोषिा, हषसभचरत आरोळ्या) 
पाठवले आहे मी माझ्या टेहेळ्यानंा 
शत्रूसैन्यािी पाहािी करायला. खात्री आहे मला 
येतील चवनाचवलंब रे्ऊन वाता 
अनपेचक्षत हल्ल्याने र्ाबरिार नाही त्यानंतर आम्ही. 
(एक सैचनक प्रवशे करतो.) 
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सैणनक : उिात्त श्रेष्ठ एटीओक्लीज, 
कॅडमीआवासी जनाचं्या राजा, 
शत्रूसेनेतून आिली आहे मी चवश्वसनीय वाता 
सागंतो तुम्हाला माझ्या डोळ्यानंा चतथे चिसलेले साद्यन्त दृश्य. 
पकडला एक बैल सेनाचं्या सात चवक्राळ वीर पुरुषानंी.  
कापून त्यािा गळा धरले रक्त काळ्या ढालीत. 
बंिाच्या रक्तात बुडवीत बोटे, उच्चारुन भयप्रि नाव.े  
कू्ररतेच्या आचि रक्तचपपासू भयानकतेच्या, अचधष्ठात्यािंी. 
रे्तल्या शपथा त्यानंी : ‘नेस्तनाबतू करु 
कॅडमीआ नगरी : पुरती धुळीला चमळव ूचतला. 
नाहीतर मरु चभजवीत शत्रिूी भचूम आमच्या रक्ताने’ 
आिीत होता वस्तु प्रत्येकजि स्वतःच्या स्मृत्यथस 
आचि ठेवीत होता त्या अरॅस्टसच्या रथावरती 
न्यायला र्री आईवचडलाकंडे. 
आसव ेझरली त्याचं्या डोळ्यातून 
परंतु काढला नाही कुिी एकही शोकािा उद्गार. 
होते धगधगीत वीरश्रीने प्रत्येक वीरािे पोलािी काळीज – 
जशी प्रसहाच्या डोळ्यातील रक्तरंचजत नजर. 
कुवाता होती तरीही मी आिली ती सत्वर. 
परतलो तेव्हा उिलीत होते नावाच्या चिठ्ठ्ठ्या 
ठरवण्यासाठी कोिी करायिी िढाई. 
आमच्या कोित्या वशेीवर आपली सेना रे्ऊन. 
चनवडा तर मग त्वचरत नगरीमधून अचतसमथस योदे्ध 
उभे ठाकू द्या त्यानंा खुल्या प्रवशेद्वाराशंी; िौडत आहे.  
आमच्या रोखाने सगळीच्या सगळी ऑगास सेना 
वािळाच्या वगेाने. 
शत्रूंच्या अश्वाचं्या मुखातील शुभ्र फेसाने 
चशडकावा झाला आहे समग्र मिैानावर. 
गलबताच्या शहाण्या कप्तानाप्रमािे 
करा सगळे सुरचक्षत आचि बंचिस्त, आिळण्याआधी 
युद्धािे वािळ नगरीच्या तटावंर 
गरजताहेत भमूीवर लाटा सशस्त्र योद्ध्याचं्या. 
सज्ज रहा त्याचं्या प्रचतकाराला चमळेल त्या साधनाचनशी.  
जागृत राहतील माझे डोळे टेहळिी करीत चिवसािेखील;  
आिीन वाता खात्रीलायक थेट रिागंिातूंन. 
आधीि सावध होऊन टाळाल मग तुम्ही आपल्या पक्षािी हानी  
(सैचनक जातो) 

  
एटीओक्लीि : हे झ्यूस िेवा आचि हे पृथ्वीमाते! 
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ह्ा नगरींच्या संरक्षक िेवतानंो! 
माझ्या चपत्याच्या–इडीपस राजाच्या शापामधून [ईणडपस रािाच्या शापामधून – शब्िशः माझ्या 
वचडलािें शाप आचि प्रबळ इचरचनज. इचरचनस (अनेकविन इचरनीईझ) हा शब्ि नाटकात वारंवार येतो. इचरचनस म्हिजे 
प्रायचित्ताच्या कल्पनेशी चनगचडत अशी सूडिेवता. प्रत्येक व्यक्तीिी सूडिेवता स्वतंत्र असते. सूडिेवतेला मानवी जीवनात 
नाही पि नीचतकल्पनेत स्थान आहे. इचरनीईझ काळे झगे र्ातलेल्या, पंख असलेल्या ओंगळ व र्ृिास्पि चस्त्रयाचं्या रुपाने 
िाखवल्या जात (ईस्स्कलसच्या ओरेस्टीआ नाटकत्रयीत ह्ा चवशषेत्वाने िाखवलेल्या आहेत) मातृहत्येसारखा एखािा 
सबंंचधत रक्त साडंण्यािा चवशषे गुन्हा करिाऱ्यािा त्या पाठलाग करु लागतात. ईडीपसने मुलानंा शाप चिला त्याप्रमािे 
एखाद्या चपत्याने आपल्या मुलानंा शाप चिला तर तो अमलातं आिण्यािे कायस ईचरनीईझ करतात. ह्ा नाटकातील 
इचरचनस एका व्यक्तीिी ईडीपसिी सूडिेवता आहे. अशी इचरचनस अन्याय झालेल्या व्यक्तीच्या वतीने अन्याय करिाऱ्याला 
पाठलाग करिारी िुष्ट शक्ती वा चपशािी म्हिून कस्ल्पली जात नाही.] 
प्रबळ होऊन उठलेल्या सूड िेवते । 
पहा कृपादृष्टीने या नगरीकडे 
जेथून ओर् वाहतो आहे प्राथसनािंा आम्हा ग्रीकाचं्या मुखामंधून. 
करू िेऊ नका कॅडमसिी नगरी उध्वस्त, भग्न. 
िेऊ नका हो धुळीला चमळू चतिी धरे, चतच्या विेी.  
नका िेऊ चतला शत्रूंच्या ताब्यात. कू्रर शृखंलानंी 
नका करू िास ह्ा स्वाधीन भमूीला कॅडमसच्या– 
पावत या आमच्या मितीला. 
हे कायस आहे आपिा ंउभयताचं्या चहतसबंंधािे–  
हीि त्यािी आमच्या तफे तुम्हापुढे वचकली. 
कारि प्रचिते आपल्या िेवानंा ती भमूी 
जी करीत असते प्रगतीपथािी वाटिाल. 
 
(एटीओक्लीज जातो. त्याच्यामागून नागचरक जातात. थोड्याि वळेात नारीवृिं प्रवशे 
करतो. या लहानमोठ्या वयाच्या चस्त्रया अत्यतं र्ाबरून गेलेल्या असल्याने कशातरी 
अव्यवस्स्थत मागेपुढे िालत आहेत. पलीकडल्या खुल्या मिैानाकडे त्या पहात आहेत.) 

  
नारीवृांद : हाय!  

करते आहे आकं्रिन भयचवव्हल हृिय माझे, शत्रूिी सेना सुटते आहे  
मोकाट सोडून आपली छाविी. 
पहा, पहा, याि चिशनेे पुढे पुढे वाहत येत आहे त्यािंा ओर्,  
अग्रभागी आहेत त्याचं्या अश्वारुढ योदे्ध. 
हवते उडालेली धूळ सागंते आहे. सारे– 
चनःशब्ि असूनही सागंते आहे 
सरळ सीध्या शलैीने सत्यकथा 
(िूरवर कोलाहल ऐकू येतो.) 
भमूीवर होिारा र्ोड्याचं्या टापािंा खडखडाट 
करतो आहे बधीर माझ्या साऱ्या संविेना. 
येतो आहे आवाज जवळ जवळ वाऱ्याच्या वगेाने. 
अचनवायस चगचरप्रपाताच्या मेर्नािासारख्या 
गरजताहेत र्ोड्याचं्या टापा. 
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ऐका कान िेऊन, ऐका हो ऐका, आमिी आळविी 
िेवानंो आचि िेवींनो 
र्ाला र्ालतो आहे आमच्यावर मृत्य.ू वािवा आम्हाला. 
संरक्षि करा आमच्या तटािें 
तुटून पडते आहे नगरीवर शत्रूंिी सेना. 
हातात रे्ऊन िमकत्या ढाली अन् धारिार शसे्त्र. 
कोिता िेव कोिती िेवी वािवील आम्हाला 
आमच्या पाठीशी उभी ठाकून? 
पचवत्र मूतीच्या पायाशंी पडून, त्यानंा र्ट्ट 
कवटाळून करु िे मला तात्काळ त्यािंी चवनविी, 
चिव्यासनाबंर चवराजमान झालेल्या अमरानंो, 
ऐका आमिी आळविी. 
गत्यंतर नाही आता त्याचं्या पायानंा चमठी र्ातल्यावािून 
स्वस्थ उभ्या का आम्ही गोंर्ळून जाऊन? 
पडला नाही का कानावंर तुमच्या, ढालींिा खिखिाट?  
वस्त्राचं्या पुष्ट्पमालाचं्या समपसिाने करायला हवी प्राथसना आज–  
आज नाही करायिी तर करायिी तरी कधी? 
थरथरते आहे काळीज भीतीने माझे ऐकून तो खिखिाट–  
तो ििििाट िशसहस्त्र भाल्यािंा. 
अॅरीज िेवा, आता तू करिार आहेस तरी काय? 
अनाथ करिार आहेस का सागं. 
प्रारंभापासून तुझी असलेली तुझी ही भमूी? 

  
एटीओक्लीि : स्विसचशरस्त्राि मंचडत िेवा, 

नजर वळव, खालती पहा, आमच्या नगरीकडे 
वाहीत होतास चजला एकाकाळी मचश्रया म्हिून. 
(चस्त्रया मूतीजवळ जाऊन मूतीना कवटाळून बसतात.) 
आमच्या िेशाच्या साऱ्या त्रात्यानंो–िेवानंो धाव घ्या. 
पहा आमच्याकडे, करतो आहोत एकमुखाने तुमिी प्राथसना. 
िास्याच्या संकटाने भ्यालेल्या आम्ही. 
उफाळताहेत नगरीभोवती. 
लाटामागून लाटा. योद्ध्याच्या कलत्या चशरस्त्रािाच्या तुऱ्याचं्या, 
िामटीत आहे त्यानंा सारखा पुढे ॲरीजिा श्वास. 
तर मग झ्यूस िेवा, आमच्या ताता, राजाचधराज झ्यूस िेवा, 
चपटाळून लाव आमच्या शत्रूंना 
चहसकावनू रे् त्यािंी चशकार. 
ऑगासच्या सैचनकानंी वढेलेला आहे कॅडमसिा चकल्ला. 
युद्धाच्या या अवजारानंी झालो आहोत भयकंचपत आम्ही. 
मरिािे गािे गाऊ लागलो आहोत चकनऱ्या आवाजात. 
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र्ोड्यानंी जबड्यात र्ट्ट धरलेल्या लगामाचं्या काढण्या पकडून 
आपल्या लखलखाटाने सवात उठून चिसिाऱ्या चिलखतातील 
सात सेनानी भाला धरुन हातात. 
ठाकताहेत उभे प्रवशेद्वारावंर 
उिललेल्या चिठ्ठीतील नावाप्रमािे, आपल्या वाट्याला आलेल्या. 
 
आचि तू 
शचक्तशाली पॅलस 
युद्धात आनंिोत्साहाने भाग रे्िाऱ्या झ्यूस कन्ये, 
तारिहार हो आमच्या ह्ा नगरीिी. 
आचि हे पॉचसडोन, अश्वचनमात्या, सागर–स्वामी, 
हािून तुझा मत्स्यातंक चत्रशळू 
भयमुक्त कर आम्हा ंसवांना 
आचि हे अॅरीज युद्धिेवा, 
रक्षि कर नगरीिे कॅडमसिे नाव लाभलेल्या. 
तुझ्या िैचिप्यमान उपस्स्थतीने रक्षि कर आमिे. 
आचि तू सुद्धा सायप्रसच्या िेवते, 
आमच्या वशंाच्या माते, 
आम्हाला सहाय्य कर. 
जरी जन्मलो आहोत आम्ही रक्तापासून तुझ्याि, तरीही  
हाकारतो तुला तुझ्यासचंनध येऊन, 
अन्य िेवतािंी करतो 
तशी प्राथसना तुझीही करीत. 
अपोलो वृकिेवा, तुटून पड लाडंगा होऊन तुही 
शत्रूच्या सैचनकावंर या मेंढ्ाचं्या कळपावंर. 
कर आमच्या प्रत्येक िुःखोद्गारािी भरपाई. 
त्याचं्या िुःखोद्गाराने. 
आचि तू लीटोच्या कुवारकन्ये, कर सज्ज तुझे धनुष्ट्य आता. 
(थोडा वळे शातंता. त्या अवधीत त्या सवस चस्त्रया धास्तावनू कानोसा रे्तात मग भयभीत 
आरोळी मारुन शातंतेिा भगं करतात.) 
 
मी ऐकला रथािंा धडधडाट, 
र्ालताहेत ते नगरीला वढेा, मितीला धाव हेरा रािी! 
तो होता आवाज ओझ्याने िबलेल्या आसाचं्या खडखडाटािा– 
िया येऊ िे आमिी आटेचमसिेवी. 
करताहेत िाहीचिशा चपसाट ओरडा सारख्या 
भालाफेकींच्या कंपलहरीच्या रुपाने. 
होिार तरी काय आता या नगरीिी िशा? काय र्डेल आता?  
होिार आहे तरी काय यािा शवेट ईश्वरी संकेताने? 
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(बाहेर काहीतरी कोसळल्यािा आवाज, चस्त्रया पुन्हा प्रकिाळतात)  
ऐका! हे परमचप्रय अॅपॉलो िेवा! 
तटावर होत आहे िगडािंा वषाव, 
प्रवशेद्वारात आहे ब्राँझने मढवलेल्या ढालींिा गडगडाट. 
आचि तू अथीनीरािी [अथीनी : रािी ग्रीक नाटकात या चठकािी अथीनी ऐवजी आँङ् का आहे. आँङ् का ही िेवता 
मुळात चफचनचशयन होती. थीब्समधे ती अथीनी नावाने ओळखली जाऊ लागली. चतिे िेऊळ नगरीबाहेर एका द्वाराजवळ 

बाधंलेले होते.] रिागंिात सिा यशस्स्वनी होिारी, 
झ्यूसने चिला आहे तुला पचवत्र अचधकार 
युद्ध पचरितीिा चनिसय करण्यािा. 
आमच्या बाजूने ठाक उभी तू. 
अन् वािव तुझे गृह–ही सप्तद्वारपुरी. 
ऐका आमच्या नगरीच्या संरक्षक तटािें संरक्षि करिाऱ्या,  
संपूिस सत्ताधारी सवसश्रेष्ठ िेविेवींनो, ऐका. आमिी प्राथसना  
रिक्रिनात श्रमी झालेली आमिी ही नगरी 
आमच्याचवषयी परका भाव मनी बाळगिाऱ्या शत्रूच्या 
नका करु हवाली, आमिी श्रद्धा डावलून. 
हात पुढे पसरुन 
प्राथसना करिाऱ्या आम्हा कुमाचरकािंी ऐका प्राथसना 
आचि न्याय द्या आम्हाला. 
ऐका, आमच्या प्रािचप्रय िेवानंो, 
आमच्या प्राथसना ऐकून करा. आम्हाला मुक्त भयातून. 
प्रकट करा नगरीवरील माया चतच्यावर तुमिा वरिहस्त ठेवनू. 
चवसरु नका नगरवाचसयानंी अर्मपलेली वायने,  
करा आमिे रक्षि त्यािंी आठवि ठेवनू.  
आमच्या नगरीने आिचरलेले पचवत्र चवधी,  
भचक्तभावाने चिलेल्या यज्ञीय आहुती, 
करा त्यािें प्रितन–मनन. 
(एटीओक्लीज प्रवशे करतो.) 

  
एटीओक्लीि : वीट आला आहे मला तुमच्या करिीिा. 

तुच्छ क्षुद्रानंी, मी चविारतो कोिती ही रीत नगरीच्या रक्षिािी?  
आपल्या संरक्षक िैवताचं्या मूतींना, 
तुम्ही चमठ्या मारताहात, आकं्रिताहात, प्रकिाळताहात, 
चतरस्कार वाटतो आहे साऱ्या सुज्ञानंा तुमिा. 
चमळेल का उते्तजन अशाने. 
या बायका म्हिजे – तटबंिीशी लढिाऱ्या योद्धानंा?. 
छे! छे! नेहमी िूरि राहू िे मला या 
बायकापंासून संगत नको यािंी कधीही. 
युद्धकाळात प्रकवा शातंतेच्या सौख्यसमयी नकोत या जवळ,  
चिले जर का बायकानंा स्वतःच्या मागाने जाण्यािे स्वातंत्र्य 
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तर त्या बनतात उद्धट, असह् होते त्यािंी वागिूक; 
पि एकिा का त्या भयभीत झाल्या म्हिजे मात्र त्या िुप्पट करतात,  
हरेक संकट–मग ते असो र्रामधील प्रकवा नगरीवरील. 
पहा ना आताि– 
 
धावताहात तुम्ही इतस्ततः भयंकर भीतीने रे्रलेल्या 
आचि काठोकाठ भरताहात आमच्या नागचरकािंी काचळजे  
धडकीने आचि भीरुतेने. 
अशाने चमळते शत्रूला अगिी मनमानी संधी 
आचि अशी तटाचं्या आत आमच्या गळ्यावंर आम्हीि  
चफरवतो आहो ही तीव्र छेिक सुरी. 
बायाचं्या मेळाव्यात जे गुरफटले 
त्याचं्या हेि यायिे शवेटी नचशबी. 
उल्लंर्न केले आता जर कोिी माझ्या आज्ञािें– 
असू िे पुरुष, असू िे स्त्री, असू िे अथवा तृतीयपंथी 
करतील त्याला मृत्यूिंड काळे िगड र्रामंधील. 
होय चनचिति पावले मृत्यु तो बिावा संधी न चमळता.  
नागचरकीिे हात ठेवतील त्याला िगड मारून [ठेचतील त्याला दगड मारुन : एखाद्या व्यक्तीला 
अपराधी प्रकवा चनिोषी ठरवण्यासाठी एका पात्रात काळे ( प्रकवा सफेि) िगड टाकून चनिसय रे्त. या पद्धतीिा इथे 
उल्लेख आहे. पुढील ओळीत मृत्यूला कारिीभतू होिाऱ्या िगडावर श्लेष आहे.] 
युद्ध आहे कायस पुरुषजातीिे; नको आहे बडबड 
बायाबापड्यािंी. 
 
इथे र्राबाहेर नाही स्थान तुम्हा बायकानंा, 
िला िालत्या व्हा र्रात. 
करु शकिार नाही तेथे तुम्ही कसलाही उपद्रव. 
ऐकलीत ना आता माझी आज्ञा? की नाही ऐकलीत?  
की सगळ्याि झाला आहात ठार बचहऱ्या ? 

  
नारीवृांद : ईडीपशच्या लाडक्या पुत्रा, 

माझे काळीि धडधडले कानावर पडताि– 
खडखडाट रथािा, 
िीत्कार आसािंा आचि गतीमान िाकािंा, 
ककस श आवाज र्ोड्याचं्या जबड्यातील लोहखंडािंा– 
अग्नीत तापवनू ठोकून र्डवलेल्या, 
र्ोड्यािंी शीघ्रगती रोखिाऱ्या , 
सुकािूप्रमािे असिाऱ्या त्या लोहखंडािंा. 

  
एटीओक्लीि : वािळी समुद्रात मोठ्या कष्टाने जहाजािे चनयंत्रि करिारा  

िाक सोडून सुकािूिे– 
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धाव रे्ईल का नाळेकडे कधी स्वरक्षिाथस? 
  
नारीवृांद : नाही, कधीि नाही. 

पि माझी आहे श्रद्धा िेवावंरती; धाव रे्तली मी  
म्हिून तर एकिम त्या आचिम मूतीकडे, 
जेव्हा ऐकू आला प्रािर्ातक असा तो जि ूगारािंा मारा 
प्रवशेद्वारावरती. 
खरे आहे अगिी भीतीने चिली माझ्या पायानंा गती, 
धास्तावनू मी केली प्राथसना अमर िेवतािंी, 
नगरीवर असावा त्यािंा संरक्षक वरिहस्त म्हिून. 

  
एटीओक्लीि : शत्रूच्या जहाजाने धडका चिल्या तरी राहो अभेद्य  

आमिे जहाज– उशी करा तर मग प्राथसना. 
िाि न िेवोत शत्रूंच्या भाल्यानंा आमिे तट. 
होिार नाही का िेवािंाि फायिा त्यामुळे?  
ऐकले असाल म्हितात ते की – 
पराभतू नगरीला सोडून जातात िेविेवता. 

  
नारीवृांद : नको चजवतं रहािे पाहाण्यासाठी 

नगरीला सोडून जािाऱ्या िेवािंा सगळा समुिाय, 
रस्त्यारस्त्यातून आमच्या 
जाळपोळ, तोडमोड, नाश करीत गिी करिारे शत्रूसैचनक,  
नको चजवतं राहिे या डोळ्यानंी पहायला. 

  
एटीओक्लीि : करायिीि असेल तुम्हाला तर करा प्राथसना. 

पि िेऊ नका चतलाजंली सुज्ञपिाला. 
सुभाचषत सागंते कुठे चमळेल सुरचक्षतता ते. 
ती आहे कन्या, 
आज्ञाधारकता आचि तारिहार या माताचपत्यािंी. 

  
नारीवृांद : खरे आहे ते, परंतु त्याहूंन जास्त समथस आहेत िेव.  

संकटकाळात मािसे होतात अगचतक, कधीकधी 
झेपावतात काळे ढग जेव्हा त्याचं्या डोळ्यावंर, 
तेव्हा त्या अचत िुधसर अचरष्टातूंन 
मागस िाखवतो त्यानंा िेवािंाि मितीिा हात. 

  
एटीओक्लीि : शत्रूच्या बळाशी आपले बळ अजमावताना 

िेवािंी सेवा, रक्तािी अध्ये, शकुन ज्ञानाथस, 
यज्ञातंील आहुती, 
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ह्ा गोष्टी असतात पुरुषजातीच्या कायसके्षत्रातील, 
तुम्हा बायकािें कायस आहे केवळ र्रात शातं राहिे. 

  
नारीवृांद : िेवाचं्याि कृपेने आम्ही राहत आहोत अप्रजक्य नगरीत अन्  

ठेवल्या आहेत िूर आमच्या तटानंी शत्रूंच्या झुंडी. 
िेवािा नाही ओढवला आमच्यावर कोप, 
केवळ करतो आहोत त्यािंी प्राथसना रातं्रचिवस म्हिून. 

  
एटीओक्लीि : सुखेनैव करा िैवािंी पूजा. माझा नाही चतला मुळीि चवरोध. मात्र शातं, रहा स्तब्ध, 

जाऊ नका धास्तीच्या आहारी जराही नाहीतर पसरवाल ही नैराश्यािी साथ आमच्या 
नागचरकामंध्ये. 

  
नारीवृांद : भयभीत झालेले होते ऐकून युद्धािा एकिम माजलेला कोलाहल,  

धावत सुटले धास्तावनू 
अॅक्रॉपाचलसकडे– िेवाचं्या पचवत्र चनवासाकडे. 

  
एटीओक्लीि : माझे ऐका! प्रकिाळत सुटू नका. 

जखमी लोकाचं्या, मृत लोकाचं्या वाता कानी पडताि. 
अॅरीजिा तर नैवदे्यि आहे मानवी रक्त. 

  
नारीवृांद : ऐका, त्या चतकडे कान द्या. 

मला ऐकू आले र्ोड्यािें प्रखकाळिे. 
  
एटीओक्लीि : ऐकत राहू नका एवढे कान टवकारुन 
  
नारीवृांद : अहो, या आमच्या गढीमधून 

अगिी जचमनीपासून उमटताहेत िुःखोद्गार.  
वढेताहेत आम्हाला शत्रूंिे सैचनक 

  
एटीओक्लीि : वढेा पडतो आहे यात शकंाि नाही तरीही  

रे्ईन मी त्याबद्दल पुरती खबरिारी. 
माझ्यावर भरवसा टाका त्या साऱ्या गोष्टीिा. 

  
नारीवृांद : प्रवशेद्वारावंरिे प्रिंड धडाके वाढताहेत सारखे – 

भीती वाटते आहे हो मला. 
  
एटीओक्लीि : िूप, िूप एकिम, 

नगरीमधे हा असा गाजावाजा 
नको आहे व्हायला मला या गोष्टीिा. 
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नारीवृांद : आमच्या जीवनाशी एकजीव झालेल्या आमच्या िेवानंो,  

चनराधार करु नका ह्ा तटानंा. 
  
एटीओक्लीि : रोग पडो तुम्हा सवावर 

धीर धरुन गप्प बसायला तुम्ही काय घ्याल? 
  
नारीवृांद : हे िेवतानंों, तुमिी मािस ंआहोत आम्ही. 

रक्षि करा तुमच्या भक्त्तािें िास्यापासून. 
  
एटीओक्लीि : करता आहात तुम्हीि मला आचि आम्हा सवाना िास. 
  
नारीवृांद : सवसशस्क्त्तमान झ्यूस िेवा उगार शस्त्र आमच्या शत्रूंवर. 
  
एटीओक्लीि : झ्यूस िेवा, चनमूसन स्त्रीजात कायपि अजब भेट! चिलीस आम्हाला 
  
नारीवृांद : यातना सोसाव्या लागतात. पुरुषापं्रमािे चस्त्रयानंािेखील 

शत्रूंच्या ताब्यात नगरी गेली तर. 
  
एटीओक्लीि : धजावता कशी असे शब्ि उच्चारायला  

ठेवनू हात पचवत्र मूतीवर? 
  
नारीवृांद : खिून गेली आहे प्रहमत माझी पुरती 

बोबडी वळली आहे माझी भयंकर भीतीने 
अडखळते आहे जीभ सारखी. 

  
एटीओक्लीि : चवनवतो मी तुम्हाला 

भाग पाडू नका कडक उपाय मोजायला मला. 
  
नारीवृांद : कळत नाही आम्हाला तुम्हाला काय हव ेआहे ते. 

स्पष्ट करा ना जरा आमच्यासाठी? 
  
एटीओक्लीि : मला हवी आहे तुमिी रडकी बडबड बंि व्हायला. 

नका सोडू नैराश्याच्या गतेत तुमच्या चमत्रानंा. 
  
नारीवृांद : जशी तुमिी आज्ञा. गप्प राहतो आम्ही. 

एकि आहे िैव तुम्हा आम्हा–सवािे. 
सोसू आम्ही ते चनमटूपिाने. 
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एटीओक्लीि : तुमिी ही वृत्ती पाहून आता वाटते जास्त समाधान.  
आता आिखी एक पाऊल पुढे टाका. 
नका राहू कवळून ह्ा मूतीना; करा प्राथसना अशी–  
चजच्यामुळे िेव करतील लढाई आमच्यासाठी– 
अशी प्राथसना अचधक फलिायी. 
ध्यान िेऊन ऐका माझ्या नवसाचं्या प्रचतज्ञा प्रथम  
आचि मग करा मनःपूवसक चवजयािे र्ोष जोरिार,  
यज्ञसमयीिे र्ोष. 
सवस ग्रीकानंा पचरचित असे. 
आचि द्या स्फूती आमच्या सैचनकानंा 
बनवा त्यानंा चनभसय रिागंिावर. 
 
आमच्या नगरीच्या पथापथावंर आचि आमच्या शतेजचमनींवर  
िक्षतेने नजर ठेविाऱ्या आमच्या संरक्षक िेवतानंा, 
चडसेच्या जलधारानंा आचि इस्मीनस निीला 
या साऱ्यानंा उदे्दशून प्रचतज्ञापूवसक बोलतो नवस 
आज जर झाला आमिा जय, 
आज जर झाली मुक्त्त आमिी नगरी 
तर न्हाऊ र्ालू िेवाच्या विेींना यज्ञीय मेंढ्ाचं्या रक्त्ताने. 
अपसि करु त्यानंा बैलािें बळी, 
आमच्या शत्रूंिी वसे्त्र लुटून 
िढव ूिेवावंर चवजयचिन्हे. 
हे िेवानंो, ऐका लक्ष िेऊन माझे हे शब्ि; 
माळासंारखी तुमच्या पचवत्र मंचिरामंधे टागंनू ठेवीन 
युद्धातील लूट–शत्रूंिी वसे्त्र. 
तलवारींनी जागोजाग भोसकून टाकलेली. 
प्राथसना करायिी अशा प्रकारिी. 
उच्च स्वरातील आक्रोशाने नव्हे 
प्रकवा बरळून मूखस रानटी शब्ि िेवापंुढे, 
अशाने नाही मुळीि व्हायिे तुमिे रक्षि भचवतव्यापासून. 
तोपयंत चनवडतो मी जाऊन सहा योदे्ध सैन्यातून आचि परत येऊन  
नेमतो त्यानंा सप्तद्वारािें रक्षि करायला मी आहे सातवा. 
 स्वाचभमानात व बळात शत्रूशी करु आम्ही बरोबरी. 
नाहीतर पसरेल वगेाने र्ायकूतीिी अफवा साऱ्या नागचरकात,  
त्या गजसनेने व्याप्त हातील सवािी मने अचहतकारी अशा अशुभाच्या  
आशकेंच्या तापिायक व्यथेने. 
(एटीओक्लीज जातो) 

  
नारीवृांद : लक्षात येते आहे तुम्ही काय म्हिता ते, 
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तरीपिे भीतीने माझे मन आहे अस्वस्थ, आशचंकत. 
वढेा र्ालिाऱ्या झुंडींिी धास्ती, 
धडकते आहे काळजाजवळच्या काळजीमुळे 
भयकंचपत कबूतर जसे र्रटयातील चपलाचं्या प्रितेने,  
त्याचं्या शय्येत सरपटिाऱ्या कू्रर सपाला धास्तावते तसे 
बर्ा, बर्ा. धावताहेत पुढे पढेु.  
आमच्या तटाकंडे शत्रूंिे सैचनक– 
नाना प्रकारिे, नाना लढवय्ये– 
जि ूसबंध राष्ट्रि शसे्त्र रे्ऊन उठले आहे. 
काय होिार आहे आमिी अवस्था? 
पहा, पहा, पुन्हा 
करताहेत ते अिकुिीिार िगडािंा वषाव. 
तलवारींनी अन् लटकावलेल्या भाल्यानंी अवर्डलेल्या 
आमच्या सैचनकावंर. 
स्वगोद्भव िेवानंो, 
सवसशस्क्त्तंचनशी आपल्या करा रक्षि 
कॅडमसच्या नगरीिे, कॅडमसने रुजवलेल्या वशंािे. – 
जर तुम्ही केली शत्रूच्या स्वाधीन आमिी भरगच्च भमूी. 
चमळेल कुठे तुम्हाला 
या िेशाहून अचधक िागंला चनवासयोग्य िेश? 
आचि कुठे चमळतील चडसेच्या जलधारा सवस जलाहूंन अत्यंत पोषक 
आहे ज्यातील जल, 
जे पुरवतात पृथ्वीला वढेिारा पॉचसडोन 
आचि टेथायसिी मुले 
लोकािंी तृषा शमवण्यासाठी? 
म्हिून प्रार्मथतो रक्षक िेवानंो, 
कोसळवा सवसनाश िाराशंी चभडलेल्या शत्रूंच्या सैचनकावंर–  
उडवा त्याचं्या ढाली, करा त्यािंी कत्तल 
आचि प्राप्त करुन व्या आमच्या लोकाचं्या मुखातून गुिगौरव.  
व्हा आमच्या नगरीिे तारिहार. 
पक्की स्स्थर करा तुमिी अचधष्ठाने आमच्या मधील, 
आमच्या उच्चरवातील आक्रोशानंा आचि प्राथसनानंा ओ िेऊन. 
 
चकती शोिनीय गोष्ट आहे ही 
की युगानुयुगापासून वसलेल्या या नगरीच्या भाळी  
चलचहला जावा सवसनाशािा शाप 
इश्वरेच्छेने आचि अकीआच्या रचहवाशाचं्या हातानंी.  
तलवारींच्या जोरावर प्रजकली जािार ही नगरी अन् बनिार गुलाम,  
उजाड, अवमाचनत; 
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उरिार फक्त धुमसत्या कोळशािंा कोसळता चढगारा? 
तरुि अन् वृद्ध चवधवानंा नेतील ओढीत िावी करून केसािंी  
जसे र्ोड्यानंा ओढीत नेतात तशा. 
लक्तरे झालेल्या वस्त्रानंी वढेलेल्या. 
त्या भग्नावशषे नगरीतून मािसे खेिली जाताहेत बाहेर–  
आचि मग उठतो एकि संचमश्र कोलाहल 
कमसभोग भोगायला चनर्ालेल्या कैद्यािंा. 
भेवडावीत आहे माझ्या मनाला हे भयाि भचवष्ट्य. 
चववाहचवधीत अजून नाही खुडली गेली ज्यािंी कौमायसपुष्ट्पे  
अशा कन्या, स्वगृही हळूवारपिे वाढवलेल्या 
जातील नव्या र्राकडे नाखुषीने पथ तुडवीत. 
त्याचं्यासाठी वाहील आसवािंा पूर डोळ्यामंधून 
काय होईल त्यािंी अवस्था? 
मी तर म्हिेन–त्याचं्याहून असतील अचधक सुखात 
मरिाच्या चमठीतील मािसे. 
पराभतू होते नगरी तेव्हा 
भोगाव्या लागतात अगचित यातना, अगचित िुःखे. 
कैि करतात, ठार करतात मािसे मािसानंा. 
आगी लावतात, 
सारा पचरसर. टाकतात धुराने िुगसचधत करून 
ॲरीजिा उन्माि करतो पागल मािसाचं्या जमावानंा,  
सोडतो उन्माि अमंगल फूत्कार साऱ्या पचवत्र भावनावंर.  
आरोळ्यानंी िुमिुमताहेत पथ सारे, 
कोसळून पडते मोिेबंिी तटावंरील, 
योदे्ध चभडतात योद्धयाशंी आचि 
कोसळतात खाली भाल्याचं्या माऱ्याने, 
स्तनपान करताना ठार झालेल्या बाळासंाठी 
आक्रोश करतात नवजात अभसकाचं्या माता 
रक्त्ताने माखलेल्या, 
भटकत्या सैचनकाच्या झुंडीच्या झुडी 
करतात ताटातुटी एकाि कुटंुबातील मािसाचं्या. 
लुटीने भारावलेले भाडंतात लुटारु िुसऱ्या लुटारंुशी 
आिखी लुट चहसकावण्यासाठी. 
चहस्सा कमी प्रकवा सारखाि म्हिून 
वाि र्ालिारे एकमेकानंा म्हितात 
प्रत्येकाने पहाव ेआपापल्यापरुते 
तुम्ही जर राचहलात मागे तर कोि थाबंतो तुमच्यासाठी? 
 
सवस प्रकारिे अन्नसाठे चवखुरतात जचमनीवर 
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कुठेतरी कसे तरी. 
िु:खीकष्टी करिारे हे दृश्य गृचहिींना. 
भमूातेच्या उिार िेिग्या–कशाबशा एकत्र केलेल्या 
वाहून जाताहेत महापुरात अचविारी उर्ळेपिाच्या. 
बनल्या आहेत तरुि चस्त्रया. 
आता गुलाम–युद्धातील लुटि केवळ 
पचरचित प्रथमि त्या िुःखयातनाशंी. 
सज्ज आहे त्याचं्यासाठी 
िुः खिायक शय्या शत्रूंजयािी– 
शत्रूस त्याने पराभतू केले एवढ्ासाठीि फक्त्त त्यािा त्या भाग्यावर  
हक्क. 
चतथे रात्रीबरोबर होईल त्याचं्या नवजीवनािी सुरुवात. 
यातना आचि अचवरत वाहिारे अश्रू 
हेि त्या जीवनातील सौख्य आता. 

  
नारीवृांद : पहा, पहा, सख्यानंो, 
  
पणहला गट : चनचिति येत आहे इकडे तोि सैचनक 

जो सागंिार होता एखािी नवीन वाता रिागंिावरील. 
पडताहेत त्यािी पावले रथिक्राच्या दु्रत वगेाने 

  
नारीवृांद : येतो आहे राजा, पुत्र इचडपसिा स्वतःि इकडे 
  
दुसरा गट : अगिी वळेेवर िूतािी वाता ऐकण्यासाठी. 

पडताहेत त्यािीही पावले भरभर लवकर पोिण्याच्या इच्छेने. 
 
(एका बाजूने सैचनक प्रवशे करतो. िुसऱ्या बाजूने ऐटीओक्लीज.  
एटीओक्लीजच्या बरोबर सहा योदे्ध आचि इतर काही सैचनक) 

  
सैणनक : ठाऊक झालीय मला अिूक रिना शत्रूसैन्यािी, 

सागं ूशकतो मी, चिठ्ठ्ठ्या उिलल्यानंतर 
कोित्या द्वाराशी कोिता योद्धा नेमला गेला ते. 
टायडीअस आहे गजसत उभा 
प्रोइचटड द्वारात केव्हािाि. 
पि पार करायला इस्मीनस निी अनुज्ञा नाही. 
द्रष्ट्ट्यािी त्याला. कारि अनुकूल नव्हते बळींिे शकून. 
ऐन िुपारी फुत्कारिाऱ्या  सपासारखा. 
युद्ध चपपासेने चपसाट झालेला टायडीअस 
मारा करतो आहे अपशब्िाचं्या आरोळ्यािंा. 
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सैणनक : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
एटीओक्लीि : 

इक्लेजपतु्र द्रष्ट्ट्यावर [इक्लेजपुत्र द्रष्ट्ट्यावर टायरेसीअस नव्हे. अँफीॲरस (सहावा सैचनक) पहा.] 

म्हितो आहे, पारंगत आहेस तू 
मृत्यूच्या मागातून चनसटून जाण्यात 
युद्धािा चविारही सोसत नाही इतका तू भ्याड. 
याप्रमािे जोरजोराने ओरडताना हलवीत आहे. 
सावली करिारे तीनही उंि तुरे 
चशरस्त्रािािी आयाळि असे. 
आचि िरम्यान ढालीच्या आतील काशाच्या रं्टा 
करु लागताहेत भयानक चननाि. 
अन् चमरवते आहे ढालीच्या अग्रभागी र्मेंडखोर रेखाकंनः  
कोरलेले आहे आकाश लखलखिारे तारकानंी 
आचि मध्यावर तारकामंधे उठून चिसिारा झळाळिारा  
पौर्मिमेिा कातंीमान िंद्र – रात्रीिा प्रत्यक्ष नेत्रि जि,ू 
उत्साहाने चमरवीत आपले चिलखत गवाने िेत आहे. आरोळ्या  
निीकाठावर युद्धासाठी हपापलेला वीर. 
तुतारीिा पुकार कधी होतो एकिािा. 
म्हिून िळवळत राचहलेला जागच्याजागी. 
स्पधेला उत्सुक झालेला रथाला जंुपलेला 
लगाम िावीत अधीरपिे फुरफुरिारा 
बेफाम र्ोडाि जि.ू 
लढिार आहे कोि बरोबरीने त्याच्यासमोर 
होईल जेव्हा स्पधेला प्रारंभ अडसर हटवनू? 
तेव्हा आहे कोिी खात्रीिा वीर 
जो प्रोईटसद्वार समथसपिे झूंजव ूशकेल? 
 
भीत नाही मी मुळीि कुिाच्याही जामाचनम्याला 
कोरलेली चिते्र, ढालीतील रं्टा, चशरस्त्रािािें तुरे 
थोडयाि करिार आहेत जखमा 
त्याचं्या भाल्यावािून? 
आचि तू सागंतोस 
त्याच्या ढालीवरील रजनीच्या रेखाकंनाबद्दल. 
अस्मानी नक्षत्रािें तेज त्याच्या ढालीवरुन उसळते आहे म्हिे!  
काय नेम! असा मूखसपिाि ठरतो मािसािे भचवष्ट्य 
र्ोचषत करिारा 
 
काय होईल सागं 
कोसळली जर काळरात्रि त्याच्या डोळ्यावंर? मला वाटते– 
चसद्ध करुन िेईल हे आढ्ताखोर रेखाचंकत चिन्ह 
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आपला अथस आपल्याला चमरविाऱ्या योग्य रीतीने. 
सागं ूलागेल त्यािी आढयता, 
भचवष्ट्यवािी त्याच्याि नाशािी 
आचि तेि होईल न्यायास धरुन 
टायडीअसशी लढायला सज्ज आहे हा शूर अस्टॅकस पुत्र  
नेमतो आहे मी त्याला ह्ा द्वाराच्या संरक्षिासाठी 
जन्मलेला आहे तो थोर कुळात, 
नम्रतेच्या प्रसहासनाला मानतो तो, 
अचप्रय आहे त्याला उद्धट वाक्त्ताडंव, 
मागे मागे राहतो तो लाचजरवाण्या कामापासून, 
मात्र सरसावतो पुढे युद्धकायाला. 
ॲरीजने वािवले होते. 
ह्ाि भमूीत रूजण्यास आलेल्या मानवापंैकी [रुिून आलेकया मानवाांपैकी : कॅडमस जेव्हा प्रथमि थीब्स 
नगरीच्या जागेवर आला तेव्हा त्याने त्या जागेिे रक्षि करीत असलेल्या रॅगनला मारले. अॅथीनीच्या आजे्ञनुसार त्याने 
रॅगनिे िात जचमनीत पुरले त्या िातातूंन सशस्त्र योदे्ध बाहेर पडले आचि त्यानंी आपापसात लढाई केली. चजवंत 
राचहलेल्या योद्ध्यानंी कॅडमसला नगरी वसवायला मित केली. हे योदे्ध थीब्जनगरीतील उच्चवगािे पूवसज होत.] 

काहींना.  
हा त्यातंील एक मेलॅचनपस. 
त्याि वृक्षािंी एक उमिी शाखा, 
आमच्या भमूीिा सच्चा पुत्र 
ॲरीज करील युद्धािा शवेट अनुकूल वा प्रचतकूल 
नचशबािे िान पडेल तसा. 
पि एक गोष्ट मात्र चनचित– 
न्यायिेवतेच्या – 
– आप्तचवषयक कतसव्याचं्या अचधष्टात्री िेवतेच्या िंडकानुरुप 
चनर्तो आहे तो रक्षि करण्यासाठी आपल्या जन्मभमूीिे  
शत्रूच्या तलवारीपासून. 
(मेलॅचनपस जातो) 

  
नारीवृांद : चनर्ाला आमिा कैवारी न्यायिेवतेिे नाव रे्ऊन  

झुंजायला आमच्या नगरीप्रीत्यथस 
िेवकृपने चमळो त्याला जय! 
पि थरकप होतो माझ्या काळजािा 
पाहून रक्त्ताच्या थारोळ्यातील वीरपुरुष 
प्राि चिले ज्यानंी लढता लढता चप्रयस्वजनासंाठी. 

  
सैणनक : िेवकृपेने चमळू िे चवजय मेलॅचनपसला! 

इलेक्रन द्वारावर नेमला गेला आहे चिठ्ठीप्रमािे  
कॅपॅन्युस [कॅपॅन्ड्यूस : हे नाव Kapnos हा शब्ि सुिवते. Kapnos म्हिजे धूर. चनष्ट्कळ शब्िासंाठी धुरािी प्रचतमा 
वापरतात. हल्ल्याच्या वेळी कॅपॅन्युअसवर चवजेिा आर्ात झाला ही गोष्टही त्यािे नाव सुिवते.] 
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टायडीअसहून आहे तो गर्मवष्ठ, प्रचतराक्षसि जसा. 
बढायामंधून चिसते त्यािी अमानुष आढ्ता, 
करतो आहे मारा चवचित्र भयाि धमक्यािंा 
आमच्या तटबंिीवर. 
चवफल ठरोत िेवाचं्या कृपेने त्या साऱ्या. 
म्हितो आहे तो लुटिार आहे मी सगळी नगरी– 
ईश्वरािी इच्छा असो वा नसो. हटिार नाही मी 
प्रत्यक्ष झ्यूच्या वज्रािा प्रचतस्फोट झाला 
माझ्या पायाशी तरी. 
चवजेिे लोळ, अशनीपात म्हिजे त्याच्या लेखी 
फक्त्त सूयािा िुपारिा िाह. 
त्याच्या ढालीवर रेखाचंकत केलेले चिन्ह आहे. चनःशस्त्र वीरािे. 
िोन्ही हातात र्ट्ट पकडलेली उफाळिारी पेटती मशाल  
हेि त्यािे शस्त्र. 
गरजतो माहे सोनेरी अक्षरातः 
जाळून खाक करिार आहे मी सगळी नगरी 
स्वीकारायला त्यािे आव्हान पाठवा कोिाला तरी 
कोि जातो बोला– 
त्याच्या बढायानंा पुरून उरेल असा कोि योद्धा 
तोडीस तोड होईल त्याच्या? 

  
एटीओक्लीि : त्याच्यामुळे सुद्धा पडते. आहे आमच्या लाभात आिखी भर. 

गर्मवष्ट मािसे शफेारतात मुखसपिाने 
तेव्हा त्यािंी जीभ उलटते त्याच्यावर 
आचि उमटतात चतच्यातून त्याचं्यावरि िोषारोप करिारे  
सचे्च बोल. 
कॅपॅन्यसूच्या धमक्या नाहीत केवळ शास्ब्िक बडबड. 
सज्ज आहे तो प्रत्यक्ष कृतीसाठी िेवानंा चधक्कारून. 
मत्यसजीव, पि धजतो आहे द्यायला आव्हान स्वगाला.  
माथेचफरुच्या उन्मािी उत्साहाने. 
झ्यूसिेवाच्या कानावर आिळताहेत मेर्गजसनेसारख्या 
त्याच्या शब्िाचं्या फोफावत जािाऱ्या लाटा. 
आचि खात्री आहे माझी 
त्यािा तो मशालवाला 
उलटेल त्याच्यावरि त्यािी लायकीि आहे तशी. 
मग त्याच्यावर होिारा तो अशनीपात – 
त्याला साजिार नाही उपमा िुपारच्या िाहािी. 
त्या वीराशी लढिार आहे पॉलीफॉन्टीज – 
चमतभाषी, तेजस्वी, धैयसशाली. 
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त्यािे सामथ्यस करील चनचित आमिे रक्षि. 
आमिे कैवारी आटेचमस [आमचे कैवारी आटेणमस आणि : आटेचमस िेवतेिा इथे खास उल्लेख का केला आहे ते 
स्पष्ट होत नाही. किाचित इलेक्रनद्वार हे चतला समर्मपत असे पचवत्र स्थान असाव ेप्रकवा पॉचलफॉन्टीज चतिा पुजारी 

असावा.] आचि इतर िेव याचं्या कृपेने!  
(पॉलीफॉन्टीज जातो) 

  
नारीवृांद : आता सागं कोि आहे योद्धा चतसऱ्या द्वाराशी नेमलेला? 

नष्ट होवो तो बढाईखोर. 
आमच्या नगरीला मोठमोठ्याने धमक्या िेिारा. 
पुसून आमच्या र्रात आमिी अक्षत चवश्राचंतस्थाने 
उजाड करु पाहिारा तो उन्मत भालाईत. 
चनस्ष्ट्क्रय होवो. वज्रार्ाताने. 
आपले िुष्ट कृत्य करण्यापूवीि 

  
सैणनक : आता चतसऱ्या वशेीवर िढाई करिारािे सागंतो नाव.  

ब्राँझच्या उताण्या चशरस्त्रािातील चिठ्ठ्यामंधून 
वर उसळली चिठ्ठी एटीओक्लसच्या पाठविीिी. 
चभडवील आता तो आपली सेना नीस्टन द्वाराला. 
उतावीळ झाल्या आहेत त्याच्या अस्वस्थ र्ोड्या 
धडका द्यायला प्रवशेद्वारावर. 
जसजसा तो चफरवतो त्यानंा चनरचनराळ्या चिशानंा 
तसतशा त्या उडवताहेत चिमाखाने आपली चशरोबधंने.  
त्याचं्या ताडंावरील झापडाचं्या नळ्या. 
थरथरताहेत त्या उमद्या जनावराचं्या श्वासोच्छवासानंी  
आचि ऐकू येते आहे त्यािें उन्मत्त संगीत बाहेर. 
त्या योद्ध्यािी ढाल चमरवते आहे रेखाचंकत चित्रि 
लीनतेिा स्पशस नाही त्याला एका चिलखतधारी वीरपुरुषािे, 
शत्रूच्या नगरीिा पाडाव करण्यासाठी चतच्या तटावर 
चशडीने िढिाऱ्या. 
कोरलेली आहे ढालीवर त्यािीसुद्धा आरोळी 
अशक्य आहे ऑरेसलाही मला हटविे 
या नगरीच्या तटापंासून. 
त्याच्याचवरुद्ध लढायला धाडा खात्रीिा वीर 
जो िास्यशृखंला पडू िेिार नाही आमच्या िेशाभोवती. 

  
एटीओक्लीि : हा पहा उभा केला तात्काळ मी योद्धा 

मी पाठवतो वीर मेगरॅसला. 
भमूीमध्ये रुजलेल्यािंा वशंज, के्रओनिा पुत्र 
शब्िाऐवजी हाति त्यािे र्ोचषत करतील त्यािी 
कतसबगारी. 
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त्यािी केली आहे आम्ही चनवड, नशीब साथ करो त्यािी.  
ऐकून र्ोर गाज फुरफुरिाऱ्या र्ोड्यािंी 
पळिार नाही तो थरकापत प्रवशेद्वार सोडून. 
युद्धात मरुन फेडील ऋि पोसिाऱ्या जन्मभमूीिे. 
नाहीतर प्रजकून िोनही वीरानंा 
आचि प्रजकून चकल्ला ढालीवरील. 
आपली लूट नेऊन सजवील आपल्या वचडलािें र्र. 
िल सागं आता पुढील क्रमाकंाच्या योद्धयािे बढाईिे बोल 
गाळू नको एवढाही तपशील. 

  
नारीवृांद : आमच्या र्रािें रक्षि किाऱ्या िेवा! 

करतो आहोत तुझी प्राथसना 
यश िे आम्हाला आमच्या अंगीकृत कायात,  
येऊ िे मृत्यु. आमच्या शत्रूंच्या वाट्याला 
आमच्या नगरीला धमकाविाऱ्या 
उन्मत्त गर्मवष्ठ बढाईखोरावंर 
सूड रे्िाऱ्या झ्यूस िेवािी वळू िे संतप्त नजर. 

  
सैणनक : ॲथीना आकँाच्या [अॅथीना आँका– टीप ४ पहा] जवळील द्वार येताि वाट्याला 

गजसना करीत ठािे धरायला हजर झाला िौथा– 
उंि िेखिा चहपॉचमडॉन. चवश्वास ठेवा माझ्यावर 
थरकाप झाला माझा, जेव्हा पाचहली त्याच्या हातातली 
सतत चफरती भव्य वाटोळी ढाल– 
धान्य झोडपण्यािी जमीनि अशी. 
त्याच्या ढालीवर ज्याने केली इतकी कौशल्यािी कलाकुसर 
तो काही हीिकस कारागीर नव्हता बरे. 
चिचत्रत केलेले चिन्ह आहे– 
अत्युष्ट्ि उच्छि्वास 
अन् िकाकता धूर– जवळ जवळ ज्वालाि मुखातून सोडिाऱ्या  
टायफॉनिे. 
वढेीत आहेत ढालीच्या कडेला सपांिी वटेोळी 
र्ट्ट जखडून ठेवण्यासाठी बाहेरील ढापिाला अंतगोलाच्या  
सागंाड्याशी. 
चिली आहे त्याने युद्धािी आरोळी. संिारला आहे 
अंगात त्याच्या ॲरीज िेव; प्रझगला आहे 
युद्धलालसेिे मद्य चपऊन बॅक्कसिा भक्त्त 
त्यािी िाहक नजर िहशत भरते साऱ्याचं्या उरात. 
अशा योद्धयािे पािी जोखील असा चनवडा वीरपुरुष 
अचतशय काळजीपूवसक. 
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त्याच्या बढाईने भयभीत धावपळ आताि जिू प्रगटते आहे 
आमच्या प्रवशेद्वाराशंी. 

  
एटीओक्लीि : जवळि आहे नगरीच्या प्रवशेद्वाराच्या ऑड्.का पॅलस 

चतरस्कार करतो तो मानवी औद्धत्यािा. 
तो प्रथम करील प्रचतबंध त्या िुष्ट सपाला 
जो र्रटे अन् चतिी चपल्ल,े याचं्या शोधातं आहे  
नंतर िेईल सामना त्या योद्धयाशी ईनॉप्सिा पुत्र–  
शूर हायपर्मबअस 
एकिा चनवड झाली की त्याि र्टकेला 
आवश्यक असे आपल्या वाट्यािे काम जािून घ्यायला तत्पर. 
हा लढा द्यायला समथस आहेत 
त्यािी शसे्त्र त्यािी चित्तवृत्ती, त्यािे शरीर. 
या िोर्ािंी युद्धात जोडी जमवण्यात कौशल्य िाखवले आहे 
हमीझ िेवाने. 
गाठ पडिार आहे त्यािंी आता ते जसे आहेत एकमेकीिे.  
तसेि त्याचं्या ढालीवर चित्राचंकत केलेले 
िेव िेखील आहेत एकमेकािें शत्रूि 
ते पि करिार आहेत एकमेकाशंी बरोबरी. 
एकीवर आहे आग ओकिाऱ्या टायफॉनिे चित्र 
हायपर्मबअसच्या ढालीवर आहे स्स्थत स्स्थरचित्त झ्यूसिेव 
हातात त्याच्या झगमगिारे चवजेिे खड् ग. 
मला वाटतं झ्यूसिेवािा पराभव झाले पाचहला नाही. 
कुिीही आजपावतेो. 
हे असे आहेत रेखाटलेले िेव िोन्ही योद्धयावंर कृपा करिारे 
आपि आहोत चवजयी बाजूिे, 
ते हरिाऱ्या बाजूिे 
कारि युद्धात टायफॉनिे बळ 
कमीि पडिार झ्यूसिेवापेक्षा. 
याप्रमािे तुल्यबळ योदे्ध आल्यावर समोरासमोर 
जर आपल्याला आशा करता आली की 
चिन्हावर असेल चवजय अवलंबून, तर चमळेल 
हायपर्मबअसला मितीिा हात झ्यूस िेवािा 
कारि आहे त्याच्या ढालीवर आकृती झ्यूसिेवािीि. 

  
नारीवृांद : माझी श्रद्धा आहे की – 

मानवजातीला, अदृश्यशक्त्तींना अन् अमर िेवानंा–  
सवानाि चतरस्करिीय वाटिाऱ्या, 
मत्यसलोकात जन्मलेल्या, कुिालाि चप्रय नसलेल्या–  
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अशा टायफॉनिी आकृती ढालीवर चमरविारा  
झ्यूसिेवािा प्रचतस्पधी चमळेल धुळीला 
आमच्या प्रवशेद्वाराशी खात्रीने आज. 

  
सैणनक : िेव करो खरे ठरोत तुमिे बोल. 

आता सागंतो माचहती तुम्हाला पािव्या योद्ध्यािी 
उभा केला आहे त्याला बॉरीअन द्वाराशी 
झ्यूसपतु्र ॲम्फीऑनच्या थडग्याजवळ. 
हातातील भाल्यािी शपथ रे्ऊन तो म्हितो– 
आचि उिंड आत्मचवश्वासाने जो लेखतो आपल्या भाल्याला 
बहुमोल िेवाहून स्वतःच्या नेत्राहूंन– 
शपथ त्यािी रे्ऊन म्हितो– करीन नष्ट 
कॅडमसिी नगरी. चवरोध केला झ्यूसने तरीसुद्धा 
अशी आहे त्याच्या बोलण्यािी तऱ्हा. 
गुलाबी गालािंा आहे हा छावा रानटी बाईिा 
पहाडामधून भटकिाऱ्या. 
पुरुष कसला आहे पोरसविाि. 
अहो, आताि कुठे त्याच्या गालावंर 
पसरते आहे रसरशीत वासंचतक पीक कुरळ्या केसािें 
पि पुढे तर सरसावतो आहे चिमाखाने– 
नावातल्या कुमाचरकेच्या बायकी िालीने! [नावातकया कुमाणरकेच्या बायकी चालीने– पार्मथनोपीअस ह्ा 
नावािा उल्लेख इथे अचभपे्रत आहे. पॉचथनॉस म्हिजे कुमाचरका. अथीनीिेवीच्या नावापुढे हा शब्ि (Parthenos) कुमाचरका 

या अथी योचजला जातो. पार्मथनोपीअस हा अॅटलाटंा ह्ा कुमाचरकेिा मुलगा होता.] नव्हे तर िाडंगेपिाने  
आचि नजर कशी उग्र, करडी! 
उभा आहे द्वारापुढती मारीत बढाया. 
ब्राँझच्या पट्टयानंी आवळलेली 
अवघ्या िेहाला रचक्षिारी त्यािी गोलाकार ढाल 
करते आहे मानखंडना आमच्या नगरीिी. ढालीच्या मध्यभागी 
उठाविार प्रहस्त्र स्स्फंक्सिी 
िकाकिारी चित्राचंकत मूती, 
कुशलतेने चखळवलेली, वाटोळी चफरिारी. 
चतच्या पायाखाली पडलेला एक वीरपुरुष 
आमच्यािपकैी एक कॅडमीआवासी. 
आम्हाला चखजवण्यासाठी रेखलेले हे चित्र– 
या योद्ध्यावर ओढवनू रे्ईल आमच्या शस्त्रािंा 
पुरेपूर मारा. 
मला नाही वाटत 
तुरळक शुल्लक लढाया लढण्यासाठी आलेला आहे तो. 
आकेडीआहून आलेला तो वीर करील साथसक 
िीर्स अंतर आक्रमनू आल्यािे. 
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तुम्हाला हव्या असलेल्या त्या शत्रूवीरािे नाव आहे. 
पाथेनोपीअस– परक्या िेशातला असला तरीही 
ऑरगॉसमधे चमळाला त्याला चनवारा आचि 
उच्च िजािे भरिपोषि चशक्षि. 
आता त्या ऋिातून मुक्त व्हायला करतो आहे वषाव 
तटबंिीवर धमक्यािंा 
िेव करो आचि चवफल होवोत त्या साऱ्या. 

  
एटीओक्लीि : त्या सवांना, त्याचं्या पाखंडी बडबडींना, 

त्याचं्या ढालींबरील गर्मवष्ठ चिन्हानंा 
चमळू िे तडाखा स्वगाकडून त्याचं्या त्वषेाइतकाि जोरािा. 
त्यािंा शवेट होईल चवनाशकारक पापात्मक त्याचं्यासारखाि. 
तू विसन केलेस ज्यािे त्या आकेचडअनशी लढायला 
आहे आमच्यापाशी एक वीर बढाई पासून अचलप्त 
पि हात मात्र कृतीला तत्पर 
शवेटच्या चनवडलेल्या वीरािा बंधू आहे तो चक्रयावान. 
वाहू िेिार नाही तो कृचतशनू्य बंडबडीच्या पुरािे पािी आत 
तिानंा पोसायला; 
येऊ िेिार नाही आमच्या िारातून शत्रूला आमच्या तटाखंाली  
ज्यािी ढाल चमरवते आहे ओगंळ राक्षसािे चित्र. 
जेव्हा रेटली जाईल आचि तडाखे खाऊन िेिली जाईल आत  
तेव्हा िेईल स्स्फंक्स आपल्या वाहकाला िोष. 
िेवाच्या ियेने खरे होवोत माझे एकूि एक बोल. 

  
नारीवृांद : चभडतो आहे आर्ात माझ्या काळजाच्या गाभ्याला,  

भीतीने राचहले आहेत केस ताठ उभे. 
ऐकते आहे जेव्हा गर्मवष्ठ वल्गना 
ह्ा केवळ अहंकारािी भाषा बोलिाऱ्या मािसाचं्या 
िेव जर असले खरोखरिे िेव– 
तर ते करोत नष्ट ह्ा असल्या मािसानंा लढाईमधे. 

  
सैणनक :  आता सागंतो नाव बढाईखोर नसिाऱ्या सहाव्या सैचनकािे. 

तो आहे समथस अँफीॲरस, भचवष्ट्यवािी पि शौयाने 
लढिारा वीर. 
होमोचलअन द्वाराशी नेमलेला तो 
करतो आहे चशव्यािंा वषाव. थोर टायडीअसवर 
खुनी मािसू, सावसजचनक जीवनातं िंगल माजविारा. 
आरगॉसला िुरािरि चशकविाऱ्यातं हा सवात पुढे. 
बडा पुरोचहत रक्तपातािा जागविारा सूडाच्या प्रवृत्तींना. 
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या माथेचफरुपिाच्या युद्धािा सल्ला 
ॲरॅस्टसला िेिारा.’ 
नंतर नजर लावनू वर आकाशाकडे 
तुझ्या भावाच्या पॉलीनायसीझच्या नावाने 
ओरडतो आहे उच्च स्वराने, 
त्यािे अशुभसूिक नाव [त्याचे अशुिसूचक नाव– शब्िशः अनुवाि नावाच्या शवेटच्या भागािा िोनिा उच्चार 

करीत. पॉचलनायसीझ म्हिजे ‘‘वैराने भारलेला’’] िोनिा उच्चारुन म्हितो आहे– 
पॉलीनायसीझ, कलह उकरुन काढिाऱ्या पॉलीनायसीझ, 
हल्ला करुन वाडवचडलािंी नगरी उध्वस्त करायला– 
िेवाचिकानंा पार धुळीस चमळवायला 
आितो आहेत तू परक्या शत्रूंिे िळ. 
फार संतोष पावतील िेव ह्ा तुझ्या कृत्याने!! 
तरुि चपढीला धडा र्ालून द्याव ेअसे, चतने चपढ्ान चपढ्ा ऐकाव ेअसे 
गौरवशाली कृत्य करतो आहेत तू!! 
तुझ्या जीवनाला ज्याने पोसले त्या चनझसराला 
योग्य आहे का सागं असे आटवनू टाकिे? 
जेव्हा गुलाम करशील मत्सरापोटी आपल्याि मायभमूीला आपल्याि 
तलवारीने. 
तेव्हा तुझे उचद्दष्ट जािार आहे का चसद्धीस? 
माझ्याबद्दल सागंतो – 
ह्ाि भमूीिी माती करीन मी समृद्ध 
माझे थडगे आचि जेथून मी कौल िेईन ते स्थान 
उभारले जाईल परकीय भमूीवर. 
तयार होऊया युद्धाला तर मग 
चिसतो आहे मला भावी मृत्यु– 
पि नाही धक्का लागिार इभ्रतीला माझ्या. 
काढले उद्गार असे त्या भचवष्ट्यवाद्याने 
हातात धरुन भरीव ब्रॉझिी चनिल ढाल. 
नव्हते चजच्या वतुसळाकारावर एकही चिन्ह. 
कारि शौयािा िेखावा करण्यापेक्षा 
प्रत्यक्ष शौयस गाजवण्यािीि आहे त्याला तळमळ. 
चमळवतो पीक मनाच्या सुपीक भमूीतून – 
उद्भव होतो चतथे सुज्ञ मसलतीिा 
माझा आहे सल्ला– त्याच्याशी लढायला 
पाठवा योद्धा त्याच्या तोडीिा – शूर आचि सुबदु्ध असा. 
िेवािा आिर करिाऱ्या वीराला 
चभऊनि राचहले पाचहजे. 

  
एणटओक्लीि : धार्ममकािी पाखंड्याशी, सुष्टािी िुष्टाशी – 
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अशा मािसामािसाचं्या गाठी पासून िेिाऱ्या योगायोगाला 
चशव्याशाप िेऊ लागला मािसू तर ते साहचजकि नाही का? 
कोित्याही साहसात. 
िुष्ट संगतीसारखी नसते िुसरी जास्त वाईट गोष्ट. 
व्हायिे नाही त्या साहसािे फचलत कधी कल्यािकारी. 
कारि मुखांच्या मशागतीतून 
चमळायिे फक्त्त मृत्यूिे पीक. 
असे पहा: 
िुष्ट हेतू मनात धरुन असिाऱ्या 
पापी खलाशाचं्या जहाजावर 
जर िढली सिािारी व्यक्त्ती तर मग 
वाट्याला येतात चतच्या िेव–चतरस्कृत 
लोकािेंि कमसभोग. 
प्रकवा एखाद्या शहरामधील 
परिेचशयानंा छळिाऱ्या, िेवानंा चवसरलेल्या िुजसनामंधे 
जर येऊन पडली एखािी सिािारी व्यक्त्ती 
तर चनष्ट्पाप असूनही सापडते त्याचं्यासारखीि सापळ्यात. 
आचि मग स्वगीय शक्तींिा चनःपक्षपाती आसूड 
ताळ्यावर आितो चतला अन् लावतो कडक चशस्त. 
अगिी तसाि हा नम्र, शूर, नेकीिा, धार्ममक वृत्तीिा, 
प्रभावी भचवष्ट्यवािी अँफीॲरस. 
आपल्या चववकेबुद्धीिा कौल न मानता 
सापडला आहे संगतीत बढाईखोर पाखंड्याचं्या 
चनर्ाला आहे करायला त्याचं्याबरोबर िीर्स प्रवास – 
इतका िीर्स की ज्यातून परत मागे चफरिे नाही. –  
– तोही चमळेल धुळीस त्या सवाबरोबर, 
झ्यूस िेवाने मनात आिले तर… 
मला तर खात्री आहे की 
करिार नाही तो द्वारावर िढाईसुद्धा. 
चनराशनेे प्रकवा भ्याडपिामुळे नव्हे, 
तर पुरता जािून आहे तो आपल्या लढाईिा शवेट –  
जर अपोला िेवािे शब्ि खरे व्हायिे असतील तर  
मीन धरिे प्रकवा सत्य बोलिे 
ही आहे त्या िेवािी रीत. 
तरीही आपि त्याच्याशी बरोबरीने लढायला 
पाठव ूआपला वीर 
बचलष्ठ लॅस्थीनीज–आचतथ्यािी ओळख 
नसलेला द्वाररक्षक 
त्याच्यापाशी आहे वृद्धािे शहािपि 
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आचि तरुिािे मजबूत हाडपेर. 
िपळ पावसापं्रमािेि सावध दृष्टी आहे त्यािी. 
भाला धरिारा हात इतका शीघ्रगती की त्याच्या शत्रूच्या ढालीजवळ  
अचरक्षत असा 
शत्रूच्या शरीरािा भाग चिसला की र्ातलीि झडप. 
तरीही – चवजय चमळतो मत्यस मानवानंा 
अखेर ईश्वरी प्रसािानेि! 

  
नारीवृांद : हे िेवतानंो, 

ऐका, ऐका आमिी प्राथसना. 
पूिस करा आमच्या नगरीला. 
आमच्या भमूीवर आक्रमि करिाऱ्याकंडे  
वळू द्यात आता खड्गािंी अचरष्ट.े 
आमच्या तटबंिीच्या आत येण्यापूवीि 
कराव ेठार त्यानंा झ्यूसिेवाने 
आपले चवजेिे खड्ग हािून. 

  
सैणनक : आता िेतो माचहती 

सातव्या द्वाराशी ठाकिाऱ्या सातव्या वीरािी. 
तो आहे तुमिा स्वतःिा वधू पॉलीनायसीझ 
िेतो आहे शाप थीब्सनगरीला आचि तुम्हाला सवसनाशािे. 
आपल्या या नगरीच्या तटावर उभा राहून. 
चवजयािी द्वाही चफरवीत, 
चवजयाच्या बेहोष र्ोषिािंी ललकारी आपल्या धूमीवर पसरवीत. 
तुमच्याशी लढाव.ं 
तुम्हाला मारून पडाव ंमरून तुमच्यािजवळ,– 
अशी आहे त्यािी िेवापंाशी प्राथसना– 
आचि चशवाय म्हितो आहे तो– 
मला हद्दपार करुन तुम्ही केलेल्या अपमानािा सूड 
रे्ईन तुम्हाला तसेि हद्दपार करुन 
जर का तुम्ही युद्धानंतर चजवतं राचहलात तर 
सागंतो आहे ओरडून असे 
कुलिैवतानंा,चपतृभचू्या िेवानंा साक्षी रहायला आव्हान करून 
आचि चवनवतो आहे त्यानंा आपल्या मागण्यािंी किर करायला 
आपल्या नावाला जागतो आहे तो 
आपले अंतःकरि कलह व प्रहसािार यानंी 
काठोकाठ भरुन 
त्याच्या हातातील ढाल चिसते. 
अगिी पूिस वाटोळी, नुकतीि र्डवलेली. 
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चतच्यावर आहेत िोन चिन्हे कौशल्याने योजलेली.  
चिसतो आहे सशस्त्र वीर सोन्याच्या पत्र्याने र्डवलेला, 
त्याच्यापुढेि आहे नम्रपिाने िालिारी एक स्त्री 
ती म्हिते चतिे नाव आहे ‘न्यायिेवता’ – 
तशीि अक्षरे आहेत कोरलेली ढालीवर– 
आपल्या चपत्याच्या र्रामध्ये.’ 
अशा चिन्हाचंनशी सज्ज होऊन येताहेत ते 
आता कुिाला पाठवायिे त्यािा चनिसय तुम्हीि घ्यायिा आहे. 
पार पाडीन मी माझे कतसव्य संिेशवाहकािे. 
पि तुम्हीि आमच्या नगरींिे नायक 
तुम्हीि करा चनवड योग्य वीरािी. 

  
एटीओक्लीि : काय ही िुरवस्था आमच्या ईडीपस कुलािी! 

िेव करतात ह्ा कुलाला भ्रचमष्ट, 
िेव करतात अत्यंत चतरस्कार ह्ा कुलािा, 
चनरंतर अश्रुपात आहे ह्ा कुलाच्या नचशबी! 
भोवतो आहे आता तो ईडीपसिाि शाप 
त्याच्या मुलानंा आम्हा िोर्ानंा! 
पि वळे नाही आता रडायला प्रकवा चवव्हळायला 
भय वाटते– या मनोयातनािंी अशी वाढ होईल िुःसह 
व लवकरि कळेल चकतीसे सत्य ठरते 
साथस नावाच्या पॉलीनायसीझच्या ढालीवर झळकिारे चित्र, 
सोन्याने ठसवलेली, ढालींवर िमिम करिारी 
ती अक्षरे आचि त्यािा खुळेपिा. 
ही िेतात का पाहू त्याला हद्दपारीपासून मुक्त्तता! 
जर कधी न्यायिेवतेने – झ्यसूच्या कुवार कन्येने– 
अनुग्रह केला असता त्याच्या कृतींवर चविारावंर 
तर झाला असता तो चवजयी स्विेशागमनी. 
पि गभसस्थ अंधारातून मुक्ता झाला जेव्हा तो, 
प्रकवा त्याच्या बाल्यिशते 
प्रकवा वयात िेिाच्या क्षिी 
प्रकवा िाढीिी लव िाट होऊ लागली तेव्हा – 
या कोित्याही वळेी न्यायिेवतेने त्याला म्हटला नाही आपला शब्िानंी 
वा नजरेने. 
आता तर त्याच्यािमुळे त्यािी नगरी अत्यािार पीचडत असता 
मुळीि राहिार नाही न्यायिेवता त्याच्या पाठीशी उभी 
जर चतने रे्तला अशा माथेचफरु मािसािा पक्ष 
तर ती रे्ईल मारुन चशक्का असत्यािा स्वतःच्याि भाळी. 
असा चवश्वास मनात धरुन 
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उभा ठाकिार आहे त्याच्यासमोर मी हो,– मी स्वतःि. 
माझ्याचशवाय िुसऱ्या कुिाला जास्त हक्क आहे त्याच्याशी लढण्यािा?  
मी होईन त्याच्या तोडीस तोड – 
प्रमुख प्रमुखाशी, भाऊ भावाशी, 
शत्र ूशत्रूशी अशी होईल ही लढाई! 
(आपल्या सेवकास) 
धावत जाऊन रे्ऊन ये माझे पोटऱ्यािें चिलखत 
भाले आचि िगड यापंासून रक्षि करायला. 

  
सैणनक : ईडीपसिे पुत्र, परमचप्रय स्वामी, नका, नका! 

कशाला र्ालता आपल्या मनोवृत्तीिा मेळ 
आपल्या बंधंूच्या पाखंडी वृत्तीशी? 
कॅडचमआिे सैचनक आरगॉसच्या सैचनकीशी 
हातर्ाईस येऊन लढताहेत तेवढे पुरे आहे. 
शुद्धी करता येईल असल्या रक्त्तपाताच्या पापािी. 
पि तुम्हा िोर्ािें रक्त आहे एक. 
अशा भ्रातूहत्येच्या पातकािा कलंक 
नाही पुसून काढता येिार युगे लोटली तरीही. 

  
एटीओक्लीि : कमसभोग भोगायिाि असेल तर 

चनिान नसू िे त्यामधे काहीही लज्जास्पि. 
आहेि काय मृताचं्या जमावात गेल्यावर 
अचभमान बाळगावा असे त्याहून िुसरे? 
पि इभ्रत गमावनू चवनाश झाला तर  
चनष्ट्फळ ठरिार ती शवेटिी आशाही. 

  
नारीवृांद : काय करायिा आहे तुझा चनधार, माझ्या पुत्रा? 

नको जाऊस. 
उफाळिारा चवकारावगे आचि युद्धतृष्ट्िा याचं्या आहारी. 
आता तुझ्यात जी उसळी मारते आहे ना 
ती वृत्ती आहे िुचरतािी बाळा– 
हाकलून लाव चतला ती वाढण्याआधीि. 

  
एटीओक्लीि : चनकराला आले आहे आता हे कृत्य; ईश्वरी इच्छेिे आहे  

तशी येऊ िे आता िालून 
चवनाशािे वािळ, नरकािे उधाि आचि फीबसिा [िीबसचा दे्वष : फीबस म्हिजे सूयसिेव अपॉलो. या 

बद्दलिे अचधक स्पष्टीकरि नारीवृंिाच्या गीतातील ४ था कडव्यात आढळेल. टीप १४ पहा.] दे्वष  
होऊ िे या साऱ्याकंडून 
लेईअसच्या कुलािा संहार – 
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अगिी शवेटिा मािूस मरेपयंत. 
  
नारीवृांद : रक्त्तपाताच्या या यागािी बफेाम लालसा 

िेतवते आहे तुला कायसप्रवृत्त व्हायला. 
पि पचरिाम होतील भीषि तुझ्या या कृतीिे  
कारि तू तोडिार आहेस लिके मानवी मासंािे.  
आचि अशा ह्ा रक्त्तपाताला नाही वैध अनुमती. 

  
एटीओक्लीि : खरे आहे पि– 

त्वचरत मरिे श्रेयस्कर उशीरा मरण्याहून असे आश्वाचसत  
चनष्ठूर कोरड्या डोळ्यानंी माझा पाठलाग करीत 
माझ्या चपत्यािा िुष्टशाप चनयुक्त करतो आहे मला 
पार पाडण्यासाठी हा यज्ञचवधी. 

  
नारीवृांद : िेऊ नकोस लक्ष मुळीि त्याच्याकडे 

स्थैयस येताि तुझ्या समृद्धीला 
म्हििार नाहीत कोिीही तुला भ्याड. 
तुझ्याकडून जेव्हा िेवता स्वीकारतील समर्मपत हव्यद्रव्ये, 
िूर पळेल ना तेव्हा 
तुझ्या खुळातले हे कृष्ट्िवस्त्रधारी चपशाच्च? 

  
एटीओक्लीि : िेवानंी केव्हाि सोडून चिली आहे 

आमच्या बद्दलिी आल्या. 
शकंा नाही मला त्याबद्दल. 
इस्च्छताहेत ते यज्ञीय हव्य आमच्याकडून आमच्या मरिािे. 
आपल्या चनयुक्त अंतापासून िूर का सराव ेयापुढे चविकून? 

  
नारीवृांद : मागे चफर सोडून िे तो चविार; अजूनही वळे गेली नाही. 

अजूनही – इतक्या िीर्सकाळानंतरही 
ईश्वरी वैरभावािा वारा बिलील चिशा. 
होईल त्यािा श्वास वत्सल, जास्त सौम्य 
जरी आहे तो अजून रोरावत पूवीसारखाि. 

  
एटीओक्लीि : भडकवला हा प्रकोप ईडीपसच्या शापाने 

रोज रात्री माझ्या स्वप्नात येते ज्यािी आकृती  
तो असला पाचहजे सच्चा भचवष्ट्य द्रष्टा – 
तो वाटून िेतो आम्हाला आमिा वारसा. 

  
नारीवृांद : स्त्रीच्या शब्िाला यश येऊ िे रे 
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तुझे मन वळवायला, तुझ्या इच्छेचवरुद्ध सुद्धा. 
  
एटीओक्लीि : सागंून टाक तुला काय सागंायिे आहे ते 

नको लावसू लाबंि, आचि आटप लवकर. 
  
नारीवृांद : चवनंती करते – ‘कुठेही जा सातव ेिार सोडून.’ 
  
एटीओक्लीि :  धारिार केला आहे मी माझा चनधार, 

बोथट होिार नाही तुझ्या सहस्त्र शब्िानंीही तो आता. 
  
नारीवृांद :  मोठ्या शूरपिाने चमळवला नसला तरीसुद्धा 

पसंत पडतो िेवानंा चवजय. 
  
एटीओक्लीि :  शस्त्रसज्ज योद्धयाने स्वीकाराव ेअसे नाही हे ध्येयवाक्य. 
  
नारीवृांद : तयार आहेस का तू आपल्या स्वतःच्या बंधूच्या रक्त्तािी लूट करायला? 
  
एटीओक्लीि :  सुटका नसते कोिािीही 

िेवानंी कायसवाहीत आिलेल्या चवनाशापासून 
(एटीओक्लीज चनर्नू जातो) 

  
नारीवृांद :  थरकाप होतो काळजािा माझ्या चविार करताना 

साऱ्या कुलािा संहार करिाऱ्या शक्तीिा – 
भावी संकट अिूकपिे सागंिारी 
अन्य िेवताकंडून चभन्न अशी ही िेवता–इचरचनज– 
एका चपत्याच्या शापाने जागतृ झालेली. 
पहा करते आहे ती पूती संतप्त प्राथसनािंी, 
ज्या उच्चारल्या ईडीपसने आपल्या उन्मािावस्थेत. 
ईडीपसच्या पुत्रानंा परस्परनाशाला प्रवृत्त करिारी हीि ती दे्वषभावना. 
त्याचं्या वारशािी वाटिी करायला 
िूर वरच्या चसचथआहून आलेला कॅलीबस 
त्यािंी मालमत्ता कठोरपिे चवभागून िेिारा तो परका मनुष्ट्य 
म्हिजेि आहे चनर्ृसि काळजािी तलवार. 
त्यािा पोलािाने टाकले आहेत फासे 
आचि चिली आहे त्यानंा नेमून भमूी– 
मृत मािसे व्यापू शकतील एवढीि. 
मात्र नाही त्यािंा वाटा या चवस्तीिस मिैानातं 
 
मािसे ठार होतात जेव्हा बाधंवाचं्या हातून, 
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बंधूिा खून होतो जेव्हा बंधूकडून, 
काळवडंिारे, वाळिारे लालकृष्ट्ि रक्त्त जेव्हा 
चपऊ लागते भमूीतील माती 
तेव्हा कोि चमळवनू िेईल शुद्धीिे साधन?  
कोि र्ालवील धुऊन पुसून कलंक त्यािा? 
हाय रे वशंा 
जुन्या काळिी आचि नव्या काळािी 
िोन्ही होताहेत एकत्र पापोद्भविुःखे तुझी! 
 
अचभपे्रत आहे मला फार फार पूवी पेरलेले पाप 
ज्याबद्दल झाले चवनाचवलंब शासन तेव्हाि त्या चपढीला. 
पि अजूनही भोवते आहे ते चतसऱ्या चपढीला 
पृथ्वीच्या नाचभस्थानी असलेल्या चपचथआच्या मंचिरात 
तीनवळेा कौल िेऊन बजावले होते अपॉलोने लेईअसला [अपॉलोने लेईअसला – अपॉलोने 
लेईअसला बजावले होते की तू अपत्यहीन राचहलास तरि नगरीिा बिाव होईल. ती आज्ञा लेईअसने मोडली म्हिून 
अपॉलोिा त्याच्यावर कोप झाला.] 
‘नगरी सुरचक्षत रहायला हवी असेल तर 
मरेपयसत राहा चनपुचत्रक.’ 
पि मानली नाही लेईअसने अपॉलोिी आज्ञा 
 
आहारी जाऊन अचववकेी वासनेच्या 
चिला जन्म लेईअसने पुत्राला – आपल्या स्वतःच्या नाशालाि–  
चपतृहत्या करिाऱ्या ईडीपसला! 
वाढला ईडीपस ज्या आपल्या मातेच्या गभात 
त्याि चनचषद्ध भमूीत पेरले त्याने आपले बीज, 
आचि मग आपल्या या कृत्यािे अर्ोरी फळ 
िाखाव ेलागेल त्याला. 
कारि चहरावली गेली त्यािंी सारासार बुद्धी आचि 
एकत्र आिले त्यानंा कुठल्या तरी वडे्या प्रवृत्तीने. 
 
कोसळू लागली संकटे मग 
उफाळत पुढे पुढे रु्सिाऱ्या समुद्र वीिींसारखी.. 
फुटते एक लाट, िुसरीला उिलते.. 
उसळतात मग तीन लाटा एकवटून 
आचि उफाळतो तो लोंढा आमच्या नगरीच्या जहाजाभोवती.. 
मरि आचि जीवन यामंधील सरहद्द 
राहात नाही मग तटबंिीपेक्षा रंुि.. 
धास्ती वाटते मला जाईल पार बुडून एकिमि 
थीब्स नगरीबरोबर समग्र राजकुल. 
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प्रािीन िैवी भचवष्ट्यवािीने उच्चारलेला शाप 
वतसमानात उतरु लागला की 
चकती क्लेशकारक होते ते कमसभोगािे ओझे. 
चवनाशाच्या शक्ती वगे रे्ऊ लागतात, 
करीत नाहीत त्या गय कोिािीही. 
रोटीवर–ऐचहकावर जगिारे जेव्हा बनतात 
समृद्ध आचि वाजवीपेक्षा जास्त थोर 
तेव्हा जहाजािा भार हलका करण्यासाठी 
द्यावा लागतो त्यानंा करभार जहाजाच्या खोल तळभागातून 
 
मानवी िेहािी चशकार करिाऱ्या चपशाच्यापासून 
मुक्त केला जेव्हा आमिा िेश ईडीपसने, तेव्हा– 
गिीने िाटलेल्या नगरिौकात झाला जयजयकार त्यािा. 
केला होता काय असा भव्य सत्कार 
कुिािा कधी, िेवानंी प्रकवा स्वनगरवाचसयानंी? 
 
पि जेव्हा जािीव झाली त्या हतभाग्याला  
चकती अमंगल आपली लग्नगाठ होती त्यािी,  
तेव्हा मनोविेनानंी तडफडत, कृतपापाने थरथरत  
मनावरिा तोल ढळून 
चपत्याला ठार करिाऱ्या आपल्या हातानंी 
फोडून रे्तले त्याने आपले डोळे 
िुःसह झाले होते ज्यानंा आपल्याि पुत्रािें िशसन. 
 
जेव्हा प्रत्यक्ष त्याच्या मुलानंा रुिेनाशी झाली त्यािी उपस्स्थती  
स्वगृहातली 
तेव्हा क्रोधाचवष्ट होऊन चभरकाव ूलागला तो 
त्याचं्यावर कटुवािीने शापावर शाप. 
म्हिाला, ‘लवकरि येईल अशी वळे 
जेव्हा घ्याल तुम्ही चवभागून आपला वारसा 
तलवारीच्या पात्याने, प्रहसािाराने. 
भयकंचपत होते आहे मी या चविाराने 
की आला की काय तो क्षि दु्रतगतीने आताि 
एचरचनजकडून त्यािा शाप फलदू्रप होण्यािा. 
(एक िूत येतो.) 

  
दूत : आपल्या माताचं्या गुडध्याशंी बसून थरथर कापिाऱ्या लेकींनो, 

धैयािी कास धरा. 
वािली आहे आपली थीब्सनगरी िास्यापासून. 
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त्या गर्मवष्ठाचं्या िपोक्त्ती चमळाल्या आहेत धुळीस.  
शातं सागरी पोिली आहे वािळानंतर थीब्सनगरी  
आपले तट उभे आहेत भरभक्कम – 
आत प्रवशे करण्यास एकही फट चमळाली नाही. 
त्या धडका िेिाऱ्या लाटानंा. 
शत्रूशी लढले चनकराने आमिे चवश्वासू सैचनक 
चपटाळले त्याला मागे 
कारि खडे होते करून छातीिे कोट 
आपल्या प्रवशेद्वारासंमोर ते 
आता के्षम आहे सवसत्र – बहुताशंी सहाद्वाराजंवळ. 
पि चनवडले सातव ेद्वार 
सातािंा सेनानी असलेल्या भयावह अपॉलो िेवाने स्वतःसाठी  
त्यानेि लावली ईडीपसच्या र्राण्याला भोगायला फळे 
लेईअसच्या प्रािीन पातकािंी 

  
नारीवृांद : र्डले तरी काय? 

उभे राचहले आहे का काही नव ेअचरष्ट आमच्या नगरीपुढे? 
  
दूत : नगरी तशी के्षम आहे. परंतु ईडीपसिे िोन पुत्र – 
  
नारीवृांद : काय झाले त्यानंा? 

सुित नाही काही मला. भीती वाटते आहे काय कानी पडेल यािी 
  
दूत : वा, असे काय करता. हे पहा – 

शातं राहा आचि ऐकून घ्या – ईडीपसिे िोन्ही पुत्र – 
  
नारीवृांद : हाय रे िेवा! िुःखिायकि चिसते आहे काहीतरी. 

वाईटात वाईट असे काही तरी र्डले आहे 
असा तकस  केल्याचशवाय राहावति नाही मला. 

  
दूत : िोरे्ही सारखेि आचि पूिसपिे – 
  
नारीवृांद : झाला काय त्यािंा िुःखि अंत? 

शोकवाता असली तरीही सागंून टाक ती आता. 
  
दूत : िोरे्ही मरि पावले, ठार केले त्यानंी. परस्परानंा. 
  
नारीवृांद : ठार करण्याच्या लालसेत 

प्रत्येकािे आपल्या भावाशी भलतेि साम्य. 
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दूत : कायस प्रवृत्त करिारे प्रत्येकािे िुिैव अगिी िुसऱ्यासारखेि– 

त्या िुिैवाने आता केला आहे पुरा चवनाश 
त्याचं्या कमनचशबी वशंािा. 
याप्रमािे प्रसंग आहे हा आनंिोत्सवािा 
तसाि आसव ेगाळण्यािाही. 
आपली नगरी आहे उन्नचतमागावर 
मात्र चतच्या िोन्ही सेनानींनी व प्रमुखानंी 
अशी चवभागिी केली आहे आपापल्या वारशािी  
चसचथआमधे र्डवलेल्या पोलािी तलवारींनी. 
आत त्याचं्या मालीकीिी जागा असेल – 
प्रत्येकाच्या थडग्याला पुरेल एवढी. 
चतथेि नेत आहे वाहून त्यानंा 
त्याचं्या िुःखाकुल चपत्याच्या शापािा अचनष्ट वारा. 
याप्रमािे थीब्सनगरी तर वािली, 
परंतु चतिे स्वामी असलेले िोन्ही बंधू नाश पावले.  
परस्परानंी वाहवलेले एकमेकािें रक्त्त 
चपऊन टाकले आहे आता भमूीने. 
(िूत जातो) 

  
नारीवृांद : शास्क्त्तशाली झ्यूस िेवा, 

आमच्या नगरीच्या संरक्षक िेवतानंो, 
तुम्हीि आहात तारिहार कॅडमसच्या नगरीच्या तटािें 
म्हिूनि बिावली थीब्सनगरी काहीही अपाय न होता.  
मानावा का मी आनंि? करावा का मी जयर्ोष?  
की करु मी शोक आमच्या युद्धातील सेनानींसाठी– 
ियनीय, हतभागी, चनपचुत्रक अशा ? 
आपल्या नावातील आशयाला जागून [आपकया नावातील आशयाला िागून– हे शब्ि एटीओक्लीजला 
उदे्दशून आहेत. तसेि पॉचलनायसीझलाही उदे्दशून आहेत. एटीओक्लीज म्हिजे ‘सत्कीती’ आचि पॉचलनायसीझ म्हिजे 
‘वैराने भरलेला’] 
वैरभावाने ओतप्रोत भरलेल्या 
आपल्याि पापी उचद्दष्टाकंडून नाश पावलेल्या? 

  
नारीवृांद : 
(पणहला गट) : 

हाय रे! र्राण्याला चमळालेला शाप –  
हाय रे! ईडीपसिा शाप! 
काळ्याकुट्ट चनराशनेे माखलेला 
यस्त्कंचितही, ियामाया न िाखविारा शाप! 
भयंकर गारठ्याने वढेले आहे माझे काळीज, 
जेव्हा मी ऐकले मािसाच्या शरीरातून, 
रक्त्तािे पाट वाहताहेत, 
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मािसे तडफडून मरताहेत 
तेव्हा गेली माझ्या डोळ्यापुढून तरळून 
वडे लाविारी दृश्ये 
आचि गाचयले मी गीत, 
ते होते अंत्यससं्कार गीत असे गीत युद्धकाळात गािे म्हिजे 
अत्यंत वाईट लक्षि नाही का! 

  
नारीवृांद : 
(दुसरा गट) :  

असेि काही नाही. 
परंतु त्याच्या चपत्याने उच्चारलेल्या शापाने 
वसूल केले पुरते आपले येिे 
कमी न करता चशक्षा यस्त्कंचितही. 
साऱ्याला कारि झाला लेईअसिा आज्ञाभगं. 
नगरािी काळजी चकतीही िक्षतेने वाचहली तरी 
भचवष्ट्यवते्यानंी वतसवलेल्या र्टनानंा 
नाही थोपव ूशकिार ती. 
बाबानंो, साऱ्यानंा शोक करायलाि हवा तुमच्यासाठी 
तुम्ही खरेि का केलेत हे अचवश्वसनीय कृत्य? 
हे ियनीय सत्य आहे? नसेल ना ही अफवा? 
(एटीओक्लीज आचि पॉलीनायसीझ यािें मृत िेह रे्ऊन येिारा जमाव 
चिसू लागतो.) 
पहा, पहा 
हे दृश्यि सागंते आहे सारे स्पष्टपिे, 
मुळीि नाही आवश्यकता र्ोषिा करिारािी 
चिसते आहे आम्हाला हे हृियभेिक दृश्य 
िोर्ािंी परस्परहत्येिी उचद्दष्टे 
समाचवष्ट झालेली एकाि िारुि चनयतीत. 
आता काय उरले आहे येथे िुःखाचशवाय? 
िुःखापासूनि झाला ज्यािा जन्म ते लेकरु 
आले आहे शवेटी आपल्या हक्काच्या र्री. 
तर मग या पुढे सख्यानंो, 
होऊ द्या तुमिे उसासे, अनुकूल वारे 
अन् कपाळावर हात मारताना होिारा आवाजि 
वल्ह्ािंी पाण्यातली सळसळ. 
पचरचित धाप्रमकचवधी आहे हा 
ॲकेशनॅ निीवरुन ते पचवत्र जहाज [पणवत्र िहाि– आत्म्यानंा रे्ऊन मृत्युिी निी पार करिारे जहाज 
आचि चमचनटॉरने राक्षसावर चवजय चमळवायला थीसीअसला मित करिाऱ्या अपॉलो िेवािे आभार मानण्याच्या 
धमसकायासाठी िरवषी अथेन्सहून डेलॉस बेटाकडे चनर्िारे पचवत्र जहाज या िोर्ातंील चवरोध या चठकािी नारीवृंि 
िाखवीत आहे. डेलॉसिा अथस ‘सुिशसन’ डेलॉस बेट अपॉलोिे पचवत्र स्थान होते. धमसपालन करिाऱ्या पचवत्र लोकानंाि 

त्या चठकािी उतरण्यािी आज्ञा असे.] पुढेपुढे पाठवण्यािा!  
ते काळ्या चशडािें, पुष्ट्पमालानंा अंतरलेले जहाज. 
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अशा भमूीकडे पाठवायिे आहे की 
चजथे अपॉलो िेवािा संिार होऊं शकत नाही 
जी भमूी सवांिे सारखेि स्वागत असते करीत, 
चजथे उिास अंधार उजळत नाही कधी सूयसप्रकाशाने. 
 
(मृतिेह खाली ठेवण्यात येतात. अँचटगॉनी आचि इस्स्मनी [अणँटगॉनी आणि इस्कमनी – आक्रोश 
माझ्या हृियातून ह्ा सवस ओळी प्रचक्षप्त आहेत. त्या िोर्ी बचहिी एकामागून एक अशा ज्या शोकगीताच्या ओळी गातात त्या 
खरे तर नारीवृंिासाठीि चलचहलेल्या आहेत. तसेि र्ोषिा िेिारा येतो येथूनि सगळा भागही प्रचक्षप्त आहे असे काही 

समीक्षक मानतात.] प्रवशे  
करतात) 
ह्ा पहा आल्या अँचटगॉनी आचि इस्स्मनी, 
पार पाडिार आहेत त्या 
आपल्या बंधंूसाठी शोक करण्यािे िुःखि कतसव्य. 
मला ठाऊक आहे, त्याचं्या पे्रमळ अंतःकरिातील शोकावगे 
पूिस तळमळीने व्यक्त्त होईल 
िीर्स व उचित अशा चवलापातून. 
पि त्या काही बोलण्याआधीि 
पार पाडू आपि आपले कतसव्य 
चवनाशाच्या चपशाच्चािे स्तोत्र उच्चारु स्वर िढवनू. 
मृत्युिेवािे चतरस्कृत चवजयगीत गात राहू. 
 
हाय! 
वक्षस्थळावंर झगे बाधंिाऱ्या साऱ्या चस्त्रयाहूंन  
तुमच्या नचशबी आले आहे अचधक िुःख 
आपल्या बंधंूपायी. 
मी रडते चवव्हळते आहे 
त्यातं नाही नुसता िेखावा मुळीि. 
खरोखरि उठतो आहे आतस आक्रोश माझ्या हृियातून. 

  
नारीवृांद : 
(पणहला गट) : 

हाय रे! चकती अचववकेी वृत्तीिे होता तुम्ही!  
चप्रय आप्तजन वळवू शकले नाहीत तुम्हाला.  
िुष्ट्कृत्यािंा नाही आला तुम्हाला उद्वगे कधी.  
आपले समग्र शौयस– शोिनीय ठरले ते अखेर!  
ते शौयस वापरुन तुम्ही काय केलेत तर– 
उलथून टाकेलत आपल्याि चपत्यािे कुल. 

  
नारीवृांद : 
दुसरा गट ) : 

शोिनीय तर खरेि! आपल्या कुलािा नाश करण्यासाठी  
त्यानंी ओढवनू रे्तले शोिनीय मरि स्वतःवरि 

  
नारीवृांद : अरेरे! हाय! हाय! 
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(पणहला गट) : (पॉलीनायसीझला) 
तू जमीनिोस्त केलेस तट 
प्रत्यक्ष आपल्या र्राच्याि प्रभती. 
(एटीओक्लीजला) चमळवलेस तू राजप्रसहासन– 
पि पचरिामी कुऱ्हाड मारुन रे्तलीस स्वतःच्याि पायावंर.  
(िोर्ानंाही) 
चमटवलात तुम्ही आपला कलह आता तलवारींनी. 

  
नारीवृांद : 
(दुसरा गट ) : 

तुमच्या चपत्याच्या–ईडीपसिा शाप 
तंतोतंत तडीस नेला त्याच्या भीषि इचरचनसने 

  
नारीवृांद : 
(पणहला गट) : 

पहा, कुठे वार लागतेत त्यानंा, 
पहा चवद्ध झाल्या आहेत िोर्ाचं्याही कुशी 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा) : 

चवद्ध झाली आहेत खरीि  
एकाि माऊलीच्या हाडामासातून पोसली गेलेली िोन्ही शरीरे. 

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला ) : 

हाय! कसले वारे चशरले होते िोर्ाचं्या अंगात! 
 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा) : 

हाय! शाप होता त्यानंा परस्परहत्येिीि चनयती होती त्यािंी! 
 

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला ) : 

त्यानंा बसला िुिैवािा तडाखा – 
झाला अचधक जोरिार त्याचं्या अविसनीय चवकारावगेाने.  
आचि र्ातक ठरला उभयतानंा – 
त्यािंा वशं व त्यािें जीवन यानंा. 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा ) : 

त्या िुिैवाला आिखी जोर िढला त्याचं्या चपत्याच्या शापाने. 
िोर्ाचं्यात अगिी भेिभाव न करता 
चभरकावला त्याचं्यावर िेहिंड त्याने. 

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला) : 

आमच्या भमूीवर पसरत आहे त्याचं्याबद्दलिा शोकस्वर  
नगरीिे बुरुजसुद्धा करताहेत आकं्रिन 
हरपलेल्या आपल्या चप्रयवीरासाठी 
शोकाचवष्ट होते नेहमीि भमूी. 
चजच्यासाठी त्यानंी चिले आपले प्राि ती थीब्जनगरी  
करते आहे आता प्रतीक्षा नव्या वारसािी– 
कोिीि सध्या हक्क नाही सागं ूशकत चतच्यावर. 
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नारीवृांद : 
(गट पणहला) :  

थीब्जनगरीसाठीि तर त्यानंी माडंला होता कलह– 
तो िीर्स कलह संपला शवेटी त्या िोर्ाचं्या मृत्यूने. 

  
नारीवृांद : अधीर मनाने त्यानंी रे्तला वाटून वारसा 

आपल्या योग्य चहश्श्यासाठी जागरुक राहून. 
त्याचं्यावर पे्रम करिारे िोष िेतातेत 
चनिायकाला – त्या तलवारीला. 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा) : 

िशसवीत नाही कुिीि कृतज्ञता ॲरीजला– त्या युद्धिेवाला. 
 

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला) : 

ते पहुडले आहेत आता चजथे त्या स्थानी 
पोिवले त्यानंा तलवारींच्या लोखंडी पात्यानंी चजथे. 
तलवारींिी लोखंडी पातीि िेतील लवकरि चवभागून 
त्यानंा त्यािंी चपतृभमूी. 
–कुठली भमूी? कशी चवभागिार? चविारण्याजोगे प्रश्न! 
िोरे्ही रे्तील वाटून थडगे आपल्या चपत्यािे. 

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला) : 

िेताना त्यानंा अखेरिा चनरोप 
फाडून जाताहेत आमिी काळजे 
आमच्या उच्चरवातील आक्रोशाने. 
आमिे आकं्रिन आहे उत्स्फूतस, 
आमिे िुःख आमिे स्वतःिे. 
आमच्या व्यचथत चविारातं जागा नाही आनंिाला. 
ह्ा िोन राजपुत्रासंाठी शोक करताना 
आमिी काळजे किाकिानंी चझजताहेत. 
जशाजशा त्याचं्यातून झरताहेत डोळ्यावंाटे आसव.े 

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला) : 

िुःखी जीव िोरे्ही नमूि करु एवढेि त्याचं्याबद्दल की  
आपल्या नगरवाचसयानंा आचि सवस थराच्या परिेचशयानंा  
चिली त्यानंी 
मृत्यूिी चवध्वसंक बहुमूल्य मेजवानी! 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा) : 

मुलाचं्या माता म्हिविाऱ्या अन्य कोित्याही चस्त्रयाहूंन  
त्याचं्या आईिा कमसभोग होता चकती खडतर. 
स्वीकारले होते चतने आपल्या पुत्रालाि पती म्हिून. 
 हे ते िोरे् चतने नंतर जन्म चिलेले पुत्र. 
आचि हा असा झाला त्यािंा शवेट. 
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एकाि बीजातून चनमाि झालेल्या हातानंी 
नष्ट केली आहेत परस्परािंी जीचवते. 

  
नारीवृांद : 
(गटपणहला) : 
 

एकाि बीजातून वाढलेली िोरे्ही 
एकत्र पेरले आहेत आता भमूीमधे, 
त्याचं्याबरोबर त्यािंा वशंही पहुडला आहे आता  
कायमिा भमूीवर 
वैराच्या धारिार टोकाने अलग केले एकमेकापंासून  
त्यानंी आपले जीचवत. 
आचि माथेचफरु मत्सरात झाली पचरिती 
त्याचं्या कलहािी. 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा) : 

संपले त्यािें वैर आता. 
एकमेकातं चमसळताहेत आता त्यािंी जीवने. 
रक्तािे तळे चजरत आहे मातीत त्या स्थानी. 
आता मात्र झाले ते खरोखरि एकाि रक्तािे. 
कठोर पद्धतीने भाडंि चमटविारा होता तो– 
तो अपचरचित, समुद्रातून आलेला. 
आगीतून बाहेर झेपाविारा– 
र्ासून धार लावलेला लोहखंड, 
मालमते्तिी वाटिी कडक चनष्ठुरतेने करिारा 
आहे तो चपत्यािा शाप प्रत्यक्षात आििारा ॲरीज.  

  
नारीवृांद : 
(गट पणहला) : 

गरीब चविारे हे जीव! चमळाला त्यानंा त्यािंा चहस्सा 
मानविेहाच्या मोजमापाइतका– ईश्वर िेतो मािसानंा तेवढा.  
परंतु असेल त्याचं्या शरीराखाली 
पृथ्वीिा अमयाि खोल खोल चवस्तार. 

  
नारीवृांद : 
(गट दुसरा) : 

हाय रे! मढवलात तुम्ही आपला वशं 
अगचित िुःखाचं्या पुष्ट्पमालानंी. 
चिवसाच्या अखेरी जय चमळतो तो शापिेवतेला 
ककस श प्रकिाळते ती मग चवजयोन्मािाने 
पराभतू र्राण्यािी संपूिस वाताहत झाली म्हिून. 
लढले चजथे ते त्या िाराशी उभे आहे 
चवध्वसंािे जयचिन्ह. 
त्याचं्या िुिैवाने त्या िोर्ानंा केले होते पराभतू. 
आचि मगि त्याने आवरला आपला हात. 
(अँचटगॉनी आचि इस्मीनी रंगभमूीच्या मध्यभागी येऊन मृतिेहाजंवळ 
जाऊन चवलाप करु लागतात) 
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अँणटगॉनी : तू त्याला जखमी केलेस, 

पि त्यानेही तुला जखमी केले. 
  
इकमीनी : तू मरि चिलेस तसेि मरि तुलाही चमळाले. 
  
अणँटगॉनी : तू ठार केलेस भाल्याने– 
  
इकमीनी : तू मारला गेल्यास भाल्याने– 
  
अणँटगॉनी : ियनीय होती तू केलेली जखम 
  
इकमीनी : ियनीय होत्या तुझ्या यातना त्याच्या भाल्याने झालेल्या. 
  
अणँटगॉनी : उडू िे आक्रोशािा स्वर 
  
इकमीनी : पडू िेत आसव े
  
अणँटगॉनी : मृत झालेल्या तुझ्यासाठी 
  
इकमीनी : ठार करिाऱ्या तुझ्यासाठी 
  
अणँटगॉनी : हंुिक्यानंी प्रक्षुब्ध झाले आहे माझे हृिय. 

चवव्हळत आहे माझा आत्म्या माझ्या शरीरात. 
  
अणँटगॉनी : बधंो, आकं्रिन करते आहे तुझ्यासाठी 
  
इकमीनी : बंधो! चकती शोिनीय अवस्था तुझी ही 
  
अणँटगॉनी : तू मारला गेलास स्वतःच्या बंधूकडून 
  
इकमीनी : तू मारलेस स्वतःच्याि बंधूला 
  
अणँटगॉनी : या िुहेरी िुःख बोलण्यािे नचशबी आले. 
  
इकमीनी : हे िुहेरी िुःख पाहण्यािे नचशबी आहे. 
  
अणँटगॉनी : एका िुःखाच्या सचन्नधि िुसरे िुःख! 
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इकमीनी : एक िुःख िुसऱ्या िुःखािे भावडं! 
  
नारीवृांद : हे िैवा! तुझ्या िेिग्या असतात कू्रर आचि िुःखिायक! 

हाय रे! ईडीपसच्या वदं्य कृष्ट्िछायािेहा, 
चकती मोठे आहे तुझे सामथ्यस, हे अगम्य सूडिेवते! 

  
अणँटगॉनी :  चकती शोककारक, भयानक दृश्य हे! 
  
इकमीनी : हद्दपार झालेला, आला स्वगृही माझा बंधू. 

त्यािे स्वागत अशा तऱ्हेने करायिी वळे यावी ना? 
  
अणँटगॉनी : त्याने हत्या केली तरीही 

आपले र्र परत चमळव ूशकला नाही तो. 
  
इकमीनी : आचि त्याने आपले र्र वािवले पि तेव्हाि आपले प्राि गमावले. 
  
अणँटगॉनी : त्याने आपला जीव गमावला 
  
इकमीनी : आचि आपल्या बंधूिा रे्तला 
  
अणँटगॉनी : चकती अचविारी िोरे्ही पुत्र! 
  
इकमीनी : अखेर िोर्ािंीही चकती तीव्र आशाभगंात! 
  
अणँटगॉनी : िोर्ानंाही उदे्दशून तेि िुःखी अचभमान उच्चारावयािे! 
  
इकमीनी : तेि अश्रू चतहेरी यातनासंाठी गाळावयािे! 
  
नारीवृांद : हे िैवा, तुझ्या िेिग्या असतात कू्रर आचि िुःखिायक! हाय रे  

ईडीपसच्या वदं्य कृष्ट्िछायािेहा, चकती मोठे आहे तुझे सामथ्यस, हे अगम्य  
सूडिेवते! 

  
अणँटगॉनी : आता उमगते आहे तुला आपल्याहातून र्डले पाप 
  
इकमीनी : तुला पि त्याि क्षिाला झाले ते ज्ञान. 
  
अणँटगॉनी : जेव्हा तू आलास परतून थीब्ज नगरीला. 
  
इकमीनी : जेव्हा तू आपल्या भावाशी लढायिे ठरवलेस. 
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अणँटगॉनी : चकती भयानक कहािी आहे ही! 
  
इकमीनी : चकती भयानक आहे दृश्य हे! 
  
अणँटगॉनी : अरेरे! केवढ्ा ह्ा यातना! 
  
इकमीनी : अरेरे! केवढा हा अन्याय 
  
अणँटगॉनी : राजकुलावर आचि थीब्जनगरीवर! 
  
इकमीनी : त्याचं्याहूनही माझ्यावरिा अन्याय जास्त! 
  
अणँटगॉनी : हाय! हाय! केवढी ही परमावधी मूखसपिािी आचि यातनािंी! 
  
इकमीनी : हाय रे! झाला नसेल इतका छळ कुिािा कधीही मानवजातीत. 
  
अणँटगॉनी : त्यािंी मूखसपिािी वागिूक 
  
इकमीनी : होती झपाटलेल्या मािसासंारखी. 
  
अणँटगॉनी : कोिती जागा चनवडूया त्यािें िफन करण्यासाठी? 
  
इकमीनी : चजथे त्यानंा जास्तीत जास्त मानविंना चमळेल अशी 
  
अणँटगॉनी : हाय! हाय! त्रास होईल त्याचं्या चपत्याला 

जर ते पहुडले त्याचं्यािजवळ तर 
(र्ोषिा िेिारा येतो) 

  
घोषिा : कॅडचमआ नगरीच्या कायसवाही राज्यकत्यांिे 

मनोगत आचि चनिसय 
र्ोचषत करीत आहे मी समस्त लोकापंढेु. 
असा हुकूम करण्यात आला आहे की– 
‘एटीओक्लीजिे शव पुराव ेत्याच्या स्विेशभमूीत  
त्याच्या नगरीबद्दलच्या चनष्ठिेी किर करुन 
कारि नगरीच्या काजासाठी त्याने 
स्वखुशीने चिली शत्रूशी टक्कर 
स्वतःच्या प्रािािे मोल िेऊन. 
वाडवचडलाचं्या िेवािंी मंचिरे 
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उध्वस्त होऊ िेण्यािा कलंक 
रे्तला नाही त्याने आपल्या माथ्यावर. 
तरुि मािसंानंा मरि यायला हव ेअशाि जागी  
मानािे मरि आले त्याला.’ 
हा आहे चनरोप त्याच्याबाबतिा. 
 
इथे पडला आहे त्यािा भाऊ पॉलीनायसीझ 
फेकून द्यायिे आहे त्यािे पे्रत–िफन नाही करायिे त्यािे.  
कुत्र्यानंा खाऊ द्या त्याला फाडून तोडून. 
केला असता नाश ह्ाने कॅडमस नगरीिा 
जर प्रचतकाराला उभा ठाकला नसता त्याच्या मागात कुिी िेव  
त्याच्या भावाच्या भाल्याच्या रुपाने. 
तर याने नाश केला असता या कॅडमस नगरीिा. 
नगरीिा चवनाश करण्याच्या हेतूने 
परकीय सेना गोळा करुन हल्ला करायला आला होता हा.  
आपल्या चपत्याच्या िेवाचं्या अवहेलनेच्या कलंकािे पाप  
मृत्यूनंतरही करील त्यािा पाठपुरावा. 
इनाम म्हिून होईल त्यािी मानखंडना– 
भटके पक्षीि केवळ होतील त्यािे एकमेव थडगे! 
गुलामाचं्या समूहाकडून रिली जािार नाही 
मातीिी राशी त्याच्या शवावर. 
गाचयले जािार नाही उच्च स्वरातले शोकगीत 
त्याच्या सन्मानासाठी. 
त्याच्या चनकटच्या आप्तानंी करता कामा नयेत. 
त्यािे अंत्यसंस्कार. 
सत्ताधाऱ्याचं्या आजे्ञने हेि ठरले आहे त्यािे भचवतव्य. 

  
आँटगॉनी : 
 

थीब्जिे ‘सत्ताधारी’ म्हिविाऱ्यानंा हे आहे माझे उत्तर. 
कोिी आला नाही मला साथ द्यायला त्याच्या िफनासाठी तरी  
मी एकटीि पार पाडीन ते कायस 
पचरिामी जे अचरष्ट माझ्यावर कोसळेल 
त्याला तोंड द्यायला तयार आहे मी. 
मी िेिार आहे मूठमाती माझ्या भावाला 
शासनसंस्थेिी अवज्ञा करून याप्रमािे 
चतला चवरोध करिार आहे उर्डपिे मी. 
शरम मानीत नाही मी या गोष्टीिी. 
अशीि िुहेरी कतसव्यािी हाक आली 
आम्हा िोर्ानंा जन्म िेिाऱ्या एकमेव हाडामासािी – 
िुःखी आईिी, कमनचशबी चपत्यािी – 
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तर चतलाही ओ द्यावीि लागेल मला. 
म्हिून म्हिते– 
‘माझ्या हृिया, रहा उभा त्याच्या पाठीशी तत्परतेने 
सच्चा भचगनीच्या नात्याला जागून त्याच्या िुचित्त अवस्थत. 
चजवतं व्यक्तीने द्यायला हवा मृताला आधार. 
पोट खपाटी गेलेल्या लाडंग्याला 
तोडू िेिार नाही मी माझ्या बंधूच्या शरीरािे लिके. 
िेता कामा नये कुिीही व्यक्तीने कधीही असला हुकूम. 
बाईमािूस असले तरीही 
करीन मी थडग्यािी तजवीज त्याच्यासाठी 
जमीन खिनू माती वाहीन माझ्या उंिी तलम झग्यातून  
आचि िेईल त्याला मूठमाती माझ्या हातानंी. 
कुठलाही हूकूम रोखू शकिार नाही मला. 
तुम्ही नका करु चफकीर, काढीन शोधून माझा मागस मी कसाही. 

  
घोषिा देिारा : इशारा िेतो आहे तुला  

सत्ताधाऱ्यानंी चवरोध करता येईल या भ्रमात राहू नकोस. 
  
आँटगॉनी : मीि बजावते तुला 

तुझे र्ोषिा िेण्यािे काम इथे नको माझ्यासमोर; 
फुकट र्ालव ूनकोस आपला वळे. 

  
घोषिा देिारा : नुकतेि स्वतंत्र झालेले हे लोक चबथरतील तुझ्याचवरुद्ध;  

फार चवपरीत पचरिाम होईल त्यािा 
  
आँटगॉनी : होऊ िे तर मग चवपरीत पचरिाम 

त्या भीतीने काही थडग्यािी उिीव  
माझ्या भावाला मी नाही पडू िेिार. 

  
घोषिा देिारा : साऱ्या नागचरकाचं्या शत्रिूा सन्मान करिार तू 

त्याला मूठमाती िेऊन? 
  
आँटगॉनी : प्रािीन काळापासूनि ठरवले आहेत िेवानंी  

त्याच्या हक्कािे मानसन्मान काय आहेत ते. 
  
घोषिा देिारा : संपला त्यािा तो जन्मजात हक्क 

पूवीपासून चनचित झालेला. 
जेव्हा त्याने लोटले िेशाला जीवरे्ण्या भयाच्या चववरात. 
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आँटगॉनी : झाला होता त्याच्यावर अन्याय, 
िेत होता तो उत्तर एका अन्यायाला िुसऱ्या अन्यायाने. 

  
घोषिा देिारा : अन्याय केला त्याच्यावर एकाने, 

म्हिून काय िढाई करावी त्याने आम्हा ंसाऱ्यावंर? 
  
आँटगॉनी : सवस िेवात कलहिेवि माजवतो िीर्सकाळ वािचववाि.  

बसू नकोस आता आिखी लाबं भाषिे करीत. 
चनिय केला आहे मी त्याला मूठमाती िेण्यािा. 

  
घोषिा देिारा : चिली आहे मी तुला भयसूिना आधीि.  

वाग आता तुझ्या मनाला येईल तशी.  
(र्ोषिा िेिारा चनर्ून जातो.) 

  
नारीवृांद : अरेरे! हाय! हाय! हे इचरनीईज! 

गर्मवष्ठ, चवजयोन्मत्त, कुलसहंारक िुष्ट शक्तींनो! 
तोडून टाकलेत तुम्ही अशाप्रकारे 
इचडपसच्या वशंवृक्षाच्या फादं्या आचि मुळे. 
आता र्डिार आहे तरी काय? 
कोिािी बाजू रे्ऊ मी? 
कोिता उपाय सापडेल मला या समस्येवर?  
तुझ्यासाठी शोक केल्यावािनू, 
तुझ्यामागनू तुझ्या थडग्याकडे आल्यावािनू  
कसे राहवले मला? 
 
तरीही भयभीत होत आहे अंतःकरि माझे 
नागचरकाचं्या रागाला तोंड द्यायिा धीर नाही होत मला.  
एटीओक्लीज, 
असंख्य मािसे करतील शोक तुझ्यासाठी. 
पि त्या चबिाऱ्या जीवासाठी, तो हा लोक सोडतानंा 
त्याच्या बचहिीखेरीज कोिीि म्हििार नाही शोकगीत? 
कोि खपवनू रे्ईल अशी ही गोष्ट? 

  
नारीवृांद :  
(गट पणहला) 

शासनसंस्था करो वा न करो काहीही आपल्या मजीनुसार 
आम्ही मात्र सोबत करिार पॉलीनायसीझला 
त्याच्या थडग्यापयंत आचि 
रे्िार भाग त्याच्या िफनात. 
हा शोकप्रसंग आहे कॅडमसच्या सवस वशंािा. 
उिलून धरते शासनससं्था ज्याला न्याय्य म्हिून 
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त्यािे स्वरुप बिलत असते बिलत्या काळानुसार. 
आचि आम्ही जािार एटीओक्लीज सोबत. 
कारि येथे 
शासनसंस्था आचि न्यायिेवता बोलताहेत एकाि सुरात.  
िुसऱ्या कुिी नाही पि त्यानेि– 
पुण्यश्लोक िेव आचि सवसशचक्तमान झ्यसू 
यािंी मित अथात होतीि – 
पि त्यानेि कॅडमसनगरीिा मागसिशसक बनून 
वािवले आम्हाला उलथेपालथे होण्यापासून 
िढाई करिाऱ्या शत्रूंच्या. 
(एकािे पे्रत उजवीकडे आचि िुसऱ्यािे पे्रत डावीकडे नेले जाते नारीवृिंािा एकेक गट 
एकेकाच्या मागून जातो) 
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शरिाथी 
(“The Suppliants” 

या पुस्तकािा अनुवाि) 
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इस्ककलस 

 
 
 
 
 
 

अनुवाि 
प्रा. आ. ना. पेडिेकर 
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शरिाथी 
 

 पात्रयोजना 
नारीवृांद : डॅनॅअसच्या [डॅनॅअस – बेलसिा मुलगा, पॉचसडोनिा नातू, इचजप्तिा राजा इचजप्तस यािा 

जुळा भाऊ, पन्नास मुलींिा चपता, आरगॉसिा राजा.] पन्नास कन्या [डॅनॅइड्स – डॅनॅअसच्या पन्नास कन्या. 
इचजप्तसच्या पन्नास पुत्राशंी िुलत भावाशंी लग्न केले व नंतर त्यानंा यानी ठार केले.] 
डॅनॅअस : झ्यूस आचि आयो यािंा वशंज 
पेलॅकगस : आरगॉसिा राजा 
इचजस्प्शअनािंा अग्रिूत 
दुसरा नारीवृांद : डॅनॅअसच्या पन्नास कन्याचं्या पचरिाचरका याचंशवाय इतर सैचनक 
आचि सेवक 
 
(पेलॉपोनीज [पेलॉपोनीन : ग्रीसच्या िचक्षिेकडील द्वीपकल्प] च्या चकनाऱ्याजवळील स्थळ. 
झ्यूस [झ्यसू : प्रािीन ग्रीकािा सवसश्रेष्ठ िेव. रोमनािंा ज्यूचपटर], अॅपॉलो [ॲपॉलो : स्वास्थ,कला, प्रकाश, 

सगंीत, सौंियस यािंा अचधष्ठाता ग्रीक िेव, झ्यूस व लेडा यािंा पुत्र.], पॉचसडोन [पॉणसडोन : भकंूप व भमूी 
सुपीक करिाऱ्या नद्या यावंर आचि समुद्रावर अचधसत्ता गाजविारा ग्रीक िेव. झ्यूसिा बंधू, अश्वािंा िेव. त्याला 

पाढंरे बैल बळी चिले जात. चत्रशूल त्यािी खूि.], हमीझ [हमीश : िेवािंा अग्रिूत, व्यापार, रस्ते, शोध, िोरी 

यावंर अचधसत्ता असलेला धूतस िेव.] इत्यािी िेवाचं्या असंख्य प्रचतमा व विेी असलेल्या 
तृिाच्छाचित टेकडीभोवती असलेले कुरि पलीकडे पृष्ठभागी िूरवर आरगॉसिे 
[आरगॉस : आग्नेय ग्रीसमधील एक प्रािीन नगर.] तट आचि मनोरे चिसत आहेत. डॅनॅअसच्या 
कन्या प्रचतमाजंवळ जमलेल्या चिसत आहेत.) 

  
पणहला नारीवृांद : शरिाथ्यांिा िेव झ्यूस आम्हा ंसवावर कृपादृष्टी ठेवो. 

आम्ही आलो आहेत जहाजातून 
नाईल निीच्या बाहेरच्या मुखाशी असलेल्या 
बारीक रेतीच्या टेकड्यािंा प्रिेश सोडून. 
आम्ही सोडून आलो ती सीरीआ [सीणरआ : पॅलेस्स्टनिा उत्तर व वायव्य भाग.] च्या कुरिात 
सामावलेली भमूी  
आवडती आहे झ्यूस िेवािी. 
पि नाही आली आम्ही येथे 
मानवी हत्येच्या कलंकामुळे बचहष्ट्कृत होऊन. 
नाही हाकलले कोिी नगरीने आम्हाला चशक्षा हद्दपारीिी िेऊन. 
ईचजप्टसच्या पुत्राशंी प्रनद्य आचि पापी असा संबंध टाळण्यासाठी  
आचि पुरुषाचं्या वासनेपासून िूर चनसटण्याच्या आशनेे 
आम्ही आपि होऊन पत्करला चवजनवास. 
आमिा चपता डॅनॅअस करतो नेतृत्व 
आमच्या ध्येयचसद्धीच्या कायात. 
करतो मागसिशसन आपल्या प्रत्येक चनग्रही हालिालीस. 
पुढे उभे राचहलेल्या अचरष्टातून चनवडाचनवड करताना 
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सुरचक्षततेसाठी समुद्र उल्लंर्नू आरगॉसच्या भमूीकडे धाव रे्िे. 
हाि मागस त्यातल्या त्यात बरा असा चनिसय रे्तला त्याने.  
इथेि प्रािुभूसत झाला आमिा वशं आचि आता 
पूिसपिे चवकास झाला आहे त्यािा. 
िावा आहे त्यािा आपली उत्पत्ती झाली– 
प्रत्यक्ष झ्यूसच्या स्पशाने आचि श्वासाने 
सगभस झालेल्या त्या अचतपीचडत पशूपासून. 
 
लोकरीने सजवलेल्या फादं्याचं्या शस्त्रानंी 
सज्ज होऊन आलो आम्ही यािक या आरगॉस भमूीत. 
चहच्याहून अचधक वत्सल भमूी चमळिार होती कुठे आम्हाला?  
हे नगरी ह्ा िेशाच्या मृचतके! 
हे िमिमिाऱ्या जलराशींनो! 
वातावरिाच्या अचधष्ठात्या िेवानंो! 
भतूळीच्या काळोख्या गुहात वसिाऱ्या आचि 
गंभीर चवधींनी सन्माचनत होिाऱ्या भतूात्म्यानंो! 
आवाहन करतो आहोत आम्ही तुम्हाला. 
आचि आता करिार आहोत ज्यािंी प्राथसना चतसऱ्या क्रमाकंाने  
त्या तारिहार झ्यसू िेवा! 
तुझेि हात चफरवतात सुकािू साऱ्या सत्पक्षीयािें 
आश्रय िे आम्हा ंयािक चस्त्रयाचं्या समूहाला. 
सौम्य वाऱ्याच्या झुळुकेप्रमािे 
स्वागत करो आमिे आरगॉसिी करुिा. 
 
ईचजप्टसच्या प्रहसािारी पुत्रानंा मात्र िेऊ नको थारा. 
या िलिलीच्या चकनाऱ्यावर ते पाऊल ठेवण्यापूवीि 
फेकून िे त्यािंा पुरूषी अहंकार– 
आमिा पाठलाग करिाऱ्या त्याचं्या जहाजासंकट 
 िूर समुद्राच्या मध्यभागी. 
न्यायनीतीला झुगारुन, आमच्या शय्येवर 
आमच्या संमतीचवरुद्ध आक्रमि करण्यासाठी 
आमच्यावर– आपल्याि िुलतबचहिींवर– 
त्यानंी हात टाकण्याआधीि ते ठार मारले जाऊ िेत 
वािळािे भयंकर आर्ात, 
मेर्गजसना, वीज, वारा आचि खवळलेल्या समुद्रावरील पाऊस  
याजंकडून 
 
आमच्या रक्षिासाठी सागरातील जलराशींवरुन 
हाक र्ालते आहे मी 
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फुलामंध्ये वाढलेल्या त्या वत्साला 
झ्यूसपासून जन्मलेल्या [त्या वत्साला झ्यूसपासून िन्ड्मलेकया – आयो ही इनॅकसिी कन्या, चतच्यावर 
झ्यूसिे पे्रम जडले. त्याने हीराच्या मत्सराला चभऊन आयोिे शुभ्र गायीत रुपातंर केले. नंतर हीरा (झ्यूसिी पत्नी 
आचि बहीि) चहच्या इच्छेनुसार आरगस (शताक्ष राक्षस) याने चतच्यावर पहारा ठेवला. गोमाशीकडून चतिा 
पाठलाग करवला. गोमाशीच्या िंशाने वेडीचपशी होउन ती पळत सुटली. झ्यूसच्या आशनेे हमीझने आरगसला ठार 
केले. ती इचजप्तला पोिली तेव्हा चतिे रुप चतला परत चमळाले आचि नाईल निीच्या तीरावर चतने इपॅफस या 

झ्यूसपुत्राला जन्म चिला.], 

आमच्या वशंाच्या मातेच्या–गाईच्या उिरातून. 
झ्यूसच्या श्वासाने आचि कुरवाळण्याने. 
म्हिूनि चिले गेले त्याला यथाथस नाव, 
भचवष्ट्य वतसवल्याप्रमािे आले आकारास त्यािे जीवन 
जन्मला जेव्हा मातेच्या पोटी ‘एपॅकॉस’ म्हिजेि ‘स्पशससुत’. 
 
त्यािाि धावा करते आहे मी. 
ह्ा कुरिामधे, ज्याच्या िाऱ्यावर पोसली गेली 
आयो–आमिी आचिमाता– त्या ह्ा कुरिामध्ये 
त्यावळेी जे जे सोसले त्यािा पुनरुच्चार करून 
िेईन आता असंचिग्ध प्रमािे आम्ही जे हक्काने मागतो आहो त्याला.  
प्रगट होतील अल्पावधीत भक्कम आधार 
असेि आिखी, ध्यानीमनी नसताना. 
कारि काळ पुढे पढेु सरकतो तसतसा 
होत जातो सत्यािा अचवष्ट्कार. 
 
योगायोगाने असलाि जर जवळपास 
इथल्या चकनाऱ्यावरिा कोिी रचहवासी तर–  
पक्षयािें तारस्वर ऐकता ऐकता 
पडेल त्याच्या कानावंर जेव्हा 
आम्हा शरिाथी चस्त्रयािें शोकाकुल गीत, 
तेव्हा वाटू लागेल त्याला की– 
ऐकतो आहोत आपि आवाज– 
टीरीअस [टीरीअस – टीरीअसने प्रॉक्नीशी (डॉचलअन) लग्न केले. चतच्यापासून त्याला इटीस हा पुत्र झाला. 
टीरीअसने प्रॉक्नीला िूरवनातं ठेवनू चतच्या बचहिीशी – चफलॉमेलाशी लग्न केले. चफलॉमेलािी जीभ कापून 
टाकली तरीही चतने कपड्यात चित्र चविून त्यामाफस त बचहिीला कळचवले. डॉचलअनने टीरीअसला त्याच्याि 
मुलािे मासं चशजवनू वाढले. टीरीअस कुऱ्हाड रे्ऊन त्या िोषी बचहिीिा पाठलाग करु लागला तेव्हा िेवाने 
त्यािंी प्राथसना ऐकून त्याना ससािा (टीरीअस) बुलबुल (प्रॉक्नी) आचि पाकोळी (चफलॉमेला) अशी रुपे चिली. 

डॉचलअस आपल्या चनवाचसत िशबेद्दल व आपल्या हातून पुत्रवध र्डल्याबद्दल शोकातस गािे गाते.] च्या 
पत्नीिा– 
–अश्र ूढाळिाऱ्या डॉचलअनिा– 
–ससाण्यािी चशकार झालेल्या बुलबलुािा 
रडत रडत चहरव्या पिसराशींखालून 
स्वगृहाला मुकलेल्या वनवासी जीवनाने िुःखीकष्टी होत 
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सागंत असते ती आपल्या गीतामधून 
आपल्या पुत्राच्या मृत्यूिी कथा. 
सागंत असते कसा नाश झाला आपल्या पुत्रािा 
आपल्याि हातून. 
पडला कसा बळी ही आपल्या आईच्या िुिसम्य भावनावगेाला. 
 
आयोनीआ [आयोनीआ : आचशया मायनरच्या पचिम चकनाऱ्यावरील आचि ग्रीस व तुकस  यामंधील 

भमूध्यसमुद्रातील (इचजअन समुद्रातील) बेटावरील प्रिेश.] िी शोकगीते गाऊन 
चवलाप करण्यास प्रवृत्त झालेली मी 
नाइल निीने श्यामल बनलेल्या माझ्या गालािंी [नाईलनदीने बनवलेकया माझ्या गालाांची – 

डॅनॅअसच्या कन्या इचजस्प्शअन असल्याने त्यािंा विस श्यामल होता.] मृिुता 
आचि अश्रूपाताला अनचभज्ञ असे अंतःकरि 
यािंा िोळामोळा करुन टाकीत आहे माझ्या शोकाने. 
भयभीतींच्या कळपाला िरवता िरवता 
खुडते आहे मी यातनािंी फुले. 
स्विेशापासून इतक्या िूरवर पळ काढलेल्या आम्हाला  
येईल का कोिी मित करायला? 
[एणपआच्या : आरगॉसिे एचपआ हे प्रािीन नाव] 

 
चववाहमंगलाच्या अचधष्ठात्या िेवानंो, ऐका आमिी प्राथसना–  
होऊ िे चवजय न्यायािा. 
फलदू्रप होऊ िेऊ नका बेफाम तरुिािंी िुष्ट वासना. 
िमन करा गवािे तुम्ही आपल्या रृ्िेने. 
र्डवनू आिा आमच्यासाठी उचित असा चववाहसबंंध. 
जे काढतात पळ लढाईच्या िेंगरािेंगरीपासून 
त्याचं्यासाठीही असते उपलब्ध 
चवनाशापासून वािवनू आश्रय िेिारी विेी; 
िेवाबंद्दलच्या आिरामुळे तेथे सुरचक्षतता लाभते त्यानंा. 
सत्य आहे विन : 
 
कोि काढू शकेल माग झ्यूसच्या दृढसंकेतािा? 
तो असतो गूढ अगम्य! 
चवनाशाच्या वाटेवर असलेल्या मानवाचं्या डोळ्यापंासून 
िडवनू ठेवतो झ्यूसिेव जरी काळोखात साऱ्या गोष्टी, 
तरी त्या साऱ्या लख्ख चिसत असतात त्याला. 
झ्यूसने मान डोलावनू 
‘ही र्टना र्डू िे’ असा चनिसय िेताि 
ती र्टना पाय र्ट्ट रोवनू खडी राहतेि. 
त्याच्या हृियातील संकल्पािंी वाटिाल 
आहे गंुतागंुतीिी, र्नाधंकाराने व्याप्त. 
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अनाकलनीय आहे ती मानवाच्या चविारशक्तीला आचि दृष्टीला. 
 
चभरकावनू िेतो तो मत्यस मानवानंा चवनाशाच्या गतेत 
त्याचं्या आशाचं्या उत्तुंग मनोऱ्यावंरुन. 
प्रगट केली जर कुिी अमर िेवाने 
सहजचवजयी िैवी शक्ती त्याच्याचवरुद्ध, तर– 
झ्यूस चनचमषाधात करतो गवसपचरहार त्यािा– 
मग तो चकतीही उच्च पूजास्थान असेना का मानवािें! 
यास्तव रे्ऊ िे झ्यूसला िखल मानवी औद्धत्यािी 
आचि पाहू िे त्याला. 
म्हातारी खोडे कशी बनतात तरुि 
आमच्या शरीराशंी संबंध जोडण्याच्या लालसेने 
आचि कशी फुलून येतात चवकृत वासनानंी– 
पागल चनिय ढोसून ढकलीत असताना पुढे अव्याहत त्यानंा 
आचि भ्रामक गोष्टींिी भरुळ पडून सुरु होतो िुरािार 
पि त्या िुरािारामागोमाग येते िुःख – फक्त िुःख. 
 
आळवीत आहे मी अशी गीते बेसूर, कलाहीन– 
माझा रडवा आवाज होतो आहे कधी ककस श, कधी भरड. 
अंत्यचवधीसमयीच्या चवलाचप केसासारखीि ही गीते 
आहेत आकं्रिनानी पचरपूिस. 
साजरा करते आहे मी माझा मृत्य ू
ह्ा चजत्या जीवाच्या चवव्हल ध्वनीनी 
एचपआ [हेलास – हेलेनीज (म्हिजे ग्रीक) त्यािी भमूी ग्रीस] च्या ह्ा पहाडीप्रिेशाकडे भाकते 
आहे करुिा उच्चस्वराने  
(हेलासच्या भमूी, क्षमा कर माझ्या चविेशी चवचित्र वािीला)  
पुन्हा पुन्हा फाडून माझी सायडॉन [सायडॉन प्राांत – मूळ ग्रीक नाटकात चसडोचनअन असे आहे. हा 
प्रातं कापडाबद्दल सामानाबद्दल व इतर अनेक गोष्टीच्या व्यापाराबद्दल प्रचसद्ध आहे.] 

प्रातंीय ओढिी 
मी करते आहे चतिी चवदू्रप लक्तरे. 
 
सुरळीत िालू असते जेव्हा सगळे जीवन 
मुळीि उरलेली नसते जेव्हा मृत्युिी िहशत; 
तेव्हा िेवासंमोर फेडले जातात नवसामागून नवस. 
पि गोंधळले आहे मी मात्र सकंटानंी अडििींनी. 
कुठे रे्ऊन जािार आहे हे वािळ माझ्या जीवननौकेला? 
एचपआच्या ह्ा पहाडीप्रिेशाकडे भाकते आहे करुिा उच्चस्वराने  
(हेलासच्या भमूी, क्षमा कर माझ्या चविेशी चवचित्र वािीला)  
पुन्हा पुन्हा फाडून माझी सायडॉन प्रातंीय ओढिी 
मी करते आहे चतिी चवदू्रप लक्तरे. 
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अजूनपयंत तरी आमच्या नौकेच्या वल्ह्ानंी 
आचि पािी आत चशरू नये म्हिून मेिाने प्रलपलेल्या 
नौकेच्या सागंाड्याने 
आिले आम्हाला अनुकूल वाऱ्याबरोबर सुरचक्षत. 
वािळािा तडाखा बसला नाही आम्हाला, कृतज्ञ आहे मी यासाठी. 
आमच्या प्रवासािा शवेट होईल आता भमूीवर पाय ठेवताि. 
आमच्या इच्छेनुसार सवससाक्षी चपता झ्यूस 
मागसिशसन करो या पयसटनािे 
आचि त्यािी पचवत्र वधू आयो चहिे वशंज नसलेल्या आम्हाला 
स्पशसही न होवो पुरूषजातीिा, 
आचि ठेवता येवो आम्हाला आमिे कौमायस अपराचजत 
त्याच्या अनुग्रहाने. 
 
ओचपसबद्दलिी ओरायन [ओरायन – चशकारी िेखिा राक्षस. आटेचमसने चवषयवासने बद्दल चशक्षा म्हिून 

त्याला मारले असे एक मत. मृत्यूनंतर तो तारा शाला.] िी चवषयवासना 
प्रचतबद्ध केली चजने 
ती झ्यूसकन्या. पचवत्र्यपे्रमी आटेचमस [आटेणमस – झ्यूसकन्या, चशकारीिी व कौमायािी ग्रीकिेवता 
ॲपॉलोिी जुळी बहीि.] 
कृपावती होऊन आिर करो माझ्या चनमसल प्रवृत्तीिा.  
आपल्या सवससामथ्याचनशी त्या कुमाचरकेने 
याव ेया कुमाचरकेच्या सुटकेला. 
आचि करावा प्रचतकार 
आमिा पाठलाग करिाऱ्या या चवषयवासनेिा. 
म्हिजे मग झ्यूसवधू आयोिे वशंज असलेल्या आम्हाला  
स्पशस टाळता येईल पुरूषजातीिा 
आचि ठेवता येईल अनार्ात आम्हाला आमिे कौमायसपुष्ट्प. 
 
आचि असे र्डले नाही तर– 
सूयस ज्यािी रृ्िा करतो त्या गृहाकडे– 
असंख्य अचतथीिे स्वागत करिारा 
अधोलोकािा झ्यूस–मृतािंा स्वामी–याच्याकडे आम्ही येऊ  
आम्हा शरिाथ्यांच्या शाखासंह. 
कारि ऑचलस्पस [ऑणलम्स – िेवािें वसचतस्थान मानले जािारे ग्रीस आचि आचशयामायनरमधील उंि 

पवसत.] वरील िेवानंी आमिी प्राथसना ऐकायला 
नकार चिला तर– तर मग 
आम्ही करू आत्महत्या फास लावनू रे्ऊन 
[क्रीडोत्सवाच्या अणधष्ठात्या देयाांच्या – रंगमिंावर चिसिारे िेव म्हिजे झ्यूस, ॲपॉलो, पॉचसडोन. व हमीझ हे स 
धार्ममक क्रीडोत्सवाशंी सबंंचधत.] 
 



 अनुक्रमणिका 

अरेरे! आयो! 
रागावलेले िेव शोधताहेत तुला चशक्षा करण्यासाठी,  
मी ओळखून आहे स्वगसस्थ िेवािंा एकवटलेला मत्सर  
रागाने वाहिाऱ्या वाऱ्यािे होईल मग वािळात रूपातंर  
स्वतःि जन्माला र्ातलेल्या गाईच्या पुत्राला 
झ्यूसनेि चझडकारले प्रथम, आचि जाता 
त्याि पुत्राच्या अपत्यावंरून नजर रे्तो आहे वळवनू 
 
आम्ही त्याला प्राथीत असताही 
याबद्दल करता येिार नाही त्याला आता आपला बिाव वाजवी रीत्या  
कारि ऐकू येत आहे त्याला स्पष्टपिे आमिा आक्रोश 
जरी तो असला चकतीही उच्च आसनावर बसलेला 
 
अरेरे! आयो! 
रागावलेले िेव शोधताहेत तुला चशक्षा करण्यासाठी.  
मी आळखून आहे स्वगसस्थ िेवािंा एकवटलेला मत्सर.  
रागाने वाहिाऱ्या वाऱ्यािे होईल मग वािळातं रुपातंर  
(एवढ्ात डॅनॅअस चकनाऱ्यावरुन प्रवशेतो) 

  
डॅनॅअस : बाळानंो, वागले पाचहजे आपि शहािपिाने. 

नौकातूंन इथपयंत येताना पाचहलेत तुम्ही 
तुमिा वृद्ध चपता चकती चवश्वसनीय, कुशल किसधार होता ते.  
आता जमीनीवर िेखील वाहीन तुमिी काळजी, 
करीन तुमिे संरक्षि 
मात्र मी सागंतो ते कोरुन ठेवा आपल्या हृियात. 
(समोर पाहत आरगॉसकडे बोट िाखवतो) 
मला चिसते आहे धूळ वर उठताना. 
मूकपिानेि र्ोचषत करते आहे ती सैन्यािे आगमन 
जरी त्याच्या रथाचं्या िाकािंा आचि आसािंा खडखडाट  
ऐकू येत नाहीय अजून. 
मला चिसतो आहे ढाल आचि भाला रे्तलेल्या सैचनकािंा समूह; 
चिसताहेत त्यािें र्ोडेिेखील आचि त्यािें बाकिार रथ. 
आम्ही चकनाऱ्यावर उतरल्यािे समजताि 
खात्रीने ह्ा िेशािे राज्यकते 
येताहेत स्वतःि आम्हाला दृष्टीखालून र्ालायला. 
त्याचं्या ह्ा उग्र आगमनािा हेतू 
असेल चनरुपद्रवी 
प्रकवा असेल त्याला रानवट क्रोधािी धार 
काहीही असले तरीही माझ्या मुलींनो 
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तुम्ही बसा ह्ा उंिवट्यावर 
या क्रीडोत्सवाच्या अचधष्ठात्या िेवाचं्या शरिाथी म्हिून. 
अचधक समथस असते रक्षिाच्या कामी िुगाहूनही ही विेी  
अभेद्य अशी ढालि जि.ू 
 
या या लवकर, रे्ऊन या 
ियाशील झ्यसूिी प्रतीकेि अशा शाखा शुभ्र लोकरीने सजवलेल्या. 
चवचधपूवसक धरा त्या आपल्या डाव्या हातात; 
आरगॉसच्या ह्ा नागचरकानंा उत्तरे द्या 
नवागतानंी द्यावी तशी. 
तुम्ही योजलेल्या शब्िानंी अश्रू उभे रहावते त्याचं्या डोळ्यातं 
आचि िाटून यावी हृियात करुिा तुमच्या अडििींबद्दल. 
स्पष्टपिे सागंा तुम्ही का पळून आलात या चठकािी ते 
आचि सागंा त्यानंा तुमच्या हातून कधी झाली नाही हत्या कुिािीि.  
आचि या सवाआधी ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. 
की तुमच्या बोलण्यात अथवा तुमच्या मुदे्रवर 
चिसता कामा नये चधटाई अथवा चढलाई; 
चनिय दृढ असू िे पि मुद्रा मात्र ठेवा लीन, चवनम्र. 
फाजील रृ्ष्टता नको बोलण्यात, पि बोलू की नको असा संिेहही नको.  
जमात आहे ही शीघ्रकोपी 
लक्षातं ठेवा तर मग – नमते रे्िेि आवश्यक आहे इथे. 
तुम्ही सगळ्या आहात येथे परकीय आचि स्विेशातून पळून आलेल्या  
असहाय अशा 
आचि ज्यािंा पक्ष िुबसळ असतो. 
त्यानंी उद्धट भाषा वापरिे अस्थानीि होय. 

  
पणहला नारीवृांद : चपताजी, तुमच्या सुजाि सूिना मानण्याइतपत आहोत आम्ही शहाण्या आमच्या 

वशंािा जनक झ्यूस आमिा साक्षी राहो! 
  
डॅनॅअस : तर मग नका वळे गमाव,ू 

धरा दृढ आपली जागा ठामपिे रहा आपल्या आश्रयस्थानी. 
  
पणहला नारीवृांद : 
 

तयार आहे मी; बसू द्या मला इथे तुमच्या शजेारी. 
हे झ्यूसिेवा, आमच्या िुःस्स्थतीिी येऊ िे तुला िया; 
मृत्यूमुखापासून वािव आम्हाला. 

  
डॅनॅअस : झ्यूसिेवा, वळव आपली स्नेहमयी दृष्टी चनचितपिे आमच्यावर. 

तू राचहलास आमच्या पाठीशी तर होईल सुखान्तजीवन 
आमिे साऱ्यािें. 
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हा आता झ्यूसपतु्र अॅपॉलो; करा आवाहन त्याला. 
  
पणहला नारीवृांद : 
 

आम्ही करतो आवाहन संरक्षक सूयसचकरिानंा 
आचि शुद्ध, पचवत्र अशा अॅपॉलो िेवाला. 
एकिा स्वगातून हद्दपार झालेला हा िेव अॅपॉलो 
हा करील आिर मत्यांच्या एकेकाळी त्याने अनुभवलेल्या िुःखािा. 

  
डॅनॅअस : तथास्तु! तो राहो आमच्या पाठीशी  

आमच्या सत्साध्यािा कैवारी होऊन 
  
पणहला नारीवृांद : ह्ा िेवातंील आिखी कोिाला आता करु मी आवाहन? 
  
डॅनॅअस : हा पहा चिसतो आहे चत्रशूल पॉसीडोनिेवािा 
  
पणहला नारीवृांद : त्यानेि चिले होते आशीवसिन आमच्या जलप्रवासाला. 

आता कराव ेत्याने भमूीवरही आमिे स्वागत. 
  
डॅनॅअस : आचि हा आहे इथे हमीझ आपल्या ग्रीकिेशीय स्वरुपात. 
  
पणहला नारीवृांद : बरे झाले त्यािे िशसन झाले ते, 

अग्रिूत होवो तो आमच्या सद्भाग्यािी र्ोषिा 
आमच्यासाठी करिारा. 

  
डॅनॅअस : थोडक्यात सागंावयािे म्हिजे आवाहन करा. 

या विेीवर पूचजल्या जािाऱ्या साऱ्या िेवानंाि त्यािंी नाव ेरे्ऊन; 
आचि ससाण्याचं्या भीतीने िबून बसिाऱ्या 
कबुतराचं्या थव्याप्रमािे 
हक्काने मागा पचवत्र आश्रयस्थान 
तुमिा वशं भ्रष्ट करु पाहिाऱ्या, शत्र ूझालेल्या 
आपल्याि बाधंवापंासून संरक्षिासाठी. 
पक्षयािेंि मासं खािारा पिरी राहू शकेल का पचवत्र? 
तसेि स्त्रीच्या आचि चतच्या चपत्याच्या इच्छेचवरुद्ध 
चतच्याशी शरीरसंबधं करिारा पुरुष राहू शकेल का पचवत्र? 
 मरिानंतरही हेडीझ [हेडीस – मृताले चजथे राहातात तो पाताळलोक] मधे अशा कृत्याला 
सुटका नाही 
चशक्षा भोगल्यावािून. असे म्हितात की त्याचठकािीही 
मृतात्म्यामंधे आहे 
िुसरा एक झ्यूस 
जो करतो मानवाचं्या पापािंा अंचतम चनवाडा. 
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म्हिून शहािपिाने वागा. 
ह्ा लोकाचं्या नेत्याला अशी उत्तरे द्या की 
ज्यायोगे होईल यशस्वी आज तुमिे अंगीकृत चबकट कायस. 
(राजा पॅलॅस्गस [रािा पॅणलसास – ग्रीसमधील प्रािीन लोकािंा राज्यससं्थापक] आपल्या शरीर 
रक्षकासंह प्रवशे करतो) 

  
रािा : तुमिे स्वागत असो. कोित्या िेशातून आला तुम्ही? 

आरगॉस प्रकवा हेलास येथल्या चस्त्रया कधीि वापरीत नाहीत 
असे र्ट्ट चविीिे, मुलायम पि रानटी झगे; हा तुमिा वषे 
चवचित्र वाटतो आम्हाला. 
पूवससूिना न िेता, कुिािीही ओळखिेख न सागंता, 
कोिाही चमत्राला प्रकवा मागसिशसकाला बरोबर न रे्ता, 
पाय ठेवलात तुम्ही ह्ा आमच्या चकनाऱ्यावर न चभता, 
आियस वाटते आम्हाला तुमच्या धाडसािे. 
शरिाथ्यांिी चनशािी अशा ह्ा शाखा 
आपल्या बाजूला ठेवनू बसला आहात खऱ्या ह्ा उत्सवाचं्या  
अचधष्ठात्या िेवासंमोर. 
फक्त ह्ा चिन्हािाि अथस लाव ूशकतो आम्ही. 
इतर गोष्टींबाबत मात्र आम्ही अखंड अंिाजि बाधंत राहू  
चनचित सत्य सागंिारे उत्तर िेिारा आवाज 
उपलब्ध नसला तर. 

  
पणहला नारीवृांद : महाशय, 

अगिी खरा आहे तुमिा तकस  आमच्या वस्त्रावंरुन केलेला. 
आचि आपि ह्ा नगरीिे कुिी रचहवासी आहात का? 
का आपि चनशािीिा िंड धारि करिारे अग्रिूत आहात असे मानू?  
आचि त्या पिाला साजेल अशा प्रकारे बोलू का मी तुमच्याशी? 
की आपि ह्ा नगरीिे राजे आहात असे समजून 
बोलू मी तुमच्याशी? 

  
रािा : बोला माझ्याशी पूिस चवश्वासाने; मी आहे पेलॅस्गस 

भमूीजात पॅलीक्यॉन [पॅणलक्यॉन – पेलॅस्गसिा चपता] िा पुत्र, ह्ा िेशािा राजा. 
राजावरुन–माझ्या नावावरून–चमळाली आहे 
यथाथस संज्ञा पेलॅसचगअन ही भमूी कसिाऱ्या वशंाला. 
ज्यातून वाहत आहे. हॅचलअॅक्मन [हॅणलॲक्मन – एक निी] निी 
त्या पचिमेपयंत पसरलेल्या प्रिेशावर मीि करतो आहे राज्य.  
प्रपडस [णपण्डस – मध्य ग्रीसमधील उंि पवसतरागं] पवसतापचलकडील आचि केओनीस [केऑनीस 

– ग्रीसमधील एका पवसतराजीिे नाव]जवळील भाग, 
डोडोनीअन [डोडोनीअस – डडोना हे वायव्य ग्रीसमधील झ्यूसिे मंचिर िेववािीिे एक अचधष्टान त्यावरुन हे 
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त्या प्रिेशािे नाव पडले.] पवसतराजी आचि सवस पेऱ्हीबीअन[पेऱ्हीबीअस – थेसलीतील एका प्रिेशािे 

नाव.] प्रिेश– 
या साऱ्यावंर आहे माझाि ताबा. 
मात्र संपते माझे साम्राज्य चजथे चभडते जमीन समुद्राला. 
मधल्या सगळ्या भभूागावर माझेि आहे राज्य. 
प्रािीन काळी रोग बरे करण्याच्या कौशल्यासाठी प्रचसद्ध होता  
एचपस [एणपस – आरगॉसिा राजा त्याच्या राज्याला एचपअन हे नाव पडले ]. 
त्याच्याि नावावरुन पडले आहे नाव ह्ा सपाट प्रिेशाला 
‘एचपअन प्रिेश’ 
रोगोपिार आचि शकुन कथन यावंर 
प्रभतु्व असलेला अॅपॉलोिा पतु्र एचपस 
आला इथे नॉपॅक्टस [नॉपॅक्टस – आजिे लेपन्टो. कॉचरस्न्थअन गल्फमधील एक िागंले बंिर.] हून 
जलराशी ओलाडूंन. 
त्याने केली सुटका या भमूीिी 
मानवािंी चशकार करिाऱ्या प्रहस्त्रपशूपंासून. 
भ्रष्ट झालेल्या भमूीने कू्रर सावत्र मातेप्रमािे 
उत्पन्न केले होते हे पशु असंख्य कू्रर सपस 
मानवाच्या वारशात सहभागी होण्यासाठी उदु्यक्त केलेले.  
अशा या अचरष्टावंर एचपसने योचजले औषद्योपिार 
आचि सुरु केले पापचवमोिनािे चवधी, 
त्यामुळे झाला आमिा िेश सपूंिस सुखी 
आचि उच्चारतो त्यािे नाव उपकारािी परतफेड म्हिून 
नैचमचत्तक प्राथसनाचं्या चिनी. 
 
सागुंन झाले सारे, मला सागंायिे होते ते. 
आता तुमच्यापैकी कोिी तरी जाहीर करा आपले कुल  
आचि बोला स्पष्टपिे, मोजक्या शब्िात. 
आरगॉसला आवडत नाही. लाबंलिक भाषि. 

  
पणहला नारीवृांद : 
 

तर मग बोलते आता मी 
थोड्या शब्िात आचि असंचिग्धपिे. 
आमिा आहे िावा – 
वाहत आहे आमच्या धमन्यातून आरगॉसिे रक्त. 
झ्यूसने केली गर्मभिी ज्या गाईला, 
चतच्या आम्ही वशंज; 
थाबंा, ऐका. मी जे म्हटले ते सारे चसद्ध करीन 
अगिी दृढतेने माझ्या आिखी बोलण्याने. 

  
रािा : हे चस्त्रयानंो, 



 अनुक्रमणिका 

चवश्वास बसत नाही तुमच्या या कहािीवर; 
कसा असू शकेल तुमच्या सारखा वशं आरगॉसच्या कुलातील?  
चिसत नाही तुम्ही आमच्या िेशच्या चस्त्रयासंारख्या चनचिति. 
तुम्ही तर चिसता चलबीआच्या रचहवाशासंारख्या. 
नाइल निी वाढवीत असेल किाचित असा वशंवले 
तो पुरुष–कारागीर चस्त्रयाचं्या रुपाला जेथे िेतो आकार 
त्या तुमच्या मुद्रावंर हुबेहूब छाप उमटला आहे सायप्रसिा [सायप्रस – भमूध्यसमुद्रतील 

बेट]. 
आचि मी एकले आहे की – 
तुमच्या सारख्या चस्त्रया असतात ‘भटक्या जातीच्या, जसे आम्ही  
चफरतो र्ोड्यावंरुन 
तशा त्या स्वारी करतात उंटाचं्या पाठींवर 
आचि भटकतात आरामात इचथओचपआच्या [इणथओणपआ – ईशान्य आचफ्रकेिा इचजप्त व 

ताबंडासमुद्र याचं्या हद्दीलगतिा प्रािीन प्रिेश.] जवळील प्रिेशातून 
जर का असती तुमच्याजवळ धनुष्ट्ये 
तर वाटले असते मला की तुम्ही आहाता त्या प्रचसद्ध अॅमेझॉन[ॲमेिॉन – पूवी 

काळ्यासमुद्राजवळ लढाऊ चस्त्रया राहात अशी समजुत होती. त्यािें नाव.] बाया  
– मासंावर जगिाऱ्या, पुरुषसहवासाचशवाय आयुष्ट्य व्यतीत करिाऱ्या  
पि मला सागंा अिूकपिे– 
तुमिा वशं कसा झाला प्रसृत आरगॉसपासून? 
कसे त्याच्याशी तुमिे रक्तािे नाते? 

  
पणहला नारीवृांद : 
 

या चठकािी आरगॉसमधे एकेकाळी 
आयोच्या स्वाधीन होत्या चकल्ल्या हीरा [हीरा – झ्यूसिी पत्नी व बहीि] च्या मंचिराच्या;  
साचंगतली जाते का ही गोष्ट कधी इथे? 

  
रािा : चनचिति होती आयो हीरामचंिरािी चवश्वस्त –  

सवसश्रुति आहे ही गोष्ट. 
  
पणहला नारीवृांद : 
 

चवव्हल झाला होता झ्यूसिेव आयोचवषयींच्या पे्रमाने– 
सागंतात का लोक असेही काही आिखी? 

  
रािा : होय. आचि त्यािे पे्रम समजताि 

जागृत झाला मत्सरभाव हीराच्या मनात 
  
पणहला नारीवृांद : काय झाला शवेट पचरिाम ह्ा राजकुटंुबातील वैरािा? 
  
रािा : आरगॉसच्या िेवीने स्त्रीिे रुपातंर केले गाईत. 
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पणहला नारीवृांद : आचि मग झ्यूसिेव? 
चतिा शोध घ्यायला उदु्यक्त झाला नाही का तो? 

  
रािा : झाला होता म्हितात – 

सोयीस्कर असे वृषभािे रुप स्वतः धारि करुन 
  
पणहला नारीवृांद : मग काय केले त्यानंतर हीराने? –  

मोठी हटवािी आहे ती. 
  
रािा : गाईवर ठेवला पहारा एका सवसिशी पहारेकऱ्यािा. 
  
पणहला नारीवृांद : एकि गाय वळविारा हा सवसिशी गुराखी होता तरी कोि? 
  
रािा : तो होता, हमीझने ज्याला नंतर ठार केले तो भचूमपुत्र आरगस [आगवस – शताक्ष राक्षस, 

याने आयोवर पहारा ठेवला होता हमीझने याला ठार केले. मेल्यानंतर त्यािे डोळे मोराला चिले गेले.] 
  
पणहला नारीवृांद : त्या िुिैवी गायीचवरुद्ध हीराने 

िुसरी कोिती योजली क्लुप्ती? 
  
रािा : गुरानंा छळिारी, 

त्यानंा कधीि एका जागी स्वस्थपिे िैन पडू न िेिारी माशी. 
  
पणहला नारीवृांद : होय, नाईलकाठिे राचहवाशी म्हितात चतला ईस्रस [ईकरस – गोमाशी] 
  
रािा : काय? 

चपटाईत नेले का त्या माशीने त्या गायीला नाईल निीपयंत? 
  
पणहला नारीवृांद : अथाति 

माझ्या प्रश्नामंागच्या हेतूला पोषक अशीि आहेत  
तुमिी उत्तरे. 

  
रािा : तर मग ती गाय आली का कॅनोपस [कॅनोपस – अलेक्झाचंरयाच्या पूवेस पंधरा मैलावर असलेले 

समुद्रतीरावरील शहर, पूवी ग्रीकािें व्यापारकें द्र.] कडे?  
आचि नंतर मेम्फीस[मेम्िीस – इचजप्तिी नाईलवरील जुनी राजधानी] कडेही? 

  
पणहला नारीवृांद : होय, चतथेि स्पशस केला झ्यसूने चतला आपल्या हाताने  

आचि गभस स्थापन केला आपल्या अपत्यािा. 
  
रािा : कोिता मनुष्ट्य मग म्हिून रे्तो स्वतःला  

झ्यसूच्या गायीिा गोऱ्हा असे? 
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पणहला नारीवृांद : त्यािे नाव एपफॅॉस[एपॅिॉस – झ्यूस व आयो यािंा पुत्र, इचजप्तिा राजा. झ्यूसच्या स्पशाने आयोच्या 

चठकािी गभससभंव होउन हा जन्मला म्हिून त्यािे नाव एपॅफॉस म्हिजे स्पशोद्भव असे ठेवले.]. योग्य चिले 
गेले त्याला नाव. 
कारि झ्यसूने प्रस्थाचपत केला होता आपल्या स्पशाने  
चपतृत्वािा हक्क. 

  
रािा : आचि मग एपॅफॉसिी संतती कुठली? 
  
पणहला नारीवृांद : त्याला आहे एक कन्या चलबीआ नावािी. – 

पृथ्वीवरील सवात चवशाल भागातूंन पीक रे्िारी. 
  
रािा : चतला झाले का काही मूलबाळ? 

त्यािे नाव तर उच्चारले नाहीस अजून? 
  
पणहला नारीवृांद : चतच्या मुलािे नाव बेलस; 

त्याला होते िोन मुलगे आचि तो होता माझ्या या चपत्यािा चपता. 
  
रािा : आता सागं तुझ्या चपत्यािे नाव – 

त्याच्या शहािपिाला साजेल असेि असिार ते! 
  
पणहला नारीवृांद : त्यािे नाव डॅनॅअस; त्याला आहे एक भाऊ पि –  

पन्नास पुत्रािंा चपता असलेला. 
  
रािा : मग सागं नाव त्यािेही काही आशकंा न बाळगता. 
  
पणहला नारीवृांद : त्यािे नाव ईचजप्टस. 

आता कळलीि आहे तुम्हाला आमच्या वशंािी िीर्सतम कथा 
म्हिून चवनचवते तुम्हाला – 
कैवारी व्हा या आरगॉसवशंीय िमूिे. 

  
रािा : असे चिसते खरे आता की 

प्रािीन काळापासून तुम्ही आहात आरगॉसिे वशंज, 
शकंा नाही आता याबद्दल मला. 
पि आपल्या चपतृभिूा त्याग करण्यािी इच्छा कशी झाली तुम्हाला?  
कसा झाला धीर असे करण्याला? 
कुठला िैवािा टोला बसला तुमच्या चशरावंर? 

  
पणहला नारीवृांद : पेलॅस्गीअनाचं्या राजा, 



 अनुक्रमणिका 

चवचवध रंगी असतात मानवी आपत्ती त्यानंा 
अचरष्टाच्या पंखामंध्ये असत नाही एक पीस िुसऱ्या चपसासारखे. 
कुिाला वाटले होते कधी की 
इचजप्तमधील पापी बलात्काराच्या रृ्िेने हािरून 
तडकाफडकी करू आम्ही असे पलायन 
आचि हाकारू नौका 
रक्ताच्या प्रािीन नात्याने आमच्याशी चनगचडत झालेल्या  
आरगॉसभमूीकडे? 

  
रािा : शुभ्र लोकरीने मढवलेल्या या ताज्या शाखा रे्ऊन 

शरि आलेल्या तुम्ही ह्ा िेवानंा, – 
कोिती मागिी करताहात माझ्याकडे? 

  
पणहला नारीवृांद : आम्हाला होऊ िेऊ नका गुलाम इचजप्टसच्या पुत्राच्या. 
  
रािा : का ंबरे? चतरस्कार करता का तुम्ही त्यािंा? 

अनुचित वाटते का तुम्हाला त्याचं्याशी लग्न करिे?  
  
पणहला नारीवृांद : कोिती मुलगी हंुडा िेऊन [कोिती मुलगी हुांडा देऊन – जवळच्या नात्यात लग्न झाले की वारसा 

एकत्र होऊन कुटंुबािे सामथ्यस वाढते. परंतु लग्न झालेल्या स्त्रीिी पचरस्स्थती अचधक िुबळी होते. पतीशी वा 
सासरशी भाडंि झाले तर चतच्या पाठीशी राहािारे स्वतंत्र दं्वि उपलब्ध नसते. हा असल्या चववाहापासून तोटा] 
चवकत रे्ईल. 
स्वतःच्याि कुटंुबािा स्वामी? 

  
रािा : स्वकीयामंधे जडलेला लग्नसंबंध  

वृप्रद्धगत करतो सामथ्यस कुटंुबािे. 
  
पणहला नारीवृांद : खरे आहे ते! 

आचि जर सारे काही सुरचळत न झाले तर 
संबंधही तोडून टाकता येतो चकती सहज! 

  
रािा : हक्काने शरिाथ्यांच्या साहाय्यासाठी केलेल्या 

तुमच्या यािनेिा कसा करू मी सन्मान? 
  
पणहला नारीवृांद : ते आमिा ताबा मागतील तेव्हा 

त्यानंा द्या स्पष्ट नकार. 
  
रािा : आचि चवनाशक युद्धािा स्वीकार करू?  

भलतीि मागिी करताहात तुम्ही. 
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पणहला नारीवृांद : न्यायासाठी लढिारािें नेतृत्व करील 
प्रत्यक्ष न्यायिेवता. 

  
रािा : हं! पि प्रारंभापासून जर असता या प्रकरिात 

माझा हात. 
तरि ठरले असते खरे, म्हििे तुमिे. 

  
पणहला नारीवृांद : मान राखावास तू 

या प्रकारे पल्लवमाला धारि केलेल्या तुमच्या  
नगरीच्या या किसधार िेवािंा. 

  
रािा : चिसते आहे मला शाखानंी आच्छाचित हे पचवत्र स्थान, 

आचि उठतो आहे माझा थरकाप. 
  
पणहला नारीवृांद : शरिाथ्यांच्या रक्षिकत्या झ्यसूिा कोप 

असतो महाभयकंर. 
पॉचलक्थॉनच्या पुत्रा – पेलॅस्स्गअनाचं्या राजा – 
आस्थेने ऐक मी काय सागंते ते – 
चनवाचसत शरिाथी मी, बर्, कशी 
उंि, चनमुळत्या खडकावंरून धावते आहे सैरभरै, 
लाडंग्याने पाठ धरलेल्या आचि 
गुराख्याच्या सहाय्याच्या आशनेे 
आपल्या संकटािी विी त्याला हंबरून िेिाऱ्या गाईसारखी. 

  
रािा : नुकत्याि खुडलेल्या पानाचं्या आवरिाखाली 

सारे उत्सवमूती िेव माना हलवनू संमती िेताना 
चिसताहेत मला. 
आमच्या नगरीशी संबंध आहे तुमच्या रक्ताच्या नात्यािा, 
म्हिून तुमच्या कायाखातर संकट न येवो. 
आमच्या नगरीवर. 
बेसावध असताना आम्ही, कोसळू नये आमच्यावर 
अज्ञात चठकािाहूंन युद्ध. 
आम्हाला नको आहे र्डायला तसला काही प्रकार. 

  
पणहला नारीवृांद : शरिाथ्यांकडे चमत्रभावाने पाहािारी, 

प्रत्येकास त्यािे न्याय्य हक्क चमळवनू िेिारी, 
झ्यसूकच्या थेचमस [थेणमस – प्रस्थाचपत कायिा, रुढी, समतोल न्याय यािंी अचधष्टात्री िेवता.] कृपा 
करो आमच्यावर. 
आचि न उद्भवोत चवजे आमच्या इथे धाव रे्तल्यामुळे. 
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ज्ञानवृद्ध तू चशकून रे् आम्हा ंअल्पवयी व्यक्तींकडूनही.  
आिर करशील शरिाथ्यािा तर 
तुझा हा कृचतयाग ठरेल सवोत्तम यज्ञ – 
िेवाचं्या कृपाशील विेीवर 
चनष्ट्कलंक िाचरत्र्यािा मानवि फक्त करू शकेल असा. 

  
रािा : जेथील गृहाग्नीजवळ बसली आहेस तू 

ते हे नव्हे माझे व्यक्तीगत र्र 
आचि जर आगाइव्ह राज्य ठरले या कायात िोषास्पि 
तर आरगॉसच्या लोकानंाि एकत्र येऊन 
करावी लागेल उपाययोजना. 
यास्तव माझ्या सवस नागचरकाचं्या सभेत 
करीन या प्रश्नािंी परस्पर ििा. 
त्यापूवी नाही िेिार कसलेही आश्वासन. 

  
पणहला नारीवृांद : तूि आहेस राज्य; तू म्हिजेि प्रजानन; तूि आहेस 

सवाचधकार असलेला राज्यकता – 
कोि जाब चविारिार आहे तुला? 
तुझेि आहे स्वाचमत्व तुझ्या िेशािा गृहाग्नी असलेल्या या विेीवर. 
चवरूद्ध मतािंी नाही धास्ती तुला 
एकमेव सत्ताकें द्र अशा प्रसहासनावरून 
मानेच्या फक्त इशाऱ्याचनशी लावतोस चनकाल सवस प्रश्नािंा. 
म्हिून म्हिते – 
तूि खबरिारी रे्, स्वत: िोषास्पि न ठरण्यािी. 

  
रािा : िोषास्पि ठरोत माझे वैरी; तरीही कळत नाही मला 

कशी मी करिार मित तुम्हाला, अचरष्ट ओढवनू न रे्ता. 
उलटपक्षी तुमिी ही चवनविी अव्हेरली तर 
ठरेन मी अनुिारवृत्तीिा 
मी करू तरी काय? कुठल्या बाजूला वळंू? 
भीती वाटते मला कृती करायला आचि तटस्थ राहायलाही 
र्डू िेता या र्टनानंा जसे त्याना र्डायिे असेल तसे. 

  
पणहला नारीवृांद : सावध रहा : 

िेवाचं्या रक्ष नजरेपासून जी िखल रे्ते मानवी िुःखािंी ; 
त्याचं्या दृष्टीतून सुटत नाहीत 
अन्यायाच्या यथायोग्य पचरमाजसनाथस साहाय्य 
नाकारले गेल्याने 
शजेाऱ्याच्या गृहास्ग्नजवळ असहाय्य बसलेली मािसे. 
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शरिाथ्यांना चझडकारलेले पाहून 
सतत धगधगत राहतो झ्यसूिा क्रोध; 
शमत नाही मुकीि त्यािे बळी होिाऱ्याच्या अश्रूंनीही. 

  
रािा : तुमिे जवळिे आप्त असा िावा करून? 

इचजप्तटसिे पुत्र तर तुमिे स्वामी ठरतील 
तुमच्या िेशाच्याि कायद्यापं्रमािे, 
तर कोि येईल त्याचं्या मागिीच्या आड? 
तुमच्याि कायद्यानुंसार िालायला हवा तुमिा अचभयोग.  
आचि चसद्ध व्हायला हव ेकी – 
ह्ा पुरूषािा नाही हक्क कोठलाही तुमच्यावर. 

  
पणहला नारीवृांद : हक्क असो अगर हक्क नसो, 

मी नाही होिार जबरिस्तीने गुलाम पुरूषािी. 
ह्ा चनिसय, उद्धटाच्या बलात्कारापासून 
पळ काढीन मी िूरवर 
पृथ्वीवर चवस्तारलेल्या तारकागंिापयंत. 
तर मग आता कर पसंत न्यायिेवालाि स्नेही म्हिून  
आचि िे पचवत्र चनिसय िेवाना संमत असा. 

  
रािा : चनिसय िेिे नाही इतके सुलभ; 

नको चनवडूस मला न्यायाधीश म्हिून. 
मर्ाशीि साचंगतले मी तुम्हाला 
की जरी असलो मी एकमेव राजा 
तरी नाही करता येत काहीि कृती मला तुमच्या बाबतीत 
माझ्या नागचरकाचं्या समंतीवािून. 
ओढवले जर करी अचरष्ट तर – 
माझ्या नागचरकानंी म्हिता कामा नये कधीही मला– 
‘तू केलास नाग आरगॉसभमूीिा परक्या लोकाखंातर!’ 

  
पणहला नारीवृांद : आमिा आचि त्यािंाही पूवसज आहे थोर झ्यसू 

त्याने बनवला आहे अिुक तराजू; 
करतो चविार िोन्ही बाजंूिा. 
सत्याला धरून शासन करतो िुजसनाला, 
वरिान िेतो सज्जनाला. 
आता तर सवस काही चनःपक्षपातपिे समतोल झालेले असताना 
का र्ाबरतोस माझ्या प्रकरिात न्याय्य चनिसय करायला? 

  
रािा : आम्हा सवाना वािवण्यासाठी गरज आहे सखोल प्रितनािी,  
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सागरतळािा शोध रे्िाऱ्या पािबुड्यासारख्या 
वधे रे्िाऱ्या डोळ्यािंी – 
स्पष्ट चनरखिाऱ्या, स्स्थर राहािाऱ्या, 
तरि ह्ा चद्वधा मनःस्स्थतीतून 
गाठता येईल सुखी पथ्यकर शवेट, 
आधी आरगॉससाठी आचि नंतर माझ्यासाठी. 
असा चविार केला पाचहजे प्रथम की 
युद्ध आचि लुटालुट तर नाही ना 
कोसळिार आमच्यावर, बिला रे्ण्यासाठी म्हिून?  
आमच्या िेवाचं्या विेीपाशी 
शरिाथी म्हिून आलेल्या तुम्हाला 
जर आम्ही त्याचं्या स्वाधीन नाही केले तर – 
पचरिामी सुडिेव र्सरेल आमच्यावर – 
ते चवनाशक िैवत – 
जे पीडील आमच्या जीवनानंा; 
मरिानंीही आपल्या चशकारीला 
आपल्या तावडीतून जाऊ िेत नाही तो सूडिेव.  
आम्हाला केले पाचहजे सूप सखोल प्रितन 
नाहीतर झाले पाचहजे नष्ट. 
हे स्पष्टि झाले नाही का आता? 

  
पणहला नारीवृांद : कर, कर चविार! 

आचि न्यायाला जागनू, धमाला स्मरून 
वागव चमत्रत्वाने आम्हाला. 
पळवनू लावले आमच्याि र्रातून नास्स्तकानंी आम्हाला, 
नको िेऊस या गृहहीनानंा अंतर. 
आरगॉसमधील सवसशचक्तमान राजा, 
अनेक िेवाचं्या या पचवत्र अचधष्टानातूंन 
मला फरफटत नेऊ िेऊ नकोस त्यानंा. 
जािनू रे् या लोकािंा हेतू – या गर्मवष्ठािंा िुष्टपिाि आहे तो 
आचि सावध रहा झ्यूसच्या क्रोधापासून. 
तुला शरि आलेल्या मला 
भालावरील पट्ट्ट्याला धरून 
र्ोड्याला खेिाव ेतसे खेिीत – 
न्यायाला ठोकरून या पचवत्र प्रचतमापंासून 
िूर खेिीत नेतील ते 
पकडून आपल्या हातात माझा उंिी तलम झगा. 
करू नकोस मुळीही सहन ती त्यािंी कृती. 
लक्षात रे् पचरिाम होिार आहे. 
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तुझ्या चनिसयािा तुझ्या मुलावंर, तुझ्या कुलावर, 
मग तो असो आम्हाला अनुकूल प्रकवा प्रचतकूल. 
आमच्याबाबत केलेली तुझी कोितीही कृती – 
बरी वा वाईट – 
र्डविार आहे भचवतव्य तुझ्या मुलािें. 
चविार कर नीट; हा आहे न्याय झ्यसूिा; 
आचि राहायलाि हव ेत्यािे विसस्व. 

  
रािा : केला आहे मी नीट चविार, 

आचि आता माझ्या मागात उभी ठाकली आहे ही धोंड 
उभयपक्षी युद्ध आहे अचनवायस; 
िोरानंी र्ट्ट आवळलेल्या नौकेच्या सागंाड्यात 
चखळा बसावा भक्कम तशी ठाम झाली आहे वस्तुस्स्थती ही.  
चिसत नाही कुठेही सुरचक्षत, संकटमुक्त चनवारा मला. 
जहाजावरून फेकल्या जातात 
मौल्यवान वस्तु समुद्रामधे वािळाच्या प्रसंगी 
तेव्हा िेईल संपत्तीत भर र्ालिारा कृपावतं झ्यूस 
अचधक मौल्यवान वस्तू, 
आचि भरून जाईल मालाने काठोकाठ 
त्याहून मोठे जहाज. 
जेव्हा अकाली सुटतात वाकबाि तेव्हा 
शब्िािंी जखम भरून येईल शब्िानंीि, 
अपमाचनत जीवािे सातं्वन करतील मोहन मंत्रोच्चार. 
पि रक्तपात करिारी यािवी रोखण्यासाठी 
द्यायला हव्यात आहुती प्राथसना म्हिून. 
अनेक िेवानंा द्यायला हवते अनेक बळी शापचनवारिाथस. 
खरे तर मी उतरलो आहे ह्ा कलहात 
माझ्यावर चवनाश ओढवनू, रे्ण्यासाठी, 
पि चवनाशािे भचवष्ट्य वतसवण्यासाठी 
मी पसंत करतो ज्ञानापेक्षा अज्ञानािा आश्रय. 
माझे सुिैव माझे हे भाकीत ठरव ूिे असत्य. 

  
पणहला नारीवृांद : खूपि बोलले मी तुझ्या ियाबुद्धीला आवाहन करायला. 

पि आता शवेटिा म्हिून बोलते एकि शब्ि. 
  
रािा : इच्छा असेल तर बोलून टाक, ऐकतो आहे मी लक्षपूवसक. 
  
पणहला नारीवृांद : आहेत आमच्याकडे. 

झग्यावंरती बाधंायिे रेशमी कमरपटे्ट आचि शलेे. 
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रािा : काय साचंगतलेस चवशषे असे त्यात? 

सगळ्याि चस्त्रयाचं्या यथायोग्य पोषाखात असताति ना ते? 
  
पणहला नारीवृांद : सागंते ते ऐक – पडतील ते आमच्या िागंलेि उपयोगी – 
  
रािा : हे बर् स्पष्ट बोल, 

काय सागंायला बर्ते आहेस तू? 
  
पणहला नारीवृांद : जर तू आम्हाला शपथपूवसक मनापासून  

चिले नाहीस आश्वासन तर– 
  
रािा : ते ठीक – पि तुमच्या कमरपट्ट्ट्यािें काय?  

कशासाठी पडतील ते िागंलेि उपयोगी? 
  
पणहला नारीवृांद : ह्ा प्रचतमानंा भीषि अशा समर्मपत अलंकारानंी सजवण्यासाठी 
  
रािा : तू तर अजूनही बोलते आहेस कूटभाषा, 

सागंून टाक स्पष्ट तुझ्या बोलायािा अथस. 
  
पणहला नारीवृांद : पचवत्र पूजास्थानावंर फास लावनू घ्यायला  

उपयोगी पडतील ते आम्हाला. 
  
रािा : फास लावनू घ्यायला .....? 

तो शब्ि फटकारतोय् माझ्या काळजाला आसुडाप्रमािे! 
  
पणहला नारीवृांद : आता उर्डले तुझे डोळे; र्डवले तुला मी सत्यिशसन! 
  
रािा : होय! 

चिसताहेत मला सवसत्र िडपून टाकिारी अचरष्ट,े 
निीच्या पुराप्रमािे कोसळताहेत माझ्यावर 
संकटामंागनू संकटे. 
सापडले आहे माझे जहाज, 
चजथे चवनाश िबा धरून बसला आहे. 
त्या खवळलेल्या खोल समुद्रामधे. 
चिसत नाही जवळपास सुरचक्षत बंिर..... 
तुम्ही माचगतलेले साहाय्य मी िेऊ शकलो नाही तर –  
अमयाि प्रिूषि वधूेन रे्ईल आम्हाला. – 
अशी िेताहात धमकी मला तुम्ही. 
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अथवा तुमच्या िुलतभावाशंी – इचजप्तसच्या पुत्राशंी –  
मी ठाकलो लढायला चनभसयपिे, आमच्या तटापंढेु 
आचि जर चिली झुंज चनिायक अशी 
तर अखेरीस केवढी िुधसर प्रकमत मोजावी लागेल आम्हाला.  
येिार नाही का आके्षप की – 
‘बायाखंातर पुरूषानंी पृथ्वीला र्ातले रक्तस्नान’ असा? 
तरीही भीती वाटते मला शरिाथ्यांना संरक्षि िेिाऱ्या झ्यसूच्या  
रागािी. – 
बाळगायलाि हवी भीती सवाहून अचधक त्याच्या कोपािी!  
जा, वृद्ध डॅनॅअस, जा लवकर, 
ह्ा तुझ्या कन्यानंी रे्तल्या आहेत तशाि 
शरिाथ्यांच्या शाखा कवते रे्ऊन. 
स्थापन कर त्या आगाइव्ह िेवताचं्या अन्य विेींवरती 
म्हिजे चिसेल साऱ्या नगरवाचसयानंा 
तुमच्या या चवनविीिा पुरावा. 
मात्र बोलू नकोस िकारशब्िसुद्धा माझ्याचवषयी – 
शासनािे िोष हुडकिे आवडते साऱ्याि नागचरकानंा 
किाचित ही चिन्हे पाहून काहींना वाटेल करूिा, 
येईल साचत्त्वक कोप त्या उद्धट मािसािंा; 
मग आरगॉस ओ िेईल त्वचरत तुमच्या मितीच्या हाकेला.  
िौबल्यस जागवते औिायाला प्रत्येक अंतःकरिात. 

  
डॅनॅअस : आम्हाला लाभला आहे. 

आमच्याबद्दल आस्था बाळगिारा, िेवानंा चभिारा चमत्र. 
सवात मोलािी गोष्ट आम्हाला वाटते ही. 
पि पाठव तुझी काही आरगॉसवासी मािसे माझ्या रक्षिाला – 
माझ्या मागसिशसनाला. 
म्हिजे मला सापडतील तुमच्या िेवाचं्या विेी 
तुमच्या नगरीतील िेवळातंल्या 
तुमच्या चकल्ल्याच्या तटावंरल्या. 
आचि मी जाईन सुखरूप तुमच्या नगरींच्या पथातूंन –  
कारि माझा वषे, माझे रूप सुिवताहेत माझे चविेशीपि.  
इनाकस [इनाकस– आरगॉसिा पचहला राजा. आयोिा चपता] च्या वशंाहून चभन्न अशा वशंाला 
वाढवीत असते नाईलनिी. 
सावधचगरी बाळगिे सवात उत्तम, 
अचविारी साहसाने उद्भवते भयावह पचरस्स्थती क्षिाति.  
यापूवी ठार केले आहे मािसानंी अज्ञानापोटी 
आपल्याि चमत्रानंा, 
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रािा : िागंला आहे सल्ला. जारे सैचनकानंो 
त्याच्याबरोबर, 
रे्ऊन जा त्याला नगरीतील िेवालयाकंडे 
आचि पचवत्र पूजा स्थानाकंडे. 
पथावंर, िौकातं राहू नका उभे बोलत या खलाशाबंद्दल 
ज्याला शरिाथी म्हिून चफरविार आहा तुम्ही 
िेवळा िेवळातून. 
(राजाच्या काही शरीरसंरक्षकासंमवते डॅनॅअस आगचॅसच्या चिशनेे जातो.) 

  
पणहला नारीवृांद : आमच्या चपत्याला साचंगतले तू काय करायिे ते, 

जाऊ िे त्याला; पि आम्ही आता काय कराव?े  
कसा धीर िेिार आहेस आम्हाला तू? 

  
रािा : आपल्या मागण्या िशसवण्यासाठी  

ठेवनू द्या तुमच्या शाखा िेवासंमोर. 
  
पणहला नारीवृांद : हे पहा, केले तुझ्या आजे्ञप्रमािे. 
  
रािा : आता िला या इकडे सपाटीवरील राईकडे. 
  
पणहला नारीवृांद : ही सावसजचनक राई कसा िेिार आम्हाला आश्रय? 
  
रािा : फेकिार नाही मी तुम्हाला बळी म्हिून चगधाडापंढेु 
  
पणहला नारीवृांद : मग काय करिार? िेिार का आमिे बळी 

चवषारी सपांहून चनष्ठुर अशा नराधमानंा? 
  
रािा : बोललो आहे मी तुमच्याशी ियाद्रस शब्िात;  

तुम्हीही उद्धारा सौजन्यशील शब्ि. 
  
पणहला नारीवृांद : धास्तीपोटी जन्मते औद्धत्य – यािे वाटते का तुला आियस? 
  
रािा : धास्तीवर मात केली पाचहजे नृपतीबद्दलच्या आिरभावाने. 
  
पणहला नारीवृांद : तर मग हे नुपते, धीर िे आम्हाला आचि सहाय्य कर 

शब्िानंी तसेि कृतींनीही. 
  
रािा : खात्री बाळगा, 

तुमिा चपता तुमच्यापासून िूर राहािार नाही िीर्सकाळ. 
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िरम्यान मी जातो माझ्या साऱ्याि प्रजाजनानंा 
एकचत्रत करायला, 
म्हिजे मग करू शकेन चनमाि तुमच्याबद्दल स्नेहभाव 
आगचॅसच्या मनात. 
तुमच्या चपत्यालाही सागेंन 
त्याने कशा तऱ्हेने बोलिे उत्तम ठरेल ते. 
थाबंा इथेि तुम्ही, 
आमच्या िेशाच्या िेवतानंा चवनवा 
पूिस करायला तुमच्या मनःकामना. 
जातो मी आता मी म्हटले तशी सवस व्यवस्था करायला. 
िेव करो. आचि चमळो माझ्या शब्िानंा यश 
त्यािें मन वळवण्यात आचि नंतरच्या कायात. 
 
(राजा पेलॅस्गस आचि त्यािे शरीररक्षक जातात.) 

  
पणहला नारीवृांद : झ्यूसिेवा, पुण्यश्लोक श्रेष्ठा, 

सवससत्ताधीशाहूंन अचधक सत्ता गाजविाऱ्या राजाचध राजा 
अखंड आनंिमग्न झ्यूसिेवा! 
आमिी प्राथसना ऐक, 
यश िे आम्हाला जनमन वळवण्याच्या आचि नंतरच्या कायात. 
ज्याच्याबद्दल वाटतो तुला चतरस्कार 
तो पुरूषी उद्धटपिा टाक समूळ उठवनू 
आमिा पाठलाग करिाऱ्या क्रोधीचपशाच्चाला 
त्याच्या कृष्ट्िविी खलाशासंकट 
खोल बुडवनू टाक जाभंळ्या समुद्राच्या वािळकंुडात. 
पि ियाद्रस दृष्टी वळव आमच्या प्रािीनकुलावर – 
आम्हा ंस्त्रीजातीवर. 
स्मरून पुरािी कोमल प्रीचतकहािी 
तुझ्या पे्रयसीिी – आम्हा सवांच्या मातेिी. 
आठव सारे, सारे – 
तूि हस्तस्पशस केला होतास आयोला! 
झ्यूसिेवा, तू आमिा चनमाता, आमिा जनक. 
असा आहे िावा आमिा, 
जसा आहे िावा आमिा की 
आरगॉस आहे आमिे पुरातन गृह म्हिून. 
 
इचजप्त सोडून आले आहे मी इथे – 
ह्ा कुरिामंधे, जेथे फारपूवी माझी आई 
उभी ठाकली होती. 
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फुलाफुंलामंधून िरत, करड्या नजरेखाली. 
गोमाशीच्या हल्ल्याने वडेीचपशी झालेली आयो 
धूम पळत सुटली याि जागेवरून, 
आचि मानवाचं्या अनेक जमातीतून भटकत, भटकत 
युरोप व आचशया मधील समुद्रलाटावंरून 
आपला मागस कापीत पाचहली चतने 
िोन्ही बाजंूिे शजेारी भमूीखंडे. 
चतथून ती पळाली पुढे आचशयाच्या भमूीवरून 
चफ्रचजया [णफ्रणिया – मध्य व वायव्य आचशया मायनरमधील प्रयेशािे प्रािीन नाव. नंतर तो प्रिेश.] मधील 
मेंढराचं्या कुरिाकुरिातूंन पार होत 
ती पोिली चमचशअना ं[णमणशअन – वायव्य आचशया मायनरभधील प्रािीन प्रवेश चमचशआ तेथील लोक] 
च्या टू्यथ्रस[ट्यूथ्रस – आटेचमसला पचवत्र असलेले डुक्कर मारिारा चमचशअन राजा. त्याला चशक्षा म्हिून रोग 

झाला.] राजाच्या नगरीत, 
मग ती िढली चलचडआच्या िऱ्यावंर 
आचि नंतर चसचलचसआ [णसणलणसआ – आग्नेय आचशया मायनरमधील प्रिेशािे प्रािीन नाव. नंतर तो 

प्रिेश रोमनािंा झाला.] च्या आचि 
पॅम्फीचलआच्या टेकड्यावंरून 
धावत सुटली ती पुढे पुढे, सतत पोिेपयंत 
गव्हाच्या शतेानंी समृद्ध असलेल्या, 
चवपुल पाण्याच्या नद्या आचि सुपीक भमूी यासंाठी 
प्रचसद्ध असलेल्या भमूीला अॅफ्रॉडायटी [ॲफ्रॉडायटी – सौंियस व प्रीती यािंी प्रािीन ग्रीकिेवता. 

(ही रोमनामंध्ये व्हीनस या नावाने ओळखली जाते)] च्या. 
चतला हाकलत राहािाऱ्या त्या पंखधारी गोमाशीच्या िंशाने 
वडेीचपशी होऊन गरगर चफरत 
येऊन पोिली ती इचजप्तच्या सुपीक भमूीत–झ्यसूच्या उद्यानात. 
चवतळिाऱ्या चहमावर पोसल्या जािाऱ्या. 
आचि िक्री वािळाने झोडपल्या जािाऱ्या कुरिामंधे, 
रोगजंतंूिा नाश करिाऱ्या जलाच्या नाईलजवळ पोिली ती;  
आचि मग हीराच्या क्लेशकारक परािीने 
क्षुब्ध बनलेली ती 
थकून आचि शरमून झाली वडेीचपशी. 
 
चिसताि हे दृश्य अश्रूतपूवस आचि अस्वाभाचवक 
थरकाप उडाला इचजप्तमधील त्या वळेच्या 
रचहवाशाचं्या काळजािंा; 
पाढंरे फटक पडले ते भीतीने 
त्यानंी पाचहला तो प्रािी – मानव तसाि पशूही असलेला.  
अंशत: स्त्री, अंशत: गाय असा अद्भतु प्रािी. 
आचि झाले अवाक् ते सगळे. 
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आचि नंतर – नंतर कोिी केले चतिे सातं्वन? 
कोिाला आली करूिा चतच्या प्रिीर्स भटकंतीच्या क्लेशािंी?  
– गोलिकरा मारीत माशीने िंचशलेल्या त्या 
विेनापीचडत आयोिी? 
अमयाि एकछत्री सत्ता गाजविाऱ्या झ्यूसला आली करूिा 
वत्सल सामथ्याने झ्यूसने चतच्यावर सोडला िेवाशं श्वास 
आचि चमळवनू चिले चतला चवश्राचंतसुख, 
मग गाळले चतने अश्रू चवश्रातंी अनुभवीत 
आचि चिली वाट करून अवघ्या िुःखानंा, अपमानानंा. 
ग्रहि केले चतने स्वशरीरात 
झ्यूसिे वीयस – जि ूबहुमोल माल गुिी गलबतावरिा 
(चकती योग्य विसन!) आचि चिला जन्म एका चनष्ट्कलंक अपत्याला. 
 
त्या चतच्या मुलाला प्राप्त झाले िीर्ायुष्ट्य 
आचि सवस तऱ्हेिी समृद्धी. 
म्हिूनि उच्चस्वरात सागंते सगळी जीवनिात्री इचजप्तभमूी  
– ‘चनचिति आहे ही झ्यूसिी संतती, 
कारि हीराच्या कपटामुळे जडलेले चपसे 
कोि नष्ट करू शकले असते झ्यूसचशवाय? 
झ्यूसच्या हस्ताति आहे सामथ्यस या रोगचनवारिािे. 
हे मूल आहे झ्यूसिे बीज – 
एवढे म्हिा म्हिजे सत्याप्रत पोिेल तुमिा अंिाज.’ 
 
आमिे हे कायस करण्यािा चनर्मववाि अचधकार कोित्या िेवाला  
असावा? 
त्यासाठी कोित्या िेवािा धावा करिे होईल उचित? 
िेवाच्या राजा, तू आहेस आमिा चपता. 
तुझ्याि हातानंी लावलास तू आमिा वशंवृक्ष. 
करू िे यािी आठवि तुझे अंतःकरि आता. 
ह थोर चनमात्या सुखिात्या, 
परमश्रेष्ठ पुण्यश्लोक िेवा! 
स्वप्रसहासनस्थ असा तू मानीत नाहीस 
कोिाही वचरष्ठािंी आज्ञा. 
तू नाहीि आहेस कचनष्ठ श्रेिीिा सत्ताधारी 
चनयुक्त केलेला कोिा राजाचधराजाने. 
तू झुकत नाहीस तुझ्याहून उच्चपिावर असलेल्या  
कोिाच्या लहरीपुढे. 
आपल्या मनोगभातले सारे काही हेतू 
तू त्वचरत र्ालतोस जन्माला 



 अनुक्रमणिका 

आचि करतोस कृताथस स्वसामथ्याने. 
तू कोितीही गोष्ट उच्चारायिाि अवकाश –  
तत्क्षिीि येते चतला मूतसस्वरूप. 
(पुन्हा डॅनॅअस प्रवशे करतो.) 

  
डॅनॅअस : आनंिािी वाता, माझ्या मुलींनो! 

आरगॉसच्या भरगच्च सभेत रे्तले गेले आहेत 
आम्हाला अनुकूल असे ठाम चनिसय. 

  
पणहला नारीवृांद : तात, स्वागत असो तुमिे, 

कोठलाही िूत इतका चप्रय वाटला नव्हता कधीही आम्हाला! 
आधी एक गोष्ट सागंा आम्हाला– 
काय म्हितो आहे त्यािंा चनिसय? 
मताचधक्याने चिला गेला आहे कोित्या कृतीिा आिेश? 

  
डॅनॅअस : आरगॉसच्या नागचरकानंी चनचित केले आहे  

अगिी वाि र्ातल्याचशवाय अगिी स्पष्टपिे  
एकमताने ठरवले आहे. 
त्यामुळे पुन्हा तरुि झाले आहे माझे वृद्ध हृिय. 
काय सागं ूिाटी झाली होती वातावरिात 
अगिी सगळ्या नगरीतील उजव्या हातािंी.  
त्यानंी रे्तला तो चनिसय असा– 
आम्ही राहायिे आहे, आरगॉसमधे 
स्वायत्त, चनबाचधत असे नागचरक म्हिून; 
विन चिले आहे त्यानंी आम्हाला 
मानवी दे्वषापासून सुरचक्षत ठेवण्यािे. 
हात लाविार नाही आम्हाला 
आरगॉसिा अथवा कोित्याही चविेशािा नागचरक. 
आमच्याचवरुद्ध आमच्या शत्रूंनी जर केला बळािा वापर 
आचि नागचरक असूनही जर कुिी झाला नाही पुढे 
मित करायला आम्हाला, 
तर तो गमावनू बसेल नागचरकत्वािे हक्क आचि 
होईल हद्दपार. 
चकती प्रभावी वक्ति केले राजा पेलॅस्गसने आमच्या बाजूने!  
बजावले त्याने आपल्या प्रजाजनानंा– 
यापढेु कधीही िेतव ूनका शरिाथ्यांच्या िेवािी सूडभावना  
पाहुिे आचि नागचरक या नात्यानंी 
त्यािंा आहे िुहेरी हक्क आपल्यावर. 
जर आपि अव्हेरले यानंा 
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तर उठेल आपिास भेडवण्यास 
िुहेरी पापोद्भव कलंक 
चवनाशावर ताव मारिाऱ्या हावऱ्या चपशाच्यासारखा.’ 
या शब्िासंरशी उतावळ्या अधीरतेने आरगॉसच्या नागचरकानंी 
हात उंिावनू रे्तला चनिसय मी मधा साचंगतला तसा. 
वकृ्तत्वकलेतील सारे ितुर बारकाव े
आचि मन प्रजकण्याच्या खुब्या वापरल्या राजाने 
अशी केली यशस्वी अखेर झ्यसूिेवाने या प्रकरिािी. 

  
पणहला नारीवृांद : या, या, आपि करु या प्राथसना आता 

आरगॉसच्या नागचरकासंाठी; 
आमच्यावर त्यानंी केलेल्या उपकारािंी 
करुया फेड या प्रकारे 
त्याचं्या शुभासाठी िेवानंा आळवनू. 
परकीय अभ्यागतािंा चमत्र झ्यसूिेव 
पाहो कृपादृष्टीने आचि करो सफल 
आम्ही कृतज्ञ चविेशीयानंी आपल्या यजमानासंाठी 
त्याला र्ातलेले साकडे. 
त्यायोगे आमच्या शब्िानंा प्राप्त होईल त्यािें इस्प्सत साध्य. 
स्वगात जन्म रे्तलेल्या िेवानंो, ऐका माझा आवाज आता,  
प्राथसनािंी अध्ये मी अर्मपते आहे तुम्हाला, 
उठू िेऊ नका कधीही भक्षक अस्ग्नज्वाला 
या पेलॅस्स्गअनाचं्या नगरीत. 
कापून नेतो जो इतरानंी पेरलेले मानवी शते 
त्या युद्धचपपासू एरीजला इथे करु िेऊ नका 
भेसूर गोंगाट 
कारि आमिी िया येऊन आरगॉसच्या नागचरकानंी चिली आहेत मते  
आम्हाला अनुकूल अशी. 
करतात ते आिर झ्यसूला शरि गेलेल्या जनािंा – 
आमच्या या िुःखी, ियनीय िमूिा. 
नाही चिली त्यानंी साथ आपल्या मतप्रिशसनात 
चस्त्रयािंी इस्प्सते लाथाडिाऱ्या पुरुषानंा. 
त्यानंी जािीव ठेवली झ्यसूच्या क्रोधािी – 
जो शातं होतो सूड उगवनूि, 
ज्याच्याशी झुंज रे्ऊ शकत नाही कुिीही, 
संकटािा भार रे्ऊन भेटीस येिाऱ्या, 
छपराला अमंगळ करिाऱ्या 
अशुभसूिक पक्षयासारख्या 
तो कुठल्याही कुटंुबाला नकोसाि वाटतो. 
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आरगॉसिे नागचरक मान ठेवतात रक्ताच्या बंधनािा 
आचि झ्यसूच्या पचवत्र मंचिरातील शरिाथ्यांिा. 
म्हिूनि राहतील त्यािंी स्थंचडले चनमसळ 
आचि स्वीकारतील िेव आनंिाने त्यानंी चिलेल्या आहुती. 
ह्ा पल्लवमालानंी पचवत्र झालेल्या माझ्या ओठातून  
त्वचरत उच्चारली जावो तळमळीिी प्राथसना. 
भयानक रोगराई न रे्वो बळी आरगॉसच्या नागचरकािें.  
न होवो आरगॉसिी भमूी कलंचकत 
यािवी युद्धात चतच्या नागचरकानंी परस्परािें रक्त साडूंन.  
या भमूीच्या तरुिािें यौवनपुष्ट्प 
फुलत राहो, खुडले न जाता. 
अॅफॉडायटीिा चप्रयकर मानवसंहारक एरीज [एरीि – प्रािीन ग्रीक युद्धिेव. झ्यूस व हीरा यािंा 
पुत्र (रोमनामंधे त्यािे नाव मासस)]  
त्याचं्या यौवनािा ऐन बहर संपुष्टात न आिो. 
 
मंत्रिासभेतील वृद्धािंी आसने शोभचवली जावोत. 
लाबं िाढी वक्षावर रुळत असलेल्या वदं्य वृद्धाकंडून,  
आचि मग सुव्यवस्स्थत िालो त्यािंी राज्ययतं्रिा 
जोवर ते योग्य मान राखतील झ्यसूिा– 
जो आहे चवशषेकरुन परकीय अभ्यागतािंा स्वामी आचि  
जो करतो सत्पक्ष प्रस्थाचपत 
अचतप्रािीन न्याय चनयमान्वये 
 
करतो आम्ही प्राथसना 
सुफचलत होवोत भमूीिी चवचवध धनधान्ये चनर्मवघ्नपिे  
नवप्रसवावंर शरसंधान करिारी [नवप्रसवाांवर शरसांधान – आटेचमसच्या बािामुंळे चस्त्रया 

प्रसूचतकाळात मरतात असे मानले जाई.] आटेचमस 
कृपा कसे प्रसूचतसमयी त्याचं्या चस्त्रयावंर. 
 
अश्रूंिा जनक असलेल्या एरीजच्या हातात 
तलवार िेण्यासाठी, 
यािवी युद्धाच्या कोलाहलाने 
नुत्य आचि संगीत यानंा हुसकावनू लावण्यासाठी,  
आचि ह्ा नगरींिे लिके तोडण्यासाठी 
कधीही इकडे न चफरकीत प्रहसा, लुटालूट या आधी  
आरगॉसवाचसयाचं्या र्रार्रापासून िूर करोत वसती  
व्याधींच्या त्या िुःखिायक झुंडी. 
आचि अॅपॉलो िेवािी ियािसदृष्टी 
राहो त्याचं्या साऱ्या तरुिावंर. 
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झ्यसूिेव करो त्यािंी भमूी सुपीक, 
म्हिजे फेडील ती बिलत्या ऋतुिक्रानुसार  
आपले वाजवी ऋि 
फळफळावळ आचि धनधान्य यािें. 
कुरिामंधून िरिारी त्यािंी चखल्लारे 
जन्म िेवोत चवपलु पाडसानंा. 
िेवाचं्या वरिानाने 
लोकािंी होवो समृद्धी सवस के्षत्रातं. 
िेवाचं्या विेींसमोर गावोत गायक श्रद्धापूवसक  
चनरागस ओठातूंन उठू िे आवाज 
तंतुवाद्याशंी चमलाप साधून. 
 
यंत्रिामंडळािे आजीव सिस्य नजर राखोत 
िूरदृष्टीने आचि चविारपूवसक त्या शासकावंर 
ज्यािंी िालते सत्ता अवघ्या राज्यावंर. 
तलवारी उपसल्या जाण्याआधी आचि िुर्सटना र्डण्याआधीि  
यंत्रिा मंडळाने घ्यावी िाि. 
नगरीतील परकीय अभ्यागताचं्या न्याय्य गाऱ्हाण्यािंी 
आचि करावी योग्य कायसवाही झालेल्या करारािंी. 
 
स्विेश रचक्षिाऱ्या िेवािंा राखावा त्यानंी चनरंतर मान 
आपल्याि भमूीवर आपल्याि पूवसजापंासून 
चशस्त रे्तलेल्या धमसचवधींनी, 
लॉरेलच्या शाखा धारि करुन आचि 
वृषभािें बळी िेऊन. 
कारि मान राखला पाचहजे चजिा सवानी, त्या न्यायिेवतेच्या  
कायद्यामंधे 
माताचपत्यािंा आिर करण्याच्या 
कतसव्याच्या कायद्यािा क्रमाकं आहे चतसरा. 

  
डॅनॅअस : चप्रय बाळानंो, 

आवडल्या मला तुम्ही केलेल्या सूज्ञ, श्रद्धापूिस प्राथसना. 
आता काय सागंतो ते ऐका– 
 
नका भीतीने थरथरु ऐकताि माझ्याकडून 
अनपेचक्षत आचि अचप्रय अशी वाता, 
शरिाथ्यांच्या ह्ा आसनावरुन 
माझ्या ह्ा टेहळिीच्या जागेवरून 
चिसते आहे मला एक जहाज! 
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त्या जहाजािी डोलकाठी, चशडे आचि 
त्याच्या बाजंूना लावलेले कातड्यािें पडिे – 
चनःसंशय आहे ते इचजप्तिेि जहाज. 
पुढिा मागस चनरखिाऱ्या डोळ्यासंह 
सरकते आहे नाळ अगिी व्यवस्स्थत रीतीने 
वरामावरील मागसिशसक सुकािूच्या आजे्ञत. 
आम्हा बळींना अचप्रय भासिाऱ्या रीतीने 
अरे! ती पहा! चिसताहेत मला जहाजावर मािसे –  
उठून चिसताहेत त्यािंी काळी शरीरे त्याचं्या पाढंऱ्या कपड्यामुंळे;  
आता आली इतर जहाजेही पूिस टप्प्यात दृष्टीच्या– 
आचि आता तर सगळाि जहाजािंा ताडंा. 
नेतृत्व करिारे जहाज 
भमूीच्या अगिी समीप येऊन 
गंुडाळून चशडे 
येत आहे झपाट्याने चकनाऱ्याकडे वल्ह्ाचं्या मितीने.  
िला तर मग आचि हे बर्ा 
तुम्ही वागायला हव ेधीमेपिाने, चविारपूवसक; 
तोंड द्या आल्या प्रसंगाला एकाग्रचित्त करून, या िेवावंर. 
 मी जातो मितीसाठी, आितो सैचनकानंा 
आमच्या अंगीकृत कायाच्या समथसनाथस झुंजण्यासाठी.  
किाचित एखािा अग्रिूत अथवा त्या मािसािे हस्तक..  
आपली मालमत्ता समजून तुमच्यावर हात टाकण्यािा प्रयत्न..  
नका बाळग ूत्यािंी भीती. 
तरीही लक्षात ठेविे उत्तम की – 
जर चवलंब झाला आमच्या सैचनकाना 
मितीसाठी येण्यास तर. 
चवसरु नका कधीही इथे चमळू शकिारे संरक्षि; 
धीर धरा! 
िेवानंा न जुमानिाऱ्या प्रत्येक पातक्यािा न्याय 
करतील योग्य काळ आचि चहशबे िुकवण्यािा चिवस. 
तात, भयभीत झाले आहे मी! 
चकती वगेाने आली आहेत त्यािंी जहाजे 
आम्हाला पकडण्यासाठी 
आता एका क्षिाति गाठतील ते आम्हाला 
थरकाप उडाला आहे माझा भीतीने 
र्रापासून इतक्या िूरवर पळून आल्याने 
काय झाला लाभ खरोखर? 
तात, शुद्धबुद्ध हरपते आहे माझी! 
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डॅनॅअस : बाळे, आगरगॉसच्या लोकानंी 
केले आहे चशक्कामोतसब आपल्या ठाम चनिसयावर. 
तर मग धर चहम्मत, 
खात्री आहे मला लढतीलि ते तुमच्याखातर. 

  
पणहला नारीवृांद : इचजप्टसिे पुत्र बनले आहेत चपसाट, चववकेशून्यतेने  

आचि चवषयलालसेने हपापलेले आहेत लढाईसाठी. 
मी सत्यि बोलते आहे ते तुम्ही िागंले जािता.  
त्याचं्या जहाजािें लाकूड आहे भरभक्कम, 
त्याचं्या नाळी आहेत िकाकत्या धातूच्या, 
ते चनर्ाले आहेत आमच्या शोधाला आचि 
त्याचं्या पाठीशी आहेत हजारो कृष्ट्िविी मािसे. 

  
डॅनॅअस : आचि त्यानंा तोंड द्याव ेलागेल. 

बलशाली बाहंूच्या सडपातळ शरीरयष्टीच्या 
हजारो सैचनकाशंी– 
ज्यािें स्नाय ूझाले आहेत ििकट िुपारिी उन्हे खाऊन. 

  
पणहला नारीवृांद : तात, गुडरे् टेकले तुमच्यासमोर, 

नका सोडून: जाऊ मला एकटीला. 
कुठून असिार बाईमािसाच्या अंगी धैयस? 
काय करिार ती एकटी? 
आचि या मािसानंा ठाऊक ही नाही चववके,  
ते आहेत माथेचफरु, पाखंडी– 
उचकरड्यावरच्या अभक्षयावर 
उपजीचवका करिाऱ्या पक्षयासंारखे 
त्यानंाही विेींबद्दल नाही काही पूज्यभाव 

  
डॅनॅअस : बाळानंो तुमच्या वैरािे सकारि लक्षय झालेले ते 

जर झाले िेवाचं्या वैरािेही सकारि लक्षय. 
तर आहे त्यात तुमिाि फायिा. 

  
पणहला नारीवृांद : वाटते का तुम्हाला की 

िेवाचं्या चत्रशूळाचं्या आचि वज्रपाताचं्या भीतीने 
रे्तील ते मागे आमच्यावर हल्ला करिारे हात?  
मी सागंते तुम्हाला नाही र्डिार असे. 
ते आहेत उद्धट, चवषयासक्त, 
उन्मािाच्या जोरात तत्काळ हात उगारिारे, 
चशकारी कुत्र्यासंारखे चनधड्या छातीिे 
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आचि िेवािंी कुिेष्टा करुन 
त्यानंा चनस्ष्ट्कय बनवण्यात तत्पर असे. 

  
डॅनॅअस : अशी आहे लोकोक्ती की 

‘लाडंग्यानंा असते ताकि चशकारी कुत्र्याचं्या चतपटीने’ 
चबब्ब्यािी बोंडे [बायब्लस िळे – नेमका अथस चमळाला नाही ह्ासाठी चबब्यािी बोंडे असा अथस लक्षात रे्ऊन 

शब्िप्रयोग केला आहे.] नाही करु शकत स्पधा गव्हाच्या लोंब्याशंी. 
  
पणहला नारीवृांद : त्यािंी वृत्तीि आहे केवळ उन्मत्त, बेबंि पशूिंी 

रक्षि करायला हव ेआम्हालाि आमिे– 
िालिार नाही आता चवलंब करून. 

  
डॅनॅअस : वळे लागतो जहाजाचं्या ताडं्यास 

सागरपृष्ठी मागसस्थ होण्यास 
आचि तसाि वळे लागतो चकनाऱ्याशी स्स्थर होण्यास. 
नागंर टाकले तरीही करीत नाही कोिताही कप्तान  
फाजील र्ाई 
जहाजाचं्या कुशीतील िोरखंडे चकनाऱ्यावर आवळण्यािी– 
बंिर नसलेल्या चकनाऱ्याला – 
ते िेखील रात्र पडत असताना– 
वळवाव ेलागते जहाज अगिी काळजीपूवसक – 
मेंढपाळ मेंढरे वळवतो तसा. 
सूयास्त होऊन रात्र पडू लागली कुशल सुकािधूारकही र्ामार्ूम होतो– 
जसा काही प्रसवविेनानंी व्यचथति. 
जहािे व्यवस्स्थत नागंरली गेल्यावािून सैन्याला 
नाही उतरता येत सुरचक्षतरीतीने चकनाऱ्यावर. 
म्हिून वागा सुज्ञपिाने 
आचि िेवावंर एकाग्रचित्त करुन चमळवा त्यािें सहाय्य.  
मीही करीत चवनविी तुमच्यासाठी 
आवाज वृद्ध असला तरीही असेल 
शब्िामंधे यौवनािा जोम. 
करील प्रशसंा तुमच्या िूतािी आरगॉसिी जनता. 
 
(डॅनॅअस जातो) 

  
पणहला नारीवृांद : पवसतमय प्रिेशा, 

ज्यािे राजर्रािे करते आहे आमिे रक्षि 
आमिे आता होिार तरी काय? 
कुठे पळून जायिे आम्ही? 
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कोठली अंधारी गुहा लपवनू ठेवील आम्हाला? 
वाटते, श्यामल धुराप्रमािे वर िढत जाता याव े 
झ्यूसच्या तेजस्वी मेर्ासंचन्नध. 
नाहीतर अदृश्य बनून, पंखाचंशवाय उड्डाि करीत 
नाहीसे व्हाव–े हरवनू जाव ेधूचलकिासंारखे. 
पि चनरथसक आहे पलायन, 
यापढेु सुटका होिे नाही आमिी! 
थरथर कापते आहे माझे चनराशनेे काळवडंलेले 
 भयभीत हृिय. 
माझ्या चपत्याच्या मागावर असलेल्या चशकाऱ्याने 
शवेटी गाठले माझेि सावज. 
आहे मी अधसमेली झाले भीतीने, 
पत्करेल मला स्वीकारिे माझे भचवतव्य 
आवळलेल्या फासात. 
पि नाही िेिार मी माझे शरीर रृ्िास्पि पुरुषाला. 
त्याआधीि कवटाळू िे मला मूत्य.ू 
 
चजथे इतस्ततः चवहरिारे पावसाठी मेर् चहम बनतात.  
त्या चनळ्या आकाशात मला आसरा चमळेल तर 
चकती छान होईल! 
प्रकवा एखाद्या उंि चनमुळत्या पवसतचशखरावर 
चजथे बकऱ्यानंाही िढता येत नाही त्या चठकािी 
चमळावी जागा मला, दृष्टीच्या टप्प्यापलीकडील 
एकाकी अशी. 
चगधाडे चजथे चर्रट्या र्ालतात असा 
रे्री आििारा कडा साक्षीला असावा, 
मी खोल गतेत उडी रे्ताना 
माझ्यावर लािलेले मला अतंःकरिापासून नको असलेले  
लग्न टाळण्यासाठी. 
ताव मारतील मग माझ्या मृत शरीरावर रानटी कुते्र,  
पुष्ट होतील िरीतील चगधाडे, त्यािें समाधान वाटेल मला!  
कारि मृतिेह असतो मुक्त 
विेना आचि अश्र ूयापंासून. 
मृत्यूने धरावा िागंला नेम 
आचि ताब्यात घ्यावी आपली चशकार, 
शय्या आचि आप्रलगन यािें मी भक्षय होण्यापूवी. 
मुक्त होण्यासाठी कुठे रे्ऊ मी धाव? 
कुठे जाऊ या शरीरािे बंधन झुगारुन िेण्यासाठी?  
स्वगाला चभडतील अशा उच्च स्वरात र्ाला हाक  
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करा प्राथसना संकट मुक्तीसाठी– 
समपसि द्रव्येि आहेत ही– 
िेव िेवोत चतकडे ध्यान आचि अनुकूल प्रचतसाि.  
हे तात, झ्यसू िेवा, पहा हा लढा. 
न्याय वसतो तुझ्या दृष्टीने, 
िेऊ नकोस उते्तजन प्रहसािाराला 
हे पृथ्वीच्या स्वामी, सवसशचक्तमान झ्यसू िेवा!  
िया कर तुला शरि आलेल्या आम्हावंर; 
ईचजप्टसिे पुत्र करताहेत आमिा पाठलाग; 
धावताहेत आम्हाला गाठण्यासाठी युद्धगजसना करीत  
पाठलाग करिाऱ्या पुरुषाचं्या नेहमीच्या 
पाशवी मगू्ररीने, 
आम्हाला जबरिस्तीने पकडण्यासाठी. 
झ्यूसिेवा, केवळ तुझ्याि हाती आहे 
न्यायाच्या तराजूिी िाडंी; 
तुझ्याचशवाय चसद्धीस जात नाही कोितीही गोष्ट. 
 
पहा पहा इकडेि येताहेत ते िािे! 
कशाला आलात तुम्ही चकनाऱ्यावर? 
काय हव ेआहे तुम्हाला? 
(इचजप्तिा अग्रिूत अनेक सशस्त्र सैचनकासंह प्रवशे करतो)  
धावा धावा! आम्हाला हवी आहे मित! 
मितीसाठी साि र्ालतो आहोत आम्ही! 
हं! आताि कुठे सुरुवात होते आहे, 
नािंीि आहे ही आमच्या गुलामचगरीिी – 
आमच्या यातनािंी! 
(इचजप्तिे सैचनक पुढे सरसावतात, त्याबरोबर डॅनॅअसच्या कन्या 
प्रचतमाकंडे धाव रे्तात) 
वािवा, वािवा आम्हाला! 
मितीसाठी धाव घ्या िेवाकंडे 
पेलॅस्गस राजा, 
या रानटी आचि चवषयी मािसानंा चशक्षा कर नष्ट कर. 
(मूती पाहताि सैचनक प्रथम जरा थबकतात) 

  
अग्रदूत : व्हा लवकर पुढे, िला जहाजाकंडे, 

िला, िला त्वचरत िढा जहाजावंरती । 
पाय उिला अगिी शक्य तेवढ्ा वगेाने. 
जर असे करण्यािे नाकारलेत तर– 
प्रझज्या उपटून काढू तुमच्या; भोसकू खंचजरानंी तुम्हाला 
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अगिी तुम्ही रक्ताने न्हाऊन चनथळून चनरे्पयंत 
चजकडे चतकडे रक्ति रक्त होईपयंत 
मग उडवनू टाकू मंुडकी तुमिी. 
िला, िला, महामारी पडो तुमच्यावर, 
जाऊ द्यात तुमच्या प्रधडका जहाजावंर! 

  
पणहला नारीवृांद : तुम्ही इकडे येत असतानाि 

तुम्हाला आचि तुमच्या उन्मत्त जुलमी धन्यानंा, 
आचि तुमच्या चपतळी पट्ट्ट्यानंी साधंलेल्या जहाजाला, 
खाऱ्या समुद्राच्या प्रिंड लोटाने चगळंकृत केले असते तर 
चकती छान झाले असते– अगिी माझ्या मनासारखे! 
आचि मग राचहलो असतो आम्ही सुखात 
राचहलो असतो सुरचक्षत चवटंबनेपासून. 
चवनवते तुम्हाला– सोडून द्या प्रहसािार, 
सोडून द्या हे माथेचफरुपिािे कृत्य; 
िला चनर्ा, बाहेर व्हा या मंचिरामधून. 
जा परत आपापल्या जहाजावंर, 
आचि ठेवा मान आरगॉस नगरीिा. 
पुन्हा कधीही चिसायला नको मला ती नाईल निी–  
तो भमूी सुपीक करिारा प्रवाह– 
इचजप्तच्या लोकाचं्या जोमिार धमन्यातील 
उसळत्या रक्ताला पोसिारी नाईल निी! 
आम्ही आहोत आगाइव्हाचं्या कुलातील – 
एका प्रािीन वशंातील – प्रत्यक्ष राजकुलातील 
एका रािीच्याि – वशंज आम्ही! 

  
अग्रदूत : िालू िे िालू िे बडबड हवी चततकी!  

पि िढाविे लागेल जहाजात तुम्हाला,  
मग असो तुमिी इच्छा प्रकवा नसो. 

  
पणहला नारीवृांद : आरगॉसच्या नागचरकानंो, 

धावा लवकर, िला या आमच्या मितीला 
  
अग्रदूत : तुम्हीि िला, व्हा पुढे, नाहीतर पस्तावाल – 

जेव्हा अंगावर हात टाकून नेईन तुम्हाला फरफटत. 
  
पणहला नारीवृांद : ह्ा वािळी समुद्रावरून फरफटत 

नेले जावो तुलाि आचि तुझ्या ह्ा िुष्ट हातानंा, 
चसचरआच्या वािळाने न्याव ेहाकलत तुम्हाला 
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वालुकामय चकनाऱ्यावर सापडेॉन [सापेडॉन – झ्यूस व युरोपा यािंा पुत्र, चलचसयािा राजा. झ्यूसने 
त्याला तीन चपढयािें आयुष्ट्य चिले होते. त्याने ग्रीकाचंवरुद्ध रॉयला मित केली परंतु ॲचकलीजिा चमत्र पॅरोक्लीज 

याने त्याला ठार केले.] च्या थडग्याशी. 
  
अग्रदूत : हं! िालू िे – 

प्रकिाळा, ओरडा, आक्रोश करा िेवाचं्या नावाने. 
इचजप्तच्या जहाजाशी असा धरसोडीिा खेळ 
खेळता येिार नाही तुम्हाला. 
िालू द्या आक्रोश करा आरडा ओरडा आिखी जोराने, 
याहूनही जास्त ियनीय सूर काढता येत नाहीत का तुम्हाला? 

  
पणहला नारीवृांद : (रडत, रडत) वृक्षाच्छाचित अशा सायप्रसच्या टोकाला 

तुम्ही वळसा र्ालत असताना 
चगळून टाकू िे तुम्हाला समुद्र 
िुष्टपिा करण्यासाठी तुम्हाला इकडे पाठविाऱ्या 
जबरिस्त नाइलनिीकडून 
नोंि होवो तुमिा िुष्टपिा चनष्ट्फळ होऊन चनमाल्यािी. 

  
अग्रदूत : आमच्या जहाजािंी नाळ चफरवलेली आहे समुद्राच्या चिशलेा 

पुन्हा सागंतो अचधकवळे न गमावता िढा जहाजावंर 
प्रझज्या धरून फरपटत नेिे 
हा काही खेळ नव्हे सौम्यपिात जमा होिारा. 

  
पणहला नारीवृांद : तात, अहो तात, 

मानवी स्वरूपातला हा सैतान 
आपल्या भक्षयावर टपलेल्या कोळ्याप्रमािे 
आपले जाळे चवितो आहे मला पकडण्यासाठी  
स्वप्नातल्यासारखा प्रकार आहे हा, हे पृथ्वी माते,  
भमूीमाते ग, धाव मितीला, 
हे भमूाते, हे झ्यूसचपत्या, 
नाहीसे करुन टाक हे भयंकर िुःस्वप्न! 

  
अग्रदूत : मला नाही भीती वाटत तुमच्या ह्ा िेवािंी त्या ं

िे कसलेि ऋि लागत नाही मी– 
ना जन्मािे ना जीवनक्रमािे. 

  
पणहला नारीवृांद : वािवा, वािवा मला 

माझ्यावर िालून येिाऱ्या ह्ा मानवरुपी र्ातक प्राण्यापासून  
माझ्या पायाला चवळखा र्ातलेल्या 
ह्ा शुद्ध सापापासून. 
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िूर हो जनावरा! धाव सहाय्याला भमूाते! पृथ्वीमाते, धाव 
बिाव कर माझा ह्ा भयंकर पशूच्यापकडीतून 
अगे पृथ्वीमाते! धावरे तात झ्यूसिेवा! 

  
अग्रदूत : तरमग सागंतो ते ऐका मुकाट्याने 

आचि िढा बर् ूजहाजावंर. 
नाहीतर माझ्यासारखा वाईट नाही कुिी! 
काढून फेडून टाकीन तुमिी तलम ऐटबाज वसे्त्र. 
 
हे आरगॉसच्या राज्यकत्यानो आचि नेत्यानंो, 
धावा मितीला 
पळवनू नेताहेत बर्ा हे आम्हा सवाना! 

  
पणहला नारीवृांद : चमळतील लवकरि तुम्हाला पुरेसे राज्यकते,  

िालवतील सत्ता तुमच्यावर इचजप्तटसिे पुत्र!  
मग हाकारिार नाही तुम्ही राज्यकत्याना! 
अगिी खात्री बाळगा! 

  
अग्रदूत : हाय! पराभतू झालो आम्ही! 

(इचजप्तिे सैचनक डॅनॅअसच्या कन्यानंा पकडून फरफटत नेऊ लागतात. एकाएकी 
पेलॅस्गस सजा सशस्त्र शरीररक्षकासंह येत असताना चिसू लागतो. तो अजून िूरवर 
असतानाि डॅनॅअसच्या कन्या त्याला हाक र्ालतात.) 

  
पणहला नारीवृांद : राजा रे! 

पहा पहा. हे आम्हाला विेीपासून ओढून काढताहेत. 
  
अग्रदूत : शवेटी प्रझज्या ओढूनि तुम्हाला न्याव ेलागेलसे चिसते, कारि माझे चतळमात्रसुद्धा 

ऐकून रे्त नाही तुम्ही. 
 

(पेलॅस्गस प्रवशे करतो) 
  
रािा : कोि तुम्ही, काय िालले आहे? 

पेलॅस्गआच्या प्रजेला चतच्याि भमूीवर  
न जुमानण्यािा काय हा उद्धटपिा? 
तुम्हाला काय वाटते की 
तुम्ही बायकाचं्या िेशात आला आहात? 
आम्ही आहोत ग्रीसिे नागचरक, 
परिेशीयानंी वागले पाचहजे आमच्याशी यापेक्षा जास्त आिराने.  
असे प्रमाि केलेत तर 
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काहीि भले व्हायिे नाही तुमिे 
येईलि हे आढळून तुम्हाला. 

  
अग्रदूत : प्रमाि? 

असमथसनीय अशी कोिती गोष्ट र्डली माझ्याहातून? 
  
रािा : प्रथम म्हिजे 

चशकला नाही तुम्ही चविेशवासीयानंी कसे वागाव ेते. 
  
अग्रदूत : गैरवतसन केले मी? ते कसे? 

माझी हरवलेली वस्तु मला इथे सापडली म्हिून? 
  
रािा : आपली बाजू पुढे माडंायला 

आरगॉसमधले प्रवके्त चमळवायिा केलात का तुम्ही प्रयत्न? 
  
अग्रदूत : श्रेष्ठ हमी आहे माझा कैवारी प्रवक्ता  

हरवलेल्या वस्तु सापडण्याच्या भाग्यािा 
तोि आहे अचधष्ठता िेव. 

  
रािा : हक्क सागंता तुम्ही िेवाचं्या मितीवर,  

आचि तरीही करता अचतक्रमि त्याचं्याि  
पचवत्र आलयावंर? 

  
अग्रदूत : मी पूजते ते िेव रहातात नाईलनिीच्या तीरावर. 
  
रािा : आचि आमिे िेव? 

तुझ्या मते काहीि नाही का महत्त्व त्यानंा? 
  
अग्रदूत : पहातो कोि रे्तो चहसकावनू 

ह्ा बायानंा माझ्यापासून ते! 
  
रािा : हात लावनू तर पहा त्याना, 

तत्क्षिीि पावशील पिात्ताप त्याबद्दल. 
  
अग्रदूत : तुझे शब्ि करीत नाहीत चविेशवासीयािे स्वागत. 
  
रािा : स्वागतािा शब्ि एकही नाही माझ्यापाशी  

िेवाचं्या विेीवर– अत्यािार करिाऱ्यासंाठी 
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अग्रदूत : इचजप्टसच्या पुत्रापयंत नेऊन पोिवीन मी  
हे इत्यंभतू वतसमान. 

  
रािा : तसे केलेस तरी नाही वाटिार प्रकचितही प्रिता मला. 
  
अग्रदूत : पि िूताने सागंायला हवी सगळी हकीकत 

प्रत्येक मुद्दा स्पष्ट करुन– 
म्हिून मलाही जास्त तपशीलवार माचहती पूरवायला हवी. तुम्ही 
तर सागंा मला आधी चविारतो ते 
माझ्या स्वामींनी मला पाठवले आिण्यासाठी 
ह्ा चस्त्रयानंा – आपल्या िुलतबचहिींना. 
तर मग कोिी मला भाग पाडले म्हिून सागं ू
चरक्त हातानंी मागे परतायला? 
अथात या बाबतीत आवश्यकता नाही म्हिा 
न्यायालयािी वा साक्षीपुराव्यािी. 
न्याय िेिारा आहे एरीज 
तो चनिसय िेतो अशा िाव्यात. 
नुकसान भरपाई द्रव्याने करण्यािा नसतो त्यािा आिेश 
तर तो करतो भरभक्कम िण्ड 
ठार झालेल्या सैचनकाचं्या आचि 
रक्तबंबाळ मृत्यूच्या पंजात तडफडिाऱ्या अवयवाचं्या रुपाने. 

  
रािा : का म्हिून सागंाव ेमी माझे नाव तुला? 

तुला आचि तुझ्या साऱ्या खलाशानंा कळेल ते योग्यवळेी.  
या चस्त्रयाचं्या बाबतीत बोलायिे तर – 
जर त्या झाल्या आपि होऊन तयार, 
जर सामोपिाराच्या गोष्टींनी चमळवलीस त्यािंी संमती  
तरि रे्ऊन जावसे तू त्या सवांना. 
मात्र या नगरीने ठरवले आहे भरगच्च सभेत एकमताने  
की नाही करायिे त्यानंा तुमच्या स्वाधीन 
जबरिस्तीने बळी पडून. 
हा त्यािंा ठराव अगिी अिल आहे – 
जसा काही भक्कमपिे कायमिा चखळवलेला. 
मी जे आता बोललो ते काही 
कोरलेले नाही मेिावर. 
प्रकवा ते िमसपटावर चलहून त्याच्यावर नाही 
केलेले चशक्कामोतसब 
तू ऐकलेस ते आहे स्वायत्तमुखािे सरळ सत्यकथन. 
नाहीसा हो त्वचरत आता माझ्या नजरेपुढून. 
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करावी लागिारशी चिसते आम्हाला र्नर्ोर लढाई  
चमळो पुरुषाचं्या पक्षाला चवजय आचि सत्ता. 

  
रािा : पाहशील तू – या भमूीिे पुत्रही आहेत पौरुषसपंन्न 

आचि पोसले गेले आहेत ते 
आंबवलेल्या जवाच्या मधचमचश्रत पेयाहून 
जास्त कडक अशा पेयावर. 
 

(अग्रिूत आचि त्यािे सैचनक चनर्ून जातात) 
 
बायानंो, र्ाबरु नका 
िला सगळयाजिी – आपल्या सोबचतिीसह 
बुरुजानंी आचि खुबीिार संरक्षिक्लुप्त्यानंी 
अभेद्य केलेल्या भक्कम तटाच्या आमच्या नगरीमधे. 
(हे भाषि िालू असतातनाि डॅनॅअसच्या कव्याचं्या पचरिाचरका 
रंगमंिावर गोळा होतात.) 
राखून ठेवले आहेत आम्ही चनवास 
सावसजचनक आचतथ्यासाठी. 
माझ्याही चनवासािा इतमाम काही कमी नाही 
राहू शकता तुम्ही इतराबंरोबर 
आरगॉसमधील प्रशस्त चनवासातूंन. 
अथवा वाटल्यास राहा एकेकट्या वगेवगेळ्या र्रात. 
चनवडा तुम्हास आवडेल ते सोयीिे र्र, 
मोल काहीि नाही पडिार तुम्हाला. 
तुमिे येथील जीवनाधार म्हिून स्वीकारा 
मला आचि माझ्या नागचरकानंा. 
आम्ही सवसि संपूिसपिे तडीस नेत आहोत 
आमिा चनिय अशाप्रकारे. 
तुमिा कैवार रे्ण्यास कोिाला आहे आमच्याहून 
अचधक अचधकार? 

  
पणहला नारीवृांद : राजा पेलॅस्गस, 

तुझ्या सत्कृत्यािें पाचरतोचषक चमळो तुला. 
साऱ्या कल्यािकारक गोष्टींिा वषाव होवो तुझ्यावर! 
आचि कृपा करुन आमच्यावर, बोलावनू रे् आमच्यापाशी 
चवश्वासािे जिू कें द्रस्थान असे आमिे तात 
डॅनॅअस यानंा. 
आमिी काळजी वाहतील, करतील आम्हाला मागसिशसन ते. 
आम्ही नव्हे तर त्यानंीि ठरवले पाचहजे आधी – 
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कुठे राहायिे आम्ही ते 
आचि कुठले स्थान आमिे सुस्वागत करील ते. 
चभन्न स्वरार्ाताने बोलिाऱ्या परिेशीयाकंडे 
लोक िटकन पाहतात िोष दृष्टीने. 
सारे पार पडो सुरळीत– 
आरगॉसवासीयामंधे आमच्या लौचककाला न होवो स्पशस 
प्रनिा आचि चतरस्कार यािंा. 
 
(राजा पेलॅस्गस शरीररक्षकासंह चनर्नू जातो.) 
 
पचरिारकानंो तुमच्यामधील प्रत्येकीला 
डॅनॅअसने चिली आहे, स्त्रीधनािा भाग म्हिून 
आपल्या प्रत्येक मुलीला, चतिी सेवा करण्यासाठी. 
राहा बर् ूसवसजिी उभ्या आपापल्या मालचकचिजवळ. 
 
(पचहला नारीवृिं रंगमंिावरून खाली उतरून वाद्यवृिंामध्ये येतो चतथे  
पचरिाचरका त्याचं्याजवळ येऊन उभ्या राहतात. डॅनॅअस प्रवशे करतो  
आता त्याच्याही समवते सशस्त्र सैचनक आहेत.) 

  
डॅनॅअस : माझ्या बाळानंो, 

आहुती िेऊन, अध्यसप्रिान करुन करा प्राथसना 
आरगॉसच्या नागचरकािंी – 
जशी आचलस्म्पआच्या िेवतािंी करतात तशीि. 
त्या नागचरकानंीि चमळवला आहे चनिायक जय 
आपल्या ध्येयचसद्धीसाठी. 
ह्ा नगरीवर राज्य करिाऱ्या आपल्या चमत्रानंी 
ऐकली माझी चवनविी, 
क्रोध आला त्यानंा आमच्या िुलत बंधंूिा, 
ज्यामुळे झाली असती ही भमूी प्रिूचषत अक्षयशापाने 
अशा संभाव्य प्रािर्ातक हल्यापासून मला बिावण्यासाठी  
आचि माझे अचधकार आचि मानािे स्थान 
चनचित करण्यासाठी 
त्यानी चिले आहे माझ्या चिमतीला 
हे भालाईत शरीररक्षकािें िल. 
अशा या उपकारानंंतर आमच्या अंतःकरिात 
कृतज्ञतेने घ्यावी मुख्य जागा मानािी – हे उचिति आहे.  
आता हे चलहून मो स्मृचतपटावर – 
माझ्या अनेक उपिेशपाठात चमळवा हा आिखी एक उपिेशपाठ 
कालातंराने कळतो अपचरचितािंा स्वभाव. 
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परक्याचवरूद्ध असतात प्रवाि प्रत्येकाच्या चजभेच्या टोकावर. 
सहज उच्चारलेल्या एका शब्िानेही होते 
कायमिी बिनामी. 
डोळे वळवावते लोकानंी असा सुंिर तारुण्यबहर 
लाभला आहे तुम्हाला 
म्हिून बजावतो मी की होऊ िेऊ नकोस माझी अप्रचतष्ठा.  
कठीि असते संरक्षि करिे 
पक्वफळानंी भरगच्च अशा फलवाचटकेिे 
अशा वाचटकेने िेतवले पुरुषाचं्या धूतसतेला 
आचि बनवले त्यानंा लालिी 
आचि मोह र्ातला चशवाय पक्षधारी आचि 
ितुष्ट्पाि लुटारंूना तर 
त्यात आियस ते काय? 
र्डते खरे अगिी असेि! 
त्याि प्रमािे जेव्हा सताड उर्ड्या टाकलेल्या फलवाचटकेत  
लोभसपूिस यौवनाने मुसमुसलेले िेह 
चिसतात ॲफ्रॉडाइटला, 
तेव्हा ती प्रसृत करते ते वतसमान 
पचरिामी चतथून जािारा प्रत्येक पुरुष होतो 
पयुसत्सुकतेने पीचडत 
आचि टाकतो हृिय चवरर्ळविारे कटाक्ष 
अशा अनाघ्रात लावण्यावर. 
चवसरु नका तर मग. जे टाळण्यासाठी केला 
खडतर प्रवास ओलाडंीत भमूी आचि समुद्र 
त्यालाि बळी पडू नये आम्ही. 
आपिि आपल्या अबूला काचळमा फासून 
सुखवता कामा नये माझ्या शत्रूंना. 
िेऊ करताहेत ते तुम्हाला िोन चनवासस्थाने 
एक पेलॅस्गस िेतो आहे आचि िुसरे नगरी 
िोन्हीही चमळिार आहेत मोल चिल्याचशवाय 
भाग्य मोठे आहे तुमिे! 
मात्र माझ्या साऱ्या उपिेशापासून ढळू नका मुळीही 
आचि कौमायस माना अचधक मौल्यवान आपल्या प्रािाहूंनही. 

  
पणहला नारीवृांद : ऑचलस्म्पआच्या िेवाचं्या कृपेने 

उजळू िे भाग्य आमिे अन्य संबंचधत बाबतीतही. 
आचि तात, बाळग ूनका धास्ती मुळीही 
माझ्या लावण्यमय कौमायाबाबत. 
अढळ आहे चनधार माझा, 
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पूवीपासून चनचित केलेला मागस. 
 
या ग या, िला आरगॉसच्या द्वारापाशी 
गाऊया स्तुचतस्तोते्र 
सवस सत्ताधीश आनंिमय िेवािंी 
नगरीवर राज्य करिाऱ्या 
आचि एरॅचसनस [एरॅणसनस – निी] च्या अनाचि प्रवाहानजीक 
वास करिाऱ्या िेवािंी 
आचि पचरिाचरकानंो, 
तुम्हीही गाऊ लागा आमच्याबरोबर. 
 
गाऊ या गीते आरगॉसिी आचि पेलॅस्गसच्या प्रजेिी,  
नाही गायिी यापढेु प्राथसना 
अनेक मुखानंी वाहिाऱ्या नाइलच्या स्त्रोतािंी. 
ह्ा तृषातस भमूीला संततीिी िेिगी िेण्यासाठी  
आचि चतिी मृचत्तका, संपन्न करिाच्या ओलाव्याने  
मृिू करण्यासाठी, 
आपल्या सौम्य जलराशी प्रसूत करिाऱ्या 
नद्या गीते गाऊ या आपि 
वळू िे पचवत्र आटेचमसिी ियाद्रसदृष्टी आमच्यावर 
नको पडू िे लग्नाबधंन आमच्याभोवती 
ॲफ्रॉडायटीच्या बळजबरीने. 
माझ्या शत्रूंच्या पिरी पडू िे ते तसले इनाम! 

  
पणरचाणरकावृांद : पि आमच्या चवचहत चवचधगीतानंी 

न चवसरता केला जातो सन्मान ॲफ्रॉडायटीिाि. 
झ्यूसच्या प्रसहासनानंतर सत्ताधाचरत्त्वात 
लागतो चतिाि क्रमाकं, हीरासमवते. 
पि ही िेवता आहे चवचवधरूपी आचि धूतस 
पूचजली जाते ही फक्त्त अचतगंभीर चवधीनी– 
ज्यात आपल्या चप्रय मातेशी सहभागी होऊन 
प्रथम अवतरते अचभलाषा  
आचि नंतर मािसवयुक्त्त मनधरिी, 
ज्याचं्या मोहजालानंा काहीही नसते िुष्ट्प्राप्य. 
िरम्यान संगीतिेवी आचि 
कुजबजुत पे्रमािे खेळ खेळिाऱ्या  प्रीचतिेवता 
याना त्याचं्या भचूमका नेमून िेते ॲफ्रॉडायटी. 

  
पणहला नारीवृांद : तरीपि भीती वाटते मला अजूनही 



 अनुक्रमणिका 

त्या सैचनकाचं्या िुिसम्य प्रहसकवृत्तीिी, 
त्याचं्या र्ोर चनिसयतेिी  
ते िेत असलेल्या रक्त्तपाती युद्धाचं्या धमक्यािंी 
जलप्रवासाला वगे आििाऱ्या  वाऱ्या च्या मितीने 
का व्हावते ते इतके यशस्वी आमिा पाठलाग करण्यात? 

  
पणरचाणरकावृांद : होईलि आता जे काही व्हायिे असेल ते  

झ्यूसिेवािा संकल्प म्हिजे एक दृढ िुगसि! 
कुिीही करु शकिार नाही त्याच्या सीमािें उल्लंर्न. 
ह्ा चववाहािी पचरिती होईल किाचित परम सौख्यात– 
चस्त्रयानंी आजवर अनुभवलेल्या सुखाहून 
चकतीतरी अचधक अशा. 

  
पणहला नारीवृांद : सवसशस्क्त्तमान झ्यूसिेव करो माझे संरक्षि. 

इचजप्तसच्या पुत्राशंी होऊ र्ातलेल्या चववाहापासून. 
  
पणरचाणरकावृांद : कोि जािे, किाचित अत्युत्तम ठरेल ती र्टना. 

पि अटळ र्टना र्डूि नये असा चिसतो तुमिा हट्ट. 
  
पणहला नारीवृांद : का म्हितेस अटळ आहे ती र्टना. म्हिून?  

तुला ग काय ठाऊक भचवष्ट्यात काय होिार आहे ते? 
  
पणरचाणरकावृांद : तेही खरेि म्हिा मी तर पामर  

कसा लागिार ठाव मला झ्यूसच्या अथागं मनािा? 
तरी पाळा संयम तुमच्या प्राथसनात. 

  
पणहला नारीवृांद : कोिती पाळावी मयािा मी तुमच्या मतानुसार? 
  
पणरचाणरकावृांद : िेवाचं्याबाबत कधीही नसाव ेिुराग्रही. 
  
पणहला नारीवृांद : जगावर राज्य करिारा झ्यूसिेव 

ज्या मािसािा चतरस्कार करते मी 
त्याच्या अिय गुलामचगरीपासून वािवा मला 
संजीवक हातािे मािसवपूिस सामथ्यस वापरुन 
आयोला यातनामुक्त्त करुन चतला पुनजीवन िेिाऱ्या  
झ्यूसिेव 
चमळवनू िेवो चवजय चस्त्रयाचं्या सत्पक्षाला. 
वाईटातून चनरे्ल जे काही िागंले ते स्वीकारीन मी 
आचि जर िागंले वाईटातून अचधकाशं ठरले, 
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जर माझ्या प्राथसनेतून सुटकेिा मागस लाभला  
आचि जर न्यायाच्या बाजूिा चनिसय झाला 
तर त्यात वाटेल मला समाधान! 
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शृांखलाबद्ध प्रोणमथ्यसू 
इककीलस कृत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
अनुवाि 

 
प्रिाकर उर्धववरेषे 
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शृांखलाबद्ध प्रोणमथ्यसू 
 

 पाते्र : 
शक्ती 
हहसाचार 
हेिीकटस (अग्नीिेव) 
प्रोमीथ्यसू 
गाणयकावृांद (ओचसआनसच्या कन्या) ओचसआनस (सागरिेव) 
आइओ (आरगॉसिी पुजारीि) 
हमीि (झ्यसूिा िूत) 
 
(स्थळ : जेथून सागर सहज दृष्टीस पडेल असा खडकाळ डोंगरमाथा) 
 
शक्ती व प्रहसािार प्रवशे करतात. त्या प्रोमीथ्यसूला ओढून आिीत आहेत. त्याचं्या 
पाठोपाठ हेफीस्टस प्रवशे करतो. 

  
शक्ती : येथे आपि येऊन पोिलो आहोत 

पृथ्वीवरील एका अतीिूरच्या प्रिेशात, 
हे आहे चसचियावाचसयािें आश्रयस्थान नेहमीिे, 
ओसाड माळ, नाही चजथे एकही ठसा पावलीिा. 
हेफीस्टस, लाग तुझ्या कामाला. 
कर स्मरि चपत्याने तुला केलेल्या आजे्ञिे. 
हा इथे आहे तो बंडखोर प्रोमीथ्यूस – 
चखळे ठोकून जखड त्याला खडकाला. 
चखळवनू टाक त्याला त्या अत्युच्च चशखरावर 
वज्रसदृश श्रृंखलाचं्या भक्कम मगर चमठीत. 
िोरला होता त्याने तुझाि अमोल चनधी – 
सवस वस्तूमात्राला आकार िेिाऱ्या अग्नीिा वैभवशाली फुलोरा, 
 
अन् िेऊन टाकला तो मानवाना! 
अक्षम्य अपराध ठरला तो िेवाचं्या लेखी, 
आता चशक्षा भोगलीि पाचहजे त्याने त्या अपराधािी– 
िागंला धडा चशकेपयंत – मान वाकवण्यािा 
सावसभौम सते्तपुढे झ्यसूच्या, 
आचि मानववशंाच्या कैवाऱ्यािी भचूमका रे्ण्यािा नाि सोडण्यािा. 

  
हेिीकटस : शक्त्ती आचि प्रहसािारा! तुम्हा िोर्ापंुरती तर 

पूती झाली झ्यूसच्या आजे्ञिी. 
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तुम्ही झालात मुक्त्त. पि मी? 
कसा टाकू मी हात माझ्याि वशंाच्या एका िेवावर,  
कोठून आि ूमी मनोबल 
त्याला श्रृंखलाबद्ध करण्यािे, 
या भीषि, उर्ड्याबोडक्या खडकाशी? 
पि तरीही .केलेि पाचहजे ते मला, 
इच्छा असो वा नसो, ते मला केलेि पाचहजे. 
झ्यूसच्या शद्धािी अवहेलना – 
फार भयावह पचरिाम होतील त्यािे. 
(प्रोमीथ्यसूला उदे्दशून) 
सूज्ञ थेचमसच्या पुत्रा! पवसतप्राय उत्तुगं चविाराच्या िेवा! 
व्यचथत अन्तःकरिाने तुझ्याइतक्याि, 
जखडिार आहे मी तुला ब्राँझच्या या सुदृढ बधंानंी 
या ओसाड चशखराशी – 
चजथे कानावर पडिार नाही तुझ्या आवाज कुिािाही,  
चिसिार नाही दृष्टीला आकार कुिा मानवािा, 
मात्र भाजून चनरे्ल अंग तुझे सूयाच्या धगधगिाऱ्या चकरिानंी,  
आनंचित होशील तू, 
जेव्हा रात्र लपेटून टाकील चिवसाला 
चतच्या ताराचंकत शबल वस्त्राने; 
आचि पुन: अनुभवशील तोि आनंि, 
जेव्हा पहाटेिे धुके चवखरेल सूयसचकरिाचं्या उबेने. 
तासामागनू तास जातील, 
व्याकुळ होईल शरीर विेनानंी, 
तासागचिक वाढिाऱ्या. 
करू शकिार नाही मुक्त तुला, 
कुिीही मानव आजवर जन्मलेला. 
हे पाचरतोचषक चमळाले तुला 
मानवजातीबद्दलच्या तुझ्या कनवाळूपिािे. 
िेववशंीय असून तू जुमानले नाहीस िेवाचं्या क्रोधाला, 
उल्लंर्न केलेस अचधकारकके्षिे; 
चिलीस वरिाने तू मत्यस मानवानंा; 
त्यािेि हे प्रायचित्त. 
आता कर पहारा या भीषि खडकावर, 
ताठ उभा राहून, न झोपता, न कलंडता चवश्रातंीसाठी. 
टाकशील िीर्स उसासे, करशील िीत्कार विेनानंी व्याकुळ होऊन;  
सारे चनष्ट्फळ! फुटिार नाही पाझर झ्यूसच्या अन्तःकरिाला, 
नवप्राप्त सत्ता अशीि असते पाषािहृियी. 
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शक्ती : कशाला वळे िवडतोस असल्या करूिेपायी? िीड कशी येत नाही तुला  
सवस िेवािंा शत्र ूअशा या िेवािी – 
तुझाि अचधकार ज्याने प्रिान केला मानवजातीला? 

  
हेिीकटस : चवलक्षि चिवट असतात धागे 

सहोिरत्त्वाच्या अन् सहजीवनाच्या अनुबंधािें. 
  
शक्ती : खरं आहे ते. पि म्हिून का अवज्ञा करिार 

तू प्रत्यक्ष त्या चपत्याच्या आिेशािी? 
जास्ति भय वाटत नाही तुला त्याच्या पचरिामािे? 

  
हेिीकटस : नेहमीिीि आहे तुझी ही 

चनरृ्सि, जुलमी आक्रमक वृत्ती. 
  
शक्ती : व्यथस आहे तुझं हे जीव टाकिं त्याच्यासाठी; सोड नाि हा. 

तू मित करून शकिार नाहीस त्याला; नको िवडू वळे उगीि  
हुरहुरीत. 

  
हेिीकटस : वीट आलाय माझ्या व्यवसायािा मला,  

आचि माझ्या हातातल्या या कसबािा. 
  
शक्ती : कशाला करतोस राग त्यािा? 

साधा सरळ चविार कर: 
आता जे करिे भाग आहे 
त्यात िोष नाही तुझ्या व्यवसायािा. 

  
हेिीकटस : खरे आहे ते. पि चकती बरे झाले असते, 

हे माझे कसब िुसऱ्या कुिाच्या वाट्याला येते तर! 
  
शक्ती : सगळीि कामे असतात भारभतू, 

फक्त एक काम सोडून – िेवावंर राज्य करण्यािे!  
मुक्त असा एकि – फक्त्त झ्यूस! 

  
हेिीकटस : जाितो मी ते. (प्रोमीथ्यूसिा चनिेश करीत) 

हा सगळा आहे ना त्यािाि पुरावा – चनर्मववाि! 
  
शक्ती : त्वरा कर तर मग. इकडे बर्! ठोक त्याला बेड्या,  

तुझी चिरंगाई त्या चपत्याच्या नजरेस पडण्यापूवी. 
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हेिीकटस : ठीक! पहा तर मग! 
या मनगटावरील लोहश्रृंखला आहे तयार!  
(बेड्या ठाकठीक करू लागतो.) 

  
शक्ती : हा!ं उिल त्या बेड्या. अडकवनू टाक त्याला! 

र्ाल र्िािे र्ाव सवस शक्त्तीचनशी. चखळवनू टाक त्याला खडकात. 
  
हेिीकटस : हो हो! करतोि आहे मी ते! हं, पहा, आता मुळीि चखळचखळा होिार 

नाही हा लोखंडी चखळा. 
  
शक्ती : ठोक! जाऊ िे आिखी आत. र्ट्ट जखडून टाक त्याला, चढलाई नको  

कोठे त्यात! 
  
हेिीकटस : हा हात तर झाला पक्का. इकडून तरी चनसटू शकिार नाही तो. 
  
शक्ती : िुसरा हातही ठीक चखळ्याने पक्का. समजू िे त्याला, 

की सगळे शहािपि त्यािे 
म्हिजे चनव्वळ मूखसपिा आहे झ्यूसपढेु. 

  
हेिीकटस : हं झालं आता. सहजासहजी काढू शकिार नाही कोिी िोष या  

कामात 
– अथात् तो स्वता – प्रोमीथ्यूस – सोडून! 

  
शक्ती : आता रु्सव सरळ त्याच्या छातीत – 

तुझी सवस शक्ती एकवटून – 
त्या वज्रसमान पािरीिा चनिसय जहरी िात. 

  
हेिीकटस : हाय! अश्र ूढाळतो आहे मी व्याकुळ होऊन तुझ्या विेनानंी, प्रोमीथ्यूस!  
  
शक्ती : अजूनही कि खातोस? अधू ढाळतोस झ्यूसच्या शत्रूसाठी? 

साभंाळ बरं! नाहीतर कीव करावी लागेल तुला स्वतःिीि! 
(हेफीस्टस पािर ठोकतो.) 

  
हेिीकटस : हं हे झालं! पि डोळ्यानंी पाहावत नाही आता हे दृश्य! 
  
शक्ती : मला चिसतं ते हे की  

प्रोमीथ्यूस आपल्या कमािे यथा योग्य प्रायचित. 
िल, बाधं त्या श्रृंखला. त्याच्या फासळ्याभंोवती. 
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हेिीकटस : ते तर प्राप्ति आहे. पि असे हुकूम सोडून चपच्छा पुरव ूनकोस माझा. 
  
शक्ती : हुकूम तर मी सोडिारि! 

होय बरं. अगिी हात धुऊन 
मागे लागिार तुझ्या तू काम िालू ठेवावसं म्हिून. 
हं! आता जरा खालिा भाग. रु्सव त्यािे पाय या कडीत. 

  
हेिीकटस : हे. तेवढे मात्र झाले झटपट! 
  
शक्ती :  आता पक्क्या ठोक या श्रृंखला. हं! र्ाल र्ाव जोरात! 

कठोर आहे परीक्षक आपल्या या कामािा. 
  
हेिीकटस : जसा आहे तुझा अवतार, तसाि आहे तुझ्या शब्िािंा भचडमार! 
  
शक्ती : (उपरोचधकपिे) तर मग तू वाग कनवाळूपिे पि मग  

मी जर असली कठोर आचि चनष्ठुर, 
तर टोमिे मारू नको मला त्याबद्दल. 

  
हेिीकटस : िला, बाधंले पके्क त्यािे पाय. जाऊ या आता  

(हेिीकटस णनघून िातो.) 
  
शक्ती :  (प्रोमीथ्यूसला उदे्दशून) 

कर मुक्काम चतथे आता आचि फुगत जाऊ िे 
तुझा उमसट उद्दामपिा. 
िे िेवािें अचधकार िोरून 
त्या मत्यस मानवानंा! 
कसे तोडता येिार आहे तुझे हे बंधन 
तुझ्या त्या मत्यस मानवानंा? 
तुझ्या नामकरिात झाली आहे गफलत, प्रोमीथ्यसू!  
म्हिे ‘‘भावी र्टनेआधी शहािपि सुििारा’’! 
तुझ्या अंगी नेमकी उिीव आहे ती शहािपिािी–  
जर तुझ्या मनात असेल चविार 
या अत्युत्कृष्ट लोहारकामाने र्डचवलेल्या श्रृंखलातूंन चनसटण्यािा.  
(शक्ती व हहसाचार िातात.) 

  
प्रोमीथ्यसू : हे आकाशिेवते! हे वगेवान पखंाचं्या वायूंनो! 

आचि हे उसळिाऱ्या जलप्रवाहानंो! 
हे सागरी लाटाचं्या असीम हास्या! 
हे जीवनिात्री पृथ्वीमाते! 
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तुम्हा सवांना हे माझे आवाहन! 
आचि त्या सवस साक्षी सूयसप्रबबालाही! 
पहा त्या िेवानंी काय िरा केली आहे माझी – एका िेवािी! 
पहा केवढ्ा अत्यािारी क्रौयाने िालला आहे 
माझा हा छळ, ही चवटंबना. 
सहन करायच्या आहेत मला या यातना 
एक सहस्त्र वष!े 
पहा हा लाचजरवािा तुरंुग – 
खास माझ्यासाठी चनर्ममलेला, 
त्या नव्या अचधपतीने िेवाचं्या! 
कासावीस होऊन कण्हतो आहे मी 
यातनानंी – आजच्या आचि आगामी! 
कोठे चिसेल मला उिय पावताना 
तारा तुझ्या मुक्तीिा? 
 
काय म्हितो आहे मी? मी तर यथातथ्य जाितो  
पुढे र्डिारी प्रत्येक र्टना; 
पूवससूचित नाहीत अशा 
कोित्याि यातना नचशबी येिार नाहीत माझ्या.  
चनयतीने ललाटी चलचहलेले भोग 
भोगलेि पाचहजेत मला चनमटूपिे माझ्या शक्तीनुसार,  
हे जािनू की व्यथस आहे प्रचतकार चनयतीच्या सते्तपुढे. 
असल्या भयंकर यातनानंी चपडलेल्या मला 
बोलवत नाही – तसेि गप्पही राहवत नाही. 
मानवजातीला वरिाने चिल्याबद्दल 
झालो आहे बंचिस्त या यातनाचं्या खोड्यात. 
कारि, मीि शोधून काढले अग्नीिे उगमस्थान 
िोरला तो अग्नी, अन् केला बंचिस्त 
फेनेल वृक्षाच्या शुष्ट्क िेठाच्या अंतभागात. 
आचि हा अग्नी बनला मानवािा गुरु 
प्रत्यक्ष कलेच्या के्षत्रात – मानवािें महान्  साधन. 
हेि माझे पाप. त्यािे आता मोजतो आहे मी पचरपूिस मोल  
अवकाशातील झंझावाताशंी अंगोपागंानंी झुंजत जखडलेला, कू्रसावर  
िढवलेला! 
आ:! कोि आहे ते चतकडे? 
कशािा आवाज, कसला हा सुगंचधत वायूिा झोत 
माझ्या भोवती तरंगत आहे? 
कोठून येतो आहे तो ते चिसत नाही मला. 
िेवाकडून, की मानवाकडून, की कोिा िैवताकडून? 
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तू या जगाच्या टोकाला, 
या चशखरावर 
माझ्या यातना पाहाण्याला आला आहेस की काय? 
की िुसऱ्या कशासाठी? 
पहा, पाहून रे् मला. एक िुःचखत, िुिैवी बंिी, 
– एक िेव, झ्यूसिा शत्र,ू 
रोष ओढवनू रे्तला आहे ज्याने, 
झ्यूसच्या िरबारात नेहमी येिाऱ्या सवस िेवािंा, 
झालो प्रमािाबाहेर उत्तम चमत्र मानवािंा म्हिून. 
आ:! आ:! पुन: ऐकू येतोय तो आवाज अगिी माझ्याजवळ!  
आचि ऐकू येते आहे वातावरिात कुजबजु 
पंखाचं्या हलुवार उर्डझापीिी! 
आगमन कोिािेही असो – भयप्रि भासते आहे ते! 
 
(पांख लावलेकया नौकेतून हकवा रथातून सागरकन्ड्या गाणयकावृांदाचा प्रवशे.) 

  
सागरकन्ड्यावृांद : चभऊ नकोस. आम्ही सवस सख्या आहोत तुझ्या. 

वगेवान पंखावंर आरूढ होऊन आलो आहोत या पवसतावर; 
आमच्या चपत्याने नाखुषीने चिलेली संमती रे्ऊन चनर्ालो आम्ही,  
अन् आिले आम्हाला वायूंनी येथे त्वरेने. 
पोलािाच्या खण्खण् आवाजािे प्रचतध्वनी 
कंपने उठवीत आले आमच्या गुहेच्या खोलीत 
त्यानंी हुसकून लावली अबोल लज्जाशीलता आमच्या चित्तकोषातूंन  
अन् चनर्ालो होतो तशाि अनवािी 
तडक आमच्या पंख लावलेल्या रथातून. 

  
प्रोमीथ्यसू : अरेरे! हाय!! सुफला टेचथसच्या मुलींनो! 

अहर्मनश ज्याच्या लाटा अचखल पृथ्वीला सतत वढूेन असतात, 
 त्या ओचसआतसच्या कन्यानंो! 
पहा– पहा माझी ही िशा. 
पहा चकती कू्रर बंधनात, 
या िरीवरील सुळक्याचं्या चशखराला जखडून रे्ऊन 
भयानक पहारा करीत राहािे आले आहे माझ्या नचशबात! 

  
सागरकन्ड्यावृांद : पाहाते आहे मी, प्रोमीथ्यूस! 

अन् जाताहेत माझे नेत्र एकाएकी भरून आकस्स्मक भीतीने, 
कोमेजून जाताना पाहून या खडकावर 
तुझी काया – वज्रासारख्या कठीि बेड्याचं्या अत्यािाराखाली 
जखडलेली. 
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एक नवा स्वामी सूत्रिालक बनला आहे ऑप्रलपसिा, 
हे नव ेचनयम आहेत खचित 
त्या झ्यूसच्या नव्या जुलमी राजवटीिे; 
नष्ट करतो आहे तो महान शक्त्ती सगळ्या पुरातन. 

  
प्रोमीथ्यसू : बरे झाले असते यापेक्षा जर 

झ्यूसने मला खोल गाडून टाकले असते पृथ्वीच्या खाली,  
मृतात्म्यािें आश्रयस्थान असलेल्या हेडीजच्याही खाली,  
टाटचरसच्या प्रिंड अवकाशात, 
बंचिस्त करून कू्रर बेड्याचं्या अतूट बंधनात. 
म्हिजे मग कोिीही िेव, कोिताही अन्य प्रािी, 
पाव ूशकला नसता संतोष माझ्या यातना पाहून. 
पि आता मात्र मी बनलो आहे 
प्रत्येक वायुलहरीिे ियनीय क्रीडास्थान, 
आचि माझ्या यातना िेताहेत 
माझ्या शत्रूंना समाधान. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : इतका पाषािहृियी कोिता िेव आहे 

जो हर्मषत होईल असले दृश्य पाहून? 
कोि आहे असा जो समिुःखी नाही तुझ्या यातनानंी फक्त झ्यूस सोडून? 
झ्यूस त्यािा कोि आहे िुिसम्य अन् अिल. 
युरॅनसिा सारा वशं पायिळी तुडवतोय् तो, 
शमिार नाही त्यािा क्रोध 
त्याच्या उद्दीप्त भावनािंी तृप्ती होईपयंत, 
प्रकवा कोिी कपट–कारस्थान रिून 
त्यािे अभेद्य साम्राज्य त्याच्या हातातून चहसकावनू रे्ईपयंत. 

  
प्रोमीथ्यसू : शपथपूवसक सागंतो तुला मी, 

असलो जरी अशा अपमाचनत अवस्थेत, 
हाती–पायी भक्कम वाद्यानंी बंधनात जखडलेला, 
तरीही गरज पडिार आहे माझी त्याला, 
त्या अमर िेवाचं्या अचधपतीला, 
चनयतीिी नवी योजना उलगडून रे्ण्यासाठी, 
कोि रे्िार आहे त्यािी सत्ता आचि वैभव चहरावनू,  
हे माझ्याकडून ऐकण्यासाठी. 
मी भलुिार नाही 
त्याच्या लार्वी चजव्हेवरील मधाळ मोचहनी मंत्रानंी, 
प्रकवा िबिार नाही त्याच्या कू्रर धमक्यानंी, 
अन् करिार नाही भेि या रहस्यािा, 
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जोवर करीत नाही तो मुक्त्तता माझी 
या पाशवी बंधनातून, 
आचि मान्य करीत नाही 
या अत्यािारािी भरपाई करण्यािे. 

  
सागरकन्ड्यावृांद :  चकती उद्धट आहेस तू प्रोमीथ्यूस! 

तुझी प्रहमत खिलेली नाही लवलेश, 
इतक्या यातना सोशीत असूनही! 
पि फार स्वतंत्र बाण्याने बोलतो आहेस तू. 
भयानक भीतीने कापते आहे माझे हृिय 
थरकाप होतो आहे माझा कल्पनेने तुझ्या भचवतव्याच्या.  
कसा काय होिार आहे अंत तुझ्या या संकटािंा? 
आचि कसा पोिशील तू सुरचक्षत चवश्रातंीस्थानात? 
कारि क्रोध असा जाज्वल्य आहे क्रोनसच्या पुत्रािा,  
की कोिी समजाव ूशकिार नाही त्याला, 
अन् कोित्याही शद्धानंी द्रविार नाही त्यािे अन्तःकरि. 

  
प्रोमीथ्यसू :  झ्यूस आहे अत्यंत चनष्ठर, 

केवळ त्यािी इच्छा हाि आहे त्यािा न्यायिंड, 
– हे सवस जाितो मी. 
तरीही कालातंराने त्याच्या संतापािा पारा चनचित उतरेल,  
जेव्हा खरी ठरेल माझी वािी 
आचि त्यािा नक्षा उतरेल. 
मग अखेर त्यािा चनरृ्सि क्रोध शातं होईल, 
अन् तो मतै्रीच्या करारासाठी हात पुढे करील, 
आचि मीही त्यािे स्वागत करीन. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : आता सागं सगळे उर्ड करून. समजावनू सागं आम्हाला 

कोित्या अपराधासाठी बंचिस्त करवले तुला झ्यसूने, 
आचि केली तुझी अशी अवहेलना अन् वागवले अशा कू्ररतेने. 
सागं आम्हाला, पि त्या कथनाने तू संकटात सापडिार नसशील तर! 

  
प्रोमीथ्यसू : यासबंंधी बोलाव ेतरी तापिायक, 

पि स्तब्ध राहािे हेही चततकेि क्लेशिायक!  
काही केले तरी िुःखि येिार वाट्याला. 
 
अगर िेवामंध्ये प्रथम झाला जेव्हा क्रोधािा स्फोट, 
तेव्हा पडले त्यािें िोन तट. एक उठला क्रोनॉसच्या चवरूद्ध,  
सत्ता त्यािी उलथून पाडण्याला. अन् केला चनधार 
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झ्यसूला राज्यपि िेण्यािा, अन्–नीट ऐका हे– 
अगिी चनरंकुश राजा बनचवण्यािा! 
चततकाि उत्कट होता चनधार चवरूद्ध बाजूिा, 
की होऊ िेिार नाही किाचप झ्यूसला राजा िेवािंा. 
पुढे झालो मी सवोत्तम सल्ला िेण्यासाठी तेव्हा – 
प्रयत्न केला समजूत पटवण्यािा, 
स्वगस आचि पृथ्वी यािें पुत्र असलेल्या टायटनािंा, 
पि सारे चनष्ट्फळ! 
युक्तीिा धूतस मागस त्यानंी चझडकारला, – 
गवस होता त्यानंा आपल्या शक्त्तीिा, 
आधीि खुिगाठ र्ातली मनात की सहज चमळेल चवजय,  
अन् करू राज्य शक्त्तीच्या बळावर! 
पि मला ज्ञात होते चनयतींिे चनधाचरत र्टनािक्र. 
मातेने माझ्या – थेचमस प्रकवा पृथ्वी 
(नाव ेचवचवध, पि व्यक्ती एकि), 
– चतने वारंवार भचवष्ट्य वतसचवले होते मजपाशी. 
ना पाशवी शक्तीने, ना प्रहसेने, 
युक्त्तीच्या धूतस मागानेि चमळेल चवजय भावी सत्ताधाऱ्यानंा. 
हे सगळे समजावनू साचंगतले मी त्यानंा, 
कारिेही चिली पटचवण्यासाठी, 
पि त्यानंी क्षिभरही चविार करण्याइतकी प्रकमत चिली नाही  
त्यानंा. 
मग समोर होते त्यापैकी एका मागािा केला मी स्वीकार 
ठरचवले की हेि सवात चहतकर, संमतीने माझ्या मातेच्या 
की उभे ठाकाव ेझ्यूसच्या बाजूने. त्यानेही केला सहषस स्वीकार.  
मीि सुिवला तो मागस, पचरिामी ज्याच्या 
वृद्ध क्रोनॉस अन् सारथी त्यािे 
चिरचनद्रा रे्ताहेत आता टाटोरसच्या अंधःकारमय खोल िरीत.  
अशी केली मी मित त्या िेवाचं्या राजाला 
अन् हे त्यािे मला चमळालेले पाचरतोचषक. 
त्यािी काळीकुट्ट संशयी दृष्टी सगळया चमत्राचंवषयी. ही चवकृती  
स्वाभाचवकि असावी सवसि चनरंकुश सत्ताधाऱ्याचं्या अंतरी. 
 
आता वळतो तुझ्या प्रश्नाकडे : काय आहे असा माझा अपराध,  
ज्यासाठी हा छळ माडंला आहे झ्यूसने माझा? 
सागंतो या प्रश्नािे उत्तर – ऐक. 
होताि आरूढ चपत्यानंतर त्याच्या प्रसहासनावर, 
तात्काळ केले अचधकार स्वाधीन त्याने चनरचनराळ्या िेवाचं्या,  
चिले नेमून ज्यािे त्यािे चनवासस्थान आचि प्रभतु्वके्षत्र. 
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क्षुद्र मानवािंी नव्हती त्याला िखल, 
करायिा त्यािंा संहार अन् करायिी चनर्ममती नव्या वशंािी,  
असा होता त्यािा चनधार. 
चनधाराला या त्याच्या, करीना कोिी चवरोध, 
मीि चनर्ालो एकटा. 
मीि चिले आव्हान. मीि वािवले मानववशंाला 
पार धुळीस चमळण्यापासून, संपूिस संहारापासून. 
त्या साठीि भोगतो आहे या िारुि यातना, 
या असह् विेना–बर्िारािे सुद्धा अन्तःकरि चविीिस करिाऱ्या. 
करूिा आली मला मत्यस मानवािंी, 
पि मी स्वत: मात्र ठरलो नाही करूिेस पात्र; 
म्हिून चमळाले हे कठोर शासन मला 
कलंचकत करिारे आहे हे दृश्य झ्यूसच्या नावाला. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : हृिय असेल लोखंडािे, अन् वृत्ती पाषािातून कोरलेली, 

तरि पाझर फुटिार नाही तुझ्या या यातना पाहून, प्रोमीथ्यूस!  
मला ही वस्तुस्स्थती प्रथमि माहीत असती 
तर मला कधीि पाहावसेे वाटले नसते हे दृश्य; 
आता ते पाचहल्यावर मात्र चविीिस होत आहे माझे हृिय, 
िुःखाने अन् क्रोधाने! 

  
प्रोमीथ्यसू : माझ्या चमत्रानंा करूिा येते खरीि ही माझी िशा पाहून. 
  
सागरकन्ड्यावृांद : तू सागंतोस तेवढाि तुझा अपराध? काही अचधक तर नाही ना? 
  
प्रोमीथ्यसू : हो, आिखी एक केले मी. 

आपले मरि मानवानंा आधी कळू नये  
अशी योजना केली मी. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : त्याचं्या िुःखहरिासाठी कोिता उपाय शोधून काढलास तू? 
  
प्रोमीथ्यसू : आंधळा आशावाि – त्यािे पके्क  

बीजारोपि केले मी त्याचं्या हृियात. 
  
सागरकन्ड्यावृांद : ही तुझी िेिगी म्हिजे त्यानंा मोठेि वरिान प्राप्त झाले 

म्हिावयािे! 
  
प्रोमीथ्यसू : याहूनही आिखी एक मोठी गोष्ट केली मी : 

मी चिली भेट त्यानंा अग्नीिी. 
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सागरकन्ड्यावृांद : काय? त्या मानवानंा – ज्यािें जीवन केवळ एक चिसािे –  

झाली प्राप्ती त्यानंा अग्नीच्या प्रखर तेजािी? 
  
प्रोमीथ्यसू : होय, खरे आहे हे. आचि आता नाना कला  

साध्य करून रे्तील ते त्याच्या साहाय्याने. 
  
सागरकन्ड्यावृांद : हा तर तुझा अपराध, 

ज्यासाठी येथे या यातना भोगतो आहेस तू – 
  
प्रोमीथ्यसू : हो! चनियस झ्यूसने कू्ररपिे लािलेल्या यातना. 
  
सागरकन्ड्यावृांद : आचि या यातनािंा अंत नाही तुझ्या नचशबात चलचहलेला? 
  
प्रोमीथ्यसू : नाही ना, योग्य वळे येईपयंत – त्याच्या मजीनुसार – तरी 

नाहीि. 
  
सागरकन्ड्यावृांद : त्याला कधीि वाटिार नाही अंत करावा अस.ं 

तर मग आशलेा जागाि नाही? खरंि, िुकलंि तुझं –  
तुला पि नाही अस ंवाटत? ‘िुकलं तुझ’ं 
अस ंम्हिताना मी होते व्यचथत, 
अन् तुलाही होतात विेना. 
तर मग नकोि आता या चवषयाबद्दल अचधक काही बोलि.ं 
त्याऐवजी पाहू या सापडतो का 
काही मागस तुझ्या मुक्त्ततेिा. 

  
प्रोमीथ्यसू : हंू! सोपे आहे उपिेश करिे 

यातना भोगिाऱ्याला, 
यातनामय तुरंुगाच्या प्रभतीबाहेर उभे राहून. 
जे जे म्हिालीस तू मला उदे्दशून, 
जाितो मी ते सगळे फार पूवीपासून. 
माझी िूक? मान्य! मान्य करतो मी तो शब्ि. पि अगिी 
बुचद्धपुरस्सरि केली मी ती िूक! 
आचि करीत असता साहाय्य मानवाना, 
ओढवनू रे्तले मी संकट स्वतःवर. 
पि तरीही अपेचक्षली नव्हती मी चशक्षा इतकी भयंकर – 
एका ओसाड, .चनजसन चशखरावर, अधातंरी लोंबकळत, 
खडकाच्या मगरचमठीत कुजण्यािी. सडण्यािी ! 
ऐका! थाबंवा हा आक्रोश माझ्या सध्याच्या विेनासंाठी 
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िालचवलेला. 
उतरा खाली परतीवर. माझ्या भचवष्ट्यात काय चलचहले आहे 
ते चवचधचलचखत सागंतो तुम्हाला. 
अगिी सगळे जािून घ्या अथपासून इचतपयसत. 
करा मी सागेंन तुम्हाला ते. कराि ! का िुःखात सहभागी 
ज्याच्यावर ती पाळी आली आहे त्याच्या. 
िुःख व म्हिजे एक भटक्या– 
भ्रमंती करीत जातो अनेकाचं्या भेटीला, 
प्रत्येकासाठी नेहमी आितो एकमेव भेट! 

  
सागरकन्ड्यावृांद : उत्सुक आहोत आम्ही. प्रोमीथ्यूस, 

तुझ्या आवाहनाला प्रचतसाि िेण्यासाठी. 
िला, भचगनींनो, सोडा स्थाने आपापली, 
पक्षाचं्या पचवत्र राजमागावरून उडिाऱ्या नौकेतील, 
अन उतरा हलक्या पावलानी या खडकाळ भमूीवर. 
ऐकण्याला उत्सुक आहोत प्रोमीथ्यूस आम्ही अखेरपयंत, 
कहािी तू भोगलेल्या सगळ्या व्यथािंी. 
(सागरकन्यावृिं नौकेतून बाहेर पडतो. तेथील भमूीवर सवसजिी  
गोळा होत असतानाि पंख असलेल्या एका ितुष्ट्पाि प्राण्यावर  
आरूढ झालेला ओचसआनस तेथे अवतीिस होतो.) 

  
ओणसआनस : हा! पोिलो येथे मी अखेर । 

फार िूरवरुन आलो आहे तुला भेटण्यासाठी प्रोमीथ्यूस!  
या वगेवान पंखाचं्या प्राण्याला गती िेत, 
जोरावर केवळ इच्छाशक्त्तीच्या, कुठलाही लगाम न लावता. 
चवश्वास ठेव मजवर, खरोखरि व्यचथत आहे मी 
तुझ्यावरील िुिैवाच्या फेऱ्यामुंळे. 
आप्त आहे ना तुझा मी, म्हिूनि मला वाटते 
सहानुभतूी तुझ्याचवषयी. 
पि हे नाते ठेवले बाजूला, 
तरी एकंिरीति िुसरा कोिी नाही मला वाटत 
तुझ्याहून अचधक आिरिीय. 
अगिी सत्य आहे हे. प्रमाि िेईन मी त्यािे तुला, 
कारि चनव्वळ खुशामतीिी कला अवगत नाही मला. 
तर मग आता सागं बोल,काय करू मी तुला मित करण्यासाठी?  
कधी म्हि ूशकिार नाहीस तू, प्रोमीथ्यसू, 
की ओचसआनसपेक्षा अचधक सच्चा चमत्र आहे तुला कोिी म्हिून. 

  
प्रोमीथ्यसू : काय िाललं आहे हे? कोि आलंय ते? 
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अस्स!ं तूही आलास तर 
मी कसा तडफडतोय ते पाहाण्यासाठी? 
कसा आलास सोडून तुझी ओचसॲनस निी, 
अन्  तुझ्या नेसर्मगक गंुफा खडकाळ छपराच्या? 
कशी झाली प्रहमत तुझी, 
भेट िेण्यािी या लोह–धाचरिी धरती मातेला? 
कशासाठी आलास इथं? माझा छळ एकटक पाहाण्यासाठी?  
अन् माझ्या िुःखात तुझ्या िुःखािी भर र्ालण्यासाठी? 
पहा, पहा. हे चवलक्षि दृश्य 
हा मी– झ्यूसिा चमत्र, 
माझ्याि साहाय्याने प्रस्थाचपली त्यानेसावसभौम सत्ता स्वतःिी.  
त्यानेि पहा हे चकती भयंकर यातनािें शासन केले आहे मला! 

  
ओणसआनस : ते पाहातोय मी, प्रोमीथ्यसू, 

अन् तू स्वतः जरी कुशाग्र बुद्धी आहेस, 
तरी मला शक्य तो उत्तम सल्ला िेऊ इस्च्छतो मी तुला. 
िेवावंर राज्य आले आहे आता एका नव्या राजािे; 
म्हिून तूही आत्मशोधन कर 
आचि अंचगकार कर नव्या मागािा, 
या बिलत्या काळाशी जुळते रे्ण्यासाठी. 
तू अशा प्रकारे बोिऱ्या आचि संतप्त 
भाषिाचं्य फेकी करीत राचहलास तर, 
– तर किाचित् त्या झ्यूसच्या कानी जातील – 
जरी तो प्रसहासनारूढ असला खूप उंिावर; – 
पचरिामी होईल तुझ्या यातनािंा कहर, 
असा कहर की आजच्या यातनािंा बोजा वाटावा पोरखेळ! 
हाय! माझ्या िुिैवी चमत्रा! 
झाडून टाक हा संतापािा झटका 
अन् शोधायला लाग मागस 
या तुझ्या साऱ्या यातनापंासून मुक्त्ती चमळचवण्यािा. 
आता मी सागंतोय ते वाटेल किाचित तुला चनव्वळ िर्मवतिवसि!  
पि प्रोमीथ्यूस! तुझी ही िु: खस्था 
म्हिजे अटळ फलचनष्ट्पत्ती आहे फाजील अहंकारी वािाळ चजव्हेिी  
तू अजून नमत नाहीस, विेनेपुढे शरिागती स्वीकारीत नाहीस;  
अशाने र्ालून रे्त आहेस भर सध्याच्या यातनािंी नव्या यातनािंी. 
िल आता–ऐक माझा सल्लाःआपल्यावर राज्य आहे अशा एकािे,  
ज्याच्या कठोर आचि एकछत्री सते्तला 
आव्हान िेण्यािी प्रहमत नाही कुिािी. 
स्वीकार कर या वास्तवािा, अन् बंि कर त्या अंकुशाचवरुद्धिी  
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लाथाळी. 
जातो आता मी अन् पाहातो यत्न करून 
काढण्यािा मागस तुइया मुक्त्ततेिा एखािा माझ्या आटोक्यामधला.  
िरम्यान तू मात्र शातं राहा, 
कोधावगे आवर आचि तुझी आरडाओरड बंि कर. 
बुचद्धमान आहेस तू; हेही पूिसपिे जाितोस, की 
चजव्हा बेलगाम झाली म्हिजे चशक्षा आहेि ठेवलेली. 

  
प्रोमीथ्यसू :  हेवा वाटतो मला तुझ्या सुिैवािा, की 

माझ्याबद्दल सहानुभतूी बाळगण्यािी प्रहमत िाखवनूही 
रोष झाला नाही झ्यूसिा तुझ्यावर. 
आता जाऊ िे ते, आता नको करु अचधक चविार त्यावर. 
काय वाटेल ते केलेस तरी 
मन वळव ूशकिार नाहीस तू त्यािे; अगिी अचविल आहे तो.  
तू स्वत: मात्र साभंाळ, संकटात सापडशील आपल्या अशा वतसनाने  
तूि नाहीतर. 

  
ओणसआनस : अचधक सूज्ञ सल्लागार आहेस तू– स्वतःपेक्षा इतरािंाि! 

अनुभवातंी हे चिसून आले आहे स्पष्ट मला. 
पि जाण्यािा चनधार पक्का आहे माझा, 
तेव्हा बोलू– नकोस त्याचवरूद्ध अचधक काही आता. 
खात्री आहे माझी– हो, आहेि खात्री, 
झ्यूस नक्की करील चवनंती मान्य माझी, 
आचि माझ्याखातर करील तुला मुक्त 
सोडून तुझी बंधने सगळी. 

  
प्रोमीथ्यसू :  धन्यवाि. सिैव ऋिी राहीि मी तुझा. 

सिैव असू िे सद्भाव तुझा, एवढेि माझे जास्तीत जास्त मागिे. 
पि करू नकोस माझ्यासाठी एवढीशीही हालिाल, 
चनष्ट्फळ होईल तुझा खटाटोप; 
जे काही करण्यािा चविार असेल तुझा, 
ते सारे चनरथसक ठरेल माझ्या बाबतीत. 
म्हिून म्हितो काही सुद्धा करू नकोस, 
आचि संकटाच्या वाटेला जाऊ नकोस. 
मी यातनाग्रस्त असलो म्हिून 
जास्तीत जास्त लोकानंीही यातनाग्रस्त व्हाव े
अशी मुळीि इच्छा नाही माझी. उलट ते होऊ नये 
असेि तीव्रतेने वाटते मला. 
ॲटलासच्या नचशबी आलेले भोग हे मोठे िुःख आहे माझे– 
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माझाि बंधू तो–तो चतकडे िूरवर पचिमेकडे, 
अवजड ओझे पाठीवर पेलून उभा आहे 
– स्वगस आचि पृथ्वीच्या स्तंभािा भार– 
कीव येते मला टायफॉनिी– 
तो पृथ्वीवर जन्मलेला, चवध्वसंक राक्षस, 
सहस्त्रशीषस, सैचलचशअन गंुफािंा चनवासी– 
पाचहले आहे मी त्याला– 
सगळे त्यािे प्रखर सामथ्यस बलपूवसक िडपून टाकलेल्या अवस्थेत. 
उभा ठाकला होता तो 
एकजूट केलेल्या िेवाचं्या चवरुद्ध, 
फूत्कार टाकीत अर्ोरी, आपल्या भयंकर जबड्यातूंन.  
लखलखली त्याच्या नेत्रातूंन एक चवकट तेजशलाका,  
वाटले आता करिार ही चवध्वसं झ्यूसच्या प्रसहासनािा.  
पि झ्यसूिे सिा–जागृत शास्त्र कोसळले त्याच्यावर.  
होरपळून चनर्ाला तो त्या कडाडून आिळिाऱ्या 
वज्राच्या िाहक वाफानंी. 
सगळया त्याच्या लंब्यािवडया बढाया, 
सुरंुग लागावा तशा उडाल्या िूर; 
अिूक वधे रे्तला त्या अस्प्राने त्याच्या हृियािा,  
अन् झाली गंधकमय राख सगळया त्याच्या शक्तीिी.  
आहे आता तो िडपलेला 
एट्ना पवसताच्या तळाशी, समुद्राच्या आखाताजवळ,  
अस्ताव्यस्त पसरलेला असहाय्य असा एक सागंाडा; 
आचि वर चशखरावर 
हेफीस्टस र्ालतो आहे र्ि लाल तप्त लोखंडावर. 
आचि तेथूनि एक चिवस 
उमलून उसळतील प्रवाह ज्वालाचं्या नद्यािें, 
अन् आपल्या अक्राळचवक्राळ जबड्यानंी 
चगळून टाकतील सुपीक चसचसलीच्या रसरशीत मखमली शतेानंा.  
असे फूत्कार टाकील टायफॉन, 
जरी कोळसा झालेला असेल त्यािा झ्यूसच्या अस्त्राने;  
तरी उकळ्या फुटतील त्याच्या जबड्यातून क्रोधाच्या,  
भयंकर फवारे सोडिाऱ्या ज्वलंत फेसाच्या, 
अशा की ज्यानंा कोिी शमव ूशकिार नाही. 
पि तूही अननुभवी नाहीस; 
गरज नाही तुला माझ्या सूिनािंी. 
आत्मरक्षि कर – कसे ते ज्ञात आहेि तुला. 
िरम्यान मी चपऊन टाकतो माझ्या िुःखािा पेला,  
अगिी शवेटच्या थेंबापयंत, 
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झ्यूसच्या क्रोधािा पारा उतरेपयंत. 
  
ओणसआनस :  तू हे चशकला नाहीस का, प्रोमीथ्यूस, 

की क्रोध हा चवकार आहे एक, 
जो शब्िानंी बरा होऊ शकतो? 

  
प्रोमीथ्यसू :  हो ना– पि योग्य क्षिी त्यािे शमन केले तर,  

उसळत्या क्रोधाला आडिाडंपिे अडवण्याने नव्हे. 
  
ओणसआनस :  हे मला सागं, प्रोमीथ्यूस, धाडस केले जर मी 

तुझ्याचवषयी सहानुभतूी िाखवण्यािे, 
तर तेवढ्ानेही काही धोका संभवतो? 

  
प्रोमीथ्यसू :  अनावश्यक श्रम आचि उथळ बुद्धीिा मूखसपिा. 
  
ओणसआनस :  तर मग मूखसपिािा िोष पत्करीन मी. कधीकधी  

शहाण्या मािसािा हेतू साध्य होतो, 
तो शहािा नाही असा समज झाल्याने. 

  
प्रोमीथ्यसू :  इथे मात्र शहािपिाच्या अभावािा िोष येईल तो मजवर. 
  
ओणसआनस :  ही तऱ्हा तुझी बोलण्यािी 

म्हिजे माझी र्री उर्डउर्ड रवानगीि की!  
  
प्रोमीथ्यसू :  तर काय मग! बरेि आहे ते. 

िाखवनू िया मजवर, चनर्ममते आहेस 
तू एक शत्र ूस्वतःसाठी, अशी भीती वाटते मला. 

  
ओणसआनस :  कोिता शत्र?ू तो नव्याने प्रसहासनाचधचष्ठत झालेला सवसशस्क्त्तमान 

स्वामी? 
  
प्रोमीथ्यसू :  साभंाळून रहा! संतापून उठेल तो. 
  
ओणसआनस :  तुझ्या नचशबीिे भोग हा एक धडाि आहे मला, प्रोमीथ्यसू.  
  
प्रोमीथ्यसू :  जा! चनर् येथून! जसा खरा आहेस तसाि वागत जा! 
  
ओणसआनस :  जाण्यासाठी मीही आहे आतुर; गरज नाही ओरडण्यािी.  

या ितुष्ट्पाि प्राण्याने केलाि आहे प्रारंभ पंख फडफडवनू  
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अवकाशातील चनष्ट्कंटक मागस आक्रचमण्याला. 
होय, िागंलाि आनंि होईल त्याला 
चमळेल जेव्हा पहुडण्याला स्वगृही आरामात 
प्राचिशाळेत स्वस्थानावर. 
(ओणसआनस िातो.) 

  
सागरकन्ड्यावृांद : मला रडू येते, प्रोमीथ्यसू, तुझी ही भयंकर अवस्था पाहून. 

अश्र ूवाहताहेत माझ्या नेत्रातूंन, 
पाझरतो आहे त्यािंा मंि प्रवाह, 
धुऊन काढतो आहे माझे कपोल, 
एखाद्या चनझसराप्रमािे. 
हे केचवलवािे दृश्य, 
आहे एक प्रिीती, 
झ्यूसच्या अहंकारी सते्तिी– 
स्वचनर्ममती चनयमानुंसार 
भतूपूवस िेवावर. 
तो गाजवीत असतो आचधपत्य; 
आता प्रत्येक प्रिेश 
व्याकुळ होऊन करीत आहे आक्रोशः 
युरोपिे सारे लोक झाले आहेत शोकाकुल 
तुझ्यासाठी आचि टायटन वशंासाठी, 
स्मरतात तुझी िैिीप्यमान, प्रािीन राजवट 
आचि तुझे स्थान मानािे: 
आचि वस्ती करून राचहलेल्या सगळ्या जमाती,  
पचवत्र आचशयाच्या भमूीवरील कुरिातं गुरे िरचविाऱ्या,  
त्याही करताहेत आकं्रिन तुझ्यासाठी, 
आहेत सहभागी त्याही तुझ्या िुःखात; 
कॉस्ल्कस िेशातील त्या ॲमाझॉन चस्त्रया, 
युद्धात चनभसयपिे झुंजिाऱ्या त्या कुमाचरका; 
थेट जगाच्या टोकाला, 
मेओचटस सरोवराच्या चकनाऱ्यावर राहािाऱ्या 
चसचिअन लोकाचं्या टोळ्या; 
कॉकेशस पवसताजवळ डोंगराच्या कड्यावरील 
आपल्या चकल्यािे रक्षि करिारे अरेचबयािे झुंजार राजे,  
ज्याचं्या युद्धगजसनानंी धडकी भरते 
तीक्षि भाले पारजिाऱ्या भालाइताचं्या उरात, 
तेही करताहेत रुिन तुझ्यासाठी. 
 
यापूवी पाचहला आहे मी फक्त एकिाि, 
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टायटन वशंािा कोिी एक िेव अशा यातना भोगताना  
झालेला चनष्ट्प्रभ अभेद्य बंधनानंी– 
तो म्हिजे ॲटलास, 
शक्त्तीसामथ्यात अतुलनीय– 
जो वाहातो पाठीवर ओझे आकाशाच्या रु्मटािे, 
आचि कण्हतोय त्या आझ्याने िडपून; 
आचि प्रिंड लाट चवशाल सागरािी 
गरजते त्याच्या िुःखाशी एकरूप होऊन, 
सखोल जलप्रवाह– तेही करताहेत रुिन; 
मृत जगताच्या गंुफातंील अंधःकार 
पुटपटुतो आहे िबलेल्या आवाजात खोलावर  
अन् प्रवाही सचरतािें पचवत्र झरे, 
करताहेत रुिन व्याकुळ होऊन त्याच्या िुःखाने. 

  
प्रोमीथ्यसू : मी गप्प आहे त्यािे कारि 

मी गर्मवष्ठ आहे अथवा हटवािी आहे 
असे समजू नकोस. 
नाना चविार आचि क्रोध कुरतडताहेत अन्तःकरि माझे,  
पाहून माझी स्वतःिी ही चवटंबना. 
अरे! कोिी चिले या नव्या िेवानंा त्यािें सगळे मानसन्मान–  
अथपासून इचतपयंत? मीि ना? 
ते सगळे जाितोसि तू. मी बोलिार नाही त्याबद्दल.  
आता ऐक मी काय केलंय 
मत्यस जनासंाठी, त्याचं्या आपत्काली. 
आधी होते ते मनरचहत. चिले त्यानंा मन आचि बुद्धी.  
बोलत नाही हे मानवजातीिी प्रनिा करण्यासाठी मी 
तर तुला हे कळाव ेम्हिून 
की त्यानंा िेिग्या चिल्या त्या सगळ्या सिहेतूने पे्रचरत होऊन.  
त्या काळी त्यानंा डोळे होते, पि दृष्टी शून्यवत होती;  
आवाज कानात चशरत होते, पि जािीवपूवसक ऐकता येत नव्हते;  
समग्र जीवनपथ ते आक्रमीत – 
संभ्रचमत, हेतूशून्य अशा स्वप्नातंील धूसर आकृतींसारखे;  
सूयसचकरिािंी ऊब असलेली चवटािंी र्रे, सुतारकाम,  
कशािीि काही कल्पना नाही त्यानंा; 
कुठल्यातरी खबिाडात वस्ती करून राहात, 
वारुळातील मंुग्याचं्या झुंडीसारखे 
प्रकवा खोलवर गुहामंध्ये– चजथे पोित नव्हता सूयसप्रकाश; 
चहवाळ्यािा प्रारंभ, फुलानंी बहरलेला वसंत, 
प्रकवा त्यापाठोपाठ येिारा फळानंी समृद्ध ग्रीष्ट्मऋतू–  
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हे ऋतुिक्रािे भ्रमि 
चनचितपिे ओळखण्यािे ज्ञान नव्हते त्यानंा. 
प्रत्येक कृत्य होते त्यािें ज्ञानशून्य, चनबुसद्ध– 
माझे आगमन होईपयंत. 
मीि चशकवली त्यानंा कठीि चवद्या 
तारकाचं्या अस्तोियाचं्या कालचनिसयािी. 
संख्यागिना शास्त्रािंा मूलारंभि तो– मीि चनर्ममला तो त्याचं्याकचरता,  
उच्चाचरत शब्िानंा चलचखत संकेत िेण्यािी कला– 
– कौशल्यि ते सगळे स्मृतीत जतन करून ठेवण्यािे– 
जन्मिाते अनेक कलािें.. 
पशूनंा मानेवर जू िेऊन, 
रथाला जोडून अथवा खोगीर िढवनू 
मािसािे गुलाम बनचविारा– 
अती अवजड ओझी वाहण्याच्या कामाला 
मािसाऐंवजी पशूनंा जंुपिारा 
मीि पचहला 
अश्वाला रथाला जंुपला मी, 
लगाम लावनू काबतू आिला त्याला, 
आचि वैभवािे, मोठपिािे भषूि बनचवला. 
नाचवकािा गाडा– तागािे पंख लावनू 
समुद्रात संिार करिारे गलबत– 
त्यािाही शोध कोिी लावला नव्हता माझ्यापूवी. 
अशी अवजारे अन् अशी कसबे 
शोधून काढली मी मानवासाठी. 
पि मी स्वत: मात्र असा िुिैवी की माझी या यातनातूंन सुटका  
करिारी 
एक सुद्धा क्लुप्ती अवगत नाही मला. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : िीनवािेपिा येतो असा यातनाचं्या पाठोपाठ; संभ्रचमत अवस्थेत  

मनाच्या हरवनू बसला आहेस तू मागस स्वतःिा; 
वैद्य असावा एखािा अल्पज्ञानी, पडावा आजारी तो स्वत:, 
मग सापडत नाही औषधी 
रोगमुक्तीिी त्याला स्वतःच्या 
तद्वत झाली आहे नैराश्यग्रस्त अवस्था तुझी. 

  
प्रोणमथ्यसू : मला अजून सागंायिे बाकी आहे, 

ऐकून रे् ते नीट. कोित्या कला, कोित्या रीती, 
शोधून काढल्या मी– ऐकून आियस चद्वगुचित होईल तुझे. 
सवात महत्त्वािी पचहली गोष्ट : 
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जरी आजारी पडला कोिी मािूस, उपाय नव्हता त्याला चनरामय  
करण्यािा कसलाि ज्ञात : 
र्न वा द्रव्य प्राश्य औषधी वा मलम एखािे; 
औषधाच्या अभावी चझजत जािे हेि मािसाचं्या नचशबात. 
हे असंि िाललं होतं, 
सौम्य औषधी वनस्पतींच्या चमश्रिाने 
सवस व्याधींपासून रक्षि करण्यािे उपाय 
मी त्यानंा िाखवीपयंत. 
मग मी संशोचधल्या नाना रीती भचवष्ट्य वतसचवण्याच्या, 
स्वप्नािंा अथस लावनू चवचधचलचखतानुसार काय र्डिार आहे ते  
सागंिाराही मीि प्रथम. 
चवचवध प्रकारिे आवाज, ध्वनी, दृश्ये– सहज मागावर चिसिारी–  
या सवािा गूढ अथस उकलून िाखचविाराही मीि. 
वक्र नक्यािें पंजे असलेली चगधाडे– 
त्याचं्या चभन्न चभन्न प्रकाराचं्या उड्डािािंा प्रस्थाचपत केला मी  
काटेकोर अथस. 
सुचिन्हे कोिती, व कोिती िुचिन्हे, 
प्रत्येक प्राचिजात कशी जीवन जगते 
आपापल्या चवचशष्ट रीतीने; 
चभन्न चभन्न जाती कोिती जतन करतात 
परस्परातंील चवतुष्ट,े कोिते स्नेह, लागेबाधें, 
कसा ओळखावा आशय हवनातील लक्षिािंा, 
मृिु हृिय अन् मुलायम प्रकाश, 
प्रत्येकातील कोिते रंग िेवानंा प्रसन्न करिारे, 
यकृताच्या लोलकािंा चठपक्याचठपक्यािंा सबक र्ाट 
या सवािे ज्ञान मीि चिले मानवानंा. 
ज्वालेवर धरी मी िरबीने वढेलेली हाडे माडंीिी, आचि लाबं किा  
पाठीिा, 
गूढचवदे्यिा महामागस मानवानंा िाखचवण्यासाठी; 
अन् ज्वालामंधून व्यक्त होिाऱ्या चिन्हािें 
पूवी अनाकलनीय असलेले गूढ, मीि िाखचवले त्यानंा उलगडून.  
हे झाले भचवष्ट्यज्ञानाचवषयी. नंतर भगूभातील संपत्ती, 
ब्राँझ, लोह, रौप्य, सुविस खोलवर िडलेले– 
यािंाही शोध प्रथम लावल्यािा िावा कोि करू शकतो माझ्याचशवाय? 
कोिी केलाि तर खुशाल समजा ती कोिा मूखािी बडबड! 
तर मग संपूिस सत्य सागंतो आता एका शब्िात 
सगळे मानवी तंत्रज्ञान अन् चवज्ञान म्हिजे केवळ िेिगी प्रोमीथ्यूसिी. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : पचरिामी स्वतःला क्लेश होईपयंत केलीस मित मानवाला,  
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आता मात्र करू नकोस िुलसक्ष 
या यातनापंासून आत्मरक्षि करण्याकडे. 
आशा बाळग आहे मी, 
अजूनही मुक्तता होईल तुझी अन् 
सते्तच्या बाबतीत स्पधा करशील तू झ्यूसशी. 

  
प्रोमीथ्यसू : िैव सारे काही पार पाडते क्रमाक्रमाने;  

पि या र्टनािंी अशी पचरिती 
मंजूर नाही चनयतीला अजून. 
माझ्या नचशबी चलचहलेली आहे मुक्तता  
अगचित यातना भोगल्यानंतरि. 
युक्त्तीप्रयुक्त्ती ठरते िुबसल अटळ चनयतीपुढे. 

  
सागरकन्ड्यावृांद :  आचि कोिाच्या हाती असते चनयतं्रि  

सुकािूिे अटळ चनयतीच्या? 
  
प्रोमीथ्यसू : तीन चनयती िेवता आचि क्रोधिेवता–  

ज्यानंा चवस्मरि होत नाही कशािे. 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  झ्यूिी शक्त्ती कमी आहे त्याचं्यापेक्षा? 
  
प्रोमीथ्यसू : टाळता येिार नाही िैवगती त्याला सुद्धा. 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  चिरंतन सत्ता– यापरते काय िैव असिार झ्यसूिे? 
  
प्रोमीथ्यसू : ही एक गोष्ट अशी आहे की तुला नाही कळण्याजोगी, 

म्हिून गुन्हाही करू नकोस चतच्याबद्दल. 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  काहीतरी पचवत्र सत्य असाव ेते, 

ज्याला तू िेतो आहेस गूढतेिे आवरि. 
  
प्रोमीथ्यसू :  िुसरा कसला तरी चविार कर; ही नाही वळे 

त्या गोष्टीसंबधंी बोलण्यािी. असे गुचपत आहे ते की  
ज्यािी गोपनीयता राखलीि पाचहजे, हरप्रयासाने. 
ते गुचपत राखण्यानेि सुटिार आहे मी 
या मानहानीच्या तुरंुगातून अन् या भयानक विेनातूंन. 

  
सागरकन्ड्यावृांद :  सवस गोष्टींिी सूते्र हालचविारा झ्यसू 

न करो उपयोग कधी. त्याच्या सते्तिा 
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माझी इच्छाशक्त्ती चिरडून टाकण्यासाठी! 
ना येवो कधी कंटाळा मला 
बैलाचं्या पचवत्र बचलिानाने िेवािंी आराधना करण्यािा, 
मस्त्पता ओचसआनस याच्या अखंड प्रवाहाच्या चकनाऱ्यावर. 
शब्िानेही िुखावले न जावोत ते िेव माझ्याकडून, 
हा चनधार अचविल राहो सिैव माझ्या हृियात. 
 
चकती सुखािी गोष्ट आहे व्यतीत करिे समग्र जीवन  
चवश्वास अन् आशचे्या बळावर 
आचि वाढचविे आत्मबल 
प्रकाशाच्या व आनंिी वृत्तीच्या आधारे. 
पि थरकाप होतो माझा प्रोमीथ्यसू, 
जेव्हा पहाते मी तुला अनंत यातनानंी व्याकुळ होताना. 
कारि तुला नाही वाटत भय झ्यूसिे, 
पि पाठपुरावा करताना स्वतःच्या ध्येयािा 
भलताि आिर िाखवतोस तू मत्यस मानववशंाचवषयी. 
 
पाहतो आहेस ना चमत्रा, 
चकती चनष्ट्फळ ठरले आहेत तू केलेले सवस उपकार! 
हे सागं मला की सामथ्यस आहे चकतीसे, अन् कशात, 
काय मित चमळिार मानवाकडून ज्यािे आहे जीवन अवरे् एक  
चिनािे? 
लक्षात आली नाही तुझ्या असहाय िुबसलता, 
–क्षीि एखाद्या स्वप्नासारखी– जी जखडून टाकते 
मानवाचं्या आधंळ्या जमातींना बंधनात? 
कारि मानवी ध्येयािंी झेप जाऊ शकत नाही 
उल्लंर्ून सुसंवाचित्व झ्यूसच्या शासनािे. 
 
तुझ्या पतनाने मला चशकचवले हे सत्य, प्रोचमथ्यूस. 
माझ्या कानानंा जािवतो आहे फरक िोन आवाजातंील.  
पचहले आवाज आजच्या िुःखािे, 
अन् िुसरे– त्या गीतािें सूर, 
जी गीते गाईली आम्ही तुझ्या चववाहाच्या मागंल्याप्रीत्यथस. 
 
एक गीत स्नानािे, एक गीत शय्येिे, 
जेव्हा तू केलेस प्रियाराधन, चिलेस नजरािे, 
आचि माझी भचगनी हेचसओने चहिी 
करून रे्तलीस प्राप्ती, आपली चववाचहत वधू म्हिून.  
( आइओ प्रवशे करते.) 
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आइओ : कोिता िेश आहे हा? कोिा वशंािे लोक राहातात इथे? 

 
कोि चिसतो आहे मला हा माझ्यासमोर शुशं्रलानंी खडकाला 
जखडलेला, 
वाऱ्याच्या आचि वािळाचं्या तडाख्यात सापडलेला? 
कोित्या पापािी चशक्षा म्हिनू भोगतो आहेस तू हे असले मरि? 
सागं मला, कोठे आिून सोडले आहे मला, माझ्या िुःखमय भ्रमंतीने?  
( वेदनेने व ियाने एकदम हकचाळते.) 
पुन: डंख मारला या गोमाशीने मला. हाय! हाय! 
हे आगससिे भतू चिसते आहे मला– 
भतूलावर जन्मलेला सहस्त्राक्ष गुराखी! 
हे िेवानंो! िूर ठेवा त्याला माझ्यापासून! 
मृत्युमुखी पडला होता तो, पि कोितीि भमूी 
पोटात िडवनू ठेऊ शकत नाही त्याला; 
चपच्छा करते आहे माझा त्यािी लबाड एकटक नजर. 
आपल्या थडग्यातून चनसटला आहे तो. 
चनिसयपिे माझा पाठलाग करण्यासाठी, 
अन् िौडवतो आहे मला भकेुल्या पोटी, वालुकामय चकनाऱ्यावरून.  
आचि इकडे हे प्रसन्न संगीत– मेिानंी प्रलपलेल्या विेूतून प्रकटिारे  
ज्यािे सूर चशरताहेत माझ्या कानात 
अन् करताहेत मला चनद्रातुर. 
 
कुठे नेिार? कुठे? 
कुठे नेऊन सोडिार आहे मला ही अंतहीन भ्रमंती माझी?  
सागं, क्रोनॉसच्या पुत्रा! काय केले आहे मी? 
कोिते पाप चिसले माझ्यात तुला, 
म्हिून िढचवलेस माझ्यावर हे यातनािें जोखड, 
ही डसिारी, सतत पुढे चपटाळिारी पीडा 
नेमलीस मला चपडण्याला, छळवािाने वडेीचपशी करण्याला?  
जाळून टाकू िे मला अग्नी, 
चगळून टाकू िे मला पृथ्वी, 
टाक माझा िेह भक्षय म्हिून सागरी सपांना– 
हे सवससत्ताधारी िेवा! माझी एवढी प्राथसनाही मान्य करिार 
नाहीस तू? 
ही येथवर भटकत आले मी, 
भ्रमंतीिीि पुरेशी चशक्षा भोगली आहे मी; 
समजत नाही मला सुटका होिार कशी माझी या विेनापंासून.  
ऐकू येतोय माझा आवाज तुला? मी आइजो – ती श्रृंगधारी मुलगी  
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रे मी! 
  
प्रोमीथ्यसू : ऐकू येतोय मला खरंि 

भ्रचमष्टावस्थेतील इनॅकस–कन्येिा आतस स्वर, 
चजला पाहून प्रज्वचलत झाली झ्यूसच्या अन्तःकरिात प्रीतीिी ज्योत,  
आचि जाते आहे जी आता दे्वषापायी हेराच्या 
चतिा तूर पाठलाग करिाऱ्या यातनाचं्या िीर्स चिव्यातून. 

  
आइओ : माझ्या चपत्यािे नाव उच्चारलेस तू– 

कसे माहीत झाले तुला ते? 
मला सागं कोि आहेस तू– 
माझ्यासारख्याि केचवलवाण्या अवस्थेत असिारा?  
मी कोि, ते जाितोस तू, 
अन् चतिेही अिुक नाव रे्तलेस तू, 
जी पाठवली गेली स्वगातून मला यातना िेण्यासाठी,  
जी उध्वस्त करीत आहे माझे जीवन 
अन् डंखानंी सारखी पुढे पुढे चपटाळते आहे मला.  
अचवश्रातं धावते आहे मी, 
यातना आचि भकू याचं्या उसळिाऱ्या उन्मािात;  
हेराच्या चहशबेी वृत्तीतून उद्भवलेल्या कोपािा बळी बनलेली. 
आले आहे का या साऱ्या िुःखी जगात 
माझ्याइतके िुःख कुिाच्या वाट्याला? 
आिखी काय काय भोगाव ेलागिार आहे मला–  
कोिता उपाय, कोिते साधन वािव ूशकेल मला,  
सगळे स्पष्ट सागंनू टाक मला. 
बोल तुला माहीत असेल तर. 
तुझे साहाय्य, तुझे मागसिशसन 
िे या चनवाचसत, पीचडत कुमाचरकेला. 

  
प्रोमीथ्यसू : स्पष्ट सागेंन तुला, तू जाि ूइस्च्छतेस ते सगळे–  

रहस्यमय शब्िािें जाळे न चविता, 
अगिी साध्या, सोप्पा भाषेत, 
जसे बोलतो आपि चनकटच्या स्नेह्ापाशी. 
मी आहे प्रोमीथ्यूस– 
मानवाला अग्नीिे वरिान िेिारा– तोि मी. 

  
आइओ : तू! मानवजातीिे कल्याि करिारा 

म्हिून सवसमान्य झालेला– 
पि पुढे कमनचशबी ठरलेला प्रोमीथ्यूस!  



 अनुक्रमणिका 

कशापायी हा सूळ आला तुझ्या नचशबी? 
  
प्रोमीथ्यसू : व्यथा उगाळीति होतो मी माझ्या विेनािंी, 

पि आता थाबंवला आहे मी माझा आक्रोश. 
  
आइओ :  एक सागंिार नाहीस मला– 
  
प्रोमीथ्यसू : चविार. सगळे सागंण्यािी तयारी आहे माझी. 
  
आइओ : तर मग सागं, 

कोिी जखडून ठेवले तुला भक्कम 
या डोंगरकपारीतील प्रिेशात? 

  
प्रोमीथ्यसू : झ्यूसच्या इच्छेने सुटले फमान. 

अमलात आििारे हात हेफीस्टसिे. 
  
आइओ : अशी पापे तरी कोिती होती तुझी,  

ज्यासाठी ही चशक्षा भोगतो आहेस तू? 
  
प्रोमीथ्यसू : मी तुला साचंगतले तेवढेि पुरे आहे. 
  
आइओ : मग एवढे तरी उलगडून सागं : 

कोठे होिार आहे अंत या माझ्या शाचपत भ्रमंतीिा, अन् कधी? 
  
प्रोमीथ्यसू : तू हे जािण्यापेक्षा न जािलेलेि अचधक श्रेयस्कर. 
  
आइओ : जे भोग भोगिे नचशबात असेल माझ्या–  

लपव ूनकोस माझ्यापासून त्यािंी माचहत. 
  
प्रोमीथ्यसू : तू जे हे मला चविारतेस, 

त्याबद्दल कोिताही आके्षप घ्यायिा नाही मला. 
  
आइओ : मग मला संपूिस सत्य सागंण्यास किरतोस कशासाठी? 
  
प्रोमीथ्यसू : सद्भावाच्या अभावी नव्हे. मी किरतो आहे फक्त  

तुझे अन्तःकरि चविीिस होऊ नये यासाठी. 
  
आइओ :  हे पहा, माझ्या अपेके्षपेक्षा 

अचधक चवविंना करू नकोस तू माझी. 
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प्रोमीथ्यसू : एवढा चनधारि आहे तुझा 

तर मला साचंगतलेि पाचहजे. ऐक तर मग. 
  
सागरकन्ड्यावृांद : एवढ्ात नको सागुं. आम्हालाही सहभागी व्हायिे आहे त्या आनंिात. 

आधी आम्हालाि सागं ूिे या आइओला 
कथन करण्याला कहािी चतच्या पीडेिी, 
ऐकायिी आहे आम्हाला चतच्याि मुखातून कथा चतच्या चवनाशािी. 
नंतर मग ऐकू िे चतला तुझ्याकडून 
कोिते कमसभोग अजून भोगावयािे आहेत चतला. 

  
प्रोमीथ्यसू :  त्यािंी चवनंती मान्य करिे तुझ्या हाती आहे, आइओ; 

त्या तुझ्या चपत्याच्या भचगनी आहेत म्हिून 
साके्षपाने अचधकि लक्ष र्ालाव ेतू या बाबतीत. 
अश्र ूअन् विेनाचं्या कहाण्या सफल तेव्हाि होतात, 
जेव्हा ऐकिाऱ्याचं्याही नेत्रातं उभे राहातात अश्रू सहानुभतूीिे. 

  
आइओ :  मी अमान्य करू शकिार नाही तुमिी चवनंती. 

ज्या र्टनापंायी हे भोग प्रथम आले माझ्या वाट्याला,  
आचि र्डून आले माझे हे िुःखिायक पचरवतसन, 
त्याचं्या नुसत्या उच्चाराने सुद्धा 
वाहू लागतात अश्रू माझ्या नेत्रातूंन. 
तरीसुद्धा जे ऐकायिे आहे तुम्हाला, 
ते सागंतेि अगिी सारे साध्या, सरळ शद्धात. 
माझ्या स्वतःच्याि शयनगृहात 
रात्रीच्या वळेी मला स्वप्ने पडत, 
अन् वारंवार भलुविारे, भरुळ पाडिारे 
शब्ि माझ्या कानी येत 
हे अत्यंत भाग्यवान ललने! 
इतकी िीर्सकाळ कौमायसिशते का ंराहतेस तू? 
प्रीती चतष्ठत आहे तुझ्यासाठी– 
तो सवसश्रेष्ठ : झ्यूस 
कामशरानंी पेटून उठलेला, 
आतुर आहे तुझ्याशी रत होण्याला. 
माझ्या मुली, नाकारू नकोस झ्यसूिी शय्यासोबत. 
लेनामधील त्या गवताच्या िाट कुरिात जा, 
चजथे गेलीस तू म्हिजे आतुरता चनमेल झ्यूसच्या नयनातली,  
आचि तृप्ती अवतरेल चतथे कामातुर झ्यूसिी? 
अशा स्वप्नानंी होऊ लागली संत्रस्त माझी प्रत्येक रात्र,  
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अखेर मोठी प्रहमत करून साचंगतले ते मी माझ्या चपत्याला.  
त्याने मग अनेकवार पाठवले िूर पायथो अन् डोडोनाकडे,  
िेवानंा संतुष्ट करण्यासाठी त्याने काय कराव ेप्रकवा बोलाव े 
हे जािनू रे्ण्यासाठी. 
ते परतले वृतातं रे्ऊन, 
गुढ कोड्याचं्या भाषेतील नाना िेववािींिे. 
सगळे संचिग्ध शब्िात, ज्यािंा अथस लाविे कठीि. 
पि अखेर चमळाला एक स्पष्ट संिेश : 
ती होती चनःसचंिग्ध शब्िातील आज्ञा इनॅकसला, 
मला मुक्त करण्यािी– र्रातून, नगरातून– 
गृहहीन होऊन भटकण्याला, पृथ्वीच्या सीमापंयंत िेवसमर्मपत म्हिून. 
आचि हे करण्याला त्याने नकार चिला तर– 
तर झ्यसूच्या ज्वलंत चवदु्यतप्रपाताने 
वशं उखडून चनरे्ल त्यािा– अखेरच्या मािसापयंत. 
अशी होती लोचझअसिी िेववािी. 
मानली आज्ञा माझ्या चपत्याने; 
काढले त्याने मला बाहेर, झाले बंि िार र्रािे मला,  
– इच्छेचवरूद्ध माझ्या, तसेि त्याच्या स्वतःच्याही. 
पि भाग पाडले त्याला हे करण्यास 
झ्यूसच्या सते्तच्या कू्रर लगामाने. 
एकिम झाले पचरवतसन माझ्या रूपात, 
मनातही झाले चवकृत बिल. 
प्रशगे उगवली माथ्यावर– जी पाहातोि आहेस तू. 
गोमाशीच्या िायन्या अंकुशाने होऊन व्यचथत, 
– प्रक्षुब्ध, वडेीचपशी. 
धावत सुटले पुढेपुढे– केिसचनआच्या स्फचटकवत प्रवाहाच्या 
जन लेनाच्या चनझसराच्या चिशनेे. 
करीत होता पाठलाग माझा, 
अचनयंचत्रत क्रोधाने व्याप्त, राक्षसी िेहािा गुराखी, आगसस, 
नजर ठेवीत होता माझ्या प्रत्येक पावलावर, 
आपल्या िशसहस्त्र नेत्रानंी. 
पि अिानक, अनपेचक्षत एक प्रहार झाला, 
अन् मुकला आपल्या प्रािाला. 
मी मात्र अजून गोमाशीच्या डंखाने वडेीचपशी, 
चपटाळली जाते आहे एका प्रिेशातून िुसऱ्या प्रिेशात, 
िेवाने योचजलेल्या या आसुडािे प्रहार अंगावर रे्त.  
अशी आहे माझी कहािी. 
अजून कोिते भोग भोगाव ेलागिार आहेत, 
ते सागं, तू सागुं शकत असशील तर. 
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अन् चनव्वळ मजवर िया म्हिून 
असत्य सागं ूनकोस माझ्या समाधानासाठी. 
असत्य भाषि ही सवात ओंगळ व्याधी मानते मी. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : चकती भयंकर ही िैवगती! चकती अनुकंपनीय! 

स्वप्नातही वाटले नव्हते मला, 
कानी पडेल कहािी इतकी चवलक्षि; 
वाटले नव्हते कधीि, की 
इतक्या विेना, इतके क्रौयस, इतकी भयग्रस्तता– 
जी पाहािे अन् सहन करिेही क्लेशिायक– 
गोठवनू टाकील माझ्या चित्तवृत्ती, इतकी तीक्षि जखम करून!  
िैवगती! हाय! िैवगती! 
कंप सुटतोय मला, आइओिी ही कमसगती पाहून. 

  
प्रोमीथ्यसू : फार आधीपासूनि अश्र ूढाळते आहेस तू,  

एखाद्या भेिरलेल्या स्त्रीसारखी. 
थोपवनू धर त्या अश्रूंना, 
आता पुढे काय र्डिार आहे ते ऐकेपयंत. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : बोल तर मग. सागंून टाक चतला सगळे. 

पुढे कोित्या यातना भोगाव्या लागिार 
हे आधीि कळले तर तेवढेि समाधान लाभते विेनाग्रस्तानंा. 

  
प्रोमीथ्यसू : तुझी पचहली चवनंती सहज मान्य केली होती मी–  

आइओला कोित्या चिव्यातून जाव ेलागले, 
ती कहािी चतच्याि तोडून ऐकण्यािी होती तुझी इच्छा. 
आता ऐक उरलेली कहािी – 
हेराच्या अवकृपेपायी अजून कोित्या यातना नचशबात आहेत 
या तरूि कुमाचरकेच्या, त्यासंबंधीिी. 
आचि इनॅकसच्या कन्ये! नीट ध्यानात रे् माझे शब्ि, 
अन् जािून रे् अंचतम लक्षय तुझ्या सगळ्या भ्रमंतीिे. 
येथून वळ आधी उगवत्या सूयाच्या चिशलेा, 
मग िालत राहा कधी न नागंरलेल्या माळरानावर, 
भटक्या चसचिअन लोकाचं्या भमूीत पोिेपयंत, 
जे राहातात वस्ती करून जचमनीपासून उंिावर, 
मजबूत िाकाचं्या गाड्यावंर बाधंलेल्या, कामट्याचं्या छपराचं्या 
र्रात. 
प्रभावी धनुष्ट्यानंी सुसज्ज असतात ते; अगिी िूर राहा त्याचं्यापासून; 
जोरािी गजसना करिाऱ्या खडकाळ चकनाऱ्यालगतिी वाट धर, 
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अन्  अशा प्रकारे त्यािंा िेश ओलाडूंन पुढे जा. 
पुढे मग तुझ्या डाव्या हाताला लागेल िेश 
लोहारकामात कुशल असलेल्या कॅचलचबस लोकािंा. 
सावध राहा त्याचं्यापासून; अत्यंत कू्रर आहेत ते लोक, 
सुरचक्षत नसतो त्याचं्यासमीप जािारा त्रयस्थ कोिी. 
नंतर तेथून पुढे जा हायचब्रस्स्टस निीच्या तीरावर, 
उच्छंृखलता प्रवाहािी साथस करते नाव ज्या निीिे. 
निी पार करण्यािा प्रयास मात्र करू नकोस– 
फारि धोका आहे त्यात– 
थेट कॉकेशसला पोिेपयंत िालत राहा. 
चतथे चशखर आहे त्या समग्र पवसतराजीिे, 
ज्याच्या अगिी टोकावरून उसळया मारीत उडी रे्तो 
प्रक्षुब्ध लोंढा निीच्या प्रवाहािा. 
चतथला सवात उंि कडा,आकाशीच्या ताऱ्यानंा जवळजवळ चभडिारा, 
– तो पार करून जा, अन् मग धर वाट िचक्षिा पथािी. 
चतथे मग गाठ पडेल तुझी लढवय्या, 
पुरूषदे्वष्ट्ट्या ॲमाझॉन वशंाच्या चस्त्रयािंी. 
पुढे कालातंराने त्यािंा वशं स्थापना करील थेचमस्स्करा नगरािी, 
थमाडॉनच्या सुळक्यावर – 
ससॅ्ल्मडेससिा खडबडीत जबडा चजथे ठाकला आहे सागरतीरी, 
खलाशािंा वैरी, जहाजानंा सापत्नमातेप्रमािे छळिारा. 
मोठ्या आनिानें िाखवतील तुला त्या ॲमाझॉन चस्त्रया मागस पुढे 
जाण्यािा. 
मग चतथे पोिशील तू चजथे एका जलाशयात प्रवशेाने एक अरंूि खाडी, 
आचि येशील चसमेचरअन संयोगभमूीपाशी. 
रे् उडी मग बेधडक भमूीवरून 
अन् करून जा पार सामुद्रधुनी मेओचटकिी 
भावी युगानुयुगे वर्मिली जाईल कहािी तुझ्या या वाटिालीिी, 
अन् नाव चिले जाईल त्या स्थानाला बॉस्परस तुझ्या संस्मरिाथस.  
अशा रीतीने पोिशील तू युरोपमधून आचशया खंडात. 
 
चिसून नाही का आले तुला की या िेवाचं्या अचधपतीिी  
सगळ्या बाबतीत सारखीि प्रवृत्ती आहे प्रहसािारािी? 
एक िेव– होतो मीलनोत्सुक या मत्यस युवतीशी 
अन् झोकून िेतो चतला अशा या प्रवासाच्या आपत्तीत! 
असा चप्रयकर वाट्याला यावा हे केवढे तुझे िुिैव, आइओ! 
अन् चवश्वास ठेव माझ्यावर, की 
आतापयंत जे साचंगतले तुला मी, ती नुसती सुरुवात सुद्धा म्हिता  
येिार नाही जे सगळे अजून सागंायिे आहे त्यािी. 
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आइओ : (रुिन करीत) हाय! हाय! सहन होत नाही हे मला! 
  
प्रोमीथ्यसू : पुन: पुन: इतका आक्रोश– अन् इतके चवव्हळिे!  

जेव्हा बाकीि ंऐकशील तेव्हा काय होईल मग? 
  
सागरकन्ड्यावृांद : अजून चतला आिखी काही सागंायि ंआहे का तुला, 

िुिसशा आचि विेनाबंद्दल? 
  
प्रोमीथ्यसू :  होय ना! अजून सागंायि ंआहे चतला– 

र्ातकी िुिसशिेा वािळी सागर अजून आहे पुढे. 
  
आइओ :  मग मी जग ूतरी कशाला? 

त्यापेक्षा एकिम या खडकाच्या सुळक्यावरून 
खाली उडी का ंनको टाकू? 
मग चठकऱ्या होतील या शरीराच्या 
अन् सुटेन या यातनािंा छळ भोगण्यापेक्षा 
एकिाि मरि पत्करलेले उत्तम! 

  
प्रोमीथ्यसू :  मग माझ्या वाट्याच्या यातना सहन करिे भारी जड जाईल तुला, 

कारि माझ्या तर मरि सुद्धा नाही नचशबात. 
मृत्य ूआला असता तर सुटलो असतो या यातनातूंन; 
पि आता माझ्या यातनािंा अंति नाही दृचष्टपथात– 
जोपयंत पिच्यूत होत नाही झ्यूस त्याच्या सावसभौमत्वापासून. 

  
आइओ : काय म्हितोस? शक्यता आहे झ्यूसच्या पिच्युतीिी? 
  
प्रोमीथ्यसू :  मला वाटतं तस ंझालं तर आनंि होईल तुला. 
  
आइओ :  कसा राहील मला आनंि झाल्याचशवाय 

त्याने हा एवढा माझा छळ केल्यावर? 
 
• तळटीप : ‘बॉस्परस’ या ग्रीक शद्धािा अथस ox tord म्हिजे ‘बैला’ने ओलाडंलेला पुल, असा आहे. आइओ चहला 
झ्यूसच्या करिीने माथ्यावर प्रशगे असलेल्या कालवडीिे रूप प्राप्त झाले होते, त्या सिंभात ‘बॉस्परस’ नावाशी 
जोडलेली ही िंतकथा. 

  
प्रोमीथ्यसू : चनचित र्डून येिार आहे तसेि. 

मनाशी खूिगाठ बाधं ते सत्य असल्याबद्दलिी. 
  
आइओ :  कोि चहरावनू रे्िार आहे सत्ता झ्यूसिी? 
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प्रोमीथ्यसू : स्वतःच्या मूखसपिाच्या उचद्दष्टापंायीि 

गमावनू बसेल तो आपली सत्ता! 
  
आइओ :  कसे काय र्डून येिार आहे ते? सागं ते मला–  

अथात त्यामुळे काही अचनष्ट होिार नसेल तर. 
  
प्रोमीथ्यसू : तो योजतो आहे एक मीलन, 

जे कारिीभतू होिार आहे त्याच्या चवनाशाला. 
  
आइओ :  कोिाबरोबर? कोिी मत्यस, की अमर?  

सागं तेवढे– हरकत नसेल तर. 
  
प्रोमीथ्यसू : कशाला चविारतेस कोिाबरोबर म्हिून? 

ती एक गोष्ट अशी आहे की जी सागं ूनये मी. 
  
आइओ :  तर मग तीि करील त्याला पिच्यूत 

त्याला त्याच्या प्रसहासनावरून? 
  
प्रोमीथ्यसू : ती जन्म िेईल एका पुत्राला, जो होईल  

अचधक सामथ्यसवान स्वतःच्या चपत्यापेक्षा. 
  
आइओ :  काही मागस नाही या िैवगतीतून झ्यूसच्या सुटकेिा? 
  
प्रोमीथ्यसू : िुसरा कोिताि नाही– फक्त एकि, माझ्या मितीिा. 

मीि करू शकेन सुटका त्यािी, 
पि माझी मुक्त्तता झाल्यावर. 

  
आइओ :  पि झ्यसूच्या इच्छेचवरूद्ध कोि मुक्त्त करू शकेल तुला? 
  
प्रोमीथ्यसू : मला बंधमुक्त्त करिारा म्हिून 

तुझ्याि एका अपत्यािे नाव झाले आहे चनचित. 
  
आइओ :  काय म्हितो आहेस तू हे? माझ्या अपत्याकडून 

मुक्तता होिार आहे तुझी या श्रृंखलातूंन? 
  
प्रोमीथ्यसू : होय. तुझ्यानंतरच्या तेराव्या चपढीत– 
  
आइओ :  आकलन होत नाही मला तुझ्या या आताच्या भचवष्ट्यवािीच्या 
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आशयािे. 
  
प्रोमीथ्यसू : मग करू नकोस प्रयत्न आपले स्वतःिे भचवतव्य जािनू रे्ण्यािा. 
  
आइओ :  एवढी कृपा करण्यािे कबलू केले होतेस तू; 

मग आता नको िेऊ नकार. 
  
प्रोमीथ्यसू : िोनापैकी एकि भचवष्ट्य सागं ूशकेन मी तुला. 
  
आइओ :  कोिती िोन ते सागं. मला संधी हे 

त्यातून एकािी चनवड करण्यािी. 
  
प्रोमीथ्यसू : एक म्हिजे तुझ्या उवसचरत प्रवासािा आलेख,  

अन्  िुसरे, माझी मुक्त्तता करिाऱ्यािे नाव. 
कर यातून चनवड. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : प्रोमीथ्यूस, त्यापैकी एक भचवष्ट्य सागं या आइओला,  

अन् िुसरे आम्हाला एवढी कृपा कर आमच्यावर. 
नको करू टाळाटाळ ते सागंण्यािी. 
आइओला उर्ड करून सागं चतिा सारा भावी प्रवास;  
अन्  तुझी मुक्तता कोि करील 
ते भचवष्ट्य आम्हाला ऐकू िे. 
फार आतुर आहे ते जािनू रे्ण्याला. 

  
प्रोमीथ्यसू : इतक्या आतुर आहात तुम्ही, तर मीही नकार िेिार नाही 

तुम्हाला हव ेते सगळे सागंण्याला. 
प्रथम तू ऐका आइओ; तुला सागंतो 
नाव ेत्या नाना प्रिेशािंी 
चजथे चनयती झोकून िेिार आहे तुला तुझ्या प्रभं्रतीत. 
रेखून रे् आता मी सागंिार आहे ते आपल्या स्मरिपटलावर. 
िोन खंडाचं्या सीमेवरील जलप्रवाह पार केल्यावर 
वगेाने पुढे जा, समुद्राच्या उसळत्या लाटावंरून, पूवेकडे,  
चजथे डौलाने वर येतो सूयस तळपत्या शलाकानंी. 
पुढे मग लागेल गॉगसनािंी भमूी, चसस्थेनी. 
चतथेि राहातात त्या दृढ कुमाचरका– फोसीसच्या कन्या, 
हंसाच्या आकाराच्या– चतर्ींच्यात एकि समाईक डोळा,  
अन् एकि िात असलेल्या. 
असे जीव जगिारे की ज्याचं्यावर पडत नाहीत कधी चकरि सूयािे,  
प्रकवा रात्रीच्या वळेी िंद्रािे. अन् जवळि त्याचं्यापासून  
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राहातात त्याचं्या तीन बचहिी, पंख असलेल्या– 
मानवजातीच्या रृ्िास्पि वैचरिी, 
सपसकंुतला गॉगसन, ज्याचं्यावर दृष्टी टाकल्यानंतर 
चजवतं राहू शकत नाही कोिी मानव. 
पि ही झाली नुसती सुरूवात. 
आता ऐक आिखी एका भयंकर दृश्याबद्दल, 
जे पाहाव ेलागिारे आहे तुला. 
आवाज न करिारे, तीक्षि िोिीिे चग्रचफन – 
–झ्यसूिे जि ूचशकारी कुते्र– सावध राहा त्याचं्यापासून.  
 
• चग्रचफन : मस्तक व पंख गरूडािे, आचि शरीर प्रसहािे, असे प्रािी.  
प्लूटस : धनिौलतीिा िेव. 

 
पॉसैडानिा चत्रशूळ 
ज्या भयानक असुडापुढे िळिळा कापतात भमूी आचि समुद्र. 
हाि तो कडा– याि कड्यावर पडेल झ्यूसच्या सते्तिा प्रहार 
आचि इथेि ठरेल तो हतबल. मग समजून येईल, त्याला 
केवढी खोल िरी असते शासक आचि शाचसत या िोर्ात. 

  
सागरकन्ड्यावृांद :  झ्यूसच्या चवरूद्ध उच्चारलेल्या या धमक्यानंी 

तुझ्या स्वतःच्या इच्छाि व्यक्त करतो आहेस तू. 
  
प्रोमीथ्यसू :  जे नक्कीि खरे ठरिार आहे 

तेि बोलतो आहे मी. अन् अथात माझी इच्छाही आहे तीि. 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  झ्यसूला शरि आिील असा कोिी अवतरेल  

अशी अपेक्षा बाळगावी तर मग आम्ही? 
  
प्रोमीथ्यसू :  होय. झ्यूसला मान वाकवावी लागिार आहे 

माझ्या यातनापेंक्षाहंी अचधक िारुि यातनाखंाली. 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  असे अवहेलनेिे शब्ि चभरकावताना भीती कशी वाटत नाही तुला? 
  
प्रोमीथ्यसू :  काय कारि आहे मला चभण्यािे? 

मरि माझ्या ललाटी चलचहलेलेि नाही! 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  तुला अचधक क्लेशिायक यातना िेण्यािी 

शोधून काढील की झ्यसू! 
  
प्रोमीथ्यसू :  करू िे तर मग त्याला तसे! 
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माझी तयारी आहे कशालाही तोंड िेण्यािी! 
  
सागरकन्ड्यावृांद :  शहाण्या मािसाने कसे नम्रपिे बोलाव,े  

अन् अटळ चनयतीिे भय बाळगाव.े 
  
प्रोमीथ्यसू :  लीन व्हाव?े प्राथसना करावी? 

सत्ताधाऱ्याचं्या पायाशी लोळि घ्यावी? 
सत्ताधाऱ्यािें पाय िाटाव?े 
सत्ताधाऱ्यािंी थंुकी झेलावी? 
असाि ना यािा अथस? 
त्या महान्  झ्यूसिी मी काडी मात्र पवा करीत नाही! 
त्याला मन मानेल तसे करू िे 
अन् स्वतःच्या मजीनुरूप राज्य करू िे– 
जो काही अल्प काळ त्याच्या वाड्याला आला आहे तोपयसत. 
फार काळ नाही चटकिार आता िेवावंर त्यािे राज्य. 
अरे पि– चतकडे पहा! हा आलाि त्यािा िूत, 
नवोचित जुलुमशहािा थंुकीझेल्या. 
नक्कीि काही संिेश रे्ऊन आलाय तो. 
(हमीि प्रवेश करतो.) 

  
हमीि : मी तुला उदे्दशून बोलतो आहे, 

तुला– बुचद्धमतंाचं्या अग्रिीला– 
हृिय मात्र प्रत्यक्ष कटुतेपेक्षाही जास्त कडवट असलेला–  
गौरव केलास तू 
केवळ एक चिसािे आयुष्ट्य असलेल्या मत्यस मानवािा, 
अन् केलेस पाप अमर िेवाचं्या चवरुद्ध जाण्यािे. 
अरे, अग्नीिौयािे िुष्ट्कमस करिाऱ्या– 
तुला आज्ञा आहे त्या चपत्यािी : 
ज्या चववाहामुळे तो सत्ताभ्रष्ट होिार आहे 
अशी बढाई मारतोस तू 
त्याबद्दल सागंून टाक! बोल आता. 
अन् गुढ संचिग्ध, कोड्याचं्या भाषेत बोलू नकोस, 
स्पष्ट शद्धातं माडं तपशीलवार संपूिस सत्य. 
आचि प्रोमीथ्यसू. मला पुन: इतक्या लाबंवर 
फेरी मारायला लाव ूनकोस. 
तुझ्या त्या तसल्या सत्तरानंी समाधान होिार नाही झ्यसूिे. 
शब्ि वगेाने बाहेर पडताहेत, भरकटलेले असंबद्ध,  
जाऊन आपटताहेत भयंकर चवनाशाच्या लाटावंर.  
 ( आइओ िाते.) 
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सागरकन्ड्यावृांद : तो खरोखर शहािा मािूस असला पाचहजे, 

ज्याने प्रथम मनाशी समतोलपिे असा चविार केला  
व तो बोलूनही िाखवला, की 
सवात उत्तम चनयम हा की चववाह करावा 
आपल्या समान िजाच्या व्यक्तीशी. 
– हाताने कष्ट करिाऱ्या मािसाने 
कधी धरू नये अचभलाषा 
चववाह करण्यािी अशा स्त्रीशी, 
की जी लाडावली आहे संपत्तीने 
अथवा गवस आहे चजला आपल्या खानिानी कुळािा. 
 
हे चनयतीिेवतानंो! 
तुम्ही करता सवस र्टनािंी पचरपूती– 
न येवो पाळी तुमच्यावर पाहाण्यािी 
मला झ्यूसिी शय्यासोबत करताना; 
न येवो प्रसंग मजवर कुिा िेवाशी चववाहबद्ध होण्यािा!  
कारि थरकाप होतो माझा जेव्हा पाहाते मी आइओला,  
मुकली आहे जी कुवारपिात पुरुषाच्या प्रीतीला, 
आचि छळ होतोय चनवाचसत अवस्थेत चजिा, 
अखंड, अचवश्रातं भ्रमंतीत, 
हेराच्या क्रौयामुळे नचशबी आलेल्या. 
चववाह बरोबरीच्याशी होिार असेल तर 
वाटिार नाही मला भीती अथवा धोका. 
पि त्या श्रेष्ठतर िेवाचं्या प्रीतीिी मात्र 
न पडो दृष्टी मजवर, 
चजच्या प्रचतकारािे सामथ्यस नाही मजपाशी. 
अशी लढाई आहे ती की जी लढताि येत नाही, 
तो थेट मागस आहे नैराश्यािा. 
अशा स्स्थतीत काय होईल माझे ते सागं ूशकत नाही मी, 
कारि मागसि चिसत नाही मला झ्यूसने रिलेल्या व्यहातून बाहेर 
पडण्यािा. 

  
प्रोमीथ्यसू : मी शपथपूवसक सागंतो : झ्यसू चकतीही हट्टी असू िे, 

शवेटी त्याला वाकाविे लागेल. 
इतकी आपत्ती कोसळिार आहे त्याच्यावर  
या चनयोचजत चववाहापायी– 
हा चववाह उखडून टाकील त्याला 
त्याच्या प्रसहासनावरून व सावसभौम सते्तवरून, 
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अन् फेकून िेईल चवस्मृतीच्या गतेत! 
आचि मग खरा होईल तो शाप– 
जो चिला होता त्याच्या चपत्याने, क्रोनसने, 
जेव्हा गमावले त्याने आपले प्रािीन प्रसहासन. 
माझ्याचशवाय िुसरा कोिताही िेव नाही असा  
की जो सागं ूशकेल त्याला मागस ही मानहानी टाळण्यािा. 
मी जाितो ते सगळे. 
सध्या बसू िे त्याला शातं, स्वस्थ, चवश्वासून 
आपल्या िैवी गजसनामंध्ये 
हातामध्ये पारजीत ते अग्नीिे फूत्कार सोडिारे,  
अशनी पातािे आयुध– 
ते रक्षि करू शकिार नाही त्यािे. 
त्यािे पतन अटळ आहे– लाचजरवािे, िुःसह!  
उभा ठाकेल त्याच्याचवरूद्ध असा प्रचतस्पधी–  
– जो सध्या चनमाि करीत आहे तो स्वतःि–  
अन् अवतरेल एक अद्भतु िमत्कार 
ठरेल ज्यािा प्रचतकार केवळ अशक्य, 
तो हस्तगत करील एक ज्वाला 
जी जास्त प्रखर असेल चवजेच्या लोळाहूंन;  
तो चिरून टाकील आपल्या शक्त्तीने– 
मर्ाशी चजथे थाबंलो होतो तेथूनि 
करतो आरंभ पुढच्या कथनाला. 
नाइलिा पूर चजथे पसरून टाकतो 
सगळा गाळ चकनाऱ्यावर, 
चतथे, भमूीच्या अंचतम टोकाला चतथे 
वसले आहे कॅनोपस नगर, 
त्या चठकािी अखेर झ्यसू आिील 
तुझे मन ताळयावर. 
आचि मग तो, मीलनोत्सुक असा, तुझ्याजवळ येईल, 
तुला भयभीत न करता, 
हळूवार स्पशस करील. 
त्याच्या हस्तस्पशाने जीवधारिा होईल तुझ्या गभात,  
आचि जन्म िेशील तू झ्यसूच्या काळ्यासावळ्या पुत्राला,  
त्याच्या या अशा जन्मामुळे तू नामकरि करशील त्यािे ‘इपॅफॉस’ – 
‘स्पशोत्पन्न बालक’ या अथािे. 
स्वामी होईल तो सवस धान्यसपंत्तीिा, 
जी चपकेल नाइलच्या रंुि प्रवाहाने 
जलप्रसिन केलेल्या सवस भपू्रिेशावंर. 
त्याच्यापासून पािव्या चपढीत, कुटंुब पन्नास बचहिींिे,  
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ॲगासला परत येईल मोठ्या अचनच्छेने. 
िुलत बंधंूशी सप्रपड चववाहािी सक्त्ती चनकराने टाळण्यासाठी. 
ते प्रियासक्त्ततरुि त्याचं्या पावलावर पाऊल टाकीत करतील त्यािंा 
पाठलाग, 
– जसा चशकारी ससािे करतात 
सावज म्हिून हेरलेल्या कबुतरािंा. 
अचतष्ट अन् अवैध अशा वासनेने पेटतील ते, 
पि िेवानंा रुििार नाही 
त्यािंा आपल्या बंधंूशी प्रियसंगम. 
ॲगासच्या भमूीवर स्वागत होईल त्यािें; 
पि रात्र पडल्यावर बसेल 
चनधाराने केलेल्या प्रहमती पहारा, आचि मग 
चस्त्रयािें हात करतील युद्ध आचि संहार, 
आचि पुरुषी अहंकारािा होईल संपूिस पराभव. 
प्रत्येक स्त्री र्ालील आपल्या पतीला कंठस्नान 
आपल्या तीक्षि तरवारीिा वार करून. 
असली ही प्रीती येवो फक्त्त माझ्या शत्रचू्या वाट्याला! 
एक मुलगी मात्र भारली जाईल 
मधुर प्रियाच्या जािूने आचि होईल बोथट धार चतच्या चनधारािी,  
अन् परावृत्त होईल पतीला ठार करण्याच्या चनियापासून. 
म्हिेल, ‘भेकड म्हिवनू रे्िे पत्करले, 
खुनी बनण्यापेक्षा!’ ती राहील मग अगॉससमध्ये, 
आचि होईल जन्मिात्री नृपतींिी. 
कालावधीने मग चतच्या मुलाचं्या मुलापंासून 
जन्माला येईल एक चनभसय वीर– 
(फार वळे जाईल मधल्या प्रत्येक चपढीिा मागोवा रे्त गेलो तर) –  
चवख्यात होईल तो धनुधारी म्हिून, 
तोि करील माझी सुटका या बंधनातून. 
अशी आहे भचवष्ट्यवािी जी मला साचंगतली माझ्या मातेने 
– चतिे नाव थेचमस, टायटन वशंातील, फार प्रािीन काळी जन्मलेली.  
हे सवस कसकसे र्डून येईल 
ते. सागंण्याला फार वळे लागेल मला 
अन् तुलाही काही फायिा होिार नाही ते ऐकल्याने. 
(आइओ मर्धयेच दुुःखाची एक िीषि हककाळी िोडून त्याला थाांबवते.) 

  
आइओ :  वडेािा झटका पुनः भाजून काढू लागला आहे मला, 

मेंिू गरगरतो आहे, आचि ती गोमाशी 
आपल्या अमर शराने मारत आहे डंख. 
माझे हृिय फार जोराने धडधडते आहे माझ्या शरीरात, 
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गरगरा चफरताहेत, वळताहेत माझ्या नेत्रािंी बुबळेु; 
वडेािा फटका बसतो आहे माझ्यावर एखाद्या सोसाट्याच्या वािळासारखा,  
आचि उधळून लावतो आहे मला माझ्या वाटेवरून नेमलेल्या. 
माझ्या चजभेवर ताबा ठेवता येत नाहीय् मला, 
तशीि सावध राहा त्या अश्वारूड, एकाक्ष, 
ॲचरमास्स्पअन लोकाचं्या जमातीपासूनही– 
जे भेटतील तुला प्लूटसच्या राज्यात 
सुविस वाहून आििाऱ्या निीच्या चकनाऱ्यावर. 
जाऊ नकोस त्याचं्याजवळ. 
मग तू पोिशील अशा एका िूरच्या प्रिेशात. 
चजथे सूयसचकरिाचं्या उज्ज्वल फवाऱ्याजंवळ, 
राहाते एक जमात कृष्ट्िविस लोकािंी. 
चतथेि आहे ती इचथओचपआतील निी. चतच्या प्रवाहािा  
मागोवा रे्त जा खालच्या बाजूला, 
त्या धबधब्याशी पोिेपयंत, 
चजथे चबस्ब्लन पवसतावरून 
कोसळत नाइल निी आपल्या प्रवाहातील पचवत्र जलराशी  
प्रिान करतो मानवाच्या तृषापूतीसाठी. 
तो निि तुला मागसिशसन करून 
नेऊन पोिवील नाइलच्या मुखाजवळील सुपीक प्रिेशात.  
आचि आइओ, चतथेि! तू आचि तुझे वशंज 
अखेरीस स्थापन कंराल आपली अचतिूरिी वसाहत, 
चनयतीने चनचित केलेली. 
यातली कोितीही गोष्ट संचिग्ध वाटली असेल,  
अथवा समजण्याला कठीि गेली असेल, 
तर पुन: चविारून रे्. 
नीट खात्री करून सारे समजल्यािी. 
भरपूर चरकामा वळे आहे मला, अगिी नको वाटावा इतका. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : अजून काही सागंावयािे राहून गेले असेल 

आइओि खडतर प्रवासाचवषयी 
तर ते सागंून टाक. 
जर तसे नसेल तर मात्र आता बोल त्या िुसऱ्या गोष्टीचवषयी, 
जी सागंण्यािी कृपा करण्याचवषयी 
चवनवले होते आम्ही तुला – आठवते ना ते? 

  
प्रोमीथ्यसू : आइओने ऐकला आहे संपूिस आराखडा चतच्या भ्रमंतीिा.  

आचि शकंा येऊ नये चतच्या मनात की 
माझे शब्ि म्हिजे होती पोकळ बडबड, 
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म्हिून आता सागंतो कहािी 
चतने येथे येण्यापूवी भोगलेल्या यातनािंी, 
माझ्या शब्िािंी यथाथसता पटचवण्यासाठी. 
ऐक आइओ! बहुतेक सगळा तपशील वगळून 
एकिम वळतो तुझ्या अगिी अचलकडच्या भ्रमंतीकडे. 
तू जाऊन पोिलीस मोलोचसआ िेशाच्या मिैानावर,  
आचि डोडोनाच्या वरच्या बाजूच्या खडकाळ प्रभतीपाशी– 
 चजथे बसले आहे थेस्प्रोचशयाच्या झ्यूस 
कौल लावण्यािे स्थळ, ओक वृक्षाचं्या वनराईत, 
चजथे चिसतो ओक वृक्ष बोलल्यािा महान िमत्कार, 
ज्यावर चवश्वास बसिे सुद्धा कठीि– 
त्यानंीि तुला पुकारले अन् संबोधले स्पष्ट, चनःसचंिग्ध शब्िातं,  
झ्यूसिी चनयोचजत वधू म्हिनू. 
पटला ना तुला या बाबतीतला खरेपिा? 
तेथून मग पळत सुटलीस तू, 
गोमाशीच्या डंखाने व्याकुळ होऊन, 
समुद्रचकनाऱ्यावरील वाटेने, चवस्तृत ॲचरॲचटक समुद्रापयंत.  
चतथून चपटाळली तुला परत उन्मािाच्या वािळाने, 
ती चपसाटासारखी धावतपळत येऊन पोिलीस या चठकािी.  
आचि आता समुद्रािे ते आखात 
ओळखले जाईल यापुढे सिैव– ऐक नीट– 
‘ओयोचनयन’ नावाने, राहील ज्यायोगे अचखल मानवजातीला 
 चिरस्मरि 
आइओच्या भ्रमंतीच्या कहािीिे. 
भचवषािा वधे रे्िारी माझी प्रज्ञा पाहू शकते 
साध्या डोळ्यानंी चिसते त्यापेक्षा चकतीतरी अचधक, 
यािा पुरावा म्हिून साचंगतले मी हे सगळे तुला. 
आता सागंतो बाकीिे तुम्हा सवाना, 

  
प्रोमीथ्यसू : हा िेवािंा क्षुद्र सेवक! केवढे उच्च भासिारे भाषि 

करतोय र्मेंडीने ओतप्रोत भरलेले! 
अरे! तू, अन् तुझे साथी फार छोटे आहात, 
अन् तसेि छोटे तुमिे सामथस! अन् तुमिी कल्पना अशी  
की आपि कोिा एका अप्रजक्य चकल्ल्यािे ठािेिार आहोत. 
 पि मी पाचहले आहेत िोन हाजवशं, पूवीि, 
त्याि उच्च स्थानावरून फेकले गेलेले 
आचि आता पाहािार आहे चतसऱ्यािीही तीि गत झालेली;  
– हा सध्यािा अचधपती, त्यािेही पतन होऊन 
तो फेकला जािार आहे पृथ्वीवर– 
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पूवीच्या राजवशंापेक्षाही अचधक लज्जास्पि रीतीने, 
आचि अचधक लवकर. 
अशा उमसट उपटसुंभ िेशापंुढे मी िळिळा कापेन 
अन् भीतीने िबून जाईन असे. वाटते की काय तुला? 
थोडाफार सुद्धा चविार करू नको असला– 
आता आल्या वाटेने परत जा कसा तू– 
येथे काही हाती लागिार नाही तुझ्या. 

  
हमीि : अशा हट्टी आचि उमसट वागिकूी पायीि 

यापूवी एकिा स्वतःिी क्लेशिायक िुिसशा करून रे्तली आहेस तू. 
  
प्रोमीथ्यसू : लक्षात रे् नीट ही माझी क्लेशिायक िुिसशा पालटण्यासाठी  

कोित्याही अटीवर तुझ्यासारखी अपामाचनत लािारी पत्करिार  
नाही मी. 

  
हमीि : िेवचपता झ्यूसिा चवश्वासू िूत असण्यापेक्षा या खडकािा 

जखडलेला गुलाम म्हिून राहािे चनःस्संशय अचधक िागंले, नाही? 
  
प्रोमीथ्यसू : उन्मत्तानंा साजेशीि आहे भाषा तुझी. 
  
हमीि :  सध्यािी तुझी अवस्था मोठी सुखािी 

अन् िैनीिी वाटत असावी तुला, असं चिसतंय! 
  
प्रोमीथ्यसू :  अस ंवाटतं तुला? तर मग 

एक चिवस असा यावा की जेव्हा मी पाहीन 
माझे शत्र ूअसलीि िैन भोगत असलेले 
अन् त्यात असावा तुझाही समावशे! 

  
हमीि :  मी काय म्हिून? तुझ्यावर ओढवलेल्या या आपत्तीबद्दल  

मलाही िोष िेतोस तू? 
  
प्रोमीथ्यसू :  एका शब्िात सागं?ू चतटकारा वाटतो मला सगळ्याि िेवाचंवषयी, 

ज्यानंा करावीशी वाटली मी केलेल्या उपकारािंी फेड 
मला आत्यंचतक अपमाचनत अवस्थेत ढकलून. 

  
हमीि :  हे उर्डि चिसते आहे की तुझे वडे गेले आहे फार पुढच्या अवस्थेत. 
  
प्रोमीथ्यसू :  किाचिच्  तसंही असेल– शत्रूिा दे्वष करिे हे वडे ठरत असेल तर. 
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हमीि :  आता तू जर मुक्त होऊन अचधकारारूढ झालास  
तर असह्ि होईल की ते साऱ्यानंा! 

  
प्रोमीथ्यसू :  हाय! 
  
हमीि :  हाय? एक शब्ि असा आहे की 

जो कधीि ठाऊक झाला नाही झ्यसूला. 
  
प्रोमीथ्यसू :  पि पुढे पुढे सरकरिारा काळ चशकवतो सगळे काही! 
  
हमीि :  पि काळाने तुला मात्र चशकवलेले चिसत नाही 

आत्मचनयंत्रि प्रकवा शहािपि–अद्याप तरी! 
  
प्रोमीथ्यसू : नाही ना! त्याचशवाय का मी असा वाि र्ातला असता 

एका क्षुद्र सेवकाशी? 
  
हमीि :  झ्यूसला समजायला हवयं ते काहीि सागंिार नाहीस तू, अस ंचिसतंय! 
  
प्रोमीथ्यसू : आचि तरीही पि त्याि ंपुष्ट्कळ ऋि आहे मजवर  

जे मी फेडिार आहे मोठ्या आनंिाने. 
  
हमीि :  िेष्टा करतोस माझी लहान पोर समजतोस मला? 
  
प्रोमीथ्यसू : लहान पोरि नाहीस का तू? नव्हे पोरकटापेक्षाही वाईट. 

कारि तू अजून अपेक्षा करतोस माझ्याकडून उत्तरािी! 
झ्यूसने कसाही छळ केला माझा, अन् कसलीही क्लृप्ती योजली  
तरी मला तो भाग पाडू शकिार नाही 
मजजवळिे रहस्य सागंण्याला, जोवर होत नाही 
मुक्त्तता माझी या बंधनाचं्या क्लेशातूंन. 
म्हिून होऊ हे आकाशातून वषाव भाजून काढिाऱ्या ज्वाळािंा, 
हािरू िे सबंध पृथ्वी, अन् होऊ िे उलथीपालथी 
शुभ्रपंखी चहमवािळानंी, अन् भगूभातील गजसनानंी; 
कोितीही शक्त्ती उदु्यक्त्त करू शकिार नाही मला, 
कोिािी योजना केली आहे चनयतीने 
झ्यूसिी जुलमी सत्ता उलथून पाडण्यासाठी हे सागंायला. 

  
हमीि :  पुन्हा एकिा चविार कर. हा मागस वाटतो का तुझ्या चहतािा? 
  
प्रोमीथ्यसू : फार पूवीि केला आहे चविार या सगळ्यािा 
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अन् मगि केला आहे चनधार. 
  
हमीि :  िल, हटवािी मूखा! अजून वळे गेली नाही; 

स्वतःच्या अवस्थेिा नीट चविार कर जरा अन् समजूतिारपिे वाग. 
  
प्रोमीथ्यसू : व्यथस वाफ िवडतोस तू तोंडािी. 

समुद्राच्या लाटानंा उपिेश करण्यासारखेि आहे हे तुझे बोलिे. 
अशी क्षिभरही समजूत करून रे्ऊ नकोस स्वतःिी 
की झ्यूसिा मानस काय असेल या भीतीने 
मी वागेन स्त्रीसम भीरू वृत्तीने, प्रकवा 
मुक्त्ततेिी भीक मागेन िुबळे बायकी हात पुढे पसरून, 
गुडरे् टेकून माझ्या चतरस्करिीय वैऱ्यापुढे! 
नाही! किाचप नाही! 

  
हमीि :  माझ्या शब्िानंी नुसते अचधकाचधक शब्ि वाढताहेत, पि चनष्ट्फळ!  

मी चकतीही चवनवण्या केल्या तरी तू शातं होिार नाहीस, 
प्रकवा नरम येिार नाहीस. 
अजून लगामािी सवय नसलेले प्रशगरु जसे स्वतःिी शक्ती अजमावनू  
पाहाते, 
लगाम तोडण्यासाठी धडपडते, 
त्यातला पोलािी तुकडा िातात धरून िावत बसते, 
तद्वति आहे तुझी धडपड. 
पि या तुझ्या साऱ्या िाडंगाईच्या मुळाशी असलेला 
तुझा चहशबेि मुळात िुकलेला आहे, 
कारि मूखाच्या आगंच्या नुसत्या लंगड्या आडमुठेपिात 
जोर नसतो अचजबात. आता यािा चविार कर की 
पवसतप्राय लाटाचं्या वािळी तडाख्याप्रमािे 
कोित्या चशक्षा कोसळिे अटळ आहे तुझ्यावर, 
जर तू माझे ऐकण्यािे नाकारलेस तर. 
पचहले असे की ही खडकाळ भेग 
िुभगंण्यासाठी झ्यूस पाठवील 
कडकडाट करीत येिारे लोळ चवजेिे, 
मग तू गाडला जाऊन भगूभस बनेल तुझे थडगे 
या खडकाच्या मगरचमठीत जखडलेल्या अवस्थेति. 
मग एक सुिीर्स युग लोटल्यावर तू येशील पुनः भपूृष्ठावर प्रकाशात, 
अन् मग येईल कृष्ट्िविी पंख फडफडपिारा  
झ्यूसिा कू्रर चशकारी गरुड पक्षी 
आगंतुकपिे मेजवानीिा आस्वाि रे्ण्यास; 
सारा चिवस लिके तोडेल तुझ्या मासंािे, 
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अन् ताव मारील तुझ्या यकृतावर 
ते कुरतडून काळे पडेपयंत. 
मग करू नकोस तसल्या यातनातूंन सुटकेिी आशा. 
जेव्हा तयार होईल कोिी िेव 
तुझे क्लेश स्वतावर रे्ण्याला 
अन् जाण्याला स्वचे्छेने थेट खाली पाताळलोकात 
– चजथे पोित नाही प्रकाश सूयािा, 
आचि अंधकारमय टाटारसच्या कुहरात 
– तेव्हाि काय ती सुटकेला आशा. 
म्हिून म्हितो, पनुः चविारं कर. आता साचंगतले ते सगळे  
म्हिजे कपोलकस्ल्पत वल्गना नाहीत, 
तर सत्य आहे ते झ्यसूने स्वमुखाने साचंगतलेले!  
अन् झ्यूस कधी असत्य उच्चारील हे शक्यि नाही, 
खरा करतो तो प्रत्येक शब्ि त्याच्या मुखातून चनर्ालेला,  
सवस बाजंूनी नीट परीक्षि अन् चविार कर, 
अन् एवढी खात्री असू िे 
की शहािपिाच्या सल्ल्याप्रमािे वागिे 
हे केव्हाही अचधक चहतावह असते आडमुठेपिापेक्षा. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : हमीज सागंतो ते सूज्ञपिािे वाटते आम्हाला.  

तो सागंतोय तुला की सोडून िे प्रचतकार 
अन् रे् सल्ला तुझ्या चहतािा. 
तसेि कर तू. शहाण्याने मूखसपिा करिे म्हिजे  
प्रचतष्ठा गमावनू बसिे. 

  
प्रोमीथ्यसू : मी जािून होतो हमीस काय सागंिार ते, 

त्याच्या या बढाईखोर भाषिापूवीि. 
आपल्या वैऱ्याच्या हातून यातना भोगिे 
यात वैर करिारािी अप्रचतष्ठा होत नसते. 
िढव ूिे हल्ला त्याला मजवर तीक्षि चवजेच्या लोळािंा, 
िुमिुमून उठू िे वातावरि चवजेच्या कडकडाटानंी 
अन् झंझावाती वाऱ्याच्या तडाख्यानंी. 
टाकू िेत तुफाने उखडून मुळापासून पाया पृथ्वीिा, 
उसळू िे उग्र थैमान समुद्राच्या लाटािें, 
ज्यायोगे स्वमागसभ्रष्ट होतील तारे आकाशीिे; 
खुशाल उंि उिलून द्याव ेत्याने मला अंधाऱ्या टाटारसच्या गतेत–  
िुिसम्य कमसभोगाच्या चनरृ्सि महापुरात; 
पि मला किाचप मरि नाही त्याच्यापासून! 
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हमीि : असले चविार अन् असले शब्ि 
ऐकायला चमळू शकतात फक्त माथेचफरु वडे्याच्या तोंडून. 
आताच्या या त्याच्या प्राथसनेत 
होती सगळी लक्षिे उन्मािाच्या लहरींिी, 
अन् मला तरी कुठलेि चिन्हे चिसत नाही सुधारिा होण्यािे. 
(सागरकन्यावुिंाला उदे्दशून) 
याच्या क्लेशाचवषयी सहानुभतूी बाळगिाऱ्यानंो, 
तुम्ही मात्र त्वचरत चनर्ून जा येथून, नाहीतर– 
अशनीपाताच्या असह् कडकडाटाने 
इंचद्रये बधीर होतील तुमिी. 

  
सागरकन्ड्यावृांद : माझे मन वळवू इस्च्छत असशील तर, 

चनराळ्या रीतीने बोल, अन् सल्लाही िे चनराळा. 
फार उतावीळपिे बोलतोस तू, अन् सागंतोस मला करण्याला 
ज्यािा चविार सुद्धा करू शकिार नाही मी. 
मी भ्याडपिाने वागाव ेअसा सल्ला िेतोस तू?  
प्रोमीथ्यूसपाशीि राहािार मी, मग पचरिाम काही होवो! 
चमत्रानंा सकंटात सोडून जािाऱ्यािंा चतरस्कार 
करण्यािी चशकवि चमळाली आहे मला; 
सवात जास्त चतटकारा वाटतो मला तो त्याि िुष्ट्कीतीिा. 

  
हमीि :  लक्षात ठेव तर मग माझा इशारा, 

आचि जेव्हा आपत्ती कोसळेल तुझ्यावर, 
तेव्हा िोष िेऊ नकोस िैवाला, 
प्रकवा असे म्हि ूनकोस की 
ढकलले तुला झ्यूसने 
अनपेचक्षत िुःखाच्या खाईत. 
(कारि) तो िोष ठरिार नाही झ्यसूिा, 
तो िोष सवसस्वी तुझाि! 
काय र्डिार आहे हे आधीि जाितेस तू– 
ते आकस्स्मक नाही अथवा गुप्तही नाही. 
केवळ तुझ्या मूखसपिामुळेि अडकिार आहेस तू 
ज्यातून बाहेर पडता येिार नाही 
अशा चवनाशाच्या जाळ्यात. 
(हमीि– णनघून िातो.) 

  
प्रोमीथ्यसू : आता हे प्रत्यक्षात र्डू लागिार आहे– 

धमक्याचं्या जागी कृतीिा प्रारंभ झाला आहे. 
पृथ्वी हािरू लागली आहे; वािळाच्या कडकडाटािा 
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खोलातून येिारा प्रचतध्वनी प्रचतसाि िेऊ लागला आहे; 
चवजेिे लोळ िमकून उठत आहेत, 
धुळीिे िक्रीवािळ नृत्य करीत आहे; 
िारी चिशातंील वाऱ्याचं्या प्रिंड झोतािंी िकमक उडू लागली आहे, 
अन् सुसज्ज होताहेत ते लढाईसाठी. 
आकाश आचि समुद्र खवळले आहेत– 
चभन्नता लोपली आहे उभयताचं्या खवळण्यातील. 
माझ्यावर िाल करून येिारा हा प्रलय स्पष्ट होत जातोय– 
मला भयभीत करण्यासाठी झ्यूसने पाठवलेला. 
हे माझ्या पचवत्र पृथ्वीमाते! 
हे आकाशा– जेथून आळीपाळीने सूयस आचि िंद्र 
प्रकाश िेतात सकळानंा– 
पाहाता आहात ना तुम्ही माझ्यावर होिारा हा र्ोर अन्याय! 
(खडक कोसळून अदृश्य होतो व सागरकन्ड्यावृांद चौिेर णवखुरला िातो.) 
 

समाप्त 
 


