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चिचलप् वेलाकॉट यांच्या पेंग्ववन क्लाचसक्समध्ये १९५४ साली
प्रचसद्ध झाले ल्या इंग्रजी भाषान्तरावरून केले ले मराठी भाषान्तर

अनु क्रमणिका

णनवेदन
१. आधचनक शास्त्रे, ज्ञानचवज्ञाने, तंत्र आचण अचभयांचत्रकी इत्यादी क्षेत्रांत त्यािप्रमाणे भारतीय

संस्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयांत मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्यािे

सामर्थयय यावे हा उद्देश लक्षात येऊन साचहत्य-संस्कृती मंडळाने वाङ्मयचनर्ममतीिा काययक्रम हाती घेतला

आहे . मराठी भाषेिा महाकोश, मराठी वाङ्मयकोश, चवज्ञानमाला, भाषांतरमाला, आंतरभारती,
चवश्वभारती, महाराष्ट्रेचतहास इत्यादी योजना मंडळाच्या या काययक्रमात अंतभभत
य केल्या आहे त.

२. मराठी भाषेला चवद्यापीठीय भाषेिे प्रगत स्वरूप व दजा दे ण्याकचरता मराठीत चवज्ञान,

तत्त्वज्ञान, सामाचजक शास्त्र आचण तंत्रचवज्ञान या चवषयांवरील संशोधनात्मक व अद्ययावत माचहतीने यक्त
अशा ग्रंथांिी रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकता आहे . चशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेिा

चवकास होईल ही गोष्ट तर चनर्मववादि आहे . पण मराठी भाषेिा चवकास होण्यास आणखीही एक साधन

आहे आचण ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत चनमाण होणारे वाङ्मय. जीवनाच्या भाषेति ज्ञान व संस्कृती यांिे
अचधष्ठान तयार व्हावे लागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याि आश्रयाने चशक्षण घेतात, कामे करतात व

चविार व्यक्त करतात, तोपयंत चशक्षण सकस बनत नाही. संशोधनाला परावलं चबत्व राहते व चविाराला
अस्सलपणा येत नाही, एवढे ि नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या ज्ञानचवज्ञानापासभन सवयसामान्य माणसे वंचित
राहतात.

३. संस्कृत व अन्य भारतीय भाषांतील त्यािप्रमाणे इंग्रजी, फ्रेंि, जमयन, इटाचलयन, रचशयन,

ग्रीक, लॅ चटन इत्यादी पचिमी भाषांतील अचभजात ग्रंथािे व उच्च साचहत्यामधील चवशेष चनवडक पस्तकांिी

भाषांतरे चकवा सारांश, अनवाद अथवा चवचशष्ट चवस्तृत ग्रंथांिा आवश्यक ते वढा पचरिय करून दे णे हा
मंडळाच्या भाषांतरमाले िा उद्देश आहे .

४. भाषांतर योजनेतील पचहला काययक्रम मंडळाने आखभन ज्यांना अग्रक्रम चदला पाचहजे अशी

पािात्त्य व भारतीय भाषांतील समारे ३०० पस्तके चनवडली आहे त. एग्स्कलस, ॲचरस्टोचिनीस,
यरायचपडीज, प्ले टो, ॲचरस्टॉटल, टॉमस ॲक्वाइनस, न्यभटन, डार्मवन, रूसो, कांट, हे गल, जॉन स्टअटय

चमल, गटे , शेक्सचपयर, टॉलस्टॉय, दोस्तएवस्की, कॅचसरे र, गॉडय न व्ही. िाईल्ड इत्याचदकांिा

भाषांतरमाले त समावेश केला आहे . संस्कृतमधील वेद, महाभारत, रामायण, भरतािे नाट्यशास्त्र संगीतरत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, चत्रपीटकातील चनवडक भाग इत्याचदकांिाही
भाषांतरमाले त समावेश केला आहे .

५. भाषांतर योजनेखाली मंडळाने आतापयंत जॉन स्टअटय चमलिे On Liberty, रूसोिे Social

Contract, एम्. एन्. रॉयिे Reason, Romanticism and Revolution व Letters from Jail,
स्ताचनस्लावस्कीिे An Actor Prepares, व Building a Character, तचगर्मनव्हिे Fathers and Sons,
रायशेन्बाखिे Rise of Scientific Philosophy, गन्नर चमरदालिे Economic Theory and

Underdeveloped Regions, पां. वा. काणे यांिे History of Dharmashastra, कोपलँ डिे Music and
Imagination, बरान्ड रसेलिे Religion and Science, इत्यादी अनेक अचभजात ग्रंथांिी भाषान्तरे
प्रकाचशत केली आहे त.
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६. ग्रीक संस्कृती व तत्त्वज्ञान यांिा अचवस्मरणीय ठसा यरोपातील प्रत्येक भाषेतील साचहत्यावर व

समाजजीवनावर उमटला आहे . महाकाव्य व शोकनाट्य ह्या दोन वाङ्मयप्रकारांिा वारसा ही तर ग्रीकांनी
जागचतक साचहत्याला चदले ली महान दे णगी आहे . होमरिी इचलयद व ओचदसी (इ. स. पभवय ८ वे शतक) ही
महाकाव्ये व ग्रीक नाटककार इस्कीलस (५२५ - ४५६ इ. स. पभवय, सोिॉक्लीझ (४९६ - ४०६ इ. स. पभवय)
आचण यरायचपडीज (समारे ४८० - ४०६ इ. स. पभवय) यांच्या काही चनवडक शोकनाट्यांिी मराठी भाषांतरे

मंडळाच्या ‘‘उत्कृष्ट ग्रंथांिी भाषांतरे ’’ या योजनेमाियत प्रचसद्ध करण्यािी मंडळािी योजना असभन त्यापैकी
यरायचपडीजच्या मीचडआ, चहपॉचलटस, हे कॅबी, हे राक्लीज, बाकाअी या पाि नाटकांिी भाषांतरे या ग्रंथात

एकचत्रत केली आहे त. ही भाषांतरे श्री. र. गं. चवद्ांस व प्रा. द. र. घोडके यांनी ‘पेंग्ववन क्लाचसक्स’ मध्ये
१९५४ साली प्रचसद्ध झाले ल्या चिचलप् वेलाकॉट यांच्या इंग्रजी भाषांतरावरून समथयपणे केली आहे त.

इंग्रजी चवषयाच्या चनवृत्त प्राध्याचपका, चवख्यात मराठी लघकथा-ले चखका व यरोपीय साचहत्याच्या साक्षेपी
अभ्याचसका प्रा. सौ. कमलाबाई चटळक, यांनी या नाटकांना एक चववेिक प्रस्तावना जोडली असभन तीत
ग्रीक संस्कृती व ग्रीक नाट्य यांिा मराठी वािकांना पचरिय करून चदला आहे . या प्रस्तावनेमळे व प्रत्येक
नाटकाच्या शेवटी चदले ल्या टीपांमळे वािकांच्या दृष्टीने या पस्तकािे वाङ्मयीन मोल चनचिति वाढले
आहे . पण्याच्या कल्पना मद्रणालयाने या पस्तकािे मद्रण सबक केले आहे . मंडळ या सवांिे ऋणी आहे .

सुरेन्द्र बारललगे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य-संस्कृती मंडळ
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प्रस्तावना
ग्रीक शोकाग्त्मका हा वाङ्मयप्रकार िार प्रािीन म्हणजे अडीि हजार वषांपभवीिा आहे . नंतरच्या

सवय भाषांतील सवय शोकाग्त्मकांिी, ग्रीक शोकाग्त्मका ही गंगोत्री आहे . सवयश्रेष्ठ ग्रीक शोकाग्त्मका प्रकट

झाल्यानंतर दोनशे वषांनी ॲचरस्टॉटल या ग्रीक समीक्षकाने (इ. पभ. ३८४-३२२), ‘काव्यशास्त्र’ (Poetics)
या ग्रंथािी रिना करून त्यात शोकाग्त्मकांच्या चसद्धान्तांिे श्रेष्ठ ग्रीक नाटकांतभन मंथन करून काढले ले ,

असे सचवस्तर चववेिन केले . नंतर सवय यरोपीय भाषांतभन या चसद्धान्तांना धरून शोकाग्त्मका चलचहल्या जाऊ
लागल्या. भारतीयांना, इंग्रजांशी बऱ्याि मोठ्या कालखंडात संबध
ं जोडला गेल्यामळे इंग्वलश नाटककार
शेक्सपीयर याच्या हॅम्ले ट, अथेल्लो, चकग चलअर इत्यादी थोर शोकाग्त्मका सपचरचित आहे त.

या ग्रीक शोकाग्त्मकांिे मभळ शोधायला आणखी पष्ट्कळ मागे गेले पाचहजे. ग्रीक नाट्यािी सरुवात

धमयकायाशी चनगचडत आहे . चिस्तशतकापभवीच्या काळात ग्रीक लोक नाना दे वांिी पभजा करीत. झ्यभस हा
दे वाचधदे व व चशवाय ॲपोलो, ॲफ्रॉडायटी वगैरे दे व व नगरीने अचधष्ठाते दे व व गृहदे वता यांिे होमहवनाने

पभजन होई. त्यांच्यापैकी चडऑनायसस या वारुणी दे वािा उत्सव प्रचतवषी वसंतऋतभत मोठ्या धामधमीने
साजरा केला जाई. त्या वेळी यज्ञवेदींसमोर उपासक नृत्यगायन करीत. हे गायक बकऱ्यािी कातडी

पांघरीत. कारण बकरा हा यज्ञबली म्हणभन पभज्य मानला जात असे. म्हणभन या गीतांना (Goat song

tragodia) असे म्हणत व त्याच्यापासभन पढे (Tragedy) शोकाग्न्तका चकवा शोकाग्त्मका हा शब्द आला.
हळभ हळभ या मे षगीतांतभन नाट्यािा उदभव झाला. गायकवृद
ं ाशी संभाषण करण्यासाठी म्हणभन एका पात्रािी

योजना करण्यात येऊ लागली. पढे Tragodia िी प्रगती होत होत ईग्स्कलस, सोिोग्क्लस व यरायचपडीज
या तीन थोर नाटककारांनी ग्रीक शोकाग्त्मका हा एक श्रेष्ठ, अमर साचहत्यप्रकार चनमाण केला.

हे लास या ग्रीक नगरराज्यसमभहात अथेन्सिे स्थान िार उच्च होते, हे राज्य आकाराने लहान पण

कतृयत्वाने मोठे होते . आदशय, थोर प्रचतष्ठेिे राज्य म्हणभन बाकीिी ग्रीक राज्ये त्याजकडे आदराने बघत.

अथेन्समध्ये प्रचतवषी वर उल्लेचखले ल्या उत्सवात नाट्यस्पधा होत. या स्पधे ति सवय नव्या-जन्या ग्रीक
नाटककारांच्या कृती प्रथम प्रेक्षकांपढे सादर केल्या जात. एक परीक्षक-सचमती नेमली जात असे. या
सचमतीत स्थान चमळणे हाहीं मोठा मान समजला जाई. या स्पधांत वर उल्लेचखले ल्या तीन श्रेष्ठ
नाटककारांिी नाटके प्रेक्षकांपढे आली आचण त्यांनी पाठोपाठ अनेक पाचरतोचषके चमळवली.

अथेन्सिे सवणययग मानल्या गेलेल्या या काळात काव्य, कला, तत्त्वज्ञान याप्रमाणे नाट्यािाही िार

उत्कषय झाला. इ. पभ. पािव्या शतकापासभन अंदाजे इ. पभ. ३४० हा काळ ‘ॲचटक’ कालखंड या नावाने

ओळखला जाई. ॲचटका या राज्यािी अथेन्स ही राजधानी होती. ॲचटकातील लोकशाही प्रथम
बाल्यावस्थेत होती. चतला पर्मशयनांशी वारंवार तीव्र लढे द्यावे लागले . परंत सलामीच्या यद्धात (इ. पभ.

४८०) प्रिंड जय चमळाल्यावर पढे पन्नास वषे अथेन्सिी खभपि भरभराट झाली. हे अथेन्सिे सवणययग म्हणभन
ओळखले जाते, व या काळात थोरवी प्राप्त झाले ल्या नाटकांना ॲचटक नाटके चकवा ॲचटक शोकाग्त्मका
असे म्हणतात.

खल्या मैदानात ही स्पधे िी नाटके सादर केली जात. समारे सतरा हजार प्रेक्षकांपढे ही नाटके

दाखचवली जात. नाटकांतील पात्रे तडाडावर मखवटे घालीत. हे मखवटे दष्ट, सष्ट इत्यादी स्वभावचवशेष
दशयचवणारे असे असत. या मखवटे घालण्याच्या पद्धतीमळे एकाि नटाला नाटकात अनेक पात्रांच्या भभचमका
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करणे शक्य होई व परुषनटालाही चस्त्रयांच्या भभचमका करता येत. दभ र बसले ल्या प्रेक्षकांना मखवटे स्पष्ट
चदसत. मखवट्याच्या आत ध्वचनयंत्र बसवीत, त्यामळे आवाज मोठा होऊन दभ रपयंत ऐकभ जाई. ग्रीक

नाटकात ग्रीक दे वदे वता प्रत्यक्ष रंगभभमीवर आणण्यात येत. त्यांच्या आगमनासाठी यारींिी (stagecranes)
सोय असे. िाके लावले ला एक छोटा रंगमंिही वापरण्यात येई. दशयनी पडदा ग्रीक रंगमंिावर नसल्यामळे

या िाकांच्या मंिािा रंगभभमीवर मृतदे ह आणण्या-नेण्यासाठी उपयोग होई तो पष्ट्कळ पढे ढकलीत आणभन
समीपदशयन घडचवण्यािीही सोय होई. अथात प्रत्यक्ष मृत्यभ घडताना ग्रीक रंगभभमीवर दाखवीत नसत.

इतर पात्रे रंगभभमीवर येत जात राहात, पण गायकवृद
ं (chorus) मात्र रंगभभमीवर सतत असे.

त्यांिी बसण्यािी जागा रंगभभमीच्या जरा खालच्या बाजभला असे. जरा उं ि असले ल्या रंगमंिावर पात्रे
पाठीमागच्या बाजभने प्रवेश करीत. पाश्वयभम
भ ी म्हणभन पाठीमागे राजवाडा वगैरे दाखचवण्यात येई. दभ रदभ रच्या

प्रदे शातभन येणारी पात्रे रंगमंिाच्या बाजभंनी प्रवेश करीत. गायकवृद
ं हा सोईप्रमाणे जास्तीत जास्त पंधरा व

कमीत कमी पाि सदस्यांिा असे ते भावपभणय, तत्त्वचितनात्मक, गंभीर गीते (Choral Odes) गात. ती

अत्यंत नादमधर असत व सरे ल वाद्यांिी त्यांना साथ असे. गायकवृद
ं ाच्या सदस्यांनी व काही कालानंतर
पात्रांनीही पांढरी वस्त्रे वापरावी व पांढरी पादत्राणे घालावी असा पायंडा सोिोक्लीसने (इ. पभ. ४९७ ते
४०६) पाडला. गायकवृद
ं हातात वाकड्या मठीिे दं ड घेत.

गायकवृद
ं (Chorus) गात असले ली मे षगीते आरंभी चडओनायससच्या जीवनाबद्दल असत. नृत्ये

त्या जीवनातील घटना दशयवीत. पढे नाट्यस्पधांत नाटके सादर करण्याि प्रघात पडला ते व्हा ग्रीक

नाटककार ग्रीक पौराचणक आख्याचयका व प्रमख नगरराज्यांवर राज्य करणाऱ्या राजघराण्यांिा
जीवनेचतहास यांच्यावर आपली नाटके रिभ लागले . ग्रीक शोकाग्त्मकाकारांिा मकटमणी ईग्स्कलस (इ. पभ.

५२५ ते ४५६) याने एकेका घराण्याच्या इचतहासावर नाटकांिी ‘चत्रपटी’ चलचहण्यािी प्रथा पाडली. तीन
शोकाग्त्मकांनंतर एक ‘satyr drama’ ‘चकन्नर नाट्य’ सादर करण्यािी पद्धत असे. शोकनाट्यािा

प्रेक्षकांच्या मनावर पडले ला ताण सैल करण्यासाठी हे ‘चकन्नर नाट्य’ हलकेिलके, रंजक स्वरूपािे व
अगदी लहान असे. चकन्नर नाट्य सादर करण्यािी प्रथा इ. पभ. ४३८ पासभन मागे पडली. तत्पभवीिी चकन्नर
नाट्ये िारशी उपलब्ध नाहीत.

ग्रीक नाटकािे मभळ धार्ममक असले तरी पढे त्याला राष्ट्रीय प्राचतचनचधक स्वरूप येऊ लागले . सबंध

अथेन्स नगरी, समग्र राज्य व आसपासिे लोकही अनेक चदवस थाटामाटाने साजरी होणारी ही स्पधेतली
नाटके पाहण्यासाठी जमत. रंगमंि व प्रेक्षकसमभह यांच्यामध्ये एकसंधपणा असे. कथावस्तभ पौराचणक

पभवेचतहासातील असली तरी समकालीन चविारांिे व दृचष्टकोणािे प्रचतचबब संवादात व घटनांत

अपचरहाययपणे पडे . नाटककाराला ज्वलं त राजकीय व सामाचजक समस्यांशी पभणप
य चरचित असावे लागे कारण रंगमंिासमोर त्या घटनांिी व समस्यांिी ििा आपापसात करणारे हजारो प्रेक्षक बसले ले असत.

ग्रीकांच्या सवणययगातील या नाटकात अथेन्सिी अग्स्मता व गौरव चनरचनराळ्या रूपात प्रगटताना
चदसतात.

आरंभी केवळ नृत्यगायनात्मक असले ल्या ग्रीक नाटकात गायकवृद
ं ाच्या जोडीला तरळक

संवादासाठी एका पात्रािी योजना करण्यात येऊ लागली हे आपण पाचहले ि. ईग्स्कलसने नाटकािा

आकृचतबंध नेटका करून, दसऱ्या पात्रािी योजना केली. पढे सोिोक्लीसने चतसरे पात्र आणले . चशवाय या

दोन्ही नाटककारांच्या नाटकातील गायकवृद
ं ही, नाटकातील पात्रांप्रमाणेि, रंगमंिावर घडत असले ल्या
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घटनांमध्ये भाग घेई, त्यांच्यावर मतप्रदशयन करी, गते चतहास कथन करी, भावी घटनांिी सभिना दे ई व
तत्त्वचितनात्मक भाष्ट्ये मधभन मधभन करी. गायकवृद
ं ािी वक्तव्ये वृत्तबद्ध पद्यपंक्तीत असत. ईग्स्कलसने
पाश्वयभम
भ ीिा पडदा प्रथम वापरात आणला व सोिोक्लीसने रंगचवले ली दृश्ये त्यावर रे खाटण्यािी पद्धत
पाडली.

ग्रीक शोकनाट्यािे स्वरूप समजण्यासाठी व त्यािे जाणते पणे रसग्रहण करण्यािी क्षमता प्राप्त

होण्यासाठी ॲचरस्टॉटलने, सवय थोर ग्रीक नाटककारांच्या कृतींिे आलोडन करून त्यातभन मंथन करून
काढले ल्या व आपल्या ‘काव्यशास्त्र’ (Poetics) या टीकाग्रंथात पद्धतशीररीत्या मांडले ल्या चसद्धान्तांिी
ओळख करून घेणे आवश्यक आहे .

ॲचरस्टॉटलने शोकाग्त्मकेिी (Tragedy) व्याख्या पढीलप्रमाणे केली आहे ‘‘शोकरसाग्त्मका ही मानवी कृत्यांिी प्रचतकृती (imitation) होय. हे मानवी कृत्य (action) गंभीर

स्वरूपािे, स्वयंपभणय व चवचशष्ट मयादे त समाचवष्ट असे असावे. भाषा, नाट्याच्या चवध भागांत तालबद्धता,
गेयता वगैरे गणांनी अलं कृत असावी. रिना चनवेदनात्मक नसभन नाट्यत्मक असावी. मानवी कमाच्या

नाट्यातील प्रचतकृतीत करुणा व भय (pity and terror) यांिा समावेश असभन त्यांिे उचित चवरे िन
(catharsis) अखेरीस साधले जावे’’.

अशी व्याख्या केल्यानंतर नाटकािी सहा अंगे सांगन
भ त्यांच्यावर ॲचरस्टॉटलने चववेिन केले आहे .

ही अंगे : (१) कथानक (२) स्वभावदशयन (३) चविार (thoughts) (४) भाषा व वृत्तव्यवस्था (diction)
(५) गीते व (६) दृश्ये (spectacle) अशी होत.

ॲचरस्टॉटलच्या मते शोकनाट्यात सवांत महत्त्वािे अंग कथानक, स्वभावदशयन दय्यम, कारण

प्रचतकृती कमािी असते (imitation of action), स्वभावचवशेषांिी नव्हे . कथानक म्हणजे घटनांिी गंिण.
ती गंिण अशी असावी की चतच्या योगे कथानक स्वयंपभणय व एकसंध होईल. कथानकात गंतागंत

(complication) असावी. या गंतागंतीत पचरग्स्थतीत पचरवतयन (reversal of fortune) आचण सत्य
वस्तग्स्थतीिे आकग्स्मक झाले ले यथाथय ज्ञान (recognition) यांिा समावेश असावा. अशा घटनांच्या
साहाय्याने मध्यवती पात्रािा (protagonist) वैभवाच्या चशखरावरून आपत्तीच्या व द:खाच्या गतेत

अधःपात झाले ला दाखवावा. हे पचरवतयन संभाव्य व अपचरहायय असावे. घटनांत परस्पर काययकारणभाव
असावा. योगायोग, दै वी यंत्रणा यांच्यावर घटना आधारू नयेत. कथानकात स्थळ, काळ व घटनांिा अंचतम

पचरणाम यांिी एकसभत्रता असावी (three unities of time, place and action). मध्यवती पात्र,
वीरनायक, थोर असावा. पण पभणयशः गणवत्ता असणारा व अिभक वतयनािा नसावा. त्यािा स्वभावातील

एखाद्या त्रटीमळे चकवा वतयनातील एखाद्या प्रमादामळे (hamartia) त्यािा अधःपात झाला असे दाखवावे.

त्याच्यातील दगण
य ामळे चकवा त्याच्या दरािाराने त्यािे भावय चिरले (reversal) असे दाखवभ नये. सत्प्रवृत्त
माणसाच्या अधःपतनाने, करुणा उत्पन्न करणे, हे ि शोकनाट्यािे एक प्रमख उचद्दष्ट साधणे शक्य होते.
तसेि तो अगदी सामान्य नगण्य असा दाखवभ नये , कारण अशा माणसाच्या जीवनातील चवपरीत पचरवतयनाने

प्रेक्षकांच्या अंतःकरणात भयिचकतता उत्पन्न होणे शक्य होणार नाही व शोकनाट्यािे द सरे प्रमख उचद्दष्ट
साध्य होणार नाही.
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चतसरे अंग चविार (thought). पात्रांच्या भाषणात प्रगट होणारे तत्त्वदशयनात्मक चविार समयांशी व

पात्राच्या स्वभाववैचशष्ट्ट्यांशी चमळते जळते असावे.

भाषा प्रसादपभणय असावी. गीते , चवशेषतः गायकवृद
ं ाच्या तडाडी घातले ली गीते (Choral Odes)

कथानकाशी संबंचधत असावीत. दृश्ये हा केवळ तांचत्रक भाग आहे . शोकरसाग्त्मकेिा अंचतम पचरणाम

दृश्यांवर अवलं बभन ठे वभ नये. कारण अशा नाट्याच्या नसत्या वािनानेही इष्ट तो पचरणाम होणे आवश्यक
आहे .

शोकनाट्यािा अंचतम पचरणाम यािे ॲचरस्टॉटलने केले ले वणयन - करुणा व भयिचकतता यांिे

चवरे िन (catharsis) हा आज बावीस-ते वीस शतके ििेिा चवषय होऊन राचहला आहे . ‘कॅथॅरचसस’ यािे

अनेक चभन्न चभन्न अथय भावनांिे शद्धीकरण, उन्नयन, उचित संस्करण असे - करण्यात आले आहे त. श्रेष्ठ

इंग्वलश कवी चमल्टन याच्या मते ‘कॅथॅरचसस’ म्हणजे चवरे िन (purgation) - अचतचरक्तता चवमोिन.
करुणा व भयिचकतता या प्रेक्षकांच्या मनातील भावना प्रथम हृदयाला चभडणाऱ्या शोकनाट्याने प्रक्षब्ध

होतात व नंतर अचतरे कािी पचरसीमा गाठल्यावर हळभ हळभ त्यांिे शमन होत होत त्या संयत व समधात

होतात. या मनःग्स्थतीत प्रेक्षकाला जो आनंद व शांती लाभते त्यालाि tragic pleasure, शोकाग्त्मका पाहभ न
होणारे समाधान, असे म्हणतात. ॲचरस्टॉटललाही हाि अथय अचभप्रेत असावा. कारण त्याने आपल्या

नीचतशास्त्रावरील ग्रंथात म्हटले आहे की, करुणा व भय या भावना माणसाच्या मनात अचजबात असभि नयेत

हे मत ग्राह्य नसावे. मात्र या भावना उचित वेळी, उचित चवषयाच्या संदभात, उचित कारणांनी, उचित
पद्धतीने प्रकट व्हाव्यात. ग्रीक लोकांच्या तत्त्वज्ञानािाही मध्यचबदभ अचतरे क नको हाि होता.

शोकनाट्याने करुणा व भय या भावनांिे उदात्तीकरण व ससंस्करण होते हे ही मत ग्राह्य वाटते .

माणसाने स्वतःिी कीव करणे चकवा स्वतःच्या चहतसंबध
ं ांना धक्का लागल्यास भयभीत होणे , या भावना
खालच्या पातळीवरच्या आहे त. पण थोर व्यक्तीवर, त्यांच्या एखाद्या क्षल्लक दोषाने वा एखाद्या प्रमादामळे

त्यांच्यावर संकट कोसळल्यामळे हृदय द्रवणे, तसेि त्यांिा अधःपात झाले ला पाहभ न कातरता येणे या
भावना उदात्त आहे त, कारण त्या संकचित स्वाथय-चितनाने लडबडले ल्या नसतात.

सवयि नाट्यात संघषय प्रामख्याने असतो. ग्रीक शोकाग्त्मकांत मध्यवती पात्रांना अटळ चनयतीचवरुद्ध

व रुष्ट आचण मत्सरी ग्रीक दे वते कडभ न त्यांच्यावर आणले ल्या अचरष्टांचवरुद्ध तीव्र झंज द्यावी लागते .
चनयचतदे वता, तसेि ग्रीक दे वदे वता, यांना मानवािा परमोत्कषय सहन होत नाही. चशवाय एका दे वाच्या

भक्ताला, त्या दे वाच्या प्रचतस्पधी दे वाने त्याच्यावर मद्दाम आणले ल्या संकटांना तडाड द्यावे लागते . थोर,
चनरपराध व्यक्तींना, चनयतीने चकवा दे वदे वतांनी त्यांच्यापढे उभ्या केले ल्या भयंकर चदव्यांना झंज दे ताना

भोगाव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टा पाहभ न प्रेक्षकांिे हृदय कळवळते , चवग्स्मत, भयिचकत होते .
सत्यपचरग्स्थतीिी प्रथम जाणीव नसल्यामळे पात्रे एका चवचशष्ट तऱ्हे िे आिरण करतात व नंतर वास्तचवक

पचरग्स्थती समजभन आल्यावर (recognition) त्यांिी जी तडिड होते ती पाहभ न, तीव्र अनतापाने त्यांना
होरपळताना पाहभ न प्रेक्षक व्याकभळ होतो, कातर होतो. इचडपसला आपण अज्ञानामळे आपल्या चपत्यािा वध

केला व माते शी चववाह केला, हे समजभन आल्यावर त्याला झाले ल्या भयंकर मनोवेदना, प्रीचतदे वते च्या
रोषामळे चहपॉचलटसवर आले ला भयंकर आळ, तो खरा मानभन त्याच्या चपत्याने, थीचसअसने त्याला चदले ला

शाप व त्यामळे चहपॉचलटसवर ओढवले ला मृत्यभ-पण आळ खोटा होता हे समजल्यावर पिात्तापदवध
झाले ला थीचसअस, दे वांच्या राज्ञीच्या द्े षाने हे राग्क्लजला आले ली वेडािी लहर व त्या लहरीत त्याने
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केले ला आपल्या पत्नीिा व अपत्यांिा खभन व मग शद्धीवर आल्यावर, आपल्या हातभन खरोखर काय घडले

हे समजल्यावर त्याला झाले ला दारुण मनस्ताप-शोकनाट्ये कसे उदभवते व त्यामळे प्रेक्षकांच्या मनात
करुणा व कातरता कशी प्रकट होते, यािी ही काही उदाहरणे होत.

या ग्रीक शोकाग्त्मकांत तत्कालीन ग्रीक राष्ट्राच्या श्रद्धा, अनभभती व आकांक्षा प्रचतचबचबत झाल्या

आहे त. पण त्यांना एवढे ि तात्काचलक महत्त्व नसभन, त्या सवेकष मानवी जीवनाला स्पशय करणाऱ्या

चवश्वात्मक स्वरूपाच्या असल्यामळे त्यांना साचहत्यात सावयकालीन, अढळ, अमर स्थान प्राप्त झाले आहे .
दै वी शक्ती व अटळ चनयतीशी झगडताना या शोकाग्त्मकांच्या मध्यवती पात्रांिी झाले ली ससेहोलपट व

अखेरीस त्यांिा झाले ला अधःपात व सवयनाश ही नाटककार अत्यंत नाट्यमय व काव्यमय शैलीने वणयन
करताना तो एकंदरि मानवी मनातील पापपण्य, न्याय-अन्याय, सभड वगैरेबद्दलच्या अचततीव्र भावना व

वैिाचरक खळबळ यांिे यथातर्थय चदवदशयन करतो व मानवी जीवनाकडे बघण्यािा एक गंभीर, चितनशील

दृचष्टकोण पढे मांडतो. या नैचतक मभल्यांच्या चविारमंथनाबरोबर, मानवाच्या अग्स्मते िे एक भव्य, चदव्य
दशयनही तो प्रेक्षकाला घडवतो.

यरायचपडीज हा थोर ग्रीक नाटककारांपक
ै ी एक होता. अथेन्सच्या सवणययगातील हा शेवटिाि

शोकाग्त्मकाकार म्हटला पाचहजे. हा आद्य शोकाग्त्मकाकार ईग्स्कलस व श्रेष्ठ शोकाग्त्मकाकार सोिोक्लीस

यांच्याहभ न वयाने लहान पण सोिोक्लीसिा समकालीन होता. अथेन्सने पर्मशअनांचवरुद्ध सॅलॅमीच्या लढाईत

ज्या वषी प्रिंड चवजय चमळवला त्याि वषी, इ. पभ. ४८० मध्ये यरायचपडीजिा जन्म सॅलॅमी इथेि झाला.

त्यािे आईबाप सधन असभन त्यांनी त्याला उत्तम चशक्षण चदले . अथेन्समध्ये होणाऱ्या प्रचतवार्मषक ऑचलग्म्पक
क्रीडास्पधांत पळण्याच्या शययतीत त्याने पाचरतोचषके चमळवली होती. वक्तृत्वकला व तत्त्वज्ञान यातही तो
पारंगत होता. अथेन्समध्ये मोठ्या अचधकारांच्या जागी त्यािी चनयक्ती होई पण त्या कामात त्याला चवशेष

रस नसे. तो एकान्तवासचप्रय, चितनशील व पस्तक-वेडा होता. सवयसामान्य लोकांत तो िारसा चमसळत
नसे. सॉक्रेचटस, पेचरग्क्लज हे त्यािे स्नेही होते . समकालीन श्रद्धांवर त्याच्या नाटकात त्याने प्रखर टीका

केल्यामळे त्याला पष्ट्कळ शत्रभ पण चनमाण झाले होते . सॉक्रेचटसच्या मृत्यभनंतर धास्तावभन त्याने अथेन्स

सोडले व तो मॅचसडोचनआला गेला. त्यािी सवोत्तम नाटके ते थेि चलचहली गेली. इ. पभ. ४०६ त त्यािा मृत्यभ
झाल्यावर अथेन्सिे लोक त्याच्या मृतदे हािी अंत्यचवधीसाठी मागणी करीत होते . पण ती नाकारून
मॅचसडोचनआतील लोकांनी त्यािे अंत्यचवधी सन्मानपभवक
य आपल्या दे शाति केले . अथेन्समध्ये सोिोक्लीसने
स्वतः शोकवस्त्रे पचरधान करून त्यािा दखवटा पाळला.

अथेन्समध्ये चडओनायससच्या उत्सवाप्रीत्यथय होणाऱ्या नाट्यस्पधांत तो सतत भाग घेई.

सोिोक्लीजसारख्या खंद्या नाटककाराशी स्पधा करून त्याने बचक्षसे चमळचवली होती.

यरायचपडीज हा बंडखोर नाटककार होता असे म्हटले पाचहजे. गृहीत नीचतमभल्यांचवरुद्ध, धार्ममक

समजतींचवरुद्ध, प्रचतष्ठेच्या, औचित्याच्या भ्रामक दं डकांचवरुद्ध व श्रेष्ठांच्या कृतीत वापरल्या गेलेल्या
नाट्यतंत्रांचवरुद्ध बंड उभारले ले त्याच्या नाटकात चठकचठकाणी आढळभ न येते. एकंदरि चविारसरणीत तो

समकालीन समाजाच्या िार पढे होता. दे वतांवर अंधश्रद्धा, गलामांशी वागणभक, स्त्री-परुषसबंध, वगैरे
बाबतीत क्रांचतकारक मते तो प्रदर्मशत करीत असे. यरायचपडीज हा बचद्धप्रामाण्यवादी होता. त्यािी प्रज्ञा

स्वतंत्र, चववेकी, िौकस होती. पण मानवते िा ओलावाही त्याच्यात होता. धभसर आदशयवादाकडे न झकता,
वस्तग्स्थतीिे चनदशयन करण्याकडे त्यािा कल असे. म्हणभन ॲचरस्टॉटलने आपल्या ‘काव्यशास्त्रात’ म्हटले

अनु क्रमणिका

आहे की, ‘‘सोिोक्लीस माणसे कशी असावी ते दाखवी तर यरायचपडीज ती कशी आहे त ते दाखचवतो.’’
ॲचरस्टॉटलच्या मते शोकनाट्यातील मख्य पात्रे समाजातील उच्च थरािी असावीत. पण यरायचपडीज

अगदी सामान्य दजाच्या माणसांनासद्धा महत्त्वािे स्थान आपल्या नाटकात दे ई. त्याच्या ‘इले क्रा’ या
नाटकात राजकन्या इले क्रािा पती एक सामान्य शेतकरी आहे . ही माणसकी, सामान्याचवषयीिी ही
सहृदयता हा यरायचपडीजच्या नाटकांिा मध्यचबदभ आहे .

गृहीत नाट्यतंत्राचवरुद्ध पकारले ल्या या बंडामळे यरायचपडीजवर पष्ट्कळ कठोर टीका झाली.

ॲचरस्टॉिॅनीज (इ. पभ. ४५० ते इ. पभ. ३८५) या हास्यरसात्मक नाटकाच्या ग्रीक ले खकाने आपल्या ‘बेडभक’
(Frogs) या नाटकात यरायचपडीज व ईग्स्कलस यांिी तलना करून यरायचपडीजवर कडक टीका केली

आहे . यरायचपडीजने हीन दजाच्या पात्रांना शोकाग्त्मकांत प्रवेश दे ऊन त्या श्रेष्ठ, उच्च पातळीवरच्या
साचहत्य-प्रकारािा दजा खालावभन टाकला असा त्याच्यावर आरोप केला आहे . दे वदे वतांचवषयी अनादर

दाखचवल्याबद्दल त्यािी खरडपट्टी काढली आहे . तसेि त्याच्या भाषाशैलीवरही टीका केली आहे . त्यािी
सवयि पात्रे भारदस्तपणा सोडभ न बडबडत राहतात असे म्हटले आहे . तो शैलीत भव्यचदव्य शब्द न वापरता

अचतसामान्य शब्द वापरून गांभीययहानी करतो. त्याच्या गायकवृद
ं ाच्या गीतातही (choral odes) आवश्यक

उदात्तता नसते . तो केवळ एक चवदभ षक आहे . शोकनाट्यािा उद्देश लोकांना सत्प्रवृत्त करणे , शहाणे करून
सोडणे हा असताना, यरायचपडीजने सज्जन लोक चभत्रे, दबळे असल्यािे दाखचवले आहे . व्यचभिारी चस्त्रयांिी
चित्रे रे खाटभ न शोकनाट्याला चहणकसपणा आणला आहे .

अॅचरस्टॉटलनेही आपल्या ‘काव्यशास्त्रात’ यरायचपडीजिे अनेक दोष दाखचवले आहे त. त्यािी

कथानके एकसंध नसतात, एकाि नाटकात तो दोनतीन कथानके घालतो. त्यािा गायकवृद
ं

कथानकापासभन अचलप्त राहतो. त्यांच्या गीतात कथावस्तभव्यचतचरक्त इतर, तत्त्वचितन वगैरे गोष्टीि जास्त
असतात. (अथात ही ताचत्त्वक ििा तत्कालीन ग्रीक प्रेक्षकांना चप्रय होती.) परंत हे दोष दाखवभनही
ॲचरस्टॉटलने शेवटी म्हटले आहे की, यरायचपडीज हा श्रेष्ठ शोकनाट्यले खक होता. कारण शोकनाट्यािी

जी अंतगयत कल्पना (tragic idea) कारुण्य व कातरचवस्मय यांिे चवरे िन-ते त्याच्या नाटकात सवोत्कृष्ट
रीत्या साध्य होते .

ॲचरस्टॉटलिा भर घटनांवर (action) असे स्वभावदशयनाला तो दय्यम स्थान दे ई. पण

यरायचपडीज व्यग्क्तदशयनावर चवशेष जोर दे ई. कथानकािे रिनाकौशल्य त्याच्या आरंभीच्या नाटकात

िारसे आढळत नाही. दोन-तीन कथानके चवस्कचळतपणे गोवले ली असतात. पढे पढे त्यािे रिनाकौशल्य

वाढत जाऊन त्याच्या ‘बाकाई’ या नाटकात त्याने त्यािा उच्चांक गाठला. पण एकंदचरत यरायचपडीजमध्ये

ज्याला ‘नाट्य’ म्हणता येईल तो संघषय, उत्कंठा (suspense) कमी प्रमाणात असभन काव्यात्मकता व

तत्त्वचितन जास्त आहे . भावनांिा प्रिंड कल्लोळ प्रगट करण्यािे सोिोक्लीसिे सामर्थयय त्याच्यात नाही
भावनांिी बौचद्धक चिरिाड करण्याकडे त्यािा कल जास्त; कधी कधी मात्र त्याच्या चित्रणामध्ये
भावनाचववशता चशरते .

कथानकापेक्षा स्वभावदशयनावर यरायचपडीजिा जास्त भर असला तरी सोिोक्लीजप्रमाणे

शोकनाट्य त्याच्या पात्रांच्या स्वभाववैचशष्ट्ट्यातभन अवतरत नाही. एक वा अनेक दै वी शक्ती आपले चवनाशक

सामर्थयय वापरून व्यक्तींिा बळी घेतात. ‘चहपॉचलटस’मध्ये ॲफ्रोडाइटी व ‘हे राक्लीज’मध्ये भ्रांत-चित्तता व
सभड या शक्ती मध्यवती पात्रांच्या चवनाशाला कारण होतात. या शाचपत, व्यचथत, चनरपराध व्यक्तींचवषयी
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नाटककाराला वाटत असले ली अपार करुणा प्रेक्षकांच्या मनाला चभडते . व्यक्तीचवषयी अनंकपेच्याही

पलीकडे जाऊन यरायचपडीजिी प्रचतमा व्यापक मानवी जीवनािा, त्यातील अन्यायांिा, अपार दःखांिा
शोध घेते व प्रेक्षकांना आत्मशोधन करायला लावते .

यरायचपडीजच्या प्रास्ताचवकांवर (prologues) ही ‘बेडभक’ मध्ये टीका केली आहे , त्यात उगीिि

अवास्तव लांबण लावले ली असते असा टीकेिा रोख असतो. पण प्रास्ताचवकातील तपचशलवार माचहती

यरायचपडीजच्या दृष्टीने अगदी वाजवी होती. ज्या ग्रीक पौराचणक कथांवर वा राजकलांच्या इचतहासावर तो

आपली नाटके आधारी, त्यात तो कधी कधी बदल करीत असे. हा बदल प्रेक्षकांपढे प्रास्ताचवकातभन स्पष्ट

करणे आवश्यकि असे. त्याच्या पभवीिे नाटककार असे स्पष्टीकरण न दे ता, काव्यात्मक प्रास्ताचवके गंभीर,
उदात्त वातावरण चनमाण करण्यासाठी वापरीत. त्याबद्दल ‘बेडभक’ मध्ये यरायचपडीजच्या तडाडी
ईग्स्कलसवरिा दोषारोप घातला आहे . तो म्हणतो, ‘‘ईग्स्कलसिे सगळे ि संचदवध, काय िालले आहे ,

यािा प्रेक्षकांना उलगडाि होत नाही.’’ यरायचपडीजच्या नाटकांिा मध्यवती रंजकचबदभ , चवचशष्ट
पचरग्स्थतीमळे उदभवणारा भावनांिा उद्रे क हा असतो. त्यामळे प्रास्ताचवकात त्या पचरग्स्थतीिी कल्पना

स्पष्टपणे दे णे आवश्यकि असते . यरायचपडीजिी भरतवाक्ये ही (epilogues) कथनात्मकि असतात.
त्यात यरायचपडीज नाटकातील मध्यवती शोकात्मक संकल्पन (tragic idea) स्पष्ट करून अखेरी साधतो,
‘मीडीआ’ ही यरायचपडीजिी पचहली लक्षणीय कृती. इ. पभ. ४३१ मध्ये ती सादर केली गेली.
नाटकाच्या आरंभीि चिडले ल्या, तळमळणाऱ्या मीडीआिे दशयन होते . गाचयकावृद
ं (chorus)

चतच्या पचरिाचरकांिा असतो व त्या चतला सतत सहानभभती दाखचवतात. मीडीआिे पभवयिचरत्र चतच्या

जेसनशी झाले ल्या नंतरच्या संवादात स्पष्ट होते . जेसन हा थेसलीिा राजपत्र त्यािा िलता पेचलआस याने

जेसनच्या लहान वयात त्यािा चपता मृत्यभ पावल्यावर राज्य बळकावले . जेसन मोठा होऊन राज्य परत मागभ

लागला ते व्हा पेचलआसने अट घातली की कॉल्िीस येथील सोनेरी लोकर (golden fleece) जेसनने त्यास
प्रथम आणभन द्यावी. आगो नावाच्या जहाजातभन जेसन कॉल्िीसला गेला. ते थे राजकन्या मीडीआने सोनेरी

लोकर त्याला चमळवभन चदली व त्याच्या करवी आपल्या दोन भावांना ठार केले . मीडीआशी लवन करून
जेसन थेसलीस परतला. कपट करून मीडीआने पेचलआसला त्याच्या मलींकडभ न ठार केले . त्या

अपराधाबद्दल पेचलआसच्या पत्रांनी जेसन व मीडीआला राज्याबाहे र हद्दपार केले . ती उभयता आश्रयासाठी
कॉचरथला आली व जेसनने कॉचरथिी राजकन्या वलासी चहच्याशी लवन केले . या जेसनने केले ल्या

चवश्वासघाताने व अपमानाने खवळले ली मीडीआ आपल्या दृष्टीस पडते . ती जेसनला व कॉचरथिा राजा

क्रेओन यांना चशव्याशाप दे त असते . मीडीआ मंत्रतंत्र, जादटोणा जाणत असे. ती आपल्या कन्येला अपाय
करील या धास्तीने क्रेओन चतला व चतच्या मलांना हद्दपार होण्यािा हकभम सोडतो. मग कपटनीती लढवभन

मीडीआ क्रेओन व वलॉसी याना चवषयप्रयोग करते व जेसनवर सभड म्हणभन स्वतःच्या मलांनाही ठार करते .

शेवटी ॲपोलोने पाठचवले ल्या रथातभन मलांिे मृतदे ह घेऊन आकाशमागे ती चनघभन जाते . अथेन्सिा राजा
ईचजअस याने चतला अथेन्समध्ये आश्रय दे ण्यािे कबभल केले ले असते .

हे चनचमत्त करून गाचयकावृद
ं ाने अथेन्सिी गौरवगाथा मक्तकंठाने गाचयली आहे . या गणगानाने

नाट्यस्पधेत उपग्स्थत असले ले ग्रीक प्रेक्षक चनतराम् सखावले असतील यात शंकाि नाही. अथेन्स हे इतर
ग्रीक नगरराज्यांपेक्षा (city states) सवयि बाबतींत आघाडीवर होते हे आपण पाचहले ि. अथीचनअनांमध्ये

दोष नव्हते असे नाही. क्रौयय, सत्तालोभ, कपटीपणा हे दगण
य इतर ग्रीकांप्रमाणे त्यांच्यातही होते . पण या
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दगण
य ांवर पांघरूण घालणारा एक मोठा गण त्यांच्यात होता. सद्गण व सदािार यांिी थोरवी त्यांना

समजत होती; त्यावर त्यांिी श्रद्धा होती व या गणांिी अचधष्ठात्री दे वता अथेन्स ही नगरी आहे असा

अथीचनअनांिा, तसाि इतर ग्रीकांिाही दृढ चवश्वास होता, असे चदसते. कारण ग्रीक नाटकातील सारे ि
शरणाथी आश्रयासाठी अथेन्सकडे धाव घेताना चदसतात, व अथेन्स त्यांना उदार मनाने आश्रय दे ते.

हे राक्लीज त्याच्या जीवनािी शोकाग्न्तका झाल्यावर अथेन्समध्येि मनःशांतीसाठी गेला. राजा इचडपसच्या
शाचपत जीवनािी उदात्त अखेर अथेन्समध्येि झाली. अथेन्समध्ये सवांना मक्तद्ार होते असे ग्रीक
इचतहासकारांनीही वर्मणले आहे . र्थयभचसडाईडज (इ. पभ. ४९० ते ४००) या आद्य ग्रीक इचतहासकाराने

आपल्या ग्रीक लढायांच्या इचतहासात पेचरक्लीज (इ. पभ. ४९० ते ४२०) या मत्सद्दी व सेनानीच्या एका
प्रचसद्ध भाषणात यािा उल्लेख केला आहे . इतर ग्रीक नाटककारांप्रमाणे यरायचपडीजनेही या श्रद्धे ला
आपल्या नाटकातभन पष्टी चदली आहे .

यरायचपडीजमध्ये कथानकांिा आकृचतबंध कशलपणे रिण्यािे कसब नव्हते हे आपण पाचहले ि.

ॲचरस्टॉटलने आपल्या ‘काव्यशास्त्रात’ ‘मीडीआ’ मधील कथानकािा चवस्कळीतपणा स्पष्ट केला आहे .
‘मीडीआ’त अथेन्सिा राजा ईचजअस यािे पात्र व प्रवेश घातल्याबद्दल त्याने आक्षेप घेतला आहे . या
पात्राच्या आगमनािी काहीि पभवयतयारी नाटकात केले ली नाही व त्यािा काही पचरपाक झाले लाही

नाटकाच्या उत्तर भागात दाखवले ला नाही. मीडीआिे अॅपोलोच्या रथातभन चनगयमन, या दृश्यावरही
अॅचरस्टॉटलने टीका केली आहे . अॅचरस्टॉटलिा दं डक असा होता की, कथानकािा शेवट कथानकाच्या
पभवयभागातभनि उदभवला पाचहजे. तो आकग्स्मक योगायोग चकवा पभवयभागात उल्लेख नसले ल्या त्रयस्थ
व्यक्ती चकवा दे वदे वता यांिी मध्यस्थी यामळे झाले ला दाखवभ नये. मीडीआने केले ली स्वतःच्या मलांिी
अमानष हत्या ही घटनाही त्याने दोषास्पद ठरचवली आहे .

‘मीडीआ’ या नाटकातील प्रमख दोन पात्रांिे स्वभावरे खन लक्षणीय आहे . गौण पात्रांच्या

स्वभावचित्रांवर यरायचपडीज िारसा भर दे त नाही. सोिोक्लीजमध्ये एखादे दय्यम पात्रही मनावर खोल
ठसा उमटवभन जाते, तसे यरायचपडीजच्या नाटकात घडत नाही. या शोकनाट्यािी नाचयका मीडीआ चहिी
व्यग्क्तरेखा समथयपणे रे खाटली गेली आहे .

मीडीआ ही चतच्यावर झाले ल्या अन्यायािा बळी म्हणभन प्रथम आपल्यासमोर येते. गाचयकावृद
ं ाला व

प्रेक्षकांना चतच्याबद्दल अनकंपा व सहानभभती वाटते . पण पढे चतच्या अन्यायाबद्दल चतने घेतले ला सभड

अवास्तव, चनघृयण वाटतो व ती गायकवृद
ं ािी व प्रेक्षकांिी सहानभभती गमावभन बसते . अशा पाचपणीला आश्रय
चदल्यास अथेन्स ही पण्यनगरीसद्धा कलं चकत होईल अशी भीती गाचयकावृद
ं व्यक्त करतो.

मीडीआ व जेसन या दोन व्यग्क्तचित्रांत यरायचपडीजने दोन संस्कृती, मानवाच्या अंतरंगातील दोन

वृत्ती सभचित केल्या आहे त. यरायचपडीजच्या शेवटच्या ‘बाकाई’ या उत्कृष्ट नाटकात या दोन वृत्तींिा संघषय
उत्कटपणे रेखाटला गेला आहे . कॉचरथसारख्या ससंस्कृत राष्ट्रािी संस्कृती व कॉल्िीससारख्या
असंस्कृत, रानटी राष्ट्रािी आिार-चविारमभल्ये यांच्यातील चवरोध या दोन व्यग्क्तचित्रांत उठावाने

दाखचवला आहे . मीडीआ ही आचदम केवळ पार्मथव सामर्थयािी, आंधळ्या, अचववेकी प्रवृत्तीिी प्रतीक आहे ,
तर जेसन हा चववेकी, ससंस्कृतते िी नीचतमभल्ये मानणारा आहे . दसराही एक चवरोध या दोन व्यग्क्तरेखांत

सभचित केले ला आहे . मीडीआ ही मानवाच्या मनातील सहजप्रवृत्तीिी प्रतीक आहे . या अंतःप्रवृत्तींना संयम,
चववेक ठाऊक नाही, सत्यासत्यािी, भल्याबऱ्यािी त्यांना िाड नाही. मीडीआ प्रीचतभावनेत तशी द्े षातही
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आत्यंचतक पचरसीमा गाठते. चविारानरूप चतिा आिारही नीचतमभल्यांना धाब्यावर बसवणारा आहे .

जेसनच्या प्रेमाखातर ती चपत्यािा चवश्वासघात करते , भावांना ठार करते, प्रेमाने द्े षात रूपांतर झाल्यावर
ती कपटाने त्याच्या पत्नीिा, सासऱ्यािा व पत्रांिा घात करते . याउलट जेसन हा चववेकी, संयमशील आहे .
भावनांच्या आहारी तो जात नाही. त्यामळे तो काहीसा रूक्ष, चहशोबी मनोवृत्तीिा वाटतो. पण ग्रीकांना ही

आिारचविारातली प्रमाणबद्धता (moderation) चप्रय होती. ‘अचतरे क नको’ हे त्यांिे ब्रीद होते. ‘मीडीआ’ व
‘बाकाइ’ या नाटकांत यरायचपडीजने असे दाखवण्यािा प्रयत्न केला आहे की ससंस्कृत, चववेकी
म्हणवणारी माणसे अंतःप्रवृत्तीिे मक्त भावचवश्व, काययकारणभावाच्या पलीकडच्या अनभभती यांिी अवहे लना

करतात, पण त्यामळे शेवटी त्यांच्या वाट्याला दःख, अपरंपार यातना, प्रसंगी सवयनाशही येतो. ग्रीक
चविारसरणीप्रमाणे जीवनात संस्कृती व सौख्य यांिा संगम साधण्यासाठी सवणयमध्यािा (golden mean)
मागय मानवाने स्वीकारला पाचहजे. योवयायोवयाच्या, सत्यासत्याच्या पारंपचरक, रूढ कल्पनांना आग्रहाने

चिकटभ न न बसता, बदलत्या पचरग्स्थतीला अनसरून त्यांच्यात लवचिकपणा आणला पाचहजे, तरि
जीवनािा समतोल साधभन मानवाला सखशांती लाभेल. सृष्टीतील व मानवी मनातील आचदम शक्ती
संस्कृतीच्या बाजभच्या नसतात. ॲपोलो ऑचरस्टीजला माते िा वध करायला सांगतो व अपराधी मीडीआला

स्वतःिा रथ पाठवतो. मानवाने या चवरोधी शक्तींशी झगडभ न त्यांना संयचमत केल्या पाचहजेत; भावनांवर
चववेकािा, बचद्धवादािा पगडा बसवला पाचहजे.

यरायचपडीजच्या नाटकात तीव्र संघषाऐवजी चवरोधी पक्षात समतोलता दाखचवण्यािी प्रवृत्ती जास्त

प्रमाणात आढळते . मीडीआबद्दल नाटकाच्या आरंभी नाटककाराने सहानभभती चनमाण केली आहे ,
त्यािप्रमाणे जेसनिा पक्षही त्याने सयग्क्तकपणे पढे मांडला आहे . जेसन स्वदे शातभन चनवाचसत झाला होता.
आश्रयदात्या क्रेओनशी त्याला दृढ स्नेहसंबध
ं जोडायिे होते म्हणभन त्याने कॉचरथच्या राजकन्येशी चववाह
केला. मीडीआला अन्याय करण्यािा त्यािा इरादा नव्हता. आपली मले सरचक्षत वातावरणात वाढभ न पढे

आपल्या घराण्यािे नाव उजळतील अशी त्याला उमेद होती. पण मीडीआ आतताईपणाने क्रेओनला व
वलॉसीला चशव्याशाप दे ऊ लागली. चतिी मंत्रसामर्थयाबद्दल ख्याती होतीि. ते व्हा ती आपल्या मलीला

अपाय करील या धास्तीने क्रेओनने चतला व चतच्या मलांना हद्दपार करण्यािा हकभम सोडला ते व्हा जेसनला
त्याच्यापढे काही बोलता येईना. चतिी व मलांिी आपल्या स्नेह्यांकडे व्यवस्था करण्यािी तयारी त्याने

दाखवली होती, पण मत्सराने अंध झाले ल्या मीडीआने त्याच्या अपराधाबद्दल - तो अपराध ठरत असलाि
तर - त्याला जी अवास्तव घोर चशक्षा केली, ती पाहभ न प्रेक्षकांना जेसनबद्दल अपरंपार सहानभभती वाटते .

याप्रमाणे नाटकातल्या मध्यवती व्यक्तीबद्दल करुणा व नंतर मीडीआच्या अघचटत आिरणामळे

भयिचकतता, प्रेक्षकांच्या व वािकांच्या मनात उदभवते व नंतर त्या अचतचरक्त भावनांिे चवरे िन होऊन
मनाला एक प्रकारिी समधातता येते. ॲचरस्टॉटलला अचभप्रेत असले ले शोकनाट्यािे उचद्दष्ट गाठले

गेल्यामळे ‘मीडीआ’ ही यरायचपडीजिी एक समथय शोकाग्त्मका समजली जाते. चशवाय प्रत्यक्ष वस्तग्स्थती

व चतच्याबद्दल व्यक्तीिी प्रथम असले ली कल्पना यांतला चवरोध प्रतीत झाल्यावर शोकनाट्य उद भवते .
मीडीआला, जेसनच्या अंतःकरणात आपल्याचवषयीिी प्रीती व आपण त्याला केले ल्या साहाय्याबद्दलिी
कृतज्ञता ओतप्रोत भरली आहे असे वाटत होते . पण नंतर चतिा भ्रमचनरास होऊन चतच्या अनभवास येते

की, जेसन प्रीतीच्या भावनेपेक्षा प्रचतष्ठा, सरचक्षतता, भावी यश यांना जास्त महत्त्व दे तो. आपली िसवणभक

झाल्यामळे तळमळभ न ती म्हणते ‘‘खरे सोने व खोटे सोने यांतला िरक ओळखण्यासाठी जसे चनकष
उपलब्ध असतात, तसे माणसांिीही पारख करायला दे वाने मानवांना चनकष का बरे उपलब्ध करून चदले

अनु क्रमणिका

नाहीत? पाचहल्याबरोबर माणसांच्या अगोपांगावरील बाह्य खणांनी तो सष्ट आहे की दष्ट आहे हे समजण्यािी
सोय असायला हवी होती. म्हणजे माझ्यासारख्या माणसांिी िसवणभक होणार नाही.’’

सत्य वस्तग्स्थती व चतच्याबद्दलिा प्राथचमक खोटा आभास यामधील चवरोध व त्यािी शोकनाट्यात

होणारी पचरणती ही मध्यवती कल्पना यरायचपडीजने त्याच्या ‘चहपॉचलटस’ या शोकाग्त्मकेतही गंिली
आहे .

‘चहपॉचलटस,’ ‘मीडीआ’, नंतर समारे तीन वषांनी स्पधे त सादर झाले .
या नाटकात कथानकािे तीस धागे आहे त. पचहला धागा : राजा थीचसअसिी राणी िीड्रा चहच्या

मनात चतिा सावत्र मलगा चहपॉचलटस याच्याबद्दल उदभवले ली चवषयवासना, व चहपॉचलटसने

चझडकारल्यावर चतने केले ला आत्मघात; दसरा धागा : चतने चलचहले ल्या िसव्या चिठ्ठीने थीचसअसिा
चहपॉचलटसचवषयी झाले ला अपसमज व त्याने पत्राला चदले ला शाप व त्या शापामळे चहपॉचलटसिा घडभ न

आले ला मृत्यभ; चतसऱ्या धावयात आटे मीसच्या वस्तग्स्थचतकथनाने थीचसअसिा गैरसमज दभ र होऊन
बापले कांिा झाले ला समे ट व थीचसअसला चमळाले ली क्षमा.

चहपॉचलटसमधली मध्यवती कल्पना या चतन्ही धावयांना एकत्र गंिते . ही कल्पना म्हणजे

वस्तग्स्थतीबद्दल माणसािी झाले ली चवपरीत कल्पना व त्यामळे त्याच्या हातभन झाले ल्या कृतींिी चवनाशात
पचरणती ही कल्पना हा शोकाग्त्मकांिा गाभा आहे . ग्रीक नाटकात ही िसवणभक चनयती अथवा रुष्ट-दष्ट

दे व-दे वतांकडभ न होते . शेक्सपीअरच्या इंग्वलश शोकाकाग्त्मकांत खलनायक, नायकाच्या स्वभावदोषािा
िायदा घेऊन त्यािी िसवणभक करून त्याला चवनाशाप्रत पोिचवतात. अथेल्लोला आयागो हा खलपरुष

आपला सच्चा चमत्र वाटतो. आयागो अथेल्लोच्या भाबड्या स्वभावािा िायदा घेऊन त्यािी पत्नी डे ग्स्डमोना
ही व्यचभिारी असल्यािे, कपटनाटक रिभन त्याला भासवतो. अथेल्लो डे ग्स्डमोनाला ठार मारतो व नंतर ती

पचवत्र असल्यािी वस्तग्स्थती उघडकीस आल्यावर आत्मघात करतो. मॅक्बेथने िेटचकणीवर चवश्वास
ठे वल्यामळे तो उन्मागी होतो व स्वतःच्या सरचक्षतते बद्दलच्या िसव्या आत्मचवश्वासाने शेवटी त्यािा घात

होतो. राजा चलअरला मली चपतृभक्त व प्रेमळ वाटतात; िसगत होऊन, राज्य वाटभ न दे ऊन तो चनष्ट्कांिन
होतो. शेवटी मलींिे स्वाथी, उलट्या काळजािे स्वरूप उघडकीस येते व हालअपेष्टा होऊन तो मृत्यभ

पावतो. पढे इब्सेन या नाटकामध्ये हे िसवणकीिे काम कौटं चबक व सामाचजक संकेत करतात व
शोकाग्त्मका रंगमंिावर अवतरते . The doll’s house मध्ये नोराला पचतप्रेमािी व आपल्या स्वगृहातील
सन्माननीय स्थानािी खात्री वाटत असते . पण पढे चतिा भ्रमचनरास होतो. नवऱ्याला परस्पर प्रेमापेक्षा
सामाचजक प्रचतष्ठेिे मोल जास्त वाटत असते असे चतला कळभ न येते व ती गृहत्याग करते . चहपॉचलटसमध्ये

िीड्राच्या चिठ्ठीमळे थीचसअसिा चहपॉचलटसबद्दल भलताि ग्रह होतो व त्याच्या शापाने, शोकांचतका घडभ न
येते. पढे आटे मीसदे वते ने भ्रमचनरास केल्यावर सवय उलगडा होऊन थीचसअस पिात्तापाने व दःखाने
होरपळभ न जातो.

िीड्रािे स्वभावरे खन कार प्रभावी झाले आहे . चतच्या अंतरंगात पचतप्रेम व सच्छीलता आचण

चहपॉचलटसबद्दलिी कामभावना यामध्ये िालले ल्या अचततीव्र झगड्यामळे चतिी होणारी तडिड चतला
शोकाग्त्मकेिी प्रत्ययकारी नाचयका बनवते. यरायचपडीजने िीड्रावरि सारे नाटक केंचद्रत केले असते तर हे
नाटक सोिोक्लीसच्या ‘राजा इचडपस’ या अत्यत्कृष्ट श्रेष्ठ शोकाग्त्मकेच्या तोडीिे ठरले असते .

अनु क्रमणिका

चहपॉचलटसिी व्यग्क्तरे खा मात्र चततकीशी प्रभावी झाले ली नाही. त्यािा आपल्या पचवत्र्याबद्दलिा

अचभचनवेश एकांगी व अचतशयोक्त वाटतो. त्याच्या अंतरंगात िीड्रासारखा चवरोधी प्रवृत्तींिा मनोवेधक

संघषय नाही. िीड्राबद्दलिी त्यािी भावनारचहत वृत्ती-ना अनकंपा, ना चवषाद, ना क्रोध–िारि,
अनैसर्मगकरीत्या थंड वाटते . त्याच्या मृगयावेड्या जीवनािे चित्र प्रारंभी आकषयक वाटते पण पढे ते चिक्के
पडभ न जाते . त्यािा एकमागीपणा स्पष्ट होत जातो, व त्यामळे ि शेवटी त्यािा घात होतो.

िीड्रािी दाई-साऱ्या ग्रीक शोकाग्त्मकांत अशी आपल्या वैचशष्ट्ट्याने उठभ न चदसणारी दाई

आढळणार नाही-मनावर खोल ठसा उमटवभन जाते. ही वृद्ध स्त्री, आधचनक, ससंस्कृत मनाला रांगडी

वाटे ल पण ती अंतःकरणातील सहजप्रवृत्तींना अनसरून वागणारी, चनसगाच्या हाकेला ओ दे णारी अशी

यरायचपडीजने रे खाटली आहे . यरायचपडीजला अशा व्यग्क्तरे खांिे आकषयण वाटत असले ले त्याच्या सवयि
नाटकांतभन लक्षात येते. या दाईिी आपल्या मालचकणीबद्दलिी कळकळ, चतला मदत करण्यािी सच्ची
सदभावना व त्यासाठी चतने लढवले ल्या क्लृ प्त्या मन आकषभन
य घेतात. चतच्या या यक्त्याप्रयक्त्याि पढील
आपत्तींिे उगमस्थान ठरतात व म्हणभन या शोकाग्त्मकेत चतिे पात्र महत्त्वािे म्हटले पाचहजे.

गाचयकावृद
ं िीड्राबद्दल प्रथम आस्था दाखवतो पण नंतर तो मवध राहतो. चहपॉचलटसच्या

भागधेयात वृद
ं ाला काहीि रस नसावा, नाहीतर भावी घचटतांिी काहीतरी सभिना त्याने त्याला चदली
असती.

या नाटकातील दभ तांिी भाषणे िारशी नाट्यपभणय नाहीत ग्रीक नाटकांतभन, जे प्रसंग-यद्ध, मृत्यभ

वगैरे-रंगमंिावर प्रदर्मशत करता येत नाहीत त्यािे वणयन दभ तांच्या भाषणात असते . ते एखादी सनसनाटी

बातमी आणतात व भावी शोकनाट्यािे बीज त्यांच्या भाषणात सभचित झाले ले असते . पण चहपॉचलटसमधील
दभ तांिी वक्तव्ये अशी नाट्याने रसरसत नाहीत, ती िक्त घडले ल्या घटनांिे सरळसाधे कथन करतात.

मृगयेिी अचधष्टात्री ग्रीक दे वता आटे मीस या नाटकात रंगमंिावर प्रत्यक्ष प्रगट होते . प्रणयदे वता

ॲफ्रॉडायटी चहिा प्रभाव तर सवय नाटकभर जाणवत राहतो. या दोन दे वतांमधले वैर हे ि शोकनाट्यातील

घचटतांिे उगमस्थान असे सिवले आहे . आटे मीस या कमारी मृगयादे वते िा भक्त, ब्रह्मिारी, मृगयाशोकीन
चहपॉचलटस याला प्रीचतदे वता ॲफ्रॉडायटी संकटात ढकलते . आटे मीस आपल्या भक्ताला वािवभ शकत

नाही पण शेवटी प्रकट होऊन ती थीचसअसला सत्यदशयन घडवते व चहपॉचलटसला, मरणोत्तर तो चववाहे च्छभ
तरुणतरुणींना पभजनीय राहील, असे वरदान दे ते. खरे म्हणजे या दे वता सृष्टीतील मभलभभत शक्तींपैकी
असभन, माणसाच्या मनातील काही अंतःप्रवृत्तींच्या त्या प्रतीक आहे त, असे यरायचपडीजला सिवावयािे
असावे. िीड्रा एके चठकाणी म्हणते की अचतचरक्त कामभावना ही चतच्या आईकडभ न आनवंचशकतेने चतच्या

रक्तात उतरली आहे . चहपॉचलटसच्याही रक्ताति एकमागीपणा आहे . सहजप्रवृत्ती अचतचरक्त झाल्या की
अचरष्ट ओढवते . त्यांना संतचलत राखणे हाि ही अचरष्टे टाळण्यािा मागय आहे . या अंतःप्रवृत्ती चववेक चकवा

नीचतचनकष ओळखीत नाहीत. अंत:प्रवृत्तीिे प्रतीक अशा या दे वदे वी जरी वेळोवेळी ‘‘आम्ही दे व, दष्टांिा

चवनाश करतो,’’ असे घोचषत करीत तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे झाल्यािे अनभवास येत नाही. चहपॉचलटस,
थीचसअस यांच्या हातभन काय दष्ट कृत्ये घडली होती? केवळ मत्सरामळे ि त्यांिा नाश या दे वतांनी केला.

अनु क्रमणिका

चहपॉचलटस ही शोकाग्त्मका त्यातील शोकनाट्याच्या उत्कृष्ट आचवष्ट्काराबद्दल व समथय

रसोत्कषाबद्दल प्रचसद्ध आहे . मात्र दे वदे वतांिी ले खकाने रे खाटले ली व्यग्क्तचित्रे िारशी स्पृहणीय
नसल्यामळे , प्रिचलत धमयश्रद्धाना त्याने धक्का चदल्याबद्दल समकालीनांनी त्याला दोष चदला आहे .

‘हे कॅबी’ ही शोकाग्त्मका इ. पभ. ४२५ साली सादर झाली. या नाटकात कारुण्य व भयिचकतता

यांिी परमावधी झाली आहे .

हे कॅबी ही प्राॲमिी पत्नी, रॉयिी महाराणी. ग्रीकांनी रॉयिा पाडाव केल्यावर नगरी लटली व

जाळपोळ करून रायच्या राजवंशातील चस्त्रयांना बंदीवान करून ते परत चिरले . या बंदीवानांत हे कॅबी व
चतिा पचरिाचरका पचरवार आहे . गाचयकावृद
ं या बंदीवान सेचवकांिाि आहे . हा वृद
ं सारखा रॉयच्या
पराभवािी व आपल्या भीषण भचवतव्यािी शोकगीते गात राहतो. नाटकाच्या आरंभीि, एकेकाळी महाराणी

असले ली हे कॅबी शोकग्रस्त होऊन धरणीवर धळीत पडले ली चदसते , ते व्हा प्रेक्षकांिे हृदय गलबलभ न जाते .
पण हा केवळ चतच्या ददै वािा प्रथम अवतार आहे , एकंदर दशावतारांिे दशयन पढे क्रमाने घडत जाते . रॉय

सोडण्यापभवी ग्रीकांनी ॲचकलीजच्या आत्म्याला शांत करण्याकचरता, कृतज्ञतापभवक
य , रॉयिी राजकन्या
पॉलीक्सेना चहिा बळी दे ण्यािे ठरवले आहे अशी बातमी येते. त्याबद्दल हे कॅबी शोक करीत असतानाि
चतच्या पत्रािा मृतदे ह चतच्या नजरे समोर येतो. रॉयच्या भीषण रणकंदनानंतर हा एवढाि चतिा पत्र ठरला

होता. त्याच्या माताचपत्यांनी सरचक्षतते साठी त्याला आपला स्नेही पॉलीमे स्टर याच्याकडे , बरोबर चवपल
धन दे ऊन, पाठचवले होते . रॉय पडल्यािे कळल्यावर पॉलीमे स्टरच्या मनात पाप येते. धनाच्या लोभाने तो

मलाला ठार मारून त्यािा मृत दे ह समद्रात िेकतो. तो वाहात आले ला दे ह उिलभ न हे कॅबीिी दासी

चतच्यापढे आणते . आता हे कॅबीच्या शोकाला पारावार राहात नाही, पण लवकरि दःखािी जागा प्रखर
सभडभावना घेते. ती पॉलीमे स्टरला व त्याच्या दोन मलांना बोलावभन घेते व आपल्या दासींच्या मदतीने
मलांना ठार करून पॉलीमे स्टरिे डोळे िोडते . पॉलीमे स्टर तळमळभ न, तडिडभ न हे कॅबीला शाप दे तो.

यरायचपडीजच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे नाटकात दोन कथानके आहे त, व त्यांना जोडणारा दवा

हे कॅबी ही आहे . पचहले कथानक पॉलीक्सेनाच्या बचलदानािे. पॉलीक्सेनािी व्यग्क्तरेखा अत्यंत उदात्त अशी
यरायचपडीजने रे खाटली आहे . त्याच्या इतर नाटकांत, बऱ्याि चठकाणी, यरायचपडीजने स्त्रीजातीवर कडक

टीका केली आहे . त्यामळे तो स्त्रीद्े ष्टा होता असा समज झाला होता. त्याच्या दोन्ही चववाहांत , त्याला
गृहसौख्य न चमळाल्यामळे तो सवयि चस्त्रयांना दभ षण दे ई असे काही समीक्षक मानतात. पण हे खरे नसावे.
चस्त्रयांिी उदात्तचित्रेही यरायचपडीजने रे खाटली आहे त. पॉलीक्सेना हे त्यांपक
ै ी एक होय. ही कोवळी

राजकमारी मोठ्या धैयाने मृत्यभला सामोरी जाते . ग्रीकांच्या गलामचगरीत भावी जीवन व्यतीत करण्यापेक्षा
मृत्यभ चतला शतपटीने बरा वाटतो. चतिी ही करुणरम्य व्यग्क्तरे खा वािकांच्या हृदयाला चभडते .

दसरे कथानक पॉलीमेस्टर यािे. त्याच्यावर अघोरी सभड घेणाऱ्या हे कॅबीिे वणयन गहयणीय वाटते व

चतच्याबद्दल पचहल्या भागात वाटणारी करुणा व सहानभभती नाहीशी होते .

दोन्ही कथानकांत, राजकीय व यद्धकालीन गरज, म्हणभन अमानष कृत्ये खशाल करण्यािी

माणसांिी प्रवृत्ती दाखचवली आहे . यरायचपडीजच्या काळात पेलॉपनीससच्या लढायांनी अथेन्सिे वातावरण

ढवळभ न चनघाले . या अग्स्थर, अस्वस्थ पचरग्स्थतीिी छाप चठकचठकाणी त्याच्या नाटकात आढळते .
ॲचकलीजने रॉयच्या यद्धात ग्रीकांसाठी आपले प्राण वेिले . ते व्हा कृतज्ञते च्या पोटी त्यािी मागणी मान्य
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करून एका चनरागस मलीिा खशाल बळी चदला जातो. पॉलीमे स्टरने कचटल राजनीतीिा अवलं ब करून
चवश्वासघात केल्याबद्दल त्यािा सभड घेण्यासाठी हे कॅबी अॅगमे मनॉन या चवजयी ग्रीक सेनानीिी मदत मागते .
पण पॉलीमेस्टर ग्रीकांिा स्नेही आहे , हे कॅबीिा पक्ष घेऊन आपण त्याला चशक्षा केल्यास आपल्या ग्रीक

सैन्याला ते रुिणार नाही असा यग्क्तवाद करून ॲगमे मनॉन आपले अंग काढभ न घेतो. त्यामळे अगचतक
होऊन हे कॅबीला सापडे ल त्या मागाने सभड उगवण्यािे कृत्य स्वतःि पार पाडावे लागते.

प्रास्ताचवक, हे कॅबीिा मृत पत्र, पॉलीडोरस याच्या चपशाच्चाच्या तडाडी घातले आहे . यरायचपडीजच्या

नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे ते कथनात्मक असभन त्यात कथानकािी सवय पाश्वयभम
भ ी स्पष्ट केली आहे .
भरतवाक्याने एकंदर नाटकातील चवषण्ण व दसऱ्या कथानकातील अस्वस्थ करून टाकणाऱ्या
वातावरणावर कळस िढवला आहे .

‘‘कोणत्याही मत्यय मानवाच्या सोबतीला सौख्य चकवा भावय त्याच्या अंतापयंत सतत राहात नाही.’’
ॲचरस्टॉटलने घालभ न चदले ल्या दं डकािे पालन गाचयकावृद
ं ाने केले ले चदसत नाही. सवय घटनांत

प्रत्यक्ष चकवा मनानेही वृद
ं भाग घेत नाही. हे कॅबीच्या जीवनातील शोकनाट्याबद्दल चवशेष कळकळ त्यांना
वाटत नाही. या बंदीवान चस्त्रया आपल्या ददै वाबद्दल व भावी दःखी जीवनाबद्दलि सारखी रडगाणी गात

राहतात, व मधभन मधभन, इतर नाटकांत दभ त करीत असले ले कायय-घडले ल्या गोष्टींबद्दल कथनात्मक
माचहती दे णे हे करतात. इतर नाटकांतील वृद
ं ाप्रमाणे त्या घचटतांवर मतप्रदशयन करण्याच्याही भानगडीत
पडत नाहीत, कारण त्या सवय घचटतांपासभन मनानेही अचलप्ति असतात.

या नाटकात यरायचपडीजच्या नाटकात आढळणारी वैिाचरक क्रांती चदसभन येते. या नाटकातील

दसऱ्या कथानकात नाटककार स्पष्ट करतो की, ‘मानव यातनांिा बळी होतो, चवनाशाच्या गतेत पडतो
त्याला त्यािाि मभखयपणा, पापी प्रवृत्ती व चनघृयणता जबाबदार आहे . समकालीन ग्रीकांच्या समजतीप्रमाणे

चनयती, योगायोग चकवा दे वांिा कोप नव्हे .’ पॉलीमे स्टर आपल्या धनलोभाने व हे कॅबी आपल्या चनघृण
य तेने
चशक्षेस पात्र होतात.

राजकीय व यद्धचवषयक नीतीिा घचटतांवर पडणारा प्रभाव हे तत्कालीन प्रेक्षकांना या नाटकाबद्दल

आकषयण वाटण्यास कारण झाले असले पाचहजे. आजच्या वािकांना या नाटकातील काव्यपंक्तीतील

भावबंध व चभन्न स्वभावाच्या व चभन्न दृचष्टकोणांच्या व्यक्तींच्या संवादातील नाट्य आकषभन
य घेईल. हे कॅबीिा
प्रथम भागातील अपत्यांबद्दल शोक काळजाला हात घालतो. ओचडसस पॉलीक्सेनाच्या बचलदानाबद्दल
हे कॅबीशी बोलतो ते व्हा त्या दोघांिा, व हे कॅबी ॲगमे मनॉनपाशी पॉलीमे स्टरिा सभड घेण्यासाठी मदत मागते

ते व्हािा त्या उभयतांिा संवाद भाषेच्या दृष्टीने मोठा प्रभावी, आशयाने बद्धीला आकषयक खाद्य परवणारा व

मानवी स्वभावाच्या चवचवध पैलं भ वर भेदक प्रकाश पाडणारा आहे . पॉलीक्सेनािे बचलदान व हे कॅबीिे दःख व
दै न्य पाहभ न करुणा, व नंतरिे हे कॅबीिे सभडाप्रीत्यथयिे भीषण नाट्य व पॉलीमे स्टरच्या यातना व त्याने

चदले ला शाप यांनी भयिचकतता, या भावनांिा प्रेक्षकवािकांच्या हृदयात प्रक्षोभ होऊन, नंतर त्यांिे
भरतवाक्यात चवरे िन होऊन शोकनाट्याच्या पचरणामािी पभतयता होते .

हे राक्लीज (भ्रांतचित्त) ही संग्रहातील िौथी शोकांचतका. यरायचपडीजिे ‘हे राक्लीज’ नावािे

दसरे ही एक नाटक असल्यामळे या नाटकाला त्याच्या कथानकावरून हे राक्लीज (भ्रांतचित्त) या नावाने
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ओळखण्यात येते. हे राक्लीज हा हक्ययलीस या नावाने आपणास जास्त पचरचित आहे . अिाट बल व चनभयय,
अलौचकक शौयय याबद्दल तो चवख्यात आहे . त्याच्या अनपग्स्थतीत त्याच्या राज्यािी व कटं चबयांिी झाले ली
ददय शा नाटकाच्या आरंभीि दृष्टीस पडते व त्याच्या प्रभावी व्यग्क्तमत्वािा प्रत्यय येतो. हे राक्लीज आपले

राज्य व कटं ब क्रोओनवर सोपवभन आपले बारावे वीरकृत्य पार पाडण्याकचरता पाताळलोकात गेला होता
पण लायकस या दरात्म्याने क्रेओनला चपटाळभ न लावभन राज्य बळकावले व तो हे राक्लीजच्या कटं बािी

हत्या करण्यास प्रवृत्त झाले ला नाटकाच्या आरंभीि चदसतो. रंगमंिावर पचवत्र वेदीच्याभोवती हे राक्लीजिा

वृद्ध चपता ॲम्फ्रीचरऑन, पत्नी व मले गभयगळीत होऊन, प्राथयना करीत बसले ले आहे त. लायकस,
हे राक्लीज मृत्यभ पावला असावा, अशी चनरगयल बडबड करीत त्यांच्या मनोव्यथेत भर टाकतो. त्याला त्या

सवांना प्लटोसदनी पाठचवण्यािी घाई झाले ली असते . कटं चबयांच्या व प्रेक्षकांच्या, आचण वािकांच्याही
तळमळीच्या पराकोटीच्या क्षणी हक्यल
य ीस येतो व लायकसिा वध करतो.

हा कथानकािा पचहला धागा. यरायचपडीजच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे या नाटकातही तीन अलग

कथानके आहे त.

कथानकािा दसरा धागा हक्ययलीसच्या वेडािा. हक्यल
य ीस व त्यािे कटं बीय यांच्या पनमीलनाच्या

आनंदाच्या क्षणी एकदम एक अचरष्ट उदभवते . ‘इचरस’ व ‘भ्रांतचित्तता’ या चपशाचच्चनी प्रगट होतात व
हे राक्लीजिे माथे चिरवभन टाकतात. त्याला असा भ्रम होतो की आपण पाताळलोकात आपल्या शत्रभंशी

झगडत आहोत व त्या आवेशाच्या झटक्यात तो आपल्या पत्नीला व मलांना ठार करतो. चपत्याकडे वळणार

तोि त्यािे वेड ओसरते व मग आपल्या हातभन घडले ल्या भयंकर कृत्यांिी जाणीव होताि, अत्यंत व्यचथत
होऊन तो आत्मघातास प्रवृत्त होतो.

आता कथानकािा चतसरा धागा सरू होतो. हे राक्लीजने पाताळातभन अथेन्सिा राजा थीचसअस

यािी सटका केले ली असते . तो थीचसअस, आता त्यािा परम स्नेही झाले ला असतो. तो येतो व

हे राक्लीजिे सांत्वन करून त्याला आत्मघातापासभन परावृत्त करतो व त्याला अथेन्समध्ये आश्रयस्थान दे ऊ

करतो. आता हे राक्लीजपढे दोन पयायी मागय आहे त. एक आत्मघात करून भयंकर मनोव्यथेतभन सटका
करून घेणे, व दसरा अथेन्समध्ये राहभ न यातना भोगीत, आत्मदं ड करून घेऊन स्नेहाच्या छायेत
दचरतापासभन मक्ती कालांतराने चमळवणे. हे राक्लीज दसरा मागय स्वीकारतो व नाटकािा शेवट होतो.

मानवाच्या व्यथेिे चित्रण हा यरायचपडीजिा आवडता व हातखंडा चवषय होता. हे चित्रण या

नाटकात परे पभर व प्रभावी झाले आहे . ॲम्फ्रीरीऑन, हे राक्लीजिी पत्नी व मले व नंतर स्वतः हे राक्लीज
यांिी तडिड प्रेक्षकांच्या व वािकांच्या हृदयाला पीळ पाडील अशी रे खाटली गेली आहे . पचहल्या

भागातील हे राक्लीजच्या कटं बावरील अचरष्टामळे करुणा व नंतर हे राक्लीजच्या वेडाच्या भरातल्या भीषण
कृत्यांमळे भयिचकतता, कातर चवस्मय या भावनांिा हृदयात प्रक्षोभ होऊन पढे थीचसअसच्या सौहादाने
जसा हे राक्लीजला तसा वािकांनाही चदलासा चमळतो व शोकाग्त्मकेिे उचद्दष्ट यथातर्थयपणे साधले जाते .

या नाटकात यरायचपडीजने प्रिचलत धार्ममक श्रद्धांना धक्का दे ऊन आपली ग्रीक दे वांबद्दलिी अश्रद्धा

थीचसअसच्या मखातभन व्यक्त केली आहे . हे राक्लीजिे वेड व त्यामळे त्याच्या हातभन घडले ली अपकृत्ये

याबद्दल बोलताना चवषादाने तो म्हणतो, ‘‘आपला वैरभाव प्रकट करून असे गहय णीय आिरण करणाऱ्या
दे वांना, दे व तरी कसे मानावे?’’ या नाटकात यरायचपडीजच्या धमयश्रद्धाचवषक दृचष्टकोणातील िरक अगदी
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स्पष्ट होतो. श्रेष्ठ शोकाग्त्मकाकार सोिोग्क्लस याच्या मते मानवाने दे वाचधदे व झ्यभसच्या सवयज्ञते वर, सवय
शग्क्तमत्त्वावर व न्यायबद्धीवर पभणय श्रद्धा ठे वावी. चकतीही आपत्ती आल्या तरीही श्रद्धा ढळभ दे ऊ नये तो

करतो ते सवयथा योवयि आहे ही भावना सतत बाळगावी पण यरायचपडीज प्रचतपादतो की, ‘‘दे व सदगणांिे
पतळे नाहीत, ते भरवशािे नाहीत, म्हणभन मानवाने स्वतःवरि श्रद्धा ठे वावी, आत्मचवश्वास दृढ करावा,
म्हणजे मग हे राक्लीजला थीचसअसच्या सौहादािी चमळाली तशी मदत मानवाला कठभ न तरी चनचिति

चमळे ल’’ यरायचपडीजिी ही धारणा, नकत्याि उदय पावभ लागले ल्या व ग्रीकांमध्ये पसरू लागले ल्या
संशयवादी सोचिस्टांच्या चविारधारे शी बरीिशी सदृश होती.

नसत्या संवादांनी नव्हे , तर सवय घटनांनीही हे नाटक वािकांिे मन गडाधळवभन टाकणारे, त्याला

संशयग्रस्त करणारे व त्याच्या मनात नाना प्रश्न उभे करणारे असे आहे .

शभरवीर म्हणभन गाजले ल्या हे राक्लीजिी अशी दहे री िसवणभक का व्हावी? माणसांकडभ न व

चनयतीकडभ नही तो नागवला जातो. दरात्म्यांिा, लायकससारख्या त्याच्या कटं चबयांच्या चजवावर उठले ल्या

दष्टांिा बंदोबस्त तो आपल्या अतल्य बलाने करू शकतो, पण आंधळ्या, दवृयत्त, अमानष शक्ती
त्याच्याचवरुद्ध चवनाकारण उभ्या ठाकल्या तर त्यांच्याशी मकाबला त्याने कसा करावा? त्यांना शरण जावे व
चनमभटपणे यातनांपढे मान तकवावी? या प्रश्नािे उत्तरही थीचसअसच्या मखातभन यरायचपडीजने वदचवले

आहे . थीचसअस हे राक्लीजला म्हणतो, ‘‘या शक्तींपढे मान तकवभन आत्मघात करू नको. या शक्तींना

आव्हान दे ऊन चसद्ध करून दाखव की चनरपराध मानव दबळा नाही; तो आपल्या चहमतीवर व आपल्या

चमत्रांच्या सौहादाच्या साहाय्याने या शक्तींना चजकभ शकतो.’’ या अचववेकी, दष्ट्प्रवृत्त शक्तींपढे , बाह्य
जगातील काहीही-उच्च कल, संपत्ती, प्रचतष्ठा, अचधकारपद चटकाव धरू शकत नाही. मानवािे सदािरण,
त्याने आयष्ट्यात दाखचवले ली वीरवृत्ती यािाही मलाचहजा त्या धरीत नाहीत. मानवाच्या हाती एवढे ि की

संकटात सापडल्यावरही आपली प्रचतष्ठा सोडायिी नाही, आपत्तीतसद्धा प्रसन्न राहायिे, चहमत हरायिी

नाही, मान वाकवायिी नाही. हा अंतरीिा चदवा उजळल्यानेि अखेर दचरतांिे चतचमर चनपटे ल ;
याव्यचतचरक्त बाहे रच्या जगातील कठल्याही आशेवर, आधारावर चवसंबण्यात अथय नाही.

नाटकातील गायकवृद
ं नगरीतील वृद्ध नागचरकांिा आहे . ते अगचतक, दबळे , नव्या जलमी

राजाच्या सत्तेखाली दबले ले असे आहे त. हे राक्लीजच्या हातभन लायकस ठार झाल्यावर ‘आमिा जना खरा
राजा आला; नवा, उपटसंभ राजा नष्ट झाला’ असे आनंदोदगार ते काढतात. पण एकंदरीने, ॲचरस्टॉटलने

चवचहत केल्याप्रमाणे या गायकवृद
ं ािा दबदबा वाटत नाही, प्रभाव पडत नाही, कथानकाला त्यािे साहाय्य
होत नाही.

‘बाकाई’ हे यरायचपडीजिे शेवटिे नाटक. ते त्याने मॅचसडोचनयात असताना चलचहले व त्याच्या

मृत्यभनंतर ते रंगमंिावर आले . हे यरायचपडीजिे सवांत उत्कृष्ट नाटक समजण्यात येते.

या नाटकातली मध्यवती कल्पना यरायचपडीजच्या अगदी पचहल्या नाटकात, ‘मीडीआ’त अंतभभत
य

झाली होती. मानवाच्या मनातील सहजप्रवृत्ती व ससंस्कृत समजल्या जाणाऱ्या प्रवृत्ती, यांमधील चवरोध व
संघषय ही ती कल्पना. त्याच्या इतर नाटकांतभनही हा चवरोध चिचत्रत केला गेला आहे . पण या नाटकात

त्यािी मांडणी पराकोटीिी समथय, नाट्यमय व काव्यमय आहे . यरायचपडीजने या नाटकात

रिनाकौशल्यािी परमावधी गाठली आहे . काव्यािा व नाट्यािा भाग पचरणामकारक, रसरशीत व जोरदार
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आहे , स्वभावरे खनातही ठसठशीतपणा आहे . या गणोत्कषांमळे ि ‘बाकाई’ हे यरायचपडीजिे सवोत्तम
नाटक गणले गेले आहे .

मानवांच्या अंतःकरणातील सहजप्रवृत्तींिे प्रतीक म्हणभन वारुणीदे व चडओनायसस सबंध नाटकात

वावरताना चदसतो. मात्र तो रंगमंिावर दे वस्वरूपात येत नसभन, एक ‘बाकाई’, बॅक्कसपंथीय
चडओनायससिा भक्त म्हणभन मानवरूपात प्रकट झाले ला चदसतो. बॅक्कस हा दे व मद्यािा, तसाि बेबंद
हषोन्मादािा आहे . गाचयकावृद
ं ाच्या (वृद
ं बाकाईंिा – या दे वाच्या भग्क्तणींिा आहे ) गीतांतभन स्पष्ट होते की

हा दे व आचशया खंडात आपल्या पंथािा प्रसार करून आता थीब्समध्ये आला आहे . थीब्सिा तरुण राजा
पेंचथअस हा स्वतःला बचद्धवादी म्हणवणारा असतो. पण खरे म्हणजे तो संकचित वृत्तीिा व आग्रही आहे .

त्याला हा भावनाचववश, उन्मत्त, नीचतमभल्यांना नाकारणारा पंथ पटत नाही. त्याला ते केवळ वासनाकांड

वाटते . चडओनायसस त्याला त्याच्या या चवरोधाबद्दल चशक्षा करण्यािा संकल्प करून थीब्समधल्या सवय
चस्त्रयांना, भरळ पाडभ न, चसथेचरआ पवयतावरील रानावनात नेऊन सोडतो. ते थे त्या स्वच्छं दपणे नाित उडत

चडओनायससिी स्तचतस्तोत्रे गात मक्तचवहार करीत राहतात. पेंचथअसिी माता ॲगावे ही त्यांिी प्रमख
असते . पेंचथअस मानवस्वरूपातील चडओनायससला पकडभ न बंदीशाळे त टाकतो. पण अनेक िमत्कार

करून चडओनायसस, स्वतःला मक्त करतो. राजवाडा पडतो, जळतो. मग चडओनायसस, पेंचथअसला
भरळ घालभ न, बाकाईिे नृत्यगान पाहण्यासाठी त्यांच्या संिारस्थानाकडे त्याला घेऊन जातो. ते थेि एका

झाडावर बसभन, टीकादृष्टीने बॅक्कसच्या भग्क्तणींिे नािरंग पाहात असताना, तो या चडओनायससच्या
भग्क्तणींच्या दृष्टीस पडतो. त्यांच्या तावडीत सापडल्यावर त्यािे हाल हाल होतात व उन्मादाच्या भरात
त्यािी माता पेंचथअसच्या दे हािे तकडे तकडे करते .

यरायचपडीजने प्रथमि, ॲचरस्टॉटलच्या चनयमात बसेल असे एकसंध कथानक ‘बाकाई’त

हाताळले आहे व ते अत्यंत वेगाने व सामर्थयाने िढवीत, िलवीत नेले आहे . अवध्या पन्नास ओळीत

प्रास्ताचवक आटपभन कथानक गती घेऊ लागले व मोठ्या जोषात पढे पढे सरकते . मधभन मधभन चवखरले ला
बाकईवृदाच्या उन्मादगीतातील काव्यािा िलोरा मन मोहभ न टाकतो. पेंचथअसिा वृद्ध चपता व वृद्ध
भचवष्ट्यवेत्ता टायरे चसअस बॅक्कसभग्क्तणींच्या मे ळाव्यात सामील होण्यासाठी कंबर बांधतात. नृत्यानरूप वेष

िढवभन, बॅक्कसिा प्रतीक असा पल्लवभभचषत दं ड हाती येऊन वनाकडे चनघतात तो प्रवेश या प्रिंड वेगवान,
चित्तथरारक शोकनाट्यात जरा मन चरझवभन त्यावरिा ताण सैल करतो. या नाटकातील स्वभावरे खनही
इतर नाटकांपेक्षा आपल्या रे खीवपणाने उठभ न चदसते .

पेंचथअस हा नाटकािा मध्यचबदभ , या शोकनाट्यािा नायक, मभळिा सस्वभावी, सरळ, चनरुपद्रवी,

पण संकचित मनोभभचमकेिा. दृश्यसृष्टीच्या पल्याडच्या भावचवश्वािा वेध घेणाऱ्या कल्पनाशक्तीिा त्याच्या

चठकाणी संपभणयपणे अभाव आहे . तो रूक्ष मनोवृत्तीिा, थंड, उथळ आहे . बेभान करणाऱ्या हषोन्मादात
चवरघळभ न जाणे या वृत्तीिा त्याला अथयि लागत नाही, व तो अथय जाणभन घेण्यािी त्यािी तयारीही नाही. तो

स्वतःच्याि मतांच्या आग्रही आभानवेशात, त्यांना चिकटभ न राहण्यािा हट्ट धरतो व त्यामळे अखेरीस त्यािा
चवनाश होतो.

असा चनरस, ऱ्हस्व दृष्टीिा, आकं चित मनोवृत्तीिा, स्वतःच्या प्रचतष्ठेच्या मखवट्यावर सरकती पडभ

न दे णारा पेंचथअस एका बाजभला तर दसरीकडे सौंदययपभजक, अचतवास्तव जगािा साक्षात्कार होऊन त्या
आनंदात बेभान होऊन, मक्तकंठाने गाणाऱ्या, थयथय नािणाऱ्या बाकाईिा समभह व त्यांिा तशाि वृत्तीिा
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आराध्यदे व चडओनायसस यांच्यामधला चवरोध यरायचपडीजने चठकचठकाणी, ठळकपणे स्पष्ट केला आहे व
त्यामळे अत्यत्कृष्ट नाट्य चनमाण झाले आहे . कारण चवरोध, संघषय हा नाट्यािा प्राण आहे .

ॲचरस्टाटलने ग्रीक नाट्यमंथनातभन काढले ल्या अनेक चनष्ट्कषांपैकी एकाला धरून, यरायचपडीजने

आपला गाचयकावृद
ं हे नाट्यातले एक चक्रयाशील पात्रि बनचवले आहे . हा वृद
ं नाटकातील वातावरणाशी

एकजीव झाला आहे . कथानकात घडणाऱ्या घटनांिी तो आत्मीयतेने ििा करतो, नाटक व्यापभन
राचहले ल्या अदभतरम्य, गभढगचपत वातावरणाला आपल्या गीतातील सरानी, नतयनाच्या तालांनी पष्टी दे तो.

पेंचथअसच्या अटळ शोकान्तात सचक्रय भाग घेतो व अखेरीस आपल्या पंथाच्या चवजयघोषाने सारा पचरसर
दणाणभन टाकतो. यरायचपडीजच्या इतर नाटकांतील गायकवृद
ं ांप्रमाणे तो अचलप्त चकवा स्वतःमध्येि गत
ं भन
राहत नाही.

या नाटकातील मध्यवती कल्पना यरायचपडीजने आपल्या मीडीआ व चहपॉचलटस या नाटकात

मांडली होती हे आपण पाचहले ि. मानवाच्या मनातील सहजस्िभती व नीचतमभल्यांिे सोयरसतक नसले ल्या

शक्ती दे वतारूपाने त्याने ‘चहपॉचलटस’ मध्ये आणल्या होत्या. उद्दाम कामभावनेिी दे वता ॲफ्राडायटी चहिा

प्रभाव पडले ली िीड्रा व मृगयादे वता आटे मीस चहच्या प्रभावाखालिा चहपॉचलटस; बेबद
ं प्रीती, तसाि द्े ष व
सभडभावना या अंतःप्रवृत्तींिी प्रतीक मीडीआ व ससंस्कृत, संयचमत, चववेकी मनोवृत्तीिा जेसन अशी द्ं द्े

त्याने रे खाटली होती व सहजप्रवृत्तींच्या प्रतीक अशा दे वतांिा अपमान करणाऱ्या मानवांिा कसा चवनाश
होतो ते ‘चहपॉचलटस’ व ‘मीडीआ’ या नाटकांतभन दाखचवले होते . पण ‘बाकाई’मध्ये हे द्ं द् जास्त समथय व
प्रत्ययकारी वठले आहे . त्यातील नाट्याला काव्यमयते िी व रे खीव ठाशीव स्वभावरे खनािी जोड

लाभल्यामळे त्यािी गणवत्ता वृचद्धगत झाली आहे . अथात ‘मीडीआ’मधल्या जेसनइतका, पेंचथअस
बचद्धप्रामाण्यवादी मानवांिे समथय प्रतीक नाही. तो बरािसा दबळा वाटतो. चडऑनायसस या आचदम
प्रवृत्तींच्या अवाढव्य शक्तींपढे संकचित बचद्धवाद चकती पांगळा पडतो हे जास्त उठावदारपणे

दाखचवण्यासाठीि यरायचपडीजने कदाचित पेंचथअसला असा कमकवत दाखवला असावा. चडऑनायसस

हा बद्धीच्या आवाक्यापलीकडच्या हषोन्मादाने, चनसगयपभजेत, दे वश्रद्धे त रममाण होणाऱ्या बेभान ब्रह्मानंदािे,
चत्रकालाबाचधत सत्ये, सौंदयय व चनरागसता यांिे प्रतीक आहे , व त्याच्या आराधनेने मानवाला परमसौख्य,
चनरंकश आनंद प्राप्त होणार आहे असे दशयचवले आहे .

पण या सहजप्रवृत्तींच्या प्रतीक अशा शक्तींना चवरोध करणाऱ्यांना मात्र कठोर दं ड भोगावा लागतो.

जेसन, चहपॉचलटस, पेंचथअस ही चनरपराध भासणारी, स्वतःच्या संकचित नीचतदं डकाप्रमाणे जीवनमभल्ये

जपणारी माणसे या चवरोधापायी नाश पावतात. कधीकधी ओल्याबरोबर सकेही जळते या न्यायाने काही
व्यक्ती चनष्ट्कारण दं ड भोगतात. चबिारी ॲगावेही उन्मादाच्या भरात पोटच्या पोराच्या चिरिाडीिे अघोर
कृत्य करून बसते . कारण या आचदमशक्ती अंध, भावनाशभन्य, दयामाया न जाणणाऱ्या असतात.

यरायचपडीजिी क्रांचतकारक मनोवृत्ती या नाटकात उठावाने चदसते . ग्रीकांच्या प्रिचलत

बचद्धप्रामाण्यवादी चसद्धान्तांना व सवणयमध्याच्या सामोपिारी वृत्तीला त्याने या नाटकात शह चदला आहे . ही

एक प्रकारिी बचद्धवादाचवरुद्ध असले ली सौंदययवादी क्रांतीि त्याने पकारली, व पढे चतिा पाठपरावा
त्यांच्यानंतरच्या आयॉन, ॲगथॉन वगैरे नाटककारांनी केला.

अनु क्रमणिका

क्रांचतकारक मध्यवती कल्पनेिी प्रभावी, नाट्यपभणय मांडणी याबरोबर यरायचपडीजच्या आकषयक

भाषाशैलीने या नाटकाला श्रेष्ठ दजा प्राप्त करून चदला आहे . दभ तांच्या मनांवर छाप पाडणाऱ्या वक्तव्यांनी व
गाचयकावृद
ं ांच्या कधी गंभीर तर कधी उन्मादयक्त, उत्कट, भावनावेगपचरपभणय अशा गीतांनी व त्या
गीतांतील मधर तालसभरलयीने प्रेक्षकवािकांच्या अंतःकरणावर एक प्रकारिी सखद धंदी िढते . अथात
भाषांतरात मळातली गोडी कमी होणे व नसते नाटक वािताना त्यािा प्रभाव कमी पचरणामकारक होणे

अपचरहायय आहे . तरीही वृद
ं ातल्या गीतातला जोर, उन्माद, कल्पनेिे बेबंद नतयन जाणवल्याचशवाय राहात

नाही. एकंदरीने या अखेरच्या नाटकात यरायचपडीजिी कला आपल्या चवचवध पैलं भ च्या दशयनाने व

शोकाग्त्मकेस अवश्य अशा साऱ्या गणांच्या परमोत्कषाने वािकांना ब्रम्हानंदसहोदर असा वाङ्मयानंद प्राप्त
करून दे ते याबद्दल दमत होणार नाही.

असा होता यरायचपडीज, कथानकाच्या रिनेत, स्वभावरे खनात, दृश्यात, वृद
ं वतयनात अनेक

गृहीतदं डक मोडणारा, प्रिचलत धार्ममक श्रद्धांना आवाहन दे णारा व म्हणभन समकालीन लोकचप्रयता

काहीशी हरवभन बसले ला. पण तरीही शोकाग्त्मकांिा केवळ आत्माि अशा करुण व कातरचवग्स्मतता या
दोन भावनांच्या प्रकटीकरणािे कौशल्य अंगी असल्यामळे त्यािे स्थान जागचतक शोकाग्त्मका साचहत्यात
अढळ आहे .
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दृश्य : कॉचरन्थमधील जेसनच्या घरासमोरील जागा.
दाई : खरंि! ते कधी येथभन गेलेि नसते तर? अगो नौका खडकांच्या करड्या चनळ्या जबड्यातभन

झे पावत गेली नसती आचण पढे कोग्ल्िसच्या वाटे ला गेलीि नसती तर! पेचलअस राजाच्या हकमावरून
सोनेरी लोकर आणण्यासाठी गेलेल्या त्या मदय जवानांच्या हातातील वल्ही होण्यासाठी पेचलअन पवयताच्या

उतरणीवरील पाइनच्या झाडांवर जर कधी कऱ्हाडीिे घाव पडले ि नसते तर? तर मग माझी धनीण,
मीचडआबाईसाहे ब, जेसनच्या प्रीतीने भारून जाऊन तटबंदी असणाऱ्या आयोल्कस शहराला जायला

नौकेतभन कधी चनघाल्याि नसत्या. तसेि ज्यांच्या सांगण्यावरून पेचलअसच्या मलींनी आपल्या बापाला ठार

मारलं त्या मीचडआबाईसाहे ब, आपण व आपली मले यांच्यासमवेत जेसनसह या कॉचरन्थ शहरात कधीि
रहायला आल्या नसत्या. चनवाचसत झाले ल्या अशा अवस्थेतही येथील पौरजनांनी त्यांिे स्वागति केले

आहे . तशा त्या जेसनच्या आज्ञांिे अगदी काटे कोरपणे पालन करतात आचण पत्नी जेव्हा पतीच्या
मनोदयांचवरुद्ध वतयन दक्षतेने टाळते ते व्हा चतला यशस्वी वैवाचहक जीवनािे रहस्य उमगले ि म्हणायिे.

पण आता चतिी दचनयाि चतिी वैरी झाली आहे . आचण चजथे चतच्या प्रीचतभावना खोलवर रूजल्या

आहे त चतथेि ती घायाळ होत आहे . कॉचरन्थच्या राजाशी सोयचरक जळवभन शाही शय्येिे सख चमळावे म्हणभन
स्वतःिे दोन मलगे आचण माझी धनीण यांच्याशी जेसनने प्रतारणा केली आहे . त्याने क्रेऑनिी मलगी

वलॉसी इच्याशी चववाह केलाय! चबच्याऱ्या मीचडआबाईसाहे ब! जेसनने पभवी घेतले ल्या साऱ्या पचवत्र

आणाभाका व नंतर वाट्याला आले ली अवहे लना व लाचजरवाणी अवस्था यांिा पनःपन्हा उच्चार करीत
संतापाने हव्या तशा बडबडताहे त. जेसनशी एकचनष्ठ रहाण्याबद्दल काय पाचरतोचषक आपणाला चमळाले

त्याला साक्षी रहाण्याबद्दल दे वदे वतांना पािारताहे त. काही खात नाहीत, पीत नाहीत. दारुण मनस्तापाच्या
आघाताने कोसळल्यासारख्या जचमनीवर अंग टाकभन पडल्या आहे त. चदवसािे कंटाळवाणे तास आपल्या
अश्रपाताने कसेबसे ढकलताहे त. जेसनिे दष्ट, घातकी वतयन कानावर आल्यावेळेपासभन त्यांनी एकदाही
डोळा वर करून पाचहलं नाही की खडबडीत जचमनीला टे कचवले ले आपले मख वर उिलले नाही. त्यांच्या

सख्या त्यांना जेव्हा समजतीने काही सांगायला जातात ते व्हा त्या जणभ बनतात एखादा कठीण ित्तर,

नाहीतर सागरािी लाट! काही प्रचतसादि येत नाही त्यांच्याकडभ न! मात्र एखाद्या वेळी त्या आपले संदर
मख दसरीकडे वळवतात आचण स्वतःशीि बोलत रहातात. जो माणभस आज त्यांिा चतरस्कार चन अपमान

करीत आहे त्याच्याबरोबर येण्यासाठी आपण आपल्या चपत्याशी, आपल्ल्या मातृभम
भ ीशी, आपल्या गृहाशी
दलगबाजी केली, हे आठवीत सवांच्या नावाने मोठ्याने आक्रोश करीत रहातात त्या. चबिाऱ्या
मीचडआईसाहे ब! ज्यांना मायभभमीपासभन वंचित व्हावं लागत नाही, ते चकती भावयवान आचण सखी असतात

यािी जाणीव सध्याच्या त्यांच्या यातनांमधभन झाली आहे त्यांना. उबग आला आहे त्यांना स्वतःच्या
मलांिासद्धा. मलं दृष्टीस पडल्याने एवढ्या दे खील सखावत नाहीत त्या. माझ्या मनात तर धडकीि
भरलीय! काहीतरी भीषण असं उचद्दष्ट साकारतय त्यांच्या मनात! िार भीचतदायक स्वरूप धारण केले आहे
चतने. चतिे वैर संपादणारा कोणीही सहजपणे काही मात करू शकणार नाही चतच्यावर!

ही आली पाहा मलं . त्यांिा धावण्यािा व्यायाम संपवभन परतताहे त. आपल्या आईवर झाले ल्या या

वज्राघातािी पसटती कल्पनाही नाही चबिाऱ्यांना! हं ! अल्लड आहे त चबिारी. लहान कोवळी मने आचण
दःखद चविार, यांिी जोडी जमणे कठीणि!

[मीचडआंच्या दोन मलांसह चशक्षक प्रवेश करतो.]
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णशक्षक : खभप वषे काम केले ली माझ्या मालचकणीच्या घरातील जनी दाई व सेचवका! या इथे दारात

स्वतःशीि बडबडत दःखािे रडगाणे गात एकटीि उभी राहभ न काय करते आहे स तभ? काय ग!
मीचडआबाईसाहे बांना असं एकटं ि सोडभ न आल्याबद्दल बोलत नाहीत का त्या तला?

दाई : पराण्या चमत्रा! जेसनच्या मलांच्या चशक्षका! आपल्या धचनणीवर झाले ल्या आघाताने चवश्वासभ

दासीला त्या जणभ आपल्या काळजावरि पडल्यासारख्या यातना होतात. आता अगदी हद्द झाली. माझी
सहनशक्तीि संपलीय. इथे उघड्यावर येऊन मालचकणीवर झाले ला अन्याय सगळ्या जगाला आचण
दे वलोकालाही ओरडभ न सांचगतल्याचशवाय राहवेनाि मला.

णशक्षक : ददै वी चबिाऱ्या! अजभन शोकाला आवर घातला नाही का त्यांनी?
दाई : शोकाला आवर? तझ्या भाबडे पणािा हे वा वाटतोय मला. अरे ! आता कठे त्यांच्या दःखाला

सरूवात झालीय. अजभन अधे सद्धा संपले नसेल!

णशक्षक : खळी चबिारी! खरं म्हणजे ती माझी धणीण! मी चतला असं म्हणायला नको होतं...खरं तर

चतने एवढ्याति सगळं रडभ न घेऊ नये. सवांत वाईट, धक्का दे णारं, असं चतने ऐकलं ि नाही अजभन!

दाई : सवांत वाईट! म्हणजे अजभन काय आहे बाबा? काहीही दडवभन ठे वभ नकोस माझ्या पासभन!

सांग काय झालं य असं?

जा ते ...

णशक्षक : कठं काय? छे ! काहीसद्धा घडले लं नाही! मी काही म्हणालो का? माि कर हं ! चवसरून

दाई : हे पहा बोलभ न िालभ न आपण दोघेही या घरांतले दासि. कशासाठी मला अंधारात ठे वतोस?

इतकं का न सांगण्यासारखं चवलक्षण गचपत आहे ते ? हे बघ! खात्री बाळग, माझ्या तडाडातभन एक अक्षरही
उच्चारलं जाणार नाही.

णशक्षक : आपली ती चपअरीिी पचवत्र पष्ट्करणी आहे ना! चतथंि पलीकडे बाके टाकले ली आहे त.

म्हातारे लोक िासे खेळत बसतात चतथे. सहज चिरत चिरत चतथेि गेलो होतो मी! म्हाताऱ्यांना वाटलं

मला कही ऐकभ येत नाहीय! त्यातला एकजण सांगत होता, म्हणे कॉचरन्थिे राजे क्रेऑनमहाराज या मलांिी
येथभन कठे तरी दभ र रवानगी करणार आहे त. म्हणजे त्यांना आचण त्यांच्या आईलाही हद्दपार करणार आहे त.
आता ऐकलं ते खरं का खोटं मला माहीत नाही. खरं नसेल, तर िारि छान!

दाई : पण जेसन असं होऊ दे ईल? मलांच्या आईशी त्यािे भांडण असले तरी मला नाही वाटत

आपली मले हद्दपार होताहे त हे तो चनमटपणे सहन करील!

णशक्षक : बाई ग! प्रीतीच्या नव्या खेळांत जन्याला केव्हाि गिांडी चमळालीय. या घराबद्दल

जेसनच्या अंतःकरणात आता चतळाएवढीही माया नाही, समजलीस?
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दाई : असले ली संकटे दभ र होण्याआधीि त्यांत आणखी भर? हं ! चनकालि लागला म्हणायिा तर

मग आपला!

णशक्षक : पण बाई ग! जरा ऐकभन घे. बाईसाहे बांना हे सांरं सांगायिी ही वेळ नाही. अगदी गप रहा.

याबद्दल काही बोलायिं नाही.

दाई : बाळांनो! कळलं का रे तम्हाला आपला बाप जेसन कसा आहे तो! शापभन टाकावसं वाटतं

अगदी! पण छे ! काय बोलते मी हे ! नाही नाही! शापायिं नाही. कसं झालं तरी माझा धनी आहे तो. तरीही
तो अपराधी आहे हे मी म्हणणारि. आपल्या चजवलग, चप्रय माणसाशी चवश्वासघाताने वागलाय तो.

णशक्षक : दोषी नसतो कोण? शेजाऱ्यापेक्षा प्रत्येकजण स्वतःिी सोय आधी पहातो हे कळायला िार

िार वेळ लागलाय तला. या मलांिी काय पवा त्यांच्या बापाला? तो अडकलाय प्रीतीच्या जाळ्यात.
दाई : बाळांनो! िला! घरात पळा आता! सगळं काही ठीक होईल हं !
[मले थोडीशी दभ र जातात]

हे पहा, बाईसाहे ब जोपयंत या अनाकलनीय मनःग्स्थतीत आहे त, तो पयंत मलांना त्यांच्या

जवळपास चिरकभसद्धा दे ऊ नकोस! एकटे ि राहभ दे मलांना. मलांकडे त्या कशा नजरे ने बघतात, ते

बारकाईने पाचहलं य मी, एखाद्या चपसाट बैलासारखी चदसते त्यांिी नजर. कसल्यातरी कारवाईिा चविार
खदखदतोय त्यांच्या मनात. एवढं मला पक्कं ठाऊक आहे की, आपला बळी पकडीत सापडल्याचशवाय
त्यांिा क्रोध शमायिा नाही. दे व करो! आचण त्यािा घाव त्यांच्या वैऱ्यावर पडो, चमत्रांवर नको.
[घराच्या आतीत भागातभन मीचडआिा आवाज ऐकभ येतो.]
मीणडआ : आ:! आ:!! काय ही दै न्यावस्था? काय भयंकर अवहे लना! करू तरी काय आता मी!

यापेक्षा मरण का येत नाही एकदािं?

दाई : ऐकलत ना! पहा, पहा कसं तडिडताय त्यांिे हृदय! कसा संताप करून घेताहे त त्या

स्वतःिा. जा झटकत आत बाळानो! जरासद्धा जाऊ नका त्यांच्या नजरे च्या टप्यांत. अगदी जवळपाससद्धा
चिरकभ नका. दभ र अंतरावर रहा जपभन. दयामाया राचहले ली नाही त्यांच्या चित्तवृत्तीत. कणािा केव्हा घात
करतील यािा नेमि नाही राचहले ला. भयंकर कोचपष्ट, हट्टी दराग्रही मनाच्या आहे त त्या. दोघेही झटचदशी
आत व्हा बधभ!

[मलं आत जातात. त्यांच्यामागभन चशक्षक जातात.]
त्यांच्या आक्रोशािे हे काळे शार ढग...आताशी कठे जमायला सरूवात झालीय, स्पष्टि चदसतंय,

की, त्यांिा क्रोध जसाजसा उिाळे ल तसातसा या ढगांतभन ज्वालांिा स्िोट होईल. बेिाट चविारांच्या
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आवेगात, क्षमा माहीत नसले ल्या क्रोधाच्या भरात अपमानािा डंख झाले ली ही बाई करणार आहे तरी काय
आता!

मीणडआ : [आतभनि] काय मला यातना होत नाहीत की माझ्यावर अन्याय झालाि नाही? मी शोक

का करू नये? बाळानो! तमिी आई द्े षािे भक्ष्य झाली आहे . तमच्या जीवनावर शापािे सावट पडले आहे .

तमच्यावर पडो मृत्यभिा घाला आचण तमच्या चपत्यावरही. होऊन जाऊ द्या त्याच्या सगळ्या घराण्यािा
सत्यानाश!

दाई : अरे रे! काय करुणास्पद प्रसंग हा! ददै वी मीचडआ! अग तझी ही अश्राप बालकं! आपल्या दष्ट

वतयणकीशी त्यांिा काय संबध
ं ? का रागराग करतेयस त्यांिा? बाळांनो तमिीि काळजी पडलीय मला.
तमिं काय होणार, या भीतीने थरकाप होतो माझा! राज्ञीिे मन म्हणजे विकभन रहावं अशीि गोष्ट. चतला
सराव असतो हकभम सोडण्यािा, हकमािी ताचमली करण्यािा नव्हे . राणीिा क्रोधानल एकदा का

भडकला, की तो शमचवणे महा कठीण! सवयसामान्य पातळीवर जीवन जगायला चशकणे हे ि अचधक

िलदायी. मला नको ते वैभवशाली जीवन. जसजशी मी म्हातारी होत जाईन तसं तसं चनवांत आचण शांत

जीवन चमळावं मला. िार उच्च नाही, िार खालिी नाही अशी मध्यमग्स्थती सवांत श्रेयस्कर. नावािा
बडे जाव आचण आिरणात जोखीम नाही चतच्या. वैभव आचण सत्ता प्राप्त झाल्यास मळीि काही िायदे होत
नाहीत. उलट दे व कोपतात ते व्हा भरभराटीला आले ले घर अगदी पार उन्मळभ न पडते .
[कॉचरन्थमधील चस्त्रयांिा नारीवृन्द प्रवेश करतो.]
नारीवृन्द्द :
मी ऐकला आवाज चतिा

ती अजभन करते आहे रुदन
झाली नाही अजभन शांत

त्या कोग्ल्िसच्या हतभागी स्त्रीिा
ऐकला मी आवाज...

मी ऐचकला गे ऐचकला!
सांग ना चतच्याबद्दल काही आम्हाला,
पराण्या दाई

दाराशी ठाकले मी उभी जेव्हा

ऐचकली प्रासादात हं दके दे ताना
मी चतला ते व्हा!

जेसनच्या घराण्याला यातनानी वेढल्यावर
होतात वेदना माझ्याही हृदयाला
कारण चनष्ठा आहे माझी
ती त्याि घराशी!
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दाई : जेसनिे घर? उरलं य कठं आता ते ! सगळं सगळं संपलय आता. जेसन आहे आता एक बंचदवान

राजकन्येच्या मंिकािा. आचण मीचडआ बसलीय आपल्या दालनात, आपलं जीचवत अश्रभत चवरघळवीत,
संपवीत. नाही दे णार चदलासा चतला कोणत्याि सखीिा सांत्वनािा शब्द!
मीणडआ :

[अजभन आतभन]

ये! आकाशातील धगधगत्या ज्योचत!
ये!

आरपार घभस माझ्या मस्तकात

आणखी काय हाती लागणाऱ्या माझ्या,
आता जगभन तरी!

आ:! उबग अगदी उबग आलाय

जगण्यािा मला. शेवट केला पाचहजे या

चजचवतािा. सारं, सारं, इथेि सोडभ न मला
मरून जायला हवयं.
नारीवृन्द्द :
हे झ्यभस दे वा! हे माते! हे तेजोमया!
ऐकता आहात ना ही

यातनांनी तडिडणाऱ्या एका पत्नीिी आळवणी!
[दारात जाऊन मीचडआला उद्देशभन]
काय ग हा आततायीपणा!

कसल्या शय्येिी धरतेस तभ वाञ्छा
तीि ना, की,

सारे ि पळतात दभ र चजन्यापासभन अंगिोरीत?
मरण हवंय तला,

होय ना मीचडआ?

मळीि नको करूस अशी चवनवणी!

रमला असेल तझा रमण एका अन्य प्रीतीच्या पाशात
तरीपण इतका राग का यावा तला?
ही तर चनत्यि घडणारी गोष्ट आहे !
स्वतः झ्यभस घेईल तझी बाजभ
दे ववील न्याय तला

आवर, पतीबद्दलिा हा तझा अत्यत्कट शोक
तझे ि शरीर पोखरून टाकतो आहे हा
मीणडआ : [अद्याचप आतभनि]

सवय शग्क्तमान थेचमस! थरकाप उडचवणाऱ्या आटे चमस!
घेतला होता जखडभ न ज्याला मी
पचवत्र अशा थोर आणाभाकांनी
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पाचहलीत ना माझी काय दशा केलीस ती,
त्या माझ्या दष्ट नवऱ्याने!

काहीि नव्हते केले मी क्षोभ येण्यासारखे
तरीही जे धजले

करायला घोर अन्याय माझ्यावर
तो जेसन आचण त्यािी ती वधभ
पाहीन का मी त्यांना

तकडे तकडे होऊन जचमनीवर पडले ली
चछन्नचभन्न झाले ल्या राजप्रासादात!
हाय रे ! माझे बाबा! माझा गाव!
चझडकारून आले त्यांना मी!
आचण माझा भाऊराया!
मारलं मी त्याला.

केवढं लाचजरवाणं कृत्य घडलं माझ्या हातभन!
दाई : ऐकत आहात ना, काय म्हणताहे त माझ्या बाईसाहे ब ते ! भक्तांच्या हाकेला धावभन येणाऱ्या

थेचमसिी आचण मानवांच्या आणाभाकांिा संरक्षक असणाऱ्या झ्यभस दे वािी, आकांताने आळवणी करताहे त
त्या. त्यांिा हा असा बेिाट क्रोध शांत करणे साध्यासध्या मागाने साध्य होणारी गोष्ट नाही ही.

नारीवृंद : मला िार वाटते, त्यांनी येथे बाहे र यावे आम्हाला भेटभ द्यावं त्यांना! बोलभ द्यावं त्यांच्याशी.

आमिे िार शब्द ऐकल्यावर कदाचित मावळे ल त्यांिे हे रौद्रस्वरूप, हा वैरभाव, हा अत्यत्कट क्रोध! मैत्रीण
म्हणभन जे करणे मला शक्य आहे , ते करायला आतभर आहे मी. दाई, जा बरं, आचण वळव चतिं मन बाहे र
येऊन आम्हाला भेटण्यासाठी! त्यांना सांग आम्ही सवय त्यांच्याि बाजभने आहोत म्हणभन. घरातील मंडळीना
त्यांच्याकडभ न इजा होण्यापभवी धाव आत त्यांना बोलवायला. चतिा हा चवकार वेग म्हणजे न थोपचवता येणारा
प्रलयंकारी महापभरि आहे .

दाई : जाते मी. पण मला नाही वाटत मी त्यांिे मन वळवभ शकेन. तरीही माझ्या प्रयत्नांिी मी

आनंदाने पराकाष्ठा करीन. आम्हा नोकरांपैकी कणी त्यांच्याजवळ गेलं अगर बोलण्यािा प्रयत्न केला तर
त्या अशा काही क्रद्ध नजरेने पहातात की जणभ एखादा चपसाळले ला बैलि चकवा जशी काय आपल्या
छाव्यांना जपणारी चसहीणि

[दाई दाराजवळ जाते व वळभ न चतथेि उभी राहते .]
जन्या चपढीतील परुषांना जरा अक्कलि कमी.
िारशी नाही िभक होणार

त्यांना तम्ही खशाल मभखय म्हटलं त तर —
त्यांनी शोधभन काढली गीते —
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आचण संगीतातील चनतांत मधर गोडवा

मे जवान्यात उत्सवात आचण समारंभप्रसंगी
िार उपयोग होतो त्यांिा.

पण जीचवतातील कटता आचण यातना दभ र करण्यासाठी
नाही सिलं कोणालाही

गीतांिा आचण तंतवाद्यांिा उपयोग करण्यािे.
दःखि असते खरे कारण,

मृत्यभ, अचरष्टे आचण कटं बािा सवयनाश यांच्या मागे
संगीताने शमल्या जर दःखाच्या वेदना
तर खरे मोलािे होईल ते !

नाही तर कशासाठी हवीत गाणी
मस्त, मनपसंत जेवणानंतर

संतष्ट झाले ले ि आसतात लोक
आकंठ भोजनानंतर!
[दाई आत जाते .]
नारीवृंद :
ज्याने केला आहे चवश्वासघात चतिा
अशा आपल्या पतीवर

ककयश स्वरांत घृणास्पद आरोप

ओरडभ न करताना, हं दके दे ताना, आक्रंदताना
ऐचकली मी चतला
क्षार सामद्रधनी,

जी आहे सीमारे षा आचण प्रवेशद्ार
पॉग्न्टक सागरािी

चतच्यातभन वाट काढीत, रात्रीिा प्रवास करीत
ज्या आणाभाकांनी आकर्मषत केलं चतला
एचशयाहभ न हे लासला दभ रवर

त्या आणाभाकांिी साक्षीदार झ्यभसकन्या थेचमस —
चतला साद घालीत आहे ती

[मीचडआ बाहे र येते. ती अचजबात शोकचवव्हल चदसत नाही. उलट कमालीिी शांत आचण संयचमत आहे .]
मीणडआ : कॉचरन्थमधील बायांनो! तम्ही मला उगीि बोल लावभ नये म्हणभन आल्येय मी बाहे र. काही

जणी साऱ्याि असतात मोठ्या अचभमानी वृत्तीच्या, घरी तशाि दारी. पण काही उगाि बदनाम होतात
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आढ्यतेखोर म्हणभन! का? तर केवळ त्या एकाकी राहातात इतरांपासभन दभ र म्हणभन. योवय न्याय करणे
माहीत नसते जगाच्या चछद्रान्वेषी काकदृष्टीला.

माणसािा खराखरा स्वभाव समजभन घेण्याइतका दमि चनघत नाही त्यांना. त्यांिी जरी एखाद्याने

केली नसली कसलीही आगचळक तरी ते टाकतील त्याच्यावर एकि कटाक्ष आचण लगेि शत्रत्व करू
लागतील त्यांिे. अथात हे खरं की, परक्या माणसाने जरा जमवभन घ्यायला हवं पण ग्रीकव्यक्तीनेसद्धा
आपल्यात समाचवष्ट झाले ल्यांना सतावभ नये रांगड्या हटवादीपणाने. माझी पायरी मला समजते . तरीही

माझ्यावर पडले ला हा घाव माझ्या कल्पने पलीकडिा होता. त्या घावाने चछन्नचभन्न होऊन गेलंय माझं

हृदय. काही...काही स्वारस्य उरलं नाही माझ्या या आयष्ट्यात. सख्यांनो! मला आता मरण हवंय...मरण!
जेसन माझं जीचवत सवयस्व होता. त्यालाही पभणयपणे माहीत आहे हे . पण आता मात्र आपण अगदी
चतरस्करणीय व्यक्ती असल्यािे त्याने चसद्ध करून दाखचवले आहे .

शरीरात प्राण आचण मन असणाऱ्या साऱ्या प्राचणमात्रात आम्ही बायका अत्यंत कमनचशबी. खरोखर

अमाप हं डा दे ऊन आम्ही नवरा चवकत घ्यायिा मग त्यािा स्वीकार करायिा आमच्या सगळ्या शरीरािा
मालक म्हणभन. हे म्हणजे एका अन्यायी कृत्याला दसऱ्या अन्यायािी जोडि. त्यानंतर मग उभं ठाकतं भलं

मोठे प्रश्नचिन्ह! आमच्या वाट्याला आले ला नवरा िांगला चनघेल की वाईट? घटस्िोट घेणे हे काही
चशष्टसंमत नाही आम्हा बायकांच्या बाबतीत आचण परुषाला चतरस्काराने दभ र ठे वणं ते ही होत नाही शक्य.

त्याहीपेक्षा कठीण ग्स्थती परक्या स्त्रीिी. अशी स्त्री ज्याच्या शय्येिी वाटे करी होते त्या परुषाशी कसे जमवभन
घ्यावे यािे पाठ चतला माहे री चमळाले ले नसतात. अशी ती येऊन पडते नव्या िाचलरीती नवे कायदे यांच्या
जंजाळात. मग त्या स्त्रीला जादभचवद्याि यायला हवी ही समस्या सोडवायला. आचण मग जर अशा या

अवघड कसरतीत आम्ही यशस्वी झालो आचण जर चववाहाच्या जोखडाखाली आमिे पती धडपड करू

लागले नाहीत तर...तर मग आमच्या जीवनािा हे वाि वाटे ल सगळ्यांना. तसं नसलं म्हणजे मग मात्र
मरण बरं. घरच्या सहवास सखािा परुषाला कंटाळा आला तर बाहे र पडभ न त्या कंटाळ्यावर तो उपाय शोधभ

शकतो. आम्हा पचतव्रतांना मात्र एकाि परुषावर चनष्ठा ठे वायिी सक्ती आचण मोठ्या मानभावीपणे सांगतात
आम्हांला, ‘‘तम्ही बायका कशा सरचक्षत असता घरी. संकटापासभन अगदी दभ र! परुषांना घराबाहे र पडभ न
लढावे लागते रणांगणावर! मभखय कठले ? एका अपत्यािा भार वहाण्यापेक्षा आघाडीवर उसे ठाकभन
झंजायला एकदाि नव्हे , तर तीन वेळा तयार होईन मी!

पण बायांनो तम्हाला चन मला एकि तकयसरणी नाही बरं लागभ पडायिी! आपल्या वचडलांच्या घरात

जीवनािा मक्त उपभोग घेऊ शकता तम्ही. सख्यांच्या सहवासािे सख लटता. मी मात्र अगदी एकटी. मला
माझं गाव नाही. आता तर माझा नवराि माझी अवहे लना करू लागलाय. पृर्थवीच्या पार टोकावरील

दे शातभन मला इथं आणण्यात आलं य लभ ट म्हणभन. मला ना आई ना भाऊ. दःखाच्या या कडे लोटाच्या वेळी
ज्याच्याकडे मदतीसाठी आशेने वळावे, असं रक्ताच्या नात्यातील कोणी...कोणी नाही मला.

म्हणभन बायांनो! माझी एकं चवनंती आहे तम्हाला. माझ्यावर झाले ल्या अन्यायांिा बदला म्हणभन

जेसनवर सभड घेण्यासाठी मी काही मागय शोधला तर कृपा करून मौन धारण करा त्या बाबतीत. बहते क

बाबतीत स्त्री असते भीरू आचण दबयल. रणगजयना ऐकली, तलवार चदसली, तरी चतिा थरकाप उडतो. पण,

चतच्या वैवाचहक जीवनातील हक्काला हात घालभ न पहा! मग चतच्यासारखा रक्तचपपासभ वैरभाव सापडणार
नाही दसऱ्या कठे !
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नारीवृंद : तभ सांगशील तसंि वागेन मी. जेसनला चशक्षा करणं हे ि न्याय्य ठरे ल. असल्या

अन्यायांनी तझे काळीज घायाळ व्हावं, यािे मला नाही नवल वाटत.
[क्रेऑन येताना चदसतो]

पण इकडे पहा मीचडआ! मला कॉचरन्थिा राजा क्रेऑन येताना चदसतोय. काही तरी नवा चनणयय

सांगायला येत असावी स्वारी.

क्रेऑन : कोण? मीचडआ का? नवऱ्याचवरुद्धच्या रागाने आरडाओरडा िालले ला चदसतोय. मी

तला हकभम करतोय, िालती हो कॉचरन्थबाहे र! उिल आपल्या मलांना चन हो गावाहे बर. िकट वेळ
काढभ पणा करू नकोस. मी जातीने इथे आलोय ते या हकमािी ताचमली व्हावी म्हणभन. तला माझ्या
दे शाबाहे र व्यवग्स्थतपणे हाकलल्याचशवाय मी राजगृहात परतणार नाही.

मीणडआ : हाय! माझ्या शाचपत जीवनािी काय ही क्रभर अखेर! माझ्या दष्ट्मनांनी तर शीड पभणय

उभारून भरधाव सोडलीय माझी जीवननौका, पण मला आसरा दे ईल, मला वािवील, असा आश्वासक
चकनाराि चदसत नाही कठे ? अन्यायपभणय वागणभक चमळते आहे मला. क्रेऑन! अशा कोणत्या अपराधाबद्दल
हद्दपार करताय मला?

क्रेऑन : मी घाबरतो तला. कशाकरता सत्य लपवभन ठे वायिं? माझ्या मलीला तभ काही तरी

भयानक इजा करशील अशी भीती वाटते मला. चशवाय चकतीतरी गोष्टी आहे त माझा काळजीत भर
टाकणाऱ्या. िार हषार बाई आहे स तभ ! अनेक प्रकारच्या जादभटोण्यात तरबेज. तला वंचित करण्यात आलं

आहे जेसनच्या शय्येपासभन. त्यामळे तभ भयंकर संतापली आहे स. जेसन, त्यािी वधभ चन चतिा बाप यांिा सभड
उगवायच्या धमक्या तभ बोलभ न दाखवल्या आहे स. या वाताही मला समजल्या आहे त. म्हणभन तर स्वतःच्या

रक्षणासाठी पचहला पचवत्रा घेण्यािी मी त्वरा करीत आहे . आतापासभनि तझ्याशी शत्रत्व करणं मी पसंत
करतो नाहीतर आता गबाळापणा दाखवभन मग त्यािे मोल अश्रपाताने करण्यात काय अथय आहे ?

मीणडआ : आली पन्हा आडवी माझ्या मागात माझी हशारीिी चकती! क्रेऑन! चकती तरी वेळा माझा

हा लौचकक माझा सत्यानाश करणारा शाप ठरला आहे . ज्याच्या अंगी थोडातरी िाणाक्षपणा आहे त्याने

आपल्या अपत्यांना बचद्धमत्तेिा वापर इतरांपेक्षा अचधक प्रमाणात करायला कधीही चशकवभ नये. काय

चमळवतो आपण अशा परोपकारी हषारीने? त्यामळे आपल्या स्वतःच्या कामात हयगय मात्र होते आचण

आपले सवय उपकृत नागचरक बंधभ आपल्याला पाण्यात पहातात. ज्यांना अक्कल नाही त्यांना अगम्य असे
काही तम्ही चशकवायला गेलात तर ते तम्हाला अडाणी आचण चनरुपयोगी ठरचवतात आचण जे बचद्धमान

समजले जातात त्यांच्यापेक्षा लोक जर तम्हाला तमच्या सल्ल्यामळे वरिा नंबर दे ऊ लागले तर त्यांना

सहन होणार नाही ते अनभवावरून माहीत झाले आहे मला हे . मी हषार आहे म्हणभन काही लोक मत्सर
करताना माझा; इतरांना मी आवडति नाही, खरं तर... मी स्वतः काही इतकी हषार नाही.

म्हणभन मला चविारायिंय! क्रेऑन महाराज! कशािी भीती वाटते य आपल्याला? मी काही अपकार

करीन यािी! माझ्यापासभन भीती बाळगायिे मळीि कारण नाही तम्हाला. क्रेऑन! मी पडले एक स्त्री. अशा
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पचरग्स्थतीत मी एका राजाला कशी अडिणीत आणभ शकेन? चशवाय तम्ही माझे काहीही वाकडे केले ले

नाही. तम्हाला पसंत पडणाऱ्या परुषाला तम्ही आपली कन्या चदलीत. मी माझ्या नवऱ्यािा चतरस्कार करते

हे खरं, पणा तम्ही जे केलं त, ते करण्यािा पभणय अचधकार होता तम्हाला! ते व्हा तम्हाला प्राप्त झाले ल्या

सौख्याबद्दल माझ्या मनात कोणताही हे वादावा नाही. खशाल लवन करा आपल्या मलीिे त्याच्याशी. तम्हा
उभयतांिे कल्याण असो. पण मला राहभ द्याना कॅचरन्थमध्ये! वरिढ शक्तीपढे नमते घेत मी माझी दःखं
चनमभटपणे सोशीन.

क्रेऑन : वरवर मोठे सौम्य आहे तझे बोलणे. पण खोलवर, तझ्या अंत:करणाच्या गाभ्यात, तभ काय

कारस्थाने रिीत असशील यािा चविार सरू झाला, म्हणजे माझं रक्त गारठत. खरं तर पचहल्यापेक्षाही

आता तझ्यावरिा माझा चवश्वास कमी झालाय. डोक्यात िटकन राख घालणारी स्त्री आचण त्याि प्रकृतीिा

परुष, ही शांत चदसणाऱ्या धभतय बाईपेक्षा कमी धोक्यािी असते . म्हणभन म्हणतो, िालती हो इथभन तभ! अगदी
आताच्या आत्ता. जास्त वादचववाद नकोयत! तभ माझी दावेदारीण हे मी पक्कं समजभन िकलोय स्वतःशी.

माझ्या शहरात राहता यावं म्हणभन योजले ल्या तझ्या कोणत्याही यक्त्या प्रयक्त्या िालणार नाहीत.
समजलं !

मीणडआ : मी आपणापढे गडघे टे कते, तरुण वधभ, आपला मलगा यांच्या नावाने करुणा भाकते .
क्रेऑन : कशाला उगाि िकट बडबड करते स! माझा चनिय तभ कधीही चिरवभ. शकणार नाहीस.
मीणडआ : मी भीक मागते . दयामाया सोडभ न तम्ही मला हाकलभ न दे णार बाहे र?
क्रेऑन : नक्कीि. तझ्यापेक्षा मला माझ्या माणसांबद्दल चनचिति जास्त माया आहे .
मीणडआ : माझं घर! माझा दे श! चकती जबरदस्त ओढ वाटते आहे मला तमच्याबद्दल या संकटात.
क्रेऑन : मलाही माझा दे श चप्रय आहे . कन्येच्या खालोखाल तोि आहे माझे प्रीचतस्थान!
मीणडआ : काय दवृयत्त शक्ती ठरते मानवी जीवनात प्रेम ही?
क्रेऑन : मला वाटतं, ते सारं पचरग्स्थतीवर अवलं बभन राहील!
मीणडआ : हे झ्यभस दे वा! माझ्या या यातनाकांडाला कोण जबाबदार, ते लक्षात असभ दे तझ्या.
क्रेऑन : नीघ चनद्य करंटे! माझ्या सगळ्या चववंिना ने तझ्याबरोबरि. िालती हो एकदािी.
मीणडआ : खभप काळज्या आहे त मला माझ्या. आणखी नकोत कणाच्या!
क्रेऑन : आता एक क्षणभर चवलं ब केलास तर तझ्या चझज्या पकडभ न िेकभन दे ण्यात येईल तला

वेशीबाहे र. कोण आहे रे चतकडे ?
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मीणडआ : नको, नको! ते वढे मात्र नको क्रेऑन. मला एक मागणी करायिीय तमच्याकडे .
क्रेऑन : चनघभन न जाता मला अजभनही छळायिा बेत चदसतोय तझा मीचडआ!
मीणडआ : तसे नाही. मी जाणार तर आहे ि (ती त्याला अजभनही चबलगले ली आहे .) त्याबाबतीतील

नव्हती माझी मागणी.

क्रेऑन : तर मग काय म्हणभन तभ पडत नाहीस बाहे र! हे आढे वढ
े े कशासाठी?
मीणडआ : मला िक्त हा आजिा एकि चदवस राहभ द्या. इथं चनवाचसत जीवनाबद्दल मला काही

योजना करायला हवी. प्रत्यक्ष बापाने अंग काढभ न घेतल्यावर माझ्या दोन मलांसाठी काहीतरी तरतभद मलाि
करायला हवी. थोडीतरी करुणा येऊ द्या. आपणही एक चपता आहात! त्यांच्याबद्दल तम्हाला सद्धा ममता

वाटायला हवी. मला स्वतःला काहीही वाटत नाही माझ्या हद्दपारीिं. पण मलासाठी रडभ येतं हो मला. िार
िार दारुण आहे त्यांच्या नचशबी येणारा कमयभोग!

क्रेऑन : मी काही स्वभावतः जलमीवृत्तीिा नाही. माझ्या मृदभ अंतःकरणाने अनेक वेळा धोका

चदलाय मला आचण आतासद्धा मवाळ वागणे मखयपणािे आहे हे मला पटते , पण, तरीही मीचडआ! तभ
मागते स ते तला चमळे ल. एक धोक्यािी सभिना लक्षात ठे व! उद्या चक्षचतजावर येणाऱ्या वंदनीय सभययदेवाने

तला अगर त्यांना माझ्या दे शाच्या हद्दीत पाचहलं तर तझा मृत्यभ अटळ. माझा हा चनवाणीिा शब्द समज आचण
तशी चनकडि असेल तर हा आजिा चदवस इथे राहा. मी ज्याला चभतो आहे ते एका चदवसात पार पाडणं
तला जवळजवळ अशक्यि आहे .
[क्रेऑन जातो.]
नारीवृंद :
मीचडआ! हतभागी मीचडआ!
तझ्या यातना

चवदीणय करताहे त आमिी अंतःकरणे
चनवाचसत अशी भटकताना

कठे वळशील आसऱ्यासाठी तभ!

कोणत्या घराकडे स्वागताच्या आशेने पहाशील
आचण कोणत्या भभमीकडे संरक्षणासाठी?

तझी वाटिाल चनचित केली आहे दे वांनी
ज्या सागरावरून,

तो संकटसागर चकती खवळले ला, चकती
भयानक आचण धोकेबाज आहे !
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मीणडआ : सगळीकडभ नि अचनष्ट चदसतं आहे भावी पचरग्स्थती! वाट चबकट आहे . हं ! आहे खरं असं.

पण आता जसं चदसतंय तसाि सगळ्या गोष्टीिा शेवट होईल असं मात्र समजभ-नका. या नवचववाचहत
जोडप्याला अजभन उतरायिं आहे कठीण कसोटींना. तसेि सहजासहजी नाही िकवभ शकणार त्यांिे

जवळिे सगेसोयरे आपल्या दष्ट्कृत्यांिा दं ड. माझे हे तभ साध्य व्हावेत, माझे बेत प्रत्यक्षात आणता यावेत

म्हणभन तर हे सारे नाटक, नाहीतर मी या माणसािी अशी हांजी हांजी केली असती असं वाटतं का तम्हाला?

एरवी चनसटता स्पशयही केला नसता, की एक शब्दही उच्चारला नसता. ओ:! काय महामभखय चनघाला हा! जर
हाकलली असती त्याने मला ताबडतोब, तर सगळे बेत कोसळले असते त्यािे धडाधड. पण उलट, त्याने

परवानगी चदली एक चदवस रहाण्यािी. आज घालीत मी कंठस्नान माझ्या तीनही वैऱ्यांना बाप, मलगी,
आचण... आचण माझा नवरा.

त्यांिा मृत्यभ घडवभन आणण्यािे नाना मागय डोक्यात घोळताहे त माझ्या, पण कोणता पसंत करावा

ते ि नाही समजत. दे ऊ का घराला आग लावभन आचण करू का राख-रांगोळी वधभच्या रंगमहालािी? का
मंिकापयंत लपत छपत जाऊन भोसकभ त्यांच्या छाताडातभन आरपार धारदार सरा! पण त्यात एक धोका

आहे . जर मी पकडले गेले घरात चशरताना अगर प्रत्यक्ष कृती करताना, तर मग माझं मरण चनचित! शेवटिी

खेळी हसत चजकभन बसतील माझे दष्ट्मन. माझ्या प्रवृत्तीला पटणारा सवोत्तम धोपट मागय म्हणजे चवषप्रयोग
करून ठार मारणं.

हे एक ठरले . पण समजा, मे ले ते अशा तऱ्हे ने! पढे काय मग? नंतर कोणते शहर आसरा दे ईल

मला? कोणता सहृद हमी घेईल माझ्या संरक्षणािी आचण दे ऊ करील आश्रयस्थान, आपल्या दे शात,
स्वतःच्या घरात! कोणीही नाही चदसत सध्या तसा. मी थोडे सबरीने घेतले पाचहजे. जर कठभ न ना कठभ न

मदतीिा दणकट हात आला दृचष्टपथात तर मी हा खभन ितराईने चन गपिभप पाडीन पार. पण जर काहीि
साध्य न होता ददै वाने मला हद्दपार व्हावं लागलं तर मी स्वतः खडग हातात घेईन. माझं अंतःकरण
जास्तीत जास्त कठोर करीन चन दोघांनाही ठार मारीत. बेहत्तर आहे मला त्यासाठी प्राण द्यावा लागला
तरी.

पण सवय दे वतांपेक्षा चजच्यावर माझी आत्यंचतक श्रद्धा आहे , जी माझी मनपसंत सहाय्यकती आहे ,

माझ्या गृहातील मध्यवती होमकं डािी अचधष्ठात्री चजिी प्रचतमा आहे , त्या राणी हे केटीिी शपथ घेऊन
सांगते, त्यांच्यापैकी ज्यांनी ज्यांनी मला दखवले आहे , त्यांच्यापैकी कणीही केल्या कमािे प्रायचित
घेतल्याचशवाय सटभ न जाणार नाही. मला एकदा माझ्या कामाला तर सरुवात करू द्या! या चववाहाबद्दल

िार कटभ पिाताप करावा लागणार आहे त्यांना, यातनांनी तळमळत करावा लागेल असा पिात्ताप. दोन
घराण्यांिे संबध
ं जोडल्याबदल आचण मला हद्दपार केल्याबद्दलही.

िल तर मग! करायला लाग तझा बेत मीचडआ! करि तझे कारस्थान. तझ्या संपभणय िातयासह

तझी योजना तयार कर, तझ्या धैयािी परीक्षा घेणाऱ्या भीषण क्षणापयंतिी. तभ कोणत्या पचरग्स्थतीत आहे स

ते समजताय तला. तझा बाप राजा होता. त्यािा बाप होता खद्द सहस्त्ररश्मी. म्हणभन जेसन आचण चसचसिस

जमातीतील त्यािे नभतन दोस्त, यांच्याकडभ न तझे हसे नाही होता कामा! तला समजताय काय करायला
हवंय ते ! त्याचशवाय [नारीवृद
ं ाकडे वळभ न त्यांना उद्देशभन] आपण जन्माला आलो चस्त्रया म्हणभन कोणत्याही
सत्कृत्याला चनरुपयोगी, पण सवय प्रकारच्या दष्ट्कृत्यात मात्र कमालीच्या तरबेज.
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नारीवृंद :
उलटे वाहभ लागले आहे त
पचवत्र नद्यांिे प्रवाह

परंपरा, समाजव्यवस्था

सगळ्यांिीि झालीय उलटापालट

ठकवाठकवी हे ि ठरलय परुषांिे व्यवहार िातयय!
परुषांनी घेतले ल्या आणाभाका म्हणजे
दे वतांिा अपमान

पार बदलभ न जातील परंपरागत समजती
आम्हा चस्त्रयांच्या गणावगणाबद्दलच्या
येईल अशी ही वेळ

जेव्हा स्त्री होईल सन्मानीत
अगदी वावगी अशी ती जनी बदनामी

जखडभ न ठे वणार नाही आता आम्हाला

कालबाह्य ठरतील आत जन्या यगांतील शाहीर
बेगमान चस्त्रयांवर कवने करणारे .
चस्त्रयांच्या आकलनशक्तीला

भावभरी काव्यस्िभती कधी बहाल केलीि नाही
संगीत कले िा अचधष्ठाना िीबस याने

नाहीतर आम्हीही चनवडभ शकलो असतो
कचवतांसाठी चवषय

परुषाचवरुद्ध तोडीस तोड अशी रिली असती
आम्ही महाकाव्ये

पण खरे म्हणजे काळ आहे चकतीतरी परातन
आचण त्याच्या समृद्ध कथासंियात

परुष, स्त्री पेक्षा कमी अगा अचधक लौचककािा
खासि नाही.

म्हणभनि तर मीचडआ,

तभ प्रेमवेडी होऊन पभवेकडील सागराच्या खडकाळ
जबड्यातभन मागय काढीत चनघालीस

चशडे उभारून आपल्या वचडलांिे घर सोडभ न
आचण इथे या परक्या दे शात राहभ न,

मकलीस तभ आपल्या वैवाचहक जीवनाला
तझी शय्या राचहली एकाकी

तभ हाकलली गेलीस सरहद्दीबाहे र
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चनवाचसत अगचतक...

पचवत्र आणाभाकांिी संपली सभगता
या चवस्तृत ग्रीक दचनयेत इभ्रत अशी
राचहलीि नाही

ती गेलीय उं ि नभांत चवरून
कठे जाशील तभ आता आसरा शोधीत?

तझ्या चपत्याच्या घरािे दार तर तला बंदि आता
दसरीि कोणी झाली आहे तझ्या नवऱ्याच्या
शय्येिी स्वाचमनी!

नवी राणी हकमत िालवतीय
तझ्या या घरात!

(ते सन प्रवेश करतो.)

जेसन : बरे ि वेळा पाचहलं य मी! ही काही पचहलीि वेळ नाही! बेलगाम संतापािे काय जीव घेणे

पचरणाम होतात ते . जे सत्तेवर आहे त त्यांिा चनणयय तभ चनमभटपणे मानला असतास तर तभ कॉचरन्थमध्येि राहभ

शकली असतीस, याि घरात वावरली असतीस. त्या ऐवजी मभखासारखं बरळत राचहलीस तभ आचण
पचरणामी झालीस आता हद्दपार. ठीक आहे ! तझ्या संतप्त शब्दांच्या भचडमाराने मी जराही चविचलत होत

नाही. जेसनच्या दष्ट्कृत्यांिी उजळणी करीत रहा, तला वाटे ल चततका वेळ. पण राजा आचण राजकन्या

यांच्यावर चशव्यांिा वषाव केल्यावरही केवळ हद्दपारीवरि चनभावलं याबद्दल नचशबवान समज स्वतःला. त्या
दोघांना आवरण्यािा मी सतत प्रयत्न करीत आहे , पर राजघराण्याचवरूद्ध अशा हास्यास्पद चशव्याशापांिा
वषाव करण्यािे मात्र अजभन तभ िालभ ि ठे वले आहे स. हं ! तर मग तभ हद्दपार झालीसि, तरीही मी मात्र

मैत्रीला अंतर दे णार नाही. तझ्या अडिणींिा मी अगदी काळजीपभवयक चविार केला आहे ; आचण तझं असं
आततायी वतयन असभनही तला आचण तझ्या मलांना भणंग चभकाऱ्यासारखे भावी जीवनािी काहीि तरतभद

नसताना जायला नये लागभयासाठी आलोय मी इथे! हद्दपारी मागोमाग संकटािी माचलका आलीि. तभ माझा
चतरस्कार करते स यांत शंकाि नाही, पण माझ्या मनात मात्र तझ्याबद्दल कसलाही आकस कधीही येऊ
शकणार नाही.

मीणडआ : ओंगळ भेकडा! तझ्या असल्या नामदय पणाला साजेसा आणखी एखादा अपशब्द सिला

असता तर तोही मी उच्चारला असता. हं ! तर मग आपण आलात म्हणायिे शेवटी. माझा सवांत भयप्रद वैरी
मला भेटायला आलाय! अरे , चमत्रांिा चवश्वासघात केल्यावर हे असं चमत्रांच्या नजरे स नजर दे णे याला

काही धैयय नाही म्हणता येणार. ही उद्धट चधटाई, हा तर एक रोग आहे रोग! माणसाला होणारा सवात
चकळसवाणा चवकार! चनखळ चनलय ज्जपणा! तरी पण पन झालं आलास ते ! मला जे काही सांगायिय ते
सांचगतल्यावर जरा हलकं वाटे ल माझ्या चजवाला! ते ऐकताना मात्र, क्षणोक्षणी चबिकशील, दिकशील तभ!

अगदी सरुवातीपासभनि सांगायला प्रारंभ करते मी. नाकपड्यातभन आग ओकणाऱ्या बैलांना

ताब्यात आणभन त्यांना जोखडाखाली जंपभन घातकी ठरणारी नांगरट करायला तला जेव्हा पाठचवण्यात
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आले ते व्हा मीि वािवले त तझे प्राण. आगोतभन तझ्या बरोबर सागरी सिरीवर आले ल्या प्रत्येक ग्रीक
जवानाला माहीत आहे हे !

रात्रंचदवस पापणीला पापणी न चभडचवता भोवताली वेटोळ्यावर वेटोळी घालभ न सोनेरी लोकरीिी

राखण करणारा तो सपयराज! त्याला ठार मारणारी कोण? तर मी! अशा तऱ्हे ने पाजळलीय मी तझ्या यशािी

मशाल. मी अगदी आपखषीने िसवलं माझ्या बापाला, घर सोडलं माझं आचण पेचलऑन पवयताच्या नचजक
आयोल्कसला आले तझ्या सांगाती. माझी तझ्यावरिी चनतांत प्रीती प्रगट झाली पण शहाणपणा मात्र कमीि
होता त्या वतयनात. त्या चठकाणी पेचलअस राजाला त्याच्याि कन्यांच्या हातभन अत्यंत भयानक रीतीने ठार

कचरवलं आचण त्याच्या सवय घराण्यािा सत्यानाश केला. यािी परतिेड त कशी केलीस? मला घराबाहे र
काढण्यािा दष्टपणा करून तभ दसरी पत्नी वरलीस. असं वागलास तभ! वंशवृद्धीसाठी दोन पत्रांना मी
जन्माला घातले ले असभनही! तभ जर अद्याप चनपचत्रक असतास तर या नवीन संबध
ं ासाठी धडपडणाऱ्या तला

मी क्षमाही केली असती. पण आणाभाकांना चदला जाणारा मान गेला हवेत चवरून! कधी कधी मनात येतं,

परातन दे वदे वतांिी सत्ता संपष्टात आली आहे , अशी तर तझी समजभत झाले ली नाही ना! आचण आता

वियस्व, काय ते नव्या कायद्यांिे असं का वाटतंय तला! माझ्याशी विनभंग केल्यािा गन्हा तभ केलायस
यािी जाणीव नक्कीि असणार तला.

माझा हा भाबडा उजवा हात—चकती तरी वेळा करवाळला असशील तभ तो! माझे हे गडघे! चकती

तरी वेळा चबलगला असशील त्यांना तभ! माझ्या ददै वी अंगोपांगानो! या माणसाच्या विनभंगाने लाचजरवाणा
कलं क िढलाय तमच्यावर! क्रभर िेष्टा झाली आहे तमिी! आचण िसवणभक झाली आहे आपल्या साऱ्या
आशा आकांक्षांिी.

ऐक तर मग! माझा चमत्र म्हणवतोस ना तभ आपल्याला? त्या नात्याने मला तझा सल्ला

चविारायिाय. तझ्याकडभ न काही मदत चमळे ल अशी आशा नाहीि मला. पण तरी तला मी काही चविारणार
आहे आचण तझा नीिपणा उघडकीला आणणार आहे . सांग बरं मी कठे जाऊ आता ते! तझ्याबरोबर

येण्यासाठी ज्यांच्याशी मी चवश्वासघाताने वागले त्या माझ्या मायभभकडे आचण जन्मदात्याकडे जावे मी? का
आयोल्कसला जाऊ पेचलअसच्या अभागी मलींकडे ? आपल्या बापाला चजने आपल्याकडभ न ठार कचरवलं

त्या, माझे काय छान स्वागत करतील नाही? असं आहे हे सारं! घराकडील माझे सवय स्नेहीसोबती माझा

द्े षि करतात. आचण तला सहाय्य करताना ज्यांना दखवायिा मला कसलाही अचधकार नव्हता, अशांिे
शत्रत्व मी ओढवभन घेतलं . या सगळ्यांिे मला जे पाचरतोचषक तभ चदले स त्याने मी झाले एक हे व्यािा चवषय

सवय हे लेनी बायकांच्या दृष्टीने नाही? वहाव्वा! काय अप्रभप नवरा चमळालाय मला? केवढा एकचनष्ठ? काय
दीनवाणी अवस्था ही माझी? मी दे शोधडीला लागणार, एकाकी, सवयासोयऱ्यांना अंतरून माझ्या हतभागी

अभयकांसह भटकत रहाणार! हो ना! तझे पोटिे गोळे आचण तझा जीव वािचवणारी मी, रस्त्याच्या कडे ने

भीक मागत बसभ, ते व्हा तझ्यासारख्या नव्या खन्या नवरदे वाच्या बेशरमपणािी चदवटी, कशी पण झळाळभ न
उठे ल!

हे झ्यभसदे वा! बनावट सोन्यातभन अस्सल बावनकशी सोने कसे पारखभन घ्यावे याच्या खाणाखणा

आमच्यासाठी स्पष्ट करून दाखवतोस तभ! पण सज्जनातभन हलकट वेिन
भ काढायिी वेळ येते, ते व्हा
त्याबद्दलच्या चनशाण्या त्यांच्या शरीरावर का नाही स्पष्ट उमटवभन ठे वीत तभ?
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नारीवृंद :
जेव्हा उिाळता क्रोध घेतो

अत्यत्कट प्रीचतभावनेिी जागा
ते व्हा ठरतो तो अत्यग्र
सवय क्रोध प्रकारात

ओसरत नाही त्यािी तीव्रता
कोणत्याही उपायांनी
जेसन :
िार ितराई दाखवायला हवी मला बोलताना असं चदसतंय. प्रत्यारोप आचण शाप या झंझावातात

अत्यत्कृष्ट नौकानयन कौशल्यािी गरज आहे . नाममात्र एखादे शीड ठे वन
भ बाकीिी सारी गंडाळभ न घेऊन या

वादळावर स्वार व्हायला हवं मला. मीचडआ! मला केले ल्या मदतीिा तभ जो एवढा डडागर रिलायस,
त्यापासभन सरुवात करायिी तर माझ्या यशस्वी सागर सिरीिे श्रेय कणा अन्य दै वी अगर मानवी
सहाय्याला नसभन ते आहे अफ्रोचदते ला, असे माझे ठाम मत आहे . तभ बचद्धमती आहे स हे मान्य आहे मला. पण

माझ्या वरच्या अचनवार प्रेमचवकारावेगाने तभ माझा जीव वािवायला कशी धडपडत होतीस ते सचवस्तर
सांगणे, म्हणजे नसती करापत काढण्यासारखं होणाराय. मी त्या मद्द्यावर अचधक भर दे णार नाही. तभ मला

ते सहाय्य चदलं स ते त्यािे स्वरूप लक्षात घेता ठीकि होतं म्हणायिं. पण मला वािचवण्याच्या मोबदल्यात
तभ चदलं स त्यापेक्षा चकतीतरी जास्त पदरात पडलं आहे तझ्या, कसं ते सांगभ दे मला. पण मला प्रथम हे स्पष्ट

करायला हवं की तभ तझा रानटी दे श सोडलास आचण हे लासमध्ये स्थाइक झालीस. न्याय कशाला म्हणतात
हे या दे शात समजलं तला. चजथे जलमाला कायद्यापढे माघार घ्यावी लागते अशा समाजात तला रहायला

चमळाले . चशवाय या चठकाणी तझ्या अंगीच्या गणांिा पष्ट्कळि बोलाबाला झाला. तझी कीती पसरली.
अजभनही तभ जर पृर्थवीच्या त्या टोकालाि असतीस तर तझं नावसद्धा कणी उच्चारलं नसतं. माझ्या स्वतःच्या
दृचष्टकोणातभन सांगायिं तर मला जीवनात कीती मोलािी वाटते . ती नसेल तर सोन्याच्या लगडी अगर

ऑिीअसपेक्षाही मधर गळा, मला मोह पाडभ शकणार नाही. तभि सरुवात केलीस वाद घालायला माझ्या
सागरसिरीबद्दल म्हणभन हे सारं सांचगतलं . तझ्या वादं गाला माझे हे उत्तर.

राजघराण्याशी जडले ल्या माझ्या चववाह संबध
ं ाबद्दलच्या तझ्या अवाच्य टोमण्यांना उत्तर ऐक

आता. माझं हे कृत्य पभणय चविारांनी, शहाणपणाने केले ले आहे . चवकारवश होऊन नव्हे . त्या मागिा हे तभ

तझ्या आचण मलांच्या चहतािाि होता हे मी तला दाखवभन दे णार आहे . अंहं! मधे बोलभ नकोस, गप रहा!
स्वतःच्या राज्याला मकभन चनवाचसत होऊन संकटे पाठपरावा करीत नामोहरम करीत असताना मी

आयोल्कसहभ न येथे येऊन ठे पलो ते व्हा राजाच्या मलीशी चववाह करण्याइतकी दसरी कोणती जास्त

भावयोदयािी संधी होती माझ्यासमोर? रागाने, मत्सराने, तभ धरून िालते स त्याप्रमाणे मला काही तझ्या

रूपगणांिा उबग आला नव्हता की नवी बायको हवी या लालसेने मी काही अगदी झपाटभ न गेलो नव्हतो!

चकवा मला कटाक्षाने माझ्या कटं बािा खभप मोठा चवस्तार करायिा होता असंही नाही. आपल्याला पत्र
आहे त ना, ते परे से आहे त मला! मी तृप्त आहे त्या बाबतीत. पण पचहली आचण अत्यंत महत्त्वािी गोष्ट मला

साध्य करायिी होती ती म्हणजे आपण वैभवात रहायला हवं, दाचरद्र्यात नव्हे . दचरद्री माणसाला त्यािे सवय
स्नेहीसोबती कसे टाळीत असतात ते मला माहीत आहे . त्यानंतर दसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या उच्चकलीन
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प्रचतष्ठेला शोभेल अशा इतमामात माझ्या मलांना मला वाढचवता यावं, आणखी मलगे असावेत असंही मनात
होतं–तझ्या मलांिे भाऊ म्हणभन. त्या सवांना सारख्याि दजाने वागवावे व अशा प्रकारे एकमे कांशी दृढ
स्नेह संबंध जोडले ले असे एक वैभवशाली कटं ब उभे करावे. तला आता आणखी अपत्यांिी गरज भासत

नाही–होय ना? पण मला मात्र सध्या असले ल्या पत्रांना उत्कषाच्या अचधक सखसोयींिा पाचठबा चमळावा
म्हणभन आणखी पत्र व्हावेत, अशी मनीषा आहे .

तर मग अशी ही माझी योजना दष्टपणािी होती का? तभ तझ्या सवती मत्सराला आवर घालभ

शकलीस तर तला सद्धा मान्य होईल माझी योजना. पण तम्ही बायका अशा काही मनग्स्थतीच्या ताब्यात

जाता, नवऱ्यापासभन मनपसंत शय्यासख लाभलं की तम्हाला वाटतं, आपल्याला जे हवं, ते सारं काही
चमळालं ि; जण जर का त्या सरवात काही चवक्षेप आला, तर मग तमच्या ले खी अचत उदात्त जीवनसद्धा

चबषवत कडवट ठरतं. स्त्रीिी गरज न पडता काही अन्य मागाने मलं प्राप्त व्हायला हवी होती. चस्त्रया जर
अग्स्तत्वात नसत्या तर मानवी जीवन सवय दःखांपासभन मक्त झालं असतं.

नारीवृंद : जेसन! वर वर तरी िार पचरणामकारक रीतीने मांडली आहे स तभ तझी बाजभ पण मला

वाटतं–तला हे ऐकभन आिययही वाटे ल–अशा प्रकारे पत्नीला दभ र करण्यात िकतोयस तभ!

मीणडआ : अनेक व्यक्तींशी अनेक बाबतीत माझे मतभेद आहे त हे तर उघडि आहे . प्रभावी वक्तव्य

करणारा दष्ट माणभस हा इतर दष्टांपेक्षा जास्त अपराधी असं वाटतं मला. असा माणभस चवलक्षण चधटाईने

तमिा गळा कापील, कारण त्याला माहीत असतं, खनी कृत्यांवर दे खण्या शब्दांिी कशी साखरपेरणी

करावी ते . खरं म्हणजे तो स्वतःला समजतो चततका धभतय नसतोि. आपण िार मोठ्या मनािे आहोत असा

साळसभद अचवभाव आणीत तभ मला ओशाळी करण्यािे धाचरष्ट्ट्य करतो आहे स, पण तझा नक्षा उतरवायला

एकि शब्द परा आहे . तभ जर इतका शहाजोग होतास तर या बाबतीत तभ मला प्रथम चवश्वासात घ्यायला हवं
होतंस. मला न कळवता असं िोरून लवन करायला नको होतंस! वा! छान!

जेसन : मी तला हे आधी सांचगतलं असतं, तर तभ मला मोठ्ठं सहाय्य केलं असतंस नाही! अग

अजभनसद्धा तझा हा उिाळणारा क्रोध आवरण्यािं मनावर घेत नाहीस तभ!

मीणडआ : मद्दा तो नाही. तझं आता वय होत िाललं य, ते व्हा आचशयातील पत्नी आता तला

प्रचतष्ठादायी वाटत नाही.

जेसन : पन्हा समजभन घे नीट! राजघराण्याशी मी संबंध जोडलाय तो कोणत्याही एखाद्या स्त्रीच्या

मोहाने नव्हे , तर मी तला आधीि सांचगतलय त्याप्रमाणे तझा भचवष्ट्यकाळ चनचित करावा, माझा मलांना
राजवंशातले पाठीराखे भाऊ चमळावेत आचण आपणा सवािेि स्वास्र्थय दृढ करावे म्हणभन.

मीणडआ : लाथ मारते मी तझ्या त्या वैभवशाली भचवष्ट्य काळावर. काही नको आहे मला त्या

वैभवातले ! तझे ते स्वास्थसद्धा नकोय. वेदना होतात माझ्या हृदयाला त्याच्या कल्पनेने.
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जेसन : हे बघ! नक्कीि तझी चविारसरणी बदले ल आचण तभ जास्त समजतदारपणे वागशील. मग

िांगल्याला वाईट ठरवण्यािे तभ सोडभ न दे शील आचण खरोखरी भावयवान असभनही दःखािे हे करुणास्पद
नाटक करण्यािे पण थांबवशील.

मीणडआ : िालभ दे ! खशाल चडवित रहा मला. आसरा आहे घरािा तझ्या मस्तकावर. मी पडले

आहे एकटी, हद्दपार झाले ली.

जेसन : आपल्या हातानीि ही अवदसा ओढवभन येतली आहे स तभ आपल्यावर. दोष तझाि. उगीि

दसऱ्या कोणालाही दोष दे ऊ नकोस.

काय?

मीणडआ : माझा दोष? काय केलं रे मी असं? तला माझी पत्नी बनवलं चन मग टाकभन चदलं की

जेसन : राजा आचण त्यािे घराणे यांना चनष्ठरपणे चशव्याशाप चदले स तभ.

रूपाने.

मीडीआ : होय! चदले ! आचण तझ्या घराण्यावरसद्धा चनयतीने पाठचवला आहे घोर शाप- माझ्या

जेसन : मला हा वाद आणखी वाढवायिा नाही. मलांच्या आचण तझ्या गरजा भागचवण्यासाठी जर

काही तरतभद मला करण्याजोगी असेल तर सांग मला. जे काही हवे असेल तला,ते संतोषाने दे ईन मी;

अगर तला सहाय्य करतील अशा माझ्या चमत्रांना तभ म्हणत असशील तर ओळखपत्रे पाठवीत मी–ऐक
माझं! अशी ही मदत नाकारणे हा वेडेपणा होईल. हा अत्यग्र क्रोध जर तभ सोडलास ना, तर हर एक बाब
तझ्या िायद्यािीि ठरे ल.

मीणडआ : तझ्या चमत्रांशी संबंध ठे वणे अगर तझ्याकडभ न कसलीही दे णगी घेणे–या गोष्टी साठी तभ

काहीही केलं स तरी माझे मन तयार होणार नाही. म्हणभन काहीही दे ऊ करू नकोस मला. लबाड,
चवश्वासघातक्याच्या दे णवया िांगल्या पायगणाच्या ठरत नाहीत.

जेसन : ठीक तर मग तला आचण मलांना सहाय्य व्हावे, म्हणभन शक्य ते सवय मी केले आहे , याला

दे वि साक्षी आहे त. सहानभभतीला तभ प्रचतसाद दे त नाहीस चमत्रत्वाच्या प्रस्तावांना तभ दराग्रहाने चधक्कारतेस
यामळे तझे अचनष्टि होणार नाही तर काय!

मीणडआ : िालता हो! िार वेळ दवडलास तभ इथे बाहे र! नव्यानेि प्राप्त झाले ल्या वधभबद्दलच्या

तझ्या हृदयातील आतरतेने पेटभन उठला असशील तभ! जा! भोग चतच्या सहवासािं सख!
[जेसन जातो]

जेसन! असंही होईल कदाचित. दे वराया! माझे शब्द उिलभ न धर.. आजिा हा तझा चववाहचदन

अखेरीस चववाहािा अस्त पाहील. मागे राहील िक्त घ्रृणा आचण भीषणता.
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नारीवृन्द्द :
उिाळणाऱ्या, ददय म्य अशा प्रीतीच्या भावना
जेव्हा परुषाच्या हृदयात घसतात

ते व्हा त्या चमळवभन दे त नाहीत त्याला
पचरणामी सत्कीती अगर िांगलपणा
पण जर अवतरे ल अॅफ्रोदायती

नाजभक पदन्यासाने परुषाच्या हृदयात
तर असा आनंद चमळवभन दे णारी
अन्य दे वताि नाही जगात

नको ग सोडभ स कधी माझ्यावर
राज्ञी ॲफ्रोदायती

तझ्या सोनेरी धनष्ट्यातभन

वासनेच्या माधयात बिकाळले ला
अचनवायय असा तझा बाण!
चनरागसता—अनाघ्रात

दे वांिी सवांत मोहक दे णगी
चतनेि करावी माझी चनवड

आपलीशी करून सोडण्यासाठी

क्रोधमय झगडे आचण न संपणारे वैर
यांिा हल्ला माझ्यावर करीत

जनी सोडभ न नवी प्रीती करण्यािे

माझ्या हृदयाला कधींही न लागो वेड
ती भयकारी सायप्रसबेटािी अचधष्ठात्री

पारख करू दे धभतयपणे चतला स्वतःलाि
चस्त्रयांच्या प्रीचतभावनांिी

आचण आदर करू दे त्या शय्येिा
चजथे माजत नाहीत झगडे .

मला आहे माझा दे श! माझे घर!
हताश, दयनीय अवस्थेत

दःसह जीचवत कसेबसे कंठीत

दे शहीन चनवाचसत होण्यापासभन
दे व करोत माझे रक्षण

ते तर सवांत शोिनीय संकट
मृत्यभ िार बरा त्यापेक्षा
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मी मृत्यभलाि जोडीन हात

असा संभाव्य चदवस माझ्यापढे ठाकण्यापभवी
सवय अचरष्टांत आचण यातनांत

आपल्या मायभभपासभन वंचित होण्यासारखं
दसरं काही नाही अचधक दःखप्रद
हे काही प्रचतचबचबत चविार नव्हे त

सांगोवांगी ऐकीव गोष्टीतभन उिलले ले
हे आहे असं काही, की

जे बचघतलय आम्ही प्रत्यक्ष
चवदीणय करणाऱ्या दःखािे तडाखे सोसले स
तभ मीचडया!

पण कोणीही केली नाही दया तझ्यावर

ना कॉचरन्थनगरीने, ना तझ्या स्नेह्यांनी

स्नेह्याच्या सरळ हृदयातील गप्त भावना
हस्तगत करून घेऊन मग

स्नेहपंथ तोडभ न टाकणाऱ्या माणसावर
कोसळो अपकींर्मत आचण सवयनाश

माझी कधीि होऊ शकणार नाही
त्याच्याशी मैत्री

[ईचजअस येतो.]
इणजअस : सवयतोपरी सखांत रहा मीचडआ! जन्या चमत्रांच्या भेटीच्या वेळी याहभ न अचधक िांगली

दसरी शभेच्या नाही.

आता?

मीणडआ : सज्ञ पॉग्न्डऑनच्या पत्रा इचजअस सवयदा सखी राहा तभही. कणीकडभ न येणे झाले तझे

ईणजअस : डे ल्िीहभ न येतोय मी. ॲपोलोच्या दै वीवाणीिे प्रचतष्ठान आहे ना ते !
मीणडआ : डे ल्िी! या जगािा मध्यचबदभ . भचवष्ट्यवाणीिे माहे रघर! कशासाठी गेला होतास चतकडे ?
ईणजअस : अपत्यसंभवाबाबत चविारणाकरण्यासाठी? माझं बीज अंकरावं, सिळ व्हावे म्हणभन,
मीणडआ : म्हणजे? इतकी वषे झाली तरी अजभन पाळणा हलला नाही तझ्या घरात?
ईणजअस : हो ना! चनपचत्रकि आहे मी! चनयतीनेि चनचित केले असले पाचहजे ते .
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मीणडआ : पण पत्नी तर नांदते आहे ना घरात? की नाही?
ईणजअस : लवन झाले ले ि आहे माझे .
मीणडआ : मग अपत्यसंभवाबाबत काय दै वीवाणी झाली िीबसिी?
ईणजअस : त्यािी वाणी मला अगर कणाही मानवी चववेिकाला न उलगडण्याइतकी गभढ शब्दांत

गरिटले ली होती.

मीणडआ : मी ते ऐकणं न्याय होईल का?
ईणजअस : चनचिति! तझ्या सारखीच्या तल्लख बद्धीिी गरजि आहे त्यासाठी.
मीणडआ : सांग तर मग, सांगण्या जोगं आहे तर?
ईणजअस : त्याने मला आज्ञा केली, ‘‘मद्याच्या कातडी थैलीिे तडाड खले ठे वभ नकोस.’’
मीणडआ : अस्सं! चकती काळपयंत?
ईणजअस : मी घरी सखरूप येऊन पोिेपयंत.
मीणडआ : आलं लक्षात. पण कॉचरन्थच्या चदशेने काय हे तभने जहाज हाकारलं स?
ईणजअस : पेलॉप्सिा मलगा चपचथअस रीझनिा राजा माहीत आहे ना तला?
मीणडआ : हो तर! िारि सच्छील श्रद्धाळभ माणभस!
ईणजअस : मला त्यािा सल्ला घ्यायिा होता या भचवष्ट्यवाणीबद्दल!
मीणडआ : या बाबतीत तो तज्ज्ञ आहे खरा!
ईणजअस : होय! तसाि माझा चजवलग सहृदही आहे तो. आम्ही दोघे बरोबरि जात होतो ना

मोचहमांवर!

मीणडआ : मला उमे द आहे की तम्हाला जे चमळचवण्यािी उत्कंठा आहे ते तम्हाला प्राप्त होईल

आचण तम्ही सखी व्हाल.

ईणजअस : पण तभ का अशी चिकट आचण खंगले ली चदसते स? काय झालं य काय असं?
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मीणडआ : ईचजअस! माझा नवरा म्हणजे हयात असणाऱ्या साऱ्या मानवांत अत्यंत दवृयत्त माणभस.
ईणजअस : अरे च्या! असं कसं झालं ? सांग पाहभ सारी हचकगत मला तझ्या दःखािी.
मीणडआ : जेसनने माझा चवश्वासघात केलाय—मी त्यािा काहीही अपराध केले ला नसताना.
ईणजअस : म्हणजे काय केलं य त्याने? नीट उकलभ न सांग ना सगळं !
मीणडआ : त्याने दसरी बायको केलीय आचण चतला मालकीण केलीय माझ्या संसारािी.
ईणजअस : पण असं करणं िारि बेशरमपणािं आहे . खरंि त्यािी छाती झाली?
मीणडआ : खरंि झालं आहे तसं. एकेकाळी त्यािे प्रेम होते माझ्यावर. आता माझा संबंध तोडभ न

टाकला आहे त्याने.

ईणजअस : कंटाळला की काय तला तो? का कठे दसरीच्या प्रेमात पडला?

तो.

मीणडआ : हो ना! अगदी बेिामपणे! ज्याच्यावर स्नेह्यांनी चवश्वास टाकावा असा नाही राचहले ला

ईणजअस : असं आहे तर! मग म्हणते स तसा तो वाईट असेल तर जाऊ दे तटभ न संबध
ं सारा!
मीणडआ : तो प्रीचतपाशात अडकलाय तो राजणराण्याच्या आचण सत्ताधाऱ्यांच्या.
ईणजअस : काय? बोल पढे ! कोण आहे मलीिा बाप?
मीणडआ : कॉचरन्थिा राजा क्रेऑन?
ईणजअस : आलं लक्षात! तर मग तझ्या मनािी अशी उलघाल होते आहे ती सयक्तीकि आहे .
मीणडआ : हं ! सगळं ि संपलं आता. अन आणखी भरीत भर म्हणजे हद्दपार केलं य मला.
ईणजअस : कमालि झाली म्हणायिी ददै वािी! लोकचवलक्षणि! काय ग-कणी केलं तला

हद्दपार?

मीणडआ : क्रेऑनने हद्दपार केलं य मला कॉचरन्थमधभन!
ईणजअस : आचण जेसनला हे मान्य आहे ? चकती लांच्छनास्पद गोष्ट आहे ही त्याला?
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मीणडआ : छे ! छे ! तसं नाही. तो चवरोध करतोय. पण त्याने धैयाने सहन करायिं ठरवलं य म्हणे

सगळं ! ईचजअस! इकडे बघ! एक शरणाथी म्हणभन मी तझ्या दाढीला हात लावभन चवनवते आहे ; माझ्या
असल्या या हीनदीन अवस्थेत मला दया दाखव म्हणभन तझ्या गडघ्यांना कवटाळभ न धरते आहे . येऊ दे

करुणा तला! मी चनवाचसत आहे ि; भरीला मला चनराचश्रत होऊ दे ऊ नकोस. मला आसरा दे अथेन्समध्ये.

तझ्या घरात मला सन्मानाने थारा चमळभ दे . या पण्यकृत्याबद्दल दे व तझं बीज सिचलत करोत व तझा
जीवनक्रम सखान्त होवो. सहजासहजी काय सवणयसध
ं ी िालभ न आलीय तझ्याकडे यािी कल्पना नाही तला

अजभन. तझी चनपचत्रकता दभ र करतील अशा शक्तींच्या काही औषधी महीत आहे त मला. शपथेवर सांगते मी,
तला मलं होतीलि.

ईणजअस : मीचडआ, मी उत्सकि आहे अनेक कारणांसाठी तला सहाय्य करायला. पचहलं कारण

म्हणजे हे दे वसंमत पण्यकृत्य आहे आचण दसरं, मलं होण्याच्या बाबतीत तभ मला हे मधािे बोट लावलं यस
म्हणभन. कारण अगदी हताश घेऊन बसलो होतो मी स्वतःच्या वंशवृद्धीक्षमते बद्दल. तर मग तझ्यासाठी मी

आता करणाराय ते असं. तभ एकदा अथेन्सला येऊन पोिलीस म्हणजे मग माझा शब्द मी पाळीन आचण
माझ्या सवय शक्तीचनशी तझं रक्षण करीन. पण मला प्रथमि हे स्पष्ट करून टाकलं पाचहजे. तला कॉचरन्थहभ न

माझ्याबरोबर घेऊन जाण्यािा मात्र माझा चविार नाही. तभ आपण होऊन अथेन्सला आलीस तर मात्र मला

चतथे नक्कीि आश्रयस्थान लाभेल. दसऱ्या कणाच्याही हवाली करणार नाही नंतर मी तला. प्रथम कणािीही
मदत न घेता कॉचरन्थबाहे र पड. कॉचरन्थमधील रचहवासी माझे स्नेहीि आहे त. त्यांना दखवायिं नाही
मला.

मीणडआ : तसंि होईल सारं. आता चदले ला शब्द शपथ घेऊन दृढ कर. नंतर मग तझ्यामाझ्यातील

संबंध सरळीत झाले असे समजायिे.

ईणडअस : का? चवश्वास नाही तझा माझ्यावर? कसली शंका त्रस्त करते तला?
मीणडआ : माझा चवश्वास आहे तझ्यावर पण मला खभप शत्रभ आहे त रे ! एकटा क्रेऑनि नाही तर

पेचलअसिे सगळे कटं बि. एकदा का तभ शपथेने बांधला गेलास म्हणजे तझ्या दे शातभन मला बाहे र

हसकावयािा त्यांनी प्रयत्न केला तरी तभ मला टाकणार नाहीस. पण तझे विन नसते शाग्ब्दकि राचहले ,
दे वांच्या नावाने ते शपथबद्ध झाले नाही तर कदाचित तभ त्यांच्याशी सख्य करशील व ते सांगतील ते

करायला तयार होशील. मला कठल्याि सत्तेिे पाठबळ नाही. उलट त्यांच्याकडे संपत्ती आचण
राजघराण्याला उपलब्ध असणारी सगळीि साधने आहे त.

ईणजअस : मोठी कौतकास्पद आहे तझी दभ रदृष्टी. पण तझी तशी इच्छाि असेल, तर माझाही चवरोध

नाही. खरं तर शपथ घेणं माझ्या बिावाला चहतप्रदि. कारण, सरळ सरळ शपथेिे कारण सांगन
भ मी तझ्या

शत्रभंना तडाड दे ईन आचण तलाही पभणय सरचक्षतता वाटे ल. सांग! कोणत्या दे वांच्या नावे मी शपथ घ्यायला
हवी?

मीणडआ : तझ्या पायाखालील धचरत्रीदे वी, माझ्या चपत्यािा चपता असा सभयन
य ारायण आचण

दे वदे वतांिी अगदी सवय प्रभावळ यांच्या नावाने घे शपथ!
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ईणजअस : काय करण्याबद्दल तसेि काय टाळण्याबद्दल शपथ घ्यायिी मी?
मीणडआ : तझ्या मलखातभन तभ स्वतः मला कधीही हसकभन लावायिं नाहीस, अशी शपथ; आचण जर

माझे वैरी मला ताब्यात घेऊ पाहातील तर कधीही चजवातजीव असेपयंत आपखषीने तभ मला त्यांच्या हवाली
करणार नाहीस, अशीही.

ईणजअस : धचरत्रीदे वी, सहस्त्ररश्मीिा तळपता प्रकाश आचण सवय दे वदे वता यांच्या नावाने तभं आता

उच्चारले स त्या साऱ्या शब्दांना जागण्यािीं मी शपथ घेतो.

मीणडआ : आता झालं माझं समाधान आचण समज, जर तभ शपथ मोडलीस तर?
ईणजअस : तर मग सवय अपराधी माणसांना दे व जी चशक्षा करतात तीि मला चमळो.
मीणडआ : जा तर आता आचण आनंदात रहा. सगळं काही ठीक आहे . माझा बेत पार पडला चन

माझी आकांक्षा पभणा झाली म्हणजे शक्य चततक्या लौकर मी तझ्या शहरात येऊन पोिेन.
[ईचजअस चतिा हात हातात घेतो आचण झटकन चनघभन जातो.]
नारीवृन्द्द :
ईचजअस! सखरूप नेवो तला घरी
हरमीज! पांथस्थांिा रक्षणकता
तला ते ते सवय चमळो

ज्यािी तभ करतोयस आतरतेने इच्छा
आमच्या सचदच्छा चजकल्या आहे त

तझ्या हृदयातील उदात्त भावनांच्या आचवष्ट्काराने
मीणडआ :

हे झ्यभस दे वा! हे न्यायदे वते झ्यभसकन्ये!
हे तळपत्या चदनमणे!

मी लागले आहे आता चवजयाच्या मागाला
आता नक्कीि आहे आशा की

पाहीन मी माझ्या शत्रभंना यांच्या पात्रतेनसार
शासन झाले ले

ज्या स्थानी होते माझे कारस्थान अगदीि कमजोर
नेमक्या त्याि चठकाणी मदतीिा हात पढे आला
ईचजअसच्या रूपाने

तोि ठरे ल माझं चनवांत आश्रयस्थान

अथेन्स शहराच्या तटबंदीतभन माझा एकदािा प्रवेश
झाला की,
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चतथेि नांगरता येईल सखरूपपणे माझी जीवननौका
मला आसरा घ्यायला

आता मी तम्हाला सांगते माझा सवय बेत
ते एकणे काही सखावह नाही मात्र

[मीचडआिी दाई येते व मीचडआ काय सांगते ते गपिभप ऐकत रहाते]
जेसनला मला भेटण्यािी चवनंती करण्यासाठी मी प्रथम माझा दास पाठवीन मग मी त्याच्याशी

अत्यंत मृदमधर शब्दांनी बोले न. त्याला सांगेन की त्याने योवय ते ि केले आहे म्हणभन माझ्या

चवश्वासघाताच्या मोबदल्यात त्याने राजघराण्याशी जी सोयरीक जमचवली ती िारि चहतकर आचण
शहाणपणािी योजना होती. असं सांगेन त्याला मी. मग मी त्याला चवनवीन माझ्या मलांना इथेि राहभ

दे ण्याबद्दल. माझा जे द्े ष करतात अशा शत्रभच्या प्रदे शात माझ्या पोटच्या मलांना अवमानीत होण्यासाठी मागे

ठे वण्यािा माझा चविार आहे असे मात्र नाही. पण राजकन्येला ठार मारण्याच्या माझ्या कारस्थानात मला

त्यांिी मदत घ्यायला हवी. मी त्यांना राजप्रासादात पाठवीन काही भेटी बरोबर दे ऊन, तलम चवणीिा
पोषाख आचण ठोकभन ठोकभन बनचवले ला सोन्याच्या पत्र्यांिा चकरीट. या बहमोल भेटी स्वीकारून चतने त्या

पचरधान केल्या म्हणजे ती आचण जे जे स्पशय करतील ते , वेदनांनी तळमळत मरतील, अशाि प्राणघातक
चवषाने माखणाराय मी माझ्या भेटवस्तभ.

पण....परे झालं आता हे ! मला वेदनांनी रडभ येतंय ते त्यानंतर मला जे करायिंय त्यामळे . मी ठार

मारणाराय माझ्या मलांना. कोणीही माझ्यापासभन चहरावभन घेऊ शकणार नाही माझ्या अपत्याना. जेसनिे
सगळे घर चछन्नचभन्न करून टाकले म्हणजे मी; एक खनी स्त्री, माझ्या लाडक्या अपत्यांच्या रक्तपातापासभन
दभ र पळभ न जाण्यासाठी कॉचरन्थ सोडीन. होय! चकतीही भीषण गन्हा असला, तरी त्यािी टोिणी सोशीन मी.
पण माझ्या वैऱ्यांच्या चवजयािे चवकट हास्य नाही सहन होणार मला.

ठीक आहे ! आता होऊ द्यात गोष्टी योजल्यानसार. जगभन तरी काय करायिंय मला! ना गाव, ना

घर, ना हताश जीवनापासभन चनवारा. एका ग्रीक तरुणाच्या मोहक वक्तव्याने चजकली गेले मी. दे वाच्या

मदतीने ज्याला मी आता शासन करणार आहे अशा तरुणाबरोबर मी जेव्हा माझ्या बापािे घर सोडभ न

जायला तयार झाले , ते व्हाि, िार िार पभवी माझ्या हातभन घडभ न गेली िभक. माझ्यापासभन त्याला जे पत्र

लाभले , ते चजवंत असले ले या पढे कधीि चदसणार नाहीत त्याला. त्याच्या नव्या वधभपासभन कधीि होणार
नाही त्याला पत्रलाभ. कारण चहचडस मृत्यभि गाठणार आहे त्या दष्ट िांडाळणीला माझ्या चवषप्रयोगाने. मी

दबळी, चनष्ट्क्रीय, दसऱ्यापढे नसभन रहाणारी आहे असं कणीि समजभ नये. मी िार िार वेगळ्या प्रकृतीिी
बाई आहे हे लक्षात ठे वावे सवांनी. वैऱ्यांिी कदय नकाळ आचण चमत्रांशी एकचनष्ठ. अशाि जीवनाला लाभते
झळाळणारे यश

नारीवृंद : तभ आम्हाला प्रत्येक गोष्ट सांचगतली आहे स आचण मला तझ्याशी चमत्रत्व जोडायिाय

तसंि मानवी मभल्यांिी पायमल्ली होऊ नये असं वाटतंय म्हणभन मी सांगते , तभ असं काही करता कामा नयेस.

मीणडआ : दसरा कठलाि पयाय शक्य नाही. तम्ही असं काही सांगावत याबद्दल तम्हाला दोष दे ता

येत नाही; कारण, माझ्या वाट्याला आलीय तशी वागणभक वाट्याला आली नाही तमच्या.
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नारीवृंद : तरी पण; स्वतःच्याि ले करांना ठार मारायिं! तभ हृदय असं वज्रासारखं कठीण करू:

शकशील?

मीणडआ : जेसनच्या हृदयावर खोल जखम करण्यािा हाि एक मागय आहे .
नारीवृंद : पण यामळे तझ्याही हृदयावर दःखािा आत्यंचतक खोल आघात नाही होणार?
मीणडआ : होऊ द्या! हे सगळं होईपयंत शब्दांिी उधळण व्यथय आहे . दाई! चजच्याबरोबर चवश्वासाने

चनरोप पाठवावे अशी तभि एक आहे स. जा आचण आण बोलावभन जेसनला इकडे . तभ ही एक स्त्रीि आहे स
आचण चशवाय माझी चवश्वासभ दासीही-ते व्हा माझ्या बेताबद्दल एक अवाक्षरही काढभ नकोस तडाडातभन.
[दाई जाते]
नारीवृंद :
उपभोगीत आले आहे त
संपचत्त आचण वैभव

अथेन्सिे नागचरक आचण एरे क्यभसिे पत्र
िार िार परातन काळापासभन

परकीयांच्या धाडीने न होरपळले ल्या
पचवत्र भभमीवर,
वाढली आहे त

ही पण्यश्लोक दे वांिी ले करे
बागडले आहे त त्यांिे जीव

ज्ञानाच्या दे दीप्यमान करणांनी

खाद्य परचवले आहे त्यांच्या प्रज्ञांना

चनत्यि चवहरतात ते प्रसन्न पदन्यासांनी
तळपत्या आकाशाखाली
म्हणतात की,

िार िार शतकांपभवी जन्माला आला

सोनेरी केसांिा हामयनी-मधस्वरचमलाप—
ज्यािी चनर्ममती केली.

चपअरीच्या नऊ कमारी कलादे वतांनी
असे म्हणतात

ॲफ्रोदायती भरून घेते आपला िषक

दे खण्या चसचिससच्या स्िचटकतल्य प्रवाहातभन
चतच्याि उच्छवासांबरोबर वहात येताना
या भभभागावर

मधभचरत मंद वाऱ्यांच्या झळका
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ती िढचवते आपल्या रुळणाऱ्या कं तल झलपांवर
मधर सवासाच्या गलाब पष्ट्पािा चकरीट

आचण ज्ञानासमवेत करायला चसहासनाचधचष्ठत
पाठचवते भीचत भावनांना

साऱ्या कलांत गणवत्तेिा कळस गाठतो
असा प्रीचतभावनांिा ज्ञानाशी चमलाप

आपल्या स्नेह्यांना संरक्षण दे णारी ही भभमी
पचवत्र सचललांच्या पण्यमय सचललाने
पावन झाले ली ही भभमी

अशी ही अथेन्स नगरी–
कसं करील स्वागत

चजिं अग्स्तत्वि होईल कारण प्रदभ षणाला
अशा तझ्यासारख्या अपत्यघातकतीिा!

पभणय चविार कर अपत्यांवर पडणाऱ्या घावािा
ध्यानात आण

केवढा भार घेणार आहे स स्वतःवर रक्तपातािा
मीडीआ!

नतमस्तक होतो आम्ही तझ्यापढे
यािना करतो आम्ही तझ्याकडे

सगळ्या ज्ञात शपथा घेऊन आचण चवनचवण्या करून
नको करूस कत्तल आपल्या अपत्यांिी!

आणशील कठभ न एवढा कणखरपणा उचद्दष्टांिा?
या भयानक कृतीला न किरता तडाड द्यायला?
कसा उभा करशील चनधार?
अंतःकरणािा चन हातांिा?

जेव्हा येईल तो क्षण आचण तझी दृष्टी पडे ल त्यांच्यावर
मारे कचरणीिी भभचमका पत्करण्यािा तो क्षण
त्या क्षणाला,

उिले ल तझा हात ते कृत्य करण्याला?
तझे पत्र

गडघे टे कतील तझ्यापढे दयायािनेसाठी
ते व्हा

कलं चकत करशील आपली बोटे त्यांच्या
लालभडक रक्ताने?

अग! तझं हृदय चवरघळभ न जाईल खात्रीने ते व्हा
आचण समजेल तला ते व्हाि की,
आपण नाही करू शकत हे !
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[जेसन राजप्रासादाकडभ न येतो; मीचडआकडे घरातभन दोन पचरिाचरका येतात.]
जेसन : मला बोलावणं पाठवलं स तभ? आलोय मी त्याप्रमाणे. तभ जरी माझा चतरस्कार करीत

असलीस तरीही मी तझे ऐकभन घ्यायला तयार आहे . काही तरी नवी चवनवणी चदसत्येय? काय आहे ती?

मीणडआ : जेसन मी जे काही बडबडले त्याबद्दल क्षमा कर असं चवनचवते मी तला. िालवभन घेतला

पाचहजे तला माझा आक्रस्तळा स्वभाव. आपण उभयता आहोत परस्पर प्रीतीच्या अनेक स्मृतींिे भागीदार.
मी स्वतःिीि केव्हापासभन काढते आहे खरडपट्टी. मी स्वतःला बजावलं , ‘‘मभखय आहे स तभ! अग माणसं तझ्या

अचधकाचधक कल्याणासाठी योजना करीत असताना चिडिीड करणं, राजाबरोबर आचण आपल्या
पतीबरोबर भांडण उकरून काढणं, हा शद्ध वेडेपणा आहे तझा. मभखय आहे स तभ! तो जे करतो आहे ते

आपणासवांनाि चहतप्रद होणार आहे . त्यािी बायको राजघराण्यातील! चतिे मलगे होणार तझ्या मलांिे

भाऊ का नाही झटकभन टाकीत तभ तझा क्रोध? दे वि जर िांगली तरतभद करताहे त कृपावंत होऊन तर
आता चबघडलं कठं ? काही झालं तरी दोन ले करं आहे ति ना अजभन माझी! त्यांच्या संगोपनािी व्यवस्था
व्हायला हवी ना! मला जाणवलं . आपण इथे आलो ते परकी चनवाचसत म्हणभन. इथे आपले सगेसोयरे ही

आहे त नाममात्र. मला माझा मभखयपणा समजभन आला, या सवय गोष्टींिा चविार केल्यावर समजलं मला,
रागावणे चकती व्यथय आहे ते ! म्हणभन आता आपण जे काही केलं त त्यािं स्वागत करते मी. हे नवीन

स्नेहसंबध
ं जोडण्यात आपला सज्ञपणा चदसभन आला असंि आता माझं मत झालं आहे . सगळा आिरटपणा
झाला तो माझाि. खरं तर मी मदत करायला हवी होती आपल्याला या योजनांत! संतोष मानायला हवा

होता मी आपल्या मधिंद्रािी शेज सजचवण्यात, आपल्या वधभिी पचरिया करण्यात. पण आम्ही बायका असं
नाही म्हणायिं मला, की आम्ही स्वतःि वाईट असतो म्हणभन—पण या अशा आहोत खऱ्या. जेसन! तम्ही

मात्र अनकरण करता कामा नये आमच्या या गैर वतयणकीिे, मभखयपणािे. तसेि आमिी बरोबरी
करण्यासाठी मभखयपणाला मभखय कृती करूनि उत्तर पण दे ऊ नका. अगदीि िकलं होतं माझं! कबभल करते
मी! माझी हार पत्करते मी. पण त्यावर त्यानंतर मी जास्त शहाणपणाने चविार केलाय. बाळांनो! अरे
बाळांनो! आत आहात का? या बरं जरा बाहे र?

[मले बाहे र येतात, त्यांच्या मागोमाग त्यांिा चशक्षक येतो.]
मलांनो! भेटा आपल्या वचडलांना प्रेमाने , मी भेटते आहे तशी आचण गंिा आपले हात

त्यांच्याभोवती. चवसरून जा हं आपले सगळे भांडण आचण प्रेम करा त्यांच्यावर. तमिी आई आत्ता करते

आहे तसं. चदलजमाई केलीय आम्ही. रागचबग सारा संपला आहे आता. घ्या! बाळांनो! घ्या त्यांिा हातात
हात [डोळ्यांत एकदम अश्रभि
ं ा लोट येतो; ती तोड बाजभला वळचवते ] माि करा हं ! भचवष्ट्यात आपल्यासाठी
काय दःख पडलं य यािी आठवण आली मला [जेसनला आचलगन चदल्यावर मलं परत मीचडआकडे

वळतात.] बाळांनो! तमच्या सवय आयष्ट्यभर असेि पसराल का आपले बाहपाश माझ्यासाठी? हाय! अश्रभ
आचण भीती, याने व्यापभन टाकलं य माझं पीचडत हृदय! या इतक्या कालावधीनंतर संपवले य मी, तमच्या
वचडलांबरोबर असले ले माझे भांडण आचण आता बघा, न्हाऊ घालते आहे मी या कोवळ्या मखाला माझ्या
आसवांनी.
नारीवृंद :

मला सद्धा वाटतं

अश्रभंनी पन्हा पान्हावणार आहे त माझे डोळे

चवनाशाच्या वाटिालीला आता तरी खीळ पडो
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आता नको पढे पाऊल टाकभ!
जेसन : तभ आपला चविार बदललास मीचडआ! िार समाधान वाटलं मला हे पाहभ न तझ्या मागच्या

क्रद्ध नाराजीला खरोखरीि दोष दे त नाही मी. आपला नवरा दसऱ्या बायकोशी चववाहबद्ध होतो ते व्हा
बाईला राग येणे स्वाभाचवकि आहे अगदी. पण अचधक शहाणपणािे चविार सिले तला नंतर. उचशराने का

होईना, शेवटी योवय तोि चनणयय पटला आहे तला. हीि आहे योवय कृती समंजस बाईिी. मलांनो?
तम्हाला हे ि सांगायिंय की तमच्या वचडलांनी अगदी काळजीपभवयक चविार केलाय आचण तमच्यासाठी
ईश्वरी सहाय्याने उज्ज्वल भचवष्ट्यािी योजना करून ठे वलीय. अरे ! योवय वेळ आली की माझी खात्री आहे ,

तम्ही आपल्या भावांसमवेत कॉचरन्थमधील मोठे धरीण ठराल. मात्र िांगले मोठे धाटे आचण बलदं ड व्हा.

तमिा चपता आचण त्यािे चमत्र असले ले दे व, बाकी सवय काही आपल्या काबभत ठे वतील. तम्ही जेव्हा दणकट

होऊन पभणय तारुण्यात याल ते व्हा माझ्या शत्रभंना पाणी पाजताना पहायिं मला तम्हाला. [मीचडआ पन्हा
भावनाचववश होऊन रडते .] हे काय आता? आता कशासाठी हा आसवांिा महापभर! अशी चनस्तेज का
चदसतेस? आवडलं नाही का तला मी काय बोललो ते? तडाड का .चिरवते स असं?

मीणडआ : छे ! छे ! कठं काय? काहीसद्धा नाही. मलांिाि चविार िालला होता माझ्या मनात.
जेसन : मी सगळी काही व्यवस्था करीन त्यांिी! चनधास्त रहा अगदी!
मीणडआ : होय! चनधास्त आहे मी. मी आपल्या शब्दांवर अचवश्वास दाखचवते असं नाही, पण आम्ही

शेवटी बायका त्या बायकाि. डोळे कसे अगदी सहजासहजी ओले होऊ लागतात.
जेसन : इतकं का वाईट पाहभ न घेतेस मलांबद्दल!

मीणडआ : चकती केलं तरी आई आहे मी त्यांिी! तम्ही जेव्हा त्यांना दीघायष्ट्य लाभावे म्हणभन

आळवणी केलीत ना, ते व्हा मला वाटलं ; पण होईल का असं! आचण मला भरून आलं हो! पण मला जे

तम्हाला सांगायिंय, त्यातलं थोडसंि सांगभन झालं की! आता बाकीिे उरले ले सांगते हं ! क्रेऑनने चनणयय
घेतला मला कॉचरन्थ बाहे र पाठचवण्यािा. नंतर मला पण पभणयपणे वाटायला लागलं की माझ्यासाठीसद्धा
हाि मागय सवोत्कृष्ठ. मी जर इथेि राचहले तर त्याला चन तम्हाला माझे रहाणे त्रासदायकि वाटणार.

लोकांना वाटतं, तम्हा सवांबद्दल माझ्या मनात अढी आहे . म्हणभन जायलाि हवं मला. पण मलं ! — ती मात्र
तमच्या नजरे खाली वाढली तर मला जास्त बरं वाटे ल. त्यांना इथेि राहभ दे ण्याबद्दल क्रेऑनच्या चवनवण्या
करा ना!

पहा!

जेसन : नाही सांगवत मी त्यािे मन वळवभ शकेन असं. तरीही मी प्रयत्न करुन पहातो. तर मग-हे

मीणडआ : तमच्या पत्नीलाि सांगा ना, मलांबद्दल चतच्या वचडलांपाशी रदबदली करायला?
जेसन : अं! अरे हो! हो! चनचिति. खात्री आहे माझी, ती आपल्या वचडलांिे मन वळवीलि.
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मीणडआ : इतर चस्त्रयांसारखीि ती असेल तर खात्रीनेि यशस्वी होईल ती मन वळचवण्यात. पण

मीसद्धा काही सहाय्य करू शकेन या कामात. मी तमच्या पत्नीला एक दे णगी पाठवते . या भभतकालावर
कठे ही या वस्तभंपेक्षा जास्त मनोहर वस्तभ नाही आढळायच्या. मलं घेऊन जातील ही भेट. अग ए दासींनो!

एकीने कणीतरी झटकन जा आचण आणा पाहभ तो पोषाख आचण तो सवणय चकरीट! माझ्या वचडलांिे वडील,

प्रत्यक्ष भगवान सभयन
य ारायण, यांनी आपल्या नंतरच्या चपढ्यांना चदले ला ठे वा आहे हा एक राजवंशीय उमदा
पती आचण चशवाय या बहमोल दे णवया, ‘आपल्या, अगदी आपल्या मालकीच्या’ असं जेव्हा चतला सगळ्यांना
ठासभन सांगता येईल ते व्हा चतिं सौख्य शतगचणत होईल.

[एक दासी करंडक घेऊन येते. मीचडआ तो मलांच्या हातात दे ते.]
बाळांनो! धरा बरं नीट या दे णवया. पोित्या करा त्या साऱ्या त्या राजवंशीय धन्य वधभकडे आचण

अगदी चतच्याि हातात द्या बरं का? जा! अशा प्रकारच्या दे णगीत जी गणवत्ता असायला हवी, ती सारी
पभणयत्वाने आढळे ल चतला यात.

जेसन : अगे वेडे! कशाकचरता तभ वंचित होतेस अशा वस्तभंना! राजप्रासादात कपड्यालत्त्यांिी वाण

आहे असं का वाटतं तला? का चतथे परे से सोनं नाही असं समजतेस? ठे वन
भ दे त्या तझ्याजवळ. उगीि

दे ऊन टाकभ नकोस. माझ्या पत्नीला माझी जर काही चकमत असेल तर या मभल्यवान भेटींपेक्षाही
माझ्यासाठीि ती मान्य करील माझं म्हणणं. खात्री आहे माझी त्याबद्दल.

मीणडआ : आता उगाि अडवभ नका मला. अहो! असं म्हणतात की दे वांनासद्धा राजी करतात

दे णवया! मग मत्यय मानवांिे काय? सवणय हे हजारो तकयशद्ध मद्द्यांपेक्षा जास्त चबनतोड वाटते त्यांना.

आजिा चदवस आहे चतिा! आजपासभन चतिे वैभव आणखी नवी उं िी गाठील. ती राजवंशीय, त्यातभन तरुण.

माझ्या मलांना हद्दपारीपासभन वािचवण्यासाठी मी वेळी प्राणही दे ईन, मग सोन्यािी काय कथा? िला!
बाळांनो! तम्ही दोघेजण त्या वैभवशाली प्रासादात जा. आपण हद्दपार होऊ नये म्हणभन आपल्या वचडलांच्या

नभतन पत्नीपढे माझ्या स्वचमनीपढे -गडघे टे का, चवनवणी करा आचण मख्य म्हणजे ती, ही भेट अगदी
स्वतःच्या हातात घेईल याकडे लक्ष द्या. जा झटकन! यशस्वी व्हा! आचण ज्यासाठी तमिी आई तळमळते
आहे , ते साध्य झाल्यािी िांगली बातमी घे ऊन या परत.

[जेसन जातो. मागोमाग मलं व त्यांिा चशक्षक हे ही जातात.]
नारीवृंद :
उरली नाही आता चबलकभल आशा

अगदी नाही आशा मलं चजवंत राहायिी

या क्षणी ती वाटिाल करीत आहे त हत्याकांडािी
नववधभ स्वीकारील तो सवणयचकरीट

स्वागत करील त्या चनष्ठर मारे कऱ्यांिे

आचण आपल्याि हाताने बसवील काळजीपभवयक
आपल्या सोनेरी केशकलापावर
मृत्यभिे ते आभरण.
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नाकारू शकणार नाही ती

असली मोहकता! असली स्वगीय झळाळी!
ती स्वतःलाि लपेटभन घेईल त्या पोषाखांत
आचण आच्छादील आपला केशकलाप
घडीव सोन्याच्या त्या चकचरटगच्छाने
असे सजवीत नववधभिे लावण्य

गृहप्रवेश करायला नव्या घरसंसारात
मृत जीवांमध्ये नांदायला

असा प्राणघातक आहे हा सापळा
ज्यात अडकणार आहे ती—

अटळ आहे मृत्यभ, जो चतष्ठतो आहे चतच्यासाठी
सटकाि नाही त्याच्या क्रभर मगरचमठीतभन
आचण जेसन! ददै वी जीवा!

चववाहसंबंधात कमनचशबी ठरले ल्या राजािा जामात
कल्पनाि नाही रे तला

की ज्या कृपेिी यािना करतोयस तभ

ती मोहरबंद करील तझ्या पत्रांिा चवनाश
आचण आवळभ न टांकील तझ्या बायकोला
एक भयानक कमयभोगाने
हतभागी जेसन

उज्ज्वल भचवतव्याबद्दल इतका दृढचवश्वास
पण खरोखरी काय वाढभ न ठे वलं आहे
याबद्दल मात्र गाढ अज्ञानांधकार
त्यानंतर

तझ्या वाट्याला येणाऱ्या दःखाबद्दल,
अनकंपनीय माते

अश्रभ. ढाळीत आहे मी

अग! चववाहशय्येबाबतच्या आपल्या मत्सरापायी
तभ करणार हत्या आपल्याि अपत्यांिी?
कारण काय तर—

हक्क आचण चनष्ठा यांना डावलभ न
त्याग केला तझा, तझ्या पतीने
आचण संगत धरली आहे
दसऱ्या पत्नीिी

[चशक्षक दोन मलांसह राजप्रासादातभन परत येतो]
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णशक्षक : बाईसाहे ब! या दोनमलांिी रद्द करण्यात आली आहे हद्दपारी. राजकन्येने त्यांच्याकडभ न

स्वहस्ते घेतल्या तमच्या दे णवया; िार आवडल्या त्या चतला. मलांना आता राजप्रासादांत शत्रभ उरले

नाहीत. [मीचडआ स्तब्ध रहाते] छान! िांगलीि चजरली आमिी!! म्हणजे ही बातमी िांगली नाही की
काय? अशा का उभ्या अशनीपात झाल्यासारख्या?

मीणडआ? [स्वताः शीि] िारि भीषण! िारि कठोर!
णशक्षक : आपले शब्द अगदीि चवसंगत आहे त आणले ल्या बातमीशी!
मीणडआ : काय चनघृण
य आहे हे जीवन!
णशक्षक : तर मग अजाणता काहीतरी भलतंि भयंकर नाही ना मी सांचगतलं ? मला वाटलं होतं,

माझी बातमी िांगली होती िार.

मीणडआ : तझी बातमी आहे ती ठीक आहे . तला नाही दोष दे त मी!
णशक्षक : मग डोळ्यांतभन अश्रभ गाळीत, जचमनीकडे नजर रोखभन का उभ्या आहात अशा?
मीणडआ : पराण्या चमत्रा! तशाि बळकट कारणाने रडायला आलं य मला. ईश्वरी इच्छा आचण माझी

स्वतःिी मांगहृदयी करणी-यांनी घडवभन आणलं य हे सगळं ?

णशक्षक : धीराने ध्या बाईसांहेब! कालांतराने आणतील परत तमिी मलं तम्हाला स्वगृही.
मीणडआ : त्याच्या आधी मला आणखी काही जणांना पाठवायिंय त्यांच्या त्यांच्या घरी-दे वारे !

हाय! हाय!!

[रडभ लागते .]
णशक्षक : जगात तम्ही काही एकट्याि माता नाही आपल्या मलांपासभन ताटातभट झाले ल्या! आपण

सगळी मत्ययि. तम्ही इतकं लावभन घेऊ नये मनाला.

मीणडआ : होय चमत्रा! मानतो मी तझे म्हणणे. जा बरं आता आत, चन नेहमी करतोस तशी त्यांिी

सगळी तयारी कर.

[चशक्षक जातो. मलं मीचडआकडे येतात.]
बाळांनो! माझ्या लाडक्यांनो! तम्हाला तमिं गाव आहे आचण स्वतःिे घरही आहे आचण जेव्हा

आपण एकमेकांपासभन अलग होऊ, ते व्हा तम्ही चनरंतरिे रहाल त्या घरात. तम्ही असाल मातृहीन आचण मी
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दःखीकष्टी. तमच्या सहवासािे सख मनाजोगे चमळण्यापभवीि तम्ही मोठे होऊन वैभवशाली झाल्यािे

पहाण्यापभवीि मला जायला हवं परक्या भभमीमध्ये हद्दपार होऊन. कधीि दृष्टीस पडणार नाहीत माझ्या

तमच्या नववधभ! कधीि सजचवता येणार नाहीत मला तमच्या सहागरात्रीच्या शय्या आचण नाही नेता येणार
तम्हाला त्यांच्याकडे उं िावले ल्या मशालीच्या प्रकाशात. कधीही न नमणारे माझे हृदय हे ि आहे माझ्या

व्यथेिे मभळ. हे सगळं काही व्यथयि ठरलं तर मग! तमिं लालनपालन केलं ती सारी वषे, मी वाचहले ली
काळजी, तो गात्रे चशणचवणारा थकवा, तम्हाला जन्म दे ताना झाले ल्या त्या प्रसववेदना! होय! खरंि सांगते

एकेकाळी िारिार अपेक्षा बाळगल्या होत्या मी तमच्याकडभ न वेडेपणाि होता तो. वाटलं होतं, म्हातारपणी
काळजी घ्याल तम्ही माझी; अंत्यसंस्कार करण्यासाठी माझा मृत दे ह आपल्या हातांनी गंडाळाल किनात.

मग लोक चकती हे वा करतील माझा, अशी मलं लाभल्याबद्दल? तो मधर पण दःखद चविार मावळलाय

आता. तमच्यापासभन दरावल्यावर माझं जीवन ठरेल केवळ मनस्ताप आचण यातना. यापढे आपल्या या चप्रय
नेत्रांनी कधीि पहाणार नाही तम्ही आपल्या आईकडे . जीवनाच्या एका वेगळ्याि क्षेत्रात यापढे होणार आहे
तमिा प्रवेश.

चप्रय बाळांनो! असे का पहाताय टक लावभन माझ्याकडे ? हसता आहात माझ्याकडे बघभन! तमिं

शेवटिंि हास्य! पण का? का अशी वेळ यावी? [ती रुदन करू लागते . मलगे चतच्यापासभन थोडे दभ र
सरकतात. व ती नारीवृन्दाकडे वळते ] हाय! करू तरी काय आता मी? बायांनो! माझी सगळी, सगळी
चहमत संपलीय! यांिी ही कोवळी, तरतरीत मखकमलं ! नाही जमणार मला हे ! चविारसद्धा करणार नाही

त्यािा मी यापढे ! मी त्यांना कॉचरन्थमधभन दभ र घेऊन जाईन. मला स्वतःलाि जर त्यामळे दप्पट दःखी व्हावं
लागणार असेल तर केवळ त्यांच्या चपत्याला यातना दे ण्यासाठी काय म्हणभन मी इजा करू माझ्या मलांना!
चनचित ते मी करणार नाही. त्यािा चविारसद्धा नको पन्हा.

काय झालं य तरी काय मला? माझ्या वैऱ्यांना चिदीचिदी हसायला मी संधी दे णार आहे की काय?

त्यांना बेलाशक चनसटभ न जाऊ दे ऊ मी त्यांच्या अपराधािी गय करून, काहीि चशक्षा न करता? ते कृत्य
करण्यासाठी मला व्हायला हवं वज्रकठोर! काय भेकड आहे मी! मृद, मळमळीत भाषणाने स्वतःच्याि

चनधाराला मोहात पाडत्येय? मलांनो! आत जा. [मले दाराकडे जातात आचण चतच्याकडे पहात दारात उभी
रहातात] मी करणार असणाऱ्या होमाच्या प्रसंगी उपग्स्थत रहाणं वैध नाही असं जर वाटत असेल कणाला
‘तर त्याबद्दलिी काय ती खबरदारी त्यांनी घ्यावी. माझा हात नाही लटका पडणार.

हाय रे माझ्या हृदया! नको! नको करूस असं काही! हाय! व्यचथत हृदया! जगभ. दे त्यांना! वािव

तझ्या मलांना! सगळीि राहभ आपण एकत्र अथेन्समध्ये सखरूपपणे ! आचण सखी करतील तला ती... सखी
करतील?.. नाही! नाही!! नाही!!! नरकाच्या खोल गतेत असणाऱ्या वैराच्या अचधष्ठात्या साऱ्या
चपशाच्च्यांना स्मरून सांगते ; नाही! मागे राहभ दे णार नाही मी माझ्या मलांना माझ्या शत्रभंच्या रागािी भक्ष्ये

व्हायला. कोठल्याही पचरग्स्थतीत आता यापासभन सटका नाही हे चनचित. होणारी गोष्ट होऊन िकलीय.

होय! आता तो सोनेरी चकरीट चतच्या मस्तकावर असेल! त्या पोषाखातील राजघराण्यातील ती नववधभ,
आता मृत्यपंथाला लागली असेल! मला ठाऊक आहे सगळं . माझ्या प्रवासािा मागय दःखािा आहे आचण

त्याहभ नही अचधक दःखद व खडतर मागात पाठचवणार आहे मी या मलांना! हे सगळं व्हायिंि आहे . तर मग
आता बोलतेि मी त्यांच्याशी. या! बाळांनो, या! लाडक्या बाळा! दे तझा हात माझ्या हातात! आचण, तभ ही दे

रे बाळा! आता आपण चनरोप घ्यायला हवा एकमेकांिा. हाय! हा चप्रय हात, आचण हे लचडवाळ मखमंडळ,
तमिा हा उमदा; बाळसलभ चनरागस िेहेरा आचण दे ह! लाडक्या बाळांनो! तम्हा दोघांनाही शभाशीवाद,
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पण इथे नाही ते सिल होणार! तर त्या चतथे होतील. या लोकीच्या सवय शभांिी धभळधाण केलीय तमच्या

बापाने. चकती सख वाटते आहे तम्हाला कवटाळण्यात! बालकांिी त्विा असतेि कशी मलायम आचण
त्यांिे उच्छवासही शद्ध, पचवत्र. जा! जा आता दभर! या पढे नाही पाहवणार मला तमच्याकडे !

सहनशीलते च्या पलीकडे आहे त माझ्या वेदना! [मले आत जातात.] समजतेय मला चकती भीषण आहे , मी

आता काय करणार आहे ते . पण जीवनातील साऱ्या भीषणते िे उगमस्थान असा हा क्रोध, माझ्या
चनणययशक्तीवर स्वार झाला आहे .

[राजप्रासाद चदसेल अशा प्रकारे मीचडआ उभी राहते .]
नारीवृन्द्द :
केले आहे त मी अनेकदा वादचववाद

अचत सभक्ष्म मद्यात चशरून आचण अचधकाचधक तावातावाने
स्त्रीला शोभणार नाही कदाचित
अशा प्रकारे

पण बायकांनासद्धा असते बचद्धमता खरोखरी
आमच्या स्वभावािाि भाग

आचण आम्हाला जीवनात करते ती रास्तमागयदशयन
आमच्यापैकी सवानाि नसते ती
मान्य आहे मला

पण तम्हाला आढळतील कदाचित

चस्त्रयांच्या चवस्तृत मे ळाव्यात काही थोड्या
ज्या चनचिति असतात समथय
समपयक चविार करायला
आचण हे आहे माझे मत
ज्या चस्त्रया आचण परुष

असतात कायमिे अपत्यहीन
ते असतात जास्त भावयवान
अपत्यांच्या मायबापांपेक्षा

चनपचत्रकांना साधनि नसतं

अपत्य असणं हे शाप की वरदान हे समजण्यािे
पण अपत्यहीन असल्याने

ते मक्त असतात अनेक व्यथांमधभन
परंत जे वाढवीत असतात आपल्या घरांमधभन
अपत्यांच्या मधर दे णगीला
त्यांना पहाते मी नेहमीि

सतत काळजीच्या भाराने वाकले ले आचण खंगले ले
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प्रथम चववंिना;

त्यांना करायिं कसं लहानािे मोठं
चनरोगी आचण सरळीत अवस्थेत
नंतर

जीवनचनवाहापरे शी मालमत्ता

वारसाहक्काने त्यांना प्राप्त करून दे ण्यासाठीच्या चववंिना
त्यानंतर मग आणखीही एक काळजी!
कधीि अंदाज करू शकत नाहीत ते
की जे कष्ट उपसतो आहोत आपण
ते पचरणामी गणी मलांसाठी, की

नालायक गणहीन कारट्यांसाठी
आचण मानवीजीवनाला व्यापभन रहाणाऱ्या
सवयसाधारण दःखा व्यचतचरक्त

आहे आणखी एक अचधक खडतर दःख

समजा! अखेरीस त्यांिे सगळे ठीकठाक झाले
त्यांिी मलबाळं ही झाली मोठी

आचण आणखी चवशेष सांगायिं म्हणजे
चनघाली प्रेमळ आचण सिोटीिी
तर मग काय घडतं?

ददै वािा एक अंधारातील घाव!
मृत्यभ येतो कठभ न तरी

घेऊन जातो तमच्या बालकांना अज्ञानात
मग कशासाठी रहावे मत्ययमानवाने
दे वांशी कृतज्ञ!

आपल्याला लाभले ल्या अपत्यांबद्दल
जो दे व

आधीि त्यांच्यावर असणाऱ्या दःखाच्या ओझ्यात टाकतो भर
या आणखी एका दःखािी

सवय दःखात अत्यंत दःखदायी
मीणडआ : सख्यांनो! िार वेळ वाट पहाते य मी; राजवाड्यातभन काही वाता येईल म्हणभन. काय

झालं असावं पढे ! जेसनिा एक दास धापा टाकीत येताना चदसतोय मला. नक्कीि भयंकर बातमी आणणार
तो.

[दभ त प्रवेश करतो.]

अनु क्रमणिका

दू त : मीचडआ! दभ र चनघभन जा! पळभ न जा! हाय रे ! कसली करणी ही! चकती अमंगल चकती

भयानक! जहाज चमळव, रथ घे; जे जमे ल ते साधन घे आचण जा चनसटभ न झटकन.
मीणडआ : काय म्हणभन पळभ न जायिं मी!

दू त : ती ठार मेली ना! राजकन्या आचण चतिा चपता, क्रेऑनसद्धा. दोघेही ठार मरण पावली

आहे त, तझ्या चवषप्रयोगाने.

णमणडआ : तझी बातमी तर आहे सवोत्कृष्ट. आजपासभन मी तला माझा सहृद आचण चहतकता

समजते .

दू त : काऽऽय! शद्धीवर आहे स का तभ? का ठार वेड लागलं य! राजघराण्याचवरुद्ध असला हीन

गन्हा तर केलासि. अन् त्याचशवाय ते वृत्त ऐकताना तला आनंदािे भरते येत आहे ? थरकाप नाही होत
तझा अशा गोष्टींनी?

णमणडआ : तझ्या ताशेऱ्याला योवय असे उत्तर दे ऊ शकते मी चमत्रर।! पण अमळ चवसावा घे. सांग

मला कसे मे ले ते! दप्पट आनंद चमळवभन दे णार आहे स तभ मला, त्यांना आले ले मरण भयंकर असेल तर.

दू त : चजथे चववाह साजरा झाला होता, त्या राजप्रासादात आपल्या चपत्याबरोबर त्या दोन लहान

मलांनी प्रवेश केला ना, हातात हात घालभ न; आम्हा िाकरांना िार आनंद झाला ते व्हा. तम्हांला कसं
वागवलं गेलं होतं, ते ऐकभन आम्हा सवांनाि वाटलं होतं वाईट आचण आता बातमी गेली एकाकडभ न

दसऱ्याकडे की तम्ही आचण जेसनने चमटवभन टाकलं य ते सारं प्रकरण म्हणभन. िार बरं वाटलं आम्हांला
मलांना पाहभ न. एकाने त्यांच्या हातािे िंबन घेतले , दसऱ्या कणी त्यांच्या मोहक केसांिे. मी स्वतःतर इतका
खभष होतो की त्यांिे मागोमाग मी गेलो राजकन्येच्या महालात; आमच्या बाईसाहे ब–आपल्या ऐवजी आम्ही

हल्ली ज्यांना बाईसाहे ब म्हणतो त्या–त्यांिी नजर आपल्या मलांिी जोडी येताना दृष्टीस पडण्यापभवी िक्त
जेसनवरि चखळभ न राचहली होती. पण मले दृष्टीला पडताि त्यांनी आपले डोळे मलांकडे वळवले आचण मलं

आपल्या महालात आल्यािं पाहभ न अस्वस्थ होत त्यांनी आपले मोहक मख बाजभला चिरचवले . मग त्यांिा तो
चतरसटपणा त्यांिा तो लहान पोरीला शोभणारा तापटपणा शांत करायला सरुवात केली तमच्या
यजमानांनी. ते म्हणाले , ‘तभ अशी दावेदारी करता कामा नये आपल्या स्नेह्यांशी. वळव पाहभ तझा मखडा

इकडे चन दे सोडभ न रागावणं! ज्यांच्यावर तझा पती प्रीती करतो. त्यांच्यावर तभही केली पाचहजेस माया.

आता या भेटीिा स्वीकार कर आचण माझ्यासाठी म्हणभन चवनंती कर तझ्या वचडलांना यांिी हद्दपारी
थांबचवण्याबाबत.’’ मग जेव्हा कां त्या मोहक भेटी पाचहल्या ते व्हा बाईसाहे ब चवरघळल्या आचण ‘होय’ म्हणत

गेल्या जेसनने जे जे सांचगतले त्याला. आचण लगेि तमिी मलं आचण यजमान महालातभन बाहे र
पडण्यापभवीि त्यांनी तो भरतकाम असले ला झगा घेतला चन आपल्या अंगावर घातला. मग त्यांनी तो
सवणयचकरीट आपल्या करळ्या केसांवर बसवला आचण िकिकीत आरशात पहात त्या नीटनेटकी

केशरिना करू लागल्या, त्यात चदसणाऱ्या आपल्या अिेतन प्रचतमे कडे हसतमखाने नजर टाकीत. मग त्या

उठभ न उभ्या राचहल्या आचण आपल्या शभ्र, अनावृत्त पावलांनी नाजभक पदन्यास करीत महालातल्या
महालात इकडभ न चतकडे अशा चिरू लागल्या. झगा नेटक्या िणांनी टािेपयंत कसा रुळतो आहे , हे त्या
वारंवार मागे मरडभ न पहात होत्या.
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आचण मग एकाएकी चदसलं आम्हांला आमिा थरकाप उडवणारं ते दृश्य. त्यांिी कांती पालटली,

त्यांिे झोक जाऊ लागले , गात्रन् गात्र थरथरायला लागलं त्यांिं. कशाबशा एका खिीपयंत पोिभन त्या

चतच्यावर कोलमडल्या. नाहीतर पार कोसळल्याि असत्या जचमनीवर मग त्यांच्या एका म्हाताऱ्या दासीने चतला वाटलं पॅन चकवा अन्य कोणी दे वगणाने चतला झपाटलं असावं, म्हणभन रक्षामंत्र म्हणायला सरुवात
केली. पण मग चतला चदसभन आलं की त्या पोरसवदा ओठातभन पांढऱ्या बडबड्यांसारखा िेस येतोय. डोळे

चिरचवल्यामळे चतच्या डोळ्यांतील बाहल्या पार चदसेनाशा झाल्या होत्या. शरीरातील सारं रक्त ओसरून

गेले होतं. त्विा चिकट पडली होती. त्या म्हाताऱ्या दासीला आपली िभक उमगली आचण मंत्रोच्चारािी
जागा एका हताश चककाळीत घेतली. एक दासी धावली राजेसाहे बांना बोलवायला. दसरी धावली
जेसनच्या शोधाथय—त्याच्या तरण्याताठ्या वधभला काय झालं य, ते त्याला सांगायला. इकडे चतकडे
धावणाऱ्या लोकांच्या दणदणाटांती दमदमभन गेला सगळा राजवाडा.

हे सगळं घडभ न आलं कांही क्षणाति—तिान धावणारा जेमते म शंभर याडय धावेल न धावेल इतक्या

अल्प अवकाशात ती पडली होती चनःशब्द होऊन डोळे चमटभ न चबिारी पोर! मग आल्या भानावर आचण त्यांनी
अशी िोडली एक भयानक चककाळी की जणकाय दोन जीवघेण्या वेदना एकदमि तटभ न पडल्या आहे त
त्यांच्यावर, प्रथम जो सोनेरी चकरीट त्यांनी आपल्या मस्तकाभोवती बसचवला. त्यातभन उिाळत होता त्यांना

चगळभ न टाकभ पहणारा ज्वाले िा अिाट लोळ! आचण जो दे खणा पोषाख चदला होता त्यांना तमच्या मलांनी—
चबिारी ददै वी पोर– तो पोशाखि स्वाहा करीत होता त्यांिी चवशद्ध गाभे. ज्वालांनी लपेटले ल्या अवस्थेति

ताडकन् खिीवरून उडी मारून त्या उठल्या आचण आपलं मस्तक चन लांबसडक केशकलाप सारखा
इकडभ न चतकडे हलवीत धावत सटल्या त्या सैरावैरा. पण चकचरटािा सोनेरी पट्टा घट्ट बसचवला गेला होता.

काही केल्या तो हले ना. जास्त जोराने त्या आपलं मस्तक हलवभ लागल्या की अखेरीस वेदना यातनांनी
चशणभन त्या जचमनीवर कोसळल्या त्यांच्या वचडलांचशवाय कोणालाही त्या ओळखण्याजोवया राचहल्या

नव्हत्या. त्यांिे डोळे , त्यांिा िेहरा, सारी प्रगटवीत होती एकत्र भीषण चवद्रभपता. त्यांच्या मस्तकातभन
चठबकणारे रक्त, ज्वालांत चमसळभ न जात होते . चवषाच्या अदृश्य दाढे खाली रगडले गेलेले चतिे मांस चनखळ

अस्थीपासभन चवतळभ न चनघत होतं. पाइनवृक्षाच्या सालींतभन चडक चझरपावा तसं चझरपत होते . अचत भयानक
दृश्य. आमच्यापैकी एकािीही नाही झाली छाती त्यांच्या शरीराला स्पशय करायिी! आम्ही जे पाचहले
ते वढ्यापासभनि परे सा धडा चमळत होता आम्हाला.

इतक्यांत त्यांिे वडील आले एकदम महालात. आपल्या कन्येवर कशा प्रकारच्या मृत्यभने झडप

घातलीय हे त्या गरीब–चबिाऱ्याला समजले ि नाही. त्यांनी झोकभन चदलं स्वतःला त्यांच्या शेजारी.
मोठ्यांनी हं दके दे ऊन रडले ते . मके घेतले त्यांनी चतिे. आपल्या बाहभ ं त कवटाळलं चन ओरडले , ‘‘हतभागी
लाडक्या पोरी! कठल्या दे वाने मरण ओढवभन आणलं ग तझ्यावर इतक्या चनदय यपणे! कोण घेत आहे

माझ्यापासभन चहरावभन, माझं एकलतं एक ले करू! मी असा म्हातारा. माझं एक पाऊल पडलं आहे कबरीत.
माझ्या पोरी! मरू दे मलाही तझ्यािबरोबर! जरा वेळाने त्यांनी आपले अश्रभ व शोक आवरला आचण आपलं

थकले लं जीणय शरीर वर उिलीत उठायिा प्रयत्न केला. आचण मग लॉरे लवृक्षाच्या िांद्याना आयव्ही लता
चिकटावी तसे ते चतच्या पोशाखाला घट्ट चिकटभ न बसले . भीषण धडपड सरू झाली मग; त्यांनी आपला
गडघा उिलण्यासाठी धडपडावं तोि चतच्या पोषाखाने त्यांना खाली खेिावं. राजेसाहे बांनी जोर लावभन
उठायिा प्रयत्न केला तर त्यांिे जीणय मांस अग्स्थपासभन सटभ न बाहे र यावे. शेवटी राजेसाहे बांनी आपली

दयनीय दडपड थांबवली यातनांनी थकभन त्यांनी धडपड थांबवली, शरणागती पत्करली. अखेरिा श्वास
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त्यांिे प्राण घेऊन बाहे र पडला. आचण आता मृत्यभच्या मारचमठीत मीलन झाले ले मलगी आचण बाप पहडले
आहे त चतथे. अश्रभ चनमाण झाले ते या अशा दृश्यासाठीि–

मीचडआबाईसाहे ब! मला आपल्याला उद्देशभन आणखी कांहीि सांगायिं नाही. प्रचतशोध

टाळण्यासाठी काय करायिं हे आपण स्वतःि िांगलं जाणता. मानवी जीवनाबद्दल सांगायिं तर ते म्हणजे
एक छाया, असं चकतीतरी चदवस वाटतं आहे मला. मी हे अगदी न िािरता न चबिकता सांगतोय की

ज्यांना बहसंख्य लोक समजतात बचद्धमंत–शहाणपणाच्या चसद्धांतािे उदगाते–त्यांिाि मभखयपणा बाकीच्या
सवय माणसांच्या मभखयपणापेक्षा असतो आत्यंचतक दोषाहय . सख ही अशीि एक िीज आहे की जी कोणत्याि

मानवाला लाभत नाही. भावयोदय होतो आचण वाढते वैभव कधी या माणसािे कधी त्या, पण सख मात्र
कधीि कणाला चमळत नाही.
[दभ त जातो?]
नारीवृंद :
आज पहातोय आपण

कशी दे वािी इच्छा करीत आहे
जेसनिा न्याय

आचण कसे बसताहे त अचरष्टािे तडाखे त्याच्यावर
एका पाठोपाठ एक

मीणडआ : सख्यांनो! स्वच्छ सरळ चदसतो आहे आता माझा मागय! ठार मारायिं मलांना जमेल

चततक्या लौकर आचण नंतर पळ काढायिा कॅचरन्थमधभन. आचण पचरणामी खषीने ठार मारण्यासाठी त्यांना
परक्याच्या हवाली करायला नको. कारण त्यांना मरायला हवंि कोणत्याही पचरग्स्थतीत. आचण जर
मरायला हवं, तर मी चजने त्यांना जन्म चदलाय चतनेि त्यांना ठार मारणं जास्त उचित. तर मग चसद्ध हो

माझ्या हृदया! जे तला करायिंय ते भयानक आहे खरंि, पण तसंि अचनवायय! मग आता कशाकरता

थांबायिं! माझ्या अभागी हाता हो पढे ! घे ती तलवार! घे! आचण कर िाल त्या हताशतेच्या सीमेकडे .
भीरूता नको, भावनाचववश करणाऱ्या आठवणी नकोत, चवसरून जा, त्यांच्यावर कशी एकेकाळी तभ ममता

केलीस ती. चवसरून जा. आपल्याि उदरातभन ते जन्माला आले आहे त हे ! आजच्या या छोट्याशा

चदवसापरती चवसरून जा ती आपली मलं आहे त हे . मग रडत राहा खशाल. तभ त्यांना ठार केलं स तरी तझी
ती लाडकी ले करंि होती, जीवन कसं दावा साधताय माझ्याशी!
[मीचडआ घरात जाते .]
नारीवृन्द्द —
खडबडभ न जागी हो भभदेवी!
दृचष्टक्षेप करा इकडे

सभयाच्या ते जस्वी चकरणशलकांनो
पहा या अभागी स्त्रीकडे

आपल्याि बालकांच्या रूचधराने
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चतने आपण खनी हात कलांचकत करण्यापभवी
कारण ती आहे त बालके
तमच्याि सवणयवश
ं ािी

आचण जे रक्त वाढलं दे वांच्या धमन्यांपासभन
ते सांडणं मत्ययमानवांनी
ही िारि भयानक गोष्ट

स्वगात जन्माला आले ल्या तेजोमयर।
अटकाव कर चतला, थोपवभन धर
सटका कर राजप्रासादािी

या दयनीय, रक्ताने हात माखले ल्या
सभडाच्या चपशाचच्चनीपासभन

जी काळजी पाचहलीस त्यांच्याबद्दल आजपयंत
ती लोपली का ग एकदम!

ज्यांना वाचढचवले स तभं नवमास उदरांत आपल्या
त्यांच्याबद्दलिी ममता

पार िकट गेलीय! पार व्यथय ठरलीय!
खवळले ल्या सागरािे प्रवेशद्ार असले ल्या
चनळ्या चसम्प्लीगॅचडजमधभन

कशासाठी आलीस तरी तभं इथे ?

बालकांच्या हत्येत पचरणती होणाऱ्या क्रोधांगाराने
का स्वाहकार करावा तझ्या हृदयािा?
चजथे नात्यातले रक्त सांडभन
भभमी होते अपचवत्र

चतथे लटकत असतात शाप
माणसांच्या जीवनावर

आचण हत्यां घेते स्वरूप त्या कमयभोगािे
जो कोसळतो अपराधी घरावर
स्वगातील न्यायदं डानसार!

[घराच्या आतील भागातभन मलांिी चककाळी ऐकभ येते]
नारीवृन्द्द :

ऐकता आहात कां?

टाहो िोडताहे त मलं सटकेसाठी

कमाल झाली या अधम भ्रष्ट स्त्रीिी
[बाळकांचे भयभीत आवाज : धावा! धावा! वािवा! आई! सोड ग मला! आई! नको ना जीव घेऊ

आमिा!]
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मलांिे?

नारीवृन्द्द : जाऊं या कां आपण आत? मला वाटतं, रक्षण करायला चनचित जायलाि हवं आपण

[िुन्द्हा मुलांचे आवाज : ‘वािवा! वािवा!!’ दे वाला स्मरून ठार मारत्येय ती आम्हांला. नाही सटभ

शकत आम्ही चतच्या तलवारीच्या घावातभन!]

नारीवृन्द्द : काय ही अधम माता! अग आपलीि वंशवेल खडभ न टाकतेस? आपल्याि रक्तमांसाच्या

मलांना ठार मारतेस! जसं व्हायिं ठरवलं होतंस, तशीि पत्थरािी आचण लोहािी बनली आहे स तभं!
गतकाळांत एकि होऊन गेली अशी
ऐकले लं आहे मी चजच्याबद्दल
आचण एकि स्त्री

चजते उिलला होता आपला हात
आपल्याि अपत्यांवर
इनो चतिं नांव

जेव्हा झ्यभसिी पत्नी हीरा

चहने इनोला हाकलली होती स्वतःच्या घरांतभन
या पृर्थवीवर भटकण्यासाठी भ्रांतचित्त अवस्थेत
ते व्हा आपल्याि अपत्यांच्या हत्येने
कलं चकत झाले ल्या चतने

दःखवेगांत उडी मारली सागरांत

पाऊल टाकले चतने पढे अवकाशात
चनमळत्या कड्याच्या सळक्यांवरून
आचण केली आपली अखेर
मृत्यभत...

आपल्या दोन पत्रांशी मीलन होण्यासाठी

काय असभ शकणार आहे याहभ न चवचित्र आचण भयंकर?
हाय गे स्त्रीच्या शय्ये!

वासनावेग आचण यातनांनी ग्रासले ली आहे स तभं!
चकती दष्टावा! चकती दःख!
या पृर्थवीवर पसरावायला

कारणीभभत झाली आहे स तभं!
[जेसन प्रवेश करतो; धावत धावत आचण धापा टाकीत]
जेसन : त्या चतथे, दरवाच्या सभोवती उभ्या असणाऱ्या बायांनो! मीचडआ अजभन आहे का या

घरांत? पापी खनी स्त्री! कां गेली ती, आचण चनसटली? शपथेवर सांगतो, राजघराण्यांसाठी मी घेणार
असले ल्या सभडातभन चतला सटभ न जायिं असेल तर भभमाते च्या उदरांत कठे तरी खोल लपभन बसायला हवं
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चतने, अगर पंख लावभन आकाशाच्या पोकळीत उडभ न जायला हवं. ठार मारलं य चतने, राजाला आचण
राजकन्येला! कांहीि शासन न होता आपण सटभ जाऊ असं कां वाटतंय चतला? पण खरं सांगायिं म्हणजे
चतच्याबद्दल नाही एवढा कासावीस झालो मी. जास्त चिचकर आहे , मलांबद्दलिी मला. जे दखावले गेलेत
चतिे हातभन ते लावतील चतला दःख भोगायला. मी वािवायला आलोय माझ्या मलांना वेळेवरि.

उच्चारसद्धा नको अशा त्यांच्या आईच्या अपकृत्यािा सभड म्हणभन क्रेऑनिे कटं बीय ठार मारतील त्यांना
अशा भीतीने.

नारीवृन्द्द : जेसन कळायिंय तला अजभन, तझ्यावर केवढं मोठं अचरष्ट कोसळलय ते ! नाहीतर

नसतं म्हणालास असं.

जेसन : कठलं अचरष्ट? मीचडआ मलासद्धा ठार मारणाराय की काय?
नारीवृन्द्द : मरण पावली आहे त तझी मलं . त्यांच्या आईनि ठार मारलं य तझ्या दोन्ही मलांना.
जेसन : काय? माझ्या मलांना ठार मारलं ? नसतं ऐकभनि ठार झालोय मी!
नारीवृन्द्द : ती दोघेही मृत्यभ पावली आहे त.
जेसन : कठायत ती? इथे बाहे र चतने त्यांना ठार मारलं की आत घरात?
नारीवृन्द्द : उघड तो दरवाजा चन पहा त्यांना मृत्यभच्या थारोळ्यात पडले ली.
जेसन : कोण आहे चतकडे ? ए दासा! अडसर काढ या दरवाज्यािे! उघड! आचण बघभ दे मला

जीवाच्या थरकाप करणाऱ्या त्या दोन गोष्टी, माझे दोन मृत पत्र आचण चजला मी ठार मारणार आहे अशी ती
बया!

(जेसन दारावर धडका मारतो. मीचडआ राजवाड्याच्या छतावर चदसते . पक्षधारी नागांकडभ न

ओढल्या जाणाऱ्या रथांत ती बसली आहे . दोन्ही मलांिी मृत शरीरे चतच्या बाजभला ठे वले ली आहे त.)

मीणडआ : जेसन! मृत बालकांना आचण त्यांना चजने ठार मारलं त्या मला शोधण्यासाठी कशाला

धडका मारतो आहे स दारावर! थांबव हे , बंद कर सारी हालिाल! जर तझे माझ्याशी काही काम असेल तर
सांग काय हवंय ते ! शक्यि नाही तला, या रथात बसले ल्या आम्हाला स्पशय करणं! हा रथ पाठवलाय
सभययदेवाने शत्रभच्या हातभन आमिा बिाव व्हावा म्हणभन.

जेसन : चकळस येते मला तझी! प्रत्येक दे वाकडभ न, माझ्याकडभ न आचण आचखल मानव

समाजाकडभ न सवय चस्त्रयांत अत्यंत चतरस्कृत समजली गेली आहे स तभ. अग! तभ आहे स एक आई! स्वतःच्या

लहान ले करांवर तलवार कशी उिलवली तला? मला अपत्यहीन कसं करून सोडवलं ? माझं जीचवत कसं
उद्ध्वस्त करवलं तझ्याच्याने? अशा या हत्येनंतर चनखळ कलं काने माखले ली तभ? सभययनारायणाला आचण
भभमातेला कसं दाखवशील आपलं तडाड? चठकऱ्या चठकऱ्या उडवभ दे त दे व तझ्या जीवनाच्या. शहाणा झालोय
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मी आता. पण रानटी लोकांच्या भभमीतभन तझ्या राजवाड्यातभन मी जेव्हा घेऊन आलो तला या ग्रीकांच्या

वास्तभत ते व्हा ठार वेडा होतो मी. तभ एक िालताबोलता चवनाशक शाप—आपला बाप आचण आपली
जन्मभभमी यांच्याशी आधीि दगलबाजी केले ली तभ—तझ्या पातकांना योवय अद्दल घडचवणारा सभड दे वांनी

माझ्यावर सोपवलाय. अगोच्या माझ्या दे खण्या नौकेच्या तक्तपोशीवर तभ प्रथम पाऊल टाकलं स, तत्पभवीि
आपल्या भावाला ठार मारलं होतंस त्याच्या गृहावनी जवळ. ती होती तझ्या हत्याकांडािी सरुवात. मग तभ

झालीस माझी पत्नी चन भार वाचहलास माझ्या अपत्यांिा आचण आता त्यांना ठार मारलं आहे स, केवळ

वैषचयक मत्सरातभन. चजच्या हातभन असं कृत्य घडभ शकलं असतं अशी एकही स्त्री नसेल आमच्या हे लासमध्ये.
तरी त्यांच्यापैकी एकही स्त्री पसंत न करता मी तझ्याशी लवन केलं . माझी पत्नी म्हणभन चनवड केली,
द्े षािी, हत्येिी. तभ स्त्री नाहीस! वाघीण आहे स वाघीण! टस्कनमधली चशला राक्षसीण! छे चतच्याहभ नही क्रभर!
हाय! पण काय उपयोग यािा मी सगळा चदवस तला चशव्याशाप दे त बसलो तरी! पिात्तापािा स्पशयही

होणार नाही तला. कारण तझं हृदय आहे साऱ्या भावनांपासभन चनले प, अचलप्त. जा! िालती ही माझ्या
नजरे पढभ न! कलं चकत डाचकणी! अपत्यघातकी! राहभ दे मला एकट्यालाि माझ्या कमयभोगाबद्दल दःख

करायला. मी गमावभन बसलोय माझ्या तरुण वधभला! दोन मलगे गमावभन बसलोय! माझ्या बीजापासभन
जन्मले ले चन मी वाढचवले ले चजवंत असे कधीि पाहभ शकणार नाही मी त्यांना पन्हा!

मीणडआ : मला आवश्यक वाटलं असतं तर चदलं असतं मी सचवस्तर उत्तर तभ म्हणाले ल्या प्रत्येक

बाबीला. पण मी तला एकदा चकती उपयोगी पडले आहे चन तभ कशी केलीस त्यािी परत िेड हे

आपणासवांिा चपता झ्यभस अगदी नीटपणे जाणभन आहे . माझ्या शय्येिा अपमान करूनही आपण हौसेमौजेिे
जीवन जगभ आचण माझ्याकडे उपहासाने हसत राहभ असं जर तभ समजला असलास तर मोठी िभक होत होती

ती तझी. राजकन्येिी सद्धा िभकि होती आचण क्रेओननेही िभकि केली होती, तला आपला जामात
करण्यात आचण धरून िालण्यात की मला तो हद्दपार करू शकेल. बेदरकार! अस्सं! आता मी वाघीण,

चशला ठरले काय? वाट्टे ल त्या चशव्यांिा कर माझ्यावर मारा. मी धक्का चदलाय तझ्या अंतःकरणाला आचण
योवय तीि गोष्ट केलीय.

जेसन : तभ सद्धा सोसते आहे स यातना! माझी हानी ती तझी सद्धा कमी हानी आहे का?
मीणडआ : खरं आहे ते —पण माझं दःख म्हणजे तझं हास्य ओरबाडभ न काढण्यासाठी मोजले ली

रास्त चकमत.

जेसन : अरे रे! बाळांनो! काय दष्ट आई चदली दै वाने तम्हाला?
मीणडआ : अरे रे! मलांनो! तमच्या बापाच्या चवश्वासघातािी चकमत मोजावी लागली तम्हाला

तमच्या प्राणांनी!

जेसन : माझ्या मलांना ठार मारणारे हात काही माझे नव्हते ?
मीणडआ : छे ! तझे हात नव्हते ते ! पण तझी नभतन पचरणीत पत्नी आचण तभ माझा केले ला अपमान ही

कारण झाली त्यांच्या मृत्यभला.
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जेसन : मी तझी शय्यासोबत सोडली एवढं कारण परे सं वाटलं तला, त्यांना ठार मारायला!
मीणडआ : आचण तला काय वाटतं? स्त्रीवर होणारा हा आघात अगदी क्षल्लकि आहे ?

हातभन!

जेसन : होय! एखाद्या शालीत स्त्रीच्या दृष्टीने. पण तभ ? तला वाटलं जणभ सगळं जगि गेलं आपल्या

मीणडआ : मला सद्धा घाव घालता येतात. तझे मलगे मारले आहे त मी.
जेसन : मरण पावले ते ? छे ! हयाति आहे त ते , सभड म्हणभन तझ्या साऱ्या जीवनाला

पछाडण्यासाठी.

मीणडआ : कणी केली या वैराला सरूवात? दे वि जाणतात सवय काही.
जेसन : होय! जाणभन आहे त ते तझ्या अंतःकरणातील पापी कालकभट.
मीणडआ : बैस करीत माझा चतटकारा! तझा कणयकटभ आवाज. चकती घृणा वाटते त्या स्वरािी मला!
जेसन : मला तझ्या आवाजािी वाटते चततकीि. तडजोडीिं बोलणं करू या चन होऊ

एकमे कांपासभन दभ र ताबडतोब.

मीणडआ : अगदी खबीने! काय अटी आहे त तझ्या? काय िमावतो आहे स मला?
जेसन : अंत्यसंस्कार करण्यासाठी आचण शोक मानण्यासाठी माझे पत्र स्वाधीन कर माझ्या.
मीणडआ : छे ! मळीि नाही. मी स्वतःि घेऊन जाईन त्यांना हीरा अचक्रयाच्या दे वालयात. माझ्या

वैऱ्यांपैकी कणीही त्यांच्या थडवयांिा अपमान करू नये , म्हणभन मी स्वतः आपल्या हातांनी दे वालयाच्या

पचवत्र आवारात मभठमाती दे णाराय त्यांना. या धमयभ्रष्ट हत्येिे पातक धतलं जावं म्हणभन कॉचरन्थमधील
जनतेने दरवषी भंडारा आचण होम हवन चवचधपभवयक करावं अशी व्यवस्था करण्यािा आदे श दे ऊन ठे वणार
आहे मी. पॉग्न्डऑनिा पत्र ईचजअस याच्या आधाराने माझी रहाण्यािी व्यवस्था करण्यासाठी मी स्वतः

जाणार आहे अथेन्सला एरे चक्रथअसच्या शहराला. तभ तझ्या लायकीनसार गौरवहीन मरण मरशील; अगो

जहाजािा वासा पडभ न तझं मस्तक चछन्नचभन्न होईल. अशाप्रकारे तझ्या माझ्यावरील प्रीतीिी ही कथा तझं
दै व अशा हीनदीन रीतीने संपवील.

जेसन : बालकांच्या रक्तपातािा शाप कोसळो तझ्यावर! चछन्नचभन्न केलं जावो तझं अग्स्तत्व

कृतापराधािा दण्ड दे णाऱ्या न्याय दे वते कडभ न!

मीणडआ : विनभंग करणारा, अचतथीला िसवणाऱ्या खोटारड्या! कोणता दे व मान दे ईल तझ्या

या शापवाणीला!
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जेसन : ओंगळ! चतरस्करणीय! अपत्य घातकी!
मीणडआ : घरी जा! बायको थांबभन राहलीय अंत्य-संस्कारासाठी!
जेसन : जातो मी! एकेकाळिा चपता, आता अपत्यहीन!
मीणडआ : इतक्या लौकर नको शोक करायला लागभस! म्हातारपण येऊ घातलय!
जेसन : बाळांनो! चकती चप्रय होता रे !
मीणडआ : आपल्या आईला! तला नव्हे .
जेसन : तला? आचण चप्रय? आचण तरी ठार मारलं स तभ त्यांना?
मीणडआ : होय जेसन! तझं हृदय भवन व्हावं म्हणभन!
जेसन : त्यांना बाहपाशात घ्यायला चकती आतर आहे मी! त्यांच्या ओठांिा मका घेण्याने चदलासा

चमळे ल मला.

मीणडआ : आता येताहे त होय तझ्या तडाडातभन मायेने शब्द! आता तला मका घ्यावासा वाटतोय

त्यांिा! पण त्यावेळी-ते व्हा तभ त्यांना चझडकारलं स! हद्दपार करवलं स!

जेसन : दे वाखातर, एकदा तरी करू दे ना मला त्यांच्या अंगोपांगांना स्पशय!
मीणडआ : नाही करता येणार तला? िकट तडाडािी वाि दवडभ नकोस चवनवण्या करून!
जेसन : झ्यभस! ऐकतो आहे स ना काय िाललीय माझी चवटं बना ती. आपल्याि बालकांच्या रुचधराने

कलं चकत झाले ल्या या रानटी श्वापदाकडभ न चझडकारला गेलोय मी.

पण आता काळ आचण शक्ती करू दे ईल तसं या दःखमय चदवसांबद्दल मी अश्रभ ढाळीत राहीन. तभ

माझ्या मलांना कसं ठार मारलं स चन मला त्यांना स्पशय करायला अगर मभठमाती दे ऊ द्यायलाही कसं
नाकारीत आहे स, याला साक्षी रहायला, दे वांना आवाहन करतो मी. ती माझ्या पोटी आलीि नसती, अगर

मी जगलोि नसतो त्यांना मृतावस्थेत पहायला चन त्यांिा नाश करणाऱ्या तलाही—असं काही दे व करता
तर चकती छान झालं असतं?

[हे भाषण सरू असता रथ दृष्टीआड होतो.]
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नारीवृंद :
अगचणत आहे त प्रारब्धे

ऑचलम्पसिा झ्यभस आदानप्रदान करतो अशी
अनेक गोष्टींिा करतात दे व
अगदी चवस्मयकारक शेवट
गोष्टी जशा घडतील

असं वाटतं आपल्याला

तशा घडति नाहीत त्या

अतक्यय असंसद्धा आणतात दे व
शक्य कोटीत

आचण हे ि आहे तात्पयय
या कथेिे अखेर!
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मीणडआ-णिििे
१ इणजअस (Aegeus)
पॉग्न्डऑनिा मलगा व सेरॉप्सिा नातभ. थीचसअसिा चपता आचण अथेन्सिा राजा.
२. ॲफ्रोदायती : (Aphrodite)
प्रीचत व सौंदयय यांिी ग्रीक दे वता. एका दं तकथेप्रमाणे ती झ्यभस व डायोनीिी कन्या. आणखी एका

आख्याचयकेप्रमाणे चतिा जन्म समद्र िेसापासभन झाला. चतच्या नावािा अथय तोि आहे . सागरातभन बाहे र
आल्यावर प्रथम चतने सायप्रसच्या भभमीवर पाऊले टाकली ते व्हा चतिी पाउले पडली, त्या चठकाणी कोवळे

कोवळे तृणांकभर उगवले . वनस्पतीच्या उत्पत्तीशी चतिा संबंध आहे . जनन व आदशय स्त्री सौंदयय यांिी ती
दे वता. ग्रीक शहरात चतिी सवयत्र पभजाअिा होत असे. चतिा कमरपट्टा हे प्रीचतभावनेिे अमोघ अस्त्र समजले
जाई. रोमन लोक चहला व्हीनस म्हणत.
३. आगो (Argo)
पेचलअस राजाच्या सांगण्यावरून जेसन कोग्ल्िस येथील भयंकर नागराजाच्या पहाऱ्यात असणारी

सोनेरी लोकर आणण्यासाठी आपल्या जवान चमत्रांबरोबर ज्या जहाजातभन सागर प्रवासाला गेला होता त्या
जहाजािे नाव. या मोचहमेतील सवय वीरांना ऑगोनॉट्स म्हणत.
४. आिे णमस (Artemis)

ग्रीक पराणातील कमारीदे वता. वन्यपशभ, वनस्पचत, पाचतव्रत्य, अपत्यजन्म व चशकार, यांच्याशी

चतिा संबध
ं आहे . सवय सामान्यांिी ही आवडती दे वता. ती झ्यभस व ले टो यािी कन्या व ॲपोलो दे वािी जळी
बहीण. चतिी मभर्मत बहशः धनष्ट्यबाणासचहत असते . रोमन चहला दायाना (Diana) म्हणत. रॉयच्या
रणसंग्रामात ती ॲपोलोप्रमाणेि रोजनांना सहाय्य करी.
५. अथे न्द्स (Athens)
ग्रीस राज्यािी राजधानी. ग्रीकांिे राजकीय, आर्मथक व सांस्कृचतक केंद्र. ॲथेन्स हे नाव या

शहरािी संरक्षक दे वता अथीनी इच्यावरून प्रिारात आले .
६. कोल्ल्चस (Colchis)

प्रािीन ले खकांनी एचशयामायनरमधील िाचसस नदीच्या खोऱ्याला चदले ले नाव. हा प्रदे श म्हणजे

‘गॉर्मजअस सोग्व्हएट सोशचलस्ट चरपग्ब्लक’च्या पचिमे ला असले ला, पभवी ‘चमग्रेचलया’ या नावाने ओळखला

जाणारा प्रदे श. हा भभभाग काळ्या समद्राच्या पभवेकडील टोकाला जवळजवळ चत्रकोनाकृचत असा आहे .

ग्रीकांच्या दपटीने हा समृद्ध व सधन प्रदे श त्यांना िार िायद्यािा होता. जवस, लीनन कापड, शेतीमाल,
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लोकर, कातडी, मे ण, लाकड सोने व गलाम, ग्रीकांना या प्रदे शातभन चमळत. त्याबदली ग्रीसमधभन मीठ,
ऑचलव्ह तेल, मातीिी भांडी, व सबक कापड पाठवले जाई. काही प्रािीन ले खकांच्या मते कोग्ल्िसमधील

माणसे काळी व लोकरीसारखी केस असणारी होती. त्यांिे रीचतचरवाज इचजग्प्शअस वळणािे असत.
काहीच्या मते कोग्ल्िअन लोक पीत वणािे होते, कारण ते दलदल व चिकट हवा असणाऱ्या खोऱ्यात रहात
व िाचसस नदीिे दभचषत पाणी पीत. ससंस्कृत ग्रीक लोक कोग्ल्िसला व ते थील लोकांना रानटी म्हणत.
७. कॉणरन्द्य [Corinth]
अथेन्सच्या पचिमेला अंदाजे पन्नास मैलांवर असणारे शहर.
८. क्रेऑन [Creon]

पत्नी.

चलचसथसिा मलगा वलॉसीिा चपता व कॉचरन्थिा राजा. यािी कन्या वलॉसी ही जेसनिी दसरी

९. डे ल्फी [Delphi]
ग्रीसमधील शहर. ॲपोलोिी सप्रचसद्ध दै वीवाणी सांगणारे मंचदर याि शहरांत आहे .
१०. इरकणथअस [ErechthEus]
दं त कथेतील माचहतीनसार अथेन्यिा राजा व दे वही. अथे न्सशहरािी संरक्षक दे वता अथीनी इने

आपल्या अथेन्समधील भावयमंचदरात त्यािी प्रचतष्ठापना केली. अथेन्समधील नागचरकांनी मेंढा व बैल यांिा
हवी दे ऊन त्याला प्रसन्न करून घेतले . त्या नंतरच्या काळात त्या दे वालयात अथीनी दे वते चशवाय कणीही
नव्हते . एक प्रिंड नागराज चतथे असे. इरेग्क्थअस हा स्वतःि नाग झाला होता. हा नाग पृर्थवीवरील
पभवयजांिा संरक्षक होता.
११. हे केिी [Hecate]
तायतनांपैकी एक ग्रीक दे वता. असे मानीत की दे वलोकांत ती ‘लभ ना’ (िंद्रदे वता) पृर्थवीवर डायाना

व अधोलोकांत ते थील राणी पसेिोनी या रूपाने वास्तव्य करते . या मळे ि चतला तीन मस्तके कग्ल्पली गेली
असावीत. एक अश्वािे एक श्वानािे व एक चसहािे. काही आख्याचयकांप्रमाणे पर्मसिोनीच्या शोधांत चतने

भाग घेतला होता व नंतर चतिी सखी म्हणभन अधोलोकांत राचहली होती. रस्ते चमळतात अशा वळणावर
चतिी पभजा करण्यात येते. िेटभक, करणी, अशा कमी प्रतीच्या जादभ िी ती दे वता समजली जाते .
१२. हे लास [Hellas]
ग्रीसिेि आणखी एक नाव. मभळ ग्रीस, एचशया मायनर, चसचसली आचण भभमध्य समद्राच्या

चकनाऱ्यावर असले ल्या ग्रीसच्या सवय चमळभ न प्रदे शाला हा शब्द प्रािीन काळी वापरीत.
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१४. हीरा [Hera]
ग्रीक दं तकथेनसार बलदं ड राक्षस क्रोनस व ऱ्हे आ यांिी कन्या. झ्यभसिी बहीण व पत्नी. ऑचलम्पस

दे वांिी राणी. रोमन लोक चतला आपल्या ज्यभनो सद्दश समजतात. हीरा ही झ्यभसिी संशयी व आक्रस्तळी
पत्नी. अले कचमनी, ले टो व चसचसली या नवऱ्याला आवडणाऱ्या आपल्या सवतींिा व त्यांच्या मलांिा ती द्े ष
करीत असे. जराशा भीचतयक्त अंतःकरणानेि चतिी पभजाअिा केली जाई. चतिी पभजा अिा सवय ग्रीसमध्ये

चवशेषतः आगेसच्या प्रािीन केंद्रात, मायचसनी व स्पाटामध्ये होत असे. ही झ्यभसिी एकमे व कायदे शीर पत्नी.
चववाहािी व स्त्रीजीवनािी दे वता समजली जाते .

१३ अ. हीरा ॲक्रीआ : ॲक्रीया हे चथचसलीतील एका शहरािे नाव. इथे हीरािे मंदीर होते . यावरून चतला
ॲक्रीया हीरा हे नाव पडले .
१४. हमीज [Hermes]
झ्यभस व माइआ यांिा पत्र. रस्ते व वाटसरू यांिा दे व. हा मृतात्म्यांना मागयदशयन करतो व इचरस

समवेत दे वांिे चनरोप पोिचवण्यािे काम करतो.
१५. आयोल्कस [Iolcus]

थेसलीतील एक गांव. जेसन याि गाविा. या गावाच्या राज्यावर बापामागभन त्यािाि अचधकार.

पण त्यािा सावत्र िलता पेचलअस याने कपटाने राज्य बळकाचवले व जेसनला सोनेरी लोकर आणण्यािी
अवघड कामचगरी सांचगतली.
१५. जेसन [Jason]
आयोल्कसिा राजा अीसन यािा मलगा. बाप मे ल्यावर त्यािा सावत्र िलता पेलीअस याने

आयोल्कसेिे राज्य बळकाचवले व जेसनिा काटा परस्पर दभ र चनघावा म्हणभन सोनेरी लोकर आणण्यािी

जवळजवळ अशक्य कामचगरी त्याच्यावर सोपचवली. आगो जहाजातभन तो जवानांबरोबर कोग्ल्िसला गेला.
ते थील राजािी मलगी मीचडआ ही त्याच्या प्रेमात पडली व अनेक जीवघेण्या संकटातभन त्यािी सटका

करून चतने त्याच्याशी चववाह केला. पढे आयोल्कसहभ न कॅचरथला आल्यावर जेसनने ते थील राजा क्रेआन
यािी मलगी वलासी इच्याशी लवन केले व मीचडआिा राग ओढवभन घेऊन सवयनाश करून घेतला.
१७. मीणडआ [Medea]
कोग्ल्िसिा राजा इटीस यािी कन्या. चहला औषधी मंत्रतंत्र, यांिी िांगली माचहती होती. जेसनवर

प्रेम बसल्याने चतने त्याला आगीिे चनश्वास सोडणाऱ्या बैलांपासभन वािवभन सपयराजाच्या तावडीतील सोनेरी

लोकर चमळवभन चदली. परतीच्या प्रवासात आपला पाठलाग करणाऱ्या आपल्या वचडलांना अडथळा यावा
म्हणभन स्वतःबरोबर आले ल्या सख्याभावाच्या शचररािे अवयव तोडभ न चतने समद्रात टाकले . हे तभ हा की ते
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जमा करण्यात वचडलांिा वेळ जावा व आपला पाठलाग िकावा. शेवटी आयोल्कसला आल्यावर चतने

जेसनिा िलता राजा पेचलअस याच्या मलींकडभ न त्या राजाला ठार मारचवले . ते थभन पळ काढभ न ती व जेसन
कॉचरन्थला आली. त्यांिा चववाह होऊन त्यांना दोन मलगे झाले होते . नंतर जेसनने कॉचरन्थिा राजा
क्रेओन याच्या मलीशी दसरे लवन केल्याने ती चिडली. जेसनवर सभड उगचवण्यासाठी चतने त्यािी नभतन
पत्नी वलासी, राजा क्रेओन व आपली दोन मले यांना ठार केले व त्यािा न भभतो असा सभड उगचवला..
१८. म्यूजेस ऑफ णिअणरआ [Muses of pieria]
या संगीताचद सवय कला, काव्य वगैरेंच्या दे वता असे ग्रीक मानीत. या एकभण नऊ आहे त यांिा जन्म

झ्यभस व नेमॉचसनी यांच्यापासभन ऑचलम्पस पवयताच्या पायर्थयाशी असले ल्या चपअचरआ येथे झाला. नंतर
त्यांिे वास्तव्य चबओचशआतील हे चलकॉन पवयतावर असे. पारनसेस पवयत व कॅस्टीचलअन झरा ही त्यांिी
पचवत्रस्थाने आहे त. या कमारी दे वता आहे त. स्िभर्मतसाठी महाकवी महाकाव्यांच्या प्रसंगी त्यांिे स्तवन
करीत.

१९. ऑर्फफअस [Orpheus]
प्रािीन काळिा संगीतज्ञ कवी. आपली पत्नी यचरचडसी चहला आणण्यासाठी तो अधोलोकात गेला

होता. चतथं त्याने आपल्या जवळिे वाद्य, इतके मधर व उत्कृष्ट वाजचवले की ते ऐकभन अधो लोकांतील

अचधकाऱ्यांनी त्याला आपली पत्नी परत भभलोकी न्यायला परवानगी चदली. अट एकि होती. पृर्थवीवर
पोिेपयंत त्याने मागेवळभ न चतच्याकडे पहायिे नाही. त्याप्रमाणे पत्नीला घेऊन तो पृर्थवीवर यायला चनघाला.
त्याने एकदाही मान मागे पळचवली नाही. पण पृर्थवीवर पोिण्याच्या अगदी थोडे सेि आधी पत्नी येत आहे

ना, हे पहाण्यासाठी त्याने मान वळवभन मागे पाचहले . त्याि क्षणी ती गप्त झाली व ददै वी ऑर्मिअस चतला
कायमिा गमावभन बसला.
२०. िॅन [Pan]
मभळ दे वता आकेचडयातील. ग्रीकांिी आवडती पण आकेचडयाबाहे र चतिा चवशेष प्रभाव नाही हमीज

हा पॅनिा चपता व पेचनलोपी ही माता. पॅनिा आकार पशसदृश—चशगे, तंगड्या व कान, बकऱ्यासारखे
असत. पशभि
ं े चवचवध आकार धारण करून तो वाटसरूंना घाबरवी. यावरून आङ्गल भाषेत पॅचनक म्हणजे
घाबरी करणारी भीती हा शब्द आला. पॅन पावा वाजवतो व नृत्य करतो.
२१. िे णलअन [Pelion]

थेचसलीतील मॅवनेचशया प्रदे शातील पवयत. पराणांतील कथेनसार राक्षसांनी या पवयतािा उपयोग

ऑचलम्पसवरील दे वांच्या राज्यात जाण्यासाठी चशडीसारखा केला. अधी मानवी व अधी घोड्यािी आकृती

असणारे सेन्टॉसय या पवयतावर राहात असत. पवयताच्या चशखरावर झ्यभसिे मंचदर असभन ते थे प्रचतवषी यात्रा
भरते . या पवयताच्या उतरणीवर दाट झाडी आहे . आगो जहाजासाठी या पवयतावरील लाकडे तोडली होती.
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२३. िे णलअस [Pelias]
थेचसली प्रांतातील आयोल्कसिा राजा. राज्यावर खरा अचधकार जेसन यािा. कारण जेसन हा

ईसनिा मलगा. ईसन हाि खरा राजा. पण तो मृत झाल्यावर जेसनला राज्य दे ण्याऐवजी ईसनिा सावत्र
भाऊ-जेसनिा िलता पेचलअस याने ते राज्य अन्यायाने बळकाचवले व जेसनिा कायमिा चनकाल लावावा

म्हणभन त्याला कोग्ल्िसमधील सोनेरी लोकर आणण्याच्या अशक्यप्राय कामचगरीवर पाठचवले . ही अवघड

कामचगरी मीचडआच्या सहाय्याने परी करून जेसन चतच्यासह आयोल्कसला आला; ते व्हा जेसनला राज्य
चमळावे म्हणभन मीचडआने पेचलअसच्या मलींकडभ न पेचलअसला ठार करचवले .
२३. फीबस [Phoebus]
ॲपोलोिे आणखी एक नाव. सभययदेवता, ग्रीकांिा एक प्रमख दे व, झ्यभस व ले टो यांिा पत्र,

आटे चमसिा जळा भाऊ. डे लॉस बेटात यािा जन्म झाला. हा भचवष्ट्यज्ञानािा व संगीतािा अचधष्ठाता दे व
आहे . डे ल्िी इथे त्यािे मंचदर आहे .

२४. णसम््ले गॅडीज [Symplegades]
काळ्या समद्राच्या प्रवेशद्ाराशी बॉस्परसच्या मखाशी असले ल्या खडकािे नाव. चनळसर रंगािे हे

दोन खडक दोन बाजभला असभन ते सायचनअन (Cyanecen) या नावानेही ओळखले जातात. हे खडक
एकदम बाजभला होत व एकदम चमटत. त्यांत केवढ्याही मोठ्या जहाजािा चनकाल लागे. िीचनअस या

अंधराजािी हापीजच्या तडाख्यातभन सटका केल्यावर त्याने चसम्प्ले गॅडीजच्या चनळ्या कड्यांमधभन कसे
जायिे ते सांचगतले व त्यांना कोग्ल्िअसला जाण्यािा मागय दाखवभन चदला. जेसनने प्रथम एक कबभतर त्या
खडकामधभन पाठचवले . खडक चमटल्याने त्या कबभतरािा िक्कािभर झाला व पन्हा खडक उघडले ते व्हा ते

परत चमटायच्या आत जेसनने आपले आगो जहाज पलीकडे हाकारले . पण आियय म्हणजे ते व्हापासभन ते
खडक चमटले ि नाहीत. अशाप्रकारे पढे चसम्प्ले गॅडीज खडकांिा धोका संपला.
२५ णससीफस [Sisyphus]
इओलस आचण एनाटे यांिा पत्र. सागर दे वता वलॉकस इिा चपता; सवय मानवांत धभतय म्हणभन

ओळखला जाणारा. याने कॉचरन्थ शहर वसचवले . कॉचरन्थिा राजा असताना त्याने नौकानयन व व्यापार
यांना उत्तेजन चदले . मृत्यभ चससीिसला न्यायला आला ते व्हा चससीिसने त्याला बेड्या घातल्या. ऑचरस ही
दे वता ते थे येऊन मृत्यभला बंधमक्त करीपयंत कणीही मे ले नाही. ऑचरसने मृत्यभला मोकळा करून

चससीिसला त्याच्या हवाली केले . एवढ्याने संपले नाही. मृत्यभनंतरिे आपले कोणते ही संस्कार करू
नकोस, असे त्याने आपल्या पत्नीला सांचगतले . मग अधोलोकांत गेल्यावर चतथे त्याने अशी तक्रार केली की

पृर्थवीवर असणारी त्यािी पत्नी त्यािे मृत्यभनंतरिे संस्कार करण्यात टाळाटाळ करीत आहे म्हणभन ‘मला
परत पृर्थवीवर पाठव, मी चतला चशक्षा करतो’ असे सांगभन ह्याने अधोलोकातील प्रमख हे डीज यािेमागे टमणे

लावले . अखेरीस हे डीजने त्याला परत पृर्थवीवर पाठचवले . पृर्थवीवर आल्यावर पत्नीला चशक्षा करण्याऐवजी
तो ते थेि मजेत राचहला व वाधयक्य येईपयंत जगला.
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अधोलोकांत त्याला एक भयंकर चशक्षा होती. एक मोठी चशला पवयतावर ढकलत िढवभन चशखरावर

ठे वायिी पण चशखराशी जाताि ती चशला खाली येई व परत तो वर ढकलीत ती चशखरापयंत नेई. असे
सतत िालले होते .

सौरचसद्धांतानसार चससीिस म्हणजे सभयािी वाटोळी तबकडी. रोज सकाळी उगवभन सायंकाळी

अस्तंगत होणारी. चससीिस म्हणजे महासागरावर उठणारी व नंतर िटणारी प्रिंड लाट, माणभस ज्ञानािा
हव्यास करतो पण त्याच्या हाताला काहीही लागत नाही, हे ि या कथेिे तात्पयय.
२६ णशला [Scylla]
ही एक भयानक सागरी राक्षशीण होती. चहला सहा तडाडे व बारा पाय होते . चहिा आवाज कत्र्याच्या

चपलाच्या रडण्यासारखा होता. कलाकृतीत मात्र, ती मत्स्यकन्येसारखी दाखचवली जाते. चतच्या
कचटप्रदे शापासभन कत्र्यांिी उत्पत्ती होते. ती एका उं ि खडकावरील गहे त रहात असे. योवय वेळी ती आपले

मंडके गहे बाहे र काढी व जलिर आचण सागरावरून जाणाऱ्या जाहाजातील खलाशी, प्रवासी व अन्य माणसे
यांिी ती अिभक पारध करी. या खडकापासभन अगदी जवळि आणखी एक खडक होता. त्या खडकात

िाचरग्ब्डस (Charybdis) नावािी आणखी एक सागरी राक्षशीण रहात असे. ती चदवसातभन तीन वेळा
सागरातील पाणी चपऊन टाकी व तीन वेळा बाहे र िेकी. चशला ही इटलीच्या बाजभला तर िाचरग्ब्डस ही

चसचसली बेटे आहे त, त्या अंगाला होती. ओग्व्हड कवीच्या कल्पनेनसार चशला ही एक दे खणी स्त्री होती.
चतिा द्े ष करणाऱ्या चसरसे या दे वते ने चतिे रूपांतर सागर राक्षशीत केले .
२७. झ्यूस [Zeus]
रोमन यालाि ज्यभचपटर म्हणतात. प्रािीन ग्रीक झ्यभसला आकाश व हवामान यांिा दे व मानीत.

वातावरणातील सवय घडामोडींिा हा अचधष्ठाता. मे घगजयना व वीज यांिा हाि जनक. चवद्यतपात हे यािे

परंपरागत शस्त्र. चनरभ्र आकाश व स्वच्छ हवामान यांिा जनकही हाि. प्रािीन समजतीनसार हा क्रोनस व

ऱ्हे आ यांिा पत्र. झ्यभसिा जन्म क्रीटमध्ये झाला. बापाला राज्यावरून दभ र करून हा स्वतः राजा झाला.
चडमीटर, हीरा चन हे ग्स्टया या त्याच्या बचहणी चन बायकाही. ॲपोलो हा पत्र व अमेटीस, ॲरीस आचण
अथीना या कन्याही त्याच्याि. हा दे वाचधदे व मानवांच्या नचशबांवर स्वाचमत्व गाजचवतो, सागरावर वादळे

चनमाण करतो. पॉचसडोन व हे डीज हे यािे भाऊ. या चतघांनी सवय चवश्वािे राज्य वाटभ न घेतले . पॉचसडन
सागरािा, हे डीज अधोलोकािा व झ्यभस दे वलोकािा राजा झाला. झ्यभसिी वस्ती ऑचलम्पस येथे असे.
ते थभन तो पृर्थवीतळावरील सारी सभत्रे हलवी.
१८. सोने री लोकरीची कथा
ही सोनेरी लोकर कोग्ल्िस येथे एका वृक्षवाचटकेत टांगभन ठे वली होती. ही लोकर कोणीही नेऊ नये

म्हणभन एक-भयानक नागराज चतथे पहारा करीत असे. हा नागराज कधीही झोपी जात नसे.

जेसनिा िलता पेचलअस याने त्याच्या हक्कािे राज्य परत करण्यासाठी सोनेरी लोकर आणण्यािी

अट घातली. या मोचहमेत भाग घेण्यासाठी जेसनने ग्रीसमधील जवानांना आवाहन केले . हे जवान पन्नास
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होते व ते सगळे ज्या जहाजातभन या साहसासाठी सागरप्रवासाला चनघाले त्या आगो जहाजालाही बरोबर

पन्नास वल्ही होती. अरगस याने बांधले ल्या या पचहल्याि यद्धनौकेला त्यािेि नाव आगो असे चदले होते . या

यद्धनौकेतील ग्रीक जवानांना आगोनॉट्स म्हणत. ‘ॲरगोस’ या शब्दािा अथय ‘जलद’ असाही आहे . ॲथीना
या दे वते ने या यद्धनौका बांधणीत जातीने लक्ष घातले होते व नौकेच्या पढील भागात डोडोना येथील
ओकवृक्षािी एक खांदी खोिभन ठे चवली होती. ही खांदी दै वीशक्तीने दै वीवाणीिा उच्चार करीत असे. डोडोना
हे डे ल्िीपभवी दै वीवाणीबद्दल प्रचसद्ध होते . ही दै वीवाणी ओक वृक्षाच्या खांदीतभनि उमटे .

सागरी प्रवासांत अनेक अडिणींना तडाड दे त जेसन शेवटी कोग्ल्िसला पोिला. ते थील राजा

ईटीस याने जेसनला एक अवघड कामचगरी सांचगतली व ती परी केल्याचशवाय सोनेरी लोकर द्यायला
नकार चदला.

ईटीसजवळ दोन बैल होते . त्यांिे पाय बॉन्झिे होते व ते तडाडातभन भयंकर गरम अशा ज्वाला

िेकीत. या बैलांना जोखडाखाली गंतवभन नांगरट करायिी होती. नांगरट झाल्यावर त्या जचमनीत एका

प्रिंड सपयराजािे दात पेरायिे होते . हे दात पेरल्यावर जचमनीतभन शस्त्रधारी सैचनकांिे पीक वर येणार होते .
ईटीसिी कन्या, जादगारीण मीचडआ, ही जेसनच्या प्रेमात पडली. चतने आपला एक दास जेसनच्या
मदतीला चदला. या दासाने योजले ल्या यक्तीने जेसनला बैलांच्या तडाडातभन येणाऱ्या ज्वालांिी धग लागली

नाही. भभमीतभन वर येणाऱ्या शस्त्रधारी लढवय्यांवर एक दगड िेकल्यास ते आपापसात लढभ न मरतील व
त्यांिा तम्हाला त्रास होणार नाही असे मीचडआने सांचगतले होते . जेसनने त्याप्रमाणे केल्यावर त्याही
जीवघेण्या संकटातभन तो बाहे र पडला.

ही अवघड कामे केल्यावरही ईटीस त्याला सोनेरी लोकर द्यायला तयार होईना. त्या सोनेरी

लोकरीिी राखण एका प्रिंड नागराजाकडे सोपचवली होती व कोणीही लोकर नेऊ नये म्हणभन हे नागराज
कधी झोपति नसत. त्या नागराजावर मीचडआने जादभ करून त्याला झोप आणवली. दरम्यान जेसनने ती

सोनेरी लोकर उिलली व लोकर आचण मीचडआसह त्याने कोग्ल्िसहभ न प्रयाण केले . राजा ईटीसने त्यांिा
पाठलाग सरू केला. हा पाठलाग होऊ नये, त्यात व्यत्यय यावा म्हणभन मीचडआने स्वतःबरोबर आणले ल्या
आपल्या सख्ख्या भावािे हात, पाय आचद अवयव तोडभ न ते एकेक असे समद्रात टाकले . हे तभ हा की

अखेरच्या संस्कारासाठी ते जमचवता जमचवता ईचथसिा वेळ जावा व दरम्यान आपले जहाज पढे हाकारता
यावे.

अनेक चदवसांच्या प्रवासानंतर आगो जहाज आयोल्कसला आले .
आरगोनॉट्सच्या या साहसांिी कथा िार परातन आहे . होमरलाही ती माहीत होती.
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णहिॉणलिस
दशशनानु क्रमाने िात्रिणरचय

ॲफ्रॉडाइिी :कामुक प्रेमाची दे वता
णहिॉणलिस : थीस्यूसचा अनौरस िुत्र.
कोरस : णहिॉणलिसच्या िणरवारातील णशकारी
िणरचर : णहिॉणलिसचा सेवक
कोरस : नारीवृन्द्द कोरस : रोझीनवासी णियांचा समूह
दाई : फीराची दाई.
फीरा : थीस्यूसची ित्नी
थीस्यूस : ॲथे न्द्स आणि रोझीनचा राजा
दू त :
आर्फिमीझ : कौमायाची व मृगयेची दे वता
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[दृश्य

:

रोझीन

राजप्रासादासमोरील

येथील

भाग.

रक्तपातािे प्रायचित्त घेण्याकचरता

थीस्यभस येथे राजप्रासाद सोडभ न

स्वेच्छे ने एक वषय वास्तव्य करून
आहे .

रंगमंिाच्या

एका

बाजभस

ॲफ्रॉडाइटीिा पतळा आहे . दसऱ्या

बाजभस आर्मटमीझमिा पतळा आहे .
रंगमंिाच्या मध्यावर राजप्रासादािे
द्ार आहे .

ॲफ्रॉडाइटी प्रवेश करते .
ॲफ्रॉडाइिी :
मी ॲफ्रॉडाइटी

मत्यांमध्ये शग्क्तशाली. दे वतांमध्ये दै दीप्यमान;
स्वगयलोकी चसचप्रअन हे माझे नामाचभधान आहे .
भभलोकी पभवय चकनाऱ्यापासभन दभ रवरच्या
पचिम महासागरापयंत,

ज्यांच्या ज्यांच्यावर सभययप्रकाश पडतो
त्या सवांवर

माझी अचधसत्ता चवस्तारली आहे .
माझ्या शक्तींिा आदर करतात

ते माझ्या कृपाप्रसादास पात्र होतात.

जे गर्मवष्ठ, उद्धट आहे त असे आढळते,
त्यांना मी जमीनदोस्त करते

कारण दे वतांनाही अचभमान आहे आचण

मत्ययमात्रांकडभ न होणारी आराधना स्वीकारण्यात
आनंद वाटणे हा त्यांिा स्वभाव आहे .

आचण माझे शब्द सत्य आहे त हे मी आजि चसद्ध
करून दाखवीन.

थीस्यभस¹ पासभन अमेझॉनला² झाले ला पत्र चहपॉचलटस,

कठोर चपर्थयभसने³ आपल्या कडक चशस्तीत बालपणापासभन
त्यािे चशक्षण केले , —

रोझीनच्या रचहवाश्यांतील एक मात्र चहपॉचलटसि

मला स्वगीय शक्तींमधील सवांत अचधक चवनाशकारी
शक्ती असे म्हणतो.

कामशय्येचवषयी त्याला घृणा आहे . चववाहािा
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तो चधक्कार करतो.

अपोलोच्या भचगनीिी, झ्यभसिी कन्या आर्मटमीझिी तो
आराधना करतो.

सारा चदवस चतच्यासह, त्या कमाचरकेसह, हचरत वनराईत
तो भटकत असतो,

त्याच्या गचतमान मृगया-श्वानांना बरोबर घेऊन
पृर्थवी पशहीन करीत असतो,

मत्ययमानवाहभ न अत्यंत उच्च कोटीत असले ल्यांच्या सहवासािा
त्याला अचतहव्यास आहे .

मला त्यांच्या मृगयाक्रीडे िा हे वा नाही वाटत —
मला हे वा वाटण्यािे कारणि काय?

पण चहपॉचलटसने माझा उपमदय केला आहे आचण
त्याला त्यािे प्रायचित्त भोगावेि लागेल —

आजच्या आजि—िार पभवी आखले ल्या माझ्या योजनांिा
शभारंभ झाला आहे , अगदी थोडे काम उरले आहे .

दोन वषापभवी चहपॉचलटसने पॅग्न्डअनिी नगरी, अथेन्स येथे जाण्याकचरता, पचवत्र गभढ चवधींना

उपग्स्थत राहण्याकचरता आचण त्यािे दीक्षाकमय पभणय करण्याकचरता चपर्थयभसिे घर सोडले .
आचण चतथे उच्चकलोत्पन्न िीद्राने,⁴ त्याच्या चपत्याच्या पत्नीने त्याला पाचहले —
आचण एका अचनवार कामवासनेने, माझ्या योजनेनसार चतिे हृदय ग्रासले .

थीस्यभस समवेत ती रोझीनला येण्यापभवीिी ही घटना आहे . राजपत्र घरी रोझीनला आला: फ्रीदा

ॲथेन्सिी राज्ञी होती. चजथे चतिे मन चतच्या चप्रयकराबरोबर चतकडे दभ र रोझीनमध्ये भटकत होते, चतथे

ॲक्रोपोलीसवर, साक्षात पॅलसच्या खडकांवर चतने त्या रोझीनकडे तडाड करून, सागरसन्मख प्रीचतदे वते िे
मंचदर बांधले .

त्या काळापासभन अजभनही त्या मंचदराला चहपॉचलटसिे नामाचभधान आहे .
परंत पॅलनटायमच्या⁵ रचहवाश्यांच्या रक्ताने हात लांग्च्छत झाले ल्या थीस्यभसने स्वतःिे पापक्षालन

करण्याकचरता, एक वषय दे शत्याग करण्यािा दं ड स्वीकारला, आचण आपली पत्नी िीद्रा चहच्यासह

अथेन्सहभ न रोझीनला समद्रप्रयाण केले . म्हणभन आता, ती गरीब बापडी प्रेमचवकाराच्या जखमांनी चवव्हल
होऊन आचण वेडावभन चनःशब्दपणे आसन्नमरण होऊन पडली आहे . चतिी व्यथा राजप्रासादातील कणालाही
माहीत नाही. परंत चतच्या वासनेिी ही परी कहाणी अशी गप्त राहणार नाही.

खरे सत्य मी थीस्यभसला प्रकट करीन, त्याच्या पढे सवय काही उघड केले जाईल.
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माझ्याशी सामना करणाऱ्या या यवकािा, त्यािा स्वतःिा चपता, थीस्यभस, सागराचधपती पॉसायडोन

याने त्याला चदले ल्या वराने प्राप्त झाले ल्या शापसामर्थयाने वध करील. थीस्यभसिी तीन मनोगते सिल
झाल्याचशवाय राहणार नाहीत.

िीद्राच्या शीलािी प्रचतष्ठा अभंग राहील, परंत चतला चतच्या प्राणास मकावे लागेल.
कारण चतच्यावर कोसळणाऱ्या अचरष्टांच्या चविाराने मी माझ्या अचधकारािा त्याग करणार नाही.
तर माझे समाधान होईपयंत माझे वैरी माझे ऋण िेडीति राहतील.
आता मी चनघते . हा पाहा चहपॉचलटस, थीस्यभसिा पत्र इकडे ि, वनातील मृगयेच्या श्रमानंतर दमभन

घरी येत आहे , आचण त्याच्या पाठोपाठ मोठ्याने जयघोष करीत त्याच्या अनिरांिा, अनयायांिा घोळका

आर्मटमीझिी स्तोत्रे गात येत आहे ! मृत्यभिे दरवाजे आता उघडले आहे त, आचण आजिे चदवसाच्या
प्रकाशािे हे त्यािे अखेरिे दशयन आहे यािी त्याला चकचितही कल्पना नाही.
जाते
णहिॉणलिस णशकाऱयांसह प्रवेश करतो. त्याच्या बरोबरच एक वृद्ध िणरचरही आहे .
णहिॉणलिस :
या मागोमाग अन् गात रहा!

िला स्वगीच्या तेजस्वी कन्येिी आराधना करू!

आपल्या रक्षणकत्या कमारीदे वीिी आराधना करा
आर्मटमीझिा अननय करू :
णशकारी :
हे ले टो अन् झ्यभस कन्ये

सवणा कमारीदे वी आर्मटमीझ
पचवत्र अन् श्रेष्ठ

कमारी दे वी आर्मटमीझ

आमिे गीत श्रवण कर!

अचभवादन, सानंद अचभवादन

सवयश्रेष्ठ लावण्यमयी कमाचरके! अचभवादन
तव राजवंशी चपत्याच्या प्रांगणी
तझा चनत्य वास असे,
चवशाल नभांगणाच्या
सोनेरी पचरसरात

तभ लीले नं संिार करते स,
अमर कमाचरकांतील
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सवयश्रेष्ठ लावण्यवती
आर्मटमीझ

अचभवादन, सानंद अचभवादन!
णहिॉणलिस :
दे वी,

नाही.

मेंढपाळ चजथे आपली मेंढरे िरण्यास नेण्यास धजत नाहीत, ज्यावर चवळ्यािे पाते कधी चिरले

परंत भृग
ं तती मात्र ज्या अस्पष्ट करणावरील वसंत-वायलहरीतभन मागय क्रमीत भ्रमण करीत

असतात त्या नव्हाळ करणात नकत्याि वेिले ल्या ताज्या िलांिा हा मकट मी तझ्यासाठी गंिला आहे .
चजथे झळझळणाऱ्या चनझयराच्या रूपाने साक्षात पाचवत्र्यि िलांना वाढवीत असते .

ज्यांच्या कृचत्रम संस्कारापासभन अचलप्त अशा मनोवृत्तींिा प्रत्यक्ष परमपचवत्रते ने पभणयपणे ताबा घेतला

आहे , आचण ज्यांिे चनरागस स्वत्व पभणयत्वाने पाचवत्र्याधीन झाले ले असते अशांनाि येथील पष्ट्पांच्या माला
गंिण्यािा अचधकार असतो, अपचवत्रांना नाही.

हे चप्रय स्वाचमनी तझ्या ते जस्वी कं तलाकचरता भग्क्तभावाने अंतःकरणपभवयक अपयण केले ल्या या

पष्ट्पबंधािा स्वीकार कर. सवय मत्ययमात्रांमध्ये केवळ मलाि हा सन्मान प्राप्त झाला आहे मी तझा सवंगडी
आहे , मी तझ्याशी संभाषण करतो, तझा स्वर श्रवण करतो, तझे मखदशयन मात्र मला लाभत नाही.
आचण माझ्या जीवनयात्रेिा जसा आरंभ झाला तसाि चतिा अंतही होवो.
िणरचर : मत्प्रभो–पण नाही–हे राजपत्रा! कारण केवळ दे वांनाि प्रभभ म्हणावे–मी चदले ला एखादा

उचित सल्ला तभ स्वीकारशील काय?

णहिॉणलिस : अथात! मी तो मानला नाही तर उघड उघड मभखय ठरे न मी.
िणरचर : तर मग–परुषांकचरता घालभ न चदले ला एक जना दं डक तला माहीत आहे ?
णहिॉणलिस : नाही. तला काय म्हणायिे आहे ? तभ हे मला का चविारीत आहे स?
िणरचर : तो दं डक की जो सांगतो : गवय आचण सवय प्रकारिा वैरभाव, असचहष्ट्णता चनद्य माना.
णहिॉणलिस : होय; िांगला दं डक आहे तो : औद्धत्य नेहमीि चतरस्करणीय असते .
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असते.

िणरचर : आचण मनमोकळे पणाने वागणे आचण मनात कसलीही अढी नसणे खचित चवलोभनीय

णहिॉणलिस : खभपि चवलोभनीय असते; चशवाय लाभदायकही असते –त्यात काही त्रासही नसतो.
िणरचर : हे जसे माणसांच्या बाबतीत खरे असते तसे दे वांच्या बाबतीतही खरे असते असे तला

वाटत नाही?

णहिॉणलिस : हो, का नाही; आपली मत्यय जीवनपद्धती जर दे वांच्यासारखीि असली तर ते खरे ि

असले पाचहजे.

िणरचर : मग तभ एका श्रेष्ठ दे वते िी प्राथयना का करीत नाहीस?
णहिॉणलिस : हां जरा सावध! एखाद्या शब्दानेही अनथय होईल. कोणती दे वता म्हणतोस तभ?
िणरचर : इथे तझ्या स्वतःच्या दाराशीि ती उभी आहे . ॲफ्रॉडाइटी.
णहिॉणलिस : मी चतला दरूनि नमस्कार करतो. चतिा वारा मला अजभन लागले ला नाही. मी

चनष्ट्कलं क आहे .

िणरचर : तरीही ती श्रेष्ठ आहे . आचण चतिे सामर्थयय सवयश्रत आहे आचण सवयजण त्याला चभऊन

असतात.

णहिॉणलिस : ज्या दे वतांिी साधना रात्री होते त्यांच्याचवषयी मला प्रीती नाही.
िणरचर : मला, दे वांिी जी योवय आराधना आहे चतिी आपण अवहे लना करू नये.
णहिॉणलिस : आपण कणावर कृपा करावयािी हे दे वांनी ठरवावे. कणािी आराधना करावी हे मत्यय

माणसांनी ठरवावे.

िणरचर : दे व तला शहाणपणा आचण सद्भावयही दे वोत.
णहिॉणलिस : िला गड्यांनो, आपण आत जाऊ; जेवणािी वेळ झाली आहे . मृगयेनंतर

खाद्यपदाथांनी गच्च भरले ले मे ज म्हणजे डोळ्यांना सखचवणारे दृश्य आहे . घोड्यांना खरारा करा. यथेच्छ

भोजन झाल्यावर मी त्यांना रथाला जंपभन बाहे र काढभ न खभप तालीम दे णार आहे –तझी ॲफ्रॉडाइटी? हभ ं ,
माझ्या ले खी ती नगण्य आहे .
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णशकारी सोबत्यांसह णहिॉणलिस जातो.
िणरचर : तरुणांच्या वतयनािे आपण अनकरण करायिे नसते . राज्ञी ॲफ्राडइटी! तझ्या भक्तांना

उचित असले ल्या लीन अंतःकरणाने आम्ही तझी उपासना करतो. तरुण रक्ताला आचण ज्या चधटाईने–
तझ्या चवरुद्ध हे मभखासारखे शब्द बाहे र पडतात त्या चधटाईला तभ क्षमा करावीस. तभ त्यािे शब्द ऐकले स हे ही
चवसरून जा. तभ दे वता आहे स. आचण दे वतांिे सज्ञपण माणसांच्यापेक्षा सज्ञतर असले पाचहजे.
जातो.

रोझीनवासी णियांचा वृन्द्द प्रवेश करतो
नारीवृन्द्द वृन्द्दगान : स्रोफी एक १
खडकातभन झळझळणारा झरा
तम्हाला माहीत आहे ?

धरणीच्या हृदयातभन पाणी उसळत असते

चतथे त्या जलाशयात कलश बडचवतात–
एक माझी सखी

चतथे गेली होती.

झऱ्याच्या पाण्यात उज्ज्वल रंगीत वस्त्रे धण्याकचरता
अन् उन्हात तापले ल्या खडकावर वाळत
घालण्याकचरता

चतनेि मला प्रथम सांचगतली
राणीिी व्यथा

ॲन्द्िी स्रोफी एक
रुवणशय्येवर ती कशी झरते आहे ,
दाराबाहे र पडत नाही

तलम अवगंठनीच्या पदरात
मे घानी झाकले ल्या

तप्त सभयचय बबासारखे

आपले सवणय कं तलमंचडत
मख झाकभन येते.
तीन चदवस झाले

भभमाते िा उपहार

चतिे नाजक ओठ

अव्हे रतात–असे म्हणतात–

भाकरीिा साधा घासही ती घेत नाही

कसले वादळ चतिे जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे
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मी सांगत नाही, पण

मृत्यभच्या बंदरात नांगर टाकण्यािी
चतला ओढ लागली आहे .
स्रोफी दोन
चतिी अवस्था बेबंद उन्मादािी नाही

हे कटी ⁸ चकवा पॅनिा ⁹ हा प्रभाव नाही
चगचरकन्दरजन्य हे वेड नाही

सायबेलीच्या ¹⁰ उन्मादात कोचरबॅग्न्टक भटकणे नाही
मृगयासक्त आर्मटमीझला तेल आचण मधािा
सनातन नैवद्य
े दे ण्यािे चवसरून चतने चतिा
अपराध केला आहे काय?

दे वांिा प्रकोप क्षारसागराच्या लाटा उल्लंघभन
प्रत्येक चकनाऱ्याला, प्रत्येक बेटापयंत
संिार करीत पोहोितो.
ॲल्न्द्िस्रोफी दोन
की थीस्यभसिे मन अन्यत्र भलले आहे ?
तझा राजा असले ला पती

कणा गलाम यवतीच्या गप्त शय्येवर

चवलास करून बेइमान तर झाला नाही?

क्रीटहभ न एखाद्या मसाचिराने काही दःखद

वाता घेऊन आपल्या आचतर्थयशील बंदरात
समद्रमागे प्रवेश केला आहे काय?

तझे आप्त दभ रदे शी काही आपत्तीने ग्रासले आहे त काय?
की ज्यामळे अतीव कटभ दःखाने तझी
शय्या तझी बंदीशाला झाली आहे ?

एिोड
पण चस्त्रया नेहमीि दबयळ असतात,

आचण त्यांिे वतयनही िमत्काचरक असते .
स्त्रीत्वािा स्थायीभाव वेदना आचण
स्खलनशीलता

आचण त्यामळे त्यांिे अग्स्तत्वि

भय चन असहाय्यता याने चमश्रण बनते .

माझ्या स्वतःच्या गभाशयातभन उठणारी
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ही भयािी चशरचशरी मी अनभवली आहे
पण मी सवय चस्त्रयांच्या

स्वगीय सहाय्यकत्या आर्मटमीझिा धावा केला.
शरसंधान करणारी आर्मटमीझ
आचण

—दे वांना धन्यवाद असोत—

ती माझ्या आपत्काली साहाय्याला नेहमीि धावली आहे
ती पहा म्हातारी दाई दाराकडे येत आहे ,

ती राणी िीद्राला मोकळ्या हवेत आणीत आहे ,

चतिी दःखी मद्रा पभवीपेक्षा अचधकि म्लान झाली आहे .

आमिी राणी! चकती दबयल, चकती चनस्ते ज झाली आहे ती
ती इतकी कृश कशामळे झाली आहे हे जाणभन घ्यावे असे
मला चकती चकती वाटते !

राजप्रासातून फीरा दाईच्या आधाराने रं गमंचावर प्रवेश करते. िणरचारक णतच्याकणरता एक मंचक
आितात.
दाई : छे ! चकती चनष्ठर या जगाच्या यातना आचण व्यथा!
तझ्याकचरता मी काय करू? कसं सांग!भ

इथं तभ चनरभ्र आकाशाखाली सभययप्रकाशात आहे स;
महालातभन तझा मंिक आम्ही इथे आणला आहे .

इथेि येण्यासाठी तभ आळवणी केली होतीस आचण तला
इथेि यायिी आतरता लागली होती.
क्षणात तझी लहर बदले ल आचण

महालात परतण्याकचरता तभ तळमळशील.
प्रत्येक क्षण तझी वंिना करीत आहे
कशाति तला सख लाभत नाही.

तजपाशी आहे ते तला नकोसे होते ,

जे तजपाशी नाही त्यािी तभ अचभलाषा धरतेस.

बाई, स्वतः अजारी पडणं परवडलं , रुवणािं एकतरी
दखणं असतं;

पण आजाऱ्यािी दे खभाल करण नको

मनाला आचण हाताला चरकामा दहे री शीण!

माणसािं जीवन म्हणजे जन्मापासभन मरणापयंत
यातना आचण दःख—
कधी उसंत नाही
सटका नाही

आचण मे ल्यावर तरी अचधक सखकर जगात प्रवेश आहे का
धक्यात आचण अंधारात सगळं लपभन गेलंय

अनु क्रमणिका

ज्या अथी दसरं चजणं आपल्याला ठावे नाही
त्या अथी मृतांिं जग हे ही एक गभढि आहे ,

प्रकाशािा जो आपल्या वाट्याला आला असेल त्या,
जसा असेल तसल्या—

इवल्याश्या कवडश्यावरि

जीव जडवला पाचहजे, डोळे चमटभ न

अन् आपली वेडीबागडी जीवनयात्रा कंचठली पाचहजे
भाकडकथावर भरवसा ठे वन
भ .

फीरा : सख्यांनो मला जरा हात द्या, माझे मस्तक
जरा उिलभ न धरा.

माझ्या गात्रांमधले अवसान पार चवतळभ न गेले आहे .
माझे धवल हात आचण सडौल स्कंध सावरून धरा.
या जड भरतकाम केले ल्या अवगंठनीिा
माझ्या मस्तकाला भार झाला आहे .
काढा ती!

माझे कं तल आता माझ्या स्कंधाभोवती
रुळभ द्या.

दाई : सावकाश, माझ्या बाळे ! शांत पडभ न राहा.
उगीि शीण करून घेशील.

अन् मनाने धीर धरलास तर हे दखणं
सोसणं तला जास्त सोपं होईल.

आपण सारी मत्यय आहोत म्हणभन हे सोसलं ि पाचहजे.
फीरा : असं वाटतं की ताज्या दं वचबदभ त एखाद्या
झवयाच्या काठावर ओणवावे आचण

प्यालाभर चनतळ स्वच्छ पाणी प्यावे

वाटतं की पॉप्लर वृक्षांच्या तळाशी पडावे
आचण वाऱ्यावर डोलणाऱ्या गवतात गाढ
चवसावा घ्यावा.

दाई : जरा हळभ बोल मली!

अचविाराने आचण एवढ्या मोठ्याने असे

शब्द उधळभ नकोस, आजभबाजभला लोक आहे त!

वेडेपणाच्या िक्रांवर तझे शब्द बेबंद उधळत आहे त.
फीरा : िल मला घेऊन!

मी चगचरकंदरी अन् वनात जाणार आहे .
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पाईनच्या अरण्यात.

चजथे चशकारी कत्रे सावजाच्या मागावर धावतात
आचण चितळाच्या पाठीवर असतात.
अरे दे वा!

कत्र्याच्या कळपावर ओरडत

वाऱ्यावर भरभरणाऱ्या, िमकणाऱ्या
माझ्या केसापयंत भाला उं िावभन

त्यािे धारदार पाते चभरकावभन द्यावे असे
मला चकती तरी वाटते !

दाई : मली, तभ ही खळखळ कशाकचरता करते आहे स.

मृगया आचण मृगया-श्वानांशी तझा काय संबंध आहे ?
झऱ्यांच्या जलािी ही इतकी ओढ का?

तला तहानि लागली असेल तर इथेि

या प्रासादाच्या चभतीजवळभ न खाली टे कडीकडे
एक झरा वाहात जात आहे !

फीरा : हे क्षारजलाशयाच्या स्वाचमनी आर्मटमीझ,

धाडसी, उमद्या अश्वारोहणाचवषयी आसक्ती असले ल्या आर्मटमीझ!
तझ्याप्रमाणे तोल संभाळभ न भरधाव दौडावे

आचण थेसलीतील घोड्यािा वेग काबभत ठे वण्यािा

लगाम हाती असावा असे मला चकती चकती वाटते .
दाई : तला आणखी काय काय म्हणावंसं वाटे ल? मली हा शद्ध वेडेपणा आहे ! प्रथम तला

चगचरकंदरातील वनराईत पशभि
ं ी मृगया करण्यािी ओढ लागली होती, आता शष्ट्क वालकामय प्रदे शातभन
घोड्यावरून दोडण्यािी इच्छा झाली आहे . खरोखर कोणत्या दे वाने तला झपाटले आहे , आचण तझ्या
शद्धबद्धीिी तझ्यातभन हकालपट्टी केली आहे , हे सांगण्यािे कठीण काम केवळ एखाद्या द्रष्ट्ट्यालाि जमेल.
फीरा : काय केलं मी? मी बडबडत होते .

माझं मन भरकटलं –कठे ? कठे ?
मला भ्रम झाला होता.

कणा दे वाने माझ्यात वेडेपणािा प्रादभाव केला.
छे ! काय यातना या!

लाडके दाई, माझी अवगंठनी दे पन्हा.

मी जे काही बोलले त्यािी लाज वाटते आहे मला
अवगंठनीिा पदर माझ्या मखावर ओढ.

माझे आंसभ ढळत आहे त आचण लाजेने माझी
काया तप्त झाली आहे .

परत भानावर येणे म्हणजे यातना,
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आचण भ्रमात राहणेही काही कमी यातनामय नाही.
म्हणभन काहीि न वाटणे

आचण तसेि मरून जाणे उत्तम!
दाई : (चतच्या मखावर अवगठ
ं नी ओढीत)
उगी, मली, उगी!

माझे मखही मृत्यभने चकती लवकर झाकले जाईल?
मी खभप जगले , चन खभप चशकले ,

आपल्याला केव्हातरी मरायिेि आहे म्हणभन.
मैत्री जोडण्यात अचतरे क न करणे ,

चकवा आपल्या अंतःकरणािा तळ कणाला
उघड करून न दाखचवणेि बरे .
प्रीतीिी बंधने, आपल्या भोवती,

तोडभ न टाकण्यास चकवा बांधण्यास सोपी
अशी सैल असणेि बरे .

मी चहच्यासाठी सोसते आहे तशा,
एकाि हृदयानं दोघांच्या यातना
सोसणं िार चबकट ओझं आहे .
असं म्हणतात की

सखापेक्षा दःखि िार वाट्याला येते
काटे कोर आचण कमयठ वतयनामळं ,
आचण ते आरोवय आचण आयष्ट्य
यांिे वैरी असते .

या आत्मचनरपेक्ष प्रेमािा तर मला कंटाळा आला आहे .
म्हणभन मला वाटते

इतर गोष्टींप्रमाणे यातही

अचतरे क न करणेि उत्तम

कणीही सज्ञ मनष्ट्य हे ि सांगेल.
नारीवृन्द्द कोरस : बाई, राणीिे दःख आम्हाला चदसतंय आचण आम्हाला चतच्याचवषयी वाईट वाटतं;

परंत चतिे दखणे काय आहे हे आम्हाला कळत नाही. म्हणभन चतच्या वृद्ध, चवश्वासभ सेचवकेला, तला
आम्हाला चविारावेसे वाटते , तभ आम्हाला सांगणार नाहीस का?

दाई : मलाि काही माहीत नाही. त्याबद्दल मी चतला चविारलं पण ती सांगत नाही.
नारीवृन्द्द कोरस : पण, प्रथम ही व्यथा कशी आचण केव्हा सरू झाली हे तला माहीत नाही का?
दाई : अजभनही उत्तर ते ि आहे : या असल्या सवय प्रश्नावर ती गप्पि आहे .
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नारीवृन्द्द कोरस : ती चकती दबयल आचण कृश चदसते आहे !
दाई : त्यात काही नवल नाही. गेल्या तीन चदवसांत चतने अन्नािा कणही घेतला नाही.
नारीवृन्द्द कोरस : चतला काय चित्तभ्रम झालाय? की चतला मरणािी इच्छा आहे ?
दाई : मरणािीि चतिी मनीषा आहे . मरण्याकचरताि ती उपास करते आहे .
नारीवृन्द्द कोरस : चतिा नवरा हे सगळे शांतपणे िालभ दे तो हे नवलि म्हणायिे!
दाई : आपली व्यथा ती त्याच्यापासभन लपचवते . आपण ठीक आहोत असेि ती त्याला सांगते .
नारीवृन्द्द कोरस : तो काय चतच्या मखाकडे पाहात नाही आचण त्याला स्वतःला चदसत नाही खरे

काय आहे ते?

दाई : आता सध्यातरी तो रोझीनपासभन दभ र गेला आहे .
नारीवृन्द्द कोरस : तभ चतला बोलायला लावभ शकत नाहीस का? काहीही कर पण या दखण्यािे

आचण या भ्रचमष्टपणािे कारण शोधभन काढले ि पाचहजे.

दाई : मी सवय काही केलं , आचण मला काही यश आलं नाही, परंत मी प्रयत्नािी पराकाष्टा करणार

आहे , आचण अजभनही प्रयत्न सोडणार नाही. आचण सख्यांनो आपत्काली माझ्या मालचकणीला साथ करणारी
मी आहे याला साक्षी तम्ही आहात (ती िीद्राकडे वळते .)

बाळे , लाडके, आपण पभवी काय बोललो हे दोघीही चवसरून जाऊ या. तझ्या मद्रे वरील हे त्रस्त

सावट दभ र कर; माझी लाडकी ले क ती! अशी पनः भरकटभ नकोस–तझ्या अंतःकरणात डोकावभन तझे

चविार उकलण्यािा पाठपरावा करण्यात माझ्या हातभन िभक झाली; यापढे मी अचधक शहाणपणाने वागेन,
तझे दखणे म्हणजे काही उघडपणे न सांगण्यासारखे आहे का? उपाययोजना करून तला साहाय्य

करण्याकचरता या सख्या इथे आहे त परंत तझी व्यथा परुषाला सांगता येण्यासारखी असेल तर तसे तरी
सांग. आपण वैद्यांिा सल्ला घेऊ. अरे ! एक शब्दही तझ्याकडभ न नाही? लाडके, मी जर मभखयपणाने बोलले

असले तर मला सधारून घे; मी योवय बोलले असेन तर तला ते पसंत आहे असे सांग? नसती मकाट बसभ

नको! बोल! एक शब्द तरी बोल! माझ्याकडे बघ! छे बाई, काहीि उपयोग नाही या साऱ्यािा. (ती रडते )

आपल्या सवय कष्टांपासभन काहीि साध्य होत नाही. आचण आपण समस्येच्या उलगडण्यापासभन पभवी चजतके
दभ र होतो चततकेि आताही आहोत; पभवीही चतिा न बोलण्यािा चनधार ढळत नव्हता आचण आताही ती

बोलण्यािे नाकारीत आहे . बाई माझे ऐक! तला समद्राहभ न अचधक हे कट व्हायिं असेल तर हो—पण तभ
मे लीस तर तझ्या मलांिे काय? त्यांिी बाजभ कोण घेईल? त्यांच्या चपत्यािा प्रासाद काही त्यांना

वारसाहक्काने चमळणार नाही. मळीि नाही. अगदी अश्वारूढ अमे झॉनांिी राणी चहपॉचलटािी शपथ! चतला
एक पत्र आहे ,तला माहीत आहे तो िांगलाि—चहपॉचलटस—आहे अनौरस पण जोपासतो आहे महत्वाकांक्षा
राजवंशात जन्म घेतल्यािी. तझी मले त्यािी गलाम म्हणभन राबतील!
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फीरा : नाही! नाही!!
दाई : अऽहाऽ! ते ि तला खपतंय ना?
फीरा : तभ माझा जीव घेते आहे स! दाई, सवय दे वांिी शपथ घालभ न मी तला चवनचवते की

त्याच्याचवषयी पनः कधी बोलभ नकोस!

दाई : अस्सं! बघ! तला काही भ्रम झाले ला नाही! आचण तरीही तभ स्वतःला वािचवण्यास आचण

तझ्या मलांना साहाय्य करण्यास तयार नाहीस.

फीरा : माझ्या मलांवर माझे प्रेम आहे —पण दसरे ि काही मला चनराशेत बडवभन टाकीत आहे .
दाई : मली, तझे हात तर रक्तलांग्च्छत नाहीत?
फीरा : माझे हात चनष्ट्कलं क आहे त पण—पण माझे हृदय भ्रष्ट झाले आहे .
दाई : भ्रष्ट? काय म्हणते स? कणी वैऱ्याने केले ल्या अत्यािाराने ते भ्रष्ट झाले आहे ?
फीरा : नाही, वैऱ्याने नाही! त्याने माझा सवयनाश करावा अशी जशी माझी इच्छा नाही तशी

त्यािीही नाही.

दाई : थीस्यभस! त्याने का तला काही अपाय केला आहे ?
फीरा : छे ! नाही! तो माझ्या बाबतीत चजतका चनरपराध आहे चततकीि मीही त्याच्या बाबतीत आहे

असे मला चसद्ध करता येईल तर!

दाई : तर मग तझ्या मृत्यभकडे तला िरिटत ओढणारे हे भय तरी कसले आहे ?
फीरा : माझे पाप मजजवळि राहभ दे . तझा तर मी काही अपराध केला नाही ना?
दाई : अगदी माझा नाइलाज होईपयंत मी तला सोडणार नाही. मी जर अपेशी ठरले तर तो दोष

तझाि आहे .

फीरा : तभ माझ्यावर बळजोरी करशील की काय? सोड माझा हात!
दाई : सोडणार नाही! तभ मला काय ते सांगेपयंत मी तला अगदी अश्शी धरून ठे वीन.
फीरा : चबिारी! सत्य तला सद्धा भयावह वाटे ल.
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दाई : तझे तळमळणे पाहण्यापेक्षा दसरे काय अचधक भयावह आहे ?
फीरा : तला सांगायिे म्हणजे तझे मरणि ओढवेल; परंत मी जे करते आहे ते माझ्या

प्रचतष्ठेकचरता—

दाई : तसे असेल तर ते सांगण्याने जगाच्या दृष्टीने तझ्या प्रचतष्ठेत भरि पडे ल.
फीरा : अप्रचतष्ठेतभन प्रचतष्ठा प्राप्त करण्यािा मागय मी शोधीत आहे .
दाई : तर मग मला सांगण्याचवषयी तझी मनधरणी करते आहे ते योवयि आहे -तभ कसे हे लपवभ

शकते स?

फीरा : दे वांिी शपथ आहे तला, मला एकटीि राहभ दे आचण माझा हात सोड.
दाई : तभ माझे जे दे णे लागतेस ते जोवर मला दे त नाहीस तोवर मी तझा हात सोडणार नाही.
फीरा : खरं आहे . मी तझे दे णे लागते, तभ जे मला चविारीत आहे त ते आता सांगते मी तला.
दाई : तर मग मी आता गप्प बसते! आता तभ सांचगतले पाचहजेस.
फीरा : माझे आई¹¹ ग! कसली भयंकर, कसली करुणास्पद वासना तझ्याठायी भडकली होती!
दाई : म्हणजे चतच्या त्या वृषभाचवषयीच्या कामातरतेचवषयी तभ बोलते स का? मली तला काय

म्हणायिे आहे ?

फीरा : आचण तभ सद्धा माझ्या भचगनी! डायोचनससला तजचवषयी आसक्ती होती,— प्रीतीने तला

चकती यातना भोगायला लावल्या?

दाई : त्याच्याचवषयी कशाला बोलायिं आता! त्या कथा चवसरले ल्याि बऱ्या.
फीरा : ज्या शापाने त्यांिा घात केला तोि आता वारसाहक्काने माझ्या वाट्याला आला आहे .

माझाही घात करीत आहे .

दाई : तभ मला घाबरवभन सोडते आहे स! तभ आता सांगणार आहे स तरी काय?
फीरा : माझ्या ददै वािा आरंभ त्यांच्यापासभनि झाला. ते काही नवीन नाही.
दाई : मला जे ऐकण्यािी उत्कंठा लागली आहे त्याचवषयी तभ काहीि सांगत नाहीस.
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फीरा : मी जे शब्द उच्चारावेत असे तला वाटते -ते तभि माझ्याकचरता बोलभ शकली असतीस तर!
दाई : गप्त चविार समजायला मी काही कणी जादभ गार नाही.

असतो?

फीरा : कणी प्रेमात पडले आहे असे जेव्हा लोक म्हणतात ते व्हा प्रेमािा कोणता अथय त्यांना अचभप्रेत

दाई : अहा! अग माझ्या मली! ती तर अचतमधर भावना आहे —आचण तरीही वेदनामय आहे .
फीरा : वेदना मला गवसल्यासारखी चदसते पण त्यािी माधरी मात्र नाही.
दाई : काय बोलते स तभ हे ! तझे कणा परुषावर प्रेम आहे ? कोण आहे हा परुष?
फीरा : ओळख कोण असावा तो? अग तोि तो! ॲमे झॉनिा पत्र!
दाई : चहपॉचलटस!
फीरा : तभ त्यािे नाव घेतले स, मी नाही हं!
दाई : अग माझ्या बाळे ! काय बोलते आहे स तभ हे ! हाय! माझ्या काळजावर धाव घातलास तभ हा!

सख्यांनो मी कसे हे सोसभ? यापढे जीचवतािा भार कसा वाहभ मी? हे घृणास्पद जीवन! हा शाचपत चदवस!
(ती जचमनीवर कोसळते —नारीवृद
ं चतला सावरण्याकचरता पढे येतो) नको! मला पडभ द्या अशीि. माझ्या
वाटे ला जाऊ नका. मला मरायिे आहे आचण चिरशांती चमळवायिी आहे ! मी मरणाच्या दारी आहे , माझे

जीवन आता संपले आहे ... यािा अथय काय! ही चनमयळ अंतःकरणािी स्त्री—मनामधे पापािा चविारही
नाही—तरीही स्वतःच्या इच्छे चवरुद्ध या पापकमाच्या वासनेने पेटली आहे . (आव्हानपभवयक) ॲफ्रॉडाइटीही

मळी दे वताि नाही! नाहीि! हा सवयनाश चतनेि िीद्रावर, माझ्यावर आचण सवय राजकलावर ओढवभन
आणला आहे —ती एखाद्या दे वते हभन महान आहे —श्रेष्ठ आहे .
नारीवृन्द्द : कोरस : ऐकले त ना?

करुण रुदन राज्ञीिे ऐकले त?

मानवी अंतःकरणाला साहवेल त्याहभ न अचधक
चनष्ठर आघातातभन प्रसवले ले ते रुदन?
चप्रय राज्ञी तझ्या अंतरीिे नैराश्य

माझ्या हृदयाला उमगण्यापभवीि मलाही मरून जाऊ दे
हाय! व्यथेच्या कन्ये िीद्रा!
हाय! हे व्यथे!

आमिा वंश तझ्यावरि पोसभन वाढला!
प्रकाशात अिानक खेिन
भ काढले ली
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दारुण आपत्ती!

घडी घडी तझ्या घराला भेडसावणाऱ्या

या भयाला तडाड दे त तभ कशी जगणार आहे स?
क्रीटच्या राजकन्ये!

प्रीतीच्या राज्ञीने तझ्या आकाशकक्षेत एक
भलताि अभद्र तारा पाठचवला आहे

तो आता कठे बडणार आचण कठे अस्तंगत होणार
हे ि आम्ही आता पाहणार आहोत.

फीरा : पेलोपॉचनजच्या बाहे रच्या उं बरठ्यावर इथे राहणाऱ्या रोझीनवासी चस्त्रयांनो! माझ्याचशवाय

अन्य िचरत्रे कशी उद्ध्वस्त झाली यािा चविार करीत मी कधी कधी रात्र रात्र जागभन काढली आहे ; आचण
माझा असा चवश्वास आहे की असले दभावय उपजत मभखयपणातभन उदभवत नाही, कारण अनेक वेळा जी
माणसे या यातना भोगतात ती शहाणी आचण सच्छील असतात. परंत आपण या गोष्टीिा असा चविार केला
पाचहजे की योवय काय आहे हे आपल्याला कळतं आचण चदसतंही. परंत ते आपण आिरू शकत नाही. काही

आळं सामळे िशी पडतात, इतर, एखादे सख सदािारापेक्षा श्रेष्ठ मानल्यामळे िसतात; आचण जीवनात
अशी सखे असंख्य असतात.

माझी चविारसरणी कशी पडत गेली ते ऐका. प्रीतीने माझ्यावर घाला घातला ते व्हा ती जखम

सोसण्यािा उत्तम मागय शोधण्यािा मी प्रयत्न केला. एक शब्दही मखावाटे बाहे र पडभ द्यायिा नाही, मी जे
सोशीत होते ते लपवायिे असा माझा पचहला चनिय होता; कारण दसऱ्याला शहाणपणािे पाठ दे ण्यात
कशल परंत स्वतःच्याि मभखयपणाने स्वतःवर सवयनाश ओढवभन घेणाऱ्या चजभेिा भरवसा धरता येत नाही.

नंतर आत्मसंयमनाने या वेड्या वासनेवर मात करून ती सोसण्यािी-कारण ती तशी सोसणेि योवय होते मी चसद्धता केली. शेवटी जेव्हा या कामचवकारावर प्रभत्व चमळचवण्यात मला यश आले नाही ते व्हा सवय

चवरोध झगारून मी असा चनणयय घेतला की, मी अनसरण्यािा सवोत्तम, वादातीत मागय म्हणजे मरण. मी
घेतले ला चनणयय तो हाि होय; म्हणभनि कठल्याही प्रकारिा गण दे ईल असा औषधी द्रव्यांिा उपाय करून
माझा स्वतःिा उद्देश मला चनष्ट्िळ करायिा नव्हता. माझ्या पापािे लोकांना साक्षी ठे वन
भ प्रदशयन करण्यािी

जशी माझी इच्छा नाही तशीि जे योवय आहे ते ि मी करीत असताना ते लपचवण्यािीही माझी इच्छा नाही.
मला ज्या चवषयािी आसक्ती जडली आहे तो चवषय आचण ती आसक्ती दोन्हींतही पाप आहे हे मला माहीत

होते . मला हे ही यथोचितपणे माहीत होते की, मी एक स्त्री आहे ; जगाच्या चतरस्कारािे एक लक्ष्य आहे . ज्या

कोणी पचहल्या स्त्रीने परपरुषाच्या नादी लागभन आपल्या पतीशी प्रतारणा केली, चतच्यावर दःख व मृत्यभ
ओढवभन नाश होवो चतिा. उच्च कलातील चस्त्रयांमधे ि प्रथम या भयंकर व्याधीिा प्रसार झाला; श्रेष्ठ पदस्थ
जेव्हा भ्रष्टािारािा स्वीकार करतात ते व्हा सामान्यजन ते ि करतील. प्रत्येक पापकमय गप्तपणे,
चबनचदक्कतपणे करीत असताना ज्यांच्या चजभा मात्र िाचरत्र्य, शीलाचवषयी बडबडत असतात अशा चस्त्रयांिी

मला घृणा वाटते . सागराच्या पाचवत्र्यातभन प्रसवले ल्या राणी ॲफ्रॉडाइटी! अशा चस्त्रया आपल्या पतीच्या
नजरे ला नजर तरी कशी दे ऊ शकतात; आचण त्यांच्या पापकमाला आसरा दे णाच्या अंधाराला आचण शाचपत
चभतींना वािा तर िटणार नाही ना या भयाने त्यांिा थरकाप कसा उडत नाही?

सख्यांनो, माझ्या पतीच्या आचण मलांच्या प्रचतष्ठेला कलं क लावण्यािा अपराध माझ्या हातभन घडभ

नये याकचरताि मी मृत्यभस कवटाळीत आहे . मला माझे पत्र सवय नगरांतील श्रेष्ठ नगर जे ॲथेन्स ते थे
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जायला हवेत, आचण ते थे त्यांनी स्वतंत्र माणसासारखे आपले मस्तक उन्नत ठे वायला हवे, मक्तपणे

बोलायला हवे. त्यांच्या मातेमळे त्यांना शरम वाटता कामा नये. माताचपत्यांच्या गप्त पापांच्या ओझ्याखाली

जीचवत कंठण्यािी पाळी आली तर मोठा धैययवान परुषही लािार होऊन जाईल. असे म्हणतात की, केवळ
चनःस्पृहवृत्ती आचण चनरागस सद्सचद्वेक बद्धीि माणसाला जीवनसंघषात शक्ती दे ते, उलट ज्यांिी मने

पापी असतात त्यांना, ज्याप्रमाणे एखाद्या यवतीला चतच्या दपयणात चतिे खरे रूप चदसते , त्याप्रमाणे आज ना
उद्या ज्या वेळी काळ आपला दपयण त्यांच्या समोर धरील त्या वेळी त्यांना त्यांिे स्वतःिे पाप उघड झाले ले
चदसेल. माझा समावेश अशा लोकांत कधीही न होवो!

नारीवृन्द्द कोरस : खरंि आहे ते ! सदगण चजथे चजथे प्रकटतो चतथे चतथे आपल्या सभगते ने उठभ न

चदसतो; आचण या जीवनात सदगणािे िल म्हणजे नाम, सकीती.

दाई : माझे बाई, तला काय झालं य हे प्रथम ऐकलं ते व्हा त्या पचहल्या धक्क्याने अगदी घाबरून गेले

होते मी! पण आता मला वाटतं की तो मभखयपणाि होता माझा. आयष्ट्यात, दसऱ्यांदा सिले ले चविार अनेक
वेळा अचधक सज्ञपणािे ठरतात; तझ्या बाबतीत जे घडले आहे ते काही तसे असाधारण चकवा अनाकलनीय
नाही, ॲफ्रॉडाइटीिा प्रीचतज्वर तला जडला आहे . तभ : तभ प्रेमात पडली आहे स. त्यात चवलक्षण असे काय

आहे ? असे अगचणत लोक प्रेमात पडले ले आहे त! आचण म्हणभन प्रेमाकचरता जीवनत्याग करण्यािा तझा हे तभ
आहे की काय? जर मृत्यभ हे ि प्रेचमकांिे कतयव्य असेल आचण तर मग आताच्या भावी प्रेचमकांपढे िार चबकट

मागय उभा आहे म्हणायिा? प्रीतीिा झंझावात जेव्हा चतच्या सवय सामर्थयाचनशी वाहभ लागतो ते व्हा त्याला

प्रचतकार करता येत नाही. जे चतच्या सहज आहारी जातात त्यांच्यावर ती हळवारपणे िोर पावलांनी
आपला अंमल बसवते, परंत जे उद्धट आचण हे कट असतात त्यांना ती उिलते आचण—त्यांिे काय करते

माहीत आहे तला,—त्यांना धळीत पायदळी तडचवते ! प्रीती मे घावर आरूढ होते आचण उिाळले ल्या

सागरावरून दमदार पावले टाकीत जाते . सवय चवश्व प्रीतीतभन चनमाण झाले ; प्रत्येक बीज ती पेरते .

पृर्थवीवरील प्रत्येक जीव प्रीतीने आपल्याला चदले ल्या दे णगीमळे त्या मधर वासनेच्या पोटी जन्मला आहे ,

ज्यांच्या जवळ परातनकाळी काढले ली चित्रे आहे त, चकवा जे त्या कले िी साधना करतात— त्यांना माहीत
आहे की झ्यभसला एकदा ¹²सेचमलीचवषयी कामवासना उत्पन्न झाली होती, त्यांना माहीत आहे की एकदा
संदर दे दीप्यमान उषादे वीिे¹³ सेिॅलसवर¹⁴ प्रेम बसले म्हणभन चतने त्याला पळचवले आचण दे वांमध्ये

राहण्याकचरता त्याला घेऊन गेली. अजभनही ती आचण सेिॅलस आकाशात राहतात आचण दे वािी सोबत

सोडण्यािी त्यांना घाई झाल्यासारखे चदसत नाही. त्यांच्या बाबतीत पचरग्स्थती िार प्रबळ ठरली आहे ,
आचण खरे सांगते माझ्यावर चवश्वास ठे व, त्यांना समाधान आहे आचण तभ—तभ चवरोध करते स?
चनसगयचनयमांत दोष काढण्यािा तझा कृतचनियि असेल तर असे चदसते की तझ्या चपत्याने तला काही

अटींवर जन्म द्यायला हवा होता, चकवा दसरे दे व शोधायला हवे होते . मी तला चविारते चकती सालस आचण
समजतदार पती, पत्नी त्यांच्याशी प्रतारणा करताना चदसली तर नजर दसरीकडे वळवतात? चकती चपते

आपल्या प्रेमचवव्हळ पत्रांना त्यांना हवे ते चमळवभन दे ण्यात साहाय्य करतात? मत्यय माणसािे खरे शहाणपण

दोष पभणप
य णे झाकण्यात आहे . सतार छपरािे वासे रंधभन िकिकीत करीत नाही; आचण आपण मत्यय
माणसांनी कंटाळवाण्या पभणयत्वाकचरता झगडभ नये हे बरे . काही झाले तरी या तझ्यावर आले ल्या आपत्तीच्या

महापरातभन तभ कशी काय तरून पार होणार आहे स? मली, तभही मत्यय आहे स. जीवनात तझ्या वाट्याला
येणारे भले जर दचरताहभ न भारी असेल तर तभ अत्यंत सदै वी आहे स असे म्हटले पाचहजे. माझ्या लाडक्या

ले की, तझे दराग्रही अंतःकरण मृदभ होऊ दे ; अशी ईश्वरचनदा करू नकोस? कारण दे वाहभ न आपण अचधक
सामर्थययवान असावे असे वाटणे म्हणजे ईश्वरचनदा नाही तर काय? तभ प्रेमात पडली आहे स, तर मग ते सहन
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कर—आचण जी दे वांिी योजना आहे ती स्वीकारण्यािे धाडस दाखव. तझ्यावर आघात झाला आहे ; तो घाव
तझ्या कल्याणाप्रत वळव. अग पष्ट्कळ जादभ मंत्र, आराम दे णाऱ्या चसद्धी आहे त; तझ्याकचरता आपण एखादी

औषधी चमळवभ. आपण चस्त्रयांनी याबाबतीत लक्ष घातले नाही तर परुषांकडभ न ही व्यथा दभ र व्हायला िार
काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.

नारीवृन्द्द कोरस नारीवृन्द्द : िीद्रा, तझ्या आताच्या गरजेच्या दृष्टीने चहिा उपदे श अचधक व्यवहारी

आहे . तरीही मला वाटते तझे ि बरोबर आहे . तरीही चतच्या दभ षणापेक्षा माझी अनमती स्वीकारण्यास अचधक
अवघड आचण अचधक यातनादायक वाटे ल तला.

फीरा : यामळे ि सभग नगरांिा आचण प्रािीन कलांिा नाश ओढवतो-या गोड बोलण्याने-

अचतचरक्त गोड बोलण्याने; मला जे आवडे ल असे तम्हाला वाटते ते बोलण्यापेक्षा माझी अब्रभ, वािचवण्यािा
एखादा मागय दाखवा मला.

दाई : हे नसते उच्चपातळीवरून चशष्ट बोलणे आहे . नसत्या उदात्त भावना काही तला साहाय्य

करणार नाहीत; तला तझा मनपसंत परुष चमळाला पाचहजे! जे काही घडले आहे ते त्याला अगदी स्वच्छ
शब्दांत सांगायला हवे आचण अचधक चवलं ब न लावता त्याला आपल्या बाजभला वळवभन घेतले पाचहजे. हा
प्रश्न जर जीवनमरणािा नसता, जर तभ अजभनही शद्ध मनािी स्त्री असतीस तर मी तला तझ्या स्वतःच्या

वासनापभतीकचरता आचण उपभोगाकचरता इतके प्रोत्साहन चदले नसते ; परंत आपण आता तझा प्राण
वािवण्याकचरता झगडले पाचहजे- आचण यात गैर असे काहीि नाही.

फीरा : गैर काहीि नाही! िारि भयंकर आहे हे ! तभ गप्प बैस! असले बेशरमपणािे शब्द पनः

उच्चारू नकोस!

दाई : बेशरमपणािे–तसेही कदाचित असतील ते . परंत गोड शब्दांपेक्षा तला अचधक उपयोगी

आहे त ते . पाचवत्र्याच्या व्यथय बढाईकचरता मरण्यापेक्षा मी सांगते तसे कर आचण जग.

फीरा : नको. दे वाशपथ तभ असे बोलभ नको! तभ जे बोलते स ते पटण्यासारखे आहे , परंत ते

अधमपणािे आहे . याहभ न अचधक बोलभ नकोस, माझ्या हृदयाला हे दःख सोसण्यािे मी वळण लावले आहे .
तभ जर पापािी एवढी समथय तरिदारी करीत राहशील तर ज्या गतेपासभन मी मागे सरते आहे त्याि गतेत मी
खोल पडे न.

दाई : तला जर तसे वाटत असेल तर,-मनानेि तभ ते पाप करायला नको होते स. पण तभ ते केले स;

आता माझे ऐक-आचण मग तला चजतके कृतघ्न व्हायिे असेल चततकी हो. प्रीचतज्वरापासभन आराम दे णारी

एक औषधी आतमधे माझ्याकडे आहे -आताि मला आठवली ती; चतच्यामळे तझी अप्रचतष्ठा मळीि होणार

नाही, मनाला पण काही त्रास होणार नाही; ती तला या कामचवकारापासभन परावृत्त करील. मात्र तझे हृदय
कमकवत नसले पाचहजे.

फीरा : ही औषधी-ते चवले पन आहे की-पोटात घेण्यािे द्राव आहे ?
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नको.

दाई : मला माहीत नाही नीटसं. मली, साहाय्य चमळचवण्याकडे लक्ष ठे व-स्पष्टीकरणािा आग्रह

फीरा : तभ िार ितराई करायला जाशील-आचण माझा सवयनाश करशील. मला त्यािी भीती वाटते .
दाई : तर मग तला सगळ्यािीि भीती वाटे ल! तला नक्की कशािे भय वाटते ?
फीरा : माझ्याचवषयी चहपॉचलटसला तभ काही तरी सांगशील.
दाई : मली ते तभ माझ्यावर सोपव. काय करायिं ते मला कळते . (स्वगत) महाराणी ॲफ्रॉडाइटी,

आता तभ मात्र माझ्या पाठीशी राहभ न साहाय्य कर! माझ्या मनात जी एक दसरी गोष्ट आहे ती साध्य
करण्याकचरता, प्रासादातील आमच्या चमत्रापाशी एक शब्द उच्चारला तरी परे सा आहे .
दाई जाते . फीरा मंचकावरच राहते .
नारीवृन्द्द कोरस : स्रोफी एक
ही प्रीती, चिरंतन शक्ती,

उत्कंचठत नेत्रावर अचभलाषेिे

दवचबदभ सारखे चसिन करणारी प्रीती
प्रीती,

चतिे चवजयी बाहभ
चजत जीवाला

मधरतम बेहोषीने सखचवतात!

हे प्रीती चनष्ठर होऊन येऊ नकोस

माझ्या जीवनात चनदय य संहारकते ने
आक्रमण करू नको.
तप्त सभयािा चकवा

ताऱ्यािा ज्वलं त आघात

झ्यभसकन्या अॅफ्रॉडाइटीिा

मदनाच्या हातभन सटले ल्या शराहभ न

मत्यय हृदयाला वेड लावण्याच्या बाबतीत
कमी भयावह नसतो
अन्द्िीस्रोफी एक
आग्ल्िअसच्या तीरांवर

पायाचथअनच्या मंचदरात

यज्ञयाग व्यथयि वाढतील

अपोलो आचण आटे मीझच्या हक्काच्या हवनाथय
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ग्रीसच्या करणातील लांच्या रक्तािे पाट व्यथयि वाहतील!
कारण इकडे आपण ॲफ्रॉडाइटीच्या मधर सखद
शयनमंचदरािी रखवाली करणाऱ्या इरॉसिी
मानवांच्या स्वामीिी

आपल्या प्राथयनांतभन उपेक्षा करतो :

प्रीतीच्या आगमनािे चवश्वाच्या चनर्ममतीपासभन
मृत्यभ आचण चवपत्ती उदभवत आली आहे .
स्रोफी दोन
ईकाचलयािी राजकन्या आयोली¹⁵

एकेकाळी मक्त आचण चनष्ट्कलं क कमारी होती.
परुषाशी संबध
ं न आले ली कन्या;
जोखडास न जंपले ली घोडी

परंत ॲफ्रॉटाईटीने चतला चतच्या घरातभन
बाहे र काढले .

असहाय्य आचण भयभीत वनदे वता;

अशी ती रानावनातभन बेभान भटकभ लागली.
आचण चतथे रक्तपातात आचण वणव्यात
मृत्यभच्या चवव्हल चववाहगीतात
ती रडत असताना चतला

समद्रावर घेऊन जाण्याकचरता

आयोलीला चतने आल्क्मीनीच्या पत्रास चदली.
ॲल्न्द्िस्रोफी दोन
थीबज्च्या पचवत्र चभतींनो

डसीच्या¹⁶ झऱ्यांच्या ओठांनो

ॲफ्रॉडाइटीिे आगमन चकती भयंकर असते
हे तम्हीि एक सरात सांगभ शकाल.
चवजांिा कडकडाट आचण ज्वाला
जेव्हा सेचमलीवर कोसळल्या
आचण चतच्या गभाशयातभन

झ्यभसिा पत्र—बॅकस यािा जन्म झाला ते व्हा
ॲफ्रॉडाइटने चतला चनद्राधीन केले

मृत्यभच्या प्रीचतशय्येवरील वधभि जणभ.

चतच्या भयािा चनःश्वास सवय सृष्टीवर जाणवतो.
आचण चतच्या प्रभावािा मागय

भृग
ं ाच्या भरारीसारखा गचतमान आहे .
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फीरा : बायांनो जरा शांत राहा पाहभ !—बाई ग शेवटिा आघात कोसळला आहे .
नारीवृंद कोरस : आम्ही शांत राहतो, पण हे काहीतरी अशभ वाटतंय!
फीरा : थांबा ग! ते काय—नक्की काय बोलताहे त ते मला ऐकायिे आहे .
कोरस : प्रासादात काहीतरी भयंकर घडत आहे . िीद्रा ते काय असेल ग?
फीरा : हाय! मलाि का एवढ्या यातना? हे सारं असह्य झालं आहे मला!
नारीवृंद कोरस : काय असह्य झालं आहे िीद्रा?
हा व्याकळ स्वर कसला आहे ?
आम्हांला सांग,

कोणता भयावह शब्द

दै वाच्या घणाघातासारखा तझ्या कानावर पडला?
फीरा : तो—माझा मृत्यभि आहे तो! या दाराजवळ उभ्या राहा आचण ऐका. चतथे कसला कोलाहल

उठत आहे तो तम्हाला ऐकभ येतो?

नारीवृंद कोरस : दाराजवळ तभ आहे स?

हे घर तझ्याकचरताि शब्द उच्चारीत आहे !
मग मला सांग,

कसला भयावह ध्वनी तभ ऐकलास,
मला सांग,

काय घटना घडचवली जात आहे ?
फीरा : तो आश्वारूढ अमेझॉनिा पत्र चहपॉचलटस माझ्या वृद्ध दाईला चशव्याशाप दे तो आहे .
नारीवृंद कोरस : होय, मला आवाज ऐकभ येत आहे खरा.
पण एकही शब्द नीट कळत नाही :

मला कसे उमगणार ते ? घरातभन आले ला शब्द
तलाि स्पष्ट ऐकभ आला!

फीरा : ऐका! मला अगदी स्वच्छ ऐकभ येतंय! तो चतला अधम, कलटा म्हणतो आहे ; धन्याच्या

शय्येशी द्रोह केल्याबद्दल चतिा चधक्कार करीत आहे .

नारीवृन्द्द कोरस : नाही, नाही! आपण काय करायिं आता?
राणी, तझा चवश्वासघात झाला आहे !
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काय उपाय सिवभ मी तला?

तझे गचपत साऱ्या जगापढे उघड झाले आहे ,
तझे जीवन अन् आशा, सखीच्या हाताने
धळीस चमळचवल्या गेल्या आहे त!

फीरा : चतने माझ्याचवषयीिे दारुण सत्य त्याला सांचगतले आहे . चतने ते माझ्यावरील प्रेमाने माझ्या

यातना दभ र करण्याकचरता केले ; पण ते अयोवयि होते.

नारीवृन्द्द कोरस : पण आता काय? यातभन बाहे र पडण्यािा काही मागय आहे का? आता तभ काय

करशील?

फीरा : काही कळे नासं झालं य मला! एवढं मात्र स्पष्ट आहे . तात्काळ मृत्यभि या छळातभन सटण्यािा

एकमात्र मागय आहे .

णहिॉणलिस प्रवेश करतो. त्याच्या िाठोिाठ दाईही येते.
णहिॉणलिस : हे धरतीमाते! हे सवय सृष्टी प्रकाशमान करणाऱ्या सभययप्रकाशा! मी हे काय ऐकले ! हे

कसले अनच्चारणीय शब्द उच्चारले गेले!

दाई : शांत हो, मला, नाही तर हा गलका कणीतरी ऐकील!
णहिॉणलिस : मी जे ऐकले ते ऐकल्यावर मी शांत कसा राहभ ?
दाई : मी भीक मागते, तझे हस्तावघ्राण करते- लाडक्या मला, तभ शांत हो!
णहिॉणलिस : हात नको लावभ माझ्या वस्त्रांना! खबरदार मला स्पशय करशील तर!
दाई : दे वािे नाव घेऊन चवनवते दया कर! मी तला जे सांचगतले ते कणाला सांगभ नकोस! माझे

मरण ओढवेल नाही तर.

णहिॉणलिस : तझे मरण ओढवेल? का बर? तझे शब्द चनष्ट्पाप आहे त असे तभि तर म्हणते स!
दाई : माझ्या मला, मी जे म्हणाले ते सवांनी ऐकण्याकचरता नव्हते .
णहिॉणलिस : खरे शब्द असे दडपभन टाकभ नयेत; ते सवांना ऐकभ दे त!
दाई : मला, तभ माझ्या साक्षीने घेतले ल्या शपथेिी अवहे लना करू नकोस!
णहिॉणलिस : शपथ माझ्या चजभेने घेतली; ती माझ्या अंतःकरणाला बंधनकारक नाही.
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दाई : तभ काय करणार आहे स, मला? तझ्या सखीिा सवयनाश करणार आहे स?
णहिॉणलिस : सखी! दे व करो, मला असली सखी न चमळो!
दाई : क्षमा! क्षमा कर मला! आम्ही माणसे आहोत, आमच्या हातभन प्रमाद घडतात आचण आपण

माणसं अगदी अगचतक असतो त्या बाबतीत.

णहिॉणलिस : हे झ्यभसदे वा! या जगात स्त्रीसारख्या नीि आचण चनरुपयोगी प्राण्यािा उपद्रव का

चनमाण केला आहे स? या जगात मत्यय माणसांिा वंश चनमाण करण्यािी तझी मजी होती तर त्या वंशािे

पनजयनन करण्यािी शक्ती स्त्रीच्या ठायीि का असावी? त्यापेक्षा परुषांनी तझ्या मंचदरात यावे, ज्याला
जेवढी परवडण्यासारखी असेल ते वढी चकमत मोजावी, सोने रुपे दे ऊन स्वतःकचरता गभावस्थेतील मले

चवकत घेऊन, चकमत वसभल करावी, मग चस्त्रयांचशवाय परुष आपआपल्या घरी स्वतंत्रपणे राहभ शकतील.
असे पाहा स्त्री ही एक दष्ट उपाधी आहे यािा परावाि आहे हा. चतला जन्म दे ऊन वाढचवल्यानंतर चतिा चपता

चतला िांगले घर चमळावे म्हणभन हं डा मोजतो आचण चतच्या जबाबदारीतभन मोकळा होतो. आचण या

सर्मपणीला जो आनंदाने उराशी कवळतो तो चतला एखाद्या पचवत्र मभतीसारख्या हषयभराने वस्त्राभभषणांनी
नटचवतो, चतरस्करणीय वस्तवर सौंदयाच्या राशी रितो आचण स्वतःिी वचडलोपार्मजत संपत्ती उधळभ न

टाकतो. गरीब बापडा! नाही तरी त्याला दसरे काय करता येण्यासारखे असते ? त्याने उच्चकलातील स्त्रीशी

चववाह केला तर त्राचटकेशी शय्यासोबत करून त्याति जास्तीत जास्त समाधान मानण्यािा प्रयत्न करतो,

चकवा त्याला गचरबाघरिी िांगली वधभ चमळाली तर ते वढ्याति समाधान मानभन तो त्याच्या ददै वाला तडाड
दे तो. सखी जीवन जगायिे असेल तर अगदी सामान्य मलीशी चववाह करावा व चनरुपयोगी आचण चनबद्ध
ं

अशी चतला एखाद्या िबतऱ्यावर बसवभन ठे वावी. स्त्रीजातीस न शोभण्याइतका चविार करणाऱ्या ितर
स्त्रीचवषयी मला चतटकारा आहे , माझ्या घरात मी चतला ठे वणार नाही! कारण ितर स्त्रीमध्ये वासनेतभन
दष्टपणा सहजि चनमाण होतो; तर िातयाच्या अभावामळे सामान्य चस्त्रया उच्छृंखलपणापासभन अचलप्त
ठे वल्या जातात. पत्नीच्या जवळ कणाही िाकराला कधीही जाऊ दे ऊ नये. जे चतला समजभही शकणार

नाहीत असे मके रानटी पशभि चतच्या सेवत
े असावेत. आहे या पचरग्स्थतीत कलटा चस्त्रया घरी बसभन

जारकमाच्या योजना आखतात आचण त्यांच्या सेचवका त्यांच्या योजना बाहे रच्या जगात पोहिवतात—तभ

एक त्यांच्यापैकीि आहे स—माझ्या चपत्याच्या पत्नीशी मातृगमन करण्याकचरता मला पािारण

करण्याकचरता आले ली तभ स्त्री सैतान आहे स! माझ्या कानातील तझे पापी शब्द पाण्याच्या पराने मी धभऊन
काढतो! तझे शब्द नसते ऐकभनि कलं चकत झाल्यासारखे मला वाटत असताना माझ्या हातभन असे पापकमय
घडे ल असे तला वाटते काय?

ऐक! हे गप्त राखण्याच्या शपथेच्या खोड्यात मी तला मला स्वतःला अडकवभ चदले आहे . मला

दे वािे भय वाटते , आचण त्यामळे ि तभ वािली आहे स, नाही तर मी ही सवय हकीकत माझ्या चपत्याला

तात्काळ सांचगतली असती. त्याऐवजी मी आता ते परत येईपयंत हा प्रासाद सोडभ न जात आहे ; आचण मी
आता त्याचवषयी काही बोलणार नाही, परंत मी माझ्या चपत्याबरोबर परत येईन आचण मग तभ आचण तझी

मालकीण त्यांच्या डोळ्याला डोळा कसा चभडवता ते पाहतो. तभ चनलय ज्जपणे तो प्रसंग चनभावभन नेशील—तझी
जात मला माहीत आहे —तम्हा चस्त्रयांिी सवय जाति नरकात जाऊ दे . तमिा चकतीही चतरस्कार केला तरी

मला तो परे सा आहे असे वाटत नाही. लोक म्हणतात मी नेहमीि हे असे बोलतो. तसंही असे ल. पण असं
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चदसभन येतं की, चस्त्रयाही नेहमी त्याि त्या रूपात प्रकट होत असतात. म्हणभन जो कणी स्त्रीला िाचरत्र्यशद्ध
राहायला चशकवील तोि मला स्त्रीिे नाव पायदळी तडचवण्यास मना करू शकेल.
जातो
नारीवृन्द्द कोरस :
स्त्री जन्माला येणं हा चकती घोर शाप आहे !

कणाला नाही आमच्याचवषयी अनकंपा वाटणार?
एकदा पचहला तोल गेल्यानंतर

कसल्या चहकमती, कसल्या लटपटी
कसल्या आळवण्या

आम्हाला अपराधाच्या पकडीतभन
सोडवतील?

फीरा : माझे वतयन ज्या दं डाला पात्र होते

तो आता माझ्या नचशबी आला आहे !
हे पृर्थवी, हे सभययप्रकाशा,

दै वाच्या पकडीतभन मी कठे उडभ न जाऊ
ते मला दाखवा!

माझी व्यथा मी कठे लपवभ?
कोणता दे व

कोणता मनष्ट्य

माझ्या अपराधी आत्म्याला

रक्षण, सहाय्य, व चदलासा दे ईल?
यातनाजालात

मी गरिटले आहे .

चजत्या जीवािी यातभन सटका नाही

योगायोगाच्या तडाख्याखाली मी कोसळत आहे .
नारीवृंद कोरस : राणी, मी तझ्या बरोबर अश्रभ ढाळीत आहे .

व्हायिा तो अपाय होऊन गेला आहे , तझ्या सेचवकेिी योजना िसभन अनथय झाला आहे ,
फीरा : (दाईला) अधम, चवश्वासघातकी कृत्ये, बघ, बघ. तभ माझी काय अवस्था करून टाकली

आहे स! ज्याने मला जन्म चदला तो झ्यभसदे व तझे अशनीपाताने भस्म करो, तला मातीत चिरडभ न टाको, तभ
जो कट करीत होतीस त्याला मी प्रचतबंध केला होता ना? या धळीतभन जे मला आता िरिटत ओढीत आहे

त्याबद्दल एक शब्दही तभ बोलभ नकोस अशी मी तला सक्त ताकीद केली होती ना? तरीही तभ बरळलीस,
आचण तझ्या चवद्रोहाने माझे अब्रभिे मरणही चहरावभन घे तले . आता काही नवा डाव टाकला पाचहजे. संतापाने

भडकले ला चहपॉचलटस आता तझे बीभत्स शब्द त्याच्या बापाला सांगेल आचण माझी बदनामी करील;
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चपर्थयभसकडे गाऱ्हाणे घेऊन जाईल, त्याच्या प्रक्षोभक बहकण्याने सबंध प्रदे श दमदमभन उठे ल! तझा

सत्यानाश होवो! आपल्या चमत्रावर पचरणामी दष्ट ठरणारी मदत लादभ न त्यािा नाश करणाऱ्या सवय
लडबडणाऱ्या मभखािा नाश होवो!

दाई : बाईसाहे ब, मी तमच्या नाशाला कारण झाले आहे . तभ मला खशाल बोल लाव. या तला

झाले ल्या जखमे च्या वेदना होताहे त आचण तझ्या चववेकावर पगडा बसवीत आहे त. तरीही तभ जर माझे ऐकभन
घेणार असशील तर मी माझी बाजभ मांडते . मी तझे संगोपन केले ; मी तझी चहतकती आहे . तझ्या व्यथेवर
उपाय शोधण्यािा मी प्रयत्न केला, आचण मी अपेशी ठरले . माझे नशीब अचधक िांगले असते तर मला सज्ञ
स्त्री म्हटले गेले असते . शेवटी शहाणपण म्हणजे तरी काय? केवळ योगायोगाने केले ला तकय खरा ठरणे.

फीरा : अस्सं! ही तझ्या मते तभ केले ली, झाले ल्या अपराधािी भरपाई! तर—तझ्या कपटजालावर

हा आणखी यग्क्तवाद!

दाई : बोलण्यात आपण वेळ व्यथय घालवीत आहोत. मी मभखयपणा केला हे कबभल करते पण मली

अजभनही आशा आहे , जगण्यािी अजभनही आशा आहे .

फीरा : गप्प बैस! एक शब्दही बोलभ नकोस! तभ मला पभवीही सल्ला चदला होतास आचण मदतही केली

होतीस; आचण ती दोन्हीही दष्ट होती. माझ्या दृष्टीपढभ न दभ र हो! तझ्या स्वतःच्या व्यापासाठी योजना करीत
बैस, माझा व्याप मी चनस्तरते.

दाई णनघून जाते
रोझीनमधील उच्चकलीन चस्त्रयांनो, माझ्यावर एवढी कृपा करण्यास मी तम्हाला चवनचवते . आज इथे

जे तम्ही ऐकले ते मनात खोल गाडभ न टाका.

नाही.

नारीवृंद : झ्यभसिी कन्या आर्मटमीझ शपथ तजचवषयी जे घडले त्यातील काहीही मी उघड करणार

फीरा : ते ठीक झाले . माझ्या सख्यांनो ऐका : मी हे पभवीही सांचगतले आहे —माझ्या या आताच्या

आपत्तीवर एक उपाय मजपाशी आहे . त्यामळे माझ्या पत्रांिे चनष्ट्कलं क उज्ज्वल भचवतव्य चनचित होईल
आचण आजच्या अचरष्टात तो मलाही सहाय्यभभत होईल. क्रीटच्या राजघराण्यािी प्रचतष्ठा माझ्यामळे लयास
जाणार नाही. या सवय अपकीतीनंतर थीस्यभस समोर तोड घेऊन जाणेही एका जीवनािे िार मोठे मोल
चदल्यासारखे होईल.

नारीवृंद : िार भयंकर आचण चनणायक असे तभ काय करणार आहे स?
फीरा : आत्महत्या करणार आहे मी. कोणत्या मागाने ते स्वतःशी मी ठरचवणार आहे .
नारीवृंद कोरस : दे वा रे नको! नको असे बोलभ स!
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फीरा : तम्ही सद्धा मला या प्रसंगी कसे वागावे ते चशकचवले पाचहजे. मला माझी भभचमका माहीत

आहे . आता मी जीवनािा त्याग करीन, आचण माझ्या अमर हं तकेला आनंद दे ईन. प्रीतीला दया नाही,
पराभभत होऊन मी मरे न. पण माझा मृत्यभ दसऱ्या एकाच्या जीवाला शापभभत ठरेल. आचण माझे दःख

पायदळी तडवायला नको होते असा धडा चशकवील. माझ्या यातनांत त्यािाही सारखाि वाटा राहील आचण
मग तो सहृदयता चशकेल!

फीरा जाते .
नारीवृंद :
स्रोफी एक
सटभ न इथभन

उं ि गप्त कपारीत

लपभन जायला चमळे ल तर!

एखाद्या दे वाच्या स्पशाने कायापालट होऊन
पक्षासारखे उं ि जाऊन

चपसांच्या पंखावर उं ि उडणाऱ्या

पक्ष्यांच्या समदायासवे आकाशगमन करता आले तर!
असं वाटतं अज्ञात सागरात चजथे एचरडॅ नसिे
गप्तं झाले ले जल

खोल वाहात जाते चतथे दभ रवर मक्त भ्रमंती करावी,
–चजथे

मृत चिथॉनकचरता¹⁷ सभययकन्यांनी

ढाळले ले

करुण आसभ

जांभळ्या प्रवाहात

तृणमण्याप्रमाणे िमकतात
ॲल्न्द्िस्रोफी एक
आचण पचिम सागराजवळील
शांत उद्यानात

चजथे सवणय सिरिंद वृक्षाच्या तळाशी
संध्येच्या कन्या गात असतात
चतथे जाता आले तर!

चजथे साहसी खलाश्याला

भटकता भटकता त्यािा जांभळ्या

उजाड सागरावरील पचिमेकडील मागय
सागराचधपतीने बंद केले ला आढळतो!
चजथे महाकाय ॲटलस
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आकाशाच्या झाकळले ल्या सरहद्दी
रक्षीत असतो,

चजथे झ्यभसच्या प्रासादातील
अमृत मधर झरे

स्वगीय प्रणयमंिका जवळभ न
वाहत असतात,

आचण पचवत्र धरती

अमरदे वांच्या उपाहारािी

सभगता वृचद्धगत करण्याकचरता
अचत दलय भ अस्वादांच्या

िलांच्या उदं ड राशी रिीत असते
स्रोफी दोन
शभ्र चशडांच्या ज्या जहाजाने
महोदया िीद्राला

चतच्या समृद्ध घरातभन

धडका दे णाच्या सागराच्या

उसळत्या क्षार लाटांवरून आणले ,
वधभच्या आनंदािी प्रतीके
शभ्र चशडे

दबा धरून बसले ली

कृष्ट्ण दै वगती झाकण्याकचरताि जणभ!
क्रीटपासभन

मख्यभभमीवरील नगरांिी राज्ञी असले ल्या
ॲथेन्सपयंतिा चतिा मागय

अपशकनांनी भारावले ला होता,
पायचरअसला चतिे खलाशी
चकनाऱ्यावर झेपावले

आचण त्यांनी वळले ल्या दोरािे िास
धक्क्यावर टाकले

म्यचनचशअनच्या खडकाळ बंदरातभन
ते राजवंचशयांिे जहाज

जेव्हा रोझीनकडे वळले

ते व्हा पनः घचटका काळवंडल्या
ॲल्न्द्िस्रोफी दोन
चतथभन पढे िीद्रा ददै वी शापात िसली

जेव्हा घातकी पापी कामवासनेने ॲिॉडाइटीने
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चतिे अगचतक अंतःकरण उद्ध्वस्त केले !
आता चतच्या व्यथेिा झंझावात

चतला या बडणाऱ्या िटले ल्या नौकेला—

एकाकी चतच्या शयनमंचदराकडे लोटीत आहे .
उं ि तळईवरून ती चतच्या

धवल मानेभोवती घट्ट िास आवळील,
हीि चतिी एकमे व चनवड,
मरण.

अशा तऱ्हे ने चतच्या दै वी वैचरणीचवषयीिी
श्रद्धा आत्मसात करून
आचण कीर्मतधवल असे

आपले नाव मागे ठे वणे
जीवनाहभ न श्रेष्ठ मागभन

आपल्या यातनामय प्रीचतपाशातभन

तो आपल्या हृदयािी सोडवणभक करील.
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प्रासादातून ओरडण्याचा आवाज ऐकू येतो

आवाज : हाय! धावा, धावा! घरात कणी आहे का? या धावा, मदतीिा हात द्या चतने गळिास

लावभन घेतला आहे —राणीने–थीस्यभसच्या पत्नीने!

नारीवृंद : हाय! ते घडले तर! चतने आपला शब्द खरा केला! िीद्रा, िीद्रा ग! ती गेली गेली! राणी

गेली! गळ्याला िास बसले ल्या दोरात उं िावर लटकत आहे ती.

आवाज : लवकर या! सरी आणा, खडग आणा, चतच्या मानेभोवतीिा हा दोर कापण्याकचरता

काहीही आणा.

नारीवृंद अ : सख्यांनो, आता आपण काय करायिं? आपण आत जाऊन िास सोडभ न चतिी सटका

करायिी का?

नारीवृंद ब : का बरं! चतच्या सेवत
े ले तरुण पचरिारक कठे आहे त? लडबड करणे कधीही

चबनधास्त नसते बाई.

आवाज : चबिारी राणी, मरण पावली आहे ती! चतिा दे ह नीट सरळ करून ठे वा. चकती भयंकर

हकीकत आता आमच्या स्वामींना सांगावी लागेल!

नारीवृंद : तम्ही ऐकले त ना? चबिारी िीद्रा. मे ली शेवटी. ते आताि चतिा दे ह व्यवग्स्थत

नीटनेटका ठे वीत आहे त.

रक्षकांसह थीस्यूस प्रवेश करतो. दे ववािीचा अनु कूल कौल णमळाले ले लोक घालतात तसला
िुष्ट्िबंध त्याने मस्तकावर धारि केला आहे .
थीस्यूस : मला सांगा बायांनो – प्रासादात कसली गडबड िालभ आहे ? सेवकांच्या रडण्यािे आवाज

मला ऐकभ आले . (सवय गप्प राहतात) चवचित्रि आहे हे सगळे ! एक धार्ममक गंभीर कामचगरी आटपभन घरी
परतलो आहे मी – माझ्या घरी माझ्या स्वागतािा चकवा स्वग्स्तविनािा एकही शब्द ऐकभ येत नाही. माझे
घर आपले दरवाजे बंद करून बसले आहे . चपर्थयभसला तर काही झाले नसेल ना? त्यािे वय आता झाले
आहे . तरी पण त्यािे या घरातभन कायमिे जाणे मला अत्यंत शोककारक होईल.

नारीवृन्द्द : थीस्यभस, जे घडले आहे त्यािा वृद्धाशी काही संबंध नाही. चजच्या मृत्यभने तझे काळीज

िाटणार आहे ती व्यक्ती तरुणि आहे .

थीस्यूस : काय? माझ्या मलापैकी कणाला काळाने माझ्यापासभन चहरावभन नेले आहे काय?
नारीवृंद : तसे नाही; घडलं य ते त्याहभ नही भयंकर आहे . त्यांिी माता मरण पावली आहे .
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थीस्यूस : काय म्हणता तरी काय तम्ही? माझी पत्नी मरण पावली? काय झालं ?
नारीवृंद कोरस : चतने स्वतःि आपल्या गळ्याला दोरािा िास लावभन घेतला.
थीस्यूस : पण का? काही सन्न करणाऱ्या शोकाघातामळे चतने असे केले का? इतके भयंकर कृत्य

चतने करण्याला कारण तरी काय झाले ?

नारीवृंद : थीस्यभस, मला एवढं ि माहीत आहे . मी आत्ताि तझ्या हानीबद्दल शोक करण्यासाठी

प्रासादात आलो आहे .

थीस्यूस : िीद्रा-मरण पावली! तर मग मी ही पणयमाला माझ्या मस्तकावर का धारण केली आहे ?

दान दे ववाणीिा मला चमळाले ला कौल!–कोण आहे ! चतकडे कवाडे उघडा! अडसर काढभ न सताड उघडा!
माझ्या मृत पत्नीला पाहभ द्या मला–चतिा मृत्यभ हा माझाि मृत्यभ–माझ्या जीवनािा अंत आहे !
दारे उघडतात, मृत फीरा णदसते
नारीवृंद :
राज्ञीकचरता शोक करा,

चतच्या अश्रभत अश्रभ चमळवा,

िीद्रा, तझ्या यातना आचण
तझे कृत्य–दोन्हीही

या घरातभन शांतता हद्दपार करतील
इतक्या अमंगल,

इतक्या अघोर मृत्यभिे साहस कसे केले स ग?
स्वतःच्याि चनदय य हातांना तभ बळी पडलीस?
बापड्या जीवा,
कोणती शक्ती

मृत्यभत तझे तेज मालवीत आहे ?
थीस्यूस :
या जीवनाच्या यातना!
या परक्या नगरीत

माझ्यासाठी वाहभ न ठे वले ले दारुणतम दःख
मला पहावे लागले ,

हाय! ददै व, एखाद्या चनष्ठर टािेखाली

चिरडावे तसे मला आचण माझ्या घराला
चिरडभ न टाकते आहे .

पाठपरावा करणाऱ्या कणा चपशाच्चािा
अनाचमक, ओंगळवाणा,
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भ्रष्टचवणारा,

जीवन आचण जीवनासक्ती

नष्ट करणारा संसगय आहे हा!

माझ्या दचरताच्या सागरावरून मी माझी
चनराश दृष्टी चिरवीत, चशणवीत आहे
आचण सरचक्षत सटकेिी आशा
नष्ट होत आहे ,

कारण चकनारा दृचष्टपथापलीकडे आहे ,

जीवन एक उं ि उं ि उसळणारी लाट आहे .

चतच्यावर आक्रमकते ने आरूढ होण्यािी शक्ती
माझ्या ठायी नाही.

िीद्रा, कोणत्या कारणपरंपरेला
कोणत्या चवद्े षी योगायोगाला

कोणत्या चवचधचलचखत अदयते ला
मी दभ षण लावभ?
माझ्या हातभन

एखादी पचक्षणी

उडभ न जावी तशी

तभ नाहीशी झालीस;

द्रत गतीने आचण धैयाने
तभ अंधाराच्या गतेत
झे प घेतलीस;

आचण माझ्यासाठी ठे वले स केवळ

तझ्या मृत्यभसाठी ढाळावे लागणारे अश्रभ

तझ्या मनात दाटले ल्या नैराश्याबद्दल तळमळ
इथभन खभप दभ र

या िचलताने मभळ धरले .

िार पभवी एक पाप रुजले !
दे वांनी ते िल पक्व केले

आचण आता ते दःखाच्या रूपाने
माझ्या पदरी मी घेत आहे .
नारीवृन्द्द :

राजा
हे दःख एकट्या तझ्याि चजवाला
पोखरते आहे असे नाही;
चप्रय पत्नी

हरपल्याच्या शोकात

अनेक सहभागी आहे त—
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थीस्यूस :

अंधारात जायिे!
आता मला मरून

धरती खालील जगात,

आनंदहीन अंधकारात जाऊ दे !
कारण चप्रयतमो—

तभ आता माझ्यासवे नाहीस,
आज तभ जो मृत्यभ—

सम धक्का मला चदलास

तो तझा घास घेतले ल्या मृत्यभहभन
अचधक भीषण आहे .

मला सत्य कोण सांगेल?
ज्यािा हा चनघृण
य घाला

तझ्या संत्रस्त हृदयावर पडला—
चप्रय भाये

तो कयोग कठभ न ओढवला असावा?
काय घडलं ?

मला कणी सांगेल का?
की माझ्या घराने

चमर्थयाभाषी चखदमतगारांच्या

चखल्लारालाि आसरा चदला आहे ?

िीद्रा, माझं काळीज िाटभ न गेलं आहे ग!
चमत्रांनो,

घर चवराट दःखाने
उद्ध्वस्त झाले ले

पाहण्यास जगले ल्या माझ्यावर
दया करा!

शब्दांतभन ती व्यथा व्यक्त करता येत नाही,
मानवी अंतःकरणाला ती साहवणार नाही
माझे जीचवत संपले आहे .

माझे घर उजाड झाले आहे .

माझी मले मातृहीन झाली आहे त.
नेत्रदीपक सभयय

वा िांदण्यांिे नेत्र असले ली संध्या
जे जे पाहते त्या सवांहभ न

अचधक लावण्यमयी असले ल्या
चप्रयतमे

तभ कायमिी चनघभन गेली आहे स!
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थीस्यूस बोलत असतानाच फीराच्या मनगिाला बांधले ले एक ित्र नारीवृन्द्दाला णदसते .
नारीवृन्द्द : थीस्यभस, ज्या वादळाने तझे घर उद्ध्वस्त केले आहे ते तझ्यावर कोसळले म्हणभन मला

तजचवषयी करुणा वाटते . पण तरीही तझे दःख मी साश्रनयनांनी पाहत असतानाि आगामी अचरष्टाच्या
अचधक गंभीर भयाने माझा थरकाप होतो आहे .

थीस्यूस : पहा इकडे पहा! चतच्या कमनीय हाताला एक पत्र बांधले आहे ! यािा अथय काय? ते मला

काही नवीन माचहती दे ईल काय? चनचिति चतने आपल्या मरणकाळच्या इच्छा चलचहल्या आहे त. आमच्या

चववाहािी आचण आमच्या पत्रांिी आठवण ठे वण्याचवषयी चतने चवनवणी केली असेल. िीद्रा, तभ चनचित रहा!
माझ्या घरात आचण माझ्या शय्येवर अन्य स्त्रीला कधीही प्रवेश चमळणार नाही! पहा चतच्या सवणयमचद्रकेिा

ठसा मृतांकडभ न माझ्याकचरता स्वग्स्तविन घेऊन येत आहे ! आता मी या मद्रे पासभन धागा सोडवतो, आचण
या पत्राला मला काय सांगावयािे आहे ते पाहतो.

नारीवृन्द्द : सवांवर कळस करणारी दे वांनी पाठचवले ली अचधक कठोर यातना आचण अचधक दारुण

दःख यामध्ये आहे ! याच्या चठकाणी मी असते तर सत्य माहीत झाल्यावर मी माझे जीवन कसे कंठभ शकले

असते? हे राजकल कोसळभ न पडले आहे —सवयनाश झाला आहे त्यािा—आता ते पन्हा कधीही वर मस्तक

करू शकणार नाही! दे व दया करोत! दे वांनो, हा घाव घालभ नका! आमिी प्राथयना ऐका आचण आम्हाला
सहाय्य करा...ती पहा सवयनाशािी अभद्र पभवय चिन्हे उदासपणे एकटक पाहणाऱ्या त्याच्या डोळ्यात चदसत
आहे त!

थीस्यूस : अरे रे! अचरष्टावर अचरष्ट; घावावर घाव! असह्य, शब्दातीत! हाय!
नारीवृन्द्द कोरस : काय झालं आहे आता? आम्हाला ऐकण्यासारखे असेल तर आम्हाला सांग.
थीस्यूस : हे पत्र! चकिाळत आहे ते, आक्रोश करीत आहे —
कधीही पसभन न जाणारी यातना!

मी पार चिरडला गेलो आहे ; कठे पळभ न जाऊ?
मी जे पाचहले

त्याने माझे प्राण चहरावले गेले आहे त.
या पत्रातला आवाज बोलतो आहे —
काय भयंकर गोष्टी सांगतो आहे !
चकती भयानक!!

नारीवृन्द्द : तभ काय बोलतो आहे स—थीस्यभस? काही तरी भयंकर घडणार आहे यानंतर खचित.
थीस्यूस : हे इतके भीषण आहे की मी माझ्या चजभेकडभ न ते वदवभही शकत नाही. तरीही मी आता

वाितो. ऐका. हे नगरी! चहपॉचलटसने झ्यभसच्या पचवत्र दृष्टीिा उपमदय केला आहे आचण माझ्या पत्नीच्या
अब्रभवर घाला घातला आहे !
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होय पॉसायडान, माझ्या चपत्या, तभ मला तीन शापांिा उच्चार करण्यािे सामर्थयय दे ण्यािे अचभविन

चदले आहे स : त्यापैकी एका शापाने माझ्या पत्रािा घात कर! तभ चदले ले शापसामर्थयय जर खरे असेल-तर तो
आजच्या चदवसािी अखेर पहायला जीवंत राहभ नये.

कोरस : महाराज, दे वांना स्मरून आपली प्राथयना परत ध्या! तमिे िकते आहे —तम्हाला ते नंतर

समजभन येईल; आता माझ्यावर चवश्वास ठे वा!

थीस्यूस : परत घेणे नाही. मी त्याला केवळ शापि दे णार नाही तर, त्याला या राज्यातभन हद्दपारही

करणार आहे . एक शाप िसला तर दसरा तरी त्याला भोगावाि लागेल. एकतर पॉसायडान माझा शाप

खरा करील आचण चहपॉचलटसिे प्रेत जचमनीखाली जाईल—नाही तर आपल्या दे शातभन बचहष्ट्कृत झाल्यावर
परका मसािीर म्हणभन तो जगभर भटकत राहील आचण त्यािे घृणास्पद जीवन शेवटच्या थेंबापयंत उपशीत
राहील.

नारीवृन्द्द : अरे पण! हे काय? तो पहा! अगदी या क्षणी तझा पत्र स्वतःि इकडे येत आहे ,

चहपॉचलटस! राजा थीस्यभस, तझा हा घातकी क्रोध आवर, आचण तझ्या कटं बािे कल्याण होईल असा
सवोत्तम मागय कोणता यािा चविार कर.

णशकाऱयांसह णहिॉणलिस प्रवेश करतो.
णहिॉणलिस : तात, मी तमिा आक्रोश ऐकला आचण तात्काळ आलो. कठल्या संकटाने तम्हाला

क्ले श होत आहे त ते मला माहीत नाही : पण मला वाटतं तम्ही मला ते सांगावे. पण हे काय पाहतो आहे

मी? तात, ही तर तमिी पत्नी मृत झाली आहे ? पण हे कसं शक्य आहे ? मी आताि तर चतला इथे सोडभ न

गेलो; अगदी थोड्या वेळापभवी ती चजवंत होती! काय झालं चतला? ती कशी मृत्यमखी पडली? तात, मी
तम्हाला मला सांगा म्हणभन म्हणतोय. तम्ही बोलणार नाही का? गप्प बसण्यािी ही वेळ नव्हे ! अवेळी सवय

काही सांगण्यािा दराग्रह धरण्याला चरकामी िौकशी म्हणतात हे मला माहीत आहे ; पण मी तर चमत्र आहे —
चमत्राहभ नही अचधक जवळिा आहे , तात, तम्ही दःख माझ्यापासभन चनचित लपचवणार नाही!

थीस्यूस : छे ! माणसािे अपेशी अज्ञान! एक आवश्यक ते शहाणपण माणसांना आत्मसात करता येत

नसेल, एक हवे ते सावज त्यांना पकडता येत नसेल तर ती असंख्य कला कशाला चशकवतात, अनेक अन्य
गोष्टींिा शोध कशाला घेतात, एवढी यातायात का करतात? पाशवी रानटी माणसास शहाणपण
चशकचवण्याति खरे कौशल्य आहे .

णहिॉणलिस : मभखय माणसात शहाणपण चनमाण करील तो चशक्षक खरोखरि हशार म्हटला पाचहजे.

पण तात, ही वेळ तत्त्वज्ञानचवषयक ििेिी नाही. मला वाटतं, दःख तम्हांला असे भ्रचमष्टपणे बोलावयास
लावीत आहे .

थीस्यूस : माणसे चनचितपणे आपल्या चमत्रांचवषयी सत्य समजभ शकतील—कोण एकचनष्ठ आहे ,

कोण कपटी आहे – हे सांगणारा माणसांच्या हृदयािी पारख करणारा कसोटीि एखादा दगड कठे तरी
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असायला हवा होता! प्रत्येक माणसाला दोन आवाज असायला हवेत, एक सत्य सांगायला आचण दसरा
त्यािा स्वतःिा अंगभभत नैसर्मगक, म्हणजे त्याच्या अंगभभत खोटे बोलणाऱ्या आवाजािे खरे बोलणाऱ्या
आवाजाकडभ न चनराकरण होईल; आचण आपली प्रतारणा होणार नाही.

णहिॉणलिस : काय? तमच्या चमत्रांपैकी कणी तमच्याकडे माझी चनभयत्सयना केली आचण त्यामळे

तम्हाला माझ्या चनरपराचधत्वाचवषयी संशय येतो आहे काय? मी तर अगदी गडाधळभ न गेलो आहे , स्तंचभत
झालो आहे ; तमिे बोलणे वेडेपणािे आहे . तम्ही तमच्या चववेकशक्तीिा चनरोप घेतला आहे !

थीस्यूस : अरे रे, हे माणसािे अंतःकरण! असा कोणता नीिपणा बाकी आहे की, ज्याच्यापासभन ते

परावृत्त होईल? चनखालस दष्टपणाला कधी त्यािी पचरसीमा सापडे ल काय? प्रत्येक नव्या चपढीबरोबर जर
अपराधी वृत्ती वाढवणार असेल, यगायगात कचटलते िी नवनवी खोली प्रकट होणार असेल तर खोटे
बोलणाऱ्यांना व कामचपपासभन
ं ा राहण्याकचरता दे वांना दसरे जग चनमाण करावे लागेल. या माणसाकडे

पहा! हा माझा स्वतःिा पत्र–तो माझी चववाहशय्या भ्रष्ट करतो–आचण चतच्या मृत हाताच्या चनणायक ले खाने

त्यािे अपराचधत्व चसद्ध झाले आहे . िल ये पढे घृणास्पद माणसा, तझे तडाड दाखव. तझ्या बापाच्या
डोळ्याला डोळा दे ! सवय माणसातभन दे वांच्या संगतीत राहणारा असा–असा श्रेष्ठ तभि आहे स तर! पापाने

मलीन न झाले ले पचवत्र िाचरत्र्य तझे ि आहे नाही का? तझ्या बढाईवर कोण चवश्वास ठे वतो? दे व इतके
अज्ञ आचण असंमजस आहे त असे कोण मानतो? मी खचित नाही! तर मग आता तझ्या शद्ध िाचरत्र्यािा

चदमाख, तझ्या चनराचमष आहारािी भडादचगरी चमरव. ऑर्मिअसला तझा स्वामी आचण गरू मान आचण त्याच्या

पोकळ बडबडीच्या चपसाट भक्तीत गकय होऊन जा. होय तझे ढडाग आता उघडे पडले आहे ! अशा माणसांिी
जगाने दख्खल घ्यावी आचण त्यांच्यापासभन सावध राहावे. मोठे मोठे शब्द वापरून क्षद्र कपटाने, धभतयपणे ते
आपल्या सावजािा पाठपरावा करतात—ती तर मे लीि आहे ; परंत त्यामळे तभ वािशील असे तला वाटते

काय? नाही, नीि अपराध्या, चतिा मृत्यभ तर तझ्या अपराधािा प्रमख परावा आहे . कठल्या शपथा आचण

यग्क्तवाद चतच्या पराव्यावर मात करून तला मक्त करणार आहे त? ती तझा चतरस्कार करीत होती;—
अनौरस संतती आचण औरस संतती यांच्यात नेहमीि झगडा असतो—असे तभ म्हणशील. ती काय इतकी

अव्यवहारी सौदा करणारी होती काय की तझ्या द्े षाखातर ती आपल्या जीवनािे सारे माधयय झगारून
दे ईल? का तभ मला असे सांगणार आहे स की तरुण माणसे चनदोष असतात आचण चस्त्रया मात्र जन्मजात मभखय
असतात? माझी तर खात्री आहे की ॲफ्रॉडायटीने त्यांिे गरम रक्त एकदा का भडकचवले की मग ही तरुण

माणसे चस्त्रयांपेक्षा काही अचधक अचविचलत रहात नाहीत! खरे म्हणजे त्यांिे पौरुषत्व तर त्यांना अचधकि

चवकारवश करते . अरे पण चतिा मृतदे हि माझ्या डोळ्यापढे त्यािा ढळढळीत परावा उघड करीत असता

तझा बिाव खोडभ न काढण्यािे मला प्रयोजनि काय? या दे शातभन तला हद्दपार केले आहे ! जा! िालता हो!
दे वांनी बांधले ल्या अथेन्स नगराच्या चभतीजवळही चिरकभ नकोस; ज्या सरहद्दीिे माझ्या खडगाने रक्षण केले

जाते त्या ओलांडभन येऊ नकोस! मी तला सांगतो आहे —या अत्यािारापढे जर मी नमलो तर तो
इस्थचमसिा लटारू चसचनस, मी त्याला ठार केले हे नाकारील आचण मला बढाईखोर ठरवील, आचण चजथे

ग्स्करॉनिा शेवट झाला ते समद्राने धतले ले खडक पापकम्यावर उगारले ल्या माझ्या बाहभ ं िा धाक
चवसरतील.

नारीवृंद : कणाही माणसाला सखी कसे म्हणावे? आजवर, चहपॉचलटस, तभ भावयवंतात अग्रणी

होतास, आता मात्र सगळे उलट चिरले आहे .
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णहिॉणलिस : तात, तमिा चवकारी क्रोध भयंकर आहे ; आचण तम्ही म्हणता ते प्रथमदशयनी जरी खरे

वाटले तरी तम्हाला नंतर पटे ल की सभक्ष्मतर तकयशद्ध चिचकत्सेपढे ते चटकाव धरणार नाही.
जनसमदायापढे बोलण्यािे कौशल्य माझ्याठायी नाही तरी काही बरोबरीच्या माणसांत मी अचधक
आत्मचवश्वासाने बोलभ शकतो, आचण हे स्वाभाचवकि आहे ; जी माणसे चवद्ानांमध्ये मभखय वाटतात ती

जनसमभहापढे वािस्पती ठरू शकतात. म्हणभन आता ज्या अथी माझे सवय जीवनि संकटात आहे त्या अथी
मी धीट होऊन बोलले पाचहजे.

आचण तम्ही माझ्यावर जो पचहला आरोप केला आहे —ज्यामळे मी गडाधळभ न अवाक होईन असे

तम्हाला वाटले होते —त्यापासभन आरंभ करतो. या आकाशाकडे पहा, या पृर्थवीवर पहा तम्ही चकतीही

नाकारले त तरी या टोकापासभन त्या टोकापयंत तम्हाला माझ्याइतक्या शद्ध अंतःकरणािा माणभस
सापडणार नाही. प्रथम मी दे वांच्याचवषयी श्रद्धा बाळगायला चशकलो, नंतर मी असे चमत्र चनवडले की जे

आपले हात चनष्ट्कलं क ठे वतात; ज्यांिी आत्मप्रचतष्ठा त्यांना माझ्या बाबतीत पापकमय करू दे णार नाही, चकवा
माझ्याकडभ नही तशी अपेक्षा ते करणार नाहीत. तात, मी ज्यांच्यात राहतो त्यांिी किेष्टा करीत नाही.

उपग्स्थत अनपग्स्थत चमत्रांना मी सारखेि वागचवतो. जे पाप माझ्या हातभन घडले आहे अशी तमिी धारणा

आहे त्यािा माझ्या अंतःकरणालाही स्पशय झाले ला नाही. आजच्या चदवसापयंत माझा दे ह शद्ध आहे ; मला
एकाही स्त्रीिा सहवास झाले ला नाही. कधी माणसांनी बोलले ले ऐकले असेल चकवा चित्रांतभन पाचहले

असेल, पण त्या पलीकडे या चवषयात मला अचधक माहीत नाही; माझ्या मनाला कामवासनेिा स्पशयही
झाले ला नसल्यामळे , असली चित्रे पाहण्यािीही इच्छा मला होत नाही. मी पचवत्र आहे हे मानण्यािी

कदाचित तमिी तयारी नसेल! तर मग असा कोणता प्रबल मोह मला पडला ते दाखवभन दे ण्यािी

जबाबदारी तमच्यावर आहे . इतर सवय चस्त्रयांहभन तमिी पत्नी अचधक संदर होती काय? की चतिे प्रेम संपादन
करून तमिा वारस होण्यािी मला आशा वाटत होती? अशी कोणतीही आशा व्यथय ठरण्यापेक्षा वेडेपणािीि

अचधक ठरायिी. तमच्या राजपदािी मला हाव होती काय? सज्ञ माणसाला राजचसहासनािे आकषयण
असत नाही, सत्तेमध्ये सख मानणे म्हणजे चतच्यामळे भ्रष्ट होणे आहे —अशी अनेक उदाहरणे घडले ली

आहे त. नाही; माझी महत्त्वाकांक्षा चभन्न आहे . ग्रीक क्रीडांमध्ये मला अग्रस्थान चमळवायिे आहे .—मग

राजकारणाला दय्यम स्थान चमळाले तरी िाले ल — आचण प्रामाचणक चमत्रांच्या संगतीत मला सखाने जीवन
व्यतीत करायिे आहे . या मागाने मला माझे स्वतःिे जीवन माझ्या मनाप्रमाणे जगता येईल. मला
संकटापासभन मक्त राहभ न जगायिे आहे , असे जीवन राजमकटाहभ न श्रेष्ठ असे वरदान आहे .

मला एवढे ि सांगायिे आहे — एका गोष्टीचशवाय माझे चनरपराचधत्व चसद्ध करण्याकचरता कणी

साक्षी इथे बोलायला असता, आचण माझा बिाव ऐकण्याकचरता िीद्रा चजवंत असती तर त्या घटनेने

अपराध्याला शोधण्यास तम्हाला मागयदशयन झाले असते . आहे या पचरग्स्थतीत शपथांिा रक्षक, झ्यभसिी
आचण पृर्थवीिी शपथ घेऊन सांगतो की मी तमच्या पत्नीला स्पशयही केला नाही. तसला चविारही करण्यािे

माझ्या मनात कधी येणे शक्य नव्हते . मी अशी प्राथयना करतो की माझ्या मनात जर पाप असेल तर मला

अनाचमक अप्रचतष्ठेत, गृहहीन, ग्रामहीन परागंदा भटक्यािे मरण येवो — सागराने चकवा भभमीनेही माझ्या
कले वरािा स्वीकार करू नये! िीद्रांने काही भयाने आत्मघात केला की काय ते मला माहीत नाही : याहभ न
अचधक मला बोलता येत नाही. शीलाच्या सदगणाचवना चतने आपले शील अभंग राखले . माझ्या ठायी
सच्छीलािा सदगण आहे , आचण त्यािे आिरणि माझ्या सवयनाशाला कारण झाले आहे .
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नारीवृन्द्द : तभ जे म्हणालास ते तला चनदोषी ठरचवण्यास परे से आहे ! तभ गंभीरपणे घेतले ल्या दे वांच्या

शपथांवर चवश्वास ठे वलाि पाचहजे.

थीस्यूस : आहे की नाही जादगार, लिंगा? स्वतःच्या बापािी जाहीर बेअब्रभ करून वर स्वतःच्या

साळसभदवृत्तीने माझ्या मनावर पगडा बसवण्यािी त्यािी उमे द आहे .

णहिॉणलिस : मला तमच्याि साळसभदपणािे आियय वाटते आहे , तात. तम्ही माझे पत्र असता,

आचण मी तमच्या जागी असतो, आचण तम्ही माझ्या पत्नीला स्पशय करण्यािे साहस केले असते तर मी
तम्हाला ठार केले असते : हद्दपार करून तम्हाला नसती चशक्षा लावली नसती.

थीस्यूस : असं का? खरे ि! चकती पण न्याय्य आहे हे ! नाही, तला तसे मरण येणार नाही; तात्काल

येणाऱ्या मृत्यभिा बऱ्याि अपराध्यांना आनंदि होईल. नाही तभ स्वतःि स्वतःला चशक्षा सांचगतली आहे स!

ते व्हा बचहष्ट्कृत म्हणभन तभ या दे शातभन चनघभन जाऊन परक्या भभमीत जीवनािे अखेरिे कटभ क्षण वेिशील
आचण अपयशािे इनाम चमळवशील.

णहिॉणलिस : काय? तम्ही तसेि करणार आहात शेवटी? मला दोषी ठरचवण्याकचरता काळािा

परावा चमळे पयंतही थांबणार नाही? आचण मला आजि हद्दपार करणार आहात?

थीस्यूस : होय! तझे दशयनि मला इतके घृणास्पद वाटत आहे की माझ्या ठायी तसे सामर्थयय असते

तर दभ रस्थ महासागरापलीकडे आचण पृर्थवीच्या सीमांपलीकडे मी तला हद्दपार केले असते !

णहिॉणलिस : मी घेतले ल्या शपथेिा उपमदय करणार आहात तम्ही? परोचहतांिा तम्ही सल्ला घेत

नाही? माझा यथायोवय न्याय न करताि मला हद्दपार करणार आहात?

थीस्यूस : परोचहत! हं : आचण डोक्यावरून इकडे चतकडे उडणाऱ्या पक्ष्यांिे त्यांिे ते सभिक कौल!

मला त्यांिे काहीि महत्त्व वाटत नाही! हे पत्र काही ज्योचतषािे अगम्य कोडे नाही, आचण त्याने तला
अपराधी ठरचवले आहे .

णहिॉणलिस : मी माझे ओठ का उघडीत नाही? दे वांनो माझी मवधता तमिी प्रचतष्ठा राखीत आहे ,

तम्हीि माझा नाश करीत आहात! नाही मी बोलणार नाही. मी आता काही बोललो तरी चजथे हवा चतथे
त्यािा प्रभाव पडणार नाही. आता सत्य सांगणे म्हणजे शपथ भंग करणे, लाभ मात्र शभन्य.

थीस्यूस : अजभनही तझी ती दळभद्री शचिता आहे ि का? चतने मला घसमटल्यासारखे होते ! तभ

कशािी वाट पाहतो आहे स? माझ्या दे शातभन िालता हो, म्हणतो ना?

णहिॉणलिस : तमच्या दे शातभन बाहे र? कठे जाऊ मी? अशा आरोपाने हद्दपार झाले ल्या माझा

स्वीकार माझ्या चमत्रांपक
ै ी कोण करील?
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थीस्यूस : कोण? कोणीही, दसऱ्या माणसांच्या चस्त्रया भ्रष्ट करणाऱ्यांिे स्नेहपभवयक स्वागत करणारा,

सवय अन्यायािा चजवलग चमत्र असा जो असेल तो करील!

णहिॉणलिस : जेव्हा माझा चपताि मी अपराधी आहे असे मानतो ते व्हा ती वेळ रडण्यािी आचण

काळीज िटण्यािी आहे खरीि!

थीस्यूस : तझी रडण्यािी आचण शहाणपणाने वागण्यािी वेळ, तभ तझ्या चपत्याच्या पत्नीिी

चनलय ज्जपणे बेअब्रभ केलीस ते व्हाि होती.

णहिॉणलिस : अरे रे! या चभतीना वािा िटली असती आचण त्या आकांताने माझ्याकचरता बोलभ

शकल्या असत्या आचण मी खरे ि इतका अधम आहे की काय यािा चनवाळा दे ऊ शकल्या असत्या तर!

थीस्यूस : आपल्या सहाय्यासाठी अिेतन वस्तभंिी साक्ष काढण्यािी तभ खबरदारी घेतो आहे त. परंत

तभ अपराधी आहे त ही वस्तग्स्थती चसद्ध करण्याकचरता कठल्याही चजभेिी आवश्यकता नाही.

णहिॉणलिस : त्रयस्थ म्हणभन अचलप्त राहभ न स्वतःकडे पाहता आलं असतं आचण स्वतःच्या

दःखासाठी अश्रभ ढाळता आले असते तर िार बरं झालं असतं. माझ्या या अनकंपनीय अवस्थेत (मला वाटतं
की मला साक्षात कारुण्यािी गरज आहे .) दसऱ्या कशािी अपेक्षा करणार मी!

थीस्यूस : चनःसंशय! आत्मसंयमन आचण आपल्या चपत्याशी सभ्य वतयन करण्यापेक्षा तझा

आत्मपभजनािा अभ्यास अचधक आहे .

णहिॉणलिस : अरे रे, माझी अभागी माता! दःखाच्या कटते ति माझा जन्म झाला होता. माझे

ज्यांच्यावर प्रेम आहे त्यांच्यापैकी कणालाही ‘अनौरस’ म्हणवभन घेण्यािी वेळ कधीही न येवो.

थीस्यूस : रक्षक हो! घेऊन जा याला! तम्हाला ऐक येत नाही काय? मी त्याला हद्दपार म्हणभन

केव्हाि घोचषत केले आहे .

णहिॉणलिस : जो मला स्पशय करील त्यािी खैर नाही. तमच्या मनात जर तसेि असेल तर तम्हीि

मला बाहे र घालवभन द्या ना!

थीस्यूस : तभ माझे आज्ञापालन नाहीि केले स तर तसे मी करणारि आहे . तझ्या हद्दपारीिे मला

दःख होत नाही.

थीस्यभस चनघभन जातो.
णहिॉणलिस : तर मग माझी दै वगती चनचित झाली. सत्य ज्ञात असभनही ते कसे सांगावे हे मला

कळत नाही हे चकती चवषादकारक आचण चनष्ठर आहे . (तो आर्मटमीझच्या मभतीकडे वळतो) दे वते , ले टोच्या

कन्ये मृगयेतील चप्रय चमत्र आचण साथीदार, वैभवशाली ॲथेन्समधभन मला कायमिे हद्दपार होऊन जावे
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लागणार आहे ! माझ्या नगरी, तला चनरोपािा प्रणाम असो; एचरग्क्थअसच्या भभमी तझा चनरोप घेतो :
यौवनाच्या चवचवध आनंद स्थानांनी समृद्ध असले ल्या रोझीनच्या भभप्रदे शा, तला प्रणाम! मी तझे अखेरिे

दशयन घेतो, माझे शेवटिे शब्द मी तझ्याशी बोलतो; आचण माझ्याबरोबर इथेि वाढले ल्या यवकांनो,
तमच्याशीही. या, मला चनरोप द्या आचण सरहद्दीपयंत मला सोबत करा. जरी माझ्या स्वतःिा चपता तसे
मानीत नसला तरीही माझ्याइतका सच्छील मनष्ट्य तम्हाला कधीही आढळणार नाही.
णहिॉणलिस त्याच्या िणरवारासह जातो.
नारीवृन्द्द :
स्रोफी एक
जेव्हा मला स्मरते की
अनेक दःखांच्या क्षणी

दे व मानवी जीवांिी चिता करतात,
ते व्हा

त्या श्रद्धे ने समाधान वाटते
चदलासा चमळतो मनाला!
जरी माझ्या आशेत माझी

उत्कंचठत जाणीव खोलवर ग्स्थत असते
तरी अनभभती वाढते तशी
श्रद्धा मागे हटते :

माणसािे दै व उं िावते आचण पडते
ते त्याच्या कृतीशी अनरूपतेने
मात्र नव्हे .

बदला मागभन बदल होतात;
पचरचित भभमीतभन

पाळे मळे उखडभ न टाकते
आपली,

अंध अहे तक चनयती :
चवसावा नसतो

भ्रमंती चन क्ले शातभन
दीघयतम जीवनीही!

ॲल्न्द्िस्रोफी एक
ही आहे माझी प्राथयना
सवय कामना

अंतरीच्या माझ्या
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िचलत व्हाव्यात

साहाय्यभभत दै वगतीने
जीवन माझे

संपत्तीने संपन्न व्हावे.

दःखापासभन संरचक्षले जावे
माझ्या चजव्हारी बसणारे
आघात न व्हावेत.

चनभयर कठोर दृढचनिय
माझ्याकचरता नाही,

िसवा उद्देश झाकणारा
साचत्त्वक मद्रे िा

मखवटाही नाही,

माझे मागय मी बदलीन
माझी सलभ धमयतत्त्वे

उद्याच्या गरजांनरूप बेतीन,
चन माझे शांतग्स्थर जीवन

दीघय संतोषात व्यतीत करीन.
स्रोफी दोन
मला आता असंचदवध चविार करता येईनासा झालाय,
जे पहावे लागेल

असे वाटले नव्हते

ते मी पाचहले आहे ,
ॲथेन्स नगरीिा

सवांत तेजस्वी तारा
मी पाचहला,—

आश्रय शोधण्याकचरता
अन्य भभमीत

चपत्याच्या क्रोधाने
हाकभन चदले ला,

नगरतटाला चवळखा घालणाऱ्या
वालकामय

सागर चकनाऱ्या,

तो आता तला चदसणार नाही,

तो चजथे त्या अमर मृगयादे वते च्या पचरवारात
आपल्या सावजामागे

िपळ मृगयश्वानांसह धावत असे
त्या पवयत उतरणीवरील
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ओकवनांनो,
तम्हालाही,

आता तो चदसणार नाही.
ॲन्द्िीस्रोफी दोन
आता तो चदसणार नाही आम्हाला

चशस्तीतल्या थेसचॅ लअन घोड्यांमागभन झोपावत जाणारा,
चकनाऱ्यालगतच्या दालदलीतभन सपाट पायवाटे ने
घोड्यांच्या टापांच्या जलद तालात धापा टाकीत.
छे डले ल्या तारातभन प्रकटले ले अचवरत संगीत

त्याच्या चपत्याच्या महालात मभक होऊन जाईल,
आर्मटमीझला चजथे चवसावणे चप्रय होते

त्या दाट वसंततृणात तभ उधळले ल्या पष्ट्पमाला
आता सकभन जातील.

तझ्या प्रीतीकचरता आससले ल्या
यवतींतील मत्सरी कलह
तभ चनघभन गेल्याने

आता चवषण्ण शांतते त चवरून जातील
एिोड
चहपॉचलटस तझ्या करुण दै वगतीमळे
माझे ही जीवन आता

केवळ भासमय उरले आहे .
अश्रभचशवाय

अन्य चवषयांत
ते चरते आहे

तझ्या मातेिी प्रसववेदना

आनंदाने उजळणारी स्वप्ने
आता चवझभन गेली आहे त.
अमर दे वतांनो,

मत्यय क्रोध तमिी चनभयत्सयना करीत आहे !
हे ग्रेस¹⁹ भचगनींनो!

चपतृगृहातभन त्याला घालवभन चदले ले
तम्हाला कसे पाहवते?

चनरपराध असभन बचहष्ट्कृत झाले ला—
सदािारी आचण तरीही

उद्ध्वस्त जीवन झाले ला.
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नारीवृन्द्द : पहा! पहा! कणीतरी इकडे धावत येत आहे ! तो चहपॉचलटसिा एक अनयायी आहे !

आचण त्याच्या डोळ्यात अपार भय दाटले ले आहे !

दू त प्रवेश करतो
दू त : हे बायांनो, मला राजा कठे भेटेल? थीस्यभस कठे आहे ? तम्हाला माहीत असेल तर मला

सांगा. तो आत आहे का?

नारीवृन्द्द : तो पहा राजा, तो आता बाहे र येत आहे .
थीस्यूस प्रवेश करतो
दू त : थीस्यभस, मी अत्यंत दःखद वाता आणली आहे . तझ्या दृष्टीने आचण तझ्या प्रजाजनांच्या

दृष्टीने-मग ते ॲथन्सिे असोत वा रोझीनिे असोत ती िारि चिताजनक आहे .

थीस्यूस : तझी वाता काय आहे ? आणखीही एखादी आपत्ती आमच्या दोन्ही नगरांवर कोसळली

आहे काय?

दू त : चहपॉचलटस मरण पावला आहे –चनदान मरणोन्मख तरी खचिति आहे . त्यािे प्राण राहतात

की आताि जातात अशा दोलायमान अवस्थेत आहे त.

थीस्यूस : त्याला कणी मारले ? त्याने आपल्या चपत्याच्या पत्नीिे शील जसे भ्रष्ट केले तसे दसऱ्या

कणाच्या पत्नीिे भ्रष्ट केले म्हणभन त्याने त्याच्यावर सभड घेतला की काय?

दू त : त्याच्या रथानेि त्यािे प्राण घेतले —आचण तझ्या शापांनी—जे तझा चपता–जो सागराचधपती

त्याच्याकडभ न तझ्या ओठांनी तभ तइया पत्रावर ओढवभन आणले स.

थीस्यूस : दे वाशपथ! म्हणजे पॉसायडान, तभ आपले चपत्यािे कतयव्य पार पाडले स तर! तभ माझा शाप

ऐकलास! आचण हे कसे घडभ न आले ? मला सांग! माझी बेइज्जत करणाऱ्या माणसाभोवती न्यायािा िास
कसा आवळला गेला?

दू त : आम्ही समद्रचकनाऱ्यावर—पाण्याच्या काठावरि घोड्यांना खरारा करीत आचण त्यांच्या

आयाळी चविरीत होतो, आचण आम्ही रडत होतो, कारण आम्हाला कळले होते की रोझीनमध्ये

येण्याजाण्यािे स्वातंत्र्य आता चहपॉचलटसला राचहले नव्हते . कारण हद्दपारीच्या दै न्यावस्थेिी चशक्षा तभ

त्याला चदली होतीस. हीि शोकप्रद कहाणी सांगत तो चतथे आमिेकडे आला; आचण त्याच्या चमत्रांिा आचण
त्याच्या अनिरांिा—त्याच्या सारखेि तरुण असले ल्या अनयायांिा मोठा पचरवार त्याच्या बरोबर आला.

थोड्या वेळाने तो रडायिा थांबला व तो आम्हाला म्हणाला, ‘‘हा सारा मभखयपणा आहे , पण माझ्या चपत्याच्या

आज्ञा पालन केल्याि पाचहजेत. गड्यांनो, माझे घोडे रथाला जंपा. आता ही माझी भभमी उरली नाहीं.’’ नंतर

अनु क्रमणिका

आमच्या पैकी प्रत्येकजण चहचररीने पढे झाला आचण अगदी लवकरि त्यािे घोडे जंपभन, रथ चसद्ध करून
आम्ही तो त्या राजपत्राजवळ उभा केला. हाकण्याच्या कठड्यावरून त्याने लगाम पकडले . मृगयेकचरता

पचरधान केले ल्या वस्त्राचनशीि रथात जाऊन आपल्या स्थानी उभा राचहला, आचण प्रथम त्याने आपले हात
उं िावले व प्राथयना केली, ‘‘झ्यभसदे वा, मी जर अपराधी असेन तर मला मृत्यभ येवो! माझ्या मृत्यभनंतर तरी

माझ्यावर त्याने कसा अन्याय केला आहे ते माझ्या चपत्याला कळभ दे .’’ आचण लगेि त्याने अंकश हाती
घेतला आचण तो त्याच्या घोड्यांना िेतवभ लागला; आचण आम्ही पचरिारक, आमच्या धन्याला आरगॉस
आचण एचपडॉचरआच्या सरळ मागावरून दौडत दौडत साथ करण्याकचरता त्यांच्या लगामाच्या बाजभने धावत
होतो. आम्ही रोझीन सरहद्द ओलांडभन चकनाऱ्यावरील एका चनमयनष्ट्य स्थळी पोहोिलो. तला माहीत आहे

की त्याच्या पलीकडे पळण, खाली सॅरोचनक समद्राकडे जाते . चतथेि आम्ही झ्यभसच्या वज्राघातासारखा

परंत पृर्थवीच्या गभातभन येणारा एक गंभीर गजयनेसारखा भीषण ध्वनी ऐकला. घोड्यांनी आपले कान

टवकारले आचण मस्तके वर उं िावली. ध्वनी कठभ न आला असावा यािा अंदाज घेत आम्ही यवक घाबरून

गेलो. पळणीत िटणाऱ्या लाटांकडे आम्ही पाचहले , आचण चतथे आम्हाला आभाळाकडे वर झे पावणारी एक
प्रिंड अलौचकक लाट चदसली; माझ्या दृचष्टपथातभन चतने केवळ ग्स्करॉनिीि भभमी झाकली असे नाही तर

इस्थमस आचण ॲस्ल्कॅचपअसिे खडकही झाकले . नंतर आणखीि प्रिंड होत, सवय बाजभंनी िेस उधळीत
सरसरत आचण िभत्कारत ती उिाळभ न चकनाऱ्याकडे झेपावली व त्या रथाकडे आचण िारही घोड्यांकडे चतने
मोिा वळवला आचण आपटभ न िटण्याच्या क्षणी त्या लाटे ने एक राक्षसी रानवट बैल बाहे र िेकला. त्याच्या

डरकाळीच्या धडकी भरचवणाऱ्या प्रचतध्वनीने सबंध धरणी दमदमली आचण त्यािे दशयनही मानवी दृष्टीला

अचतभयावह होते . चपसाट भयाने घोडे बजले . घोड्यांना हाताळण्याच्या आपल्या दीघय अनभवािा उपयोग
करून चहपॉचलटसने लगाम घट्ट पकडले व आपल्या पाठीमागे ते चपरगळभ न धरून वल्हे करी ज्याप्रमाणे

वल्ह्यावर ताकद लावतो त्याप्रमाणे त्याने त्यांच्यावर आपली सारी ताकद केंन्द्रीभभत करून ते खेिले . पण

त्यािा काही उपयोग झाला नाही. जणभ काही सारर्थयािा हात आचण लगाम आचण खोगीर आचण तो जड रथ

म्हणजे काहीि नव्हे अशा वृत्तीने बीडािी मखयंत्रणे दातात पकडभ न घोडे पढे उधळले ! जेव्हा त्याने त्यांिे

िौखभर उधळणे मऊ गवताकडे वळचवण्यािी धडपड केली, ते व्हा त्यांना भयाने बेभान करण्याकचरता व
पाठीमागे चपटाळण्याकचरता तो बैल त्यांच्यापढे उभा ठाकला होता. जेव्हा ते खडकाकडे चपसाटपणे उधळले

ते व्हा तो बैल त्यांच्या बाजभने अगदी जवळभ न आवाज न करता धावत होता. आचण मधभन—मधभन सरळ वाट
सोडभ न रथाला अगदी चभडत होता. शेवटी त्याने रथािा कणा खडकावर आपटभ न रथ हवेत चभरकावभन

चदला, नंतर चतथे भयंकर गदारोळ उठला—िाके, कणे, चखळे आचण िौकटी सगळीकडे वर उं ि उधळल्या.
लगामात गरिटला जाऊन दोरांच्या गच्च गाठीत आवळला गेलेला चहपॉचलटस लांबवर िरपटला गेला—
खडकावर त्यािे डोके जोराने आपटले , अंगाच्या चिध्या झाल्या; कानांना भयंकर वाटणाऱ्या आवाजात तो

घोड्यावर ओरडला. ‘‘थांबा! माझ्या स्वतःच्या अश्वशाळे त तम्ही वाढलात. तम्ही मला चिरडभ न मारणार
आहात काय?’’ नंतर तो आक्रंदत म्हणाला, ‘‘तात, तम्ही मला का शाप चदलात? मी चनरपराध आहे !
माझ्या साहाय्यास कणीि येणार नाही का?’’

खरोखर आमच्यापैकी बरे िजण साहाय्य करण्यास उत्सक होते, परंत आम्ही चकतीही धावलो तरी

मागेि पडत होतो. शेवटी–कसे घडले ते मला कळत नाही–त्याला जखडभ न टाकणाऱ्या लगामातभन तो
मोकळा होऊन बाजभस पडला. तो अजभन श्वसन करीत होता. पण त्यािा प्राण अगदीि क्षीण होऊन गेला
होता. घोडे दभ र खडकाळ भागात अदृश्य झाले होते–कठे गेले ते मी सांगभ शकत नाही; त्यािप्रमाणे ते
भयंकर अदभतही–तो बैल–अदृश्य झाले होते .

अनु क्रमणिका

महाराज, मी आपल्या प्रासादातील केवळ एक गलाम आहे , परंत आपला पत्र या भयंकर

अपप्रकारात अपराधी होता असे मला कधीि वाटले नाही; आचण जरी अचखल स्त्रीजातीने स्वतःला िास
लावभन घेतला तरीही, आचण त्याच्यावर अरोप करणाऱ्या पत्रांिी पवयतप्राय रास पडली तरीही मला तसे
वाटणार नाही; माझी खात्री आहे की चहपॉचलटस एक सदािारी माणभस आहे .

नारीवृंद : दै विक्र चिरत आहे ; आपत्ती मागभन आपत्ती कोसळत आहे त, दै वगती अचनवायय आहे ;

चतच्यातभन सटका नाही.

थीस्यूस : ज्याने या मृत्ययातना भोगल्या त्या माणसाचवषयी मला घणा वाटत होती, म्हणभन ते वृत्त

ऐकले ते व्हा मला आनंद झाला; परंत दे वांच्या आठवणीने आता मला धाक वाटतो आहे . चहपॉचलटस माझ्या
स्वतःच्या रक्तामासािा होता. जे घडले त्यामळे आता मला संतोषही होत नाही आचण खेदही वाटत नाही.

दू त : आम्ही आता काय करावे? मृत्यभच्या क्षणी तो इथे असावा म्हणभन त्याला इकडे आणावे काय?

की-तम्हाला कशाने समाधान होईल? चविार करा : तमिा पत्र या आघाताने घायाळ झाला आहे . माझा
सल्ला माना आचण त्याच्याशी आता असे कठोरपणे वागभ नका.

थीस्यूस : आणा त्याला इथं. माझ्या पत्नीिी बेइज्जत केल्यािे नाकारणाऱ्या माणसाला समोरासमोर

पाहभ द्या मला. म्हणजे माझे शब्द आचण दे वांिी करणी याने त्यािे अपराचधत्व प्रस्थाचपत होईल.
दू त जातो.
नारीवृंद : ॲफ्रॉडाइटी तभ दे वांच्या आचण माणसांच्या दराग्रही
अंतःकरणांना बंदीवान करून
हवे तसे वळचवते स!
तझ्या समवेत

िमकत्या पंखांनी इरॉस

आपल्या सावजाभोवती जलद चघरट्या घालतो,
पृर्थवीवर आचण क्षारसमद्राच्या
स्िट गीतावर तरंगतो,

जेव्हा तो वेडावले ल्या जीवांवर

आपल्या मधर मोचहनीने झडप घालतो
ते व्हा पवयतावरील छाव्यांनाही

त्याच्या सोनेरी पंखािे सामर्थयय प्रतीत होते .
मत्स्य आचण धरतीमाते च्या आिळांतभन
जीवन प्राप्त करून घेणारे ,

सभयाच्या नेत्रांतभन चजव्हाळ्यािी
ऊब चमळचवणारे असंख्य जीव
आचण–माणसांिी हृदयेही

त्या चवश्वमोचहनीला शरणागत होतात.

अनु क्रमणिका

ॲफ्रॉडाइटी–सवय जीवयात्रांिी राज्ञी म्हणभन
तभ एकटी मात्र अचधसत्तेने आचण
प्रचतष्ठेने साम्राज्य करतेस.

थीस्यूस आणि नारीवृंद ॲफ्रॉडाइिीच्या मूर्फतसन्द्मुि उभे आहे त. रं गमंचाच्या दु सऱया बाजूस
आर्फिमीझ णतच्या स्वतःच्या मूतीजवळ प्रकि होते . ती बोलू लागल्यावर सगळे णतच्याकडे वळतात.
आिे मीझ : थीस्यभस, इचजअसच्या राजपत्रा! मी तला आज्ञा करते .
ऐक, मी आर्मटमीझ, ले टोिी कन्या बोलते आहे
अरे करंट्या! तभ जे ऐकले आहे स त्यािा तला
आनंद का होत आहे ?

अत्यंत पापी वृत्तीने तभ तझ्या स्वतःच्या पत्रािा वध केला आहे स.
पराव्याचशवाय तभ तझ्या पत्नीच्या असत्य विनांवर
चवश्वास ठे वलास.

आता तझ्या चवनाशािी िळे तभ कशी पदरात घेतो
आहे स ते सवय जग पाहणार आहे !
आता नरकाच्या खोल गतेत

शरमे ने तभ तडाड लपचवशील की नाही?

का ददै वािी माचलका िकचवण्याकचरता
आकाशात उड्डाण करशील?
सज्जनांच्या सरळ जीवनात
तला आता स्थान नाही.

ती रं गमंचाच्या मयायाकडे येते.
थीस्यभस तझ्या अभागी जीवनािी वस्तग्स्थती मी तला स्पष्ट करून सांगते ; आचण माझ्या शब्दांनी

तझा मागय सकर होणार नाही परंत वेदना मात्र तीव्र होईल. इथे येण्यािा माझा पचहला हे तभ तझ्या पत्राच्या

अंतःकरणािा प्रामाचणकपणा उघड करून दाखवायिा म्हणजे मृत्यसमयी त्यािे नाव चनष्ट्कलं क होईल;
नंतर तझ्या पत्नीिा उन्माद—चकवा एका अथाने चतिी धीरोदात्तता उघड करायिी होती. ज्या दे वते िा मी

आचण कौमायावर भक्ती असले ले सवय आत्यंचतक द्े ष करतात चतने सतावल्यामळे व सारखी आरणी

लावल्यामळे िीद्रािे तझ्या पत्रावर प्रेम बसले . चतच्या सदसचद्वेक बद्धीने चवकारावर मात करण्यािी

धडपड केली. चतच्या इच्छे चवरुद्ध आखल्या गेलेल्या योजनेमळे ि चतिा मृत्यभ ओढवला; गप्तते िी शपथ
घ्यायला लावभन राणीच्या दाईने राणीिी व्यथा चहपॉचलटसला सांचगतली. सच्छीलते ने त्याने चतच्या

चवनवण्यािा प्रचतकार केला; तभ त्याच्यावर इतका अन्याय केलास तरी दे वांवरील श्रद्धे मळे त्याने शपथभंग

केला नाही; परंत चतिे गचपत उघड होईल म्हणभन भयभीत होऊन िीद्राने ते खोटे पत्र चलचहले आचण
कपटाने तझ्या पत्रािा वध केला- होय, कारण तझा चतच्यावर चवश्वास बसला.
थीस्यूस : माझ्या मला! हाय! माझ्या मला!
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आर्फिमीझ : माझे शब्द जीव्हारी लागतात ना, थीस्यभस? पढे ऐक, कारण तला अजभन आणखी

सोसायिे आहे . तभ जाणतोसि की तझ्या चपत्याने तला तझ्या तीन शापविनांच्या पभतीिे सामर्थयय प्रदान केले

होते? पचहला शाप तभ अत्यंत दष्टपणे तझ्या पत्राला दे ऊन त्यािा दरुपयोग केला आहे स अरे , तो तभ एखाद्या

शत्रभला द्यायला हवा होतास. तझ्या चपत्याने, सागराचधपतीने, जे दे ण्यास तो बांधला गेला होता, ते सवय तला
चदले . त्याने विन चदले होते : आचण म्हणभन झाला तो मभखयपणा त्यािा नव्हता. आता त्याच्या आचण माझ्या

दृष्टीने तभ दोषपात्र आहे स. पराव्यािी चकवा भचवष्ट्यदशी मागयदशयनािी वाट न पाहता, िौकशीला जागा न
ठे वता चकवा काळाच्या संथ अन्वेषणािी प्रचतक्षा न करता अश्र्लाध्य घाईने तभ तझा शाप चभरकवलास आचण
तझ्या पत्रािा वध केलास.

थीस्यूस : हे दे वते , मला आता मरण दे !
आर्फिमीझ : तभ महापाप केले आहे स. तरीही तभ केले ल्या पापालाही क्षमा चमळण्यािी अजभनही

शक्यता आहे . कारण ॲफ्राडाइटीने आपला रोष शमचवण्याकचरता हे सवय घडावे अशी योजना केली होती,
आचण दे वतांिा एक दं डक आहे की कणीही दसण्यािा हे तभ असिल करण्यािा प्रयत्न करायिा नाही. परंत
त्याला जे काही करावयािे असेल ते करू द्यावे. मी तला स्पष्ट सांगते , झ्यभसिे आचण त्याच्या दं डकािे मला
भय वाटत नसते तर अचलप्तपणे बाजभस राहभ न चहपॉचलटस मृत्यमखी पडत असले ला पाहण्यािी मानहानी

मी कधीही सहन केली नसती, कारण तो मला सवय माणसांत अत्यंत चप्रय होता. तला सत्य माहीत नव्हते .
प्रथमतः ही वस्तग्स्थती तला घोरतम अपराधाच्या दोषापासभन मक्त करते . नंतर तझ्या पत्नीने स्वतःच्या
मृत्यभंने तीने केले ल्या आरोपािी सत्यासत्यता पडताळभ न पाहणे अशक्य केले . आचण अशा तऱ्हे ने तझा

चतच्यावर चवश्वास बसेल हे चनचित केले , आचण याप्रमाणे ददै वािा हा महापभर मख्यतः तझ्यावर लोटला;
परंत मलाही दःख होत आहे . कारण सज्जनांच्या मृत्यभिा दे वांनाही आनंद होत नाही; परंत पापी माणसािा
आम्ही त्याच्या पत्रासचहत, कलासचहत सवयनाश करतो.

नारीवृंद : पाहा! तो करुणास्पद अवस्थेत असले ला चवकलांग राजपत्र इकडे येत आहे , त्यािे उमदे

अवयव चवग्च्छन्न झाले आहे त, त्यािे संदर मस्तक घायाळ झाले आहे . हे यातना भोगणाऱ्या राजकला!
दे वांच्या सत्तेने एका चदवसात तझ्यावर दोनदा आघात केला आहे आचण तझ्या नचशबी चलचहले ल्या दःखािा
घोर कमयभोग प्रत्यक्षात उतरवला आहे .

णशकाऱयाच्या आधाराने णहिॉणलिस प्रवेश करतो.
णहिॉणलिस :
माझ्याकचरता शोक करा!

चपत्यािा शाप चन पॉसायडानिी शक्ती
यांनी चवद्ध झाले ल्या,
सारख्याि अन्यायी

दे वांनी आचण माणसांनी
पायदळी तडचवले ल्या,

माझ्याकचरता शोक करा, रुदन करा,
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भयंकर वेदनेने माझे मस्तक चछन्न झाले आहे ,

यातनेच्या स्पंदनाने माझ्या मेंदभला झटके येत आहे त.
खभप झाले आता हे !

माझ्या डोळ्यांपढे अंधेरी येत आहे .
मला खाली चवसावभ द्या.

(ते त्याला खाली ठे वतात)

माझ्या हाताने घास भरचवले ल्या अश्वांनो!
तमच्या करंट्या शक्तीने
माझा दे ह तडवभन

माझा प्राण घसमटभ न टाकला आहे .

माझ्या गात्रांतभन िैतन्य चहरावभन घेतले आहे !
गड्यांनो, दे वांना स्मरून तरी
चजथे मांस उघडे पडले आहे
चतथे हळवारपणे स्पशय करा.

माझ्या उजव्या बाजभला कोण उभे आहे ?
घट्ट धरून मला सावकाश उिला.

माझ्या चपत्याच्या अन्यायी शापाने अपराधाने चवद्ध झाले ल्या—
माझी यातना

झ्यभस, तला चदसत आहे काय?

मी पचवत्र अंतःकरणाने दे वांिी आराधना केली,
मी चनष्ट्पाप आिरणात अग्रणी होतो,
तो मी आता जीवलोकापासभन दभ र

अंधाऱ्या जगािी वाटिाल करीत आहे .
आचण मी जात असताना

मृत्यभिे डोळे मला चदसत आहे त.

सहनशीलते ने मी माझ्या शेजाऱ्यावर प्रेम करून
त्यािी सेवा करण्यािा प्रयत्न केला—
पण तो व्यथयि झाला.

आता वेदनेने यातनामय पाय माझ्या शरीरावर
ठे वला आहे .

मला जाऊ द्या,

मला आता रोखभ नका,

तर मृत्यभला येऊन माझी यातना बरी करू द्या;

आचण तम्हाला जर माझी कणव येत असेल तर
त्वचरत मरण्यास मला सहाय्य करा!

चवद्ध करणाऱ्या भाल्यावर माझे प्रेम आहे ;
ये कठोर धारे !

माझे हृदय भवन कर.

आचण माझ्या जीवाला हळभ हळभ चनद्राधीन कर!
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आता माझ्या चपत्याच्या घातकी शापातभन,
चवस्मृतीत लीन झाले ल्या
पभवयजांनी चमळचवले ला

रक्तपाताच्या अपराधािा कराल वारसा

अधीरते ने चनयक्त वारसावर झे पावत आहे .
तो माझ्यावर कोसळत आहे
का?

पण का?

मी तर काही अपकृत्य केले ले नाही!
काय म्हणभ मी आता?

माझ्या आत्म्याला चदलासा कसा लाभेल?
आचण यातनांिा अंत कसा गाठभ ?

मृत्यो : तझ्या कठोर चनियी कराने
चनशेच्या आचण चनद्रे च्या भभमीत
मला चिरंतन खोल चनजव!

आर्फिमीझ : चबिारा जीव, चबकट जोखडाने चवव्हल झाला आहे ! तझ्या उदात्त अंतःकरणानेि तझा

नाश केला आहे .

णहिॉणलिस : आहा! स्वगीय गंधािा चनःश्वास! दे वते तझा स्वर कानी आला आचण माझी यातना

हलकी झाली. आर्मटमीझ तभि का ती? खरे ि या स्थळी आली आहे स का?

आर्फिमीझ : होय, बापड्या जीवा, मीि आहे ती. दे वामध्ये तला माझ्याहभ न अचधक जवळिा दसरा

चमत्र नाही.

णहिॉणलिस : दे वते , माझी अवस्था कशी आहे हे तभ पाहते आहे स ना?
आर्फिमीझ : पाहते आहे मी; परंत माझ्या डोळ्यांना आसभ ढाळता येत नाहीत.
णहिॉणलिस : मृगयेत तझ्या सेवल
े ा कणी नाही.
आर्फिमीझ : कणी नाही! तभ माझा आवडता सोबती होतास, आचण आता तभ आसन्नमरण आहे स.
णहिॉणलिस : तझे घोडे करणात न्यायला, तझ्या मभतीिे रक्षण करायला आता कणी नाही.
आर्फिमीझ : ॲफ्रॉडाइटीच्या दष्ट कपटकारस्थानाने हे घडवभन आणले आहे .
णहिॉणलिस : ॲफ्रॉडाइटी! अस्सं! तर मग मला कोणत्या दे वते ने मारले हे मला आता उमगले .
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आर्फिमीझ : तझ्या चतजचवषयीच्या बेपवाईिा चतला राग होता, आचण तझ्या पाचवत्र्यािा ती

चतरस्कार करीत होती.

णहिॉणलिस : आता मला ते स्पष्ट समजभन आले आहे . चतने आम्हा चतघांिा सवयनाश केला
आर्फिमीझ : तभ आचण तझा चपता, आचण तझ्या चपत्यािी पत्नी.
णहिॉणलिस : माझ्या चपत्याने माझ्यावर अन्याय केला तरीही मला त्यािी दया येते आहे .
आर्फिमीझ : त्याला िसचवले गेले : एका दे वते नेि तशी योजना केली होती.
णहिॉणलिस : तात, आज तम्हाला चकती दःख सोसावे लागते आहे !
थीस्यूस : माझ्या मला, माझे काळीज िटभ न गेले आहे रे ! आता जीवन मला घृणास्पद वाटते आहे .

वाटते .

णहिॉणलिस : तमिेि जरी िकले असले तरी मला माझ्यापेक्षा तझ्याचवषयीि अचधक अनकंपा

थीस्यूस : मला, दे वाने तझ्या ऐवजी मला मृत्यभ द्यावा!
णहिॉणलिस : तमच्या चपत्याच्या शापसामर्थयय प्रदानापासभन तम्हालाही काहीि आनंद चमळाला नाही.
थीस्यूस : तो शाप माझ्या ओठांनी कधीि उच्चारला गेला नसता तर!

होतात!

णहिॉणलिस : ते का! तम्ही तर त्या वेळी मला ठार मारले असतेत—तम्ही ते व्हा इतके संतापला

थीस्यूस : दे वांनी माझी िसवणभक करून रास्त चविारापासभन मला दभ र ठे वले .
णहिॉणलिस : माणसाच्या शापािा दे वावर पचरणाम होत असता तर!
आर्फिमीझ : शापवाणी उच्चारण्यािी तला
आवश्यकता नाही.

पाताळातील अंधारी खोल गव्हरे ही
ॲफ्रॉडाइटीच्या क्रोधाने

तझ्या आत्म्यात्च्या पाचवत्र्यावरील
रोषाने

तझ्या दे हावर केले ल्या

या चनष्ठर अन्यायािा प्रचतशोध
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घेण्यात अडथळा आणभ शकणार नाहीत

मी चतच्यावर²⁰ सभड घेईन.

या माझ्या अचजक्य िापाने
माझा स्वतःिा हात

योवय परतिेड करण्याकचरता

चतच्या हृदयाला अत्यंत चप्रय असले ल्या
मृत्यलोकीच्या परुषावर
घाव घालील
आचण तला,

हे असहाय यवक,

रोझीन नगरीत सवोच्च मानािे स्थान
मी दे ईन.

अचववाचहत यवती चववाहापभवी त्यांच्या कं तलािी
बट तझ्याकचरता कापतील!
यगानयगे

तझ्या मृत्यभचवषयीच्या

कमाचरकांच्या शोकगीतांसह
अश्रभंिे महापभर

तझ्याकचरता लोटतील.

आचण त्यांिे संगीतनैपण्य

तझ्या शोककथांतभन चनत्य आचवष्ट्कृत होत राहील.
िीद्रािे नावही स्मृतीत राहील

आचण गीतांमधभन चतच्या तझ्यावरील
प्रीतीिी प्रशंसा होईल.

थीस्यभअस, तझ्या स्वतःच्या चपत्यािी,
इचजअसिी आठवण कर :

तझ्या पत्राला आचलगन दे ऊन
त्याला तझ्या हृदयाशी घे.

त्यािा मृत्यभ हे तझे प्रेचरत नव्हते .

दे वांनी तसे चवचहत केले म्हणजेि
माणसाच्या हातभन पाप घडते.
चहपॉचलटस,

तभ तझ्या चपत्यािा चतरस्कार करू नकोस,
कोणत्या चनयतीने तझे जीवन नष्ट केले
ते तला आता समजले आहे .

आता मी तझा चनरोप घेत आहे :
मला मृत्यभकडे पाहायिे नाही

चकवा मृत्यभच्या यातनांनी माझी दृष्टीही
कलं चकत करायिी नाही;
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आचण आता तभ तझ्या अंताजवळ आहे स
मला चदसत आहे .

णहिॉणलिस : अखेरिे अचभवादन असो, अमर कमारी!
आपली दीघय संगती

तोडभ न टाकणे तला सोपे आहे ग!

जशा पभवी मी तझ्या आज्ञा पाळल्या आहे त
तसेि तझी इच्छा आहे म्हणभन मी
माझ्या चपत्याला क्षमा करतो.

अंधार आता माझ्या डोळ्यांवर झापड घालीत आहे
तात, मला तमच्याजवळ घ्या.
मला वर उिला.

थीस्यूस : हे काय मला? माझे काळीज चिरणार आहे स का तभ?
णहिॉणलिस : मी मृत्यभच्या दाराजवळ उभा आहे , आचण ती उघडताना मला चदसत आहे त.
थीस्यूस : आचण तभ मला अपराधी आचण कलं चकत असा ठे वन
भ ि जाणार आहे स?
णहिॉणलिस : नाही, नाही! मी आज तम्हाला माझ्या मृत्यभच्या उत्तरदाचयत्वातभन मक्त करीत आहे !
थीस्यूस : काय? तभ मला रक्तपाताच्या लांच्छनातभन मक्त करणार आहे स?
णहिॉणलिस : आर्मटमीझच्या चवजयी धनष्ट्यािी शपथ, मी तम्हाला दोषमक्त करीत आहे .
थीस्यूस : चप्रय पत्रा, तझ्या चपत्यापढे तभ चकती उदार अंतःकरण उघड करीत आहे स!
णहिॉणलिस : तमिे औरस पत्र माझ्यासारखेि व्हावेत अशी प्राथयना करा.

थीस्यूस : चनष्ट्कलं कपणे मरणाऱ्या उदारधी आत्म्या!
णहिॉणलिस : नमस्कार तात! नमस्कार! चनरोपािा प्रणाम घ्या!
थीस्यूस : माझा आता त्याग करून जाऊ नकोस रे ! धीर धर! माझ्या मला!
णहिॉणलिस : धीर धरण्यािी माझी वेळ आता सरली आहे .
मी आता संपलो आहे तात,
त्वचरत माझे मख
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माझ्या उपवस्त्राने झाका.
तो प्राि सोडतो

थीस्यूस : ॲथेन्सच्या भभमी, सकीती भभचषत नगरीच्या
सरहद्दींनो!
याच्याहभ न थोर परुष कधी झाला होता का?

याहभ न अचधक दःखद कहाणी कधी घडली होती का?
ॲफ्रॉडाइटी! तझ्या कठोर कपटनीतीने

माझे अंतःकरण कसल्या अचवरत
अश्रभपातािे आचण व्यवस्थेिे
चिरंतन वसचतस्थान

होऊन राहणार आहे ?
नारीवृंद : अनपेचक्षत दःखाने प्रत्येक हृदय
आता सारखेि ग्रासले गेले आहे .

सवय नेत्रांतभन ओघळणाऱ्या अश्रभंिा
शोकपभणय नाद चनमाण होईल.
तो उदारधी होता :
म्हणभनि

प्रत्येक चजव्हे वरून

दीघयस्वराने उठणारी
स्तती आचण शोक

साऱ्या भभलोकावर चननादत राहतील
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िणरणशष्ट
संदभश िीिा
१. थीस्यूस
इथ्रािा पत्र, थीस्यभस अत्यंत बचद्धमान, दे खणा, बलवान आचण साहसी चनपजला. तो मोठा होताि

इचजअसच्या संकेताप्रमाणे इथ्राने त्याला त्याच्या चपत्याचवषयी सांचगतले व चनर्मदष्ट चशले कडे नेले;, त्याने ती
चशला लीलया उिलली व आपल्या चपत्यािे खडग व िढाव या वस्तभ हस्तगत केल्या. इथ्रािा चपता चपर्थयभस
याने त्याला अथेन्सला त्याच्या चपत्याकडे जाण्याकचरता एक ससज्ज गलबत दे ऊ केले . परंत सरचक्षत
जलमागाने अथेन्सला जाण्यापेक्षा साहसपभणय खष्ट्कीच्या मागाने जाण्यािा त्याने चनिय केला. हक्यल
य ीझ हा
त्यािा िलतभाऊ असल्यामळे त्याच्या ठायी साहसीवृत्ती होतीि.

रोझीन ते ॲथेन्सच्या मागावर लटारूंिा िार उपद्रव असे. त्यांिा नायनाट करण्यािी त्यािी इच्छा

होती. हे लटारू ज्या पद्धतीने वाटसरूंिा वध करीत त्याि पद्धतीने त्यांिा शेवट करायिा असे त्याने

ठरचवले . इस्थमस जवळ चसनीस राहात असे. तो इतका शग्क्तमान होता की पाईनवृक्ष वाकवभन त्यांिे शेंडे

जचमनीला टे कवीत असे. जवळजवळिे असे दोन वृक्ष वाकवभन वाटसरूिे दोन्ही हात दोन वृक्षांना बांधभन तो

ते वृक्ष सोडभ न दे त असे. ते वृक्ष वरती जाताि उतारूिी दोन शकले होत असत. चसनीसला थीस्यभसने त्याि
प्रकारे मारले .

पढे प्रवास करीत तो समद्रचकनाऱ्याजवळील उं ि कपारीकडे आला. ते थे ल्स्करॉन हा लटारू

राहात असे. तो एका खडकावर बसत असे व वाटसरूंना त्यािे पाय धवावयास लावीत असे वाटसरू पाय
धण्याकचरता वाकताि त्याला लाथ मारून कपारीवरून समद्रात ठोकरून दे त असे. थीस्यभसने त्यािे पाय
धण्यािे नाकारले व त्यालाि उिलभ न समद्रात िेकभन चदले . त्याने इतर अनेक लटारूंिा असाि शेवट
केला.

ॲथेन्सला पोहोिण्यापभवीि त्यािी कीती इचजअसपयंत पोहिली होती. परंत हा यवक आपला पत्र

आहे हे त्याला माहीत नव्हते. मीचडआ त्या वेळी इचजअस जवळ राहात होती. चतला इचजअसपासभन मे डस
हा पत्र झाला होता. थीस्यभसला चतने ओळखले होते व मत्सराने चतने त्याला इचजअसच्या हातभनि चवषप्रयोग

करण्यािी योजना आखली, परंत ऐनवेळी थीस्यभसने आपले खडग उपसले व खङगािी खभण पटभ न
इचजअसने त्याला आपला पत्र म्हणभन ओळखले . तोि ॲथेन्सिा वारस ठरला.

क्रीिचा राजा चमनॉस यािा पत्र ॲन्ड्रोचजअस अचतथी म्हणभन इचजअसकडे आला असताना

इचजअसने त्याला एका साहसाच्या कामचगरीवर पाठचवले , त्यात तो मारला गेला या मृत्यभिा सभड
घेण्याकचरता चमनॉसने ॲथेन्सवर स्वारी केली व इचजअसिा पराभव केला. तहािी एक अट म्हणभन अथेन्सने
खंडणी म्हणभन दर नऊ वषांनी सात यवक व सात यवती क्रीटला पाठचवण्यािे इचजअसने मान्य केले . हे

कैदी पॅचसिीला वृषभापासभन झाले ल्या मॉयन्टॉरला बळी म्हणभन पाठचवले जात. थीस्यभस अॅथेन्सला

आल्यावर हे बळी पाठचवण्यािी चतसरी खेप लवकरि आली. या यवकयवतींच्या माताचपत्यांिा शोक पाहभ न
थीस्यभसने आपण स्वतः एक बळी म्हणभन जायिा चनणयय घेतला. मॉयन्टॉरला ठार मारण्यािा त्यािा चनिय
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होता. मोठ्या अचनच्छे ने इचजअसने या साहसाला अनमती चदली. हे बळी काळी चशडे लावले ल्या
गलबतातभन पाठवीत असत. थीस्यभस यशस्वी होऊन आला तर परतताना पांढरी चशडे लावायिी असा
संकेत ठरला.

अॅणरअडनी : गलबत क्रीटला पोहिल्यानंतर चमनॉसिी कन्या अॅचरॲडनीने त्याला पाचहले व चतिे

त्याच्यावर प्रेम बसले . ‘‘तभ जर मला अथेन्सला तझी पत्नी म्हणभन घेऊन जाशील तर मॉयन्टॉरला ठार
करण्यात साहाय्य करीन’’ असा चतने थीस्यभसला गप्तपणे चनरोप पाठचवला. त्याने चतिी मागणी मान्य केली

व चतने चडडॅलसच्या साहाय्याने चनर्ममले ल्या भभलभभलैय्यातभन बाहे र पडण्यािी यक्ती त्याला सांचगतली, त्याने
मायन्टॉरला ठार मारले , व अॅचरअॅडनीला घेऊन तो गलबतातभन अॅथेन्सला परत चनघाला. नॅक्सॉस या

बेटावर थीस्यभसने चतला सोडभ न चदले , चकवा त्यांिी िकामभक झाली असेल. परंत अॅचरअॅडनी ॲथेन्सला
पोहोिली नाही खरी. कणी म्हणतात डायोचनससने त्याला स्वप्नात धमकी चदली. डायोचनससिे

अॅचरॲडनीवर प्रेम होते—आचण डायोचनससच्या भयाने त्याने अॅचरअॅडनीिा त्याग केला. डायोचनससने
चतच्याशी चववाह केला. चतच्या मृत्यभच्या अनेक कथा आहे त.

या सवय प्रकारात थीस्यभस आपल्या गलबताला पांढरी चशडे लाववयास चवसरला. वृद्ध इचजअस

त्यािी उत्कटते ने प्रतीक्षा करीत होता. त्याने गलबतािी काळी चशडे पाचहली व समद्रात उडी घेऊन जीव

चदला म्हणभन त्या समद्राला इचजअन समद्र म्हणतात. असे म्हणतात की थीस्यभसने हक्ययलीझच्या अमेझॉन
चवरुद्धच्या यशस्वी मोचहमे त भाग घेतला व लटीतील त्यािा भाग म्हणभन अमे झॉनिी राणी ॲग्न्टओपी त्याला

चमळाली. ती त्यािी पत्नी नव्हती, परंत त्याच्यापासभन चतला चहपॉचलटस झाला. ॲग्न्टओपीिी बहीण
ओरे चथया चहने थीस्यभसवर सभड घेण्याकचरता ॲथेन्सवर स्वारी केली. या यद्धात अॅग्न्टओपी थीस्यभसिी
प्रेयसी म्हणभन त्याच्या बाजभने शौयाने लढली. मॉलपॅचडआने या यद्धात चतला ठार मारले अशी कथा आहे .

परंत या यद्धातभन ती वािली असावी. पढे त्याने क्रीटिा राजा ड्यभकॅचलअन याच्याशी तह केला त्या वेळी

डे ल्िीच्या आज्ञेनसार त्याने अॅग्न्टओपीला ठार केले व ॲचरॲडनीिी व ड्यभकॅचलअनिी धाकटी बहीण िीद्रा
चहच्याशी चववाह केला.

यापढील कथाभाग प्रस्ततच्या ‘चहपॉचलटस’ या शोकनाटकात आला आहे .
२. अमे झॉन
अमे झॉन या एअरीज आचण नाइअड हमोचनआ यांिी संतती होत. हक्यल
य ीझच्या नवव्या कामचगरीत

यचरग्स्यअसिी कन्या अडमे टी चहच्याकचरता अमे झॉन राणी चहपॉलाइटीिा सवणािा कमरपट्टा
आणण्याकचरता तो थीस्यभस आचण इतर वीरांबरोबर अमेझॉनच्या राज्यात गेला होता. या मोचहमेतील त्यािा
लटीिा वाटा म्हणभन हक्ययलीझने अमे झॉनिी राणी अग्न्टओपी थीस्यभसला चदली. परंत त्यांिी ही यती

सखावह ठरली. अॅग्न्टओपीच्या मनात थीस्यभसचवषयीिी प्रेमभावना चनमाण झाली होती. थीस्यभस आचण
अॅग्न्टओपीच्या भेटीच्या बऱ्याि कथा प्रिचलत आहे त. अॅग्न्टओपीला सोडवभन आणण्याकचरता पढे

अमे झॉनांनी ॲथेन्सवर स्वारी केली. परंत थीस्यभसने त्यांिा पराभव केला. या यद्धात अॅग्न्टओपी त्याच्या
बाजभने मोठ्या शौयाने लढली. परंत चतच्या बचहणीच्या ओरे चथआच्या, हातभन ती मारली गेली.
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परंत सत्य हे ही असण्यािी शक्यता आहे की अॅग्न्टओपी त्या यद्धात मारली गेली नाही. थीस्यभसला

चतिा पढे वध करावा लागला. कारण डे लिीच्या दे ववाणीने त्याला तशी आज्ञा केली. हा वध त्याने क्रीटिा
राजा ड्यभकॉचलअन याच्याबरोबर मैत्रीिा तह केला त्या वेळी थीस्यभसने ड्यभकॉचलअनिी बहीण िीद्रा

चहच्याबरोबर चववाह केला. अॅग्न्टओपी ही थीस्यभसिी धमयपत्नी नव्हती. थीस्यभसने िीद्राबरोबरच्या
चववाहसमारंभात ती सशस्त्र चशरली व पाहण्यांिा वध करण्यािी चतने धमकी चदली. थीस्यभस व त्याच्या
चमत्रांनी चनकराच्या झंजीत चतला ठार केले . चतने थीस्यभसला चहपॉचलटस या पत्रािा लाभ करून चदला
होता.

३. णिथ्यूस
चपर्थयभस आचण रोझन हे पेलॉप्सिे पत्र होते . ते पीझाहभ न एचटअस राज्यात सहभागी होण्याकचरता

आले . एचटअसने ॲग्न्थआ आचण हायपेचरआ या नगरांिी स्थापना केली, परंत त्याला सत्ता िार काळ
भोगता आली नाही. रोझीनच्या मृत्यभनंतर चपर्थयभसने दोन्ही नगरांिे संयक्त राज्य स्थाचपले आचण त्याला
रोझीन हे नाव चदले . चपर्थयभस हा त्याच्या काळातील एक चवद्ान तत्त्वज्ञ परुष होता.

तो पीझा येथे असतानाि बेलरिॉनने यािी कन्या इथ्रा चहला मागणी घातली होती, परंत

चववाहापभवीि अप्रचतष्ठा होऊन त्याला कॅचरआला चनघभन जावे लागले . या प्रकाराने चपर्थयभस दःखी झाला

होता. मीचडआच्या मंत्रप्रभावाने त्याने इचजअसला मद्यपानाच्या नशेत इथ्राच्या शय्येवर पाठचवले . त्याि
रात्रीच्या उत्तर भागात पॉसायडाननेही चतिा उपभोग घेतला. इचजअस जागा झाला ते व्हा आपण इथ्राच्या

शय्येवर आहोत असे त्याला आढळले . त्याने चतला सांचगतले की चतला जर पत्रलाभ झाला तर त्यािे
रोझीन येथेि गप्तपणे पालन करावे. त्याने आपले खडग व िढाव एका प्रिंड चशले खाली लपवभन ठे वले व
त्यािा पत्र मोठा होऊन ती चशला उिलभ शकला तर त्या वस्तभ घेऊन त्याला अॅथेन्सला त्याच्याकडे पाठवावे
असा संकेत सांचगतला.

इथ्राला पत्रलाभ झाला व तो मोठा झाला. तोि थीस्यभस. पॉसायडनने त्याच्या चपतृत्वािा मान

उदारमनाने इचजअसकडे चदला. पण ही कदाचित चपर्थयभसने हे तपरःस्सर पसरचवले ली अिवाही असण्यािी
शक्यता आहे . थीस्यभसने अमेझॉनला झाले ल्या चहपॉचलटसला लहानपणापासभन चपर्थयभसकडे ि ठे वले होते .
४. फीरा
राजा चमनॉसपासभन पॅचसिीला अँड्रोचजअस, कॅचरअस व वलॉकस हे पत्र व अॅकॅकॅलीझ, ॲचरअॅडनी

व िीद्रा या कन्या झाल्या. िीद्रािा थीस्यभसबरोबर चववाह झाल्यानंतर थीस्यभसने चहपॉचलटसला चपर्थयभसकडे
पाठचवले . चपर्थयभसने त्यािा रोझीनिा भावी वारस चहपॉचलटस म्हणभन घोचषत केले व त्यािा संभाळ केला.

त्यािी अमे झोनमाता अॅग्न्टओपी चहच्याकडभ न चहपॉचलटसच्या ठायी कमारी दे वता आर्मटमीझ

चहच्याचवषयी अनन्यसाधारण भक्ती उत्पन्न झाली होती. त्याने रोझीन येथे अर्मटमीझिे नवे मंचदर बांधले .
ॲफ्रॉडाइटीला हा आपला घोर अपमान झाला असे वाटले . म्हणभन िीद्रा जेव्हा एल्यभचशअन चवधीला
उपग्स्थत राहील ते व्हा चतच्या मनात चहपॉचलटसचवषयी अचनवार प्रेमभावना चनमाण करावयािी असा
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ॲफ्रॉडाइटीने चनिय केला. त्या चवधीला चहपॉचलटस शभ्रवस्त्रे पचरधान करून आला. त्याच्या मस्तकावर
पष्ट्पमाला होत्या, आचण जरी त्यािे रूप राकट मदानी होते तरी िीद्राला तो आवडला.

त्या वेळी थीस्यभस चपचरथॉसबरोबर थेसलीला गेला होता. चकवा टाटय रसला गेला होता.

चहपॉचलटसच्या पाठोपाठ िीद्रा रोझीनला गेली. चतथे चतने ॲफ्रडाइटीिे मंचदर बांधले . त्या मंचदरातभन ती
चहपॉचलटसच्या व्यायामशाळे त िोरून पाहत असे चतथे चहपॉचलटस संपभणय चववस्त्रावस्थेत क्रीडा करीत असे.
त्या मंचदरात एक पराणा मटय लवृक्ष होता चहपॉचलटसिे मदानी रूप पाहभ न िीद्रा व्यथय आवेगाने आपल्या
केसातील रत्नजचडत कटा त्या वृक्षाच्या पानात खपसत असे आचण अजभनही त्या पानांना चछद्रे असतात.
िीद्राने या मंचदरािा असा उपयोग केला म्हणभन त्या मंचदराला िोरून पाहणाऱ्या ॲफ्रॉडाइटिे मंचदर असे
म्हणतात. पढे चहपॉचलटसने अचखल ॲथेन्सच्या क्रीडा समारोहात भाग घेतला ते व्हाही िीद्राने

अॅक्रोपोचलसवरील ॲफ्रॉडाइटच्या मंचदरािा असाि उपयोग केला. त्या वेळी तो थीस्यभसच्या प्रासादाति
राचहला होता.

या पढील कथाभाग ‘चहपॉचलटस’ या प्रस्तत शोक नाटकात आला आहे .
५. िॅलॅन्द्िाईडस :
इचजअसच्या मृत्यभनंतर थीस्यभस ॲथेन्सच्या गादीवर आला. आपली सत्ता चनवेध करण्याकचरता

त्याने पॅलस व त्यािे उरले ले पन्नास पत्र सोडभ न आपल्या सवय चवरोधकांिी हत्या केली. (पॅलसच्या पत्रांना
पॅलॅन्टाईडस म्हणत असत.) पढे त्याने पॅलसच्या पत्रांिीही हत्या केली. या हत्याकांडाबद्दल अॅपोलोच्या

मंचदरात त्याच्यावर दोषारोपण करण्यात आलें . त्याने ‘समथयनीय हत्येिा’ बिाव पढे केला व तो चनदोष
सटला. तोपयंत हत्या व सदोष मनष्ट्यवध यामध्ये कायदे शीर िरक केला जात नव्हता. परंत या
पापक्षालनाथय त्याने स्वेच्छे ने एक वषे दे शान्तर करण्यािे प्रायचित्त स्वीकारले . त्या काळात तो रोझीन येथे
राचहला होता. त्यािा अमे झॉनपासभन झाले ला पत्र चहपॉचलटस टोझीनवर राज्य करीत होता.
६ कोरस
कोरस हा शब्द ग्रीक choreuein (नृत्य करणे) यावरून आला आहे . कोरस म्हणजे वृन्द. मखवटे

(masks) घातले ल्या वृन्दाच्या संगीतप्रधान धार्ममक नृत्यप्रकारातभन ग्रीक शोकनाट्यािा उदय झाला असें

मानतात कोरसमधे भाग घेणाऱ्या व्यक्तींिी (नटांिी) संख्या चनचितपणे मयाचदत केले ली नव्हती.
ईग्स्कलसने आपल्या ‘सप्लायंट’ या नाटकातील कोरसमधे पन्नास नटांिा समावेश केला आहे . तर

‘पर्मशअन’मधे १२ ते १५ नटांिा केला आहे . ‘ओड’ या काव्यप्रकारािा वृन्दगानाकचरता उपयोग केला जात

असे-त्याला कोरल ओड (choral ode) असे म्हणत असत. या काव्याच्या पंक्ती गाइल्या जात असताना
कोरसमधील सवयच्या सवय चकवा काही थोड्या व्यक्तीि गायनात सामील होत असत.

ग्रीक शोकनाट्यािे (व हास्यनाट्यािेही) धार्ममक व सामभचहक स्वरूप चविारात घेतल्यास

कोरसच्या मभळप्रवृत्तीही लक्षात येण्यासारख्या आहे त. इ. सनाच्या पािव्या शतकात ग्रीक नाट्याला
धमातीत स्वरूप प्राप्त झाले तरीही कोरसिे नाट्यातील स्थान ढळले नाही चकवा त्यािे पारंपचरक स्वरूपही
बदलले नाही. परंपरागत धमािे आचण समाजजीवनािे उदगान त्यातभन अचवरतपणे उमटत राचहले .
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नाट्यातील कोरसच्या कायामळे कोरसला सतत बळकटी चमळत गेली, कारण कोरस नाट्यवस्तभतील
घटनांत समाजािे संक्षेपाने प्रचतचनचधत्व करीत असे. व्यक्तीच्या जीवनातील घटनांिा सामाचजक आशय
व्यक्त करीत असे. व्यक्तीच्या जीवनातील िढउताराबरोबर ग्रीक नाट्यातील कोरसच्या भावना समरस

होत. भय, आियय, शोक, आचण आनंद या व्यग्क्तजीवनातील भावनांशी तदरूप होऊन नाट्यातील
घटनांवर सामाचजक व नैचतक प्रकाश टाकण्यािे कायय कोरसच्या माध्यमातभन नाटककार साधत असत.

कोरस हे नाट्यामधील चनयोचजत भावचनक पचरणाम साधण्यािे कवींिे एक अत्यंत प्रभावी साधन

होते . कवींनी त्यािा उपयोग चवचवध हे तभंनी चवचवध प्रकारे केला आहे .

(१) भभतकाळािे अन्वेषण करून वतयमानकाळावर भाष्ट्य करण्यािा व भचवतव्यात डोकावभन

पाहण्यािा प्रयत्न कोरसमधभन नाटककारांनी केला आहे . (२) चभन्न कालखंड जोडण्यािे कायय कोरसमळे

साधता येते. घटनांिे क्रमवार दशयन रंगमंिावर घडचवले असता काळािी तीव्र जाणीव होत असते .
कोरसच्या प्रयोगामळे काळाच्या अग्स्तत्वािी ही जाणीव नष्ट होते चकवा क्षीण होते . (३) कोरसमळे

परंपरागत सामाचजक, धार्ममक व नैचतक मभल्ये व्यक्त करण्यािे प्रभावी साधन उपलब्ध होते ; व प्रेक्षकांना

रंगमंिावरील नाट्यपभणय घटनांत आपले प्रचतचनचधत्व झाल्यासारखे वाटते . (४) व्यक्तीच्या जीवनातील
नाट्यपभणय घटनांना सामान्य जनमानसािी पाश्वयभम
भ ी लाभते व नायक आचण नाचयका यांिे स्थान

उं िचवण्यास मदत होते . (५) शोक आचण भय या भावनांना शद्ध काव्यािी पाश्वयभम
भ ी प्राप्त होऊन. शोकािे

संगीतात व भयाने शांतरसात रूपांतर होते . (६) माणसाच्या वास्तवातील जगापासभन नाट्यसृष्टीतील
व्यग्क्तजीवन अलग करण्यािे कायय कोरसमळे शक्य होते . (७) शोक नाटकातील धीरोदात्त नायक आचण

नाचयका व सामान्य माणसे यांच्यामध्ये एक दवा जोडला जातो (८) भावना चद्गचणत करून शोकनाट्यािी
पचरणामकारकता वाढचवली जाते .

कोरस समाजािे संक्षेपाने प्रचतचनचधत्व करीत असल्यामळे त्यािी घटनांतील समज मयाचदत

असते . कोरसने व्यक्त केले ला सामाचजक आशयही मयाचदत व सांकेचतक असतो. नाटककार कोरसिा
उपयोग एक पात्र म्हणभनि करीत असल्यामळे सामान्य व्यक्तीच्या सवय मयादा कोरसवरही येतात. म्हणभन
कोरस सवयज्ञ नसतो व द्रष्टाही नसतो. नाट्यवस्तभतील उत्कंठा कायम ठे वण्याकचरता नाटककाराला

आवश्यक वाटणारी गचपते व रहस्ये कोरसने प्रकट करायिी नसतात. (चहपॉचलटसमध्ये नारीवृन्द
कोरसला िीद्राच्या मृत्यभिे कारण चविारतो ते व्हा म्हणभनि कोरस ते उघड करत नाही.)

नाट्यातभन कोरसिा उपयोग कमी झाल्यानंतर आधचनक नाटककारांना वेगळ्या साधनांिा उपयोग

करावा लागला.

७ स्रोफी-अॅल्न्द्िस्रोक्री-एिोड
स्रोिी-अॅग्न्टस्रोिी-एपोड हे ‘ओड’ या प्रािीन ग्रीक काव्यप्रकारािे तीन घटक भाग आहे त.

aeidein या ग्रीक शब्दावरून ओड हा शब्द आला आहे . त्यािा अथय ‘गीत गाणे’ असा आहे . चपण्डार (इ. पभ.

५२२-४४२) हा या काव्यप्रकारािा प्रणेता होता. समभहगानाकचरता (choric song) व नृत्यगानाकचरता
ओडिी रिना केली जात असे म्हणभन हा प्रकार संगीतप्रधान व तालबद्ध आहे . ग्रीक शोकनाट्यात समभहगान

(choric song) म्हणभन उपयोग केला जात असल्यामळे या काव्यप्रकाराला गेयतेबरोबरि एक प्रकारिी
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शचिता, प्रचतष्ठा, भव्योदात्तता प्राप्त झाली. ओडच्या ग्रीक शोकनाट्याशी असले ल्या या अनन्यसाधारण
सहियामळे या काव्यप्रकारािी मभलभभत प्रवृत्तीि गंभीर व चितनशील आहे .

चपण्डारपासभन यरायचपडीज, सोिोक्लस, ॲग्स्कलस या कवींनी अत्यंत कौशल्यपभवयक ‘ओड’

रिना केली आहे . या काव्यप्रकारािे सामभचहक रूप (FORM) आचण औपिाचरकताही कळभ शकते . काव्य,
संगीत व नृत्य या तीन्ही कलांिा आचवष्ट्कार लचलत काव्यात केवळ ओडमधे ि आढळतो.

स्रोिी ही एकं अत्यंत गंतागंतीिी वृत्तात्मक रिना असभन चतच्यातील ओळींिी लांबी (मात्रांिी

संख्या , संख्या आचण मांडणी नृत्यातील तालानसार प्रत्येक ओडमधे चभन्न असते . स्रोिीमधील सवय संगीत
ताल आचण ध्वनी यांिा पनराचवष्ट्कार अँचटस्रोिीमधे (ओडिा दसरा भाग) होतो, आचण एपोडमधे (ओडिा
चतसरा भाग) समाप्त होतो.

ओडिा चवस्तारही दीघय असतो (ग्रीक ओडिा ५०० ओळीिा एक खंड उपलब्ध आहे ) आचण त्यामधे

मभळ चत्रखंडात्मक रिनेिी वृत्तबद्ध पनरावृत्ती असते.
८. हे किी :

हे कटी हे आर्मटमीझिेि (डायना) दसरे रूप माचनले आहे . आर्मटमीझिी तीन रूपे आहे त.

आकाशस्थ सेचलनी, भभलोकी आर्मटमीझ व पाताळात व जेव्हा पृर्थवी आचण चतिा िन्द्र अंधारात लप्त झाले ले

असतात ते व्हा पृर्थवीवरही हे कटी अशी ती तीन रूपे होत. म्हणभन ती अंधारािी आचण अंधारात दडले ल्या
िन्द्रािी दे वता आहे . अंधारातील कृष्ट्ण कृत्यांिी आचण दष्ट शक्तींनी ग्रासले ल्या आडवाटांिी दष्ट दे वताही

आहे . वनातभन मृगया करणाऱ्या प्रसन्न चनरागस खेळकर कमारी दे वते पासभन िन्द्रदे वता-अंधारी कृष्ट्ण
कृत्यांिी दष्ट दे वता हा दे वदे वतांच्या बाबतीतील चवरोधाभास सत् आचण दष्ट प्रवृत्तीतील अचनचितता
दशयचवणारा आहे .
९. िॅन :
पृर्थवीवर वास्तव्य असले ल्या दय्यम दे वतांमध्ये पॅनिे स्थान वरिे आहे . तो हार्ममसिा पत्र. गाणारा,

बडबणारा आनंदी वृत्तीिा हा दे व अधयमानव अधयपशभ होता. त्याला मेंढ्यािी चशगे व पाय होते . म्हणभन तो
मेंढपाळांिा दे व व वनदे वतांिा नृत्यातील साथीदार होता. त्याला वनराई चप्रय आहे त. त्यातही आकाडी
अचधक चप्रय. तो श्रेष्ठ संगीतकारही होता. त्याच्या पाव्यावर तो रम्य गीते गात असे. तो चनत्य कठल्याना

कठल्यातरी वनदे वते च्या (Nymph) प्रेमात पडले ला असे, पण त्याच्या रूपामळे नेहमी आव्हे रला जात
असे.

वनात अंधारात भयभीत झाले ल्या पांथस्थाच्या कानावर येणारे िमत्काचरक आवाज पॅनि चनमाण

करीत असे म्हणभन अशा भयाला त्याच्या नावावरून पॅचनक ‘Panic’ हा शब्द प्राप्त झाला आहे .

अनु क्रमणिका

१०. कोणरबॅल्न्द्िज :
कोचरबॅग्न्टज हे चफ्रचजअन दे वता सायबेली चहिे परोचहत होते . मोठ्याने ओरडभ न जयघोष करीत

झांजा आचण ढोल वाजवीत, नाित ते चतिी पभजा करीत. ग्रीक सायबेलीला महामात म्हणत. चतला मॅटर
टचरटा असेही म्हणत, कारण चतिा मकट छोट्या तटबंदीसारखा चदसत असे.
११. िॅणसफी :

ॲस्टचरअसच्या वधानंतर चमनॉस क्रीटच्या चसहासनावर आला. चसहासनावरील आपला हक्क चसद्ध

करण्याकचरता आपण केले ली कोणतीही प्राथयना दे व मान्य करतील अशी बढाई त्याने मारली. प्रथम त्याने

पॉसायडोनकचरता एक वेदी बांधली, बचलदानािी सवय चसद्धता केली आचण नंतर समद्रातभन एक बैल बाहे र
येवो अशी प्राथयना केली; ताबडतोब एक तेजस्वी बैल पोहत चकनाऱ्यावर आला. परंत त्याच्या सौंदयाने तो
इतका मोचहत झाला की, तो त्याने आपल्या गोशाले त ठे वला व दसरा बैल बळी चदला.

पढे चमनॉसने हे चलअस आचण वनदे वता क्रीट यांिी कन्या पॅचसिी चहच्याशी लवन केले . परंत

चमनॉसने केले ल्या अपमानािा बदला घेण्याकचरता पॉसायडोनने पॅचसिीच्या मनात त्या बैलाचवषयी अनावर
कामवासना चनमाण केली. पॅचसिीने आपली भावना चडडॅल सला सांचगतली. चडडॅ लस हा ॲथेन्समधील एक

श्रेष्ठ यंत्रचशल्पी होता. त्याच्या साहाय्याने पॅचसिीने आपली वासना त्या बैलाशी अगम्यगमन करून तृप्त
केली. त्यातभन चतला अधयमानव अधयवृषभ मायन्टॉर झाला.

पॅचसिीच्या या अनैसर्मगक कामवासनेचवषयी अनेक कथा आहे त. कणी म्हणतात चमनॉसने झ्यभसिा

उपमदय केला. कणी म्हणतात पॅचसिीने अॅफ्राडाइटीिी चनत्य आराधना केली नव्हती म्हणभन चतिा पॅचसिीवर
रोष झाला.

१२. ॲणरॲडनी :
िीद्रािी मोठी बहीण ॲचरॲडनी. पाहा थीस्यभसावरील तळटीप.
१३. सेणमली :
झ्यभसिे मत्ययरूपामधे थीब्जिा राजा कॅडमस यािी कन्या सेचमली चहच्याबरोबर प्रेमप्रकरण होते .

मत्सरी हे रा (झ्यभसिी पत्नी) म्हाताऱ्या शेजारणीच्या रूपात सेचमलीकडे गेली. सेचमली त्या वेळी सहा

मचहन्यािी गभयवती होती. त्या शेजारणीने सेचमलीला असा सल्ला चदला की, चतने चतच्या चप्रयकराला त्याच्या
खऱ्या रूपात प्रकट होण्यािा आग्रह करावा. तो कदाचित राक्षसही असेल. सेचमलीने त्याप्रमाणे झ्यभसकडे

हट्ट धरला. झ्यभसने चतिी समजभत काढण्यािा प्रयत्न केला. चतने त्याला शय्यासोबत दे ण्यास नकार

चदल्यावर संतापाने झ्यभस त्याच्या खऱ्या रूपात प्रकट झाला व त्याच्या तेजाने ती भस्म झाली. परंत हर्ममसने
चतिा गभय वािचवला व झ्यभसच्या मांडीत चशवभन टाकला. चतथभन यथावकाश डायोचनससिा जन्म झाला. पढे
डायोचनससने चतिी पाताळलोकातभन मक्तता केली व स्वगात दे वामधे प्रस्थापना केली.
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१४. उषादे वी (ऑरोरा) आणि सेफॅलस :
उषादे वी ही ग्रीक दे वता ‘ऑरोरा’. चटथोनस हा चतिा पती. चतिा पत्र मे म्नॉन हा इचथओचपआिा

राजपत्र रोजनांच्या बाजभने लढताना रॉय येथे मारला गेला. ऑरोराने आपल्या पतीकचरता झ्यभसदे वापाशी

अमरत्वािी मागणी केली. ते त्याला प्राप्त झाले ही, परंत अमरत्वाबरोबरि त्याच्याकचरता चिरयौवनही
मागायला ती चवसरली. पचरणामी तो सतत वृद्ध होत राचहला आचण शेवटी चझजभन चझजभन नसते माणसािे
टरिल उरले . अखेर मृत्यने मक्ती प्राप्त न होणाऱ्या त्यािे ऑरोराने गवतावरील टोळात रूपांतर केले .

सेिॅलस हा वायमंडलाचधपती इओसिा पत्र. त्यािा प्रोचक्रसशी चववाह झाला होता परंत

चववाहानंतर काही चदवसांति ऑरोराने त्याला पळवभन नेले. तो एक चनष्ट्णात चशकारी होता. ऑरोराने

त्याला अनेक वेळा वनात पाचहले होते , व चतिे त्याच्यावर प्रेम जडले . तथाचप सेिॅलस चतला वश झाला
नाही. शेवटी चतने त्याला परत प्रोचक्रसकडे जाण्यास अनमती चदली. परंत त्याच्या अनपग्स्थतीत संदर

प्रोचक्रस त्याच्याशी प्रामाचणक राचहली असेल काय असा संदेह चतने त्याच्या मनात चनमाण केला.
सेिॅलसच्या मनात पत्नीच्या िाचरत्र्याचवषयी शंका चनमाण झाली. त्याने वेषांतर करून चतिी परीक्षा घ्यायिे

ठरचवले व प्रोचक्रसिी दीघयकाल चप्रयाराधना केली. चतिे एकि उत्तर होते . ‘‘माझा पती दभ र असला तरी मी
त्यािीि आहे .’’ परंत एकदा चतिा नकार चकचित क्षीण वाटला म्हणभन सेिॅलस प्रकट झाला व त्याने

चतच्यावर बदिैलीपणािा नीि आरोप केला प्रोचक्रसने त्याच्याकडे एकदाि पाचहले आचण पाठ चिरवभन
त्याला सोडभ न चनघभन गेली. त्याला पिात्ताप झाला आचण त्याने चतिा खभप दीघयकाल शोध घेतल्यावर ती
त्याला सापडली आचण महत्प्रयासाने त्याने चतिे प्रेम आचण चवश्वास परत चमळवला. चतने त्याला एक अिभक

भाला भेट चदला. दोघेही एकदा वनात चशकार करीत असता योगायोगाने परस्परांपासभन अलग झाले .
सेिॅलसला झडपात हालिाल चदसली. सावज समजभन त्याने आपला दै वी भाला िेकला परंत त्या भाल्याने
प्रोचक्रसिा बळी घेतला.

यरायचपडीजने प्रस्ततच्या शोकनाट्यात मभळच्या कथेत बदल केला आहे . वृद्ध दाई आपल्या

दाखल्यात ऑरोरा व सेिॅलस आपल्या व्याचभिारी प्रेमाने आकाशात चिरंतन सखात राचहले असे म्हटले
आहे ते िीद्राच्या मनातील अशा प्रेमाचवषयी असले ली रास्त आढी दभ र करण्याकचरता.
१५. आयोली :

धनर्मवद्येच्या स्पधे त चजकले ली ओकॅचलआिी राजकन्या आयोली हक्यल
य ीझला दे ण्यास चतिा चपता

राजा यचरटस याने नकार चदला म्हणभन हक्यल
य ीझने त्याच्या राज्यावर स्वारी केली, त्यािा पराभव केला व

आयोलीला कैद केले . परंत हक्ययलीझला आत्मदान करून शरणागत होण्यापेक्षा चतने आपल्या सवय
कटं बािी आपल्या डोळ्यादे खत हक्यल
य ीझला हत्या करू चदली व स्वतः नगरचभतीवरून उडी टाकली.
परंत ती मे ली नाही. चतच्या झवयात हवा चशरली व ती अलगद खाली आली. हक्ययलीझने चतला इतर
कैद्यांबरोबर चडआनीराकडे (हक्ययलीझिी पत्नी) पाठचवले व तो सेनॅइअमकडे गेला.

आयोली लावण्यवती होती आचण चडआनीरा आता जरी वयस्कर झाली होती व हक्ययलीझिे संदर

चस्त्रयांिे वेड चतला माहीत होते तरी आयोली आचण चतने एकाि घरात राहण्यािी कल्पना चतला
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रुिण्यासारखी नव्हती. म्हणभन चतने चनससने चतला चदले ल्या स्वतःच्या मंतरले ल्या रक्तात रंगवभन एक
अंगरखा हक्ययलीझकडे पाठचवला (हक्यल
य ीझ आचण चडआनीरािा चववाह झाल्यावर तो चतला घेऊन

आपल्या घरी चनघाला असता एक नदी ओलांडावी लागली. सेन्टॉर चनसस प्रवाश्यांना पैलतीरी पोहिवीत

असे. चडआनीराला पाठीवर घेऊन जात असताना चनससने मध्यप्रवाहात चतिा उपमदय केला, ती चकिाळली
व हक्ययलीझने त्याला पैलतीरावरूनि मारले . मरताना चनससने चतला सांचगतले की हक्ययलीझ जर कधी

परक्या स्त्रीच्या प्रेमात पडला तर त्याच्या रक्तािा त्याच्यावर प्रयोग करावा. चडआनीराने त्यािे थोडे रक्त
जवळ ठे वले होते .) तो अंगरखा अंगात घालताि हक्यल
य ीझिे सवय शरीर होरपळभ लागले न त्याति त्यािा

अंत झाला. चडआनीराला या मंत्रचसद्धीिा असा पचरणाम होईल हे माहीत नव्हते . चनससिे कपटही चतला
उशीरा कळले . मृत्यभपभवी हक्ययलीझने आल्कचमनीिा पत्र हायलसला बोलावभन घेतले व त्याला आयोलीला
माऊंट ओटावर घेऊन जाण्यास सांचगतले व त्याच्या मृत्यभनंतर आयोलीशी चववाह करण्यास सांचगतले
हक्ययलीझच्या मृत्यभिे वृत्त कळताि चडआनाराने आत्महत्या केली.
१६. डर्फसअनझरा :
थीब्जिी एक राजकन्या ॲग्न्टओपी चहने झ्यभसपासभन चझथस आचण ॲग्म्िअन या दोन पत्रांना जन्म

चदला, परंत चपत्याच्या भयाने त्यांना एका पवयतावर टाकभन चदले . एका मेंढपाळाला ती मले सापडली. त्याने

त्यांिे पालन केले . थीब्जिा राजा लायकस आचण राणी डसी यांनी अॅग्न्टओपीिा िार छळ केला. ती पळभ न
गेली ती योगायोगाने त्या मेंढपाळाच्या दारी. चतच्या मलांनी चतला चकवा चतने त्यांना ओळखले . त्यांनी

आपल्या चमत्रांिी टोळी घेऊन आपल्या आईवर झाले ल्या जलमािा सभड घेण्याकचरता राजवाड्यावर हल्ला
केला. त्यांनी लायकसिा वध केला व डसीिे केस एका बैलाला बांधले व चतला हालहाल करून ठार केले .
चतिे प्रेत त्यांनी एका झऱ्यात िेकभन चदले ते व्हापासभन त्या झऱ्याला चतिे नाव प्राप्त शाले .
१७. णफथॉन :
चिथॉन हा क्लायमे नी आचण हे चलअस (सयय) यांना पत्र. क्लायमेनी मानवी होती. चिथॉन सभयाकडे

बोट दाखभन ‘तो माझा चपता’ असे आपल्या बालचमत्रांना सांगत असे व ते त्याला चिडवीत असत. त्याने

आपल्या आईला चविारले . ‘तभ सभयालाि (हे चलअसलाि) चविार’ असे चतने त्याला सांचगतले , म्हणभन
हे चलअस स्वगातील सवणय प्रासादात गेला. त्याने सभयाला चविारले . सभयांने ते मान्य केले व त्यािा परावा
म्हणभन चिथॉनला काहीही माग म्हणभन सांचगतले व स्टीक्सिी शपथ घेतली. चिथॉनने सभयािी जागा एक
चदवस माचगतली. सभयांने मोठ्या अचनच्छे ने आपले विन पाळले . परंत चिथॉन रथातभन जात असता उष्ट्णतेने

पेटला, रथािे घोडे उधळले . रथ खाली कोसळला तर सबंध चवश्वि पेटेल म्हणभ न झ्यभलने आपले वज्र

िेकले . चिथॉन खाली इचरडॅ नस नदीत कोसळला. नायडनी त्यािे दिन केले . त्याच्या बचहणी हे चलअॅडीस
त्याच्या समाधीजवळ शोक करू लागल्या. चतथे त्यांिे इचरडॅ नसच्या चकनाऱ्यावर पॉप्लर वृक्षात रूपांतर
झाले .

अनु क्रमणिका

१८. ऑर्फफअसश :
ऑर्मिअस हा थ्रेसिा राजा ऑइग्रस व कलादे वता कॅचलओपी यांिा पत्र होता. तो सप्रचसद्ध कवी

आचण संगीतकार होता. त्यािी पत्नी यचरडाईसी चहला सपयदंशाने मृत्यभ आला ते व्हा पाताल लोकात जाऊन
चतला परत आणण्यािा त्याने प्रयत्न केला. त्याच्या संगीताच्या मोचहनीने लब्ध होऊन प्ल्यभटोने चतला घेऊन
जाण्यास संमती चदली. अट एकि होती. ती त्याच्या मागभन िालत जाईल व पाताललोकाच्या मागातभन

बाहे र पडे पयंत त्याने मागे वळभ न पाहायिे नाही. त्याला शेवटपयं त धीर धरवला नाही व तो चतला कायमिे
हरवभन बसला अशी कथा आहे .

परंत ऑर्मिअसिा इथे जो उल्लेख आहे तो वेगळ्या संदभात. ऑर्मिअस अपोलोच्या मंचदरािा

परोचहत होता व समचलगी प्रेमािा परस्कार करीत असे. चहपॉचलटसिा स्त्रीद्े ष व ब्रह्मियािे व्रत या
वैचशष्ट्ट्यावर हा वक्रप्रकाश थीस्यभसने टाकला आहे . समचलगी संबंधािा उल्लेख ग्रीक पराणात आढळतो.

आहे .

थीस्यभसला नव्या चपढीिे हे वेडािार पसंत नसल्यामळे त्याने असा टोमणा चहपॉचलटसला मारला

१९. ग्रे सेस :
ग्रेसेस तीन होत्या ॲवलाइआ (वैभव), यफ्रझाईन (हास्य) आचण थॅचलआ (आनंद). त्या यचरनोम

आचण झ्यभसच्या कन्या होत्या. यचरनोम ही ओशन या टायटनिी कन्या होती. त्या चभन्न दे वता मानल्या जात
नसत, परंत एकि त्रयी अशा मानल्या जात. अपोलोच्या लायरच्या (वीणेच्या) तालात त्या नृत्य करू
लागल्या म्हणजे दे वांना आनंद होत असे. त्यांच्या दशयनाने मानवांना सख प्राप्त होत असे. त्या जीवनाला
बहर आणतात, नऊ कलादे वता त्यांच्या सवंगडी होत्या.
२०. अॅडॉणनस :

घेतला.

चहपॉचलटसच्या मृत्यभिा सभड आर्मटमीझने अॅफ्राडाइट्िा चप्रयकर अॅडॉचनसिा यािा वध करून

चबब्लसिा राजा चसनायरस याच्या पत्नीने एकदा चतिी कन्या स्मायनाही अॅफ्राडाइटीहभ नही संदर

आहे अशी बढाई मारली. या अपमानािा सभड अॅफ्राडाइटीने स्मायनाच्या मनात आपल्या स्वतःच्या
चपत्याचवषयी वासना चनमाण करून घेतला. चसनायरस त्या वेळी मद्याच्या नशेत हे ता, परंत सावध होताि
संतप्त होऊन तो स्मायनाला ठार मारण्यास धावला. अॅफ्राडाइटीला कृतकमािा पिात्ताप झाला व चतने

स्मायनािे चमरा वृक्षात रूपांतर केले . स्मायनाला अॅडॅाचनस झाला. त्याला एका पेटीत बंद करुन
अॅफ्राडाइटीने पसीिोनीच्या स्वाधीन केले . चतने ती पेटी उघडभ न पाचहली ते व्हापर्मसिोनी संदर अडॉचनसच्या
प्रेमात पडली. अॅफ्राडाइटीला हा प्रकार कळल्यावर चतने झ्यभसकडे तक्रार केली. या दोन महान दे वतांच्या

वादात पडायला नको म्हणभ त्याने ते प्रकरण कलादे वता कॅचलओपीकडे सोपचवले . चतने वषािे तीन ऋतभ
केले व त्याने एक ऋतभ, वसंत अॅफ्रडाइटीकडे व एक पर्मसिोनीकडे व एक स्वतःकचरता असे व्यतीत
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करायिे असे ठरले . परंत अॅफ्राडाइटी अशी धभतय की ती आपली मंत्रचसद्ध मे खला घालभ न अॅडॉचनसच्या
स्वतःच्या ऋतभतही त्याला स्वतःजवळि ठे वन
भ घेत असे.

अॅडॉचनसला मृगयेिी आवड होती आचण अॅफ्राडाइटी आपला हं सािा रथ सोडभ न अनेक वेळा

त्याच्याबरोबर वनात जात असे. एकदा मात्र ती आपल्या रथातभन आकाशात चवहार करीत असता अॅडॉचनस

पृर्थवीवर एका वक्रदं त वराहाच्या मृगयेत मवन होता. त्याने आपला भाला त्याच्यावर िेकला, परंत तो मत्त
वराह केवळ जखमी झाला व त्याने अॅडॉचनसवर हल्ला िढचवला. आकाशात अॅफ्राडाइटने त्यािे चवव्हळणे
ऐकले परंत ती आली त्या मेळी तो आसन्नमरण होता.

वराह हा त्याच्या वक्रदं तामळे (िंद्राकृती) आर्मटमीझला (िंद्रदे वता) चप्रय आहे .

अनु क्रमणिका

हे कॅबी
िॉणलडोरसचे णिशाच्च
प्रायम आचण हे कॅबी यांिा मृत पत्र
हे कॅबी
रॉयनगरीिी भभतपभवय राणी
िोलायक्झे ना
हे कॅबीिी कन्या
ओणडणमअस
एक ग्रीक सेनाचधकारी
िॅ लणथणबअस
ग्रीक सेनेिा संदेशवाहक अग्रदभ त
ॲगॅमेमनोन
ग्रीक सेनेिा प्रमख सेनानायक
िोलायमे स्िर
थ्रेसिा राजा
एक वृद्ध िी
हे कॅबी राणीिी दासी
कोरसमधील नारी वृन्द्द
ॲगॅमेमनोनने चगरिदार केले ल्या रोजन चस्त्रया
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हे कॅबी / अनु वाद : र. गं. णवद्ांस
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चवरुद्ध

[रॉयपासभन
बाजभला

द्ीपकल्पानचजकिा

सामद्रधनीच्या

असले ल्या

थ्रेचसअन

मोकळ्या

जागेत

चकनाऱ्याजवळ

समद्रचकनारा.

या

अॅगम
ॅ े मनोन या प्रमख ग्रीक सेनानायकािा

तंबभ असभन अन्य मोकळ्या जागेत ग्रीक

सेनेने तळ ठोकले ला आहे . पडदा वर
जातो

चन

सेनाप्रमख

अॅगम
ॅ े मनोनच्या

तंबभवरील अधांतरी जागेत पॉचलडोरसिे
चपशाच्च प्रकट होते .]

िॉणलडोरस : दे वांच्या सहवासापासभन खभप दभ र, हे डीज आपल्या वसाहतीवर सत्ता गाजवीत आहे –

ते थील मृतांमधभन मी आलो आहे , रहस्यमय, गभढ अशा भभमाते च्या धभसर उदासवाण्या चगचरगव्हारातभन,
काळोखाच्या काळ्याशार प्रवेशद्ारातभन.

मी आहे पॉचलडोरस, हे कॅबी आचण राजा प्रायमिा पत्र. ज्यावेळी ग्रीक वीरांच्या भाल्यांनी रॉय

नगरीला वेढले होते ते व्हा शहर शत्रभच्या हाती पडे ल या भीतीने माझ्या चपत्याने मला या द्ीपकल्पाच्या
सपीक मैदानात शेती करून आपल्या समशेरीच्या ताकदीवर घोडे स्वारांच्या एका जमातीवर स्वाचमत्व
गाजचवणारे वचडलांिे खप जने स्नेही पोलायमे स्टर यांच्या थ्रेस येथील राजवाड्यात लपवभन छपवभन गप्तपणे

आणभन ठे वले . माझ्या वचडलांनी माझ्याबरोबर सवणािा गप्त खचजनाही पाठचवला होता. हे तभ हा की, जर
रॉयिा पाडाव झाला तर त्या लढाईतभन वािले ल्या आपल्या मलांपाशी हलाखीतभन डोके वर काढायला

परे ल इतके द्रव्य बाजभला ठे वले ले असावे. प्रायमच्या पत्रांमध्ये मी सवांत धाकटा; त्यासाठीि त्यांनी मला

दभ र पाठवले . समशेर वा चशरस्त्राण पेलण्याइतका मी मोठा चकवा दणकट नव्हतो. म्हणभनि जोपयंत रॉय
नगरीच्या तटबंदीिी बाहे रील चभत भक्कमपणे उभी होती, चतिे उं ि उं ि बरुज ढासळले ले नव्हते व माझा
भाऊ हे क्टर समरांगणावर चवजयोत्साहाने तळपत होता तोपयंत माझ्या चपत्याच्या थ्रेसवासी स्नेह्यासमवेत

मी आनंदी जीवन जगत होतो. भचवष्ट्यािी जाण नसले ला मी, एखाद्या नीट जोपासल्या जाणाऱ्या कोवळ्या
रोपट्यासारखा वाढत होतो.

पण जेव्हा राय पडलं , हे क्टरला वीरगती लाभली, प्रायमिा गजप्रासाद धळीला चमळाला व

चनओटॉलमे सच्या पाखंडी समशेरीला बळी पडभ न पचवत्र स्थंचडलाला कवटाळीत राजा प्रायम स्वतःच्याि
रक्तात कोसळला त्यािवेळी माझ्या चपत्यािा स्नेही व माझा यजमान पोलायमे स्टर याने माझ्याबरोबर

आले ला सवणयखचजना चमळवावा व स्वतःजवळ ठे वता यावा म्हणभन मला ठार मारले . आचण मला ठार
केल्यावर त्याने माझा जड दे ह सागरात चभरकावभन चदला. आता अटीतटीने धावणाऱ्या प्रवाहावर मागेपढे

ढकलला जात, खारट िेसावर तरंगत, कणी आसवं ढाळली नाहीत, कणी मभठमाती चदली नाही अशा

अवस्थेत मी या रे ताडावर पहडलो आहे . माझा जड दे ह सोडभ न, यातना सहन करणाऱ्या माझ्या चप्रय
माते च्या, हे कॅबीच्या मस्तकावरून, जवळभ न चधरट्या घालण्यासाठी मी येथे आलो आहे . या सैचनकांनी चतला
रॉयहभ न येथे आणल्यापासभन आतापयंत, म्हणजे तीन चदवस मी चतच्या आवतीभोवती तरंगतो आहे .
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दरम्यानच्या काळात ॲकाइआिे हे रचहवासी थ्रेसच्या या सागरचकनाऱ्यावर तळ ठोकभन आहे त.

त्यांिी गलबते थंडावली आहे त. कारण आपल्या सपय सैचनकांना गलबतावर घेऊन ग्रीक नौदल मायदे शी

प्रयाणास चनघण्यासाठी वल्ली मारण्याच्या तयारीत होते , त्याि वेळी पेचलअसिा पत्र अॅचकलीस आपल्या
स्वतःच्या थडवयातभन वर प्रकट झाला आचण त्याने त्या ऑचकअन नौदलाला थांबवले ; त्याने अशी मागणी
केली की त्याच्या थडवयासाठी मानािी दे णगी म्हणभन माझी भचगनी पोलायकझे ना चहला चतथे बळी दे ण्यात
यावे. ही त्यािी मागणी परचवण्यात येईल. कारण त्या सवांिी त्याच्यावर भक्ती होती. म्हणभन तो जी जी

मागणी करील ती ती हे त्याला दे तील. चनयती आजि चतला चतच्या अखेरीकडे ओढभ न नेईल. मग माझी
माता, माझे व माझ्या बचहणीिे, अशी आपल्या दोन अपत्यांिी दोन शरीरे आपल्या नजरे समोर चनजीव येऊन
पडले ली पाहील. कारण मी माझ्या जन्मदे च्या हाती पडभ न चतच्या हातभन मला मभठमाती चमळावी अशी यािना
मी अधोलोकातील शक्तींजवळ केले ली आहे . आता तदनसार मी चतच्या दृष्टीपढे येईन. सागरातभन बाहे र

िेकल्या गेलेल्या मला चतिी एक दासी पाहील आचण मग माझा हा अभागी जडदे ह परला जाईल, तसं
झालं म्हणजे माझी इच्छा होती त्याप्रमाणे मला सगळ चमळाल्यासारखं होईल.

अॅगम
ॅ े मनोनच्या तंबभतभन बाहे र येताना माझी माता मला चदसते आहे . मी आता चतला सोडभ न दभ र

जातो. माझी आभासमय मभती चतने आपल्या स्वप्नात पाचहली आहे ि आचण त्यामळे ती बेिैन आहे . आई!

आई ग! एकेकाळी आचलशान प्रासादात वावरणाऱ्या तझी ही अवस्था! ही गलामी! सवांत उच्च स्थानावरून
अतीव खोल तळाशी! कणा दे वाने तझे गतवैभव पाचहले आचण समतोल साधण्यांसाठी तला या चवनाशगतेत
आणभन सोडलं ?

[पॉचलडोरसिे चपशाच्च अंतधान पावते . हे कॅबी तंबभतभन प्रवेश करते . चतला दोन तरुण मलींनी आधार

चदला आहे .]

हे कॅबी : मला संभाळा ग माझ्या पोरींनो! मला म्हातारीला नीट सावरून धरा. ही तमिी एकेकाळिी

राणी! रॉयच्या नागचरकांनो, तमच्याबरोबर मी आता गलाम झाले आहे . माझ्या दं डांना धरा आचण मला

घेऊन िला. माझ्या सांगाती राहा चन मला आधार द्या. मी आता वृद्ध झाले आहे . मला आता या आकडीच्या
काठीवर भार टाकावा लागतो आहे मरगळले ली पावले व आखडले ले सांधे जरा जलद हलावेत म्हणभन

धडपड करावी लागते आहे . हे चदवसाच्या झगझगणाऱ्या दे दीप्यमान प्रकाशा! हे रात्रीच्या घनांधकारर।!
सतत भेडसावणाऱ्या भीतींनी अन् भासमय दृश्यांनी का मी अशी दिकभन उठते अन् वतारल्यासारखी होते?

हे पचवत्र भभदेवी! काळे कट्ट पंख असले ल्या स्वप्नांना जन्म दे णाऱ्या माते! मी जे दे चखले , ते

भीचतदायक दृश्य घेऊन जा ना माघारी! सरचक्षतेसाठी थ्रेस येथे पाठचवले ला माझा पत्र पॉचलडोरस आचण
माझी लाडकी कन्या पोलायकझे ना यांच्याबद्दलिे स्वप्न पडले मला.

हे अधोलोकातील दे वगणांनो! त्या थंड पवयतराजीत, ज्याचठकाणी त्याच्या चपत्यािा स्नेही त्यािे

रक्षण करतो आहे , चतथं त्याला सरचक्षत ठे वा. आमच्या घराण्यािा आधार असा एवढाि अंकर चशल्लक आहे
आता!
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आधीि अश्रभन
ं ी भारावले ल्या डोळ्यांना पन्हा रडायला लावणारी काहीतरी नवी आपत्ती येऊ पाहाते

आहे असे चदसते आहे . पभवी कधीही वाटली नव्हती अशी भीती माझ्या हृदयाला धडका दे त आहे .

माझ्या सख्यांनो! हे लेनस अगर कॅसान्ड्रा, यांच्यापैकी कणी जर इथे असतं, तर अदृष्टात काय आहे

हे जाणण्याच्या आपल्या दै वीशक्तीने त्यांनी माझ्या स्वप्नांिा अथय मला सांचगतला असता. माझ्या मांडीच्या

आधाराने चवसावले ल्या एका हचरणशावकाला कणीतरी क्रभरपणाने चहसकावभन घेतल्यािे व लांडवयाच्या

कराल दातांनी त्यािे तकडे तकडे झाल्यािे मी स्वप्नात पाचहले . भीतीिे हे दडपण काही केल्या
माझ्यावरून दभ रि होत नाही. ॲचकलीसिे चपशाच्च त्याच्या थडवयावर प्रकट झाले चन यज्ञीय बळी म्हणभन

त्याने कमाचरकेच्या रुचधरािी मागणी केली. आमच्यापैकीि एखाद्या पीचडत रोजन स्त्रीिा बळी हवा असणार
त्याला. म्हणभन हे दे वगणांनो! मी यािना करते , हा ददै वािा िेरा िकवा. माझ्या ले करांना त्यािी छळ लागभ
दे ऊ नका.

[नारीवृन्द प्रवेश करतो.]
नारीवृन्द्द : हे कॅबी! यद्धातील लभ ट म्हणभन ग्रीकांनी आम्हाला रायमधभन हाकलीत इथे आणलं . नंतर

चिठ्ठ्ठ्या टाकल्यावर गलाम म्हणभन ॲगॅमेमनोनच्या वाट्याला गेल्यानंतर, रायनगरीतभन बाहे र पडल्यावर
आम्ही ॲगॅमेमनोनच्या तंबभति आहोत. चतथभन तला भेटण्यासाठी म्हणभन मी झटकन चनसटभ न आले आहे . मी
दे णार असले ली बातमी तझ्या वेदना कमी करू शकणारी नाही. अशी वाता आणणे हे सद्धा आम्हाला
तापदायक ओझे ि आचण ती ऐकणे ही तला न सोसवणारी भयानक यातनाि. असे म्हणतात की सवय
एचकअन्सनी जमभन आपल्या सभेत अॅचकलीसला तझ्या कन्येिा बळी द्यायिा ठराव केला आहे .

तला आठवत असेल, चशडे दोऱ्यांनी ताठ उभारून, गलबते जलप्रवासाला चनघायल जेव्हा जय्यत

तयार केली होती त्या वेळी सवणािे चिलखत घातले ल्या ॲचकलीसने आपल्य थडवयावर उभे राहभ न
सागरप्रवासाला चनघाले ल्या गलबतांना रोखभन धरण्यासाठी ओरडभ न गजयना केली, ‘‘कठे चनघालात हे
ग्रीकांनो! नजराणा न दे ता माझ्या थडवयाला इथे सोडभ न जाता?’’

त्यानंतर ग्रीक भालाइतांच्या मंचत्रमंडळात दोन तट पडभ न लाटे वर लाट आपटावी तशी भीषण

हमरीतमरी झाली. एक बाजभ गरजली, ‘बळी द्यायलाि हवा!...’ दसरी बाजभ ओरडली, ‘बळी चमळणार
नाही.

तझी बाजभ घेतली ती अॅगम
ॅ ेमनोन याने. त्या भ्रान्तचित्त भचवष्ट्यवाचदनीच्या प्रीतीशी तो प्रामाचणक

राचहला आहे . परंत, दोघे अथेन्यवासी, चथचसअसिे पत्र, जरी दोन वेगवेगळे पयाय मांडीत होते, तरी
अॅचकलीसच्या थडवयावर चजवंत व्यक्तीिा रुचधराचभषेक व्हावा याबाबत दोघांिेही मतैक्य होते .
‘अॅचकलीस’च्या भाल्यापेक्षा कॅसान्ड्राच्या शय्येला अचधक महत्त्व दे णे हे िभकि आहे असे ते म्हणाले .

यग्क्तवादािा जोर दोन्ही बाजभंनी सारखाि होता. पण अखेरीस जनसामान्यांना रुिेल अशी वरवर

साखरपेरी मायावी भाषणे करणाऱ्या धभतय ओडीचसअसने त्यांना आग्रहाने बजावलं की, एका गलामािा गळा
यमपाशातभन सटावा म्हणभन ग्रीकांच्या सवांत शभर लढवय्या वीरािा अपमान करणे उचित ठरणार नाही. तो

ओरडभ न म्हणाला, ‘पसेिॉनीसमोर दाखल झाले ल्या मृतांच्या आत्म्यांनी असे उदगार काढावेत काय, की,
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ग्रीक, ग्रीकािे ऋण चवसरून जातात? रॉयच्या रणमैदानातभन आपण परतलो ते , जे आपल्या मातृभम
भ ीसाठी
हतात्मे झाले त्यांिा चवसर पडभ न! त्यांिी अवहे लना करून!...असे त्या हतात्म्यांना वाटावे काय?’’

तझ्या चमठीतभन तझी ले क चहसडभ न घेण्यासाठी, हातातले हात ओढभ न काढभ न चतला घेऊन

जाण्यासाडी ओडीचसअस लवकरि येथे येईल. म्हणभन म्हणते , अशी पढे ये! या वेदीसमोर गडघे टे क.
अॅगम
ॅ े मनोनच्या िरणाशी शरणाथी म्हणभन नतमस्तक हो! स्वगातील दे वदे वतांिा आचण अधोलोकातील

स्वामींिा धावा कर. कणी सांगावं! या प्राथयनांमळे तझ्यापासभन तझी ले क इतक्या क्रभरपणे चहसडली जाणार
नाही. जर तसं केलं नाहीस तर चतच्या कं वार, अश्राप गळ्यातभन सोनेरी मोहनमाळे वर चठपकणारे काळपट
रक्त िमकते आहे अशी थडवयासमोर पडले ली, रक्तािा पाट वहावणारी आपली कन्या तला पहावी
लागेल.

हे कॅबी : केवढे हे अचरष्ट! हाय रे ददै वा! आता बोलण्यासारखं काय उरलं य! कठला आतय उदगार,

कठला हं दका, मदतीला धावभन येणार आहे या दःखी जरठ हतभाचगनीसाठी! असह्य गलामचगरीत

जखडले ली मी! कोण सहाय्य करणार आता मला? मला नाही अपत्य, नाही भभमी हक्कािी, गेला माझा पती,
गेले माझे सारे, सारे पत, कोणता मागय चशल्लक आहे मला मदतीसाठी? कोणता दे व, कोणती अस्मानी
शक्ती धावभन येणार आमच्या साहाय्याला! हे बायांनो काय वाता घेऊन आलात ही! कसली सांचगतलीत ही

बातमी! काही...काही उरलं नाही माझ्या जीवनात आता! िला, उठा! म्हाताऱ्या असलात तरीही उठभ न उभं
राचहलं पाचहजे तम्हाला.

चतच्याकडे पाहायला हवं!
बाळ पोलायकझे ना? ये! बाळ, बाहे र ये. या तझ्या ददै वी माते कडे ये. ऐक नीट मी काय तला

सांगते ते ! पोरी! काय भयानक थरकाप उडचवणारी बातमी आणलीय त्यांनी माझ्याकडे ! तझ्या
जीचवताबद्दलिी ग!

[पोलायकझेना प्रवेश करते]
िोलायक्झे ना : आई! आई ग! का अशी रडते आहे स? कशाकरता एवढ्या मोठ्याने हाक मारलीस

मला? एखाद्या झडपात चवसावले ल्या पाखराला चभववभन उठवभन लावावं ना, तशी ओरडलीस बघ!
हे कॅबी : हाय! माझ्या बाळे !
िोलायक्झे ना : काय, झालं य तरी काय? काही तरी भयंकर घडले लं चदसतंय.
हे कॅबी : हाय! बाळे ! तझ्या जीचवताबद्दलि ग! तझ्या प्राणािा प्रश्न आहे हा.

िोलायक्झे ना : बोल! सरळ सरळ सांग आई! काहीही लपवभन ठे वभ नकोस. तझ्या आक्रोशातभन

सभचित होणाऱ्या अनथािी मला भीती वाटते ! िार घाबरले आहे ग मी!
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हे कॅबी : हाय! लाडक्या बाळे ! चकती ग यातना भोगाव्या लागताहे त आपल्याला!
िोलायक्झे ना : काय? सांगणार आहे स तरी काय?
हे कॅबी : पेचलअसच्या पत्राच्या थडवयासमोर तला ठार मारायिा एकमखी चनणयय घेतला ग्रीकांनी!
िोलायक्झे ना : आ ऽ ऽ ई ऽ ऽ! असं भयंकर बोलवतं तरी कसं तला? सरळ सरळ सगळं सांग ना

मला! आई! सांग की ग सगळं काही!

हे कॅबी : ते ि तर सांगते आहे ना! जे दष्ट सत्य मी ऐकले तेि सांगत्येय तला. आगास या रचहवाशांनी

तझा प्राण घ्यायिा ठराव केलाय!

िोलायक्झे ना : चबिारी माझी आई! गरीब, दःखी आई! चकती ग यातना सोसल्यास तभ! कणा दष्ट

शक्तीने, भयानक, उच्चारूही नये असा हा केवढा दारुण आघात शोधभन काढलाय तझ्या मस्तकावर
चभरकावण्यासाठी? तला आता यापढे कन्याि असणार नाही. गलामचगरीतील या आपदांत यापढे मी तझी

सहकारी होऊ शकणार नाही. तझ्या म्हातारपणी तझी काळजी घ्यायलाही असणार नाही मी.

डडागरदऱ्यातलं एखादं बछडं त्याच्या माते पासभन चहसकावभन घेतलं जावं, तसं तझ्यापासभन मला ओढभ न
नेताना तला पाहावे लागणार! हे डीजच्या साम्राज्यात, खोल खोल काळोखात मी प्रवेश करीन आचण गळा
कापले ल्या अवस्थेत चतथे मृतांच्या सहवासात पडभ न राहीन.

तझ्या दःखाबद्दल, आई! मी शोक करते आहे , धाय मोकलभ न रडते आहे . पण स्वतःच्या प्राणाबद्दल

म्हणशील तर, जे जीवन आता केवळ शरचमदे व कष्टमय झाले आहे , त्याबद्दल कशासाठी रडायिं? मला
रडभ ि येत नाही. मला मरणाला तडाड द्यायिं आहे आचण सध्याच्या ग्स्थतीपेक्षा तेि अचधक सखािं!
[ओडीचसअस येताना चदसतो.]

नारीवृन्द्द : इकडे बघ हे कॅबी! तो पाहा ओडीचसअस, तझ्याशी बोलण्यासाठी घाईगदीने इकडे ि

येताना चदसतो आहे मला.

ओडीणसअस : बाईसाहे ब! मला वाटतं ग्रीक सेनेच्या सभेत मतदारांनी संमत केले ला चनणयय आपण

जाणता! तरीदे खील सांगायला हवं म्हणभन मी सांगतो आहे . ॲचकचलसिे थडगे असले ल्या उं ि टे काडावर
आपली कन्या पोलायकझेना, चहिा बळी द्यायिा चनणयय त्यांनी घेतला आहे . या चठकाणी येऊन चतला येथभन
चतकडे घेऊन जाण्यासाठी त्यांनी माझी चनयक्ती केले ली आहे . या बचलदानासाठी उपाध्याय आचण सवय

बाबतींत दे खरे ख करणारा म्हणभन अॅचकलीसच्या पत्रािी चनवड झाले ली आहे . ते व्हा या संबध
ं ात काय

करायला हवं हे आपण जाणताि. चतच्यापासभन आपल्याला जबरदस्तीने ओढभ न काढण्यािी वेळ येऊ दे ऊ

नका. तसेि आपली ताकद माझाशी अजमावभन पाहभ नका. आपल्यात आता काही सामर्थयय उरले नाही,

यािी जाणीव असभ द्या. आपली सद्दी संपली आहे . जेव्हा पचरग्स्थती पराकाष्ठेिी चवपरीत होते, ते व्हा
चववेकबद्धीच्या कौलानसार वागणे नेहमीि शहाणपणािे ठरते.

अनु क्रमणिका

हे कॅबी : खरोखर केवढा भीषण पेिप्रसंग उभा राचहला आहे माझ्यापढे ? शोकातय उदगारांनी

गदगदले ला आचण आसवांनी अंधारले ला! माझा दे ह यापभवीि पडायला हवा होता. पण मी मेले नाही.
प्रत्येक नवीन यातना, प्रत्येक अनथय, आणखी यातनामय व आणखी अनथयकारी होत असले ला

पाहाण्यासाठी झ्यभसने मला अजभन चजवंत ठे वलं य, पण ज्यामळे त्रास होणार नाही अथवा भावना दखावणार

नाहीत असे प्रश्न, स्वतंत्र व्यक्तीला जर एक गलाम व्यक्ती चविारू शकत असेल तर, मे हेरबानी करून
माझे ऐकभन घ्या. आचण जेव्हा माझे चविारून होईल तेव्हा आपण काय बोलाल ते ऐकभन घेणे, हे माझे
कतयव्यि ठरे ल.

ओडीणसअस : जे काही चविारायिं असेल ते चविारायला आपण स्वतंत्र आहात. आपणासाठी वेळ

खिय करावा लागला तर मला त्यािे वैषम्य वाटणार नाही.

हे कॅबी : आपण एकदा रॉयला आला होता, गप्त हे र म्हणभन. आठवतंय आपल्याला? डोळे आचण

िेहेरा, चठकचठकाणी मार लागले ला, गचलच्छ, मचलन चिध्यांिा वेष धारण केले ला, दाढीवरून रक्त
चठपकत होते ... अशा अवतारात!

ओडीणसअस : आलो होतो खरा! आठवतंय!
हे कॅबी : आचण हे लनने आपल्याला ओळखलं चन माझ्याचशवाय दसऱ्या कणालाही त्याबाबत

सांचगतलं नाही.

ओडीणसअस : होय, त्या चदवशीच्या त्या धोकादायक पचरग्स्थतीिा माझ्यावर जाणवेल असा

िांगलाि पचरणाम झाला होता.

हे कॅबी : एखाद्या चवनीत शरणाथीसारखी आपण माझ्या गडघ्याभोवती चमठी घातलीत!
ओडीणसअस : माझ्या हातांनी तमच्या कपड्यांिी अशी पकड घेतली होती, ते इतके लगडभ न

राचहले होते की जणभ काय त्यांिे मभळि चतथे रुजले होते !

हे कॅबी : त्या चदवशी आपण माझ्या ताब्यात होता–माझे गलाम होता–ते व्हा मला उद्देशभन काय

म्हणाला होता आपण?

ओडीणसअस : माझे प्राण आपण वािवावे म्हणभन ते व्हा मी वीस यग्क्तवाद शोधभन काढले होते .

केली.

हे कॅबी : आचण मीि आपल्याला जीवदान चदलं . चदलं ना? आचण रॉयहभ न आपली परत पाठवणी

ओडीणसअस : खरोखरीि आपण तसं केलं त म्हणभनि मी आज येथे चजवंत खडा आहे .

अनु क्रमणिका

हे कॅबी : आचण आपण चजवंत राचहल्यािे श्रेय मला असल्यािे जे आपण आपल्या स्वतःच्याि तडाडाने

कबभल करीत आहात तेि तम्ही, आता मात्र आमच्याचवरुद्ध अशी भेकडासारखी कपटकारस्थाने रिता

आहात? तम्हाला करता येईल इतक्या अधमतम पापकृत्याने तम्ही सत्कृत्यािी परतिेड करता आहात?

काय म्हणावं तम्हाला? तमिी जाति हलकी, नीि, चतरस्करणीय आहे . तमच्या कळीतल्यांिीि धडपड
असते सवंग लोकचप्रयता काबीज करण्यािी. बाजारबणवयांना खभप करील अशा एखाद्याि वाक्यासाठी

आपल्या चमत्रांना बेचिचकरपणे दगा द्याल तम्ही! अशांिी ओळख नसले लीि बरी. तमिे ग्रीक बांधव! या
बाळीच्या रक्तािा अचभषेक करायला हवा, असा ठराव पसार करायला आपल्याला नेटकी सबब सापडली
आहे असं त्यांना कदाचित वाटलं असेल! यासाठी खरे म्हणजे एखाद्या बलीवदािं हवन जास्त योवय. ते

धडकावभन लावभन या थडवयाला मानवी बळीि हवा, असे त्याला जास्त महत्त्व दे ण्यािे काय कारणाने

ठरवले त्यांनी? ही काय त्यांच्या काययतत्परते िी जाण? का अॅचकलीसला त्याच्या प्राणाच्या मोबदल्यात
मानवी प्राणि हवा होता? आचण बळी म्हणभन याि मलीिी चनवड करणे चकती न्याय्य आहे पण!! माझ्या
मलीने असा काय त्यािा अपराध केला होता? आपल्या थडवयासमोर द्यायिा बळी म्हणभन खरोखरी त्याने

हे लनिी मागणी करायला हवी होती! चतनेि त्यािा प्राण घेतला होता. कारण तो रॉयला आला होता तो

चतच्यािसाठी. बळी म्हणभन कैदी चस्त्रयांमधभनि एखाद्या अप्रचतम लावण्यलचतकेिी चनवड तम्हाला करायिी

असेल तर त्यासाठी आमच्यामधभनि का शोध करता? हे लन ही आम्हा सवांपेक्षा जास्त उठभ न चदसणारी

सौंदययसम्राज्ञी, आचण चतनेि त्यािा नाश केला, चन तम्हा सवांिाही. तमच्या न्यायीपणाच्या खोट्या
दे खाव्याला हे ि िपखल उत्तर आहे . पण आता ऐका, माझ्या प्राथयनेला उत्तर म्हणभन तमच्या

कृतज्ञताबद्धीला काय करायला हवं, ते आपणि कबभल केलं त त्याप्रमाणे आपण माझा हात घट्ट धरलात,
माझ्यापढे गडघे टे कले त आचण माझ्या गालांना स्पशय केलात. मी आता आपल्यापढे गडघे टे कते आहे चन
आपल्या हातांना, गालांना स्पशय करते आहे . त्यावेळी आपण जी यािना केलीत, तीि, आज मी पन्हा करते

आहे . मी आपल्याला कासावीस होऊन चवनचवते आहे की माझ्या बाळीला माझ्यापासभन चहसकावभन घेऊ
नका. चतला ठार मारू नका. मृत्यभिे थैमान परे झालं आता! या मलीति आता माझा जीवनानंद आहे .
चतच्या दशयनाने मी माझी संकटे चवसरून जाते आचण मी जे गमावलं आहे , त्या साऱ्याबद्दलिा चदलासा मला

चतच्यामळे ि चमळतो. तीि आता माझी नगरी, तीि माझी पचरिाचरका, माझी म्हातारपणिी काठी, माझी
मागयदर्मशका. जे न्याय्य नाही ते काययवाहीत आणण्यासाठी बलवन्तांनी आपली शक्ती वापरू नये , आज दै व

त्यांना अनकभल असले तरी तसे ते नेहमीि त्यांच्या बाजभने राहील या भ्रमात त्यांनी राहभ नये. मी ही
एकेकाळी नचशबवान होते पण आज आता तशी राचहले ली नाही. ते सख, ती धनदौलत ते सारं एका
चदवसात चहरावलं गेलं. म्हणभन म्हणते, आता आपणि माझे सहृद व्हा, चहतकते व्हा. नचशबािा हा खेळ
पाहभ न आपल्याला वाटणारी कातरता व अनकंपा आपल्या अंत:-करणाला पाझर िोडभ दे . अॅचकअन
सैचनकांकडे जा. यग्क्तवादाने त्यांिी समजभत घाला आचण त्यांना पटवभन द्या की ज्या बायकांना आपण

त्यावेळी वेदीपासभन ओतभन काढताना ठार केले नाही तर उलट दया दाखचवली, त्यांनाि जर आता आपण

ठार मारले तर आपली केवढी छी थभ होईल! तमच्या राष्ट्राच्या कायद्यानसार ठार मारणे म्हणजे ठार मारणे!
त्या बाबतीत काही स्वतंत्र आचण गलाम असा भेदभाव असभ शकत नाही. बोला त्यांच्याशी. समाजातील
तमिी प्रचतष्ठा मोठी असल्याकारणाने तम्ही जरी गळमळीत चवधाने केलीत तरी त्यामळे त्यांिे मत बदले ल.
ज्यांना जनता मानते त्यांच्या तडाडातभन येणाऱ्या शब्दांिा दप्पट प्रभाव पडतो.

नारीवृन्द्द : तमिी चवनवणी आचण दयनीय असे दःखोदगार यांनी सदगचदत होणार नाही असे

ित्तरासारखे कठीण मानवी काळीज असभि शकणार नाही.

अनु क्रमणिका

ओडीणसअस : ऐक! हे कॅबी, ऐक आचण नीट समजावभन घे जो तला चहतािा सल्ला दे तो आहे

त्यालाि क्रोधवश होऊन आपला शत्रभ समजभ नकोस. तभ मला जीवदान चदलं स, मीही तला जीवदान द्यायला

तयार आहे . शब्द चदला समज. पण, ‘आता आपण रॉय चजकभन घेतले आहे ; ते व्हा आपल्या सेनेतील प्रथम
क्रमांकािा वीर अॅचकलीस, आमच्याकडे तझ्या कन्येिा बळी मागतो आहे , त्यािी मागणी मान्य करायलाि
हवी,’ असं जे मी जाहीर सभेत सांचगतलं , त्यापासभन मी परावृत्त होऊ शकत नाही. बहते क दे शांतभन हीि

शोिनीय गोष्ट आढळभ न येते की, जे शभर आचण दे शभक्त असतात, त्यांच्याही वाट्याला अंगिोर लोकांपेक्षा
काही जास्त मान येत नाही. आम्ही ग्रीक, ज्याने हे लाससाठी आपल्या प्राणांिे बचलदान केले त्या
अॅचकलीसला अन्य कणापेक्षाही जास्त मान दे तो. तो हयात होता ते व्हा आम्ही स्वतःला त्यािे स्नेही म्हणवभन

घेत होतो. आता तो मृत झाल्यावर जर आम्ही त्यािे स्नेही, चहतकते राचहलो नाही, तर त्यासारखी
लाचजरवाणी गोष्ट कोणती? आता असं समज की, पन्हा एकदा सैन्यािी जमवाजमव करून आम्हाला

शत्रभशी लढायिं आहे . तर अशावेळी एखादा माणभस स्वतःलाि प्रश्न करील, ‘जे यद्धात कामी येतात, त्यांिा

खास गौरव केला जात नाही; असं असता सैन्यात भरती होऊन मी शत्रभशी दोन हात करू का घरीि
आरामात राहभ न स्वतःला सरचक्षत ठे व?
भ ’

माझ्या स्वतःबद्दल चविारशील तर जोवर मी चजवंत आहे , तोवर दै नंचदन गरजा भागवायला लागेल

इतकं अल्पस्वल्प चमळालं तरी मी खभष आहे . पण जेव्हा मी इहलोक सोडीन ते व्हा माझे थडगे असे असायला

हवे की जनतेने त्याच्याकडे आदराने टक लावभन बघत उभे राहावे. शाश्वत चटकणारी अशी हीि गौरवशाली

दे णगी–आचण हे कॅबी! आपलीि अवस्था काय ती शोिनीय, अशी जर तझी भावना असेल, तर मला
सांगावंसं वाटतं की आमच्याही घरात अशा म्हाताऱ्या आचण म्हातारे आहे त की ज्यांिे दःख तझ्याहभ न जराही
कमी नाही. ज्यांिे शभर जवान पती, येथे या रॉयच्या मातीत परले गेले आहे त अशा गतघवा तरुणीही आहे त.

हे सगळं तला सहन करायलाि हवं. आता आमच्यापरतं सांगायिं तर आमच्या या शभर सैचनकांिा गौरव
आम्ही करणे हे कणाला िकीिं वाटत असेल तर त्याच्याकडभ न आमच्यावर केला जाणारा मभखयत्वािा आरोप
स्वीकारायला आम्ही तयार आहोत आचण तम्ही परदे शीय आपल्या चहतचितक चमत्रांनाि चमत्रासारखी

वागणभक न दे ण्यािे खशाल िालभ ठे वा, आचण ज्यांनी उदात्तपणे दे ह ठे वले त्यांिा अवमान करीत जा.
म्हणजे मग आमिा हे लास, थोरपदाला िढे ल आचण तम्ही मात्र आपल्या कृतघ्नते िी िळे िाखत राहाल.

नारीवृंद : हाय! हाय! दे व हो! काय दयनीय अवस्था गलामांिी ही! जेत्यांिा दष्टपणा सहन करणं

भाग पडतं त्यांना!

हे कॅबी : हाय! माझ्या मली! तझे प्राण वािचवण्यासाठी केले ल्या माझ्या सवय चवनवण्या व्यथय गेल्या.

चनष्ट्िळ ठरल्या, पाण्यावर उधळल्या गेल्या. कणी सांगावं! कदाचित तझे शब्द माझ्यापेक्षा अचधक प्रभावी

ठरतील. बोल त्यांच्याशी. आपले प्राण परत चमळचवण्यासाठी बलबलािा सगळा गोडवा गळ्यात आणभन
बोल. त्यािा कठोरपणा चवतळभ न त्याला कणव येऊ दे . त्याच्या पायाशी लोळण घे. त्याच्या गडघ्यांना चमठी
घाल. त्यालाही मले बाळे आहे त, त्यांिी याद दे त्याला. कदाचित त्याला तझी अजभनही कीव येईल.

िोलायक्झे ना : ओडीचसअस! आपला उजवा हात अंगरख्याखाली दडवीत आपण आपला िेहेरा

त्याबाजभला वळवीत आहात; कदाचित मी आपल्या दाढीला स्पशय करीन या भीतीने! पण चनचित राहा.

आपल्याला पेिात टाकणारी कोणतीही चवनंती माझ्याकडभ न होईल ही भीती बाळगभ नका. मी आपल्याबरोबर
येईन — कारण मला यायलाि पाचहजे हे खरंि, पण चशवाय मी येणार आहे , ती मरावं हीि माझी मनीषा
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आहे म्हणभन. तसं मी केलं नसतं तर प्राणाला वाजवीपेक्षा िाजील चकमत दे णारी भ्याड म्हणभन मी बदनाम
झाले असते . कारण माझ्या ले खी या जीचवतात आता अथय तरी काय आहे ? माझा जन्म झाला ते व्हा माझे

वडील संपभणय फ्रीचजयावर सत्ता गाजवीत होते. भावी काळातील भव्य, ते जस्वी सखस्वप्ने पाहाण्यात
गरिटभ न गेलेली मी, एखाद्या राजकमारािी पत्नी व्हावे, अशा अपेक्षेने व पद्धतीने जोपासली जात होते .

परस्परांशी स्पधा असले ले चसहासनाचधचष्ठत, राजप्रासादािे स्वामी, मी कणािे राज्ञीपद स्वीकारावे यासाठी
आपापसांत झगडत होते . रॉय नगरीतल्या परंध्री, आपली स्वाचमनी म्हणभन माझ्याकडे माथा नमवीत होत्या.
तरुण मली माझ्याकडे असभयेने पाहात असत. ‘मी मत्यय मानव आहे ! ही उणीव वगळली तर सवय दृष्टींनी मी

दे वताि ठरले होते . आता मात्र मी गलाम आहे . गलामीिे हे नामाचभधानि, मला अगदी अपचरचित
असल्याने मृत्यभबद्दलिी माझी जवळीक वाढवीत आहे . या पचरग्स्थतीत योगायोग मला कदाचित अशा
एखाद्या कठोर वृत्तीच्या धन्याच्या हवाली करील की, माझ्याबद्दलिे पैसे मोजले ले असल्याने तो मला
आपल्या पाकगृहांत पाठवभन चतथले काम करायला लावील. हे क्टरिी आचण राजघराण्यात जन्म घेतले ल्या

अनेकांिी मी भचगनी – त्या मला भाकरी भाजावी लागेल, घरातले केरवारे करावे लागतील, वस्त्र चवणीत
मागापाशी उभं राहावं लागेल. एका पाठोपाठ एक असे हृदयाला झडाबणारे दारुण चदवस कंठावे लागतील.

ज्या माझ्या शय्यासोबतीच्या सखासाठी एके काळी राजांनी प्राथयना केल्या होत्या त्या सखावर एखादा

चवकत घेतले ला गलामही उद्या आपला हक्क सांगेल. नाही! तसे मी कधीही होऊ दे णार नाही. चदवसाच्या
या स्वच्छ सभययप्रकाशाला मी माझ्या अद्याचप स्वतंत्र असले ल्या अशा डोळ्यांतभन कायमिा चनरोप दे ईन.
माझ्या दे हािा ताबा हे डीजलाि घेता येईल. व्हा! असे पढे व्हा! ओडीचसअस! माझ्या मृत्यभच्या
कामचगरीतली आपली भभचमका पार पाडा. भचवतव्यता मला स्वच्छ, स्पष्ट चदसते आहे . या पढील आयष्ट्य
सखमय आहे असे आश्वासन, इच्छा वा कल्पनाशक्ती अचजबात दे ऊ शकत नाही. आई! तभ काहीही बोलभ

नकोस. मला थांबवभन धरण्यासाठी काहीही करू नकोस. शत्रभकडभ न बेअदबी होण्यापभवी – कारण ती
वाट्याला यावी असे आपण काहीही केले ले नाही – मी बळीि गेले पाचहजे. यासाठी आपली संमती दे .

ददय शि
े ा अनभव घेण्यािी ज्याला पभवी कधी वेळि आले ली नसते तो ती सहन करतो. पण त्यािी मान त्या

जोखडाखाली अडकली की त्याला यातना होतात. अशा माणसाला जगत राहाण्यापेक्षा मृत्यभति अचधक
समाधान वाटतं. अपमानाने लडबडले ल्या अशा जीवनात कडवट, जहरी क्षणाचशवाय दसरं काय असणार!

नारीवृन्द्द : राजवंशात जन्म चमळणं हा एक चनरपवाद िमत्कारि म्हणावा लागेल. आचण जेव्हा हे

उच्चकलीन, आपली उदात्तत्ता आिरणातही प्रगट करतात ते व्हा तर हा िमत्कार आणखीि कौतकास्पद
वाटभ लागतो.

हे कॅबी : माझ्या बाळे ! िार धीरोदात्त वक्तव्य केलं स तभ. पण या उदात्त वक्तव्यािे मोल िार भीषण

आहे ग! (ओडीचसअसला उद्देशभन) जर अॅचकलीस संतष्टि व्हायला हवा असेल आचण जर तम्हा ग्रीकांवर
ठपका यायला नको असेल, तर मलाि घेऊन िला त्याच्या थडवयासमोर! ठार करा मला! कशासाठी
हवाय हा संदेह? माझ्या मलीला ठार मारू नका. ज्याने आपल्या धनष्ट्याने अॅचकलीसवर बाण िेकभन त्यािा
मृत्यभ घडवभन आणला, त्या पॅचरसला मीि जन्म चदला होता!

ओडीणसअस : अॅचकलीसने मागणी केलीय ती आपल्या ले कीिी! आपली नव्हे !
हे कॅबी : मग चतच्याबरोबर मलाही ठार मारा, म्हणजे ही भभदेवता आचण रुचधराचभषेकावरि हक्क

सांगणारा तो मृतात्मा – दोघांनाही दप्पट घटके घेता येतील.
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ओडीणसअस : हा एक बळीही द्यावा लागला नसता तरी बरं झालं असतं! आणखी एक बळी

वाढवणं गैरि ठरेल. चशवाय तझ्या मलीिा एक बळी परे सा होणार असताना तर दसरा दे ण अगदीि गैर.
हे कॅबी : मला मरायला हवं. चतच्याबरोबरि मरे न मी.

लागेल!

ओडीणसअस : असं! मला कल्पना नव्हती की मला तमच्या इच्छांिी अंमलबजावणी करावी

हे कॅबी : ओकवृक्षाला आयव्ही लता चबलगते तशी चतला घट्ट चबलगभन राहीन मी.

नाही.

ओडीणसअस : तमच्यापेक्षा जास्त जाणत्या माणसािा सल्ला मानलात तर तम्ही असं काही करणार

हे कॅबी : मी चतला कधीही दभ र जाऊ दे णार नाही.
ओडीणसअस : आचण चतला इथेि सोडभ न मीही कधी माघारी जाणार नाही याबद्दल खात्री बाळगा.
िोलायक्झे ना : आई! मला जरा आता तझी समजभत घालभ दे . महाशय जरा सबरीने घ्या! माझी

आई जे कळवळभ न सांगते आहे त्याला तशीि सयग्क्तक कारणे आहे त, नाही का? चप्रय आई, बळजबरी
करण्यािी ताकद त्यांच्या बाजभला आहे . चतच्याशी सामना दे ऊ नकोस. एका तरुण माणसाकडभ न तझ्या

वृद्धत्वािा अपमान व्हावा, तभ सपशेल खाली पडभ न िरिटत ओढली जावीस, जायबंदी होऊन ओढाताण
होत धक्के खात ढकलली जावीस – असं व्हायला हवं का तला? तसंि वागवील तला तो, म्हणभन म्हणते,

झगडभ नकोस तला शोभभन चदसणार नाही ते . लाडके आई, तझा चप्रय हात माझ्या हातात दे . तझा गाल,
माझ्या गालाला अगदी जवळभ न चभडव. असा पभणय वतयळाकार, असा दे दीप्यमान तेजस्वी रचवराज मी पन्हा
पाहभ शकेन अशी हीि अखेरिी वेळ. माझ्या लाडक्या माते , हाि तला माझा चनरोपािा अखेरिा प्रणाम.
चनघाले मी आता काळ्याकट्ट चतचमराकडे .

हे कॅबी : आचण बाळ या तळपत्या सभययप्रकाशात मी इथे जगणार आहे , ती मात्र गलाम म्हणभन.
िोलायक्झे ना : चववाह मंगलाष्टके गाचयली गेली नाहीत, वल्लभािे प्रणयी कभजन नाही. कसल्याि

इच्छा-आकांक्षांिी पचरपभती झाली नाही...

हे कॅबी : गरीब अश्राप मली! चकती शोिनीय आहे ग हे सगळं ! आचण मी... केवढे दःखभोग आले

माझ्या नचशबी!

घेत!

िोलायक्झे ना : तझ्यापासभन ताटातभट होणार आता माझी! मी असणार माझ्या थडवयात चिरचनद्रा
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हे कॅबी : हाय! दे वांनो! करू तरी काय मी? माझ्या जीचवतािी अखेरी तरी कशी होणार आहे ?

म्हणभन!

िोलायक्झे ना : स्वतंत्र चपत्यािी, स्वातंत्र्यात जन्म घेतले ली स्वतंत्र मी – मरणार मात्र! गलाम

हे कॅबी : आचण माझी सवय ले करं! सगळी चहरावभन घेतली ग माझ्यापासभन!
िोलायक्झे ना : हे क्टर आचण प्रायमचपताजी, यांना तझा असा कोणता चनरोप सांग?
भ
हे कॅबी : सांग त्यांना! म्हणावं सवय चस्त्रयांमध्ये सवांत हतभागी, दःखी स्त्री म्हणजे मी.

केले .

ग?

िोलायक्झे ना : छातीशी धर मला. याि चप्रय छातीने एकेकाळी मला आधार चदला माझे पोषण

हे कॅबी : चप्रय बाळे ! तारुण्याच्या नव्हाळीत मरायिं... चनयती दे वतांनीि तला ही चशक्षा चदली का

िोलायक्झे ना : येते हं आई! कॅसान्ड्रािा पण चनरोप घे माझ्यावतीने–सखी रहा सारी!

नाही.

हे कॅबी : बाकी सारी ‘सखी’ आहे ति, पण या चनरोप घेण्याच्या शब्दात माझ्यापरता तरी काहीि अथय

िोलायक्झे ना : माझा भाऊ पॉचलडोरस – त्यालाही माझा ‘‘सखी राहा’’ असा चनरोप दे चकती दभ र

आहे तो चतकडे थ्रेस मध्ये

हे कॅबी : तो अजभन चजवंत असला तर! चनदान एवढा तरी सखािा धागा चशल्लक राहील का

माझ्यासाठी?

िोलायक्झे ना : तो नक्कीि जीवंत आहे आई. आचण तभ जेव्हा शेवटिा श्वास सोडशील ते व्हा तझे

डोळे , तो आपल्या हाताने झाकील.

हे कॅबी : दःख आचण आपदा, यांनी माझा चनकाल लावभन टाकलाय. जवळजवळ मृताति जमा आहे

मी आता!

िोलायक्झे ना : िला, घेऊन िला मला ओडीचसअस! माझा हा पायघोळ लगा लपेटा माझ्या

मस्तकावरून. मृत्यभ तर माझ्यासमोर उभा आहे ि. पण मध्यंतरी माझ्या आईिी आसवं माझ्या अंतःकरणािे

पाणीपाणी करून टाकीत आहे त आचण माझी आसवे पाहभ न चतिे काळीज द्रवते आहे . हे दे दीप्यमान
प्रकाशज्योती! हे शब्द मी अजभनही उच्चारू शकते आहे . पण आता माझ्या वाट्याला येणारा प्रकाश म्हणजे हा
िालभ क्षण आचण अॅचकलीसच्या थडवयाजवळिी समशेर यांच्यामध्ये काय सामावेल तेवढाि.
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(ओडीचसअस आचण पोलायकझे ना दोघेही जातात.)
हे कॅबी : सावरा मला कणीतरी. मभच्छा येते आहे मला. माझी सवय शक्ती मला सोडभ न गेली आहे .

बाळे लांब कर तझा हात! आचण स्पशय कर मला. कठाय ग तला हात. जाऊ नकोस ना! पोलायकझेना!
माझ्या एकलत्या एक मली! नको ग सोडभ न जाऊस मला या वेळी!
(हे कॅबी मभच्छा येऊन जचमनीवर पडते )
नारीवृन्द्द
वाऱ्यांनो, सागरीवाऱ्यांनो!

जलदीने नेता तम्ही दयावदी गलबतें

सतत खळखळणाऱ्या लाटांच्या उभारीवरून
कोणत्या चठकाणावर नेऊन सोडाल मला?
घेतला आहे ज्याने माझा नवथर ताबा

अशा कणाच्या वास्तभत प्रवेश करू मी!
पेलोपोनीजच्या एखाद्या बंदर गांवात
जाऊन पोिेन का मी?

स्िचटकासम स्वच्छ जलाच्या स्वामीने

ॲचपडे नसने सपीक केली आहे म्हणतात जेथील शेतजमीन
त्या थेसल
ॅ ी प्रदे शात जाईन का मी?
की बेटाबेटातभन, सागराच्या
खारट जलमागावरून

प्रवास करीत असताना आमिी गलबते ;
आढळे ल का मला, आमिे ते
दःखी कष्टी घर?

चजथे रोवला होता पचहला तालवृक्ष

अचण ‘ले टो’ला आपल्या प्रसभचतवेदनासमयी
चनवारा चमळावा—

झ्यभसच्या अपत्यांिा जन्मकाल शोभायमान रहावा, —
म्हणभन चजथे पचहल्या लॉरे ल वृक्षाने

आपल्या पचवत्र िांद्या पसरल्या होत्या चतथे?
आपल्या धनष्ट्याने ससज्ज आचण

सवणािे भभषण भालप्रदे शावर धारण केले ल्या
अशा आर्मटमीस दे वते िी स्तवने गाणाऱ्या

डे लॉस कन्यकांत सामील होईन का मी!
कदाचित जाईन मी वास्तव्य करायला
अॅथीनीच्या शहरात

आचण चतथे पॅलसच्या केशरी झवयावर
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पष्ट्पाकृती झगमगीत धागे चवणीत

चतच्या दे दीप्यमान रथाला अश्व जंपीत.

अथवा ज्यांिा उपशम झाला क्रोनोसपत्र झ्यभसने
पाठचवले ल्या चवद्यल्लोळात,

अशा उन्मत्त टायटन दानवांच्या वंशांिी
चित्रे गंिीन

अरे माझ्या बछड्यांनो! माझ्या लहानवयांनो!
माझा अभागी चपता! माझा दे श!

प्रत्येक वास्तभ धमसणाऱ्या आगीने उद्ध्वस्त!
प्रत्येक जीव, कैदी—

सवय आरगॉसच्या माणसांसाठी यद्धातली लभ ट!
आचण गलामीिे नामाचभधान बाळगणारी मी—
परदे शात असले ली—

आचशयापासभन उखडली जाऊन खभप दभ र अशा
यरपमधील वास्तभत रुजणार असले ली-

चजवंतपणीि हे डीजमधील मृतांिे जीवन कंठणार आहे .
(टालथीचबअस प्रवेश करतो. त्याि वेळी एक रॉयवासी वृद्ध दासी तंबभतभन येते व हे कॅबीकडे जाते )
िालथीणबअस : हे तरुण चस्त्रयांनो, रॉयिी भभतपभवय राणी मला कठे बरं भेटभ शकेल?
नारीवृन्द्द : टालथीचबअस! ही काय तझ्या शेजारीि जचमनीवर पडली आहे ! चतच्या वस्त्रांनी चतिा

िेहरा झाकभन टाकला आहे .

िाल्थीणबअस : हे दे वा झ्यभस! काय आहे तरी काय सत्य? पाहातो आहे स ना तभ मानवांिे जीचवत?

का दे वावर असले ली आमिी सवय श्रद्धा म्हणजे एक थोतांड आहे ? मभखयपणाने उरी जपले लं एक असत्य?

का केवळ एक आंधळा योगायोग सवावर सत्ता गाजवतो आहे ? हीि का ती हे कॅबी? सवणयनगरी चफ्रचजयािी
राणी? संपत्ती आचण सत्ता यासाठी महशभर असले ल्या प्रायमिी हीि होती का सहिाचरणी? आता कठल्या

अवस्थेला येऊन पोिलं आहे रॉय? यद्धात चजकले गेलेलं – संपभणय चवनाश पावले लं आचण ही वयातीत,

अपत्यहीन, गलामचगरी प्राप्त झाले ली स्त्री, इथे जचमनीवर पडली आहे ! आपले गचलत, दयनीय मस्तक
धळीने माखभन घेऊन! हं ऽ ऽ! ठीक, ठीक! मी ही वय झाले ला म्हातारा माणभसि. पण अशा अवस्थेत

पोिण्यापेक्षा मरण यावं अशी मी प्राथयना करीन. हे कॅबी, ऊठ, उभी राहा बरं आता! चपकल्या केसांनी
झाकले लं आपलं मस्तक जचमनीवरून वर उिल.
हे कॅबी :

कोण आहे हा!

माझं शरीर इथे चनवान्त पडलं य
ते ही न पाहवणारा?

िार मोठ्या दःखात आहे मी!

कशाकचरता मला चडवितो आहे स?
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कोण? कोण आहे स तभ?
िाल्थीणबअस : मी टालथीचबअस! ग्रीक सेनेिा अग्रदभ त बाईसाहे ब! अॅगम
ॅ े मनोनने मला पाठवलं य.

आपल्याला नेण्यासाठी आलोय मी!

हे कॅबी : चमत्रा! ग्रीकांनी मलाही बळी द्यायिा ठराव केला आहे काय? मला वेदीकडे घेऊन

जाण्यासाठी का आला आहे स? स्वागत असो तझे . आता चबलकभल वेळ दवडावयािा नाही. टालथीचबअस,
मला वाट दाखव.

िाल्थीणबअस : हे कॅबी! आपली कन्या चनजधामास गेली. अॅचरअसिे दोन पत्र आचण ग्रीक सेना

यांच्या हकमावरून तझ्या कन्येिे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी तला घेऊन जायला आलोय मी.

हे कॅबी : मला वाटलं होतं, मला ठार मारण्यासाठी म्हणभन चतकडे घेऊन जाण्यासाठी आलायस तभ!

त्याऐवजी हे सांगतो आहे स मला? बाळे ग! तला त्यांनी आपल्या जन्मदात्रीपासभन ओढभ न नेलं आचण तला

ठार मारलं चन एकटी मीि मागे राचहले य तझ्यासाठी आसवं ढाळायला! कशी रे ठार मारलीत चतला तम्ही?
नीट सन्मानाने तरी ठार केलीत का? का, वध्यजीव ही तमिी दष्ट्मन असल्यामळे कठलाही क्रभर भयानक
प्रकार करायिा चशल्लक ठे वला नाहीत? सांग! सगळं सगळं सांग! ते सगळं ऐकण्याइतकी सहनशक्ती आहे
मला!

िालथीणबअस : आपल्या कन्येबद्दल वाटणाऱ्या अनकंपेमळे मला दप्पट आसव ढाळायला सांगता

आहात बाईसाहे ब आपण! ती जेव्हा आपल्याला मकली, ते व्हा एकदा रडलो मी, चन आता ते सवय सांगताना
पन्हा एकदा रडायला येणार मला!

चतथे अॅचकलीसच्या थडवयापढे बचलदानािा हा प्रसंग पाहाण्यासाठी अॅचकअन सैन्यािा सगळा

समदायि उभा ठाकला होता. पोलायकझेनाच्या हाताला धरून अॅचकलीसच्या पत्राने चतला उं िवट्याच्या
चशखरापयंत नेले. मी शेजारीि उभा होतो. जर चतने सटभ न जाण्यासाठी धडपड केली, तर चतला पकडता
यावी या तयारीने आमच्याि पाठीमागे अॅचकअन तरूणांिा चनवडक गट खडा होता. अॅचकलीसच्या
चपशाच्चाला अध्यय दे ण्यासाठी मचदरे ने काठोकाठ भरले ला सोन्यािा एक प्याला, चतथे ठे वला होता. त्याच्या

पत्राने तो प्याला उं ि उिलला चन जमले ल्या सिय सैन्याला स्तब्ध राहाण्यासाठी मला हकभम करायला

सांचगतलं –मी उठभ न उभा राचहलो आचण उच्चस्वराने म्हणालो, ‘अॅचकअन्सहो, शांत राहा! सबंध सेनेतभन
एकही शब्द वा आवाज ऐकभ येता कामा नये.’’

त्यांना गप्प करून मी त्यांना चनिल उभं राहायला लावलं . मग तो (ॲचकलीसिा पत्र) भाषण

करता झाला. तो म्हणाला, ‘माझ्या चपत्या! पेलेअसच्या पत्रा! हे जग सोडभ न अधोलोकात गेलेल्या
मृतात्म्यांना आवाहन करणारे , हे चदलासा दे णारे मद्य! आपण माझ्या हातभन यािा स्वीकार करा! मग तसेि

या आचण मी व ही सवय सेना आपणास समर्मपत करीत असले ले या कमाचरकेिे हे चनष्ट्कलं क काळे शार रक्त

स्वीकारा! आचण आपल्या कृपाकटाक्षािा लाभ आम्हाला चमळभ द्या. आम्हास वरदान द्या, की नांगरापासभन
सोडचवले ली आमिी गलबते, उत्कृष्टपणे प्रवास करुन आपल्या दे शाला सखरूप पोितील.’’

अनु क्रमणिका

अशा शब्दांत होती त्यािी ती प्राथयना! सवांनीि त्याच्याबरोबर प्राथयना केली. मग आपल्या

समशेरीिी सोनेरी मभठ त्याने घट्ट पकडली. म्यानातभन ती बाहे र काढली व त्याकामासाठी आधीि चनयक्त
केले ल्या तरुणांना चतला पकडभ न ठे वण्यास खणावले . पोलायकझेनाने हे सवय बचघतलं चन ती जे बोलली ते

असं, ‘‘ज्यांनी माझ्या नगरीिी धभळदाण केली त्या ग्रीकांनो! मी स्वखषीने मरायला तयार आहे . माझ्या
अंगाला कणीही हाताने स्पशय करू नये. माझी मान न डगमगता मी समशेरीखाली दे ईन. म्हणभन दे वािी

शपथ, मला मोकळी उभी राहभ द्या आचण मग मला ठार मारा. म्हणजे स्वतंत्रपणे , मी स्वतंत्र म्हणभन मरून
जाईन. मी राजघराण्यातील असल्याने माझी गणना, मृतात गलाम म्हणभन झाली तर त्यात मला कमीपणा
वाटे ल.’’

त्यावर सवय सैन्याने मोठ्याने गजयना करून आपली मान्यता दशयचवली अॅगमे मनोनने त्या तरुणांना

चतला मोकळे सोडण्यास सांचगतले . चतने ते ऐकलं आचण लगेि आपल्या झवयाला हात घातला. खांद्यावरील
बंधापासभन कमरे पयंत चतने तो िाडभ न काढला आचण एखाद्या अत्यंत रमणीय पतळ्यासारखी असले ली
नाभीपयंतिी आपली गडाडस काया आचण आपले उरोज अनावृत्त केले मग एका गडघ्यावर टे कभन ती खाली

बसली चन आत्यंचतक वीरते िे असे शब्द बोलली. ती म्हणाली, ‘ॲचकलीसच्या पत्रा! ही आहे इथे माझी
छाती! तला जर या इथेि घाव घालायिी इच्छा असेल तर घाल घाव! चकवा कंठावर घाव घालायिा

असेल तर ही माझी मान तयार आहे इथे. मात्र नीट ममावर सरळ घाव घाल.’’ मग अनकंपा आचण
दृढचनिय यांच्या पकडीत सापडले ल्या त्या मलाने आपल्या समशेरीने चतच्या श्वासनचलकेतभन सरळ छे द

घेतला. रुचधरािा िवारा वर उसळला आचण मरता मरतासद्धा खाली पडताना चतने अशी खबरदारी घे तली
होती की, परुषाच्या नजरे स येऊ नये असा शरीरािा भाग उघडा पडभ नये.

मग जेव्हा जीवघेण्या घावाने चतिा अखेरिा श्वास बंद केला, ते व्हा प्रत्येक आगाइवने चतिा सन्मान

करण्यासाठी स्वतःिा असा मागय शोधभन काढला. काहींनी चतच्या दे हावर ताजी पानं चवखरून टाकली.
कांहींनी िांद्या आणभन चिता तयार केली आचण जे नसते ि दान हलवीत उभे होते त्यांना बाकीच्यांिे अपशब्द

ऐकावे लागले . ते सगळे ओरडले , ‘‘पोलाय्कझे नासाठी तम्ही काहीि आणलं नाहीत, यािा अथय तरी

काय? चतच्या सन्मानाथय वहाण्यासाठी तमच्याजवळ काय वस्तभ नाही की अलं कार नाहीत! सवांत धैययशील
आचण उदार अंतःकरण होतं चतिं!

तर असा हा सारा प्रकार आपली कन्या परलोकी गेली त्यािा. सवय चस्त्रयांत अचतउदात्त अशी अपत्ये

आपलीि. त्यािबरोबर सवय चस्त्रयांत अत्यंत खडतर असं नशीबही आपलं ि.

नारीवृन्द्द : प्रायमिे घराणे आचण रॉय, यांना काय भयंकर यातनांनी गदमरून टाकले आहे ! पण

दे वांनीि त्यांच्या नचशबी चलचहल्या आहे त या यातना. त्यातभन सटका नाही.

हे कॅबी : माझी बाळ! इतकी संकटे उभी आहे त इथे! दख तरी कशाकशािे करायिे! एका दःखाकडे

लक्ष परवीन म्हणेन, तर दसरे दःख, मला तसे करू दे त नाही. आचण त्या दसऱ्या दःखापासभन मनाला

ओढभ न काढायला चतसरे दःख पढे उभेि असते . सारखे दःखामागोमाग दःख, आचण आता तझ्या भीषण
शेवटाच्या वेदना माझे मन व्यापभन टाकीत आहे त. तझ्या मृत्यभबद्दल आसवे ढाळणे जरी अटळ असले तरी

अत्यंत यातनामय काळजाला डागण्या दे णाऱ्या वेदनांपासभन तभ मला वािवलं आहे स. कारण, ‘तभ अत्यंत
धीरोदात्तपणे मरण स्वीकारले स’, असं सगळीि सांगतात.
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काय िमत्कार आहे ! दे वांनी योवय वेळी पजयन्यवृष्टी करून जर आवश्यक तो सभययप्रकाश परवला तर

नापीक भभमीही सस्यश्यामल होते ; चन सपीक जमीन आवश्यक त्या गोष्टीपासभन वंचित राचहली तर वांझ
बनते . पण मानवी स्वभाव मात्र अंतरंगात असा अचविल आहे की वाईट माणभस हा नेहमी वाईटि राहातो.
त्याच्यात बदल होऊन तो अन्य प्रकारिा होऊ शकत नाही आचण एखादा माणभस भला, म्हणजे तो नेहमी

भलाि असतो. त्यािा भले पणा ददै वाच्या आघाताने चवकृत होऊि शकत नाही. त्यािा मोठे पणा सदै व,
शाश्वत चटकणारा असतो.

का पडावा हा िरक? याला जबाबदार आनवंचशकता का वय वाढताना झाले ले संस्कार?

ससंस्कारपचरपभणय वातावरणात बालक जर जोपासले गेले तर त्याला चनदान सत्तत्त्वािी जाण येते आचण
सत्तत्त्वाच्या तलनेने असत् काय, हे त्याला उमजभ शकते . ओ:! असं हे चविारमंथन मनात इतस्ततः िालभ

राहाते! पण काय उपयोग त्यािा? टालथीचबअस माझ्या वतीने ग्रीकांना असं सांग की, माझ्या बाळीला
कणाच्याही हातािा स्पशय होऊ दे ऊ नका, सगळया, सगळ्यांना दभ र ठे वा चतच्या मृतदे हापासभन. सैचनक

आचण खलाशी ही चशस्त नसले ली दांडगी जात आचण ते जमावाने असले म्हणजे तर भडकले ल्या आगी
पेक्षाही रानटी. त्यापैकी एखादा कणी सौजन्याने वागभ लागला तर त्याच्या नचशबी चशव्याशापि यायिे.
[टालथीचबअस जातो. हे कॅबी आपल्या वृद्ध दासीकडे पाहाते आचण चतला म्हणते]
हे कॅबी : म्हातारबाई! नीट ऐकभन घे काय सांगते ते . एक घट घेऊन खाली समद्राकाठी जा.

चतथल्या ताज्या खाऱ्या पाण्याने तो भरून घे आचण इकडे आण; माझ्या बाळीच्या मृतदे हाला अखेरिे स्नान

घालायला, चतने चछन्नचभन्न अवयव नीट जळवायला गेलं पाचहजे मला. एका चववाचहत कमाचरकेला, एका
अचववाचहत वधभला अखेरिी मानवंदना द्यायला हवी. चतच्या प्रचतष्ठेप्रमाणे हे सगळं करायला माझ्याजवळ ना

धन ना सत्ता; तरीही जे शक्य होईल ते मी करणार आहे चतला अलं कृत करायला हवं. त्यासाठी

माझ्याबरोबर कैदी झाले ल्या चस्त्रयांना मी चविारणार आहे की, आपल्या नव्या मालकांिी नजर िकवभन

घरून आणले ले काही दागदाचगने त्यांनी जवळ ठे वले आहे त की काय? असतील तर ते सवय,
पोलायकझेनाच्या अंचतम सन्मानासाठी त्यांनी द्यावेत, म्हणभन सांगेन मी त्यांना.

हाय! आमिा तो भव्य शाही राजप्रासाद, ते एकेकाळिे सखी घर, अगचणत संपत्तीसाठी ख्यातनाम

असले ला राजा प्रायम; साऱ्या पृर्थवीवर ज्यांना जोड नाही अशा मलांिा चपता म्हणभन त्यािे नाव गाजत होते
आचण माझेही त्यांच्या वृद्ध माते िे

कसं सगळं , सगळं नाही झालं – शभन्यात चमळभ न गेलं! त्या जन्या गौरवािी वस्त्रे, आमच्या नावावरून

गळभ न पडली आचण तरीही आम्ही माणसं – आम्ही क्षद्र मानव गवाने िगभन जातो. एकाद्याला आपल्या

संपत्तीिा आचण घरातला वैभवािा ताठा असतो, दसरा कणी नागचरक त्याला ‘भला रे भला’ म्हणभन
मोठे पणा दे तात, म्हणभन िढभ न गेलेला असतो. या अशा गोष्टींना काहीही अथय नसतो. काळजीपभवयक रिले ले

व्यभह, घमेंडखोरांच्या वक्तृत्वपभणय दपोक्ती, सवय चनरथयक! जो माणभस संकटांना, आपत्तींना बगल दे ऊन
चदवसामागे चदवस असे आयष्ट्य व्यतीत करीत असतो तोि खरा सवयसखी म्हणायिा.
[हे कॅबी आत जाते]
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नारीवृन्द्द :

गलामी चलचहले लीि होती माझ्या अदृष्टांत
ज्या चदवशी रॉयिा राजपत्र पॅचरस,
याने सोनेरी सययचकरणांत,

आजपयंत िमकली नसेल अशा अचद्तीय
लावण्यमयी स्त्रीिी – हे लनिी –
शय्यासोबत चमळावी म्हणभन

ग्रीसच्या जलप्रवासासाठी गलबत बांधण्यासाठी
इडापवयतावरील दे वदार वृक्षराजीतील
लाकभड तोडभ न नेले,

त्याि चदवशी ठरला अटळ,

माझ्या आयष्ट्यािा सत्यानाश,

आता आहे त दःख आचण कठोर जलभ म जबरदस्ती
आमच्याभोवती अभेद्य कडे करून
चसमॉइस नदीच्या सचललावर

तृषा शमचवणारे एक संपभणय राष्ट्र,
एका माणसाच्या मभखयपणामळे

परराष्ट्राच्या हल्ल्याने नष्ट झाले ,
पार जमीनदोस्त झाले .

जेव्हा तीन अमरदे वतांच्या कलहातील चनणयय
इडा पवयतावर चदला गेला

ते व्हा त्या चतघींतील भांडण
एका मेंढपाळाने सोडवले

त्याि चनणययात्मक उत्तराने संगर अटळ होऊन
चवनाश ओढवला

व माझ्या घरादारािे वाटोळे झाले
आचण या इथेि नव्हे , तर

स्वच्छ जलाने पचरपभणय अशा

यरोटास नदीच्या काठावरील आपल्या घरकलात
एखादी स्पाटातील गृचहणी,
आसवे ढाळीत, हं दके दे त

दःखात िभर होऊन बसले ली असेल
आचण

केसांिे वाख झाले ली एखादी वृद्ध माता,
आपल्या मृत पत्राबद्दल

दःखाने आपले मस्तक चपटीत असेल;

आचण नखे रक्ताळली जाईपयंत गाल ओरबाडभ न घेत असेल.
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(समद्रावरून पाणी आणायला पाठचवले ली वृद्ध दासी परत येते. चतच्यामागे आच्छादभ न आणले ले

मृत शरीर घेतले ल्या काही दासी आहे त)

वृद्ध दासी : बायांनो! कठे आहे हे कॅबी! ददै वी दःखी हे कॅबी! जन्माला आले ल्या कणाही अन्य

परुषाने वा स्त्रीने असं दःख भोगलं नसेल! त्याबाबत चतने कळस गाठला आहे ! कणीि चतिी बरोबरी करू
शकणार नाही.

नारीवृन्द्द : आता काय आणखी? तझी ही अभद्रसभिक बडबड काय आपदा घेऊन आलीय? दष्ट

वातांना कधी चवसावाि घेता येत नाही की काय? आणखी भर घालणार आहे स की काय तभ त्यात?

वृद्धा : माझी दवाता हे कॅबीसाठीि आहे . साऱ्या बाजभंनी संकटानी, वेढा घातले ला असताना,

ददै वािी ववाही दे णारे शब्द टाळणे, सांगणाराला अवघड होऊन बसते .

नारीवृन्द्द : ती पाहा हे कॅबी बाहे र येते आहे . सांग चतला तझी बातमी.
वृद्धा : हे कॅबी! आधीि केवढे दःख सहन करते आहे स तभ! आचण त्यात अगदी शेवटिे चन सवांत

वाईट घडलं य ते हे ! काही .... काही राचहले लं नाही तझं आता! मलं , नवरा, नगरी, प्रकाश आचण जीचवत
–

सगळं ि हरवभन बसली आहे स तभ.

हे कॅबी : तझी कठोर वाता मला नवीन राचहले ली नाही. सगळं समजलं य मला, पण गतप्राण

झाले ल्या माझ्या पोलायकझेनाला इकडे काय म्हणभन घेऊन आलीस तभ! चतिे थडगे उभारायच्या कामात
ग्रीक गकय आहे त असं म्हणत होते सगळे जण.

वृद्धा : [नारीवृन्दाला उद्देशन
भ ] काहीि ठाऊक नाही चतला. पोलायकझे नािाि चविार िाललाय

चतच्या डोक्यात. चबिारा ददै वी जीव! ददै वािा हा िटका अजभन चतला जाणवायला लागले ला नाही.

हे कॅबी : दे वा रे ! कणािा आहे हा दे ह? अॅपोलोवर भक्ती करणारी भचवष्ट्यवेत्ती–चतिा का? तम्ही

आणले ली ही कॅसान्ड्रा का आहे ?

वृद्धा : कॅसान्ड्रा हयात आहे . पण तझ्या आसवांिी वाट पाहात हा मृतदे ह चतष्ठत आहे . मला त्याच्या

ददै वी शरीरावरिे आच्छादन काढभ दे ! पाहा! तझ्या पचरियातला आहे हा िेहरा! पण हा असा पाहावा
लागेल अशी कल्पनाही नसेल आली कधी तला!

हे कॅबी! हा तर माझा मलगा! हा पॉचलडोरस! होय त्यािाि चनष्ट्प्राण दे ह हा! माझ्यासाठी त्यािे

रक्षण करा! अशी चवनंती करून त्याला मी थ्रेसच्या राजाकडे पाठवला होता. आता मात्र अखेरी झाली
माझ्या अभागी जीवनािी? हाय! काय करू आता मी!
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माझ्या लाडक्या बाळा रे !

तझ्याबहल आता मी म्हणत असले ले हे शोकगीत
मला स्िरले ले आहे

मला हे आधीि ज्ञात होते
कारण

आपणा सवांनाि छळणाऱ्या त्या चपशाच्च्याने
स्वप्नात हे सारं सांचगतलं होतं मला.

वृद्धा : ददै वी हे कॅबी! आपला मलगा मृत झाला हे तला आधीि माहीत होतं?
हे कॅबी : मी तसं ऐकलं होतं पण, त्यावर चवश्वास ठे वला नव्हता. आता मी प्रत्यक्षि पाहात आहे

तरीही त्यावर माझा चवश्वास बसत नाही.

दःखामागोमाग दःख!

दःखािे चवव्हळणे आचण अश्रभ

यांवािभन एकही चदवस सना जात नाही
नारीवृन्द्द : हे कॅबी! काय काय भयंकर गोष्टी आमच्यावर कोसळताहे त ग!
हे कॅबी :
पॉचलडोरस! माझ्या ददै वी बाळा!

कशाप्रकारिं क्रभर मरण आलं रे तला?

कोणत्या शोिनीय दै वदर्मवलासाने घाव घातला तझ्यावर?
कणी ठार मारलं असेल रे तला?

वृद्धा : मला खरंि काही माहीत नाही; मला हा समद्र चकनाऱ्यावर पडले ला आढळला.
हे कॅबी : बडाल्यानंतर सागरानेि याला बाहे रच्या मऊशार पळणीवर आणभन टाकला का? का

कणाच्या तलवारीला बळी पडला असावा हा?

वृद्धा : समद्रातभन उिलभ न लाटांनीि त्याला वर आणभन टाकला.
हे कॅबी : असं! आता मला समजला माझ्या स्वप्नांिा अथय. माझ्या नजरे समोर येऊन उभी राचहले ली

काळ्याकट्ट पंखािी ती आकृती मला स्वच्छ सांगत होती की, माझ्या मला, चदवसािा प्रकाश पाहायला तभ
हयात नाहीस आता.

नारीवृन्द्द : कणी ठार केला असावा त्याला? स्वप्नांना अथय लावण्यािे तझे कसब, यावर काही

प्रकाश टाकभ शकते का?
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हे कॅबी : माझ्याि चवश्वासातला चमत्र होता तो, थ्रेसमधला घोडे स्वार; त्याच्याि घरी प्रायमने या

मलाला गप्तपणे पाठवला होता.

नारीवृन्द्द : पोलायमे स्टरने याला जीवे मारले ? का? कशाकचरता? सवणािा तो खचजना

आपल्यालाि चमळावा म्हणभन?

हे कॅबी : वणयन करायला परे से कठोर शब्दि सापडणार नाहीत असा हा गन्हा! जे जे काही पचवत्र

मानलं जातं त्यािी अवहे लना! वक्तव्य, आियय आचण सहनशक्ती साऱ्यांना लळे पाडणारे अपकृत्य! मैत्री,
सौहादय , या शब्दांना मान, मभल्य उरले ि कठे ?

अरे माणसकीला वंचित झाले ल्या, चकळसवाण्या माणसा! पाहा! तझ्या पोलादी पात्याने चछन्नचभन्न

झाले ल्या आचण करवतभन काढले ल्या या मांसाच्या गोळ्याकडे ! काही दयामाया नाही का रे आली तला?

नारीवृन्द्द : मानवजातीत सवांत जास्त यातना, सवांत जास्त दःख, तभ सहन करते आहे स हे कॅबी!

ईश्वरी इच्छे नेि हा एवढा दःखभार तझ्यावर पडला आहे . सख्यांनो! एक शब्दही बोलभ नका आता. आपला
धनी, अॅगम
ॅ े मनोन, इकडे ि येतो आहे .

[सेनातळावरून आले ला अॅगम
ॅ े मनोन प्रवेश करतो.]
ॲगॅमेमनोन : आली का नाहीस हे कॅबी तभ? तभ स्वतःि चतला मभठमाती दे णार असल्याने कणाही

ग्रीकमाणसाने तझ्या कन्येला स्पशय करू नये ; हा तझा चनरोप टालथीचबअसने मला सांचगतला. म्हणभन
हातही न लावता आम्ही चतला तशीि चतथे राहभ चदली आहे आचण आता तला चतकडे यायला इतका उशीर
लागावा यािे आियय वाटतंय मला. िल! जा आता! आम्हाला िांगली वाटली ते वढी सगळी व्यवस्था आम्ही

केले ली आहे . बाकी या सवय, कटभ दःखद प्रसंगात िांगले तरी कशाला म्हणायिे म्हणा! अरे ! हा मृतदे ह,

माझ्या तंबभपाशी काय म्हणभन पडला आहे ? ज्या आवरणात त्याला गंडाळले आहे , त्यावरून हा रॉयवासी
असावा. ग्रीक नाही चदसत!

हे कॅबी : हे कॅबी! माझ्या अत्यंत दःखी कष्टी जीवा! काय करणार आहे स आता? ॲगॅमेमनोन समोर

गडघे टे कणार? का सगळं मकाट्याने सोसणार?

ॲगॅमेमनोन : काय घडलं य ते सांगण्याऐवजी माझ्याकडे पाठ करून अशी शोक करीत का उभी

राचहली आहे स? कोण आहे हा?

हे कॅबी : [स्वतःशी] एक गलाम आचण दष्ट्मन; याि दृष्टीतभन कदाचित पाहील हा माझ्याकडे ; म्हणजे

मग माझ्या दःखात आणखी दसऱ्या दःखािी भर.

ॲगॅमेमनोन : काय िाललं आहे तझ्या मनात? तभ सांचगतल्याचशवाय, तझ्या चविारांिी चदशा काय

आहे , हे शोधभन काढायला मी काही मनकवडा द्रष्टा नाही!

अनु क्रमणिका

हे कॅबी : [स्वतःशी] या माणसाने खरे म्हणजे माझा द्े षि केला पाचहजे. पण माझा अंदाज

िकीिाही असण्यािा संभव आहे . कदाचित तो माझा शत्रभ ठरणार नसेलही शेवटी.

अॅगॅमेमनोन : या प्रकाराबाबत जर काही सांगावं, असं तला वाटत नसेल तर.... ठीक आहे ! यातलं

काही ऐकायिं नाही असं ठरवायला माझीही चततकीि तयारी आहे .

हे कॅबी : [स्वतःशी] याच्या मदतीचशवाय खभन झाले ल्या माझ्या मृत पत्राच्या वधािा सभड घेण्यािी

मला कधी आशाि करायला नको. कशाकचरता माझ्या मनािी ही अशी िलचबिल होते आहे ? यश येवो वा
अपयश येवो, मला धीटपणे बोलले ि पाचहजे.
[ती गडधे टे कते ]

अॅगम
ॅ े मनोन! दीनवाणीने मी तझ्यापाशी यािना करते आहे . गडघे टे कभन, तझ्या दाढीला हात

लावभन, तझा चवजयी उजवा हात पकडभ न मी भीक मागते आहे .

अॅगॅमेमनोन : काय इच्छा आहे तझी? गलामचगरीतभन मक्त करून मी तला स्वातंत्र्य द्यावं अशी का

चवनंती आहे तझी? ते मी चदलं ि म्हणभन समज, खषीने, तत्परतेने!

हे कॅबी : स्वतंत्रता? छे ! ती नको आहे मला, पण मला हवाय प्राणघातक्यावरिा सभड! त्यासाठी मी

यगायगािी गलामचगरी स्वीकारीन.

अॅगॅमेमनोन : म्हणजे कशा प्रकारिी मदत हवी आहे तला!
हे कॅबी : मी ज्या प्रकारिी मदत मागेन असं तला वाटतंय, तसली कोणतीही मदत मला अचभप्रेत

नाही अॅगम
ॅ े मनोन! मी ज्याच्यासाठी शोक करते य तो हा मृतदे ह पाचहलास ना तभ?
अॅगॅमेमनोन : होय! पढे काय म्हणणार आहे स आता?

हे कॅबी : या पत्राला माझ्या उदरात मी नवमास वाचहला. हा माझा पत्र होता.
अॅगॅमेमनोन : अरे रे! हे कॅबी! तर मग तझा सवय पत्रांमधला हा कठला म्हणायिा?
हे कॅबी : जे रॉयच्या तटबंदीसमोर कामी आले त्यापैकी नव्हे हा.
अॅगॅमेमनोन : म्हणजे? त्याचशवाय आणखी मलगे होते तला?
हे कॅबी : िक्त हा एवढाि! त्यालाही आिवले मी आता!
अॅगॅमेमनोन : रॉय शहरािा पाडाव झाला ते व्हा होता कठे हा?
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हे कॅबी : त्यािे प्राण वािावेत म्हणभन त्याच्या वचडलांनी त्याला रॉयबाहे र पाठचवला होता.
अॅगॅमेमनोन : याच्या सवय भावांमधभन याला एकट्यालाि पाठवला होता?
हे कॅबी : होय!
अॅगॅमेमनोन : कठे पाठवला होता त्याला त्यांनी?
हे कॅबी : इथेि! या थ्रेसमध्येि, आचण इथेि तो आढळभ न आला मृत झाले ला.
अॅगॅमेमनोन : तम्ही त्याला ज्याच्याकडे धाडला होतात तो राजा म्हणजे पोलायमेस्टर का?
हे कॅबी : होय! पोलायमे स्टरि! आम्ही त्याच्याबरोबर सवणय खचजनाही पाठचवला होता. त्या

खचजन्यासाठीि त्याला आपल्या प्राणािे मोल द्यावे लागले .

अॅगॅमेमनोन : का? त्याला झालं तरी काय? कणी ठार मारलं याला?
हे कॅबी : कणी? अरे –कोण मारणार दसरं? आमिे थ्रेसिे स्नेहीि.
अॅगॅमेमनोन : स्नेही कसला? खनी! हे सवय सवणयसाठ्यासाठी?
हे कॅबी : होय! रॉय पडल्यािं त्याला समजल्यावर त्याने हे कृत्य केले .
अॅगॅमेमनोन : त्याला इथे आणला कणी? कठे सापडला हा?
हे कॅबी : या बाईला समद्रचकनाऱ्यावर आढळला तो.
अॅगॅमेमनोन : त्याला शोधायलाि गेली होती ती चतथे, का आणखी काही कामाकचरता?
हे कॅबी : माझ्या मलीच्या मृतदे हाला स्नान घालण्यासाठी मला समद्रािे पाणी हवे होते , त्यासाठीि

ती गेली होती.

अॅगॅमेमनोन : यावरून असं चदसतं की, तमच्या स्नेह्याने त्याला ठार मारलं चन बाहे र िेकभन चदलं .
हे कॅबी : प्रथम त्याच्या कायेच्या चिधड्या केल्या चन मग पढे कठे तरी वहात जावा म्हणभन चदला

ढकलभ न समद्राच्या पाण्यात!

अॅगॅमेमनोन : अभागी हे कॅबी! काय अनंत यातना सहन केल्या आहे स तभ!
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हे कॅबी : माझं काळीज म्हणजे चनजीव ित्तर झालाय ित्तर. काळीज उरलं ि नाही दःख सहन

करायला.

अॅगॅमेमनोन : एवढी चवपरीत दै वगती आली असेल का, कधी कणा स्त्रीच्या वाट्याला?
हे कॅबी : कणाही स्त्रीच्या वाट्याला आली नसेल, खद्द ददय शन
े ेि स्त्री रूप घेतलं तरि या दःखािी

बरोबरी होईल बरं! पण आता माझी मागणी ऐका; त्यासाठीि मी आपणापढे गडघे टे कले आहे त. मला जे
भोगावे लागते ते न्याय्यि आहे – त्याला मी पात्रि आहे , असेि आपणाला वाटत असेल, तर मग माझे

काहीि म्हणणे नाही, मग मी ‘आचलया भोगासी, असावे सादर’ म्हणभन गप्प राहीन. पण .... जर तसं वाटत
नसेल तर ज्याने स्वगातल्या वा अधोलोकातल्या दे वांिीही भीती न बाळगता अत्यंत गहयणीय असे हे

चवश्वासघातािे कृत्य केले आहे , अशा या खोटी शपथ घेणाऱ्या चनमकहराम, द्रोही माणसावर सभड
उगवण्यासाठी मला सहाय्यभभत व्हा. अनेकदा याने माझा पाहणिार घेतला होता; माझ्या मे जावर माझ्या
पंक्तीला बसला होता; माझ्या जीविकंठि चमत्रमंडळातला एक समजला जात होता; योवय अशा साऱ्या
सन्मानाने त्यािे स्वागत केले जात होते . आचण असा हा माणभस कपट कारस्थान रितो चन खभन करतो!
नंतर खनाच्या भरीला त्याच्यासाठी थडगे उभारायिे सौजन्यही दाखवीत नाही आचण माझ्या मलाला

समद्रात चभरकावभन दे तो! मी तर बोलभ न िालभ न गलामानेि चजणे भोगते आहे , म्हणभन मी कमकवत असेन
पण दे व समथय आहे त आचण त्यांच्यावर हकमत गाजचवणारा दै वी कायदाही समथय आहे . दे वांच्या

अग्स्तत्वावरील आपली श्रद्धा, याि दै वी कायद्यावर आधारले ली असते . आपले जीवनही याि श्रेष्ठ
कायद्यानसार िालते . त्याच्या आधारे ि आपण सत्यासत्यािा चनवाडा करतो. या दै वी कायद्यालाि जर

तम्ही आपल्या न्यायासनापढे उभे केले त आचण चतथे त्यािा अपमान करून त्याला दोषी ठरवले त; माणसे
जर चवश्वासाने आले ल्या पाहण्याला ठार मारू लागली, दे वालये लटभ लागली आचण तरीही त्यांबद्दल त्यांिा

जर चधक्कार झाला नाही तर मग या भभतलावर न्यायि उरला नाही असे होईल. या सव्यवस्थेिी शरम
तम्हाला मागयदशयन करू दे . स्वतःच्या इभ्रतीिे भान, माझ्या न्याय्यकायाला मदत करण्यासाठी तम्हाला
प्रवृत्त करो. पाहा! बघा माझ्याकडे ! साक्षात चवपदे िे दशयन होईल आपल्याला माझ्या िेहेऱ्यावर! जरा मागे

सरकभन, अंतरावरून एखाद्या चित्रकारासारखे माझ्या या चवपदे िे चनरीक्षण करा; मग अनकंपा वाटे ल
तम्हाला माझ्याबद्दल. एकेकाळी मी होते राणी–आज आहे आपली गलाम. एकेकाळी अनेक पत्र आचण

कन्या, यांिी माता असले ली मी–आता अपत्यहीन, जरठ, गाव नाही, स्नेही नाहीत अशी, मानवातली
सवांत ददै वी मी!

दयेच्या नावाने चविारते – माझ्यापासभन आपले तडाड असे बाजभला का चिरवता? माझे शब्द, माझे

अश्रभ, यांिा काहीि पचरणाम होत नाही असे चदसते . मी हताश झाले आहे . मन वळचवण्यािी कला मी का बरे

आत्मसात केली नाही? चकती मभखय असतो आपण? आपण दसरी सारी कसबे चशकतो, त्यासाठी श्रम येतो,
त्यांच्या अभ्यासाला आपणाला वाहभ न घेतो – पण मानवी कलांिी सम्राज्ञी शोभावी अशी मन वळचवण्यािी

कला – जर कधी माणसािे मन अंचकत करून आपल्याकडे वळवायिी आपली महत्त्वाकांक्षा असेल, आचण
आपल्याला जे हवे ते चमळवायिे असेल, तर आपण या कले िा मागोवा घेतला पाचहजे, त्यासाठी जरूर ते

मभल्य मोजले पाचहजे – पण, या कले िे हे सवयश्रेष्ठ ज्ञान आपण दलय चक्षत ठे वतो – मग यश या चसद्धी प्राप्त
होण्यािी आशा कशाच्या आधारावर करायिी!
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माझी सवय मले गेली, माझ्या गौरवाला काळोखी िासली गेली! लाटे सारखी वळणे घेत रॉय

शहरावर उं िावणारा धभर पाहात कैदी म्हणभन दभ र नेली गेले मी. [स्वतःशीि] अजभन माझ्याजवळ आणखी
एक यग्क्तवाद आहे कदाचित त्यािाही उपयोग होणार नाही. तरीही मी प्रयत्न करून पाहाणार आहे .

प्रीतीला वश न होणारा! असा तो काही मक्तात्मा नाही. (उघड) अॅगम
ॅ े मनोन! रोजन चजला ‘अपोलोिी
वाणी’ म्हणतात, ती माझी मलगी कॅसान्ड्रा, आपल्याला आपल्या चबछान्यात शय्यासख दे ते. आपल्या रात्री

सखाच्या खशबभने दरवळत व्यतीत होत असतात – होय की नाही, सांगा ना अॅगम
ॅ े मनोन? आपल्या मदभरी
आचलगनाच्या बदल्यात माझ्या मलीने कसल्याि अनग्रहािी आशा बाळगभ नये काय? तसेि चतने
माझ्याकडभ नही ‘भले ’ म्हणवभन घेतले जाऊ नये काय? तर मग ऐका! या मृत मलाकडे पाहा. रक्तसंबंधाने

तो आता आपल्याला जवळिा झाला आहे . त्यािा तमच्यावरिा हक्क, हा आता नात्यातल्या माणसािा हक्क
बनला आहे . तर मग त्या हक्काला मान द्या. आता माझे हे अखेरिे सांगणे ऐका. ओ:! माझ्या शरीराच्या

प्रत्येक भागात, – बाहभ ं वर, हातांवर, केसागचणक आचण पायात चजभा असत्या, आचण डे डॅलसच्या अथवा
दे वाच्याि अंगी असणाऱ्या कले िा उपयोग करून त्या मला िालवता आल्या असत्या तर त्या सवांच्या
चवचवध वाकिातयाने तमिे कठीण हृदय मी गदगदा हलवले असते – त्यांनी आपल्या गडघ्यांना घट्ट चमठी
घालभ न आक्रोश केला असता! महाराज! हे लासच्या लोकोत्तर तेजोभास्करा! ऐका माझं! काहीि चकमत

नसले ली मी–एक उपेचक्षत वृद्धा! तरीही मी मागते आहे ते तझे सभड उगवण्यास समथय असे बाहभ बल मला
उसने दे . जे न्याय आहे त्याला उिलभ न धरणे आचण सवयकाळ सवयत्र अन्यायी दवृयत्ताला शासन करणे हे
सत्प्रवृत्त माणसािे कतयव्यि आहे .

नारीवृन्द्द : चकती नवलािी गोष्ट आहे ही की मानवी जीवनात चवरुद्ध टोकेही एकत्र येतात व

मानवसंमत कायद्यानसार प्रीती आचण द्े ष, रूपे पालटतात, या कायद्यांनी कट्टर दष्ट्मन चमत्र होतात, िारा
चदवसांिे चमत्र वैरी बनतात.

अॅगॅमेमनोन : तझ्यावर आले ली घोर संकटे , खन्यांकडभ न ठार झाले ला तझा पत्र आचण मदतीसाठी

तभ केले ली यािना – हे कॅबी! या सगळ्यांनी माझे हृदय हे लावभन गेलंय, मला न्याय आचण दे व, दोघांिेही
समाधान व्हायला हवंय; आचण तझ्या या खनी स्नेह्याला त्याच्या पापािे योवय प्रायचित्त द्यायला मला

आवडे ल – पण कॅसान्डाच्या प्रेमाखातर पोलयमेस्टरच्या वधाकडे मी कानाडोळा केला अशी ग्रीक
सैचनकांना थोडीसद्धा शंका येणार नाही असा काही मागय आपल्याला काढता येत असेल तर पाहभ या! चशवाय

आणखी एक मद्दा मला चवशेष सतावतो आहे . या पोलायमे स्टरला ग्रीक आपला चमत्र मानतात, आचण तझा
मलगा त्यांना शत्रभसारखाि वाटणार! तो तझा पत्र आहे या वस्तग्स्थतीने भान ते अचजबात ठे वणार नाहीत;
म्हणभन काय करायिंय, यािा तभि चविार कर. मी तला मदत करायला उत्सक आहे यािी खात्री बाळग.
पण ग्रीकांकडभ न ज्यावर टीका होईल अशी कोठलीही कृती करताना मात्र, माझा उत्साह मंदावेल.

हे कॅबी : स्वतःच्या इच्छे ने वागायला मोकळा असा स्वतंत्र माणभस – अशी िीजि अग्स्तत्वात नाही

का कठे ? सवयि माणसे गलाम असतात. कणी धनदौनतीिे गलाम, कणी प्रारब्धािे अंचकत, आचण आणखी
दसऱ्या काहींना जमावाच्या कलाने वा कायद्याच्या धाकाने स्वतःच्या स्वभावाशी चवसंगत असे वागणे भाग

पडते – मग ज्या अथी आपण भीत आहात चन बाजारबणवयांच्या मनाला इतका उच्च मान दे ता आहात, त्या

अथी माझ्या मलाला ठार करणाराला शासन करण्याच्या माझ्या योजनेत सहभागी होणाऱ्या संभाव्य
धोक्यातभन मी आपल्याला मक्त करीत आहे . मी काय करणार आहे ते माहीत असभ दे तम्हाला, पण त्यात
तमिा प्रत्यक्ष हात मात्र नको. आचण या थ्रेसवासीयाला जे शासन व्हावयािे आहे ते जेव्हा होईल त्यावेळी
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जर अॅचकअन बंड करून उठले , वा त्याच्या मदतीसाठी गोळा झाले , तर त्यावेळी त्यांच्यावर चनयंत्रण
घाला. बाकीच्या गोष्टींबाबत चबलकभल चिता करूं नका– मी पाहभ न घेईन सगळं .

अॅगॅमेमनोन : पण कसं? काय करणार आहे स तभं? तला तलवार िालचवता येईल आचण या

थ्रेसवासीयाला ठार मारता येईल? कां चवषप्रयोग करणार आहे स त्याच्यावर तभं? कोठल्या मदतीिी,
कणाच्या सहाय्यािी अपेक्षा करीत आहे स तभं? कणी स्नेही आहे त कां तझे?

हे कॅबी : या तंबभत कैद असले ल्या रॉसच्या चस्त्रया – ते ि माझे स्नेही– खभप जणी आहे त त्या. त्यांच्या

मदतीने मी माझ्या खन्यािा समािार घेऊ शकेन.

अॅगॅमेमनोन : या कैदी बायका? त्या काय परुषाशी झज
ं दे ऊन त्याला गारद करू शकतील?

नाही.

हे कॅबी : संख्याबल आचण छपा कावा, यांिी जोडी जमली की चतच्यावर कणालाि मात करता येत

अॅगॅमेमनोन : संख्याबल मी समजभ शकतो; पण चस्त्रया— त्या काही करू शकणार नाहीत.
हे कॅबी : का नाही? इचजप्टसच्या पन्नास पत्रांिी वाट बायकांनीि नाही का लावली? ले मनॉस

बेटातभन परुषांिा संपभणय चनःपात केला तो चस्त्रयांनीि– पण जाऊ द्या. सोडभ न दे ऊ ही वादावादी. आता एक
करा. या स्त्रीला लष्ट्करी तळातभन सरचक्षतपणे बाहे र जाता येईल अशी व्यवस्था करा.
[ती वृद्ध दासीकडे वळते .]
माझा हा चनरोप घेऊन माझ्या थ्रेसवासी स्नेह्याकडे जा. म्हणावं, ‘‘हे कॅबी-रॉयिी एकेकाळिी

राणी– ‘आपण चतच्याकडे यावे आचण बरोबर आपल्या मलांनाही आणावे अशी चवनवणी करीत आहे .’ आपण
आचण आपले चिरंजीव, दोघांिाही ज्यांत संबध
ं आहे , असे चतला काही सांगायिे आहे . चतच्या स्वतःपेक्षाही
आपला व आपल्या मलांिाि जास्त संबध
ं आहे त्या गोष्टीशी! म्हणभन त्यांनाही ते ऐकायलाि हवे.’
[दासी जाते .]

अॅगम
ॅ े मनोन! पोलायकझे नाच्या अंत्यसंस्काराला थोडा उशीर होऊ द्या– म्हणजे बहीण आचण

भाऊ–माझी दहे री हानी एकाि चिते वर ठे वता येतील आचण त्यांिी रक्षा एकाि थडवयात राहील.

अॅगॅमेमनोन : तभ म्हणते स तसं करण्यात येईल. जर वारा अनकभल असता आचण गलबते चनघाली

असती तर हे सगळं तझ्यासाठी मला करता आलं नसतं. पण दे वांनीि वादळी हवा पाठचवले ली असल्याने

आम्हाला थांबणेि भाग पडले . मला आशा आहे की या सगळ्यातभन काहीतरी िांगले ि चनष्ट्पन्न होईल.

व्यक्ती आचण राज्य या दोघांच्या दृष्टीने पापकम्याला शासन व्हावे चन सत्प्रवृत्त माणसाला त्याच्या
सत्कृत्यािे पाचरतोचषक चमळावे ही गोष्ट िार महत्त्वािी आहे .

[हे कॅबी आत चनघभन जाते . अॅगम
ॅ े मनोन सेनातळाकडे परततो.]
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नारीवृन्द्द :
रॉय, हे माझी चपतृभम
भ ी!

कधीही लटल्या न गेलेल्या शहरांच्या नामावलीत
तझा नामचनदे श होणार नाही यापढे
ग्रीकांिी वादळी मे घराशी

झाकभन ठे वते आहे तला आमच्या दृष्टीपासभन
आचण त्यांच्या भाल्यांनी

तझा सत्यानाश केला आहे

तझा उं ि बरुजांिा मगट, ढासळला आहे
काळ्याकट्ट कीटणाने माखले ला आहे
तझा चछन्नचवचछन्न िेहेरा मोहोरा!
गरीब चबिाऱ्या रॉय!

तझ्या वीथींवरून चवहरणे

कठले नचशबी आता माझ्या, यापढे ?
मध्यरात्री होता, क्षण माझ्या मृत्यभिा

समय होता रात्रीच्या भोजनानंतरिा

जेव्हा मधमधर चनद्रा सवांच्या डोळ्यांवर चवसावते .
गीतगान संपले होते, हवन आचण मोदप्रमोद —

पार पाडले होते यथासांग सगळे माझ्या भ्रताराने
आचण पहडला होता तो त्याच्या मंिकावर.
त्यािा भाला चखळ्याला लटकत होता.

रॉयच्या मैदानावर मनःपभत संिार करणाऱ्या
परकीय खलाशांच्या झंडी

दृचष्टपथात यायच्या थांबल्या होत्या
मी माझे केस आवरीत
सावरीत होते —

माझ्या टोपीखाली त्यांना गंतवभन ठे वीत होते
माझ्या सोनेरी आयन्याच्या

अवीट झळाळीत चनरखभन पाहात होते

अंथरुणावर अंग टाकायच्या तयारीति होते , —
इतक्यात रॉयच्या रस्त्यावरून

रॉयनगरीभर आरोळी उठली —

आमच्या कानावर यद्धगजयना आदळली

‘‘हे लासच्या शभर मदानी! हीि आहे वेळ!
रॉयिे गढीकोट ढासळवभन् टाका

मग तम्ही सगळे घरोघर जायला मोकळं व्हाल!’’
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मी शय्या सोडली – माझी चप्रय शय्या!

आचण स्पाटय न मलीप्रमाणे िक्त झगा घालभ न
आटीचमसच्या बेदीजवळ बसले –
थरथर कापणारी एक शरणाथी!

पण त्या वेदीने केले नाही माझे रक्षण

माझ्या नजरे समोर ठार झाले माझे पती
आचण सागरमागे येथे आणलं गेलं मला
आचण माझ्या जन्मभभमीपासभन

माझी ताटातभट करीन, जेव्हा

जहाज मागय आक्रमभ लागले हे लासच्या चदशेने
ते व्हा मनोव्यथेने हतबल होत
मी माझ्या आसवांमधभन

रॉयकडे वळभ न पाचहले .

आचण मग मी शापवाणी उच्चारली
स्वगीय जळ्यािी बहीण हे लन
आचण ‘इडा’ वरील मेंढपाळ –

रॉयवरील केवळ अचरष्ट असा पॅचरस
यांना उद्देशभन –

कारण त्यांिा तो चववाह! चववाह कसला!

तो तर होता चनयतीच्या एका चपशाच्च्यािा
थयथयाट!

त्यानेि मला माझ्या घरापासभन, संसारातभन
समभळ उखडभ न टाकलं आचण रॉयमधभन

मी गलामचगरीच्या नरकपरीत येऊन पडले –
ऐका माझा शाप!

हे लन आपल्या चपत्याच्या घरीं कधीही न पोिो!
चतला खाऱ्या समद्रात जलसमाधी चमळो!
हीि माझी दे वतांपाशी प्राथयना!

[तंबभतभन हे कॅबी प्रवेश करते. सेनातळाकडभ न आपले दोन लहान पत्र व बरे िसे शरीरसंरक्षक

यांच्यासह पोलायमे स्टर प्रवेश करतो.]

िोलायमे स्िर : हाय रे प्रायम! परम जीवलग चमत्रा! हे कॅबी! चततकीि चप्रय मला! तीळमात्र कमी

नाही– तझ्या आचण रॉयनगरीच्या वाट्याला आले ला कमयभोग, आचण तझ्या लाडक्या ले कीिा मृत्यभ माझ्या

नेत्रात आसवं आणीत आहे त. काहीि शाश्वत नाही या जगात! उज्ज्वल यश आचण वैभव, दोघांिी
उलथपालथ होते . गडबड गडाधळ उडवीत दे व, वाकड्याचतकड्या मागांनी आपल्या भावयाच्या रे षा रे खाचटत
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असतात. उद्देश असा की अज्ञात भचवष्ट्याच्या भीतीमळे आपण त्यांच्याबद्दल पभज्यभाव ठे वावा. तर मग शोक
तरी कशासाठी करायिा? आपल्या अडिणीवर मात करावयास कणालाशी त्यािा उपयोग होत नाही. तभ

जेव्हा प्रथम इकडे आलीस तेव्हा असं घडलं योगायोगाने– मी होतो दे शाच्या दभ र अंतभागात. ते व्हा मी तला

भेटायला आलो नाही म्हणभन तला दखावल्यासारखं झालं असेल तर मला माि कर. मी परत आल्यावर
तझ्याकडे यायला म्हणभन चनघणारि होतो – इतक्यात तझी दासी मला दाराति भेटली. चतने मला तझा
आदे श चदला तो मी पाळला आचण आता हा इथे आलो –

हे कॅबी : पोलायमे स्टर! अचरष्टांच्या भाराखाली मी इतकी चिरडभ न गेलीय की वर नजर उिलभ न

तमच्याकडे पहाणेसद्धा कष्टमय होते आहे . तम्ही मला ओळखींत होतात ती राजप्रासादात अचधचष्ठत अशी.
आज तमच्यासमोर बंदीवान म्हणभन उभं रहायिं! मला गडाधळभ न टाकीत आहे हे सारे . माझी नजर तमच्या

नजरे ला सरळ सरळ चभडभ शकत नाहीय, कारण माझ्या मनातला भावनांिा कल्लोळ, मला तसं करू दे त
नाही. पोलायमे स्टर! तमच्या बद्दलच्या दस्वासामळे तसे घडत आहे , असा त्यािा अथय घेऊ नका बरं!

चशवाय स्त्रीिी नजर परुषाच्या नजरे ला चभडता कामा नये अशी रूढी पण आहे ना? ते ही अंशतः कारण
आहे ि माझ्या या अधोदृष्टीिे.

िोलायमे स्िर : मला सगळं समजतंय बरं. गैरसमजाला जागाि नाही. पण मला असं सांग, मी इथे

यावं म्हणभन मला चनरोप का पाठवलास तभ? तझ्यासाठी मी काही करू शकतो का?

हे कॅबी : मला तमच्याशी आचण तमच्या मलांशी खाजगीत काही बोलायिं आहे . तमच्या

शरीरसंरक्षकांना बाहे र थांबायला सांगा.

िोलायमे स्िर : [शरीरसंरक्षकांना] तम्ही जा बाहे रच्या बाजभला. इथे पभणय सरचक्षतता आहे .

भीचतदायक असं, अन्य कणीही नाही आसपास.

[शरीरसंरक्षक बाहे र जातात.]
[हे कॅबीला] तभ माझ्या सहृदांपैकी आहे स आचण ग्रीक सैन्याशीही माझा चमत्रभाव आहे . मला भीती

कशािी? आता मला सांग, ज्यािे जीवन सदै व उत्कषांच्याि मागावर आहे असा माणभस चवपदावस्थेत
असणाऱ्या आपल्या सहृदांसाठी काय करू शकतो? मी तझ्या हकभमािा ताबेदार आहे .

हे कॅबी : पॉचलडोरसबद्दल बोला प्रथम. त्याच्या वचडलांनी आचण मी, त्याला जपणकीसाठी

आपल्याकडे सोपचवला होता. तो चजवंत आहे का, हे आधी सांगा. बाकीिं मग मी नंतर चविारीन.
िोलायमे स्िर : अथाति! त्याच्याबद्दल चिताि नको तला.

हे कॅबी : चकती आल्हाददायक शब्द हे ! तम्ही सच्च्या स्नेह्यासारखंि बोलताहात! तम्ही आहाति

सच्चे स्नेही माझे!

िोलायमे स्िर : तमिा पढला प्रश्न काय आहे ?
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हे कॅबी : माझा मलगा माझ्या आठवणी काढतो का!
िोलायमे स्िर : हो तर! तमच्याकडे यावं अशी इच्छा होती त्यािी – अथात लपभनछपभन.
हे कॅबी : आचण रॉयहभ न येताना त्याने स्वतःबरोबर सवणयचनधी आणला होता, तो खचजना सरचक्षत

आहे ना?

िोलायमे स्िर : माझ्या राजवाड्यात अगदी सरचक्षत आहे भक्कम पहाऱ्यात –
हे कॅबी : सरचक्षत ठे वा तो! आचण लोभ धरू नका त्यािा.
िोलायमे स्िर : भलतंि! मी कसा लोभ धरीन त्या परस्वािा! जे माझे स्वतःिे आहे त्यािाि चनतांत

उपभोग घ्यावा अशीि माझी आकांक्षा आहे .

हे कॅबी : आता तम्हाला चन तमच्या मलांना, मला सांगायिं आहे ते हे –
िोलायमे स्िर : काय – काय आहे एवढं ? मला सांग ना!
हे कॅबी : तमच्यासारख्या चजवलग अशा चमत्रावर मी सोपवणार आहे ...
िोलायमे स्िर : बोला, बोला, पढे बोला काय सोपवणार आहात?

आहे .

हे कॅबी : प्रायमच्या घराण्यातील पभवासभरींिा परंपरागत सवणयचनधी, िार िार पभवी परून ठे वले ला

िोलायमे स्िर : या सवणयचनधीबद्दल तझ्या मलाला कळवावे म्हणभन का तभ मला हे सांगत आहे स?
हे कॅबी : होय! त्याला तम्ही सांगायलाि हवं. तम्ही दे वाला चभणारांपक
ै ी एक आहात.
िोलायमे स्िर : याबद्दल माझ्या मलांनाही माहीत असावं, असं का वाटतं तम्हांला?
हे कॅबी : समजा! तमिं कांही बरंवाईट झालं , तर त्यानांही ज्ञात असावं, हे उत्तम!
िोलायमे स्िर : बरोबर आहे तमिं. ते ि जास्त शहाणपणािं.
हे कॅबी : एकेकाळी चतथे ॲचथनीिे दे वालय उभे होते , ते रॉयमधील स्थळ माहीत आहे तम्हाला?
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का?

िोलायमे स्िर : चतथे आहे तो सोन्यािा साठा? त्यािा छडा लागावा म्हणभन चतथे काही खभण आहे

हे कॅबी : आहे तर! जचमनीच्या पातळीबाहे र डोकावणारा एक काळा ित्तर आहे .
िोलायमे स्िर : या खचजन्याबाबत तला आणखी काही गोष्टी सांगायच्या आहे त मजजवळ?
हे कॅबी : मी जेव्हा दभ र चनघभन आले ते व्हा येताना काही गोष्टी माझ्याबरोबर आणले ल्या आहे त. त्या

तमच्या स्वाधीन करायच्या आहे त मला.

िोलायमे स्िर : कठे ठे वल्या आहे त त्या दडवभन! त्या तम्ही आपल्याबरोबरि बाळगता का

दसरीकडे कठे ठे वन
भ दे ता?

हे कॅबी : त्या तंबत
भ चिलखतांच्या चढगाऱ्याखाली त्या सगळ्या दडवभन ठे वले ल्या आहे त.
िोलायमे स्िर : काय? त्या चतथे? एचकअन जहाजांच्या इतक्या जवळ!
हे कॅबी : त्यांच्यापैकी कोणताही माणभस आमच्या राहात्या जागेत पाऊल टाकीत नाही. आमिे

अगदी खाजगी जीवन आहे इथे.

िोलायमे स्िर : अस्सं! म्हणजे इथे त्या अगदी सरचक्षत आहे त तर!
हे कॅबी : आम्ही स्त्री कैदी– आम्हाला कणी त्रास दे त नाही. आत या! घरी जाण्याच्या तयारीत

म्हणभन आपल्या जहाजांिी चशडे उभारण्याच्या घाईगदीत आहे त ग्रीक! म्हणभन तमिे इथले काम व्यवग्स्थत
पार पडले म्हणजे, तम्ही आचण तमिी मले , तम्ही माझ्या मलाला चजथे आसरा चदला आहात चतथे
जाण्यासाठी म्हणभन बरोबरि प्रस्थान ठे वभ शकाल

[पोलायमे स्टर आचण त्यािे दोन पत्र, तंबभत प्रवेशतात. हे कॅबी त्यांच्या पाठोपाठ जाते .]
नारीवृन्द्द :

अजभन समय प्राप्त झाले ला नाही
तझे दे णे दे ऊन टाकण्यािा.
पण तो येईलि

एखादा माणभस जसा पडतो खोल पाण्यात कशीवर
आचण मग सापडत नाही त्याच्या पायांना आधार –
तसा पतन पावशील तभ अंतःकरणातील
आकांक्षांपासभन दभ र दभ र...,

आचण गमावशील आपला प्राण!
न्यायािेही असते दे णे
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आचण ऋण असते दे वांिेही

चजथे या दोन्हीिेही एकत्रीकरण होते

चतथेि परतिेड होते अंचतम आचण संपभण.य
हा प्रवास केला आहे स तभ अचभलाषेने

पण तला िकवणार आहे ही अचभलाषा

तझ्या दळभद्री आयष्ट्याला अखेरी मृत्यभकडे नेत.
दबयल मानले गेलेले तझ्या ताकदीवर
वरताण करणार आहे त

ज्यांना लढाई कशाशी खातात हे सद्धा ठाऊक नाही,
ते ि तझ्यावर मात करणार आहे त.

िोलायमे स्िर : [तंबभतभन] कणीतरी मदतीला या! धावा! धावा! त्या, माझे डोळे िोडताहे त!
नारीवृन्द्द :

सख्यांनो! ऐकलं त ना!

थ्रेसिा राजाि आक्रंदतो आहे .

त्या!

िोलायमे स्िर : [आतभन] धावा हो कणीतरी! धावा! वािवा माझ्या मलांना. त्यांना ठार करताहे त हो

नारीवृन्द्द : सख्यांनो! भयानक गोष्टी करण्यात आले ल्या आहे त.
िोलायमे स्िर : [आतभन] तम्ही पळभ न जाल दभ र, पण माझ्या हातभन सटणार नाही कधी तम्ही. तोडभ न

िोडभ न टाकीन सगळे . भईसपाट करून टाकीन तमिं हे वस्तीिं चठकाण.

नारीवृन्द्द : ऐका, ऐका त्यािे बडबडणे! तो भलताि ताकदवान आचण चहसािारी आहे . असं वाटतं

का तम्हाला की आपण आत घसायला हवं आचण हे कॅबी व चतच्या अनिाचरका यांना मदत करायला हवी?
त्या सगळ्याि महान संकटात आहे त.

[हे कॅबी प्रवेश करते.]
हे कॅबी : तडिड लागेल तेवढा, लाथाडभ न टाक सगळ्या चभती, चछन्नचभन्न करून टाक दरवाजे.

चकती धडपडलास तरी तझ्या अंधारले ल्या डोळ्यांत तला परत कधीही तेज आणता येणार नाही – आचण
ज्यांना मी ठार मारले ले आहे , त्या तझ्या पत्रांना कधीही पनि चजवंत पाहभ शकणार नाहीस तभ!

नारीवृन्द्द : काय! खरोखरीि मात केलीत त्याच्यावर तम्ही आचण सत्यानाश केलात त्यािा?

बाईसाहे ब! जे काही आता म्हणालात, तसं सारं खरोखरीि केलं त?

अनु क्रमणिका

हे कॅबी : तम्ही स्वतः पहालि त्याला लवकर. तो बाहे र येईल, आंधळ्यासारखी वाट िािपडत,

िािपडत आचण या शभर चस्त्रयांच्या सहाय्याने मी ज्यांना ठार मारलं , त्या त्याच्या दोन पत्रांिे जडदे हही

पाहाल तम्ही शेवटी मी उगवला त्याच्यावर सभड! हा पाहा : इकडे ि येतो आहे तो. त्याच्या वाटे तभन मी
बाजभला उभी राहते . खास थ्रेस पद्धतीच्या उिाळणाऱ्या रागात तो जळिळतो आहे . धोका आहे मला
त्यािेकडभ न!

[पोलायमे स्टर, अंध झाले ल्या अवस्थेत प्रवेश करतो.]
िोलायमे स्िर :

धावा! मदतीिा हात पढे करा!
कठे जाता येईल मला?

कठे उभा राहभ मी स्वसंरक्षणाथय?
ितष्ट्पाद पशभसारखं

मला माझ्या हातांवर रांगत राहणे भाग पडणार आहे का?
त्यांच्या पदरवांिा शोध घेत?
त्यांना रस्त्यातभन दभ र करीत
कोणत्या चदशेला वळभ मी!

या बाजभला की त्या बाजभला?

पकडलं ि पाचहजे मला त्यांना

त्या रॉयच्या खनी थेरड्या जखणींना!
सत्यानाश केला माझा त्यांनी
तळपट होवो त्यांिे

चनःसंतान होवो त्यांिे!

फ्रीचजयातल्या चनलय ज्ज म्हशी!

कठे बसल्या आहे त दडी दे ऊन माझ्यापासभन!
कठे बसल्या आहे त दबा धरून?

हे ते जोभास्करा! आंधळा झालो आहे मी!
नाहीि का बरा करू शकणार मला तभ!

रक्ताश्रभ गाळणाऱ्या माझ्या डोळ्यांतला प्रकाश
परत आणभ शकणार नाहीस तभ?

ओ: खामोष! िोर पाऊल ऐकले मी आता –
ती त्यांच्यातलीि एक!

जर मी चतला पकडली तर चतिं मांस ओरबाडभ न
काढीन –

आचण हाडं मोडीन चतिी.

या रानटी कैदाचशणींना खाऊन, चगळभ न
मी साजरी करीन मे जवानी!

त्यांनी जे मला केलं य, ते ि करीन त्यांना मी.
मी सभड उगवीन त्यांच्यावर.
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कठे जाऊ मी?

माझ्या मलांना इथेि टाकभन जावं लागणार का मला?
त्या मृत्यपभजक राक्षचसणींकडभ न

त्यांच्या चिधड्या चिधड्या होतील हो!

कत्र्यािे भक्ष्य म्हणभन सोडभ न दे ऊ त्यांना?

त्यांिे रक्ताळले ले मांस, कडे कपारीवर िेकलं जाणार का?
सागरावर िालणाऱ्या जहाजासारखा

चशडे गंडाळभ न घेऊन कठे थांबभ मी? कठे चवसावभ?
चजथे माझी मृत मले पडली आहे त
ती जागा मला शोधभ द्या

आचण त्यांिे रक्षण करायला
धावत, दौडत जाऊ द्या.
नारीवृन्द्द :

दःखी माणसा! कठीण आहे त

तझ्या वेदना सहन करायला.

पण चजथे गन्हाि राक्षसी असतो

चतथे चशक्षाही जबरदस्त असणार
िोलायमे स्िर :

थ्रेसवाचसयांनो! ऐका माझी हाक

थ्रेसवाचसयांनो! धावा तमिे भाले घेऊन,
तमिी चिलखते, तमिे अश्व घेऊन

थ्रेसच्या शभर वीरांनो! अॅचरसच्या चजवलगांनो!, धावा
ग्रीकांनो! मला मदत नाही करणार?

ॲचरअसच्या मलांनो, मला मदत करा!
धावा मदतीसाठी हाकारतो आहे मी!

िला, या! दे वािी शपथ आहे तम्हाला!
ऐकभ येतो आहे ना माझा धावा!
तरीही कणी येत नाही का?
आहात कठे तम्ही सारे ?

या चस्त्रयांनी मला ठार मारलं आहे हो!

पाहा! काय केलीय त्यांनी माझी अवस्था ती!
या चस्त्रयांनी – या तमच्या कैद्यांनी!
कणाकडे वळभ मी! कठे जाऊ मी!

जेथे दे दीप्यमान चसचरअस आचण ओरायन

आपल्या डोळ्यांतभन प्रकाशझोत टाकताहे त
त्या, स्वगातील उच्च राजप्रासादापयंत
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मला उड्डाण करता येईल तर –

कां, अधोलोकाच्या काळोख्या सीमारे षेजवळ
काळनदीमध्ये, हताश होऊन

बडी घेणेि नचशबी आहे माझ्या?
नारीवृन्द्द :

माणसाच्या वेदना जेव्हा ओलांडतात
सहनशक्तीच्या मयादा –

ते व्हा त्याने त्याच्या हतभागी जीवनािा
एकदम शेवट करणे, हे क्षम्यि होय.

[अॅगम
ॅ े मनोन सेवकांसह प्रवेश करतो.]
अॅगॅमेमनोन : मी एक भयकारी ओरडा ऐकला. डडागरकपारीिे अपत्य, एको (प्रचतध्वनी) सबंध

सेनातळामध्ये गडागाट गाजवीत होती; गडबड गडाधळ उडवभन दे त होती. ग्रीक सैन्याने रॉय सर केले ले आहे

आचण चतच्या सवय तटबंदी भईसपाट झाले ल्या आहे त याबद्दल जर आमिी खात्री नसती तर या अशा
कलकलाटाने भलताि घबराट िैलावला असता.

िोलायमे स्िर : आऽहा! माझा जीविकंठि चमत्र! अॅगम
ॅ े मनोन! होय! मी ओळखतो तमिा आवाज!

पाहात आहात ना माझी काय अवस्था केलीय त्यांनी ती?

अॅगॅमेमनोन : अरे ऽ! कोण? पोलायमे स्टर? कशामळे झाली तझी ही अशी अवस्था? अन् तझे

डोळे ? कणी केलं तला आंधळं ? आचण या मलांना कणी ठार मारलं ? ज्यांनी कणी हे कृत्य केले असेल,
त्यांना तझ्याबद्दल आचण त्यांच्याबद्दल भयंकरि आकस असला पाचहजे!

िोलायमे स्िर : हे कॅबीिं हे कृत्य! हे सारं केलं चतने आचण तमच्या या स्त्री कैद्यांनी. चतने ठारि केले

आहे मला म्हणा ना! छे ! ठार मारण्यापेक्षाही भयंकर! िार िार भयंकर!!

अॅगॅमेमनोन : काय? हे कॅबीने केले हे ? खरं आहे का हे ? अशक्य! हे कॅबी! तभ स्वतः हे क्रभरकमय पार

पाडायिं साहस केलं स?

िोलायमे स्िर : काय? काय म्हणालात? हे कॅबी इथं माझ्याजवळ आहे ! कठाय, कठाय ती?

झटकन दाखवा मला. सांगा मला. माझ्या हातांिी पकड पडभ दे एकदा चतच्यावर! मग चतच्या दे हािी लक्तरे
लडाळवभन टाकतो मी.

अॅगॅमेमनोन : हं ऽ हं ऽ ऽ – सबभर! अरे, अरे – पढे सरकभ नकोस. आहे स चतथेि उभा रहा पाहभ !
िोलायमे स्िर : दे वािी शपथ आहे तम्हाला – मला चतला पकडभ द्या – भ्रचमष्ट होईन नाहीतर मी!
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ॲगॅमेमनोन : हा हो! संयम बाळग जरा. आपण रानटी आहोत हे चवसरून जरा ससंस्कृतपणे वागा,

आचण आपली बाजभ मांडा. मी तमिं आचण चतिं दोघांिेही क्रमाक्रमाने ऐकेन. आचण या पचरग्स्थतीच्या
मळाशी असले ल्या कारणांिा योवय तो न्याय –चनवाडा करीन.

िोलायमे स्िर : मी सांगतो तम्हाला सारं. हे कॅबीला एक मलगा होता. पॉचलडोरस त्यािे नांव. हा

चतिा सवांत धाकटा मलगा. रॉय सर केले जाईल या भीतीने , माझ्या घरात सरचक्षत रहावा म्हणभन प्रायमने

त्याला रॉयपासभन दभ र माझ्याकडे पाठवभन चदला. ठीक! मी त्याला ठार मारलं . पण मी हे का केलं , चकती

अिभक शहाणपणाने मी वागलो, हे मी स्पष्ट करतो. मला अशी भीती वाटली, की हा मलगा – तमिा शत्रभ –
जर चजवंत ठे वला तर तो रॉय रणकंदनातभन बिावले ल्या माणसांना एकचत्रत करील व रॉयनगरीिे

पनवसयन करील चन मग, प्रायमिा एक पत्र अजभन हयात आहे हे कळभ न आल्यावर अॅचकअन्स पन्हा इथे सेना
आणतील आचण सगळ्या ग्रेसभर िोरी लटालभ ट करीत धमाकभळ घालतील आचण मग आम्हा रॉयच्या

शेजाऱ्यांना आज ही सारी वषे जे सहन करावं लागलं ते ि पन्हा एकदा सहन करावं लागेल! ठीक! मग
हे कॅबीला कळभ न आलं की आपला मलगा मे ला आहे मग, प्रायमच्या वंशजांनी साठवले ले सोने, रॉयच्या
भवन अवशेषाखाली अद्यापही भरून ठे वले ले आहे अशा दं तकथा सांगन
भ चतने मला इथे येण्याबाबत भरळ
पाडली – इतर कणालाही माहीत होऊ नये म्हणभन माझ्या दोन मलांसह मला एकट्यालाि या तंबत
भ

आणलं . चतथे कोिाच्या मध्यभागी मी अगदी आरामांत मोकळे पणाने बसलो होतो. आचण रॉयमधल्या त्या
बायका, माझ्या अंगरख्याच्या खास थ्रेसमधील पोतािे, तो उं ि उजेडात धरून कौतक करीत, जणभ काय मी
त्यांिा सोबती आहे अशा थाटात, काही माझ्या डावीकडे व काही माझ्या उजवीकडे बसल्या होत्या.

बाकीच्या माझ्या भाल्यांिे चनरीक्षण करीत होत्या आचण याप्रमाणे माझ्या दोन्ही भाल्यांपासभन मी दरावलो
होतो. त्यातल्या ज्या माता होत्या त्यांनी माझ्या मलांना उिलभ न आपल्या बाहं वर घेतले चन ती माझ्यापासभन
खभप दभ र राहातील अशी खबरदारी घेत त्या मलांिे कौतक करीत त्यांना त्यांनी एकीकडभ न दसरीकडे असे
चिरचवण्यास सरुवात केली.

आचण मग अिानक – हे सारे सौम्य, साधे संभाषण िालभ असताना कल्पना तरी येईल. तम्हाला?–

त्यांनी आपल्या वसनांमधभन कट्यारी उपसल्या चन माझ्या मलांना भोसकले . त्यातल्या काही माझे बाहभ आचण

पोटऱ्या यावर जमावाने आडव्या पडल्या. मी, माझ्या मलांच्या बिावासाठी जायिी धडपड केली. मस्तक
वर उिलले – पण त्यांनी माझ्या चझज्या धरून मला खाली दाबभन ठे वलं . माझे हात हलचवण्यािा मी प्रयत्न

केला, पण त्या वीस बायकांचवरुद्ध मी काहीही करु: शकलो नाही. अखेरीस – आचण पभवीच्या सवय

प्रकारापेक्षाही अत्यंत भयंकर – असे क्रभर कृत्य त्यांनी केले . त्यांनी आपल्या वस्त्रांना टािले ल्या टोकदार
चपना काढल्या व त्या माझ्या डोळ्यांत भोसकभन, माझे डोळे चछन्न चभन्न केले . अरे रे! माझे हतभागी डोळे !

आचण मग त्या माझ्यापासभन दभ र पळभ न गेल्या. मी एखाद्या चहस्त्र श्वापदासारखी उसळी घेतली चन

त्यांच्यामागे धावलो – त्या रक्तचपपासभ कत्र्यांमागे – एखाद्या चशकाऱ्यासारखा, सभोवार कडाकडांनी शोध

घेत, हाती लागेल ते गदगदा हलवीत, ठोकीत. आचण ॲगॅमेमनोन, जो तझा शत्रभ होता, अशा एकाला ठार
मारल्यामळे तझ्याि काययचसद्धीसाठी मला हे सारे भोगावे लागले .

थोडक्यात सांगायिं तर मी एवढं ि म्हणेन – गतकालात परुषांनी चस्त्रयांवर अपशब्दांिा जो वषाव

केला आहे , चकवा ते सवय, जे काही सांप्रत म्हणत आहे त अगर यापढे नेहमीि म्हणत राहतील, त्यािी
गोळाबेरीज, मी एका वाक्यात करीन –
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भभतलावर अगर सागरात

चस्त्रयांसारखा दसरा चवलक्षण क्रभरकमा
अद्याप चनपजले ला नाही.

आचण ज्यांिा चस्त्रयांशी चवशेष संबंध आले ला आहे
ते सारे हे िांगले ओळखभन आहे त.
नारीवृन्द्द :

तला दःख भोगावे लागते आहे

म्हणभन काय तभ एका सवयसाधारण दोषारोपात
इतक्या बेमवयतखोरपणे

सवयि चस्त्रयांिा समावेश करावास?
हे कॅबी : अॅगम
ॅ े मनोन! माणसांच्या कृतींपेक्षा त्यांिे शब्दि नेहमी जास्त जोराने गजावेत व मनात

भरावेत हे खरोखरीि गहय णीय आहे . खरे म्हणजे सत्कृत्यांनीि केवळ ती करणाराला वक्तृत्वािी दे णगी

बहाल करावी आचण दष्ट्कृत्यांनी िसके, किके यग्क्तवाद पांघरावेत, आपल्या वाक्पाटवाने आपल्या

चकळसवाणेपणाला संदर रंगािी डभ ब दे ऊ नये. पण अशा रंगदार वक्तव्याला आपल्या सराईतपणाला, उच्च
ससंस्कृत कले िे स्वरूप दे णारी माणसे आहे तही. त्यांिी तथाकचथत िलाखी दीघयकाल चटकभ शकत नाही.

त्या सवांिे, अगदी एकाही अपवादाचशवाय, अखेरीस अधःपतन होते ि. तर ॲगॅमेमनोन, अशा प्रकारे इतका

वेळ तला उद्देशभन मी बोलले . आता मी याच्याकडे वळते आचण अगदी एकेक घेऊन त्याच्या प्रत्येक मद्द्याला
उत्तर दे ते.
–

तभ म्हणतोस, ग्रीकांना दसऱ्यांदा रणकंदनािे श्रम पडभ नयेत, अॅगम
ॅ े मनोनच्या कायात मदत व्हावी

म्हणभन तभ माझ्या मलाला ठार मारले स. आता पचहली गोष्ट म्हणजे तझे जंगली राष्ट्र हे लासिे कधीतरी चमत्र
होऊ शकेल का? दसरी गोष्ट ग्रीकांना मदत करायिा हा अत्यत्कट उत्साह कठभ न उपटला तझ्यामध्ये?

तझा त्यांच्याशी काही आप्तसंबंध! का तो तसा होण्यािी तला आशा होती? – कदाचित काही

चववाह योजना करून! मग होतं तरी काय कारण? ग्रीकांच्या दसऱ्या िढाईने तमच्या चपकांिी नासाडी
झाली असती असे तभ म्हणतोस? अरे कणाला हे पटवभन दे ऊ शकशील अशी कल्पना आहे तझी? खरं ते
सांगायला का तयार होत नाहीस?

अरे माझ्या मलांिा बळी गेला सवणामळे – सवणय व त्याबद्दलिी तझी हाव यामळे माझ्या मलाला

आपला प्राण गमवावा लागला! िल, सांग हे सगळं स्पष्ट करून. जेव्हा रॉय सवय शग्क्तमान होते,
सगळीकडभ न रुंद तटबंदीने संरचक्षले जात होते , प्रायम अद्याप चजवत होते व हे क्टरिी चवजयी समशेर
तळपत होती – जेव्हा माझा मलगा तझ्या घरात अचतथी म्हणभन राहात होता – तला जर अॅगम
ॅ े ननोनिी

खशामत करून त्यािी मजी चमळवायिी तळमळ होती तर त्याि वेळी का रे तभ त्याला ठार मारलं नाहीस?
चकवा चजवंतपणीि त्याला ग्रीकांच्या हवाली का केला नाहीस? पण आम्ही जेव्हा चवपदे च्या चतचमरात

कोसळलो, ज्या वेळी रॉयवरील धभमचशखांनी आमच्या शत्रभिा चवजय उदघोचषत केला, त्याि वेळी तझ्या
घराच्या उबदार आश्रयात चवसावले ल्या अचतथीला तभ ठार केलं स.
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एवढ्यानेि सवय संपलं य असे नाही. तझा दष्टपणा चसद्ध करायला आणखीही काही आहे इथे. हे

सोने, जे माझ्या मलाच्या मालकीिे आहे , तझे नाही असे तभि कबभल करतोस, ते सोने – तभ जर ग्रीकांिा

खराि चमत्र असशील तर ते घेतल्यानंतर तभ ते त्यांनाि नेऊन द्यायला हवं होतंस; घरापासभन इतके चदवस

दभ र असल्याने त्यांनाि त्यािी अचधक गरज होती. पण छे ! तसे तभ केले नाहीस – अजभनसद्धा ते आपल्या

हातभन जावे ही कल्पना तला सहन होत नाहीय. ते अद्यापही तझ्याि घरात आहे . अरे , असे पाहा – समज,
माझ्या मलाला द्यायला हवी होती ती माया आचण त्यािी घ्यायला पाचहजे होती ती काळजी तभ जर चदली
घेतली असतीस तर – जेव्हा स्नेहीसोबती सवंग असतात अशा वैभवाच्या कालखंडात नव्हे तर, पराजय
आचण सवयनाश अशा पचरग्स्थतीत – तर ज्याने आपले मोल दाखवभन चदले , असा एकचनष्ठ चमत्र म्हणभन

प्रत्येकाने तझी स्तचतस्तोत्रे गाचयली असती आचण माझा पत्र! जर तभ दाचरद्र्याच्या गतेत पडला असतास
आचण तो सधन असता तर तो तझ्या सहाय्याला उभा ठाकला असता आचण तझ्या गरजांना परा पडला
असता एखाद्या भरगच्च भांडारासारखा. पण आता पॉचलडोरस तझा चमत्र राचहले ला नाही. त्या सवणािाही

आता तभ उपयोग करून घेऊ शकत नाहीस. तभ तझ्या पत्रांना अंतरला आहे स आचण आंधळा होऊन बसला

आहे स. अॅगेमेमनोन! जर तम्ही या माणसाला मदत करणार असाल तर तम्ही एका धमयलंड, प्रचतज्ञाभंजक
आचण भ्रष्ट राजद्रोह्याला मदत केल्यासारखे होईल आचण अशा प्रकारे दचरताला उिलभ न धरून तम्ही आपले

उज्जवल नाव कलं चकत कराल – पण – तम्ही माझे धनी आहात ते व्हा मी माझ्या शब्दांिा वापर, संयमाने
केला पाचहजे.

नारीवृन्द्द : कायय सच्चे असले म्हणजे ते आपल्या प्रामाचणक वचकलीला हवा ते वढा यग्क्तवाद परवते .
ॲगॅमेमनोन : अन्य माणसांच्या दष्ट्कृत्यांिा न्यायचनवाडा करणे हे मला त्रासदायक व कंटाळवाणे

वाटते . पण तरीही यावेळी मला तो करायलाि हवा. हे सारे ऐकभन घेण्यािी जबाबदारी एकदा

स्वीकारल्यावर वाईटपणा घेतल्याचशवाय ती मी अंगाबाहे र टाकभ शकत नाही. म्हणभन, पोलायमे स्टर, मी हा
असा न्यायचनवाडा करतो. प्रथम म्हणजे, तभ तझ्या अचतथीला ठार मारलं स ते माझ्याकचरता चकवा
ग्रीकांसाठी नाही तर तला हे सवणय स्वतःच्याि घरात ठे वन
भ घेता यावे म्हणभन. आत्ताच्या कठीण पचरग्स्थतीत

सापडल्यामळे ि तला हा वरवर तकयशद्ध वाटणारा, िसवा, बिावािा यग्क्तवाद सिला. अतीचथला जीवे

मारणे ही बाबत थ्रेसमध्ये कदाचित मामली समजली जात असेल, पण हे लासमध्ये आम्ही त्या गोष्टीला एक
अत्यंत नीि, घृणास्पद गन्हा समजतो. तला जर चनदोषी म्हणभन मी जाहीर करीन, तर मी स्वतःि दोषी
ठरे न. तझा गन्हा अत्यंत चकळसवाणा होता. पचरणामी तझ्या वाट्यास आले ला कमयभोग तला सहन
करायलाि हवा.

िोलायमे स्िर : माझा कमयभोग! वा रे कमयभोग!! एका स्त्रीकडभ न तडवले जाणे – चतच्याकडभ न

स्वतःवर अत्यािार करून घेणे? एक राजा मी – आचण मला मान तकवावी लागावी, एका गलामचगरीत
रुतले लीच्या सडबद्धीपढे !

हे कॅबी : तझ्या दष्टपणामळे ि ही चशक्षा तझ्या वाट्याला आली आहे व ती न्यायि आहे .

डोळे !

िोलायमे स्िर : हाय रे ! ठार झाले ली माझी गरीब चबिारी मले ! हाय रे माझे चनकालात चनघाले ले
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हे कॅबी : तला यातना भोगाव्या लागताहे त! मग, त्यािं काय एवढं मोठं ? मी नाही सोसते य माझ्या

मलासाठी यातना?

िोलायमे स्िर : रक्तलांग्च्छत हडळी! माझी चवटं बना करण्यात गंमत वाटते तला?
हे कॅबी : मी तला योवय ते शासन करू शकले आहे , म्हणभन माझा आनंद रास्ति आहे .
िोलायमे स्िर : िार काळ चटकणार नाही तो आनंद! सागर बसला आहे दबा धरून तझ्यासाठी!
हे कॅबी : मला हे लासकडे घेऊन जाण्यासाठी ना?
िोलायडोरस : छे ! डोलकाठीवरून अधोमख होऊन तभ खाली कोसळशील ते व्हा तला पोटात

घ्यायला.

हे कॅबी : आचण ही असली चपसाट उडी मारायला कोण भाग पाडणार आहे मला?
िोलायमे स्िर : दसरं कोण कशाला? तभ स्वतः होऊनि डोलकाठीच्या टोकापयंत िढभ न जाशील.
हे कॅबी : ती कशी काय? मला काय पंख िटणार आहे त?
िोलायमे स्िर : वटारले ल्या चपगट डोळ्यांिी एक कत्री होशील तभ.
हे कॅबी : दे वी माझे रूपांतर अशा प्रकारे होईल हे तला कळले कसे?

मला.

िोलायमे स्िर : थ्रेसमध्ये आमिा एक भचवष्ट्यवेत्ता आहे – डायोचनसस नावािा — त्याने सांचगतले

हे कॅबी : आज तझी काय ग्स्थती होणार आहे याबाबतिी पभवयसभिना त्याने तला चदली नाही?
िोलायमे स्िर : नाही ना! अन्यथा ह्या िसव्या कृतीने इतक्या सहजासहजी तझ्या जाळ्यांत मी

िशी पडलो नसतो.

हे कॅबी : आचण मी एकदम मरेन का माझे ते तसले आयष्ट्य जगत राहीन?
िोलायमे स्िर : तभ मरशील. तझं थडगं तझ्या नावाने ख्यातनाम होईल.
हे कॅबी : माझ्यातल्या ग्स्थत्यंतरािा उल्लेरव असेल त्या नावात?
िोलायमे स्िर : चसनॉसेमा कत्रीिे थडगे, खलाशांसाठी एक मागयदशयक खभण.
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हे कॅबी : मी कशािीही पवा करीत नाही. माझा सभड घेऊन झाला आहे .
िोलायमे स्िर : आणखीही आहे सांगण्यासारखे! कॅसेन्ड्रासद्धा ठार मारली जाईल!
हे कॅबी : नाही! कधीही नाही असं होणार!! हे असले शब्द, दे व तझ्याि बाबतीत खरे करोत.

करील.

िोलायमे स्िर : अस्वस्थ, तळमळत, घरी वाट पाहात असले ली अॅगम
ॅ े मनोनिी पत्नीि चतला ठार

हे कॅबी : दे वि आळा घालोत अशा माथेचिरूपणाला!
िोलायमे स्िर : ती आपली कऱ्हाड उं ि उिलील आचण अॅगम
ॅ े मनोनलाही ठार करील.
अॅगॅमेमनोन : ए! अरे वेड लागलं की काय तला! का आणखी जास्त चशक्षा व्हायला हवीय?
िोलायमे स्िर : मला मारा ठार! पण रक्तािा पभर वाहवणारे पापचवमोिन वाट पाहातंय तमिी

ॲरगॉसमध्ये!

अॅगॅमेमनोन : सैचनकांनो — धरा याला, घेऊन जा इथभन दभ र!
िोलायमे स्िर : भचवष्ट्यात डोकावल्याने संतोष नाही वाटत तम्हाला?
ॲगॅमेमनोन : बोळा कडाबा यांच्या थोबाडात!
िोलायमे स्िर : करा बंद माझे तडाड! मला बोलायिं होतं, ते मी बोलभ न घेतलं य.
अॅगॅमेमनोन : घेऊन जा त्याला ताबडतोब आचण द्या िेकभन एखाद्या चनजयन बेटावर! असह्य झाला

आहे त्यांिा उमयटपणा!

[संरक्षक पोलायमेस्टरसह जातात.]
ददै वी हे कॅबी! जा आता चन दे मभठमाती तझ्या दोघा मलांना — तम्ही इतर चस्त्रया! प्रत्येकीने

आपल्या नव्या धन्याच्या तंबत
भ जावे. आम्हाला घरी न्यायला अनकभल असा वारा सटभ लागला आहे असे

चदसते . दे व करो आचण आमिी आता सवय अडिणीतभन सटका होवो. चनर्मवघ्न प्रवास होवो आचण अखेरीस
स्वगृही आम्हाला सख व शांती लाभो!!
नारीवृन्द्द :

सख्यांनो! जायला हवं आपल्याला आता
बंदरावर आचण ग्रीकांच्या तंबत
भ
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सरू होणार आहे त

आपले दास्यातील दःखकष्ट आता

आपल्या प्रारब्धानेि लोटलं आहे आपल्याला याच्यात
प्रारब्धािा मकाबला कोणीि करू शकत नाही
बायांनो!

[सवय जातात]
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हे कॅबी (णिििे )
युरायणिडीजच्या हे कॅबी या शोकांणतकेतील व्यक्ती व स्थलांबाबतची माणहती
(१) हे कॅबी : (Hecabe) सवयसाधारणपणे हे क्यभबा (Hecuba) या नावाने पचरचित; मात्र ग्रीकमध्ये

हे कॅबी म्हणभनि ओळखली जाते . रॉयिा राजा प्रायम यािी ही पट्टराणी. हे क्टरिी आई. काहींच्या मते

हे कॅबी ही फ्रीचजयािा राजा डायमस (Dymas) यािी कन्या. रॉयिा पाडाव झाला आचण प्रायमला ठार
करण्यात आल्यावर ग्रीकांनी चतला कैद केले . यद्ध िालभ असताना चतिा एक मलगा पॉचलडोरस याला

आश्रयासाठी थ्रेसिा राजा पोलायमे स्टर याच्याकडे धाडण्यात आले होते . वेळी उपयोग व्हावा म्हणभन
त्याच्याबरोबर सवणयसाठाही पाठचवला होता. पण पोलायमे स्टर चवश्वासघातकी चनघाला. सवणयसाठ्याच्या

लोभाने त्याने पॉचलडोरसला ठार मारले . लाडकी ले क पोलायक झे ना व एकमे व हयात असणारा पत्र

पॉचलडोरस गेल्यावर शोकाकल झाले ल्या या राणीने मोठ्या धैयाने शोक आवरून पोलायमे स्टरवर सभड
उगवला. त्यािे डोळे िोडले व त्यािे दोन्ही पत्र ठार मारले . सभड उगचवल्यािे समाधान चमळाले ल्या या
ददै वी राणीिी अखेर िार वाईट झाली. चपगट डोळ्यांच्या एका गरगरणाऱ्या कत्रीत चतिे रूपांतर झाले व

गलबताच्या डोलकाठीवरून पडभ न चतला मृत्यभ आला कत्रीच्या रूपातील चतिी समाधी गॅचलपोली
(Gallipoli) द्ीपकल्पाच्या पभवेस आहे . ती समाधी मागयदशयक खभण म्हणभन खलाशांना उपयोगी पडत असे.

(२) अॅणकलीज : (Achilles) हा पेचलअस व थेटीस यांिा पत्र. ॲगेमेमनोनच्या सेनेतील सवांत शभर,

दे खणा आचण िपलगती वीर. होमरच्या वणयनानसार त्याच्या आईने त्यािे व त्यािा िलतभाऊ पेरोक्लस

(Patroclus) यांिे एकत्रि संगोपन केले . त्याच्यावर चिचनक्स (Phoenix) व िेअरोन (Cheiron) या
चशक्षकांनी संस्कार केले . त्याचशवाय त्याच्याबद्दल काही पारंपचरक दं तकथाही प्रिचलत आहे त. त्या
दं तकथांनसार त्यािी आई थेटीस ही जलदे वता होती. चतला सात अपत्ये होती या मलांना अमर करावे

यासाठी चतने प्रत्येकाला अवनीत व कढईत टाकले होते . पण ददै वाने सहाही अपत्ये मेली व एकटा
अॅचकलीज वािला. तोही आयत्यावेळी त्याच्या वचडलांनी म्हणजे पेचलअसने आपल्या पत्नीच्या या राक्षसी
कृत्याला चवरोध केला म्हणभनि.

दसरी कथा अशी की त्याच्या आईने म्हणजे थेटीसने त्याला ग्स्टकस (Styx) नदीच्या पाण्यात

बडचवले , त्यामळे तो अचजक्य झाला. पाण्यात बडचवताना चतने त्याच्या टािा िक्त हातात धरल्या होत्या,

त्यामळे पाण्यात न बडाले ल्या त्याच्या टािा मात्र अचजक्य होऊ शकल्या नाहीत. ‘ॲचकलीजच्या टािा’
(Heel of Achilles) हा वाक्प्रिार त्यावरूनि आला असावा.

आणखी एक आख्याचयका अशी की, आपला मलगा अॅचकलीज हा रॉयच्या लढाईत मारला जाईल

अशी भचवष्ट्यवाणी पेचलअसला कळली होती. त्यामळे त्याने व थेटीसने अॅचकलीजला चलकॉचमडीज
(Lycomedes) राजाच्या दरबारी पाठचवले व त्या चठकाणी त्याला स्त्री वेषात राजकन्यांमध्ये रहाण्यास
सांचगतले पण हे लनिा एक प्रेचमक यचलसीस याला ही बातमी लागताि तो स्वतः एका व्यापाऱ्यािे सडाग

घेऊन चलकॉचमडीजच्या दरबारी गेला. उं िी उं िी वस्त्रे पहाणाऱ्या राजकन्यांच्या समभहात स्त्री वेषातील
अॅचकलीजही होताि. यचलसीसने उं िी कापडासमवेत सहज म्हणभन काही शस्त्रे बरोबर आणली होती.
स्त्रीवेषातल्या अॅचकलीजला कसे स्वस्थ बसवणार? त्याने ती शस्त्रे चनरखभन पाहायला सरुवात केली.
यचलसीसने तत्काळ त्याला ओळखले व समजतीिे िार शब्द सांगभन त्याला तो समरभभमीवर घेऊन गेला.
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रॉयिे महायद्ध नऊ वषे िालले होते . दोन्ही बाजभंनी आळीपाळीने हारजीत होत होती. अंचतम

चनकाल कोणाच्या बाजभने हे सांगता येत नव्हते . अशाि वेळी ग्रीक सेनेिा प्रमख ॲगॅमेमनोन व अॅचकलीज
यांच्यात चवतष्ट आले . होमरच्या ‘ईलीअड’ हा महाकाव्यािा प्रारंभ या चवतष्ट प्रकरणापासभनि आहे .
रॉयजवळील गावांच्या लटीत अॅगम
ॅ े मनोनच्या वाट्याला चक्रसीस या नावािी दे खणी तरुणी आली होती.

चक्रसीसिा बाप हा अॅपोलोिा महान भक्त होता. त्याने चवनंती केल्यावरून ॲपोलोने स्पाटय न सैन्यात एक
भयंकर साथ सरू केली. ही साथ थांबवावयािी असेल तर एकि उपाय, तो म्हणजे अॅगम
ॅ े मनोनने
चक्रसीसला चतच्या वचडलांकडे परत पाठवावी, असा सल्ला ॲचकलीजने चदला. अॅगमे मननोत त्याप्रमाणे

चक्रसीसला चतच्या वचडलांकडे पाठचवण्यास तयार झाला पण त्याबद्दल अॅचकलीजने लटीत चमळचवले ली

ब्रीसीस (Brises) त्याला द्यावी या अटीवर. अॅचकलीज या गोष्टीला तयार नव्हता, पण त्याला सवांच्या
आग्रहाला मान द्यावा लागला. ‘अतःपर यद्धात भाग घ्यायिा नाही’ असे ठरवभन त्याने चब्रसीसला
अॅगमे मनोनच्या हवाली केले .

आपल्या मलािा हा अपमान त्यािी आई थेटीस चहला आवडला नाही. चतने झ्यभसकडे जाऊन

स्पाटय न लोकांिा पराभव करण्यास त्यास भाग पाडले . पराभभत स्पाटय न जहाजांच्या आश्रयाला आले . शेवटी

जय हवा तर अॅचकलीज हवा. यचलसीससारख्यांनी प्रयत्न करूनही ॲचकलीज दाद दे ईना. स्पाटय न सैन्य
पराभभत होत होते . शेवटी नेपच्यभनच्या कृपेने कॅल्िस (Calchas) नावाच्या भचवष्ट्यवेत्त्यानेि स्पाटय न सैन्यात
प्रवेश केला व त्याना उज्ज्वल भचवष्ट्य सांगभन त्यांच्यात वीरश्री उत्पन्न केली. शेवटी ऑकलीजिा स्नेही

पेरॉक्लस याने ॲचकलीजिे मन वळचवले पण ॲचकलीज स्वतः गेलाि नाही त्याने आपले चिलखत व सैन्य

त्याला चदले पढे रणमैदानात पेरॉक्लस ठार झाला. ते व्हा आपला चमत्र शत्रभंनी मारला! यािा संताप येऊन
अॅचकलीज स्वतः रणांगणावर गेला व हे क्टरला ठार मारून त्याने चमत्राच्या वधािा सभड उगवला.

प्रायमिी एक कन्या पोलायकझे ना ही अचतशय दे खणी होती. ॲचकलीज चतच्यावर अनरक्त होता

त्या दोघांिे अॅपोलोच्या दे वळात चववाहासंबध
ं ी बोलणे िालभ असता संधी साधभन पॅचरसने अॅचकलीजच्या
टािेवर एक चवषारी बाण मारला. ॲचकलीजिा ते वढाि भाग अमर नसल्याने चवषारी बाणांिा पचरणाम
होऊन अॅचकलीज मरण पावला. पण पढे चपशाच्च योनीत गेल्यावर त्याने थ्रेसजवळभ न सागरप्रवास करणाऱ्या

ग्रीक सेनेस अडवभन धरले व ग्रीक सेनेने रॉयहभ न आणले ल्या कैदी चस्त्रयांत तरुण पोलायकझेना होती, चतिा
बळी माचगतला व स्पाटय न लोकांनी तो चदला.

(३) अॅणकअन्द्स : (Acheans) म्हणजे प्रािीन ग्रीक. यांच्या उत्पत्तीबद्दल म्हणजे यांिे अग्स्तत्व

केव्हापासभन हे सांगता येत याही. होमरच्या म्हणण्याप्रमाणे अॅचकअन्स म्हणजे थेसली (Thessally) च्या
उत्तरे कडील ग्रीक. पण प्रािीन काळात कोचरन्थ (Corinth) िे आखात व अकाचडया (Arcadia) पवयतरांगा
यांच्यामधील पेलोपेचनसस (Peloponesus) िा उत्तर चकनाऱ्यावरील जचमनीच्या एका तकड्यात रहाणाऱ्या
रचहवाशांपरताि यांिा चनदे श केला जाई.

Pellene, Aegira, Aegae, Bura, Helice, Aegium, Rhypae, Patrae, Pharae, Olenus,

Dyme & Tritaca या बारा राष्ट्रांनी परस्पर संरक्षणाच्या हे तभने एका समाईक राष्ट्रसंघािी स्थापना केली.

अॅचकअन्सने म्हणावा तसा उत्साह दाखचवला नाही. पढे Corinth, Megaris, Epidaurus, Troezen &
Sparta यांनीही या राष्ट्रसंघात प्रवेश केला व हा राष्ट्रसंघ ग्रीसमध्ये एक प्रबल राजकीय सत्ता म्हणभन

ओळखला जाऊ लागला. पण पढे चिस्तपभवय १४६ मध्ये रोमन सैचनकांनी ॲचकअन सेनाप्रमखािा पराभव
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करून राष्ट्रसंघािे त्या काळातले प्रमख चठकाण कोचरन्थ हे जाळभ न बेचिराख केले . त्यानंतर दचक्षण ग्रीसिा
हा भाग रोमन साम्राज्यात एचकआ प्रांत म्हणभन ओळखला जाऊ लागला.

(४) रोजन (Trojans) : रॉय, इचलयम चकवा रोड (Troy, Ilium or Trod) या नावाने ओळखले

जाणारे ख्यातनाम शहर; एचशयामायनरमधील चमचसआ (Mysia) िा वायव्येकडील भाग. रॉयिे रचहवाशी ते
रोजन.

प्रािीन दं तकथेप्रमाणे या दे शािा सवांत प्रािीन राजा ट्यसर (Teucer); त्यांच्या नावावरूनि

रोजन्सना Teucri चकवा Teucriceus म्हणभन म्हणण्यात येत असे. त्याच्या मलीने शेजारच्या डाडानस
(Dardanus) नावाच्या एका शभर परुषाशी चववाह केला, त्यामळे रोजन्स हे डाडानीड (Dardanide)
म्हणजे डाडानसिे मलगे म्हणभन ओळखले जाऊ लागले . डाडानस हा रॉसिा आजोबा. रॉसिा मलगा
इलस (Ilus) यानेि इचलयम चकवा रॉय हे शहर अग्स्तत्वात आणले . ‘रॉड’ मधले हे सवांत मोठे शहर होते

व त्यािी संरक्षण व्यवस्थाही भक्कम होती. इलस नंतर लाओमे डन (Laomedan) हा रॉयिा राजा झाला
राजा प्रायम हा यािाि पत्र.

प्रायमच्या कारकीदीति रॉयिे सप्रचसद्ध यद्ध झाले . स्पाटािा राजा चमचनलास याच्या पत्नीला

प्रायमिा मलगा पॅचरस याने पळचवले व चतला घेऊन तो रॉयमध्ये आला त्यावरून भडकले ले हे महायद्ध
जवळजवळ दहा वषे िालले होते . कधी स्पाटय न चजकत तर कधी रोजन्सिी सरशी होई. असे होताहोता
अखेरीस रॉयिा पाडाव होऊन रोजन्स संपभणप
य णे हरले हे क्टर, पॅचरस व इचनअस या रोजन वीरांनी या
यद्धात भीमपराक्रम केला.

रॉयच्या लढ्यािी ही कथा होमरच्या इचलअड या महाकाव्यािा चवषय आहे . यातील काही भाग

व्हर्मजलच्या इचनइडमध्ये घेतले ला आहे .

हे क्टर हा सवांत श्रेष्ठ परुष. इतका उदात्त परुष सवय रोजन यद्धात आढळभ न येत नाही. आपला

भाऊ पॅचरस याने दसऱ्यािी पत्नी पळवभन आणभन अत्यंत अन्यायी गोष्ट केली आहे . त्यामळे आपल्या बाजभला

कधीही जय चमळणार नाही असे त्याला वाटत होते . हे क्टरचशवाय इचनअस, डायिॉबस, वलॉस, सपेडान्स
आदी रोजनवीर प्रायमच्या सेनेत रॉयकडभ न लढत होते ि.

(५) हे लेनस (Helenus) : ग्रीक दं तकथेनसार हे लेनस हा रॉयिा राजा प्रायम व राणी हे कॅबी

यांिा पत्र. तो हे क्टरिा भाऊ आचण भचवष्ट्यवाचदनी केसान्ड्रािा जळा भाऊ. त्यािे वणयन होमरने एक योद्धा
व भचवष्ट्यद्रष्टा म्हणभन केले आहे . अशीही दं तकथा आहे की तो व त्यािी बहीण कॅसान्ड्रा ही दोघेही
अॅपेलोच्या दे वालयात गाढ झोपले ली असताना काही दै वी नाग चतथे आले व त्यांनी त्या दोघा बचहणभावांिे
कान िाटभ न पसभन स्वच्छ केले . त्यामळे त्यांना भचवष्ट्य कळभ लागले . तसेि पक्ष्यांिी भाषाही त्यांना कळभ

लागली. रॉयिा पाडाव होण्यासाठी तीन गोष्टींिी आवश्यकता आहे असे त्याने ग्रीकांना सांचगतले होते . त्या

तीन गोष्टी म्हणजे (१) अॅचथनी दे वते िी रॉयमधील मभती (चमनव्हािा ‘पॅलेचडयम’ नावािा पतळा) (२)
हक्ययलसिे धनष्ट्य व (३) अॅचकलीजिा मलगा नोप्टोले मस यािे साहाय्य.
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अशी दं तकथा आहे की (Neohtolemus) ग्रीकांना चमळाला व लाकडी पोकळी घोडा तयार

करण्यासाठी त्यानेि स्पाटय न्सना सांचगतले . रॉयच्या पाडावानंतर तो व हे क्टरिी चवधवा पत्नी या दोघांनाही
नोप्टोलमसने कैद केले . मग ते (Epirus) एचपरस येथे गेले. चतथे नोप्टोले मच्या मृत्यभनंतर हे लेनसने
हे क्टरच्या पत्नीशी म्हणजे अॅन्ड्रोमे के इच्याशी पनर्मववाह केला व त्या दे शािा तो राजा झाला.

(६) कॅसान्द्रा : (Cassandra) रॉयिा शेवटिा राजा प्रायम व त्यािी राणी हे कॅबी यांिी ही कन्या.

अॅपोलोिे चतच्यावर प्रेम होते व भचवष्ट्य जाणण्यािी शक्ती आपण तला दे ऊ’ असे त्याने चतला विन चदले

होते, पण त्यासाठी चतने त्यािी इच्छा पभणय करायला हवी होती. कॅसान्ड्राने त्या गोष्टीला संमती चदली.

भचवष्ट्य जाणण्यािी चवद्या आधी हस्तगत केली व मग त्याच्या इच्छे ला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. ॲपोलो
भयंकर संतापला व त्या भरात ‘तझ्या भचवष्ट्यावर कणीही चवश्वास ठे वणार नाही’ असा शापही त्याने चतला
चदला. रॉयच्या पाडावानंतर अॅजेक्स नावाच्या स्पाटय न योद्ध्याने ॲचथनीच्या दे वालयात चतच्यावर पाशवी
अत्यािार केले . यद्धातील लभ ट वाटभ न घेताना ती ग्रीक सेनेि प्रमख अॅगम
ॅ े मनोन याच्या वाट्याला आली व
पढे त्याच्या पचहल्या पत्नीकडभ न त्याच्याबरोबर ठार केली गेली. अपोलोबरोबर अले क्झांड्रा या नावाने
चतिीही पजा करण्यात येत असे.

(७) ओडीणसअस (Odysseus) हा होमरच्या काव्यात यचलचसस या नावाने उल्लेचखले ला आहे .

बचद्धमत्ता, अनभव, सहनशीलता व समयसभिकता हे यािे चवशेष गण. स्पाटािा राजा इकेचरअस यािी

नीचतमान कन्या पेचनलोपी ही त्यािी पत्नी. चतच्या सहवासात तो इतका रमला होता की, हे लनच्या
संकटकाळी चतला मदत करण्यात ज्या तरुणांनी एक चदलाने शपथ घेतली होती त्या तरुणात हा
ओडीचसअस तथा यचलचसस प्रमख असभनही पत्नीच्या प्रेमाने तो यद्धावर जाण्यािी टाळाटाळ करू लागला.

त्याने वेड्यािे सडाग घेतले पण ते उघडकीस आले . शेवटी तो स्पाटय न वीराकडभ न रॉयचवरुद्धच्या लढाईत

सामील झाला व त्याने भीमपराक्रम केला. अॅगम
ॅ े मनोन व अॅचकलीज यांच्या भांडणात पचरग्स्थती ओळखभन
त्याने अॅगम
ॅ े मनोनला सहाय्य केले . अॅचकलीजच्या मृत्यभनंतर त्यािे चिलखत ओचडचसअसला चमळाले .

चशष्टाईिी बोलणी करण्यात अनभवी माणभस म्हणभन त्याला चवशेष मान होता. ‘हे कॅबी’ या नाटकात मात्र
त्यािी भभचमका काहीशी पाषाणहृदयी राजकारणी व्यक्तीसारखी आहे .

(८) िसेफॉनी (Persephone) : ही प्रॉसर्मपना म्हणभनही ओळखली जाते . अधोलोकािा राजा

हे डीज म्हणजेि प्लभ टो याने चतला आपल्या राज्यात पळवभन नेली. चतिी आई चडमीटर चहने मलगी परत
चमळत नाही असे पाहभ न पृर्थवीवर सगळीकडे दष्ट्काळ पाडला, त्यामळे भकेने माणसे मरणार असे चदसभ

लागले . अशा वेळी झ्यभसने मध्यस्थी करून प्रॉसर्मपनाला भभतलावर पाठचवण्यास सांचगतले . प्लभ टोने संमती
चदली पण ती अशी, की चतने आईबरोबर सहा मचहने पृर्थवीवर राहावे व सहा मचहने नवऱ्याबरोबर पाताळात
राहावे.

(९) हे लास (Hellas) : ड्यकेचलऑन व त्यािी पत्नी चपऱ्हा (Deucalion & his wife Pyrrha)

यांनी जे मानव चनमाण केले ते हे लेनीज या नावाने ओळखले जातात. त्यािे वास्तव्य असले ल्या प्रदे शाला
हे लास म्हणतात. ग्रीकांिा वंश या हे लेनीज पासभनि. पढे ज्या ज्या चठकाणी ग्रीकांनी वसाहती उभारल्या
त्या सवांना हे लास अशी संज्ञा आहे . हा भाग म्हणजे सवयसाधारणपणे दचक्षण थेसलीिा प्रान्त.
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(१०) फेअर-वेल (Fare-Well) : पोलायकझे नािा बळी दे ण्यािे चनचित होते . बळी जायला

चनघण्यापभवी ती, आईिा म्हणजे राणी हे कॅबीिा अखेरिा चनरोप घ्यायला येते. ती सवांिी आठवण करते.
ते व्हा राणी हे कॅबी चतला सांगते , ‘ठीक आहे , तभ प्रेमािा अखेरिा चनरोप चदलास, िेअर-वेल म्हणालीस,
त्यांिे तझ्या इच्छे प्रमाणे भले होईल’. (Fare-Well िा अथय ‘तमिे भले होवो’ असाही होतो.) पण तझे भले

होवो ‘हे तझे शब्द माझ्या ले खी कसे खरे ठरणार?’ Fare well – चनरोप घेताना म्हणतात. Goodbye प्रमाणे
त्याच्या शब्दशः अथावर – तमिे भले होवो – ही कोटी आहे .

थे णसली (Thessaly) : प्रािीन ग्रीसिा सवांत मोठा भाग, पीनीअस (Peneus) नदी व चतिे कालवे

यांनी थेचसली प्रान्ताला परे से पाणी चमळते . अंदाजे लांबी ७० मैल. सवय बाजभंनी संरक्षणासाठी डडागरािी रांग

उभी आहे . ईशान्य भागात ओसा (Ossa) हा ऑचलम्पसपासभन चवभागला जातो चतथे िक्त टे म्पे (Tempe)
या नावािी चखडीसारखी एक डडागराळ वाट आहे .

िे लेिोनीज (Peleponnese) : म्हणजे पेलोप्सिे बेट. याला मोचरआ (Morea) असे म्हणतात.

ग्रीसिा दचक्षण भाग. मख्य शहरे स्पाटा व अॅडगॉस, पत्रास (Patras) हे मख्य बंदर. क्षेत्रिळ : ८३५४ िौ.
मैल. लोकसंख्या १,१२९,०००.

(१३) ले िो (Leto) : ही कोअस (Coeus) व िीबी (Phobe) यांिी कन्या व अॅपोलो आचण

आटीचमसिी आई. ले टोला झ्यभसपासभन चदवस राचहले . त्यानंतर चतला प्रसभतीसाठी योवय अशी जागा हवी

होती. खभप भटकल्यावर ती डे लॉस (Delos) या चनजयन बेटावर आली. हे बेट म्हणजे एक चिरता खडक

होता. पण मग सदर बेट समद्राच्या तळाशी ग्स्थर करण्यात आले व मग यथाकाली ले टोने अॅपोलो व
आटीचमस यांना जन्म चदला. डे ल्िी या नगरािी स्थापना याि वेळी झाली. टे म्पे आचण डे ल्िी या पचवत्र

मागावर टायटन्स दै त्यांनी ले टोला खभप त्रास चदला पण त्या सवय दै त्यांना अपोलो व आटीचमस यांच्या अमोघ
बाणांनी पळभ न जावे लागले .

(१४) डे लॉस (Delos) : तीन मैल लांबी व दीड मैल रुंदीिे एक छोटे से बेट. त्यािे सांप्रतिे नांव

Mikra Dili.

आख्याचयका अशी की, हे बेट एकाएकी पाण्यावर उठभ न आले व तरंगत राचहले . झ्यभसने या बेटाला

सागरात ग्स्थर केले व याि बेटावर ले टोिी प्रसभती व्हावी असे चनचित करण्यात आले . याि बेटावर ॲपोलो
व आर्मटचमस यांिा जन्म झाला. अॅपोलोच्या भक्तांना ही जागा िार पचवत्र वाटते .

अथािे.

(१५) िॅलस (Pallas) : ग्रीक दे वता अॅथीना चहिे एक गौरवात्मक नाव, बहशः कमाचरका या

(१६) ॲथीना (Athena) : पॅलस ॲथीना चकवा नसतील पॅलस या नावाने सवयसाधारणपणे

ओळखली जाणारी ग्रीक दे वता. ही झ्यभसिी मलगी. चहच्या आईिे नाव मे चटस (Metis). झ्यभसने अॅथीनाच्या
आईला म्हणजे मे चटसला चगळभ न टाकले ; पण नंतर सशस्त्र अशी ॲथीना झ्यभसच्या मस्तकातभन अवतरली.
अॅथीनािे चवशेष महत्त्व म्हणजे –
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(१) ती अथेन्सिी चहतकती व संरक्षक होती.
(२) चतिा जन्म झ्यभसच्या मस्तकातभन झाला यामळे ही असेल पण ती ज्ञान, शहाणपण, प्रज्ञा यांिी

दे वता मानण्यात येते. राजघराण्यातील हस्तकला, व्यवसाय यांिी ती अचधष्ठात्री दे वता मानण्यात येत असे;
पण अथेन्समध्ये उद्योगव्यवसायािी भरभराट होताि ॲथीना, ही सवय प्रकारच्या कलाकसरीच्या कामािी
दे वता समजली जाऊ लागली व मग चतिे वियस्व िक्त बौचद्धक क्षेत्रापरते ि मयाचदत राचहले .

(३) ती कमारी दे वता म्हणभन समजण्यात येते. या दे वते ला प्रेमचववाहािे वावडे आहे . तरीही

अथेन्सिी पालक दे वी म्हणभन प्राणी व वनस्पती यांच्या उत्पत्तीबद्दलिी जबाबदारी चतच्याकडे ि होती.

(४) ती यद्धािी दे वता समजली जाई. दर िार वषानी अथेन्स येथे ऑगस्ट मचहन्यात चतिी जत्रा

भरते . रोमन लोक चतला चमनव्हासदृश समजतात.

(१७) आिीणमस : (Artemis) ही ग्रीक दे वता झ्यभस व ले डा यांिी कन्या व अॅपोलोिी जळी बहीण.

रानटी जीव, मानवी जन्म व चपके यांिी भभ-दे वता म्हणभन ती हे लेचनकपभवय ग्रीस, एचशया मायनर व क्रीट येथे
पभचजली जात असे.

(१८) िायिन्द्स : (Titans) ही यरॅनस व गेआ (Uranus & Gaea) यांिी अपत्ये. सहा पत्र व सहा

कन्या. आईच्या सांगण्यावरून या सवय मलांनी आपल्या जन्मदात्याला हसकावभन लावले व आपल्यापैकी
सवांत धाकटा जो क्रोनस त्याला राज्यपद चदले . आपल्या अपत्याकडभ न आपण राज्यभ्रष्ट होणार असे

कळल्यामळे त्याने आपली सगळी मले चगळभ न टाकली. यानंतर जन्माला आले ला पण त्यािा सवांत धाकटा
मलगा झ्यभस यानेि क्रोनसला राज्यावरून दभ र केले व स्वतःकडे सवय अचधकार घेतले . नंतर त्याने

िेचटसकडभ न एक औषध आणले . या औषधाने ओकारी होत असे. झ्यभसने हे औषध क्रोनोसला पाजले व
त्याला आपल्या सवय भावंडांना ओकावयास भाग पाडले . मग आपल्या भावंडांच्या सहाय्याने झ्यभसने
टायटन्सचवरुद्ध प्रिंड लढा चदला.

(१९) झ्यूस (Zeus) ऑचलग्म्पअन दे वांमधील सवांत प्रमख दे व. ग्रीसमधील दे वांमध्ये अत्यंत

पभजनीय. झ्यभस हे चनरस, स्वच्छ आकाश यािे एक रूपकि होय. चपकांना समृद्धी दे णारा पाऊस, झ्यभसि
पाठचवतो. दं तकथेतील माचहतीप्रमाणे झ्यभस हा क्रोनस व ऱ्हे आ यांिा पत्र. त्यािा जन्म क्रीट बेटावर झाला
व त्यािे संगोपन चडक्टी (Dicte) पवयतावर क्यभरेटस (Curetus) कडभ न केले गेले. भावांच्या मदतीने झ्यभसने

क्रोनोसला अचधकारपदावरून दभ र केले व सवय हक्क आपणांकडे घेतले . चडमीटर, हे रा व हे ग्स्टआ या झ्यभच्या

बचहणी. झ्यभसने सात चववाह केले . अपोलो, आटीचमस, आरीस, अॅथीना या प्रमख व अन्य कमी महत्त्वाच्या
दे वदे वता यांिा हा चपता.

होमरच्या वणयनानसार झ्यभस हा येचसलीमधील ऑचलम्पस पवयतावर रहातो. या पवयतावरून थेट

स्वगाला जाता येते. झ्यभसला दे व व मानव यांिा चपता समजतात. अमर दे वदे वतांत झ्यभस हा सवांत समथय
दे व आहे . आपल्या सल्लागारांच्या सहाय्याने तो कायदा, सव्यवस्था व अन्य सवय घडामोडींवर नजर ठे वतो.
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गडगडाट व चवद्यत्पात ही त्यािी शस्त्रे असभन वादळािा जनकही तोि आहे . गरुडपक्षी, ओकवृक्ष व पवयतांिी
चशखरे ही त्यािी प्रचतके आहे त. तर शेळी, बैल व गाय हे त्यािे आवडते बळी आहे त.

(२०) क्रोनोस : (Cronos) हा एक ग्रीक दे व. प्रािीन ग्रीकांच्या पभवीही या दे वांिे अग्स्तत्व होते . या

दे वािा संबध
ं शेतीशी येतो. स्वगय आचण पृर्थवी (Uranas & Gaea) यांिे हे अपत्य. स्वगीिे बहते क पत्र हे

राक्षसी कृत्ये करणारे असल्याने त्यांना तो जन्मतःि पृर्थवीच्या पोटात दडवीत असे. आपल्या वचडलांवर सभड
घ्यावा म्हणभन पृर्थवीमाते ने मलांना चवनंती केली, पण क्रोनोसचशवाय चतला कणीही होकार चदला नाही.

क्रोनोससे वचडलांवर सभड उगवला व स्वगय पृर्थवीपासभन वेगळा काढला. पण ‘तझीि अपत्ये तला राज्यभ्रष्ट
करतील’ असे त्याला त्याच्या वचडलांनी सांचगतल्यावरून त्याने आपले पत्र, आपणि स्वाहा करायला

सरुवात केली. पण झ्यभसिा जन्म झाला ते व्हा त्यािी आई ऱ्हे आ चहने त्याला क्रीट बेटावर दडवभन ठे वला व
मलाऐवजी क्रोनोसला दगड खाण्यास चदले . शेवटी झ्यभसने क्रोनोसिा पराभव केल्यानंतर एका
दं तकथेप्रमाणे क्रोनोस कैदी म्हणभन राचहला तर एका दं तकथेप्रमाणे तो सवणययगािा राजा झाला. त्याच्या
कारकीदीत माणसे सखी होती व मशागत न करताि पृर्थवी धान्य दे त होती.

(२१) तीन अमर दे वतांचा कलह : पोचलअस व थेटीस यांिा चववाह होता. सवय दे वतांना चनमंत्रण

गेले होते . पण इरीस या दे वते ला चनमंत्रण द्यायिे राहभ न गेले. इरीसला त्यािा राग आला. आधीि ही दे वी

भांडणे लावण्यात पटाईत, त्यात हे घडले . चतने एक कपटी खेळ रिला. तो असा – चतने एका झाडावरिे
एक सोनेरी िळ तोडले व लवनाला जमले ल्या वऱ्हाडी मंडळीत ते टाकभन चदले . त्या िळावर ‘सवांत
दे खण्या स्त्रीसाठी’ एवढे ि चलचहले ले होते .

‘िळ कणी घ्यायिे’ म्हणभन स्त्रीवगात शब्दाशब्दी सरू झाली. ज्यभनो, व्हीनस व चमनव्हा चतघीही

दे खण्या खऱ्या, पण प्रत्येकीला वाटे , मीि सवांत अचधक दे खणी. मग न्यायचनवाड्यासाठी त्या चतघीही

ज्यभचपटरकडे गेल्या. ज्यभचपटर खरा शहाणा. एकीलाि सवांत दे खणी म्हणभन अन्य दोघींिा रोष तो कशाला
ओढवभन घेतो! त्याने त्या चतघींना ‘इडा’ या नावाच्या पवयतावर जायला सांचगतले . त्याप्रमाणे त्या चतघीही त्या

पवयतावर गेल्या. चतथे कोण असणार! तरी त्यांना एक मेंढपाळ चदसला. हा मेंढपाळ दे खणा होता. तो
आपला एकटाि मेंढ्या िारीत होता. िरणाऱ्या मे ढ्यांकडे पाहात बसला होता. या चतघींनीही त्याला घेरले .
त्यािे नाव होते पॅचरस. त्या चतघी त्याला म्हणाल्या, ‘आमच्या चतघींत सवांत दे खणी कोण? तभि ठरव आचण
चतला तझ्याि हाताने हे सवणय िळ दे .’

‘माझ्यासारखा चनणयय चदलास तर मी तला अगचणत पैसा व सत्ता दे ईन! असे ज्यभनो म्हणाली, तर

‘मानवी यद्धात नेहमी तलाि जय चमळे ल.’ असे मी करीन, असे चमनव्हाने आश्वासन चदले . व्हीनस
म्हणाली, ‘माझ्या बाजभने चनणयय चदलास तर या भभतलावरील सवांत दे खणी स्त्री, मी तला चमळवभन दे ईन.’

पभणय चविारांती सवांत दे खणी स्त्री चमळचवण्याच्या हव्यासाने पॅचरसने ‘व्हीनस हीि सवांत संदर’ असा

चनणयय दे ऊन ते सवणयिल व्हीनसच्या करकमलात टाकले . व्हीनसिी मैत्री चमळाली पण अन्य दोन दे वतांिे
वैर स्वीकारावे लागले .

अनु क्रमणिका

व्हीनसच्या सांगण्यावरून पॅचरस, मग स्पाटा शहरात गेला. चतथला राजा चमनेलास याने पॅचरसिे

शाही स्वागत करून त्याला थाटािा पाहणिार केला; चमनेलॉसिी रचततल्य पत्नी हे लन, चहच्यावर पॅचरसिे
मन गेले. व्हीनस दे वते च्या सहाय्याने त्याने चतला रॉय शहरात पळवभन आणले .

ग्रीस दे शातील महाकाव्यािा चवषय झाले ल्या महायद्धाला हे हे लन प्रकरणि कारणीभभत झाले .
(२२) णडडॅ लस : (Daedalus) मभर्मतचशल्प व वास्तचशल्प यांिा जनक असा हा एक ग्रीक कारागीर.

त्याने चमनॉस राजाकचरता एक िमत्काचरक िक्रव्यभह (Labyrinth) बांधला होता. या िक्रव्यभहात प्रवेश
करता येत असे, पण बाहे र पडणे महाकठीण होते . या िक्रव्यभहात एक राक्षस असे. तो अधा बैल व अधा

राक्षस अशा स्वरूपात असे. या राक्षसाला अथेन्स शहरातभन वषाला सात तरुण व सात तरुण कमाचरका
खंडणी म्हणभन द्याव्या लागत. थीसीअसने या राक्षसाला ठार केले व िक्रव्यभहािा भेद केला.

चमनॉसिी मजी उतरली व त्याने चडडॅ लस व त्यािा मलगा इकॅरस यांना उं ि मनोऱ्यावर कैदे त

टाकले . चडडॅ लसने यातभनही यक्ती काढली. पंखांच्या सहाय्याने त्याने आपली व आपल्या मलािी
तरुंगातभन सटका करून घेतली व हवेतभन मागय काढीत पळायला सरुवात केली. चडडॅ लस सखरूपपणे

इटलीस पोिला. पण इकॅरस वाटे त समद्रात बडभ न मरण पावला. मलगा मरण पावला त्या प्रदे शाला

इकेचरया नाव दे ऊन चडडॅलस चसचसलीत गेला. चडडॅ लस हा चवचवध प्रकारिी जहाजे व गलबते यांिाही
जनक होता. अनेक इमारती व पतळे यांिा सबकपणा व वैचशष्ट्ट्यपभणय रिना यासाठी त्यािा नामचनदे श
करण्यात येतो. लाकडािा उपयोग ज्या काळात प्रामख्याने होत होता त्या काळािा तो प्रचतचनधीि होता.

(२३) इणजप्टस : (Aegyptus) हा इचजप्तिा राजा व बेलस (Belus) िा पत्र. डानॉस (Danaus)

हा एचजप्टसिा जळा भाऊ. एचजप्टसला पन्नास पत्र होते तर तर डानसला पन्नास कन्या होत्या. एचजप्टसच्या

पन्नास पत्रांच्या भीतीने डानॉसला आपल्या पन्नास कन्यांसह पळ काढावा लागला. तो ॲगास येथे जाऊन

राचहला. एचजप्टसच्या पन्नास पत्रांनी त्यािा पाठलाग केला व पन्नास कन्यांिी लवनासाठी मागणी केली.
डानॉसने त्यांिी चवनंती वरकरणी मान्य असल्यासारखे दाखचवले . त्याने प्रत्येक कन्येला एक एक कट्यार
चदली व लवनाच्या पचहल्याि रात्री प्रत्येकीला आपापल्या नवऱ्याला ठार मारायला सांचगतले . सवय मलींनी

त्याप्रमाणे केले . एचजप्टसिे एकोणपन्नास पत्र ठार झाले . िक्त चलन्सेअस (Lynceus) हा एकि पत्र
वािला. कारण त्यािी पत्नी हायपरम्नेस्रा (Hypermnestra) चहने तसे करण्यास चवरोध दशयचवला होता.

(२४) आगाइवज : (Argives) होमरच्या काव्यात आढळणारे अचखल ग्रीकांिे अचभधान. आगासिे

रचहवाशी ते आगाइव्ज. ॲगॅममनोन हा आगासिा राजा. मायचसनी ही त्याच्या राज्यािी राजधानी.
(२५) एणिडानस (Apidanus) : थेसली मधील एका नदीिे नाव.
(२७) स्वगीय जु ळयांची भणगनी : (Sister of Heavenly Twins)

हे लन ही जगातील सवांत दे खणी स्त्री, रोजन यद्धािी ही जननीि. झ्यभस हे चहिे वडील व ले डा ही

आई. कॅस्टर व पोलक्स (Caster and Pollux) या जळ्या भावांिी ही बहीण तसेि ॲगॅमेमनोनिी पत्नी
क्लायटे मेन्स्रा (Clytemnestra) ही पण हे लनिी बहीण.

अनु क्रमणिका

ती अगदी लहान असताना चतला थीससने स्पाटाहभ न पळवली व अॅचटका येथे नेली. त्यावेळी चतच्या

वरील दोन भावांनी चतला परत आणली. दे वतल्य असे हे दोघे जळे भाऊ िार पराक्रमी होते .

हे लन मोठी झाल्यावर चतने चतला मागणी घालायला आले ल्या अनेकांपैकी चमचनलॉस (Menelaus)

शी चववाह केला. चतथे ती सरवात होती पण पॅचरस चतथे गेल्यावर त्याच्या मोहात पडभ न त्याच्याबरोबर ती
रॉयला पळभ न आली. पॅचरस हा रॉयिा राजा प्रायस यािा पत्र. हे लनवरून सरू झाले लं रोजन यद्ध दहा

वषे िालले होते . पॅचरस मारला गेल्यावर चतने पॅचरसिा भाऊ डायिोबस (Deiphobus) याच्याशी लवन
केले . व्हर्मजलच्या ईचलअडमधील माचहतीनसार हे लनने चमचनलॉसशी चवश्वासघातािे वतयन केले व ती
पॅचरसबरोबर पळभ न गेली तरी रॉय शत्रभने सर केल्यावर ती चमचनलासबरोबर परत स्पाटाला आली व ते थे ते
दोघेही मरे पयंत सखाने राचहले .

आणखी एक कथा अशी की, हे लन वैधव्यािे चजणे कंठीत असताना चतच्या सावत्र मलांनी चतला

हाकलभ न चदली; त्यामळे ती ऱ्होडस (Rhodes) येथे पळभ न गेली. चतथली राणी पोचलक्सो (Polyxo) ही
चतिी मैत्रीण; पण आपला नवरा, रोजन यद्धात कामी आला. यामळे अस्वस्थ झाले ल्या पोचलक्सोने
हे लनला िासावर लटकावले .

स्टे चसकोरस (Stesichorus) हा कवी चलचहतो की हे लन व पॅचरस हे पळता पळता इचजप्तच्या

चकनाऱ्यावर आले व चतथे राजा प्रोटीअस (Proteus) याने चतला अडवभन धरले . म्हणजे हे लनला रॉयला
पळवभन नेण्यात आले ही हकीगत कपोलकग्ल्पति म्हणायिी. खरी हे लन ही इचजप्तला होती व यद्ध
संपल्यावर चतिा नवरा चतला परत स्पाटाला घेऊन गेला. यरायपीडीजने आपल्या हे लन या नाटकात याि
माचहतीिा उपयोग केला आहे .

हे लनही पभजनीय असभन चतिी जत्रा Therapnae येथे भरते . तसेि चतिे दे ऊळ ऱ्होडसमध्येही आहे .

चतथे चतिी चतच्या भावांप्रमाणेि मक्त दे वता म्हणभन पभजा होते . खलाशांिी ती आवडती दे वता.

(२८) इडा : (Ida) एचशयामायनरमधील पवयतराजी; चफ्रचजयापासभन मायचसयापयंत पसरले ली.

रॉयिे मैदान येथभन चदसते . गागारस, हे सवांत उं ि चशखर (५७४८ िभट) या चशखरावर चसचबलीिे दे वालय
आहे .

(२९) ॲरीअस : (Atreus) दं तकथेनसार पेलोप्स (Pelops) व चहप्पोडाचमआ (Hippodamia)

यांिा मलगा व थेचटसिा भाऊ. चिचसपस (Chrysippus) या आपल्या सावत्र भावाच्या खनाच्या
आरोपावरून अॅरीअस व थेटीस या दोघांना मायचसनीत पळभ न जावे लागले . चतथे अॅरीअस हा राजा झाला.

थेचटसने आपल्या भावािी पत्नी एरोपे (Aerope) चहला िभस लावली. त्यामळे त्याला मायचसनीतभन बाहे र

हाकलण्यात आले . अॅचरअसला पचहल्या पत्नीपासभन एक पत्र होता. त्यािे नाव प्ले स्थेनीस (Pleisthenes).
थेटीसने या प्ले स्थोचनसला आपल्या वचडलांना ठार मारण्यासाठी पाठचवले . पण ॲचरअसने मलाला
ओळखले नाही व त्याला ठार केले . खरी हकीकत कळल्यावर ॲचरअस अस्वस्थ झाला व थेटीसिा सभड
घेण्यािे मनसबे रिभ लागला. त्याने थेचटसशी तह करण्यािे नाटक केले व मे जवानीच्या प्रसंगी थेचटसिे
दोन मलगे ठार केले . थेचटस घाबरून पळाला. पढे अॅचरअसने थेचटसच्या मलीशी चववाह केला.

अनु क्रमणिका

अॅगम
ॅ े मनोन व चमचनलीस या दोघांनी थेचटसला पकडभ न वचडलांच्या हवाली केले . अॅचरअसने

थेचटसला कैदे त टाकले व इचजस्थस (Aegisthos) ला त्यािा वध करायला पाठचवले . पण इचजस्थस हा
आपलाि मलगा हे थेचटसने ओळखले व मग दोघेही एक होऊन अॅरीअसिा काटा काढायिा चविार करू
लागले .

(३०) णसणरअस (Sirius) : डॉगस्टार या नावाने ओळखली जाणारी व्याधािी िांदणी. ही िांदणी

इतर सवय िांदण्यांपेक्षा प्रखर प्रकाश दे ते.

(३१) ओरायन (Orion) : आकाशातील अत्यंत ते जस्वी तारा. मृगपज
ं या नावाने ओळखला

जाणारा. दं तकथेप्रमाणे ओरायन हा नेपच्यभनिा मलगा. उत्तम चशकारी. तो समद्रावरून िालभ शकत असे.
चकऑस बेटािा राजा ईनोचपऑन याच्या चमरोपी या दे खण्या मलीवर त्यािे प्रेम होते . चतला तो बलात्काराने

घेऊन जात असता राजा ईनडाचपऑनने त्यािे डोळे िोडले पण पढे त्याला दृष्टी आली. नंतर तो डायनाच्या
बाणाला बळी पडला, डायनाला वाईट वाटले व चतने त्याला आकाशात तारा म्हणभन जागा चदली.

(३२) सायमोणसना (Cynossema) : कत्रीिे थडगे या अथािे नाव असले ले थ्रेसमधील एक उं ि

भभचशर. हे कॅबी ही रॉयिी राणी. चतिे रूपांतर एका गरगरणाऱ्या कत्रीत झाले . कत्रीत रूपांतर झाल्यावर ती
गलबताच्या उं ि डोलकाठीवर िढली व ते थभन खाली पडभ न मरण पावली. कत्रीिे थडगे या नावाने

ओळखली जाणारी चतिी समाधी गॅचलपोली (Gallipoli) द्ीपकल्पाच्या पभवेस आहे . ही समाधी खलाश्यांना
मागयदशयक म्हणभन उपयोगी पडते .
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युरायणिडीज णलणित

हे राक्लीज [HERACLES]
िात्र-िणरचय
ॲल्म्फणरओन [Amphitryon]

हे राक्लीजिा चपता म्हणभन ज्ञात
मे गारा [Megara]

हे राक्लीजिी पत्नी व थीब्सिा भभतपभवय
राजा क्रेओन यािी कन्या
णलकस [Lycus]

अन्यायीमागाने राज्य बळकावणारा
थीब्सिा राजा

हे राक्लीज [Heracles]

झ्यभस आचण ॲल्कमीनी यांिा पत्र
इरीस [Iris]

हे रा या दे वते िी दभ ती
उन्द्माद दे वता [Madness]
दू त [Messenger]

थीसीअस [Theseus]
अथेन्सिा राजा

तीन तरुि मुलगे
हे राक्लीजिे तीन पत्र

थीब्समधील श्रेष्ठीवृन्द्द [Chorus]
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हे राक्लीज / अनु वाद : र. गं. .णवद्ांस
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[दृश्य : थीब्समधील शाही

प्रासादासमोरील चवस्तीणय प्राकार.
रंगमंिाच्या

पढल्या

भागाजवळ

उद्धारकत्या झ्यभस दे वािी वेदी

आहे . अॅग्म्िचरओन, मे गारा, आचण
हे राक्लीजपासभन

चतला

झाले ले

तीन पत्र, त्या वेदीभोवती वाटोळे
बसले ले आहे त.]

अॅल्म्फणरओन : माझ्याबद्दल ज्याने ऐकले नाही, असा कणी मानव या पृर्थवीतलावर आहे काय?

ज्याच्या शय्येने झ्यभसिे स्वागत केले तो मी, अॅरगॉसिा अॅग्म्िचरओन, अल्काकसिा पत्र, पर्मसअसिा नातभ
आचण हे राक्लीजिा चपता. पेरले ल्या माणसांिे पीक पभणय वाढ होऊन जचमनीतभन तरारून उठले ते व्हा

ॲरीसने त्यांच्यापैकी काही थोड्यांनाि जीवदान चदले ; त्यांच्याि मलांच्या मलांनी थीब्स गजबजभन गेले,

त्या वेळेपासभन मी या थीब्सशहरात राहात आहे . मे नीचसअसिा पत्र क्रेओन, जो अगदी परवापरवापयंत या
थीब्सिा राजा होता तो यांिा वंशज.

ही आहे मे गारा, क्रेओनिी कन्या. िार वषी, जेव्हा एकत्र जमले ल्या थीब्सवासीयांच्या कंठातभन

आचण बासरीवादनातभन चववाह–संगीतािे सभर चननादले , त्यावेळी चवश्वचवख्यात हे राक्लीजने चतला आपली
नववधभ म्हणभन माझ्या घरी आणले . नंतर, माझ्या पत्राने आपली पत्नी मे गारा आचण चतिा सवय पचरवार, मी
चजथे स्थाइक झालो त्या या थीब्समध्ये ठे वला आचण अॅरगॉसमधली सायक्लॉप्सिी गढी, ही आपलीि वास्तभ
असा वारसा हक्क सांगण्याच्या उत्कट इच्छे ने त्याने प्रस्थान ठे वले आहे . इले ग्क्रओनला मी ठार मारले

ते व्हाि मी ॲरगॉस सोडले . आचण म्हणभन माझ्या दे शोधडीिा अंत करण्यासाठी आचण स्वतःला
वाडवचडलांच्या भभमीत परत येता यावे म्हणभन हे राक्लीजने या पृर्थवीवरील पाशवी अत्यािार चनपटभ न

काढायिे काम पत्करले . अॅरगॉस येथील आपल्या पनवयसनासाठी यचरसचथअसला त्याने ही िार मोठी
चकमत दे ऊ केली. मग त्या हे राच्या मत्सरी दष्टाव्यामळे त्याच्यावर या अशा कष्टमय कामचगऱ्या लादल्या
गेल्या की चवचधचलचखत तसं होतं म्हणभन, हे कोण सांगभ शकेल? शेवटिी एक वगळता त्याने त्या सवय

कामचगऱ्या तडीस नेल्या आहे त. आचण आता, तीन दे ह असणाऱ्या सेरबेरस या अधोलोकीच्या श्वानाला वर

सभयय प्रकाशात ओढभ न आणण्यासाठी तो अधोलोकात चटनॅरसच्या जबड्यामधभन गेला आहे ; आचण त्याच्या
परत येण्यािी आम्ही वाट पाहात चतष्ठत आहोत.

आता खभप खभप वषापभवी–असं थीब्समधील दं तकथा सांगते –श्वेत अश्वांिे रथ िालचवणारे झ्यभसिे ते

पत्र-अग्म्िऑन व झे थस या सात बरुजांच्या शहरावर राज्य करीत होते . त्याच्याही आधी, या शहरािे
चसहासन, चडसेिा पती, कणी एक चलकस, याच्या ताब्यात होते . त्याच्या त्याि नांवाच्या वंशजाने
[यचबआिा रचहवासी, थीब्सिा नव्हे ] थीब्सवासीय नागचरक एकमे कांिा गळा घोरायला चनघाले ले आहे त

असे पाहभ न या शहरावर स्वारी केली, क्रेओनला ठार मारलं आचण स्वतःि सत्ता बळकाचवली आहे . आचण

आता मृत राजाबरोबरिे आमिे स्नेहसंबध
ं हाि आम्हाला धोका होऊन बसला आहे . माझा पत्र दभ र आहे ,

भभगभाच्या पोकळीत बेपत्ता–आहे असे पाहभ न हा बहाद्दर चलकस–आता थीब्सिा स्वामी–एक खभन दडपभन
टाकण्यासाठी आणखी खभन करण्यािा मनसबा करतो आहे आचण हे राक्लीजिे पत्र मोठे होतील व आपल्या
ठार झाले ल्या कटं चबयांच्या वधािा बदला घेतील, या भीतीने त्यांिा नाश करावयािे ठरवतो आहे . त्याला
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मे गारालाही ठार मारायिं आहे आचण मला दे खील–मला–माणसािी केवळ एक वृद्ध क्षीण सावली
असले ल्याला!

अधोलोकाच्या काळ्याकचभन्न अनंत चतचमरात माझा पत्र हे राक्लीज याने प्रवेश केला ते व्हा आपल्या

आपत्यांच्या रक्षणासाठी त्याने मला येथे स्वगृही ठे वले . आता तारणहार झ्यभसिे शरणाथी म्हणभन–चमचनईंवर
चमळचवले ल्या चवजयािे चदवशी गौरवास्पद चवजयचिन्ह म्हणभन जी उभारली गेली–त्या या वेदीभोवती आम्ही

बसलो आहोत. आम्ही बसभन आहोत येथे अन्नपाण्याला स्पशयही न करता–वस्त्रांतरही न करता, ही

खडबडीत भभमी हीि आमिी एकमे व शय्या, राजप्रासािे दरवाजे आमच्यासाठी पक्के चमटले ले आहे त;
सहाय्य आचण उमे द, ही आता नजरे च्या टप्प्याबाहे र आहे त. ज्यांना आम्ही चमत्र मानीत होतो, त्यांनी
आम्हाला डावलले आहे आचण आमिे सच्चे ठरले ले स्नेही दबळे ठरले आहे त. आपदा हीि चमत्रांिा अिभक
ठरणारी कसोटी. माझ्या कोणत्याही चमत्रापासभन दे व संकटांना दभ रि ठे वोत!

मे गारा : ज्यांनी िार पभवी टॅ चिअन्सचवरुद्धच्या लढ्यात थीब्सवासीयांिे धरीणत्व केले होते, ते हे

वृद्ध ऑग्म्िचरओन! चकती गहन आचण िमत्काचरक असतात दे वांिे माणसाशी वागण्यािे मागय! मी काही

जन्मापासभन अशी चनराचश्रत नव्हते ! माझे जन्मदाते क्रेओन, म्हणजे ऐश्वयय, सत्ता आचण सदभावय यांिा

चनदशयक असा परवलीिा शब्दि. ज्याच्या अचभलाषेने भावयवंत ऐश्वयाधीशांच्याचवरुद्ध लांबरुंद भाले ,
अहमहचमकेने िेकले जातात, ते सवय काही त्यांच्या आधीन होते . मलाबाळांिे ले णेही त्यांना लाभले होते

आचण त्यांनी मला राजघराण्यातील वधभ व्हावी म्हणभन, हे राक्लीजला – तमच्या पत्राला अपयण केली. पण
आता ते सवय जीवन वाऱ्यावर चवरून गेले आहे , ते वैभव चनमाल्य झाले आहे ; आचण तम्ही, मी व माते च्या

पंखाखाली चवसावणाऱ्या चपलांसारखे या वेदीला चबलगणारे हे हे राक्लीजिे तीन पत्र, आपण सगळीि

मृत्यभच्या दारी उभे आहोत. ही बालके मला आळीपाळीने पनः पन्हा प्रश्न चविारीत आहे त, ‘‘आई!’’ ती
चविारतात, ‘‘कठे गेले आहे त ग ते ? आमिे चपताजी काय करताहे त? केव्हा परत येतील ते?’’

त्यांना त्यांच्या वचडलांचशवाय िकल्यािकल्यासारखं झालं आहे . त्यांच्या कोवळ्या बद्धीला काहीि

उमजेनासे झाले आहे . मी उत्तर दे ण्यािी टाळाटाळ करते . त्यांिे समाधान करण्यासाठी त्यांना काहीतरी
कग्ल्पत कथा ऐकवते . तो भव्य दरवाजा उघडल्यािा आवाज जेव्हा जेव्हा कानी पडतो ते व्हा ते व्हा आपले
वडील तर नसतील, म्हणभन त्यांच्याकडे धावत जाण्यासाठी ती ताडकन् चसद्ध होतात.

तर मग चपताजी! आपले प्राण वािचवण्यासाठी कठली आशा व कोणते उपाय घोळताहे त तमच्या

मनात? माझी मदार आता िक्त तमच्यावरि आहे . चशवेवरून चनसटभ न जाणे हे तर अशक्यि; प्रत्येक
मागावर संरक्षक सैचनक खडे आहे त. स्नेह्यांकडभ न साहाय्य चमळे ल ही आशा तर याउपर बाळगावयासि
नको. सांगा तर मग स्पष्ट, काय आहे तमच्या मनात? मला भीती वाटते , आपण आपला वेळ गमावतो
आहो—पण मृत्यभदेव मात्र त्यािा वेळ िकट घालवणार नाही.

अॅल्म्फणरओन : मली! अशा कठीण प्रसंगी सल्लामसलत दे णे ही काही सोपी गोष्ट नव्हे . योवय

खबरदारीचशवाय उतावीळपणाने कायास चसद्ध होणे चनरथयकि ठरायिे.

मे गारा : म्हणजे? पचरग्स्थती याहभ नही भीषण व्हायला हवी की काय? तमिी जीवन

जगण्याबाबतिी सगळी प्रीती संपष्टात आली का?
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अॅल्म्फणरओन : छे ग! मळीि नाही. मला माझ्या—जीवनात रस आहे तर! आचण मी आशेला घट्ट

चबलगभन आहे अजभन.

मे गारा : मी सद्धा. पण आपण अशक्यािी आशा करता कामा नये.
अॅल्म्फणरओन : ध्यानात ठे व! मरण लांबणीवर पडणं म्हणजे कदाचित् मरण टाळणंि ठरे ल.
मे गारा : खरं ते-पण हा प्रतीक्षाकाळ असह्य होतो.
अॅल्म्फणरओन : मली : आपल्या सवय संकटातभन पार पाडभ न अनकभल वारा अजभनही आपल्याला

सागराच्या पल्याड सखरूप नेऊन पोिवील. माझा पत्र, तझा पती परत येण्यािी शक्यता अजभनही आहे .
आधी स्वतः शांत हो, आचण तझ्या बालकांिे आसवांनी डबडबले ले नेत्र पसभन काढ. तझ्या शब्दांनीि तभ
त्यांिे सांत्वन करायला हवे. तझे शब्द चकतीही ददय भरी असले तरी त्यांनी त्यांच्या चविारांना अन्यत्र

वळवायला हवं. अग! ददै वालाही अखेरी छळ करायिा कंटाळा येतो. वादळे खभप थैमान घालतात पण
कालपरत्वे आपोआप शमतात. पाळीपाळीने माणसाच्या वाट्याला भावय येति. प्रत्येक गोष्ट काही

काळानंतर बाजभला सरून दसऱ्या गोष्टीला जागा करून दे ते. चनराशा हा भ्याडपणा आहे . शभर माणभस
आपला आत्मचवश्वास आचण उमे द यांना घट्ट चिकटभ न राहातो.

[थीब्सवासी श्रेष्ठीवृन्द प्रवेशतो]
श्रेष्ठीवृन्द्द :
मी आलो आहे या उं ि उं ि कमानदार राजप्रासादात
या वन्दनीय राजाच्या चवश्रामधामात

माझ्या दण्डावर माझा सारा भार टाकीत

दःख आचण शोक यांनी भारावला आहे माझा स्वर
एखाद्या स्थचवर राजहं साच्या गीतासारखा

उरला आहे माझा आता केवळ चवरल छायादे ह
आवाजाला नाही भरीवपणा

एखाद्या स्वप्नात चवहरणाऱ्या आकृचतसारखा
भासतो आहे मी!

माझा स्वरसद्धा थरथर कापतो

पण तो आहे मात्र स्नेहाने पचरपभणय

चपत्याचशवाय पोरक्या झाले ल्या बाळांनो!
मी आसवे गाळतो आहे तझ्यासाठी
अॅग्म्िचरओन! तमच्यासाठीसद्धा

आचण तझ्यासाठीसद्धा दःखीकष्टी माते —
अधोलोकांत लप्त झाले ल्या पतीसाठी

शोक करणाऱ्या भाये —
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[अन्य प्रौढाला उद्देशभन]

िल, ये! एखाद्या िढणीवर खडकाळ मागावरून

िाके लावले ल्या गाड्यांिा भार, कष्टाने ओढणाऱ्या
अश्वाप्रमाणे

सारे बळ खिभन दमदार पाऊल पढे टाक
आचण ज्यािे पाऊल असेल दबळे

वा पडत नसेल पढे ठामपणे

त्याने घट्ट पकडावे

नचजकच्या माणसाच्या दं डाला या अंगरख्याला
ज्यावेळी आपण सवय होतो तारुण्याच्या भरात
आचण उतरत होतो एक जटीने समरांगणात

आपल्या यशोधवल नगरीिे मख उज्ज्वल राखीत
सतत...

त्या वेळी जो लढला खांद्याला खांदा लावभन
भाल्याशी भाला सरसावभन समरे षेत

त्या स्नेह्याला करावे सहाय्य प्रत्येकाने

[श्रेष्ठीवृन्दातले बरे िजण क्रमाने म्हणतात]
—पहा या बालकाकडे

नािते आहे जळजळीत तेज याच्या नजरे त
त्याच्या चपत्यासारखेि

—अरे रे! आचण या बालकाच्या चपत्यािे ददै वही
गेले नाही अजभन सोडभ न त्याच्या पत्रांना

—चपत्यािा दे खणेपणाही अजभन खलतो आहे
त्याच्या पत्रांच्या मखावर

—हे हे लास भभमी! जर तभ अंतरलीस

या पालकांना

तर वंचित होशील तभ, तीन महानभाव

तारणहारांना

पहा, पहा! चलकसि चदसतोय हा!

राजवाड्याकडे ि येताना चदसतो आहे

थीब्सिा हा राजा.

[चलकस प्रवेश करतो]
णलकस : तभ हे राक्लीजिा चपता आचण तभ – त्यािी पत्नी. आता ऐका, मी प्रश्न करणार आहे तम्हाला

ते . आचण तमिा मी राजा असल्याने मला काय वाटे ल ते मी तम्हाला चविारीन. येथे असे बसभन आपले

आयष्ट्य चकती वाढे ल अशी उमे द आहे तम्हाला? कठल्या सहाय्यािी अपेक्षा करता आहा तम्ही? या मलांिा
बाप परत येईल असा चवश्वास अजभनही बाळगता आहा तम्ही? अहो, तो तर संपला. [मे गारा रडते ] आता

आपण मरणार म्हणभन रडायिे काय? असा आकांत करायला शरम नाही वाटत तम्हाला? ए, तला
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म्हणतोय मी – साऱ्या हे लासभर तभ पोकळ डांगोरा चपटतो आहे स की चववाह आचण प्रजोत्पत्ती याबाबत
आपण झ्यभसिे संबध
ं ी सहकारी आहोत म्हणभन! आचण तभ ग – वीरश्रेष्ठािी सहिाचरणी म्हणभन चदमाख

चमरचवते स? काय पण वीरश्रेष्ठ!! काय ग! काय होते ते . तझ्या नवऱ्यािे – हे राक्लीजिे अदभत पराक्रम!
म्हणे दलदलीतल्या सापाला चकवा चनचमआच्या चसहाला ठार केलं ! त्या चसहािी आपण आपल्या हातानी

गळे िेपी केली, अशी िशारकी मारतो तो; पण त्याने त्या चसहाला सापळ्याति पकडला. असली ही त्यािी
कतृयत्वे, त्याच्या पत्रांच्या प्राणरक्षाणाथय तमिे जोरदार यग्क्तवाद म्हणभन पढे करता काय? हे राक्लीजने

पशभश
ं ी लढभ न कीती चमळचवली. इतर कोणत्याही बाबतीत तो शभर वीर नव्हता. अगदी नगण्य होता तो इतर
बाबतींत. त्याच्या डाव्याबाहभ ने कधी ढाल पेललीि नाही शत्रभच्या भाल्याला त्याने कधीही तडाड चदले नाही.
त्याने वापर केला धनष्ट्यािा – भेकडािे आयध ते – पळ काढायला िार सोयीिे. शौययधैयािी कसोटी

धनष्ट्य वापरण्यातल्या कसबाने होत नसते; तर सैन्यािी िळी ते ज भालािेकीने िोडीत असता ज्यािी
नजर झकत नाही व घट्ट रोवले ला पाय ढळत नाही तोि खरा शभर धीर तीि त्यािी खरी कसोटी.

माझी या वेळिी वागणभक म्हणिे चनलाजरे पणा नव्हे , ॲग्म्िचरओन! तर सावधानता, या स्त्रीच्या

बापाला, क्रेओनला मी ठार मारलं आहे यािी. पचरपभणय जाण मला आहे . मी त्यािे चसहासन बळकावले आहे ;
म्हणभनि या मलांना मोठे होऊ द्यावे व माझ्यावर सभड उगचवण्यासाठी जीवंत ठे वावे अशी माझी इच्छा नाही.

ॲल्म्फणरओन : तर मग आपल्या पत्राच्यावतीने झ्यभसलाि काय ती कृती करू दे ! हे राक्लीज,

तझ्यावतीने बोलायिे काम िक्त आता मी माझ्यावर घेतो आचण हा माणभस चकती खालच्या पातळीवर
पोिला आहे , ते मी दाखवभन दे तो. आता त्याच्या कटाळकीला उत्तर चदल्याचशवाय तशी मोकळी सोडणार
नाहीि मी!

ते व्हा दे वांनाि साक्षी ठे वन
भ प्रथम मला त्याच्या मख्य बदनामीिे खंडन केले पाचहजे– होय

हे राक्लीज! तला भ्याड म्हणणे गह्ययतम बदनामी आहे . (चलकसकडे वळभ न) अरे , प्रत्यक्ष झ्यभसिे वज्रि
हे राक्लीजच्या वीरकृत्यांिी गाथा गाईल. भभ-जन्य राक्षसांच्या छाताडात पक्षधारी शरांिे आरोपण

करण्यासाठी तो ज्या वायगती रथातभन लढाईवर गेल-आचण ज्या रथातभनि परत चिरून दे वासमवेत
चवजयािी स्तवने गायला, तो रथि साक्ष दे ईल त्याच्या वीरश्रीिी! चकवा, हे दष्ट राजा! जा त्या
िोलीपवयताकडे आचण चविार त्या रानटी जमातीला-त्या िार खभर असणाऱ्या सेन्टॉरांना की या भभतलावर ते

सवांत शभर कणाला ले खतात? माझ्या पत्राचशवाय दसऱ्या कणािे नाव घेणार ते ? नकली वीर म्हणतोस
त्याला तभ? तझं मभळ गाव यभचबआ तर मग चतथले रचहवासी डिी काय बोलतात तझ्याबद्दल? चतथले लोक

काय शभरमदय म्हणतात तला? अरे , संपभणय यभचबआत अशी एकही जागा नाही, की, जी तझ्या एकाद्यातरी शभर
कृत्यािी याद करील!

आचण त्या उत्कृष्ट शोधाबद्दल, धनष्ट्याबद्दल तभ तच्छतेने बोलतोस? ऐक मी थोडा शहाणपणा

चशकवणार आहे तला! भाला आचण ढाल वापरणारा माणभस आपल्याि हत्यारांिा दास असतो. समजा!

शेजारच्या, डाव्या चकवा उजव्या माणसािा धीर सटला तर इतरांच्या अवसानघातामळे त्याला स्वतःलाि
ठार मरावं लागतं. त्याच्या भाल्यािा दांडा जर मोडला तर तो स्वतःिे रक्षण कसे करू शकेल? आपले

स्वतःिे एकमे व संरक्षक हत्यार तो गमावभन बसतो ना! उलट चनष्ट्णात धनधयरािा दोन महत्त्वाच्या गोष्टीने

िायदा होतो. प्रथम म्हणजे तो हजारो बाण मारू शकतो आचण तरीसद्धा त्याच्याजवळ स्वतःच्या

रक्षणासाठी आणखी बाण चशल्लक असताति. दसरे म्हणजे त्यािी लढत पभणप
य णे शत्रभच्या टप्प्याबाहे र असते .
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आपण संपभणप
य णे सरचक्षत राहभ न, सावध शत्रभला तो स्वतःला चदसभन येत नाहीत अशा जखमा करू शकतो

आचण शत्रभला प्रचतहल्ला करायिी संधीि दे त नाही. आपल्या टप्प्यातील प्रत्येक गचनमावर वार करणे आचण
आपली स्वतःिी कातडी मात्र अक्षत ठे वणे हे यद्धातील साधे व्यवहार ज्ञान आहे , ते व्हा या यग्क्तवादात माझे

शब्द तझ्या शब्दांना खोटे पाडीत आहे त आचण तझ्या प्रचतपाद्य गोष्टीच्या अगदी उलट गोष्ट चसद्ध करताहे त
आचण आता या मलांबद्दल बोलतो. कशासाठी तभ त्यांना ठार मारणार आहे स? काय केलं य त्यांनी! हां! तभ
तर एक भेकड! ते व्हा तभ या शभर वीराच्या मलांना घाबरावंस हे ही कदाचित् सयग्क्तक असेल म्हणा! पण
तला आम्ही ठार मारण्याऐवजी—झ्यभस जास्त सच्च्या पक्षाला यथा योवय न्याय दे ता तर याि कमयभोगाला

तला सामोरे जावे लागले असते—तझ्या भ्याडपणािे बळी म्हणभन आम्हालाि ठार व्हावं लागणार आहे , हा
मात्र दधयर दै वदर्मवलास आहे खरा. जर थीब्सिे चसहासन स्वतःच्याि ताब्यात ठे वण्यािा तझा चनधार असेल

तर आम्हाला चनवाचसत म्हणभन बाहे र पडभ दे . रक्त सांडभ नकोस; अन्यथा जेव्हा कालान्तराने दे वांच्या
मजीप्रमाणे पचरग्स्थती पालटे ल ते व्हा तझे ही रक्त सांडले जाईल. हे कॅडमसच्या भभमी! होय! तलाही
उद्देशन
भ मी आता अत्यंत कडवट दोषारोपािे शब्द उच्चारणार आहे ! चमचनईंच्या अचखल जमातीचवरुद्ध ज्याने

एकट्याने लढा चदला आचण थीब्सला चनभीड, चनभयय नजरे ने पन्हा एकवार जगापढे सन्मख ठाकण्यािं

सामर्थयय चदलं तो तझा कैवारी — हे राक्लीज आचण त्यािे पत्र यांना तभ दे ऊ केलीस ती हीि का मदत?
हे लासवर सद्धा मी आता दोषारोष करणार आहे . आचण तो करताना कणीही माझे तडाड बंद करू शकणार
नाही. हे लासिे कतयव्य होते जाळपोळ करून आचण समशेर गाजवभन िढाई करण्यािे, म्हणजे अचवरत
पचरश्रम करून सागर आचण भभमी यांना चनर्मवघ्न करणाऱ्या त्यांच्या वचडलांच्या ऋणािी परतिेड झाली

असती! पण बाळांनो! थीब्सही नाही चन हे लासही नाही तमिी बाजभ घेत! तम्ही माझ्याकडे पहाता आहा—

पण मी म्हणजे केवळ एक बडबडणारी चजभली दसरे काय? मी तमच्यावर माया करतो पण तम्हाला

सहाय्य करू शकत नाही. बाळांनो! एकेकाळी माझ्या अंगी असले ली सवय ताकद आता नष्ट झाली आहे .
म्हातारा झालो आहे मी आता! माझे सारे अवयव थरथर कापताहे त. माझ्यातले सारे ते ज चनमाले आहे . मी
जर तरुण असतो आचण एकेकाळी होते तसे माझे स्नायभ बलशाली असते तर माझ्या समशेरीने मी यािे हे

दे खणे करळे केस केव्हाि रक्तरंचजत करून टाकले असते, आचण भयभीत होऊन अटलाग्न्टक सागराच्या
चकनाऱ्याकडे पळ काढला असता त्याने.
श्रेष्ठीवृन्द्द :
माणसाला मदािे काळीज हवे, मग

अडखळणाऱ्या चजभेलासद्धा वाकपाटवािी धार िढते
णलकस : वा रे वाकपाटव! हो ना! बोलते राहा! मनोऱ्यासारखे शब्दावर शब्द रिा! तमच्या

आकसाने भरले ल्या शब्दांिी मी िेड करणार आहे प्रत्यक्ष कृतीनेि. इकडे या रे सैचनकांनो! िला!

काहीजण पानाससकडे जा, काहीजण हे चलकॉनला जा, लाकभडतोड्यांकडभ न ओकवृक्षािे ओंडके तोडभ न
घ्या आचण ते इकडे घेऊन या. या वेदीभोवती ते रिा आचण पेटवभन द्या त्यांना. हे पाि दे ह जाळभ न भस्मसात
करा. समजभ द्या त्यांना, की मी आहे आता थीब्सिा सांप्रतिा राजा—तो मरण पावले ला हे राक्लीज नव्हे .

आचण तम्ही श्रेष्ठी हो! तम्ही माझ्या उचद्दष्टांना चवरोध करता आहा नाही का? या बालकांसाठी तम्ही

रडता आहात? दम धरा! तम्हाला दसऱ्या कशासाठी तरी अश्रपात करायिी वेळ लवकरि येणार आहे !

तमिी जमीनदोस्त झाले ली घरे दारे –होय, हीि ती गोष्ट. मगि समजभन येईल तम्हाला की मी आहे तमिा
राजा आचण तम्ही आहात माझे गलाम.
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श्रेष्ठीवृन्द्द : हे भभ-जन्य थीब्सवासीयांनो! अॅचरसने नागराजाच्या खादाड जबड्यातभन उपटले ल्या

आचण या सपीक जचमनीत पेरले ल्या त्या दातांिेि तम्ही पत्र नाही का? जर तसे असेल तर त्या
िळकटांवर–भाल्यांवर–नसते टे कभन उभे राहभ नका. वर उिला ते आचण या घातक्यािे मस्तक रक्ताळवभन
टाका. तो काही कॅडमसिा अंश नाही. अस्सल बीजािे थीब्सिे रचहवासी काय या क्षद्र परकीयांसमोर

नतमस्तक होणार? [चलकसकडे वळभ न] माझ्यावर जलभ मजबरदस्ती करणे तम्हाला लाभदायक होणार
नाही आचण मी ज्यासाठी झगडलो ते तमच्या ताब्यात कधी येणार नाही. चजथभन आलात चतथेि परत जा;
आपला बढाईखोरपणा चतथे चमरवा. माझ्या शरीरात जोपयंत प्राण आचण श्वास आहे . तोपयं त तभ या मलाला

ठार मारू शकणार नाहीस. हे राक्लीज या मलांना येथे सोडभ न गेला खरा; पण भभमीमध्ये त्याने इतकी काही
खोल दडी मारले ली नाही की आम्ही त्याला चवसरूनि जावे! ज्यािा तभ नायनाट केला आहे स तो त्यािा
प्रदे श तझ्या ताब्यात आहे . ज्याने या प्रदे शाला ऊर्मजतावस्था आणली व वैभवाला िढवले त्याला मात्र योवय

पाचरतोचषक चमळाले नाही. जेव्हा मदतीिी आत्यंचतक गरज आहे त्यावेळी आपल्या मृत चमत्राला सहाय्य
द्यायला चसद्ध होणे म्हणजे नसती लडबड करणे काय? माझ्या उजव्या हाता! चकती उत्सक झाला आहे स तभ

पन्हा भाला हाती घट्ट पकडायला! पण दबळा झाल्यामळे तझ्या आकांक्षा िकट गेल्या आहे त! मी जर तरुण
असतो तर ' गलाम ' हा तझा शब्द तला चगळायला लावला असता; चन चजथे तभ आता मजा करतो आहे स
त्या थीब्समध्ये आम्ही सराज्य प्रस्थाचपत केले असते . दिळी आचण मौख्यय यांनी थीब्सिे माथे चिरले आहे .
अन्यथा या दे शाने राजा होण्यािी संधी तला कधीि चदली नसती.

मे गारा : मी तमिे आभार मानते . आमिी कड घेऊन सच्चे स्नेही म्हणभन तम्ही क्रोधाचवष्ट झाला

आहात ते वाजवीि आहे . पण आपल्या कोपयक्त शब्दांनी स्वतःला अडिणीत आणभ नका. ॲग्म्िचरओन!
माझ्या मनात काय आले आहे ते ऐका! मग त्याला काय चकमत असेल ती असो! मी माझ्या मलांवर माया

करते –सहाचजकि आहे ते . मी त्यांना जन्म चदला आचण बालपणापासभन त्यांिी जोपासना केली. मरण
म्हणजे मला एक भयंकर गोष्ट वाटते . तरीही जे अटळ आहे त्याच्याशी झगडणे हा मी मभखयपणा समजते .

मरायिं तर आहे ि–पण आगीत होरपळभ न आक्रसभन नको मरायला. त्यामळे वैऱ्यांना आमिी किेष्टा
करायला संधी चमळे ल आचण ते तर अचधक खेदजनक वाटे ल. आपण राजघराण्यात जन्म घेतला आहे . त्या
घराण्यािी इभ्रत संभाळण्यािे ऋण आपल्या चशरावर आहे . तम्ही नाव चमळवले ले योद्धे होता. तम्हाला
भ्याडािे मरण यावे – छे ! कल्पनाही सहन होत नाही ती. आचण जर या मलांनी आपल्या नावाला काचळमा

आणला तर त्यांच्या बिावासाठी आपला हातही उिलणार नाही अशी ज्याच्या सकीतीिी ववाही घोचषत
करण्यास साक्षीदारािी गरज नाही, अशा एकािी मी वीरपत्नी आहे . आपल्या पत्रांच्या इभ्रतीला लांच्छन

लागेल या कल्पनेने महानभव कातर, व्यचथत होतात. माझ्या पढे ही त्यांिेि उदाहरण आहे आचण मी
त्यािाि चकत्ता चगरवायला हवा. भभगभातभत आपला पत्र माघारी येईल अशी जी आशा आपण उरी बाळगता

चतला चकती महत्त्व द्यायिे ते मी तम्हाला सांगते . त्या तमोमय दचनयेतभन कोणता मृत मानव पन्हा सजीव
होऊन परत आला आहे ? चशवाय चलकसला आपल्याबद्दल चवनवणीच्या शब्दांनी करुणा येईल असे का

वाटते तम्हाला? अशक्य आहे ते ! आपला वैरी जर इभ्रतदार असेल, उच्चकलात जन्मले ला असेल, तर
त्याला शरण जा. कदाचित त्यािे हृदय तम्ही हे लावभ शकाल व तो तम्हाला उदारपणािी वागणभक दे ईल.

पण तो जर एक हलक्या कळातला, लाजलज्जा नसले ला माणभस असेल तर मात्र सावध असा त्याच्यापासभन,
माझ्या मनात आत्ताि चविार आला-या तीन मलांना मृत्यदं ड दे ण्याऐवजी त्यांना हद्दपार करा, अशी आपण
यािना करू शकणार नाही का? पण त्यामळे काय होईल त्यांिे प्राण वाितील चन नंतर त्यांच्या चशरावर

दाचरद्र्यािे ओझे लादले जाईल. छे ! त्यासारखी दसरी दीन अवस्था नसेल. म्हटलं य ते सत्यि आहे , की,
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जे चनवाचसत स्नेह्यांकडे सहाय्यासाठी तडाड वेंगाडतात त्यांना लवकरि समजभन येते की आपल्या स्नेह्यांिे ते

आचतर्थयशील चजव्हाळ्यािे हास्य िक्त एक चदवसापरते ि आहे . तर मग आमच्याबरोबर मृत्यभला धैयाने तडाड
द्या. काही झाले तरी तमिी मृत्यभशी गाठ पडणार आहे ि. आमच्यासारखे तमिेही रक्त राजवंशीय आहे

आचण आम्ही तम्हाला हे आव्हानि दे तो आहे . जेव्हा दे व, एखाद्या जाळ्यासारखे ददै व आपल्याभोवती
पसरतात ते व्हा त्यातभन बाहे र येण्यासाठी धडपडणे हे शभरत्वापेक्षा मभखयपणािे आहे . कारण जे व्हायिे ते
होणारि. ते कणीही चिरवभ शकत नाही.

श्रेष्ठीवृन्द्द : माझा उजवा बाहभ जेव्हा बचलष्ठ होता ते व्हा जर कणी तमिी अशी ददय शा केली असती,

तर त्याला ते थल्याते थेि चखळवभन टाकला असता. पण तो काळ केव्हाि मागे पडला. माझ्या कतृयत्वाला

आता कायमिा पभणचय वराम चमळाला आहे . तला लवकरि पभणय घेरून टाकणाऱ्या चनयतीच्या सापळ्यातभन
बाहे र चनसटायिा कठला मागय उत्तम, हे तझे तभि पाहायला हवेस.

अॅल्म्फणरओन : मृत्यभपासभन मला मागे खेितो आहे तो माझा भ्याडपणा चकवा जगण्यािा हव्यास

नव्हे . माझ्या पत्रासाठी या बालकांना वािवायिे एवढीि िक्त माझी उत्कट इच्छा आहे . पण ही इच्छा
चविल आहे मी त्यांना वािवभ शकणार नाही. [तो वेदीपासभन दभ र होतो.] ही माझी गदय न, चसद्ध आहे . इथे

तझ्या समशेरीसमोर. तीक्ष्ण टोकाने अगर धारदार पात्याने पण सरळ ममावर घाव घाल; अगर खडकाळ

डडागरावरून मला खाली िेकभन दे . राजा! एवढीि एक मला आचण चतला दयेिी भीक घाल. मलांच्या आधी
आम्हाला ठार मार. त्यांिा मृत्यभ आमच्या दृष्टीसमोर व्हायला नको, आचण ‘आजोबा!’ अशा त्यांच्या हाका

आमच्या कानावर पडायला नकोत. ते सोसण्यािी शक्ती आमच्यात नाही. बाकीिे सवय काही तझ्या
लहरीनसार कर. आता आम्हाला मदतीिी वा सटकेिी आशाि उरले ली नाही.

मे गारा : मी सद्धा आपल्यापढे पदर पसरते . आणखी एक दसरा अनग्रह करा. दोघांवरही,

त्यांच्यावर चन माझ्यावर. राजवाड्याच्या दरवाज्यािी कलपे काढा. हे दरवाजे आम्हाला सांप्रत बंद आहे त.

आत जाऊन प्रेतवस्त्रे घेऊन ती मला माझ्या मलांच्या अंगावर िढवभ द्या. त्यांच्या वारसा हक्कािा म्हणभन हा
एवढा लहानसा भागि दे ऊ शकते मी त्यांना.

णलकस : करू शकता तम्ही ते वढं . सेवकहो! दरवाज्यांिी कलपे काढा. हं! जा आत तम्ही! वस्त्रे

पचरधान करा. हवे असतील ते झगे घ्या. तमिी वस्त्रे पचरधान करून झाली की मी परत येईन चन तम्हाला
अधोलोकात धाडभ न दे ईन.

(चलकस रंगमंिाच्या एका बाजभला चनघभन जातो.)
मे गारा : मलांनो! माझ्या सांगाती या! आपल्या चपत्याच्या घरात या. आता दसरे ि स्वामी आहे त

त्याच्या मौल्यवान संपत्तीिे; पण आपल्याजवळ अद्याप आहे त्यािे उज्ज्वल नाव.
(मे गारा, मलांसह राजवाड्यात जाते .)

ॲल्म्फणरओन : झ्यभस! ऐककाळी माझी अशी समजभत होती की, तभ माझा प्रभावी चमत्र आहे स माझ्या

चववाहात तभं सहकारी झालास, तसाि हे राक्लीजच्या माझ्या चपतत्वातही पण हे सगळं अथयहीन ठरलं .
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कारण तभं जेवढा प्रभावी वाटला होतास चततका तझा प्रभाव अनभवास आला नाही. आचण मी, एक मानव.
तला दे वाला लाजवीत आहे . हे राक्लीजच्या पत्रांशी मी काही कृतघ्न झालो नाही. चजथे येण्यासाठी तला
कणीही आमंत्रण चदले नव्हते चतथे माझ्या शय्येत िोरपावलाने चशरण्यािा आचण अन्य कणाच्यातरी

पत्नीसमवेत शय्यासख घेण्यािा मागय ते वढा तला ज्ञात होता पण हरएक स्ने हबंधनाने जी तझ्याशी चनगडीत
आहे त, त्यांना बिावण्यािा मागय मात्र तला माहीत नाही! दे शच्या ठायी असे अज्ञान खरोखरीि चवचित्र

आहे . चकवा कदाचित असेही असावे की तझा मभळ प्रकृचतस्वभावि ‘चवचहत’ आचण ‘अचवचहत’ यातला िरक
जाणत नाही.

[ॲग्म्िचरओन राजवाड्यांत जातो.]
वाद्यवृन्द्द :
खणखणभन उठत आहे जेव्हा अॅपोलोिा स्वर,
रसभरीत संगीत छे डले जात आहे जेव्हा

त्याच्या वीणेमधभन त्याच्यां सोनेरी नखीने,
त्यावेळी संमीलीत केले जात आहे त
ते हषािे सभर,

आसवाने माखले ल्या शोकगीतांबरोबर

मी दे खील गाईन त्यािीि स्तचतस्तवने

प्रवेश केला आहे ज्याने अधोलोकातील याचमनीत
[काय दे ऊ नांव त्याला मी?

झ्यभसोदभव का ॲग्म्िचरआनिा पत्र?]
आचण करीन गौरव त्याच्या कतृयत्वािा
गीतमाला गंिभन

त्यांच्या उदात्त कृतीिा गणगौरव

हीि ठरते परलोकी गेलेल्यांिी यशोगाथा
पभत केली त्याने प्रथम झ्यभसिी वनराई

चजथे वनराजाने घातला होता धमाकभळ
चसहािे भरे चपवळसर कातडे

पांघरले त्याने आपल्या पाठीवर

आचण त्या चसहािे चवक्राळ जबडे

मचहरप बनले त्याच्या दे खण्या मस्तकािी
नंतर आपल्या जीवघेण्या शरांनी

धाव घातला त्याने डडागरी जमातीच्या
रानटी सेन्टॉरांवर

आचण नाश केला त्यांिा आपल्या पक्षधारी शरांनी
पेनेअसिा िमिमणारा प्रवाह
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चजच्यातभन अजभन पीक काढलं ि नाही,
अशी ती रूंद, सपाट, शेतजमीन
पेचलऑन पवयतातील दऱ्या

भाल्यांसाठी चजथभन चछनल्या िांद्या पाइनवृक्षांच्या

आचण दौडले वीर लटालभ ट करीत थेचसलीच्या मैदानावर
त्या होमोले च्या चहरव्यागार उतरणीवरील
मेंढपाळांच्या झोपड्या—

ही सवय त्याच्या चवजयािी साक्ष दे तील,
नंतर अचखल भभभागािा ज्याने केला होता सत्यानाश

त्या सोनेरी चशगाच्या चित्रचवचित्रांग अवलख काळवीटाला
ठार केले हे राक्लीजने आचण अपयण केले त्याला
चशकारीिी दे वता इनोए चहच्या िरणी!

आचण तो झाला आरूढ चडऑचमडीजच्या रथावर
चन त्याने काटे री लगामाने

जे लोभावले होते अनैसर्मगक खाद्यांना

ताव मारीत होते आकंठ मानवी मांसावर

माखभन घेत होते आपले जबडे चन गव्हाण्या
मानवी रक्ताने

अशा िार रानटी हयांवर चमळचवले प्रभत्व!
चमचसनीच्या राजासाठी केलान् त्याने पाठपरावा
आपल्या कष्टप्रद कामचगरीिा

गेला पार करून तो हे ब्रसिा िंदेरी प्रवाह
मागोवा घेत अनॉरसच्या जलराशीिा

ठे पला येऊन पेचलऑनच्या सागरतीरीच्या सळक्यांवर—!
आचण चतथे आपल्या शरांनी

प्राण घेतला त्याने अचतथीघातक सायकतसिा

जो अॅम्िेनी नचजक होता वास्तव्य करून एकान्तात!
मग केले त्याने प्रयाण दभ रवर पचिमेकडे
गाणाऱ्या कमाचरकांच्या उद्यानात

पणाच्छाचदत सिरिंदतरूिी सोनेरी िळे तोडायला!
चन ठार मारुले त्या नागराजाला

चवळखा घातला होता त्या तरुला ज्याने
आपल्या आग ओकणाऱ्या वेटोळ्यानी

साऱ्या आल्यागेल्यांपासभन त्यािे रक्षण करायला
शोध घेतला त्याने तिानी दयातील खाड्यांिा
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अन चबनधोक केल्या त्या साऱ्या, दयावदयांच्या गलबतांसाठी
तो आला अॅटलसच्या महालाजवळ

आचण लांबवर पसरले त्याने आपले बाहभ —
अस्मानाच्या मध्यवती कमानीखाली
चन केवळ स्वीय सामर्थयाने

तोलभ न धरले ते दे वांिे तारकांनी उजळले ले प्रासाद!
नंतर पार केला त्याने वादळी यकझाइन सागर

अश्वारोहणकशल अमैझॉनांच्या मलखांत जाण्यासाठी
उड्या घेतात चजथे प्रिंड सचरता

माइओटीस सरोवराच्या अंतभागात
चजकभन घ्यायिी होती त्याला

चतथल्या शभर लढवय्या राणीिी

जरीिं भरतकाम केले ली ओढणी!
आचण हे लासच्या प्रत्येक भागातभन

अनयायांच्या पलटणी जमचवल्या त्याने
रक्तपात आचण मृत्यभ यांच्या थैमानातभन

त्याने केला राणीच्या ओढणीिा पाठलाग
आचण हे लासला प्राप्त झाली अॅमेझोनिी
ती ख्यातनाम लभ ट

जी आज ठे वली आहे चमचसनीत जीवापलीकडे जपभन!
आचण त्या प्राणघातकी िांडाळािी
ले नेमधल्या त्या सहस्त्रशीषािी

छाटली त्याने चशरे आचण केले त्यांना चछन्नचभन्न
चन माखले त्यािे रुचधर शरांवर,
ज्या शरांनी केले ठार

एचरचथआच्या पशपालाला—तीन दे हधारी गेचरऑनला!
आपल्या पदयात्रांच्या व यशोधवल पराक्रमांिा
कळस गाठण्यासाठी की काय,
गलबत घेतले त्याने

अन् िालभ लागला हे डीजकडे —

आसवांिी ती दचनया—त्यािे अखेरिे पराक्रमकांड
पण आसन्ननाश आहे आता तो शभरमदय

पोिला आहे तो आयष्ट्याच्या सीमारे षेपयं त
परत आला नाही तो अजभन

अनु क्रमणिका

चमत्रशभन्य आहे त्यािे सदन

असरी अन्यायाने चपटाळले आहे त्याच्या अपत्यांना
अशा मागावर की,

जेथभन परत येणे नाही.
शॅरॉनिे वल्हे प्रतीक्षा करीत आहे त्यांिी—

तझे घर दार आशा ठे वन
भ आहे तझ्यावर सहाय्याथय
पण हे राक्लीज!

तभ कठे आहे स इथे?
अरे रे! मी जर असतो तरुण आचण बलशाली,
जर िालवभ शकत असतो भाला रणकंदनात
तर-मी आचण माझ्या जवानीतील हे चमत्र

तझ्या अपत्यांच्या बाजभने उभे ठाकलो असतो आम्ही
आचण वािवले असते त्यांना
पण आता

काहीही उरले नाही त्या वैभवशाली गतकालातले !
अरे पण, पाहा! इकडे ि येत आहे त ते
मृतांसाठी वापरावयािे झगे घालभ न

एकेकाळी पण्यश्लोक गणल्या जाणाऱ्या
हे राक्लीजिे हे पत्र

आपल्या अपत्यांना हाताशी घरून पढे येत आहे
त्यािी पत्नी, आचण

हे राक्लीजिे चपताजीही!

अरे रे! चकती करुण आहे हे दृश्य!

माझ्या थकले ल्या नेत्रांत आसवे उभी राहताहे त
आवर घालता येत नाही मला त्यांना

[ॲग्म्िचरओन, मे गारा व तीन मलगे प्रवेश करतात.]
मे गारा : परोचहत म्हणभन कोण काम बजावणार आहे ? सरी कोण परजणार आहे ? मृत्यभिा मागय

िोखाळण्यासाठी यज्ञबळी चसद्ध आहे त ओळीने! लाचजरवाणी, चवपरीत अन्त्य यात्रा! आईबाप व बालके,
वृद्ध आचण तरुण—सारी एकाि वेळी एकाि जोखडाखाली हाकलली जाणारी. ज्यांच्याकडे मी आता
अखेरिाि दृष्टीक्षेप टाकीत आहे त्या या मलांवर व माझ्यावर कोणत्या कठोर चनयतीने घातला आहे हा
प्राणघातक घाव? मी तमिा गभयभार वाचहला, मायेच्या पोटी केवढ्या दक्षते ने तम्हाला वाढवलं , वतयवलं —ते

एवढ्यािसाठी का रे , की वैऱ्यांनी तमिा अपमान करावा तसे करण्यात धन्यता मानावी चन अखेर ठार मारावे
तम्हाला? आशा कशी ठकवभन गेली मला! तमिे चपताजी नेहमी उच्चारायिे त्या शब्दांवर भर ठे वन
भ केवढ्या
उज्ज्वल आशाआकांक्षा बाळगल्या होत्या मी! तभ—सवांत मोठा मलगा—तभ अॅरगॉसवर राज्य करायिा
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होतास! यचरग्स्थअसिा राजवाडा आचण पेलासगीिी समृद्ध मैदाने यावर तभ स्वाचमत्व गाजचवणार होतास.
आपले

स्वतःिे खास अचभमानस्पद चिलखत—वनराजाच्या कातड्यािा अंगरखा, तो तमच्या

मस्तकाभोवती पांघरीत असे.

आचण तभ! [दसऱ्या मलाकडे वळभ न] तभ व्हायिा होतास थीब्सिा राजा आचण ते थील सवय रथांिा

स्वामी. माझ्या चपत्याने मला चदले ल्या या चवस्तीणय जचमनी हे सगळे वारसाहक्काने तझे होणार होते . तभ मलगा
ना त्यािा! तभ मागायिास अन त्याने द्यायिं! तो आपली प्रिंड कोरीव गदा तझ्या उजव्या हातात दे णगी

दे ण्याच्या आचवभावाने ठे वायिा! आचण तला,—त्याच्या सवांत धाकट्याला त्याच्या दभ रवर चवजयी झेप
घेणाऱ्या शरांनी िार पभवी कबाजात घेतले ले इिाचलआ, तला दे ण्यािे विन द्यायिा. अशाप्रकारे

अचभमानाने आचण आत्मचवश्वासाने त्याने आपल्या चतन्ही पत्रांसाठी भक्कम पायावर आधाचरत तीन

चसहासनांिी योजना केली होती. आचण मी—मी तर तमच्यासाठी अथेन्स, स्पाटा, थीब्समधील उत्कृष्ट
चनवडीच्या वधभ चनवडभ न चनवडभ न चनयोचजत करून ठे वल्या होत्या. कारण अशा सोयचरकींनी—गलबताच्या
पाठीमागे बांधले ल्या दणकट दोरखंडानी जसा त्याला दृढ आधार चमळतो तसा तम्हाला सरचक्षतपणा आचण

समृद्धी प्राप्त झाली असती. ती आशा सद्धा संपले ली आहे आता! नशीब चिरले आहे , दै व चिरले आहे आचण

त्याने तम्हाला वधभ म्हणभन मृत्यदे वाच्या सहिऱ्या चदल्या आहे त माझे तीथोदक म्हणजे अश्रभि अश्रभ! माझा हषय
म्हणजे सारा चवलापि. पाहा! मृत्यभशी झाले ल्या या तमच्या चवषवत मीलनावर चशक्कामोतयब करण्यासाठी
तमिे चपतामह तमच्या चववाहसमयीिी मेजवानी साजरी करीत आहे त.

हाय! बाळांनो! मला तम्हाला घट्ट कवळभ द्या. कोण येतोय प्रथम! अन कोण शेवटी? या! मला

तमिा पापा घेऊ द्या, तम्हाला चबलगभ या. माझ्या िलांनो! रडता आहात तम्ही? तर मग तपचकरी पंखाच्या

मधमाशीप्रमाणे तमच्या साऱ्या आसवांिा मी एकि अकयरूपी अमोल अश्रभ बनवीन आचण तो तमच्यासाठी
माझ्या नेत्रातभन ओघळे ल.

चप्रय प्राणनाथ! हे राक्लीज! पृर्थवीवर उच्चारले ला शब्द जर अधोलोकात वास करणाऱ्यांच्या

कानापयंत पोित असेल तर मी आपल्याला हाका घालते आता. आपले चपताजी आचण आपली मले

मृत्यसचन्नध आहे त. मी तमिी पत्नी–चजला सवानी भावयवान् म्हणभन नावाजली–तीसद्धा नष्ट होण्यािा पंथी

आहे . या! धावा आमच्या सोडवणकीला. चपशाच्च रूपाने का होईना, पण एकदा माझ्या दृष्टीस पडा–आणखी
कशािी गरजि नाही पडणार मग! नसते या, म्हणजे आम्ही बिावलोि म्हणभन समजा.

ॲल्म्फणरओन : मली! अधोलोकातील शक्तींिी तभ आळवणी करते आहे स–कर. मी माझे हात

स्वगासमोर पसरतो. हे झ्यभसदे वा! मी आपल्याला आव्हान करीत आहे . जर, या मलांना आपल्याला सहाय्य

द्यायिे असेल तर या क्षणीि या आचण त्यांिा बिाव करा. थोडा अवधी लागला तरीही खभप खभप उशीर
होणार आहे . ओ:! चकती वेळा तरी मी करुणा भाकली! पण माझ्या तडाडािी वाि िकट दवडली मी. आता

आपली सटका नाही. आपले मरण अटळ आहे [श्रेष्ठीवृन्दाला उद्देशभन] चमत्र हो! जीवन ही एक क्षणभंगर

आचण क्षद्र गोष्ट आहे . जीचवताच्या या अशा स्वरूपामळे जीवनयात्रा करताना जीवनाच्या उषःकालापासभन तो
चनशेिा पदरव ऐकभ येईपयंत दःखाला वावभर दभ र ठे वन
भ चजतके सखोपभोग भोगता येतील चततके भोगभन
घ्या. काळाच्या भरधाव दौडीत आमच्या आशांना जपण्यात त्याला स्वारस्य नसते . त्यािे लक्ष केंचद्रत

झाले ले असते स्वतःच्या अंगीकृत कायावर. माझ्याकडे पाहा ना! एकेकाळी माझ्या थोर कतृयत्वािे नगारे

वाजत होते . साऱ्यांिे डोळे माझ्यावर चखळभ न राहात होते . वादळी वाऱ्याने एखादे पीस आभाळात उं ि
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उडवभन द्यावे त्याप्रमाणे आता अवध्या एका चदवसात चनयतीने माझ्यापासभन प्रत्येक गोष्ट चहसकावभन घेतली

आहे . माझे सवय काही हरपले आहे . संपत्ती! कीती! कोण ठामपणे हक्क सांगभ शकेल त्यांच्यावर? आता चनरोप
द्या चमत्रांनो! आपण सवय भर ज्वानीत होतो ते व्हापासभनिी आहे आपली परस्पर मैत्री. या चठकाणी तमच्या
नजरे स पडायिी माझी ही शेवटिीि वेळ!

मे गारा : अहो! बघा! बघा! कोण आहे ते ! ते माझे पचतदे व–हे राक्लीज–आहे त की काय?
ॲल्म्फणरओन : मला काहीि उमगत नाही मली! शब्दि उमटत नाही माझ्या तडाडातभन!
मे गारा : ते या जगात नाहीत असं सांगण्यात आलं होतं आपल्याला. ते ि असतील का हे ?
ॲल्म्फणरओन : हा हे राक्लीजि! जर आपणांस चदवसाढवळ्या स्वप्न पडत नसेल तर –
मे गारा : स्वप्न नव्हे ि हे ! दःखाच्या पोटी अशी चदव्य दृश्ये थोडीि उपजणार आहे त? हे राक्लीजि–

तमिे पत्र–दसरे कणी कणी नाही बरं! या! बाळांनो! धावा! पळा! चपत्याच्या अंगरख्याला घट्ट चबलगा,

आचण कधीही जाऊ दे ऊ नका आता त्यांना. झ्यभसइतकाि–चकचितही कमी नाही–असा तो तमिा
रक्षणकता आहे .

[हे राक्लीज प्रवेश करतो.]
हे राक्लीज : माझ्या वास्तदे वते ! अचभवादन करतो तला! माझ्या घराच्या उबेकडे घेऊन जाणाऱ्या

प्रवेशद्ारा! तला अचभवादन. या चजत्याजागत्या दचनयेत एकदािा परत आल्यानंतर झाले ल्या तझ्या या

दशयनाने समाधान वाटतंय मला! अरे पण! हे काय? माझे पत्र प्रेतवस्त्रांत? त्यांच्या मस्तकांवर
मरणोन्मखांवर घालावयाच्या या माळा? माणसांिी एवढी गदी का? आचण त्या चतथे? माझी पत्नी! माझे

चपताजी पण! सगळे रडताहे त! काय घडलं य तरी काय? मला चविारलं ि पाचहजे त्यांना. मे गारा! माझ्या
भाये! काय िाललं य हे ? घडलं तरी काय इथे?
मे गारा : हाय! मग्त्प्रय प्राणनाथा!
ॲल्म्फणरओन : माझा चप्रय पत्र! माझ्या वृद्ध नजरे िा दीप!
मे गारा : सखरूप आहात आपण? आपण आलात तर अगदी अखेरच्या घटकेला आमिे प्राण

वािचवण्यासाठी!

हे राक्लीज : तमिे प्राण? आहे काय हे सगळे चपताजी? काही संकट आलं का इथे तमच्यावर?
मे गारा : अहो! ठार मारणार आहे त आम्हाला ते! [ॲग्म्िचरओनला उद्देशभन] माि करा महाराज,

मी तमच्या आधी बोलते म्हणभन. हा आपला अचधकार. पण आपले दःख सांगण्यात परुषांपेक्षा चस्त्रया अचधक
तत्पर असतात. माझे पत्र मरणाच्या दारात होते ; आचण मी पण...
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हे राक्लीज : बाप रे ! ॲपोलोदे वािी आण!! काय सांगणार आहे त या पढे आणखी?
मे गारा : माझे बंधभ मरण पावले , मासे चपताजीसद्धा!
हे राक्लीज : पण झालं कसं हे ? कणी घाव घातले त्यांच्यावर?
मे गारा : चलकसने त्यांना ठार मारलं . थीब्सिा नवा राजा तो आहे !
हे राक्लीज : शहरावर िढाई केली त्याने? का दे शात यादवी माजली?
मे गारा : थीब्समध्ये िळी पडली होती. या सात वेशींवर आता त्यािी सत्ता आहे .
हे राक्लीज : आचण तभ चन ॲग्म्िचरओन—तम्हाला कसली भीती घालण्यात आली होती?
मे गारा : त्याने तमच्या चपत्याला, तमच्या पत्रांना आचण मलाही ठार मारण्यािं ठरवलं होतं.
हे राक्लीज : तम्हाला ठारा मारायिं? माझे चपतृहीन पत्र! त्यांच्यापासभन कसले भय चनमाण होणार

होतं त्याला?

मे गारा : माझ्या चपत्याच्या वधािा सभड, ते एखाद चदवशी उगवतील अशी भीती वाटली त्याला!
हे राक्लीज : पण तम्ही हा पोषाख का िढचवला आहात? दिनाच्या वेळिे कपडे हे !
मे गारा : हे आत्ताि आम्ही अंगावर िढवले ते . मरणासाठी तयार झालो आहोत आम्ही.
हे राक्लीज : आचण तो तम्हाला ठार मारणार होता! तम्हाला? माझ्या कटं चबयांना?
मे गारा : आम्हाला सहाय करायला कणी चमत्रि उरले नाहीत. आचण तम्ही-तम्ही या जगाति नाही

असं कानावर पडलं आमच्या.

हे राक्लीज : कशामळे माझ्याबाबतिी आशा खंटली तमिी!
मे गारा : यचरग्स्थअस आम्हाला सारखी माचहतीपत्रे पाठवीत होता.
हे राक्लीज : अस्सं! समजलो. पण माझं घर का सोडलं त?
मे गारा : त्यांनी आम्हाला घराबाहे र हाकलभ न चदलं . तमिे वडील तर चबछान्यावरून बाहे र

चभरकावले गेले...
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हे राक्लीज : वृद्ध, वयातीत माणसाला त्यानं असं अवहे लनापभवयक वागवलं ? त्याला काही भद्रािार

समजतो की नाही?

मे गारा : भद्रािाररूपी दे वािी त्याला ओळख आहे सं वाटत नाही!
हे राक्लीज : पण–पण... मी एक इथे नव्हतो—पण आपल्या सगळ्या स्नेह्यांिे काय झाले ?
मे गारा : माणसाला जेव्हा ददै व घेरते ते व्हा कोण राहाणार एकचनष्ठ त्याच्याशी?
हे राक्लीज : चमचनईच्या यद्धात मी जे जे सोसलं ते सगळं त्यांनी मनातभन झटकभन टाकलं काय?
मे गारा : अथाति! मी आत्ताि म्हणाले ना, त्याप्रमाणे दै वहीन तो चमत्रहीनि.
हे राक्लीज : िला िेकभन या या अंत्यसंस्काराच्या वेळी धारण करावयाच्या माला. नजर वर

उिलभ न बघा. चतचमराऐवजी आता तम्हाला प्रकाश लाभला आहे , मृत्यभऐवजी जीवन प्राप्त झाले आहे . मला

आता चनघायलाि हवं. माझ्या हाताशी काम पडले आहे . पचहलं , या नवीन राजािे घर भईसपाट करायिं,
त्यािे शीर धडावेगळे करायिे आचण ते कत्र्यांनी िाडावं, म्हणभन बाहे र िेकभन द्यायिे. नंतर—ज्यांनी माझे

उपकार चवश्वासघाताने िेडले त अशा कॅडमसच्या नागचरकांशी—अनेक चवजयांमळे अनभवसमृद्ध झाले ली

ही माझी गदा यथायोवय व्यवहार करील अगर माझ्या चपसे लावले ल्या तीक्ष्ण शरांनी मी त्यांिी दाणादाण
उडवीन आचण इस्मेनस नदीिे पात्र प्रेतांनी भरून टाकीन आचण चडसेिी स्िचटकासम जलधारा तांबडीलाल
करून सोडीन. दचनयेतील इतरे जनांच्या आधी माझी पत्नी, माझे पत्र, माझे चपताजी यांना मी सहाय्य
करायला नको का? माझ्या सगळ्या प्रचसद्ध वीरकृत्यांना आता कायमिा चवराम. जर त्यांच्या नादाने मीं

स्वकीयांना सहाय्य करण्याकडे दलय क्ष केलं तर ही वीरकृत्ये म्हणजे चनरथयक कालापव्ययि. माझे नाव
लावण्याबद्दल हे मलगे ठार मारले जायिे होते! तर मग जरूर पडली तर त्यांच्या रक्षणासाठी मला
मरायलाि इवं. यचरग्स्थअसच्या आज्ञेवरून मी झज
ं लो त्या सहस्त्रशीषाशी आचण त्या वनराजाशी. माझ्या

स्वतःच्या मलांच्या जीचवताला उत्पन्न झाले ल्या धोक्याबद्दल मी जर सभड उगचवला नाही, तर त्या
वीरकृत्यांबद्दल कीती कशी चमळणार मला? चवजेता हे राक्लीज म्हणभन मी यापढे कधीही ओळखला जाणार
नाही.

श्रेष्ठीवृन्द्द : ते तझे पत्र आहे त. त्यांच्यासाठी सभड उगचवणे योवयि आहे . तझ्या वृद्ध चपत्यासाठी

आचण तझ्या पत्नीसाठी सभड उगचवणे हे ही चततकेि योवय.

ॲल्म्फणरओन : माझ्या महानभाव पत्रर।! आपल्या चमत्रांवर प्रेम करणे आचण आपल्या शत्रभंिा द्े ष

करणे हे तला साजेसेि आहे . मात्र अचतशय उतावळे पणाने काही करण्याच्या भरीस पडभ नकोस.

काय?

हे राक्लीज : मी जे काही करण्यािे योजले आहे , त्यापैकी आपणास काही अचविारीपणािे वाटते
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ॲल्म्फणरओन : आपण ऐश्वयािे जीवन जगत आहोत असा दे खावा करणाऱ्या गरजभ माणसांिा िार

मोठा वगय आहे थीब्समध्ये. चलकसला त्यांिा भक्कम पाचठबा आहे . त्यानीि बंडािे उठाव केले . उधळे पणा
आचण आळशीपणा यामळे उदभवले ल्या आपल्या स्वतःच्या चदवाळखोरीला बेकायदा लभ टमारीने चनपटता
येईल या आशेने त्यांनी थीब्सला गलामचगरीत लोटले . थीब्समध्ये प्रवेश करताना तभ अनेकांच्या दृष्टीस

पडला आहे स. तझ्या पनरागमनािी वाता ऐकताि तझे शत्रभ इथे गदी करतील. म्हणभन म्हणतो,
स्वसंरक्षणाथय सावध राहा.

हे राक्लीज : साऱ्या शहराने जरी मला पाचहलं असलं तरी मला पवा नाही त्यािी, पण एका अशभ

चिन्हाने मला सावध केलं होतं. िकीच्या चदशेने उडणारा पक्षी होता तो, ते व्हा पढे संकट येणार असा तकय
करूनि मी येथे गप्त वाटे ने आलो.

अॅल्म्फणरओन : उत्तम! आता आत जा! गृहदे वतांना वंदन कर आचण आपल्या वास्तभला घडीव

आपले दशयन. तझ्या पत्नीला, तझ्या पत्रांना आचण मला, कत्तल करण्याकचरता ओढभ न नेण्यासाठी राजा
स्वतः येईल. घराति राहा म्हणजे सगळे ि हस्तगत होईल तझ्या. तभ सरचक्षत राहभ न चवजय चमळचवशील.
माझ्या बाळा! घरात सगळे ग्स्थरस्थावर करीपयंत आपल्या नागचरकांना उत्तेचजत करू नकोस.

हे राक्लीज : हा िांगलाि सल्ला आहे . मी तो पाळीन. मी जातो आत. हे डीज आचण पसेिॉनी यांच्या

असभययपश्या गहांमधभन मी शेवटी परत तर आलो. ते व्हा जे आपले घर सरचक्षत राखतात त्या दे वांना सवय
प्रथम अचभवादन करायला मी िकणार नाही.

अॅल्म्फणरओन : माझ्यापत्रा! मृत्यभच्या दचनयेत तभ खरोखरीि प्रवेश केला होतास का रे?

मी

हे राक्लीज : हो तर! आचण त्या तीन चशरे असले ल्या सेरबेरसला चतथभन वर पृर्थवीवर ओढभ न आणला

अॅल्म्फणरओन : त्याच्याशी झंजभन तभ त्याला यायला भाग पाडलं स का पसेंिॉनीिी दे णगी म्हणभन

चमळाला तला तो?

हे राक्लीज : झन्जावं लागलं मला त्याच्याशी. पचवत्र गभढ गोष्टींिे दशयन घडलं होतं मला. त्यामळे ि

बळ आलं मला!

अॅल्म्फणरओन : आता कोणाजवळ आहे तो? यचरग्स्थअसपाशी?
हे राक्लीज : छे ! तो आता चडचमटरच्या पचवत्र वनराईत आहे हर्ममऑनीजवळ.
अॅल्म्फणरओन : आचण तभ पृर्थवीवर परत आला आहे स हे यचरग्स्थअसला माहीत आहे ?
हे राक्लीज : नाही! इथे काय हालहवाल आहे , हे प्रथम पाहायिं ठरवलं मी.
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अॅल्म्फणरओन : पृर्थवीच्याखाली अधोलोकात, इतका दीघयकाल तभ का राचहला होतास?
हे राक्लीज : कैदी म्हणभन धरले ला थीचसअस चतथे होता. त्यािी सटका करण्यासाठी मला परत

येण,ं लांबणीवर टाकावं लागलं .

अॅल्म्फणरओन : आता कठाय तो! आपल्या घरी गेला काय?
हे राक्लीज : होय! अथेन्सला गेलाय आपल्या सटकेने हषयभचरत होऊन, पण... माझ्या बाळांनो! या

माझ्या सांगाती. तमच्या चपत्याच्या घरात िला. जेव्हा या घराबाहे र पडलात त्या वेळेपेक्षा आता या घरामध्ये

प्रवेश करताना चकतीतरी जास्त सखी आहात तम्ही. जरा उल्हचसत व्हा पाहभ ! आता आणखी अश्रपात नको,

आचण तभ! माझ्या भाये! थरथर कापभ नको अशी, स्वतःला सावर. बाळांनो, माझ्या अंरख्याला असे घट्ट
चबलगायला नको आता. मी काही आता उडभ न जाणार नाही की तमच्यापासभ न दभ र जायिा कठलाही प्रयत्न

करणार नाही. अरे हे काय? अचधकि घट्ट चिकटताहे त ते मला. मला सोडीति नाहीत ते . अरे रे! इतके
समीप होता तम्ही मृत्यभच्या! तर मग या अन् धरा माझे हात. मी या माझ्या छोट्या गलबतांना आता माझ्या
मागे ओढभ न नेणार आहे . मलांिा कधीि त्रास वाटत नाही मला. मलांच्या बाबतीत सवयि माणसांिी ही

अशीि, सारखीि भावना असते . मग ती उच्च कलांत जन्माला आले ली असोत चकवा नीि कलांत; धनाढ्य
असोत चकवा गरीब; पण बालकांवर सगळे ि माया करतात-अगदी एकभण एक मानवी जीव!
[सगळे राजवाड्यात जातात]
श्रेष्ठीवृन्द्द :
प्रीती करतो मी िक्त यौवनावरि

भारमभत होते वय माझ्या मस्तकावर ओझ्यासारखे
एटनाच्या खडकापेक्षाही जड भासते मला ते

माझ्या नजरे समोर काळोखािा पडदा ओढते जरा,
नाही स्वीकारणार मी यौवनाच्या बदल्यात
पौवात्य तख्तािी दौलत

की सवणाने पचरपभणय राजप्रासाद!

यौवन अत्यंत मौल्यवान असते वैभवाच्या काळात
आचण चततकेि मभल्यवान असते दाचरद्र्यात!
जरा, ही अतीव दःखदा!

मृत्यभने डागळले ली

चतरस्कार करतो मी चतिा.

लांबि राहभ द्या ती, सागर उदरस्थ करू द्या चतला
जीणयत्वािा हा शाप,

माणसांच्या वास्तभंवर आचण शहरांवर का कोसळावा?
वाऱ्यावर चवरून जाऊ द्या ना, तो एकदांिा!

दे वांजवळ जर असेल समज आचण शहाणपणा

आम्ही मानव ज्याला शहाणपणा म्हणतो तो—
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तर दसऱ्यांदा यौवन द्यावयास हवे होते त्यांनी
ज्यांिे जीवन पण्यशील असते त्यांना

त्यांिे चनराळे पण उठावदार करून दाखचवण्यासाठी!
अशी माणसे एका मृत्यभनंतर

सभयाच्या प्रकाशचकरणांत पन्हा उभी ठाकतील

आचण जीचवतािा चद्गचणत पथ िालतील

आचण चहणकसशीलािे मानव,

उपभोगतील िक्त एकि आयमययादा!

या अशा मागाने शक्य होईल चनवडभ न काढणे
सज्जन जीव अधमांमधभन.

जसा खलाशी पाहतो िकाकणारा तारकांिा पंजका
काळ्याकट्ट मे घांच्या सापटीतभन!

पण करीत नाहीत दे व स्पष्ट चवभागणी

िांगलपणा आचण नतद्रष्टपणा या मध्ये

काळ—जशजशी वषय उमटतात–तसतसा

संपत्तीतील वाढीव्यचतचरक्त काहीि आणीत नाही अचधक!
कलादे वतांिा कृपाप्रसाद

असा जो वाद्य व गीत यांिा अिभक मे ळ
त्याने साजरा होणाऱ्या चवजयोत्सवात

सामील व्हायला कधीि कंटाळणार नाही मी.
चजथे गीते ऐकचवली जात नाहीत

चतथल्या जीवनात रसि वाटत नाही मला

चजथे कवीश्रेष्ठांच्या मस्तकावर

गौरवािे मकट िढचवले जातात

चतथल्या पचरसरात

जीवन व्यतीत करू द्या मला!

गायक वृद्ध झाला तरी त्यािी स्मृती जीणय होत नाही
आचण म्हणभन तो वाहतो चतला स्तवनगीतांिी समने
अजभनही आलापभ शकतो मी

हे राक्लीजिी चवजयगीते

ज्या चठकाणी बॅक्कस आपली मद्यािी अध्ये दे तो
अथवा, चजथे चलचबयािी वेणभ आचण
साततारांिी वीणा

मधर सरांिा पभर वाहवेत, चतथे.

ज्यांनी मला आपली गचपते चशकचवली

त्या संगीत दे वतांिी सेवा न करण्याइतका
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वयातीत झालो नाही मी अद्याप!
चवजयगीते गायली जातात डे लॉसच्या कमाचरकांकडभ न
जेव्हा ले टोच्या दे दीप्यमान पत्राच्या दे वालयातील
दरवाज्यानचजक

लाचलत्यपभणय पदन्यास करीत

त्या नृत्यािी चगरकी घेतात तेव्हा.
या इथे आपल्या दरवाज्यापाशी
मी चवजयगीत गाईन!

माझ्या करड्या दाढीतील ओठांमधभन

उच्चारवात िढे ल माझे अखेरिे हं सगीत

माझ्यापाशी चवषय आहे छानदार अशा गीतांसाठी
हे राक्लीज हा झ्यभसिा पत्र आहे

त्याच्या जन्माभोवती आहे ि श्रेष्ठत्वािे वलय

पण आपल्या उदात्त जीवनातील अिाट कृत्यांनी

श्रेष्ठत्वािी आणखी एक पायरी वर िढला आहे तो.
ज्यांच्या दहशतीत माणसे जीवन कंठीत होती
त्या पशभि
ं ा नाश करून

आम्ही उपभोगीत असले ली ग्स्थर शांतता

आम्हाला चमळवभन चदली आहे त्याने.

येतो.]

[रंगमंिाच्या एका बाजभने सेवकांसह चलकस प्रवेश करतो; आचण राजवाड्यातभन अॅग्म्िचरओन

णलकस : अॅग्म्िचरओन! तभ काही लवकर बाहे र आला नाहीस. तम्ही सवानीि िार वेळ घेतलात

प्रेतवस्त्रे िढवण्यामध्ये. िला लवकर आता! हाका मार त्याच्या बायकोला चन पोरांना! त्यांना इथे बाहे र
येऊन नजरे स पडायला सांग सवांच्या. अशाि होत्या आपल्या अटी. तमच्या बाजभने आपखषीच्या होत्या
त्या. तम्ही मरायिं मान्य केलं होतं.

अॅल्म्फणरओन : राजा! माझ्या जखमांवर मीठ िोळतो आहे स तभ! माझा पत्र तर मृत झाले लाि आहे ;

त्या माझ्या हानीबद्दल टोिभन बोलतोयस तभ मला. सामर्थययवान् आहे स तभ. ते व्हा तझ्या उतावळे पणाला काही

प्रमाणात आळा घालायला हवास तभ. आम्ही मरायलाि हवं असं तभ म्हणतोस! होऊ दे तर मग तसं. तझी
इच्छा उतरू दे मभतय स्वरूपात.

णलकस : ठीक तर! पण मे गारा कठाय? कठे आहे त हे राक्लीजिे तीन पत्र?
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अॅल्म्फणरओन : [राजवाड्याच्या दाराकडे पाहात] या जागेवरून मला चजतकं सांगता येणं शक्य

आहे चततके सांगायिं झालं तर मला वाटतं...

णलकस : तला वाटतं? काय वाटतं तला?
अॅल्म्फणरओन : शरणाथी म्हणभन, ती वेदीच्या पायरीवर बसभन आहे .
णलकस : अस्सं! पण चतिे प्राण नाही वािणार चतथे बसल्याने.
अॅल्म्फणरओन : आपल्या मृतपतीच्या नावाने ती टाहो िोडीत आहे चनरथयक.
णलकस : तो कधीही परत यायिा नाही.

आशा.

अॅल्म्फणरओन : नाही यायिा. जर कणा दे वाने मृतावस्थेतभन त्याला उठवला तरि त्यािी येण्यािी

णलकस : आत जा आचण आण चतला बाहे र.
अॅल्म्फणरओन : जर मी तसं केलं तर चतिे रक्तःसांडाण्यात अंशतः गन्हे गार ठरे न मी.
णलकस : ठीक आहे . जर तझ्या मनात संदेह येत असतील.... पण माझ्या मनात संदेह नाहीत

आचण भीतीही नाही कसली. मी स्वतःि आत जातो आचण घेऊन येतो त्या सवांना. सेवकांनो! या रे माझ्या
मागे. कालहरणािा डाव खेळते आहे ती! या वेळ काढभ पणाशी मकाबला करण्यास मजाि वाटे ल मला.
[सेवकांसह चलकस जातो]

अॅल्म्फणरओन : ठीक! जा तर! तला योवय असाि शेवट वाट पाहातोय तझी. जे काही करायिं

राचहलं आहे , त्याच्याकडे पाहील कदाचित दसरंि कणी तरी! तझी करणी होती चनदय यपणािी. मग कठोर
कमयभोगािीि अपेक्षा कर आता. चमत्रांनो अगदी योवय वेळी गेला तो आत. तो अगदी सहज जाळ्यात

सापडे ल आता. मी जाईन आचण बघेन कसा मरून कोसळतो तो. आपल्या दष्टकृत्यांिे वाजवी मभल्य वैरी
जेव्हा आपल्या रक्तानेि दे तो, ते व्हा केवढा आनंद होतो मनाला.
श्रेष्ठीवृन्द्द :
चनदय यपणा आचण हालअपेष्टा

यांनी बदलल्या आहे त बाजभ आता

एकेकाळी सामर्थययसंपन्न असले ल्या राजािे जीवन
मृत्यभच्या आखाताकडे परत वाहते आहे .

स्वगाच्या न्यायािा, चनयतीच्या समतोलपणािा

जयजयकार!
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आपल्याहभ न श्रेष्ठांच्या बेमवयतखोड छळवादांिे ऋण

तला िकते करावयािे आहे ज्या चठकाणी आपल्या रक्ताने ,
त्याि चठकाणी अखेरीस तभ येऊन ठे पला आहे स
उसळताहे त माझ्या डोळ्यांतभन आनंदाश्रभ

ज्या कमयभोगांिी त्याने कधी शक्य कोटीत
गणनाही केली नसेल

ते ि आता येत आहे त राजा चलकसच्या वाट्याला
ये चमत्रा! आपण घरात डोकावभ या
घराच्या आतील बाजभस

आपण जसे इग्च्छतो

तसे घडते आहे सारे की नाही ते पाहभ या

[राजवाड्याच्या आतील बाजभने िोडले ली एक चककाळी ऐकभ येते.]
श्रेष्ठीवृन्द्द :
ऐका! जे ऐकण्यासाठी मी आतर झालो आहे
त्या गीतािा हा प्रारंभीिा सभर.

मृत्यभ समीप आहे , राजाला ज्ञात आहे ते

आचण भीतीने कण्हत कथत तो सामोरा जात आहे त्याला.
णलकस :

[आतभन]हे कॅडमसच्या भभमी! मी ठार मारला जातोय ग चवश्वासघाताने!

श्रेष्ठीवृन्द्द :
तभ प्राण घातकी होतास,
हा न्याय बदला आहे

तझ्या सवय दष्ट्कृत्यांबद्दलिा

सहन केलाि पाचहजे तो तला
कोण होता तो मानव, नाशवंत रक्तामांसािा
जो आव्हान दे त होता स्वगातील दे वांना
मभखयप्रलापांनी आचण चनरगयल अशी

चनदा करीत म्हणाला, दे वांमध्ये काही दम नाही म्हणभन?
सहृदांनो! तो चनदय य माणभस ठार झाला आहे
शांती नांदत आहे घरात आता
िला! या! आनंदाने नािा

आपल्या आशांना अनकभल साद चमळाली आहे
ज्यांच्यावर आपण प्रेम केले

त्यांना जय प्राप्त झाला आहे

पचवत्र अशा थीब्स शहरात चजकडे चतकडे
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चननादते आहे नृत्य आचण मेजवानी प्रसंगीिे संगीत
प्रारब्धदशा चिरली आहे

आसवांिा चवसर पडला आहे
प्रारब्धदशा चिरली आहे

संकटांना चवराम चमळाला आहे
हषािी गीते ओठांतभन उमटत आहे त

परस्वािे अपहरण करणारािा अस्त झाला आहे

आपला पभवीिा नृपचत पन्हा राज्यावर आला आहे
मृत्यभच्या बंदरातभन अक्षत घरी परतला आहे

सवय आशांपलीकडील आशा आपल्या भेटीस आली आहे
दे व – जपणभक करतात मानवांिी
दे व – नजर असते त्यांिी सक्त

दष्टांवर आचण सष्टांवर

सदभावयासह सवणय जंपले जाते
मत्यय जीवनाच्या रथाला

अन् गचत दे ते त्याला अचभमानाच्या पथावर
कशीवर त्यांच्या िढचवले ला असतो साज
पापपण्यािा चविार न करणाऱ्या सत्तेिा
बेचिचकर, अचववेकी सारथी

कधीि दृचष्टक्षेप करीत नाही परतीच्या रस्त्याकडे
अन् अजभन दभ र असले ल्या काळाकडे !

चवचधचनयमांच्याही पढे िेकीत असतो तो आपला रथ
आपल्या अचनबंध इच्छाशक्तीला बेलगाम करीत,
पचरणामी िक्कािभरे करतो तो स्वतःच्याि यशािा
कतृयत्वाच्या ऐन बहरात

आचण काळी धभळ अच्छादभ न टाकते त्याला
पष्ट्पमाला धारण कर इसमे नस सचरतेर।

शृग
ं ार सातवेशींच्या थीब्सच्या वीथीनार।
चडसेच्या िकाकणाऱ्या जलराशींनो
िला, उठा, नािभ लागा एकदम

आचण एसोपसच्या जलदे वतांनो

या तम्हीही आपल्या चपतृप्रवाहातभन

हे राक्लीजिे लढे आचण दीग्प्तमान यश

यांिे गणगान गाण्यात सामील व्हा आमच्यात.

अनु क्रमणिका

डे ल्िीच्या वृक्षाच्छाचदत सळक्यांनो!

हे चलकॉनच्या कलादे वतांच्या वसचतस्थानानो
चननादभ द्या माझ्या नगरीतील तटबंदीमधभन
आचण वीथींवरुन

तमच्या हषाच्या आरोळ्यांिा प्रत्येक प्रचतध्वनी
ही नगरी, चजथे तरारून उठले पेरले ल्या माणसांिे पीक
—चपतळी ढाली असले ली सेना—

थीब्ससाठी पचवत्र उषेसारख्या उदयमान होणाऱ्या
त्याच्या अपत्यांच्या अपत्यांिी

ही भभमी आहे वारसा, वंशपरंपरागत सातत्याने
हे शय्ये! चजथे दोन जन्मदाते प्रीचतशयन करते झाले
एक मत्यय; दसरा झ्यभसदे व

जो आला होता, पसीअसिी कन्या ॲल्कॅमेनी
चहला आचलगन द्यायला

खभप झाली वषे आता त्याला

जेव्हा सरुवातीच्या शंका, चदल्या सोडभ न माझ्या मीि
आचण ठे वला चवश्वास, की

तभ–दे वांश झ्यभस–तभि चतिी प्रीचतशय्या सजवलीस

कारण, काल पढे सरकला आचण दचनयेच्या डोळ्यात
झगझगभ लागली हे राक्लीजिी थोरवी!

जो प्लभ टोच्या राजवाड्यातभन आताि पडला आहे बाहे र
भभ-माते च्या खोल गाभाऱ्यातभन आला आहे वर
ऐक माझा चनणयय आता

त्या कालच्या क्षद्रमनस्क राजापेक्षा

तभ लायक आहे स जास्त, राज्य करायला!
हे राक्लीज, तझ्या उच्चकलातील जन्मामळे
एखादे माणभस जेव्हा हातात समशेर धरून
झंजायला चसद्ध होतो, ते व्हाि

सवय माणसांच्या प्रश्नाला उत्तर चमळभ न जाते
दे व, न्याय्य अशा कायावर,
अनग्रह करतात की नाही,
हे चदसभन येते, ते व्हा!

[चअचरस आचण उन्माददे वता राजप्रासादाच्या छतावर चदसतात.]

अनु क्रमणिका

श्रेष्ठीवृन्द्द :
चतकडे पहा, नजरिेका चतकडे !

बोबडी वळली आहे काय तमिीही माझ्याइतकीि?
—राजप्रासादावर उभ्या ठाकले ल्या
अक्राळचवक्राळ आकृत्यांनी!

पळा! पळा! वािवा आपल्याला
पहात राहभ नका नजरा रोखभन

हला झटचदशी! दभ र जा त्यांच्यापासभन
अपोलो! रक्षणकत्या!

सटका कर आमिी, या अभद्रापासभन!
इरीस : श्रेष्ठीनो! घाबरून जाऊ नका. या दृश्याने तम्ही थरथर कापण्यािी जरुरी नाही. या इथे ,

चदसते आहे तम्हाला उन्माददे वता, चनशेिी कन्या आचण मी-इरीस, दे वांिी सेचवका. आम्ही थीब्सवर संकट

आणीत नाही, पण अल्कमे नीच्या उदरी ज्यािा झ्यभसपासभन गभयसंभव होऊन जन्म झाला–वदं ता आहे अशी–
त्या एका माणसाच्या घरावर आम्हाला घाव घालायिा आहे . आपली सवय अिाट साहसे परी करण्यापभवी

चनयतीने त्याला संरक्षण चदले होते . त्यािा चपता झ्यभस हाही मला अगर हे राला, त्याच्याचवरुद्ध हात
उठवायला परवानगी दे ईना. पण आता त्याने यचरग्स्थअसिी सवय कामे पभणय केली आहे त. ते व्हा हे रािी इच्छा

आहे की [आचण मीही चतच्या चविाराशी सहमत आहे .] आपल्या नात्यातल्या व्यक्तींच्या रक्तपातािे पाप
हे राक्लीजच्या मस्तकी लादावे. त्याला त्याच्या अपत्यांना ठार मारण्यास प्रवृत्त करणार आहे ती. ये तर
मग! काळ्याकट्ट याचमनीच्या ब्रह्मिाचरणी बाळे ! करुणेच्या साऱ्या चविाराचवरुद्ध तझ्या हृदयािी कवाडे बंद
करून घे. चपसाट, उन्मत्त प्रक्षोभाला या माणसावर सोड. आपल्या स्वतःच्या अपत्यांच्याि रक्तचपपासेने

त्यािे मन चवकृत कर. वधािे दोर कापभन त्याला मोकळा कर. वेडाच्या झटक्यांनी या माणसाला तडिडभ दे .

स्वतःच्या रक्तलांग्च्छत पापी हातांनी जेव्हा तो आपल्या दे खण्या मलांिा चकरीट काळनदीवरून पाठवील,
ते व्हां त्याला समजभन येईल, हे रािा त्याच्याचवरुद्ध पेटले ला क्रोध, चकती जळजळीत आहे तो; आचण माझ्या

द्े षािीही त्याला जाण होईल. हे राक्लीजने जर आमिी चशक्षा िकवली, तर मग जगात दे व उरले ि नाहीत,
आचण यापढे मत्यांिा वंश पृर्थवीवर अचधराज्य गाजवणार, असे चसद्ध होईल.

उन्द्माददे वता : स्वगय माझा चपता, याचमनी माझी माता. माझ्या आईवचडलांिा होता तसाि माझाही

स्वभाव उमदा आहे आचण कत्तलीत आनंद मानणे हा माझा हक्क असे मी मानीत नाही. मी शहरांवर धाड
घालते तीही स्वखषीने नव्हे . म्हणभन हे राच्याहातभन वेडा प्रमाद होण्यापभवी मला, हे रापाशी आचण
तझ्यापाशीही काही रदबदलीच्या गोष्टी करू दे . तम्ही ऐकभन घ्याल अशी आशा करते मी. ज्याच्या

घरादारािा सत्यानाश करायला तम्ही मला पाठवता आहात, तो हा माणभस, भभलोकांत आचण दे वांमध्येही
सारखाि नामवंत आहे अक्षण्ण प्रदे शांना, राक्षसांनी गजबजले ल्या सागरांना त्याने माणसांिी वसचतस्थाने

बनचवले मानवांच्या धमयलंडपणामळे खंचडत व उपेचक्षत झाले ले दे वांिे हक्कािे पभजन, त्यानेि एकट्याने पन्हा
पभवयवत सरू करून चदले .

अनु क्रमणिका

इरीस : ही सवय योजना हे राच्या व माझ्या इच्छे ला अनसरून आखले ली आहे . उगीि लादभ नकोस

आमच्यावर तझा उपदे श!

उन्द्माददे वता : माझ्या मनात आपला चविार आला की, वाइटाकडभ न िांगल्याकडे तमिी पावले

वळली तर पहावं.

इरीस : स्वगाच्या राणीने तला इथे पाठवलं ते चविार करायला नाही?
उन्द्माददे वता : हा सचवताि साक्षी आहे की, मी माझ्या इच्छे चवरुद्ध वागते आहे . पण मला जर हे राने

आचण तभ ही चनचित केले ली योजना त्वचरत कायाग्न्वत करायिी असेल , आचण चशकारी कत्री प्रिंड आवाज

उठवीत सावजामागे धावतात, तसा चतिा पाठपरावा करायिा असेल तर, चनघाले ि मी आता. आचण मी
जेव्हा हे राक्लीजच्या काळजावर खोलवर प्रहार करीन, त्यािे घर उद्ध्वस्त करीन, त्याच्या घरातील
दालनांतभन क्रोधाने थैमान घालीन, आचण सवयप्रथम त्याच्या अपत्यांना ठार मारीन, ते व्हा माझ्या प्रकोपािी
बरोबरी ना करी भभकंप, ना खदखदणाऱ्या सागरािा संहारी आवेश, ना वज्रांिे ित्कारणारे यातनामय

िटकारे . त्या बालकांिा मारेकरी होण्यािे ज्याच्या कपाळी चलचहले ले आहे , त्याला ते आपल्याि दे हापासभन

उत्पन्न झाले ले आपले ि पत्र आहे त, हे मी त्याच्यात प्रादय भत केले ल उन्माद ओसरल्याचशवाय समजणारि

नाही. पाहा! बघा त्यािी ग्स्थती! मस्तक कसे उडवतो आहे उन्मत्तपणे! हा तर नसता आरंभ –अजभन
चनःशब्दि आहे तो, चपसाट अंगाराने प्रक्षब्ध अशी त्यािी बबळे गरागरा चिरत आहे त; श्वासोच्छवास करतो
आहे , झटके आल्यासारखा, आचण मसंडी मारायच्या येतात असणाऱ्या बलीवदासारखा दीघय, सखोल,

थरकाप करणारी डरकाळी ठोकतो आहे ; चकिाळतो आहे तो, नरकांतील सवय चपशाच्चांना जणभ साद
घालीत. अरे ! आणखी जास्त, क्रभर छळवाद करणार आहे मी तझा. माझ्या पंगीवर भयभीत असा तभ, थयथय
नािशील. इरीस! परत िीर ऑचलम्पसकडे पंख लावभन. मी प्रवेश करीन, या वास्तभत, कणाच्याही दृष्टीस न
पडता.

[इरीस वरच्या बाजभस जाताना चदसते . उन्माद दे वता प्रासादात प्रवेश करते .]
श्रेष्ठीवृन्द्द :
हे थीब्सनगरी! आसवं ढाळ चन आक्रोश कर!
तोडलं गेलं आहे तझं सवोत्कृष्ट पष्ट्प
अभागी हे लास! अंतरणार आहे स तभ

झ्यभसच्या पत्राला, तझ्या चहतकत्याला,

उन्माददे वते च्या बेसभर संगीताने नादावले ला

अन वेडावले ला, अशा त्याला, गमावशील तभ!

उन्माददे वता चतच्या रथावर आरूढ झाले ली आहे

चतच्या सांगाती आहे त दःखािे िीत्कार आचण अश्रभ
ती उडवीत आहे िाबभक,

प्राण घेण्याच्या पापी इच्छे ने

क्षोभ चतच्या नेत्रातभन उिाळतो आहे

याचमनीच्या पोटी जन्मले ली प्रती गॉगानि जणभ

अनु क्रमणिका

चतच्या भोवताली सळसळताहे त

िभत्कार टाकणारी शेकडो सपांिी चशरे
यश बरबाद केले आहे चनयतीने

अचत त्वचरत मरतील त्यािे पत्र आपल्या जन्मदात्याच्या
हाताने

अरे रे! कठे गेली सारी करुणा, दया?
झ्यभस! ऐकतो आहे स ना बाबा हे !

सभडासाठी वेडी झाले ली मत्सरािी चपशाच्चे
तटभ न पडतील तझ्या अभागी पत्रावर

चिरिाड करणाऱ्या लांडवयांप्रमाणे

ऐका! राजप्रासादाच्या चभतींनो आचण छतांनो!

एक तालबद्ध ठोका सरू झाल्यािे ऐकताहात तम्ही!
तो नाहीय चसचबलीच्या झांजांच्या नृत्यासाठी

नाही तो बॅक्कसच्या राजदं डाच्या आनंदोत्सवाच्या
साथीसाठी

या, काळ्याशार द्राक्षरसाच्या अध्यांसाठी!
तो आहे केवळ रक्तपातासाठी

पळा! बालकांनो! सटका करून घ्या आपली!
हे िकरावभन टाकणारे संगीत जीवघेणे ठरेल
मृत्यदे वाने िं कले ले मृगयापभवय चशग
ऐका! त्यांच्याि मागावर आहे तो!
पाठलाग करतो आहे त्यांिाि.

उन्माददे वता घरभर धमाकभळ घालील

आचण ठे वील काय अधरा आपला हे तभ?
हाय! काय हे दःख! केवढ्या यातना!
धाय मोकलभ न रडतो आहे मी
त्यांच्या चपत्यासाठी, आचण

चजने गभयभार पाहभ न या कमयभोगाकरताि

जणभ वाढचवले पत्रांना, त्या मेगाराकचरता–
पाहा! पाहा ना! घर हदरवतो आहे झंझावात
उद्ध्वस्त झाले आहे छप्पर! थांब! थांब!
काय करतो आहे स तभ हे झ्यभसच्या पत्रा?

पाशवी तिानी तांडवाने आपला राजवाडा
उद्ध्वस्त करतो आहे स

ॲचथनीने एन्सेलॅडसिा धव्वा उडचवला तसा!
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[राजवाड्यातभन एक दभ त, रुदन करीत येतो.]

दू त : हाय, महाशय! अहो महाशय!
श्रेष्ठीवृन्द्द : काय झालं ? कशासाठी रडतोयस तभ?
दू त : त्या चतथे राजवाड्याच्या आत जे घडले आहे -ते वािेच्या आवांक्यापलीकडिे आहे .
श्रेष्ठीवृन्द्द : खरे म्हणतोस? माझा चवश्वास बसतो आहे तझ्या बोलण्यावर
दू त : मलं सोडभ न गेली या जगाला.
श्रेष्ठीवृन्द्द : अरे रे! काय भयानक घटना ही!
दू त : खरोखरीि भयानक आहे सारे .
श्रेष्ठीवृन्द्द : त्यांना जीवे मारणे हा केवढा क्रभरपणा! चपता इतका बेिाम तरी कसा होऊ शकतो?
दू त : आपल्या वाट्याला जो कमयभोग आला आहे तो शब्दानी वणयन करण्यापलीकडिा आहे .
श्रेष्ठीवृन्द्द : ददै व! दयनीय ददै व – खद्द त्यांच्या चपत्याने त्यांच्यावर ओढवभन आणले ले कसं वणयन

करणार त्यािे तभ? या आस्मानी अचरष्टाने या घरावर घणाघात केला ते व्हा काय काय घडलं , ते सारं सांग.
बालके, आपल्या जीवाला कशी मकली?

दू त : गृहशद्धीकरणासाठी वेदीसचन्नध, यज्ञीय बळी ठे वले ले होते ; कारण, हे राक्लीजने राजाला

ठार मारलं होतं. आचण त्यािा जडदे ह दाराबाहे र चभरकावभन चदला होता. ते तीन मलगे — मोठे दे खणे

चत्रकभट चदसत होते — चतथंि होते ते व्हा मे गारा आचण ॲग्म्िचरओन यांच्यासह त्या वेळेपयंत सरी आचण
बालीिे पीठ, यांिी वेदीसभोवतालिी प्रदचक्षणा आटोपली होती. कणी एकही शब्द उच्चारीत नव्हता.

हे राक्लीज प्रदीप्त काष्टािी चदवटी, पचवत्र जलात बडचवण्यासाठी उिलभ न घ्यायच्या तयारीत होता. पण
मग तो स्तब्ध उभा राचहला आचण घटमळभ लागला. त्याच्या पत्रांनी त्याच्याकडे नजर टाकली. त्यािा िेहरा

बदलला होता. मळाशी अत्यंत आरक्त झाले ली त्यािी बबळे अनैसर्मगकपणे गरगरा चिरत होती. त्याच्या
करळ्या दाढीवरून एकप्रकारिा शभ्र िेस चठबकभ लागला. नंतर उन्मादक हास्य करीत चकिाळला,

चपताजी! यज्ञबळी दे ऊन अग्वनशद्धी मी आताि काय म्हणभन करतो आहे ? कारण, मला ते सारे पन्हा
करावेि लागणार आहे . मी अजभन यचरग्स्थअसला कठे मारले आहे ! त्यािे चशर मी इथे आणणार आहे . मी

त्याच्या वधाच्या चन ज्यांना मी आज ठार मारलं य त्यांच्या वधाच्या पापािे एकाि यज्ञचवधीत क्षालन करून

माझ्या हातिा कलं क, धवभन काढणार आहे . िेकभन द्या ते उदक! द्या चभरकावभन खाली या परड्या! माझं
धनष्ट्य—घेऊन या कणीतरी माझं धनष्ट्य. गदा आणा माझी! चमचसनीचवरुद्ध मी पन्हा िाल करून जातो
आहे . पहारी आचण चटकाव आणा. दोरीने माणभस आचण हातोडीने ठोकभन मजबभत केले ले त्यांिे सायक्लोपी
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राक्षसी बांधकाम आपण तरािीने उिलल्यासारखे उखडभ या. लोखंडािी कांब, छान करील ते उखडभ न
टाकण्यािे काम.

मग त्याने असा अचवभाव केला, त्या त्यािेजवळ रथ आहे . मग की रथात त्याने उडी मारली.

त्याच्या कठड्यावर मठीिी पकड घट्ट बसवली आचण जणभ काय पराणी वापरतो आहे अशा आचवभावाने
हवेत टोिीत राहीला. त्यािे सगळे नोकर हसत होते , तरीही घाबरून जाऊन एकमे कांकडे पाहात होते

म्हणत होते, ‘आपला धनी आपली मस्करी तर करीत नाही ना? का तो कमालीिा वेडाचपसा झाला आहे ?’
नंतर घराति इतस्तत: धावतपळत तो परुषांच्या! चदवाणखाण्यात धसला चन म्हणाला की आपण आपल्याि

घरात थेट अगदी मे गारापाशीि आले लो आहोत. मग तशाि अवतारात तो खाली जचमनीवर बसला आचण
त्याने पाकचसद्धीिी तयारी करावयास प्रारंभ केला. एक क्षणभरि तो त्यात गंतला होता चन मग मोठ्याने

चकिाळला, '‘मी आता कोचरन्थच्या वनराईसंचन्नध आहे .’ मग त्याने आपल्या अंगरख्यािे बंद सोडले चन नवन

उभा ठाकला; आचण समोर कणीही नसताना त्याने कस्ती लढण्यास प्रारंभ केला. नंतर अदृश्य जमावाला,

आपण चवजयी झाल्यािे त्याने जाहीर केले . मग तो गेला चमचसनीला, यचरग्स्थअसचवरुद्ध मोठमोठ्या धमक्या

उच्चारीत. पण अॅग्म्िचरओन त्याच्या दणकट हाताला घट्ट चबलगला आचण आक्रंदभ न म्हणाला, ‘अरे माझ्या
परमचप्रय पत्रा! काय हा वेडेपणा? या इथे चलकसला ठार केल्यानंतर तला खरोखरीि बचद्धभ्रंश तर झाला

नाही?’ हे राक्लीजला वाटलं , यचरग्स्थअसिा बापि घाबरून, भीतीने थरथर कापत आपल्या हाताला

चबलगतो आहे . हे राक्लीजने त्याला मागे ढकलले व आपले धनष्ट्य व भाता हातात घेऊन, ती
यचरग्स्थअसिीि अपत्यें आहे त असे समजभन तो आपल्याि मलांवर शरसंधान करण्यात तयार झाला.
अत्यंत घाबरले ली ती बालके, या बाजभला, त्या बाजभला, अशी पळभ लागली. एक आपल्या आईच्या वस्त्रामागे

दडला, दसरा एका स्तंभाच्या छायेआड लपला तर चतसरा, भीतीने अंग मडपभन पाखरासारखा वेदीच्या

मागील बाजभस बसला. मे गारा चकिाळली, ‘‘काय करताय हे तम्ही? ती तमिीि ले करे आहे त ना?’’
अॅग्म्िचरओन चन सवय सेवकांनी चककाळ्या िोडल्या. पण त्वरे ने आचण िापल्याने हे राक्लीज, स्तंभाभोवती
गरगर चिरला, मलाला सामोरा झाला चन त्याने त्या मलाला शराने ठार केले . ते पोर, त्या स्तंभावर रक्तािे

चशतोडे उडवीत, कष्टाने श्वास घेत मागे कोसळले . हे राक्लीज चवजयोन्मादाने ओरडला, ‘चतथे आडवं
झालं य एक. यचरग्स्थअसच्या एका छाव्याने आपल्या बापािे ऋण िेडभ न टाकले आहे .’

वेदीच्या पायऱ्यांजवळ खालच्याबाजभला, आपण दृष्टीस पडणार नाही अशा आशेने दसरा मलगा,

दडभ न बसला होता. हे राक्लीजने त्याच्यावर नेम धरला. पण बाणापेक्षा पोराने जास्त िपळाई केली.

आपल्या बापाच्या गडघ्यापाशी ते तीरासारखे गेले व त्याच्या दाढीला चन कंठाला करवाळीत ओरडले , ‘मी
पत्र आहे तमिा यचरग्स्थअसिा नव्हे हो! चप्रय तात! ठार नका मारू स्वतःच्याि मलाला!’

पण त्याच्या चपत्यािे डोळे झाले होते गॉगयन-राक्षचशणीसारखे, नजर चठकाणावर नसले ले क्रभर.

मलगा िारि खेटभन उभा होता, त्यामळे त्याला बाण वापरता येत नव्हता. म्हणभन घाव घालभ न लोखंड
घडचवणाऱ्या लोहाराप्रमािे त्याने आपली गदा उं ि उिलली चन आपल्या पत्राच्या राजस चशरावर ती
दाणचदशी आदळली, त्यािी कवटी चछन्नचभन्न करीत. त्यािा दसरा बळीही ठार झाला होता. आता तो

चतसऱ्याकडे वळला मग मे गाराने िपळाई करून त्या बालकाला िटकन उिलभ न घेतलं आचण त्याच्यासह
धावतधावत ती एका आतल्या खोलीत घसली. चतने दरवाजे आतभन घट्ट लावभन घेतले . नंतर खरोखरीि

प्रत्यक्षात त्या चमचसनी आचण सायक्लोपी चभतीि आहे त असे मानभन त्याने पहार आचण चटकाव वर उिलीत,
प्रहार करीत द्ारस्तंभि उखडभ न टाकले आचण एकाि शरसंधानाने पत्नी व पोर, दोघांनाही मृत्यसदनास
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पाठवभन चदले . मग तो आपल्या जन्मदात्याला ठार करायला आवेशाने परत चनघाला. पण एक छायादे ह
प्रगट झाला. तो आम्हाला पॅलसदे वीसारखा भासला. चपसांिा चजरे टोप चतच्या मस्तकावर होता. भाला

परजीत चतने अिभक नेम धरीत सरळ त्याच्या छाताडावर एक भलामोठा गोटा चभरकावला. त्याने त्याच्या

प्राणघातकी प्रक्षोभाला बांध घातला. त्या आघाताने त्याने भान हरपले व मभग्च्छय त होऊन तो जचमनीवर
कोसळला. कोसळत्या छताने दभंगले ल्या आचण आपल्याि पायावर सावरले ल्या एका स्तंभावर त्यािी पाठ
आदळली प्रथम पळ काढले ले आम्ही परत आलो चन घोड्याच्या साजाच्या काढण्यांनी त्याला खांबाला घट्ट

आवळभ न बांधण्यासाठी, आम्ही अॅग्म्िचरओनला मदत केली–अशा कचरता, की जेव्हा तो झोपेतभन जागा
होईल, ते व्हा पभवी केले ल्या गन्ह्यात आणखी गन्ह्यांिी भर घालभ नये त्याने . तो आता झोपी गेलेला आहे चनद्रा

हे एक वरदानि आहे –पण त्याने आपल्या पत्नीला व पत्राला ठार मारलं –अशाला ते वरदान ठरत नाही.
खरोखर याच्याइतका वरदानांना आिवले ला दसरा माणभस मला तरी माचहत नाही.
[दभ त जातो]

श्रेष्ठीवृन्द्द :

डनॉसच्या कन्यकांच्या हातभन घडले ले
अॅरगॉसमधील हत्याकांड

त्याच्या त्या काळात खभप गाजले होते
हे लासमध्ये

पण त्यालाही मागे सारीत आहे
आजिा रक्तपात

ते व्हा जे घडले त्यापेक्षा चकतीतरी भयंकर

थोर कवीने गाइल्यामळे माननीय ठरले ली

प्रॉकनेिी कथा सांगभ शकेन मी, उदाहरणादाखल
चतने केले होते ठार, आपल्या राजवंशी पत्राला
पण ते होते िक्त एकि अपत्य

आचण हे राक्लीज–तभ–एका माथेचिरू क्षणात
आपल्यापासभन गभयसंभव होऊन जन्मले ल्या

आपल्या तीन पत्रांिा नाश करणारा कमनचशबी ठरलास तभ!
कठभ न आणभ मी आसवं, अशा कडवट दःखासाठी!
अंत्ययात्रेच्या वेळी गावयािी कोणती गीते –
कोणती दःखवट्यािी चक्रया कमान्तरे
परी पडतील या घोर प्रसंगाला?

[राजवाड्यािे दरवाजे उघडतात; आचण मे गारा व तीन मले यांिे मृत दे ह दृष्टीस पडतात.

अॅग्म्िचरओन त्यांच्यासाठी शोक करीत आहे . हे राक्लीजला स्तंभाला बांधले ला आहे .]
पहा! राजप्रासादािे उं ि दरवाजे

त्यांच्या पाकळ्या हलताहे त, दभ र होताहे त
उघडताहे त

अरे रे! केवढे करुण दृश्य हे
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आपल्या अभागी जनकासमोर पडले ली ही बालके

अपत्य हत्येनंतर तो घेतो आहे एक भयानक काळचनद्रा!
शृख
ं ला आचण गाठी मारले ले दोरखंड

गंडाळले ले आहे त त्याच्या चवसावले ल्या दे हाभोवती

घट्ट जखडभ न टाकीत आहे त त्याला दगडी स्तंभाला
आचण इथे हा त्यािा वय झाले ला चपता

दःखद जीवनपथावर रखडायिं आहे आता त्याला
शोक करीत–पंख न िटले ल्या चपलांसाठी
पक्षीण दःख करते त्याप्रमाणे
अॅल्म्फणरओन :

थीब्सच्या श्रेष्ठीनो! शांत राहा! गप राहा!

बंधमक्त असा चनद्रे त चवसावले ल्या त्याला
चवसरू दे त्याच्या यातना
श्रेष्ठीवृन्द्द :
आमिे अश्र वाहताहे त, अॅग्म्िचरओन,
तझ्यासाठी अन् या बालकांसाठी

आचण अनेक चवजय संपादन केले ल्या
या वीरपरुषासाठी
अॅल्म्फणरओन :

लांब उभे राहा आणखी!

आवाज करू नका, बोलभ नका!
शांत झोपला आहे तो

त्यािी चवश्रांती भंगभ नका
श्रेष्ठीवृन्द्द :

काय भयानक कृत्य?

अॅल्म्फणरओन :

नको! नको! तमच्या बोलण्याने प्राणघातक यातना दे ता आहात तम्ही मला!

श्रेष्ठीवृन्द्द :

त्याच्यावर दोषारोप करायला

वर उठे ल त्याने सांडले ले रक्ति.
अॅल्म्फणरओन :

सहृदांनो! आणखी मंदस्वरात

आपण शोक करू शकणार नाही का?

भीती वाटते मला, की तो जागा होईल
तोडभ न टाकील शृख
ं ला,

धावेल शहरातभन खभन करीत
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ठार करील त्याच्या चपत्याला

उद्ध्वस्त करील त्यािे घरदार
श्रेष्ठीवृन्द्द :

मला आसवं ढाळायला हवीत. आवरू शकत नाही मी त्यांना

अॅल्म्फणरओन :

शभ ऽऽऽ! मी जातो जवळ त्याच्या आचण अंदाज घेतो त्याच्या श्वासोच्वासगतीिा

श्रेष्ठीवृन्द्द :

चनद्रावश आहे का तो?

अॅल्म्फणरओन :

होय! छे ! काय ही झोप!

शाचपत अशी काळचनद्राि ही

पत्नी घातकी! अपत्य घातकी!

धनष्ट्याच्या चत्रज्येच्या घातकी टणत्कार संगीतािा

चनपणस्वामी

श्रेष्ठीवृन्द्द :

अश्रभ ढाळा त्यांच्यासाठी

अॅल्म्फणरओन :

ढाळतोि आहे अश्रभ मी

श्रेष्ठीवृन्द्द :

बालकांच्या मृत्यभसाठी अश्रभ ढाळा

अॅल्म्फणरओन :

हाय! चकती कठोर करणी!

श्रेष्ठीवृन्द्द :

तझा पत्र हे राक्लीज-त्याच्यासाठी पण ढाळा अश्रभ

अॅल्म्फणरओन :

माझा पत्र!!

श्रेष्ठीवृन्द्द :

अॅग्म्िचरओन! —

अॅल्म्फणरओन :

[हे राक्लीजच्या शरीरावर ओणवत]
शांत राहा! आता गप राहा पाहभ ?
कशीला वळतो आहे तो —

आळोखे चपळोखे दे तो आहे —
जागा होतो आहे —

मला आत जायला हवं चन लपभन बसायला हवं.
श्रेष्ठीवृन्द्द :

तम्हाला घाबरायिं कारण नाही, अजभन त्यािी रात्रि िालभ आहे

अॅल्म्फणरओन :

पाहा! दृष्टी िेका त्याच्याकडे

अनु क्रमणिका

माझ्या हतभागी जीवनाच्या यातनांनंतर
मरणाच्या यातनांना

थोडाि भीतो आहे मी!

पण मला भीती वाटते तीही

की ठार करील तो त्याच्या जन्मदात्याला
आचण सांप्रतच्या पापांव्यचतचरक्त

चपत्याच्या रक्तािे लांच्छन वागवावे लागेल
त्याला आपल्या चशरावर
श्रेष्ठीवृन्द्द :

ज्यावेळी तम्ही तमच्यावर पत्नीखातर

चतच्या भावांच्या हत्येिा सभड घेण्यासाठी

आपल्या तरुण वयात, वैभवाच्या काळात
बाहे र पडलात व नष्ट केले होते
टॅ चिअन आचण त्यांिी नगरी

त्याि वेळी हे जग सोडभ न गेला असतात तर!
अॅल्म्फणरओन : झटचदशी पळा चमत्रांनो! जागा होतोय तो. घरापासभन दभ र जा, दभ र जा या उन्मत्त

वेड्यापासभन–खनावर खनांिी रास रिीत लवकरि तो घालणार आहे थैमान शहरात.
श्रेष्ठीवृन्द्द :

हे झ्यभस दे वा! हा इतका भयानक आकस
का धरला होतास तभं तझ्या पत्राचवरुद्ध?
कशासाठी त्याने रखडायला हवंय,
यातनांच्या अशा सागरातभन?

[खभप मोठी आरोळी मारून हे राक्लीज जागा होतो.]
हे राक्लीज : मी जीवंत आहे , माझा श्वास िाललाय्. जे बघण्यासारखं आहे , ते सवय बघभ शकतोय

मी-हे व्योम, ही धचरत्री, आचदत्यािे हे िकाकणारे चकरणशर! आचण तरीही त्रस्त खळबळीच्या लाटांमध्ये

माझे अंतःकरण का बडाल्यासारखे झालं य? माझा श्वास का असा तप्त व अग्स्थर? जसा ग्स्थर, शांत
असावयास हवा, तसा का नाही? आचण हे काय? गलबतासारखा जागच्याजागी जखडला गेलो आहे मी!

माझ्या छातीभोवती हे दोरखंड? माझ्या? हे राक्लीजच्या? माझे दं ड या भवन बांधकामाला चखळवभन

टाकले ले ? टे कभन बसलोय मी! आचण माझ्या शेजारी हे मृतदे ह? चपसे लावले ले शर, इतस्ततः चवखरले ले –
आचण हे माझे धनष्ट्य–या इथे पडले ले –ज्याने चकती वेळा तरी रणसंगरात साथ केली माझी–नेहमीि
समरसमयी माझे रक्षण केले त्याने–आचण मीही जपले त्याला एखाद्या मभल्यवान चनधीप्रमाणे. मी पन्हा
दसऱ्यांदा मृतांच्या अधोलोकात उतरलो आहे की काय? एकदा यचरग्स्थअससाठी मागोवा घेतला होता त्या

दहे री मागािा पण चसचसिस आचण त्यािा गडगडणारा खडक, प्लभ टो वा पसेिॉनीिा राजदं ड–यापैकी
कशाच्याि काही खणा चदसत नाहीत इथे! मी सन्न झालो आहे अगदी. मी हा असा असहाय्य होऊन का

पडलो आहे ? आहे तरी कठे मी? अरे , ऐकताय् का कणी? कठे आहे मी, काय घडतंय, हे मला सांगायला
माझा कणी सहृद, येथे चकवा कठे आसपास आहे कां? जे मला समजायला हवं आहे , त्यातलं काहीही
उमगत नाहीय मला!

अनु क्रमणिका

अॅल्म्फणरओन : माझा पत्र! माझ्या दःखािे मभळ! वृद्ध चमत्रांनो! मी जाऊ का त्याच्याजवळ?
श्रेष्ठीवृन्द्द : होय! मी येईन तमच्याबरोबर आचण सहाय्य करीन तम्हाला, ही कटता सहन करायला.
हे राक्लीज : चप्रय चपताजी! का अश्रभ ढाळता आहा तम्ही? डोळे का झाकभन घेता आहात आपल्या

हातांनी? माझ्यापासभन इतक्या दभ र अंतरावर उभं राहभ न! मी पत्र आहे तमिा!

तभ!

अॅल्म्फणरओन : माझा पत्र! होय! अध:पात झाले ला व दै वाहत असलास तरीही माझा पत्रि आहे स

हे राक्लीज : दै वाहत? कसा काय दै वाहत चपताजी? आचण अश्रभंिा हा पभर कशासाठी?
अॅल्म्फणरओन : अरे , तला जे काही भोगावं लागलं आहे ते पाहभ न दे वांच्या तोडभ न सद्धा आतय उदगार

बाहे र पडतील?

हे राक्लीज : इतकं भयानक आहे काही? काय घडले आहे ? अजभन सांचगतलं नाहीत मला तम्ही

काय घडलं आहे ते!

अॅल्म्फणरओन : तझं चित्त जर चठकाणावर आलं असेल तर तझं तभि पहा काय झालं आहे ते .
हे राक्लीज : माझ्यावरिं काहीतरी अचरष्ट सचित करताय तम्ही. असंि ना!
ॲल्म्फणरओन : आता तभं जर मृत्यभत्सव साजरा करणारा भ्रांतचित्त उपासक राचहला, नसलास, तर

मी तला सांगतो सारं.

हे राक्लीज : अद्यापही कोड्यांति बोलता आहात तम्ही. मी तकय िालवतोय आचण तकातभन जे

चनष्ट्पन्न होते आहे त्याने घाबरून पण जातोय.

आहे !

ॲल्म्फणरओन : तझं चित्त पभणयतया पभवग्य स्थतीवर आलं य की नाही, याबद्दल मी अजभनही साशंक

हे राक्लीज : माझं चित्त भ्रांत झालं होतं? ते कसं? मला काहीि आठवत नाही त्याबद्दल?
ॲल्म्फणरओन : वृद्ध दोस्तांनो! याला करू का बंधनातभन मोकळा? काय करायला हवं मी?
हे राक्लीज : सोडवा मला बंधनातभन आचण सांगा कणी बांधलं होतं मला ते . शत्रभ मानतो मी त्याला.

अनु क्रमणिका

ॲल्म्फणरओन : तला जे ज्ञात आहे , चन तला जे चदसते आहे त्यावरि समाधान मान तभ. जास्त काही

चविार नकोस.

हे राक्लीज : मी तम्हाला सांगतो आहे , तम्ही पाळीत असले ले मौन, हे माझ्या प्रश्नांिे उत्तर नव्हे –

मला समजलं ि पाचहजे सारं!

ॲल्म्फणरओन : [त्याला बंधमक्त करीत] झ्यभस दे वा! पाहातोयस ना तभ, की चसहासनावर

चवराजमान झाले ली हे रा, हीि कारण आहे या अनथािे.

हे राक्लीज : हे रा! चतने केला माझ्यावर आघात?
ॲल्म्फणरओन : चवसरून जा चतला. आपल्या चवग्च्छन्न जीवनािाि चविार कर आता.
हे राक्लीज : चवग्च्छन्न जीवन? काही तरी घोर आपत्तीबद्दल सांगणार आहात तम्ही मला!
ॲल्म्फणरओन : या आपत्यांच्या मृत दे हाकडे पाहा. ज्या स्थळी घावाने कोसळली, चतथेि पडली

आहे त चबिारी अजभन.

हे राक्लीज : हाय रे ! दे वा, दे वा! काय पहातोय हे मी!
ॲल्म्फणरओन : माझ्या पत्रा! ज्यांच्याचवरुद्ध तभ शस्त्र उिलले स, ती ही तझी अपत्ये, गनीम तर

नव्हती ना तझी?

हे राक्लीज : मी शस्त्र उिलले ? अथय तरी काय तमच्या बोलण्यािा? कणी ठार केलं यांना?
ॲल्म्फणरओन: तभि माझ्या मला! तझे हे धनष्ट्य आचण ज्याने कणी हे करायला तला भाग पाडलं , तो

दे व-हे कारण झाले या हत्येला.

हे राक्लीज : काय केलं हे मी? चपताजी! केवढी भयानक घटना माझ्यापढे उघडी केली तम्ही?

आहे त.

ॲल्म्फणरओन : तभ चनखालस, ठार वेडा झाला होतास. तला हे सांगायिं म्हणजे मरणाग्न्तक यातना

हे राक्लीज : माझी पत्नी पण? चतला पण मीि ठार मारलं ?
ॲल्म्फणरओन : ही सवय तझ्या एकट्याच्या हातािीि करणी आहे .
हे राक्लीज : हाय! यातना मला चगळभ न टाकताहे त, ढगासारख्या.

अनु क्रमणिका

ॲल्म्फणरओन : माझे अश्रभ तझ्या वेदनांबद्दल आहे त. माझी करुणा त्यांच्या मृत्यभबद्दल आहे .
हे राक्लीज : माझं घर मी स्वतःि उद्ध्वस्त केलं , की इतरांना त्यासाठी चिथावणी चदली?

आहे .

ॲल्म्फणरओन : मला केवळ एकि गोष्ट माहीत आहे ! तझ्या सगळ्या आयष्ट्यािीि वाताहात झाले ली

हे राक्लीज : पण हा प्रलयंकर उन्माद चशरला तरी कठे माझ्यात?
ॲल्म्फणरओन : वेदीसचन्नध असताना; यज्ञाने आपल्या हातांिा कलं क तभ चनपटभ न काढीत

असताना...

हे राक्लीज : काय लाचजरवाणी गोष्ट ही! केवढी दःखदायक! आपल्या अत्यंत लाडक्या पत्रांिा

मारे करी मी व्हावं अं? का घेत नाहीय, मी माझाि प्राण? का घेत नाही उडी एखाद्या उघड्याबोडक्या

सळक्यावरून चकवा का धरीत नाही नेम स्वतःच्या काळजावर समशेरीिा? मीि का नाही होत, माझ्या
अपत्याच्या हत्येिा सभड घेणारा? जी वाट पाहाते आहे माझी, ती अपकीती टाळण्यासाठी का स्वतःिे मांस
जाळभ न घेत नाही मी अवनीत?

[थीचसअस येताना चदसतो.]
अरे पण पाहा! मरणाचवषयीच्या या चविारांना आवर घालण्यासाठी माझा आप्त आचण माझा स्नेही

थीचसअसि येतो आहे इकडे . आता दृष्टीस पडणार मी त्याच्या! माझ्या कृत्यािा कलं क त्यािी नजर
चवटाळील. माझा सवांत जीवाभावािा चमत्र आहे तो! काय करू मी? माझ्या ददय शल
े ा कोठला एकांत शोधभ—
उत्तंग पवयतावर, की खोलखोल सागरात? माझं हे मस्तक मला चदवसाच्या प्रकाशापासभन दभ र दडवायला

हवं. मला शरम वाटते आहे माझ्या या काळ्याकट्ट गन्ह्यािी! चनष्ट्पाप माणसाला धोक्यात आणायिी इच्छा
नाही मला. ज्यािा सभड घेतला गेला नाही, अशा हत्येिा शाप माझ्या चमत्राच्या चशरावर मला लादण्यािी
इच्छा नाही.

[हे राक्लीज आपले मस्तक झवयाने आच्छादतो.
थीचसअस आपल्या अनयायांसह प्रवेश करतो.]

थीसीअस : ॲग्म्िचरओन! तझ्या पत्राला यद्धात माझे सहाय्य परचवण्यासाठी बाहे र नदीचकनाऱ्यावर

खडे असले ल्या माझ्या सशस्त्र अथेन्ससेनेसह आलोय मी. अथेन्समध्ये अशी वाता येऊन पोिली की,

चलकसने सेनेसह थीब्सवर स्वारी केली व चसहासन बळकावले . म्हणभन, माझ्या वृद्ध चमत्रा! अधोलोकातभन
माझी सटका केल्यामळे , मी हे राक्लीजिे जे ऋण लागतो, त्याच्या परतिेडीसाठी उत्सक आहे मी.
तम्हाला जर चमत्रांिी गरज असेल चकवा माझ्या हातच्या सेवि
े ी आवश्यकता असेल तर हा तयार आहे मी!

पण, हे काय पाहातोय मी! मृत्यभिे मैदान? गन्ह्यािी पाठ चिरल्यावर आलोय की काय मी? िार उशीर
झालाय का मला? या बालकांना कणी ठार केलं ? आचण ही कणािी पत्नी? लहान बालके, काही
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सैचनकांच्या रांगात लढायला उभी ठाकत नाहीत? मी इथं जे बघतोय, ते खरं म्हणजे यद्ध नव्हे ि हा
चदसतोय केवळ दष्टपणािा पचरपाक!

ॲल्म्फणरओन : काय सांगभ ऑचलव्ह वृक्षांिे मगट धारण करणाच्या टे कडीवरील अथेन्सच्या राजा!
थीणसअस : तमिे पचहले ि शब्द शोकचवव्हल उद्गारासारखे भासतात!
ॲल्म्फणरओन : आकाशािी कऱ्हाडि कोसळलीय आमच्यावर!
थीणसअस : ज्यांच्यासाठी तभ आसवं ढाळतोयस, ती ही मलं कणािी?
ॲल्म्फणरओन : माझा चबिारा पत्र, हाि त्यांिा जन्मदाता आचण त्यानेि ठार मारले त्यांना—

त्यांच्याि चपत्याने आचण कलं चकत झाला आहे तो त्यांच्या रक्तपाताच्या अपराधाने!

थीणसअस : या पेक्षा कमी थरकांप उडवणारं काही सांगता येणार नाही का तम्हाला?
ॲल्म्फणरओन : तसं सांगणं शक्य असतं तर!
थीणसअस : काय ही भीषण घटना!
ॲल्म्फणरओन : आमिं सवय जीवनि चवरून गेलंय वाऱ्यावर!
थीणसअस : काय केलं त्याने! सांगा मला?
ॲल्म्फणरओन : भ्रचमष्टपणाच्या झंझावातात चदशाहीन असा भरकटत गेला तो, आचण त्यािे शर,

बिकळले ले होते सहस्त्रशीषाच्या जहरी रक्तात!

थीणसअस : त्या मागे नक्कीि हात होता हे रािा! पण हा कोण आहे या जड दे हांच्या शेजारी

बसले ला!

ॲल्म्फणरओन : तो हे राक्लीज, माझा पत्र अनेक अिाट कृत्ये करून प्रचसद्धी पावले ला प्राणघातकी

असरांबरोबर फ्ले ग्राच्या मैदानावर नािचवली ज्याने आपली ढाल, दे वांच्या खांद्याला खांदा चभडवभन
समरांगणात!

थीणसअस : याने जे भोगलं य, तसं कधीतरी भोगलं असेल का कणा मानवाने?
ॲल्म्फणरओन : कणीही दसरा मानव नाही आढळणार त्याच्या तोडीिा; अंत नसले ल्या पययटनात

चकवा अिाट सहनशक्तीत.
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थीणसअस : आपले मख का झाकभन घेतो आहे तो आपल्या झवयाने?
ॲल्म्फणरओन :

त्याला शरमल्यासारखं वाटतय
तमच्या उपग्स्थतीत!

आपल्याि आप्तांच्या मागेपढे आचण

आपल्याि अपत्यांच्या सांडले ल्या रक्तासमोर
शरमभन गेलाय तो!

थीणसअस : पण त्याच्या दःखात सहभागी व्हायला, मी आहे इथे. आवरण काढा त्याच्या

मस्तकावरिं!

ॲल्म्फणरओन : माझ्या पत्रा! दभ र कर झगा तझ्या मखावरून! िेकभन दे तो लांब! दाखव स्वतःला

त्या आचदत्याला! [थीचसअसला उद्देशभन] त्याच्या यातनांच्या भाराने सकभन गेले आहे त त्यािे सारे अश्रभ—

माझ्या मला! तझी दाढी, तझे गडघे, तझे हात, यांना स्पशय करून, माझ्या थकले ल्या डोक्यातभन आसवं
चठबकत असताना मी तला चवनचवतो आहे . चसहासारख्या प्रकृतीिा तभ–पण आता हताश होऊन बसला
आहे स! मनोवृत्तीला आवर घाल आपल्या! चप्रय पत्रर।! शोक चवव्हल मनोवृत्ती तला मृत्यभच्या चविाराकडे

ओढभ न नेत आहे , पण असा मागय पत्करणे म्हणजे दे वांना आव्हान दे ण्यासारखे आहे चन पभवीच्या िकांत
आणखी िकांिी भर घालणे आहे केवळ!

थीणसअस : तभ—जो इथे बसला आहे स अतीव दःखात बडभ न–वर बघ आचण आपला िेहरा दाखव

आपल्या स्नेह्याला. कठल्याही काळोखात इतका काळा नाही असणार झगा की जो तझ्या वेदना दडवभ

शकेल. रक्तपाताच्या लांच्छनापासभन मला सावध करण्याकचरता कशाला हात हलवतोयस तझा? तझे शब्द
मला कलं कीत करतील या भीतीने? तझ्या चवजयात मी भागीदार झालो होतो! आता तझ्यावरच्या घोर

संकटात भाग घ्यायला भीती नाही वाटत मला! मला तभ अंधेरातभन प्रकाशाच्या दचनयेत परत आणलं स,
ते व्हाि आपल्या मध्ये हा लागाबांधा चनमाण झाला आहे . ज्यािी कृतज्ञताबद्धी वाढत्या वयाबरोबर कोमे जत

जाते, जो आपल्या सहृदाबरोबर समृद्धी उपभोगील, पण प्रचतकल वाऱ्यात त्याच्या सांगाती जीवनािी नाव

हाकलणार नाही, अशा स्नेह्यािा मी चतरस्कार करतो. िल ये! तझ्या मस्तकावरिे आवरण काढ! ऊठ,
उभा राहा! बघ माझ्याकडे , हे राक्लीज! धीरोदात्त हृदय दे वांिे वा प्रारब्धािे प्रहार सहन करते आचण कि
खात नाही कधीही!

[थीचसअस, हे राक्लीजच्या मस्तकावरील आवरण बाजभला करतो.]
हे राक्लीज : थीचसअस! बचघतलं स ना तभ काय केलं य मी माझ्या तीन पत्रांिे ते!
थीणसअस : सांचगतलय त्यांनी मला चन पाहातोि आहे मी.
हे राक्लीज : मग कशासाठी केलं स तभ माझ मस्तक अनवगंठीत, या चहरण्यगभासमोर?
थीणसअस : जो मत्यय आहे , त्याच्या दोषाने, अमर दे व काही कलं चकत होत नाही.
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हे राक्लीज : अपचवत्र आहे मी. लांब राहा माझ्यापासभन!
थीणसअस : चमत्राच्या शापािा संसगय काही चमत्राला बाधत नाही.
हे राक्लीज : तभ आता माझा स्नेही राहाताि कामा नये. तरी पण एकेकाळी मी तझा स्नेही होतो,

याबद्दल मात्र मला खंत नाही.

थीणसअस : मला चदलस तभ सहाय्य त्यावेळी आता मी तला दे तोय सहानभभती!
हे राक्लीज : ज्या मी–माझे पत्र ठार मारले –त्या माझ्याबद्दल सहानभभती असभ शकते तला?
थीणसअस : होय! त्यावेळिी तझी पचरग्स्थती आता बदलली आहे –मी तझ्यासाठी शोक करतोय.
हे राक्लीज : याहभ नही दै वािे जास्त तडाखे खाऊन पभणय कोसळले ला कणी दसरा माणभस माहीत

आहे तला?

थीणसअस : तझी दःखे इतकी चवस्तृत आहे त की ती भभलोकापासभन स्वगय लोकापयंत पोितील.
हे राक्लीज : म्हणभनि चनधार केलाय मी, की, माझ्या जीचवतािी अखेरी करायिी.
थीणसअस : दे व, तझ्या धमकावण्यांिी परवा करतात असं समजतोस तभ!
हे राक्लीज : मानवी भावनांिी परवा केली आहे कधी दे वाचदकांनी! जमानीत नाही मी दे वत्वाला.
थीणसअस : आळा घाल जरा तझ्या वाणीला. अशी घमेंडखोर भाषा वापरल्याने आणखी कमयभोग

ओढवभन घेशील!

हे राक्लीज : काठोकाठ भरलाय कमयभोगािा प्याला. आणखी आपदांसाठी जागाि नाही.
थीणसअस : काय करणार आहे स तभ! अशा बेपवाईच्या वतयनाने काय साधणार आहे स तभ!

जाणे!

हे राक्लीज : मरण! दसरं काय? जो मी नकताि सोडभ न आलोय, त्या अधोलोकाकडे पन्हा परत

थीणसअस : तभ आता जे बोललास ना, ते एखाद्या सवयसाधारण प्रतीच्या माणसाला शोभेल असे आहे .
हे राक्लीज : आचण तभ-दःखािा स्पशयही न झाले ला तभ–तभ म्हणे दे तो आहे स मला िांगला सल्ला!
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थीणसअस : आजवर जो सवय काही सहन करीत आला तो हे राक्लीजि का बोलतोय हे !
हे राक्लीज : असं, इतकं, या सारख दःख कधीि नाही सोसलं ! सहनशक्तीलाही मयादा

असाव्यात.

थीणसअस : हे राक्लीज—मानवजातीिा सवयश्रेष्ठ स्नेही आचण उपकारकता,—तोि का हा!
हे राक्लीज : मानवजात! काय उपयोग आहे मला त्यांिा! सत्ता आहे ती, हे राच्या हातात.
थीणसअस : तभ—तभ मभढािे मरण पत्करणार? सहन करणार नाही हे लास हे !
हे राक्लीज : ऐक तर मग! तभ मला जो सल्ला दे तो आहे स, त्याला माझा चवरोध का आहे त्यािी

कारणे स्पष्ट करून सांगतो तला. माझे सारे जीवन—पभवीिे आचण सांप्रतिे–मळी अग्स्तत्वाति यायला कसे

नको होते ते चवशद करतो. पचहलं म्हणजे, मी माझ्या चपत्यािा पत्र आहे . जेव्हा ॲग्म्िचरओनने माझी आई
अल्कमे नी चहच्याशी चववाह केला, ते व्हा चतच्या चपत्याच्या हत्येिा दोषा, त्याच्या चशरावर होता म्हणभन तो
शाचपत होता. एखादे घराणे जेव्हा डळमळीत पायावर उभे असते ते व्हा त्यातील माणसांना ऊर्मजतावस्था

येत नाही. नंतर झ्यभसने—जो कोण झ्यभस असेल त्याने-हे राच्या वैरािे लक्ष्य होण्यासाठीि जणभ, माझे

चपतृत्व पत्करले . ॲग्म्िचरओन! त्रस्त होऊ नकोस मी तलाि माझा चपता समजतो, झ्यभसला नाही—नंतर
मी जेव्हा अगदी आईच्या अंगावर चपणारा तान्हा बालक होतो ते व्हा स्वगाच्या राणीने माझा नाश दावा

म्हणभन, भयानक डोळ्यांिे काळसपय, माझ्या पाळण्यात सोडले . मी जेव्हा मोठा झालो आचण अंगाने िांगला

भरू लागलो ते व्हा कोणकोणत्या अिाट साहसातभन मी पार झालो हे तपचशलवार सांगायला हवेि का?
चसह, तीन दे हांिे राक्षस, िार खभर असले ला सेन्टॉरांिा काचिला—सवाशी मी झज
ं चदली आचण सवािा
पराभव करून पनः पन्हा चवजयी झालो, तोडले ल्या मस्तकांच्या जागी पन्हा नवीन चनमाण होणाऱ्या अनेक

मस्तकांनी मंचडत अशा सहस्त्रशीषालाही मी मृत्यभच्या सदनास पाठवलं . शेवटी यचरग्स्थअसच्या शब्दानसार
मृतलोकातील तीन मंडक्यांच्या संरक्षक श्वानाला पकडभ न पृर्थवीवर ओढभ न आणण्यासाठी चतचमराच्छाचदत
प्रदे शांवर िाल करून अन्य अनेक पराक्रमांवर कळस िढचवला आचण आता अंचतम अचरष्ट म्हणभन आमच्या

या दरािारांिे वसचतस्थान बनले ल्या घराच्या चशरावर माझ्या पत्रांच्या हत्येिा कळस िढचवला. आता मला
दसरा पयायि उरला नाही. माझ्या चप्रय थीब्समध्ये वास्तव्य करायला आता मी पात्र नाही. आत्यंचतक
अपचवत्रतेने लडबडले ला आहे मी. मी जरी येथे राचहलो, तरी कठल्याही मंचदरात प्रवेश करू शकणार नाही
मी. स्नेह्यांच्या मे ळाव्यात मला सामील होता येणार नाही. शाचपत अशा माझ्याशी कणी बोलायलाही धजणार
नाही. मग काय मी ॲरगॉसमध्ये जावे? ते थभन तर मी आधीि हद्दपार झालो आहे . मग दसऱ्या कठल्यातरी

शहरात जायिा प्रयत्न करावा काय मी? चतथे जाऊन ते थील भेकड अचहताितकांच्या कटाक्षांना तडाड
द्यावे? लोकांनी ज्याच्याकडे बोटे दाखवावी असा, हे टाळणीच्या उल्लेखांिा काटे री चपजऱ्यातला कैदी बनभन

राहावे? ‘हाि ना तो झ्यभसिा पत्र! ज्याने आपल्या पत्नीला चन मलांना ठार मारलं ! तो नको इथे राहायला!

रोग पडो त्याच्यावर!’ आपल्या सवंगड्यांसमवेत ज्याने िक्त सखि भोगले आहे , अशा माणसाला,
पचरग्स्थतीतला हा असा बदल अत्यंत कटभ वाटतो. ददै व ज्याच्या हाडीमासी चखळले ले असते त्याला
त्याच्या यातना जाणवति नाहीत. सतत सहन करीत राहाणे हा त्यािा स्थायीभावि होऊन बसतो.
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ओः! मला चदसतो आहे , काय कमयभोग माझ्यापढे वाढभ न ठे वलाय तो! प्रत्यक्ष भभ-दे वीला वािा

िटे ल आचण ती ओरडे ल, ‘स्पशय करू नकोस मला!’ सागर आचण उड्या टाकणारे प्रपात खवळभ न गजंतील,
‘लांब हो! दभ र हो!’ माझा होणार आहे , अचवरत गोलगोल भटकणारा, आपल्या िक्राला जखडले ला

इग्क्झऑन! चजथे मी थोरपदास िढभ न सरवात राहात होतो त्या हे लासने मला या अवस्थेत पाहभ नये हे ि
चकतीतरी जास्त उत्तम. का जगावे मी? काय अथय आहे अशा दळभद्री, कलं चकत जीवनाला! आता झ्यभसिी
पत्नी चदमाखात झगमगणारी हे रा–हषयभचरत होरून नाित आपल्या पैजाराने ऑचलम्पस हदरवभन टाको!
हे लासमधल्या अग्रगण्य माणसाला त्याच्या उच्चासनासकट चतने जचमनीवर खेिले आहे व आपल्या अंतरीिी
आस परी केली आहे . अशा दे वािी कोण करील पभजा अन प्राथयना? झ्यभसचवषयीच्या आकसाने, त्याने

दसरीिी शय्या सजचवली याबद्दलच्या मत्सराने, कठलाही अपराध नसताना स्वदे शाच्या तारणहारालाि
चतने सवयनाशाच्या गतेत िेकभन चदले .

श्रेष्ठीवृन्द्द : या सवय घटनांिे कारण, तला स्पष्टपणे कळभ न आले आहे , त्याप्रमाणे, खद्द स्वगािी

राणीि आहे . दसरं कणीही नाही.

थीणसअस : तभ जे काही म्हणालास, ते सवय मला समजते आहे . पण तरीही तझ्या मरणाच्या इच्छे िी

तरिदारी मी करू शकत नाही. उलट, चजवंत राहभ न कमयभोग सोसायिा सल्ला मी तला दे त आहे .
योगायोगापायी कलं क लागला नाही असा माणभस या जगात नाही. जर महाकवीवर चवश्वास ठे वायिा

असेल तर असं चदसतं की कोणता दे वही कलं करचहत असभ शकत नाही. आपआपसात व्यचभिारी प्रेमािी
चशकार दे वसद्धा झाले ले नाहीत का? चसहासनाच्या प्राप्तीसाठी बेड्या िढवभन चपतृत्वािा अवमानसद्धा
दे वांनी केला आहे ना? आचण तरीही त्यानी काही ऑचलम्पसवर वास्तव्य करण्यािे सोडभ न चदले ले नाही!

आचण जरी त्यांनी पातके केली असली तरी, ते ती, एवढी काही मनाला लावभन घेऊन बसले ले नाहीत! तभ

केवळ एक मानव असभनही चनयतीचवरुद्ध ओरडतोस; पण दे व काही तसा ओरडा करीत नाहीत. आता यावर
तझ्या बिावािे उत्तर काय आहे , ते बोल! ठीक तर मग कर, कायद्यािे पालन आचण जा थीब्स सोडभ न आचण

माझ्याबरोबर अथेन्सला पॅलासच्या गढीवर ये. चतथे मी हत्येच्या पापापासभन तझे शद्धीकरण करीन. तला
राहायला जागा आचण संपत्ती दे ईन; आचण चमनोटोरला ठार मारून मी जेव्हा नागचरकांच्या िौदा अपत्यांिे
प्राण वािवले ते व्हा त्या नागचरकानी मला जी मालमत्ता चदली, ती सारी, मी तला दे ईन माझ्या दे शभर जे जे

भभ-प्रदे श माझ्या नावे केले ले आहे त, ते सारे यापढे तझे होतील आचण तभ हयात आहे स तोपयंत ते तझ्याि
नावाने ओळखले जातील. तभ जेव्हा मृत्यभकडे प्रयाण करशील. ते व्हा अथेन्सिे राज्य, उदात्त, गंभीर
यज्ञयागाने आचण चशलास्तंभ स्मारकाने तझ्या स्मृतींिा सन्मान करील. एका वीर योद्धाला केले ल्या
सहाय्याबद्दल हे लासच्या रचहवाशांत आपलं नाव व्हावं हा आमच्या नागचरकांना त्यांिा गौरवि वाटे ल. तभ
माझे प्राण वािवले स! आता तला चमत्रािी गरज आहे . तर मग मला माझी कृतज्ञता प्रगट करू दे . दे व जेव्हा
आपल्याला मानतात ते व्हा आपल्याला चमत्रािी गरज भासत नाही. दै वी सहाय्यि परे से असते ते जेव्हा चदले
जाते ते व्हा.

हे राक्लीज : दे वांबद्दल तभ जे काही म्हणतोस, ते दभ रान्वयानेही िारि थोडे ससंबद्ध आहे . दे व

अनैचतक प्रेम िालवभन घेतात यावर माझा चवश्वास नाही. त्या बेड्या िढचवण्याच्या परंपरागत कथाही दे वांना
न शोभेशा आहे त. मी त्या कधीही चवश्वसनीय मानल्या नाहीत व पढे ही मानणार नाही. तसेि कोणताही दे व

दसऱ्या दे वावर जलभ म करतो, यावर माझा चवश्वास नाही. दे व जर खराखरा दे व असेल तर त्याला कसलीि
गरज भासणार नाही. त्या सवय कवींच्या कग्ल्पत भाकड–कथा आहे त. कीव येते मला असल्या गोष्टींिी.
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पण घोर चनराशेने मी व्याप्त असलो तरीही मनात चविार करतो आहे या गोष्टीवर. आत्महत्या करणे

म्हणजे चनचिति भेकडािे कृत्य–कारण ज्याला चनयतीच्या तडाख्यांना तडाड दे ता येत नाही तो कणाही

माणसाने उिलले ल्या भाल्यासमोरही थरथर कापणारि. माझ्या मृत्यभिी मी शांतपणे प्रतीक्षा करीत राहीन;
आचण तझ्याबरोबर अथेन्सला येईन; तझ्या उदार दे णवयांबद्दल मी तझे मनःपभवयक आभार मानतो, थीचसअस!
यातना आचण मरगळ यांिे िटके मला जाणवले ले आहे त. मी कधीही कठले ही कायय अंगाबाहे र टाकले ले

नाही. आजपयंत माझ्या नेत्रांत कधी आसवे येऊ चदली नाहीत. अखेर मला आसवं सांडावी लागतील असं

क्वचिति वाटलं होतं. आपण भावयेदेवतेिे दास आहोत आचण आपल्यावर लादले ल्या शृख
ं ला, आपण
मकाट्याने वागचवल्याि पाचहजेत शरीरावर.

चपताजी! थीब्समधभन मी हद्दपार झालोय, हे तम्ही पाहाताि आहा. ते व्हा, त्यांिे जडदे ह उिला;

अंत्यचवधीसाठी त्यांना वस्त्रांत लपेटा आचण त्यांना मभठमाती द्या; आसवांनी त्यांिा सन्मान करा. मी हे सारं
त्यांच्यासाठी करायला मला कायद्याने बंदी आहे . त्यांना आपल्या माते च्या चमठीत चवसावभ द्या, अगदी चतच्या

छातीजवळ. अजाणता मी मायले करांिी ताटातभट केली. आता तरी होऊ दे त्यांिे हे असे दःखी मीलन!
त्यांना तम्ही मभठमाती चदल्यावर थीब्समध्येि वास्तव्य करा आचण माझ्या दःखात मला साथ दे ण्यासाठी
तमच्या दःखी जीवनातही तमच्या हृदयाला धीर धरता येईल असे करा.

बाळानो! ज्या मी तम्हाला जीवन चदले त्या मीि तमच्याकडभ न ते चहरावभन घेतले . माझी सवय थोर

आचण नावाजले ली वीरकृत्ये—तम्हाला मानसन्मानािे जीवन प्राप्त व्हावे—हा तम्हाला चमळणारा सवोत्कृष्ट

वारसा ठरावा म्हणभन मी केले ले कष्ट—या सगळ्यांनी काही भलं साधलं नाही तमिं. आचण तभ! माझी पत्नी!
आपल्या परस्पर प्रीतीशी इतकी एकचनष्ठ! त्या प्रीतीिा काय क्रभर शेवट केला मी हा! इतकी सारी वषे तभ

एकाकी अशी, एकचनष्ठेने वाट पाचहलीस—त्यािी परतिेड ही अशी केली गेली! पत्नीच्या, पत्रांच्या
वाट्याला केवढं घोर दःख आलं हे ! एकदा िंबभ दे तम्हाला–हाय! केवढे मधर पण केवढे क्ले शदायक! माझे

धनष्ट्य! ज्याच्यावर मी प्रीत केली आचण ज्याच्या संगतीत सारे जीवन व्यतीत केले —पण आता घृणा येत
आहे त्यािी मला!

काय करू मी! हे जवळ ठे ऊ का त्याग करू त्यांिा? माझ्या कशीशी लटकले ले हे धनष्ट्य मला

म्हणत राहील, माझ्या सहाय्याने तभ तझ्या पत्नीला चन अपत्यांना ठार केले स; मला जवळ बाळगणं म्हणजे

त्यांच्या प्राणघातक्याला जवळ ठे वणं. तर मग मी त्याला जपभन ठे वन
भ नेहमी कसे जवळ बाळगभ? कसे
समथयन करू मी या कृत्यािे! आचण तरीही कणीि ज्यािी बरोबरी करू शकणार नाही अशी हे लासमधील

वीरकृत्ये मी या माझ्या धनष्ट्याने केली, त्यािा त्याग केल्यावर मी खाली मान घालभ न माझ्या वैऱ्यांना शरण
जावे आचण मृत्यमखी पडावे काय? नाही; कधीही नाही. हे धनष्ट्य हा मला मनस्ताप आहे ; तरीही मला ते
दभ र करवत नाही.

थीचसअस! माझ्यावर आणखी एक मे हेरबानी करण्यासाठी मी तला चवनचवतो. माझ्या बरोबर

अॅगासला ये आचण शेरबेरसला वर खेिभन आणण्याबद्दलच्या पाचरतोचषकावरील माझ्या हक्काला पाचठबा दे .
एकले पण आचण दःख, या जोडगोळीिी मला भीती वाटते . कॅडमस भभमी! थीब्सच्या नागचरकांनो!
औध्वयदेचहकाच्या वेळच्या पोषाखात चशरोमंडन करून या. या अपत्यांच्या दिनचवधीला आपल्या उपग्स्थतीने
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मान द्या. या मृतांसाठी—आचण माझ्यासाठीही—एकमखाने शोक करा. कारण हे राच्या क्रौयाने आचण
चनयतीच्या इच्छे ने आम्ही सवय कोसळभ न पडलो आहोत—एकाि मरणात संलवन झाले ले आहोत.
थीणसअस : यातना सोसणाऱ्या माझ्या चमत्रा! ऊठ, उभा राहा आता. परे झाला शोक!
हे राक्लीज : उठवत नाही मला. इथेि चखळभ न बसलोय जसा काही मी.
थीणसअस : खरे आहे ! सामर्थययवानही ददै वाने पंगभ होतात.
हे राक्लीज : ज्याला दःखािी जाणीवि होत नाही अशा पत्थरांत रूपांतर होऊन मला इथं राहाता

आलं असतं तर!

थीणसअस : आता पढे काही बोलभ नकोस. तझा हात दे माझ्या हातात. मी तला आधार दे तो.
हे राक्लीज : नको! संभाळ! तझ्या कपड्यांना माझा स्पशय म्हणजे अमंगल प्रदभ षण!
थीणसअस : मग माझ्यावरि पसभन काढ तझी सगळी अपचवत्रता. अगदी सगळी! मी घाबरून

चतच्यापासभन मागे सरकणार नाही.

हे राक्लीज : मला पत्र नाहीत आता; पण मी तलाि माझा पत्र मानतो.
थीणसअस : तझा बाहभ माझ्या मानेभोवती टाक. िालताना माझ्यावर भार टाक.
हे राक्लीज : दोन चमत्र एका जोखडाखाली—त्यातला एक मात्र आहे आपत्तीखाली वाकले ला.

चपताजी! नचशबाने माणसाला लाभावा असा आहे हा चमत्र.

ॲल्म्फणरओन : ज्या भभमीने त्याला वाढवलं ती भभमी थोर मानवांच्या एका पऱ्या वंशािी धास्त्री आहे .
हे राक्लीज : थीचसअस! जरा मागे चिरू दे मला. मला माझे पत्र पाहावयािे आहे त.
थीणसअस : का बरं? त्यांच्याकडे पाहाताना अद्यापही—तझ्या अंतःकरणाला बरं वाटे ल म्हणतोस?
हे राक्लीज : मला पाहायिंि त्यांना अन् चपताजींनाही चमठी मारायिीय.
ॲल्म्फणरओन : माझ्या मला! हा येथे आहे मी! तझी जी इच्छा, तीि माझीही इच्छा आहे .
थीणसअस : िल ये हे राक्लीज! एकेकाळी जे सारं तभं सोसलं स, भोगलं स, त्यािा चवसर पडला की

काय तला?
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हे राक्लीज : मी आजपयंत ज्याला तडाड चदलं , त्यािी बरोबरी नाही होणार या व्यथेशी.
थीणसअस : हे असले बायकी अश्रभ तझ्या डोळयांत पाचहले तर माणसे कमी ले खतील तला!
हे राक्लीज : तभ मला टाकभन बोलतो आहे स! हे ि का ऐकायला चजवंत राचहलो मी! मला वाटतं,

एकेकाळी तभ माझा चतरस्कार करीत नव्हतास!

थीणसअस : अरे , वागतोि आहे स तसा तभ! ओढवभन घेतो आहे स चतरस्कार आपल्यावर. तो पभवीिा

हे राक्लीज कठे आहे आता?

हे राक्लीज : हे डीजमध्ये तभ बंदी म्हणभन कारागृहात होतास, ते व्हा तझ्या धैयािी कमान चकतपत

होती उं ि?

मी.

थीणसअस : छे रे ! उं ि कठली! ते व्हा तर माझी चहम्मत अगदी पार खिभन पभणय दबळा झालो होतो

हे राक्लीज : आचण आता तभि मला सांगतो आहे स की मी मात्र पार चिरडभ न, खिभन गेलो आहे

संकटाखाली म्हणभन?

थीणसअस : बरं बाबा! िल तर मग पढे !
हे राक्लीज : चनरोप घेतो आता चपताजी!
ॲल्म्फणरओन : चनरोप असो तला माझ्या चप्रय बाळा!
हे राक्लीज : माझ्या पत्रांना मभठमाती द्या.
ॲल्म्फणरओन : ती मी दे ईन. पण मला रे कोण मभठमाती दे णार?
हे राक्लीज : मी दईन.
ॲल्म्फणरओन : खरंि तभ परत येशील? केव्हा?
हे राक्लीज : तम्ही त्यांना मभठमाती चदल्यावर कणाला तरी मी थीब्समध्ये पाठवीन आचण तम्हाला

अथेन्समध्ये घेऊन येईन. आता त्यािे जडदे ह आत घ्या. भभमीला त्यांिा भार जड वाटतोय. मी ज्याने आपले

घर अधमपणे उजाड केले असा-मी-मोठ्या गलबताला बांधले ले , वादळात मोडतोड झाले ले गलबत जसे

त्याच्या मागभन ओढले जाते , तसा मी, थीचसअसच्या जागे जात आहे . जर कणी मानव, आपल्या जवळच्या

संपत्तीला चकवा सत्तेला आपल्या सच्च्या स्नेह्यापेक्षा अचधक मभल्यवान समजत असेल तर—तर तो वेडाि
म्हटला पाचहजे.
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[जातात]
श्रेष्ठीवाद्यवृन्द्द :
अवचरत अश्रपात करीत आचण शोक करीत
चनघालो आम्हीही.

कारण आज गमावला आहे आम्ही

आमिा सवांत उमदा चमत्र!
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हे राक्लीज (णिििे )
(१) अल्काअस : [Alcaeus] : ॲग्म्िचरओनिा चपता
(२) ॲिलस : [Atlas] : आचफ्रकेतील एक पवयत, पौराचणककाली हा पवयत नसभन एक चधप्पाड

राक्षस होता. दे वांशी त्याने यद्ध केले म्हणभन, दे वांनी त्याला त्या चठकाणी स्वगय तोलभ न धरण्यािी चशक्षा

िमावली. त्याप्रमाणे अॅटलस त्या चठकाणी उभा राचहला व स्वगय तोलभ न धरू लागला. अॅटलसला

सवणयिळे कोठे आहे त हे माहीत होते, ती िळे आणभन दे ण्यास तो तयारही होता, पण मग स्वगय कोण तोलभ न
धरणार ही अडिण आली म्हणभन हे राक्लीजने स्वतः स्वगय तोलभ न धरला व अॅटलसला त्याने सवणयिळे
आणावयास पाठचवले .

(३) अनारस : [Anaurus] : एका नदीिे नाव
(४) ॲथीनी : [Athene] : एक ग्रीक दे वता. चतला पॅलस ॲथीनी असे म्हणतात. झ्यभस व मे चटस

यांिी ही कन्या. झ्यभसने चतच्या आईला खाऊन टाकल्यानंतर झ्यभसच्या मस्तकापासभन अॅथीनीिा जन्म
झाला. ॲथेन्सशहरिी ती संरक्षक दे वता होती. हस्तकला कौशल्यािीही तीि दे वता होती.. तसेि
शहाणपणा व बद्धी यांनी दे वताही तीि असल्याने

नागचरकांिे िातयािे व बचद्धमान प्रश्न

सोडचवण्याबाबतच्या अडिणींिी दे वता म्हणभन चतलाि मान चमळभ लागला. ती कमारी दे वी म्हणभन ज्ञात

असली तरी राज्यातील प्राण्यांिी पैदास व िळिळावळीिी चनर्ममती यावर चतिीि सत्ता असे. ती यद्धदे वता
म्हणभनही मानली जाई. प्रत्येक िार वषानी ऑगस्ट मचहन्यात अथेन्स येथे चतिी जत्रा भरते . रोमन्स चतलाि
आपली चमनव्हा दे वता मानतात.

(५) अॅम्फेनी [Amphanae] : सायकनसिे वसचतस्थान.
(६) ॲमे झॉन [Amazons] : आचफ्रका खंडातील एका दे शात स्त्रीराज्य होते . या राज्यातील

चस्त्रयांना अॅमेझॉन म्हणत. त्या शभर व लढवय्या असभन अनेक मोठमोठ्या शहरांवर त्यािा अंमल होता.
त्यांच्यामध्ये अशी चवशेष िाल होती की जन्माला आले ल्या अपत्यापैकी मली ठे वावयाच्या व मलगे मारून
टाकायिे. या स्त्री-राज्यािी राणी चहपोचलटा या राणीिा कमरपट्टा आणण्यासाठी हे राक्लीज गेला होता.

राणी कमरपट्टा द्यायला तयार होती पण चतच्या अनयायांना हे न आवडभ न त्यांनी हे राक्लीजवर हल्ला केला.
त्यात हे राक्लीजने राणीला ठार केली व कमरपट्टा आणला.

(७) अॅरीस [Ares] : ग्रीक लोकांिा यद्धािा अचधष्ठाता दे व. रोमन याला मासय म्हणभन ओळखतात,

हा झ्यभस व हीरा यांिा पत्र. जचमनीतभन वर आले ली थीब्सिी माणसे या दे वाला मानीत. त्यामळे त्यािी पभजा

िक्त थीब्स मध्ये होत असे, रायच्या यद्धात या दे वाने प्रत्यक्ष भाग घेतला होता ते व्हा–डायाचमडीजने याला
जखमी केले होते.

(८) अॅसोिस : [Asopus] : अॅसोपस नदीच्या पाण्यातील जलदे वता (चनम्िस) या काहीशा

कचनष्ठ प्रतीच्या दे वता ‘उपवर तरुण मली’ अशा अथीही चनम्िस हा शब्द वापरतात. वन, पवयत व जल
यांच्या नचजक या दे वतांिे वास्तव्य असते .
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(९) ऑलीम्िस : [Olympus] : ऑचलम्पस पवयत हे ग्रीकदे वदे वतांिे जन्मस्थान. या पवयतावर झ्यभस

या दे वािे वास्तव्य आहे . तो दे व व मानव यांिा चपता. ऑचलग्म्पक या जगप्रचसद्ध खेळांिा जन्म येथभनि
झाला. खद्द ज्यचपटरने हे खेळ प्रिारात आणले .

(१०) इनोनी [Oenone] प्रायमिा कप्रचसद्ध मलगा पॅरीस यािी ही धमयपत्नी रॉयच्या नाशास

कारण झाले ल्या हे लनला पळवभन आणल्यानंतर पॅरीसने इनोनीला सोडभ न चदले . लढाईत हे राक्लीजच्या
बाणांनी पॅरीसला प्राणघातक जखम झाली ते व्हा त्याला इनोनीिी आठवण झाली इनोनी त्या चठकाणी
आली, पण चतला नवऱ्यािी दया येण्याऐवजी त्यािा चतटकारा आला. चतने त्यािी जखम बांधली नाही वा
औषधोपिारही केला नाही. अखेर, त्या जखमांनी पॅचरसिर। अंत झाला ते व्हा इनोनीला खराखरा पिात्ताप
झाला व चतने आत्महत्या केली.

(११) इल्क्झओन [Ixion] : एका दं तकथेनसार थेसलीिा राजा. त्याने आपल्या सासऱ्यािा खभन

केला ते व्हा जनते ने त्यािी छीथभ केली. पण झ्यभसला दया येऊन त्याने या राजाला ऑचलम्पस येथे नेले. पण

कृतघ्न इग्क्सओनने झ्यभच्या आदराचतर्थयािा गैरिायदा घेऊन त्यािी पत्नी हीरा, चहच्यावर पापदृष्टी ठे वली.
हीरा समजभन त्याने एका ढगाला कवटाळले व त्यातभन एका सेन्टॉरिा जन्म झाला. त्याच्या या

अपराधाबद्दल मृत्यभनंतर अधोलोकात त्याला कडक चशक्षा करण्यात आली. सदै व चिरत राहणाऱ्या एका
अवाढव्य िाकाला त्याला जखडभ न टाकल्यामळे त्याला त्या िक्राबरोबर सारखे चिरत रहावे लागे.

(१२) इले ल्क्रओन [Electryon] : हा चमचसनीिा राजा व ॲग्म्िचरओनिा िलता. गैरसमजतीमळे

ॲग्म्िचरओनच्या हातभन हा मारला गेला, ते व्हा ॲग्म्िचरओनला हद्दपार व्हावे लागले . याच्या मलीिे
ॲग्म्िचरओनवर प्रेम होते . तीही त्याच्याि बरोबर पळभ न गेली.

(१३) इरीणथया : [Erytheia] : एक प्रचसद्ध बेट. गेचरऑनिे वसचतस्थान.
(१४) इस्मे नस [Ismenus] : चबओचशयामधील एक छोटी नदी. चडसेच्या थीब्सच्या लोककथांतील

प्रचसद्ध झरा इस्मे नसला येऊन चमळतो.

(१५) एिना [Etna]: एक ज्वालामखी पवयत. या पवयताखाली सायक्लोप्स नावािे राक्षस राहात

असत. ॲपोलोच्या वैद्यक-शास्त्रचनष्ट्णात मलगा इस्यले चपअस हा ज्यचपटरच्या ज्या बाणाला बळी गेला, तो
बाण, या राक्षसांनीि बनचवले ला. हे राक्षस एटना पवयताखाली राहभ न शस्त्रास्त्रे बनचवतात. त्यामळे ि या

पवयताच्या ज्वालामखीतभन ज्वाला व धरािे लोट बाहे र पडतात अशी समजभत आहे . एटना हा सवांत जना
पवयत.

(१६) एन्द्सेलॅरस [Enceladus] : शंभर बाहभ असले ला राक्षस, त्याने झ्यभसचवरुद्ध बंड केले व

भीतीने तो चसचसली येथे पळभ न गेला. ते व्हा एका प्रिंड चवद्यत्पाताने ॲचथनीने त्याला जागिेजागी चखळवभन
ठे वले व एटना पवयताखाली गाडभ न टाकले . हीि कामचगरी झ्यभसने केली, अशीही कथा आहे .
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(१७) ओकाणलया [Oechalia] : थेचसलीतील एक शहर. कांहींच्या मते हे शहर मे सेचनआमध्ये तर

कांटींच्या मते यबोइआमध्ये होते .

(१८) क्रेओन [Creon] : थीब्सच्या राज्यासाठी आपला बळी दे णाऱ्या चमनीचसअसिा हा चपता.

प्रथमपासभनि हा ईचटऑक्लीजच्या बाजभिा असल्याने ईचटऑक्लीज व पॉलीचनसस आपापसात लढभ न मरण

पावल्यावर हा स्वतःि थीब्सिा राजा झाला. ईचटऑक्लीजच्या प्रेताला याने सन्मानाने मभठमाती चदली पण
पॉलीचनससच्या मृत शरीरािी चवटं बना केली. त्याला मभठमाती द्यायिी भाषा करणारालाही दे हांत शासन
चदले जाईल असे सांचगतले होते . त्याप्रमाणे ॲग्न्टगॉनीलाही त्याने चजवंतपणे गहे त कडाडले .

(१९) कॅडमस : (Cadmus) ग्रीक वीर परुष चिचनचशआ (Phoenicia) व राजा एचजनॉर यांिा हा

मलगा व यरोपािा भाऊ. यरोपाला ज्यचपटरने पळवभन नेल्यावर कॅडमस, चतच्या शोधासाठी बाहे र पडला
पण चतिा पत्ता न लागल्याने चनराश झाला व त्यावेळी झाले ल्या दै वी वाणीप्रमाणे एका गाईच्यामागे तो पेनोप
मैदानावर आला. चतथे एका सपयराजाला ठार मारून त्यािे दात जचमनीवर परल्यावर त्यातभन जे चशपाई

आले त्यातील पाि चशपायांच्या सहाय्याने त्याने थीब्सशहर वसचवले . एका अथी हाि थीब्सशहरािा जनक
व त्या शहरातील एका बचलष्ठ वंशािा संस्थापक. हातभन घडले ल्या पापक्षालनाथय त्याने आठ वषे तप केले .
व्हीनसिी मलगी हामोचनया, ही त्यािी पत्नी. त्याला पॉचलकोरस हा पत्र व इनो, अॅचटनी, ॲगॅवे व सेमेले या
िार कन्या होत्या. त्याने जो सपय मारला तो मासय या दे वािा असल्याने मासयिा त्याच्यावर राग होता. त्यामळे

कॅडमसला संसारसख चमळाले नाही. त्यािी मले व नातवंडे त्याच्या दे खत गेली. शेवटी त्याला व त्याच्या
पत्नीलाही सपययोनीत प्रवेश करावा लागला.

(२०) कोणरन्द्थ (Corinth) : ग्रीसमधील आखात व शहर येथील राजा चससीिस याला त्याने

केले ल्या काही अपराधाबद्दल अधोलोकात कडक चशक्षा दे ण्यात आली होती.

(२१) गािाऱया कुमाणरका (Singing Maidens) : ज्यभनोच्या चववाहाच्या वेळी पृर्थवीवरील दे वतांनी

चतला काही संदर सवणयिळे नजर केली होती. या िळांवर कणी हल्ला करू नये म्हणभन एक भयानक
चवषारी सपय तडाडातभन दाहक ज्वालांिे िभत्कार टाकीत त्या झाडा; भोवती चवळखा घालभ न बसले ला असे व

तीन दे खण्या कमाचरका गाणी म्हणत जाणाऱ्या येणाऱ्यावर लक्ष ठे वन
भ असत. हे राक्लीजने अॅटलस
राक्षसाच्या सहाय्याने ती सवणयिळे चमळचवली.

(२२) गॉरगॉन ऑफ नाइि [Gorgon of Night] : तीन भयंकर राक्षचशणीपैकी एक यांच्या

मस्तकाभोवती केसांऐवजी साप असत.

(२३) ग्रे सेस [Graces] समृद्धी आणणाऱ्या ग्रीक दे वता Agalia (तजेला) Evphrosyne (आनंद)

व Thalia (यौवन) अशा या तीन समृद्धी दे वता, झ्यभस आचण हीराच्या मली. सवयसाधारणपणे या आकषयकता

व सौंदयय (Charm & Beauty) यांच्या दे वता. त्यामळे त्यांिा संबध
ं ॲफ्रोडायटी व हार्ममस या दे वतांशी
येतो.

(२४) चौदा मुले [Fourteen Children] : क्रीट बेटावरील िक्रव्यभहात अधा बलीवदय व अधा मानव

अशा आकारािा एक क्रभर राक्षस होता. त्याने आपल्या प्रिंड सामर्थयाने व दष्टवृत्तीने त्या बेटांत चललक्षण
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दहशत उत्पन्न केली होती. क्रीटिा राजा शेजारच्या अथेन्स शहरातभन या राक्षसासाठी प्रचतवषी एक

िमत्काचरक खंडणी वसभल करीत असे. ही खंडणी म्हणजे सात तरुण मलगे व सात कमाचरका; ही िौदा

मले चिठ्या टाकभन चनवडली जात; व तीि राक्षसािी मेजवानी असे. थीचसअस या मलातलाि एक म्हणभन
गेला व त्याने त्या प्रिंड व दष्ट राक्षसाला ठार केले . अशा प्रकारे अथेन्यमधील सात तरुण मले व सात
तरुण कमाचरका, यांिे प्राण त्याने कायमिे वािवले .

(२५) झ्यूस [Zeus] : आकाश व हवामान या संबंधीिा प्रािीन ग्रीकांिा दे व. वातावरणातील सवय

घडामोडींिा हा अचधष्ठाता. प्रािीन कल्पनांनसार क्रोनोस आचण ऱ्हे आ यांिा पत्र. वचडलांना राज्यपदावरून

दभ र केल्यावर याने पृर्थवीिे राज्य आपल्याकडे घेतले . यािा जन्म क्रीटमध्ये झाला. चडचमटर, हीरा व
हे ग्स्टआ या त्याच्या भचगनी व पत्नीही. अॅपोलो, आर्मटचमस, अॅरीस व अथीना ही दे व–दे वता त्यािीि
अपत्ये.

झ्यभसिे वास्तव्य ऑचलम्पस पवयतावर असते . झ्यभस हा दे व व मानव यांिा चपता. गरुडपक्षी ओक वृक्ष

व पवयतचशखरे ही त्यािी प्रतीके आचण शेळी, बैल व गाय हे आवडते हव्य बळी.

अॅग्म्िचरओन हा टॅ चिअन्सचवरुद्ध लढत असताना झ्यभसने अॅग्म्िचरओनसारखा वेष केला आचण

अॅग्म्िचरओनिी पत्नी अल्कमे नी इच्याशी सखशय्या केली. त्यातभन हे राक्लीजिा जन्म झाला.

(२६) तीन धडांचे गे रॉन [Three Bodied Geryon] : तीन धडे असले ला एक राक्षस. हा एचरचथया

बेटािा राजा. आपल्या ताम्रवणाच्या पशधनािा कळप राखण्यािे काम, हा करीत असे. हे राक्लीजने याला
ठार मारून यािे पशधन पळवले .

(२७) िॅ णफअन्द्स [Taphians] : यांच्यासी लढत असताना अल्कमे नीिे सवय भाऊ मारले गेले.

अपवाद म्हणभन िक्त एकि भाऊ वािला. टॅ चिअन्यिा सभड उगवभन भ्रातृहत्येिे पचरमाजयन केल्याचशवाय मी

आपल्याशी चववाह करणार नाही अशी अटि अल्केमनीने घातल्याने अॅग्म्िचरओनला, टॅ चिअन्सचवरुद्ध
हत्यार उिलणे भागि पडले . यालढ्यात ॲग्म्िचरओनला सहजी जय चमळाला नसता पण टॅ चिअन्सिी
राजकन्या कोमे थो (Comaetho) चहने ॲग्म्िचरओनवरील प्रेमामळे आपल्या वचडलांना अमर करणारा

सोनेरी केसांिा झपका आणभन तो ॲग्म्िचरओनच्या हवाली केला. त्यानंतर मगि ॲग्म्िचरओनने
टॅ चिअन्सवर जय चमळवला.

(२८) णिरॅ नस [Taenarus] : ग्रीसच्या दचक्षण भागातील एक शहर. हे एका सयळक्यावर वसले ले

आहे . त्या सळक्यावर याि नावािी एक गहा आहे . या गहे तभन हे राक्लीजने सैरबेरेसला ओढीत वर आणले .
(२९) डफीज [Dirphys] : एचजअन समद्रातील सवांत मोठे बेट.

(३०) डायॉणमडीज [Diomedes] : थ्रेसमधील चबस्टोनांिा (Bistones) राजा. याच्या रथाला

घोड्या जपले ल्या असत. या घोड्या अत्यंत मस्तवाल असभन त्यांना नर मांसािी िटक लागले ली होती,
हे राक्लीजने या घोड्यांना त्यांच्याि मालकािे मांस खाऊ घातले . ते व्हा त्यांिी नरमांसािी िटक गेली.
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(३१) डॅ नॉस [Danaus] : इचजप्तिा राजा इचजप्टस यािा हा जळा भाऊ. डॅ नॉसला पन्नास कन्या

होत्या तर इचजप्टसला पन्नास पत्र होते . इचजप्टसच्या पन्नास पत्रांिी डॅ नॉसला भीती वाटल्याने आपल्या
पन्नास कन्यांना घेऊन तो ॲगासला पळभ न गेला. इचजप्टसिे पन्नास पत्रही त्याच्या मागे गेले व त्यांनी त्याच्या

पन्नास मलींिी चववाहासाठी मागणी केली. डॅनॉसने वरकरणी हे मान्य केले पण आपल्या प्रत्येक कन्येला
एक एक खंजीर चदला व चववाहाच्या पचहल्या रात्री आपापल्या नवऱ्यांना ठार मारण्यास सांचगतले . त्यानसार

एकोणपन्नास मलींनी आपल्या एकोणपन्नास नवऱ्यांना ठार केले . एकटी हायपरम्नेस्रा (Hypermnestra)
चहने मात्र आपला नवरा चलग्न्सअस (Lynceus) याला ठार मारले नाही. तोि एकटा वािला. पढे त्याने
आपला सासरा डॅ नॉस याला ठार मारले व बंधभंच्या मृत्यभिा सभड उगवला.

(३२) डीमीिर : [Demeter] : क्रोनोस व ऱ्हे आ यािी कन्या झ्यभसिी बहीण व शेतीचवषयक

उत्पादनािी दे वता. चतिा संबंध अन्य बागायती िळे व तत्सम उत्पादनाशी येतो. चडमीटर म्हणजे पृर्थवी.

(३३) डे लोस : [Delos] : अंदाजे तीन मैल लांब व एक ते दीड मैल रुंद असे ग्रीसबेटातील सवांत

छोटे बेट. त्यािे सांप्रतिे नांव ‘चमक्रा चडली’ (Mikra Dili) हे बेट एकदम लाटांवर आले व तरंगभ लागले .
झ्यभसने त्याला ग्स्थर केले . ले टोने याि बेटावर अटे चमस व ॲपोलो या जळ्या दे वांना जन्म चदला. त्यामळे हे
बेट अॅपोलो भक्तांिे तीथयक्षेत्र बनले .

(३४) डे ल्फी : [DelPhi] : प्रािीन ग्रीसमध्ये िोचसस प्रदे शातील एक गाव, अॅपोलोच्या

दै वीवाणीबद्दल प्रचसद्ध असे दे वालय येथेि आहे . डे ल्िी हे गाव पानासस पवयताच्या उतारावर असभन वर उं ि
िकाकणारे डडागरािे सळके चदसतात, डे ल्िी हा पृर्थवीिा मध्य असे ग्रीक समजत असत. ग्रीसच्या

दै वीवाणीला एकेकाळी िार महत्त्व होते . वैयग्क्तक अडिणीि नव्हे तर राजकीय हालिाली, राष्ट्रीय
अचरष्टे, ध्येय कोणते असावे या बाबत मागयदशयन याबद्दलही कौल लावले जात. दे वालयािा मधला पचरसर

साधारण िौकोनी आहे . िारी बाजभंनी चभती असभन मध्यभागी अॅपोलोिे भव्य मंचदर आहे . समोर वेदी आहे .

सांप्रतिे मंचदर चिस्तपभवय िवर्थया शतकातील असावे. मागील बाजभस असले ल्या गाभाऱ्यात दै वीवाणी ऐकंभ
येई. दे वालयाच्यावरील अंगास नाट्यगृह असभन त्याहीवर स्टे चडयम आहे .

(३५) नीणमअन लसह : [Nemean Lion] : नीचमआ दरीत एका भयंकर क्रभर चसहाने चवलक्षण उपद्रव

मांडला होता. त्याला ठार मारण्यािे अवघड काम, हा हे राक्लीजिा पचहला पराक्रम. हा चसह इतका प्रिंड
व ताकदवान होता की तलवारीसारख्या शस्त्रालाही तो दाद दे ईना. ते व्हा हे राक्लीजने नसत्या हातांनी

बकलभ न त्याला ठार केले . व त्यािे प्रिंड कातडे यचरग्स्थअसला भेट चदले . ते कातडे सद्धा एवढे अवाढव्य व

भीचतदायक होते की यचरग्स्थअस भयंकर घाबरला व त्याने ते कातडे तत्काळ नजरे आड करण्यािा हकभम
केला.

(३६) िे णनअस : [Peneus] : ग्रीसमधील बारमाही वहाणारी नदी. ग्रीसमध्ये बारमाही वहाणाऱ्या

नद्या थोड्या आहे त. बहतक नद्यांिे प्रवाह डडागराळ भागाने खंचडत झाले ले आहे त. पेचनअस नदीिे पाणी
आणभन हे राक्लीजने अॅचजअसराजाच्या तीन हजार बैलांनी घाण केले ला गोठा, साि केला.

(३७) िे लॅसणगअन : [Pelasgian] : ग्रीकांिा उदय होण्याआधी ग्रीसमध्ये जे रचहवासी होते त्या

सवांना पेलॅसचगअन ही संज्ञा होती. आयोचनअन्स हे ि पेलॅसचगअन म्हणजे ग्रीसिे मभळ रचहवासी असे
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समजतात, होमरच्या काव्यांत यांिा रॉयिे चमत्र असा उल्लेख आहे . हे , आवनेय थ्रेस मध्ये लाचरसा प्रदे शात
हे लेसपॉण्ट येथे राहात. ईचलवड या महाकाव्यात थेचसलीतील ॲगास प्रदे शािा पेलॅसचगक असा उल्लेख

आहे . पेलॅसचगअन हे ग्रीकपभवय रचहवासी हे सवयमान्य आहे . इचतहासपभवय अथे न्सच्या चकल्ल्याला पभवी व
आजही पेलासचगअन म्हणभन संबोधण्यात येते.

(३८) िर्फसअस : [Perseus] : हा, ज्यचपटर व डॅ नी, यांिा पत्र, याच्याहातभन याच्या आजोबांिा

(आईिे वडील अॅचक्रचसअस यािा) मृत्यभ होणार असे भचवष्ट्य समजल्याने यािा जन्म होताि याला व याच्या
आईला एका पेटीत घालभ न अॅटलसने समद्रात सोडभ न चदले . पढे या मायले करांना सेचरिॉस दे शाच्या राजाने

वाढचवले . पर्मसअस मोठा झाल्यावर त्याने मे ड्यभसा राक्षचशणीला ठार केले व चतिे शीर कापभन ते बरोबर

घेऊन तो परत येण्यास चनघाला. वाटे त तो अॅटलस राजाच्या प्रदे शात आला. अॅटलसने आपला मृत्यभ
पर्मसअस तो हाि, हे ओळखभन त्याला हाकलभ न चदले . पर्मसअसला चवलक्षण राग आला व त्या संतापाच्या
भरात त्याने मे ड्यभसािे चशर ॲटलसला दाखचवले . अॅटलस तत्काल पाषाणमय झाला.

(३९) िानासस : [Parnassus] : िोचसस (Phocis) प्रांताच्या दचक्षणेला असले ला ग्रीसमधील

एक पवयत, ८०५९ िभट उं ि ॲपोला, संगीताच्या दे वता म्यभजेस व कॉचरथवासी अप्सरा यांच्या वास्तव्याने
पनीत झाले ला. पाययोन या नांवािा एक चवषारी सपय या पवयताच्या गहे त राहात असे.

(४०) िसेफोनी : [Persephone] : ही, प्रॉसर्मपना म्हणभनही ओळखली जाते . ही चसरीजिी दे खणी

कन्या. अधोलोकािा राजा हे डीज तथा प्लभ टो याने चतला आपल्या राज्यात पळवभन नेले व आपली पट्टराणी
केले चतच्या सटकेसाठी चतच्या आईने भगीरथ प्रयत्न केले . पृर्थवीवर दष्ट्काळ आणला. पसेिोनीिी सटका

झालीही असती पण चतने अधोलोकांत डाचळबािे अवघे िार दाणे उष्टावले ; त्यामळे चतला पभणय सटका
करून घेता आली नाही. ती सहा मचहने पृर्थवीवर व सहा मचहने अधोलोकात राहाते .

(४१) िॅलास : [Palpas] : हा एक संकेतवाहक शब्द असभन त्यािा अथय कमाचरका असा आहे ,

ग्रीक दे वता अॅथीनी चहच्या नांवामागे या शब्दािा उपयोग करतात.

(४२) िे रले ल्या लोकांचे िीक [Crop of Sown Men] : थीब्सच्या रचहवाशांच्या जन्मािी ही कथा.

पेनोपच्या मैदानावर केडमसने एका जहरी सापाला ठार केले व त्याि चठकाणी झाले ल्या एका दै वीवाणीस
अनसरून त्या सपयराजािे दांत त्याने जचमनीत परले . लगेि जमीन हलभ लागली व चजतके दांत परले होते

चततके सशस्त्र चशपाई वर येऊन आपापसांत लढभ लागले . िक्त पांि चशपाई वगळता बाकी सवय मरून गेले.
या पाि चशपायांनी लढाई थांबवभन कॅडमसशी मैत्री केली. हे ि थीब्सिे रचहवाशी व यांनीि थीब्स शहरािी
वाढ केली

(४३) ्लू िो [Pluto] : प्लभ टो हा अधोलोकािा राजा. चथचसअसिा चमत्र. चपचरचथअस याला

अधोलोकातील प्लभ टोिी राणी प्रॉसर्मपना हवी होती. हे काम चकती अवघड होते हे अथेन्सिा राजा थीचसअस
याला माहीत होते . पण चमत्रप्रेमाने हे साहस करण्यास तो तयार झाला व ते दोघे अधोलोकात गेले. त्यांना

त्या चठकाणी प्लभ टोने मंत्रसहाय्याने एका खडकावर अडकवभन ठे वले . पढे हक्यभल
य सने अधडालोकात जाऊन
चथचसअसिी सटका केली व चपरीचथअसला तसेि चतष्ठत ठे वले . हे डीज आचण प्लभ टो हे समानाथीि शब्द.
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(४४) प्रॉकने [Procne]: ॲथेन्सच्या पॅग्न्डअनराजािी ही मलगी. टीचरअसिी पत्नी. सवतीच्या

द्े षाने चहने स्वतःिे मभल मारून ते पतीच्या ताटात वाढले .

(४५) फ्लॅ णग्रयन ्ले न्द्स [Phlegraean Plains] : फ्ले ग्रा येथे ज्या चठकाणी दे व व राक्षस यांिे यद्ध

झाले ती मैदाने.

(४६) फोली [Pholoe] : अकेचडयामधील एका पवयतािे नाव. या पवयताच्या उतारावर सेन्टॉसयिे

वास्तव्य असावे.

(४७) णडसे [Dirce] : थीब्सिा राजा चलकस यािी पत्नी. अॅग्न्टओपी ही चतिी सवत. या सवतीिा

चतने खभप छळ केला; ते व्हा सवतीच्या ऑग्म्िअन व झे थस या दोन मलांनी चलकसला ठार केले आचण
थीब्सिे राज्य बळकावले . चडसेला माजले ल्या बचलवदाच्या पायाला बांधभन चतिा शेवट केला.

(४८) बॅक्कस [Bacchus] : प्रािीन ग्रीकांिा मद्य व िलपष्ट्पांिा अचधष्ठाता दे व. हा ज्यचपटरिा पत्र.

थीब्सच्या कॅडमस राजािी कन्या चसचमली ही यािी माता. बॅक्कसने पृर्थवीवर द्राक्षांिी लागवड सरू केली व
िळांपासभन मद्य तयार करण्यािी कला, लोकांना चशकचवली. ग्रीस दे शात त्याने स्वतःिा पंथ स्थापन केला
व आपलीि पभजा करण्यािा उपदे श तो लोकांना करू लागला. त्याच्या हातात व मस्तकावर द्राक्षवेलींच्या

माळा असत व हातात चथरसस नावािा काळ दं ड असे. त्याच्या उत्सव प्रसंगी मद्य व स्वैरािार यांना मक्त
परवाना असे. त्याच्या भग्क्तणींना बाकाए म्हणत.

(४९) णमणनणसअस [Menoeceus] : हा क्रेओनिा पत्र. ईचटऑक्लीज व पॉचलनीसस या बंधभनी

थीब्सवर एकेक वषय आळीपाळीने राज्य करावयािे ठरचवले होते . पण एका वषािी मदत संपल्यावर
ईचटऑक्लीजने पॉचलनीससला राज्य द्यावयािे नाकारले . ते व्हा पॉचलनीससने अॅगॉसयिा राजा अॅड्रॅस्टस
याच्या सहाय्याने थीब्सवर स्वारी केली. ईचटऑक्लीजच्या दरबारातील भचवष्ट्यवेत्ता टायरे चसअस याने

सांचगतले की चमचनचसअस जर स्वतःिा बळी दे ण्यास तयार होईल तर ईचटऑक्लीजला जय चमळे ल.
दे शप्रेमाने प्रभाचवत होऊन चमचनचसअस यद्धात सवांत पढे झाला व शत्रभकडभ न मारला गेला.

(५०) णमणनई [Minyae] : थीब्स शेजारील ग्रीक लढवय्यांिी एक जमात. या जमातीिा जनक

चमचनअॅस हा बोएचशयािा राजा. चमचनईच्या वंशाजाना अॅगोनॉप्स या नावाने संबोचधतात. या चमचनॲसवर
हे राक्लीजने चवजय चमळवला होता.

(५१) णमणनिॉर [Minotaur] : क्रीट या बेटािा राजा चमनॉस याच्या राज्यात चमनीटॉर या नावािा

एक राक्षस होता. या राक्षसािे शरीर, अधे बैलासाररवे व अधे माणसासारखे होते. या राक्षसाला एका

िक्रव्यभहात कडाडभ न ठे वले होते . त्याला दरवषी अथेन्समधभन सात तरुण मलगे व सात तरुण कमाचरका भक्ष्य
म्हणभन द्याव्या लागत. थीचसअस या तरुणांपैकी एक म्हणभन गेला व त्याने चमनीटॉरला ठार केले .

(५२) णमणसनी [Mycenae] : ग्रीसमधील सवांत जने शहर. बाले चकल्ल्यासारखे उं िावर असभन

िौिेर भक्कम अशी सायक्लोचपअन तटबंदी आहे . हा ईचजअन समद्राला लागभन आहे . रॉयशी स्नेहसंबध
ं
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ठे वणारे राज्य असा चमचसनीिा होमरच्या काव्यात उल्लेख आहे . चमचसनीिा राजा यचरग्स्थअस याच्या
सांगण्यावरून हे राक्लीजने बारा भीमपराक्रम केले .

(५३) माउण्ि िे णलअन [Mount Pelion] : थेसल
ॅ ीतील मॅवनेचशया प्रदे शातील पवयत. सेन्टॉसय, या

पवयतातील गहे तभन राहात, चिरॉन हा सेन्टॉर, येथील गहे त अनेक तरुण सेन्टॉसयना चशक्षण दे त असे.

दे वांचवरुद्ध लढताना राक्षसांनी या पवयतािा उपयोग ऑचलम्पस पवयतावर जाण्यासाठी चशडीसारखा केला.
झ्यभस अॅग्क्टअस यािी जत्रा येथे भरते .

(५४) म्यूजेस [Muses] : काव्य, कला, शास्त्र ष संगीताच्या दे वता. ग्रीक कथेत यांिी संख्या नऊ

आहे . या हे चलकोन पवयतावर राहातात.

(५५) यूणबआ [Euboea] : पभवी एचग्रपॉस व चनग्रापॉण्ट या नावाने ज्ञात असले ला ग्रीक बेटांिा

समभह. वायव्येकडभ न आवनेयेकडे अशी पसरले ली लांबी १०६ मैल व रुंदी ४ पासभन ३० मैलांपयंत. डे ल्िी व

ओखी ही दोन उं ि चशखरे . चग्रकांच्या मते भभकंपामळे मरुम भभगाभापासभन हा भाग चनराळा चनघाला असावा.
उत्तम पवयतराजीतील उत्तम गवताळ प्रदे शामळे गरे ढोरे जोपासण्यास उत्तम. हे राक्लीजच्या मागे थीब्सिी
सत्ता बळकाचवणारा जलमी राजा चलकस हा याि प्रांतातला.

(५६) युणरल्स्थअस [Eurystheus] : पर्मसअसच्या घराण्यातील स्थेनले सिा हा मलगा. हा कृश व

आजारी असायिा. हे राक्लीजला राज्य चमळभ नये म्हणभन त्यािा जन्मकाल लांबवभन हीराने यािा जन्म आधी

घडवभन आणला. हीराच्या प्रेरणेने यानेि हे राक्लीजला बारा साहसे करायला भाग पाडले . हा चवलक्षण
चभत्रा होता. हे राक्लीजने नीचमआ चसहािे प्रिंड धभड याला भेट म्हणभन चदले ते व्हा हा इतका घाबरला की
हे राक्लीजने यापढे स्वतःच्या पराक्रमािी कोणतीही खभण आपल्याला दाखवभ नये , असे त्याने सांगभन टाकले .

(५७) लर्फनअन हायरा [Lernean Hydra] : हे राक्लीजिा दसरा पराक्रम. अॅगॉस दे शातील याि

नावाच्या नदीपाशी असणारा सपाकृती राक्षस म्हणजेि हा हायड्रा. याला नऊ मस्तके होती. मधले एकि

अमर होते . या सपयराजाने आसपासिा प्रदे श उद्ध्वस्त करून सोडला होता. हे राक्लीजने त्यािी आठ
मस्तके तोडभ न जाळभ न टाकली. व मधले मस्तक एक प्रिंड पवयताखाली दडपभन टाकले .
(५८) लीणबअन िाइि : लीचबयामधील एक वाद्य.
(५९) शरॉन [Charon] : मृतांिे वास्तव्य असले ल्या अधोलोकातील नदीवरील नावाडी. हा

अत्यंत वयातीत पण चपळदार शरीरािा आहे . ज्यांना मृत्यभनंतर यथाचवधी मभठमाती चमळाले ली आहे अशाि
मृतात्म्यांना तो नदीवरून पलीकडे जाऊ दे त असे.

(६०) सेन्द्िॉसश [Centaurs] : अधे मानव व अधे हय, असे िार पायांिे प्राणी. हे सेन्टॉसय पवयताच्या

गहे त तरुणांना चशक्षण दे त. नेसस या नावािा एक सेन्टॉर उतारूंकडभ न ठराचवक कर घेऊन त्यांना नदीपार
करीत असे. हे राक्लीज आपल्या चडथॅचनरा या पत्नीसह चतथे आला असता नेससने हे राक्लीजला नदीपार
केले . पण चडथाचनरा ईस नदीपार करीत असताना त्याच्या मनात पापबद्धी आली व चतला घेऊन तो पळभ न
जाऊ लागला. ते व्हा हे राक्लीजने त्याला एका बाणाने ठार केले .

अनु क्रमणिका

(६१) सेरबेरस [Cerberos] : मृतात्मे वास्तव्य करतात त्या अधोलोकािे प्रवेशद्ार संभाळणारा

उग्रप्रकृती श्वानराज. काही प्रािीन कवींच्या मते याला ५० ते १०० मस्तके होती, पण नंतरिे कवी याला
तीनि चशरे असल्यािे सांगतात. या श्वानराजाच्या मानेवरील केसांच्या व शेपटीच्या चठकाणी भयानक सपय
होते . हे राक्लीजने या भयानक श्वानाला पृर्थवीवर आणले . हे राक्लीजिे हे बारावे साहस.

(६२) सायकन्द्स [Cycnus] : हा, अचतथींना ठार मारीत असे. हे राक्लीजने याला ठार केले .

हे राक्लीजच्या वीर कृत्यांपैकी हे एक होते .

(६३) सायक्लोणिअन [Cyclopian] : चमचसनी येथील उत्खननात जे भव्य असे बांधकाम चदसभन

आले त्याला सायक्लोचपअन असे म्हणतात. ॲगॉसिा चकल्लाही असाि भक्कम होता. सायक्लोप्स या नावािे
आडदांड राक्षस होते . त्यांच्या सारखा म्हणजे सायक्लोचपयन.

(६४) सायसीफस [Sisyphus] : कोचरन्थिा राजा. याने काही चवशेष अक्षम्य अपराध केल्याबद्दल

अधोलोकात त्याला कठोर चशक्षा दे ण्यात आली होती. एक भला मोठा धडाडा, त्याला चशखराच्या टोकापयंत
ढकलीत न्यावा लागे. चशखराच्या टोकाशी नेलेला धडाडा लगेि गडगडत खाली येत असे. सायसीिस पन्हा
धडाडा वर नेई व तो पन्हा खाली येई. असे एकसारखे िालले ले असे.

(६५) णसणबली [Cybele] : इटली दे शातील मंत्रतंत्र जाणणारी. चहला मंत्रसहाय्याने उत्तम

प्रकारिे भचवष्ट्य समजत असे. अॅपोलोच्या दे वळाजवळ डायनािी राई होती. दे ऊळ व राई या दरम्यान
असले ल्या एका गहे त ती राहात होती. ईचनअसला घेऊन ती अधोलोकात गेली होती. एकेकाळी ॲपोलोिे

चतच्यावर प्रेम होते ते व्हा एक मभठभर वाळभ चतने हातात घेतली व चजतके वालकाकण होते चततकी वषे
आयष्ट्य माचगतले . चतला एक हजार वषे आयष्ट्य होते. आयष्ट्याबरोबर चतने चिरतारुण्य मागभन घेतले नाही.
म्हणभन ती जख्ख म्हातारी चदसे.

(६६) हीरा [Hera] : क्रोनस व ऱ्हे आ या ग्रीकमानवपभवय टायटान्सिी कन्या झ्यभसच्या अनेक

राण्यांपैकी एक राणी अत्यंत दष्ट व मत्सरी स्वभावािी अल्कमे ना, ले टो व सेमेले या सवतींिा व त्यांच्या
मलांिा अतोनात द्े ष करणारी, हे राक्लीजच्या जन्मािे वेळी आज जन्मणारा मलगा ग्रीसिा राजा होईल

असे झ्यभस म्हणाला ते व्हा हीराने पसेअसच्या वंशातील स्थेनेलसच्या पत्नीला (हे राक्लीजच्या जन्माला
उशीर लावभन) एक मलगा होऊ चदला या मलािे नाव यचरग्स्थअस. हा यचरग्स्थअस पढे राजा झाला.

हे राक्लीजिी सवय अिाट साहसे परी झाल्याचशवाय त्याच्यावर हात उगारण्यास ‘झ्यभस’ व ‘न्यायदे वता’
यांनी हीराला मना केली होती. त्यामळे त्यािी ती सवय भीमकृत्ये परी होताि हीराने त्याच्यावर परा सभड
उगावला. त्याच्या हातभनि त्यािी सवय अपत्ये व पत्नी यांिा नाश घडवभन आणला.

(६७) हे डीज [Hades] : क्रोनस आचण ऱ्हे आ या मानवपभवय दै त्यांिा हा पत्र. झ्यभस व पोचसडॉन

यांिा भाऊ. वडील क्रोनस यांना राज्यावरून दभ र केल्यावर या चतघा भावांनी वचडलांिे राज्य आपापसात
वाटभ न घेतले . हे डीजच्या वाट्याला अधोलोकातील राज्य आले . हे डीज हा प्लटो या नावानेही ओळखला

जातो. पर्मसिोनी (प्रॉसर्मपना) ही त्यािी पत्नी. यािी मृतांवर सत्ता असते . हा स्वतः न्यायचनवाडा करीत
नाही पण त्यावर त्यािी दे खरे ख असते . हे डीज हा अत्यंत कठोर, उग्र व यमासारखा चनष्ठर आहे . त्याच्या
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चसहासनाखाली भयानक ज्वाला उिाळत असतात. त्याच्याि राज्यातभन हे राक्लीजने थीचसअसला सोडवभन
आणले . त्याच्या नावावरून अधोलोकाला हे डीज हे ि नाव पडले .

(६८) हे ब्रस [Hebrus] : थ्रेस दे शातील मख्य नदी. ग्रीकलोककथांत चवशेष प्रचसद्ध. या नदीच्या

तीरावर एचशयन चस्त्रयांनी आरचिअसला ठार केले . डायोचनसस या दे वाच्या पभजनात चहिे नाव वरिेवर येते.

(६९) होमोली [Homole] : पेचलअन पवयतावरील चहरव्यागार वृक्षराजीने नटले ले उतार या

उतारावरील वनराजीतभन भाले करण्यासाठी सेन्टॉसय पाइनवृक्षांच्या िांद्या तोडीत.

( ) हे णलकॉन : [Helicon]: मध्यग्रीसमधील िोचसस पवयतावरील एक प्रचसद्ध पवयत पानाचसस व

हे चलकॉन पवयतावरून ओक वृक्षांिे ओंडके आणण्यासाठी चलकसने सेवकांना पाठचवले होते . ॲपोलो

कलादे वता (म्यभजेस) यांच्या नावाशी या पवयतािे नाव चनगडीत आहे . कलादे वतांिे प्रचसद्ध, झे र अॅगचॅ नपे व
चहपोमीन, या पवयतावरूनि उगम पावले आहे त.

(७०) हे लास : [Hellas] : दचक्षण चथचसलीतील एक प्रदे श. ग्रीसिे एक नाव. प्रािीन काळी सवय

ग्रीक जगताला उद्देशन
भ हा शब्दप्रयोग करीत. मभळ ग्रीस व त्याचशवाय त्यावेळी एचशया मायनर, चसचसली
आचण भभमध्य-समद्राच्या चकनाऱ्यावर असणारा सवय प्रदे श ‘हे लास’या शब्दात समाचवष्ट होता.

(७१) हे लनीज : [Heilenes]: म्हणजे ग्रीक भाषा बोलणारे . ग्रीक पद्धतीने वागणाऱ्या पण मभळ

ग्रीक नसले ल्यांनाही हा शब्द वापरतात.

‘हे लेचनग्स्टक’ म्हणजे चिस्तपभवय ३०३ ते ३० वषे इतका कालखंड.
(७२) हंसगीत : Swan Song : मरणापभवीिे शेवटिे गीत. हं स, गीत गाता गाता मरतो, अशी

समजभत आहे .

(७३)

‘‘You shared my marriage,

Shared my fatherhood, heracles!’’

‘‘माझ्या चववाहात तभं सहभागी झालास,

तसाि माझ्या चपतृत्वातही!’’

ॲग्म्िचरओन हे काहीशा उद्े गाने व काहीशा उपहासाने बोलत आहे . यरायचपडीज हा दे वदे वतांिा

कठोर टीकाकार त्यािेि चविार थोड्यािार प्रमाणात ॲग्म्िचरओन बोलभ न दाखवतो. ज्या दे वाला श्रेष्ठ

म्हणावयािे, ज्याला मान द्यावयािा, त्याबद्दल आदर दाखवायिा तोि झ्यभस दे व मानवी जीवनात चमसळभ न
एका मानवाच्या पत्नीजवळ शय्यासख घेतो पण त्याि स्त्रीच्या अपत्यांच्या संकटकाळी मात्र धावभन येत नाही

हे दे वाला जरासे लाजीरवाणेि. वास्तचवक झ्यभस हा हे राक्लीजिा खरा जन्मदाता व ॲग्म्िचरओन हा
लौचकक चपता पण हे राक्लीजच्या अपत्यांच्या संकटकाली तोि उभा होता.
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(७४)

‘‘Hvue not Gods joined in lawless Love
among themselves?

Dishonoured tatherhood with chains
to gain a throne?’’

आपापसात व्यचभिारी प्रेमािी चशकार दे वसद्धा झाले ले नाहीत का? चसहासनाच्या प्राप्तीसाठी

बेड्या िढवभन, चपतृत्वािा अवमानसद्धा दे वांनी केला आहे ना?

हे राक्लीजच्या वेडािा उन्माद ओसारल्यावर आपल्या हातभन आपलीि चप्रय बालके व चप्रय पत्नी

ठार व्हावी या दै वदर्मवलासेिा त्या मानी व सरळ मनाच्या परुषास अतोनात यातना होतात ‘आपण जगणे’
म्हणजे पृर्थवीला पापािा भार, असे वाटभ न हे राक्लीज आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतो ते व्हा त्यािा चमत्र
थीचसयस त्यािी समजभत घालतो व त्याला समजावभन सांगतो. दे वचदकांिे दाखले दे ऊन थीचसअस म्हणतो

दे व जर अशा कृत्यांने काही मानीत नाहीत, तर तला मानवाला एवढे मनाला लावभन घ्यायिे कारण काय?
चशवाय हे राक्लीजच्या हातभन झाले ल्या पापाच्या मागे हीरािी दष्ट प्रेरणा असल्याने त्यात त्यािा दोष नाही.

दे वांनीसद्धा पातके केली आहे त. झ्यभसने व त्याच्या बंधभंनी खद्द जन्मदात्याला ठार करून त्यािे

राज्य बळकावले . ज्यचपटरने यरोपाला पळवभन नेले, हे राक्लीजिा जन्मकाळ लांबवभन हीराने

यचरग्स्थअसिा जन्म आधी घडवभन आणला व त्याला राज्यावर बसवले . खद्द झ्यभसने ॲग्म्िचरओनच्या
अनपग्स्थतीत त्याच्यासारखा पोषाख करून त्यािी पत्नी अल्केमेनी इच्याशी व्यचभिार केला. त्यातभनि

हे राक्लीजिा जन्म झाला. इतके करूनही हीरासारख्या पत्नीला साथ दे ऊन हे राक्लीजिा छळ केला.
त्याला मदत करणे दभ रि, उलट त्याच्या हातभन त्याच्या स्त्री-मलांिी हत्या केली..

असे हे दे व जर ताठमानेने व उजळमार्थयाने ऑचलग्म्पक पवयतावर रहातात, पभजा मानसन्मान

घेतात, तर हे राक्लीजने, नकळत झाले ले पाप एवढे मनावर घ्यायिे कारणि काय? असा थीचसअसिा
यग्क्तवाद होता. या न्यायाने इतरे जनांनाही तसेि वागायला प्रत्यवाय कोणता?
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बाकाअी
मूळ ले िक : युरायणिडीज [EURIPIDES]
िात्र-िणरचय
णडऑनायसस
कोरस
चडऑनायससच्या पौवात्य भग्क्तणींिा संि
िे रेणसअस
एक अन्ध द्रष्टा
कॅडमस
थीब्स शहरािा संस्थापक; भभतपभवय राजा
िे न्द्थअस
कॅडमसिा नातभ; थीब्सिा सांप्रतिा राजा
रक्षक
पेन्थेअसिा अनिर
गोि
जासूद
ॲगे वे
कॅडमसिी कन्या आचण पेन्थेअसिी माता
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बाकाअी/अनु वाद : र. गं. णवद्ांस
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स्थळ : थीब्स शहरातील पेन्थेअस

राजाच्या

राजप्रासादासमोरील

जागा. रंगमंिाच्या एका बाजभला

सेमेलीिा स्मारकस्तंभ असभन त्या
स्तंभाच्या

दीपज्योत

वरच्या

मंदपणे

बाजभस
ते वत

एक

आहे .

स्तंभाच्या सभोवतालच्या बांधकामािे
अवशेष

भवनावस्थेत

काळवंडले ले
इकडे

चवखरले ले आहे त.

असभन

चतकडे

[चडऑनायसस उजव्या बाजभने प्रवेश करून रंगमंिावर येतो. त्याने आयव्ही नावाच्या लतापल्लवांिा

मगट मस्तकावर धारण केले ला आहे . हातात चथरससिा दण्ड आहे . या दण्डािे टोक भाल्यासारखे असभन,
ते लतापल्लवांने मढवले ले आहे . त्यािे केस लांब असभन मानेपयंत रुळत आहे त. यौवनाने बहरले ल्या त्याच्या
सौंदयात जनानी झाक आहे .]

णडऑनायसस : मी आहे चडऑनायसस, झ्यभसिा मलगा. माझी आई सेमेली म्हणजे कॅडमसिी

कन्या. काय झालं ! चवजेच्या कडकडाटात, त्या अग्वनकल्लोळाच्या िकिकाटात मातेच्या उदरातभन माझा
जन्म झाला. आज, माझं दे वस्वरूप मी जरा बाजभला ठे वलं य चन रूपपालट करून मत्यय मानवाच्या वेषात या
थीब्स शहरात आलो आहे . चडसे आचण इसमे नस या दोन नद्या या शहराजवळभ न वाहतात. अरे ! या

प्रासादाशेजारीि हे स्मारक! हो! चवद्यत् पातात इहलोक सोडभ न गेलेल्या माझ्या माते िे हे स्मारक. हे चतच्या
वास्तभिे अजभन धमसत असले ले भवन अवशेष. या अवशेषांवर अजभनही झ्यभसिी तेजोमय ज्योत प्रकाशत

आहे . ही जळती ज्योत, म्हणजे ‘हे रा’ िी माझ्या आईबद्दलच्या दष्टाव्यािी झगझगीत स्मृतीि. कणािा
पदस्पशय होऊन ही जागा अपचवत्र होऊ नये म्हणभन कॅडमसने योवय तोि बंदोबस्त ठे वला आहे . ठीकि आहे
ते . त्याच्या कन्येच्या स्मृतीमळे पभज्य मानला गेला आहे हा पचरसर. आचण आता, मी तो शृग
ं ारला आहे

द्राक्षवेलीच्या अचतनवकोमल पणांनी. लायचडया आचण चफ्रचजया, सोने चपकचवणारे सपीक प्रांत; ते थभन मी
आलो तो, सभयचय करणांनी तापभन चनघणाऱ्या पर्मशयातील सपाट मैदानावर; पढे , तटबंदी असले ली चन िारशी

सखदायक नसले ली बॅकचरआ व मीचडआ, ही शहरे ; नंतर समृद्ध अरे चबया. तो सगळा आचशयायी सागरी
टापभ, ज्या टापभत गजबजले ल्या धनाढ्य, समृद्ध शहरांतभन ग्रीक आचण पौवात्य एकत्र राहत होते, असा

चिरत चिरत मी प्रथमि पाहात असले ल्या हे लासमधल्या या नगरीत आलो. मी माझं आवडतं नृत्य नािलो,
माझ्या पभजाअियनािा चवधी नीट दाखवभन चदला. त्यामळे माझ्यातला दै वी अंश त्या त्या चठकाणच्या मानवांना
उमगला.

हे लासमधील थीब्स हे शहर, येथील सवय मचहलांनी माझ्या आज्ञेला मान दे ऊन खास माझा,

बॅक्कसच्या नावािा जयघोष िालवले ला आहे . त्यांनी अंगावर मृगचजनांिे झगे घातले आहे त. माझे शस्त्र
म्हणभन आयव्ही पल्लवाने मढचवले ले चथरसस दण्ड हातात धारण केले ले आहे त. याि चस्त्रयांनी सवयप्रथम माझे

अनयाचयत्व का स्वीकारले ? यािे कारण असे, माझ्या आईच्या बचहणी म्हणाल्या – वास्तचवक त्यांनी –
चवशेषतः त्यांनी, असे म्हणणे अगदी गैर होते . तरी त्या म्हणाल्या की, मी म्हणजे चडऑनायसस, हा काही

अनु क्रमणिका

झ्यभसिा मलगा नव्हे तर सेमेली, चहला चदवस राचहले ते कणा मानवाच्या सहवासाने. पण मग चतच्या

वचडलांनी सिचवलं म्हणभन सेमेलीने कौमाययभग
ं ािी जवाबदारी झ्यभसवर ढकलली. आचण माझ्या मावश्या
असेही प्रचतपादभ लागल्या की सेमेलीने आपल्या मलाच्या चपतृत्वाबद्दल जे असत्य कथन केले त्या पापाबद्दल
झ्यभसने चतला दे हदं ड चदला.

म्हणभन या, त्याि सवय बचहणींना मी पार वेडंखळं करून टाकलं य. सगळ्या जणींना वेडाच्या

उन्मादात घर सोडायला लावलं य. त्यांिी अक्कल तर चनकालात चनघालीि आहे आचण आता त्यांिा
मक्कामही डडागरमार्थयावर. माझ्या पभजा–अियनािी गभढ प्रचतके, मी त्यांना हातात वागवावयास लावली.

शहरात असणाऱ्या थीब्समधील एकभण एक स्त्रीला मी घराबाहे र काढले . बडबडत, बरळति त्या घरांतन
भ
चनघाल्या आचण त्या सगळ्याजणी आता कॅडमसच्या मलीभोवती गोळा झाल्या आहे त. चजथे मार्थयावर छप्पर

नाही अशा खडकावर िंदेरी दे वदार वृक्षाखाली त्या बसल्या आहे त. थीब्सच्या नागचरकांना हे पटणार नाही,
तरी त्यांना हे समजलं पाचहजे की, माझा, बॅक्कसिा जल्लोष, हा त्यांच्या प्रस्तत ज्ञानाच्या आचण

समजशक्तीच्या पलीकडिा आहे , आचण सेमेलीला झ्यभसपासभन झाले ला मलगा तो मीि, हे अचखल

मानवजातीला पटचवण्यासाठी मला दे वरूप घेऊन त्यांच्यासमोर प्रगट व्हायला हवं. असं झालं म्हणजेि
माझ्या माते िी प्रचतष्ठा चनष्ट्कलं क केल्यािे समाधान मला लाभेल.

आता कॅडमसने राजपदािे सवय परंपरागत मानसन्मान आचण त्यािबरोबर चसहासन आपल्या

मलीच्या मलाला म्हणजे पेन्थेअसला. बहाल करून टाकले आहे त. आचण या पेन्थअसने ईश्वराचवरुद्ध बंड
पकारले आहे . तो मला जमानीत नाही. अध्ये अपयण करताना मला वगळतो. प्राथयना म्हणताना कधीि माझे

नाव घेत नाही, म्हणभन मी त्याला आचण सवय थीब्सवाचसयांना पटवभन दे णार आहे की, मी दे व आहे , मत्यय
नव्हे .

इथली सगळी घडी नीटनेटकी बसली की, मग मी दसऱ्या चठकाणी जाईन आचण माझे चदव्य रूप

प्रगट करीन. दरम्यान थीब्सिे नागचरक, जर संतापाने, डडागरमार्थयावर असले ल्या बाकाईंना, माझ्या
भग्क्तणींना बळजबरीने परत आणण्यािा प्रयत्न करू: लागले तर अंगात संिार झाले ल्या त्या बायकांच्या

दलात मी स्वतः सामील होईन आचण लढाईत त्यांिे नेतृत्व करीन. ते वढ्यासाठीि मी माझे चदव्य स्वरूप
बदलले आहे आचण माणसाच्या रूपात इथं उभा राचहलो आहे .

या! पभवेकडील प्रदे शातभन मोलसच्या उतारावरील भभभागातभन, लायचडआच्या बरुजांवरून ज्या

चस्त्रयांना मौजमजा करण्यासाठी आचण माझ्या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी मी माझ्याबरोबर आणले आहे ,
अशा सवय पावन मचहलांनो! या! तमच्या फ्रीचजयामधले संगीत घमवा. महान्माता ऱ्हे आ आचण मी – आम्ही
दोघांनी जे ढोलके प्रथम शोधभन काढले त्या ढोलक्यािा गगनभेदी आवाज उठवा. पेन्थेअसच्या प्रासादाला

गराडा घाला आचण वाद्यनादािा असा गजर करा, की सारे थीब्स मान मोडभ न टकमक बघत राहील.
सायथेइरॉन पवयताच्या दऱ्यांतभन माझ्या बाकाई आहे त, चतथे मी जातो आचण त्यांच्या नृत्यात सहभागी होतो.

[चडऑनायसस डडागरमार्थयाच्या चदशेने जातो. त्यानंतर जेथभन चडऑनायससने प्रथम प्रवेश केला व

जेथभन तो प्रवास करीत आला, त्याि बाजभने हा नारीवृन्द (कोरस) येतो.]

अनु क्रमणिका

नारीवृन्द्द :

(गीताचा िणहला भाग : कडवे िणहले ) Strophe I
दभ र दभ र असणाऱ्या एचशयाच्या भभमीवरून
मोलसच्या पचवत्र पवयतावरून

धावतो आहोत आम्ही हषयदेवासमवेत
श्रम हाि आनन्द आहे

थकभन जाण्यात गोडवा आहे
आमिी गीते गात आहे त

िक्त बॅक्कसच्या गौरवाला
(गीताचा दु सरा भाग : िणहले कडवे) Anti Strophe I
लडबड्यांपासभन सावध रहा
घरांत अगर बाहे र

कोण ऐकत आहे तो!

प्रत्येक ओठ पचवत्र शब्द उच्चारू द्या
अगदी दभ र राहा; चनस्तब्ध राहा

आम्ही बॅक्कसच्या स्ततीिी खास स्तोत्रे गात आहोत
(गीताचा िणहला भाग दु सरे कडवे) Strophe II
ज्ञात असतात ज्या मानवाला
दे वप्रणीत गभढ चवधी

आचण पावन करून सोडतो जो
आपले पचवत्र जीचवत

आचण चनष्ट्कलं क केले ले चवधी आिरीत
चगचरकन्दरातील एकान्तात

आनन्दमय समाधीत होतो लीन

आचण महन्माता चसचबलीने वैध ठरचवले ले
करतो गभढ संस्कार,

शृग
ं ारतो आपले मस्तक आयव्ही पल्लवाच्या मगटांनी
आचण उं ि हे लकावतो आपला दण्ड

चडऑनायससबद्दलच्या पभज्य भावनांनी ओथंबन
भ
धन्य होय तो मानव!

िला, िला, पढे िला

नािा, बागडा, बेहोष व्हा, झपाटभ न जा

चडऑनायससला पभवयप्रचतष्ठा प्राप्त झाली आहे
या घेऊन त्याला परीचजअन टे कड्यावरून
हे लासच्या भव्य राजरस्त्यावर

अनु क्रमणिका

तो दे व, ईश्वरािे ते ले करू,

साक्षात् मौज मजा आचण बेहोषीि
असा तो चडऑनायसस

(गीताचा दु सरा भाग : कडवे दु सरे ) Anti : Strophe II
ज्या गभाशयाने केला होता एकदा त्यािा प्रचतपाळ

िेकला गेला, त्या गभाशयावरि झ्यभसच्या हातिा अग्वनलोळ
त्याच्या मातेला घेरले प्रसव वेदनांनी

आचण चतने त्याला अकालीि चदला जन्म

आचण त्या अग्वनलोळाति चतने दे ह ठे वला
त्याि वेळी क्रॉनॉसपत्र झ्यभसने
त्या बालकाला लपवभन ठे वला

आपल्या मांडीतल्या गप्त गभाशयात
सवणय कीलकांनी बंद करून

आचण रचक्षला असा, हे राच्या क्रभर नजरे पासभन
आचण जेव्हा दे वतांच्या (Fates) धारणेनसार
जन्म घेण्यास तो योवय झाला

ते व्हा झ्यभसने बचलवदासारखी चशगे असले ल्या
दे वाला जन्म चदला

आचण शृग
ं ारले त्यािे मस्तक वळवळणाऱ्या सपयमाचलकांनी
म्हणभनि मे इनाडस पकडतात रानटी सपय
पाळतात त्यांना, आचण गंडाळतात
आपल्या किपाशाभोवती

(गीताचा िणहला भाग : कडवे णतसरे ) Strophe III
ही प्रािीन थीब्स नगरी

चजने केले होते सेमेलीिे दाईपण
हे नगरी!

आयव्ही पल्लवांिे हार धारण कर
िमकदार बेरी िळे आले ल्या

रसरशीत चब्रऑनी लतांच्या माळा
धारण करून िलभ न ये!

िर लोकरीिे गोडे आणा.

ओक वृक्षांच्या चहरव्यागार िांद्या तोडा
आपला आत्मा आचण शरीर,

जाऊ द्या भरून, बॅक्कसच्या गभढ मंत्रप्रभावाने

अनु क्रमणिका

लावा आपल्या चठपक्या चठपक्यांच्या

मृगचजनांच्या झवयांच्या चकनारींनी लोकरी गडाडे

आचण शृग
ं ारा बाकी सवय, अचत शभ्र लोकरी धावयांनी
िेनेलच्या त्या दं डात, दडले ली आहे
एक रानटी मस्ती

सामोरे जा चतला सन्मानाने
जेव्हा थीब्समधील मचहला

आपली सभतकताई आचण चवणकाम थांबवभन

चडऑनायससच्या वेड लावणाऱ्या बेहोषीने मस्त होऊन
नाित ओरडत मोठ्या जमावाने

दे वाच्या उत्कटानंदाच्या आरोळ्यांसरशी
त्यांच्या नेतृत्वाखाली उं ि उं ि जाणाऱ्या
चगरीचशखरांकडे िालभ लागतील
ते व्हा,

सबंध मलभ खि नािभ उडभ लागेल,
(गीताचा दु सरा भाग : कडवे णतसरे ) Anti Strophe III
ती गप्त जागा; जी ज्ञात होती क्यरीटीजना
ती क्रीटनच्या दऱ्यांतील पचवत्र गहा
चजथे झ्यभस जोजावला गेला

ज्या चठकाणी चतहे री तरे खोवणाऱ्या कॅचरबॅन्टीसनी
आम्हाला तोषचवण्यासाठी आपल्या ढोलािे
वतयळाकार िामडे , असे आवळले की,
त्यािे बेबंद नाद फ्रीचजअन बासरीच्या

मधर आलापांना आनन्दोत्कट लय दे ऊन गेले,

आचण ज्यामळे दे वांशी ऱ्हे आमातेला समजभन आलं
की, ढोलकीिा नाद, चतच्या बॅक्कसच्या
स्तोत्र सरावटींना पोषक होऊ शकतो
त्या ऱ्हे आपासभन, त्या जगन्माते पासभन
उन्मत्त सॅचटरांनी

त्या नंतरच्या वषांत, त्यांच्या नृत्योत्सवांत

चडऑनायससच्या अंतःकरणाला सखावणारे
एक प्रमख अंग म्हणभन

त्याि ढोलकीच्या सरावटी पकडल्या
(गीताचा णतसरा भाग) Epode
ओहो! केवढी गंमत आहे डडागरमार्थयावर!

अनु क्रमणिका

पचवत्र मृगाचजनांनी वेचष्टले ला
या उत्सवातला प्रमख,

शरणागतासारखा झगारून दे त आहे
स्वतःला भभमीवर

आचण जलदगतीने पडणारी जमावािी पाउले
िालली आहे त पढे पढे

तो मात्र शोध घेतो आहे

चदसते आहे का शोचणत कोठे ?

आचण खातो आहे कच्चे मांस, किाकिा
तकडे तकडे केले ल्या बोकडािे.

फ्रीचजअन अगर लायचडअन पवयतांच्या चशखरांवर
झपाटले ला बेहोष असा तो

त्यांच्या हषयभचरत आरोळ्यांत

आपला आवाज िढवीत आहे .

भभमीवर दधाच्या, मद्याच्या नद्या वहात आहे त
मधही ओसंडतोि आहे
आचण वहातो आहे ,

मधमाशांनी आणले ला मकरन्द

सीचरआतील रक्तबोळांिा मंद सगंध
वातावरण कडाडभ न टाकतो आहे .
नृत्यसमारंभातला प्रमख

तन्मय अवस्थेत धावतो आहे ,
आपल्या हातातील िेनेल दं डािी

झगझगीत लाल प्रकाशझोत िेकणारी मशाल
गोल गोल चिरवतो आहे .

ओरडत आरडत इकडे चतकडे पांगले ल्या
भक्तगणांना उत्साचहत करतो आहे
आचण

नीट पाउले टाकभन

त्यांना नृत्य करायला लावतो आहे

आपल्या मलमली मऊ केसांिे झपके

भन्नाट वाऱ्याबरोबर तो जेव्हा झलवतो
आचण गीतांच्या बेभान कल्लोळात

मध्येि मे घगजयनेसारखा आवाज उठवतो
िला! िला! धावा! नािा! बेहोषपणे! झपाटल्यासारखे!
सवणयभम
भ ी मोलसला भभषणभभत
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सौंदयय व लाचलत्यराशींनो!

गा! मे घनादी ढोलक्यांच्या कडकडाटात आनंदाने गा!
आनंदयात्री दे व, चडऑनायसस; त्यािे स्तवन करा,
फ्रीचजअन्ससारखे ओरडा; तम्हाला ज्ञात असतील
ते सभर मोठ्याने गा!

कारण, शद्ध स्वर काढणारी ही पचवत्र बासरी,

पवयतराजीकडे , त्या पवयतराजीकडे ि जाणाऱ्या
सामभचहक पदन्यासाशी जळते चमळते असेि
स्वर काढीत,

वातावरण पावन हषाने थरारून सोडीत आहे .
आचण बॅक्कसदे वािी प्रत्येक कन्या

आईबरोबर चहरवळीवर िरणाऱ्या
बागडणाऱ्या चशगरासारखी

हषयभचरत होऊन धावत आहे
उड्या मारीत.

[चटरेचसअस प्रवेश करतो, त्याला चदसत नाही; तरीही कणािी मदत न घेता तो एकटाि

दरवाज्यापाशी येतो व दार ठोठावतो.]

णिरे णसअस : कोण आहे रे पहाऱ्यावर! [आतल्या बाजभने कणीतरी उत्तर दे ते] जरा कॅडमसला

बोलाव पाहभ ! कॅडमस अॅगेनोरिा मलगा, चसडोचनयाहभ न या थीब्सिी तटबंदी उभारायला आले ला! जा बरं!

जा कणीतरी, आचण सांगा कॅडमसला! म्हणावं, चटरे चसअस वाट पहातोय तझी. त्याला माहीत आहे मी का
आलोय ते . ठरलं ि होतं तसं आमिं. मी जरी म्हातारा असलो, तरी तो माझ्याहभ न म्हातारा. तरीसद्धा आमिं

ठरल्याप्रमाणे, मी बॅक्कसिा एक दण्ड घेऊन, मृगाचजनािा एक अंगरखा घालभ न, कोवळ्या कोवळ्या आयव्ही
पल्लवांिी माला धारण करून आलो आहे . [कॅडमस प्रवेश करतो.]

कॅडमस : चप्रय चमत्रा! आत होतो ना, तरीसद्धा बरोबर ओळखला तला आवाज, ऐकल्याबरोबर!

शहाण्या माणसािा शहाणा आवाज. हे पहा! माझी सगळी तयारी आहे . दे वाला जे जे लागते ते ते सवय
जय्यत तयार आहे . चडऑनायसस हा माझ्या सख्ख्या मलीिाि मलगा आचण आता तर दे वावतार म्हणभन
जगाला दशयन दे ऊन राचहलाय. तस्मात् त्यािी प्रचतष्ठा वाढचवण्यासाठी मला जे जे करता येणे शक्य आहे , ते

ते करायलाि हवं. आता नृत्यांत सामील व्हायला, आपण जावं कोणत्या चठकाणी? इतरांच्या बरोबर आपण
कठे उभं रहायिं, आपल्या जीणय चपकले ल्या करड्या दाढ्या, नािवीत, उडवीत! चटरे चसअस! या बाबतीत

तभि मला पद्धतशीर वाट दाखवायला हवीस. तभ तसा जवळजवळ माझ्याि वयािा, पण अशा प्रकारात तभि
जाणकार! छट! काहीदे खील त्रास होणार नाही मला. हा चथरससिा दण्ड हातात धरून मी रात्रंचदवस
ताल धरीत राहीन. आपलं स्वतःिं वय चवसरता येण्यासारखी मजेिी बाब नाही दसरी कठली!

णिरे णसअस : अरे वा! म्हणजे अगदी माझ्यासारखंि वाटतं आहे म्हण ना तला! मीसद्धा जवान आहे

बरं का! नृत्यािी पाउले टाकण्यािा प्रयत्न तरी मी करणारि.
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कॅडमस : आपण वाहनातभन डडागराकडे मागयक्रमण करणं, प्रशस्त वाटतं तला?
णिरे णसअस : अं हं ! ते नाही चततकंसं बरं वाटत! त्याने दे वािा मान राखल्यासारखं नाही होत.
कॅडमस : ठीक आहे ! मग, मी होतो तझा वाटाड्या. दोन म्हातारी माणसं, संगतीसोबतीने जाऊ.
णिरे णसअस : दे वरायाि दाखवील आपल्याला मागय; आचण मग थकणारसद्धा नाही आपण!
कॅडमस : मला वाटतं, या बॅक्कसच्या नृत्यात भाग घेणार थीब्समधील परुष असे आपण दोघेि का?
णिरे णसअस : होय! रास्त चविार करणारे असे आपण िक्त दोघेि परुष. बाकीिे सवय उलट्या

खोपडीिे.

कॅडमस : उवगाि वेळ घालवतोय आपण. हं ! िल! धर बरं माझा हात!
णिरे णसअस : बरोबर! घट्ट पकड हं ! चबलकभल चढला सोडभ , नकोस!
कॅडमस : आपण मत्यय माणसांनी दे वाला कधीही क्षद्र ले खभ नये. मी तरी तसं कधीही करणार नाही.
णिरे णसअस : दे वत्वाच्या बाबतीत आपण कधीही चसद्धान्त शोधीत बसभ नये , अगर तकयकतकय काढभ

नये. हे पाहा! आपल्या वाडवचडलांपासभन िालत आले ल्या कालिक्राच्या पचहल्या िेऱ्याइतक्या जन्या श्रद्धा
कोणत्याही शाग्ब्दक वादाने चकवा बौचद्धक कसरतीने नाहीशा होणार नाहीत. आता ही आयव्हीपल्लवांिी

माला घालभ न, मी नािायला सरुवात केली, म्हणजे माझ्यावर टीका ही होणारि. आपल्या वयाला काय

शोभतं, यािाही म्हाताऱ्याला पोि नाही, असं लोक म्हणणारि. पण असे म्हणणारे िकताहे त. कारण, हा
जरठ, हा तरुण, यानेि नािावे, त्याने नािभ नये, असा भेद, त्या दे वाने केले ला नाही. सवांनीि सारखी
भक्ती करावी, हीि त्यािी अपेक्षा. भक्तीिा गचणती चहशेब, तो कधीि करणार नाही.

कॅडमस : चटरे चसअस! तला चदसत नाही मळीि. थांब! मीि होतो तझा द्रष्टा संजय. मला चदसतो

आहे , पेन्थेअस, एिायऑनिा मलगा; ज्याला मी थीब्समधली माझी सवय राजसत्ता बहाल केली, तो
पेन्थेअस, घाईघाईने राजवाड्याकडे ि येतोय. भलताि कावराबावरा चदसतोय! काय सांगणाराय
आपल्याला हा!

[पेन्थेअस प्रवेश करतो. कॅडमस आचण चटरे चसअस रंगमंिाच्या चवरुद्ध बाजभला उभे असतात. प्रथम

त्यांना न पाहताि प्रेक्षकांना उद्देशभनि पेन्थेअस भाषण करतो.]

िे न्द्थेअस : खरं सांगायिं म्हणजे इतके चदवस मी थीब्समध्ये नव्हतोि; पण शहरातल्या चवलक्षण

अपप्रकारािी बातमी माझ्या कानावर आली आहे . मला समजलं आहे . बॅक्कसच्या पभजनअियनाच्या

नावाखाली आमच्या शहरातल्या चस्त्रया, आपापली घरदारं सोडभ न गेल्या आहे त आचण चडऑनायसस; कोण
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आहे तो कोण जाणे, नावाच्या दे वाच्या पभजनाच्या चमषाने डडागरदऱ्यांतील रानावनांतभन स्वैर भटकताहे त,
नािगाण्यात मश्गभल आहे त. असं सांगतात की या स्वैर नािणाऱ्या गाणाऱ्या प्रत्येक गटाच्या मध्यभागी
मचदरे िा एक िषक असतो. मग चस्त्रया, या नाहीतर त्या बाजभने िोरट्या पाऊलांनी एकांत आडोश्याला

जातात आचण चतथे आपण होऊन बदिैली परुषांच्या आधीन होतात. कारण काय, तर त्या म्हणतात की,
‘आम्ही मेचअनॅड संचतणी आहोत, बॅक्कसच्या उपाचसका.’ पण खरं म्हणजे त्यांच्या अियनचवधीत आधी मान
आहे , तो अॅफ्रॉडायटीिा.

ठीक आहे ! यापैकी ज्या चस्त्रयांना मी चगरिदार केले आहे , त्यांच्यावर माझ्या सैचनकांिा पहारा

आहे , सवांिे हात आम्ही जेरबंद करून टाकले आहे त. त्यांिी राहण्यािी सोयही सरकारी खिानेि केले ली
आहे . अजभन खभपजणी डडागरमार्थयावर नािताहे त. त्यांिाही पाठलाग मी करणार आहे . त्या बायकांत,
अॅगावीिा, म्हणजे खद्द आमच्या मातोश्रींिा समावेश आहे . ती आचण चतच्या बचहणी! इनो आचण ऑटॉनॉई.

एकदा का त्यांना लोखंडी साखळदं डाने जखडभ न टाकले की, चतरस्करणीय बॅक्कस पंथाला मी चतलांजली
चदलीि.

मी असंही ऐकलं आहे की, पभवेकडील कणी जादगार मांचत्रक, लायचडआहभ न आलाय. सांगतात

मोठा छकडा आहे म्हणभन. केस करळे , सोनेरी आहे त. त्यांिा सवास दरवळत राहतो. िेहेऱ्यावर मचदरे िी
मोहक गलाबी नव्हाळी आहे , आचण नजरे त अॅफ्रॉडायटीिी गचहरी िारुता आहे . असंही मला समजलं आहे

की, आपल्या गभढ अशा बॅक्कसपंथी िमत्कृतींनी तो आमच्या तरुण मलींना िभस लावतो आहे , चन त्यांच्या
सहवासात रात्रंचदवस मजा मारतो आहे . एकदा ती स्वारी माझ्या नगरीच्या चभतीच्या आत येऊ दे , मग त्यािं

मंडकंि करतो धडावेगळं . बस! चनकालि लागला मग त्यािा. त्या चथरसस दं ड हलचवण्यािा चन केसांिे
झपके उडचवण्यािा. हा जो कोण उपरा आलाय ना, त्यानेि चडऑनायससबद्दल गप्पा उठवायला सरुवात

केलीय. म्हणे, चडऑनायसस हा दे व आहे . त्यालाि झ्यभसच्या मांडीत चशवभन टाकला होता – खरं तर
चडऑनायसस हा आता अग्स्तत्वाति नाही. आपल्या मातोश्रीबरोबरि स्वारीिी चवद्यत्पाताने जळभ न राखंडी
झालीय. कारणि तसं घडलं . त्यािी आई खोटं ि बोलली, झ्यभसिा चतच्याशी संबंध होता म्हणभन. पण हा

माणभस कणी का असेना! त्यािी ही अशी अक्षम्य कृत्ये... त्याला सवांत कठोर अशी चशक्षा झाली पाचहजे.
िाशीि योवय होईल नाही का?

[पेन्थेअस जाण्यासाठी म्हणभन वळतो आचण कॅडमस व चटरे चसअस त्याच्या दृष्टीस पडतात.]
िे न्द्थेअस : कोण! वा! आणखी एक अजब िमत्कार! हे तर चटरेचसअस, एक द्रष्टे आचण हे ! आमच्या

मातोश्रींिे बाबा. िालले आहे त बॅक्कसिे उपासक म्हणभन नािायला – अंगावर चित्रचवचित्र मृगाचजन आचण
हातात िेनेल वेत्र! छान! खरोखरीि हास्यास्पद दृश्य!

[पण पेन्थेअस हसत नाही, रागाति बोलत राहतो.]
वय झाले ले तमच्यासारखे दोन बढ्ढे ; आचण इतकी िाड नसावी त्यांना चशष्टाचशष्ट आिारािी!

खरोखरीि माझ्या दृष्टीने लज्जास्पद आहे हे ! महाशय! आता माझं जरा ऐका. आपण तर माझे आजोबाि.

िेकभन द्या त्या माळा! िेका दभ र तो चथरसस दं ड. चटरेचसअस! तम्ही भरीला घातले लं चदसतंय यांना! बरोबर
आहे ! या नव्या दे वाजींिा लोकांत उदोउदो केला म्हणजे तमिी नेमणभक होणार ती त्यांिे द्रष्टे पजारी
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म्हणभन. मग यज्ञयागािी दचक्षणा घ्यायला तम्ही मोकळे ! केस चपकले त, त्यांिा मान राखायिा म्हणभन.
नाहीतर या असल्या घातक कतयतांना सहाय्य केल्याबद्दल, महाशय, या बेताल बायकांबरोबर आपल्यालाही
तरुंगात बसावं लागलं असतं. चस्त्रयांबद्दल म्हणाल तर माझं असं स्वच्छ मत आहे की, त्यांच्या समारंभात,

िमकदार मधर मद्यािा चशरकाव झाला म्हणजे मग त्या सोहोळ्यातभन काही भलं चनष्ट्पन्न होईल, अशी
अपेक्षाि कणी करू नये.

नारीवृन्द्द : काय ही नाग्स्तक बडबड! महाराज! आपण दे वांना अगर ज्याने भभमीतभन जन्म घेणाऱ्या

मानवांिे -बी पेरले , त्या कॅडमसलाही वंदनीय समजत नाही? आपले जन्मदाते एकायओन, जचमनीतभन वर
आले ल्या सशस्त्र मानवांपैकीि एक. आपण आपल्या रक्ताच्या माणसांनाि खाली पाहायला लावणार!

णिरे णसअस : हषार माणभस जेव्हा एखादा िसवा यग्क्तवाद करू लागतो, ते व्हा त्याच्या चजभेला धार

िढते . पण त्या वाकओघात अचभमान वाटावा असं काहीही नसतं. तझ्या िरूिरू बोलणाऱ्या चजभेवरून तभ
बचद्धमान आहे स असा भास झाला, तरी तझी बडबड, हा शद्ध मभखयपणा आहे , हट्टी माणसािी सत्ता आचण

त्याने वाकपाटव, यांिी अखेरी मभखयपणाति व्हायिी. असा माणभस, हा राज्याच्या चटकाऊपणाला एक
धोकाि!

ज्या या नव्या दे वािी आपण रे वडी उडवीत आहात, त्यालाि, हे लासच्या कानाकोपऱ्यातभन

चनयतीनसार केवढा मोठे पणा चमळणार आहे , हे मला शब्दांनी परे से व्यक्त करता येणार नाही. तरुण

माणसा! मानवी जीवनांत ज्या दोन शक्तींना अतीव महत्व आहे , त्यातील एक म्हणजे डे मीटीर दे वता. ती

म्हणजेि ही भभ-माता. मग चतला कोणते ही नाव द्या; तीि मानवाला अन्नधान्यािा भक्कम परवठा करते .
दसरी शक्ती म्हणजे चडऑनायसस, सेमेलीिा पत्र. त्यािे वरदान म्हणजे या अन्नधान्य वरदानािा पभरक
भाग. त्यानेि मद्यािा शोध लावला आचण मानवाला ती एक दे णगीि उपलब्ध करून चदली. द्राक्षवेलीच्या

झबक्यांतभन सतत वहाणारा रस! मानवाने िक्त त्यािे प्याले भरभरून घ्यायिे. त्या पेल्याने दःखी

मानववंशाच्या वेदनांिी लगेि हकालपट्टी होते . त्या झोपेत साऱ्या चदवसाच्या कष्टांना चवराम चमळतो.
कंटाळवाण्या आयष्ट्यावर हीि गणकारी जडीबट्टी. दे वांना त्यांिा हचवभाव अपयण करीत असताना हा दे व,
खद्द चडऑनायससि, ओतला जातो [मद्यािे अध्यय चदले जाते] त्यामळे त्याच्यामाियति मानवजातीला
आशीवाद चमळतो.

आता त्याला झ्यभसच्या मांडीत चशवभन टाकला ही परंपरागत कथा घेऊ या! चतिी िेष्टा करता

तम्ही? तसं असेल, तर मी तम्हाला या आख्याचयकेमागिं सत्य चवशद करून सांगतो. चवद्यल्लोळापासभन
चडऑनायसस या बालकाला झ्यभसने जेव्हा खेिभन घेतलं आचण त्याला दे व म्हणभन ऑचलम्पस येथे आणले ,

ते व्हा हे राच्या मनात त्याला स्वगाबाहे र ढकलभ न द्यायिं होतं. त्यावेळी चतच्या बेताला खोडा घालण्यासाठी
झ्यभसला, अथाति एक यक्ती योजावी लागली. भभ-माते ला वेढभन घेणाऱ्या आकाशािा एक तकडा त्याने
काढला. त्या तकड्यालाि बालकासारखा आकार चदला आचण हे रािा मत्सर शांतचवण्यासाठी [आपल्या

चतच्यावरील प्रेमािी] साक्ष म्हणभन चतला चदला. खऱ्या चडऑनायसिी दे खभाल व्हावी म्हणभन झ्यभसने त्याला

दसऱ्याच्याि हवाली केले होते . आता जना साक्ष [प्ले ज] हा शब्द आपल्या उरु (थाय) या शब्दाशी
चमळताजळता आहे . कालांतराने या शब्दाथािा चवपयास झाला. लोक म्हणभ लागले , झ्यभसच्या मांडीमळे

चडऑनायसस बिावला. ‘साक्ष’ चदल्यामळे तो वािला, हे लक्षाति घेतलं नाही. खरे म्हणजे त्याच्यासारखे
चदसणारे बालकि हे राला आपल्या एकचनष्ठेिी साक्ष म्हणभन झ्यभसने चदले होते .
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आचण हा दे व द्रष्टा आहे . कारण बॅक्कसपंथी हषोत्कट उन्मनी आचण उन्मादावस्था, यांत भचवष्ट्यकाल

दशयनािा पष्ट्कळ भाग असतो. कारण चडऑनायससच्या प्रेरक शक्तीिा मानवी शरीरात जेव्हा प्रवेश होतो,
ते व्हा संिार झाले ल्या माणसाला, भचवष्ट्यात काय होअील, हे सांगण्यािी शक्ती येते. थोड्यािार प्रमाणात

यद्धदे व अॅरीस याच्या कामातील वाटाही त्याला उिलावा लागतो. असं घडले लं आहे की, यद्धासाठी
जय्यत तयारी करून लढण्यासाठी ठाकले ल्या सैचनकांना एकही भाला उिलण्यापभवीि रणांगणातभन

घबराटाने पळभ न जावं लागलं होतं. अथात् त्यांिी ही अशी वेड्यासारखी दै नाही चडऑनायससने ि घडवभन
आणली.

होय! आचण एक चदवस असा उगवेल की, ज्यावेळी प्रत्यक्ष डे ल्िीच्या खडकांवर, जळ्या

चशखरांच्या रांगातभन प्रखर प्रकाश दे णाऱ्या मशालींच्या झोतात उड्या टाकीत जाणारा आपला बॅक्कसंपथी

दण्ड परजणारा व िेकणारा, आचण हे लासमधील लोक ज्याच्या पायाशी लीन झाले आहे त, असा
चडऑनायसस तम्हाला चदसेल.

हे पाहा पेन्थेअस! माझं ऐक जरा. तझा सगळा भर दं डेलीवरि – पण मानवी व्यवहार काही

दं डेलीवर िालत नाहीत. जर तला तसं वाटत नसेल, तर तझे ते चवपरीत चविार म्हणजेि शहाणपण आहे ,
असं समजण्यािी तरी िभक करू नकोस. थीब्समध्ये चडऑनायससिे स्वागत कर. त्याला मचदरे िी अध्ये

अपयण कर. तझ्या मस्तकावर माला धारण कर आचण त्याला चप्रय असे पभजनअियन आिरणात आण.
चस्त्रयांनी आपल्या वासना काबभत ठे वाव्यात अशी चडऑनायसस त्यांना सक्ती करणार नाही. सवय गोष्टीत

संयम राखणे हे आपल्या स्वतःच्या स्वभावावर अवलं बभन आहे . या वस्तग्स्थतीिा तभ नीट चविार करावयास
हवास. कारण सत्प्रवृत्त स्त्रीला बॅक्कसपंथी कमयकांड आिरताना कसलीही इजा पोिणार नाही. आता या
दसऱ्या गोष्टीिाही चविार कर, शहराच्या वेशीपाशी उभा राचहले ला जनसमदाय जेव्हा पेन्थेअस या नावािा

जयजयकार करतो. ते व्हा सखसंवद
े नानी तझं हृदय उिंबळभ न येतंि ना! तसाि, मला वाटतं,
चडऑनायससलाही मानसन्मान चमळाला की आनंद होतो.

म्हणभनि तभ ज्यांिी िेष्टा करते आहे स, ते आम्ही, म्हणजे मी आचण कॅडमस, दोघेही आयव्ही

पल्लवांच्या माला, मस्तकी धारण करणार आहोत आचण नृत्यात सहभागी होणार आहो – आम्ही दोघेही
आता वयातीत, पण आम्हाला वाटतं, आम्ही हे कतयव्य केले ि पाचहजे. दे वाचवरुद्ध बंड पकारण्यासाठी तझी
कोणतीही शाग्ब्दक मखलाशी माझे मन वळवभ शकणार नाही, कारण, तझे मन, कीव करण्याइतकं सडले लं
आहे . तला चनरोगी, चनदोष करील, असं औषधि नाही. तरी पण... एक उपाय आहे , तझ्या मभखयपणावर.

नारीवृन्द्द : चटरे चसअस! आपण जे बोललात ते िीबसला, ज्यािे आपण भाष्ट्यकार आहात त्याला

कमीपणा आणणारे नाहीि. चडऑनायसस हा थोर दे व आहे . आता त्यािा सन्मान करण्यात आपण
ितराईि व्यक्त केली आहे .

कॅडमस : पत्रर।! चटरे चसअसने तला योवय ते ि करायला सांचगतले आहे . आपली परंपरागत जी

पचवत्र धमयकृत्ये आहे त, त्याबाहे र जाण्यािा अचविार करू नकोस. आमच्या सारखाि वाग. सध्या तझं चित्त
नाही चठकाणावर. तला वाटतं, आपण बोलतो ते ि शहाणपणािे. पण बाळा रे ! त्यात शहाणपणा नाहीि.
घटकाभर धरून िालभ की तभ म्हणतोस ते ि खरे आहे आचण हा दे व, दे व नाही. तरीसद्धा त्याला तझ्याकडभ न
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मान्यते िे बोल ऐकभ दे . या िांगल्या कामासाठी बोल एकदा खोटं . म्हणजे दे वमाता म्हणभन सेमेलीिा गौरव
होईल आचण मी व आपला सवय वंशि जास्त प्रचतष्ठेला िढे ल. अॅक्टीऑनिी आठवण कर. त्यािा तो

शोिनीय शेवट! ‘आपण आटे चमसपेक्षा जास्त बहादभ र चशकारी आहोत’, म्हणभन या, याि दऱ्याखोऱ्यांतभन
त्याने बढाई मारली होती. काय झालं त्यानं? त्यानेि पाळले ल्या चशकारी कत्र्यांनी त्याच्या शरीराच्या चिध्या

केल्या आचण त्या मटकावभन टाकल्या. त्याि ददै वी कमयभोगाला का चनमंत्रण दे तोस? ये! िढवभ दे मला, ही
आयव्हीपल्लवांिी माला तझ्या मस्तकावर. चडऑनायससच्या पभजाअियनासाठी आमच्यात सामील हो.

िे न्द्थेअस : हात काढा बाजभला ते . आपण बॅक्कसपंथीय पभजनात खशाल भाग ध्या, पण आपल्या

बेअकलीपणािा माझ्यावर नका प्रयोग करू! काही झालं तरी, ज्याने तम्हाला हे वेडेिार चशकचवले त्या
माणसाला मी शासन करणारि. [रक्षकास उद्देशभन] जा रे ! तमच्यापैकी एकजण ताबडतोब चनघा... चजथे

चटरे चसअसिे भाचकते सांगणे िालले ले असते , ते थे जा. टोकदार पहारींनी त्या चठकाणिा चनकाल लावा.

चभती पाडा, प्रत्येक वस्तभ होती की नव्हती, अशी करून टाका. त्यािी ती दांचभक तकलादभ उपकरणी; टाका
िं कभन वाऱ्यावर. या अशा करणीनेि, दसऱ्या कशाहीपेक्षा, त्याच्या मनाला डंख होईल. आचण तम्ही बाकी

उरले ले ! जा! तम्ही सारं शहर पालथं घाला आचण ज्याने या िमत्काचरक रोगाने आपल्या चस्त्रयांना, चपडभ न
त्यांना बदिैलीिा रस्ता दाखचवला आहे , त्या बायकी परदे श्याला हडकभन काढा. तो सापडला म्हणजे

साखळदं ड बांधभन त्याला इकडे घेऊन या. दगडाने ठे िभन ठे िन
भ मारवीन त्याला. थीब्समध्ये नाित,
आरडाओरडा करीत कठभ न आलो, असे त्याला होऊन जाईल.

[पेन्थेअस जातो]
णिरे णसअस : मभखय साहसी माणसा! आपण काय भकतो आहोत, हे तझे तलाि कळत नाही. आधी

तझं डोकं ताळ्यावर नव्हतंि, आता तर तभ ठार वेडाि होत िालला आहे स.

िल! कॅडमस, आपण चडऑनायससकडे जाऊ आचण पशतल्य असला तरी या माणसावर चन

थीब्सनगरीवर अवकृपा करू नकोस, म्हणभन दोघे त्यािी करुणा भाकभ या. िल, घे तझा चथरसस दं ड चन ये

माझ्या मागोमाग, मला हात दे रे ! आपण दोघेही धडपडलो ना, तर अगदी केचवलवाणी ग्स्थती होईल
आपली. बरं! जाऊ द्या ते . आपण झ्यभसपत्र चडऑनायससच्या सेवल
े ा रूजभ. होऊ या.

कॅडमस : पेन्थेअस या नावािा अथयि आहे , दःख! तझ्या घरादारावर हा काही अचरष्ट आणणार

नाही अशी आशा बाळगभ या. हे जे मी बोलतो आहे ते काही दै वी स्िभतीने नाही. त्याच्या या वागणकीवरूनि
अंदाज केला मी हा. तो जे जे काही बोलत होता, ते ते त्याच्या प्रगाढ मभखयपणािे होते .
[चटरेचसअस आचण कॅडमस जातात.]
नारीवृन्द्द :

[गीताचा िणहला भाग: कडवे िणहले ] Strophe- I
पचवत्रते, स्वगयराज्ञी

पचवत्रते, सवणयपंखी तभ, भभमीवर संिार करीत आहे स
ऐकते आहे स ना, त्यािी ही ईशचनन्दा!

अनु क्रमणिका

पेन्थेअसिी ही मजोरी ऐकभ येते तला!
हा आनंदािा कन्द,

त्यािा हा अपमान बेबन्द,
हा सेमेलीपत्र —

अंतःकरण उल्हचसत करणारी मे जवानी सरू होते
ते व्हा दे वप्रमख म्हणभन उल्लेख होतो यािाि
हषय आचण नृत्यप्रसंगी आत्म्यांिे मीलन
ही यािीि दे णगी

बासरीच्या संगीतातील आनन्द

दे वांच्या मेजवानीच्या प्रसंगी िेसाळणाऱ्या मद्यािी बेहोषी
तीव्र खेदािी धार बोथट करते ,
सारी दःखे दभ र करते

ज्या वेळी हे मदहोष चवसावतात
आयव्ही पल्लवांच्या थंड छायेत

मद्याच्या मऊशार उशीवर चनचद्रस्त
[गीताचा दु सरा भाग : कडवे िणहले ] Anti Strophe-I
मभखाच्या उच्छृंखल चजभेिी बेताल बडबड
दःखाति अखेर व्हायिी चतिी

पण शहाण्या समाधानी परुषािे जीचवत

शांततेिे वरदान चमळचवते वादळातभन चनसटभ न
आचण आपले गृह, राखते सरचक्षत.

जरी मंगलदे वतांिे वास्तव्य असते दभ र व्योमसदनात

तरी ते अवलोकीत असतात, मानवािी छद्मी िाल.
खभप माहीत असणे, म्हणजे नव्हे शहाणपण
मत्यय मानवाला न पेलणारा अचभमान
जीवनािी अखेर नजीक आणतो

जे अचभमानाने म्हणतात, मानवी मयादे वर करू मात
ते हाताशी असले ले खात्रीिेही गमावभन बसतात
खळे पणाि म्हणायिा तो.

दष्ट मानव आचण त्यािे दष्ट मागय
यावर इलाज ठावा नाही.

[गीताचा िणहला भाग : कडवे दु सरे ] Strophe II
ओ हो! अॅफ्रोडायटीच्या त्या बेटावरिे वास्तव्य

या क्षणभंगर जीवनाला माधयाने मनोहारी करणाऱ्या

अनु क्रमणिका

मदनाने व्यापले ल्या त्या सायप्रसवरिे
अथवा त्या अदभत भभभागावर;

जेथील सजला सिला चगचरकन्या

शेकडो खोल प्रवाहांनी वहात राचहली आहे ,

ते थील चनष्ट्पजयन्य वालकामय प्रदे श समृद्ध करण्यासाठी
जायिे आहे त्या भभ–भागावर, अथवा

ज्याचठकाणी ऑचलम्पसिी पचवत्र करणे
वळण घेत जातात पायेचरआिे चदशेने

चजथे वसचत करतात म्यभचझस (काव्य संगीत दे वता)
चतथे ने रे मला ब्रॉचमअस!

उद्यक्त कर मला आनंदी व्हायला चन पभजा करायला
चतथेि होतो गौरव, आमच्या उन्मनी अवस्थेिा
व हषोत्कटते िा!

ते ि आहे चनवासस्थान त्या सकमार
तीन सौंदयय दे वतांिे

आचण मधर अचभलाष दे वते िे
[गीताचा दु सरा भाग : कडवे दु सरे ] Antisrophe-II
झ्यभसपत्र चडऑनायसस

त्याला आवडतात मेजवानीिे प्रसंग
आचण त्यािी चप्रया आहे शांतता

जी आहे धनदाती, तरुण जीवांिी त्राती.
अशी दे वता चवरळाि!

मद्य! त्यािीि दे णगी,

ज्याच्या सेवनाने चवलयास जातात सारी दःखे
धनवान आचण दचरद्री,

सारखेि होऊ शकतात त्यात सहभागी
तोि मानव त्यािा शत्रभ,
ज्याला नाही आस,

जीचवत सरवात आचण चनरामय अवस्थेत व्यतीत करण्यािी,
चदवस शांतते त आचण चनशा मौजमजेत घालचवण्यािी,
जो ठे वतो आपले मन आचण हृदय
िार हात दभ र; त्या मानवापासभन
जे मत्ययमानवापेक्षा

अनु क्रमणिका

अचधक काहीतरी करून दाखचवण्यािा गवय बाळगतात
ते जीचवत, जे गरीब माणभस एकमखाने वाग्ञ्छतो
ते ि त्यािे तत्त्वज्ञान, तोि त्यािा आिार

ते ि जीचवत मला हवे, तीि माझी चनवड!
[पेन्थेअसने ज्या रक्षकांना चडऑनायसला पकडभ न आणण्यासाठी पाठचवले ले असते , ते बरोबर

आपला कैदी घेऊन येतात. प्रासाद—दालनातभन पेन्थेअस प्रवेश करतो.]

रक्षक : सरकार! ज्या चसहािी चशकार करायला आपण आम्हाला हकभम केलात, त्या छाव्याच्या

मागावर आम्ही गेलो होतो. आचण आम्हाला सापडला तो. पण... अगदीि माणसाळले ला चनघाला हो हा
चबिवा! पळभ न जायिा एवढाही प्रयत्न त्याने केला नाही. उलट हातकड्या घालभ न घेण्यासाठी सहजपणे

हात पढे केले . त्याच्या िेहऱ्यािी रया, जरासद्धा बदलली नाही. आता पाहताय ना, तस्सा टवटवीत होता
िेहेरा. हसतहसत सांगत होता, ‘पकडा मला. आचण िला घेऊन.’ थांबला होता मी तसं करावं म्हणभन. खरं

तर त्याने मला अचजबात त्रास चदला नाही. मला साहचजकि जरा ओशाळल्यासारखे झाले . मी होऊनि
सांगभन टाकलं , मला काही आपल्याला अटक करावीशी वाटत नाही, पण... राजेसाहे बांिा हकभमि तसा
आहे ....क्षमा असावी महाराज!

आणखी एक गोष्ट सांगायिी आहे सरकार! ज्या बायांना आपण पकडभ न बेड्या घालभ न ठे वलं होतं

ना, त्या सवय दे ववेड्या बायका, गेल्या ना पळभ न, चपसाटासारख्या, डडागरदऱ्यांतभन चतथे त्या नािताहे त.
बॅक्कसला साद घालताहे त. त्यांच्या हातातल्या बेड्या आपोआप गळभ न पडल्या; कठल्याही मानवी हातािा

स्पशय झाल्याचशवाय कड्या चनखळभ न पडल्या व दरवाजे उघडले गेले. सरकार! हा माणभस थीब्स शहरात

अवतरला आहे तो िमत्कारािी पोतडी बरोबर घेऊनि. आता यापढे काय घडणार, त्यािी जोखीम
आपल्यावर, माझ्यावर नाही.

िे न्द्थेअस : मोकळे कर त्यािे हात. [रक्षक तसे करतो]आता तो िांगलाि जाळ्यात अडकला आहे .

आचण चकतीही िपळ असला, तरी हातावर तरी दे ऊन चनसटभ न जाईल, हे शक्य नाही.

ठीक! बाबा रे ! थीब्समध्ये येण्यािा तझा कावा, चस्त्रयांिे चित्त वेधभन घेणे. त्यादृष्टीने तझे रूप काही

अगदीि वाईट नाही. तझ्या कपोलावर झे पावणारे तझे हे मनमोहक करळे केसि सांगताहे त, तभ लढवय्या
नाहीस. तझी सते ज गौर अंगकांती तभ काळजीपभवयक जतन केले ली चदसते य. उन्हात न जाता तभ िक्त

सावलीति चहडत असावास. आचण आपल्या मोहक िेहेऱ्यािा उपयोग तभ प्रेमदे वतेच्या [अॅफ्रोडायटीिा]
अननय करण्यासाठी करीत असावास.

ते असभ दे . प्रथम हे सांग. तझा जन्म कोणत्या दे शातला?
णडऑनायसस : ते सहजि सांगता येईल बढाया मारल्याचशवाय. पष्ट्पवेलींनी बहरले ला मोलस!

नाव तरी चनचित ऐकलं असेल.

िे न्द्थेअस : हो! ऐकलं य, सार्मडस शहराला वेढणारी ती पवयतराजी...

अनु क्रमणिका

णडऑनायसस : ती माझी मायभभमी, मी लायचडयावासी आहे .
िे न्द्थेअस : काय रे ! हे सगळं अियनपभजन; तभ हे लासला कशासाठी आणलं स?
णडऑनायसस : झ्यभसिा पत्र चडऑनायसस, त्याने मला तशी चशकवण चदली.
िे न्द्थेअस : लायचडयातही एखादा झ्यभस आहे की काय, जो नवनव्या दे वांना प्रसवतो!
णडऑनायसस : छे ! छे ! मी सांगतोय ते आपल्याि झ्यभसबद्दल. त्यानेि इथे थीब्समध्ये सेमेलीिा

पत्नी म्हणभन स्वीकार केला.

िे न्द्थेअस : काय रे ! चडऑनायससने तला आपल्या कबजात घेतलं , तला सभिना चदल्या ते व्हा तो

काय रात्री तझ्या स्वप्नात आला होता, का, तला त्याने प्रत्यक्ष दशयन चदलं ?

णडऑनायसस : अगदी आमनेसामने दृष्टभेट झाली आचण त्यानेि मला या गभढ गोष्टी सपभतय केल्या.
िे न्द्थेअस : काय स्वरूप आहे , तझ्या या गभढ चवधीिे?
णडऑनायसस : या पंथािी दीक्षा ज्याने घेतली नाही, त्याला त्या सांगता येत नाहीत.
िे न्द्थेअस : पभजकाला त्यापासभन लभ्यांश काय?
णडऑनायसस : ते , तभ ऐकणे चनयमाला धरून होणार नाही. पण ऐकण्यासारखे मात्र आहे ते .
िे न्द्थेअस : वा! मोठा धभतय जबाब. माझी चजज्ञासा िाळचवणारा!

असते .

णडऑनायसस : चजज्ञासा काय करायिी? दे वाच्या पभजाअियन चवधींना अश्रद्ध माणसािे वावडे

िे न्द्थेअस : काय रे ! तभ सांगतोयस की चडऑनायससला तभ प्रत्यक्ष पाचहलं स! कसा काय चदसला तो?

नव्हता.

णडऑनायसस : त्याला जसं वाटलं , तसा चदसला तो मला. त्या बाबतीत मला काहीि अखत्यार

िे न्द्थेअस : आणखी एक चशतािीने टाळाटाळ करणारा जबाब, कांहीि बोध होऊ न दे णारा.
णडऑनायसस : शहाणपणािे शब्द मभखाच्या ले खी चनरथयकि ठरायिे.

अनु क्रमणिका

िे न्द्थेअस : चडऑनायससिा उदोउदो केला गेला तो प्रथम याि शहरात का?
णडऑनायसस : छे ! तसं नाही; सवय पौवात्य दे श, या गभढ चवधीत सामील झाले आहे त.
िे न्द्थेअस : शक्य आहे ! पौवात्यांिी बैठकि आपल्यापेक्षा हलकी, कमी दजािी!
णडऑनायसस : या बाबतीत मात्र त्यांिी वरकडी आहे . .अथात त्यांच्या िालीरीती वेगळ्या आहे त.
िे न्द्थेअस : तम्ही हे जे गभढ चवधी साजरे करता, ते चदवसा की रात्री?
णडऑनायसस : मख्यत: रात्रीि. धमयभावनेला उपकारक असा भीचतयक्त आदर, अंधारात सहजी

उपजतो.

िे न्द्थेअस : चस्त्रयांच्या बाबतीत मात्र अंधार धोक्यािा आचण पातकी!
णडऑनायसस : पातक काय? चदवसाही करता येते?
िे न्द्थेअस : मला वाटतं, तझ्या या लबाड, बदिैली चजभेला चशक्षा द्यायिी वेळ आता आली आहे .
णडऑनायसस : आचण तझ्या ढळढळीत दवयतयनांनाही.

याला.

िे न्द्थेअस : या बॅक्कसपंथाच्या स्िभतीने केवढा धीट झालाय हा! वाद कसा घालावा, हे सद्धा समजतं

णडऑनायसस : ठीक आहे ! काय दं ड सनावता मला? कोणती चशक्षा दे णार आहात?
िे न्द्थेअस : हे , हे तझे सगंधी रे शमी केस! ते प्रथम छाटभ न टाकणार आहे .
णडऑनायसस : हे माझे केस, मी दे वासाठी राखतो. त्याला वाचहले ले पचवत्र असे आहे त ते .
िे न्द्थेअस : मग हा तझा चथरसस दण्ड! हा स्वाधीन करायला हवा माझ्या.
णडऑनायसस : आपणि घ्या तो माझ्याकडभ न. तो आहे चडऑनायससिा. मी िक्त घेतलाय हातात

त्याच्या नावाने.

िे न्द्थेअस : आचण मग तला अगदी तरुंगात डांबन
भ टाकणार.
णडऑनायसस : मला ज्या वेळी वाटे ल, त्या क्षणाला स्वतः दे व मला बंधमक्त करील.

अनु क्रमणिका

िे न्द्थेअस : तला बंधमक्त करील? खरं आहे . बेहोष बायकांच्या घोळक्यात उभा राहभ न त्यािी

प्राथयना करशील, तर सटशील खरा.

णडऑनायसस : तो अगदी इथे आहे , माझ्या सचन्नध! आचण मला काय काय करण्यात येते आहे , ते

तो पाहातो आहे .

िे न्द्थेअस : खरं का काय? कठे आहे मला तर तो अचजबात चदसत नाही!

तो?

णडऑनायसस : या इथे माझ्याजवळ आहे . पण तभ करतो आहे स त्यािी किेष्टा! कसा चदसणार तला

िे न्द्थेअस : [रक्षकांना] पकडा रे याला! उपहासाने हसतो आहे तो मला व या सगळ्या शहराला.
णडऑनायसस : [रक्षकांना] खबरदार मला पकडाल तर. [पेन्थेअसला] मी पभणय शद्धीवर आहे . भ्रम

झालाय तला.

िे न्द्थेअस : [चडऑनायससला] माझे हकभम तझ्या हकमांच्या वरिढ ठरतील. [रक्षकांना] बांधा रे

याला? मी सांगतो आहे ना?

णडऑनायसस : तभ कशा तऱ्हे िे जीवन जगतो आहे स, काय करतो आहे स? तभ कोण आहे स? काही

काही समजत नाही तला!

िे न्द्थेअस : मी कोण आहे ? वा! काय चविारणे? मी पेन्थेअस! एचकऑन आचण ॲगेवि
े ा मलगा.
णडऑनायसस : पेन्थेअस म्हणजे दःख! कसं िपखल नाव ठे वलं य तला!
िे न्द्थेअस : घेऊन जा त्याला. चतकडे त्या तबेल्यात नेऊन कैदे त ठे वा. उत्तम अंधार आहे चतथे याला

हवा तसाि. खशाल नाि चतथे! आता तला मदत करायला चन प्रोत्साहन द्यायला या ज्या बायका आणल्या

आहे स ना, त्या सवाना मी गलामाच्या बाजारात तरी पाठवीन, नाहीतर ठे वीन माझ्या घरीि माग
िालवायला. डिावर थापा मारणारे त्यांिे हात जरा चनराळ्या कामात गंततील.

णडऑनायसस : मी चनघालो. जे माझ्या ललाटी नाही. ते कधीही घडभ न येणार नाही. पण ज्या

चडऑनायससला तो मृत आहे . असे तभ समजतो आहे स, तोि तझा चपच्छा परवील आचण या पाचवत्र्य
चवडं बनाबद्दल तझा सभड घेईल. तभ माझ्यावर हात टाकतो आहे स, ते व्हा त्यालाि कैद करतो आहे स, असे
समज.

[रक्षक चडऑनायससला तबेल्याकडे घेऊन जातात. पेन्थेअस त्यांच्या मागोमाग जातो]
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नारीवृन्द्द :

[गीताचा िणहला भाग] Strophe
चडसे! सौन्दययशाचलनी आचण पण्यमयी यवती
अॅकेलाअसच्या थीबनकन्ये!
तझ्या उसळत्या सचललात
स्वागत केलं गेलं होतं
झ्यभसच्या बालकािं

धरणी आचण आकाश यांिा स्वामी

त्यानेि ओढभ न काढले होते , त्या बालकाला
धगधगत्या ज्वाले तभन;

आचण सरचक्षत ठे वले आपल्या मांडीत,

त्याि वेळी त्याने त्या चशशभिे नाव उच्चरवाने पकारले
‘चद्जन्मा चडचथराम्बस! ये!

तझ्या चपत्याच्या गभाशयात प्रवेश कर
बॅक्कसिे बालक मी घोचषत करतो
या थीब्समध्ये तझे नाव होईल’
हे पण्यसचलले चडसे!

माझ्या मस्तकावर मकट शोभेल

बॅक्कसच्या बेहोष नृत्यात माझा पदन्यास सरू होईल
का मोकलते स मला तझ्या पण्यमय पचरसरातभन
माझ्यापासभन तला कसला उपसगय!

चडऑनायससच्या वृक्षावर जांभळे िळ
चदमाखाने झळकभ लागेल ना!

ते व्हा त्यािा भयकारी नामोच्चार

अजभनही तझ्या जाचणवा चननादत राहील
[गीतािा दसरा भाग] Antistrophe
बाप रे ! काय क्रोधावनी धगधगतो आहे

पेन्थेअसच्या आरडाओरड्यात आचण चतरसट मद्रे वर
नागराक्षसाच्या दातांपासभन उगवले ला
हा एकायोनच्या भभचमज वंशातला,

रक्ताळले ला जबडा वासभन रानटीपणाने
दे वांच्या सत्तेला आव्हान दे णारा,

भयानक उग्र िेहेऱ्यािा ओबडधोबड असा;
त्याच्या मानवी शरीरािी चवटं बना ठरणारा

लवकरि जखडभ न टाकील आपला अवयव अन् अवयव
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बॅक्कसच्या भक्तांिा! खरंि!
आणखी चशवाय आपला एक सहकारी

आतासद्धा पहडले ला आहे खोल अंधाऱ्या
जचमनीवर!

चडऑनायसस!

तझे कृपाकटाक्ष आम्हावर आहे त ना!
हे झ्यभसनन्दना!

तझ्या भक्तांवर परजला जातो आहे जलमी दण्ड!
या! सवय शग्क्तमान प्रभो!

परजा तमिा तो सोनेरी चथरसस दण्ड

आचण थोर ऑचलम्पसहभ न उतरा खाली,

या खनी मानवाला दाखवा आपला झपाटा
आचण होऊ द्या त्याच्या मजोरीपणािी
एकदम अखेरी!

[गीताचा णतसरा भाग] Epode
चडऑनायसस! प्रभो! आपण आहात कठे ?

डडागरमार्थयाच्या उतारावर आपल्या नृत्यांगनांच्या ताफ्यात
अग्रभागी आहात,

की िालला आहात चहस्त्र श्वापदांच्या परातन गहांवरून,
की डोगरसळक्यांवरून

हातात चथरसस दण्ड धरून िालला आहात?

का ऑचलग्म्पसच्या वनराजीतील छप्या कं जातभन,
जेथे एकदा ऑिेअसने जमचवले होते
वृक्ष आचण चगचरकहरातील पशभ,

जमचवले होते आपल्या वीणेच्या मधलहरीवर
आचण गाचयले होते भारून टाकणारे गीत!
पायोचरआच्या आनन्दमयी गहे !

बॅक्कसला तझ्यामध्ये प्रसन्नता वाटते
तो जाईल तरून ऑग्क्सअसिा

उिाळले ला घोघावणारा िेसाळले ला पभर,
आचण आपल्या चगरक्या घेणाऱ्या चमनॅडसना घेऊन येईल
नृत्योत्सवासाठी आचण मे जवान्यांसाठी,
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पार करील तो लायचडआसला, त्या नदाला, जलचपत्याला!
असं म्हणतात, ज्या भभमीला त्यािी पाउले लागतात
ज्यािे नामवंत वारू या समृद्ध आचण नयनरम्य

नदीच्या काठाने िरतात, चतथे तो दे तो मक्तहस्ताने
संपत्ती आचण भावय!

[इतक्यात इमारतीच्या आतील बाजभकडभ न एकदम एक मोठा आवाज येतो. हा चडऑनायससिा

आवाज]

णडऑनायसस : हो! हो! ओळखलात का माझा आवाज! बॅक्कसच्या भक्तांनो! ऐकभ येतो का माझा

आवाज? हो! हो!

नारीवृन्द्द : कोण आहे तो? कठे आहे तो? चडऑनायससिी हाक आम्हाला पािारीत आहे !
णडऑनायसस : हो! हो! पन्हा एकदा ऐका! मी सेमेलीिा मलगा, झ्यभसिा पत्र!
नारीवृन्द्द : हो! हो! आमिे गरुदे व! आमिे गरुदे व! या! या! आमच्यात या, हे आनन्दयात्री!
णडऑनायसस : हे प्रलयंकर भभकंपा! हादरवभन टाक या जगािा भभभाग!
नारीवृन्द्द : [एक भयिचकत िीत्कार काढभ न]

पेन्थेअसिा प्रासाद कोसळतो आहे , तकडे होताहे त
त्यािे

[एक एक िी वेगवेगळी गाते ]
चडऑनायसस राजप्रासादात उभा आहे
त्याच्यापढे नतमस्तक व्हा!

आम्ही त्याच्यापढे माथा नमवतो, पहा! पहा!

छप्पर आचण खांब, कसे भईसपाट होत आहे त
अंतस्थ कारागारात असले ला दे व

करील चवजयश्रीिी उत्स्िभतय घोषणा
[सेमेलीच्या स्तम्भावरील ज्योत मोठी होते आचण झगझगीत प्रकाश पडतो]
णडआनायसस : चवद्यत्पाताने पेटले ली ही ज्योत, ती अचधक प्रज्वचलत करा. पेन्थेअसच्या
राजभवनात वणवा पेटवा.

नारीवृन्द्द : पहा! पहा! पहा!
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चदसते आहे ना सेमेलीच्या स्मृचतस्तंभावरील ज्योत
अशचनपाताने ती चनजधामास गेली,

त्यावेळी अवचशष्ट राचहले ली ही ज्योत!
[कोसळणाऱ्या चिरे बंदी कामािा आवाज]
खाली पडा, थरथर कापणाऱ्या चमनॅडसनो
जचमनीवर आडव्या व्हा!

तमिा पालनहार! राजवाडा उद्ध्वस्त करतो आहे
छपरापासभन पायापयंत.

ऐकली आपली आतय हाक त्याने,
येतो आहे तो झ्यभसनन्दन

[दरवाजे उघडतात व चडऑनायसस चदसतो]
णडऑनायसस : हे आचशयातील परंध्रीनो! अशा घाबरून जचमनीवर काय पडलात? बॅकस स्वतःि

पेन्थेअसच्या प्रासादािे तकडे तकडे करतो आहे , ऐकलत ना? िला! उठा! उभ्या राहा! घाबरू नका! धीर
धरा!

नारीवृन्द्द : वा! तझी ती बॅकसपंथी घोषणा ऐकभन केवढा हषय झाला! तभंि आम्हाला जीवदान

चदलं स! चकती एकाकी अनाथ झालो होते र। आम्ही! चकती हषय झालाय तझ्या दशयनाने!

णडऑनायसस : पेन्थेअसच्या काळ्या कचभन्न कोठडीत मला जेव्हा घेऊन गेले, ते व्हा तम्ही अगदी

हताश होऊन गेला असाल ना?

नारीवृन्द्द : त्याचशवाय दसरी गतीि काय होती? तलाि नेल्यावर आमिा वाली कोण? पण या

कसाबाच्या मगरचमठीतभन सटलास कसा? सांग ना!

णडऑनायसस : अगदी सहज, जराही कष्ट न पडता माझी मीि घेतली सटका करून.
नारीवृन्द्द : अरे पण, तझे हात दोरीने घट्ट बांधभन नव्हते ठे वले त्याने!
णडऑनायसस : हा:! हा:! खभपि बनवलं स्वारीला मी. त्याला वाटलं , त्याने मला बांधभन ठे वलं य.

आपल्याि भ्रमात होते महाशय. त्याने मला धरले ि नाही. साधा स्पशयसद्धा नाही. तबेल्यात बंचदस्त ठे वायिं,
म्हणभन मला तो घेऊन गेला खरा, पण त्याला चदसला तो एक बैल. आचण मग त्या बैलाच्या खरांना आचण

गडघ्यांना आवळीत होता दोरखंड! घामाघभम झाला होता, रागाने िसिसत होता चन स्वतःिेि दातओठ

खात होता. मी जवळ नसता उभा होतो चन पाहात होतो. आचण अगदी त्यािवेळी बॅकस प्रगट झाले , त्यांनी
राजमंचदर गदगदा हलवलं , आपल्या माते च्या स्मृचतस्तंभावरील ज्योत प्रज्वचलत केली. पेन्येअसला हे
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जेव्हा चदसलं , ते व्हा त्याला वाटलं , राजभवन पेटलाय. मग धावभ लागला इतस्तत:, नोकरांना हाका
मारल्यान्, पाणी आणायिे हकभम सोडले , सगळ्या वाड्यात हा गडाधळ! खरं म्हणजे, काहीि घडलं नव्हतं.

मग त्याला वाटलं , मी पळालो. पाणी मारून आग चवझवायिं थांबवलन. दे हदं ड दे णारी आपली

तलवार त्याने खाडकन उिलली आचण तीरासारखा चशरला राजभवनात. त्यानंतर चडऑनायससने; हो! तो
चडऑनायसससारखा चदसला नसेलही, पण मला वाटलं ते मी सांगतोय; राजवाड्याच्या आवारात एक
अस्पष्टशी आकृती उभी केली. मग काय! त्या बाजभला धावले महाराज, चन मलाि ठार करताहे त अशा
आचवभावात प्रकाशणाऱ्या हवेति तलवार भोसकताहे त.

पण दे वाला त्यािी आणखी मानहानी करायिी होती. तबेला असले ली ती सवय इमारत त्याने

भइसपाट केली. तो पाहा! त्या चतथे ढीग चदसतोय दगडमातीिा. त्या चढगाकडे नजर गेली म्हणजे त्यािे

काळीजि िाटते . आता अगदी गचलतगात्र झालाय या सगळ्या दगदगीने. तलवार चदली खाली टाकभन.
हं ! हा मत्यय मानव! दे वाचवरुद्ध हत्यार उिलायला धजावला. मी अगदी थंडपणे प्रासादाबाहे र आलो, तो हा
चतथे उभा आहे . पेन्थेअस काहीही वाकडं करू शकत नाही माझं. पण त्यािी ती अवजड पडणारी पावलं

मला ऐकभ येत आहे त. मला वाटतं, इतक्याति येईल स्वारी इथे. काय म्हणेल या सवय प्रकारानं तर ते

चदसेलि. चकतीही संतापो तो! माझी शांती काही ढळणार नाही. शहाणा माणभस ग्स्थतप्रज्ञेतेने स्वतःवर ताबा
ठे वतो.

[पेन्थेअस प्रवेश करतो.]
िे न्द्थेअस : कल्पनेबाहे र चवलक्षण आहे हे सगळं ! त्या परदे शी माणसाला कडाडला होता आचण अगदी

काही वेळापभवीि जेरबंद केला होता आचण त्याने माझ्या हातावर तरी चदल्या. [त्याला चडऑनायसस
चदसतो. तो एकदम चविचलत होऊन ओरडभ न म्हणतो] हाि तो माणभस! काय िाललं आहे हे ! कसा
सटलास चतथभन बाहे र! आचण माझ्या राजवाड्याच्या अगदी दाराति मला तडाड दाखवायिा धीर कसा
झाला तला?

णडऑनायसस : थांब आहे स चतथेि. भडकला आहे स, जरा आवर घाल स्वतःला.
िे न्द्थेअस : बंचदस्त करून कडीकलपात ठे वला होता ना तला? कसा चनसटलास

करील!

णडऑनायसस : चवसरलास काय? तला बजावभन सांचगतलं होतं मी, की तो मला ते थभन मक्त

िे न्द्थेअस : तो म्हणजे कोण? बोलतो आहे स ते सगळे िमत्काचरकि!
णडऑनायसस : दसरा कोण असणार? मानवासाठी समृद्ध द्राक्षमळ्यांिी जोपासना करतो तोि.
िे न्द्थेअस : म्हणजे तो दे वराज! परुषांना बेअक्कल आचण बायकांना खळे बनचवणारा?
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णडऑनायसस : खासा अपमान! आचण तो ही चडऑनायससिा!

पाचहजे.

िे न्द्थेअस : [रक्षकांना] सवय बाजभिे दरवाजे लावभन घ्या. तटवेशीिा प्रत्येक दरवाजा बंद झाला

णडऑनायसस : कशाकरता हे ? दे वाला काय, तटावरून जाता येणार नाही?
िे न्द्थेअस : वा! खभपि अक्कल आहे तला, िक्त जी असायला हवी, ते वढीि वगळभ न...
णडऑनायसस : हे पाहा! ज्या गोष्टी सवांत महत्त्वाच्या म्हणभन माहीत असायला हव्यात त्या मला

ज्ञात आहे त. पण जरा थांब. या माणसाला तला काहीतरी सांगायिे आहे . ते ऐक. तो काही खास बातमी
घेऊन डडागरावरून आले ला आहे . ऐक ते ! मी इथेि थांबतो. विन दे तो मी पळभ न जाणार नाही.
[एक गोप प्रवेश करतो.]

गोि : पेन्थेअस, थीब्सिे स्वामी! जेथील भभ-भाग झगमगणाऱ्या नेत्रदीपक अशा चहमशलाकापासभन

कधीही मक्त नसतो अशा चसथेइरॉनहभ न मी आले लो आहे .

िे न्द्थेअस : काय तातडीिी बातमी घेऊन आला होतास माझ्याकडे ?
गोि : अनावृत्त अंगोपांगािा, उन्मनी अवस्थेत शहराच्या वेशीतभन बाहे र ससाट धावत सटले ला

पचवत्र बाकाईिा लडाढा मला चदसला. अिाट, अदभतते च्या पलीकतील गभढ आचण कराल अशी त्यांिी
करणी, महाराज, आपल्याला आचण सवय शहरवाचसयांना सांगावीत, म्हणभनि मी इथे आलो आहे . पण मला

प्रथम जर कांही चविारायिं असेल तर ते हे की, चतथं जे काही िाललं आहे , ते मी मोकळे पणाने सांगभ का?

का शब्दांिी काटछाट करून सांग?
भ मला आपल्या घायकत्या स्वभावािी भीती वाटते महाराज? आपण
िार लवकर रागावता, जसा राजा असावा तसेि आहात तम्ही – पण जरा जास्ति प्रमाणात!

िे न्द्थेअस : सांग! कांय सांगायिं असेल ते सारं काही सांग! माझी कसलीही भीती बाळगभ नकोस.

बाकाईबद्दलिी तझी हकीकत चजतकी जास्त भयंकर असेल चततक्या अचधक चनचितीने; अशी दष्ट कृत्ये
करायला त्यांना भरीस घालणऱ्या या माणसाला मी योवय न्यायदं ड दे ईन.

गोि : अरुणोदयानंतरिे सभययनारायणािे, प्रभातकालीन कोवळे ऊन, नकते ि कठे जमीन शेकवभ

लागले होते . मी असं, गराढोरांना िरायला सोडलं होतं. आचण टे कडीवर उं िावर त्यांना घेऊन जात होतो.
ते व्हा बायामाणसांिी तीन टोळकी चदसली मला. सगळी एकत्र नाित होती. एका टोळक्यािी प्रमख होती
ऑटॉनॉई. दसऱ्या टोळीच्या म्होरक्या होत्या, आपल्या आईसाहे ब ॲगेवे आचण चतसरीिे पढारीपण होते

इनोबाईंकडे . नािभन झाल्यावर त्या सगळ्या झोपल्या हातपाय ताणभन अगदी चनिल. काहीजणी दे वदारच्या
टोकदार पानांच्या शय्येवर आराम करीत होत्या, काहींनी ओक वृक्षांच्या पानांिीि उशी केली होती. उभ्या
उभ्या त्यांनी आपलं अंग जचमनीवर झोकभन चदलं होतं, तशाि अवस्थेत त्या पडभ न होत्या. त्यांच्या त्या

लवंडण्यात शालीनता होती. आपण म्हणाला होता. तसं त्यांनी मद्य वगैरे काहीही घेतले लं नव्हतं.

अनु क्रमणिका

बासरीच्या आलापात त्या आपले भानही चवसरल्या नव्हत्या चकवा वनराईतल्या त्या एकांतात कठे कसल्या
प्रणयिेष्टाही दृष्टोत्त्पत्तीस आल्या नाहीत.

आमच्या चशगाड्या गाईबैलांिे हं बरणे आपल्या आईसाहे ब अॅगेवब
े ाईंनी ऐकलं आचण लगेि बाकाई

भग्क्तणीच्या कडाडाळ्यात त्या एकदम उठभ न उभ्या राचहल्या. शालीनता आचण दे खणेपणा यांिे अिंबा

करायला लावणारे, असे ते अनोखे दृश्य होते . चस्त्रया – वृद्धा आचण तरुण व अजभन चववाहबद्ध न झाले ल्या
कमारी – प्रथम त्यांनी आपला केशसंभार मोकळा करून खांद्यावर सोडला. ज्यांच्या हचरणाचजनाच्या

उपवस्त्रांिे बंद सैल झाले होते , त्यांनी ते घट्ट बांधले व त्या चित्रचवचित्र लोकरी वस्त्रावर सपयरज्जभिी मे खला
धारण केली. ते सपय आपल्या चजभांनी त्या बायांिे गाल िाटत होते . काहीजणींनी जंगली लांडवयांच्या

बछड्यांना चकवा एखाद्या हचरणशावकाला बाहभ त कवटाळले होते आचण काही, त्या शावकांना छातीशी
धरून आपल्या अंगावरिे धवल दभ ध त्यांना पाजीत होत्या. त्यांना अंगावर चपणारी तान्ही बाळे होती व म्हणभन
त्यांच्या स्तनातभन भरपभर दभ ध होतं. आयव्हीपल्लव, ओक व बहरले ल्या चब्रओनीिी िले , यांिे गजरे त्यांनी
आपल्या केसांत माळले होते .

त्यांच्यातल्या एका बाईने आपल्या हातातला चथरसस दण्ड घेतला चन तो खडकावर आपटला.

आचण काय सांगायिं? त्यातभन स्वच्छ, चनतळ पाण्यािा झरा झळझळभ लागला. दसरीने आपला दण्डा

जचमनीत दाणकन् खपसला आचण महाराज! दे वाने उत्पन्न केले ल्या मद्यािा श्रोति त्यातभन उिाळभ लागला.

कणाला दधािी गरज भासली तर चतने आपल्या बोटांच्या टोकांनी िक्त जमीन उकरायिी, की
चतच्यासाठी धवल दवधधारा वर उिाळायला लागल्याि. आचण आयव्हीपल्लवाने सजचवले ल्या चथरससमधभन
मधािे मधर बंद चठपकत होते . काय सांगावं? आपण चतथे असता तर हे सवय बचघतल्यावर ज्याला आता
आपण दोषी ठरवता आहात, त्यािीि काकळतीने करुणा भाकली असतीत.

बरं! तर मग आम्ही सगळे गोप आचण मेंढपाळ जमलो चन या अदभत व असाधारण घटनांबद्दल

आपापसात ििा करू लागलो. इतक्यात, गावातलाि एक भटक्या आचण चमठ्ठास बोलणारा बाताराम,

आम्हा सवाना सांगभ लागला. तो म्हणाला, ‘या पण्यमय डडागरमार्थयावर राहणारे तम्ही सगळे जण–असं
पाहा, की, आपण जर, महाराजांच्या मातोश्री, ॲगेबेबाईसाहे ब, यांिा पाठलाग करीत राचहलो आचण या

पभजनचवधीच्या वेळी होणाऱ्या मद्यपान, नृत्य यासारख्या आचक्रतातभन त्यांना सोडवभन नेलं, तर त्यात आपल्या

राजािी काही सेवा केल्यासारखं होईल की नाही? आम्हाला वाटलं , िांगली आहे कल्पना! म्हणभन आम्ही
मग झडपांच्या पानाआड दडभ न बसलो चन संधी केव्हा चमळते , यािी वाट पाहभ लागलो.

जेव्हा त्यांिी ती ठराचवक घचटका आली ते व्हा त्या बायांनी आपापले दण्ड परजायला सरुवात

केली आचण ‘लॅ कस’ ‘ब्रोचमअस’ अशी, त्या झ्यभसच्या पत्राला एकमखाने साद घालीत त्या नृत्यािी तयारी

करू लागल्या. मग तो आख्खा डडागरि नव्हे तर ते थील चहस्त्र श्वापदे सद्धा त्यांच्या बेहोष, आनंदी नृत्यािा
एक भागि बनभन गेली. अशी एकही वस्तभ चतथे उरली नाही की जी, धावभपळभ , नािभकं दभ लागली नाही.

त्यािवेळी ॲगेवब
े ाईसाहे ब सहजि माझ्या अगदी जवळभ न जात होत्या. मग काय? त्यांना धरावं,

म्हणभन ज्या झडपामागे मी दडभ न बसलो होतो, चतथभन धाडकन झे प घेतली. पण त्या मोठ्याने ओरडल्या,
‘अरे माझ्या िपळ चशकारी कत्र्यांनो! ही माणसं आपला पाठलाग करताहे त. िला! या! आपापले चथरसस
दण्ड घेऊन सज्ज व्हा चन या माझ्या मागोमाग!’
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मग काय? आम्ही धभम ठोकली चन संिार झाले ल्या त्या बायकांनी आमच्या शरीराच्या चिध्या केल्या

असत्या, त्यातभन चनभावलो. पण, आमिी गरे ढोरे चतथल्या नवांकचरत चहरवळीवर ताव मारीत होती. या

गराढोरांवरि या बॅक्कसच्या भग्क्तणींनी आपल्या नसत्या हातांनी हल्ला िढवला. ॲगेवब
े ाईसाहे बांनी काय

केले ; दधाने चजिी आिळे परे पभर भरले ली आहे त, अशा एका तरण्या कालवडीच्या तंगड्या, धरल्या
आपल्या दोन्ही हातात चन दोन्ही हात दभ र िाकले . इतर सगळ्या बायका आमच्या गायींच्या अवयवािी
िीरिाड करीत होत्या. काही िासळ्या चन खरांिा एखाद दसरा तकडा, वरखाली झे लले ला कठे कठे

चदसभन येत होता. आचण रक्ताळले ले मांसखंड, दे वदार झाडांच्या िांद्यावर लटकावले ले चदसत होते व
त्यातभन अडकभन बसले ले रक्त चठबकत होते . आचण एका क्षणापभवी जे आपली चशगे रोखभन चहसक मगरुरीने

टवकारून पाहात होते, त्या बैलांिी धडे दसऱ्याि क्षणी जचमनीवर आपटण्यात आली. मलींिे, हजारो
मलीिे, मृदमृदल हात त्यांना भइसपाट करीत होते आचण महाराज, आपली शाहीनजरसद्धा चजतक्या
झटकन पापण्यांिी उघडझाप करणार नाही. चततक्या चनचमषाधात त्यांनी त्या बैलांच्या अंगावरील मांस
ओरबाडभ न काढले .

मग, जचमनीसरसे उड्डाण करीत जाणाऱ्या पाखरांसारख्या त्या धावल्या. चथब्सशहराला चजथभन

चवपल धान्य चमळते ते ऑसोपस नदीच्या तीरावर पसरले ले सपाट मैदान त्यांनी पायाखाली घातले आचण
चसथेइरॉनच्या ठें गण्या उतरणीवर असणाऱ्या हायचसए व एचरथ्रे या दोन खेड्यांवर त्यांनी एखाद्या

शत्रसैन्याने घालावी, तशी धाड घातली व त्यांिी लटालट केली. घरांमधभन त्यांनी बालके पळचवली. त्यांनी
जी लभ ट घेतली ती सगळी दसरा कसलाही आधार नसताना त्यांच्या खांद्यावर अगदी घट्ट ठे वल्यासारखी

राचहली होती. त्यातलं काहीही खाली काळ्या मातीत पडलं नाही, अगदी ब्रॉन्झ वा लोखंडी वस्तभसद्धा.
त्यांच्या डोक्यावर धगधगणारा चवस्तव होता तरीही त्यांिे केस पेटले नव्हते .

ते सगळे खेडत बाकाईंनी केले ली ही लभ टमार पाहभ न साहचजकि संतापले . त्यांनी हत्यारांनी

प्रचतकार केला. आचण नंतर, महाराज, असं काही चवलक्षण दृव्य नजरे ला चभडलं म्हणता! त्या क्षेडतांनी
िेकले ल्या भाल्यामळे रक्तािा एक थेंबही सांडला नाही. पण त्या बायकांनी चथरसस दण्डािीि
भाल्यासारखी जी िेकािेक केली, चतने मात्र खेडभतांना जखमा झाल्या. त्या बायांनी त्या बाप्यांना अक्षरशः
पळवभन लावलं . या सवय प्रकारात कोण्या दे वािी अदृश्य शक्ती होती नक्कीि.

मग महाराज, चजथभन त्या चनघाल्या होत्या चतथे, म्हणजे दे वाने त्यांच्यासाठी चजथे झरे चनमाण केले

होते त्या चठकाणी त्या माघाऱ्या आल्या. चतथे त्यांनी आपल्या अंगावरील रक्त धऊन काढले . त्यांच्या
गालावरिे रक्तािे डाग, सपयराजांनी िाटभ नपसभन स्वच्छ केले .

म्हणभन म्हणतो महाराज! कणी का असेना हा दे व! त्यािे आपल्या शहरात स्वागत करा. अनेक

प्रकारांनी त्यािे सामर्थयय प्रकट होत आहे . पण चवशेष म्हणजे मानवाला सवय दःखांिा चवसर पाडणारी
संजीवनी अवनी द्राक्षवेल, तीही त्यािीि चनर्ममती असे ऐकतो. समजा! इथभन पढे जर मद्य नाहीसे झाले , तर
प्रीतीिी घाट लागेलि पण जीवनातली अन्य मौजमजाही चनकालात चनघेल.

नारीवृन्द्द : राजेसाहे बांसमोर मोकळे पणी बोलायिी छाती होत नाही; तरीही पण आम्ही बोलतोि.

चडऑनायससहभ न दसरा श्रेष्ठ दे व नाही.
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िे न्द्थेअस : सबंध हे लासमध्ये आमिा पाणउतारा करणारा हा उत्पाती बॅक्कस पंथ, झपाट्याने

पसरणाऱ्या आगीसारखा आमच्यावर िाल करून येतो आहे . वेळ दवडभ न िालणार नाही. [गोपास उद्देशभन]

हे बघ! असाि जा तातडीने एले करॉन वेशीवर. चतथे माझी माणसं असतील. पाठीला भक्कम चकवा कमी
वजनाच्या ढाली बांधले ली, पवनजव वारूवर स्वार होणारी, धनष्ट्याच्या प्रत्यंिेिा टणत्कार करणारी अशा

त्या सैचनकांना सांग, ‘बाकाईंवर हल्ला िढचवण्याच्या तयारीनेि मला भेटा.’ बायका जर आम्हाला ‘चकस
झाड की पत्ती, समजणार असतील, तर हे सारं सहन करण्यापलीकडिं आहे .

णडऑनायसस : पेन्थेअस! मी काय सांगतोय ते ऐकायिं, चकवा आपली वागणभक बदलायिं तभ

नाकारतो आहे स. तझ्याकडभ न मला जो काही त्रास झाला तोही मागे सारून आहे चततक्यावरि हे सारे

थांबचवण्यािी, आचण दे वाचवरुद्ध शस्त्र न उिलण्यािी, मी तला ताकीद करीत आहे . त्यांच्या डडागरमार्थयावर
करावयाच्या पभजनचवधीपासभन बाकाईंना तभ हाकलभ न दे तो आहे स हे दृश्य असे जवळ उभे राहभ न नसतं पाहात
बसणं, चडऑनायससला जमणार नाही,

िे न्द्थेअस : तझ्याकडभ न सभिना नकोयत मला! लोहशृख
ं लातभन तभ सटला आहे स, ते वढ्यावरि

समाधांन मान. नाहीतर, तला पन्हा शासन करावं लागेल मला.

णडऑनायसस : तभ एक मत्यय मानव, तो दे व! मी जर तझ्या जागी असतो तर, टोिणाऱ्या टािेचवरुद्ध

व्यथय लाथा झाडण्यापेक्षा माझ्या संतापाला आवर घातला असता आचण दे वाला आहती अपयण केल्या
असत्या.

िे न्द्थेअस : आहती दे ऊ? खरंि दे ईन! चसथेइरॉनच्या दऱ्यांत कत्तल करणाच्या लायकीच्या चस्त्रयांिे

रक्त सांडभन ते दे ईन त्याला आहती म्हणभन!

णडऑनायसस : मग तम्हा सवानाि पळ काढावा लागणार! बॅक्कसच्या भग्क्तणींच्या दं ड्यानी

तमच्या ब्राँझच्या ढालीिी दाणादाण उडवावी ही चकती शरमे िी गोष्ट ठरेल!

िे न्द्थेअस : हा परदे शी मोठा आडमठा चदसतोय! याच्याशी बोलाय–सवरायिी मळी सोयि नाही.

तरुंगात काय, अगर बाहे र काय, हा काही आपल्या चजभेला आवर घालणार नाही.

णडऑनायसस : माझ्या चमत्रा! अजभनदी एखादी समाधानकारक तडजोड चनघभ शकेल!
िे न्द्थेअस : कशी काय? माझ्या गलामांिा गलाम होऊ की काय मी?
णडऑनायसस : हे पाहा! शस्त्रांिा उपयोग न करतादी, मी त्या बायकांना इथे आणभ शकेन.
िे न्द्थेअस : ईश्वरि आमिं रक्षण करो! काहीतरी कावा करायिा बेत चदसतोय तझा!
णडऑनायसस : कावा! माझ्या सामर्थयाने मी तला वािचवणार म्हणतो, तर तो काय कावा?
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िे न्द्थेअस : त्या बायकांशी तझं आधीि काहीतरी ठरले लं चदसतय. कठभ नतरी त्यांिे नािगाणे िालभ

रहायला हवे म्हणभन…

णडऑनायसस : होय! असं काहीतरी मी ठरवले ले आहे खरं! पण ते दे वापाशी- या बायकांशी नव्हे !
िे न्द्थेअस : बस झालं तझं िऱ्हाट! माझं चिलखत आणा रे ! कोण आहे चतकडे !
णडऑनायसस : [अचधकारवाणीने ओरडभ न] थांब! [मग एकदम शांतपणे] या बायका,

डडागरमार्थयावर अशा एकत्र बसले ल्या पाहायच्या आहे त तला?

मी.

िे न्द्थेअस : होय! जरूर पाहायच्या आहे त. त्यांना पाहाण्यासाठी सवणयमद्रांिी खभप मोठी रक्कम दे ईन

[यावेळेपासभन हलके हलके पण ठामपणे, चडऑनायसस आपली छाप पेन्थेअसवर पाडभ लागतो]
णडऑनायसस : अं! इतकी मोठी उतावळी तभ करावीस, असं काय घडलं एकाएकी!
िे न्द्थेअस : मद्याने चझगले ल्या बायका पाहण्यासाठी काही मी एवढा उतावीळ नाही झालो! छे ! छे !

मोठं दःखदायक दृश्य असेल ते .

णडऑनायसस : पण तरीही, दृष्टीस पडल्याबरोबर यातना होतील असं एखादं दृश्य पाहणं तला बरं

वाटे ल म्हणायिं.

िे न्द्थेअस : होय! वाटे ल खरं! मी, इतरांच्या दृष्टीस पडणार नाही अशाप्रकारे एखाद्या दे वदार

वृक्षांखाली चनवांत बसभन जर काही पाहणं मला शक्ब असेल, तर ते पाहीन मी.

णडऑनायसस : तभ चकतीही लपभन-छपभन जा. त्या तला हडकभन काढणारि.
िे न्द्थेअस : अगदी बरोबर आहे तझं. पण मी अगदी उघड उघडि जाईन ना!
णडऑनायसस : मग सांगभ का एक मागय! एवढं साहस करायिी तयारी आहे ?
िे न्द्थेअस : मला चतकडे ि घेऊन िल ना पटकन्! मला नाही आता दम धरवत.
णडऑनायसस : मग तभ प्रथम मऊ सती झगा घालायला हवा.
िे न्द्थेअस : कां? मऊ सती झगा कशाला? मला काय बाई बनायला हवं?
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तला?

णडऑनायसस : तला परुषासारखा वेष केले ला जर का त्यांनी पाचहला, तर ठारि मारतील त्या

िे न्द्थेअस : अगदी बरोबर आहे तझं! प्रत्येक बाबीिा चविार करतोस तभ!
णडऑनायसस : चडऑनायससनेि तसा चविार माझ्या मनात चनमाण केला.
िे न्द्थेअस : तझी ही सभिना जास्तीत जास्त िांगल्या प्रकारे प्रत्यक्षात कशी आणता येईल?
णडऑनायसस : मी येतो आत तझ्याबरोबर, चन नटवतो तला!
िे न्द्थेअस : मला नटवणार! स्त्रीवेषात तर नाही ना! मला लाज वाटे ल ना!
णडऑनायसस : असं! म्हणजे मे इनाडसना पाहण्यािी तझी उत्कंठा संपली तर?
िे न्द्थेअस : कशा तऱ्हे िा वेष मला दे णार म्हणतो आहे स!
णडऑनायसस : तझं मस्तक लांबसडक रुळणाऱ्या केसांनी आच्छादीन मी.
िे न्द्थेअस : आचण मग त्यानंतर? माझी वेषभभषा कशी चदसेल?
णडऑनायसस : तझ्या टािेपयंत रुळणारा झगा आचण मस्तकावर िीत.
िे न्द्थेअस : आणखी काही?
णडऑनायसस : हातात चथरसस दं ड आचण अंगाभोवती चित्रचवचित्र हचरणाजीन.
िे न्द्थेअस : मला कधीही बाईिे कपडे घालवणार नाहीत.
णडऑनायसस : तभ जर बाकाअीबरोबर एकदम झज
ं द्यायिं ठरवलं स तर रक्तपात ठे वले लाि.
िे न्द्थेअस : अगदी बरोबर आहे तझं. मी प्रथम त्यांिी गप्तपणे टे हेळणीि करायला हवी.
णडऑनायसस : चहसेिा उपयोग करून चहसेला आमंत्रण दे ण्यापेक्षा हे जास्त शहाणपणािं!
िे न्द्थेअस : आचण कणाच्याही दृष्टीस न पडता थीब्स शहराच्या रस्त्यावरून मी पार कसा होणार!
णडऑनायसस : आपण असे एकीकडच्या गल्लीबोळाने जाऊ. मी दाखवतो तला वाट.
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िे न्द्थेअस : माझ्याकडे पाहभ न बाकाईनी माझी रे वडी नाही उडवता कामा. त्यापेक्षा दसरं काहीही

सहन करीत मी. मी आता आत जातो चन ठरवतो कसं काय करायिं ते !

णडऑनायसस : ठीक आहे ! तसे कर! पण माझ्याकडभ न सगळी जय्यत तयारी आहे बरं का?
िे न्द्थेअस : मी चनघतो मग. डडागरमार्थयावर जाताना एकतर परे पभर बंदोबस्ताने शस्त्रसज्ज जाईन अगर

तझ्या उपदे शािे पालन करीन.

[पेन्थेअस जातो]
णडऑनायसस : बायांनो हा माणभस आता सापळ्याकडे ि पाउले टाकीत येत आहे . हा बाकाअीना

भेटेल आचण त्या चठकाणी याला मृत्यदं डािे शासन चदले जाईल. चडऑनायसस! [कारण तभ काही िार दभ र
नाहीस!] आता सगळं तझ्याि हातात आहे . आपल्याला त्याच्यावर सभड उगवलाि पाचहजे. त्यासाठी त्याला
आपण प्रथम, वेडगळपणाच्या चवलक्षण जाळ्यात पकडभ या आचण त्यािी सारासार चविारशक्ती नष्ट करू

या. कारण जोपयंत त्यािा मेंदभ ताळ्यावर आहे तोपययत स्त्रीिे कपडे पचरधान करायला तो कधीही कबभल

होणार नाही. एकदा का सारासार चविारशक्तीच्या लगामातभन तो चनसटला की मग, ते कपडे , तो अंगावर
िढवील. स्त्रीवेषात असले ल्या त्याला रस्त्यातभन मी नेत असताना, थीब्सिे समस्त पौरजन त्याच्याकडे .
पाहात कसे चिदीचिदी हसताहे त, हे पाहायला मी अधीर झालो आहे . मला त्याने ज्या िढे लपणाने प्रथम
धमकावलं , चतथभन त्याला खाली खेिायिं आहे मला.

मी आता जातो. खद्द आईच्या हातभन मारला गेल्यावर, मृतांच्या मलखात ज्या वेषात तो पोिणार

आहे , त्या पोषाखात त्याला नटवतो. मग त्याला समजेल झ्यभस पत्र चडऑनायसस ही काय िीज आहे ती.
मानवजातीशी अचतशय सौम्यते ने वागत असला तरी तो दे व अचनवायय अशा क्रोधािाही रसरसणारा अंगार
असभ शकतो, हे कळभ न येईल त्याला.

[चडऑनायसस पेन्थेअसच्या मागोमाग राजवाड्यात जातो]
नारीवृन्द्द :

[गीताचा िणहला भाग] Strophe
अहा! त्या पभजनात व्यतीत होणाऱ्या दीघययाचमनी!

नािणाऱ्या पाउलांच्या पांढरक्या कांतीने उजळणाऱ्या, रंगणाऱ्या,
द्रवाने आद्रय झाले ल्या हवेत शीषय उं ि उडवताना
होणारे ते सख–चकती गभढरम्य आचण मधर!

अहा! त्या प्रमतगंध हचरत तृणांवर, हषयमोदाने
बागडणाऱ्या हचरणशावकािा आनंद!
चवणले ल्या जाळ्याबाहे र उडी ठोकभन
ज्याने चमळचवले आहे स्वातंत्र्य,
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पाठलाग आचण पळापळ यांच्या भीचतयक्त दडपणापासभन

चशकाऱ्यांच्या हाकांपासभन आचण तावातावाने दौडणाऱ्या श्वानांपासभन
नदीतीरावरील चसकते वरून जो सळकन् उड्या टाकीत जातो आहे
सखकर अशा एकाकी अरण्याकडे

जेथील भभभाग आहे मानवी पाउलाने अस्पर्मशत
चजथे पणयराजी सलते आहे घनदाट आचण
सावल्या आहे त शबल,
[ध्रु िद] Refrain
कठली प्राथयना प्रशंसनीय म्हणावी?
ज्यांनी आपले चिचतले अचहत,
त्यांच्या हतप्रभ मग्स्तष्ट्कावर

आपला चवजयी दण्ड परजणे,

याहभ न दे वदत्त असा आणखी कोणता उदात्त वरप्रसाद

आणखी कोणती प्राथयना अचधक शहाणपणािी समजावी?
आचण जे जे उदात्त, ते ि कणालाही अत्यंत
हवेहवेसे वाटणार!

[गीताचा दु सरा भाग] Antistrophe
धीम्या पण अमोघ अशा स्वगयशक्ती

गचतमान रहातात कालगतीबरोबर

मन जेव्हा खळे होते, दे वािा अवमान करते

पभचजते जेव्हा स्वाथालाि व अज्ञानमभलक दं भाला,
ते व्हा उगारतो दै वी न्याय, आपला अक्षय दण्ड,

स्वगयशग्क्त, अखंड करतात पाठलाग अश्रद्ध माणसािा
जरी दे वािी धभतयता छपवते काळािी सरकणारी पाऊले
करू नये कधी काळाला आव्हान् मत्यय मानवाने,
अव्हे रू नयेत कधी रूढीिे चरवाज

कृतीत वा चविारसरणींत वृद्धांिा सल्ला.
अल्पकाळाने अचखल मानव होऊ शकतात सहभागी
पचवत्र अशा धमािरणांच्या वरदानात.

शाश्वत सत्यें – नाचशवंतावर मात करून
जगदारंभापासभन अग्स्तत्वांत असले ली
प्रत्यक्ष चनसगाति अंतभभत
य झाले ली
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हीि सत्ये आहे त सत्ता गाजवभन, आपल्या चवश्वावर
ठाम आचण दृढ.
[ध्रु िद] Refrain
कठली प्राथयना प्रशंसनीय म्हणावी?
ज्यांनी आपले चिचतले अचहत
त्यांच्या हतप्रभ मग्स्तष्ट्कावर

आपला चवजयी दण्डा परजणे

याहभ न दे वदत्त असा आणखी कोणता वरप्रसाद
आणखी कोणती प्राथयना अचधक शहाणपणािी

भावयािी समजावी

आचण जे जे उदात्त, ते ि कणालाही अत्यंत हवेहवेसे वाटणार!
[गीताचा णतसरा भाग] Epode
धन्य तो मानव, जो उधाणले ल्या सागराला िकवतो
आचण चवसावतो अनाहत, सरक्षक अशा धक्क्यावर.

तो ही तसाि धन्य, जो चवजय चमळवतो कचठण कसोटीवर.
एखादा टाकतो मागे शेजाऱ्याला

संपचत्त आचण सत्तास्पधेत अनेकचवध साधनांनी,
सहस्त्रचवध रंगतदार स्वप्नांनी

बहरत असते हजारडाच्या अंतःकरणातील आशा;
अखेरीस

चदसते काहीना सिचलत झाले ले आपले ईग्प्सत
कांहीजणांकडे चिरवते ते पाठ!
पण तरीही मी सांगते

जो व्यतीत करतो अचधकाचधक मौजमजेत
प्रत्येक सरता चदवस

तो धन्य होय खरोखरीि धन्य!
[चडऑनायसस प्रवेश करतो. तो पेन्थेअसला हाक मारण्यासाठी वळतो.]
णडऑनायसस : ये! हे केखोर माणसा! बघभ नयेत अशी दृश्ये पाहायला तभ हपापला आहे स. करू

नयेत अशी कृत्ये करायला तभ उतावळा झाला आहे स, पेन्थेअस ये! असा प्रासादाबाहे र ये! बघभ दे मला तझं

रूप. तझी आई आचण चतच्या साऱ्या सख्या यांच्यावर टे हळणी करण्यासाठी सज्ज झाले ल्या बेहोष, प्रमत्त
अशा बाकाई स्त्रीिा वेष केले ल्या तला, बघभ दे मला एकदा.
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[बाकाई भग्क्तणीप्रमाणे वेष केले ला पेन्थेअस येतो. तो भांबावले ला असभन चडऑनायससच्या

प्रभावाखाली पभणयतया आहे .]

वा! तभं अगदी कॅडमसच्या मलीपैकीि एक शोभतो आहे स.
िे न्द्थेअस : अरे च्या! असं काय होतंय हे ! मला दोन दोन सभयय चदसताहे त. दोन-दोन थीब्स शहरं

चदसताहे त आचण सप्त वेशी असले ल्या या शहराच्या तटबंदी, त्याही मला दोन दोन चदसताहे त. मला
मागयदशयन करणारा तभ, एखाद्या बचलवदासारखा चदसतो आहे त, तझ्या मस्तकावर चशगे उगवली आहे त काय
रे ? सांग ना! थोड्याि वेळापभवो तभ काय पशभ होतास? खात्री आहे माझी, तभ आता एवढ्याति हा बचलवदय
अवतार धारण केला आहे स?

णडऑनायसस : याच्या आधी दे वािी कृपा नव्हती आपल्यावर. आता तो आपल्या पाठीशी आहे .

आपण आता समझोता केला आहे . जसं चदसायला हवं, तसंि चदसेल आता तला?

िे न्द्थेअस : ब ऽ ऽ रं! पण कसा काय चदसतोय रे मी? उभा राचहल्यावर मी इनोसारखा चदसतो की

माझ्या आईसारखा? तला काय वाटतं?

णडऑनायसस : तभ म्हणजे अगदी हबेहभब त्यांिी छबीि असा चदसतो आहे स. पण जरा थांब. ही

केसांिी करळी बट बाहे र चनसटभ न आलीय. मघाशी कशी मी तझ्या केसांना गंडाळले ल्या चितीखाली नीट
बसवली होती.

िे न्द्थेअस : हं ! मघाशी, आतमध्ये प्रमत्त बाकाई नृत्यांगनेप्रमाणे मी माझं मस्तक, वर खाली, झोकात

हलवलं ना, ते व्हा आली असावी, ती चनसटभ न बाहे र.

णडऑनायसस : िल! आतां तझी काळजी मलाि घ्यायला हवी. मी करतो ती बट व्यवग्स्थत. जरा

हनवटी उिल पाहभ वर!

िे न्द्थेअस : ही केली; तभि बसव हं ती व्यवग्स्थत. मी आता सवयस्वी तझ्यावर अवलं बभन आहे .
णडऑनायसस : आचण तझा कमरपट्टा पण चढला झालाय. तझ्या झवयाच्या या िण्या थेट तझ्या

घोड्यावर पडायला हव्यात!

िे न्द्थेअस : कबभल! तशा त्या नाहीत खऱ्याि! चनदान या इथं उजव्या पाउलावर तरी नाहीत, मग

दसऱ्या बाजभला झगा अगदी झकास टािेपयंत रुळतोय.

णडऑनायसस : जेव्हा बाकाई तला चदसतील आचण तला आियय वाटे ल इतक्या िांगलपणाने त्या

वागतील, ते व्हा माझी खात्री आहे , तभ मला आपला सवांत चजवलग चमत्र समजशील. होय की नाही?
[पण पेन्थेअसिे त्याच्या भाषणाकडे लक्ष नाही.]
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िे न्द्थेअस : अगदी थेट बॅक्कसच्या उपासकासारखं चदसावं म्हणभन मी हा चथरसस दण्ड या हातात

धरू की उजव्या हातात घेऊ!

णडऑनायसस : तझ्या उजव्या हातात धर तो; चन तझे उजवे पाऊल उं ि उिलशील ते व्हा

त्यािबरोबर हा दण्डही उं ि उिल. [पेन्थेअस तसे करण्यािा प्रयत्न करतो] मला िार बरं वाटलं . खभपि
मानचसक बदल झालाय तझ्यात!

िे न्द्थेअस : या सवय चस्त्रया इथे मौजमजा करताहे त, त्या चसथेइरॉनच्या दऱ्याि, बायकांसह माझ्या

खांद्यावर घेऊ शकतो का रे मी!

णडऑनायसस : तभ मनात आणलं स तर ते ही अशक्य नाही तला. तझं मन चकडलं होतं या आधी.

आता मात्र ते जसं असायला हवं, तसं झालं य.

िे न्द्थेअस : आपण तरिेसारख्या पहारी घ्यायच्या का? का मी िक्त माझा बाहभ उं िावभन चकवा

माझ्या खांद्यांिा रे टा दे ऊन या चगचरचशखरांना उखडभ न काढभ चन टाकभ ती मोडभ नतोडभ न माझ्या हातांनी!

णडऑनायसस : अं हं ! या वनदे वतांिी आश्रयस्थाने नाहीशी करता कामा नये तभ. चशवाय बासरी

वाजवीत बसणाऱ्या पॅन [चनसगािा अचधष्ठाता दे व] दे वाच्या चनत्याच्या जागा आहे त या. त्या मोडभ न टाकणे
बरोबर नाही;

िे न्द्थेअस : अगदी बरोबर आहे तझं! रानटी धाकदपटशा दाखवभन चस्त्रयांना जेरीस आणणं बरोबर

नाही. मी दे वदारी वृक्षराजीत लवभन बसेल.

णडऑनायसस : लपभन बसणार! होय! एखाद्या कावेबाज गप्तहे राप्रमाणे मे नॅडसवर गप्त नजर

ठे वण्यासाठी लपायला योवय अशी जागा तला सापडभ शकेल खरीि.

िे न्द्थेअस होय! आत्तांि माझ्या डोळ्यासमोर चदसताहे त त्या; मधर प्रीचतपाशात गरिटभ न गेलेल्या;

चनचबड वृक्षराजीतील प्रीचतकभजन करणाऱ्या पाखरांसारख्या!

णडऑनायसस : अगदी बरोबर! तीि नेमकी गोष्ट हडकण्यासाठी चनघणार आहे स आता तभ. जर

प्रथम तलाि त्यांनी पकडलं नाही, तर तभ त्यांना पकडशीलही.

िे न्द्थेअस : हं ! िल घेऊन मला आता थीब्समधल्या मध्यवर्मत राजरस्त्यातभन. कोणािी ताकद आहे

अशी जायिी? त्यांच्यातला एकमे व परुषोत्तमि आहे मी.

णडऑनायसस : या साऱ्या शहरासाठी तभ एकटा तडाड दे तो आहे स या सगळ्या गोष्टींना - हो! तभ

एकटाि. आचण जो झगडा आता तझी वाट पाहातोि, ते ि तझ्या नचशबी चनचहले ले भयंकर चदव्य आहे . िल!
चतथपयंत तला सखरूप न्यायिी जबाबदारी माझी. घरी परतताना दसरंि कणीतरी घेऊन येईल तला.
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िे न्द्थेअस : म्हणजे माझी आई, असं तर म्हणायिं नाही तला?
णडऑनायसस : सवांनी पाहावं असंि चवलक्षण दृश्य असेल ते !
िे न्द्थेअस : त्यासाठीि तर चनघालोय मी.
णडऑनायसस : तला उिलभ न घरी आणण्यात येईल –
िे न्द्थेअस : अहा र। काय वैभवशाली दृश्य असेल, नाही ते !
णडऑनायसस : तझ्या मातोश्रींच्या आधाराने!
िे न्द्थेअस : अरे ! तभ तर मला दबळा, बावळट करून टाकलं स की?

घटनेिे!

णडऑनायसस : हं ऽ ऽ! हं ऽ ऽ! ते आपलं – म्हणजे याही एका तऱ्हे ने वणयन करता येईल त्या

िे न्द्थेअस : हं ! पण मला योवय अशीि पद्धत आहे ती!
[पेन्थेअस जातो.]
णडऑनायसस : पहाणारािा थरकाप उडावा असं तझं व्यग्क्तमत्व, थरकाप उडवील असाि तझा

शेवट होणार आहे - अशी अखेरी, की जी तझा नावलौचकक उच्च स्वगापयंत नेईल. अॅगेवे आचण अॅगेवच्े या
भचगनींनी, कॅडमस कन्यकांनो! पसरा आपले हात पढे . या तरुण माणसाला मी त्याच्या प्राप्त संघषात

लोटतो आहे . आचण मी आचण चडऑनायसस नक्कीि चवजयी होणार आहोत. [मग हलकेि] आणखी काय
घडणार आहे ! जे घडे ल त चदसेलि.

[चडऑनायसस जातो.]
नारीवृन्द्द :

[गीताचा िणहला भाग] Stropne
बचद्धभ्रंशािी चशकार झाले ल्या श्वानांनो
पळा, डडागराकडे पळा

चतथे नृत्यात हषाने मश्गभल आहे त

दे हभान हरपले ल्या कॅडमस-कन्यका
चिरवा त्यांिी माथी

भीचतपोटी सैरभैर दौडणाऱ्या कळपाप्रमाणे
आचण तटभ न पडभ द्या त्यांना
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त्या मभढमचत मानवावर

जो आला आहे छपभन स्त्री वेषांत

मे इनॅडसच्या हषोन्मादातर गप्त नजर ठे वण्यासाठी
प्रथम पाहील त्यािी माता

वाटोळ्या खडकांआडभ न वा झाडाच्या चवदीणय खोडामागभन
बगळ्यासारखी मान उं ि करणाऱ्या त्याला
आचण सांगेल ओरडभ न मे इनॅडसना
कोण आहे हा मानव! बाकाईनो :

या डडागरावर, पवयतावर हे रचगरी करायला
कॅडमसकन्यांच्या स्वैर, द्रत चगचरनृत्यावर
टे हेळणी करायला आले ला!

तम्हापैकी त्यािी जन्मदात्री कोण?
छे ! हा पोरगा कधी पहडलाि नाही स्त्रीच्या गभाशयात

याला पाजलं असावं चसचहणीने चकवा चलचबयन गॉगान राक्षचशणीने!
न्यायदे वते! हो आता प्रगट आचण

भभमाते च्या गभातभन वर आले ल्या एचकऑनच्या
या चनलय ज्ज, अश्रद्ध, बेबंद पत्रािा

गळा घोटे पयंत खपस आपली तलवार
आरपार अगदी आरपार

[गीतािा दसरा भाग] Antistrophe
पहा! बॅक्कसदे वा!

तमच्या आचण तमच्या माते च्या गभढ कृत्यांशी
सामना द्यायिा म्हणभन

न्यायािा अवमान करण्यासाठी
बेिाम, चववेकशभन्य क्रोधाने
तो बाहे र जातो आहे

माथेचिरू त्वेषाने, हा ठार वेडा
तमच्या अचजक्य बाहशी

आपल्या ताकदीिी होड लावीत आहे .
चवनम्र आचण चववेकी अंतःकरण

दे वांना अपयण करते त्यांिा त्यांिा हचवभाग
कसलीही तक्रार वा चमर्थयारोप न करतां
ज्याला ज्ञात असते,
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आपले आयष्ट्य म्हणजे मृचतका
तो रहातो अशाचपत.

हे वा वाटत नाही मला ज्ञात्यांच्या ज्ञानािा
हवे आहे त जे हषय मला
ते आहे त चदव्य भव्य,

इतर सवय हषांना चिके पाडणारे आचण

आपल्या जीचवताला चशव व संदराकडे नेणारे .
जी पचवत्र हृदये, रात्र आचण चदवस

सतत रत दे वांच्या सन्मानासाठीि,
आचण न्यायािी कं पणे तोडणाऱ्या

साऱ्या चरवाजांना दे तात झगारून
त्यांिा आनंद काय चविारावा!

न्यायदे वते! हो आता प्रगट, आचण

भभमाते च्या गभातभन वर आले ल्या एचकऑनच्या

या चनलय ज्ज, अश्रद्ध, बेबद
ं पत्रािा गळा घोटे पयंत
खपस आपली तलवार

आरपार, अगदी आरपार
[नंतर वाढत्या बेहोषीने एकमखाने आरोळ्या दे त व आपल्या शब्दांच्या, लयींवर, तालांवर नाित,

त्या गातात.]

[गीताचा णतसरा भाग] Epode
ये! चडऑनायसस!

ये! आचण दशयन दे आम्हाला

ये एखाद्या मत्त बचलवदासारखा,
चकवा,

ही सपयराज शतशीषय, शतचजव्हांनी िभत्कारणारा
ये गजयत वनराजासारखा

आपल्या नाकपड्यातभन अग्वनज्वाला िेकीत
हे बॅकस!

बाकाईंिी चशकार करणारांवर तटभ न पड

बाह्यात्कारी हास्य कर त्याच्याकडे बघभन

आचण मग घे त्याला आपल्या पाशात कवटाळभ न
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नंतर,

करू दे त्याला जमीनदोस्त

सैरभैर धावणाऱ्या मे इनॅडसिा कळप,
आवळभं दे त्यांना त्यािे नरडे !

पकडभ दे ! पाडभ ं, दे ! तडवभ.ं दे त्याला
जीव जाईपयंत!

[जासभद प्रदे श करतो.]
जासूद : अरे रे! एकेकाळी सबंध हे लासिे कीर्मतचशखरावर िढले ले , हे लासिे भभषण समजले

जाणारे, ज्याने नागराक्षसाच्या दातांिे बी पेरून भभमीतभन जन्म घेणाऱ्या मानवांिे पीक काढले , त्या वृद्ध

चसडोचनअस राजािे हे घराणे! चकती आसवं ढाळावीत तझ्यासाठी! मी तर साधा क्षद्र गलाम; पण सच्चा
गलाम धन्याच्या पाठीवर बसले ल्या कोरड्याने कळवळभ न उठतो.

नारीवृन्द्द : काय झालं ! डोगरमार्थयावरील काही चवशेष वृत्त?
जासूद : पेन्थेअस, एचकऑनिा मलगा, हे जग सोडभ न गेला.

प्रभाव!!

नारीवृन्द्द : चडऑनायसस! हषोन्मादाच्या उद्गात्या दे वा! अखेर प्रकट झाला तझ्या शक्तीिा

जासूद : काय? म्हणताय काय तम्ही! ज्या भीषण प्रकारे माझ्या धन्याला मृत्यभ आला त्यानेही

तम्हाला हषाच्या उकळ्या िटत आहे त!

नारीवृन्द्द : आम्ही काही ग्रीक नाही. मी अन्य दे शीय सरांत आनंदाने गात आहे . आता तरुंगाच्या

भयाने िळिळ कापण्यािे कारण नाही मला.

जासूद : तम्हाला काय वाटतं? अचधकार गाजवील, अशा ताकदीिा कणी माणभसि नाही आता

थीब्समध्ये?

नारीवृन्द्द : चडऑनायसस हाि सत्ता गाजवतो आमच्यावर! थीब्स नव्हे ! चडऑनायससि.
जासूद : तम्हाला चततकंसं वाईट वाटणार नाही हे मला मान्य. पण जेव्हा अचनवायय अन्याय झाले ला

असतो ते व्हा आनंदाने उड्या मारणे हे लज्जास्पद आहे .

नारीवृन्द्द : सांग! सांग आम्हाला काय घडलं ते ! कसं झालं ! काय झालं ! कसा मे ला तो! स्वतःच्या

जलमांिा सारखा पाठपरावा करीत राहाणारा हा जलमी कसा ठार झाला?
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जासूद : आम्ही थीब्समधील घरे मागे टाकीत िाललो आचण अॅसोपस नदी पार केली चन मग

चसथोअॅरोनच्या पायगतीच्या टे कड्या िढांयला सरुवात केली. आचण मी – मी माझ्या धन्याबरोबरि होतो आचण चजथे आम्हाला बघायसवरायला जायिं होतं चतथला रस्ता दाखवणारा तो परदे शी.

ठीक! प्रथम आम्ही एका तृणाच्छाचदत दरीत बसलो आचण दसऱ्यांच्या दृष्टीस न पडता स्वतःला तर

पहाता यावे, म्हणभन आम्ही आमिे िालणे व बोलणे अगदी हळभ ठे वले होते . खळाळत जाणारे प्रवाह

असले ल्या एका दरीत आम्ही होतो. दोन्ही बाजभला कडे कपारी होत्या आचण चतथे दे वदार वृक्षाच्या दाट
छायेत मेचअनॅडस बसल्या होत्या. त्यांिे हात आपापल्या आवडत्या कामात गकय होते . आधीिे आयव्हीपल्लव

गळभ न पडले ल्या आपल्या चथरसस दण्डाला काहीजणी नवपल्लवांनी नटवीत होत्या आचण इतर चस्त्रया, रंगीत
जोखडातभन सटका झाले ल्या चशगरांप्रमाणे, बागडत होत्या व आळीपाळीने एकमे कींना धार्ममक गाणी म्हणभन
दाखवीत होत्या.

पण, कमनचशबी पेन्थेअसला या बायका चदसल्याि नाहीत. आचण महाराज म्हणाले ‘चमत्रा! आपण

चजथे उभे आहोत चतथभन या ढडागी भग्क्तणी, या मे चअनॅडस, मला काही नीटशा चदसत नाहीत.’ या दरडीच्या
बाजभला असले ल्या उं ि दे वदार वृक्षावर जर मी िढलो तर त्यांिी ती चनलाजरी करणी मला अचधक नीट
चदसभ शकेल.

आचण मग त्या परदे शाने एक अपभवय कतयक केलं . आकाशात सवांत उं ि गेलेली एक दे वदार वृक्षािी

िांदी त्याने हाताने धरली आचण ती अगदी काळ्याशार जचमनीला टे केल इतकी खाली खाली वाकवली.
धनष्ट्य जसं वतयळाकृती वाकवावं, तंबा व आऱ्यांच्या सहाय्याने िाकािी धाव जशी गोल करावी, तसा त्या

परदे शाने त्या डडागरदरडीवरिा तो दे वदार वृक्ष हातात घेतला आचण जचमनीपयंत वाकवला – बाप रे;
कणाही मत्यय माणसाच्याने होणार ते काम नव्हतं. मग त्याने पेन्थेअसला उं िावरच्या िांद्यावर बसवलं चन तो
वृक्ष आस्ते आस्ते सरळ करीत, त्यािबरोबर महाराज खाली पडणार नाहीत अशी काळजी घेत त्याने तो
वृक्ष आपल्या हाताच्या पकडीतभन हळभ हळभ सोडायला सरुवात केली. मग तो दे वदार वृक्ष हातातभन सटल्यावर

आपोआप सरळ झाला आचण त्यावर स्वार झाले ल्या राजेसाहे बांसह उं ि आकाशात चदमाखाने उं िावर गेला
त्यामळे झाले काय, या बाया त्यांना चदसल्या त्यापेक्षाही अचधक स्पष्टपणे महाराज त्यांना चदसत होते .

आचण महाराज त्या उं ि बैठकीवरून दृचष्टपथात आले न आले तोि, तो परदे शी मात्र कठे ि चदसत

नव्हता. त्याि वेळी एक आवाज - मला वाटतं तो चडऑनायससिा आवाज असावा – आभाळामधभत गरजला
‘बायांनो! ज्याने तमिी, माझी आचण माझ्या पचवत्र पभजन चवधीिी टर उडवली तो माणभस मी तमच्यासमोर

आणला आहे . आता करा त्याला शासन! आचण हा आवाज उठला त्याक्षणीि, अमानष असा एक अग्वनलोळ
आकाश आचण पृर्थवी या दरम्यान एकदम िमकभन गेला.

सारे आसमंत मभक झाले . वृक्षाच्छाचदत दरीने पानापानाला मौनािी मद्रा ठोकली. एकाही पशभिा

आवाज कानावर येत नव्हता. ती अशरीरी वाणी नक्की काय म्हणाली यािा त्या बायांना नीटसा उलगडा
झाला नाही. त्या उठभ न उभ्या राचहल्या चन सगळीकडे रोखभन बघभ लागल्या. त्यानंतर दसऱ्यांदा शब्द ऐकभ

आले ते मात्र हकभम केल्यासारखे. बॅक्कसिी ती स्पष्ट आज्ञा कॅडमसकन्यांनी ऐकली व ओळखली मात्र,
उड्डाण करायला चनघाले ल्या कबतरांच्या थव्यासारख्या त्यापढे झे पावल्या आचण सगळ्या बाकाई

त्यांच्यामागे धावल्या. प्रत्यक्ष दे वानेि िं कर मारून िेतवल्याप्रमाणे त्या दऱ्यांवरून, उं ि उं ि, झऱ्यांच्या
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बाजभबाजभंनी कड्याकपारीवरून उड्या टाकीत िालल्या होत्या. जेव्हा त्यांनी राजेसाहे बांना वृक्षावर बसले लं

पाचहलं ते व्हा तटासारख्या उं ि असले ल्या एका कड्यावर प्रथम त्या िढल्या आचण आपल्या सवयशग्क्तचनशी
महाराजांच्या अंगावर त्यांनी मोठाल्या खडककपारीिा मारा केला व दे वदारवृक्षाच्या िांद्या नेम धरून

भाल्यासारख्या त्यांच्यावर िेकल्या. काही बाया आपल्या हातातला चथरसस दण्ड त्या दयनीय लक्ष्यावर
िेकीत होत्या. पण ते सवय प्रहार िकट जात होते कारण त्यांच्या आवाक्याच्या मानाने राजेसाहे ब बसले

होते ते थपयंतिी उं िी खभपि अचधक होती. तो ददै वी जीव मात्र, चतथे सापळ्यात सापडल्यासारखा अगचतक

होऊन बसला होता. सरते शव
े टी अशनीपाताच्या ताकदीने त्यांनी ओकवृक्षाच्या िांद्या ओढभ न काढल्या आचण
त्या िांद्यािा तरिांसारखा उपयोग करून त्यांनी त्या दे वदारवृक्षािी पाळे मळे खणभन काढण्यािा प्रयत्न

केला. त्यांिी ती ही धडपड िकट गेली. मग ॲगवेबाईसाहे ब त्यांना म्हणाल्या, ‘‘पढे या मे इनॅडसनो! अशा

सगळ्याजणी या वृक्षाभोवती वाटोळ्या उभ्या रहा चन त्याला चवळखा घाला. या उं ि िढभ न बसले ल्या पशभला

आपण धरलं ि पाचहजे. नाहीतर चडऑनायससच्या गप्त नृत्य प्रकारांिी हा जाहीर वाच्यता करील.’’ मग
त्या वृक्षाभोवती हजारो हातांिा चवळखा पडला आचण त्या हातांनी तो वृक्ष जचमनीतभन उखडभ न काढला. मग
आपल्या उं ि बैठकीवरून पेन्थेअस महाराज एकदम खाली कोसळत धाडकन जचमनीवर आदळले . आपला
कोणत्या प्रकारिा शेवट जवळ आला आहे यािी कल्पना येताि त्यांनी एक दीघय चककाळी िोडली.

प्रमख उपाध्याय या नात्याने महाराजांच्या आईनीि मृत्ययागाच्या चवधीला सरुवात केली आचण ती

महाराजांवर तटभ न पडली. महाराजांनी आपल्या केसांवरिी िीत ओरबाडभ न काढली. हे तभ हा की, आपली
दष्ट्प्रवृत्त आई आपल्याला ओळखील आचण ठार मारणार नाही. आईच्या गालाला स्पशय करीत महाराज
म्हणाले , ‘आई! अग मी आहे ! तझा मलगा पेन्थेअस. एचकऑनापासभन तला झालो नाही का मी! आई ग!
दया कर माझ्यावर! मी पापी असलो तरी पण तझा मलगाि ना! नको ग ठार मारू मला!

अॅगेवब
े ाईसाहे बांच्या तडाडातभन रागाने िेस येत होता. भानावरि नव्हत्या त्या. त्यांच्या शरीरात

चडऑनायससिा संिार झाला होता व त्या त्याच्या काबभत गेल्या होत्या. त्या महाराजांिे काही ऐकणे

शक्यि नव्हते . आपल मनगट आचण कोपरे यामध्ये चतने महाराजांिा उजवा बाहभ घट्ट दाबभन धरला, आपला
पाय चतने त्यांच्या छाताडाच्या िांसळ्यांवर रोवला आचण त्यांिा बाहि खांद्यापासभन िाडभ न काढला. हे जे

केलं गेलं, ती काही चतिी ताकद नव्हती. दे वि चतच्या बोटांत दडला होता. त्यामळे हे सहजी शक्य झाले .
महाराजांच्या दसऱ्या अंगाला इनोबाईसाहे ब होत्या त्या त्यांिे मांस ओरबाडभ न काढीत होत्या. त्यात मग

ऑटोनॉईबाईंसाहे ब पण सामील झाल्या चन त्यांच्या मागोमाग बेहोष झाले ला मे इनॅड संचतणींक्ता सगळा
घोळकाि आला चतथे. एकि एक अखंड आरोळी अचवरत ऐकभ येत होती — दे हात प्राण चशल्लक होता,
तोपययत पेन्थेअस महाराज चकिाळत होते . बाया चवजयोन्मादाने आरडत केकाटत होत्या त्यांच्यापैकी

एकजण नसता बाहभ ि नािवीत होती; दसरीच्या हातात महाराजांिा पाय होता. काय सांगायिं! त्या
पायातला िढाव दे खील अजभन काढले ला नव्हता. िासळ्यांवरिे मांस पंजांनी ओरबाडभ न काढण्यात आले

होते व त्या अगदी स्वच्छ करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक हात लालभडक रक्ताने दाट माखला होता.
पेन्थेअसिे मांसखंड त्या िेंडभसारखे खालीवर िेकीत होत्या, झेलीत होत्या.

महाराजांच्या शरीरािे खंड सवयत्र चवखरले गेले आहे त. काही दणकट खडकाखाली तर काही दाट

चहरव्या झाडीत जाऊन पडले आहे त. ते शोधभन काढणं सोपं नाही. महाराजांिे हतभागी मस्तक! त्यांच्या

आईनेि ते हातात धरले आहे . त्यांनी ते चथरससच्या टोकावर बसवले आहे आचण ते घेऊन डडागरकपारीतभन
त्या अगदी उजळ मार्थयाने चमरवीत आहे त, त्यांच्या बचहणी, मे चअनॅड्स संचतणींसमवेत नृत्यात गकय होऊन
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पाठीमागे राचहल्या आहे त. आपल्या त्या भयानक आचण थरकाप उडवणाऱ्या चशकारीच्या चवजयोन्मादात

चशकारीतला सहकारी म्हणभन बॅक्कसिे नाव पकारीत सावज गारद करण्याच्या मदय मकीतील भागीदार आचण
चवजयातील सोबती म्हणभन त्यािा जयघोष करीत त्या मात्र आता राजवाड्याकडे ि येत आहे त. पण
बचक्षसादाखल, बॅक्कस चतला िक्त दखाश्रभि दे णार आहे .

मी जातो आता. अॅगवेबाअीसाहे ब येथे येऊन पोिण्याच्या आधी त्या भयानक दृश्यापासभन मला दभ र

दभ र जाऊ दे .

दे वािा मान राखणारे चवनम्र आचण शांत अंतःकरण असणे ही मानवाजवळ असावी, अशी सवोत्तम

उदात्त गोष्ट होय. मला वाटते , माणसाजवळ असावी अशी सवांत शहाणपणािी गोष्ट ही हीि – त्याने ती
उपयोगात मात्र आणली पाचहजे.

[जासभद जातो.]
नारीवृन्द्द :

िला धरू या, बॅक्कससाठी नृत्यािा िेर,

चवजयोन्मादे दे ऊ आरोळ्या गाऊ या स्वैर,

सपयबीजवंशािा अखेरिा वंश दीप चवझला म्हणभन
नष्ट झाला पेन्थेअस

दवडली होती त्याने आपली दाढी स्त्रीच्या झवयात
आचण मोहोरबंद केला होता आपला मृत्यभ

िेनेलने भाला वेढले ल्या आयव्ही माले च्या पचवत्र चिन्हानें
बचलवदय रूप धारण करणाराने

नेले त्या मानवाला चवचधयक्त वधाच्या चरगणात
ते व्हा उन्मादग्रस्त

कॅडमस कन्यकांनो!

केवढे नांव चमळवभन चदलं य तमच्या चवजयाने तम्हाला
असे गीत की,

जे यातनेच्या उद्रे काला गदमरवभन टाकील
आसवांना जलसमाधी दे ईल

चवजयािी चनशाणी धाडसी आचण छान!
हात एका माते िा

रक्तलांचछत लालभडक रक्ताने टपकणारा,

करवाळतो आहे धडापासभन चवलग झाले ले शीर
स्वतःच्याि वध झाले ल्या अपत्यािे.
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अरे पण, या पहा आपले भीषण नेत्र गरगरा चिरवीत पेन्थेअसिी मातोश्री, ॲगेव,े राजवाड्याकडे

धावत येताना मला चदसताहे त. ‘चडऑनायससच्या उपासक िमभिे स्वागत असो.

[अॅगेवे येते. बेभान अशी ती धापा टाकीत आहे . चतने पेन्थेअसिे चशर हाती धरले आहे . समभहगीत

गाणाऱ्या नारीवृन्दाने चतच्या पाठीमागभन राजवाड्याकडे येणारा भग्क्तणींिा जो तांडा पाचहले ला होता,
त्यातील भग्क्तणी रंगमंिावर येत नाहीत. त्यापैकी काहीजणी चतथे प्रवेशद्ाराच्या तडाडाशीि उभ्या
असले ल्या चदसतात. नाटक संपेपयंत त्या चतथेि उभ्या असतात.]
अॅगेवे : आचशयातील नारींनो, बॅक्कसच्या उपाचसकांनो,
[ॲगेवे त्यांना आपल्या हातातील ते चशर दाखचवण्यािा प्रयत्न करते ; पण त्या चबिकभन मागे

सरकतात.]

नारीवृन्द्द : कशासाठी एवढा आग्रह! हाय..
अॅगेवे :

चदले आहे दे वाने वरदान

आमच्या चशकारीला आज; म्हणभन

द्राक्षवेलीिी खडले ली ताजी िांदी

पहा मी आणली आहे स्वगृही, पवयतावरून
नारीवृन्द्द! चदसते आहे आम्हाला ती... आचण मैचत्रणी म्हणभन आम्ही स्वागतही करतो तझे !
अॅगेवे : पकडला त्याला मी, लावल्याचशवाय सापळा छावा चसहािा, लहानवयािा पण बंडखोर पहा

ना! पाहभ शकाल तम्ही तो. हा बघा!

नारीवृन्द्द : कठे चमळाला तो?
अॅगेवे : चसथेइरॉनवर. त्या भयानक आचण एकाकी पवयतावर –
नारीवृन्द्द : चसथेइरॉनवर?
अॅगेवे : त्याच्या शरीरातलं जीव की प्राण, असं रक्त चशपडलं गेलं.
नारीवृन्द्द : कणी ठार केलं त्याला?
अॅगेवे : मी! मी होते सवांत पढे . सवय चस्त्रया गात आहे त स्तचतस्तोत्रे माझी
‘धन्य आहे थोर अॅगेवि
े ी

मोठी माननीय मचहला!’
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नारीवृन्द्द : आचण मग त्यानंतर कोण पढे झाले ?
ॲगे वे : वा! मग तर कॅडमसच्यानारीवृन्द्द : काय? कॅडमस?
अॅगेवे : होय त्याच्या कन्यका— पण नंतर हं ! माझ्यानंतर हात टाकले त्यांनी चशकारीवर,
त्या पशभला ठार करायला झोकदार होती आजिी चशकार म्हणभन म्हणते, या! िला!

आनंदोत्सवाच्या मेजवानीत सहभागी व्हा.

नारीवृन्द्द : काय? दष्टप्रवृत्त चस्त्रये! आनंदोत्सवािी मेजवानी?
ॲगे वे : [हातात धरले ले मस्तक हळवारपणे थोपटीत] िारि कोवळं आहे हे बछडं! कसे त्याच्या

मृदल टाळभ पयंत गेले आहे त लाटालाटांनी नकते ि उगवले ले हे दाट केस!

नारीवृन्द्द : त्यांच्या या लांब केसांनी खरे म्हणजे चदसतो आहे तो जंगली श्वापदासारखा.
अॅगेवे : दे व मोठा कशल चशकारी आहे . कसे झोकभन चदले त्यांनी त्या चशकारी चस्त्रयांना आपल्या

भक्ष्यावर प्रथम त्यांना मोक्याच्या जागांवर उभ्या करून

नारीवृन्द्द : खरंि, आपला दे व ितर चशकारी आहे .
ॲगे वे : आचण तम्ही माझीपण स्तचतस्तोत्रे गाणार ना?
नारीवृन्द्द : होय तर! आम्ही तझे ही स्तवन करणारि.
अॅगेवे : आचण कॅडमसिे पत्रही करतील माझे ...
नारीवृन्द्द : आचण पेन्थेअससद्धां करील! काय ग ॲगेव?
े
ॲगे वे : होय ना! तो आपल्या आईिे गणगान करील या चतने ठार केले ल्या चसहाच्या छाव्याबद्दल.
नारीवृन्द्द : आ! भयंकर, भयंकर!
अॅगेवे : हो तर काय! भयंकर कमय खरे ि.
नारीवृन्द्द : तला कृतकृत्य वाटतंय!
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अॅगेवे : मला खरोखरीि हषयभराने धन्यधन्य वाटतंय, या जगाच्या नजरा चदपवभन टाकील, अशीि

आहे त माझी महान कृत्ये, चवशेषतः ही चशकार! मी चतथे केली ती!

नारीवृन्द्द : ददै वी ॲगेव!े तर मग दाखव सवांना घरी आणले ली तझी ही चवजयी लभ ट! बघभ दे

थीब्समधील जनतेला तझी ही चशकार.

अॅगेवे : या तर मग! या उत्तग
ं आचण दे खण्या शहरात वास्तव्य करणाऱ्या समस्त थीब्सवासीयांनो!

या! आम्ही पकडले ल्या चन ठार मारले ल्या या पशभन
ं ा पहा. आम्ही- आम्ही कॅडमसकन्यांनी मारला त्याला.
पकडायला ना जाळी पसरली, ना कातडी पट्टे असले ले थेसली भाले वापरले ! वापरले िक्त आमिे हे

गोरे गोरे बाहभ चन ही बोटे . शस्त्रे तयार करणाच्या व्यापाऱ्यांकडभ न हलकीसलकी हत्यारे घेऊन चशकार

करणारे, आता यापढे आपल्या शौयाच्या बढाया मारतील काय? आम्ही आमच्या नसत्या हातांनी हे सावज
पकडले आचण नंतर त्यािा अवयव अन् अवयव िाडभ न काढला.

माझे बाबा कठे आहे त? येऊ दे त त्यांना इथे आचण आमिे चिरंजीव, पेन्थेअस! आहे कठे तो! घेऊन

ये म्हणावं एक दणकट चशडी; िढ त्यावर आचण राजवाड्याच्या चभतीवर उं ि जागी चखळ्यांनी ठोकभस टाक
हे चशर; हा चसहािा बच्चा! मी चशकार करून घरी आणले ला.

[पेन्थेअसच्या शरीरािे तकडे उिलभ न आणणाऱ्या सेवकांसह कॅडमस प्रवेश करतो.]
कॅडमस : या! सेवकांनो! घेऊन या ते ददै वी ओझे . एकेकाळी पेन्थेअस असले ले ! आणा त्याला

स्वगृही! हजारो चठकाणी चवखरून पडले ले त्याच्या शरीरािे तकडे मला धंडाळावे लागले . दोन सलग भाग

काही एका चठकाणी नव्हते . चवस्कळीत असे पसरले होते ते . चसथेइरॉन डडागराच्या दऱ्यातभन आचण दाट
झाडीतभन कोनाकोपऱ्यात पडले होते . थकभन गेलो शोधता शोधता. जमवले सगळे कसेतरी आचण आलो इथे
ते घेऊन.

बॅक्कसदे वाच्या नृत्योत्सवातभन मी आचण आमिा वृद्ध चटरे चसअस आधीि इकडे यायला चनघालो

होतो. शहराच्या वेशीत आम्ही आलो असभ, नसभ, तोि माझ्या मलीच्या घोर कृत्यािी वाता माझ्या कानावर
आली. तसाि सरळ परत डडागराकडे वळलो आचण घेऊन येतो आहे हा इथे, मे इनॅडसच्या हातभन ठार
झाले ल्या माझ्या पत्राला. अॅचरस्टीअसपासभन अॅक्टोओनला जन्म दे णारी ऑटॉनॉअी, मला भेटली, चतथेि
त्या गदय झाडीत. चतिी बहीण इनोही चतथेि होती. दोघीही त्यांच्या त्या ददै वी उन्मादावस्थेति होत्या. पण

मला कणीतरी सांचगतलं की, अॅगेवे बेभानपणे ओरडत, बडबडत राजवाड्याकडे आली आहे . खरंि ते! ती
चदसतेय खरीि चतथे. दे वारे ! काय हे भयानक दृश्य!

अॅगेवे : बाबा! वाटे ल ते वढ्या आत्मप्रौढीने खशाल सांगा ओरडभ न साऱ्या जगाला की, कोणत्याही

चवद्यमान परुषाला अशा मली असल्यािे भावय लाभले ले नाही. चतघींच्याहीबद्दल बोलते आहे मी. पण
त्यातल्यात्यांत प्रामख्याने माझ्याबद्दल. घरांत, मागावर सभत चवणायिं टाकभन मला इकडे यावसं वाटलं ते

माझ्या हातभन असं काही घडायिं होतं म्हणभनि. माझ्या नसत्या हाताचनशी चहस्त्र श्वापदे ठार व्हायिी होती.
पाहा ना! काय आणलं य मी माझ्या बाहभ ं मध्ये ते . घ्या ना बाबा! घ्या ते! असं हातात धरा. माझ्या या
चशकारीतील कसबािा अचभमान वाटभ द्या तम्हाला. आपल्या स्नेह्यासोबत्यांना बोलवा या आनंदाप्रीत्यथय
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मे जवानीला. माझ्या या दे दीप्यमान कृत्याबद्दल त्यांना तमिे अचभनंदन करू द्या. थोडासा हे वाही वाटे ल
नाही त्यांना तमिा!

कॅडमस : आः! या अमाप यातना आता सोसवत नाहीत! हे दयनीय हातांनो! तमिं दे दीप्यमान्

कृत्य म्हणजे खभन आहे खभन! सवय थीब्सवाचसयांना व मला ज्यासाठी मे जवानीिे आमंत्रण करीत आहे स ती

तझी ही चशकार, तझा हा बळी जो तभ दे वाच्या पायाशी अपयण करणार आहे स, तो कोण आहे , हे तला माहीत

आहे का? बाई ग! अत्यंत खडतर असं दःख वाढभ न ठे वलाय तझ्यापढे प्रथम आचण माझ्यापढे ही, पण
तझ्यापेक्षा थोडे कमी खडतर. हषयदेव चडऑनायसस! त्याने न्याय चदला. पण िार िार कठोरपणे वागलाय
तो. माझ्याि रक्तमांसािा ना तो! पण त्याने माझे घर बरबाद केले .

ॲगे वे : काय चतरसट होतात माणसं म्हातारपणी! काय पण डोळे वटारून पाहाताहे त माझ्याकडे !

चकती, चकती वाटतं मला की माझ्या मलाने आपल्या आईसारखं चनष्ट्णांत चशकारी व्हावं. थीब्समधल्या साऱ्या

तरुणांना बरोबर घेऊन चहस्त्र श्वापदांिा पाठलाग करावा. पण त्याला वैर करता येतं िक्त दे वाचवरुद्ध.
बाबा! त्याला एकदा समजावभन सांगायला हवं हे ! माझे हे सदभावय पहायला, बोलवाना त्याला कणीतरी
इकडे !

कॅडमस : अरे रे! माझ्या कन्यकांनो, आपण काय केलं य हे जर तम्हाला समजलं तर केवढ्या

यातना भोगाव्या लागतील तम्हाला. पण आता आल्या तशा कायमच्या राचहलात तर मोठ्या सखी असं जरी
म्हणता आलं नाही, तरी आपलं दःखं काय, यािी तरी जाण होणार नाही तम्हाला!

अॅगेवे : दःख? काय चबघडलं य तरी काय? मला दःखं करायिं कारणि काय?
कॅडमस : प्रथम तझी नजर चतकडे वळव – आभाळाकडे पाहा!
अॅगेवे : पाहाते ि आहे की मी! चतकडे पाहायला का सांगताय मला?
कॅडमस : नेहमी सारखंि अजभनही चदसतंय का हे आभाळ? का काही बदलल्यासारखं वाटताय?
अॅगेवे : मघापेक्षा जास्त उजळ – अचधक प्रकाशमय.
कॅडमस : आचण ज्या वेडाने तला पछाडलं होतं ते मात्र अजभन तसंि आहे तझ्या अंगात – खरं ना!
ॲगे वे : मला समजत नाही तम्हाला काय म्हणायिंय ते . पण माझ्या मनःग्स्थतीतील बदल

जाणवतोय मला. माझे चविार आता काहीसे स्पष्ट होत आहे त.

कॅडमस : आता तभ नीट ऐकभ शकशील? व समपयक उत्तर दे ऊ शकशील?
अॅगेवे : होय! पण सगळं चवसरून गेलेय बाबा, मी! आताि आपण काय बोललो ते .
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कॅडमस : तझं जेव्हा लवन झालं , ते व्हा कणाच्या घरी आलीस तभ?
ॲगे वे : जे जचमनीत पेरले ल्या बीमधभन उत्पन्न झाले त्या एचकओनला चदलीत आपण मला.
कॅडमस : मग एचकओनला एक पत्र झाला - तो कोण होता?
अॅगेवे : पेन्थेअस – माझा आचण त्याच्या चपत्यािाही मलगा.
कॅडमस : बरोबर! मग आता सांग! तझ्या हातात घेतले आहे स ते चशर कणािे आहे ?
ॲगे वे : चसहािे... चनदान ज्यांनी त्यािी चशकार केली त्या असं म्हणाल्या.
कॅडमस : आता बघ बरं सरळ नजर दे ऊन त्याच्याकडे ! नसतं बघणं काही िारसं अवघड नाही!
[अॅगेवे चनस्तब्धपणे त्या चशराकडे नजर टाकते आचण चककाळी िोडते.]
अॅगेवे : हाय रे नशीबा! काय पहाते मी माझ्या हातात! काय आहे हे !
कॅडमस : आणखी नीट टक लावभन पहा व काय चदसतंय ते स्पष्ट ध्यानात घे.
अॅगेवे : पाचहलं !... दे वा रे ! काय अघोर दृश्य हे ! माझे हृदय चपळवटतंय, तडिडतंय!
कॅडमस : चसहाच्या मस्तकासाररवं चदसतंय ते तला?
अॅगेवे : नाही माझ्या डागळले ल्या शाचपत हातात धरलं य ते आहे पेन्थेअसिे चशर.
कॅडमस : तोि! तोि आहे तो! तला हे कळण्यापभवी खभप रडभ न घेतलय मी बाळ! आधीि!
अॅगेवे : कणी ठार मारलं त्याला हो? चन हे चशर माझ्या हातात आलं ि कसं?
कॅडमस : हाय! केवढं चनघृयण सत्य हे ! चकती कठोर वेळेला उघडकीस आणावं लागताय!
अॅगेवे : सांगा हो! माझं काळीज िाट पाहतय! सगळं समजलं ि पाचहजे मला!
कॅडमस : तभ ठार मारलं स त्याला – तभ आचण तझ्या बचहणींनी.
ॲगे वे : कठे हो घडलं हे दष्ट कृत्य! घरीि का आणखी कठे ?
कॅडमस : चजथे अॅकटे ओनला चशकारी कत्र्यांनी िाडलं होतं...
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ॲगे वे : चसथेइरॉनवर? कठल्या ददै वाने ओढभ न नेलं पेन्थेअसला चतथे?
कॅडमस : तो चतथं गेला तो चडऑनायसस व तमिा तो उन्मत्त पभजाचवधी चधक्कारायला.
अॅगेवे : पण आम्ही सगळ्याजणी चतथंि एकत्र कशा होतो?

होते.

कॅडमस : तम्ही सगळ्याि वेड्या खळ्या झाला होता. सारे शहरि चडऑनायससने झपाटले गेले

अॅगेवे : आता सगळं समजलं – परा सत्यानाश केला आपला चडऑनायससने.
कॅडमस : त्यािा अपमान झाला होता. त्याच्याबद्दल अपशब्द वापरण्यात आले होते . त्यािे दे वत्व

मान्य केले नाही तम्ही!

अॅगेवे : बाबा कठाय माझ्या पत्रािा चप्रय दे ह!
कॅडमस : हा इथे आहे ! खभप वेळ शोधाशोध करून इथं आणलाय मी तो!
अॅगेवे : अगदी नीट जळचवला आहे का तो! अवयवाला अवयव जोडभ न?
कॅडमस : अजभन नाही. जमलं ते वढ्या तातडीने आम्ही इथे आलो.
अॅगेवे : मला त्याला स्पशय करायिी परवानगी असेल तर जमवते मी तो दे ह!
कॅडमस : तला तशी परवानगी असायला हरकत नाही. कारण तझा अपराध काही त्याच्या

अपराधापेक्षा मोठा नाही.

अॅगेवे : पण माझ्या त्या खळिटपणांत पेन्थेअसिा चकतीसा भाग होता?
कॅडमस : चडऑनायससला मान न दे ण्यात तो तझ्यासारखाि होता. म्हणभन दे वाने एकाि

सत्यनाशात सवाना सामावभन घेतलं – तभ, तझ्या बचहणी, पेन्थेअस, सगळीि... आचण माझं घर चन मलाही
भईसपाट केलं . मला पत्र नाही, आचण हे हतभागी मली! तझ्या पोटिे पोर अत्यंत लाचजरवाण्या आचण
भयंकर मृत्यभने माझ्यापासभत चहरावभन घेतले . पेन्थेअस, लाडक्या बाळा, माझ्या मलीच्या मला! ही वास्तभ

घराण्यािा प्रमख परुष म्हणभन तझ्याकडे आशेने पाहात होती. या घराच्या सामर्थयािा तभ भरभक्कम आधार
होतास. थीब्सवासी तला टरकभन असत. तभ जवळ असताना तझ्या वृद्ध आजोबांना कणीही कमी ले खभ

शकला नसता. असा कणी चनघताि, तर त्याला तभ त्याच्या लायकीप्रमाणे परे पभर अद्दल घडचवली असतीस.

आता मी श्रेष्ठ समजला जाणारा कॅडमस, ज्याने थीबनवंशािे बी भभमीत पेरले व नेत्रदीपक पीक काढले –

तो मी – आता माझ्या वास्तभपासभन दभ र, असे चनवाचसत, अपमाचनत आयष्ट्य कंठणार! चप्रयतम पत्रा - हाय! हा
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दे ह टाकल्यानंतरही तभ मला अत्यंत चप्रयि वाटणार आहे स – यापढे कधीही तभ माझ्या दाढीला स्पशय
करणार नाहीस. आजोबा! अशी साद घालणार नाहीस, आपला बाहभ माझ्याभोवती टाकभन, ‘कणी त्रास
चदला तम्हाला? कणी अपमान केला तमिा! आजोबा! सांगा! म्हणजे आता शासन करतो त्याला मी!’ असं

म्हणणार नाहीस कंधीि नाही म्हणणार....! आता माझ्यासाठी उरलं य िक्त दःख! आचण तझ्यासाठी
हाल...तझ्या माते च्या वाट्याला िक्त आसवं, आचण आम्हा कटं चबयांना यातना!

अदृश्य जगतािी िेष्टामस्करी करणारा कणी असलाि तर त्याने पेन्थेअसच्या हत्येिी घटना

चविारात घ्यावी आचण दे वािे अग्स्तत्व मान्य करावे.

नारीवृन्द्द : कॅडमस! आम्हाला िार द:ख होतंय तझ्याबद्दल. तझ्या नातवाला योवयि शासन

झाले , पण तला मात्र िार खडतर दःख चवनाकारण भोगावं लागलं .

अॅगेवे : बाबा! त्या एका भयानक कालखंडाने माझं सारं आयष्ट्य तोडभ न मोडभ न टाकलं य हो! एका

भयानक तासाने माझा अचभमान धळीस चमळवला. माझ्या सौख्यािी राखरांगोळी केली. आता इच्छा

राचहलीय ती एवढीि की माझ्या मलािं सगळं शरीर नीट जळवायिं चन त्याला मभठमाती द्यायिी. नंतर

त्याच्यासाठी ढाळायिे अश्रभ आचण मग कठे तरी दभ र जाऊन दे ह ठे वायिा. पण हे सगळं धमयचनयमांना धरून
आहे की नाही कोण जाणे! माझे हात आपल्याि दष्ट्कृत्याने कलं चकत गचलच्छ झाले आहे त. त्यािं म्हणजे

माझं स्वतःिंि रक्त मी माझ्या हाताने सांडलं आहे ; एकेकाळी माझ्याि उदरात वाढले ले मांस मी चछन्नचभन्न

केलं आहे – अशी मी दे वािी नाराजी ओढवभन घेतल्याचशवाय त्याला कसा हृदयाशी कवटाळभ शकेन?
त्याच्या अंत्येष्टीच्या वेळी शोकगीत कसं म्हणभ शकेन? पण मला एवढी भीक घाला. हे जर अगदीि
दे वाधमाला पाचवत्र्य भंग करणारे असे तम्हाला वाटत नसेल, तर मला माझ्या ले कराला स्पशय करू द्या. ज्या

त्याच्या चप्रय दे हावर मी ममता केली आचण जो नकळत माझ्याि हातभन नाश पावला त्या दे हािा मला
शेवटिा चनरोप घेऊ द्या! माझ्याप्रमाणे तम्हालाही यातना होत आहे त म्हणभन माझी कीव तम्हाला यावी हे
उचिति आहे . अथात तम्हाला िकट यातना सोसाव्या लागत आहे त.

कॅडमस : माझ्या मली! चडऑनायससच्या प्रकोपाखाली तभ, मी आचण आपले सवय घराणेि चिरडभ न

गेले आहे , भवन होऊन पडले आहे . तझ्या ले करापासभन तला दभ र ठे वणारा मी कोण? मात्र आधीि सांगतो.
कोणत्याही नजरेला भीतीने भोवंड आणील असं दृश्य पाहाण्यासाठी हृदय वज्रवत कठीण कर. आईच्या

डोळ्यांनी ते पाहाणे म्हणजे तर एक भयंकर चदव्यि! [आपल्या सेवकांना] ठे वा ते तमिे ओझे चतच्यापढे !
त्यावरिं आच्छादन बाजभला करा. अॅगेवल
े ा आपला पत्र पाहभ दे .

[ती शवपेटी अॅगेवस
े मोर जचमनीवर ठे वण्यात येते. अॅगेवे त्याशेजारी गडघे टे कभन बसते .]
अॅगेवे : अरे माझ्या लाडक्या ले करा! चकती जगरहाटीचवरुद्ध आहे त ही आसवं! वास्तचवक माझ्या

िेतनाहीन िेहऱ्यावर तझ्या डोळ्यांतभन पडायला हवी होती ती, मी आता मरे न ते व्हा माझ्यासाठी
रडायलासद्धा कणी नाही बरं! पण माझ्याकडभ न घडले ल्या कृत्यािे यथायोवय प्रायचित्ति आहे हे ! कारण
केवळ गवाच्या भरात मी चडऑनायससदे वािी चनदानालस्ती केली आचण मला ज्या गोष्टी समजभन घ्यायला
हव्या होत्या त्या मी मळी समजभनि घेतल्या नाहीत. तला चशक्षा झाली तीसद्धा या अपराधासाठीि तझे

नशीब अचधक िटकं की माझं, ते मला सांगता येत नाही, पण ज्याअथी तभ माझ्याबरोबरि यातना सोसल्या
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आहे स त्याअथी, मी जे काही केलं , ते काय करते आहे हे माहीत नसताना केलं म्हणभन, आचण या तझ्या

दे हाला माझ्या अपचवत्र हातांनी, तझी सवांत क्रभर वैरीण ठरले ली आचण तरीसद्धा तझ्यावर अपार माया
करणारी आई म्हणभन स्पशय करते आहे ; या दोन्ही गोष्टींबद्दल तभ मला क्षमा करशील ना!

तझे अवयव जसे असायला हवेत तसे जळवभन ठे वते आहे आता मी. ज्याला लहानािा मोठा

होईपयंत चनगतीने वाढवलं , ज्या हाडामांसाला मी स्वतःच्या रक्ताने जोपासलं त्यािे िंबन घेऊ दे मला. या
बाबा! मला हात द्या. त्यािे हे बापडे चशर इथे ठे वा. शक्य चततके सारे अगदी असावं तसं आचण जरा तरी
साजरं चदसेल असं करू या.

हे चप्रयतम िेहेऱ्या. हे उमद्या टवटवीत गालांनो! हे राजशाही नयनांनो! तमच्यातलं ते ज आता

अंधारलं ! अरे माझ्या बाळा! या ओढणीने आता तझे मस्तक, तझे हे भवन आचण रक्तलांग्च्छत अवयव मी
झाकभन टाकीत आहे .

उिला आता त्याला चन घेऊन जा मभठमाती दे ण्यासाठी. अरे रे! हा एवढा राजा! पण दे वाच्या

प्रकोपामळे लाचजरवाण्या अशा मृत्यभकडे ओढला गेला.

[राजवाड्याच्या चभतीवर चडऑनायसस प्रगटतो]
नारीवृन्द्द : अरे पण पाहा! हे काय? हा तर दे व चडऑनायसस! आपला स्वामी! हो! स्वतः तोि.

पभवीसारखा मानवाच्या रूपात नाही तर आपल्या चदव्य दे वत्वाने प्रगट झाले ला!

णडऑनायसस : बघा! बघा माझ्याकडे ! श्रेष्ठ आचण सामर्थययशाली असा मी दे व चडऑनायसस! झ्यभस

आचण सेमेलीिा अमर पत्र!

सात वेशी असले ल्या या शहरात, या थीब्सनगरीत मी प्रवेश केला. इथल्या स्त्रीपरुषांनी माझी िेष्टा

केली. माझे दे वत्व नाकारले आचण माझे पचवत्र पभजनचवधी स्वीकारले नाहीत. आता आपल्या नाग्स्तक
मभखयपणािी िलश्रभती त्यांना स्पष्टि चदसते आहे , हे राजघराणे उद्ध्वस्त झाले आहे . शहरच्या रस्त्यातभन

एकप्रकारिी अपराधी भीती भरून राचहली आहे , कारण प्रत्येक थीब्सवासीयाला आपल्या कोत्या दृष्टीिा व
पाखंडीपणािा पिात्ताप होतो आहे – पण आता उचशरा – वेळ चनघभन गेली आहे . या पापिरणात अग्रेसर

आचण प्रमख होता हा पेन्थेअस! याने केवळ माझे न्याय हक्कि झगारून चदले असे नाही तर मला शृख
ं लाबद्ध
केले व माझी अवहे लना केली. त्यामळे ि अत्यंत घृणास्पद असे मरण, त्याला त्याच्या जन्मदात्रीच्याि

हातभन आले . हा जो दै वभोग त्याच्या वाट्याला आला तो त्याने आपल्या कमानेि आपल्यावर ओढवभन घेतला
व म्हणभन तो न्याय्यि म्हणावा लागेल, कारण कोणताि दे व आपल्या पभजनावधीिा चतरस्कार झाले ला सहन

करणार नाही व आपल्या नामािा उच्चार पाखंडीपणाने केले ला त्याला खपणार नाही आचण जर असे धाडस
कणी केले ि तर तो दे व आपल्या सभडबद्धीने अगदी अखेरपयंत त्यािा पाठपरावा केल्याचशवाय राहाणार
नाही. असे केल्यानेि मत्यय मानवांना समजभन येईल की दे व हे त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे त.

आता आणखी पढे ऐका. थीब्सच्या नागरीकांपढे काय वाढभ न ठे वले आहे ते मी उघड करून सांगतो

आहे . असा एक चदवस उजाडे ल की त्या चदवशी या शहरातभन त्यांना हाकलभ न दे ण्यात येईल आचण या
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भभमाते वर ते पभवय आचण पचिम चदशांनी भटकत जातील कारण दे वांना चधक्कारणाऱ्यांिे असे एखादे शहर
असावे हे झ्यभस संमत होणारे नाही.

ॲगेवे आचण चतच्या बचहणी यांनी आजच्या आज हे गाव सोडलं पाचहजे – या रक्तपाताने त्यांनी

स्वतःला चकळसवाण्या तऱ्हे ने चवटाळवभन घेतले आहे . त्यासाठी त्यांना हद्दपारीिे हे प्रायचित्त न्याय्य आचण
परे पभर असेि आहे . त्यांना त्यांिी ही माय-भभ पन्हा कधीही चदसणार नाही. कारण या शहराच्या यज्ञयागात
अशा रक्तलांग्च्छत हातांनी भाग घेणे हा धमयचनष्ठेचवरुद्ध गन्हा ठरे ल.

आचण आता कॅडमस – स्वतः तझ्यापढे काय यातना वाढभ न ठे वल्या आहे त त्या तला सांगतो. तझे

रूपांतर आता सपात होईल. तझी पत्नी हामोचनया जी, तभ मत्यय असभनही तला चतच्या दे वांश चपत्याने,

ॲरीसने चववाहचवधीने चदली, ती ही या रूपांतराने पशयोनीत जाऊन तझ्याप्रमाणे सपयि होईल. झ्यभसिी
दे ववाणी हे ि भाकीत करीत आहे . एका रानटी सेनेिा तभ प्रमख होऊन बैलजोडी जंपले ल्या गाड्यांतभन
आपल्या पत्नीसह मागयक्रमण करशील. आपल्या अमयाद सेनेच्या सहाय्याने तम्ही खभप शहरांिा सत्यानाश

कराल. पण हे सगळे जण जेव्हा, कौल दे णाऱ्या अपोलो दे वांिे मंचदर लटतील, ते व्हा त्यािे िल, त्यांना

चमळे लि. ते म्हणजे ते सगळे घरी परतताि त्यांच्यासमोर दःख वाढभ न ठे वले ले असेल. पण तभ स्वतः आचण
हामोचनया, अॅरीसकडभ न वािचवले जाल. तो दे व तम्हाला अमर जीवांच्या भावयशाली माचलकेत समाचवष्ट
करील.

मी जो तम्हाला हे ऐकवतो आहे , तो मी काही कणा मत्यय बापािा पत्र नसभन खद्द झ्यभसिा पत्र आहे ,

जर शहाणपणािा मागय तम्ही स्वीकारला असतात–पण तम्ही हट्टाने तो स्वीकारला नाही – तर हा झ्यभसिा
पत्र आपला स्नेही झाल्यािे तम्हाला आढळले असते आचण सांप्रत तम्ही सखी झाला असता.
कॅडमस : चडऑनायसस र। दया कर आमच्यावर र।

आम्ही िकलो रे र। पापी आहो आम्ही!

णडऑनायसस : िार उचशरा ओळख पटली माझी तम्हाला. ज्यावेळी पटायला हवी होती, ते व्हा ती

पटली नाही.

कॅडमस : हे सगळं आम्हाला आता कळभ न िकलं आहे . पण तझा हा सभड िार आततायी वाटतोय!

चडऑनायसस! मी दे व आहे , आचण तम्ही माझी अवहे लना केलीत!

कॅडमस : दे वांनी माणसासारखं असभ नये. माणसं असा राग मनात बाळगतात, दे व नाही.
णडऑनायसस : झ्यभस - माझे जन्मदाते - त्यांनी पचहल्यापासभनि हे सवय चनचित केले ले आहे .
कॅडमस : बाबा सगळी आशा संपली. आमिी चशक्षा पक्की झाली. आम्ही आता आहोत िक्त

चनवाचसत.

णडऑनायसस : मग जे टाळता येत नाही ते लांबणीवर टाकण्यािी यातायात कशासाठी?
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[चडऑनायसस अंतधान पावतो.]
कॅडमस : हाय! माझ्या मली! केवढ्या भीषपणेतेने आचण आत्यंचतक दःखाने आपल्याला गाठलं

आहे ग! तभ, तझ्या बचहणी आचण मी, तझा कमनचशबी चपता – सवानाि. माझ्या या अखेरच्या चदवसांत

म्हातारपणी माझी वास्तभ मला सोडली पाचहजे आचण अशात भभ-भागात भटकलं पाचहजे. चन त्याच्याहीपेक्षा
पलीकडिी दःखद गोष्ट म्हणजे पढलं भाकीत असं आहे की एका संचमश्र रानटी टोळीिे धचरणत्व माझ्याकडे

येणार व चतच्यासह मी हे लासवर िाल करून जाणार! मी आचण माझी पत्नी हामोचनया–ॲरीसिी–कन्या
दोघांनाही पशयोनीत सपयरूप धारण करायला लागणार; आचण सशस्त्र अशा टोळीिा धरीण म्हणभन
पत्नीसमवेत हे लेनेसच्या वेदया आचण थडगी, उद्ध्वस्त करावी लागणार आचण मला माझ्या या यातनातभन
कोणत्याही प्रकारिा चदलासा लाभण्यािा संभव नाही. मृत्यतली चिरशांतता चमळावी म्हणभन अॅकेरीनिा
खोलवर वहाणारा प्रवाहही मला ओलांडण्यािी परवानगी नाही.

अॅगेवे : आचण बाबा! तमच्यापासभन चवलग होऊन कठे तरी दभ र चनवाचसत असे मला राहावे लागणार.
कॅडमस : हतभागी बाळे ? कशाला तझ्या या बाहभ ं िा चवळखा घालते स मला! एखादा राजहं स

आपल्या थकले ल्या, दबळ्या, म्हाताऱ्या भाईबंदािी दे खभाल करतो तसे माझे हे चपकले ले केस कशाला
नीटनेटके करते आहे स?

अॅगेवे : माझं घर, माझा दे श, याला वंचित अशी मी कठे जाऊ बाबा? कठे आधार शोधभ?
कॅडमस : कसं चन काय सांगणार मी? तझा जन्मदाता या बाबतीत तला सहाय्य करायला असमथय

आहे बेटी!

अॅगेवे : चनरोप घेते माझ्या घरकलािा, चनरोप त्या भभ भागािा पचरचित आहे जो मला! बचहष्ट्कृत,

शाचपत आचण हतभागी अशी मी हा उं बरठा ओलांडभन चनघभन जात आहे . जो ओलांडभन प्रथम स्वगृही प्रवेश
केला होता मी वधभवष
े ात.

कॅडमस : जा! मली! जा! तझं दःख आचण मानहानी झाकली जाईल, असं एखादं एकीकडिं

चठकाण हडकभन काढ.

अॅगेवे : बाबा! अश्रभ आवरत नाहीत हो तमिी ही अवस्था बघभन!
कॅडमस : तझी आचण तझ्या बचहणींिी ही अशी अवस्था पाहभ न मलाही माझ्या अश्रभंना आवर घालता

येत नाही बेटा!

अॅगेवे : ज्याने तमच्या वंशासाठी ही घोर चशक्षा योचजली त्या दे वािा हा जलमीपणा िमत्काचरकि

वाटतो मला.
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कॅडमस : िमत्काचरक नव्हे पोरी! आपल्या या शहरवासीयानीि हक्क चधक्कारला आचण तभ आचण ते -

या दोघांनीही उघडउघड त्यािी मानहानी केलीत.
अॅगेवे : बाबा! येते हं मी! सखी असा!

कॅडमस : गरीब बापडी माझी बाळी! कशी चन कठे तभ सखी होशील, हे मला सांगता येणार नाही;

पण तरी मी असं म्हणतो; कठे ही अस! सखात अस!

ॲगवे : मी, माझ्या बचहणींना हाताला धरून नेते माझ्याबरोबर परदे शात, माझ्या दभावयाच्या

वाटे करी होण्यासाठी.

[रंगमंिाच्या कडे शी चतष्ठत उभ्या असले ल्या थीब्स चस्त्रयांकडे ती वळते .]
या! मला पढे घालभ न िला. दे वानो! अशा चठकाणी मला न्या चजथे ज्यािा उबग आला आहे असा

चसथेइरॉन मला पाहभ शकणार नाही चकवा मी त्याला पाहभ शकणार नाही. डडागरमार्थयावर हषोन्मादाने
भटकण्यािी माझी हौस परी चिटली.

आतां ज्याला हवी असेल त्याने घ्यावी माझी ही पचवत्र आयव्ही माला! माझा हा चथरसस दण्ड! मी

या दे वािी कशी सेवा केली, त्या आठवणी मला दे णाऱ्या या साऱ्या वस्त जाऊ दे त आता.
[अॅगेवे जाते . मागोमाग कॅडमसही जातो.]

नारीवृन्द्द : दे व प्रगट होतात चवचवध स्वरूपात आचण चकतीतरी गोष्टींिा आिययकारक शेवट करून

टाकतात. त्या घडति नाहीत गोष्टी. ज्या आपल्याला वाटतात घडतील असं. अकग्स्मत असते ते, दे व
शक्य कोटीत आणभन दाखवतो आचण ते ि आज, या इथे घडले आहे !

अनु क्रमणिका

बाकाई (णिििे )
णडऑनायसस : ग्रीक पराणानसार िळे , िले व सिलता यांिा दे व; पण मख्यत्त्वे मद्यािी दे वता

म्हणभनि त्यािा उल्लेख केला जातो. त्याच्या स्वतःच्या दे शात त्यािे भक्त, बेहोष होऊन त्याच्या उत्सवात
नाित व पशभन
ं ा िाडभ न त्यांिे कच्चे मांस खात. ग्रीसमधील उत्सवात या एकांगीपणाला पष्ट्कळि सौम्य
स्वरूप होते. या भक्तात प्रामख्याने चस्त्रयाि असत एरवी अतीव शालीन अशा या चस्त्रया चडऑनायससच्या
पभजन अियन प्रसंगी बेभान होऊन अनेक तकयबद्धीला न पटणारी कृत्ये करीत.

सवयसाधारण समजतीनसार त्यािा जन्म थीब्समध्ये झाला. झ्यभस व सेमेले यांिा हा पत्र.

चडऑनायससिा जन्म होण्याआधीि सेमेलेच्या चवनंतीनसार झ्यभस चतला भेटला. पण झ्यभस हा चवद्यत् दे व
असल्याने त्याच्या प्रखर तेजाने सेमेलीिा अंत झाला. नंतर झ्यभसने चतच्या उदरात वाढणाऱ्या आपल्या

मलाला वािवले . त्याने त्या बालकाला स्वतःच्या मांडीत ठे वले व बालकािी पभणय वाढ झाल्यावर ते प्रत्यक्ष
जन्माला आले . त्यामळे ि चडऑनायससला चद्जन्म (Twice Born : Dithyrambus) म्हणतात. त्यानंतर
चनसा येथील जलदे वतांनी त्यािे लालनपालन केले . झ्यभसिी तशी आज्ञाि होती. मोठा होताि
चडऑनायसस जगप्रवासाला चनघाला. या िेरीिा उद्देश म्हणजे माणसांना द्राक्षवेलींिी मशागत करायला

चशकवणे व स्वतःच्या पभजनचवधीिा त्यांच्यात प्रसार करणे हा होता. या कायात त्याला त्याच्याि दे शात
म्हणजे थीब्समध्येि प्रथम अडथळा झाला. पेन्थेअस हा त्यािा चवरोधक. या चवरोधकािा त्याने कसा भीषण
सभड घेतला हाि या शोकांचतकेिा प्रमख चवषय आहे .

लायसारगस (Lycurgus) हा थ्रेचसयन राजाही चडऑनायससिा चवरोधकि होता. या राजापासभन

स्वतःिा बिाव करण्यासाठी चडऑनायससने समद्रात उडी मारली व थेचटस या दे वते ने त्यािे स्वागत केले .
लायसरगसला झ्यभसने अंधळा केले ; पढे भ्रचमष्टावस्थेत द्राक्षवेल समजभन त्याने आपल्या स्वतःच्याि मलाला
ठार केले . आकोमेनस (Orchomenus) येथे चमचनआसच्या तीन मलींनी चडऑनायससच्या पभजनचवधीत

इतर मचहला समवेत भाग घ्यायिे नाकारले . त्या तीन मलींना वटवाघभळ व्हावे लागले . या सवांवरून
चडऑनायससच्या पभजनचवधीत बऱ्यािदा बऱ्याि चठकाणी चवक्षेप झाला असावा. उलट ज्या चठकाणी त्यािे
स्वागत झाले चतथल्या लोकांना त्याने द्राक्षवेलीसारख्या व अन्य उपयक्ता गोष्टी चदल्या.

एचशआ मायनरमध्ये चवशेषतः चलचडया व चफ्रचजया येथे चडऑनायससच्या पभजनचवधीला चवशेष

महत्त्व चमळाले .

चडऑनायसस हा नाकससला जात असताना त्या प्रवासात त्याला टायेरेचनअन िाच्यांनी िार त्रास

चदला. त्यामळे या िाच्यांिे रूपांतर त्याने एका समद्रप्राण्यात केले . नाकसस येथे चडऑनायससिी
ॲचरडनेशी गाठ पडली, या स्त्रीला चडऑनायससिी पत्नी समजण्यात येते, व दोघांिा चववाहसोहळा

समांरंभचदन प्रचतवषी उत्साहाने साजरा होत असे. अशा प्रकारे सवय भभतलावर स्वतःिे दे वत्व चसद्ध करून

आपल्या आजीला आणण्यासाठी तो पाताळलोकात गेला. चडऑनायससिा संबध
ं वनस्पतीशी आहे .

भचवष्ट्यकाळात येणारी संकटे कोणती हे सांगण्यािे दै वी सामर्थयय चडऑनायससजवळ होते . डे ल्िी येथे
अॅपोलो इतकाि मान दे ऊन त्यािे स्वागत करण्यात आले , चडऑनायसस हा चवचवध पशभि
ं ा आकार घेऊ
शकतो. वृषभ. चित्ता, चसह, नाग, व्याघ्र, गदय भ व शेळी अशा स्वरूपात तर कधी डॉल्िीनसारख्या
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जलिरािेही रूप तो धारण करू शकतो. आयव्ही पल्लवांिी माला, चथरसस दण्ड व दोन्ही बाजभला कान
असले ला मोठा प्याला ही त्याला चवशेष चप्रय समजली जातात.

चडऑनायससिा प्रारंभीिा अवतार म्हणजे दाढी असले ला माणभस, पण नंतर नंतर त्यािा

आचवष्ट्कार एक दे खणा जवळजवळ स्त्रीसदृश्य कोमलता असणारा तरुण व क्वचित अभयक म्हणभनही केला
जातो. परूषवृक्ष (Dentrites) म्हणभन त्यािा गौरव केला जातो तोही चनसगािा वनस्पतींिा, उत्पत्ती
करणारा म्हणभनि, केवळ द्राक्षवेलींिाि नाही.

(२) बॅक्कस (Bacchus) : मद्य व सिलता यांिी ग्रीक दे वता. चडऑनायससशी यािे खभपि साम्य

आहे , लोककथांनसार या दे वाने खभप चहडभ न जनतेला द्राक्षचपकांिी माचहती चदली. त्याने अॅचरअडनी या
स्त्रीशी चववाह केला, पण ज्यभनोच्या दष्टाव्यामळे त्याला हद्दपार व्हावे लागेल.

मद्यपान व उच्छृंखल वतयन यांच्याशी या नावािी सांगड घातली जाते . दे वांमध्ये यािी गणना होऊ

लागताि यािे पभजनोत्सव सवयत्र मोठ्या उत्साहाने होऊ लागले . या उत्सवात चस्त्रया अचधकाचधक संख्येने

भाग घेऊ लागल्या. त्यांना बाकाए म्हणत. रोममध्ये या उत्सवाबद्दल जनते त रोष उत्पन्न होऊन चिस्तपभवय
१८६ या वषी या उत्सवावर बंदी घालण्यात आली.

ग्रीसमध्ये या उत्सवाला चडओनेचसआ (Dionysia) असे म्हणत. या नृत्यात मद्यपान व स्वैरािार

यांना धरबंद नसे. इचजग्प्शअन ऑचसरीस Osiris या दे वाशी त्यािे साम्य असल्यािे समजले जाते . बॅक्कस हे
चडऑनायससिेि एक नाव असेही म्हणतात.

(३) बाकाई (Bacchae) : बॅक्कसच्या उत्सवात भाग घेणाऱ्या चस्त्रयांना बाकाई म्हणत. बॅक्कस हे

चडऑनायससिेि नाव. हा उत्सव रोममध्ये Etruria मधभन आला. वषातभन तीन चदवस हा उत्सव साजरा होई

व िक्त चस्त्रयाि त्यात भाग घेत असत. पढे परुषांनीही त्यात भाग घ्यायिी मभा चमळाली, व हा उत्सव
वषातभन तीनदा ऐवजी मचहन्यातभन पाि वेळा होऊ लागला, उत्सवात मद्यपान, स्वैरािार तर भरपभर

प्रमाणावर असे, पण सवय प्रकारंिे गन्हे व राजकीय कट इथे चशजले जात. चिस्तपभवय १८६ मध्ये संपभणय
इटलीत या प्रकारांना कायद्याने बंदी घालण्यात आली तरीही दचक्षण इटलीत ते बराि काळ िालभ होते .

(४) कॅडमस (Cadmus) : ग्रीक वीरपरुष Phoenicia िा राजा िोचनक्स तथा अॅगोनोर यािा

मलगा, यरोपािा भाऊ. त्याच्या बचहणीला झ्यभसने पळवभन नेल्यानंतर चतिा शोध घेण्यासाठी कॅडमस
घराबाहे र पडला. बहीण न सापडल्याने चनराश होऊन तो डे ल्िी येथे आला. चतथे दवीवाणी झाली. त्याने

बचहणीिा शोध सोडभ न द्यावा व त्याला एक गाय भेटेल चतच्या मागोमाग जावे, चन गाय चजथे खाली बसेल

त्या चठकाणावर एक शहर उभारावे. त्याप्रमाणे Phocis मध्ये त्याला तशी गाय भेटली व चतने त्याला Boetia
कडे नेले. त्याचठकाणी त्याने थीब्स शहर वसवले . या गाईिा दे वाला बळी द्यावा म्हणभन त्याने आपल्या काही
दोस्तांना झऱ्यावर पाठचवले . पण एका क्रभर सपाकडभ न ते सवय मारले गेले. ते व्हा कॅडमस क्रद्ध झाला व त्या
रागाच्या भरात त्याने त्या सपयराजाला यमसदनास पाठचवले . पढे ॲथेनीने सांचगतल्यावरून कॅडमसने त्या

सपयराजािे दात जचमनीत परले . या भभमीतभन पहाणारािा थरकाप उडवतील असे सशस्त्र वीरपरुष वरती
आले . त्यांना स्पाटी म्हणत. कॅडमसने या वीरपरुषांवर एक दगड िेकला त्यामळे ते आपापसांति लढभ

लागले व आपापसात लढता लढता मरून गेले, िक्त पािि वीरपरुष चशल्लक राचहले . या पाि वीरांच्या
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सहकायाने कॅडमसने थीब्स शहरािा बाले चकल्ला उभारला. या शहराच्या सवांत श्रेष्ठ घराण्यािा हा
संस्थापक, आपल्या हातभन झाले ल्या अपकृत्यांच्या पापशमनाथय त्याने आठ वषे तप केले .

मग दे वांनी त्यािा हामोचनआशी चववाह करून चदला. कॅडमसला पॉचलडोनस (Polydones) हा

पत्र व इनो, अॅटोने, ॲगेवे व सेमेल या िार कन्या झाल्या. या सगळ्या मली कमनचशबी ठरल्या. ॲगेवच्े या

हातभन स्वतःच्याि पत्रािी हत्या शाली. चतला व चतच्या बचहणींना थीब्समधभन हद्दपार व्हावे लागले . कॅडमस
व त्याच्या पत्नीिे रूपांतर सपययोनीत झाले .

(५) सेमेल (Semele) : थीब्स शहरािा संस्थापक कॅडमस व त्यािी पत्नी हारमोचनया यांिी ही

कन्या. चहिा चववाह झ्यभस या चवद्यत दे वते शी झाला. चतला झ्यभसपासभन गभय राचहला; व चतने झ्यभसला
भेटायला बोलावले असताना त्यािे प्रखर तेज सहन न होऊन ती मृत्यभ पावली. चतिा गभय मग झ्यभसने
स्वतःच्या मांडीत वाढवला. हा गभय म्हणजेि पढे , जन्माला आले ला चडऑनायसस.

(६) झ्यूस (Zues) : प्रािीन ग्रीकमधील आकाश व वायभ यांिेवर प्रभत्व गाजचवणारा दे व.

हवामानातील सवय लहानमोठे बदल हाि दे व घडवभन आणतो वीज, वादळ, गडगडाट, पाऊस ही याच्याि

हकमतीने वागतात. चवद्यतपात हे त्यािे परंपरागत अस्त्र. स्वच्छ, चनरभ्र व मस्त हवा, ही सद्धा यािीि
दे णगी. घरातील पभजेतही झ्यभसला स्थान होते . यानेि सेमेलेशी संबंध ठे वल्याने चडऑनायससिा जन्म
झाला. पण यािे पत्रप्रेम एवढे जबरदस्त की सेमेले अपघाती मृत्यभ पावताि चतच्या उदरात परा न वाढले ला

गभय त्याने आपल्या मांडीत ठे वला व हे रा ह्या दष्टात्म्यापासभन त्यािे संरक्षण करून चडऑनायससला जन्म
चदला.

(७) अॅल्क्िऑन (Actaeon) : ग्रीक पराणातील माचहतीनसार अॅकटीऑन हा Aristaeus आचण

Autonce यांिा पत्र, बोएचशअन वीरपरुष व चशकारी. रोमन महाकचव ओग्व्हड याने चलचहले ल्या
मे टॅमारिोचसस या कथा-काव्यातील तपचशलाप्रमाणे चसथेइरॉन टे कडीवर आटे चमस स्नान करीत असताना
अॅग्क्टऑनने चतला पाचहले . चतने रागाने त्यािे रुपांतर एका काळचवटात केले . इतकेि नव्हे तर

ॲक्टीऑनिी पन्नास चशकारी कत्री त्याच्यामागे धावली व त्या कत्र्यांनी अॅकटीऑनला िाडभ न खाल्ले. ही

कथा सवयपचरचित अशी असभन दसऱ्या शतकातील ग्रीक प्रवासी व भभगोलतज्ज्ञ Pausanias याच्या

माचहतीनसार ज्या चशलाखंडावर बैठक मारून अॅक्टीऑन स्नान करणाऱ्या ओले ती आर्मटचमसकडे टक
लावभन पाहत होता ती Megara हभ न Platuea कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील चशला त्याने पाचहली होती.

अॅक्टीऑनच्या जीवनावर काही कवींनी नाट्यकृतीही सादर केल्या आहे त. Platuea आचण Orchomenus
मध्ये ॲक्टीऑनिी पभजा केली जाते .

(८) णसबेले (Cybele) पीकसमृद्धीिी ग्रीक चनसगय दे वता. चतच्या पभजनािी सरुवात ‘एचशया

मायनर’ मधील Cretex मध्ये झाली. नंतर चतिे महत्व ग्रीस दे शात िैलावले ती महन्माता ऱ्हे आ (Rhea)
म्हणभनही ओळखली जाते .

(९) क्रोनोस (Chronos) एक ग्रीक दे व. या दे वािा संबध
ं शेतीशी येतो. स्वगय आचण पृर्थवी यांिा हा

पत्र. स्वगािे बहते क पत्र राक्षसी कृत्ये करणारे असल्याने त्यांना तो जन्मल्याबरोबर पृर्थवीच्या उदरात
दडवीत असे. आपल्या वचडलांवर सभड घ्यावा म्हणभन पृर्थवीमातेने आपल्या मलाना चवनंती केली. पण त्या
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कामाला क्रोनोसचशवाय कणीही होकार चदला नाही. क्रोनोसने ते काम केले व स्वगय पृर्थवीपासभन वेगळा
काढला. पण तझीि ‘अपत्ये तझा नाश करतील’ असे त्याच्या जन्मदात्याने सांचगतल्यावर क्रोनोसने आपली

अपत्ये आपणि स्वाहा करण्यास सरुवात केली. पण झ्यभसि जन्म झाला ते व्हा त्याच्या माते ने त्याला क्रीट

बेटावर दडवभन ठे वले व क्रोनोसला त्याऐवजी दगड खावयास चदला, शेवटी झ्यभसने क्रोनोसिा पराभव
केल्यानंतर एका दं तकथेप्रमाणे क्रोनोस कैदी म्हणभन राचहला, तर आणखी एका दं तकथेप्रमाणे तो

सवणययगािा राजा झाला. त्याच्या कारकीदींत माणसे सखी होती व मशागत न करताि पृर्थवी धान्य दे त
होती.

(१०) क्युरेिस (Curetes) : ऱ्हे आपंथाशी संबंचधत व झ्यभस या बालकाच्या सेवकांच्या तकडीतील

व्यक्ती. इचतहासकाली ग्रीक जगतात या पंथािा प्रभाव होता. या पंथात सैचनकी आयधे घेऊन करावयाच्या

Pyrrhic नृत्यािा समावेश होता. या पंथािा उगम ग्रीसमधील सवांत मोठे बेट क्रीट येथे झाला. या पंथातील

स्त्री परुषांिे प्रमख कायय म्हणजे झ्यभस व ऱ्हे आ यांिी सेवा करणे हे होते . एक आख्याचयका अशी की, झ्यभसिा
जन्म होऊन अभयकावस्थेत त्याला क्रीटमध्ये आणण्यात आले ते व्हा या पंथातील स्त्री-परुषांनी नृत्य करून व
शस्त्रांिा खणखणाट करून झ्यभसिे रुदन थांबचवण्यािा प्रयत्न केला.

(११) ॲफ्रोदायती (Aphrodite) : मदन व सौंदयय यांिी ग्रीक दे वता. एका लोककथेप्रमाणे ती

झ्यभस व Dione यांिी कन्या. आणखी एका आख्यचयकेप्रमाणे चतिा जन्म समद्रिेसातभन झाला. चतच्या

नावाति तो अथय समाचवष्ट आहे . सागरातभन चतने प्रथम सायप्रसच्या भभमीवर पाऊले टाकली, ते व्हा चतिी
पाऊले पडली त्या जागेवर कोवळे कोवळे तणांकर उगवले . वनस्पतीच्या उत्पत्तीशी चतिा संबंध आहे .

जनन व आदशय स्त्री-सौंदयय यांनी ही दे वता. ग्रीक शहरात सवयत्र चतिी पभजा होत असे. चतिी मे खला

हे मदनािे अमोध अस्त्र समजले जाई. वैषचयक भावना जागृत करणाऱ्या औषधांना Apbrodisiac Drugs
असे संबोधतात.

(१२) णडमीिर (Demeter) : ग्रीक पराणानसार क्रोनोस व ऱ्हे आिी कन्या झ्यभसिी बहीण व

शेतीचवषयक उत्पादनािी दे वता. परंत या दे वते िा संबध
ं शेतीउत्पादनाव्यचतचरक्त बागायती िळे व तत्सम
उत्पादनाशीही जोडण्यात येतो.

(१३) आर्फिणमस (Artemis) : ग्रीक पराणातील दे वता. वन्यपशभ, वनस्पती, पाचतव्रत्य, अपत्यजन्म

व चशकार यांच्याशी चतिा संपकय जोडला जातो. सवयसाधारण माणसाला त्याकाळी ही दे वता चवशेष

आपलीशी वाटे . ही झ्यभस व ले टो (Leto) यांिी कन्या. चतिी मभती बहश: धनष्ट्य बाणासचहत असते . ती
स्नान करीत असताना चतच्याकडे टक लावभन पाहाणाऱ्या ऑग्क्टओनला चतने त्याच्या कत्र्याकडभ न मारचवले .

(१४) गॉरगॉन्द्स (Gorgons) तीन पंखांच्या राक्षचशणी. त्यांना केसांच्या चठकाणी सपय असतात,

िेहेरा वाटोळा, नाक बसकट, जीभ बाहे र लडाबणारी आचण दात पढे आले लं असे त्यांिे रूप असते . मे डसा

हीि िक्त मत्यय होती. चहच्या मस्तकाकडे पाहाणारा मानव दगड होत असे. काही वाईट घडभ नये म्हणभन या
राक्षचशणीिे मंडके लावण्यािी पद्धत होती.
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(१५) सातीर (Satyrs) : जंगले व डडागरदऱ्या यांत वावरणारे काल्पचनक प्राणी यांिे रूप अधे

माणसािे व अधे पशभिे असे असे. यािे चडऑनायससशी घचनष्ठ संबंध होते . होमरच्या काव्यात त्यांिा उल्लेरव
नाही पण Hesiod त्यांिा उल्लेख डडागरदऱ्यातील वनदे वता व क्यरीटीज यांिे बंधभ असा करतो. सातीर हे

गाण्याबजावण्यािे व नृत्यािे षौकीन असभन त्यांना मद्य व चस्त्रया यांिा सहवास िार चप्रय होता. ते मानवाना
भीती दाखवीत.

(१६) कोरल ओड (Choral Ode) : िियमध्ये म्हटले जाणारे बोधपर गीत. हे गाणारांिा एक तािा

असतो. प्रसंगानसार केवळ मले वा मले व चस्त्रया चकवा स्त्री-परुष यांत असतात.

(१७) ग्रे सेस (Graces) समृद्धीच्या ग्रीक दे वता. िलपष्ट्पांनी व धान्याने समृद्ध अशा! शेतास हा

शब्द योवय आहे . Agalia (म्हणजे तजेला) Euphrosyne (म्हणजे आनंद) व Thalin (म्हणजे मसमसणे) या
चतघी झ्यभस आचण हे राच्या कन्या. ग्रेसेस या सवयसाधारणपणे आकषयकता व सौंदयय यांच्या दे वता. त्यामळे
त्यांिा संबध
ं अॅफ्रादायती व हर्ममम यांच्याशी चवशेष येतो.

(१८) म्यूझेस (Muses) : संगीतािी दे वता; त्यांिी उत्पत्ती नक्की ज्ञात नमली तरी िार प्रािीन हे

चनर्मववाद. बोएचशया ग्रीसमध्ये यांच्या पंथािा चवशेष प्रभाव होता. या दे वता कमाचरका चनदान अचववाचहत
समजल्या जातात. ग्रीक कथेत या दे वतांिी संख्या नऊ आहे . काव्य, कला व शास्त्र यांच्या या दे वता होत.

(१९) णथरसस (Thyrsus) : चडऑनायसस व त्यािे भक्त, भग्क्तणी जो दं डा हातात घेत तो हा. हा

बांबभ वा कळकासारखा असभन त्याला एका बाजभला भाल्यासारखे टोक असते; सदर टोक द्राक्षवेलीच्या

पानांनी व िलांनी झाकभन टाकतात, चडऑनायससच्या भग्क्तणी तो हातात घेत; पभजनचवधीिे वेळी या
दं डात अदभत शक्ती येत असे.

(२०) थीब्स (Thebes) : अपर इचजप्त (Upper Egyyt) च्या जन्या राजधानीिे ग्रीक नाव.

खरोखरी या शहराला संरक्षक चभती नव्हत्या. पण या शहरात इतकी दे वालये होती की त्यांच्या आवारात
प्रवेश करावयािा म्हणजे आपोआपि त्या आवाराभोवती उभारले ल्या चभतींना असले ल्या वेशीसारख्या

दारातभन यावे लागे. हे शहर कॅडमसने उभारले . िक्त पाि स्पाटीजच्या सहकायाने कॅडमसने या शहरािा
बाले चकल्ला उभारला

(२१) फ्रीणजया (Phrygia) : एचशया मायनरमधील प्रािीन कालखंडातील एका मोठ्या प्रांतािे

नाव, या प्रांतातीत लोकांना ग्रीक Phryges, म्हणत, Phryges या शब्दािा अथय स्वतंत्र मानव. त्यावरून या
प्रांताला फ्रीचजया नाव पडले असावे.

(२२) लीणडया (Lydia) : एचशया मायनरमधील एक प्रांत. इ स. ५४६ मध्ये ते पर्मशअन राजाच्या

ताब्यात होते . चिस्तपभवय १३३ या वषा मात्र ते रोमन साम्राज्यािा भाग होते. सार्मडस ही त्यािी राजधानी.
धातभिे नाणे प्रथम चलचडयात अग्स्तत्वात आले असे म्हणतात. चलचडयातला माणभस तो लीचडयन होय.

(२३) लीणबया (Libya) : इचजप्तसह आचफ्रकेिा दचक्षण भाग. या भागाला प्रािीन ग्रीकांनी हे नाव

चदले . हा भाग िार सपीक होता असे होमरच्या काव्यातील सदर प्रांताच्या वणयनावरून समजते . रोमन
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इचतहासातील आज जे लीचबयन वाळवंट म्हणभन ओळखले जाते ते त्याि बाजभला होते . सांप्रतिे लीचबया,
ट्यभचनस हे इचजप्तमधील सागरतीराच्या उत्तर चकनाऱ्यावर आहे .

(२४) णसथे इरॉन (CithaeRon) : सांप्रतिी चसथेइरॉन, ग्रीसमधील एक पवयतराजी, (उं िी ४६२३

िभट) हा पवयत ग्रीक पराणात महत्त्वािा होता, याि पवयतावर अॅकीऑनिे काळवीटात रुपांतर झाले .
चडऑनायससच्या पभजन-अियन चवधीिे हे महत्वािे चठकाण. पेन्थेअसिी ददै वी अखेरी झाली ती याि
पवयतावर.

(२५) ॲिेरॉन (Acheron) ग्रीक व्यत्पत्ती संशयास्पद. सवयसाधारणपणे यातनांिी नदी (River of

Woe) म्हणभन ओळखली जाते . ग्रीक पराणात हे नाव हे डीज या नदीला दे ण्यात आले होते . हे डीज हा
क्रोनोस व हे आिा पत्र व झ्यभसिा भाऊ. त्याच्या वाट्याला पाताळ लोक आला. त्या चठकाणी राणी
पेसोिोनी (Persephone) बरोबर त्याने राज्य केले . मृतांवर व क्षद्र योनीतील जीवांवर त्यािी सत्ता असे.

(२६) हे लास (Hellas) : ग्रीसिेि एक नाव. प्रािीन काळी सवय ग्रीक जगताला उद्देशभन हा शब्द

उच्चारीत. मभळ ग्रीसचशवाय त्यावेळी एचशया मायनर, चसचसली आचण भभ-मध्य सागराच्या चकनाऱ्यावर
असणाऱ्या ग्रीसच्या सवय प्रदे शाला चमळभ हा शब्द वापरीत. हा शब्द वापरण्यािे कारण सवयजण आपल्याला
हे लनिे वंशज समजत.

(२७) डे ल्फी (Delphi) : प्रािीन ग्रीकमधील एक गाव. अॅपोलोच्या दै वी वाणी बदल प्रचसद्ध -

डे ल्िी हे गांव Parnussus डडागरािे उतारावर असभन वर उं ि िकाकणारे डडागरािे सळके चदसतात, हा सवय
दे खावा मनोहर वाटतो.

डे ल्िी हा पृर्थवीिा मध्यभाग असे ग्रीक समजतात. त्याबाबत अशी कथा सांगतात की झ्यभसने

पभवेकडभ न एक व पचिमे कडभ न एक असे दोन गरुड पक्षी एकाि वेळी सोडले व त्याना मध्य भागाकडे पलायन
करावयास लावले . बरोबर मध्य गाठभ न परस्परांना ते डे ल्िी येथे भेटले . ज्या चठकाणी त्यांिी भेट झाली,
चतथे दे वालयात एक चशला रोवण्यात आली.

दे वालयािा मधला पचरसर साधारण िौकोनी आहे . िारी बाजभला चभती असभन मध्यभागी अपोलोिे

भव्य मंचदर आहे . समोरि वेदी आहे . सांप्रतिे दे वालय चिस्तपभवय िवर्थया शतकातील असावे. पाया व काही
पायऱ्या प्रािीन आहे त, मागील बाजभस जो गाभारा आहे चतथे दै वी वाणी ऐकभ येई. दे वालयाच्या वरील

भागास नाट्यगृह असभन त्याहीवर स्टे चडयम आहे . चजम्नेचशअम (व्यायामशाळा) खालच्या बाजभस आहे . या
दे वालयाला चठकचठकाणहभ न मोठमोठ्या दे णवया येत.

हे दे ऊळ ॲपोलोच्या दै वीवाणी (Oracle) बद्दल चवशेष प्रचसद्ध होते. ‘लढाईत जय चमळे ल चकवा

नाही, चकवा एखाद्या धाडसा’च्या कामात यश हाती लागेल वा नाही? या प्रश्नाला दे वािे म्हणभन, दे वाच्या
उपाध्या वा उपाग्ध्यण इच्या तडाडभ न चमळाले ले उत्तर असा प्रािीन ग्रीक लोकांतील Oracleया शब्दािा मभळ
अथय आहे . आपल्याकडील कौल लावण्यािा प्रकार जवळजवळ याि पद्धतीिा असावा.
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(२८) णडसें (Dirce) ग्रीक पराणानसार थीब्सिा राजा Lycus यािी पत्नी. राजाच्या पचहल्या

बायकोला म्हणजे सवतीला चतने िार वाईट रीतीने वागचवले . या सवतीिे नाव Antiope पण पढे Antiope
च्या मलांनी राजाला ठार केले व चडसेंला एका मत्त बैलाच्या पायाला बांधभन चतिा वध केला.

(२९) ऑणलम्िस (Olympus); असंख्य डडागरांच्या रांगांिे हे प्रािीन नाव Thessaly आचण

Macedonia यांच्या सरहद्दीवर; सवांत उं ि चशखर ९७५४ िभट. वषातील नऊ मचहने ते बिाच्छाचदत असते .
ही चगरीशलाकािी माचलका, ग्रीकांच्या समजतीप्रमाणे त्यांच्या दे वांिे बसचतस्थान होते. या चगरीशलाकांच्या
चशखरावर झ्यभसिा राजप्रासाद आहे असे समजत.

(३०) ‘बाकाअी’च्या इंग्वलश भाषांतरात (भाषांतरकार : Philip Vellacott) पृष्ठ २२३ वर ‘He was

like… पासभन and acknowledge the Gods’ या भाषणानंतर अॅगेवि
े े भाषण आहे ‘Further you see how

one terrible hour has shattered my whole lifie ...’ (मराठी भाषांतर, पृष्ठ ५३) यानंतर मभळ नाटकाच्या

ले खनात बराि खंड आहे . यरायचपडीजने यानंतर काय चलचहले होते समजण्यास मागय नाही. पण

तत्कालीन ले खकांच्या ले खन पद्धतींिा मागोवा घेत ही नाट्यकृती संपादन करणाऱ्या जाणकार
संपादकांनी या जागा सोडले ल्या चठकाणी उपलब्ध असले ल्या मजकराच्या आधारे व दजे दार शोकांचतका
चलचहणाऱ्या यरायपीडीजसारख्या ले खकाने काय चलचहले असते यािा अंदाज घेत त्यापढील ओळी

चलचहल्या आहे त. इंग्वलश आवृत्तीत पृष्ठ २२५ वर चडऑनायससिे भाषणास ‘Behold me a God, great

and powerful ...’ या संभाषणापासभन ‘Now Cadmus I will tell you…’या वाक्यानंतरच्या ‘You shall
change your form to a aerpant.’ येथपासभन पनि यरायपीडीजने चलचहले ला मभळ मजकभर चमळभ शकतो.
(मराठी भाषांतर, पृष्ठ ५५)

(३१) ‘बाकाअी’चे इंग्वलश भाषांतरात पृष्ठ २२७ वर अॅगेवे ‘Farewell my home, farewell the

land I know ....’ वगैरे सद्गचदद म्हणते . Farewell या शब्दात त्या त्या चठकाणांिा साश्रभ नयनाने अखेरिा
चनरोप घेणाऱ्या कालवाकालव करणाऱ्या शोकाकल अवस्थेतही Farewell ‘या शब्दाने’ मी नसले तरी त्या
त्या स्थानांिी भावी कालात उन्नती होवो, भरभराट होवो असाही अथय चनघतो व व्याकळ अॅगेवच्े या त्या

दयनीय अवस्थेतही चतिी त्या त्या वास्तभबद्दलिी आत्मीयता पाहभ न या ददै वी स्त्रीबद्दल मन दःख यक्त
आदराने भरून येथे व माथा चवनम्र होतो.

(३२) इंग्वलश भाषांतरात पृष्ठ १८५ वर ‘There the celebrant, wrapped in his sacred

fawnskin...’ वगैरे वणयन आहे .

चडऑनायसस आचण त्याने बरोबर आणले ला भग्क्तणींिा तािा (कोरस) हा बाकाओ पभजकांिा

वैचशष्ट्ट्यपभणय नमना. चडऑनायसससारखा तरुण यातला प्रमख व तरुण चस्त्रया आचण मली असा भग्क्तणींिा
संि. नृत्यातील परमोच्च आनंदाच्या क्षणी हा प्रमख स्वतःला भभमीवर झोकभन दे तो व दे वािी शक्ती त्याच्या
शरीरात संिार करते आचण तो झपाटला जातो.

(३३) हे रा (Hera) : ग्रीक पराणातील कथांनसार क्रोनोस व ऱ्हे आ यािी कन्या. ऑचलचपअन

दे वांिी राणी व झ्यभसिी पत्नी. हे रा या शब्दािा अथय कलबान् स्त्री (Lady) झ्यभसिी पत्नी म्हणभन चतने
आपल्या अल्केमेने, ले टो व सेमेलसारख्या सवतींिा अतोनात दस्वास केला व कजाग वृत्तीने वागली.
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म्हणत.

(३४) मे एनॅ डस (Maenads) : चडऑनायसस बरोबर असणाऱ्या सेचवका; त्यांना ‘बाकाअी’ असेही

(३५) एकीऑन (Echion) : कॅडमसने पेरले ल्या नागसपाच्या दातांच्या वीजांतभन उगवले ल्या

योद्ध्यांपैकी एक. ॲगेवि
े ा पती व पेन्थेअसिा चपता.
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युरायणिडीजची शोकनाट्ये
णफणलप् वेलाकॉि यांच्या इंग्रजी भाषांतरावरून
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ग्रीक शोकग्त्मका हा वाङ्मयप्रकार िार प्रािीन. या शोकाग्त्मका चलचहणाऱ्या ग्रीक नाटककारात

यरायचपडीज या नाटककारािे स्थान काहीसे वेगळे , पण वैचशष्ट्ट्यपभणय आहे . या थोर नाटककारािा जन्म
इसवी सनपभवय ४८० मध्ये सॅलॅमी येथे झाला. ईग्स्कलस सोिोक्लीस या नाटककारांपेक्षा तो वयाने लहान

तरीही सोिोक्लीसच्या समकालीन. यरायचपडीजिे आईवडील सधन असल्याने त्याच्या चशक्षणािी आबाळ

झाली नाही. चशक्षणाप्रमाणे क्रीडाक्षेत्रातही तो प्रवीण होता. अथे न्समध्ये प्रचतवषी ऑचलग्म्पक क्रीडास्पधा
होत त्यांत धावण्याच्या शययतीत भाग घेऊन त्याने पाचरतोचषके पटकाचवली होती. अभ्यास व खेळ यांत

आघाडीवर असणारा हा नाटककार वक्तृत्व व तत्त्वज्ञान यांतही पारंगत होता. तत्कालीन सरकारने त्याला
अथेन्समधील मोठ्या अचधकाराच्या जागेवर काम करायिी संधी चदली होती. पण राजकृपेत तो िारसा
रमला नाही. तो एकान्तचप्रय, पस्तकवेडा व चितनशील होता. सॉक्रेटीस हा त्यािा स्नेही. सॉक्रेटीसच्या

मृत्यभनंतर त्याने अथेन्स सोडले व तो मॅचसडोचनयात राहायला गेला. सोिोक्लीससारख्या धरंधर
नाटककाराशी स्पधा करून बक्षीस चमळचवणारा यरायचपडीज; मॅचसडोचनयामध्येि इसवी सन ४०६ त मरण
पावला.

मानवाच्या मनातील सहजप्रवृत्ती व ससंस्कृत म्हणभन मान्यता पावत असणाऱ्या प्रवृत्ती या दोन

प्रवृत्तीतील द्ं द्, चवरोध व संघषय उत्कटते ने दाखचवणे हे यरायचपडीजच्या नाट्यले खनािे महत्त्वािे सभत्र

आहे . सभडाने पेटले ली मीचडआ आपल्या नवऱ्यावर सभड उगवते , पण स्वतःिे सवयस्व हरवभन बसते; सावत्र
आईच्या चवषयवासनेिा बळी न झाल्याने मृत्यभच्या आधीन होणारा चहपॉचलटस; ‘प्रारब्धाशी कोणीही

मकाबला करू शकत नाही’ हे सांगणारी हे कॅबी; मानवाच्या व्यथेिे चित्रण करणारी हे राक्लीस; आचण
दराग्रही संकचित मनोवृत्तीच्या पेग्न्थअसिा त्याच्या आईकडभ न कसा भयानक शेवट झाला हे दाखचवणारे

बाकाई; या पाि शोकाग्न्तका म्हणजे मानवाच्या बऱ्यावाईट प्रवृत्ती व चनयतीने त्यांना घातले ले खतपाणी

यांच्या हषामषािा िटका लावणारा आले ख. तत्कालीन चशष्टसंमत मतप्रणाली झगारून अगदी सामान्य

दजाच्या माणसांनासद्धा शोकाग्न्तकेत महत्त्वािे स्थान दे णारा आचण दे वदे वतांचवषयी अनादर दाखवभन
त्यांिी खरडपट्टी काढणारा यरायचपडीज हा समकालीन शोकनाट्ये चलचहणारांत एक बंडखोर नाटककार
होता असे म्हटले तर ती सत्याशी प्रतारणा होईल असे वाटत नाही.

लकमत बत्तीस रुिये
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