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भावबंधन

अनु क्रम

श्रीशंकर प्रसन्न

संर्ीत भावबंधन
* नमन
(रार् – चबहार्, ताल – चत्रताल.)
ककर नचति ही स्तवनधी ।
प्रभुवर र्ौनर्यचि पकद ।
विने स्तवना क्षर् ना साधीं
चदव्य चवतचरसी सहज सुर्ुणर्ण र्ूढ र्नु जहृकद ॥ धृ॰ ॥
करावया प्रकट तया । शु भदा अघसंधा ।
चनर्मर्चस जचर वाटे खर आधीं ॥ १ ॥
*दिंडी
स्वजनकृचतिे र्ुरु दोष झांकुनीया ।
घेचत र्ुणलव जे र्ोड र्ानुनीया।
कृतज्ञत्वें त्यां नर्न अष्ट अंर्ीं ।
र्हाराष्ट्राच्या रचसकजनांलार्ी ॥ १ ॥
* साकी
कृपाचि ज्यांिी कारण केवळ र्र् पार्रविनातें ।
वंदुचन त्या श्रीपादपदांप्रचत याया यश कायातें ।
नवनाटकरिना । सादर कचरतों रचसकजनां ॥ १ ॥

अनु क्रम

अंक पहिला
प्रवेश पहिला
[स्थळ : रस्ता. धुंचडराज व घनश्यार्.]
घनश्याम : र्ाझें नांव घनश्यार्.
धुंहडराज : अस्सें! आतां आलें सर्ळें लक्षयांत. घनश्यार्, तुम्हीं आपलें नांव सांचर्तल्याबरोबर सवु हकीकत
आठवली. अहो, तुर्च्याआर्च्या कैक वेळां र्ांठी पडल्या आहे त ना िांर्ल्या! तुर्िें नांव घनश्यार् एवढें

कळलें र्ात्र, प्रत्येक भेटीिा प्रसंर् डोळयांसर्ोर र्ूर्मतर्ंत उभा राहू ं लार्ला आहे . कुठें बरें आपली भेट झाली
होती?

घनश्याम : धुंचडराजपंत, तुर्िी र्ाझी एखाद्याि वेळीं भेट थोडीि झाली आहे , कीं म्हणून र्ला अर्ुकि
चठकाणीं आपली भेट झाली होती असें अिूक सांर्तां येईल? पुष्ट्कळ वेळां आचण पुष्ट्कळ चठकाणीं घडले ल्या

र्ोष्टींबद्दल चनचितपणें सांर्णें कठीणि नाहीं का? धुंचडराजपंत, आपले स्नेही धनेश्वरपंत पेढीवाले आहे त
ना? त्यांिा र्ी र्ुनीर्; ते व्हां धनेश्वरपंतांच्याि घरीं आपल्या भेटी होण्यािा चवशेष संभव.

धुंहडराज : अर्दीं बरोबर! आतां ठीक बोललां. घनश्यार्, धनेश्वरपंत पेढीवाल्यािे तुम्ही र्ुनीर्. तुर्िें नांव
घनश्यार्. धनेश्वरपंताच्या घरीं तुर्च्या आर्च्या भेटी झाल्या. आतां बोला. उर्ीि तसे नका बोलूं ! आपलें

चविारीत िला. धनेश्वरपंतािे तुम्ही र्ुनीर्. तुर्िें नांव घनश्यार्. धनेश्वरपंताच्या घरीं तुर्च्या आर्च्या भेटी
झाल्या.

घनश्याम : [स्वर्त] र्ीं सांचर्तले ल्याि र्ोष्टी र्ला ठांसून बजावून पढवीत सुटला आहे ! र्ाथयांत चढलाईिा
भार् बराि आहे .

धुंहडराज : तुम्ही बोलत नाहीं? हं ! आतां पचहल्यानें अंर्ळ चवलं ब लार्ला ओळखायला! तें नाहीं घ्यायिें
र्नावर.

घनश्याम: छे : छे :; वृद्धापकाळार्ुळें चवस्र्रण अर्दीं साहचजक आहे .
धुंहडराज: नाहीं हं ; वृद्धापकाळािें चवस्र्रण नाहीं हें . तसें शाबूत आहे कार्. होतें काय बघा, वृद्धापकाळ तर
आहे ि, पण हा आर्िा धंदा चवजातीय पडला. चवर्ाकंपनीिा एजंट म्हटला म्हणजे सर्ळया जर्ािा

नाते वाईक! चर्ळचवत्या र्ाणसांच्या वारसांिी त्याला उपजत काळजी! त्याला रोजीं ते हतीस कोटी दे वांिीं

दशुनें घडायिीं! आचण प्रत्येकाजवळ ही रडकथा सांर्ायिी कीं तुम्ही र्े ल्यावर र्ार्ें तुर्च्या र्ुलाबाळांिें

काय होईल, हातपाय िालता आहे तोंवरि सारी र्ौज, उद्यांिें कुणीं काय बचघतलें आहे , र्रणािा काय

नेर् घ्या. सांर्तों काय, घनश्यार्, चवर्ाकंपनीिा एजंट भेटला कीं तुर्िें पुरें र्रणि ओढवलें म्हणून
सर्जा! अन् संसारािी तोंडचर्ळवणी करण्यासाठीं आम्हांला रोज उठू न नवे िेहरे र्ांठावे लार्तात. म्हणजे

बघा आतां! आधींि आम्हीं डोक्यानें जरा पंर्,ू त्यांत वाढत्या वयािें कचर्शन कापायिें, अन् अकले ला नव्या
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िेहऱयांिा रोजर्ुरा! असें कांहीं होऊन र्ेलें म्हणतां, एकािा िेहरा चदसला, कीं चतसऱयािा इचतहास

आठवतो! एकािें नांव अन् दु सऱयािे र्ांव चर्ळू न एकंदर र्े ळ असा तयार होतो! बस्स! अर्ुक एक इसर्
ओळखीिा आहे कीं नाहीं हें छातीठोक सांर्ण्यािी सोयि नाहीं ना र्ुळीं! हे तुम्ही आतां बोलतां आहां ना?

आतां िेहरे पट्टी ठे वा हीि, अन् नु सता अंर्रखाि या बदलू न; प्रकरण आलें ि आर्च्या अंर्ाशीं! त्या
अंर्रख्यािा एखादा जोडीदार कुणाच्या अंर्ावर पाचहला असेल, त्यािा इचतहास तुर्च्या तोंडाच्या अंर्लट

यायिा! र्र् र्ी करतों काय, र्ाणसांिी ओळख जरी पटली नाहीं तर ओळख पटल्यासारखेि दाखचवतों.
हो, म्हणजे न ओळखण्याबद्दल त्याला तरी वाईट वाटत नाहीं !
घनश्याम : इतका घोंटाळा कसा होईल असा?
धुंहडराज : काय सांर्ावें तुम्हांला आतां? अहो, होतो म्हणतों ना! होतो म्हणजे काय, खरोखरीि होतो.
अर्दीं अंर्रखा बदलला तरी फरक होतो. एक नूर आदर्ी आचण दस नूर कपडा म्हणून कशाला म्हटलें

आहे र्र्? आतांि अडिण पडली आहे बघा. धनेश्वरपंतािा भार्ीदार तुर्िा तो कोण? त्यािा र्ुलर्ा

र्ोरे श्वर धनेश्वराकडे आज आला आहे -आला आहे ना? त्याला भेटावें लार्णार आहे आतां! त्याला पाहू न

इतकीं वषें लोटलीं आहे त, कीं तसें म्हटलें तर परातींत तेल घालू न दे वळांत त्याला भेटायला हवें. फार

लहानपणीं पाचहले ला एकदां! आचण इथें तर कालिी जर्ा कालि खिी. आजला म्हणाल तर चशल्लक बाकी
पूज्य. त्याला आतां ओळखावा कसा, बोला!
घनश्याम : जराशी अडिण आहे खरी.
धुंहडराज : नाहीं, नाहीं, नाहीं; तशी चततकी अडिण नाहीं बरें का? कुणीं नेर् सांर्ावा? ओळखीनचह एखादे

वेळीं िटकन्. परवांि बघा. झाली काय र्ंर्त; एक आपला र्ृहस्थ भेटला. पाहतांक्षणीं आम्हीं टाकला
र्नाशीं कयास बांधून कीं एक फलाण्यािा फलाणा तो हाि म्हणून! झालें ! त्याला बचघतलें चविारून नु सतें

अनर्ानधपक्यानें-र्नांत म्हटलें , बघूं तर खरें ! हो र्ंर्ति करावयािी घटकाभर-म्हटलें कां हो बुवा, अर्ुक
अर्ुक ते आपणि का? झालें बुवा! चविारून तर र्ेलों! त्यानें म्हटलें होय. म्हणजे काय? सदु ि झालों ना

एकदर्! खरोखरीि तो म्हणजे तोि! झटक्यास ओळख पटली ना! र्र् हडसून खडसून सांचर्तलें - हो

त्यानेंि कबूल केलें , र्र् काय हो ?-म्हटलें , र्ोर्ाजी चतर्ाजी ते आपण; अर्क्यािे तुम्हीं अर्ुक. त्याला
र्ुळीं होयि म्हणणें आलें ना! बरें , र्ंर्त ही त्यांत-तुम्हीं म्हणाल नांव नेर्कें सांचर्तलें म्हणून आर्िें त्यािें

संघष्टण चवशेष असेल-नाहीं; तसें म्हटलें तर पचरिय नाहीं, ओळख नाहीं, जानपछान नाहीं, न ले वा न

दे वा! नु सता दहावीस वेळां बचघतले ला-कुठें घडी दोन घडी बोलणेंिालणें. बस्स. उपरांत नाहीं. अर्दीं
हराचशवा! पण ओळखलें एकदर् न् काय? बोला, र्ंर्त आहे कीं नाहीं ? नाहीं नका म्हणूं.

घनश्याम : [स्वर्त] जबर र्ोष्टीवेल्हाळ र्ृहस्थ आहे हा! आणखी अशीं पल्लेदार चवषयांतरें कचरतो आहे , कीं
संस्कृत श्लोकांवर प्रविनें करणाऱया वक्त्यांनींसुद्धां तोंडांत बोटें घालावींत. याला र्ूळ पदावर आणणें र्ोठें
कठीण आहे . [उघड] धुंचडराजपंत, असें असेल तर र्ोरे श्वराला ओळखणें कांहीं कठीण नाहीं तुम्हांला.

धुंहडराज : सांचर्तलें ना तुम्हांला आधींि, कीं कठीण नाहीं न् आहे —ही! बाकी र्ोरे श्वर तरी र्ला
ओळखील कीं नाहीं हें सुद्धां जरा ते ढेंि आहे ! स्वारी अर्दीं र्याळ आहे . अर्दीं सुर्ार बुद्धीिा. अर्दीं
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म्हणजे—अर्दींि. र्ला पचहल्यापासून र्ाहीत आहे ना! तुम्हीं नाहीं म्हणून र्ी कुठला ऐकायला! सांर्तों
बघा तुम्हांला!

घनश्याम : [स्वर्त] झाली चवषयांतराला सुरुवात!
धुंहडराज : बरें का, घनश्यार्, एकदां काय झालें , कीं या र्ोरे श्वरािी आजी--आजी म्हणजे आईिी आई
नव्हे , बापािी आई. आईिी आई चबिारी आहे अजून. आर्च्या र्े व्हण्याच्या कुणािीशी ती र्ावशी लार्ते,

म्हणून र्ला तरी र्ाहीत एवढें ! ती बापडी आजतार्ाईत सहीसलार्त आहे . आपण कशाला उर्ीि
कुणाबद्दल वाईट बोला? आचण बोलू न तरी कसें िाले ल? कालपरवांकडे कोणसें-कोण पाहा—

घनश्याम : [स्वर्त] चवषयांतरांतून पुन्हा पोटचवषयांतर!! छे : छे : छे :! अरबी भाषेंतील सुरस व िर्त्काचरक
र्ोष्टींिा एकर्े कींशीं जन्यजनकसंबध
ं रद्द आहे या प्रकारापुढें! हा र्ालतीिा बापि आहे , आचण चतच्याबद्दल

र्ला र्ार्णी करायिी आहे याि आशाळभूत धीरावर, र्ीं अजून चटकाव धरला आहे ! [उघड] र्ोरे श्वराच्या
आजीबद्दल—म्हणजे बापाच्या आईबद्दल—सांर्त होतां ना कायसें?

धुंहडराज : हो; झाली काय र्ंर्त, कीं यािी आजी एकदां वारली—अर्दीं लहानपणीं बरें का?
धनश्याम : कुणाच्या? चतच्या लहानपणीं कीं याच्या?
धुंहडराज : ठीक, ठीक, ठीक! घनश्यार्, बोलण्यांत सफाई पकडलें खरें! कबूल आहे . असा कोचटक्रर् हवा
बोलण्यांत! हें आर्च्यांत नाहीं. आर्िें बोलणें सरास अघळपघळ! म्हणजे काय, पांिपेि नाहीं! आपला

ऐसपैस कारखाना! तुर्िें बोलणें म्हणजे खु बीदार, प्रासयुक्त! असेंि पाचहजे बोलणें र्ाणसािे! उर्ीि
र्बाळग्रंथी फापटपसारा नाहीं कार्ािा! या बोलण्यांत म्हणजे र्ंर्त आहे , र्ौज आहे अन् र्जाचह आहे .
आपल्याला आवडलें तुर्िे बोलणें. आवडलें म्हणजे अर्दीं र्नापासून! आर्च्या हे डहचपसांत एक क्लाकु

आहे . असा तुर्च्यासारखाि! अर्दीं आंखबंद डोक्यािा र्नु ष्ट्य! त्यािें बोलणें असेंि प्रासाचदक असतें.
सर्ळया हे डहचपसांत त्यािी—

घनश्याम : आपण हे डहचपसांत चशरलां खरे, पण बोलण्याच्या नादांत र्ोरे श्वरािी आजी चबिारी एकदां
लहानपणीं तशीि र्रून पडले ली आहे . चशवाय आजी म्हणजे ती सुद्धां बापािी आई. आईिी आई नव्हे -ती
बापडी आजतार्ाईत सहीसलार्त आहे .

धुंहडराज : छान! सुरेख! पसंत! िांर्ला टोर्णा चदलांत. र्ंर्त वाटली! बरें ; इकडे आजी वारली, हा
र्ोरे श्वर लार्ला रडायला, घरांतलीं र्ाणसें र्डबडींत. -अन् र्डबडींत असायिींि! हो, र्ाणसासारखें

र्ाणूस घराला र्ुकलें , त्यांना तरी आपण कोणत्या तोंडानें दोष द्यावा? हा र्ोरे श्वर सारखा रडतो आहे ,
ते व्हां र्ीं घेतला त्याला िट्चदशीं जवळ; जरा खेळवला झालें . त्याला वाटलें , र्ी घरांतलाि कुणी आहें
म्हणून! फसलान् काय! अशी र्ंर्त झाली. आजी वारली त्या वेळिी र्ोष्ट.

घनश्याम : [स्वर्त] इतक्या लांबणीनंतर िांर्ली र्ंर्ति आहे म्हणायिी ही! बोलण्याच्या ऐन र्दींत कुणीं

चकतीचह भानर्डी सांचर्तल्या तरी शब्द न् शब्द चविारपूवक
ु लक्षयांत ठे वण्यािा र्ाझा आजपयंतिा अचभर्ान
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आज याच्या र्ाऱयानें उतरणार असें वाटतें! आतां एकदर् चवषय काढावा. नाहींतर लग्नािी ही र्ोष्ट र्ाझ्या
आयुष्ट्याच्या शेवटपयंत याच्याजवळ काढण्यािी र्ला संचध चर्ळावयािी नाहीं. आतां जरा वाहवतांना
थांबला आहे , ते वढ्ांत वाहत्या र्ंर्ेत हात धुऊन घ्यावा एकदर्.
धुंहडराज : हें पाहा घनश्यार्; एकदां काय झालें —
घनश्याम: [एकदर् स्वर्त] अरे बाप रे ! [उघड] धुंचडराजपंत, र्ध्येंि बोलल्याबद्दल र्ला क्षर्ा करा. कांहीं
जरुरीच्या कार्ासाठीं आपल्याशीं चनकडीनें बोलण्यासाठीं आलों आहे ; आचण कार् फारि र्हत्त्वािें असलें

तरी या वेळीं र्ला वेळ फारि थोडा आहे आचण म्हणूनि जराशा उतावळया उद्धटपणानें आपल्या बोलण्यांत
व्यत्यय आणला.

धुंहडराज: छे : छे : छे ! भलतेंि! घनश्यार्, उतावळे पणा कसला न् उद्धटपणा कसला! तुम्ही ताजीं र्ाणसें

म्हणजे काय र्ोष्ट आहे ! हें बघा, तुम्ही र्ूलर्ंडळी अशी आर्ळीक करूं लार्लां म्हणजे आम्हांला बघा काय
सर्ाधान वाटतें! खरें सांर्ि
ूं का आतां? बघा, बाळर्ोपाळांच्या बोलण्यािा ज्याला रार् आला तो थेरडा

म्हणजे िळलाि म्हणून सर्जा बेलाशक. म्हातारपणीं र्न म्हणजे काय पाचहजे! बोलण्यािा रार् म्हणजे

काय बोलणें आहे ! अहो, र्ंर्त सांर्ूं का तुम्हांला? तुर्िें बोलणें म्हणजे बोलणें नव्हे ि तें! आर्िा प्रभाकर
तुम्हांला र्ाहीत असेलि! आर्िा म्हणजे तसा जवळिा नव्हे , बरें का? पाहा, प्रभाकर म्हणजे खरें म्हटलें
तर -कोण बरें ? [आठवतो.]

घनश्याम : [स्वर्त] झालें ! आतां “प्रभाकर” घराण्यािा इचतहास! दे वा, या घनश्यार्ाला जन्र्ाला

घातलास तो अखेर या सैल चजभेनें ठार र्ारण्याकचरतांि का? काय शब्दांिा वषाव कचरतो आहे ! एखाद्या
नाटककारानें असें शब्दशूर पात्र जर नाटकांत पांिचह अंकांतून नािचवलें तर चदडाच्या आंत नाटक
आटोपण्यािी पंिाईति. रावणाच्या दहा तोंडांवर रार्बाण औषध चर्ळालें ; पण हें तोंड असाध्य आहे .

धुंहडराज : हें बघा, यािा र्ार्ा आर्च्या दशांतला. लहानपणीं आईबापें वारलीं तशी र्ाया पण जोडू न
ठे चवले ली नव्हती त्यांनीं. र्ार्ा पडले उदासीनवृचि. आम्हीं आर्च्या चहला टाकलें चविारून. होतां होईतों
घरांत चविारूनि सर्ळें केले लें बरें , असा आर्िा आपला पचहल्यापासून चशरस्ता. म्हटलें बुवा, आपल्या

घरांत नाहीं र्ूलबाळ; चरखाट्यासारखे दोन जीव; आयता घराला अलं कार लाभतो आहे ते वढें ि भूषण!
झालें ; चतलाचह रुिलें तें; आचण आम्हीं या प्रभाकराला घरीं आणला तो रुळला झालें ! अर्दीं घरच्यासारखा

झाला! घटकाभर असेंि म्हणा ना, तुर्च्या धनेश्वरपंताच्या घरीं जसा र्नोहर आहे ना, तसा हा! आम्हांला

प्रभाकर जसा जवळिा नाहीं—म्हणजे नात्यानें—तसा धनेश्वराला र्नोहर पण जवळिा नाहीं. प्रभाकर

आचण र्नोहर म्हणजे अर्दीं एकरंर्ी, एककशर्ी! आतां हें कबूलि केलें पाचहजे, कीं आर्िा म्हणजे कांहीं

धनेश्वरापंतासारख्या बड्या बारदानािा कारखाना नव्हे . तें म्हणजे जर्ड्वव्याळ कार्! तुम्हांला ठाऊक नाहीं
धनेश्वर म्हणजे चकती भारीपैकीं असार्ी आहे तें. घरीं हिीघोडे झुलवील ना र्नांत आणील तर तो! अहो,
पेढीवर एक र्ुनीर्सुद्धां ठे वला आहे ना त्यानें!

घनश्याम : तो र्ुनीर् सध्यां आपल्यापुढें उभा आहे ! त्यािें नांव घनश्यार् हें - सुद्धां र्ला र्ाहीत आहे . त्याला
आपल्याजवळ कांहीं सांर्ावयािें आहे . आणखी खरें सांर्ूं आपल्याला! आपण त्याला कांहीं सांर्ू दे त नाहीं.

अनु क्रम

धुंहडराज: जरासा चवषयाला सोडू न बोललों खरा! सांर्त होतों हें ि, कीं र्ी धनेश्वरासारखा श्रीर्ंत नाहीं.

कबूल आहे , र्ीं पुष्ट्कळ म्हटलें कीं र्ी बुवा र्ोठा लाखोपचत आहें . घनश्यार्, सारीं सोंर्ें आणतां येतील; पण
पैशािें सोंर् आणणें र्ोठें कठीण आहे ! आतां तुम्हीं म्हणाल, कीं बाबा रे , तूं जर असा कफल्लक, तर र्र् या

लष्ट्करच्या भाकरी भाजायला तुला कुणीं सांचर्तलें होतें? प्रभाकराला तूंि कशाला चशकवायला ठे वन
ू

घेतलास? हां, हें बोलणें रास्त आहे , चहशेबी आहे अन् र्ुद्देसूद आहे ! आर्िें काय उिर असेल सांर्ा बघूं?
एक आपली र्ंर्त म्हणून; िला, काय असेल उिर?

घनश्याम : [स्वर्त] चनरुिर केलें आहे अर्दीं या र्ृहस्थानें! एकि िरण तीनतीनदां घोळवून एखाद्या
चिजेला रंर् येत असेल कदाचित्; पण एकि र्ोष्ट तीन तीन शब्दांनीं सांर्णारी ही िीज र्ात्र अजब आहे

खरी. नाहीं म्हणायला एका दृष्टीनें नाटककाराला असलें रत्न उपयोर्ी आहे खरें. नाटकाच्या पचहल्या

प्रवेशांत या स्वारीिी योजना केली एकदां, म्हणजे त्याच्या सहज बोलण्याच्या ओघांति साऱया पात्रांशीं
प्रेक्षकांिी सुरेख ओळख होऊन जायिी. शब्दांच्या या खैरातीर्ुळें र्ला आतां अशी भीचत वाटायला लार्ली

आहे , कीं शेवटीं र्ाझ्या र्ार्णीच्या उिरादाखल बोलायला याजवळ एखादा तरी शब्द चशल्लक राहील कीं
नाहीं! आला िेहरा खु लून! पुन्हा बोलणार वाटतें! म्हातारपणार्ुळें याच्या चजभेला बांधले ल्या नाड्याचशरा

पार तुटल्या आहे त कीं काय? बोल, शब्दसृष्टीच्या परर्े श्वरा, अर्दीं र्ोकळया चजभेनें बोल! शब्दांनीं
शरपंजरीं पडू न र्रणारा पचहला वीर म्हणून तरी र्ाझा लौचकक होईल.

धुंहडराज : जु न्या काळिी र्ोष्ट आहे फार; तुर्च्या लक्षाति यायिी नाहीं कधीं. र्ूळ म्हटलें म्हणजे असें

आहे , कीं आर्च्या लहानपणीं घरिी फार र्चरबी, अन् िार अक्षरें चशकायिी तर र्ोठी हौस र्नाला! काय
सांर्ावें, र्हाराजा! घटका घटका आम्हीं आशाळभूतपणानें नव्या शाळे च्या दाराशीं जाऊन बसावें, आन्

आंतल्या आंत तळर्ळावें, कीं दे वराया, काय रे बाबा तुझ्या घरीं असें पाप केलें होतें, म्हणून या तुझ्या

दे वळांत आम्हांला यायिी अशी िोरी व्हावी? ते चदवस डोळयांपढ
ु ें उभे राचहले म्हणजे टपाटपा चटपें येतात
बरें अजून डोळयांतून! र्नांतली इच्छा र्नांत चर्ळू न टाचकली बरें त्या वेळीं! ते व्हांपासून र्नािा आपला

कृतसंकल्पि कीं, हातीं पैसा खेळं ू लार्ला रे लार्ला कीं कुणा तरी र्रीब र्ुलाला चवद्या ही चशकवायिी
म्हणून! म्हणून या प्रभाकराला पोटच्या पोरासारखा घरीं वार्चवला आहे . आर्िे स्नेहीसोबती हं सले

आम्हांला ते व्हां, कीं घरिें झालें थोडें आन् व्याह्यानें धाडलें घोडें म्हणून. बाबा रे , चवद्यादान केल्यािा आनंद
कांहीं चनराळा आहे म्हणावें. प्रभाला इंग्रजींत बोलतांवाितांना पाचहलें म्हणजे असें वाटतें कीं बस्स. बरें ,

तसा र्ोठा पायर्ुणािा आहे . हा घरांत आल्यावर िारदोन वषांनीं आर्िी र्ालती झाली, पुढें चतच्या पाठीवर
कुसुर्, कुसुर्च्या पाठीवर कुर्ुद. चतच्या पाठीवर—

घनश्याम : [स्वर्त] यांच्या पाठीवर र्ात्र कोरडे ि ओढले पाचहजेत आतां. इतक्या वेळां सूिना दे ऊन व्यथु.
शहाण्याला शब्दांिा र्ार ही म्हण र्ला चनराळया अथानें पटू ं लार्ली आहे .

धुंहडराज : ही, कुर्ुदच्या पाठिीं दोन भावंडें र्ेलीं; आन् पुढें तीन र्ुलर्े! बरें , तात्पयु काय, प्रभाकरानें

पाऊल टाकल्यापासून घर आपलें नांदतेंर्ाजतें झालें ! आज होय नव्हे चकर्ानपक्ष वीस वषें झालीं-हो, आला
होता ते व्हां चकती वषांिा होता हा? हें साल कोणतें बरें ? - थांबा, रोजचनशीि बघूं या अं! [रोजचनशी पाहू ं
लार्तो]

घनश्याम : [स्वर्त] र्ला हें िऱहाट ऐकत पुढिीं वीस वषें घालावीं लार्णार असें चदसतें!

अनु क्रम

धुंहडराज : रोजचनशी राचहली घरीं! तूतास ठोकळ र्ानानेंि घ्या ना. आला ते व्हां सुर्ार िारपांि वषांिा;
पांिसहा म्हणजे डोक्यावरून पाणी अर्दीं. पुढें तीनिार वषांनीं आर्िी र्ालती झाली, आचण आज र्ालती

म्हणजे शके अठराशें—तसें कशाला? उघडा चहशोब अर्दीं—आर्िी र्ालती म्हणजे तुर्च्या धनेश्वराच्या
लचतकेच्या बरोबरींिी. वयांत तफावत नाहीं; स्वभावांत म्हणाल तर आहे . आर्िी र्ालण र्ोठी साचत्त्वक;

तुर्च्या धनेश्वराच्या र्नोहरािा र्ासला! र्नोहर तरी र्ुलर्ा र्ोठा र्ुणािा! हो, पण तुम्हांला ठाऊक
असेल, चशकतो काय हो र्नोहर ते दर्डधोंडे र्ोळा करून?

घनश्याम : शास्त्रीय चवषयांच्या चवद्याथयांना भूर्भुशास्त्र चशकण्यासाठीं दर्ड-धोंड्यांिी िांर्ली र्ाचहती
चर्ळवावी लार्ते.

धुंहडराज: काय काय नवीन चनघेल कांहीं सांर्तां यायिें नाहीं. घ्यायिें काय त्यांतलें – कीं र्नोहराच्या

र्नािी जी ठे वण आहे , बस, तीि आर्च्या र्ालणिी. आतां लचतका आहे लक्षाधीशािी र्ुलर्ी, त्यांतून
एकटी, आन् बाळपणापासून आईचवरचहत. त्यार्ुळें चतिा स्वभाव थोडा तापट आहे . बाकी र्ुलर्ी र्नानें

फारि सरळ बरें ! अर्दीं आर्च्या प्रभािा नर्ुना! तुम्ही एक बोला - त्यािे एकोदरशें झाले ि! हो, तुर्च्या
बोलण्यावरून चनघालें बोलणें, नाहीं का? आर्च्या प्रभािें बोलणें तुर्च्यासारखेंि; पण जरा उतावळें अन्

तापट. र्नांत कांहीं नसायिें, पण फटकळ म्हणजे काय म्हणतां! पण आम्ही काय म्हणतों – र्नांत हो र्ात्र
– तसा दशुनी रार् दाखचवतोंि कधीं र्धीं — र्नांत म्हणतों, पोराला कोण कोडकौतुक करायला?
आपणि त्यािीं आईबापं. तडकन तोडू न बोललें आचण त्याला लार्लें तें, तर बघायिे कुणाच्या तोंडाकडे

त्यानें बरें ? आपले उपकार का जाणवायिे आहे त त्याला? आर्िी ही तर फारि र्ायाळू ! काय सांर्ावें
तुम्हांला, घनश्यार्! र्रावें न् त्या र्ाउलीच्या पोटीं यावें बरें ! आलें लक्षांत आलें ! हं सलांत कां तें आलें

लक्षांत! बस्स! हें ि आवडतें आम्हांला! अन् तुम्ही म्हणतां तुर्च्या बोलण्यािा रार् येईल आम्हांला म्हणून!

अहो, आहे त कुठें अशीं र्ुणािीं बाळें ? तुम्हीं सुद्धां छान केलें त र्ोठें ! आईबाप लहानपणींि अंतरले –
दे वािी योजना र्ोठी कठीण आहे —हं –तरी तुम्ही आपले स्वतःच्या करार्तीनें या पदवीला येऊन पोंिला.

बेश झालें ! आशीवाद आहे आर्िा आपला तुम्हांला! आपला असाि सुखािा संसार करा, िार पोराबाळांिे
धनी व्हा, आनंद करा! तुर्च्या आईबापांना जें वाटलें असतें तेंि आम्हांला वाटे ल. आर्िी ही काय, र्ी
काय, आर्िें आपलें एक म्हणणें आहे – काय? कीं, तुम्हां पोराबाळांिे संसार थाटले ले पाहावेत, एखादे

चदवशीं आपले बसल्या जार्ीं आनंदानें र्पकन् डोळे चर्टावेत आन् आपलें दे वाजीच्या कारणीं पडावे!
घनश्यार्, तुम्हीं र्ंडळींनीं आतां संसार र्ांडायला हवेत, बरें का? आम्हीं म्हातारपणीं करायिे काय आतां?

घनश्याम : आपण वृद्धापकाळीं काय करावें म्हणून चविारतां, आचण आम्हां तरुणांना संसार थाटण्यासाठीं
आग्रह कचरतां? धुंचडराजपंत; आपला स्वभाव इतका प्रेर्ळ आहे म्हणूनि र्ी स्पष्टपणें बोलण्यािें धाडस
करतों, आम्हीं तरुणांनीं संसार थाटावा हें उचित आहें खरें ; पण त्या कार्ीं आपणांसारख्या प्रेर्ळ वृद्धांनीं

आम्हांला आशीवादापेक्षां अचधक साह्य करायला नको का? धुंचडराजपंत, र्ाझ्या भावी संसारािी घटना
करण्यािें र्हत्त्वािें कार् केवळ आपल्या हातीं आहे . आपल्या सुशील कन्येिी र्ार्णी करण्याकचरतां र्ी
आलों आहें . हा प्रकार अंर्ळ अपूवु आहे . र्ुलीच्या बापानें वरसंशोधन करण्यासाठीं कहडावें; आचण केवळ

वडील र्ाणसांनींि या प्रश्नािी वाटाघाट करावी, हा आपल्या सर्ाजांतला रुढ र्ार्ु आहे . पण र्ाझ्या आचण
र्ालतीच्या चववाहाच्या एकंदर चवषयांत दोन्ही पक्षीं वडीलपणा केवळ आपल्याकडे ि आहे . धुंचडराजपंत,
अनु रूप वधूच्या प्राप्तीबरोबर र्ला प्रेर्ळ र्ाताचपतरांिाचह लाभ व्हावा असाि सुंदर योर्ायोर् चदसतो. हें
सारें आपल्या संर्तीवर अवलं बून आहे . र्ाझ्या भाग्यशाली आशेला आपल्या आशीवादािें बळ चर्ळे ल का?
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धुंहडराज : घनश्यार्, काय, म्हणतां काय तुम्हीं हें ? वाः, असें स्थळ म्हणजे—
घनश्याम : हां, अशा र्हत्त्वाच्या र्ोष्टीबद्दल स्थळकाळािा र्ीं चविार केला नाहीं ही र्ोष्ट र्ला कबूल आहे .

आपल्यासारख्या प्रेर्ळ चपत्याला असें वाटणें अर्दीं स्वाभाचवक आहे , कीं अशी रस्त्यावर सहज बोलतां
बोलतां र्ार्णी करायला र्ाझी र्ुलर्ी काय वाटे वर पडली आहे म्हणून! पण धुंचडराजपंत, आपण सहृदय

आहां. तरुण र्नािी उतावळी उत्सुकता लक्षांत घ्या. प्रभाकरांना चवद्यादान दे तांना आपण आपल्या
बाळपणींच्या सुद्धां भावनांिी आठवण ताजी ठे चवलीत. र्र् र्ला कन्यादान करतांना आपल्या तारुण्याच्या

आठवणींिी पुन्हा आठवण करणें आपल्याला खात्रीनें सोपें जाणार आहे . वस्तुतः आपल्या सुंदर आचण
सद्र्ुणी कन्येिी योग्यता इतकी र्ोठी आहे , कीं चतच्यासाठीं र्ार्णी घालायला येतांना जर्दचवजयी
सावुभौर्ानें आपलीं जयवाद्यें कशवेबाहे रि बंद ठे वावीं ककवा जर्द्र्ुरूनें आपल्या र्शाली चवझवून टाकाव्या.

धुंहडराज: जर्द्र्ुरूनें लग्नासाठीं यायिें हा दृष्टांत िुकला, बरें का? का, घनश्यार्, आर्च्यांतचह डोक्यािें

कार् आहे कीं नाहीं बोला. बरें ते जाऊं द्या! घनश्यार्, तुम्हीं म्हणतां ते कांहीं खोटें नाहीं. र्ाझ्या र्ालतीिे

र्ुण र्ी काय सांर्ू तुम्हांला? तुम्हीं चतिी चनवड केली म्हणून चतच्याि ऐवजीं र्ी तुम्हांलाि धन्यवाद दे ईन.

काय सांर्ावें तुम्हांला? ती चजतकी बुचद्धर्ान आहे चततकीि सरळ आहे . सुंदर आहे तशी साधी आहे . साध्या

बोलण्यािालण्यांत बालकापेक्षां अल्लड आचण जबाबदारीच्या वेळीं वृद्धापेक्षांचह पोक्त. आनंदवृचि आचण
र्ंभीर. फुलासारखी नाजूक आचण ताऱयांसारखी ते जस्वी! चजभेिी जरा जड, पण डोळयानें बोलणारी! शु द्ध,

चवशाळ आचण सोज्वळ दृचष्ट! र्ाझी र्ालती डोळे भरून र्ाझ्याकडे पाहू ं लार्ली म्हणजे र्ाझ्या आईच्या
डोळयांतली चनर्ुळ र्ाया, र्ाझ्या बायकोच्या डोळयांच्या ठे वणींत चदसायला लार्ते! र्ालतीि काय, आर्िीं

सर्ळींि र्ुलें र्ोठीं र्ुणी. ते वढ्ासाठीं एक म्हणून चनिय केला आहे , कीं पैसा खिु होवो; कष्ट पडोत,

र्ुलांना म्हणून र्चरबी जाणवूं द्यायिी नाहीं! अहो, हीि आपली धनदौलत! एरवीं म्हणाल तर असा पैसा
आला आन् असा र्ेला. घनश्यार्, थकून भार्ून संध्याकाळीं असें घरीं येऊन पडावें, आन् भोंवतालीं या
आनंदी पाखरांिी एकदां र्ोड र्जबज सुरू झाली, म्हणजे सारा शीणभार् हरून जातो अर्दीं! जीव कीं

प्राण आहे त र्ाझीं र्ुलें म्हणजे र्ला! आवतींभोंवतीं अशी चकलचबल करूं लार्लीं म्हणजे चजवाला र्ार
वाऱयावर िांदण्यांत पडल्यासारखें वाटतें. त्यांतल्या त्यांत आर्िी र्ालती म्हणजे केवळ कचलजा आहे
सर्ळयांच्या चजवािा. काय एकेक र्ुण सांर्ूं चतिा!

घनश्याम : धुंचडराजपंत, आपल्या आचण र्ाझ्याचह अत्यंत आवडत्या चवषयावर आपण बोलतां आहां तरी
सुद्धां र्ी आपणांला अडथळा करीत आहे , यावरून र्ाझ्या प्रश्नाच्या उिरासाठीं र्ी चकती अधीर झालों आहे
यािी कल्पना करा आचण र्ला र्ाझ्या भावी भाग्यािी कल्पना द्या! र्ाझ्या चवनंतीला आपली संर्चत आहे
का?

धुंहडराज : हां, तें कठीण कार् आहे ! खरें सांर्ू आतां? या बाबतींत तुम्ही र्ालतीिीि आधीं संर्चत घ्या.
चतिा रुकार पडला म्हणजे आर्िें कार् एवढें ि उरलें , कीं पोरर्ी चपवळी करून तुर्च्या पदरांत टाकायिी,
आणखी दोन हस्तक अन् चतसरें र्स्तक तुर्च्या िरणीं ठे वन
ू र्ोकळे व्हायिे! हु ं डा-पांडा पोषाखकरणीं र्ी
र्रीब बाप काय दे णार? पण आपल्या छं दानें वार्ून र्ुलीला चतच्या र्जीचवरुद्ध कुणाच्या र्ळयांत बांधायिी

हें र्ात्र आपल्याकडू न कदाचप होणें नाही. जन्र्संबध
ं ांच्या या र्ोष्टी! बाप म्हणजे र्र् बापि तो! त्यांत
लटपट नाहीं उपयोर्ी! बापानें र्ुलीिें र्न र्ोडणें म्हणजे तें उक्त नव्हे , रास्त नव्हे आन् बरें नव्हे ; चशवाय तें
ठीकचह नाहीं. ते व्हां म्हणतों कीं तुम्ही चतलाि सर्क्षासर्क्ष चविारून टाका. आर्च्या र्ुलीवर आर्िा आहे
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भरंवसा. चतिी एकटीिी भेट घ्यायला आम्हींि तुम्हांला घरीं नेतों! िला याि पावलीं घरीं. र्ालतीनें हो

म्हटलें कीं झालें ! आर्च्या चहिी संर्चत सुद्धां नको. ती आहे जरा छांचदष्ट. जरा म्हणजे तशी छांचदष्ट

नाहीं-साधारण छांचदष्ट-नाहीं, पण छांचदष्टि आहे –आन् फारि छांचदष्ट आहे . पण भ्यायला नको.

र्ालतीच्या र्नानें घेतलें हे , म्हणजे आर्च्या चहिा बंदोबस्त र्ी करतों. असें काहीं असले म्हणजे र्ी करतों

काय? दोनिार चदवस वरपांर्ीं सोंर् आणतों रार्ािें; जसा कांहीं जर्दग्नी! िारिार चदवस एक अवतार
ठे वतों असा कीं कार् फिे! तसा र्बाळ नाहीं बरें का र्ी? तें सोंर् कचरतों वाटे ल ते व्हां! िला तुम्ही आधीं.
आतां उर्ीि बोलण्यानें बोलणें वाढवूं नका. फार बोलणें आन् तेंचह म्हटलें म्हणजे उर्ाि वाढवून बोलणें हें

उचित नाहीं, रास्त नाहीं अन् योग्य नाही; चशवाय तें ठीकचह नाहीं. िला घनश्यार्. िला म्हटलें म्हणजे र्र्
एकदर् िलाि.

[दोघे जातात.]
❧❧❧

प्रवेश िंु सरा
[स्थळ : धुंचडराजािें घर. पात्रें : र्ालती, लचतका, र्नोहर, इंदु, कबदु , कुसुर्; कुर्ुद.]
[र्नोहरं आचण र्ालती बुचद्धबळें खेळत आहे त.]

लहिका : [स्वर्त] खरोखरि वल्लभरर्णी खेळावयाला बसलीं म्हणजे त्यांिी कठीणि अवस्था होत
असली पाचहजे!

(रार्–चबहार्; ताल–चत्रताल.)

दारुणा स्स्थचत । ती जाचि तयांप्रती ॥ धृ∘ ॥

चप्रयजनपक्षा स्वीकारावें । न तरी र्ुख पुढतीं ॥ १ ॥
प्रचतपक्षातें चर्ळतां न चर्ळे अंर्ा स्पशु रती ॥ २ ॥

तीन, िार आचण पांि! बरोबर तास झाला! बुचद्धबळािा पट र्ांडून र्ालती आचण र्नोहर एकर्े कांकडे

पाहात वेड्यासारखीं बसलीं आहे त! एकर्े कांच्या सर्ोर बसल्यार्ुळें यांना िुकल्यासारखें तर वाटत नाहीं

ना? तसें नव्हे ि. कारण र्र् तसें नसतांना र्ला िुकल्यासारखें कां वाटत आहे ? वेळेवर यायला प्रभाकर
िुकले म्हणून का? होते आहे ही संसारांत िूक होते आहे का? का हा संसारि िुकीिा आहे ? त्या दोघांच्या
तोंडांतून शब्द चनघत नाहीं, आचण आम्हां दोघांच्या तोंडाला खळ पडत नाहीं. प्रेर् असें बोलकें आहे कीं असें

र्ुकें आहे ? प्रेर्ार्ुळें कलह वाढतो का कलहार्ुळें प्रेर् वाढतें? प्रेर्ळ पचरियार्ुळें अनादर होतो, कीं
अनादरापासून पचरिय प्रेर्ळ होतो? सौंदयाच्या चठकाणीं र्ुण चदसूं लार्तात, कीं र्ुणाच्या चठकाणीं सौंदयु

चदसूं लार्तें? पांि वाजल्यािी पांि वेळां खणखणीत वदी दे ऊन घड्याळ एकदर् बंद झालें ; पण हृदयाच्या
एकेका धडकीबरोबर जर्ाच्या नजरबंदीिें एकेक सुंदर कोडें र्ाझ्या हृदयांत धडकंू लार्लें . या सुंदर

कोड्यांिीं उिरें दे णारा एखादा जादू र्ार भेटला तर र्ाझ्या पांिी प्राणांच्या र्ोलांनीं–हो, पण तो जादू र्ार

भलत्यासलत्या स्वरूपानें येऊन कार्ा नये! त्या जादू र्ारानें प्रभाकराच्या रूपानें—नको, नाहींतर प्रभाकरि
त्या जादू र्ारािा रूपानें आले तर काय वाईट? [प्रभाकर येतो.] प्रभाकरांना अर्दीं शंभर वषें आयुष्ट्य आहे .

पण ही शंभर वषें ते कुणाच्या सहवासांत घालचवणार आहे त बरें ? या प्रश्नािें एकरूप उिर र्ी, आचण र्ाझ्या
सवु कोड्यांिीं एकवटले लीं उिरें म्हणजे प्रभाकर.
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प्रभाकर : वाः र्नोहरा, या वेळीं खेळ पण खेळ शोधून काढलास. एका बाजूला र्नोहर आचण एका बाजूला
र्ालती, ही लचतका, कुसुर्, कुर्ुद चशवाय इंदु आचण कबदु , आचण इतक्यांच्या भरतीला शेजारपाजारिें सुंदर
साह्य. खेळाच्या संग्रार्ांत चस्त्रयांसारखे र्ोड प्रचतस्पधी सांपडायािे नाहींत.
(रार्-भीर्पलास; ताल–चत्रताल.)
चस्त्रया रकण बद्धपचरकरा। स्नेहबद्धशा चप्रय र्र्चत नरां॥ ध्रु०॥
रंर्क्रीडे र्कध रर्णीया॥ क्रीडारंर्ीं तेंवी रुचिरा॥ १ ॥
संसाराच्या खु लचवचत खेळा॥ खेळाच्या नटचवचत संसारा॥ २ ॥
र्नोहरा, या सुंदर र्राड्यांत सांपडल्यार्ुळें तुझा घाबरा िेहरा पाचहला म्हणजे तूं नु कताि एखाद्या

रोर्ांतून–चनदान दे वीच्या रोर्ांतून उठल्यासारखा ककवा चनदान दे वीच्या हृद्रोर्ानें पछाडल्यासारखा तरी
चदसतोस. र्नोहरा, तुला काडीिी अक्कल नाहीं. म्हणूनि तूं बुचद्धबळें खेळायला तयार झालास. बघूं या
कुणीं कुणावर काय डाव केला आहे तो. [पाहू न] वाः, तुझा राजा सर्ोरच्या सैन्याच्या जास्त पकडींत आहे ,

कीं तूं स्वतः या सुंदर सैन्यांच्या जास्त पकडींत आहे स, हें सांर्तां येणें फार कठीण! तुझ्या डावािी अशी
दु दुशा कां व्हावी हें कांहीं कळत नाहीं. कारण इतक्या सुंदर प्रचतपक्षयांशीं एकट्यानें लढण्याइतका
र्ाढवपणा केल्यार्ुळें तुझ्या बाजूला हिीघोड्यांपेक्षां टाकाऊ कां होईना, पण तुझ्यासारख्या एका र्ोहऱयािी

अचधक भरती झाली आहे . र्ालतीकडे ि लक्ष र्ेल्यार्ुळें हा प्रकार झाला नाहीं ना? पण तसें म्हणावें तर
चततक्याि र्ूढ वृिीनें र्ालतीिें लक्ष तुझ्याकडे वेधलें आहे ! लचतके, हीं जनावरें नािचवण्यािी आचण हीं दोन
एका चठकाणीं बांधून टाकण्यािी कुशलता तुझी आहे तर र्र्?

मनोिर : छे :, तूं चठकाणावर नव्हतास म्हणून चतिी बुद्धीचह चठकाणावर नव्हती.
लहिका : दादा, तूं सुद्धां बोलायला लार्लास? प्रभाकर, तुम्ही का थांबलांत बोलतांना? प्रारंभ कसाचह
केलांत तरी शेवटीं शेवटीं एखाद्या चवषयावरिें तुर्िें बोलणें र्ोठे सुंदर होतें!

प्रभाकर : लचतके, या वेळीं र्ात्र शेवटीं शेवटीं र्ाझ्या बोलण्यािा चवषय सुंदर होता. सुंदर चवषयावर सुंदर
कोण बोलणार नाहीं? कोणताचह चवषय आपल्या उपासकाला तद्रूप केल्याखेरीज सोडत नाहीं.

भूर्भुशास्त्राच्या चनचर्िानें दर्डाधोंड्यासारख्या जड पदाथांिा चवद्याथी र्नोहरसुद्धां जर दर्डासारखाि
चनर्मवकार होतो, तर र्र् सौंदयासारख्या चजवंत आणखी िंिल चवषयानें र्लाचह तद्रूप करून टाकलें तर

त्यांत काय नवल? तुर्च्या सुंदर सर्ूहांत पाऊल टाकल्याबरोबर चबिाऱया तरुणािी काय दशा होते यािी
तुम्हांला कल्पनाचह नसते! एकीकडे भ्रूधनु भंर्, तर एकीकडे नयनबाणांिा वषाव! चशस्तीसाठीं

वाखाणले ल्या अशा इंग्रजी सैन्यांतूनसुद्धां नवख्या वाटसरावर शस्त्रांिा र्ारा करण्यापूवी कोण काय यािी
िौकशी करण्यािी तरी वचहवाट असते; पण र्दनाच्या या सुंदर सैन्यांत अनोळखीपेक्षां ओळखीवरि जास्त

र्ारा असतो! अंतरंर्ींिा हा ओळखीिा िोर जीवें न सोडी अशापैकीं प्रकार करून सोडतो, आचण आपल्या
पांिी प्राणांवर दरवडा पडत असतांना संसार यात्रेिा तरुण र्ुशाफर या िोराच्या तोंडाकडे नु सता टकर्का

पाहात राहतो. लचतके, इंग्रज सरकारनें आम्हां तरुणांना कायद्यानें चनःशस्त्र केलें ; पण चस्त्रयां-चवषयींिा

इंग्रजी पक्षपात चस्त्रयांच्या या शस्त्रास्त्रांना तर हात लावीत नाहींि, पण चवद्यादानानें उलट त्यांना अकले िी
जोड र्ात्र दे त आहे .
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लहिका : कायद्याच्या कलर्ांनीं तुर्च्या या वाग्बाणांिी तीव्रता कांहीं कर्ी झाली नाहीं.
मनोिर : या युद्धाच्या सर्ाप्तीसाठीं आम्हीं तटस्थांनीं काय करावें हें कळत नाहीं.
लहिका : एकर्े कांकडे पाहात तटस्थ बसलें म्हणजे झालें .
मालिी : लचतके, प्रेर्चवषयािी भेट म्हणजे चनवडक र्ुक्ताफळांिी ओवाळणी असें तर नाहीं ना तुला

वाटत? प्रभा, आलास तसा वेड्यासारखा बोलायला लार्लास! कुठें आचण काय बोलावें यािा चविार तुला
फार थोडा राहतो.

प्रभाकर : ताई, तुझ्या र्नाप्रर्ाणें असावयाला पाचहजे ती र्ंभीर र्ूर्मत या र्नोहरािी आहे ; प्रभाकरािी नव्हे .
पाहा, जणूं काय तुम्हां दोघांच्या र्ंभीर प्रेर्ािें संर्र्रवरी स्र्ारकि करून ठे वलें आहें कोणीं! ताई, सौंदयु हें

परर्े श्वरस्वरूप आहे ; आचण परर्े श्वर वािाळाला र्ुका करतो, आचण र्ुक्याला वािाळ करतो. हा र्नोहर
जरासा र्ुखस्तंभ आहे तर इतक्या चदवसांच्या याच्या पचरियानें र्ुक्याला वािाळता कशी येते हा
प्रीचतशास्त्रांतला पचहला धडा तुला तोंडपाठ झाला असता!

लहिका : हें काय हो? तुम्ही काय बोलतां यािा चविार केलांत का? भारीि िंिल तुर्िी जीभ! तुर्च्या
बोलण्यािा अथु अर्दीं भलता होतो.

मालिी : लचतके, नु सती जीभ िंिल आहे का तोंडचह िंिल आहे ?
मनोिर : प्रभा, तरुणींच्या पुढें नेहर्ीं र्यादशील रीतीनें वार्ावें! लचतकेच्या तोंडावर अशी र्ुक्यािी र्ीर्ांसा
करतांना तूं जरासा चविार करायला हवा होतास.

प्रभाकर : या अचविाराला कारण चहिें तोंड! हें पाहा, र्नोहरा, नु सत्या पक्षाचभर्ानार्ुळें र्ालतीच्या
प्रेर्र्ंचदरांतली पाषाणर्ूर्मतसुद्धां बोलूं लार्ली. र्र् र्ाझा काय अपराध आहे ? र्ी तर वाङ्र्यािा चवद्याथी.
सरस्वतीच्या वाहनाभोंवतीं सुंदर नेत्रांिी प्रभावळ असते . आराध्यदे वते वरिी नजर ढळू न तरुण भक्तांिी
दृचष्ट जर या सुंदर अलं कारांकडे जडली तर तो अपराध कोणािा? र्ाझ्या भोंवतालीं सौंदयाच्या क्रीडांनीं

काय र्ौडबंर्ाल र्ांडलें आहे त्यािी तुला कल्पना तरी आहे का? पाहा भोंवतालच्या या र्ुखर्ंडलांकडे .
प्रेर्ादरानें पाहण्यािा सन्र्ान केल्यार्ुळें एका र्ुखर्ंडलावरिी भ्रुकुटी चवनयशील लज्जेनें खालीं वळते आहे ,
तर न पाहण्याच्या अनादरार्ुळें दु सऱया र्ुखर्ंडलावरिी भ्रुकुटी चततकीि वर िढत आहे ! तीव्र दृष्टीच्या
चकरणांनी एका र्ालावर लाजाळू जखर् होते आहे , तर दु सरीकडे उपेक्षेर्ुळें त्या जखर्े च्या तीव्र वेदना

उत्पन्न होत आहे त! लोभी दृष्टीर्ुळें एका र्ुखाला आपला अधर दु सऱया अधरानें दाबून धरावा लार्त आहे ,
तर दु सऱया र्ुखानें र्त्सरार्ुळें आपलें ि अधरखंडन िालचवले आहे ! चवरक्त दृष्टीनें पाचहल्यार्ुळें झाले ल्या

अनादरानें एका हृदयावरिा पदर चनराशेच्या जड चनःश्वासानें हालत आहे , तर नजरे ला नजरे िी ओळख

पटल्यार्ुळें दु सऱया हृदयावरिा पदर उत्कंठे च्या दणदणाटार्ुळें हादरत आहे ! एका र्ूतीला स्पशु न
केल्यार्ुळें र्त्सरानें कंप सुटत आहे , तर दु सरीकडे स्पशाच्या कल्पनेर्ुळे – कीं लचतके, अस्पश्युवृिीच्या
कल्पनेर्ुळें? –
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मनोिर : सरस्वतीच्या तरुण उपासका! तुझ्या दे वीच्या र्ंचदरांत हा भ्रष्टाकार होत आहे .
प्रभाकर : र्नोहरा, भलत्या टीकेंत काय अथु आहे ? नु सत्या काकदृष्टीच्या स्पशुर्ात्रानें सौंदयािी र्नोर्यी
र्ूर्मत दू चषत झाली, तर र्ला त्यांत आनंदि वाटे ल. तरुणाला आनंददायक यापेक्षां दु सरी र्ोष्ट तरी कोणती
आहे ? लचतके, सौंदयाच्या उन्र्ादानें वाणी बेताल झाली तर तो सुंदर दोष कुणाकडे ?

लहिका : तुम्हांला पुन्हा सांर्तें, कीं बोलतांना तुम्हांला भान राहात नाहीं. र्घांपासून र्नोहर तुम्हांला हं सत
होता.

प्रभाकर : हं सेना र्ला.
लहिका : आचण र्लाचह हं सत होता.
मनोिर : प्रभा, र्घांच्या तुझ्या बोलण्यांत तूं जो चवरोध दाखवीत होतास, त्यांतल्या प्रत्येक वाक्याच्या
पूवाधात तुझ्या कृपादृष्टीिा चवषय इथून चतथून तुझ्या बोलण्यािा सुंदर चवषयि होता. अवकृपेिी वांटणी
र्ात्र चनःपक्षपातानें होत होती खरी.

(रार्–चतलककार्ोद; ताल–दीपिंदी.)
स्वसखीस्तुचतिें ध्रुवपद तूझें।
चप्रय चतजवांिचु न र्र्त न दू जें।À ध्रु० ॥
त्या खुलवाया कडवें म्हणसी परकनदापर हो जें |

साथु नार् त्यािें कीं रसना पुनरुच्चारा लाजे॥ १ ॥
प्रभाकर: र्नोहरा, दर्डांवर र्तें दे तां आलीं म्हणजे सौंदयासंबंधी बोलण्यािा अचधकार येत नाहीं.

नक्षत्रांच्या पसाऱयांतून नेर्क्या िंद्रावर दृचष्ट चखळू न राचहली, तर त्यांत िूक कोणती झाली? लचतका सवांत
सुंदर आहे हें म्हणणें म्हणजे दु सऱयािा अपराध होतो का? अकालीं वृद्ध झाले ल्या र्ंभीर पुरुषा, र्ालतीिी
चनर्मवकार र्ूर्मत आचण चतिें चनर्मवकार चित्र यांतला भेद तुला तरी सांर्तां येईल का? आतां लचतकेकडे पाहा!
कचवते िा व्यासंर्ी म्हणून कपोलकस्ल्पत वणुन तुला सांर्त नाहीं. पाहा या र्ालाकडे
( रार्–कझझोटी र्ांड, ताल–केरवा.)
वदनफलािें! आहे वेष्टन सािें॥ धु० ॥
तांबस
ु वणे सुिचवचत दं तांसी। पक्व असे सुरसािें॥ १ ॥
दं तर्ण्यांिी र्ाला झांचकत कीं। रक्तावरणचि तीिें॥ २॥
यौवनाच्या पचहल्या प्रहरांत प्रीतीच्या र्ंचदराभोंवतीं र्ालाच्या र्ुलाबी ठाण्यावर लज्जेिा नाजूक पहारा
असतो. बदलत्या ऋतुर्ानािे–सोडू न चदला हा चवषय–बदलत्या वयोर्ानािे फेरफार आधीं र्ालावर

पाहावयाला सांपडतात. सौंदयाच्या िढत्या कादं बरीिें हें कपोलकस्ल्पत तात्पयु सत्यापेक्षांचह सुंदर असतें.
कहदु स्थानिा इचतहासभूर्ोल आहे का तुझ्या लक्षयांत? आपल्या भरतभूर्ीिें स्त्रीदे हांत एक चित्र रे खाटले लें
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आम्हीं एकदां पाचहलें होतें. योर्ायोर्ार्ुळें र्ालाच्या चठकाणीं पाचनपतिी रणभूचर् होती. इचतहास आचण
भूर्ोल या दोन्ही दृष्टींनीं भारतभूर्ीिा पाचनपत हाि कपोलप्रदे श ठरतो. भारतीय युद्धानें द्वापारयुर्ािा शेवट
केला तो पाचनपतावर! रजपुतांिी सिा अफर्ाणांच्या ताब्यांत पाचनपतानें चदली! र्ोंर्लाई कसहासन
पाचनपतावर स्थापन झालें ! आचण र्राठे शाहीिा र्ोड करून इंग्रजी सिेला र्ार्ु र्ोकळा करून दे ण्यासाठीं

अहर्दशहानें चहरवें चनशाण रोवलें तेंचह पाचनपतावर! बाल्यावस्थेंतून यौवनावस्था स्त्रीदे हांत संिरूं लार्ली

म्हणजे चतच्या चवजयािें नवें चनशाण आधीं र्ालावर फडकंू लार्तें. यौवनािा, दु बळया वृद्धापकाळांत शेवट
करण्यासाठीं काळािा कठोर घाव र्ालावरच्या सुरकुत्यांनीं चदसूं लार्तो. तें बघ. आपल्या वृद्धापकाळािी

र्ूर्मत र्ीं कल्पनेपढ
ु ें उभी केली कीं काय म्हणून, लचतका रार्ानें र्ाझ्याकडे पाहू ं लार्ली. तें बघ. बदलत्या
र्नोचवकारािी नवी चनशाणी अर्ोदर र्ालावरती चदसूं लार्ली.

मनोिर : या वेळीं चकती रार्ाच्या नजरे नें ती तुझ्याकडे पाहते आहे ! र्ालावरून दृचष्ट उठवून जरा वर
नजरे कडे तर लाव. जरा वर पाहा–

प्रभाकर : र्ालाच्या वरिी पायरी नजरे िी, तर वणुनासाठीं एक पायरी वर जाऊं. र्ालासाठीं भूर्ोल झाला
तर दृष्टीसाठीं खर्ोल घेऊं. या दृष्टींत र्ंर्ळािी आरक्तता आहे , तर शु क्रािी प्रेर्ळता आहे . चवशाल नेत्रांना

र्ुरूिी र्ंभीरता आहे , तर बुधािी िंिलता आहे . ही दृचष्ट रचवचकरणांप्रर्ाणें ते जस्वी प्रकादाचयनी आहे , तर
िंद्रािी शीतलताचह दे णारी आहे . सवु ग्रहांच्या सारांशरूपानें एकवटले ल्या या नेत्रांच्या तारार्ैत्रकांवरूनि

षडाष्टकखडाष्टक पाहायिें सोडू न दे ऊन उरले ल्या राहू केतूंच्या चशताफीनें आर्िे वाडवडील अनु रूप
वधुवरांिी योजना करण्यासाठीं कार्दािे कपटे जु ळवीत बसतात हा केवढा िर्त्कार आहे ! तो पाहा,
नेत्रांिीं शु भ्र चकरणें अधोर्ुखानें र्ालाच्या र्ुलाबी रंर्ाच्या ऊध्वुर्ुखी चकरणांशीं चजथें एकरूप होतात, त्या

सीर्ारे षेवर असले ला, र्नोहरा, एकि काळसर तीळ. सौंदयािें हें िालतेंबोलतें काव्य सवांर्पचरपूणु
केल्यावर, काव्यरसािी सीर्ा झाली हें दाखचवण्यासाठीं चवधात्यानें या चतळािा र्ालावर हा सुंदर
पूणुचवरार्ि दे ऊन ठे वला आहे .

लहिका : आज र्ाझ्या वणुनांत अर्दीं तीळ उणा पडू ं द्यायिा नाहीं, असा तुर्िा संकल्प चदसतो.
प्रभाकर : असलें सुंदर काव्य आपल्या तोंडीं असावें अशी कोणता रचसक इच्छा करणार नाहीं?
( रार् – खर्ाज, ताल - चत्रताल.)
कचर र्ोहवश ना कसा। हा। नवकाव्यार्र् रचसकर्ानसा॥ ध्रु० ॥
रर्चव सुकख न त्या वरुचन र्ुखरता। शर्चव न सुरतें कवण रसरता। हृदयचपपासा॥ १ ॥
लहिका : बरें हें रार्ायण आटोपणार तरी केव्हां ?
प्रभाकर : नवरार्ावणुनपर एक सुंदर कांडि या रार्ायणांत असल्यार्ुळें ते चततकें कंटाळवाणें व्हायिें

नाहीं. तुला र्ाझ्या बोलण्यािा रार् येतो; पण नवयौवनािी तरळ लीला नाजूक चवनोदावांिन
ू वणुन कचरतां
येईल का? आचण आपल्या सुंदर चवनोदािा नवयुवतीच्या सलज्ज स्स्र्तांकडू न सत्कार करचवण्यासाठीं

रचसक तरुण कोणता अपराध करायला तयार होणार नाहीं? लचतके, तुम्हां सवांिा सुंदर र्े ळा
बाल्यावस्थेिी सीर्ा ओलांडून यौवनाच्या अनोळखी प्रदे शांत पचहलें पाऊल टाकायला तत्पर झाला आहे .
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यौवनाच्या नव्या दे णग्या त्यांिें र्ोल कळल्यार्ुळें दृचष्टआड करण्यािी प्रौढ सावधचर्री या वयांत आले ली

नसते. नव्या वैभवािा अचभर्ान बाळपणाच्या शेवटच्या िपळपणानें नकळत व्यक्त होतो, आचण यौवनाच्या
पचहल्या लाजाळू पणार्ुळें पुन्हा अदृश्य होतो! हा सुंदर िर्त्कार पूवी आचण नंतर केव्हांचह चदसत नाही. या

सुंदर लपंडावांत र्नोवृिींना अिूक हु डकून काढतांना भांबावले ल्या तरुणािे प्राण शेवटीं डोळयांत
उतरण्यािा प्रसंर् येतो. आचण प्राणरक्षणासाठीं त्याला अर्ृतािी जरुरी भासते.

लहिका : सारखे इकडे पाहू न असें वेडेंवांकडें बोलूं नका. लहानपणाप्रर्ाणेंि आतांसुद्धां र्ोकळया चधटाईनें
कुणाच्या तोंडाकडे पाहणें िांर्लें का?

प्रभाकर : र्रजवंताला अक्कल नसल्यार्ुळें धीटपणािें अवलं बन करावेंि लार्तें. सौंदयािी खरी ककर्त
कळण्याच्या वयांत आरशांत आपलें सौंदयु पाहतांना आपलें वैर्ुण्य लक्षांत येऊन ओशाळे पणार्ुळें तरुणािें

तोंड चदवसेंचदवस काळवंडत जातें. आचण सौंदयासाठीं त्याला चस्त्रयांच्या तोंडाकडे पाहावयािा प्रसंर् येतो.

धांदलीच्या वेळी नाइलाजानें धीट कोण होत नाहीं? या वेळीं वृचि चकती तदाकार होते म्हणून सांर्?
ूं
सौंदयु, प्रेक्षकाला तद्रूप करून सोडतें यांत काय नवल? कुचटल केशपाशावरून कुचटल चविारांकडे ओढा

वळतो तर चवशाळ वक्षःस्थळार्ुळें चवशाल अंतःकरणािी उदारता येते. र्चदराक्षीच्या चनरीक्षणानें दृचष्ट धुंद
होते तर र्ीनाक्षीच्या कटाक्षार्ुळें जीव र्ाशासारखा तळर्ळूं लार्तो.
लहिका : आल्यापासून एखाद्या भाटासारखे बडबडत आहांत.
प्रभाकर : ठीक आहे , हा एकदर् र्प राचहलों. आतां तोंडाला तोंड चदलें स तर र्ुक्यािें व्रत सोडणार नाहीं.
लहिका : शंभर अंक र्ोजतें हां र्ी आतां, अर्दीं सावकाश र्ोजतें. बघूं बरें र्प राहतां का?
प्रभाकर : हं .
इंिंु : कबदु ताई, पाचहलें स ना हें ? आपल्याला वाटत होतें कीं आपण सुंदर नाही म्हणून; पण आज प्रभाकरांनीं
सरसकट सवांनाि सुंदर म्हटले व आपल्याला कांहीं वर्ळलें नाहीं.
दबिंु : भलतेंि कांहीं तरी! र्ी पण सुंदर नाहीं, आचण तूं पण नाहींस.
इंिंु : अर्, चनदान दोघी चर्ळू न तरी एका सुंदर र्ुलीसाठीं सार्ग्री नाहीं का आपल्या तोंडावर?
दबिंु : सुंदरपणासाठीं अशी वर्ुणी जर्ा करून का कुठें होते ? सुंदरपणािा सलं र् वाण असावा लार्तो.
इंिंु : र्ला नाहीं खरें वाटत हें . प्रभाकरांनाि चविारतें र्ी. [प्रभाकाराजवळ जाते.] प्रभाकरदादा, र्ी आपलें

र्ुद्दार् चविारतें तुम्हांला. आिां तुम्हीं सर्ळयाजणींना सुंदर म्हटलें त, त्यांतून आम्हांला वर्ळलें होतें का?
का आम्हांलाचह सुंदर म्हणालांत?
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प्रभाकर : [स्वर्त] र्दनाच्या सुंदर सैन्याशी तोंड दे तां दे तां अखेर बाजारबुणग्यांशीं र्ांठ येऊन पडली.

नयनांच्या बाणांतून चनभावलों, पण या वांकड्याचतकड्या चभवयांच्या चवळयाकोयत्यांतून पसार होणें फार
कठीण आहे .

इंिंु : काय म्हणतें र्ी? र्ी सुंदर आहें का? कबदु ताई सुंदर आहे का?
प्रभाकर : [स्वर्त] यंदा संक्रांत तरुण पुरुषांवर आहे कीं काय? [उघड] लचतके, झाले का शंभर अंक
र्ोजून? इकडे र्ाझी शंभर वषे भरायिी वेळ आली आहे .
इंिंु : हें काय र्डे प्रभाकरदादा असें? आर्िें ना तुम्ही?
प्रभाकर : [स्वर्त] बाय जोव्ह, फ्रेल्टी इज दाय नेर्, ओ वूर्न? र्ूखु र्नु ष्ट्यािी कोटी आचण कुरूप पोरीिा
लचडवाळपणा अशी बेढब जोडी आर्च्या कहदु सर्ाजांतसुद्धां सांपडायिी नाहीं. [उघड] काय म्हणते स,
इंदुताई?

इंिंु : नाहीं, म्हटलें र्घांपासून तुम्हीं सर्ळयाजणींना सुंदर सुंदर म्हणत आहांत त्यांत आर्िीचह चजम्र्ा
झाली का? र्ालतीताई आणखी लचतकाताई यांच्या पलीकडे ि आम्ही दोघी बसलों होतों.

प्रभाकर : र्ी जरासा अचविारी असल्यार्ुळें इतक्या दू र दृष्टीनें र्ी कधींि बोलत नाहीं. िुकून तुम्हांला सुंदर

म्हणून र्ेलों असेन तर र्ला क्षर्ा करा. लचतके, हीं कोळशांतलीं र्ाणकें उघड्यावर टाकंू नकोस म्हणून
आपल्या बाबांना बजावून सांर्.

लहिका : आम्ही सर्ळया एकाि कुळांतल्या आहोंत. त्या तशा असतील तर र्ीसुद्धां कोळशांतलें र्ाचणकि
आहें .

प्रभाकर : अर्दीं बरोबर आहे ! र्ात्र जरा चनराळया अथांने! कोळशाच्या खाणींति चहरकणी सांपडते हा
जर्ािा अनु भव आहे . हीं रत्नें कुणाच्या र्ळयांत पडणार आहे त कुणास कळे ! यांच्या लग्नानंतर वषाच्या

आंत दोन तरुण संन्यासी जन्र्ाला येतील, दोन आईबापांच्या जोड्या पुत्रांवांिन
ू परदे शी होतील, आचण
अन्नवस्त्रािे दोन खटले सरकारांत दाखल होतील.

लहिका : र्ाझ्या र्ाणसांना असें वेडेंवांकडें र्ी बोलूं दे णार नाहीं.
प्रभाकर : या वेडेंवांकडे पणाबद्दल ब्रह्मदे व जबाबदार आहे . सौंदयु प्रेक्षकाला तद्रूप करतें हा र्ाझा चसद्धान्त
एकाहू न अचधक अथांनीं खरा आहे . चकलचकल्या डोळयांकडे पाहतांना तरुणांनीं जराशी डोळे झांक केली,

चतरक्या नाकाकडे पाहू न नाक र्ुरडलें , काळें तोंड पाहू न तोंड काळें केलें , तर ती त्या सौंदयाशीं तदाकार
वृचि नाहीं का? जर्ािी र्ंर्त पाहण्यासाठीं ओठांच्या सज्जांत येऊन बसले ल्या दांतांिी प्रभावळ पाहतांना
कोण दांतओंठ िावणार नाहीं? र्ानेवर र्स्तकािी कथली बैठक पाहू न कुणािें डोकें चठकाणावर राहील?

भुरक्या केंसांिें छत पाचहल्यावर र्ाथयांत राख न घालण्याइतकी शांतता एखाद्या साधूच्या चठकाणींसुद्धां
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असंभवनीय आहे . तुझ्या र्ाणसांिी र्ी हे टाळणी करतों असें नाहीं. या र्ुलींना पाहण्याकचरतां म्हणून जे
नवरदे व येतील, त्यांिे िेहरे र्ात्र पाहण्यासारखे होतील.

लहिका : त्यांिीं लग्नें करण्यािी जबाबदारी र्ाझ्या बाबांच्यावर आहे . र्ाझे बाबा कांहीं दु सऱया कुणासारखे
र्रीब नाहींत.

प्रभाकर : हा काय र्ाझ्या र्चरबीला टोर्णा र्ारला वाटतें?
लहिका : रार् आला वाटतें तुम्हांला? र्घांच्या दोन संन्याशांपक
ै ीं एक आतांि अवतरणार असें वाटतें.
बाकी तुर्च्या र्चरबीला असा फचकरी बाणा िांर्ला शोभून चदसेल!
प्रभाकर : लचतके, हें तुझें प्रेर्ािें बोलणें नव्हे .
लहिका : हे र्ाझें बोलण्यािें प्रेर् आहे . कुणीं सांचर्तलें तुम्हांला र्ाझें तुर्च्यावर प्रेर् आहे म्हणून? र्ाझें
कांहीं तटलें नाहीं इतक्या र्चरबीनें प्रेर्ािा सवदा ठरवायला!

प्रभाकर : लचतके, र्ी र्रीब असलों आणखी तुझा बाप लक्षाधीश असला, तरी र्ाझ्या प्रेर्ािा असा बाजार
तुला करूं दे णार नाहीं.

लहिका : आचण र्घांशीं त्या बापड्या पोरींच्या िेहरे पट्टीिा र्ीनाबाजार र्ांडतांना तुम्हांला नाहीं कांहीं
वाटलें ? तुर्िी नको का शोभा व्हायला?

मालिी : ताई, बोलण्यानें बोलणं वाढवून दोघांिीचह शोभा करून घ्यायिी आहे का? प्रभाकराला असें
बोलणें तुला शोभतें का? इतका तोंडाळपणा र्ुलीच्या जातीला बरा नव्हे .

लहिका : र्ला शहाणपणा चशकवायला तूं नकोस! [प्रभाकराला] अहाहा, तुम्हांला फार आनंद होत असेल
आतां, नाहीं? र्नोहरदादा, र्ालती र्ला चशकवायला आली. र्ाझी कड घेऊन तूं कां नाहीं सांर्त कुणाला
कांहीं तरी?

प्रभाकर : तो काय सांर्णार दर्ड? लचतके, एकदर् सांर्. तुझें र्ाझ्यावर प्रेर् आहे कीं नाहीं? नाहीं कीं
होय तेंि सांर्!

लहिका : नाहीं.
प्रभाकर : र्र् इतके चदवस खोटें कां सांचर्तलें स?
लहिका : र्ूखाला फसचवण्यापासून चकती करर्णूक होते र्ाहीत तरी आहे तुम्हांला?
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प्रभाकर : लचतके, आज इतके चदवस त्याि करर्णुकीिा अनु भव घेतों आहें र्ी! तुझा िंिलपणा र्ला
र्ाहीत नाहीं कीं काय? नीट लक्षांत ठे व र्ाझेंसुद्धां तुझ्यावर कधींचह प्रेर् नव्हतें.

लहिका : असें का? र्र् तोंड दु खेपयंत र्घांशीं र्ाझ्या तोंडािी तारीफ करीत होतां, ती कां?
प्रभाकर : तोंडापुरतें बोलायला र्ला काय हरकत आहे ? लचतके, तूं सुंदर असशील, पण तुझें तोंडसुद्धां
पाहू ं नये. लक्षाधीशािी र्ुलर्ी असशील, पण कवडी चकर्तीिी तुझी योग्यता नाहीं.
लहिका : [रडत] प्रेर्ािें सोंर् आणलें त, तें हीं र्ुक्ताफळें उधळायला वाटतें?
प्रभाकर : हो; एरवीं हीं डोळयांतल्या आसवांिीं र्ुक्ताफळें कशीं चदसलीं असतीं?
मनोिर : प्रभाकर, र्ला हं सतां हं सतां आज दर्डधोंड्यांिा अभ्यास तूं िालचवला आहे स वाटतें? चलचहतांना
अक्षरें र्ोत्यासारखीं असलीं म्हणजे साजून चदसतात; पण तोंडांतून चनघतांना असा र्ुक्ताफळांना
दर्डाधोंड्यांिें रूप येतं. चवनाकारण चतला रडचवलीस खरी.

प्रभाकर : काय र्ूखु र्नु ष्ट्य आहे स! चतला रडचवण्याकचरतां र्ी बोले न? लचतके, खरें सांर्, तूं कां रडायला
लार्लीस? र्ाझें तुझ्यावर इतकें प्रेर् आहे , तें तुला रडचवण्याकचरतां का?

लहिका : र्ला नाहीं र्ाहीत! र्ालतीताई, हं सूं नकोस. र्नोहरदादा, र्ाझ्या रडण्यािें असें हं सें व्हायला
नको आहे .

प्रभाकर : नाहीं, पण र्ी तुला कठीण काय बोललों तें सांर्.
लहिका : र्ी कधीं म्हणालें असें?
प्रभाकर : ऐक र्नोहरा; झाली खात्री तुझी? र्ाझें चतच्यावरिें प्रेर् अढळ आहे . रार्ाच्या भरांत कठीण शब्द

बोले न ते कांहीं खरे नाहींत. चशवाय लचतका आधीं कठीण बोलली, म्हणून र्ला बोलण्यािा प्रसंर् आला.
ती जराशी िंिल आहे .

लहिका : र्ी िंिल? – आचण तुम्ही अर्दीं दर्डासारखे स्स्थर असाल?
प्रभाकर : झाली पुन्हा सुरुवात! लचतके, खरें सांर्,ूं तुझ्याजवळ बोलण्यािी सोयि नाहीं र्ुळीं.
लहिका : तुर्च्याजवळ सोयीिें बोलणेंि नाहीं र्ुळीं.
मालिी : प्रभा, र्ोड शब्दांनीं बोललें तर काय होईल बरें ?
प्रभाकर : सहा न िार दहा पावसाळे तुझ्यापेक्षां जास्त पाचहले ले आहे त.
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मालिी : आचण हा अकरावा पाचहलास आतां! पचहल्यासारखे दोन र्ायेिे शब्द बोललास, तर वाईट का
होईल कांहीं?

लहिका : ताई, ती सारी शब्दािी र्ाया होती. र्ला यांिा स्वभाव पचहल्यापासून र्ाहीत आहे .
प्रभाकर : म्हणून र्ाझ्यावर प्रेर् करीत होतीस वाटतें?
लहिका : प्रेर् नाहीं म्हणून म्हटलें आहे ना र्ीं?
प्रभाकर : साफ खोटें आहे हें . तुझें प्रेर् खात्रीनें र्ाझ्यावर आहे . र्घांशीं रडलीस कशी र्र्? जाळावांिन
ू
कड नाहीं आचण र्ायेवांिून रडू ं नाहीं.

लहिका : प्रेर्ासाठीं रडलें वाटतें तुर्च्या? डोक्यांत दर्ड घातला तर साता जन्र्ांिा वैरीसुद्धां रडायला

लार्ेल. र्ाझ्या आईिी आठवण होऊन रडलें र्ी! र्ाझी आई आज असती तर र्ाझे असे कधडवडे कां
चनघाले असते?

प्रभाकर : साता जन्र्ांिा वैरी म्हणून तुझे कधडवडे काढण्यािी र्ाझी इच्छा नाहीं, पण पुढच्या सात जन्र्ांिा
सलोखा करण्यासाठीं तुझी वरात काढण्यािी—

लहिका : लोक हं सतात त्यािें तुम्हांला कांहींि का वाटत नाहीं? कांहीं तरी बोलू न जातां, आचण हं सायला
होतें.

प्रभाकर : हं सेनात! लोकांच्या हं सण्यानें संसार कांहीं िढत नाहीं, आचण रडण्यानें पडत नाहीं. आपल्याला
काय त्यािें?

लहिका : हो खरें ि. र्नािी एकदां लाज सोडल्यावर—
प्रभाकर : जाऊं दे तें! आतां पुन्हा चविारतों. आतां पचहल्यासारखें कांहीं तरी उिर दे ऊं नकोस.
लहिका : तुम्हीचह आतां पचहल्यासारखे कांहीं तरी प्रश्न करूं नका. तुर्िा प्रश्न र्ला ठाऊक आहे .
प्रभाकर : तुझें उिरचह र्ला ठाऊक आहे . प्रीचत कधीं चजभेनें बोलत नाहीं. ती ओंठांवर थरथरते , र्ालांवर
रंर्ते आणखी डोळयांतून तरंर्ते .

लहिका : हें हळूं बोललां असतांत तर र्ला कळलें नसतें का?
प्रभाकर : आपल्या इष्टचर्त्रांनीं याि र्ोष्टींच्या आठवणी करून दे ऊन वृद्धापकाळीं संसार रंर्वायिा असतो.
लचतके, खरें सांर्, तुझें र्ाझ्यावर प्रेर् आहे कीं नाहीं? चजभेनें नाहीं म्हण म्हणजे झालें .
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मनोिर : तुझ्या उिरािा खरे पणा पटला नाहीं का तुला अजून? शेवटीं चतला रार्ावतांना पाहू न तुझी त्रेधा
उडू न चतला पूणुपणें शरण र्ेलास.

प्रभाकर : र्र् त्यांत काय झालें ? न वांकायला र्ी का दर्डािा पुतळा आहे ! लचतके, चित्रासारखें सौंदयु

पाचहल्यानंतर चित्राप्रर्ाणें कोण तटस्थ होत नाहीं? र्नोहरा, चजथें र्ुणांिें आकषुण असतें, चतथे सतरा वेळां

भांडणें झालीं तरी पुन्हा ओढू न जाण्यािी पंिाईत पडत नाहीं. चजथें असें आकषुण नसतें, चतथें र्ात्र
तुर्च्याप्रर्ाणें न भांडण्यािी पचहल्यापासून खबरदारी घ्यावी लार्ते.

(रार् –खर्ाज, ताल – चत्रताल.)
स्नेहें सुर्र् पंथा नरािा। क्षोभ कलहजलधीिा।
शर्वी सािा। शांतवीतो भवरथाच्या वैरभाव िक्रांिा॥ ध्रु० ॥
दीप अंधकारीं चवपदे च्या प्रकटे उज्ज्वल दे हें॥
र्ोक्षर्ार्ु सुिताती स्नेहें॥ १ ॥
र्ालतीताई, तूं हं सूं लार्लीस. लचतकेसाठीं र्ी तर काय, सारें जर् वेड्यासारखें होईल. तुला यािें प्रत्यंतर
सर्ळयांत जास्त आलें असेलि. तुझ्या प्रेर्ािी यािना करायला या चनर्मवकार र्नोहराखेरीज दु सरा एक
तरी उर्े दवार येतो कीं काय बघूं या बरें .

[धुंचडराज व घनश्यार् येतात.]

धुंहडराज : कुसुर्, कुर्ुद, इंदु, कबदु , आज एक र्ंर्त होणार आहे , बरें का? पण कुणाजवळ बोलायिें नाहीं.

सांर्ायिें नाहीं, कळवायिें नाहीं हां! अर्दीं र्प्प. आज आर्च्याबरोबर कोण आलें आहे हें कुणाला

सांचर्तलें तर रार्वणार बरें का आपण? र्ालतीताईजवळ तर अर्दीं अवाक्षर काढायिें नाहीं, िकार शब्द

काढायिा नाहीं कीं ब्र काढायिा नाहीं. आज कोण आलें आहे आर्च्याबरोबर? कशाला आलें आहे ? थट्टा
करायिी आहे आज एका र्ाणसािी. हो, आणखी एका र्ाणसािी पण थट्टा करायिी आहे . हां, पण कुसुर्,
ती थट्टा आपण करायिी, कीं प्रभाकराला सांर्ायिें? सांर्ूं तुला त्या र्ाणसािें नांव?
लहिका : काका, केलीत र्ाझी थट्टा?
धुंहडराज : प्रभाकरािें नांव घेतलें म्हणजे तुझी थट्टा कशी होते, बेटा? तुला रार् आला का?
प्रभाकर : काका, एखाद्यािा हक्क जर आपण घेतला तर त्या र्ाणसाला रार् कां नाहीं येणार?
धुंहडराज : तुलासुद्धां रार् आला का, प्रभा? तुला जर रार् आला असेल तर हें पाहा तोंड बंद केलें .
प्रभाकर : [स्वर्त] बोलण्याच्या भरांत र्ी इतकें वेड्यासारखे बोलू न र्ेलों, कीं त्यािा अथु िांर्ल्या
र्ार्मर्कालासुद्धां कळूं नये. [उघड] काका, तुर्च्या बोलण्यािा रार् कसा येणार?
घनश्याम : [स्वर्त] संसाराच्या पाशांतून याला आतां कसा ओढू न आणू?
ं
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धुंहडराज : प्रभा, रार् कां येणार नाहीं? रार् यायला पाचहजे, आलाचह पाचहजे आचण आलाचह आहे . खरें
सांर्, रार्ावला आहे स कीं नाहीं?

घनश्याम : धुंचडराजपंत–[स्वर्त] पुढें काय बोलूं , आचण कसें बोलूं ? वाहता ओघ थांबचवण्यासाठीं नु सता
नांवापुरता अडथळा पुरेसा होतो का बघूं या! [उघड] धुंचडराजपंत, अहो धुंचडराजपंत—

धुंहडराजपंि : भले शाबास! काय र्ाढव आहें र्ी! घनश्यार्, रार् खरें म्हटलें तर तुम्हांला यायला पाचहजे.

बोलण्यांत एखाद्या वेळीं घसरतों तो असा बरें ? बाकी र्नांत आणलें -आन् कार्ािी तशी चनकड पाचहजे, असें
बोलणें एकदर् थांबचवतों म्हणतां; कीं बोलण्यािी सोय नाहीं. बोल म्हणतां बोलणें बंद. एकदां काय झाली
र्ंर्त, एक र्ृहस्थ चनकडीच्या कार्ांत; फारि कार्ांत होता—
घनश्याम : तसा हल्लीं र्ी आहें .
धुंहडराज : यस, राईट, बरोबर आहे . बोलणें चदलें सोडू न. घनश्यार्, ही पाहा र्ाझी र्ालती. आतां र्ात्र
बोलणार! र्ालती, घनश्यार्, ज्या प्रसंर्ाला र्ी भीत होतों आचण ज्या प्रसंर्ािी आनंदानें वाट पाहात होतों,
तोि हा प्रसंर्. कन्यादानप्रसंर्ींिे अश्रु आनंदािे असतात कीं दु ःखािे असतात, हें सांर्णें र्ोठें कठीण आहे,
राया! सुस्थळीं पडले ल्या र्ुलीिी कन्यादानानें कायर्िी बोळवणी कचरतांना जे दु ःखािें सर्ाधान वाटतें, जें

आनंदािें दु ःख वाटतें, त्यािी कल्पना र्ुलीच्या बापाखेरीज कुणाच्या बापालाचह यायिी नाहीं. तुर्िा र्ोठा
फिर असेना, दर्ड का असेना, धोंडा का ध्यानात, काय सांर्ावें घनश्यार्, नदीला सासरीं पाठचवतांना
पवुतािेंसुद्धां पाषाणहृदय फुटल्याखेरीज राहात नाहीं. ही पोरीिी जात फार दु ःखदायक! आनंदानें

नटचवतांनासुद्धां दु ःखदायक! नथीच्या शोभेिा आनंद पाहण्यासाठीं आधीं कोवळें नाक टोिावें लार्तें.

कानाला कणुफुलें लाभण्यापूवीं आनंदानें ते वेधून काढावे लार्तात. पचतरूपी खरा अलं कार कुंकवाच्या
सौभाग्यानें नांवाचनशी रे खाटण्यासाठीं आधीं कपाळािें र्ाताचपतरांिें सुख पुसून काढावें लार्तें. घनश्यार्,

ही र्ाझी धनदौलत, र्ाझ्या घरािें भूषण, र्ाझ्यासारख्या र्रीब बापािी र्रीब, साधीभोळी आणखी सुशील
र्ुलर्ी; चतच्यांत असा र्ोठा र्ुण तो कोणता असणार?

प्रभाकर : काका, असें म्हणूं नका. आपण धनानें कदाचित र्रीब असाल; आचण साधारण आहांत हें ि

आपल्याला र्ोठें भूषण आहे ! आपल्या उदार र्नोवृिीिें सुंदर फळ र्चरबीर्ुळें कर्ी योग्यते िें आहे असें
आपल्याला कां वाटू ं लार्लें ? त्या र्नोवृचि र्चरबींतचह फलद्रूप होतात. खोल पाताळांत र्ाडले ल्या
चहऱयांच्या खाणींतून आकाशांतल्या ताऱयांच्या तोडीिे चहरेि बाहे र येत असतात.

धनश्याम : धुंचडराजपंत, कन्यादानाच्या उदकािी आपण ही डोळयांनीं सुरुवात केली आहें . त्यार्ुळें या वेळीं
आपणांला र्ालतीिे र्ुण चदसत नाहींत. हें ि खरें कन्यादानािें उदक! आपला धर्ु रुक्ष र्नाच्या ऋषींनीं
रिले ला असल्यार्ुळें संसारी लोकांना न पटणारे कांहीं चवचध त्यांनीं सांर्न
ू टाकले आहे त. कन्यादानािी

सांर्ता, बापाच्या डोळयांतून पाण्यािी धार वाहात असतांना, चनराळया उदकानें करण्यािी काय जरुरी

आहे ? तसेंि या शु ष्ट्क वृिीच्या धर्ुकसधूंनीं चप्रय जनांच्या र्ृत्यूिी बातर्ी ऐकतांि सिैल स्नान करण्यािी
धर्ाज्ञा करून ठे वली आहे . अश्रूंच्या र्ंर्ल स्नानानें तें कायु आधींि होत नाहीं का?
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धुंहडराज : नका बोवा, घनश्यार्, सुतकाचफतकांिें अर्ंर्ळ बोलणें नका काढू ं या वेळीं. त्यांिे कांहीं प्रयोजन
नाहीं या वेळीं.

प्रभाकर : बरें काका, कन्यादानािें तरी बोलणें काढण्यािें काय प्रयोजन आहे सर्जलों नाहीं.
धुंहडराज : हो, तें तसेंि राचहलें , म्हणजे र्ुख्यि! र्ालती, हे घनश्यार् तुला पाहावयाला आले ले आहे त.
प्रभाकर : म्हणजे? र्ालती पाहण्यालायक वस्तु कधीं झाली?
धुंहडराज : प्रभा, अशा वेळीं फटचदसी बोलणें म्हणजे तें चशस्तवार नाहीं, बंचदस्त नाहीं, अन् व्यवस्थेशीर
नाहीं. चशवाय साजून कुठें चदसतें तें? अशा वेळीं लाघवी बोलणें असावें. तें र्ालतीला पाहावयाला आले

आहे त. हो, तुम्ही काय म्हणालांत र्घांशीं? जरा कानाला नवीन वाटलें . काय बरें ? ओ यस, बरोबर;
‘र्ार्णी घालायला.’ हे र्ालतीला र्ार्णी घालायला आले आहे त. बरोबर आहे ना, घनश्यार्?
प्रभाकर : म्हणजे? बरोबर काय आहे कपाळ?
धुंहडराज : अरे , अरे , अरे ! अरे प्रभा, अरे , काय रे हें ? बोलूं नकोस म्हणून सांचर्तलें ना? हां, घनश्यार्,

तुम्हांला काय र्ार्णी घालायिी ती बोला. ही र्ालती. आर्िी फुल परचर्शन आहे . हो, आर्िा संकोि
वाटे ल नाहीं का तुम्हांला? आतां जो कण्वासारखा इष्टीला म्हणून जातों तो एकदर् पाठचवणेिे वेळीं

आशीवादाला हजर. अण्णा चकलुु स्कराच्या शाकुंतलांतली र्ंर्त बरें का ही? अण्णाला बचघतलें नसेल

तुम्ही? जबर पुण्याईिा र्नु ष्ट्य! आचण हा एकेक दं ड! तें ऋषीिें सोंर् घेतलें म्हणजे ऋषीसारखाि
चदसायिा ना! तो धाकटा ऋषी होत असे, बरें का? हा म्हणजे शकुंतले िा बाप नव्हे ; शकुंतले िा बाप म्हणजे
कण्व.

घनश्याम : कीं ज्याच्याप्रर्ाणें आपण इष्टीला जाण्याकचरतां म्हणून—
धुंहडराज : िांर्लें सुिचवलें त! का हो, बोलणें जरा नादानें वाढतें का आर्िें? हं सूं नका! र्ी तर जातोंि!

पण तुर्च्या भोंवतींिी ही पोराबाळांिीचह र्दी कर्ी करतों. तुम्हां तरुण र्ंडळीच्या संसारांत
म्हातारिळाप्रर्ाणें पोरकटपणा असूनचह उपयोर्ी नाहीं. िला, कुसुर्, कुर्ुद, सर्ळे छोटे बाबा लोक; िला

एकदर् हो, आम्ही लग्नािी ही नवीन इंग्रजी पद्धत काढली. र्र् हो र्ुलाना बाबालोक कां म्हणायिें नाहीं?
िला सर्ळे जण. [ जातात.]

प्रभाकर : [स्वर्त] काकांनीं काय र्ांडलें आहे कांहीं कळत नाहीं. या घनश्यार्ाच्या र्ाथयांत हा बूट कुठू न
चनघाला? वाः, काय सुंदर प्रसंर् आहे ! हा घनश्यार् र्ार्णी घालायला आला आहे ! हा र्नोहर येथेंि आहे !
चबिारी र्ालती िचकति झाली आहे र्ुळीं! [उघड] घनश्यार्, र्ालतीला र्ार्णी घालायला सुरुवात नाहीं
केलीत अजून?
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लहिका : र्ी आपली वेड्यासारखी पाहतें आहे र्घांपासून! ही र्ालतीिी र्ार्णी म्हणजे काय?
चतच्यासाठींि घनश्यार्ि काय आले आहे त? का हो घनश्यार्, र्ालतीिी र्ार्णी म्हणजे र्ालती का चभक्षा
आहे , का जोर्वा आहे , का र्ोग्रास आहे ?

घनश्याम : ताईसाहे ब, आपण अशी थट्टा आरंचभलीत तर र्ी अचधकि बुिकळयांत पडणार आहे . हें पाहा–
बचघतलें त? आपल्याला, कीं तुम्हांला, कीं तुला? –र्ी फार र्ोंधळू न र्ेलों आहे . चशष्टािाराच्या रीतीप्रर्ाणें

आपणाला र्ालतीबाई म्हणावें, कीं भावी नात्याच्या कल्पनेनें र्ालती म्हणावें, कीं या प्रसंर्ाच्या िर्त्काचरक
अपूवुतेर्ुळें कांहींि म्हणूं नये?

प्रभाकर : तसें केलें त तर फारि उिर् होईल.
घनश्याम : दे शर्ुख, आपण या वेळीं र्ला र्दत करायला पाचहजे. र्ालती, वधुवरांच्या वचडलांनीं

बोलायच्या या र्ोष्टी, काळाच्या चनदु यपणार्ुळें आचण तुझ्यावर वचडलांच्या र्ायाळू पणार्ुळें, बोलण्यािा
आज र्ाझ्यावर प्रसंर् आल आहे . ही पािात्त्य चववाहपद्धचत आर्च्याकडे अर्दींि अपूवु असल्यार्ुळें अशा

प्रसंर्ीं चतकडच्या तरुणीपेक्षांचह आर्च्या इकडच्या तरुणांना अचधक लाजल्यासारखें होऊन र्ेल्यास त्यांत
काय नवल आहे ?

मालिी : आर्च्या सुचशचक्षत तरुणांना ही र्ोठी अचभर्ानािी र्ोष्ट आहे .
घनश्याम : आपल्या उिेजनानें र्ला अंर्ळ धीर आला असला, तरी प्रथर् आपल्याला काय प्रश्न चविारावा
हा र्ोठा प्रश्नि आहे .

लहिका : आचण र्ालतीनें काय उिर द्यावें हाचह र्ोठा प्रश्नि आहे .
घनश्याम : ताईसाहे ब, आपण र्ाझी चवनंती चवसरलां. र्ालती, हा र्ी तुझ्यापुढें उभा आहे . र्ाझा प्रश्न
स्पष्टपणें चविारण्यािें कारणि नाहीं. प्रश्नावांिून आतां उिर द्यायला हरकत नाहीं.

प्रभाकर : घनश्यार्, तुर्च्याबद्दल र्ाचहती फारि थोडी सांचर्तलीत. चर्ळकतीिी टांिणें, वंशवृक्षाच्या

फांद्या, कुंडल्यांिीं पानें, सद्र्ुणािी खानेसुर्ारी यांच्याबद्दल बोललां नाहींत कुठें ? तुर्िें र्ोत्र, प्रवर, रास,
नांव, जन्र्नक्षत्र—

लहिका : जन्र्नक्षत्राच्या उपजत जोरावरि नक्षत्रासारख्या र्ुली चर्ळचवण्यािे चदवस र्ेले ते .
जन्र्काळाच्या ग्रहावरून वधुवरांिें भचवष्ट्य ठरचवण्याऐवजीं वधुवरांच्या परस्परांबद्दलच्या ग्रहांवरून जन्र्ािे

चदव्य भचवष्ट्य ठरचवण्यािा हा काळ आहे . घनश्यार्, ही र्ार्णी घालतांना तुम्हीं नीटसा चविार केले ला
चदसत नाहीं.

घनश्याम : लचतकाताई, आपण आचण दे शर्ुख र्ला फार चनरुत्साह करीत आहांत. ताईसाहे ब, आपल्या
नोकरािा उपर्दु करणें हें धन्याला शोभत नाहीं आणखी र्ला वाटतें, हें जरा अप्रासंचर्कचह आहे .
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लहिका : घनश्यार्, नोकरानें धन्यािा उपपदु करणें हे त्यापेक्षां अप्रासंचर्क नाहीं का?
घनश्याम : काय सर्जूं र्ी या बोलण्यािा अथु?
लहिका : तुम्ही आर्िे नोकर; र्ालती र्ाझी र्ैत्रीण; आज र्ालतीला र्ार्णी घातलीत, उद्यां र्ाझ्याशीं
लग्न करायला तयार व्हाल. वेड नाहीं ना लार्लें तुम्हांला? जा. र्ालतीच्या लग्नाच्या वेळीं तुम्हांला हजर
राहावें लार्ेल तें नवरदे व म्हणून नव्हे , तर लग्नाच्या सार्ानािी यादी करण्याकचरतां

घनश्याम : आपण जरा जास्त बोलत आहांत. र्नोहरपंत, तुम्ही र्घांपासून बोलत नाहीं. बाबासाहे बांपयंत
हें बोलणें र्ेलें, उद्यां तुम्हांला र्ी साक्षीला म्हणून बोलावीन. लचतकाताई, हे दे शर्ुख आणखी आपण
एकर्े कांशीं सलर्ीनें बोलतांना या सवु र्ोष्टींिा पुरता चविार करीत असाल, नाहीं?

लहिका : लहान तोंडीं फार र्ोठा घांस घेतलात हा. दु सऱयाच्या उठाठे वी कशाला हव्यात?
घनश्याम : र्ाझ्या उठाठे वी दु सऱयांना हव्यात म्हणून. लचतकाताई, र्ाफ करा. आपल्या वचडलांच्या टीिभर

किेरींत र्ी आपला नोकर आहें . जर्ाच्या उघड्या र्ैदानांत – [स्वर्त] र्ी जास्त बोलत िाललों. [उघड
हं सून] लचतकाताई, आपण र्ाझ्यांतला दोष नाहीं सांचर्तलात?

लहिका : फार सोपा प्रश्न चविारलात. तुर्च्या सद्र्ुणांबद्दल चविारलें असतें तर र्ाझें तोंडि बंद झालें
असतें. पचहला दोष पचहल्या प्रतीिें दाचरद्र्य. दु सरा दोष दु सरें तुम्हांला कोणी नाहीं.

प्रभाकर : आंकडे वारी हवी कशाला ही? चशक्षणाच्या नांवानें पूज्य, न घर ना दार, आईबापांिा ठाव ना
चठकाण–

घनश्याम : दे शर्ुख, आईबाप नाहींत हा दोष खरा. तुर्िासुद्धां हा दोष आहे ि. पण तुर्िी कतुबर्ारी
अिूक! तुम्ही आईबाप चर्ळवून त्यांच्या आश्रयानें चशक्षणसुद्धां चर्ळवलें त. र्ाझ्यांत ही कतुबर्ारी नाहीं. र्ी
एकल. कोंड्यासारखा आपला र्ार्ु कापीत सुटलों. दे शर्ुख, शाळू पोपटपंिीच्या भरांत नादानपणानें तुम्ही

काय बडबडत आहांत तुम्हांला कल्पना तरी आहे ? लचतकाताई, र्ालतीला आपण आपल्या दृष्टीनें उपदे श
करीत आहांत पण आपण श्रीर्ंत आहांत; दु सऱयाच्या आश्रयावर वाढले ल्या या दे शर्ुखांना आपण पचत या

नात्यानेंसुद्धां आजन्र् संभाळूं शकाल. र्रीब चबिाऱया र्ालतीच्या बापाला असा घरबैठा घरजांवई म्हणजे

कसा संभाळतां येईल? आपल्या वचडलांच्या र्जान्त लक्षर्ीला हा सयार्ािा पांढरा हिी िांर्ला शोभेल.
ताईसाहे ब र्ाफ करा अं! र्ाझी बेसूर बडबड आपल्या र्नाला लार्ली असें वाटतें. परक्याच्या घरट्यांत
वाढले ल्या या बाळकोचकळांिें र्ोड र्ाणें र्ला कोठू न साजणार?

लहिका : सपासारखे तुम्ही उलटू न असें चवष ओकंू लार्लांत? तुर्िे दांत पाडू न तुम्हांला चनर्मवष करायला
र्ला वेळ लार्ायिा नाहीं.
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घनश्याम : ताईसाहे ब, जें म्हणाल तें थोडें आहे . पण र्ानवी सपािे दांत पाडले म्हणजेि तो दं श धरतो हें

चवसरूं नका. आपल्याला वाईट वाटलें ; आतां र्लाचह वाईट वाटतें. आपण या बाबतींत बोलायलाि नको
होतें.

लहिका : अर्याद र्नु ष्ट्या, तुझी कतुबर्ारीिी कल्पना फार बेसुर्ार आहे . घनश्यार्, तुम्ही उद्दार् आहांत हें
र्ला पुरते पणीं र्ाहीत आहे . बरें झालें , तुम्हीं र्ला र्ार्णी घातली नाहींत.

धनश्याम : आचण असें असूनचह आपण उिर दे त आहांत. र्ालती, तुझ्याकडू न उिराच्या कृपादृष्टीिी र्ी
अपेक्षा करूं का?

लहिका : पुन्हा र्ीि उिर दे ईन. र्ालती र्ाझी चजवाभावािी र्ैत्रीण आहे . र्ी सुखी व्हावें अशी जशी र्ाझी
इच्छा आहे तसेंि र्ालतीनें सुखी असावें अशी र्ाझी इच्छा आहे . र्ालतीिा बाप र्रीब आहे म्हणून हें र्ार्णी
करण्यािें धाडस करूं नका. र्ालती आचण लचतका यांना चनराळीं चवशेषणें लार्ति नाहींत.

मालिी : ताई, उर्ीि शब्दाला शब्द चकती वाढचवते स! घनश्यार्, तुम्हीं चविारले ल्या प्रश्नािें उिर र्ला

चविारानें द्यायला हवें हें खरें ; पण कधीं कधीं असे प्रश्न र्नापुढें उभे राहण्याच्या पूवीि त्यांिीं उिरें चह
सांपडले लीं असतात.

घनश्याम : तुर्िें उिर जरासें संचदग्ध नाहीं का?
मालिी : आपण पुरुष असून प्रश्न अडखळत चविारलांत; र्र् कुर्ाचरकेच्या बोलण्यांत आपण संचदग्धता हा
र्ुण सर्जणार नाहीं का? हें पाहा, हृदय ही एकि वस्तु जर्ांतल्या सवु सुखांिी हे तुभत
ू आहे . आचण ही
एकि वस्तु अशी आहे , कीं जी दे ऊन दे तां येत नाहीं आचण र्ार्ून चर्ळत नाहीं. पुष्ट्कळदां तर हदय
चदल्यावर ककवा चर्ळाल्यावर नंतर कळतें.

घनश्याम : र्ालतीबाई, आपल्या भाग्यशाली कृपाचवषयािें नांव र्ला कळे ल का?
मालिी : र्ला वाटतें, आपल्या प्रश्नाला र्ीं सांचर्तलें ते वढें उिर पुरें झालें .
घनश्याम : आपलें हें उिर कायर्ि आहे ना?
मालिी : ऐकणाराला अचप्रय उिर दे णें हें आनंदािें कार् आहे असें का आपल्याला वाटतें?
घनश्याम : र्ालती, र्ाझ्या र्ार्णीिा अनादर होईल अशी र्ला कल्पना नव्हती.
मालिी : आपण र्ार्णी कराल अशी र्लाचह कल्पना नव्हती. र्ी लचतकाताईसारखें कठीण कधीं बोलत
नाहीं. पण र्ला या चवषयािा चतच्यापेक्षांचह कंटाळा आला आहे .

अनु क्रम

घनश्याम : र्ालतीबाई, र्ाझ्या जीचवतांतील अत्यंत र्हत्त्वािी आशा आपल्याला केवळ कंटाळवाणी
वाटली?

मालिी : र्ाझ्या जीचवताच्या आशेच्या दृष्टीनें. र्ाझ्या सौजन्यार्ुळें आपण आतां र्ला चवशेष त्रास दे त
आहांत, असें नाही का आपल्याला वाटत?

मनोिर : घनश्यार्, र्ला असें वाटते कीं तुर्च्या प्रश्नािें पाचहजेल चततकें उिर तुम्हांला चर्ळालें . तें

अनु कूल नाहीं यार्ुळें तुम्हांला चवषाद वाटणें स्वाभाचवक आहे . पण प्रचतकूल उिरािी उर्ीि ओढाताण
केल्यानें त्याला अनु कूल स्वरूप कसें येणार?

घनश्याम : ठीक आहे ; र्ालतीबाई, र्ी आपला चनरोप घेतों.
लहिका : चतनें तुम्हांला र्घांशींि चनरोप चदला आहे .
घनश्याम : तुम्हां सवांना र्ाझ्याकचरतां फार कष्ट पडले . र्ालतीबाई, तुर्िा संसार सुखािा व्हावा एवढीि
र्ाझी परर्े श्वराजवळ प्राथुना आहे . [घनश्यार् जातो.]

लहिका : र्ालती, चकती जड तोंडािी आहे स तूं? एका शब्दाला कांहीं ही पीडा तुला टाळतां आली नाहीं.

प्रभाकर, र्नोहरदादाला कदाचित् आवडलें असेल पण र्ालतीिी ही बोलण्यािी रीत तुम्हांला आवडली
का? आपल्या र्नांत असेल तें स्वच्छ शब्दांनी बोलू न दाखचवणें हें ि र्नु ष्ट्यािें कतुव्यकर्ु असतें.
प्रभाकर : अर्दीं बरोबर आहे तुझें बोलणें.
मनोिर : प्रभा! या स्पष्ट बोलण्याच्या कतुव्यकर्ार्ुळेंि, तुम्हां दोघांत नेहर्ीं इतकी कर्ुकटकट िालत
असते हें तूं चवसरतोस. चतच्या म्हणण्यािा िांर्ला चविार केलास का?

प्रभाकर : र्नोहरा, तुझ्या अंर्ांत दाचक्षण्य सुतराम् नाहीं. अरे , चस्त्रयांच्या सुंदर चसद्धान्ताला सत्यापेक्षां
सौंदयािें जास्त साह्य असतें.

लहिका : म्हणजे? र्ी चविार केल्यावांिून बोलतें वाटतें? ऐक र्ालतीताई –
प्रभाकर : ती काय ऐकणार? ती बोलल्यावांिून चविार करते . र्ी म्हटलें तें कांहीं खोटें नाही अर्दी. र्ाझ्या
म्हणण्यािें एकंदर तात्पयु–

लहिका : आतां या वेळेस या वळसेवल
े ांट्या नकोत. र्ाझें म्हणणें खोटें असतें हें खरें ना? उर्ीि लपवाछपव
करूं नका.

प्रभाकर : लपवाछपव करूं नका म्हणजे? खरें बोलायला र्ी तुला चभतों असा तुझा सर्ज झाला कीं काय?
र्ाझीं जीं र्तें आहे त तीं आहे ति.
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लहिका : अर्दीं र्ाझ्यासाठींसुद्धां तुम्ही आपल्या र्तांत फेरफार करणार नाहीं ना?
प्रभाकर : तुझ्यासाठीं र्ाझ्या र्तांत एक केंसभर फेरफार करायला र्ी तयार नाहीं. तुझ्यासारखीं र्तें
चफरवायला र्ला तुझ्याकडू न आधीं थोडा चथल्लरपणा चशकायला हवा.

लहिका : तुम्ही र्ाझ्याकडू न चथल्लरपणा चशकणार? िला झालें ! अहो, हें सावलीजवळू न हातवारे
चशकण्यासारखें होत आहे . तुम्ही म्हणजे चथल्लरपणािे र्ूर्मतर्ंत अवतार!

प्रभाकर : र्ी चथल्लर आहें नाहीं का? लचतके, तुझ्या संथपणािी, र्ंभीरपणािी र्ला काडीइतकी जरूर
नाहीं.

लहिका : पाहा बरें ; र्र् पिािापांत पडाल!
प्रभाकर : अहाहाहा! पिािाप करायला काय सद्र्ुणांिी पुतळी लार्ून र्ेली आहे ! चववाहर्ांर्ल्यािी र्ंर्ल
र्ूर्मत–

लहिका : खबरदार भलतेंसलतें बडबडाल तर! तोंडसुद्धां बघूं नये तुर्िें!
प्रभाकर : काय त्रास आहे पाहा! जसें कांहीं चहला तोंड दाखचवलें नाहीं तर र्र् जर्ांत तोंड दाखवायला
जार्ाि कुठें उरणार नाहीं!

लहिका : आतां जर तोंड दाखचवलें त तर तोंड पाहणार नाहीं तुर्िें.
मनोिर : प्रभाकर, बस कर बोलणें आतां. र्घांिे र्ुलाब, कर्ळें सारीं कोर्जलीं वाटतें? आतां बोलतां
बोलतां र्घांच्यासारखीं पुन्हा चतिीं आजुवें करायला लार्शील?

प्रभाकर : िार पैशािा फुलांिा पुडा आणला तर त्यांत बावन्न र्ुलाब व छप्पन कर्ळें येतात. अरे , र्ानली
तर सारी बार्शाही; नाहीं तर कोण्या झाडािा पाला! र्नोहरा, तुला एक र्ोठें तत्त्व सांर्ून ठे वतो.

संसाराच्या संर्ीतािा नेहर्ीं बार्ेश्रींत प्रारंभ होऊन वैभवांत शेवट होत असतो. र्ंर्लािरणाला एकजीवािा

एकताल आचण भरतवाक्याला रुद्रताल हा ठे वले ला. ठीक आहे ; लचतके, यापुढें र्ाझें तोंड तुला कधींचह
दाखचवणार नाहीं. हीि र्ाझी प्रचतज्ञा.

मालिी : लचतकाताई, िल तूं र्ाझ्याबरोबर आंत.
लहिका : िल ताई. ऐकलास ना बोलण्यािा प्रकार? म्हटलें आहे तें कांहीं खोटें नाहीं —
(रार् — यर्नकल्याण, ताल – दादरा.)
कचठण कचठण कचठण चकती पुरुषहृदय बाई।
स्त्रीजातीप्रचत झटतां अंत कळत नाहीं॥ ध्रु० ॥
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रंर्ुचन रंर्ांत र्धुर र्धुर बोलती!
हं सत हं सत फसवुचन हृदबंध जोचडती ।
हृदयांिा सुंदरसा र्ोफ र्ुंचफती ।
पदर पदर पचर शेवकट तुटत तुटत जाई॥ १ ॥
[जातात.]
मनोिर : अखेर भांडणांत चनकाल केलास.
प्रभाकर : र्ला सवु ठाऊक आहे . सांर्ूं तुला आतां? एक र्ोठी थोरली रॅजेडी होणार आहे .
मनोिर : रॅजेडी कसली तुझ्या कपाळािी! अशा सुंदर प्रारंभािा चवपयास करावयाला परर्े श्वर एखाद्या
नाटककारासारखा लहरी नाहीं.

प्रभाकर : बरें काय रे , तुझें लक्ष होतें कां? जातांना चतनें ककचित् हं सल्यासारखें केलें , तें र्नापासून होतें का
चतरस्कारानें होतें?

मनोिर : र्ाझें चततकें लक्ष नव्हतें चतकडे .
प्रभाकर : बरोबर आहे . तुझें लक्ष असेल त्या र्ालतीकडे . प्रेर्ानें बहकले ल्या तरुणांना र्नांत भरले ल्या
पोरींिे िेहरे पाहण्यापलीकडे काय कार् असतें? जाऊंदे ; र्ला त्या र्ोष्टीिी शहाचनशा करून घेतली
पाचहजे. र्नोहरा खरें ि सांर्, र्ी जरासा तापट आहें का रे ?

मनोिर : तुम्हां दोघांिी एकि िूक होते. र्नु ष्ट्यस्वभावाच्या र्ुख्य र्ुख्य र्ोष्टींत चभन्न र्नांिी चर्ळणी

झाल्यावर परस्परांिा क्षुद्र चवषयावरिा र्तभेद र्नावर न घेण्यानेंि प्रेर्ािा पचरपोष होत असतो. क्षुल्लक
बाबतींत पटे नासें झालें म्हणजे एकदर् प्रेर्ािी कसोटीि पाहू ं लार्णें हा फारि र्ोठा अचविार आहे . या

दृष्टीनें र्ार्ुक्रर्ण करूं लार्; म्हणजे पांि अंक र्ोजण्याच्या आंत तुझ्या दृष्टीस पडे ल कीं ही एक कॉर्े डी
आहे म्हणून. िल.

[जातात.]

❧❧❧

प्रवेश हिसरा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर]
धने श्वर : [स्वर्त] पाप धृतराष्ट्रासारखें आंधळें आहे , आचण शंभर पुत्रांना जन्र् दे णारें आहे . धृतराष्ट्रानें ही

करार्त उभ्या जन्र्ांत एकदांि केली; पण पाप र्ात्र प्रत्येक पळाला आपल्या चपलांच्या प्रसववेदना भोर्ीत
असतें. र्ात्र या जन्र्काळच्या वेदना र्ाझ्यासारख्या पापी जीवांना प्राणसंकटासारख्या वाटतात एवढें ि.

भार्ीदाराला बुडचवण्यासाठी तयार केले ले हे खोटे दस्तऐवज इंद्रायणीच्या डोहांत बुडचवले तर
तुकारार्ाच्या र्ाथेप्रर्ाणें ते परर्े श्वर पुन्हां बाहे र काढल्याचशवाय राहणार नाहीं. र्ी जर श्रीकृष्ट्णाच्या

अर्दानींत जन्र्लों असतो, तर र्ात्र हे खोटे दस्तऐवज यर्ुनेच्या डोहांतल्या काचलयाच्या तोंडांत कोंबून
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ठे वले असते. र्ाझ्या भार्ीदारानें स्वतःपेक्षांचह र्ूखु असा आपला र्ुलर्ाि पाठवून चदला आहे , म्हणून बरें

झालें . र्ोरे श्वराला फसचवणें हें कांहीं र्ोठें सें कठीण नाहीं. पण अशानें कायर्िी काळजी दू र होत नाहीं ती
नाहींि. छे , कोणत्याचह दृष्टीनें चविार केला तरी र्ाझा चविारि बरोबर वाटतो. लचतका र्ोरे श्वराला
चदल्याखेरीज र्त्यंतर नाहीं. पेढीवरच्या भार्ीदारींत केले ले लपंडाव दडचवण्यासाठीं र्ाझ्या भार्ीदाराच्या

संसारांत भार्ीदारी सुरू केल्याखेरीज आतां भार्ायिें नाहीं. अन् तसें म्हटलें तर लचतकेिें तरी काय

नु कसान होणार त्यांत? पुढें पैसा चर्ळचवण्याजोग्या तरतरीत बुचद्धवानाला पोरर्ी चदली काय, आचण

र्भुश्रीर्ंत र्ाढवाच्या र्ळयांत बांधली काय, पचरणार् दोहींिा सारखाि. व्याहीसंबध
ं ानें त्याच्या हातांत हात

घातला, म्हणजे र्ाझ्या हातांत हातकड्या घालतांना त्यालाचह थोडीशी भार्ीदारी पत्करावी लार्णारि.
[घनश्यार् येतो.] या, घनश्यार्. घनश्यार्, कोणी कांहींचह म्हणो; पण लचतका र्ोरेश्वराला दे णें हें र्ोठें
कल्याणप्रद वाटते. बोवा.

घनश्याम : [स्वर्त] हा इरसाल थेरडा असा आडवाटे नें कां जातो आहे ? तसें म्हटलें तर हा कांहीं
िळणाऱयांपैकीं नव्हे . याच्या र्नािा ठाव काढण्यासाठीं याच्या पोटांत चशरण्यािा रस्ताि सांपडत नाहीं.

धने श्वर : तुम्ही जरा बुिकळयांत पडलांत? तरुणाच्या तरतरीत बुद्धीला एखाद्या र्ोष्टीिा पोक्ि चविार
करतां येत नाहीं. हें असें एखादे वेळीं प्रत्ययाला येतें. दे ऊं का हा चवषय तुम्हांला नीट सर्जावून?
घनश्याम : र्ला वाटतें, लचतकाताईंनाि या ज्ञानािी फार जरुरी आहे .
धने श्वर : घनश्यार्, पोरवयांत तुम्हीं बरीि कर्ाई करून ठे वली आहे . भाचवक अजार्ळांपेक्षां तुर्च्यासारखीं
पाजी र्नािीं र्ाणसेंि र्ला फार आवडतात.

घनश्याम : एखादे वेळीं आपली नोकरी सोडण्यािा प्रसंर् आला, तर आपल्याजवळ लायकीिा दाखला
र्ार्ण्यािी सोयि नाहीं र्ुळीं.

धने श्वर : तें राहू ं द्या तूतु. लचतकेला बोलवायला सांचर्तलें होतें ना तुम्हांला
घनश्याम : ही पाहा सवु र्ंडळी इकडे ि येत आहे त. [लचतका, र्ालती, र्नोहर व र्ोरे श्वर येतात.]
धने श्वर : या. सर्ळे असे ओळीनें बसा. र्ोरे श्वर, बसा असे लचतकेच्या सर्ोर. लचतके, लाजली नाहींस तूं
कुठें ?

लहिका : बाबा, र्ला तुर्िी लाज वाटते. र्ांडलें आहे काय तुम्ही हें ? [प्रभाकर येतो.]
धने श्वर : बसा, प्रभाकर. लचतके, प्रीचतचववाह कहदू सर्ाजाला अचनष्ट आहे . र्ोरे श्वरांिे आचण तुझें लग्न
लार्लें म्हणजे आपल्या दोन्ही घराण्यांिे पूवापार संबंध कायर् राहू न लौचकक वाढणार आहे ; चनदान

लौचकक कायर् तरी राहील. र्ी चकती दू रदृष्टीनें चविार करतों आहें यािी तुला कल्पना नाहीं. तुला हें लग्न
कां आवडत नाहीं कळत नाहीं.
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मालिी : काका, र्ी सांर्तें तें कारण. लग्नाला प्रीचत आवश्यक असते; खरें ना?
धने श्वर : भलतेंि. लग्नाला एक बोहलें , वाजंत्रीं, र्ांडव, एक भट आचण एक नवरा, इतकी सार्ुग्री बस्स
झाली. प्रीचत हें काय खूळ आहे , हें ि आपल्याला कळत नाहीं.
लहिका : बाबा, प्रीचत हा एक नेत्ररोर् आहे .
धने श्वर : म्हणजे त्यानें काय डोळे येतात का?
लहिका : नाहीं बाबा, प्रीतीनें डोळे जातात.
धने श्वर : र्र् छान. ही आंधळयािी र्ाळ र्ोरे श्वराच्या र्ळयांत घातली म्हणजे झालें . वेडे पोरी, तरीि तुला
र्ोरे श्वराच्या घरिें जडजवाहीर चदसत नाहीं.

लहिका : बाबा, या रत्नासारखं जडजवाहीर र्ला नको आहे . ही धोंड र्ाझ्या र्ळयांत बांधून संसाराच्या
सर्ुद्रांत र्ला लोटू न दे ण्यािा तुम्हांला काय अचधकार आहे हो?

धने श्वर : र्ाझा अचधकार चविारते स? लचतके, र्ीं तुला जन्र् चदले ला आहे .
लहिका : हो बाबा, हो. आईबापांना र्ुलांना जन्र् दे तां येतो, त्यांना र्रण दे तां येत नाहीं. लग्नािें सोंर्
करून तुम्ही र्ुक्या जनावराप्रर्ाणें र्ाझा र्ळा कापणार आहां वाटतें?

(रार् – चपलु , ताल – दादरा.)
सर्जतां यज्ञचि का दु चहतृचववाहा।
यज्ञशाला स्वीय र्ेहा॥ ध्रु० ॥
वर र्ाचनत आराध्यदे वता।

र्चणतसां पशु तैसें तनु जादे हा॥ १ ॥
प्रभाकर : आपल्या आयुधर्ांत र्ाताचपतरांना हा अचधकार असतो खरा. र्ंत्रतंत्राच्या धार्मर्क आधारावर

साचत्त्वक ब्राह्मणाला यज्ञांत र्ुक्या जनावरांच्या अचण आईबापांना लग्नचवधींत वधुवरांच्या जन्र्ांिा
सत्यानास करण्यािी पुरी र्ुभा आहे . या धर्ाच्या जोरावर र्ुरळया वाहण्याच्या चनचर्िानें दर्डाच्या र्ूतीला

र्ुली वाहण्यािा प्रकार ऐकला होता. पण अशा र्ूर्मतर्ंत दर्डाला र्ुलर्ी अपुण करणारा बाप अर्दीं
फरसबंदी चदलािा फिरि असला पाचहजे. र्नोहरा, दर्डािे हे नर्ुने नीट लक्षांत ठे व.

लहिका : तुम्ही आपलें तोंड दाखचवणार नव्हतां ना? र्र् कां तोंड घातलें त या चवषयांत! र्ाझ्या बाबांना असे
कठीण शब्द बोलले ले र्ला नाहीं खपायिें.

प्रभाकर : बरोबर आहे . कोंवळया बापािी, कोंवळया र्नािी र्ुलर्ीि कीं नाहीं तूं! लचतके, तुझ्या बापाच्या
हलक्या प्रकृतीच्या पिनीं पडतील असे पथयािे शब्द कोठू न आणूं र्ीं?
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धने श्वर : पण हा धोंडा तुझ्या र्ाथयावर चदला आहे कोणीं? प्रभाकरा, दे वासारखें, अर्दीं दर्डाच्या
दे वासारखें र्प्प बसायिें असेल तर बस. तुर्च्या तरतरीत बोलण्यािें कौतुक चरकाम्या वेळीं करायिें

असते. लचतके, साडे तीन हात दे हािा तुझा बाप म्हणून चविारतों आहें . या घरीं तुला चदली तर तुझें काय
नु कसान होणार आहे ? िांर्ली धन-दौलत आहे , जर्ीनजु र्ला आहे , र्ोठें थोरलें घर आहे , घरार्ार्ें बार्
आहे , बार्ेंत खाशी र्ोठी चवहीर आहे .

लहिका : त्या घरीं चदलीत तर त्या घरापेक्षां त्या चवचहरीिा जीव द्यायला उपयोर् होईल खरा!
धने श्वर : पण असा वैतार् करायिं कारण काय?
मालिी : काका, असें रार्ावूं नका! हल्लींच्या सुचशचक्षत र्ुलींना इतर र्ोष्टींपेक्षां चशक्षणािेंि जास्त र्हत्त्व
वाटलें तो दोष आहे का? आपली लचतका अशी इतकी चशकले ली, अन हे –

प्रभाकर : र्ालतीताई, िुकते स तूं. या र्ोरे श्वरािाचह चशक्षणाशीं बराि संबध
ं आहे . याच्या दाट पचरियािा
एक चवद्याथी प्रवेशपरीक्षेच्या वर्ांत आहे ना! ही अशी चवदु षी आहे –
लहिका : तर हे असे चवदू षक आहे त.
धने श्वर : वः, लचतके, फारि र्यादशील र्ुलर्ी तूं! वचडलांनी चनवडले ला नवरा–
लहिका : तसा वयोवृद्ध असता म्हणजे वचडलांइतकाि पूज्य र्ानला असता.
धने श्वर : र्ला नाहीं वाटत, चवद्या नसली म्हणजे र्नु ष्ट्य लग्नाला नालायक होतो असें. चशकले ल्या र्ुलाला

जर न चशकले ली र्ुलर्ी िालते; तर चशकले ल्या र्ुलीला न चशकले ला र्ुलर्ा तरी कां िालू नये?
नवराबायकोच्या जोडींत एक कोणी तरी चशकले लें असलें म्हणजें झालें .

प्रभाकर : क्वाइट राइट अॅन्ड ओचरचजनल! लचतके, दॅट्स आग्यूुर्ेंट. इटीज सेन्स.
लहिका : प्रे. शट अप युवर नॉनसेन्स. इटीज ब्रूट्ल्.
प्रभाकर : तें कसें? नीट चविार केला नाहींस. अर्, स्त्रीस्वातंत्र्यािी कैवारी म्हणून तरं हें लग्न तुला फारि
आवडायला पाचहजे. अज्ञानाच्या अंधारांत ठे वन
ू पुरुषांनीं बायकांना र्ुलार्ाप्रर्ाणें वार्चवलें . तुझ्यासारख्या
सुचशचक्षत स्त्रीला या अक्षरशत्रू र्ुलार्ाला जन्र्ािा र्ुलार् करून या र्ोष्टीिा सूड घेणें इष्ट नाहीं का? इटीज
लॉचजक वुइथ आ व्हें जन्स ॲन्ड क्वाइट लाइक आ डॉटर ऑफ् ईव्ह.

लहिका : यू हाटु लेस् सपंट! जास्त बोलाल तर तुर्च्या पायाशीं आतां डोकें फोडू न घेईन. र्ाझे बाबा र्ाझ्या
जन्र्ािे धनी आहे त. र्ाझ्याबद्दलिी उठाठे व तुम्हांला करण्यािें कांहीं कारण नाहीं.
प्रभाकर : र्ुड्!
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लहिका : प्रभाकर, अर्दीं सीचरयस्ली, अर्दीं र्नापासून सांर्तें–
घनश्याम : [स्वर्त] दॅट्स फस्टु क्लास टॉर्फुलरी. आय वंडर, हा थेरडा अजून रॅकजक र्ूडर्ध्यें कसा
जात नाहीं?

प्रभाकर: काय सांर्णार होतीस सीचरयस्ली?
लहिका : हें ि सांर्णार होतें, र्ाझा प्राण जात असला आचण तुर्िाचह प्राण जात असला तरी पुन्हा आपलें
तोंड दाखवूं नका! तुम्हांला अर्दीं र्ाझ्या र्ळयािी शपथ आहे . बाबांना उपदे श करणारे तुम्ही कोण?
प्रभाकर : असें? डन अॅन्ड डन वन्स फॉर ऑल.
धने श्वर : शाबास, लचतके! हा खरा कन्याधर्ु!
लहिका : आचण या र्ोरे श्वराच्या र्ळयांत र्ला बांधणारा हा तुर्िा चपतृधर्ु वाटतें? बाबा, र्ी चनक्षून सांर्तें
– र्ाझ्या अर्यादपणािी र्ला क्षर्ा करा –या चवषयािी वाटाघाट इथें क्षणभर िालचवली तर र्ी इथल्याइथें
जीव दे ईन. बाप आहांत कीं कसाब आहांत?

धने श्वर : फाजील लाड केले आचण तुला चशक्षण चदलें त्यािीं हीं फळें काय? र्नोहरा, तूं कांहीं या
लोकांसारखा उच्छृंखल नाहींस. तुला र्ाझें करणें वावर्ें वाटतें का?

मनोिर : र्ाझ्या र्ौनाला आपण संर्चत ककवा चवनयाच्या अचतशयाला ज्ञानािा कर्ीपणा सर्जत असाल,
तर जरासा र्ैरसर्ज होत आहे .

धने श्वर : काय एकािढीं एक कारटीं चनपजलीं आहे त! तुर्च्या चशक्षणार्ुळें र्ला र्ात्र एवढें ज्ञान झालें , कीं
झाली ही सर्ळी िूक झाली. स्त्रीचशक्षण काय! प्रीचतचववाह काय! घनश्यार्, हा सुधारणेिा पािकळपणा बंद
करणें इष्ट आहे कीं नाहीं, बोला?

घनश्याम : पचहल्या चपढींत सुधारणेिा शु कपाठ झाला तो पुरा झाला. पािात्त्य संस्कृतीच्या प्रथर्दशुनकाळीं
चतिी नु सती तोंडओळख करून घ्यावयािी होती. आज आतां ग्राह्यांश ठरचवण्यािी वेळ आली आहे .

धने श्वर : अर्दीं बरोबर. लचतके, आजपासून चशक्षणाला सोडचिठ्ठी. घरांत हा तरुणांिा तांडा जर्वायिा
नाहीं. हीं प्रेर्ािीं पािकळ र्राठी पुस्तकें बंद. फक्त धर्ुपुस्तकांिा अभ्यास. घनश्यार्, या उर्ुट पोरीिा
सर्ळया जर्ाशीं संबंध तोडला पाचहजे. र्राठी भाषा म्हणून ज्याला ज्याला येत असेल त्याला त्याला आपलें

घर वज्यु. थट्टे नें सांर्त नाहीं, ककवा र्ाथेचफरूपणानें सांर्त नाहीं; आिारीपाणक्यासुद्धां र्राठी बोलणारा

असतां नाहीं कार्ा! द्या रजा सवांना. परदे शी आणा. र्ुजराथी आणा. कानडी अप्पा, वाटे ल तर चहब्रू आणा;

पण आतां र्राठी र्ाणसें घरांत नकोत. छापील पुस्तक घरांत नको! लचतके, ही आज्ञा र्ोडलीस तर
िालायिें नाहीं! प्रभाकर, िला सर्ळी र्ंडळी आपापल्या घरीं.
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प्रभाकर : [स्वर्त] काय प्रसंर् आला पाहा! लचतकेनें र्घांशीं जो त्रार्ा केला तो खरा होता का खोटा, हें

पडताळू न पाहण्यािा र्ार्ुि खुंटला. हा करारी म्हातारडा बोलल्याप्रर्ाणें वार्ूं लार्ला – आचण हा

वार्णारि – म्हणजे लचतकेला भेटायिीि िोरी झाली. काय करावें? र्ाझी र्राठी जीभ कोणी कापून
टाकील तर काय बहार होईल!

धने श्वर : प्रभाकर, र्ीं तुझी थट्टा केली नाहीं.
प्रभाकर : ठीक आहे . आपली आज्ञा आम्हां सवांना र्ान्य आहे . र्ालतीबाई, िला. [स्वर्त] कांहीं हरकत

नाहीं! भेटायिी िोरी झाली तर िोरून भेट घेईन! आचण र्राठीला र्ज्जाव झाला, तर एखादा र्ुजराथी
शार्ळो होईन, कानडी अप्पा होईन, नाहीं तर एखादा परदे शी सैंय्या होऊन येईन! प्रेर्ावांिन
ू परदे शी
होण्यापेक्षां प्रेर्ासाठीं परदे शी झाले लें काय वाईट!

धने श्वर : लचतके, ही भुतावळ घरांत आणलीस तशी बाहे र नेऊन पोहोंिीव. घनश्यार्, सांचर्तले ल्या
योजनेंत एक अक्षर िुकलें तर लक्षांत ठे वा.

लहिका : बाबा, र्रावें आणखी तुर्च्या पोटीं यावें. [धनेश्वर व घनश्यार् यांखेरीजं सवु जातात.]
प्रभाकर : [स्वर्त] ककवा र्रावें आणखी भूत होऊन र्ानर्ुटीं बसावें.
घनश्याम : आपली आज्ञा अंर्ळ चवचित्रि नाहीं का?
धने श्वर : हजार हे तु आहे त त्या आज्ञेर्ध्यें. घनश्यार्; घरांत कुणी वडील र्ाणूस नाहीं म्हणून हा पोरखेळ
होत आहे . या लचतकेिी आई वारल्यापासून जें नु कसान झालें आहे तें कांहीं भरून येत नाहीं. लोक िंिल
म्हणतील, पण या चविारार्ुळें अलीकडे झोप येईनाशी झाली आहे .

घनश्याम : [स्वर्त] म्हाताऱयािें हें खरें स्वरूप आज र्ाझ्या लक्षयांत आलें . र्ला संशय होताि! [उघड]
ठीक आहे ; आपला हु कूर् िर्त्काचरक असला तरी र्ी हु कुर्ािा ताबेदार आहें . [जातो.]

धने श्वर : [स्वर्त] हा प्रकार या र्ूखांना वाटतो चततका हास्यास्पद नाहीं. िार चदवस जांिांत राचहली,

म्हणजे लचतका आपोआप र्ोरे श्वराशीं लग्न लावायला तयार होईल. आचण हे लग्न झालें तरि र्ाझा
भार्ीदार र्ला चजता सोडील. जर्ा केले ला वसूल खासर्ी खाते वहींत घालू न चदवाळें काढण्याच्या बेतांत
आणली आहे , यािा हा ले खी पुरावा कोणाला चदसला तर प्राणावर र्दा येईल ना र्ाझ्या! र्ोरे श्वराशीं लग्न
लावलें म्हणजे लचतकेिें कांहीं नु कसान होत आहे अशांतला प्रकार नाहीं. आर्िा भार्ीदार घरिा अर्दीं

भुकेबंर्ाल आहे अशांतला भार् नाहीं. स्वतःच्या आणखी पोरीच्या दु हेरी चहतासाठींि र्ुद्दार् वेड पांघरून
र्ला हें रुद्रावतारािें अकांडतांडव करावें लार्त आहे . या खाते वह्यांतल्या चहशेबाच्या दृष्टीनें र्ाझे करणें
अर्दी चहशेबी आहे हें कोणालाचह कबूल करावें लार्ेल.

[जातो ]
❧❧❧

अनु क्रम

प्रवेश चवथा
[स्थळ : रस्ता. र्हे श्वर हातांत पत्र घेऊन प्रवेश करतो.]
मिे श्वर : [पत्र पाहात] हें ि घनश्यार्ािे पत्र. “चप्रय चर्त्र र्हे श्वर यास” – र्ाझ्या नांवापलीकडे पुढें एक
अक्षर लार्ेल तर शपथ! या घनश्यार्ािें अक्षर लहानपणीं इतकें वेडेवांकडें राचहलें ? का र्ाझें वािण्यािें

ज्ञान लहानपणा इतकें वेडेवांकडें राचहलें ? या प्रेर्ासाठीं आचण लग्नासाठीं काय एकेक आपदा भोर्ाव्या

लार्तात पाहा! बाबांनीं लहानपणीं नेहर्ीं म्हणावें, कीं बाळा र्हे श्वरा, िार अक्षरांनीं हात धड झाला नाहीं
तर दोन हातािे िार हात करणें र्ोठें जड जाणार आहे . बाबांिी बचिशी पुरेपूर वठली! पण आतां र्े लेल्या

म्हाताऱयावर दातओंठ िावण्यापेक्षा िार घरीं दांतांच्या कण्या करून टाळक्यावर अक्षता उधळू न घेतल्या

पाचहजेत. आर्च्या र्ावांत आम्हांला कोठें स्थळि चर्ळे ना! या घनश्यार्ाच्या तरी प्रयत्नाला यश येवो

म्हणजे झालें . बाकी हा खटपटी र्नु ष्ट्य आहे ; दे ईल जु ळवून कोठें तरी लग्नािें. काय र्ंर्त आहे पाहा! घर
आहे , दार आहे , एवढा थोरला र्ी आहें , पचत्रका आहे , पण लग्नाला अजून चठकाण नाहीं. परर्े श्वरा!

लग्नाच्या अशा पेंिांत पकडण्याऐवजीं र्नु ष्ट्यप्राण्यांतसुद्धां पाखरांप्रर्ाणें प्रेर्ाच्या उपजत जोड्या कां चनर्ाण
केल्या नाहींस? [घनश्यार् येतो.] [उघड] शाबास, घनश्यार्! पत्रांत वेळ सांचर्तलीस एक, आणखी—
घनश्याम : कोण, र्हे श्वर? आलास केव्हां येथें?
मिे श्वर : चर्त्रा घनश्यार्ा, चवरचहणीवांिन
ू झुरणारा एखादा चवरही, लग्नावांिून चवधुर झाले ला एखादा

हतभार्ी, कारणावांिन
ू शोक करणारा एखादा कर्नचशबी तूं कधीं पाचहला आहे स का? घनश्यार्, तसा

हतभार्ी तरुण पुरुष सांप्रत तुझ्यापुढें उभा आहे . या प्रणयी पुरुषािें नांव र्हे श्वर. दोस्त, र्ी चवरहानें अर्दीं
वेडा झालों आहें ! काय सांर्ूं तुला? चजवलर् चर्त्रा, ही चवरहावस्था र्ोठी कठीण आहे बरें ! चवरहावस्थेिा

काळ चतन्ही काळांिा कडू काढाि आहे म्हणेनास? चवरहावस्थेंत पावसाळयाच्या अखंड धारा आहे त;
उन्हाळयाप्रर्ाणें ताप आहे , आचण कहवाळयाप्रर्ाणें लांब रात्री आहे त! हं सूं नकोस! इंग्रजी राज्यांत सूयु कधीं

र्ावळत नाहीं तसा र्दनाच्या राज्यांत िंद्र कधीं र्ावळत नाहीं. आचण र्ंर्त ही, तो र्ुखिंद्र डोळयांसर्ोर
असला तरी भोंवतालिा अंधार कर्ी होत नाहीं! घनश्यार्, तुझा चजर्र दोस्त प्रस्तुत अशा चवरहांत
सांपडले ला आहे . या कचवजनांनीं अर्दीं भरर्साट र्ोंधळ करून ठे वला आहे .

घनश्याम : र्हे श्वरा, तुझें लग्नि जर झालें नाही म्हणतोस, तर र्र् ही चवरहावस्था कोठू न उत्पन्न झाली?
मिे श्वर : िुकले ल्या तरुणा, चवरहावस्था ही सहा प्रकारिी असते! एक बायको अचजबात र्े ल्यार्ुळें उत्पन्न
होणारा चिर-चवरह! हा सर्ळया चवरहांिा र्ोंर्ल बादशहा! या अवस्थेच्या जु लर्ापुढें र्ोंर्लाई म्हणजे

कांहींि नाहीं! घरांतल्या घरांत बायको आजारी पडू न जो चवरह भोर्ावा लार्तो तो प्रत्यक्ष-चवरह! बायको
र्ाहे रीं र्ेल्यार्ुळें परोक्ष-चवरह भोर्ावा लार्तो! चकती झाले ? चिर-चवरह, प्रत्यक्ष-चवरह, परोक्ष-चवरह!
घरांतल्या घरांत तंटाबखेडा होऊन अबोला झाला म्हणजे वाङ्र्य-चवरह सुरू होतो! बायको जराशी

नजरे आड झाल्यार्ुळें जो चवरह वाटतो तो क्षचणक-चवरह! आचण र्ुळींि लग्न न झाल्यार्ुळे बायको नाहीं
म्हणून जो चवरह भोर्ावा लार्तो तो प्रारंभ-चवरह! चवरहांिी ही नांवचनशी, र्ीं उलट्या अनु क्रर्ानें तुला

सांचर्तली हें लक्षांत ठे व म्हणज झालें ! घनश्यार्, प्रणयाच्या संसारांतले हे ि र्ुख्य षचिपु. सांप्रत र्ी

पचहल्या म्हणजे प्रारंभ-चवरहािी अवस्था भोर्ीत आहें . चवरहािी अवस्था कोणतीचह असो, तळर्ळणाऱया
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जीवाला कार् र्ात्र एकि असतें, कीं चवरहाच्या भयाण अंधकारांत एकट्यानें बसावयािें आचण आपल्या चप्रय
र्ुखिंद्रािें कितन करायिें!

घनश्याम : पण या लग्नापूवीच्या चवरहावस्थेंत, कितनाच्या वेळीं चप्रयेिा र्ुखिंद्र कधींि न. पाचहल्यार्ुळें;
जराशी र्ैरसोय होतें नाहीं का?

मिे श्वर : नाहीं! काव्यप्रदे शांतल्या नवख्या र्ुशाफरा, र्ुळींि नाहीं. कवींच्या कृपादृष्टीर्ुळें ही र्ैरसोय

कधींि उदभवत नाहीं. प्रणयाच्या सृष्टींत कवींच्या कतुबर्ारीर्ुळें सर्ळया सुंदरींिीं तोंडें िंद्राच्या वळणािीं
तरी असतात ककवा कायर्िी ‘ कर्ल’ छापािींि असतात; म्हणून ठोकळ र्ानानें िेहरा पुढें उभा करायला

हरकत पडत नाहीं! चर्त्रा, र्ी या चवरहावस्थेर्ुळें बेजार होऊन र्ेलों आहे ! आचण एकदांिें लग्न जर्वून
टाकून या र्ुखिंद्रािी पीडा टाळण्यासाठीं तुझ्या तोंडाकडे आशेनें पाहात आहें ! चर्त्रा, या संकटांत र्ला
हात दे , आचण एखाद्या तरुणीिा हात र्ाझ्या हातांत दे .

घनश्याम : स्थूल र्ानानें त्या तरुणीिी रूपरे खा कशी असावी याबद्दल कांहीं अटी आहे त का?
मिे श्वर : अटी आतां नव्यानें काय ठरवावयाच्या? काव्यसृष्टींतले सवु कायदे कानू पूवींि कायर्िे ठरून र्ेले
आहे त! सांचर्तलें ना तुला, काव्यसुंदरी नेहर्ीं एकरूपि असते.

घनश्याम : अशी काव्यांतली नाचयका चर्ळचवण्यासाठीं काव्यांतील नाट्याप्रर्ाणें तुला धाडसें करावीं
लार्तील. आहे तुझी तयारी?

मिे श्वर : धाडस? जर्ांतल्या जर्ांत वाटे ल तें धाडस करायला सांर्. र्ाझा एकि वुइक पॉइंट आहे ;

आणखी तो म्हणजे स्र्शान. स्र्शानांत जायिें नांव काढलें स, कीं प्राणसंकट वाटतें बघ! लहानपणापासून

एवढी काय ती दहशत र्नाला बसली आहे . स्र्शानांत पाऊल टाकल्याबरोबर र्ाझा र्ुडदा झालाि म्हणून
सर्ज! जीव र्ेला तरी र्ी एकटा म्हणून स्र्शानांत जायिा नाही. एवढी एक र्ोष्ट वजा कर आचण या चजत्या
जर्ांत वाटे ल ती र्ोष्ट करायला सांर्.

घनश्याम : आचण ती र्ोष्ट वाईट असली तर? सर्ज, तें एखादें सार्ाचजक पातक असलें तर? फसर्त
झाली तर तुरुंर्ांत नेऊन ढकलण्याजोर्ें असलें तर?

मिे श्वर : चर्त्रा, र्ी चवरहावस्थेिा र्लू लपणा टाकून दे ऊन जरा बोलतों. प्रेर्ाच्या सृष्टींत कसलें आलें आहे

पाप? प्रेर् सदा सवुकाळ पचवत्र असतें. प्रेर्ािा बंचदवान् तुरुंर्ांत जायला तयार असतो. आचण पातकाचवषयीं
म्हणशील तर प्रणयी पुरुषांनीं कोणतीं पापें करायिीं बाकी ठे वलीं आहे त? अरे , नु सत्या दशकुर्ारांतल्या
दहा नायकांिीं पापें चनस्तरण्यासाठींि परर्े श्वरािे दहा अवतार अपुरे पडतील! सांर्, र्करंदाप्रर्ाणें

वेषांतर करूं, शर्मवलकाप्रर्ाणें िोरी करूं, का दु ष्ट्यंताप्रर्ाणें र्ृर्बालकांिा खाटीक बनूं? का बार्ेंत बसून
भुर्
ं े, र्ाश्या र्ारूं? र्ालतीसाठीं र्ाधव स्र्शानांत र्ेला ते वढें एकि साहस काय तें आपल्याकडू न होणार
नाहीं.
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घनश्याम : ठीक आहे –तूं सांचर्तले ल्या धतीिीं कार्ें र्ीं तुझ्याकडे दे णार आहें . र्ात्र यांपैकीं कोणत्याचह
र्ोष्टीिी वाच्यता होतां कार्ा नये. दे पाहू ं असें विन.

मिे श्वर : हें घे. त्या भावी प्रणचयनीिी शपथ घेऊन सांर्तों, कीं तूं सांर्शील त्यांपक
ै ीं एक अक्षरसुद्धां तोंडू न
फुटणें शक्य नाहीं. सांर् र्ला काय करावें लार्ेल तें.

घनश्याम : शर्मवलकाप्रर्ाणें िोरी करावी लार्ेल; र्करंदाप्रर्ाणें नाटकी वेषांतर करावें लार्ेल; फार काय,

आधुचनक नाटककारांप्रर्ाणें भाषांतरचह करावें लार्ेल. डोळे उघडे ठे वन
ू आंधळयासारखें वावरावें लार्ेल.
आहे स तयार?

मिे श्वर : प्रेर् आंधळें असतें ही र्ोष्ट जर्जाहीर आहे . तूं सांर्शील ती प्रत्येक र्ोष्ट करायला र्ी तयार आहें .
घनश्याम : ठीक आहे . र्ाझ्या चविाराला तुझी अनु कूलता असेल तर तो घडवून आणण्यासाठी यापुढें तूं

आचण र्ी खऱया स्वरूपांत एकत्र असणें योग्य नाहीं. हा पिा घे. या चठकाणीं जाऊन आपल्या
राहण्याबसण्यािी सोय कर. र्ात्र एक अक्षर कुठें बडबडलास तर असा ितुभज
ु होण्याऐवजीं तसा ितुभज
ु
होशील, लक्षांत ठे व.

मिे श्वर : त्याबद्दल तूं काळजीि सोड.
धनश्याम : आपल्याला काय काय करावें लार्णार तें र्ी एकदां नीटपणें ठरवून टाकतों.
मिे श्वर : असेंि का म्हणेनास, कीं आपल्या ह्या कपटनाटकािें तूं आतां प्लॉकटर् जर्चवणार आहे स. र्ात्र
वेळ उर्ीि फुकट जाऊं दे ऊं नकोस. र्ी चवरहानें चकती आतुर झालों आहें , यािी तुला कल्पना आहे ि.

घनश्याम : तुझ्या आवडत्या भाषेंत बोलायिें म्हणजे यापुढील आपल्या पचहल्या प्रवेशापासून ॲक्शनला
सुरुवात करायिी. बरें . िल तूं आतां पुढें.

मिे श्वर : वाः, कोणत्याचह नाटकांतला स्व्हलन आचण हीरो इतक्या सलोख्यानें कधींि बोलले नसतील!
[जातो.]

घनश्याम : या र्ूखाला हें कळत नाहीं, कीं या कपटनाटकांत िांर्ला उपयोर् करून घेण्यासाठींि र्ीं या
चवनोदी पात्रािी योजना केली आहे . र्ात्र याच्या म्हणण्याप्रर्ाणें एक र्ोष्ट खरी आहे , कीं हा घनश्यार् या
नाटकांतला स्व्हलन आहे . र्ी असें दु ष्ट कां होऊं नये? नाटकांतल्या नीि पात्रांच्या धूतु बुचद्धर्िेनें आपले

बेत कां रिीत बसूं नये? लचतके, र्ालती सुखी व्हायला पाचहजे आणखी तूं सुखी व्हायला पाचहजेस, नाहीं

का? उद्यां तुम्ही र्ाझ्याशीं लग्न कराल! कालपयंत र्ालती र्ला दु र्मर्ळपणार्ुळें चर्ळचवण्याजोर्ी वाटत
होती. पण धनेश्वराच्या उर्ुट पोरीनें तें र्ाझें र्ानी र्न आज आपल्याकडे ओढू न घेतलें आहे . एकदां र्ला

असें ओढल्यावर पुढें र्ाझ्या र्र्रचर्ठींतून र्ीं कुणाला अजून सुटूं चदलें नाहीं. एकट्या तुझ्या लग्नािेि
कधडवडे काढू न र्ाझें सर्ाधान व्हायिें नाहीं. तुझ्याबरोबर र्ालतीचह दु ःखांत पडायला पाचहजे. र्हे श्वराच्या
र्ळयांत र्ालतीिी धोंड बांधली तर? प्रेर्कल्पनांनीं चपसाळले ला तो र्ूखु र्ुलर्ा चतला कदाचित् र्ळयांतला
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तन्र्णी करील. नाहीं, लचतके, हें सर्ाधान र्ी तुला लाभूं दे णार नाहीं. पचहल्या प्रतीच्या र्ानी लचतकेला

जसा पचहल्या प्रतीिा र्ी, तसा र्ालतीसाठीं दु य्यर् बदर्ाष कोण शोधून काढू ं ? अहाहा, लचतके, तुझा पाजी
आचण रंर्ेल बाप असल्यावर दु सरा कोण कशाला पाचहजे? धुंचडराज चभत्रा आहे . ओळखीला दु बळा आहे

आचण र्नािा प्रेर्ळ आहे . अनोळखी र्हे श्वरािी ओळख लादून धुंचडराजाला िोरीसारख्या र्ुन्ह्यांत र्ुंतचवतों

म्हणजे झालें . — नु सत्या कल्पनेनेंि काय र्ी ब्रह्मानंदांत रंर्ून र्ेलों आहें ! कतुबर्ार बुचद्धर्िेच्या नीि
वृिीिी चनशा और आहे . यांत वाईट होतें आहे तें एकि होतें आहे . या सवु प्रकारच्या र्ुळाशीं असले ली
धुंचडराजाच्या स्वभावाबद्दलिी र्ाचहती त्यानें आपण होऊन र्ला सांचर्तली आहे . र्ीं आपल्या

अक्कलहु षारीनें ती चर्ळचवली नाहीं, एवढाि काय तो कर्ीपणा आहे . दे चव बुचद्धर्िे! एवढ्ा र्ुदाड

र्ाणसािा बळी चदल्याबद्दल तुझ्या एकचनष्ठ भक्ताला र्ाफ कर. लचतकेसाठीं र्ालती, आचण र्ालतीसाठीं
धुंचडराज अशी ही दावण र्ला बांधावीि लार्णार. र्ालतीला उिलतांना धुंचडराजािें प्रेर्ळ र्न दु खावलें

तर त्याबद्दल जर्ािी जन्र्कुंडली जबाबदार आहे . कळी कुस्करतांना र्ुलाब दु खावला तर र्ी त्याला काय
करूं? या आटोपशीर जर्ांत संसाराच्या सुखािी रिनाि अशी िर्त्काचरक झाली आहे , कीं कधीं कधीं
लग्नाच्या र्ांडवांतली आरास साजरी करण्यासाठीं एखाद्या चजत्या चजवािी चिता भडकवावी लार्ते!

[जातो.]
❧❧❧

प्रवेश पांचवा
[स्थळ : वेकटर्रूर्. पात्रें : धुंचडराज – भोंवतालीं उतारू.]
धुंहडराज : कांहीं नाहीं म्हटले तरी र्ाडीला अजून दोन कलाक अवकाश आहे . ते व्हां र्ाडी सांपडावी असा

अंदाज वाटतो बुवा! पण काय नेर् सांर्ावा? र्ाडी चनघून तर र्ेली नसेल? नाहीं, र्ी येण्याच्या पूवी र्ेली ती
बारािी आचण ही दु सरी चतहीिी! अहो पहारे करी, चतहीिी र्ाडी र्ेली तर नाहीं ना? आतांशा एक झाला
आहे !

पिारे करी : र्घांि र्ेली!
धुंहडराज : म्हणजे? चतहीिी र्ाडी र्ेली आचण ती केव्हां?
पिारे करी : बारा वाजतांना!
धुंहडराज : अन् बारािी?
पिारे करी : बारािी र्ाडी आतां चतहीला येईल! म्हातारबुवा, बसा बेचफकीर जरासे अन् जरा हु शार राहा.
हल्लीं िोराचिलटांिा इथें फार त्रास आहे .

[जातो.]

धुंहडराज : काय र्ाणूस आहे ! जो तो आपल्याि ह्याच्यांत असतो! बाकी अशा र्ुशाफरखान्यांत असलींि
र्ाणसें पाचहजेत! काय र्ुशाफरखाना हा! घटकेच्या वसतीसाठीं आले ल्या र्ाणूसप्राण्यानें अशा िांर्ल्या
जर्ांत चकती घाण करून ठे चवली आहे , यािें आटोपशीर स्वरूप या र्ुशाफरखान्यांत पाहायला चर्ळतें!
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जाऊं द्या, आपल्याला काय करायिें आहे ! जरा हातपाय आवरून र्ुकाट्यानें पडावें झालें ! झोप तर नाहीं
ना लार्ायिी? म्हणजे र्ात्र र्ाडी अंर्ावरून येऊन र्ेली तरी कळायिें नाहीं! या बारक्या घड्याळांना र्जर

असायला पाचहजे होता! बाकी स्टे शनवरिी घंटा म्हणजे राजघंटाि ती! लवंडतोंि जरा, बघूं या तरी खरी
काय र्ंर्त होते ती!

[पडतो. एका बाजूनें पोचलसवेषांत घनश्यार् व र्हे श्वर येतात.]
घनश्याम : र्हे श, चवसरूं नकोस कांहीं. नांव र्ोरे श्वर. आजीच्या र्ोष्टीिी आठवण द्यायिी. तो बघ
उनायासें एका बाजूला पडला आहे . आचण पहारे करी पेंर्ायलासुद्धां लार्ला चतकडे . आटोप लवकर!
र्ोरे श्वराला चतकडे नेऊन र्ी बसचवलाि आहे . थोड्या वेळानें इथून र्ेल्यावर त्याला इकडे परत लावून दे .
मिे श्वर : तूं पोचलसासारखा कांहीं चदसत नाहींस!
घनश्याम : काय, पार्ल आहे स काय? र्ी तसा चदसूं लार्लो तर खोट्या पोचलसानें या म्हाताऱयाला
पकडण्याऐवजीं खरा पोलीस र्लाि पकडील! बाकी, प्राणांवरि जर आलें तर पर चजल्ह्यांतली केस आहे
म्हणून सांर्ूं म्हणजे झालें ! ते खोटे दाचर्ने आहे त ना नीट?

मिे श्वर : लु क चहयर. खोटे दाचर्ने, खोटा पोलीस, खोटें कार्! –घनश्यार्, खरें सांर्ूं एकि तुला? या
जर्ांत प्रेर् हें एकि खरें आहे !

घनश्याम : िूप! आपल्या कार्ाला लार्! [जातो. ]
धुंहडराज : झाली झोंप! आतां ‘कराग्रे वसते लक्षर्ी, करर्ध्ये सरस्वती’—
मिे श्वर : ओहोहो! कोण? काका? इथें कुठें तुम्ही? [जवळ जाऊन बसतो.]
धुंहडराज : [स्वर्त] हा कोण बरें ? आली पंिाईत। [हं सून] जरा र्ाडीनें जायिें आहे ; या बसा–असे
सतरंजीवर या! बरें झालें बुवा भेटलांत! कोणी ओळखीिें असल्याखेरीज बघा वेळ जात नाहीं !

मिे श्वर : काका, तुम्ही र्ला अहोजाहोसुद्धां म्हणायला लार्लांत! फार वषांनीं भेटलों म्हणून कीं काय?
धुंहडराज : [स्वर्त] फार वषांपूवींिी ओळख आहे ! आणखी बराि सलर्ींतला आहे ! नांव काय पण यािें?

पोरीबाळींच्या हातांवर रार्नार् र्ोंदवतात ककवा पुरुषांच्या हातावर नार् रे खतात, त्यापेक्षां नांव कपाळावर
कोरायिी कां नाहीं वचहवाट चनघाली! [उघड] अहो-जाहोि म्हणायिें आतां! तुम्ही लोक आतां र्ोठे

झालांत. हें बघ आतां तुम्हांला— तुला–– लहानपणाच्या नांवानें हांक र्ारायिी— पण तुझें लहानपणिें
नांव तोंडांतून र्ी काढायिा नाहीं!

मिे श्वर : काका, पचहल्यासारखे र्ोरूि म्हणावें लार्ेल!
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धुंहडराज : [स्वर्त] र्ोरू! हा बहु तेक र्ोरे श्वरि! [उघड] भलतेंि! अहो, र्ोरू असें म्हणून कुठें भार्तें
आहे का?

मिे श्वर : असें कां बरें म्हणतां, काका? एवढासा तर तुम्हीं र्ला खेळचवला आहे ! तुम्ही चवसरलां असाल;
र्ाझी आजी वारली त्या वेळीं —

धुंहडराज : बरोबर! तुला आठवण आहे का रे अजून? फार लक्षयांत ठे वलें स! आचण आम्ही तुला जड

डोक्यािा म्हणत होतों! सांर्ूं तुला आतां? कालर्ानाप्रर्ाणें र्ाणसाला अक्कल वाढत जाते बरें का! आतां
िांर्ला वचडलांिा कारभार पाहण्याजोर्ा झालास! वडील बरे आहे त? घरिीं र्ाणसें खु शाल? आर्च्या

बरोबरिीं र्ाणसें बरें का तीं! थकले असतील आतां वडील तुझे! आतां कार्काज सर्ळें तुलाि पाहावें

लार्त असेल! कांहीं कार्ाकचरतांि चनघाला असशील? आचण काय रे हें ? बरोबर सार्ान नाहीं सुर्ान
नाहीं! हें पाहा बुवा, प्रवासांत अशी फकटर् वृचि कार्ािी नाही! अंथरायिें, पांघरायिें ज्याच्या त्याच्याबरोबर
पाचहजे!

मिे श्वर : र्ाझें सार्ान पलीकडच्या –त्या जार्ेंत आहे .
धुंहडराज : आचण तूं इथें? अरे , काय म्हणावें काय तुम्हांला? िोराचिलटांिा फार उपद्रव आहे बरें ! र्ला
र्ाचहती आहे ना! र्ाचहती आहे म्हणजे पोचलसानेंि सांचर्तलें ! जा घेऊन ये सार्ानसुर्ान सर्ळें .

सार्ानसुर्ान जवळ पाचहजे! नाहीं र्ड्या! म्हटलें तें खोटें नाहीं, अकले िे तुम्ही आपले असेि
पचहल्यासारखेि! तोंडवळा र्ात्र बदलला आहे . तूं जर सांचर्तलें नसतेंस तर तुला ओळखायिी र्ाझ्या
बापािी—अरे वेडा आहे स का? तुझ्या बापािीसुद्धां ताकद नव्हती! जा, आण सारें सार्ान.

मिे श्वर : जातों. पण हें एवढें जोखर्ीिें सार्ान आहे तें ठे वा तुर्च्याजवळ म्हणजे तें सार्ान घेऊन येतों!
दार्दाचर्ने आहे त याच्यांत बरें का! जरा जपा म्हणजे झालें ! जाऊं र्ी?

धुंहडराज : अरे जा रे , आर्िी बुचद्ध म्हणजे कांहीं पोरा बुचद्ध ते रा नव्हे ! आम्ही जु नीं र्ाणसें म्हणजे लं िांडांत
सांपडणारीं नव्हे बरें का!

मिे श्वर : र्ॉड ब्ले स यू ओल्ड फूल! [जातो.]
धुंहडराज : (स्वर्त) हें वळकटींत ठे वलें पाचहजे! ह्या पोरांना म्हणजे सुर्ारि नसतो! आपले

भाजीपाल्यासारखे उघडि घेऊन कहडत होता! जोखर्ीिें म्हणजे जोखर्ीिें कार्! [घनश्यार् व र्ोरे श्वर
येतात.]

घनश्याम : पुढें या जरा. या र्ृहस्थािें नांव काय?
मोरे श्वर : धुंचडराज. आर्िे धोंडू काका हे .
घनश्याम : तुर्िें नांव काय?
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मोरे श्वर : र्ोरे श्वर.
घनश्याम : काय हो, या र्ृहस्थाला तुम्ही ओळखतां?
धुंहडराज : हो, र्ोरू तर तो कोण? र्ोरूि ना तूं?
मोरे श्वर : हो, काका!
घनश्याम : र्ोरे श्वर, तुम्ही आपल्या जार्ीं जाऊन बसा. [र्ोरे श्वर जातो.] तो कोण हें तुला पाचहजे नाहीं

का? तो कोण आहे हें तुला र्ाहीत आहे , तूं कोण आहे स हें त्याला र्ाहीत आहे , आचण तुम्ही दोघे कोण
आहांत हें र्ला र्ाहीत आहे ! अरे थेरड्या, र्लथानपणािें सोंर् पांघरून अशा बदर्ाषा करतां काय?

र्चरबीच्या पांघरुणाखालीं अशा िोऱया फार चदवस लपत नाहींत! तुझ्या बापािा र्ाल आहे का हा? काय
आहे ह्यांत बोल?

धुंहडराज : दार्दाचर्ने आहे त यांत.
घनश्याम : कुठू न आणले स?
धुंहडराज : हें एका इसर्ानें र्जजवळ ठे वायला चदले आहे त.
घनश्याम : त्यािें नांवर्ांव सांर्—
धुंहडराज : र्ला वाटतें त्यािें नांव र्ोरे श्वर आहे म्हणून.
घनश्याम : तुझा बाप आतां र्ेला तो र्ोरे श्वर! म्हातारड्या, र्ुकाट्यानें कबुलीजबाब दे . पलीकडच्या

वेकटर्रूर्र्धून तूं आचण तुझ्या त्या साथीदारानें त्या र्ुलतान्यािे हे दाचर्ने िोरले ले र्ला र्ाहीत नाहीं कीं

काय? ही पाहा िोरीच्या र्ालािी यादी, आचण हा िोरीिा र्ाल! त्यानें िोरले आचण तूं आपल्याजवळ
दडचवले स. फार चदवसांनीं दोघे सांपडलांत. आतां जास्त बडबड करूं नकोस.
धुंहडराज : आकाश कोसळलें हो र्ाझ्यावर! काय बोलतां आहांत हें ?
धनश्याम : अक्षर बोलूं नको म्हणून सांचर्तलें ना? र्ुकाट्यानें िौकीवर िल. आचण कबुलीजबाब चलहू न दे .
तुला काय बोलायिें असेल तें कोटात र्ाचजस्रेटपुढें बोल.

धुंहडराज : र्ी पोराबाळांिा धनी आहें हो! र्ला िौकीवर नेंऊं नका. र्ाझी काय िूक झाली असेल तर

आपले पाय धरतों. र्ी एक अब्रूदार र्रीब र्नु ष्ट्य आहें . र्ला िौकीवर नेऊं नका. र्ला इथं आपल्या
पायांपाशीं शासन करा. पण र्ाझी अब्रू घेऊं नका. साहे ब, र्ाझ्या कच्च्याबच्च्यांिे बाप व्हा.
घनश्याम : खरे सांर्; केलीस कीं नाहीं िोरी?
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धुंहडराज : र्ी काय बोलूं ? र्ाझी बोबडी वळली! आपणि र्ाझ्याबद्दल बोला आचण कसें तरी करून र्ाझीं

र्ुलेंबाळें वांिवा. आपल्या हातीं अब्रूचनशी र्ला र्ाझ्या र्ुलाबाळांत नेऊन सोडा एकदांिा. र्ी लबाड र्नु ष्ट्य
नाहीं हो.

घनश्याम : र्र् काय त्या हरार्खोराच्या संर्तीनें फसलास?
धुंहडराज : नचशबानें फसलों खरा! पण साहे ब, आपण र्ाझे धर्ािे आईबाप आहांत. र्ला सोडवा हो कसें

तरी. र्ाझ्या र्ुलांना हें जर कळलें तर तीं जार्च्याजार्ीं तडफडू न पटापट प्राण सोडतील. अर्दीं लहान
लहान आहे त हो सर्ळीं!

घनश्याम : तुझ्यावर दया करायला– पण तसा र्ोकळा तरी सोडावा कसा तुला? थांब, पचहल्यानेंि
पकडला आहे नाहीं का तुला? पूवी कुठें चशक्षा झाली आहे का तुला?

धुंहडराज : र्ी कुटु ं बवत्सल र्नु ष्ट्य आहें हो! सरकारदरबार आम्हांला र्ाहीतसुद्धां नाहीं.
घनश्याम : थांब, संशयािा फायदा तुला दे तां येण्यासारखा आहे . आजच्या अपराधािा कबुलीजबाब चलहू न

दे , आचण पुनः असें करूं नकोस. पुनः अशा बदर्ाषींत सांपडलास तर र्ात्र दोन्ही वेळिा खटला भरण्यांत
येईल. सहीसाक्षीचनशीं कबुलीजबाब चलहू न दे त असलास तर एक वेळ तुझ्यावर दया करीन.
धुंहडराज : दे तों चलहू न वाटे ल तो जबाब. पण र्ाझ्यावर कांहीं येणार नाहीं ना?
घनश्याम : नाहीं येणार. र्ी पण पोराबाळांिा बाप आहें . पोराबाळांिें नांव काढलें स म्हणूनि एक वेळ र्य
केली. हा घे कबुलीजबाबािा नर्ुना. यांत तुझें नांव, र्ांव, तारीख एवढीं बदलू न आपल्या हातानें नक्कल

तयार कर. थांब, एक साक्षीदार बोलावतों, त्याच्या दे खत चलही. हो – पण हें चतसऱयाला कळू न उपयोर्ी
नाहीं. नाहीं तर फुकट र्रशील. दर् खा. र्सुद्यांत फेरफार काय करायिा ते वढें लक्षयांत आलें ?
धुंहडराज : आलें आहे , सरकार!
घनश्याम : र्र् र्ी साक्षीदार बोलावून आणतों, त्याच्या दे खत र्ुकाट्यानें नक्कल कर म्हणजे झालें .
कबुलीजबाबाला तुझा दस्तुर पाचहजे. लार्, चलहायला लार्. हें घे चलहायिें सार्ान. [धुंचडराज चलहू ं

लार्तो.] [र्ोठ्यानें] ए र्ोरे श्वर, इकडे ये. लार् चलहायला लार् तूं. लवकर चलही. अजार्ळाप्रर्ाणें र्ध्येंि
कांहीं चविारूं नकोस. [र्ोरे श्वर येतो.] र्ोरे श्वर, तुझ्या दे खत हा म्हातारा चलहीत आहे . त्यािी सही झाली

म्हणजे त्याच्याखालीं साक्ष घाल. [र्ोरे श्वर सही करतो व घनश्यार् कार्द हातीं घेतो.] र्ोरे श्वर, तुझें कार्

झालें . जा आपला रस्त्यानें. [तो जातो.] धुंचडराज, पुनः असें करणार नाहींस ना? एवढ्ा र्ुन्ह्याबद्दल चभऊं
नकोस. घरीं जायला तूं र्ोकळा आहे स.

धुंहडराज : सरकार, आपले उपकार र्ीं जन्र्भर चवसरणार नाहीं.
[पायांवर डोकें ठे वतो. र्ाडीिी घंटा होते.]
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घनश्याम : एक पस्तीस– अप रेन आली वाटते?

अंक पहिला समाप्ि
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अंक िंु सरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : लचतका व र्ालती.]
धने श्वर : हं , लचतके, र्ी म्हणतों असें हें झालें ि पाचहजे. र्ोरे श्वराशींि तुझें लग्न करायला हवें.
लहिका : बाबा, र्ीं नेहर्ीं र्नांत असेल तें बोलू न दाखवतें; पण असें बोलूं नये म्हणून ही र्ालतीताई
कालपासून सारखी बजावते आहे . एवढ्ासाठीं र्ीं अचधक बोलत नाहीं. तरी पण तुम्हांला अर्दीं चनक्षून
सांर्ते, कीं हें लग्न र्ला नको आहे .

धने श्वर : लचतके, तुला चविार नाहीं, दू रदृचष्ट नाहीं, व्यवहारज्ञान नाहीं म्हणून तूं अशी बडबडत सुटली
आहे स. र्ाझ्यासारख्या व्यवहारपंचडतािी तूं र्ुलर्ी. आचण तुला हें एवढें कसें कळत नाहीं कुणास कळे !

लहिका : बाबा, काय सांर्ू र्ीं तुम्हांला! आईबापाच्या र्ुणांवर जायिें भाग्य सर्ळयाि र्ुलांच्या कपाळीं
थोडें ि असतें! र्ुण सवुत्र वंशपरंपरार्ति असतात का?

[रार् – चतलं र्, ताल – चत्रवट.]
कुलर्ुण सकलां न सवुदा॥
चवचधसुघचटत पचर जर्कत र्ुणर्ान ॥ ध्रु० ॥
चवर्ल पंकजा, पंक र्चलन जचर
स्स्थर, चर्चरतट तचटनी न स्स्थरचि तचर ।
जन्यजनक नि र्ुकण सर्सर्ान ॥ १ ॥
धने श्वर : लचतके, चशक्षणार्ुळें वायफळ बोलायला र्ात्र चशकलीस! या िटोर िोपड्यांनीं तुझें डोकें अर्दीं
चफरून र्ेलें आहे ; त्यार्ुळें तुला डोळयांसर्ोरच्या र्ोष्टी चदसत नाहींत. र्ाझ्या डोक्यांत या लग्नािी कल्पना
येईपयंत, तुझ्या कपाळीं चकती सुख आहे यािी र्लाचह कल्पना नव्हती ना! हें पाहा, लचतके, िार अक्षरें
वाितां आलीं म्हणजे ललाटींिा ले ख वाितां येतोि, असें र्ात्र नाहीं.

लहिका : बाबा, ललाटींिा ले ख वाितां आला नाहीं, तरी आम्हां र्ुलींना कपाळींिें कुंकू नीट रे खून
लावायिें लहानपणापासून कळत असतें.

धने श्वर : हं, चशक्षणार्ुळें हें फटकळासारखें बोलायला र्ात्र येतें! िार अक्षरें हस्तर्त झालीं, कीं हा पचरणार्
ठे वले ला! हें चशक्षण फार फार वाईट आहे .

लहिका : बाबा, हा ज्यािा त्यािा हातर्ुण असतो. यांत चबिाऱया चशक्षणािा काय दोष? िार अक्षरें वाितां
आलीं म्हणजे िांर्लें चह बोलतां येतें आचण वाईटचह बोलतां येतें. िार अक्षरें चलचहतां आलीं म्हणजे
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चत्रकालाबाचधत सुंदर सत्येंचह चलचहतां येतात, आचण पांढऱयावर काळें करून खोटे दस्तऐवजचह चलचहतां
येतात.

धने श्वर : हा चरकार्ा वादं र् नकोि आहे र्ुळीं! यानेंि तर बोलण्यािी र्यादा सुटत जाते! र्ुलींनीं असें
उर्ुटपणानें बोलायला सुरुवात केली म्हणजे बापाच्या संसारािा शेवट झालाि म्हणून सर्जावें!
लहिका : आचण बोलायला सुरुवात केली नाहीं तर र्ुलींच्या संसारािा शेवट व्हायिा!
धने श्वर : लचतके, तुला एकवीस वषे कांहीं उलटलीं नसतील. सार्ान्य र्नु ष्ट्यांतसुद्धां सरकारनें अज्ञानाच्या

वयािी र्यादा संस्थाचनकांप्रर्ाणें एकवीस वषांिीि ठे वायला हवी होती! र्ांजरीच्या चपलांिे डोळे दहाव्या

चदवशीं आचण कुत्रीच्या चपलांिे डोळे एकचवसाव्या चदवशीं उघडतात; पण र्ाणसाच्या पोरांिे डोळे र्ात्र
एकचवसाव्या वषापयंत उघडत नाहींत!

लहिका : इतकेंि काय, पण कधीं कधीं डोळे कायर्िे चर्टायिी वेळ आली तरी उघडत नाहींत! त्यार्ुळे
आपल्या पायांखालीं काय जळतें हें सुद्धां र्ाणसाला चदसत नाहीं.

धने श्वर : तुझें बोलणें ऐकलें म्हणजे अशी तळपायािी आर् र्स्तकाला जाऊन पोंिते.
लहिका : म्हणूनि शेवटीं र्ाथयांत राख घालायिी अशी वेळ येते ती!
धने श्वर : बस! अर्दीं अखेर झाली—कारटीला डोक्यावर बसचवली त्यािा हा पचरणार्!
मालिी : लचतकाताई, काय हें बोलणें बरें ? चवनयािी र्यादा सोडू न बोलणें केव्हांचह चहतप्रद नसतें.
तोंडाळपणार्ुळें कुणािें कधीं बरें झालें आहे का? वचडलांना कुठल्याचह प्रसंर्ीं असें बोलूं नये.

धने श्वर : ऐक चतिा उपदे श. र्ालती, र्ुलीनें बापाला काय बोलावें हें सांर् चतला एकदां नीट.
लहिका : बाबा, र्ालती कधीं धुंचडराजकाकांना उलट बोलत नाहीं, आचण र्ीं सुद्धां त्यांना कधीं बोलत
नाहीं.

मालिी : ताई, खरें चविारशील तर तुझ्या बोलण्यािा र्लासुद्धां रार् आला होता. बोलतांना कधींि चविार
करायिा नाहीं म्हणजे काय? जनरीत कांहीं आहे कीं नाहीं?

धने श्वर : शाबास, र्ालती, तूं र्ोठी र्ुणांिी र्ुलर्ी आहे स. र्ुलर्ी कसिी तूं! िांर्ली पोक्तीपुरवती

बायकोि म्हणावें लार्ेल तुला. केवढी प्रौढ बुचद्ध आहे तुझी! एखाद्याि चवस्कटले ला संसारसुद्धां
सुरळीतपणें सांभाळण्यािी अक्कल आहे तुझ्या अंर्ांत! लहानपणापासूनि तूं अशी चविारी आहे त. आर्च्या
या लचतकेप्रर्ाणें एखादी लहानशी अजाण र्ुलर्ी या दृष्टीनें तुझ्याकडे पाहावेसें र्ला कधींि वाटलें नाहीं.
लहिका : बाबा, साठी उलटली का हो तुर्च्या वयाला?
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धने श्वर : र्ाझे आई, तुझ्याशीं बोलण्यािी तुझ्या बापािी तर काय, पण र्ाझ्याचह बापािी छाती नाहीं! पुरे
झालें हें बोलणें. र्ला एवढें ठाऊक आहे , कीं तुझें त्या र्ोरे श्वराशीं लग्न लावून टाकायिें. [स्वर्त] पातकी
र्ाणसािीं पोरें बाळें सुद्धां त्यािा कसा अनादर कचरतात यांिें र्ूर्मतर्ंत चित्र आहे आर्िें घर म्हणजे!
चदवसाढवळया घरांत अर्दीं नाटक िाललें आहे जसें कांहीं!

[कानडी वेषांत प्रभाकर वृद्धरूपानें प्रवेश कचरतो. इंदु व कबदु चह प्रवेश कचरतात.]
इंिंु : काका, हे कोणसे तुम्हांला भेटायला आले आहे त. कुणी म्हातारे आहे त वाटतें.
धने श्वर : इंदु, यांिी टीिभर पांढरी दाढी पाहू नसुद्धां तुला हे म्हातारे आहे त असें नु सतें वाटतेंि आहे ना? हे
म्हातारे नाहींत, र्र् काय म्हाताऱयािें सोंर् घेऊन आले आहे त वाटतें? या, बसा चर्स्टर!

प्रभाकर : [स्वर्त] हें कानडी सोंर् आणलें आहें खरें र्ीं; पण नु सत्या दाढीचर्शांनीं म्हातारपण सजचवण्यांत

पोरकटपणा तर नाहीं ना होत हा? बाकी, सोंर् उघडकीस आलें तर फार झालें तर थोडासा हं शा होईल
एवढें ि. आर्च्या दोन घरांिा आज इतके वषांिा ऋणानुबंध लक्षांत घेतला म्हणजे या सोंर्ाकडे इतकें लक्ष

दे ण्यािें कारणि नाहीं. एका घरांतल्या घरांत र्ुलें एकर्े कांना फसचवण्यासाठीं सोंर्ें घेतात त्यापेक्षां या
र्ोष्टीिा फारसा बार्ुलबुवा वाटण्यािें काय प्रयोजन आहे ? तसें म्हटलें तर लचतकेला यांच्या दे खत
भेटण्यािी िोरी आहे थोडीि!

धने श्वर : हं , कोण, काय, कुठले तुम्ही? काय कार् आहे ?
प्रभाकर : आपण धनेश्वरर्हाराज? ठीक! [पत्र दे ऊन] हें पत्र एक लोक दे तो.
धने श्वर : [पत्र वािून] कानडी पंचडत आहां आपण ? अस्सें! आर्च्या लचतकेला चशकचवण्यासाठीं ठे वावें
म्हणता? का हो, तुम्हांला कुणीं सांचर्तलें , कीं आम्हांला कानडी इसर् हवा आहे म्हणून?

प्रभाकर : एक र्ोरे श्वर र्ृहस्थ, आर्र्ाडीिे डबींत भेटलों. सवु बोलतो हे हकीकत. आम्ही कळलों तर पत्र
घेतला– आले .

धने श्वर : र्राठी येते का?
प्रभाकर : थोडें ; लोक बोलतो तो सर्जतो. कहदु स्थानी थोडें . जन्र्तो कन्नड, पुढें काशीर्ुरु शास्त्र चशकवलों.
षट्शास्त्र, वेदवेदान्त वािलों. फार पारंर्त! केवळ र्ुखोद्र्त!
धने श्वर : लचतके, यांना संस्कृतांत नांव चविार पाहू ं?
लहिका : पुराणपुरुष, एते र्े तातिरणा भवतो नार्धेयं ज्ञातुचर्च्छस्न्त.
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प्रभाकर : [स्वर्त] नांव काय सांर्ूं आतां? कानडी नांव– [उघड] चर्रसाप्पा. र्हार्होपाध्याय चर्रसाप्पा.
भवचत, अपूवुः कोऽयर्स्र्ाकर्ुत्साहः, यद भवत्या सम्यक् प्रचतपन्नर्ादृग् र्ीवाणभाषाप्रावीण्यम्।

लहिका : नचह नचह, र्हाशय, अत्यल्पर्े व तत्! तदचप– काय र् र्ालतीताई, प्रॅस्क्टस नाहीं म्हणजे काय?
हो– अनभ्यसनात् तदचप चवस्र्ृताप्रायम्. सुटलें बाई एकदांिी, संस्कृत नाटकांतून बायकांना प्राकृत भाषा
कां बोलायला लावली आहे हें र्ला आज कळलें .

धने श्वर : छान आहे . चर्रसाप्पा, कांहीं इंग्रजीकबग्रजी?
प्रभाकर : नॉट र्ि; चलटल्. प्रॅस्क्टस नास्स्त.
धने श्वर : ठीक आहे बरें चर्रसाप्पा, तरुणांच्या दृष्टीनें अत्यंत नीरस, रुक्ष, खूप र्ोठा, फार अवघड असा
संस्कृत शास्त्रग्रंथ कोणता आहे ?

प्रभाकर : योर्वाचसष्ठ बृहद योर्वाचसष्ठ! बहोतही बडा ग्रंथ! षचष्टलक्ष ग्रंथ, नीरस व्हे री र्ि. एक पंचडत
काशीघाट पारायण केलो, तर तीन तरुण लोक र्ंर्ेंत जीव चदले , दोन लोक जार्ेवर र्े लो. कंठाळला.

धने श्वर : आलें , आलें लक्षांत! हें बघा, चर्रसाप्पा, ही आर्िी र्ुलर्ी लचतका. चशक्षणाच्या लचलत
वाङ्र्यार्ुळें चहिी प्रकृचत थोडीशी चबघडली आहे . ते व्हां चहिी प्रकृचत ताळयावर आणण्यासाठीं तुर्च्या

योर्वाचसष्ठांिीं सात पारायणें चतला पाजा योर्वाचसष्ठाच्या औषधािें कहदु स्थानी रांकटपणांतून इंग्रजी
जोडाक्षरांतून आचण संस्कृत अनु स्वारांतून कोळू न एक सातरें चदलें म्हणजे झालें . र्धूनर्धून न चशजण्याजोर्े

तुर्िे कानडी खडे िारले तर उिर्ि आहे ! एकेक इलाज करून पाहायिा. (घनश्यार् र्हे श्वराला घेऊन
येतो; र्हे श्वराजवळ तंबोरा.)
धने श्वर : या, घनश्यार्.
घनश्याम : हे एक कानडी र्वई आहे त. अर्दीं दोन्ही डोळयांनीं आंधळे आहे त. र्राठीिा अर्दीं र्ंध नाहीं.

भस्क्तरसािींि पदें ते वढीं येतात यांना. घरदार कांहीं नाहीं. लचतकाताईंच्या धर्ुशास्त्राच्या अभ्यासाला ही
भस्क्तरसािी जोड कांहीं वाईट नाहीं.

धने श्वर : ठीक आहे . हे सदर्ुरु पण कानडीि आहे त. का हो चर्रसाप्पा, र्राठींतल्या इतक्या बारकाया
कळत नाहींत ना? बरें चर्रसाप्पा, या तुर्च्या दे शबांधवांिें नांवर्ांव चविारा.

घनश्याम : [स्वर्त] अरे बाप रे ! ही खरी फजीतीिी वेळ! नांवापुरताि प्रश्न आहे , ते वढा र्हे श्वराला
धनेश्वराच्या बोलण्यावरून सर्जला; पण पुढें कसें चनभायिें आतां?

मिे श्वर : [स्वर्त] अरे बाप रे ! ही खरी फजीतीिी वेळ! याला उिर काय दे ऊं कपाळ!
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प्रभाकर : [स्वर्त] अरे बाप रे ! ही खरी फजीतीिी वेळ! याला प्रश्न काय करूं कपाळ? काय त्रास आहे

हा! ठीक आहे . ऐंशीं टक्के अक्षरें कठोर दडपतों; आचण सांर्तों, कीं र्ाझें प्रौढ कानडी या र्ांवढळाला कळत

नाहीं म्हणून. दॅट इज् ए चसच्युएशन इंडीड्! सुंदर चस्त्रयांच्या पवर्ाशीं तोंडचर्ळवणी करण्याकचरतां म्हणून
येथें आलों, तर या कानडी कांट्यांकुट्यांिी धन झाली! बस, हें ि खरें कीं या कानडी र्ारवाड्यांिा टवर्ु,
लचतकेसारख्या सुंदर चस्त्रयांिा पवर्ु, आचण पवर्ाच्या आशेनें या टवर्ांत पडणाऱया आम्हां तरुणांिा ढवर्ु.
धने श्वर : चर्रसाप्पा, नांव चविारतां ना त्यांना?
प्रभाकर : रुंडू र्ुंडु कुंडू ?
मिे श्वर : कार्ण्णा.
प्रभाकर : नांव कार्ण्णा! [स्वर्त] हा घुणाक्षरन्यायानें या कटकटींतून खरोखरि नांव चविारण्यािा
कानडी प्रश्न उर्टला कीं काय?

धने श्वर : चर्रसाप्पा, आतां त्यांना आणखी—
प्रभाकर : [स्वर्त] चर्रसाप्पा कोसळला नऊशें फुटांवरून खालीं! [प्रकट] आर्च्या कन्नड संस्कृतप्राय! हे

र्वई र्ांवढळ राहतो! भवचत, अस्र्ाकं चवदग्धवाङ्र्यास्त्र्का नार्रभाषा! न सा एवंचवधैग्राम्यैर्मवना कष्टेन
अवर्म्यते!

लहिका : पीडा कुठली! तुर्िा दु भाषीपणा करायला र्ाझें अडलें नाहीं.
घनश्याम : र्ाझ्या लक्षांत आलें . हें पाहा, काकासाहे ब, या र्वईबुवांिी सर्ळी र्ाचहती र्ला आहे . चशवाय
बोलण्यािालण्यािी अडिण पडली तर याला र्ुजराथी थोडें सें येतें. आपल्याला र्ाचहतीि आहे , कीं र्ला

र्ुजराथी िांर्लें त येते. जवळजवळ र्ाझी र्ातृभाषाि र्ुजराथी आहे . त्यार्ुळें चततकी अडिण पडणार
नाहीं.

धने श्वर : फार िांर्लें . तुम्ही र्ुजराथी बोला यांच्याशीं. र्राठी आहे , इंग्रजी, संस्कृत, कानडी, कहदु स्थानी,

तुर्िें र्ुजराथी, एकदर् इतक्या भाषा घरांत सुरू करा. संसारयात्रेिा सर्ळा प्रवास एखाद्या आर्र्ाडीच्या
डब्यांत बसूनि केल्यासारखा वाटणार आहे या भाषावैचित्र्यार्ुळें! बरें घनश्यार्, याला कांहीं म्हणायला
सांर्ा. र्ाण्यांत र्ोडी, र्ोहकपणा असला तर खपायिा नाहीं.

घनश्याम : कार्ण्णा, तारा ध्यानर्ां आव्युं केशु ं करवानुं ते छे ? कर शरुवात एकदर्. जो तारी र्ुजरातीए
आपणी नवलख लाज राखी छे .

मिे श्वर : भाई, चफकर जेवूं कइं नथी. पण हवे तुं हवे अहीं न रहे तो. र्ारो ताल ज्योई ले .
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घनश्याम : बस. वधारे बोल ना! काकासाहे ब, त्याला र्ावयाला सांचर्तलें . उर्ीि र्ाझी लाज घालवूं नको
म्हणून पढवावा लार्ला. बरें , हें र्ाणें र्ला र्ाहीत आहे . यािें पद आटोपतें आहे तों र्ी टपाल पाहू न येतों.
[जातो.]

मिे श्वर : [स्वर्त] आतां असा रें कून र्ातों, कीं ऐकणाऱयाच्या चजवाच्या ताराि काय, पण तंबोऱयाच्या तारा
तुटून पडतील! [र्ीराबाईिें पद र्ातो.]

प्रभाकर : [स्वर्त] काय नु सता जनावरासारखा ओरडतो आहे ! र्ाण्यानें पशु र्ोचहत होतात हें या
र्वयांच्यावरूनि जास्त चसद्ध होतें.

धने श्वर : पसंत पडलें आपलें र्ाणें आम्हांला. ही पद्धचत कुठिी?
मिे श्वर : श्रीदाचक्षणात्यसंर्ीतपद्धचत.
लहिका : र्ालतीताई, ऐकलास र्ाझ्या लग्नािा हा बेंडबाजा? आचण आतां तो नवरदे व यायिा! नंतर

याच्या म्हातारड्या र्ंत्रांिा र्ारा! एक आसन्नर्रण झाल्यार्ुळे र्ंददृचष्ट, तर दु सरा शून्यदृष्टीर्ुळें
आसन्नर्रण! कोण केव्हां र्रे ल यािा नेर् नाहीं! नु सतें बघत राहावें यांच्याकडे !

मिे श्वर : [स्वर्त] हीं र्ुख्य दोन चित्रें, आचण या बाजूला दोन सावल्या. या दोघींना पाचहल्यार्ुळें र्ाझ्या
आंधळे पणािें साथुक झालें !

लहिका : र्ालतीताई, हा पुराणपुरुष र्ला र्ोक्षर्ार्ु दाखचवणार आचण त्या वाटे वर हा कानडी कावळा
भस्क्तरसािी पाणपोई बांधणार! आचण तूं म्हणते स बाबांना उलट उिरें दे ऊं नयेत म्हणून!

धने श्वर : हं लचतके, आपल्या या र्ुरुजनांिी नीट व्यवस्था कर. हे श्रीस्वार्ी आणखी ते चशष्ट्यस्वार्ी—
लहिका : बाबा, आतां र्ला जायिें आहे र्ालतीताईकडे . पुढें र्ाझ्या कपाळीं काय सुख आहे तें चदसूं

लार्लें ि आहे ! तूतु इंदुकबदूिी जोडी द्यावी ह्यांच्या ताब्यांत. आचण स्वच्छ सांर्तें, कीं र्ला त्रास चदलात तर

र्ी जीव दे ईन. यू योर्वाचसष्ठ, आर्च्या या कबदु ताईबरोबर िला; आणखी र्ीराके प्रभु, तुम्ही इंदुताईबरोबर
िला. इंदुताई, ने या घृतराष्ट्राला सांभाळू न.

[ते जाऊं लार्तात.]

मिे श्वर : [स्वर्त] तरी र्ी घनश्यार्ाला सांचर्तलें होतें, कीं र्ी उघड्या डोळयांच्या आंधळयािें सोंर् घेतों
म्हणून. खरें म्हटलें तर या सुंदरीकडे पाहतांना इंद्राच्या सहस्त्र नेत्रांनासुद्धां िुकल्यासारखें वाटलें असतें.

आणखी या घनश्यार्ानें र्ला धृतराष्ट्र बनचवलें आहे ! बाकी एका अथी उघड्या डोळयांच्या िंिल दृष्टीर्ुळें

चहला पाहतांि र्ाझें सोंर् उघडकीस आलें असतें. बरें , तूतु या तंबोऱयाला जपलें पाचहजे. नाहीं तर
याच्यासकट कुठें तरी आर्च्या भ्रर्ािा भोपळा फुटायिा! या र्ाझ्या र्ार्ुदशुक कैदाचशणीिें तोंड पाहण्यािा
प्रसंर् टळला, हा काय आंधळे पणािा थोडा फायदा झाला?
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लहिका : आपण उठा. आपले आंधळे जोडीदार र्ेलेसुद्धां! आपल्या वाचसष्ठर्ोत्राशीं र्ाझें पटे ल असें का

आपल्याला वाटतें? र्ालतीताई, प्रभाकरांनीं या म्हाताऱयािें कानडी सोंर् पाचहलें तर त्यांना हं सतां हं सतां
पुरेवाट होईल, नाहीं ?

प्रभाकर : [जातां जातां] प्रभाकरािें हें कानडी सोंर् कुणीं पाचहलें तर त्याला र्ात्र पळतां पळतां पुरेवाट
होईल!

लहिका : र्ालती, र्ी येतेंि यांिी व्यवस्था करून. आज थंडी आहे , र्ला ओव्हरकोटचह घालायिा आहे .

[िौघेचह जातात.]

धने श्वर : चथल्लरपणानें नको जाऊं अशी.
लहिका : चथल्लरपणानेंि जाणार. एकदां र्ाझी र्ान कापा म्हणजे सुटलांत! [जाते.]
धने श्वर : र्ालती, लचतकेला चशक्षण चदलें , त्यािे हे दु ष्ट्पचरणार्!
मालिी : र्ी जरा अचधक बोललें तर आपल्याला रार् येणार नाहीं ना? चशक्षणार्ुळें लचतकाताईनें कोणता

दु ष्ट्पचरणार् दाखचवला! नीटनेटका पोषाख करणें, जरासें लचडवाळपणानें बोलणें याला आपण दु ष्ट्पचरणार्
म्हणतां का? अशी बुचद्धर्ान् आचण चनर्ुळ र्ुलर्ी पाहू ं जातां कोठें सांपडायिी नाहीं. बोलण्यािें प्रर्ाण नेहर्ीं

असेंि राहणार आहे , असें का आपल्याला वाटतें? अशा सुंदर स्वभावाला चशक्षणानें शोभा येते, कीं दू षण येतें
बरें ? क्षुल्लक कारणावरून स्त्रीचशक्षण।चवरुद्ध अशी सर्ळयांनींि हांकाटी केली तर कसें होईल बरें ?
(रार् – बहार; ताल – चत्रताल)
हृदयरत्नाककरिा हा फेन असे । सतत बसे । ज्यां कालीं ।
ज्ञानरज्जु भ्रर्वी र्चतला अचत चदव्य रत्न उदचधर्ुखें वर्कव खासें ॥ ध्रु० ॥
क्षोभ दावा अंतचरिा न चदसे सार्ान्य जलीं जैसा ॥
जड जल न िळे िेतन खवळे रत्नर्भु धचर फेंसा ॥
लघु नि त्यातें चकर्चप र्णावें ॥ पचर शु भशकुन म्हणोचन करावें। स्वार्त हासें ॥ १ ॥
धने श्वर : आतां काय सांर्ावें र्ालती, तुला? बाकी एखादे वेळीं वाटतें, कीं र्नांत असेल नसेल तें सारें
तुजजवळ सांर्ून टाकावें. ही आली आर्िी कन्या! काय पोषाखािी तऱहा ही!

लहिका : प्रे, र्ालती, लु क् अॅट र्ी अँड टे ल् भी इफ् आय् डू नॉट लु क् ए नाइस र्े री चलटल् र्लु ऑफ
सेव्हन्टीन्. जस्ट् कन्फेस, र्ालती, डोंट् यू वुइश यू वेअर ए—

मालिी : यू वेअर ए व्हॉट्? यू नॅस्टी चलटल् कथग्, यू आर क्वाइट डे स्व्हचलश.
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लहिका : आणखी बाबा, असले कन्यारत्न तुम्ही वाटे ल त्याच्या र्ळयांत बांधीत आहांत! लचतका तुर्िी

लाडकी नाहीं का? काय म्हणावें तुम्हांला? “र्ाया जळली का। चतळचह र्र्ता नाहीं का। आली पोटीं पोर
एकटी तीही चवचकतां का?”

धने श्वर : काय? काय म्हणालीस?
लहिका : सो, चडयर फादर, यू वाँट् इट् अर्ेन्? [“र्ाया जळली का” इत्याचद पूवोक्त.] र्ालतीताई, िल.
[जातात.]

धने श्वर : [स्वर्त] असें येतें र्नांत, कीं श्रीर्ुख रंर्वून काढावें! आतां तर र्ाझी खात्रीि होत िालली. कीं

चहला र्ोरे श्वराला दे णें हाि एक इष्ट र्ार्ु आहे . कन्यारत्न म्हणे! प्राणावर दरोडा पडायिी वेळ आली
म्हणजे रत्न दे ऊन प्राण वांिवावा लार्तो. तीि कन्यारत्नािी र्ोष्ट! कोणी कांहींचह म्हणो, सबसे प्यारा जीव
आहे . उद्यां र्ाझ्या भार्ीदारानें प्रसंर् आणला, तर रत्न पोटांत चर्ळू न जीव दे ण्यापेक्षां पोटिें कन्यारत्न

दे ऊन जीव वांिचवले ला काय वाईट? ही आर्िी योजना ठीक झाली. योर्वाचसष्ठाच्या सात पारायणांपेक्षां
र्ोरे श्वराबरोबर सात जन्र् संसार पुरवला, असें लचतकेला ताबडतोब वाटायला लार्ेल. र्ोष्ट हातिी र्ेली.
आधीं चशक्षणि द्यायला नको होतें. [घनश्यार् येतो.] या, घनश्यार्. घनश्यार्, या चशक्षणाच्या

दु ष्ट्पचरणार्ांनीं र्ाझें डोकें अर्दीं भंडावून र्ेलें आहे . ही लचतका, प्रभाकर, र्नोहर; चशक्षणानें सारींि कशीं
हो चबघडलीं?

घनश्याम : दु ष्ट्पचरणार्ांिीं कारणें हु डकीत बसण्यांत काय लाभ होणार?
धने श्वर : बरें , र्र् एखादा उपाय तरी सांर्ा.
धनश्याम: वाः रोर्ाच्या चनदानासह औषधािी योजना अवर्त असल्यावर वैद्यािी आवश्यकता कुठें
राचहली?

धने श्वर : घरांत असा बखेडा कां र्ाजला आहे बरें ?
घनश्याम : आपणि सांचर्तलें होतें ना, कीं घरांत कुणी वडील र्ाणूस नाहीं म्हणून?
धने श्वर : बरें र्र्?
घनश्याम : आपण अद्याप अनु भवचसद्ध सावधपणानें बोलतां आहां, र्ी एकदर् आडपडदा सोडू न बोलतों.
र्ात्र आपला चहतकितक या नात्यानेंि र्ी हा अचतप्रसंर् करीत आहें .

धने श्वर : स्वच्छ, स्वच्छ बोला. घनश्यार्, आचण झटचदशीं बोला. हं –
घनश्याम : घरांत कुणी वडील र्ाणूस नाहीं, तें आणायला पाचहजे.
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धने श्वर : अहो, वडील र्ाणसें झाडाला का लार्तात?
घनश्याम : अकले च्या र्ोलानें जर्ाच्या बाजारांत चर्ळतात. स्पष्टि सांर्तों. आपण लग्न करायला तयार
आहां का? या वयांत लग्न करायला आपली हरकत आहे का?

धने श्वर : या वयािी दू रदृचष्ट नाहीं तुम्हांला, घनश्यार्! वरपक्षािी कधीं हरकत असते लग्नाला? हें पाहा,
आम्ही आहों सध्यां पन्नाशीच्या घरांत, ते व्हां आर्च्या घरांत र्ुलर्ी द्यायला वधूपक्षािी हरकत असणार. खरे

सांर्?
ूं हीि अडिण एवढी नडण्याजोर्ी आहे . बाकी र्ाझ्याचवषयीं म्हणाल तर र्ाझी लग्नािी इच्छा आहे ,
जवळ पचत्रका आहे , सर्ळें आहे .

धनश्याम : र्र् आपण लग्न करायला तयार आहां एकूण?
धने श्वर : कां असूं नये र्ीं तयार? संसारांत चकती अडिणी आहे त बरें ? घरांत वडील र्ाणूस नाहीं हें तर

तुम्हीि म्हणतां आग्रहानें–बरें नाहीं, र्ीं प्रथर् सुिचवलें ; पण तुम्हांला पटलें तर खरें ना? –झालें , उद्यां
लचतकेिें लग्न चनघालें , म्हणजे दे वकें बसचवतांना शेजारीं पाटावर सुपारी का बसवूं अभद्रासारखी?
ते वढ्ापुरती आसपास उसनवार करतां येते थोडीि! का एकुलत्या एक पोरीिें कन्यादान चतसऱयाकरवीं
िटावर करून घेऊं? बापासारखा बाप र्ी, र्ला काय वाटे ल बरें ?

घनश्याम : आपण र्ाझें सर्ाधान करण्यासाठीं उर्ीि कष्ट घेतां आहां! बरें , वधूिी चनवड कशी करणार
आपण? म्हणजे साधारणपणें वयोर्ान, रूपरे खा, र्ुणावर्ुण या दृष्टीनें–

धने श्वर : हें बघा, वधू वयानें प्रौढ, पुष्ट्कळशी सुंदर आचण सद्र्ुणी असली म्हणजे झालें . र्र् उर्ीि फार

चिचकत्सकपणा नको. या अटी टाकण्यािीं तशींि करणें आहे त, बरें का! वधू प्रौढ वयािी एवढ्ाकचरतां
पाचहजे, कीं र्ी बाला-वृद्धचववाहाला जरासा प्रचतकूल आहें . आतां वधूवरांच्या वयांतलें अंतर कर्ी
करण्यासाठी र्ाझ्या पन्नाशींतून वजावट करण्यािी सोयि नाहीं. ते व्हां वधूि शक्य चततकी प्रौढ असले ली
बरी. चशवाय आपल्याला वडील र्ाणूस घरांत आणायिें आहे .

घनश्याम : कबूल आहे आपलें म्हणणें. बरें , ती सुंदर असली पाचहजे, होय ना?
धने श्वर : सुंदर नसून कसें िाले ल? एरवीं उद्यां लोकांत काय बोलवा होईल बरें ? म्हणतील, म्हातारा
लग्नाला उतावळा झाला होता, –जी कळीबेंद्री र्ुलर्ी चर्ळाली, तीि पत्करून र्ोकळा झाला झालें !

घनश्यार्, वेडीचवद्री र्ुलर्ी पत्करून ही का आतां शोभा दाखवायिी आहे ? या वयांत लग्न फार पोक्त
चविारानेंि करायला हवें. हीं का पोराबाळांिीं लग्नें आहे त? त्यांच्या लग्नांना कुणीं नांवें ठे वीत नाहींत;
ते व्हां वधू सुंदर असायलाि पाचहजे.

घनश्याम : हें चह पटलें . पण वधू सद्र्ुणी कशाला हवी? केवळ कारण ऐकण्याच्या कौतुकानेंि चविारतों.
धने श्वर : कौतुकानें कारण चविारतां; पण कारणािें कौतुकि कराल. ऐका, वधू प्रौढ आचण सुंदर आहे ,

आचण सद्र्ुणी नाहीं; पचरणार् काय होईल? अनु रूप वधूवरांना चनष्ठेनें वार्ायला परस्परांिे र्ुणि पुरेसे
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होतात. परंतु चवषर् वयांच्या जोडप्यांत ही जबाबदारी एकट्या पत्नीवरि असते . ते व्हां ती चनरपेक्ष

सद्र्ुणांिी र्ूतीि असायला पाचहजे. ताचत्त्वक दृष्टीनें पाचहलें तर चववाहांतल्या एकचनष्ठेच्या शपथांिी चवषर्

चववाहालाि फार जरुरी असते. लग्नचवधींत या शपथांना इतकें र्हत्त्व चदले लें पाहू न र्ाझी अशी सर्जूत
होत िालली आहे , कीं आपल्या या पचवत्र आयावतांत पूवी चवषर् वयाच्या बालावृद्धचववाहािाि काय तो
एकटा प्रिार होता.

घनश्याम : प्रािीन आयुपरंपरे िेंि अचभर्ानानें अनु करण करायिें असेल तर या आपल्या पन्नाशीपलीकडच्या
वयांत आपण संन्यास ध्यायला हवा.

धने श्वर : काय? वेडे आहांत का–घनश्यार्? यांत अचभर्ान कुठें राचहला? संन्यास घ्यायच्या वयांत

संन्यास घेतला, लग्न करण्याच्या वयांत लग्न केलें , या र्ोष्टींत कौतुकानें अचभर्ान कशाला करायिा?
उपजत्या जीवािी जन्र्पचत्रका करायिी, तरुणांनीं हृदयपचत्रका चलहायच्या, म्हाताऱयांनीं र्ृत्युपत्रें

खरडायिीं, या जर्रूढीच्याि र्ोष्टी झाल्या. तरतरीत तरुणानें संन्यास घेतला ककवा एखाद्या ऐन वृद्धानें

र्ुडघ्यांतून र्ान काढू न र्ुडघ्याला बाकशर् बांधलें तर अचभर्ान! तरुण द्वारकाधीशानें सोळा हजार एकशें
आठ वडील र्ाणसें घरांत आणलीं त्यािें र्ोळाबेरजेिें र्ोजर्ाप सांर्ण्यापलीकडे जर्ानें काय कौतुक
केलें ? पण त्याि श्रीकृष्ट्णानें राधे सारख्या एकाि वडील र्ाणसािा संसार थाटू न चदला तर त्या अलौचकक

िर्त्कारािें अजून कोडकौतुक िाललें आहे . तेंि वृद्धापकाळींच्या लग्नािें भूषण. परवां आर्च्या
वकीलसाहे बांनीं आर्िें र्ृत्युपत्र करून टाकण्यािा आग्रह केला. तेंव्हां संथपणानें त्यांना बसचवलें तसेंि;

आचण आर्च्या जोशीबुवांना बोलावून आचण वकीलसाहे बांच्या दे खत र्ाझी जन्र्पचत्रका तयार करून
घेतली. लहाणपणीं र्ला र्ंर्ळ होता. काय बदल होतो हो बाळपणाच्या आचण आिांच्या सृष्टींत! आचण
आतां तुम्ही म्हणतां र्ी संन्यास घेईन म्हणून! छातीठोक सांचर्तलें ना तुम्हांला, कीं र्ी लग्नाला तयार आहें

म्हणून? एकदां शब्द चदला तो चदला. घनश्यार्, र्ोष्ट प्रथर् तुम्हीं काढली; पण आतां तुम्हांलाि र्ाघार
घ्यावी लार्णार! का हो, कुठें पाहणार हो आर्च्यासाठीं अशी वधू आतां?

धनश्याम : पुन्हा आपण र्ाझ्याकचरतां कष्ट घेऊं लार्लां! वधू शोधून काढण्यासाठी र्ला इरे स घातलें ि
पाचहजे असें नाहीं. सुिवूं का र्ी आपल्यासाठीं एका वधूिें नांव?
धने श्वर : सुिवा बघूं.
घनश्याम : आपल्या धुंचडराजपंतांिी र्ालती! – पसंत आहे र्ाझी सूिना आपल्याला?
धने श्वर : काय भलतंि बोलतां हें घनश्यार्?
घनश्याम : भलतेंि कसें?
धने श्वर : पण तुर्िी कोणती सूिना र्ला पसंत पडली नाहीं, सांर्ा पाहू ं? अहो, आपल्या चहतकितकाच्याि
सूिना फेंटाळू न टाकल्यावर र्र् र्ाणुसकी कुठें राचहली? पसंत आहे तुर्िी सूिना. र्ीं र्घाशीं सांचर्तले ले
र्ुण तर चतच्या अंर्ी आहे ति.
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घनश्याम : आपल्या लचतकाताईिी ती र्ैत्रीण आहे म्हणून—
धने श्वर : वाः! सर्जा, एखादी अनोळखी सावत्र आई लचतकेिा छळवाद करू लार्ली, तर तें बरें होईल
का? र्ालती करील का तसें कधीं? लचतकेिा स्वभाव ओळखून चतच्याशीं प्रेर्ळपणानें वार्णें र्ालतीला

र्ुळींि कठीण नाहीं. चशवाय असा लोकापवाद यायला नको, कीं आपण परक्याच्या पोरीिा र्ळा बांधला
म्हणून! आपल्या इष्टचर्त्रांिी र्ुलर्ी असल्यावर लोकांना बोलायला तोंडि राहणार नाहीं र्ुळीं! पण का हो;
तो धांदरट म्हातारा रुकार दे ईल का लग्नाला?

घनश्याम : तें र्ाझ्याकडे लार्लें . र्ी आपलें अन्न खातों आहें . आपला सवुस्वीं अचभर्ान र्ला आहे . वाटे ल
त्या प्रयत्नानें आपलें चहत करणें हें र्ाझें कतुव्यकर्ु आहे . आपल्याि शब्दांत सांर्तों, कीं एकदां शब्द चदला
तो चदला. आपण आहांत ना लग्नाला तयार?
धने श्वर : एकदां सोडू न दहा वेळां!
घनश्याम : ठीक आहे . र्र् र्ी घाईघाईनें जरी आपला चनरोप घेत असलों तरी एवढें र्ात्र खात्रीनें सांर्तों,
कीं हें कायु र्ी घडवून आणल्यावांिून राहणार नाहीं. लार्ूं ना या कायाला?

धने श्वर : र्ाझा तुम्हांला आशीवाद आहे . [घनश्यार् जातो.] [स्वर्त] हा घनश्यार् बोलल्याप्रर्ाणें करील

का? हा चपळदार, करारी आचण बुचद्धवान् आहे , ते व्हां उर्ीि कांहीं तरी बोलायिा नाहीं खास! पण

धुंचडराजाकडू न हा संर्चत कशी चर्ळवणार? तो म्हातारा तर असा लग्नािें नांवसुद्धां काढू ं द्यायिा नाहीं.
र्र् घनश्यार् कशाच्या जोरावर र्ला इतकें आश्वासन दे ऊन र्ेला? धुंचडराज म्हाताऱयाला या घनश्यार्ानें

एखाद्या जाळयांत तर पकडू न ठे वले ला नाहीं ना? नाहीं पण, तसें नसावें. कारण तसें असतें तर या
घनश्यार्ानें स्वतःि र्ालतीशीं चववाह करून टाकला असता. कदाचित् असें असेल, कीं धुंचडराज असेल
पैशाच्या अडिणींत, आचण या घनश्यार्ाला कांहीं र्ध्यस्थी कबूल करून हा श्रीर्ंत जांवई र्ांठायिी त्यानें

युस्क्त काढली असेल! हां, असेंि असलें पाचहजे. काय र्नु ष्ट्यस्वभाव आहे पाहा! पैशासाठीं म्हाताऱयाला

र्ुलर्ी द्यायला लोक तयार होतात हं ! र्र् या जर्ांत पंिप्राणांसाठींि आपली र्ुलर्ी र्ूखाला तें–सुद्धां
लक्षाधीश र्ूखाला–दे णें म्हणजे अपराध आहे असें कोण म्हणेल? बस. वाटे ल त्या उपायानें लचतकेिा
र्ोरे श्वराशीं चववाह घडवून आणायला कांहींएक हरकत नाहीं. नाहीं तर र्ाझीं पापें र्ला उभा जाळू नपोळू न
काढतील. पापािीं फळें र्ोड असलीं तरी पिायला फार जड हें ि खरें!

[जातो.]
❧❧❧

प्रवेश िंु सरा
[स्थळ : धुंचडराजािें घर; पात्रें : धुंचडराज व घनश्यार्.]
धनश्याम : [स्वर्त़] कां कुणास कळे , या थेरड्याला बघतांक्षणींि र्ला चदडाच्या आंत नाटक आटपण्यािी

कल्पना ताबडतोब आठवते. याच्या र्नर्ोकळे पणाला उर्ीि र्ोकळें सोडण्यांत आतां कांहीं अथु नाहीं.
[उघड] धुंचडराजपंत, एका फार र्हत्त्वाच्या बाबतींत आपणांशीं र्ला थोडें बोलायिें आहे ; आचण तें बोलणें

सवुस्वीं र्ुप्त राहावें हें आपल्यालाि चहतप्रद आहे , म्हणून र्ी र्ुद्दार् एकान्त साधून आपली भेट घेतों आहें .

अनु क्रम

नीट लक्ष दे ऊन र्ी काय म्हणतों तें ऐकून घ्या. लक्षय आहे ना नीट? धुंचडराजपंत, र्ाझ्या एका अचधकारी
चर्त्रानें र्जजवळ एक कार्द चदले ला आहे . हा पाहा तो कार्द. नीट लक्षय आहे ना? [कार्द दाखचवतो.]
धुंहडराज : अरे बाप रे ! हा तर–

घनश्याम : आपला तकु बरोबर आहे ; पण हें भेदरणें र्ात्र बरोबर नाहीं. र्ीं सांचर्तलें ना, कीं नीट लक्षय द्या

म्हणून? र्ी आपणांला भयिचकत करून सोडण्यासाठीं आलों नाहीं. सध्यां फार बोलायला र्ला वेळ नाहीं
आचण र्ी आपणांलाचह वेळ दे णार नाहीं. धुंचडराजपंत, हा आपला िोरीबद्दलिा कबूलजबाब, आपल्या खऱया
स्वरूपािी रूपरे खा यांत स्पष्ट रे खाटले ली आहे . र्ला वाटत होतें चततके आपण िांर्ले नाहीं, आचण

आपणांला वाटतें चततका र्ी पण िांर्ला नाहीं. धुंचडराजपंत, आतां र्ी काय बोलतों तें नीट, फार नीट लक्षय

दे ऊन एकदांि ऐकून घ्या. सर्जा, हा कार्द र्ीं कोणाला दाखचवला, तर त्यािा काय पचरणार् होईल बरें ?
एका क्षणांत सरकारिे लोक तुम्हांला अटक करतील. िारिौघांकडू न तुर्च्यावर बेरड, बदर्ाष, िोर
यांसारख्या शेलक्या चशव्यांिा र्ारा होईल. तुर्च्या अपराधाला योग्य अशी चशक्षा भोर्ण्यासाठीं तुम्हांला
तुरुंर्ांत जाऊन पडावें लार्ेल. तुम्ही तुरुंर्ांत जातांक्षणींि तुम्हांला जीव कीं प्राण वाटणारीं तुर्िीं पोरें बाळें

अन्नावांिून थयथया करतील. तुम्ही म्हणाल, कीं तुर्च्या पिात् प्रभाकर तुर्च्या र्ुलाबाळांिे योग्य संर्ोपन

करील म्हणून; पण खाण्याचपण्यािी तूतु त्यांना अडिण न पडली तरी कैद्यािीं र्ुलें म्हणून त्यांना सर्ाजांत

अर्दीं खालच्या पायरीवर जाऊन पडावें लार्ेल. जो तो तुर्च्या र्ुलांकडे बोट करून म्हणेल, कीं हीं
कैद्यािीं र्ुलें, हीं म्हातारड्या बेरडािीं पापी पोरें , हीं त्या साळसूदपणाच्या नांवाखालीं डाके पाडणाऱया
दरोडे खोरािीं कर्जात कारटीं! धुंचडराज, क्षणाधांत तुर्च्या भरले ल्या संसारािी अशी दु दुशा करून
टाकायिें हें साधन र्ाझ्या अचधकारी चर्त्रानें वाटे ल तो उपयोर् करण्यासाठीं र्ाझ्या हातीं दे ऊन ठे वलें
आहे .

धुंहडराज : चशव हर! कैलासनाथ! कैलासनाथ! काय रे प्रसंर् आणलास हा र्ाझ्यावर! घनश्यार्,
घनश्यार्! तुम्ही कांहीं खात्रीनें अशी वेळ र्ाझ्यावर आणणार नाहीं.

घनश्याम : धुंचडराज, दे वािीं नांवें आळचवण्याइतकेंि या घनश्यार्ाच्या धांवानें टाहो फोडणेंचह व्यथु आहे!

दे वांच्या सबंध र्ूती दर्डाच्या केले ल्या असतात, घनश्यार्ािें नु सतें र्नि दर्डािें आहे . घनश्यार् जवळ

जवळ तुर्च्या चनर्मवकार दे वाइतकाि दयाळू आहे . धुंचडराज, अर्दी शांत र्नानें तुर्च्यावर असा प्रसंर्
आणायला र्ला कोणती हरकत आहे ? र्ी तीि वेळ तुर्च्यावर आणणार आहें आचण तेंि सांर्ण्यासाठी
आतां र्ी आलों आहें . र्ी चनियपूवुक तुम्हांला सांर्न
ू ठे वतों, कीं र्ला दयार्ाया चबलकुल नाहीं, आचण र्ी
बोले न तें करीनि असा र्ाझा बाणा आहे .

धुंहडराज : नका हो नका! घनश्यार्, र्ाझ्या पोराबाळांकडे पाहा. नका हो असे चनष्ठुर होऊं! तुर्िे पाय
धरतों, र्ाझ्या र्रीब बाळांना असें दे शोधडीं लावू,ं नका!

घनश्याम : हें पाहा धुंचडराज, र्ीं सांचर्तलें ना, कीं र्ला खरोखर दयार्ाया र्ुळींि नाहीं म्हणून? या
आळवण्याचवनचवण्यांिा आचण रडण्याओरडण्यािा र्ाझ्या र्नावर कांहींएक पचरणार् व्हायिा नाहीं. र्ाझें

र्न चनःश्वासांनीं हलायिें नाहीं, आसवांनीं चभजायिें नाहीं, कककाळयांनीं हादरायिें नाहीं, ककवा

चशव्याशापांनीं जळायिें नाहीं. र्ी सांर्ेन त्याप्रर्ाणें र्ुकाट्यानें वार्ाल तरि तुर्च्यावर हें संकट र्ीं
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आणणार नाहीं, र्ात्र नसते वादचववाद करण्यािी र्ाझी तयारी नाहीं हें र्ी आधींि सांर्ून ठे वतों. र्ाझें
म्हणणें अक्षरशः पाळायला तयार आहांत कां?

धुंहडराज : तुर्िें जें काय म्हणणें असेल तें र्ला र्ान्य आहे , कबूल आहे ; पण र्ाझ्यावर एवढी दया कराि
हो!

घनश्याम : पुन्हा बोलायला लार्लां! धुंचडराज, आधीं तुर्िी बडबड एकदर् बंद करा! ऐका आतां. तुम्हीं
आपली र्ालती धनेश्वरांना चदली पाचहजे. अजार्ळासारखे िेहरे काय बदलातां? धनेश्वरपंत लग्नाला
तयार आहे त. तुम्ही आपली र्ुलर्ी र्ालती त्यांना द्यायला तयार असाल तरि तुर्िी अब्रू चनभावेल.

धुंहडराज : अहो, काय बोलतां हो हें ? नाहीं, र्ाझा प्राण र्ेला तरी र्ी र्ाझ्या र्ालतीच्या जन्र्ािी अशी र्ाती
करणार नाहीं. र्े लों तरी—

घनश्याम : ठीक आहे ; र्र् र्ी र्ालतीसकट – तुर्च्यासकट तुर्च्या सर्ळया र्ुलाबाळांच्या जन्र्ािी र्ाती
करून टाकतों. धुंचडराज, तुर्िी अक्कल कुठें र्ेली तर नाहीं ना?

धुंहडराज : अक्कल र्ेली म्हणून तर या पेंिांत आलों. घनश्यार्, धनेश्वरपंत तरी म्हातारपणांत लग्न कसे
करताहे त?

घनश्याम : म्हातारपणीं िोऱया करण्यापेक्षां कांहीं वाईट नाहीं तें!
धुंहडराज : नाहीं हो! र्ीं खरोखरीि िोरी केली नाहीं! हा र्ाझ्यावर चनव्वळ अपरवाद आहे .
घनश्याम : हा तुर्िा ललाटले ख काय बडबडतो आहे र्र्? इतकी बडबड हवी कशाला? धुंचडराज, एका
क्षणािाचह चवलं ब लावल्यावांिून एकदर् सांर्ा, र्ालती धनेश्वरांना द्यायला तुम्ही तयार आहां कीं नाहीं?
नाहीं तर तुर्च्या घरादारािा चवद्ध्वंस झालाि म्हणून सर्जा. आहांत कीं नाहीं तयार? बोला.

धुंहडराज : बोलूं काय कपाळ र्ाझें! र्ालतीिा र्ळा कापू,ं कीं पोराबाळांच्या र्ानेवरून सुरा चफरवू?
ं
घनश्याम : लवकर सांर्ा म्हणून सांचर्तलें आहे र्ीं.
धुंहडराज : कबूल आहे तुर्िें म्हणणें र्ला. र्ालती! र्ाझी र्ालती! जीव कासावीस होतो आहे अर्दीं!
घनश्यार्, र्ी काय करूं हो?

घनश्याम : र्ुकाट्यानें र्ालती धनेश्वरांना द्या!
धुंहडराज : कोणत्या तोंडानें हें र्ालतीला सांर्ूं र्ी? घरांतलीं र्ाणसें र्ला काय म्हणतील?
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घनश्याम : हं , तें सवु चनर्मवघ्नपणें कसें उकरायिें तें र्ी सांर्तो. तुम्हीं र्ला त्या चदवशीं सांचर्तलें ि होतें,

कीं तुम्हांला िार िार चदवस जर्दग्नीिा सोंर्ापुरता अवतार धारण करतां येतो म्हणून! तसें सोंर् आणा. हा
चववाह घडवून आणण्यािा तुर्िा दू रदृष्टीर्ुळें पूणु चनिय झाले ला आहे असें घरांत सवाना बजावीत सुटा.

कोणी चवरुद्ध बोलूं लार्लें तर लार्लीि, एकेरीवर या. धनेश्वर र्भुश्रीर्ान् असल्यार्ुळे आपल्या र्ुलांच्या

चशक्षणाला त्यांच्या द्रव्यािा फार उपयोर् होण्यासारखा आहे , म्हणून कांहीं झालें तरी हें लग्न उरकून

घेण्यािा तुर्िा दृढचनिय आहे असें ठांसून सांर्ा. चशवाय वृद्ध, श्रीर्ंतांना र्ुलर्ी चदल्यानें खिु कर्ी येतो
हें चह एक कारण सांर्ा. तुर्च्याजवळ पैसा नाहीं ही र्ोष्ट सवाना ठाऊक आहे ि. ही र्ोष्ट तुम्हीं आपण होऊन
करीत आहां असें भासचवण्यासाठीं उत्साहानें वार्ा; कारण हें खऱया प्रकारासह कोणाला जर कळलें तर
तुर्च्या र्ळयाला फांस बसेल हें चवसरू नका. ही र्ुख्य र्ुद्यािी र्ोष्ट आहे . तुर्च्या स्वतःच्याि र्नानें ही
र्ोष्ट घेतली आहे हें सवांच्या र्नांत नीटपणें कबबवून द्या. खरी र्ोष्ट षट्कणी होतांि तुर्िा कान लोकांच्या

हातीं सांपडे ल हें नीट लक्षांत ठे वा. धनेश्वरपंतािी श्रीर्ंती हें लग्नािें र्ुख्य कारण. कोणाला खरें– म्हणजे
या कार्दाचवषयीं– कांहीं कळवायिें नाहीं. याप्रर्ाणें प्रत्येक र्ोष्ट र्नांत वार्वून र्ाझ्या म्हणण्याप्रर्ाणें
वार्ायला तुम्ही तयार आहांत ना?

धुंहडराज : तयार न होऊन करूं काय? घनश्यार्, अहो असे कसे हो कसाबासारखे–
घनश्याम : ठरलें ना हें कायर्िें? र्र् र्ला कसाब, राक्षस, दै त्य काय वाटे ल तें म्हणा! आतांि घरांत या

र्ोष्टीबद्दल बोलणें सुरू करा. जाऊं र्ी? तुर्च्या र्नांत बदल झाला तर तुम्हांला र्ाहीत आहे ि पचरणार्
काय होईल तो! नीट हु शारीनें वार्ा. जाऊं र्ी?

धुंहडराज : हं . (घनश्यार् जातो.) (स्वर्त) अरे रे! परर्े श्वरा, काय भयंकर प्रसंर् आणलास हा र्ाझ्यावर!

र्ालती! र्ालती! बेटा, र्ालती, तुला हें कोणत्या तोंडानें सांर्ूं आतां! दे वा, यापेक्षां यापूवीि र्ाझे डोळे कां
चर्टले नाहींस!

[स्वस्थ बसतो. कुसुर् व कुर्ुद येतात.]

कुमुिं : बाबा, बाबा, ही कुसुर्ताई म्हणते, की र्ी तुर्िी लाडकी नाहीं म्हणून! आहें ना हो बाबा, र्ी तुर्िी
लाडकी?

कुसुम : आचण बाबा र्ी हो?—
(रार्– भूप, ताल– एक्का.)
लाडकी असेंि थोर । नावडती कीं अघोर
नलर्े र्ुकळ सर्ोर । सांर्ा आम्हां ॥ ध्रु ० ॥
र्ायेिी दे त जोड । पुरचवतसां सकल कोड ।
दे तां खायाचस र्ोड । तोड न प्रेर्ा ॥ १ ॥
धुंहडराज : [दोघींना पोटाशीं धरून, स्वर्त] अरे रे, या लाडक्या चिर्ण्या जीवांसाठीं काय वाटे ल तें

करायला र्ला तयार झालें ि पाचहजे. हं सत खेळत र्ाझ्या र्ालनिा र्ळा र्ाझ्या हातानें कापायला र्ला
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चसद्ध झालें पाचहजे. [उघड] कुसुर्, तूं र्ाझी लाडकी आहे स; कुर्ुद, तूं पण लाडकी आहे स, आचण आपली
र्ालतीताई, पण र्ाझी लाडकी आहे .

कुसुम : बाबा, ती पाहा र्ालतीताई, लचतकाताई इकडे येताहे त!
कुमुिं : आणखी बाबा हे बघा इकडे प्रभाकरदादा आचण र्नोहरदादा येत आहे त.
धुंहडराज : [स्वर्त] अजार्ळ थेरड्या धुंचडराजा, पोटच्या पोरीिा घास चर्ळण्यासाठीं आतां हं सण्याच्या
चर्षानें थोबाड पसरून काळासारखा उभा राहा. [एकीकडू न र्नोहर आचण प्रभाकर व एकीकडू न र्ालती,
लचतका, इंदु व कबदु येतात.]

लहिका : [स्वर्त] प्रभाकरांना पाचहल्याबरोबर त्या कानडी सोंर्ािीि आठवण होऊन र्ला हं सायला येतें.

हो, पण बाबांनीं यांच्याशीं न बोलण्यािी र्ला ताकीद केले ली आहे ! चशवाय र्ींसुद्धां यांिें तोंड न पाहायिी
प्रचतज्ञा केले ली आहे

प्रभाकर : [स्वर्त] रोज या कानडी सोंर्ािा उपद्व्याप र्ोठा कठीण आहे काल पचहल्यानेंि सोंर् घेतलें

त्या र्ानानें बतावणी ठीक झाली. पण तोंडावर सुरकुत्या रे खाटायच्या तशाि राचहल्या. आतां पुन्हा नीट
सावधचर्री घेतली पाचहजे. चशवाय र्ाझें राहण्यािें जेवण्यािें तुर्च्या दचक्षणी घरांत जर्ायिें नाहीं म्हणून
धनेश्वरपंतांना सांर्ून टाकलें हें चह बरें झाले . नाहीं तर िोवीस तास त्यांच्या घरांति डांबून बसावें लार्लें
असतें, आचण इथें घरीं बोभाटा झाला असता.

धुंहडराज : अरे वा! लचतकाताई, कोणीि कसें बोलत नाहीं! तुम्हांला कांहीं कर्जास्त कळलें आहे कीं
काय?

लहिका : कर्जास्त काय कळायिें काका?
धुंहडराज : [स्वर्त] थेरड्या, कर आतां र्नािा धडा आचण हो तयार. [उघड] र्र् आम्ही सांर्तों तुम्हांला
कांहीं कर्जास्त. प्रभा, आपल्या र्ालतीताईच्या लग्नािें जर्लें .
प्रभाकर : म्हणजे?
लहिका : लग्नािें जर्लें ? आचण तें कधीं?
धुंहडराज : असे र्डबडू न जाऊं नका! बसा नीट सारींजणें. र्ाझ्या र्नांत आली एक कल्पना–कल्पना

म्हणजे काय– चनियि झाला आहे र्ाझ्या र्नािा! आपली र्ालती- बरें का, प्रभा! धनेश्वरपंतांना द्यायिी.
अर्दीं ठरला चसद्धान्त हा!

प्रभाकर : म्हणजे? म्हणतां काय तुम्ही काका हें ?
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लहिका : कुणाला द्यायिी म्हणालांत?
मालिी : [स्वर्त] बाबा र्ाझी थट्टा तर करीत नाहींत? पण ही अशी वेडीवांकडी थट्टा तरी ते कशी
करतील! दे वा, र्र् प्रकार आहे तरी काय?
मनोिर : [स्वर्त] काय ऐकलें हें र्ीं?
धुंहडराज : तुम्हांला यांत इतकें नवल कशािें वाटलें ? धनेश्वरपंतांना र्ालती द्यायिी यांत आियु
करण्यासारखें काय आहे ?

प्रभाकर : काका, यापेक्षां आियु तरी कोणतें दु सरें ? काका, थट्टा तर करीत नाहीं तुम्ही?
धुंहडराज : अरे , थट्टा कसली यांत? धनेश्वरपंतांना र्ालती द्यायिी असें र्ाझ्या र्नानें पुरते पणीं ठरचवलें
आहे .

लहिका : आचण बाबा कबूल आहे त का या लग्नाला!
धुंहडराज : हो. धनेश्वरपंत तयारि आहे त या लग्नाला.
प्रभाकर : आचण तुम्हीचह तयार आहांत म्हणतां?
धुंहडराज : र्ी तर त्यांना र्ुलर्ी द्यायला तयार आहें ; इतकेंि नव्हे , तर इकडिा सूयु इकडे आला तरी
र्ाझा चनिय आतां ढळायिा नाहीं! तुम्हांला यांत एवढें र्ैर काय वाटतें कुणास कळे !
प्रभाकर : खरें आहे ! काका, बालावृद्धचववाहापेक्षां र्ैर असें जर्ांत आहे तरी काय?
(रार्–दरबारी, ताल –चत्रताल)
जरठबाला । योर् असा ।
भूस्तरीं योग्य व्याकरकण तसा ॥ योर् असा ॥ ध्रु०॥
चहरा तइं चदसे उपलें र्घवा श्वानें तुचलयेला ॥ १ ॥
न बालरचव त्या बुडत्या । चवधुसी संर्ुख चिर ठे ला ॥२॥
बाकी एका अथीं साठीच्या सुर्ारांतला नवरदे व आचण आठीच्या आटोक्यांतली नवरी र्ुलर्ी अशी जोडी

परस्परांना अनु रूप तर खरीि! बालवधू र्ुडघ्यांत र्ान घालू न बसले ली, आचण वृद्ध वराच्या वयोभारार्ुळें

र्ुडघ्यांत र्ान आले ली! कंबरे िी कर्ान झाल्यार्ुळें दोघांिी उं िीचह सारखीि! वराच्या अंर्ाला वाधुक्यार्ुळें
कंप सुटत असतो, तर त्या बापड्या बाचलकेच्या अंर्ािा भीतीनें थरकांप होत असतो! इकडे वधूिे दु धािे

दांत पडू लार्तात, तर चतकडे वरािे कायर्िे दांत पडत असतात! वधुवरांिी अनु रूपता यापेक्षां ती
आणखी कोणती असायिी?
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लहिका : वृद्ध वराच्या थेरड्या थोबाडाच्या बोळक्यािी बालवधूच्या िूलबोळक्यांच्या चिर्ुकल्या साजांत भर
पडे ल, हा सुद्धां एक लाभि म्हणायिा!

धुंहडराज : सारें खरें , पण या संबध
ं ार्ुळें आपल्याला द्रव्यदृष्टीनें चकती फायदा होणार आहे यािी तुला अजून
कल्पना नाहीं. आपल्या र्ुलांच्या चशक्षणाला धनेश्वरपंतांिी केवढी र्दत होईल बरें ?

प्रभाकर : काका, काका, काय बोलतां हें ? आज इतकीं वषें चजवापाड जपून तुम्हीं या प्रभाकरािा कपड
पोसून साडे तीन हात वाढचवला आहे , तो केवळ उर्ाि का? काका, र्ुलांच्या चशक्षणािी किता करण्यािें

तुम्हांला यापुढें काय कारण आहे बरें ? र्ाझ्या हाडांिीं काडें करीन, पण आपल्या र्ाणसांच्या केंसालाचह
धक्का लार्ूं दे णार नाहीं. आपल्या घराभोंवतीं र्ाझ्या पांिचह प्राणांिा पहारा उभा करायला र्ी कधीं तरी

र्ाघार घेईन का? काका, एवढ्ासाठीं र्ालतीताईिा अशा राक्षसी रीतीनें बळी द्यायिी बुचद्ध तुम्हांला कुठू न
आठवली? हर्ाली करीन, जन्र्ािी र्ुलार्चर्री पत्करीन, पण खिािी तोशीस कधीं पडू ं दे णार नाहीं.

धुंहडराज : हा एक फायदा झाला; चशवाय अशा लग्नांत खिु चकती कर्ी येतो यािा चविार कर पाहू ं

एकदां? खिािा सर्ळा बोजा आपल्यार्ाथीं घ्यायला धनेश्वर तयार आहे त. घरांतली तनसडीसुद्धां बाहे र
जायला नको.

प्रभाकर : काका, क्षर्ा करा. पण ही अर्दीं अर्ानु ष वृचि आहे !
[ रार् – र्ारवा, ताल – चत्रताल.]
नि तुला अशा कृचतलाकर् लोकक ॥
करुं झटतां ककश तीि घातकी ॥ ध्रु ० ॥
स्वधना न दवडाया तनु जेचस र्र्मत दवचडतसां ।
हत चधग् नराचस । चकचत पापराचश ।
प्रभुवर सुर्चतचस दे तयाचस कीं ॥ १ ॥
खिु फार कर्ी येईल यांत शंकाि नाहीं. र्ुलीच्या आसवांच्या र्ोत्यांिे सर सरत असतांना र्ोत्यांिी
र्ुंडावळसुद्धां आणायला नको. चतच्या डोळयांत लग्नप्रसंर्ीं र्ंर्ायर्ुना असल्यावर भटांना र्ंर्लाष्टकांच्या

आरोळयांनीं र्ंर्ाकसधु सरस्वतींना साक्षीसाठीं बोलावण्यािेंचह कारण नाहीं. काका, कठोर बोलल्यावांिन
ू या
वेळीं राहावत नाहीं. घरांतली तनसडीसुद्धां बाहे र जायला नको! अर्दीं खरें आहे . अशा बालावृद्धचववाहांत

र्ुलर्ीसुद्धां आपल्या घराबाहे र जायिी धास्ती नको! कारण र्ुलर्ीसुद्धां िार चदवसांनीं पुन्हा आपल्याि
घरीं परत यायिी. काका, काका, काय र्ांडलें आहे तुम्हीं हें ?

धुंहडराज : जें काय र्ांडलें आहे तें पूणु चविार करूनि र्ांडलें आहे . प्रभा, र्ला हा पोरासोरीं कारभार

आवडत नाहीं. र्ी घरािा र्ालक आहें , आचण र्ला सवु कांहीं कळतें आहें ! धनेश्वराच्या श्रीर्ंतीिी ककर्त
र्ला िांर्ली र्ाहीत आहे .
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प्रभाकर : ठीक आहे ! र्ी हा असा जाऊन त्या म्हाताऱयाला चविारतों, कीं र्ोरर्चरबांना पाजीपणाने चपळू न
चर्ळचवले ल्या पैशाच्या जोरावर अनाथ जीवांिी अशी खरे दी करतांना तुला शरर् वाटत नाहीं का म्हणून!
त्या पाजी थेरड्यािी िारिौघांत फट्फजीचत न करीन तर नांवािा प्रभाकर नव्हे –

मालिी : थांब, दादा, र्ाझ्यासाठीं असे धाडस करूं नकोस! असें साहस करूं लार्लास तर उद्यां तुला
लचतका अंतरणार नाहीं का? लचतका तुला दे णें न दे णें हें सवुस्वीं त्यांच्या – र्ला र्ार्णी. घालते वेळीं त्या
चदवशीं घनश्यार् पुरुषासारखे पुरुष असून र्ला हांक र्ारतांना अडखळले ; र्र् आज र्ाझी दशा चवचित्र
झाली तर काय नवल? लचतकाताई, त्यांना – तुझ्या वचडलांना– आज र्ी काका म्हणूं कीं धनेश्वरपंत
म्हणूं, कीं—

लहिका : ताई, र्ाझ्या बाबांना खाटीक, कसाई, र्ांर्, काय तुझ्या तोंडांत येईल तें म्हण! तुझ्या तोंडाला र्ी
कोणत्या तोंडानें आळा घालूं ?

मालिी : ताई, अशी वैतार्ून बोलूं नकोस. भांबावल्यार्ुळें र्ीं तुला सहजर्त्या चविारलें . प्रभादादा, तुझ्या
बोलण्यार्ुळें लचतकाताईला रार् आला पाहा! र्ाझ्यासाठीं तूं जर धनेश्वरपंतांना वाटे ल तें बोलूं लार्लास
तर कसें होईल बरें ? तुझ्या जन्र्ािें सुख लचतकेच्या वचडलांच्या हातीं आहे हें चवसरूं नकोस!

प्रभाकर : ताई, भलत्या प्रसंर्ीं काय भलतें काढलें स हें ? र्ाझ्या जन्र्ाच्या सुखािी र्ला तुर्च्या क्षणभराच्या

सुखापुढेंसुद्धां कांहीं ककर्त वाटत नाहीं. र्ालतीताई, हा प्रभाकर म्हणजे धुंचडराजपंतांच्या घरच्या

उष्टावळीवर वाढले ला तुम्हां सवांिा एक जन्र्ािा र्ुलार् आहे . तुझ्या आईबापांनीं आईबापाचवरचहत पोरका

झाले ल्या, अन्नाला र्ोताद होऊन भटकणाऱया अशा एका अनाथाला अन्नाला लावलें , आचण त्या भणंर्
पोरािा सर्ाजाला हा सुचशचक्षत प्रभाकर करून दाखचवला. ताई, तुर्च्या सुखासाठीं र्ला वाटे ल ते कष्ट
करायला नकोत का? धनेश्वर पाजीपणानें तुझ्या जन्र्ािें र्ाते रें करायला तयार झाला असतां लचतकेच्या

लोभानें या वेळीं र्ी तोंडाला खीळ घालू न बसू?
ं लचतका र्ला जीव कीं प्राण आहे ; ब्रह्मांडाच्या तुलनेनें र्ी
चतिें र्ोल करीन; पण र्ाझ्या र्ालतीताईच्या सुखापुढें र्ात्र र्ला लचतकेिी आठवणसुद्धां व्हायिी नाहीं. या

वेळीं र्प्प बसण्याबद्दल र्ला लचतकेसारखा सुंदर लांि धनेश्वरानें दे ऊं केला तरी तें र्ला नको आहे .

र्ालतीताई, लचतकेसारख्या नखचशखान्त सवांर्सुंदर अधांर्ीला या वेळीं र्ाझ्या दृष्टीनें तुझ्या नखािीचह
सर येत नाहीं. र्ाझ्या ताईच्या सुखाच्या होळींत हृदय होरपळू न चनघत असतांना लचतकेच्या प्रेर्ळ दृष्टीिी

िंचद्रका र्ला काय सुख दे णार? लचतका आचण प्रभाकर यांच्या लग्नांतला लाजाहोर् र्ालतीताईच्या

सुखािी चिता पेटवून र्ी उरकून घेऊं का? नाहीं, ताई, तुला चनवाणीिें सांर्ून ठे वतों, कीं र्ालतीच्या
क्षणर्ात्राच्या सुखावरून लक्षावचध लचतका आचण कोट्यवचध प्रभाकर नु सते ओंवाळू न फेंकून द्यायला र्ी
केव्हांचह तयार आहें .

लहिका : [स्वर्त] शाबास, प्रभाकर! एवढ्ार्ुळेंि तुर्िी योग्यता र्ला चकती तरी र्ोठी वाटते! बंघू का
यांच्याकडे एकदां डोळे भरून? हो, पण यांिें तोंड न पाहण्यािी प्रचतज्ञा र्ोडायिी नाहीं का अशानें? पण

तसेंचह नव्हे ; कारण तोंड दाखचवणार नाहीं अशी प्रभाकरांिी प्रचतज्ञा आहे ; र्ला त्यांच्याकडे पाहायला काय
हरकत आहे ? पण नको; यांच्याकडे पाचहलें तर या वेळीं यांच्याशीं बोलण्यािा र्ोह र्ला आवरणार नाहीं,
आचण बाबांनीं र्ला कोणाशीं बोलूं नकोस म्हणून बजाचवलें आहे . असा त्यांिा आज्ञाभंर् करणें योग्य नाहीं.
शंभर अंक र्ोजून हा आनंदािा आवेर् नाहींसा केला पाचहजे. [ उघड] एक, दोन, तीन, िार—

अनु क्रम

मालिी : लचतकाताई, रार् आला म्हणून शंभर अंक र्ोजायला लार्लीस वाटतें?
लहिका : [स्वर्त] रार् र्ेला म्हणून र्ात्र शंभर अंक र्ोजतें आहें खरी.
मालिी : दादा, पाचहलें स? तुझ्या बोलण्यानें ताईला वाईट वाटलें .
प्रभाकर : त्याला कोण काय करणार! जाऊं दे त. काका, आजवर या प्रभाला तुम्ही र्ुलाप्रर्ाणें वार्वीत
आलां, त्या हक्कानेंि र्ी आतां तुम्हांला बजावून सांर्तों, कीं कतासवरता र्नु ष्ट्य या नात्यानें घरािी सर्ळी
जबाबदारी आतां र्ाझ्यावर आहे . र्ालतीताईिें असें लग्न र्ी होऊं दे णार नाहीं. ताई, तूं चनकित ऐस. असा

त्या धनेश्वराकडे जातों. त्या पाजी हरार्खोरािीं हजारों पापी कुलं र्डीं बाहे र काढू न त्यािे दांत त्याच्या
घशांत कोंबतों.

मालिी : दादा, र्ाझ्यासाठीं असें कांहीं करशील तर र्ाझ्या र्ळयािी शपथ आहे ; आईच्या आणखी बाबांच्या
पायांिी तुला शपथ आहे .

प्रभाकर : र्ालती, काय घातकी र्ुलर्ी आहे स तूं! भलत्या वेळीं अशी शपथ घालायलाधुंहडराज : र्ालती, प्रभा, धनेश्वरांच्या र्नाला जर कुणीं दु खचवलें तर घरावर तुळशीपत्र ठे वन
ू र्ला कुठें

तरी काळें करावें लार्ेल हें नीट लक्षयांत ठे वा. र्ी आतां उणेंअचधक बोलत नाहीं; पण तुम्ही पोरें र्ला चवष
खायिी पाळी आणणार असें र्ात्र आतां र्ला वाटायला लार्लें आहे . [जातो.]

मालिी : दादा, अखेर बाबा रार्ावले खरे! जा, आधीं जाऊन त्यांिी सर्जूत घाल पाहू ं !
प्रभाकर : ठीक आहे ! [स्वर्त] र्ालतीताईनें र्ला शपथ घातली तरी हरकत नाहीं; कानडी वेषानेंि घरांत
वावरून त्या धनेश्वरािी खोड र्ोडतों, आचण हें अनस्न्वत लग्न चफसकटवून टाकतों. [जातो.]
लहिका : र्ालतीताई, र्ीं पण जातें; नाहीं र्ाझ्यानें आतां तुझ्याकडे पाहवत.
मालिी : जा, पण उर्ीि जीवाला त्रास करून घेऊं नकोस.
लहिका : नांहीं. [ स्वर्त] आतां जातें आचण बाबांिी भेट घेतें. बाबांना काय म्हातारिळ भरला कीं काय?
[जाते.]

मालिी : तुम्ही असे स्तब्ध कां? बोलत कां नाहीं?
मनोिर : र्ालती, झाला हा प्रकार झाल्यावर तुझ्याशीं र्ी काय बोलूं ? र्ला जें चविारािें आहे तें तुला
कोणत्या शब्दांनीं चविारूं? र्ालती, र्ी तुला काय चविारूं हें र्ला नीट सर्जावून दे . र्ाझ्या र्नःस्स्थतीिी
तूंि र्ला नीट कल्पना करून दे .
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मालिी : तुम्हांला असें चववंिनेंत पडण्यािें काय कारण आहे बरें ?
मनोिर : कारण? अवघ्या जीचवतािें जें कारण तेंि कारण! र्ालती, झाले ल्या प्रकारार्ुळें र्ी र्ोठ्या

आपिींत येऊन पडलों आहें . र्ाझ्या र्नोवृिींिा आवेर् इतका तीव्र झाले ला आहे ; कीं तो कसा व्यक्त करूं
हें ि र्ला कळे नासें झालें आहे . र्ालती, र्ाझी आपचि म्हणजे कांहीं राष्ट्रीय आपदा नव्हें ककवा एखादें

सार्ाचजक संकट नव्हे . प्रस्तुत पचरस्स्थतींत कहदी तरुणांिी जबाबदारी र्ी पूणुपणें जाणून आहें . प्रेर्ार्ुळें
उद्भवले ले वैयस्क्तक शोकावेर् र्ुक्तकंठानें व्यक्त करण्यािा हा काळ नाहीं हें र्ला पटतें. पण राष्ट्रीय
संकटांच्या चविारांत व्यक्तींिीं दु ःखें अचजबात भासेनाशीं होतात असें र्ात्र र्ुळींि नाहीं. सवांर् व्याधीनें

चवकल झाले लें असलें तरी करंर्ळी कापल्यािें दु ःख चतिें चतला व्हायिें तें होतेंि. र्ालती, तुझ्या

वचडलांच्या आतांच्या उद्र्ारांवरून र्ाझ्या भावी आयुष्ट्यािी कल्पना र्ला एकाएकीं भयाण वाटू ं लार्ली
आहे .

मालिी : र्नोहर, र्ी लचतकाताईसारखी नेहर्ीं बोलत नसलें तरी र्ाझ्या र्नािी परीक्षा तुम्हांला अजून

झाले ली नाहीं का? बाबांनीं कांहीं जरी र्नांत आणलें , तरी र्ाझ्या चवनंतीिा ते अर्दींि अनादर करतील
का?

मनोिर : र्ालती, या संसारांत अर्दीं सार्ान्य सत्येंि अनु भवाच्या कडवटपणानें कधीं कधीं आपल्या
प्रत्ययाला येत असतात. हजारों बेळां कानांवरून र्ेल्यार्ुळें त्या सत्य चसद्धान्तािे शब्द आपल्या र्नाशीं

अर्दीं रुळल्यासारखे होऊन बसतात, आचण त्यार्ुळें त्या सत्यािी उग्र तीव्रता आपल्याला अनु भवावांिन
ू
र्ुळींि वाटत नाहीं. पण अर्दीं ओळखीच्या वाटे वरच्या धोंड्यािी सहज िालतांना पायाला जशी जबर ठें ि
लार्ते, त्याप्रर्ाणे संसाराच्या प्रवासांतचह एखादे वेळीं अशा साध्या सत्यावर जीव अनु भवानें ठें िाळू न पडतो,

अर्दी आजन्र् प्राणास्न्तक यातना भोर्ीत राहतो. र्ालती, र्ाझ्या भावी आयुष्ट्यांत र्लाचह अशा एका
सार्ान्य सत्यािा पडताळा पटण्यािी र्ाझ्या र्नांत आज भीचत उत्पन्न झाली आहे .
मालिी : कोणतें असें सत्य तें?
मनोिर : र्ालती, स्पष्टोक्तीिी क्षर्ा कर. चस्त्रयांिा स्वभाव िंिल असतो हें ि तें सत्य. र्ालती, र्ालती, हें

सत्य व्यवहारज्ञ जरी खऱया नाण्याप्रर्ाणें उपयोर्ांत आणीत असले तरी र्ी आजपयंत त्यास खोटें ि र्ानीत
आलों आहें –

(रार् – जंर्ला, ताल – चत्रताल.)
या िंिला नारी । वदती नर र्र्चत सवु ते तार्सी भारी ॥ ध्रु० ॥
स्त्रीदाचक्षण्या दे चत न थारा । दु चरतें धरा र्ळवीचत ते सारी ॥ १ ॥
स्वपापर्ंधें दू षचवती ते । चवतता चदशा जचर चनर्ुला िारी ॥ २ ।
र्ालती, र्ालती, या सत्यािा चवषारी अनु भव र्ला येणार नाहीं ना?
मालिी : पुरुष अधीरप्रकृचत असतात या सत्यािा र्ला र्ात्र अनु भव आला खरा.
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मनोिर : र्ालती, एकाएकीं र्न बावरल्यार्ुळें चविारसरणींत कुठें िूक होत असेल तर र्ला क्षर्ा कर.

र्ालती, तुझ्या वचडलांिा आजिा आग्रही चनिय आचण तुझी प्रेर्ळ चपतृभस्क्त हीं एकदर् लक्षांत घेतलीं

म्हणजे र्नाला असें वाटू ं लार्तें कीं, एखादे वेळीं तूं वचडलांच्या र्नाला दु खचवण्यापेक्षां त्यांच्या

म्हणण्याप्रर्ाणें वार्ायला तयार होशील. र्ालती, हा चविार र्नांत आला म्हणजे भावी कालािी भीषण
कल्पना डोळयापुढें उभी राहू न चििवृचि अर्दीं व्याकुळ होऊन जाते. र्घांपासून या र्नःक्षोभानें र्ी इतका
चवषण्ण झालों आहें ; कीं एकाएकीं जीचवतािे सवु प्रयत्न र्ला नीरस वाटू ं लार्ले आहे त. तुझ्या वचडलांनीं
आपला आग्रह शेवटास नेला तर र्ाझ्या आशेिाचह शेवट झालाि म्हणून सर्ज!

मालिी : र्नोहर, असें बोलणें आजच्या स्स्थतीला शोभण्यासारखें नाहीं खरें , पण तुम्हांला धीर दे ण्यासाठीं

म्हणून जरा चनभीडपणानें र्ी बोलतें; तुर्च्याशीं चववाह करण्यािें तुम्हांला शपथपूवुक विन चदलें तर र्ाझ्या
र्नोवृिीबद्दलिा तुर्िा अचवश्वास दू र होईल का?

मनोिर : र्ाझ्या अधीर र्नाच्या सर्ाधानाला एवढा एकि खात्रीिा आधार आहे . र्ालती, असें उदार विन
तूं र्ला दे शील का?

मालिी : र्ोठ्या आनंदानें! र्नोहर, या संसारांत प्रेर् हें ि परर्े श्वरस्वरूप आहे . त्या परर्े श्वरस्वरूप प्रेर्ािी
शपथ घेऊन तुम्हांला हें विन दे तें, कीं ही र्ालती, आजन्र् आपल्या िरणांिी दासी आहे .
(रार् – र्ौडर्ल्हार, ताल – चत्रताल.)
हृदयसुर्न हें वाहतसें । धवल जें चदसे ।
युत र्ृदुवणें असे। पचरर्लें रसें ॥ ध्रु० ॥
चर्सळु चन रे णु िरणरकज अपुल्या ।
सर्रसचि व्हावया चजव चशवीं तसें ॥ १ ॥
विनासाठीं हस्तस्पशु न केल्याबद्दल कुर्ाचरकेच्या संकोिवृिीला क्षर्ा करा. ही विनाच्या चनियािी

दु बुलता नसून अचभजातवृिीिी प्रबलता आहे . र्नोहर, र्ालती आपल्याखेरीज दु सऱयाला वरणार नाहीं. या
विनाला प्रत्यक्ष परर्े श्वर साक्ष आहे .

[दोघेंचह जातात.]

❧❧❧

प्रवेश हिसरा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : तंबोरा घेऊन बसले ला र्हे श्वर.]
मिे श्वर : [स्वर्त] या घनश्यार्ाच्या कारस्थानार्ुळें काय चवचित्र पचरस्स्थतींत येऊन पडलों आहें र्ी! हे

खेळ करायला या सैतानाला र्ी बरा चरकार्टे कडा सांपडलों! भरले ल्या पोटाच्या भांडवलावर चरकाम्या

डोक्यांत सैतान आपला कारखाना घालतो, हें या एकंदर प्रकारावरून र्ला खरें वाटायला लार्लें आहे . या

धनेश्वरािी लचतका र्ला चर्ळवून दे ण्यािें कबूल करून त्यानें या घरांत र्ला आणून सोडला खरा; पण

अजून एकदां तरी ती लचतका दृष्टीस पडली असेल तर शपथ! इथला कायुक्रर् अर्दींि चनराळा होऊं
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पाहात आहे . सकाळपासून संध्याकाळपयंत शेवटच्या िरणाला ‘र्ीराके प्रभु चर्चरधर नार्र’ जोडू न रंर्ेल

ठु ं बऱया भस्क्तरसांत कोळायच्या आचण आंधळयाप्रर्ाणें चदवसािी रात्र करायिी! चजभेला कानडी कुलू प!
सेवल
े ा ऋचद्धचसद्धीसारख्या या इंदु आचण कबदु ! काय एकेकीिें रंर्-रूप आहे पण! चस्त्रयांच्या सौंदयातल्या

सवु वैर्ुण्यांिीं स्र्रणासाठीं हीं चवधात्यानें टांिणें तर करून ठे वले लीं नसतील कदाचित्? त्यांिीं तीं नाकें,
तें डोळे , तो काळाकुळकुळीत रंर्! छे ः छे ः! कोणा तरुणांिे र्ळे कापण्यासाठीं परर्े श्वरानें हीं कृष्ट्ण

कारस्थानं करून ठे वलीं आहे त नकळे ! या दोघींच्या किाट्यांत चदवस काढणें र्ोठें कठीण आहे . आचण
धनेश्वरािे ते कार्द लांबचवल्याखेरीज हा वनवास आटपायिा नाहीं आचण लचतका लाभायिी नाहीं, असें
तर घनश्यार् सारखा बजावीत सुटला आहे ! आतां या आंधळया अवतारानें वावरून हें िौयुकर्ु उरकायिें

कसें? िला, आली ही इंदुनार्क काळी कर्ुकटकट! आतां अर्दीं चविारर्ग्न असल्यासारखें बसावें झालें .
[इंदु प्रवेश कचरते.]

इंिंु : [स्वर्त] र्े ली कटकट म्हणतात ती ही अशी! धनेश्वरकाका आर्च्या लग्नािी तर कधीं र्ोष्ट काढीत
नव्हते ि, पण अलीकडे चनदान लचतकाताईच्या लग्नािी तरी वाटाघाट करूं लार्ले होते; पण आतां तें सारें

र्ार्ें पडू न काका स्वतःिेंि लग्न लावायिा बोजवारा र्ांडून बसले ! आतां लचतकाताईच्याि लग्नािें चजथें

नांव चनघत नाहीं चतथें आर्च्या लग्नािा काय पाड! तरी कबदु ताईला र्ी नेहर्ीं सांर्त आलें ; कीं आपलीं
लग्नें आपणि जर्चवलीं पाचहजेत! आतां काय होईल तें होवो, र्ी तरी आपलें लग्न जर्चवणार झालें !
[रार् – चबहार्, ताल – चत्रताल.]
चर्ळचवतें त्वचरतचि नवरदे व । हृदकयिी र्र्त सकल जणु ठे व ॥ ध्रु० ॥
र्ुरुजन लाचवचत चववाह तोंवचर । चनघे धीर नि र्ातें ॥ १ ॥
या र्े ल्या रूपािी अडिण पडते , त्यार्ुळें अर्दीं नाइलाज झाला आहे . कुठें स्थळ बघावें हें ि कळत नाहीं

र्े लें! हे दोघे कानडी बरे आले आहे त आयते घरीं िालू न. पण यांच्यांत आधीं कुणाला चविारावें बरें ? तो
होळस म्हातारा कीं तो आंधळा तरुण? त्या डोळसापेक्षां हे ि बरे . कारण आपलें रूप नाहीं िांर्लें ; आचण तें

कांहीं यांना चदसायिें नाहीं. ते व्हां यांच्याजवळि काढावी र्ोष्ट झालें . [जवळ जाऊन] कार्ण्णा, अहो
कार्ण्णा, अहो काकांच्या लग्नािें ठरलें .

मिे श्वर : कुणाच्या लग्नािें ठरलें ? काय म्हणालीस तूं?
इंिंु : अर्बाई! तुम्ही िांर्लें र्राठी बोललांत आतां! र्राठी येत नव्हतें ना तुम्हांला?
मिे श्वर : [स्वर्त] घात झाला! [उघड] इंदुबाई, जीभ जरा िांिरली इतकेंि. बाकी र्ला र्राठी र्ुळींि
बोलतां येत नाहीं. दे वाशपथ र्ला र्राठी एक अक्षरसुद्धां बोलतां येत नाहीं.

इंिंु : अहो, अजूनसुद्धां र्राठींत बोलतां आहांत ना िांर्ले ! दर् खा, आतां अशी जाऊन बाबांना सांर्तें, कीं
या र्वईबुवांना र्राठी िांर्लें बोलतां येतें म्हणून.

मिे श्वर : थांब इंदु, असा र्ाझा र्ळा कापूं नकोस! तुझ्या पायां पडतों. काय वाटे ल तें झालें तरी हें
धनेश्वरांना सांर्ूं नकोस.
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इंिंु : नाहीं सांर्ायिी; पण एका अटीवर.
मिे श्वर : कोणती अट?
इंिंु : तुम्हीं र्ाझ्याशीं लग्न केलें पाचहजे.
मिे श्वर : [स्वर्त] अरे बाप रे ! घातवार, व्यचतपात, संक्रांत, ककक्रांत, र्रीआई, बारावा बृहस्पचत,
साडे साती, सारीं एकदर् उपटलीं!

इंिंु : काय हो, कबूल आहे का ही अट तुम्हांला? करतां का कबूल र्ाझ्याशीं लग्न करण्यािें? नाहीं तर
अशी या पावलीं काकांकडे जातें–

मिे श्वर : तुझे पाय धरतों; र्ला चविार करायला तरी वेळ दे .
इंिंु : चविार कसला करायिा त्यांत? र्ी का म्हातारीकोतारी आहें ? का रूपानें वाईट आहें ?
मिे श्वर : [स्वर्त] अवदसा काय डोळयादे खत थापा र्ारते आहे ! पण आतां चहच्या रूपाकडे डोळे झांक
केलीि पाचहजे; नाहींतर हा आंधळे पणाचह चहच्या नजरे स यावयािा. ठीक आहे , तूतु चहला थाप द्यावी झालें .
आज या घराला रार्रार् ठोकण्यापेक्षां घटकाभर हा जु लर्ािा रार्रार् पत्करला.
इंिंु : कां? कसला चविार करतां? र्ी सुंदर नाहीं असें का वाटतें तुम्हांला?
मिे श्वर : वः! तुला सुंदर न म्हणायला र्ाझे डोळे फुटले का आहे त?
इंिंु : र्र् आतां अडिण कोणती राचहली?
मिे श्वर : तूंि आतां चविार कर नीट! अर्, र्ी असा आंधळा. आंधळा नवरा िाले ल का तुला?
इंिंु : र्ला आंधळा नवरा िाले ल, र्ुका िाले ल, पांर्ळा िाले ल. कसा क असेना, र्ला कुंकवाला धनी
पाचहजे.

मिे श्वर : चशवाय र्ुख्य अडिण दु सरीि आहे . तूं अशी र्रीब; र्ी तर बोलू न िालू न चभकारी; त्यांतून असा
आंधळा! आपला िचरताथु तरी कसा िालायिा पुढें ?

इंिंु : अर्दीं चभक्षा र्ार्ून पोट भरूं प्रसंर् आला तर. तुम्हांला र्ातां येतें िांर्लें . कुठें चह एकतारी घेऊन

बसलों तरी पोटापुरतें चर्ळे ल आपल्याला. चशवाय तुम्ही आंधळे असल्यार्ुळें लोकांना तुर्िी दया पण येईल
चततकी.
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मिे श्वर : लोकांना दया यायला आंधळे पणािी कांहीं जरूर नाहीं. नु सता तुझा नवरा या नात्यानें जो पुरुष
उभा राहील त्यािी साऱया जर्ालाि दया येईल म्हणा!

इंिंु : हं , हें कुस्त्सतपणािें बोलणें कां चनघालें आतां? तुम्हांला कुणीं सांचर्तलें आहे वाटतें, कीं र्ी चदसायला
आपली अशीतशीि आहें म्हणून?

मिे श्वर : कोणीं कांहीं सांचर्तले लें नाहीं र्ला. आचण सर्ज, तूं फारि कुरूप असलीस, तुझा रंर्

काळाकुळकुळीत असला, तुझी नजर चतरळी असली, तुझी र्ान चतरपी असली, तुझ्या तोंडावर ते हतीस

कोटी दे वांिा कचबला र्ुक्कार्ाला उतरला असला, तुझे डोळे एकदां नीट बसवल्यावर बाहे र काढू न
ब्रह्मदे वानें पुन्हा वरच्यावर अलर् ठे चवल्यार्ुळें बटबटीत असले , तुझी हनु वटी शेवटाशीं दीडदोन बोटें
िौकोनी कापून काढल्यासारखी असली, तुझे हातपाय धडाला चखळयांनीं ठोकून चिकटवल्यासारखे लु ले
चदसले —

इंिंु : सांचर्तलें कुणीं हें सारें यथांबज
ु वणुन तुम्हांला?
मिे श्वर : सर्ज म्हणून म्हटलें होतें ना र्ीं? र्ी म्हणत होतों, कीं सर्ज, तूं जरी अशी असलीस, तरी र्ला

काय वाईट वाटायिें त्यांत? आंधळयाच्या दृष्टीनें पचद्र्नी आचण शूपुणखा ही चवजोड जोडी एकरूपि
असते.

इंिंु : बरें , र्र् र्ाझ्याशीं लग्न करण्यािें शपथेवर विन दे तां ना? पाहा, नाहीं तर अशी चनघालें काकांकडे !
मिे श्वर : [स्वर्त] आर्िी प्रीचतचववाहािी पुरी हौस चफटण्यािा रंर् चदसतो! नायकानें नाचयकेच्या
संकटािी भीचत दू र केल्यार्ुळें प्रीचतचववाह घडू न आल्यािीं नाटककादं बऱयांतून कैक उदाहरणें सांपडतील;
पण नाचयकेनें नायकाला संकटािी भीचत घालू न घडवून आणले ला हा पचहला प्रीचतचववाह आहे !
इंिंु : कार्ण्णा, कबूल करतां कीं नाहीं एकदर्? घेतां की नाहीं शपथ?
मिे श्वर : घेतों, घेतों शपथ! ऐक नीट—
इंिंु : नु सतें ऐक नाहीं. हातावर हात ठे वन
ू शपथ घेऊन, विन द्या. दे वाब्राह्मणांिी शपथ घ्या िांर्ली.
मिे श्वर : [चतिा हात धरून] दे तुझा हात पाहू ं ? हं ! हे स्वर्ुस्थ दे वांनो आचण हे स्वर्ाखेरीज दु सरीकडे
चखतपत पडले ल्या चपतरांनो, तुर्च्या साक्षीनें या इंदूला र्ी चतच्याशीं लग्न करण्यािें विन दे तों. इंदु, झालें
ना तुझ्या र्नासारखें? बोलत कां नाहींस?

इंिंु : र्ी आतां लाजले आहें ! या वेळीं र्ाझ्या र्ालांवर र्ुलाबी रंर् िढला आहे .
(रार् – काफी, ताल – धुर्ाळी.)
चकचत दु भाग्य तुर्िें दृचष्टि अंधा झाली ॥ ध्रु० ॥
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नि पळ आरक्त या र्ाकल अभार्ी चखळली ॥ १ ॥
नि तारुण्याचिया क्षण प्रभातीं रर्ली ॥ २ ॥
नि उकलाया कशी कूट र्ुलाबी झटली ॥ ३ ॥
दृक्शल्याचवण या स्वत्व र्ुलाबा न र्ुळीं ॥ ४ ॥
मिे श्वर: हें बघ, दृष्टीलाि कळण्याजोर्े हे जे शृर्
ं ाचरक फेरफार होत जातील ते यापुढें वेळेवर र्ला शब्दानें
कळवीत जा. बरें , र्ला र्राठी येतें हें कुणाला सांर्णार नाहींस ना?

इंिंु : आतां कशी सांर्ेन र्ी? िला आतां, अर्दीं चनधास्त राहा. [जाऊं लार्तात.] (स्वर्त) आतां हें लग्न

जर्ल्यािें कबदु ताईला केव्हां सांर्ेनसें झालें आहे र्ला! हें ऐकतांि कबदु ताईला र्त्सरानें सुिेनासें होईल
अर्दीं! काय आनंदािा चदवस उर्वला तरी हा आज! [उघड] हं , असे जपून िला.

मिे श्वर : िला, (स्वर्त) र्ीराके प्रभु चर्चरधर नार्र! तुझ्या नांवावर फसून काय संकटांत येऊन पडलों हा

र्ी! बाकी घरांतली र्ाचहती चर्ळवायला हें िांर्लें साधन हातीं आलें आहे . धनेश्वरािे कार्द हस्तर्त
करायला आतां वेळ लार्णार नाहीं.

इंिंु : िला सावकाश. (स्वर्त) कबदु ताई कुठें भेटेल कुणाला ठाऊक!

[जातात.]

❧❧❧

प्रवेश चवथा
[स्थळ : धुंचडराजािें घर; पात्रें : र्ालती व धुंचडराज.]
धुंहडराज : र्ालती, र्ालण, र्ालती!
मालिी : काय, बाबा?
धुंहडराज : र्ालती, बेटा, तूं, बोलत कां नाहीस? बाळ, र्ाझ्यावर रार्ावली का आहे स?
मालिी : बाबा, र्ी बोलूं का? बोलतेंि र्ी. तुम्ही फटचदशी बोलूं नकोस म्हणायच्या आधींि र्ला बोलायिें
तें बोलूं का? म्हणजे तुर्िें सांर्णें र्ोडण्यािें तरी र्ाझ्या कपाळीं यायिें नाहीं. पण बाबा, र्ी तुम्हांला बोलूं
तरी काय?

[रार् – केदार, ताल – चत्रताल.]
भाव चवरोधी प्रकट व्हावया । झटचत शब्दरूपें वदनीं या ॥ ध्रु ० ॥
वदन सदन हें नि शांतीिें युद्धक्षेत्र सजे या सर्या ॥ १ ॥
शब्द न सजचवचत एकर्ेकां झुंजचत वचधती शर्ती वांया ॥ २ ॥
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र्ाझे जन्र्दाते म्हणून तुर्च्या र्ळयांत ‘बाबा’ म्हणून प्रेर्ानें चर्ठी र्ारूं कीं र्ाझ्या र्ळयाला फांस बांधायला

तयार झालां म्हणून तुर्च्यापासून दू र तोंड लपवून बसू?
ं आजवर प्रेर्ानें र्ाझी जोपासना केलीत त्याबद्दल

तुर्िी उतराई कोणत्या शब्दांनीं होऊं? उद्यां र्ाझ्या जन्र्ािा सत्यानास करत आहां म्हणून तुम्हांला कठोर
तरी कोणत्या शब्दांनीं बोलू ? तुर्च्या तोंडाकडे रार्ानें पाहीन म्हटलें तर तुर्िी आतांपयंतिी उदार र्ाया

आठवून डोळयांत आसवें उभीं राहतात, आचण तुर्िी र्ुलर्ी म्हणून पायांवर डोकें ठे वूं लार्लें तर आतांच्या
बोलण्यावरून तुम्हीं र्ला पायांखालीं तुडवून टाकाल अशी धास्तीं वाटतें. तुर्च्यापासून दू र उभी राचहलें

तर र्ायेनें र्ाझ्या डोळयांतलीं आसवें पुसून टाकायला दु सरें कोणी नाहीं म्हणून वाईट वाटतें, आचण तुर्च्या
पदराखालीं तोंड लपवायला आलें तर र्र्ते नें तोंडावरून हात चफरचवतां चफरचवतां िटकन् र्ाझ्या कपाळािें

कुंकू पुसून टाकाल अशी भीचत वाटतें. बाबा, र्ाझें लग्न जर्चवतां आहां या आनंदानें र्ी तुर्च्या र्ळयांत

चर्ठी र्ारूं, कीं आपल्या र्ळयांतल्या ताइतासारखी र्ालती वृद्ध पतीच्या र्ळयांत बांधूं नका म्हणून तुर्च्या
पायांशीं चर्ठी र्ारून बसू?
ं कपाळीं कुंकंू लाभतं आहे म्हणून हं सायला लार्ू,ं कीं कपाळ फुटलें म्हणून रडत

बसू?
ं बाबा, तुर्िें र्न इतके प्रेर्ळ, आम्हां र्ुलांना आईपेक्षांचह तुर्िा ओढा अचधक; आणखी आज एकाएकीं
असे चनदु य, असे कठोर, चनष्ठुर, पाषाणहृदयी कसे हो झालां? ही कसाबकरणी तुम्हांला कुणीं हो
चशकचवली?

धुंहडराज : [एकदर् र्ालतीला साष्टांर् नर्स्कार घालू न, र्ुक्तकंठानें] र्ालती, बेटा! र्ला क्षर्ा कर.
र्ालती, र्ी तुझा अनंत अपराधी आहें . र्ालती, र्ला क्षर्ा कर.

मालिी : बाबा, हें काय. उठा. र्ाझ्या पायां पडतां? उठा, बाबा.
धुंहडराज : बाळे , र्ला अभय चदल्याखेरीज र्ी तुझे पाय सोडणार नाहीं. र्ालती, र्ला क्षर्ा कर.
मालिी : बाबा, बाबा, हें काय? बरें असें? र्ाझ्या र्ळयािी शपथ आहे तुम्हांला! बाबा, हा काय प्रकार
आहे ? र्ला सांर्ा तरी. [धुंचडराज उठू न उभा राहतो.]

धुंहडराज : र्ालती, तुला काय सांर्ूं आचण कोणत्या तोंडानें सांर्?
ूं बाळे र्ालती, र्ालती, आपल्यावर
आकाश कोसळलें र्! आपल्या घरावर आर्ीिा पाऊस पडला! बाळे , आपण ठार बुडालों! बाळे ,
र्ाझ्याच्यानें बोलवत नाहीं. र्ालती, र्ालती, र्ी काय करूं? कुठें जाऊन तोंड दडवू?
ं र्ालती, बाळे , हें
काय झालें !

मालिी : पण बाबा, हें काय झालें तें र्ला सांर्ा तरी. बाबा, रडू ं नका. बाबा, र्ला भीचत वाटते हो! बाबा,
र्ला सांर्ा काय झालें ते आधीं!

धुंहडराज : बाळे , घरांतल्या घरांत र्ोठ्यानें बोलायिी सुद्धां िोरी झाली आहे . एक अक्षर कुणाच्या कानावर
र्ेलें तर आपल्या घरादारािा सत्यानास होईल. बाळे , इकडे ये. [चतच्या कानांत सांर्तो.] त्या चदवशीं

टे शनावर हा प्रकार झाला. तो कबूलजबाबािा कार्द त्या अचधकाऱयानें घनश्यार्ांच्या हातीं आणून चदले ला
आहे . आणखी आतां घनश्यार् म्हणताहे त कीं र्ालती धनेश्वरपंतांना चदली नाहींत तर तो कार्द र्ी

उघडकीस आणीन. बाळे असें झालें तर आपल्यावर ब्रह्मांड कोसळल्यावांिन
ू राहणार नाहीं. म्हणून
आपल्या हातीं नेऊन तुला खाटकाच्या घरांत लोटावी लार्ते! बाळे र्ी र्ाझ्या र्रणाला भीत नाहीं. र्ला
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तुरुंर्ांत घातला, फांशी चदली तरी तुझ्या सुखासाठीं र्ला कशािें कांहीं वाटणार नाहीं. पण र्ाझ्या
एकट्याच्या र्रणानें भार्त नाहीं. र्ी तुरुंर्ांत र्ेल्यावर आपल्या र्ुलाबाळांिें काय होईल? कैद्यािीं र्ुलें

म्हणून जो तो त्यांना दू र लोटील! लोक आपल्याला चहचडसचफचडस कां करतात हें सुद्धां त्या बापड्यांना
कळायिें नाहीं. बाळे , हें अपेश टाळण्यासाठीं र्ला अंर्िोरपणानें र्ार्ें राहू न तुला आपल्या हातीं चवचहरींत
ढकलावी लार्ते. तरि त्या घनश्यार्ांिें सर्ाधान होईल.

मालिी : बाबा, काय सांर्तां हें तुम्हीं! असें कसें हो झालें ?
धुंहडराज : बाळे , तुला सांचर्तलें हें सारें खरें आहे . एरवीं तुझा असा र्ळा कापायला खाटीक आहें का

कसाई आहें ? पण बाळे , र्ी लािार आहें ! र्ालती, र्ी या जर्ांत िोर ठरलों! दरोडे खोर ठरलों!

[र्ालतीला पोटाशीं धरून] बाळे , तुझ्यासारखीं अशीं रत्नें ज्याच्या हातापायांपाशीं पडलीं आहे त तो र्ी िोरी
करीन का? कुबेरािें भांडार दारावरून जाऊं लार्लें तरीसुद्धां ज्यानें तें नु सतें पाहण्यासाठीं तुर्च्यावरून
क्षणभर नजर हालचवली नसती तो दीडदर्डीच्या दाचर्न्यांिा लोभ करील का? बाळे , र्ीं अपराधी नाहीं, र्ी

नाडलों आहें . र्ी लबाड नाहीं, िोर नाहीं, बाळे , र्ीं कोणािा कांहीं अपराध केले ला नाहीं. बाळे , बाळे ,

आल्या जन्र्ांत र्ाझा एकि अपराध झाले ला आहे ! या व्यवहारी जर्ांत, या धूतु जर्ांत, बाळे , र्ी
भोळाभाबडा आहें , र्ी साधा आहें , र्ी वेडाबर्डा आहें , एवढाि काय तो र्ाझा अपराध आहे . र्ाझ्यांत

पांिपेंि नाहींत एवढाि काय तो र्ाझा र्ुन्हा झाला? आणखी म्हणून बाळे , र्ला असा भुदंड भरावा लार्तो
आहे . बाळे , तुझ्या जन्र्ािी र्ाती या र्ाझ्या हातांनीं कशी र् करूं? बाळे , तूं र्ला काय म्हणशील? जर् र्ला

काय म्हणेल? र्ालती, र्ालती, र्ी भांबावून र्ेलों आहें ! र्ी काय करूं? या संकटांतून कसा र् र्ुक्त होऊं?
र्ाझ्या कच्च्याबच्च्यांना कसा वांिवू?
ं

मालिी : बाबा, हें र्ला आधींि कां नाहीं साचर्तलें ? बाबा, र्ला कांहीं र्ाहीत नव्हतें म्हणूनि र्ी तुम्हांला

वाईटसाईट बोललें . वेडेंवांकडें बोलू न र्ी तुर्च्या काळजाला घरें पाडलीं. बाबा, बाबा, र्ला क्षर्ा करा.
बाबा, ही र्ालती र्ोठी चनष्ठुर आहें , िांडाळीण आहे . बाबा, र्ला ठाऊक नव्हतें हो! र्ी तुम्हांला नाहीं नाहीं
तें टाकून बोललें . बाबा, हें पाप र्ी कुठें हो फेडू ं ?

धुंहडराज : बेटा र्ालती, बाळे , तूं काय पाप केलें आहे स असें ? कांहीं नाहीं, कांहीं नाहीं. बाळे , र्ीि तुझा
र्ळा कापायला तयार झालों आहें . र्ालती, आतां आपलीं पोरें बाळें कुठें लपवून ठे वायिीं? र्ी करूं काय?

र्ालती, र्ला कांहीं सुिेनासें झालें आहे . चजवाला उकडल्यासारखें झालें आहे , र्ाझी कुसुर्, र्ाझी कुर्ुद,
र्ाझीं बाळें ! र्ालती, र्ी काय करूं? यांतून कसा सुटूं? र्ाझा धीर खिला र्!

मालिी : बाबा, र्ुळींि धीर सोडू ं नका! ही पाहा र्ालती तुर्च्या पायांशीं उभी आहे . आपल्या र्ुलांबाळांिे
जीव राखण्यासाठीं र्ाझ्या चजवािे हाल करून घ्यायला र्ी तयार आहें . धनेश्वराशीं लग्न करायला र्ालती
तयार आहें म्हणून खु शाल घनश्यार्ांना सांर्ून पाठवा. प्रेर्ानें पोसले ल्या या र्ालतीच्या दे हाच्या

रर्तभातािे घांस िारा; पण र्ाझ्या भावंडांिी उपासर्ार होऊं दे ऊं नका. बाबा, र्ी तुर्िी र्ुलर्ी आहें .
आर्च्या सुखासाठीं तुम्हीं काय काय केलें नाहीं? र्र् र्ाझ्या र्ोचजरवाण्या भावंडासाठीं र्लासुद्धां र्ाझ्या

सुखावर पाणी सोडायला नको का? बाबा, कांहींएक काळजी करूं नका. तुर्िा र्ुंतले ला र्ळा र्ोकळा
करण्यासाठीं, आपल्या लहान लहान भावंडांच्या सुखासाठीं, ही र्ालती धनेश्वरांच्याि काय पण एखाद्या
प्रेताच्या सुद्धां र्ळयांत र्ाळ घालण्यासाठीं स्वतःिें सुख पायांनीं तुडवीत आनंदानें िालू न जाईल.

अनु क्रम

[रार् – चर्यािा र्ल्हार; ताल – एक्का.]
स्वसुख तृणचि र्ाचनतें ।
जचर तें स्वजनसुखातें चवघ्न घडचवतें À
चसद्ध तुडचवण्यातें ॥ ध्रु ० ॥
र्त्कुलतरुसुफलांिें अवन न कचरतां तें ।
अपहारी जीवनरस उत्पाटन उचित तचर तयातें ॥ १ ॥
धुंहडराज : शाबास, बेटा र्ालती, शाबास! तुझ्यावरिें हें अचरष्ट टाळण्यासाठीं र्ाझ्या प्राणांिा सत्यानास

करून घ्यायला र्ी केव्हांचह तयार आहें ; पण र्ीं र्े ल्यानें आपल्या लें करांिें र्रण टळत नाहीं. आचण म्हणूनि
तुझा बळी द्यायला र्ी तयार झालों आहें ! र्ालती, र्ालती, चकती उदारपणा तुझ्या र्नािा हा!

मालिी : बाबा, र्ी तुर्िी र्ुलर्ी आहें . जा, र्ी सर्ाधानानें, आनंदानें, संतोषानें धनेश्वरांशीं लग्न करायला
तयार आहें असें घनश्यार्ांना आतांि जाऊन सांर्ा.

धुंहडराज : पण र्ालती, एक र्ोष्ट लक्षयांत ठे वायला र्ात्र चवसरूं नकोस. घनश्यार्ाच्या जुलर्ार्ुळें आपण
अशा लग्नाला तयार झालों आहों असें कुणाला कळतां उपयोर्ी नाहीं. चिचकत्सकपणानें िौकशी कचरतांना

फट्चदशीं कुणाला त्या कार्दािें कारण सर्जलें तर एकदर् सारा घात होईल. आपणि आपखु षीनें या
लग्नासाठीं धडपडतों आहों असें लौचककांत आपण दाखवायला पाचहजे. खरी र्ोष्ट बोलण्यािी
आपल्यालाि िोरी आहे .

मालिी : बाबा, त्यािी तुम्ही र्ुळींि काळजी करूं नका. धनेश्वरांिी श्रीर्ंती र्ला हवी म्हणून सांर्ायला र्ी
तयार आहें . लोक काय वाटे ल तें म्हणोत! बाबा, आतां आपण चनःसंर् झालों! दै वीं आलें तें सोंर् साजरें
करून दाखचवलें पाचहजे. बाबा, तुम्ही आतां कांहींएक र्नांत ठे वूं नका.

धुंहडराज : बाळे , र्र् या कार्ासाठीं जाऊं का म्हणून तुझा कसा चनरोप घेऊं?
मालिी : हो बाबा, तुर्च्याजवळ र्ाझें एक र्ार्णें र्ात्र आहे काय तें!
धुंहडराज : बाळ, काय र्ार्णें आहे तुझें [र्ालती खाली पाहते .] बेटा, बोलत कां नाहींस? काय र्ार्णें आहे
बाळ तुझें?

मालिी : एकदां र्नोहरांना भेटण्यािी र्ला परवानर्ी द्या. बाबा, तुम्हांला सवु र्ाहीत आहे ि.
धुंहडराज : खु शाल र्नोहराला भेट! जाऊं र्ी आतां?
मालिी : थांबा, थांबा, आणखी एक र्ार्णें राचहलें . बाबा, र्घािें र्ाझें सारें चनष्ठुर बोलणें र्ोठ्या र्नानें

चवसरून जा, आचण आपल्या लाडक्या र्ालतीला तोंड भरून एकदां आपला आशीवाद द्या; म्हणजे
र्नोहरांना भेटायला र्ला धीर घेईल. बाबा, र्ला तुर्िा आशीवाद द्या.

अनु क्रम

धुंहडराज : आशीवाद? र्ालती, हा घे [र्ालती धुंचडराजाच्या पायांवर डोकें ठे वते .] र्ाझा आशीवाद!
शास्त्राभ्यास नको, श्रुती पढु ं नको, तीथास जाऊं नको ।
योर्ाभ्यास नको, व्रतें र्ख नको, तीव्रें तपें तीं नको ।
काळािें भय र्ानसीं धरूं नको, दु ष्टाशीं शंकंू नको ।
ज्यािीया स्र्रणें पतीत तरती तो शंभु सोडू नको ॥
दे वराया तुझ्या राज्यांत असा काय रे अपराध आम्हीं केला कीं आम्हांला आपल्या दाराशीं आज असें

पचततांसारखे ओढू न आणीत आहे स? कुणाच्या कपर्मदकेिा कधीं लोभ धरला नाहीं, कुणाच्या र्नाला कधीं
दु खाचवलें नाहीं. चर्ळाली ती र्ीठभाकरी खाऊन दु सऱयांना र्ोकळया र्नानें आशीवाद चदले . दु सऱयािा पाय
लार्ला तरी आधीं आर्िा नर्स्कार घडला. त्या आर्िीं कां रे अशी दै ना व्हावी? हें नष्टियु आर्च्या
ललाटीं कां चलहू न ठे वलें स? अवघ्या पुण्याईिें हें ि का चनवाणीिें फळ? ऊठ र्ालती, र्ाझी साधीभोळी

पुण्याई अंर्ांत संिरून र्ी बोलतों आहें ! बेटा र्ालती, खु शाल धनेश्वराशीं लग्न लाव. तुझें लग्न होतांि
दे वादारीं धरणें धरून बसेन, आचण र्रून तुझ्या पोटीं येईन. बेटा र्ालती, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव! जा,

म्हाताऱया धनेश्वराशीं लग्न कर, नाहींतर अर्दीं एखाद्या प्रेताशीं लग्न लाव, तुझा संसार सुखानें साजरा
होईल. र्ालती, हृदय फोडू न, रक्त आटवून तुझ्या बापानें तुला आशीवाद चदले ला आहे ! तो खोटा

करण्यािी साक्षात् दे वाच्या बापािी प्राज्ञा नाहीं! िल, हु शार हो, आणखी पुसून टाक तीं आसवें. [चतिीं
आसवें पुसतो.]

मालिी : बाबा, इतक्या प्रेर्ािा आणखी पुण्याईिा हात आसवें पुसायला तयार असल्यावर घटकोंघटकीं
रडायला कोण तयार होणार नाहीं? संसारांत रडण्यािें दु ःख कधीं वाटत नाही; पण ऐन वेळीं अचधकारानें
आसवें पुसायला कोणीं नसतें म्हणून वाईट वाटतें.

धुंहडराज : चशवहर, कैलासनाथ! कौलासनाथ! [जातो.]
मालिी : [स्वर्त] काय ऐकलें , काय पाचहलें , आचण काय झालें हें ? झालें ! आतां काय राचहलें ? र्नोहरांना
भेटायिें, त्यांिी तसबीर – त्यांच्या प्रेर्ािी खूण – त्यांना परत करायिी, त्यांिा चनरोप घ्यायिा –

संसारािा चनरोप आचण सुखािाचह चनरोप – घ्यायिा! एवढा र्ाझा धीर कसा होईल? धनेश्वरांच्या

श्रीर्ंतीसाठीं र्ी तुम्हांला लाथेनें झुर्ारून दे त आहें असें र्नोहरांना कोणत्या शब्दांनीं सांर्?
ूं सुखाच्या
भरल्या संसारांतून आपल्या पावलीं कशी चनघून जाऊं? दे वा! र्ला या वेळीं धीर द्या! [कुर्ुद येते.]
कुर्ुदताई, कां रडते स बाळ?

कुमुिं : ताई, कुसुर्ताईनें हें बघ र्ाझें कुंकू चवसकटलें ! नीट रे खून लाव पाहू ं ?
मालिी : लावतें बरें . बाळ, जा कुंकवािा करंडा घेऊन ये.
कुमुिं : र्ी नाहीं जात करंडा आणायला! वाटें त कुसुर्ताई उभी आहे . तुझ्याि कपाळींिें थोडें कुंकू काढू न
र्ाझें कुंकू नीट कर.

अनु क्रम

मालिी : [स्वर्त] कुर्ुदताई, चकती वेळेवर र्ला सावध केलें स! [उघड.] लावतें अं, हलूं नकोस जरा.
[आपल्या कपाळािें कुंकंू चतच्या कपाळीं लावते.] अस्सें! पळा आता; जा खेळायला.

कुमुिं : ताई, अर्, तुझें कुंकू चवसकटलें पण! करंडा आणून लाव नीट पुन्हा बरें का? जाते.
मालिी : तथास्तु! [स्वर्त] कुर्ुदताई, तूं करंडा आणायला जाऊं लार्लीस म्हणजे आपली कुसुर्ताई

आड येते, पण र्ी कुंकवािा करंडा आणूं लार्लें तर र्ाझें दु दैव आड उभें राहातें. चवसकटले ल्या कुंकवानेंि
र्ला आतां र्ाझें सौभाग्य शृर्
ं ारायिें आहे ! र्नांत रार्राज्य योजून ठे वलें होतें; पण नचशबाला असा वनवास

आला! संपला सारा संसार! सर्ळया सुखािें, आशांिें, प्रेर्ािें ब्रह्मांड लोपून र्ेलें! आतां र्ाझ्याजवळ काय
राचहलें ? एक हा एवढा एकान्तांतला एकि अश्रु! बाबा चनघून र्ेले; हा अश्रु आतां कुणीं पुसायिा बरें ? वेडे
र्ालती, हा एकान्तांतला अश्रु आतां र्ालावरच्या र्ालावरि वाळायिा!
[रार् – चपलू , ताल – दीपिंदी.]
आलें नचशकब या चनःसार ।
र्नें सांत्वन अपुलें आपण करणें ॥ ध्रु ० ॥
श्वासा श्वास न चर्ळतां अंतचर । प्राप्त असे आतां चवरणें ॥ १ ॥
नयनजला नि कुणी िुंबाया । शोकदाचह ठरलें सुकणें ॥ २ ॥
[जाते.]

❧❧❧

प्रवेश पांचवा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : र्हे श्वर कांहीं कार्द पाहात बसला आहे .]
मिे श्वर : [स्वर्त] हे ि ते कार्द याबद्दल शंकाि नको. घनश्यार्ानें ज्या खाणाखु णा सांचर्तल्या त्या

एकसारख्या जर्ताहे त तर खऱया! हे कार्द म्हणजे लचतकेिें खरे दीपत्र, इंदूिी सोडचिठ्ठी, र्ाझी
लग्नकुंडली, काय वाटे ल तें! घनश्यार् बुचद्धवान् खरा! अंदाजानें या कार्दपत्रांिा पिा काय नेर्का सांर्ून
टाकला त्यानें! र्ोजून टाकावेत हे सारे एकदां कार्द झाले !

[कार्द िोरून र्ोजूं लार्तो. र्ार्ाहू न हळू ि कबदु येते.]

दबिंु : [स्वर्त] र्नाला कसा िटका लार्ून राचहला आहे सारखा! होय नव्हे म्हणतां म्हणतां इंदूनें आपल्या
लग्नािें जर्वूनि टाकलें आपलें . आंधळा असो, कानडी असो, पण कसा झाला तरी तो नवरदे वि! डोळे

नसले म्हणून र्ुंडावळया बांधतां येत नाहींत ककवा कानडी आहे म्हणून वरात काढतां येत नाहीं असें थोडें ि
आहे ! उद्यां चतिें लर्ीन उभें राचहलें म्हणजे र्ाझें पापि उभें राचहलें म्हणायिें! त्यांतून र्ी वडील बहीण!
आतां कसें खालीं र्ान घालणें आलें र्ला! या काटीनें काय खटपटी केल्या त्या कांहीं कळत नाहींत! र्ी
बघतें चविारून त्या कानडी म्हाताऱयाला. पण नाहीं, इंदूिा तोरा अशानें नाहीं कर्ी व्हायिा. का

कार्ण्णािेंि स्थळ लाभलें पाचहजे! पण हा काकांच्या खोलींतून र्ेला केव्हां बाहे र? र्ीं सारखी पाळत
ठे वली ती फुकटि र्ेली वाटतें? [पाहू न.] अर्बाई! हा तर इथे कसले से कार्द घेऊन – अर्बाई! िांर्ला
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दोन्हीं डोळयांनीं पाहात बसला आहे . आंधळा नव्हे हा! अन् काकांिें र्राठी कार्द वाितो आहे ! बरा दु हेरी

चतहे री सांपडला आहे आतां! [हळू ि त्याच्यार्ार्ें जाऊन उभी राहते.] कार्ण्णा, अहो कार्ण्णा, काय
कचरतां हो हें ?

मिे श्वर : [स्वर्त] अरे बाप रे ! [कार्द लपवून व डोळे चर्टू न र्ाऊं लार्तो.] ‘र्ीराके प्रभु चर्चरधर नार्र’
दबिंु : आतां र्ाण्यािा आव घालतां काय? काका, अहो काका!
मिे श्वर : [चतला नर्स्कार घालू न] “दु र्े दु घुट भारी तुजचवण संसारीं । अनाथनाथे अंबे करुणा चवस्तारी”

कबदु बाई, एका र्रीब, परदे शी आंधळयावर दया करा! ‘र्ुके आंधळे पांर्ळे आचण थोटे ’ या दु बुळांच्या यादींत

आम्हीं आंधळे दु य्यर् दजािे अचधकारी आहोंत. कोणीचह खु शाल डोळे चर्टू न आम्हां आंधळयांवर दया
करावी.

दबिंु : ही आंधळी कोकशबीर पुरे करा! या आंधळया सोंर्ानें र्ी कांहीं आतां फसायिी नाहीं. तुम्ही आंधळे पण
नाहीं, आचण तुम्हांला र्राठी पण िांर्लें येतें! काकांिे र्राठी कार्द िोरून िांर्ले दोन्ही डोळयांनीं पाहात
होतां ते?

मिे श्वर : हा प्रर्ाद र्ाझ्याकडू न अर्दीं नजरिुकीनें झाला. चनव्वळ नजरिूक! कबदु बाई, र्ाणसाच्या हातून
अशी नजरिूक होत नाहीं का कधीं?

दबिंु : तर तर! तुर्च्या स्वतःच्या नजरिुकीनें नव्हे , तर दु सऱयांिी नजर िुकवून तुम्ही हा कारभार करीत
होतां.

मिे श्वर : बरें , र्ाझ्याकडू न अपराध झाला खरा; पण तुम्ही र्ला क्षर्ा करणार नाहीं का?
दबिंु : करीन क्षर्ा; पण र्ाझ्याशीं लग्न करण्यािें विन द्याल तर क्षर्ा करीन.
मिे श्वर : [स्वर्त] अरे बाप रे ! चहला लग्नािें विन द्यायिें आतां! र्ी चर्रणीच्या धुराड्यांत पडू न कासावीस
होत आहें कीं आर्र्ाडीच्या रुळाखालीं र्ळा सांपडू न िेंर्रून र्रत आहें ? ज्वालार्ुखीच्या अस्ग्नरसांत

चशजून चनघत आहें कीं उिर ध्रुवावरच्या बफार्ुळें र्ोठू न जात आहें ? आकाश दु भर्
ं ून र्ी सदे ह वैकुंठाला
जात आहें कीं धरणीकंपांत र्डप होऊन र्ी अर्े चरकेंत प्रकट होत आहें ?

दबिंु : काय म्हटलें र्ीं? तुम्हीं र्ाझ्याशीं लग्न करण्यािें विन दे त असाल तरि तुम्हांला क्षर्ा करीन;
नाहींतर तुर्िीं शंभर वषे भरलींि म्हणून सर्जा!

मिे श्वर : ती कसली क्षर्ा? अहो, तुर्च्याशीं लग्न करण्यापेक्षां अचधक भयंकर चशक्षा ती कोणती उरली?

र्ाझीं शंभर वषें भरल्यािी तुम्हीं र्ला भीचत घालतां आहां; पण र्ी म्हणतों शंभर वषांिें दीघायुष्ट्य

तुर्च्यासारख्या सोबचतणीच्या सहवासांत घालचवण्यापेक्षां तशी तडकाफडकीं संसारयात्रा आटपले ली काय
वाईट?
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दबिंु : ही तुर्िी बोलण्यािी कारवाई नको आहे र्ला. घटकाभर असेंि म्हणा ना कीं र्ी आपली कुरूपि
आहें म्हणून—

मिे श्वर : घटकाभर? र्ी तर तुम्हांला घटकाभर सोडू न जन्र्भर कुरूप म्हणायला तयार आहें . कबदु ताई,
आपण आरशांत डोकावलें आहें का?

दबिंु : हातच्या कांकणाला कशाला हवा आरसा? आहें , र्ी अर्दीं कुरूप आहें ; पण इंदुताईला लग्नािें
विन दे तांना तुर्िे डोळे फुटले होते वाटते? इंदुताई ते वढी तुर्च्या नजरें त भरली आचण—

मिे श्वर : िुकतां आहां तुम्हीं कबदु ताई, इंदु नजरें त भरली ते व्हां र्ी चतच्याकडे आंधळयाच्या दृष्टीनें पाहात
होतों हें चवसरतां तुम्हीं!

दबिंु : पण खरोखरिे आंधळे कांहीं नव्हतां तुम्हीं! इंदुताईपेक्षां र्ी रूपानें वाईट आहे ?
मिे श्वर : तुम्हीं दोघी सख्ख्या बचहणी! तुर्च्यांत सरसचनरस कसें ठरचवतां येणार? प्रत्येक व्यंर्ाला व्यंर्
आचण काळया रंर्ाला हा काळा रंर् दोघींच्या चठकाणीं हजर आहे ि. एक नूरजहान तर दु सरी र्स्तानी!
फार र्ोरे पणार्ुळें चवडा खातांना र्स्तानीच्या र्ळयांतून चपक उतरतांना चदसत असे म्हणतात. त्याप्रर्ाणें

कबदु ताई, तुम्हीं जर डांबरािा रस चर्ळलात तर या तुर्च्या काळया रंर्ार्ुळें तोसुद्धां खु लावटीनें घशाखालीं

उतरतांना स्पष्ट चदसेल! बरें , जो प्रकार तुर्िा तोि इंदूिाचह. खरें म्हटलें तर, पूवींिे र्ोंर्ल बादशहा फार

िांर्ले पणाच्या कल्पनेनें आपल्या र्ुलींना बेर्र्ा बनवीत असत तशा, फार वाईटपणार्ुळें तुम्हीं दोघींनींसुद्धां
बेर्र्ाि राहायला हवें. तुम्हीं दोघी टवकारून पाहू लार्ल्यावर तरुणांिी तर र्ोष्टि नको, पण चनजीव
आरशांिी कभर्ें तडकतील, आचण घड्याळांिे कांटेसुद्धां जार्च्या जार्ीं थबकतील. ते व्हां तुम्हां दोघींत
फरक तो काय करावयािा? नाहीं म्हणायला फार बारकाईनें पाहायिें म्हटलें तर तोंडावरच्या या दे वीच्या

वणांिी संख्या काय कर्ी जास्त असेल ते वढीि! तुर्च्या कुरूपपणािी तुलनेनें र्ोजदाद करतांना सूक्षर्
दृष्टीनें या दे वीच्या दशांशस्थळापयंत र्चणताला हांकलीत नेण्याखेरीज उिर सांपडायिें नाहीं!
दबिंु : तुर्िा हा पािकळपणा बंद करा पाहू ं! दे तां कीं नाहीं लग्न करण्यािें विन?
मिे श्वर : अहो, पण र्ी इंदूला विन चदलें आहे ना?
दबिंु : तें र्ला काय सांर्तां? चतला चदले लें विन र्ोडा; नाहींतर आम्हां दोघींशीं लग्न करा.
मिे श्वर : खासा उपाय सुिचवलांत! बाकी दोघींशीं लग्न केल्यावर तुर्च्या काळया रंर्ाच्या आधारावर,

जन्र्ािें र्ुजराण र्ात्र व्हायला हरकत नाहीं! पांढरीं पातळें नेसवून उन्हातान्हांतून तुम्हांला घार् येईपयंत

चफरवून आणावें आचण तीं पातळें खु शाल काळया िंद्रकळा म्हणून चवकीत सुटावें! ककवा तसें कशाला?
तुर्च्या काळया रंर्ाच्या भांडवलावर ब्रह्मदे वाकडू न चनदान हबसाणांिी एक तरी चपढी रंर्वून काढण्यािा

र्क्ता घ्यावा झालें ! आचण उद्यां काळया रंर्ाच्या पोराबाळांनीं घर भरलें म्हणजे र्ोऱया लोकांना चशद्दी बनवून
युरोप खंडािी आचफ्रका करणें म्हणजेसुद्धां हातिा र्ळ होईल र्ाझ्या! आचण आपला हा रंर्ािा कारखाना
श्वेत सर्ुद्रांत काढला, र्र् तर तुर्च्या दोन बुिकळयांनीं रचशयाच्या दचक्षणेप्रर्ाणें उिरे लाचह एक काळा
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सर्ुद्र चनर्ूुन िांर्ल्या भूर्ोल पंचडतािी सहज चदशाभूल करून दाखचवतां येईल! तुर्च्या खग्रास र्ुखिंद्रािा
धनी र्नांत आणील तर इकडिा सूयुसुद्धां चतकडे करून टाकील!

दबिंु : तुर्िी बडबड वाढायला लार्ली! हें बघा र्ी तुम्हांला बजावून सांर्तें कीं र्ुकाट्यानें र्ाझ्याशीं लग्न
करण्यािें विन द्या. इंदुताईला काय वाटे ल तें सांर्न
ू चनरोप द्या. नाहींतर इथल्या इथें आरडू न ओरडू न सारें

घर जर्ा करीन. काकांना तुम्हीं अजून ओळखीत नाही! त्यांना सांर्तें कीं तुम्हांला र्राठी िांर्लें येतें. तुम्हीं

आंधळे नाहीं, आचण चशवाय तुम्हीं खाजर्ी खोलींतून हे कार्द िोरून आणले आहे त म्हणून. काका असेच्या

असे तुम्हांला िौकीवर नेऊन पोंिवतील; आचण अखेरीस जाल िांर्ले काळया पाण्यावर. करतां लग्न कीं
लार्ूं ओरडायला?

मिे श्वर : [स्वर्त] काय नशीब कोलांट्या उड्या र्ारतें आहे पाहा! ती बया कशी तरी वाटे ला लाचवली,

ते व्हां वाटलें कीं सारी अलाबला टळली म्हणून. पण लार्लीि ही दु सरी बला पुढें येऊन उभी राचहली!
र्ाझ्या लग्नकुंडलींतले सर्ळे शु भ ग्रह प्ले र्र्ुळें बाहे रर्ांवीं राहायला र्ेले आहे त कीं काय?
दबिंु : अजून तुम्ही कबूल होत नाहीं? करूं का तुर्िी व्यवस्था एकदांिी?
मिे श्वर : तुर्िें अंतःकरण तुर्च्या बचहरंर्ापेक्षांचह जास्त काळें कुट्ट आहे म्हणायिें!
दबिंु : आतां उिर द्या एकदांिें पाहू ं?
मिे श्वर : [स्वर्त] घनश्यार्ानें या संकटांत घालते वेळीं र्ला फक्त काळया डर्ल्याच्या पोचलसािीि भीचत

घातली होती; पण इथें पाहतों तों र्दनाच्या राज्यांतला या काळया रंर्ाच्या पोचलसांशीं र्ांठ येऊन पडली.
आतां काय करावें हें ि कळत नाहीं. जन्र्ठे प काळया पाण्यािा िोर होऊं का जन्र्ठे प काळया रंर्ािा
र्ालक होऊं! जाऊं द्या; इंदुप्रर्ाणेंि ही पीडा पण टाळली पाचहजे.

दबिंु : काय झालें ? आहांत का कबूल लग्नाला? का करूं आरडाओरड?
मिे श्वर : बस्स. कबदु , शरण आहें तुला र्ी! “घालीन लोटांर्ण वंदीन िरण । डोळयांनीं पाहीन । रूप तुझें!”
र्र् तें कैदाचशणीिें रूप असलें तरी िाले ल.
दबिंु : शपथ घ्या पाहू ं अशी!
मिे श्वर : दे वाब्राह्मणांिी शपथ घेऊन सांर्तों कीं, र्ी तुझ्याशीं लग्न करायला केव्हांचह तयार आहें ! या
र्ाझ्या शपथेंत अंतर होणार नाहीं. पण कबदु , आतां र्ाझा घात र्ात्र करूं नको.

दबिंु : आतां या विनानें र्ाझ्या र्नािें पूणु सर्ाधान झालें ! आतां र्ी आपल्या अध्या विनांत राहीन. पण
इंदूला चदले लें विन र्ात्र तुम्हीं र्ोडायला हवें हो?
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मिे श्वर : इंदूला र्ाझें र्राठी बोलण्यािें र्ुचपत र्ाहीत झालें आहे , म्हणून इतक्यांति चतला चबथरवून
उपयोर्ी नाहीं; म्हणून चतच्याशीं जरा सावधचर्रीनें वार्. तसेंि र्ी बाह्यात्कारीं आंधळा आहें हें चवसरूं
नकोस. चशवाय या कार्दांच्या िोरीिा तर कुणाला र्ार्र्ूससुद्धां लार्तां कार्ा नये.
दबिंु : पण या असल्या िोरीवांिून अडलें होतें काय? उर्ीि र्ळयाला फांस!
मिे श्वर : हें बघ, हें िौयुकर्ु अर्दीं साचत्त्वक पद्धतीिें आहे . हे कार्दपत्र धनेश्वरपंतांच्या कार्ािे आहे त. ते

सांपडत नाहींसे झाले म्हणजे धनेश्वरपंत आपले हे कार्द सांपडू न दे णाराला बक्षीस लावतील. या र्ोष्टीिी

वतुर्ानपत्रांतून जाचहरात येईल; आचण र्र् आपण कार्द धनेश्वरपंतांना नेऊन दे ऊं, आचण आपल्याला
हजारपांिशांिें बक्षीस दे तील. यांत कुणािें काय नु कसान झालें ? तूतु ही र्ोष्ट कुणाजवळ बोलूं नकोस
म्हणजे झालें . इंदूला लग्नािें विन चदलें ते व्हां िचरताथाच्या सोईसाठीं र्ीं ही युस्क्त योजून काचढली, ती
अनायासें तुझ्या उपयोर्ी पडणार आतां! पण आतां कुठें कांहीं बोलणार नाहींस ना?

दबिंु : नाहीं बोलायिी; पण तुम्हीसुद्धां इंदूशीं जास्त बोलत जाऊं नका. िला आतां.
मिे श्वर : िला. आतां र्ी पुन्हा आंधळा होतों! [स्वर्त] जय र्ीराके प्रभु चर्चरधर नार्र! कृष्ट्णावतारीं आपण
एकि कुब्जा सांभाळली; पण तुर्च्या कृपेनें आज र्ी दोन कुब्जांिा धनी झालों!

[जातात.]

❧❧❧

प्रवेश सिावा
(स्थळ : धुंचडराजािें घर; पात्रें : र्ालती. र्नोहरिी तसबीर पुढें आहे .)
मालिी : (स्वर्त) प्रेर्ाच्या र्ंर्ल चित्रा, प्रीतीच्या पचवत्र परर्े श्वरा, आज र्ी तुझा चनरोप घेणार!

र्स्तकावर हात ठे वणाऱया र्ाझ्या चपतृस्वरूप परर्े श्वराच्या आज्ञेनें, र्ुडघ्याला चर्ठ्या र्ारणाऱया
र्ुडघ्याएवड्या र्ोचजरवाण्या जर्ाच्या सुखासाठीं ही र्ालती आजवर प्रेर्ानेंि पाचहले ल्या, र्नानें

जोपासले ल्या, चजवापाड जपून ठे वले ल्या हृदयस्थ भावबंधनािे धार्े चनदु यपणें आज तडातड तोडू न
टाकीत आहे , प्रेर्ळ चित्रा, र्ालती जड चजभेिी आहे . र्ालती बोलत नाहीं हा केवळ लोकापवाद होता.
लबाड चित्रा, आपल्यासर्ोर चखळवून र्ालतीला चित्रासारखी तटस्थ कोणीं करून ठे वली होती?
(रार्–हर्ीर, ताल–चत्रताल.)
त्वां र्जला भाचरलें । र्ंत्रबल र्चतला र्ोचहयलें ।
अपुलेंसें केलें अिल बनचवलें ॥ ध्रु ० ॥
स्वसर् सुजन करी चनज संसर्े!
तचच्चत्रचह तचर चित्र न झालें ॥ १ ॥
प्रेर्ाच्या नवरंर्ांनीं नटले ल्या दे वा, तुझ्याकडे पाहतांना डोळयांनीं, आत्र्ा िरणीं अपुण करतांना र्ालतीनें

र्नःसंकल्पानें काय बोलायिें बाकी ठे वलें होतें? आपल्या चिर्ुकल्या डोळयांत प्रेर्ािें ब्रह्मांड उभारून
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चित्रदृष्टीनें टक लावून आपण र्ाझ्याशीं बोलत होतां, त्या वेळीं चजवािी जीभ करून अणुरेणूंच्या बोलांनीं ही

र्ालती प्रत्युिरें दे त सुटली नाहीं का? सजीव चित्रा, आज तुर्िी आर्िी शेवटिी भाषा होणार! सांर्,

तुला सर्जणाऱया नेत्रपल्लवीनें आतांि र्ाझें र्नोर्त तुला सांर्न
ू ठे वूं का? संसारािा खोटा खेळ
र्ांडण्यासाठीं घटकाभरानें चनबूज
ु जर्ाच्या भाषेनें र्ी तुला या हातानें फेंकून दे णार आहे . र्ालतीच्या

संसारसुखाच्या र्ांडणींत, सुंदर चित्रा, आज आपण अडर्ळ म्हणून ठरलां आहां. चित्रस्वरूप परर्े श्वरा, र्ी
टाकून दे तांना र्ाझ्या र्ुक्त र्नािी करपल्लवी आपल्याला सर्जेल का? प्रीतीच्या र्ंचदरांत चिरंजीवरूपानें

राचहले ल्या प्रेर्ळ तरुणींनो; र्ालतीनें कृचत्रर् रार्ानें फेंकून चदल्यावर या चित्राला आपल्या हृदयाच्या

जाळयांत वरच्यावर झेलून धरा. पण नको; या र्ालतीिें दु दैवी हृदयि र्नोहरांना सर्ाधानािें सवुस्व
म्हणून वाटत आहे . तुर्च्या चदव्य हृदयांिा स्पशुसुद्धां या त्यांच्या छायेला आवडणार नाहीं. र्ीि हें चित्र

र्नोहरांच्या पायांवर जाऊन पडे ल असें टाकीन म्हणजे त्या िरणांशीं जडवून ठे वले ल्या र्ालतीच्या
पंिप्राणांच्या जाळयांत तें सुखानें जाऊन पडे ल. या र्ुखानें र्ी आपल्या र्ूळ स्वरूपाला आज दु खचवणार

आहें ; म्हणून या र्ुखािा शेवटिा श्वास चकती कोर्ल आचण नाजूक होता यािी आपल्या र्ुखर्ंडलावर
एकदां कल्पांतापयंतिी साक्ष वठवून ठें वतें. र्नोहर चित्रा आपल्या र्ुक्या प्रेर्ािी ही शेवटिी
तोंडचर्ळवणी–पण नाहीं–चततका तरी अचधकार आतां र्ला कुठें आहे ? या दे हानें, र्नानें, चजवानें, दृष्टीनें

दृष्टीच्या अखेरच्या आशेनें, आशेच्या नु सत्या कल्पनेनें, कल्पनेच्या स्वप्नानें, स्वप्नांतल्या कल्पनेनेंसुद्धां ही

र्ालती आज दु सऱयािी झाली! धनेश्वरांच्या भावी धर्ुपत्नीला र्नोहरांच्या चित्रािें तरी िुंबन घेण्यािा काय
अचधकार उरला आहे ? पातकी जर्ाच्या चनःश्वासांनीं हलणारीं हीं झाडें लार्लींि पानांच्या हजारों चजभांनीं

र्ाझी कनदा बडबडायला लार्तील. र्र् नु सतें एकदां डोळे भरून पाहू न तरी घेऊं का? पण र्े लेल्या प्रेर्ाला

तेंचह सुख नाहीं. चनष्ठुर दु दैवानें र्ाझ्या डोळयांवर पाण्यािा पडदा बांधून सुखािें चित्रसुद्धां र्ाझ्या दृचष्टआड
केलें आहे . चनदु य दे वा, हजारों धर्ांकडू न हजारों उपिारांनीं आपली पूजा होत आहे ; पण प्रेर्ाच्या जर्ांत
स्त्रीधर्ानें वार्तांना आपल्या हातानें फोडू न टाकले ल्या र्ूतीिी पूजा बांधायिा एकादा प्रकार आपल्याला

र्ाहीत आहे का? र्ालतीच्या प्रेर्स्वरूप परर्े श्वरा, हृदयाच्या र्नोहर दे वा, आपल्यावांिून बोध र्ला कोण
दे णार? [र्नोहर प्रवेश करतो.] [स्वर्त] र्नोहर, दर्डाच्या सर्ळया जातींिा आपण अभ्यास केलांत. पण
आपला र्नोभंर् करणारा हा स्त्रीहृदय नांवािा दर्ड आपल्या दृष्टीस पडणार आहे . प्रेर्ाच्या परर्े श्वरा,

आजवर प्रीतीच्या कोर्ल प्राणपुष्ट्पांनीं आपली िरणसेवाि करीत आलें ; आचण आतां तर कठीण
दर्डधोंड्यांनीं र्ी आपल्या हृदयािा भेद करणार आहे !

मनोिर : र्ालती, कशाला बोलाचवलें स र्ला? तुझा चनरोप ऐकतांि र्ी चनघून आलों.
मालिी : तुम्हांला कायर्िा चनरोप दे ण्याकचरतां.
मनोिर : तूं काय बोलते स हें र्ला सर्जत नाहीं.
मालिी : र्ाझें र्लाि चजथें नीटसें सर्जत नाहीं चतथें तुर्िा तरी काय अपराध? र्नोहर, र्नु ष्ट्याला हृदय
असतें अशी तुर्िी कल्पना आहे का?

मनोिर : र्ालती, आपणां दोघांना तरी या प्रश्नािें उिर खात्रीनें र्ाहीत आहे .
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मालिी : योग्य कारण चर्ळालें तर र्ाणसािें र्न बदलतें का? बदलले लें र्न दु सऱयाला स्पष्टपणें सांचर्तलें

तर तो अपराध होतो का? प्रेर्ािा चवश्वासघात करणें हें खरोखरीि पातक आहे का? नु सत्या शब्दांच्या
विनानें र्ाणूस जन्र्ािें बांधलें जातें का? तुर्िें प्रेर् तुर्च्या अंर्ावर परत फेंकून चदलें तर र्ला कोणी

चविारणार आहे का? वाटे ल त्या वेळीं राक्षसाप्रर्ाणें चनदु य व्हायिा र्नु ष्ट्याला थोडे सुद्धां अचधकार नाहीं
का?

मनोिर : कोण चविारतें आहे हें सारें ?
मालिी : र्ालती, नांवािी एक सुंदर आचण िंिल स्वभावािी स्त्री.
मनोिर : र्ालती, तुला हें बोलायला कोणी चशकचवलें ?
मालिी : स्त्रीहृदयानें.
मनोिर : र्ालती, र्ी एकदर् चदङ्र्ूढ झालो आहें . र्ाझ्या बचधर बुद्धीला सर्जून येईल अशा शब्दांनीं तुझें
म्हणणें नीट सांर्.

मालिी : [पत्र दे ऊन] हें घ्या, वािून पाहा.
मनोिर : [ पत्र वाितो.]
मालिी : [स्वर्त] स्पष्ट शब्दांनीं हृदयें जोडण्यािा भाव सांर्तां येईना म्हणून शकुंतले नें प्रणयपचत्रका
चलचहली, आचण स्पष्ट शब्दांनी हृदय तोडण्यािा भाव व्यक्त कचरतां येईना म्हणून र्ालतीनें ही प्रणयपचत्रका
चलचहली.

मनोिर : र्ालती, र्ालती, काय चलचहलें आहे स तूं?
मालिी : जें सांर्ायिें होतें पण सांर्तां येईना, तें! शरीराप्रर्ाणेंि र्नानें दू र झाले ल्या व्यक्तीलाचह आपलें
हृद्र्त पत्रद्वाराि कळवावें लार्तें.

मनोिर : र्ालती, र्ी दचरद्री म्हणून तूं र्ाझा त्यार् करणार, आचण धनेश्वरांच्या —काकांच्या श्रीर्ंतीसाठीं तूं
त्यांच्याशीं लग्न करणार?

मालिी : यांपक
ै ीं पचहली र्ोष्ट र्ी करून िुकलें आहें , आणखी दु सरी लवकरि करणार आहें . [स्वर्त]

बोलण्यानें बोलणें वाढवून दोघेचह दु ःखी होण्यापेक्षां यांच्याशीं नाइलाजानें इतकें कठोर बोललें पाचहजे की
यांना एकदर् र्ाझा चतटकाराि येईल.
मनोिर : असें करण्यािें कारण काय?
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मालिी : या संसारांत वैभव हें ि एक सुखािें साधन आहे ; आचण र्ला पाचहजे चततकें वैभव आज
तुर्च्याजवळ नाहीं ककवा उद्यांचह तुम्हांला चर्ळण्यािा संभव नाहीं.

मनोिर : प्रथर् तुझे चविार असे नव्हते. इतक्या थोड्या अवकाशांत इतका फरक कसा झाला?
मालिी : चविार बदलण्याला कालावधीिी आवश्यकता र्ुळींि नसते. ज्या जर्ांत क्षणर्ात्राच्या

धरणीकंपानें पवुतांच्या जार्ीं सरोवरें चनर्ाण होतात, त्यांत एखाद्या व्यक्तीच्या चविारांत क्रांचत व्हायला फार
वेळ लार्ला नाहीं, ह्यांत नवल तें कोणतें?

मनोिर : र्ालती, तूं र्ला विन चदलें होतेंस!
मालिी : हो, आचण तें र्ी आज र्ोडणार आहें .
मनोिर : र्ालती, र्ालती, ही चनष्ठुरता तुझ्या अंर्ीं कोठू न आली? त्या विनाच्या आनंदाच्या भरांत काल

रात्रीं त्यांतल्या एकेका अक्षरािी र्ी आकाशांतल्या िांदण्यांशीं तुलना करीत बसलों होतों; ते व्हांिी ती
र्नःस्स्थचत व आतांिी र्नःस्स्थचत यांच्यार्ध्यें जर्ीन अस्र्ानािें अंतर पडावें ना? त्या तारका आज पुन्हा
चततक्याि ते जानें उजळ र्ाथयानें चर्रवतील, आचण त्या विनांतल्या अक्षरांना र्ात्र तूं चनदु यपणानें पायदळीं
तुडवून र्ातीला चर्ळवीत आहे स! कठोर, चनदु य, र्ालती! या अघचटत प्रकाराला म्हणावें तरी काय?

मालिी : या अघचटत स्स्थत्यंतरांच्या सर्ूहालाि संसार असें म्हणतात. रात्रीच्या प्रशांत वेळीं र्नु ष्ट्य

आकाशांतल्या तारा एकर्े कींना जोडू न आशावादीपणानें सुखािीं सिेज स्वप्नचित्रें जु ळवीत बसतो, आचण
सकाळीं चदवस उर्वल्यार्ुळें ती स्वप्नें र्ावळतांि पायांखालिे खडे तुडवीत रखडत चफरतो.
मनोिर : र्ालती, त्या विनाबद्दल र्ाझा कठोर तकु शेवटीं खरा ठरला!
मालिी : त्याला र्ी तरी काय करूं? प्रेर्भरांत चदले लीं विनें प्रेर्ाभावीं दु ःखवृद्धीला र्ात्र कारणीभूत
होतात. चदवसाच्या उजेडांत रस्त्यावरच्या खु णा पटवून दे णारे दर्ड रात्रीच्या अंधारांत ठें िाळण्यािें दु ःख
र्ात्र दे तात. तशींि हीं प्रेर्ािीं विनें दु ःखकालीं आठवणीला कठीण काय तीं होऊन बसतात.

मनोिर : र्ालती! र्ालती! अशी चनष्ठुर होऊन जन्र्ािी चनराशा करूं नकोस. आपल्या साऱया सुखर्य
आयुष्ट्यािें नीट स्र्रण कर.

मालिी : त्या र्त आयुष्ट्यािें चवस्र्रण पाडायिें ही एकि र्ोष्ट भावी आयुष्ट्यभर र्ला स्र्रणांत ठे वायिी
आहे . र्नोहर, तुम्हीं र्ला वेळोवेळीं चलचहले लीं पत्रें उद्यां तुर्च्याकडे पाठवून दे ईन.

मनोिर : प्रेर्ािा नाश झाल्यार्ुळें अनु भवांिा आपले पणा नाहींसा होतांि प्रणयपत्रांना र्ोड शब्दांनीं
भरले ल्या कादं बरीच्या छापील पत्रांिीसुद्धां ककर्त उरत नाहीं.
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मालिी : आचण र्नोहर, ही तुर्िी तसबीर! ही आठवणीसाठीं तुम्हीं र्ला नजर केली होती; पण आतां
र्ाझ्या दृष्टीनें चहच्यावर नजर टाकणें म्हणजे चनव्वळ पाप आहे . ही व्या परत. [चित्र टाकून दे ते. र्नोहर
चित्र उिलतो.]

मनोिर : तुझ्या िरणीं अपुण केले लें हें चित्र शेवटीं र्ाझ्याि पायांवर पडलें ना? पण चजथें र्ूळ स्वरूपािीि
पायर्ल्ली झाली चतथें चबिाऱया चित्रािी काय कथा? र्ालती, र्नु ष्ट्यांना परर्े श्वरानें अशीं िंिल हृदयें
दे ण्यापेक्षां या चित्राप्रर्ाणें चत्रकालािी बाह्य एकरूपताि दे ऊन ठे चवली असती तर चकती िांर्लें झालें
असतें! हें चित्र त्या वेळीं जसें होतें तसेंि आजचह आहे ! त्या आशापूणु प्रेर्ािें हें चित्र—
मालिी : र्नोहर, तें आशापूणु प्रेर् म्हणजे एक वेड होतें.
मनोिर : वेड होतें? र्ालती, काय म्हणते स? तें सारें वेड होतें?
मालिी : वेड नाहीं तर काय? तुर्च्या दाचरद्र्यािी – तुर्च्या पचरस्स्थतीिी नीटशी कल्पना बांधल्यावांिून
तुम्ही र्नािे र्नोरे बांधून वाटे ल त्या प्रेर्-र्ूतीिी त्यांत स्थापना करीत बसलां, हें वेडि नाहीं का? र्ाझ्या

स्त्रीर्ुणांिी यथाथु कल्पना आल्यावर र्ीं वैभवशाली संसारािी इच्छा कां करूं नये? जा र्नोहर, र्ाझ्या
प्रेर्ािें हें भलतें वेड र्नांतून काढू न टाका.

मनोिर : खरें आहे ! र्ालती, र्ाझें प्रेर् म्हणजे एक वेडि होतें. र्ालती, आपल्या भाग्यशाली संसाराच्या

सुखोपभोर्ांत र्ग्न होऊन एखाद्या उं ि इर्ारतीच्या र्च्चीवर बसून जर्ािी र्ंर्त पाहतांना हा दचरद्री र्नोहर
रस्त्यावरून रखडतांना तुझ्या दृष्टीस पडला म्हणजे आपल्या भोंवतालच्या श्रीर्ंत र्ैचत्रणींना हं सचवण्यासाठीं

केवळ करर्णूक म्हणून र्नोहराच्या दचरद्री वेडािी कहाणी सांर्. हं सतां हं सतां शेवटीं तुझ्या डोळयांत
आनंदाश्रु आले म्हणजे तुला क्षणभर थांबावें लार्ेल. त्या एका क्षणांत िटकन तुला आपल्या र्त जीचवतािी
दु ःखर्य स्र्ृचत होऊन आनंदाश्रूंनीं डबडबले ल्या तुझ्या पापण्या ककचित्, करुणाश्रंनीं चभजून चनघतील.

ते वढ्ांत इतकें सांर्ायला र्ात्र चवसरूं नकोस कीं, र्नोहरािें वेड दचरद्री होतें. हं सण्यासाररखें होतें; पण

शेवटीं सांर् कीं र्नोहरािें हें वेड खरें होतें. र्ालती, संपली र्ाझी वेडी बडबड! र्ला आणखी कांहीं
सांर्ायिें आहे ?

मालिी : आतां सांर्ायिें कांहीं उरलें नाहीं एवढें ि आतां सांर्ायिें उरलें आहे !
मनोिर : र्र् कुठें जायिे हें र्ाहींत नाहीं, पण इथून तरी जातों र्ी आतां. [जाऊं लार्तो.]
मालिी : थांबा, र्नोहर शेवटीं एक र्ार्णें उरलें आहे . चवरहांत प्रेर्ािी स्र्ृचत कायर् ठे वायिी असली

म्हणजे र्ोड शब्दांनीं चनरोप घ्यावा लार्तो; पण प्रेर्स्र्ृतीिा नाश करण्यासाठीं शेवटीं कठोर शब्दांिी जरुरी
असते. र्ी तुम्हांला कठोर बोलल्यार्ुळें तुर्च्या र्नांत यापुढें र्ाझी आठवण नेहर्ीं कडवटपणानें होत

जाईल. र्ाझ्या हृदयांतली तुर्च्याबद्दलिी कल्पना कडू करून ठे वण्यासाठीं तुम्हींचह जातां जातां र्ाझ्यावर
चवषारी शब्दांिा वषाव करून जा. र्नोहर; र्नोहर, [त्याच्या पायांवर र्स्तक ठे वन
ू ] र्ला तुर्च्या
आशीवादािी अपेक्षा नाहीं; पण तुर्च्या िरणीं र्स्तक ठे वन
ू र्ी शापािी यािना करीत आहे . र्नोहर, र्ला
एक शेवटिा शाप दे ऊन जा.
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मनोिर : र्ालती, आजन्र् तुझ्या सुखासाठींि प्रयत्न करण्यािी र्ीं प्रचतज्ञा केले ली आहे . र्ी तुला
शापकठोर शब्द कसा ऐकवू?
ं — र्ालती, तुझी चवनंती र्ला र्ान्य आहें . र्ालती क्षर्ा कर! तुझ्या प्रेर्ानें

पचवत्र झाले ला र्नोहर तुला शाप द्यायला तयार आहे ! र्ालती, ऐक र्ाझा शाप! प्रत्येक सुखािा प्रसंर्

यापुढें र्ला चवषासारखा वाटणार आहे , म्हणून र्ाझ्या दै वीं चवधात्यानें भावी कालीं जे सुखप्रसंर् योजून
ठे वले असतील त्या सवांिा तुला लाभ होवो! हे दयाघन परर्े श्वरा—

(रार् – भूप, ताल – झपताल.)

चवनचत अंचतर् असे ईशवर तव पदा ॥ ध्रु ० ॥
भाकल र्र् रे चखला । अचखल सुखले ख जो ।
अंचकत प्रीचतच्या िरणतकल ककर सदा ॥ १ ॥
दु ःख खरतर चवतचर । प्रभुवरा र्र् चशकर ।
दे ई इजसी परी सकल सुखसंपदा ॥ २ ॥
मालिी : [स्वर्त] एक र्नोहर स्वप्न संपलें ! ललाटींिा र्नोंहरिरणस्पशु र्ालतीला दु रावला! र्नोहर,

र्नोहर, असेि जलदीनें र्ाझ्या हांकेच्या आटोक्याबाहे र जा, म्हणजे— आतां नाहीं ना र्ाझी हांक ऐकू
येणार?—म्हणजे चत्रवार र्ोठ्यानें हांक र्ारतें. [उघड] र्नोहर, र्नोहर, र्नोहर! र्नोहर नादब्रह्म

वाऱयावर चवरून र्ेलें! –झालें र्नोहर चदसेनासे झाले ! सवुस्वािी र्नोहर सृचष्ट दृचष्टआड झाली! एक
र्नोहर स्वप्न सवुतोंपरी संपलें . चजवाला चिर्टा बसून जार्ें झाल्यावर आतां पुढें काय पाहायिें? –र्ळयांत

र्र्रचर्ठी र्ारण्यासाठीं वृद्ध धनेश्वराच्या रूपानें पुढें आले ल्या क्रूर काळपुरुषािे पसरले ले बाहू ! आचण
र्ाझ्या प्रेर्ळ चपत्यािे आशीवादासाठी उभारले ले बाहू ! र्ालती, दे वािें नांव घेऊन संसारांत पचहलें पाऊल

टाकायला तयार हो. परर्े श्वरानें नेर्ून चदले लें कतुव्य प्राचणर्ात्राला प्रेर्ाच्या भरानें पार पाडावें लार्तें.
संसारांत पडण्यापूवी तरुण जीवाला वाटत असतें कीं, प्रेर् परर्े श्वस्वररूप आहे . पण शेवटीं प्रत्ययास येत

जातें कीं परर्े श्वर प्रेर्स्वरूप आहे . संसारांतला हा पचहला आचण सरता धडा या र्ालतीला सुरवातीसि
चशकावा लार्ला. जन्र्ाला येऊन आशाळभूत र्ानवी जीवानें संसाराच्या शाळें त एवढाि पाठ चशकवायिा
असतो कीं—

✺ (रार् र्ांड, ताल - धुर्ाली)
र्ोह नसावा । त्यार् ठसावा
भावचह ह्रदयी चवरावा ॥ ध्रु ०॥
आंशार्य हे स्वप्रचि आहे
हा भचव अनु भव यावा ॥ १ ॥
जीव कनदानीं । नयनजलांनी
ब्रह्मापुणचि करावा ॥ २ ॥
[जाते.]

अंक िंु सरा समाप्ि
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अंक हिसरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : स्र्शान. पात्रें : घनश्यार् खड्डा खणीत आहे .]
घनश्याम : [स्वर्त] कल्पनेनें खेळ बसवला, आचण तसा होतचह िालला आहे . र्हे श्वरानें कार् र्ात्र िोख
बजाचवलें खरें ! र्ला फार धास्ती होती कीं, या फकटर्ाच्या हातून एवढें जबाबदारीिें कार् कसें उरकेल
म्हणून! बस झाला हा खड्डा! या संध्याकाळच्या वेळीं या स्र्शानांत अशा अवतारानें वावरतांना र्ला कोणी

पाचहलें तर छाती हबकून जाईल बघणारािी! वस्तुतः हे कार्द या स्र्शानांत आणून दडचवण्यािें चततकें
कारण नव्हतें; पण या कार्दांिें रहस्य या र्हे श्वराला र्ाहीत आहे ; तो कदाचित् या बाबतींत दु खावला

जाण्यािा संभव आहे ; आचण असें झालें म्हणजे न जाणो तो हे कार्द हु डकायच्या नादाला लार्ायिा.
आजि कांहीं त्याला र्ाझ्या घरीं र्ज्जाव करतां येत नाहीं. ते व्हां इथेंि हे कार्द पुरून ठे वले म्हणजे
भीतीर्ुळें र्हे श्वर स्र्शानांत यायिी भीचत बाळर्ायला नको! त्यांतल्या त्यांत र्ुलें पुरण्याच्या बाजूच्या
चवरुद्धिी ही स्र्शानािी बाजू तर फारि भयाण आहे ! या बाजूिीं हीं पडकीं कभताडें , हे भेसूर वृक्ष, सारें

कांहीं चपशाच्चांनीं पछाडल्यासारखें चदसतें आहे ! अश्रूंच्या कसिनानें पोसले ल्या आचण दु ःखचनःश्वासांनींि

हलणाऱया या स्र्शानवृक्षांना आनंद म्हणून काय पदाथु आहे यािी जाणीव तरी असेल का? एखाद्या र्त्सरी
र्नु ष्ट्याला सूडाच्या त्वेषानें भारले ल्या दु बळया दे हाच्या राखेवर बसून सैतानी सर्ाधानानें हं सतांनाि काय
तो या वृक्षांनीं पाचहले ला असेल! दु ःखािें र्ात्र यांना कांहीि वाटत नसेल! पाहा, चकती संथपणानें हे वृक्ष

त्या जळत्या चिते कडे पाहात आहे त! ते ि आम्हां चजत्या जीवांना या चितेकडे पाहतांि काय वाटतें? त्या
प्रेतदे हापेक्षां आर्च्या र्नालाि या चिताग्नीिा जास्त िरका बसत असतो. केवढा का कतुबर्ार प्राणी

असेना, शेवटीं सरणावर भाजून चनघण्यािें र्रण कांहीं त्याला टळत नाहीं. लाकडांच्या शेजेवर र्ोवऱयांच्या
चर्रद्या रिून, थंडर्ार पडले ल्या अंर्ावर आर्ीिी भरजरी शाल पांघरून र्लाचह कधीं तरी या उघड्या

रंर्र्हालांत काळझोंप ध्यावी लार्णारि! वाः! काय भलत्या कल्पनांिे काहू र उत्पन्न झालें ! हृदयािी चक्रया

बंद पडल्यार्ुळें एका क्षणािी आर्ाऊ सूिना चदल्यावांिन
ू तडकाफडकीं, जर्ािी भाडोत्री वस्ती सोडू न
जाणाऱया जीवाच्या प्रेतासाठीं रिले लें सरण ढांसळतांना नीट करीत करीतसुद्धां कांहीं लोक चिरंजीवांच्या

संघचटत सार्थयानें इर्ले इर्ारती बांधण्यािा बेत करतात, तर लचतकेच्या शृर्
ं ारर्ंचदरािा हा पाया खणीत

असतांना र्ी चततक्याि वेडेपणानें या उघड्या रंर्र्हालांतल्या अखेरच्या झोंपेिें स्र्शानवैराग्य र्नांत
आणीत आहें ! तूतु या चविारावांिून कांहीं अडले लें नाहीं. र्घांिा तो चहरवा दर्ड कुठें पडला? ठीक, आतां
हा धुंचडराजािा कबूलीजबाब, धनेश्वरािे हे खोटे कार्द आचण र्ाझी ही रोजचनशी ठे वावी या डब्यांत! हो,
पण हे कार्द र्ाझ्या हातीं आहे त यािी धनेश्वराला साक्ष पटवून दे ण्यासाठीं ही एखादी खोटी हु ं डी

चवसारादाखल जवळ ठे वले ली बरी! [एक कार्द चखशांत ठे वतो व बाकीिे डब्यांत ठे वतो.] वाः, या
एवढ्ाशा जस्ती डब्यांत दोन थेरडे , दोन तरुण आचण दोन पोरी इतक्याजणांिीं कर्नचशबें कोंबून भरले लीं

आहे त! आतां यािी सर्ाचध बांधून र्ोकळें व्हावें. [खड्डयांत डबा पुरतो.] आतां हा चहरवा दर्ड अधुवट पुरून
ठे वावा यांत; म्हणजे हजारों दर्डांच्या या र्ाळरानांत या जार्ेिी खूण पटायला केव्हांचह हरकत नाहीं. बस,
झालें हें कार् व्यवस्थेशीर. आतां धनेश्वराकडे जाऊन र्ोकळया र्नानें लचतकेबद्दल र्ार्णी घालावी.

त्यािप्रर्ाणें लवकरि र्हे श्वराला त्या घरांतून बाहे र काढला पाचहजे. नाहीं तर बेवकूफपणानें तो भलतेंि
करून बसायिा! परर्े श्वराने त्याला डोकें चदले लें आहे तें उपयोर्ासाठीं नसून केवळ र्नु ष्ट्यदे हािी परंपरा
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सांभाळावी म्हणूनि! िला, चहरव्या दर्डािी ही ठळक खूण असल्यावर या जार्ेच्या जास्त खाणाखु णा
बारकाईनें पाहात बसण्यािी कांहीं जरूर नाहीं.

[ जातो.]
❧❧❧

प्रवेश िंु सरा
[ स्थळ: धनेश्वरािें घर; पात्रें : र्हे श्वर आंधळयाप्रर्ाणें येतो.]
मिे श्वर : [स्वर्त] या पोरींनीं भंडावून सोडलें बुवा! लहान र्ुलांच्या उत्सुकतेनें प्रत्येकजण र्ाझ्या

हृदयांतलें आपलें प्रेर्ािें रोप शाबूत आहे कीं नाहीं हें घटकेघटकेनें येऊन पाहू न जात आहे ! झालें , आली
काळया रंर्ािी एक उधळपट्टी!

[इंदु हळू ि लपत लपत येते.]

इंिंु : [स्वर्त] आतां पाठीर्ार्ून हळू ि जाऊन यांिे डोळे झांकावेत; म्हणजे यांना खूप आनंद होईल!
मिे श्वर : [स्वर्त] ही हळू ि र्ाझा घांस घेणार आहे कीं काय? [तंबोरा एकदर् चफरचवतो.]
इंिंु : हें काय हें ? लार्लें असतें ना र्ला?
मिे श्वर : कोण? इंदु? र्ला काय र्ाहीत तूं येथें आहे स म्हणून? अशी लपत छपत कां आलीस?
इंिंु : र्ी हळू ि र्ार्ून येऊन तुर्िे डोळे झांकणार होतें; म्हणजे तुम्हांला चदसलें नसतें कोण आहे तें. असें
र्ुपिूप डोळे झांकणें हा प्रेर्ािा एक प्रकार आहे सें म्हणतात!

(रार् – काफी, ताल – चत्रताल.)
प्रणय अंध कचरतो । तदनु कृचतकुशल युवचत ककर
चर्चटत नयनयुर् पटु र्चत कचर चनज रर्ण अंध तो ॥ ध्रु ० ॥
र्ृदुलकरकर्ल-र्ृदुस्पशु कीं । शीघ्र सुिचव चनज धचनन वराकी ।
अपजयचह र्चणत । चवजय ती र्ुचदत ॥ १ ॥
मिे श्वर : पण आंधळयािे डोळे झांकण्यांत कुठें प्रेर् उरलें ? जन्र्ांधाच्या डोळयांना िष्ट्र्ा लावून जसा कांहीं
फायदा नाहीं; तसे डोळे अचजबात झांकल्यानें नु कसानचह होत नाहीं.

इंिंु : दर् खा; कबदु ताई आली. [कबदु येते. दोघी एकर्े कींकडे बघतात.]
मिे श्वर : आली? बरें झालें ! [स्वर्त] ही दु सरी अवकळा आली! ज्या स्त्रीजातीच्या नार्करणासाठी ललना,

रर्णी यांसारख्या लचलत शब्दांिी योजना झाली, त्याि सुंदर वर्ावर अवदसा, कंजारीण या शब्दांिी आर्
कशी पाखडण्यांत आली असावी या र्ोष्टीिा खु लासा या दोघींकडे पाचहलें म्हणजे ताबडतोब होतो!
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चवधात्यानें आधीं शूपुणखा, चहकडबा, कुब्जा हीं चवद्रूप वळणें चर्रवून कसले ल्या हातानें या दोन, परीक्षेसाठीं
पुस्त्या काढल्या असाव्यात असें चदसतें! एकेकीच्या िेहऱयाकडे बघतांक्षणींि र्ुळीं र्नु ष्ट्य अधार्े ला होऊन

जातो! यांिे आईबाप इतक्या लवकर कां र्े ले हें सांर्णे कांहीं र्ोठें सें कठीण नाहीं! आईबाप आचण कुणीतरी
दोन तरुण अशा िौघांच्या र्ुळावर या दोन पोरी जन्र्ास आल्या असाव्यात! परर्े श्वरा, तीन वषांच्या

आंतील पोरें हातोहात हातावेर्ळीं करण्यािी चवद्या या काळया काट्यांच्या लहानपणीं तुझ्या हस्तर्त झाली

नव्हती का? काय रार्ानें एकर्े कींकडे पाहताहे त पण! आतां या काळयाकुट्ट कोचकळांना ककुश कंठ केव्हां
फुटणार?

दबिंु : काय हो कार्ण्णा, पुन्हा तुम्ही इंदूशीं बोलत बसलांति?
मिे श्वर : [स्वर्त] आली कंबक्तीिी वेळ! ही राक्षसीण बिकभर तोंड उघडू न बोलायला लार्ली म्हणजे

खायला उठल्यासारखी वाटते ! हा काळा कोळसा पण धुर्सतोि आहे ! आतां पायांखालीं वणव्यािी आर्
भडकावी आणखी टाळक्यावर वीज कडकडावी अशांतली दशा होणार र्ाझी! र्ीराके प्रभु, सांभाळा आता
आपल्या र्ुलार्ाला!

इंिंु : काय र्, काय झालें र्ाझ्याशीं न बोलायला र्? र्र् काय तुझ्याशीं बोलायिें का?
दबिंु : हो, हो; र्ला टाकून चहच्यासारख्या कुब्जेशीं बोलत बसायला तुर्िे डोळे फुटले का आहे त?
इंिंु : इकडे बघा हो – म्हणजे इकडे तोंड करा. ही तुम्हांला चहणवायला लार्ली बरें !
मिे श्वर : [इंदूकडे ] र्ी काय पाहाणार? तूंि पाहा आतां. [कबदू कडे वळु न डोळे उघडू न] आंधळयाला असें
चहणचवणें िांर्लें का?

दबिंु : झालें काय तुम्हांला आंधळे व्हायला?
इंिंु : ही का कुणाच्या हातिी र्ोष्ट आहे वाटतें ? अहो, तुम्ही चतकडे बघूंि नका. आपले र्ाझ्याकडे पाहा
म्हणजे झालें !

मिे श्वर : [इंदूकडे ] तुझ्याकडे तरी काय पाहणार कपाळ! र्ाझ्या कपाळीं र्ुळीं कुणाकडे ि पाहणें नाहीं!
दबिंु : झालें , दोन लघळ शब्द बोलल्याबरोबर तुर्िी नजर बदलली!
मिे श्वर : [कबदू कडे डोळे उघडू न] र्ाझी नजर कशी बदलणार? र्ी आंधळा आहे हें रार्ाच्या भरांत
चवसरलीस वाटतें कबदु तूं?

दबिंु : [स्वर्त] खरें ि, भलतेंि बोलू न जात होतें र्ी! [उघड] कार्ण्णा, र्ला बोलायिें भानि राचहलें
नाहीं! तुम्ही खरे खुरे आंधळे नसतां तर चहच्याशीं एक शब्दं तरी बोललां असतां का?
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इंिंु : इतकी र्ी वाईट आहें वाटतें? नाहीं हो, कार्ण्णा! र्ाझें तोंड चकनई कर्ळासारखें आहे !
दबिंु : हो, कृष्ट्णकर्ळासारखें! र्र् र्ाझें तोंड तर िंद्रासारखें आहे !
इंिंु : पण त्या िंद्राला खग्रास ग्रहण बरीक लार्लें आहे तेवढें !
दबिंु : चहिी र्ान वांकडी आहे , बरें का हो?
इंिंु : अर्, र्ी तुझ्या वांकड्या र्ानेिें वेडावणें दाखचवतें आहें .
दबिंु : खरें हो खरें ! र्ात्र जन्र्ापासून ही र्ला असें वेडावीत सुटली आहे , आचण ही चजत्यािी खोड
र्े ल्यावांिून र्ात्र जायिी नाही आतां!

इंिंु : कार्ण्णा, ही कांहीं तरी सांर्ते आहे हो तुम्हांला! खरें पाहाल तर र्ी एखाद्या अप्सरे सारखी सुंदर
आहें !

मिे श्वर : [स्वर्त] र्ात्र िौदा रत्नांबरोबर अप्सरांिा तांडा क्षीरसर्ुद्रांतून बाहे र आला, आचण ती र्दी
टाळण्यासाठीं ही काळया सर्ुद्रांतून वर आली!

दबिंु : अहाहा! अप्सरे िा अवतार बघा! अर्, तूं जर अप्सरे सारखी असशील तर र्ला तर रतीसारखें
सर्जावें लार्ेल!

मिे श्वर : [स्वर्त] रतीसारखी कां? प्रत्यक्ष रतीि आहे स तूं! र्ात्र शंकरानें र्दनाला जाळलें त्या वेळीं

पचतभक्तीच्या भरांत फार जवळ र्ेल्यार्ुळें त्या आर्ीच्या लोळांत तूं नखचशखांत करपून चनघालीस, एवढें ि!

बाकी शंकरानें त्या वेळीं र्दनदहनािी उर्ीि घाई केली! आपल्या सैन्यांत या दोघींिी भरती झाले ली पाहू न
र्दनाच्या अंर्ािा खास भडका उडाला असता! काय तावातावानें चशरा ताणून भांडताहे त एकर्े कींशीं!

अशांत एकीिा रार्ानें दर् कोंडू न प्राण र्ेला आचण दु सरी त्या धक्क्यानें हृदयािी चक्रया बंद पडू न र्े ली तर

काय बहार होईल! अहाहा, र्ृत्यु हा केवढा आधार आहे जर्ाला! र्ृत्यूनें कधीं तरी या पीडा टळणार आहे त
या कल्पनेनें काय सर्ाधान वाटतें र्नाला! पुढली चपढी चकती भाग्यािी!

दबिंु : का हो, तुम्ही कां बोलत नाहीं? तुम्हीि सांर्ा पाहू ं आर्च्यांत कुणािें रूप िांर्लें तें?
मिे श्वर : र्ी काय बोलूं दर्ड? जी. आय् पी. आचण बी. बी. यांच्या दु हेरी धूर्धडाक्यांत सांपडले ल्या र्ुंबई
शहराप्रर्ाणें र्ाझ्या र्नािी स्स्थचत झाली आहे ! चशवाय कबदु , तुला र्ीं एकदां सांर्न
ू टाकलें आहे ना, कीं
तुर्िीं हीं काळीं कोडीं आपल्याला उलर्डत नाहींत म्हणून?

इंिंु : ते कांहीं का सांर्ेनात, र्ी कुठली ऐकायला! असें यांिें बकोटें धरून फरफटीत ओढीत नेतें इथून
यांना! ही बघ!
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दबिंु : र्ी बरी र्प राहीन! यांिी शेंडी धरून इथल्या इथें डांबून ठे वीन यांना!
मिे श्वर : अरे बाप रे ! धांव रे रार्राया । चकचत अंत पाहसी! प्राणान्त र्ांचडयेला न ये करुणा कैशी । धांव रे

रार्राया ॥ बायानों, र्ाझी अशी दै ना करायला र्ी कांहीं एकीिाचह नवरा झालों नाहीं अजून! हें पाहा,

चतलोिर्ेसाठीं सुंदोपसुंद झर्डू न र्े ले. त्याप्रर्ाणें तुम्ही र्ाझ्यासाठीं आधीं द्वं द्वयुद्ध खेळा. तोपयंत

कुंवारपणाला न शोभण्याजोर्ें र्ी कुणाला कांहीं करूं दे णार नाहीं. कबदु , तुला काय म्हणावें हें ि कळत
नाहीं! र्ला डोळे नाहींत म्हणून र्ाझ्यावर दया करायिी हें चवसरलीस वाटतें? इंदु, िल पाहू ं र्ला घेऊन
इथून!

इंिंु : िला! [त्यािा हात धरून नेऊं लार्ते.] काय करावें! तुम्हांला डोळे असते चकनई म्हणजे या
कबदु ताईिी िांर्ली र्ंर्त पाचहली असती आपण!

मिे श्वर : िल. उद्यां िार पोरें झालीं म्हणजे र्ला दृचष्ट चर्ळचवण्यासाठीं र्ुलबकावलीिें फूल आणायला

पाठवूं त्यांना! िल. [स्वर्त] लचतकेसारखी िटकिांदणी लाभावी म्हणून इथें यावें, आचण या दोन
नक्षत्रांनीं असें राशीस बसावें! याला. म्हणतात ग्रहयोर्! जय र्ीराके प्रभु! [इंदू व र्हे श्वर जातात.]

दबिंु : [स्वर्त] हे इंदूला फसवीत आहे त कीं र्ला? धड कांहींि कळत नाहीं र्े लें! बघावें बघावें, नाहीं तर

यांिा नाद द्यावा सोडू न, आचण त्या चर्रसाप्पांना लग्नािें चविारावें झालें . ते म्हातारे असले तरी यांच्याइतके
दु टप्पी तरी खास नसतील. इथें र्े ला सारा संशयािा र्ोंधळ!

[जातो.]
❧❧❧

प्रवेश हिसरा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : लचतका.]
लहिका : (स्वर्त) वेडी र्ालतीबाई चबिारी! र्लाि ती वेडी सर्जते . एखाद्या र्ाणसािा बोलका स्वभाव

असला म्हणजे त्याच्या बोलण्यांत कधींि का अथु नसतो? र्ी चदसतें तशी खरोखरीि नु सती बेजबाबदार
बडबड करणारीि का आहें ? या वयांत बाबा लग्न करायला तयार झाले ; आचण आतांसुद्धां त्यांना तोडू न
बोलूं नको का? र्ाझें बोलणें कडू असलें तरी त्याला कारण बाबांिी करणीि ना? बाबांना उणीं उिरें बोलतें

म्हणून लोक र्ला नांवें ठे वतील; पण पापािी उपेक्षा चकती चदवस करायिी? पातकाबद्दल र्नांत आदर
कसा ठे वावयािा? बाबांनीं र्ोरर्चरबांना चपळू न पैसे चर्ळचवले , खोट्यानाट्या हु ं ड्या करून इष्टचर्त्रांना
बुडचवले , आपल्या भार्ीदारािी फसवणूक केली, तें पाप चनस्तरण्यासाठीं र्ला र्ोरे श्वरांच्या र्ळयांत
बांधायाला तयार झाले हें सारें र्ला कळत का नाहीं? या साऱया वैभवािा र्ला कसा वीट आले ला आहे !
तरी र्ी तोंडाला कुलू प घालू न बसतें! पण आज बाबा र्ालतीिा र्ळा कापायला उभे राचहले ! अजून,
अजूनसुद्धां र्ी र्प्पि बसूं का? र्ाझ्या र्नािा कोंडर्ारा झाला आहे त्यािी र्ालतीताईला कल्पना तरी आहे
का?

( रार् – र्ांड चबहार्, ताल – केरवा.)
अंतरीं होत र्हाक्षोभ हलचवतो या दे हा ॥ ध्रु० ॥
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या भावनोर्मर्बळें व्योकर् िढचवतो वेर्ें हा ॥
हृदया िूणु करी या धकरना संदेहा ॥ १॥
चजत्या चजवांच्या राखें त वाढले ल्या स्र्शानवृक्षांिी पालवी धुरकटले ली चदसली तर त्यांत चतिा काय दोष?
तोि र्ाझ्या कडू वाणीिा प्रकार [प्रभाकर कानडी वेषांत येंतो.] [स्वर्त] हा कडु कानडीिा काढा आला!
प्रभाकर : भवचत, पोथी आणलों. योर्वाचसष्ठ! भवचत ऐकतो का? वकत है?
लहिका : र्ाझ्याभोंवतीं ही ग्रहदशा कुठू न उदभवली! हें पाहा तुर्च्या वाचसष्ठ र्ोत्राशीं र्ाझें काही पटायिें
नाहीं.

प्रभाकर : चफर पोथी तशी राहतो! काय करावा?
लहिका : त्या कोपऱयांत बसा, आचण त्या पोथीिीं पानें र्ोजून काढा. सर्ळीं र्ोजून झालीं म्हणजे पुन:
पचहल्यापासून र्ोजायला लार्ा; आचण इतक्याउप्पर चजवंत राचहलांत तर जीव जाईपयंत र्ोजीत बसा!
प्रभाकर : जसा र्जी आसतो. [कोपऱयात बसतो. र्ालती येते.]
लहिका : ये र्ालतीताई. पण या घरांत तुला ‘ये’ म्हणून म्हणायला तोंडि घेत नाहीं आतां. आर्िे बाबा
पडले पुण्यश्लोक!

मालिी : हां ताई, लार्लीस तूं बोलायला! र्ला नाहीं खपायिें असलें बोलणें! हजार वेळा आजुवन
ू
सांचर्तलें कीं, वचडलांिा असा उपर्दु करणें, बरें नाहीं म्हणून! हें काय हें ?

लहिका : अर्, वडील झाले म्हणून काय झालें ? या वयांत तुझ्याशीं लग्न करून स्वतःिी बेअब्रू आचण तुझ्या

जन्र्ािा सत्यानास करायला बाबा तयार झाले तरी र्ी कांहींसुद्धां बोलूं नको? काय या करूं वेळीं प्रभाकर
इथें नाहींत! र्ालती, र्ला आतां प्रभाकरांिी फार वेळां आठवण होतें! प्रभाकर यायिे नाहींत का? कुठू न
त्यांच्याशीं भांडलें असें झालें आहे र्ला!

मालिी : अर्, आपलें आवडतें र्ाणूस जवळ नसलें म्हणजे असेंि होतें. प्रेर्ाचवषयी असें म्हटलें आहे कीं—
(रार् – चपलू , ताल – धुर्ाळी.)
रर्ते सहवासें प्रीचत चवलासीं । पचर चवरहें येत भरासी ॥ ध्रु ० ॥
िर्के रचवते जें हीरशलाका । घनचतचर्रीं द्युचं त पचर अचधका ॥
तळपे चकरणीं त्या कांिचह तैशी । तकर् चवसरे पचर ते जासी ॥
चर्थया प्रीतीच्या िंिल जाचत । चवस्र्रणें पावचत चवरचत ॥ १ ॥
लहिका : र्ला काय सर्जून तूं हें म्हणून दाखचवलें स? प्रभाकरांबद्दल र्ाझ्या र्नांत चकतीचह प्रेर् असलें तरी
या प्रसंर्ीं ते वढ्ार्ुळें झुरत बसण्याइतकी राक्षसीण नाहीं र्ी! बाबांशीं र्नांत असेल नसेल चततकें कठोर

अनु क्रम

बोलू न टाकतांना प्रभाकरांनीं र्ला चकती धीर कदला असता! पण या वेळीं प्रभाकरांच्या ऐवजीं हें कानडी

सोंर् बघायिें कपाळीं येऊन बसलें आहे ! का हो, चर्रसाप्पा, अन्यायानें एखाद्या पोरीशीं म्हातारपणीं लग्न
लावायला कुणी तयार झालें तर त्यािी कानउघाडणी करायला नको का?

प्रभाकर : खु शाल बोलना! डरना नहीं! लग्न तर प्रेर् म्हटलें . तो प्रेर् फार नाजूक!
लहिका : या चपकल्या पानांत बराि चहरवटपणा आहे !
मालिी : पण चर्रसाप्पा, वचडलांना बोलण्यापेक्षां, जरा दर् खाल्लेला बरा, नाहीं का?
प्रभाकर : दर् खाना, ले चकन थोडा खाना.
लहिका : कशाला कपाळाला दर् खाना ले चकन थोडा खाना? सोंर् नाही तर! बाबांनीं बंदी केली आहे ,

नाहीं तर अशी प्रभाकरांना घेऊन आलें असतें, आचण दोघांनीं चर्ळू न बाबांना इतकें बोलू न घेतलें असतें कीं
बोलण्यािी सोय नाहीं! र्नाला तळर्ळ लार्ली आहे सारखी! या वेळीं प्रभाकर ते वढे इथें पाचहजे होते!
प्रभाकर : [एकदर् दाढी व पार्ोटें काढू न] शाबास! लचतके—
लहिका : अर्बाई, हें काय?
प्रभाकर : लचतके, हा पाहा प्रभाकर तुझ्यापुढें हजर आहे .
लहिका : आचण तुम्हीं हें सोंर् घेतलें होतें?
प्रभाकर : हो, तुझ्या र्नािी कसोटी पाहण्याकचरतां. पण प्रेर्ाच्या या परीक्षेंत तुझी र्नोवृचि अढळ पाहू न
र्ला संतोष झाला.

लहिका : र्ाझी परीक्षा पाहण्याकचरतां हें सोंर् घेतलें स? र्ला चहणवायिा बेत होता नाहीं का तुर्िा? का

हो, र्ाझी परीक्षा पाहण्यािा तुम्हांला कुणीं अचधकार चदला हो? अशीं सोंर्ें घेऊन दु सऱयाच्या घरांत चशरतां
काय? दर् खा, आतां सरकारी चशपाई बोलावून आणचवतें आचण खोड र्ोडतें तुर्िी िांर्ली! र्ालतीताई!
बाई, तें दार तरी लावून घे तेवढें ! हें सोंर् कुणीं बचघतलें तर चतकडू नचह पंिाईत व्हायिी!
मालिी : दार लावून घेतल्यावर चशपाई कसे येणार आंत?
प्रभाकर : अर्, ती काय बोलाचवते चशपायांना! चतिा वकूब सर्जला र्घाच्या बोलण्यावरून! र्नाला
तळर्ळ लार्ली आहे सारखी; आचण ही चशपाई बोलाचवणार!

लहिका : [स्वर्त] सांपडलें खरी बोलण्यांत यांना! [उघड] चशपाई बोलवायला र्ला िोरी आहे वाटतें

तुर्िी? र्ाझें बोलणें खोटें होतें हो सारें! [स्वर्त] आतां खोटें ि बोलणें िांर्लें . [उघड] तुर्िें सोंर् र्ीं
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पचहल्यानेंि र्ुळीं ओळखलें होतें. तुम्हांला फसचवण्यासाठीं र्ी र्घांिे उद्र्ार काचढले होते बरें ! र्ला असें

तुर्च्यासारखें वेड नाहीं लार्लें ! र्ला कुणािी पवा नाहीं. अशी बहु रूप्यासारखी प्रेर्ािी भीक र्ार्णारी र्ी
नव्हे !

प्रभाकर : र्ोठी कुबेरकन्याि कीं नाहीं तूं! र्ला तरी काय पवा आहे तुझी?
लहिका : तें चदसतेंि आहे ! र्ाझ्यासाठीं र्तांत केसभरसुद्धां फेर करायला तर नव्हतां तयार, तें अखेर या
दाढीचर्शांिे जंर्ल बांधून आलांत इथें! आतां र्ुकाट्यानें हा बाळसंतोष घेऊन जातां कीं बाबांना बोलावू?
ं
प्रभाकर : हा िाललों र्ी! पुन्हा तोंड नाहीं पाहायिा तुझें.
लहिका : हं , चनघालांत? आतां काय जीव दे णार का रार्ाच्या भरांत जाऊन?
प्रभाकर : ज्याच्या अंर्ांत जीव नसेल त्यानें जीव द्यावा! तशी चनवाणीिी वेळ आली तर श्रीकृष्ट्णानें
सोळाहजार एकशें आठ बायका खाडचदशीं कृष्ट्णापुण करून टाकल्या तसा िालता होईन.

लहिका : पाहा बरें ? र्र् म्हणत याल, कीं लचतके, तुझ्यार्ुळें हें जर् एक सुंदर काव्य वाटतें!
प्रभाकर : जर् हें सुंदर काव्य असलें तरी शेवटीं पटलें कीं तें एक चनयुर्क काव्य आहे . त्या जर्ािी आचण
त्या घरािी र्ला र्ुळींि जरूर नाहीं लचतके, हा चनघालों र्ी. याउप्पर या घरांत एक क्षणभर सुद्धां
राहण्यािी र्ाझी इच्छा नाहीं. लचतके, एक चवचशष्ट कायु घडवून आणण्यासाठीं— ककवा एक चवचशष्ट अकायु
घडत असले लें टाळण्यासाठीं या वेषानें आणखी कांहीं चदवस र्ात्र या घरांत राहण्यािी र्ाझी इच्छा आहे .
लहिका : राहा नाहीं तर नका राहू ं!
प्रभाकर : तोंपयंत र्ाझ्या वेषांतराबद्दल आपल्या वचडलांच्या कानांवर वदी नेऊन पोिवूं नका.
लहिका : र्ला कुणीं सांचर्तलें आहे एवढें ? [बाहे र धनेश्वर ‘लचतके, अर् लचतके’] अर्बाई, बाबा आले !
झाला का पुरता घात आतां! थांबा, या दरवाज्यानें िला बाहे र; नाहीं तर भलतेंि होईल आतां! [दु सरा

दरवाजा उघडते .] हं चनघा. [प्रभाकर जातो व लचतका दरवाजा बंद करून घेते.] [स्वर्त] प्रभाकर र्ेले
आचण बाबा आले , त्याबरोबर ओंठावर दाबले लें हं सूं आपोआप र्ावळलें आचण डोळयांत आसवें येऊन उभीं

राचहलीं. िर्त्काचरक जर्ता, काय म्हणावें तुला! इकडे एकीसाठीं तरुणानें वृद्धािें सोंर् घ्यावें, तर
दु सरीसाठीं वृद्धानें तरुणासारखें वार्ायला जावें!

[दार उघडते. धनेश्वर येतो.]

धने श्वर : [स्वर्त] र्ालती स्वतांि आपण लग्नाला तयार असल्यािें सांर्ायला आली आहे म्हणून
घनश्यार्ानें सांचर्तलें , तें खरें ि कीं काय?
लहिका : काय बघतां, बाबा?
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धने श्वर : र्ालती आली आहे ना? हो, बरें झालें ! र्ालती, र्ला तुझ्याशीं थोडें बोलायिें आहे .
लहिका : थांबा बाबा, तुर्िा िष्ट्र्ा आणून दे तें; म्हणजे पन्नाशीपलीकडच्या या वयांत चनदान िाचळशीच्या

दृष्टीनें पाचहल्यार्ुळें तुम्हांला स्पष्ट ओळखूं तरी येईल, कीं तुम्हीं पाहायला आणले ली र्ुलर्ी कोणती
आणखी तुर्िी स्वतांिी र्ुलर्ी कोणतीं म्हणून!

मालिी : ताई, लार्लीस पुन्हा वेडेंवांकडें बोलायला!
धने श्वर : म्हणजे पाहा आतां! र्ाझ्या बोलण्यािा र्ालतीला रार् येत नाहीं, आचण ही उर्ीिि थैर्ान करीत

सुटली आहे ! [स्वर्त] रार्ानें लचतकेिें दे हभान नाहींसें झाल्यासारखें झालें आहे . आतां र्ला चहच्या
बोलण्यािी इतकी भीचत कां बरें वाटू ं लार्ली आहे ? र्ुडघ्याएवढ्ा र्ालतीशीं लग्न करायला तयार झालों,
या पातकार्ुळें तर र्न किरत नसेल?

लहिका : काय बोलूं बाबा आतां तुम्हांला? र्ालतीला रार् न यायला ती का वेडी आहे का एखादें जनावर
आहे ?

धने श्वर : अर्, र्ालतीला कां रार् यावा? लग्रासंबंधाच्या र्ोष्टींनीं र्ुलींना आनंदि होतो!
लहिका : हो, पण हें कसलें लग्न? चजथें लग्नाच्या घटकेबरोबरि जन्र्ाच्या सुखािीचह घटका भरण्यािी
वेळ, तें कसलें लग्न? अशा लग्नाच्या र्ोष्टींनीं र्ालतीला आनंद होणार? र्ुदर्ुल्यांनीं एरवीं हं सूं येतें; पण
बाबा, अस्वलीच्या र्ुदर्ुल्यांनीं श्वास कोंडू न प्राण जातो!

धने श्वर : या पोरीला काय म्हणावें हें ि कळे ना! अर् वेडे, कसें झालें तरी लग्न तें लग्नि! लग्न हा
आयुष्ट्यांतला अत्यानंदािा सण असतो.

लहिका : सण असतो खरा; पण हा सुतकांतला सण आहे , बाबा! यानें रोजच्यापेक्षां रडायलाि जास्त
यायिें!

धने श्वर : र्र् र्ला कांहीं तारतम्य ज्ञानि नाहीं वाटतें? र्ाथयावर काळया केंसािे पांढरे झाले तें कांहीं
आल्यावांिून का?

लहिका : काय म्हणावें ह्या र्नु ष्ट्यस्वभावाला? वयोर्ानार्ुळें एखाददु सरा पांढरा केंस डोकावूं लार्ला

म्हणजे दू षण सर्जून त्यावर कलप करायिा आचण अचत झाले म्हणजे त्यांच्यावर शहाणपणािी चभस्त
टाकून भूषण म्हणायला लार्ायिें!

धने श्वर : लचतके, बस कर तुझें बोलणें! तुला कांहीं कांहीं कळत नाहीं!
लहिका : बाबा, र्ला काय काय कळत नाहीं सांर्ा पाहू ं? तुम्हांला पंिावन्नावें वषु लार्लें हें र्ला कळत
नाहीं? र्ालती तुर्च्या र्ुलीच्या सारखी हें र्ला कळत नाहीं? या लग्रानें चतच्या जन्र्ािी र्ाती होईल हें
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र्ला कळत नाहीं? िारिौघांत तुर्िी बेअब्रू होईल हें र्ला कळत नाहीं? सांर्ा बाबा, सांर्ा एकदां र्ला

काय कळत नाहीं? तें तरी सांर्ा! बाबा, बाबा, लोकांत तोंड तरी कसें दाखवायिें आतां? बाबा, तुम्हांला
एकाद्या र्रीब अभुकािा र्ळाि कापायिा असेल तर सरळ एक सुरा ध्या, आचण आपल्या पोरीच्या

र्ानेवरून चफरवा! परक्याच्या बाळािा असा र्ळा कां कापतां? बाबा, र्ाझं र्स्तक भ्रर्ण करायला लार्लें !
बाबा, आणखी बोलूं का तुम्हांला?

मालिी : लचतकाताई, काय हा आतताईपणा असा! जीव तोडू न तुम्हांला सांचर्तलें – चनभीडपणानें

आणखी चकती सांर्?
ूं लचतकाताई, र्ला हें ि स्थळ हवें आहे . या लग्नानेंि र्ाझ्या र्नाला आनंद होणार
आहे . आतां जास्त बोलशील तर र्ाझ्या र्ळयािी शपथ आहे तुला!

लहिका : काय वाटायिें आहे या तुझ्या शपथेिें? चजथें तुझी तूंि र्ळयाला फांस लावायला तयार आहे स
चतथें दु सऱयानें तुझ्या र्ळयाकडे कां बघावें?

मालिी : लचतकाताई तुझ्याशीं कसें बोलायिें बरें आतां? [धनश्वेरास] हें पाहा, बाबांना आपला चनरोप
आला तो त्यांनीं र्ला सांचर्तला; आपली योजना आम्हांला – र्लासुद्धां आवडली!

लहिका : िांडाळणी, कां असा छळवाद र्ांडला आहे स? आपल्या हातीं आपल्या संसाराला आर् लावायला

कां तयार होते स? आर्च्या घरांत जीव दे ऊन र्रण्यािा तुझा नवस असेल तर आर्च्या बार्ेंतल्या

चवचहरी-तळयांत पडू न र्र, बाबांच्या र्ळयांत पडू न र्रूं नकोस! त्या तळयाच्या कांठीं बसून, र्ाझी र्ालती
इथें र्े ली म्हणून रात्रंचदवस आसवें ढाळीत बसण्यािें तरी सर्ाधान चर्ळे ल! पण बाबांच्या तोंडाकडे

पाहण्यािा र्ला कसा धीर होईल? ताई! ताई, इतक्या र्ोठ्या र्नानें आजवर या तुझ्या वेड्या लचतकेिे

लाड केले स; र्र् तुझ्यासाठीं जन्र्भर रडायिी तरी जोड र्ला दे णार नाहींस का र्? तुझ्या र्ार्े कुणाच्या
पदराखालीं र्ला असें तोंड लपवायला जार्ा चर्ळे ल? ताई, ताई, तशी आई होऊं नकोस, अशी आई हो!

[चतच्या पदराआड तोंड झांकून रडते .]

मालिी : लचतकाताई, काय बरें वेड्यासारखें करावें असें! वर पाहा पाहू ं !

[ चतिे डोळे पुसते.]

लहिका : र्ाझीं आसवें पुसायला लार्ते स! र्ी कुणािी र्ुलर्ी आहें आहे ना ठाऊक तुला? तुझ्यासारख्या
र्रीब र्ाईिा र्ळा कापणाऱया – ताई, र्ाझें तोंड पाचहलें स तरीसुद्धां तुला पाप लार्ेल! र्ाझ्यावर कसली
दया करते स!

✺ [ रार् – सारर्, ताल – धुर्ाळी.]
शांत र्कन या । न धकर ककध दया । न धकर ककध र्ाया ॥
पकद तुझ्या चवनचत ही । न सचख र्ुख हें ककध पाचह बाई ॥ ध्रु० ॥
ही कृतान्तािी । चक्रया ज्यािी À सुता त्यािी ।
म्हणुचन यािी । न सचख र्ुख हें ककध पाचह बाई ॥ १ ॥
धने श्वर : लचतके, बेटा, ये इकडे ! चकती चजवािा संताप करून घेशील!
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[लचतका एकदर् धनेश्वराच्या र्ळयांत चर्ठी र्ारते .]
लहिका : बाबा, लचतकेिी तुम्हांला दया येते, आचण आपल्या र्ालतीताईिी कां हो दया येत नाहीं तुम्हांला?
पाहा, बाबा, बापडी कशी र्चरबासारखी चदसते ती! लहानपणीं घेतले ला र्ाझ्या ताटलींतला दू धभातािा

घांस अजून चतच्या र्ळयाखालीं उतरला नसेल तोंि तुम्ही त्यावर सुरा चफरवायला उभे राचहलां! असे चनष्ठुर
कसे हो झालां? बाबा, तुर्च्या र्नाला कशानें करुणा येईल हो? हातभर जीभ काढू न तोंडास येईल ते

बोलत सुटूं कीं जीभ हांसडू न तुर्च्यासर्ोर प्राण दे ऊं? तुर्च्या पायांवर संतापानें डोकें फोडू न घेऊं, की
हृदय फोडू न तुर्च्या िरणांना रक्तािा अचभषेक करूं? [त्यािे पाय धरून] बाबा, दया करा, आचण हा

राक्षसी चविार सोडू न द्या. या दीन र्रीब र्ालतीला सुखानें चतच्या घरी नेऊन सोडा; तोंपयेंत तुर्िे पाय र्ी

सोडणार नाहीं! बाबा, र्ला र्ोरे श्वरांना द्या, र्ला चवचहरींत नेऊन लोटा; पण र्ाझ्या र्ालतीताईला नका हो

छळूं ! तुर्िी ही चनदु य करणी पाहू न दे वाघरीं र्ाझ्या आईला काय वाटत असेल हो? बाबा, बाबा, तुम्हांला
कांहींि कशी दया नाहीं हो? आई र्, या तुझ्या पोरक्या पोरीवर र्ायेिें पांघरूण घालण्यासाठीं तुला कधीं

वर बघून हांक र्ारली नाही; पण आज बाबांच्या अब्रूवर पांघरूण घालण्यासाठीं र्ात्र तुला टाहो फोडू न
हांक र्ारतें! आई, का र् इतक्या लवकर आम्हांला टाकून र्ेलीस? बाबा, र्ी काय करूं हो?

[ त्याच्या पायांवर डोकें ठे वन
ू रडते .]

धने श्वर : ऊठ, लचतके, ऊठ! बोळे , रडू ं नकोस!
लहिका : रडू ं नको तर काय करूं? बाबा, उघड्या डोळयांनीं हें सारें पाहू ं तरी कसें?
धने श्वर : बाळ, ऊठ! र्ीं हा लग्नािा चविार सोडू न चदला.
लहिका : खरें , बाबा?
धने श्वर : हो, बेटा! हा पाहा तुझ्या र्ळयािी शपथ घेऊन सांर्तों, यापुढें र्ालतीशींि नाहीं, पण र्ला
र्ुळींि लग्न करायिें नाहीं! तुझ्या र्ळयािी शपथ घेऊन सांर्तों!

लहिका : बाबा, बाबा, तुम्ही चकती, चकती िांर्ले आहां! ताई, पाचहलें स ना र्ाझे बाबा चकती चविारी आहे त

तें? तरी र्ी र्ाझ्या र्नाला सांर्ति होतें, बाबा, अशी जाऊन ही आनंदािी बातर्ी काकांना सांर्न
ू येऊं
का?

धने श्वर : जा, बाळ, र्ोठ्या आनंदानें जा! र्ालती, सुखानें आपल्या घरीं जा!
लहिका : आणखी बाबा, ओव्हरकोट घालू न जाऊं ना? नाहीं तर म्हणाल लचतका चथल्लरि आहे म्हणून!
धने श्वर : जा बेटा! नाहीं म्हणायिा!

[लचतका जाते.]

मालिी : आपले उपकार र्ी—

अनु क्रम

धने श्वर : र्ाझे कसले उपकार! र्ालती, र्ाझ्या सद्र्ुणी र्ुलीनें र्ला आज सदबुचद्ध चशकचवली! र्ालती,
र्ाझी लचतका चशकले ली आहे म्हणून इतकी शहाणी आहे , नाहीं?

लहिका! [येऊन] ताई, िल लौकर. का र्ाडी जोडायला सांर्,ूं बाबा? काकांना हें केव्हां सांर्ेन असें झालें
आहे र्ला!

धने श्वर : हो, आणखी एका र्ाणसाला सांर् कीं, र्ीं लचतका र्ोरे श्वराला दे ण्यािा चविार रचहत केला आहे !
त्या र्ाणसाला आनंद वाटे ल नाहीं बाळ, हें ऐकून? बरें लौकर जा; नाहीं तर तें र्ाणूस चफरायला जाईल.

लहिका : बाबा, थट्टा नाहीं करायिी अशी! हें काय? चडयर फादर, यू आर व्हे चर काइंड, यू आर व्हे चर र्ुड.
बट यू आर व्हे चर, व्हे चर बॅड. िल ताई.

(रार् – सोरट, ताल – केरवा.)
पद सुखीं स्थकल या जरा ठरे ॥
र्न उताचवळ हो स्स्थरता नु रे ॥ ध्रु० ॥
र्नु जीं कोपून र्चत ‘धचर पकद कीं ।
र्ंदचि शोकीं । पचर सुखी कचर दू र तया त्वरें ॥ १ ॥
[र्ालती व लचतका जातात.]
धने श्वर : [स्वर्त] र्ाझी लचतका म्हणजे एक चनदोष, आनंदी, र्ोचजरवाणें फुलपाखरूं आहे ! हं सतां हं सतां
रडते आचण लार्लीि रडतां रडतां हं सते! लचतके, सद्र्ुणी र्ुली, जन्र्जन्र्ांतरीं अशीं काय संचितें करून

ठे चवलीं होतींस ते वढ्ासाठीं या पातकी धनेश्वराच्या पोटीं आलीस? नाही, लचतका र्ोरे श्वराला द्यायिी
नाहीं हा र्नािा चनधार झाला! तसेंि र्ालतीशीं लग्न र्ला कतुव्य नाहीं म्हणून घनश्यार्ाला सांर्न
ू
टाकतों. लचतके, तुझ्या सदु पदे शानें, र्ी एवढा पातकी, पण आज सद्र्ुणी झालों!

[जातो. पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश चवथा
[ स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : कबदु .]
दबिंु : [स्वर्त] या कार्ण्णािा र्ुळींि भरंवसा दे ववत नाहीं! आतां एक बोलणें आन् घटकेनें एक बोलणें!
चर्ळू न काय कशांत काय आचण फाटक्यांत पाय तशांतली र्त! या स्थळािा नादि सोडू न द्यावा झालें ! ते

चर्रसाप्पाशास्त्री कुठें भेटति नाहींत. त्यांना र्ळ घालावी हें ि बरें आपलें ! अर् बाई, आले ि कीं अर्दीं नांव
काढल्याबरोबर! [प्रभाकर येतो.] आतां बोलूं कसें यांच्याशीं?

प्रभाकर : [स्वर्त] धनेश्वरािा नवा चनिय र्ालतीनें सांर्तांि र्ला चकती र्ोकळयासारखें वाटायला

लार्लें ! आतां लचतकेिी खोड र्ोडण्यािा प्रयत्न करून बघायला कांहीं हरकत नाहीं. चस्त्रयांच्या
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र्नोवृिीिी परीक्षा पाहण्यािा र्त्सरजार्ृतीइतका अिूक उपाय दु सरा कोणताचह नाहीं. या कबदू वर प्रेर्

करण्यािा बहाणा केला म्हणजे लचतकेच्या र्नािा ठाव ते व्हांि लार्ण्याजोर्ा आहे . ही कबदु इथेंि उभी
आहे . [उघड] कबदु ताई— [स्वर्त] कबदु ताई काय? बोलण्यांत परभाषेिी सार्ान्यरिना पाचहजे. [उघड]
कबदु ताई, काय कचरतो म्हटलें ?

दबिंु : कांहीं नाहीं! करायिें काय आहे असें?
प्रभाकर : [स्वर्त] ही आतांशा अशी उचद्वग्न कां चदसते? [उघड] कबदु ताई, सांप्रत आपण दु ःख करतो
का? प्रकृचत काय होतो? आम्ही र्नांत वाईट वाटतो! कष्ट होतो!

दबिंु : [स्वर्त] र्ोठा प्रेर्ळ चदसतो चबिारा! [उघड] हें पाहा. र्ी हल्लीं र्ोठ्या दु खांत आहें .
प्रभाकर : अय्ययो! कोण दु ःख?
दबिंु : तुर्च्याजवळ बोलतें स्पष्ट. पण तुम्ही कोठें बोलणार नाहीं ना?
प्रभाकर : नचह, नचह, नचह! कसा बोलते? तो र्ोठा पाप राहतो. आपण स्पष्ट बोलना.
दबिंु : र्ी आहें र्ाझ्या लग्नाच्या काळजींत. कुठें स्थळि चर्ळत नाहीं. आपले ते कार्ण्णा र्वई आहे त ना?

त्यांनीं र्ाझ्याशीं लग्न करायिें कबूल केलें होतें. पण आतांशा त्यांिी वृचि जरा िंिल झाल्यासारखी
चदसते. म्हणून र्ी र्ोठ्या चववंिनेंत पडलें आहें .

(रार् – खर्ाज, ताल – चत्रवट.)
र्र् का पावचत आशा नाशा ॥ ध्रु ० ॥
ठे चव धनुचस शर एकचि त्यािी । हो चनराशा ॥ १ ॥
प्रभाकर : फार खराब! दु ष्ट र्ोष्ट!
दबिंु : [स्वर्त] आतां करावा धीर झालें ! आपलें चहत बघायला आहे कोण काळजीिें दु सरें? [उघड] हें
पाहा, आपलें झालें आहे का लग्न?

प्रभाकर : आम्ही लग्न नाहीं झालों! चवद्याभ्यास! आतां कुटु ं चबनी तपासतों! प्रर्ल्र् वधू योग्य!
दबिंु : आचण ती रूपानें बरी नसली तर?
प्रभाकर : िालतो! भाया रूपवती शत्रू! वेदवाक्यं प्रर्ाणम्! सुंदर ते शत्रु राहतो! ताप!
दबिंु : र्र् र्ला पदरांत—
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प्रभाकर : फार आनंद होतो! लग्न र्ान्य! पण आपण प्रेर् त्या र्ायकाला असतो. तो पुनरचप येतो तर आपण
आम्हांस विन र्ोडतो?

दबिंु : नाहीं, अर्दीं दे वाशपथ नाहीं! त्या कार्ण्णाशीं लग्न आतां र्ला र्ुळींि नको आहे ! अहो, तुम्ही चकती
प्रेर्ळ, चकती पोक्त! तो कार्ण्णा कसला! र्ाणूस का म्हणायिें त्याला?
प्रभाकर : वाईट, दु ष्ट असतो काय?
दबिंु : अहो, नाहीं तर काय? अहो, तो कार्ण्णा र्ोठा भयंकर र्ाणूस आहे . —कुणाजवळ बोलूं नका सध्यां,
अहो, तो र्राठी िांर्लें बोलतो. तो आंधळा नाहीं.

प्रभाकर : र्राठी बोलते? आंधळा नसते? काय सांर्तो?
दबिंु : अहो, इतकेंि काय; [स्वर्त] आतां कार्ण्णानें कार्द िोरल्यािेंचह सांर्ून टाकावें म्हणजे यांिा

र्ाझ्यावर चवश्वास बसेल. पण नको! अशी त्यांिी अर्दीं आशा सोडणें इतक्यांत बरें नाहीं. हे फटचदशीं
बोलायिे कुणाजवळ! आंधळे पणािें उर्ीि सांचर्तलें यांना!
प्रभाकर : इतकाि काय?
दबिंु : कांहीं नाहीं; तो र्ाणूस िांर्ला नाहीं इतकेंि. तें राहू ं द्या! पण तुर्िा चविार कायर् राहील ना?
प्रभाकर : स्स्थर चनिय! किता नको! िल.
दबिंु : िला. पण हें कुणाजवळ बोलूं र्ात्र नका.
प्रभाकर : नाहीं. [स्वर्त] हा काय घोंटाळा आहे कळत नाहीं. लचतकेच्या कानावर ही र्ोष्ट घातलीि
पाचहजे.

[दोघें जातात.]
❧❧❧

प्रवेश पांचवा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : लचतका व र्हे श्वर.]
मिे श्वर : [स्वर्त] चकती ितुर आचण र्यादशील र्ुलर्ी आहे ही! एक शब्द स्पष्टपणें बोलल्यावांिून चकती

स्पष्टपणानें र्ाझ्याशीं लग्न करण्यािी आपली इच्छा व्यक्त केली! नाहीं तर त्या कैकाडणी! प्रेर्ािी र्ंडई
र्ांडली आहे नु सती! पण त्यांच्याप्रर्ाणेंि चहनेंचह र्ाझ्याशीं लग्नाला तयार असावें हें यांच्यांतलें साम्य र्ात्र

िर्त्काचरक आहे . र्ी चहच्यापुढें एक र्रीब, आंधळा, कानडी म्हणून उभा आहें . र्र् चहिें र्ाझ्यावर कां प्रेर्
बसावें?
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लहिका : आपण र्प्प बसलां?
मिे श्वर : आियु करतों! आम्ही अंध दचरद्र कन्नड! भाषा हे ! तुम्ही प्रेर्, लग्न बोलतो! काय? आियु फार!
लहिका : आपण बरोबर चविारलें ! हें पाहा, र्ी आहें फार लहरी! श्रीर्ंत बापािी एकुलती एक र्ुलर्ी!

लहानपणीं र्ाझी आई वारल्यार्ुळें बाबांनीं र्ला अचतशय लाडांत वाढचवलें ते व्हां साहचजकि र्ला एवढासा

चवरोध खपत नाहीं. हे डोळस तरुण रूपावर लु ब्ध होऊन र्ाझ्या अध्या विनांत वार्ायिीं विनें दे तात; पण
रूप क्षणभंर्ुर असल्यार्ुळें यापैकी कोणालाचह असें विन आजन्र् पाळतां येणार नाहीं, आचण पुढें र्ला त्रास
होईल. म्हणून र्ला असा लग्नसंबध
ं ि आवडू ं लार्ला आहे . आपण खात्रीनें जन्र्भर र्ाझ्या आज्ञेंत वार्ाल

अशी र्ाझी खात्री आहे . आपल्यासारख्यांना त्यांखेरीज र्त्यंतरि नाहीं. चशवाय आपण पडलां दचरद्री, आचण

र्ी पडलें लक्षाधीशािी र्ुलर्ी. आपला प्रचतपाळ र्ाझ्या संपिीर्ुळें होत र्ेल्यानें तोचह आपल्यावर र्ाझा
उपकार होत जाईल. सर्जतें ना र्ाझें बोलणें नीट?

मिे श्वर : सहवास र्राठी येथें होतो. भाषा सर्जतो. आपला संकल्प सयुस्क्तक! योग्य! आम्ही लग्न संर्त!
यावच्चंद्रचदवाकरौ दास होतों! हें चनिय अिल काय?

लहिका : अर्दीं अिल चनिय आहे र्ाझा! पण तुम्हांला जन्र्ािी र्ुलार्चर्री पत्करावी लार्ेल!

[इंदु प्रवेश करते .]

मिे श्वर : आज्ञा प्रर्ाण!
इंिंु : ताई, घनश्यार् तुला भेटायला आले आहे त.
लहिका : र्र् त्यांना पाठवून दे इकडे . आणखी हें पाहा इंदूताई, जातांना या कार्णांना आंत घेऊन जा बरें !
इंिंु : िला, कार्ण्णा!
मिे श्वर : [जातां जातां स्वर्त] बरें , पण हा घनश्यार् कशाला भेटतो आहे चहला? र्ाझ्यासाठीं र्ार्णी

घालायलाि कीं काय? बाकी र्ला आतां त्यािी काय चफकीर आहे म्हणा! लचतका स्वतांि पाचणग्रहणाला
तयार झाल्यावर घनश्यार्ाच्या ओंजळीनें पाणी चपण्यािी र्ला काय जरूर आहे ? आज र्ी घनश्यार्ाला
रार्रार् ठोकायला अर्दीं र्ोकळा आहें ! [इंदु व र्हे श्वर जातात.]

लहिका : [स्वर्त] याच्याशीं असें भलतेंसलतें बोलायिें चकती चजवावर आलें होतें र्ाझ्या! पण एरवीं
प्रभाकरांच्या डोळयांत अंजन कसें पडलें असतें? र्ाझ्या र्नांत िलचबिल उत्पन्न करण्यासाठीं त्यांनीं
कबदू वर प्रेर् करण्यािा आव घातला आचण र्ुद्दार् तें सारें र्ाझ्या कानांवर घालण्यािा प्रयत्न केला काय?

अशा सोंर्ानें फसायिी नाहीं र्ी! आतां र्ी या आंधळयाशीं लग्न लावायला तयार झाल्यािें कळलें म्हणजे
त्यांिीं बोटें िांर्लीं त्यांच्याि डोळयांत जातील! हा त्रास कशाला आला कुणास कळे ! [घनश्यार् येतो.]

अनु क्रम

घनश्याम : [स्वर्त] र्हे श्वर फसतां फसतां पुरते पणीं र्ाझ्या हातीं सांपडल्यार्ुळेंि आज लचतकेच्या
हातािी र्ार्णी करण्यापयंत र्ाझी र्जल येऊन ठे पली. [उघड] लचतकाताई, र्ी आलों आहें .

लहिका : िर्त्कार आहे र्ोठा! तुम्हीं या उप्पर र्ाझी र्ांठ घेण्यासाठीं याल हें र्ला स्वप्नांतसुद्धां अशक्यि
वाटलें असतें.

घनश्याम : हें जर् इतकें िर्त्काचरक आहे कीं त्यांत एका वेळीं अशक्य वाटणाऱया र्ोष्टी दु सऱया वेळीं सहज

घडू न येतात. रार्ावतारीं श्रीरार्ािें नांव घेण्यािी एखाद्या स्त्रीिी प्राज्ञा नव्हती; पण तेंि रार्नार् आज
पोरीबाळींच्या सुद्धां हातीं सांपडले लें पाहायला चर्ळतें! लचतके —क्षर्ा करा हं ; आपल्या र्ोठ्या नांवाला

आटोपशीर एकविनांत —पण तेंि र्ी सांर्णार आहें — लचतके, त्या चदवशीं तुझें नांव काढण्यािी र्ाझी
योग्यता नव्हती; पण तुला आज र्ाझ्या नांवानें नटचवण्याकचरतां र्ी आलों आहें . लचतके, तुझे शब्द तुला
आठवति असतील — ‘उद्यां तुम्हीं र्ला र्ार्णी घालाल!’ ती उतावळी उद्यां आजि उर्वली आहे .
लचतके, आज र्ी तुला र्ार्णी घालण्यासाठीं तुझ्यापुढें उभा आहें .

लहिका : घनश्यार्, तुम्हीं बोलतां यािा तुम्हांला अथु तरी सर्जतो आहे का?
घनश्याम : र्ूखु पोरी, र्ाझ्या बोलण्यािा अथु सर्जण्यािी तुला र्ात्र नवेपणार्ुळें जरा पंिाईत पडे ल.

पुन्हा नीट सर्जून घे. लचतके, हा घनश्यार् तुला र्ार्णी घालण्यासाठीं तुझ्यापुढें उभा आहे . उर्ीि
शब्दांिा पाल्हाळ र्ला नको आहे . एका शब्दांत सांर्. र्ात्र आधीं सवु पचरस्स्थतीिा नीट चविार कर. र्ाझ्या
र्ार्णीिें र्ला उिर दे पाहू ं!

लहिका : नीट चविार कसला करायिा त्यांत? घनश्यार्, इथून िालते व्हा आधीं; नाहीं तर बाबांना हांक
र्ारून तुम्हांला या घरांतून् कायर्िा चनरोप दे ववीन!

घनश्याम : आपण कशाला ही तसदी घेतां? र्ीि आपल्या वचडलांिी भेट घेणार आहें ; आचण ती याि
कार्ासाठीं! वाः! जु न्या पद्धतीनें र्ालतीला र्ार्णी घालण्यासाठीं चतच्या वचडलांना भेटलों तों त्यांनीं
संर्तीसाठीं र्ालतीकडे बोट दाखचवलें ; म्हणून या वेळीं नव्या पद्धतीप्रर्ाणें र्ार्णीसाठीं प्रथर् आपणांकडे

आलों आचण आपण वचडलांच्याकडे जायला सांर्तां आहां! आपल्या लग्नािी र्ोष्ट र्ीं आपल्या वचडलांजवळ
काढली तर काय होईल असा आपला उर्ुट अंदाज आहे बरें ?

लहिका : र्ाझ्या लग्नाबद्दलिीं र्ुक्ताफळें तुर्च्या तोंडू न चनघतांि बाबा हातोहात तुम्हांला वाटाण्याच्या
अक्षता दे तील.

घनश्याम : आपल्या वचडलांपाशीं र्ाझें चकती वजन आहे यािी आपल्याला कल्पना नाहीं. तुर्िा हात र्ात्र
ते हातोहात र्ाझ्या हातीं दे तील!

लहिका : र्ाझा प्राण र्ेला तरी र्ी र्ाझा हात तुर्च्या हातीं दे णार नाहीं.
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घनश्याम : चशष्टसंप्रदाय सोडू न बोलायिें म्हणजे तूं हात चदला नाहींस तर तुझा बाप तुझा हात र्ाझ्या हातीं
दे ईल.

लहिका : असें कल्पान्तीं व्हायिें नाहीं! आचण इतक्याउप्पर तुम्हांला सांर्ून ठे वतें कीं, फार झालें तर बाबा

र्ाझा हात तुर्च्या हातीं दे तील, पण र्ाझें हृदय तुर्च्या हातीं दे णें हें बाबांच्या हातीं तर नाहींि, पण

र्ाझ्याचह हातीं नाहीं. लग्नाच्या जु लर्ानें र्ाझा हात तुर्च्या हातीं येईल; पण हातापासून हृदय दोन हात
असतें; र्ाझ्या हृदयांत तुम्हांला जार्ा चर्ळणें शक्य नाहीं!

घनश्याम : बरोबर आहे ! तुम्हां नटव्या पोरींच्या हृदयांत स्थळ चर्ळचवण्यासाठीं तरुणाच्या र्ूतीला
प्रचतकबबरूपानें डोळयांतून उतरावें लार्तें, आचण डोळयांतून उतरण्यासाठीं आधीं डोळयांत भरावें लार्तें.

लचतके, तुझ्या दृष्टीनें र्ी लग्नाला नालायक आहे खरा; पण तुझ्या बापाच्या दृष्टीनें या लग्नािा िर्त्कार
कसा चदसतो तो पाहा! लचतके, जातों र्ी.

[जातो.]

लहिका : [स्वर्त] काय बेर्ुवुतखोर र्नु ष्ट्य आहे ! र्ाझें र्स्तक अर्दीं चफरायला लार्लें आहे . आतां अशी
जाऊन बाबांना सांर्तें कीं आधीं या उन्र्ि र्नु ष्ट्याला आपलें घर बंद करा! काय बोलायिी तऱहा ही!
(रार् – बार्ेसरी, ताल – दादरा.)
कोप र्ांनु का नीििेष्टा बधोनी ॥
िेष्टा बघोनी हांसुं का र्ोकलोनी ॥ ध्रु० ॥
फुर्वोनी उदर बहु त वृषभसाम्य करुं पहात ॥
ददुु र चनज अंकत अंत । र्ूखु घे करोनी ॥ १ ॥
उभवुनी फणा फणीचह । स्वार्ीतें दं शुं पाचह
पाडु चन चनज दं त घेइ । र्ूढता वरोनी ॥ २॥
[जाते.]

❧❧❧

प्रवेश सिावा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर, पात्रें : र्नोहर.]
मनोिर : [स्वर्त] र्ालती! र्ालती! र्ालतीबरोबर र्ाझ्या जर्ांतली रर्णीयताचह र्ला अदृश्य झाली,

आचण जीचवत जड होऊन बसलें आहे . र्ालतीच्या सहवासांत काळ चकती नकळत चनघून जात असे! तरुण

प्रणयी जनांच्या सुखसंवादाच्या वेळी कुलीन आचण र्ंभीर वृिीिा काळपुरुष र्यादशीलपणानें ओशाळू न
िोरट्या पावलीं भराभर िालता होतो, दु ःखप्रसंर्ीं कष्टी जीवािें सांत्वनपर सर्ाधान करण्यासाठीं थोर
र्नानें त्याच्याजवळ चतष्ठत बसतो. दु ःख चजतकें र्ंदर्चत आहे चततकेंि सुख िंिल आहे . या र्ृत्युलोकाच्या

वस्तींत सुखािा संसार इतका क्षणभंर्ुर आहे कीं, कधीं कधीं पचहल्या िुंबनानें र्ालावर लाली येते न येते

तोंि ती शेवटच्या चवयोर्ाच्या अश्रूंनी धुऊन काढण्यािी घाई होते. सुखाच्या आयुष्ट्याप्रर्ाणें र्ुणधर्ुचह

िंिलवृचि असतात. सुखाच्या सृष्टींतला प्रेर्ािा घोट ओठांना अर्ृतािा आस्वाद दे तो, आचण चजभेवर
जाण्यापूवीि जहराप्रर्ाणें जाळायला लार्तो. सुंदर तारा अक्षय आहे त पण दु लुभ आहे त; आचण सहज
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लाभण्यासारखीं फुलें क्षचणक आहे त; म्हणून र्ानवी सृष्टींत सुखस्स्थचत पाहण्याच्या लोभानें चवधात्यानें त्या

दोघांिे प्रर्ाणशीर र्ुण घेऊन चस्त्रयांिे सुंदर नेत्र चनर्ाण करून पाचहले तर त्यांत त्यािी सवुस्वीं चनराशा

झाली! त्या र्ुणांऐवजीं चस्त्रयांच्या सुंदर नेत्रांत तारांिी दु लुभता आचण फुलांिी क्षणभंर्ुरता र्ात्र चदसून येऊं
लार्ल्या! वाः, प्रभाकराला हं सतां हं सतां पचरस्स्थतीर्ुळें आज र्ीि तारापुष्ट्पांिीं काव्यें करायला लार्लों.

[प्रभाकर कानडी वेषांत घाईघाईने येतो.]

प्रभाकर : र्नोहरा, हें बघ—
मनोिर : म्हणजे? हा काय—
प्रभाकर : र्ी प्रभाकर आहे . हें रूपांतर कां केलें तें र्र् सांर्ेन.

मनोिर : प्रभा, तुझ्या बचहरंर्ाइतकेंि र्ाझ्या अंतरंर्ािें रूपांतर झाले लें आहे . आज र्ीं तुझ्यासारखा
तारापुष्ट्पांिा कचव झालों आहें !

प्रभाकर : आचण र्ी तुझ्यासारखा दर्डांशीं झटापटी करण्याइतका व्यवहारी झालों आहें ! तूतु र्ी काव्यर्य

र्नःस्स्थतींत नाहीं. र्ला आतां अर्दीं वेळ नाहीं. र्नोहरा, धनेश्वरपंतांच्या घरांत कांहीं घोंटाळा िालला

आहे असा र्ाझा तकु आहे . तो कानडी र्वई म्हणजे सोडवण्यासारखें एक कोडें ि आहे . त्या लबाड
आंधळयािी नजर साफ नाहीं; आचण त्याला घनश्यार्ानें घरांत आणून सोडले ला आहे . त्या दोघांिें खास
कांहीं तरी संर्नर्त आहे . हल्लीं घरांत जे दु ःखदायक िर्त्कार होत आहे त त्यांच्या र्ुळाशीं या दोघांिी

खटपट असावी अशी र्ाझी खात्री होत िालली आहे . धनेश्वरपंतांच्या चहतासाठीं हें रहस्य आपल्याला
हु डकून काढणें अवश्य आहे . कदाचित् यांत र्ालतीच्या—

मनोिर : हां प्रभा, एक्स्क्यूज! या चवषयावर कोणाशीं एक अक्षरचह न बोलण्यािी र्ीं शपथ घेतले ली आहे .
प्रभाकर : बरें , राचहलें ! पण धनेश्वरपंतांिी काळजी तरी आपल्याला घ्यावयाला नको का?
मनोिर : बरें , र्र् काय सांर्तोस र्ला?
प्रभाकर : सध्यां तसें चनियात्र्क काय सांर्तां येणार? तूतु र्ी या र्वयािा र्ळा धरून बसतों, आचण तूं

घनश्यार्ाच्या र्ार्ावर राहा. र्ात्र तो फार धूतु आहे , ते व्हां त्याच्यावर दु रूनि पाळत ठे वीत जा. यािा
पचरणार् काय होईल हें आतां सांर्वत नाहीं; पण हें कार् फार र्हत्त्वािें आहे एवढें र्ात्र चवसरूं नकोस.
घनश्यार्ाच्या हालिालीवर नीट नजर ठे व.
मनोिर : म्हणजे काय होईल?
प्रभाकर : सांर्तों ना, आज कोणत्या रस्त्यानें जायिें एवढें ि आपल्याला चदसतें आहे ; तें कां जायिें हें सध्यां
कळत नाहीं. सांचर्तल्या कार्ािी हे ळसांड र्ात्र करूं नकोस. सध्या र्ी घाईंत आहें . कांहीं कर्जास्त
कळलें , तर ताबडतोब र्ला येऊन सांर्. जरा काळजीनें र्ात्र वार्, बरें का?
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[जाऊं लार्तो.]

मनोिर : ठीक आहें . तूं अर्दीं काळजी करूं नकोस.
प्रभाकर : [परतून] आणखी हें बघ, या वेषांतराच्या अवस्थेंत र्ला या घरीं भेटूं नकोस. आर्च्या घरीं र्ाझी
भेट घे, बरें का?

[जातो]

मनोिर : ऑल राइट. [स्वर्त] धनेश्वरांच्या सुखासाठीं! र्ाझ्या सुखािी ज्यांनीं होळी केली त्या
धनेश्वराच्या सुखासाठीं! र्ालतीिें हरण करून ज्यांनीं र्ाझ्या प्रेर्ांत चवष कालचवलें , आचण र्ाझ्या जन्र्ािा

सत्यानाश केला—पण त्यांनींि आजन्र् र्ाझें पालनपोषणचह केले लें आहे ! र्ाझ्या अन्नदात्यांशीं र्ला
कृतज्ञतेनें वार्ायला नको का? नाहीं, प्रेर्ासाठीं र्ी कतुव्य सोडणार नाहीं! अरे रे! प्रेर्ा, तू अर्ृतर्य आहे स

कीं चवषर्य आहे स? तुझ्या संसर्ार्ुळें दू चषत झाले ल्या हृदयांत कृतज्ञते सारख्या दै वी र्ुणालासुद्धां जार्ा
चर्ळण्यािी पंिाईत पडते काय? चकती भयंकर आहे त तूं!

✺ (रार् – भीर्पलास, ताल – धुर्ाळी.)
सुखा पारखा झाला । अभार्ी जो या त्याला ।
भरला का प्रेर्ािा हा चवषारी ऐसा प्याला ॥ ध्रु० ॥
नवरसलीला कोर्ल जाळु चनयांि रस हा भीषण केला ।
हृदयदहन कचर दु रुचनि हा । पळभचर अधकर न जो ठरला ॥१॥
[जातो व पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश सािवा
[स्थळ : धनेश्वरािा चदवाणखाना. पात्रें : धनेश्वर कार्द शोधीत आहे . र्ार्ें बराि दू र हातांत एक कार्द
घेऊन घनश्यार् उभा आहे .]

धने श्वर : [स्वर्त] म्हणजे? झाले काय कार्द?
घनश्याम : काकासाहे ब, आपल्याला जें पाचहजे तें हें पाहा!

[इकडे चतकडे शोधतो.]
[धनेश्वर र्ार्ें पाहतो.]

धने श्वर : काय आहे तें? [जवळ येऊन कार्दाकडे पाहतो.] काय पाहतों आहे हें र्ी?
घनश्याम : हें आम्हांला नवीन आहे ; आपल्याला यािा पूणु पचरिय आहे . काकासाहे ब, ही आपण तयार
केले ली एक खोटी हु ं डी! तुम्हां सवाच्या स्वैर इच्छांिें र्ृत्युपत्र. र्ाझ्या इच्छे िी जन्र्कुंडली! हु शार हातीं

पडल्यार्ुळें चहिा बाजारभाव आपल्या घरादाराच्या चकर्तीपेक्षांचह हल्लीं जास्त िढले ला आहे ! हा एकि
कार्द पाचहल्याबरोबर आपले डोळे पांढरे होतील, म्हणून उर्ाि बाकीिे कार्द बरोबर आणण्यािी र्ीं

तसदी घेतली नाहीं. बाकी या हु ं डीच्या जोडीिे आचण तोडीिे सारे कार्द — आपल्या सवु खोट्या हु ं ड्या
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आचण खोटे दस्तऐवज हल्लीं सुरचक्षतपणें र्ाझ्या कबज्यांत आहे त. दं र्ाधोपा करून फार झालं तर हा एकि
कार्द आपण र्जकडू न चहसकावून घ्याल!
धने श्वर : कसे चर्ळाले हे कार्द तुला?
घनश्याम : [ हं सून] हे कार्द र्ीं आपल्या घरांतून िोरले .
धने श्वर : िोर, हरार्खोर! हं सत हं सत हें सांर्ायला तुला लाज वाटत नाहीं का? तुझ्या चजवाला कांहीं
भयभीचत आहे कीं नाहीं?

घनश्याम : र्ाझा काय संबंध यांत? या र्ोष्टीिी सारी लाजलज्जा आपल्या र्नाला आचण भयभीचत आपल्या
चजवाला वाटायला हवी! त्राग्याच्या भरांत आरडाओरडा कसला कचरतां आहां? काकासाहे ब, आपण कुठें

आहां आचण काय कचरतां आहां चनदान — आपण हें काय केलें आहे , आचण यार्ुळें कुठें जाऊन पडाल यािा

चवसर पडला आहे वाटतें आपल्याला? करा पाहू ं आरडाओरडा! जर्वा िारिौघांना! हा िोरीिा र्ुद्देर्ाल!
यासकट या आपल्या िोराला सरकारी चशपायांच्या ताब्यांत द्या पाहू ं; करून पाहतां का ही र्ौज जरा?
र्े हेरबान, ही अशी िर्त्काचरक िोरी आहे कीं, जी र्ुद्देर्ालाचनशीं उघडकीस आली तर िोराऐवजीं

र्ालकालाि भुदंड भरीत बसावें लार्ेल. बेअकलीपणार्ुळें कधीं कधीं िोरासाठीं चतऱहाईत संन्याश्यालाि
सुळीं जावें लार्तें; पण अकले च्या कसरतीनें िोराबद्दल र्ालकालाि सुळावर िढचवतां येतें तें असें! याि
त्या िोराच्या उलट्या—

धने श्वर : उलट्या काळजाच्या राक्षसा—
घनश्याम : बस, धनेश्वरपंत! आतां शब्दांच्या दे वघेवी करायला र्ला वेळ नाहीं. तुर्च्यावर वेळ काय आली
आहे ती नीट ओळखा, आचण र्ाझें म्हणणें नीट ऐकून घ्या. र्ालतीच्या आचण आपल्या लग्नािा चतचथचनिय
केव्हां करायिा?

धने श्वर : यापुढें लग्न न करण्यािा र्ीं चनिय केले ला आहे .
घनश्याम : [कार्द दाखवून] या लग्नकुंडलींत तसा योर् चदसत नाहीं. आपण र्ालतीशीं लग्न केलें ि
पाचहजे.

धने श्वर : म्हणजे?
घनश्याम : ही र्ाझी इच्छा! आपल्याला काय वाटलें ? आपल्या लग्नाच्या खटपटींत र्ी पडलों तो आपल्या
थेरड्या शोकासाठीं? र्ालतीच्या जन्र्ािा सत्यानाश करायिा हा र्ाझ्या प्रचतज्ञेिा एक भार् आहे . आपल्या
अर्याद र्ुलीनेंि र्ला या प्रचतज्ञेच्या भरीस पाडलें ; आचण चतच्याशीं — आपल्या लाडक्या लचतकेशी - र्ाझें
लग्न लावणें हा त्या प्रचतज्ञेिा उिराधु. धनेश्वरपंत, या दोन्ही र्ोष्टी चबनबोभाट घडू न आल्याि पाचहजेत.
धने श्वर : नीिा, काय, म्हणतोस तरी काय हें ! िल जा, र्ला तुझें म्हणणें कबूल नाहीं!
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घनश्याम : ठीक आहे . र्र् र्ी आपला चनरोप घेतों.

[जाऊं लार्तो.]

धने श्वर : थांब िांडाळा! काय करण्यािें योजलें आहे स र्नांत तूं?
घनश्याम : आपण जाणति आहां कीं र्ी पाजी र्नािा र्नु ष्ट्य आहे म्हणून—र्ी काय करणार आहे होय?
बेिाळींस चपढ्ांसकट आपल्याला र्ातीला चर्ळवणार आहें र्ी!
धने श्वर : दर् खा, घनश्यार्. जरा थोर र्नानें चविार करा—
घनश्याम : धनेश्वरपंत, ही दशुनी हु ं डी आहे . ही नाकारून तर िालत नाहीि पण वायदे सवलतींिीसुद्धां
अळं टळं केल्यावांिन
ू पाहतां क्षणींि पटवावी लार्ते. र्चण हरपल्यार्ुळें सापाप्रर्ाणें नु सती आपलीि फणा

आपटीत बसाल, तर नाहक प्राणाला र्ुकाल, पण आपणांला र्ाझें बोलणे रुित नाहींसें चदसतें! उर्ीि
आपण र्ला परत बोलाचवलें .

[जाऊं लार्तो.]

धने श्वर : चनदु या, थांब! तुझा हु कूर् र्ला कबूल आहे .
घनश्याम : ठीक आहे . र्ात्र एवढें लक्षांत ठे वा, आपण जरा हालिाल केलीत कीं या र्ळफासांिी सरकर्ांठ
ओढू न र्ीं आपला र्ळा आंवळलाि!

धने श्वर : तुर्िें म्हणणें र्ला अक्षरश: कबूल आहे .
घनश्याम : र्र् हीं दोन्ही लग्ने तीन चदवसांच्या आंत उरकलींि पाचहजेत.
धने श्वर : पण र्ीं र्ालतीला विन चदलें आहे कीं—
घनश्याम : तें र्ोडू न टाका विन! हं , ही आपली लचतका येते आहे . आतांि चहिें भचवष्ट्य चहला सांर्ून टाका.
तुर्च्या लग्नािाचह चनिय चतला सांर्ा. एकेका शब्दानें एकेक कार्ांतून पार पडा. र्ोडीर्ुलाबीनें चतिी
सर्जूत घालणें चकती दु रापास्त आहे हें आपल्याला र्जपेक्षां जास्त र्ाहीत आहे . यांत िूक झाली तर—

[लचतका येते.]

लहिका : बाबा, या उद्दार् र्नु ष्ट्याला आधीं—
धने श्वर : लचतके, उर्ीि कांहीं तरीं बोलत सुटूं नकोस! लचतके, र्ालतीशीं लग्न करण्यािा र्ाझा चविार
पुन्हा कायर् झाले ला आहे .

लहिका : बाबा, काय बोलतां हें ?
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धने श्वर : पोरी, आणखी काय बोलतों तें ऐकून घे आधीं. तुझें लग्न या घनश्यार्ाशीं करायिें र्ीं कायर्िें
ठरवून टाकलें आहे . हीं दोन्हीं लग्नें तीन चदवसांति व्हायिीं.

लहिका : र्ाझी र्ान कापली तरी र्ी याच्या र्ळयांत र्ाळ घालणार नाहीं!
धने श्वर : र्र् र्ाझी र्ान काप! लचतके, र्ीं सांचर्तलें तसें झालें ि पाचहजे! र्ाझ्या नांवािी, घरादारािी,
कुळािी तुला कांहीं िाड असेल तर र्ुकाट्यानें तुला घनश्यार्ाशीं लग्न केलें ि पाचहजे! िला, घनश्यार्.

[दोघे जाऊं लार्तात.]

लहिका : घनश्यार्, थांबा जरा!
घनश्याम : काकासाहे ब, आपण व्हा पुढें; र्ी आलोंि [धनेश्वर जातो.] काय म्हणणें आहे आपलें ?
लहिका : आपण आपलें म्हणणें शेवटास नेलें तरी र्ाझे हृदय आपल्याला चर्ळे ल असें का वाटतें
आपल्याला?

घनश्याम : आपल्या हृदयािी ककवा संर्तीिी या लग्नाला काडीइतकीचह जरूर नाही, रचवकराच्या स्पशानें

उषेिें तोंड चफकें पडतें तद्वत् र्ाझ्या हस्तस्पशानें आपलें तोंड र्ोरें र्ोरें झालें काय ककवा रंर्ाऱयािा हात

लार्ल्याप्रर्ाणें र्ाझ्या हातांनीं आपलें श्रीर्ुख रंर्ून चनघालें काय, र्ला दोन्ही प्रकार सारखेि वाटणार
आहे त. लचतके, र्ुलाबािा वास कसाचह घेतला तरी र्ुलाबासारखाि यायिा; आसवांच्या दं वानें झाली तर
रंर्ािी खु लावट ते वढीि जास्त र्ात्र होईल! लचतके, या रंर्ेल र्ोष्टी बोलायला पुढें पुष्ट्कळ वेळ आहे . तूतु
र्ला आपल्या लग्नसर्ारंभाच्या व्यवस्थेला लार्लें पाचहजे. [जरा पुढें जाऊन व पुन्हा र्ार्ें चफरून] हो, ही
तुझ्या लग्नािी व्यवस्था झाली. र्ालती तुझी चजवाभावािी र्ैत्रीण; ते व्हां तुझ्या चजवाबरोबर चतिीचह दै ना

कशी होणार हें कळलें ि तुला! बाईसाहे ब, त्या चदवशीं धनीपणाच्या धुंदींत आपण र्ला र्ालतीच्या लग्नांत
सार्ानािी यादी चलचहण्यासाठीं हजर राहण्याला फर्ाचवलें होतें! आपल्या हु कर्ाप्रर्ाणें र्ालतीच्या

लग्नािी एकंदर यादी तयार आहे . ही पाहा, ऐका नीट [एक कार्द वािीत] प्रथर् श्रीकार आहे .
‘र्ालतीच्या लग्नाच्या सार्ानािी यादी:—तपशील एक नवरदे व, धनेश्वर नांवािा एक रंर्ेल, स्वाथी,

पंिावन वषोिा म्हातारा!’ बाईसाहे ब, पुढें सर्ळी यादी र्ालतीच्या आसवांनीं पार धुऊन चनघाली आहे !

लचतके, त्या वेळीं तुला कल्पनाचह नसेल, कीं र्ालतीच्या लग्नािी यादीि नाहीं, पण तुम्हां सवािे
ललाटले खसुद्धां खरडण्यािें या घनश्यार्ाच्या हातीं आहे म्हणून! [जातो.]
लहिका : [ स्वर्त] दे वा, काय होऊं पाहात आहे हें सारें ?
(रार् – सारंर्, ताल – दादरा.)
खल छचळत कसा धरुचन दं शा । जडचवत सकलां कपटपाशा ॥ध्रु०॥
सर्सुखी सखी ती । होई सर्ार्मत । सुख का चविारांत ऐशा ॥ १ ॥
[जाते.]

अंक हिसरा समाप्ि
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अंक चवथा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : स्र्शान, पात्रें : र्नोहर.]
मनोिर : [स्वर्त] प्रभाकरािा स्वभाव जरासा तऱहे वाईक खराि! काय कल्पनेच्या भरांत त्यानें र्ला

घनश्यार्ावर पाळत ठे वायला सांचर्तलें हें ि कळत नाहीं! बरें , त्यािें म्हणणें न ऐकलें तर लार्लीि र्ाथयांत
राख घालू न बसायिा! एव्हांपयंत नीट पाचहलें , घनश्यार् रोजिे व्यवहार रोजच्याप्रर्ाणेंि करीत आला.

नाहीं म्हणायला रोजच्या राबत्यांतला रस्ता सोडू न आतां या स्र्शानांतल्या ओसाडीवरून र्ेला एवढें ि! पण

इतक्यांत घनश्यार् नाहींसा झाला कसा? पुन्हा र्ांवांत तर र्ेला नाहीं? असेंि असेल; कारण या उघड्या
जार्ेंत कुठें दडू न बसायला एखादा आडोसाचह नाहीं. घनश्यार् तांतडीनें र्ांवांत र्ेला; पण र्ला चततकी
घाई करून र्ांवांत जाण्यािें काय कारण उरलें आहे ? या शांत स्र्शानांत र्नाला अंर्ळ चवश्रांचत चर्ळणार

नाहीं का? अरे रे, र्ालती, तुझ्या अवकृपेर्ुळें चवश्रांतीसाठीं र्ला हें स्र्शान चप्रय वाटण्यािी वेळ यावी ना?
झाली त्या दु ःखदायक चविारािी सुरुवात! छे :, स्र्शानांत सुद्धां चवसाव्यािी आशा नाहीं.
(रार् – बहार, ताल – चत्रवट.)
व्यग्र चिि झालें जचर या स्थलीं पसरली शांचत र्ूता ॥ ध्रु०॥
चिरचनद्रे च्छा येथ धरुचन जन पहु डचत हो ती पूणु पूता ॥ १ ॥
चवस्र्ृचत पडते अभंर् येथें दु ःखांधांिी आतुधूतां॥ २॥
दे हासुद्धां र्नानें चजवंत असतांना चजत्या जर्ाच्या जांिण्या िुकचवण्याच्या हे तूनें आयुष्ट्यािें शेवटिें टोंक
र्ांठण्यासाठीं चजतेपणींि एकदर् या स्र्शानांत येऊन बसणें म्हणजे लवकर कालक्षेप करण्यासाठीं

घड्याळािे कांटे पुढें सरकवण्याइतकेंि हास्यास्पद आहे ! पण आतां र्ाझ्यांत चजवंतपणा तरी काय

राचहले ला आहे ? र्ालतीनें त्यार् केल्यार्ुळें हा र्नोहर चतनें फेंकून चदले ल्या या त्याच्या चित्राइतकाि
चनजीव झाला नाहीं का? [चित्र चखशांतून बाहे र काढतो.] दु दैवी चित्रा, तुझी आचण र्ाझी सजीवता

सारखीि. पण हें चित्र तरी र्ीं कशाला जवळ ठे वलें आहे ? एका चनजीव चित्रानें आठवणीसह दु सऱयािा

भार व शाला बाळर्ावा? हें िालतेंबोलतें दे हािें चित्र र्ला आज टाकतां आलें नाहीं तरी हें चित्र या
स्र्शानांत कुठें तरी पुरून टाकून चजते पणींि एक प्रकारें स्वतःिी स्र्शानयात्रा उरकतां येण्यासारखी आहे .

दे तों एखाद्या दर्डाखालीं ठे वन
ू झालें ! [इकडे चतकडे पाहू न] अरे , पण या काळया दर्डाच्या र्ाळरानांत तो
चहरव्या जातीिा दर्ड कुठला? काय बरें या दर्डाच्या जातीिें नांव? [हं सून] पण र्ला आतां या शास्त्रीय
ज्ञानाशीं काय करायिें राचहलें आहे ? प्रेर्ािा संसार सजचवण्यासाठीं र्नु ष्ट्याला ज्ञानािी आवश्यकता असते,

र्ाझी प्रेर्ािी सृचष्ट जळू न र्ेल्यार्ुळें या र्ाझ्या ज्ञानािी तरी र्ला काय अपेक्षा आहे ? जाऊं दे त! हें चित्र या
चहरव्या दर्डाखालींि पुरून टाकून र्ाझ्या प्रेर्ाच्या सृष्टींतील ही शेवटिी साक्ष आचण ज्ञानाच्या संपकािा हा
शेवटिा चवषय या दोघांिा एकवाक्यते ने कायर्िा चनरोप घेतों. आतां प्रेर्चह नको आचण ज्ञानचह नको!
[चहरव्या दर्डाकडे जातो.] वाः! र्ाती काढायला हा र्ोडका लोखंडी तुकडा बरा चर्ळाला! काय र्ंजले ला

आहे ! [दर्ड उिलू न जर्ीन उकरूं लार्तो.] चकती भुसभुशीत जर्ीन आहे ही! अरे बाप रे , हा कसला
आवाज? हें काय आहे ? [डबा काढू न] हा जस्तािा डबा आहे ! [उघडतो.] आचण यांत कांहीं कार्द आहे त!

अनु क्रम

[कार्द पाहू न] प्रभाकरािा तकु बरोबर आहे . घनश्यार्िींि हीं सारीं कुलं र्डीं! आचण हें ि पाहू न
जाण्यासाठीं घनश्यार् स्र्शानांतून र्ेला! चकती िर्त्काचरक कल्पना डोक्यांत एकदर् खेळं ू लार्ल्या! आधीं

हें सवु घेऊन प्रभाकराकडे जावें. [उठू न] र्ाझ्या आशेसाठीं खड्डा म्हणून खणायला र्ेलों, तो सुदैवानें चतिा
पाळणा र्ात्र ठरूं पाहात आहे ! लोकांच्या संसारसुखािा स्र्शानांत शेवट होतो; पण या र्नोहराच्या
संसारसुखािा स्र्शानांत जन्र् व्हावा अशी तर दै वी योजना नसेल ना? िला. अरे , पण र्ी वेडा तर नाहीं?
हा दर्ड पुन्हा जशािा तसा ठे चवला पाचहजे. नाहीं तर घनश्यार् पुन्हा इकडे चफरतांि सारा प्रकार त्याच्या
लक्षयांत यायिा? [खळर्ा पुन्हा भरूं लार्तो. पडदा पडतो.

❧❧❧

प्रवेश िंु सरा
[स्थळ : घनेश्वरािें घर; पात्रें: धनेश्वर.]
धने श्वर : [स्वर्त] पातकांच्या भयप्रद जाचणवेनें तळर्ळणाऱया अंतःकरणािें ओझें वार्चवण्याइतकी भयंकर
चशक्षा नरकयातनांत तरी असेल का? एका इंग्रज प्रवाचसनीनें एका ज्वालार्ुखी पवुतावरिें धडाडले लें

अस्ग्नसरोवर आचण चर्रसाप्प्यािा धबधबा हीं दोन स्थळें बघायला फार भयाण आहे त असा आपला अनु भव
चलहू न ठे वला आहे . कड्यावरून या दोन्ही चठकाणीं डोकावून पाहतांना चतला घेरी आली! या धनेश्वराच्या

पातकी र्नांत चतनें जर क्षणर्ात्र डोकावलें असतें तर चतला त्या अस्ग्नसरोवराच्या ज्वालार्य लाटा आचण
धबधब्यािी अखंड धडकी हीं दोन्हीं एके चठकाणीं चदसून आलीं असतीं. आचण धाडसीपणा बाजूला राहू न
हृदयाला धक्का बसून ती ताबडतोब र्तप्राण झाली असती! चबिाऱया कोर्लवृचि लचतका आचण र्ालती
आपापल्या परीनें र्ाझ्या हृदयतापार्ुळें दु रूनचह पोळू न चनघत आहे त! नाही. र्ी लचतकेलाचह जळूं दे णार

नाहीं आचण र्ालतीलाचह जळूं दे णार नाहीं, र्ाझी र्ुंतले ली र्ान सोडचवण्यासाठीं या हरार्खोर
घनश्यार्ाच्या र्ळयांत र्ी र्ाझ्या लाडक्या र्ुलीला चतच्या र्नाचवरुद्ध — पण नाहीं, ही बापािी दया नाहीं!

हा घनश्यार्ाबद्दलिा र्ाझ्या र्नांतला पीळ आहे . र्ाझा जीव वांिचवण्यासाठीं र्ीं लचतकेिें र्ोरे श्वराशीं लग्न
लावून द्यायला तयार झालों नव्हतों का? त्या वेळीं लचतकेच्या र्नािी र्ीं काय कदर केली? अरे रे, त्या वेळीं

त्या चबिारीला चकती दु ःख झालें असेल! पण र्र् र्ालती र्ाझ्याशीं लग्न करायला आपखु शीनें कशी तयार

झाली? र्ाझ्याप्रर्ाणेंि या घनश्यार्ानें धुंचडराजपंतालाचह एखाद्या अडिणींत पकडलें नसेल ना? तर काय
धुंचडराजसारखा प्रेर्ळ बापचह आपल्या संरक्षणासाठीं या नीि र्नाच्या धनेश्वराप्रर्ाणेंि स्वतांच्या पोरीिा
बळी द्यायला तयार होतों? छे : छे :! र्ालतीच्या जन्र्ािें र्ाते रें करण्याऐवजीं धुंचडराज अशा अडिणींतून
स्वतःिा जीव दे ऊन –काय भयंकर कल्पना र्नांत आली ही एकदर्!– र्र् लचतकेसाठीं र्ीं कां जीव दे ऊं

नये? र्ी जर्ांतून नाहींसा झालों तर र्ाझ्या पातकांर्ुळें पीडले ले चकती तरी जीव एकदर् दु ःखर्ुक्त

होतील! लचतका, र्ालती – छे ; या चविारानें कांहींच्या कांहींि व्हायला लार्लें ! आधीं र्ालतीला
बोलाचवतों आचण ती र्ाझ्याशीं लग्न करायला कशी तयार झाली यािी शहाचनशा करून घेतों. आज र्ाझी

लचतका दु ःखांत पडल्यािी र्ला जाणीव झाली, ते व्हां र्ालतीच्या र्नःस्स्थतीिी र्ला आठवण झाली!

परर्े श्वरा, तशी वेळ आलींि तर प्रसंर्ीं आत्र्ह – दे वाचधदे वा, र्ी पातकी आहें , भेकड आहें , स्वाथी आहें ;
र्ला इतकें बोलण्यािा धीर कुठू न होणार? पण आपण सवुज्ञ आहां!

[जातो. पडदा पडतो.
❧❧❧
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प्रवेश हिसरा
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : र्ालती.]
मालिी : [स्वर्त] काल तसा प्रकार आचण आज असा प्रकार! दे वािी र्चत कोणत्या चदशेनें होत आहे हें ि
कळे नासें झालें आहे !

[रार् – दे सकार, ताल – झपताल.]
चवचधिें हृदय लोल िल जेंचव कल्लोल ।
कर्लाचह कहदोल–र्त िंिला ती ॥ ध्रु०॥
लचतकाजनक होइ चवचधकंठर्चण जेंकव ।
कर्लाचह त्याठाकय बहु पक्षपाती ॥ १ ॥
र्चत िंिला म्हणुचन त्यािीचह ये चदसुचन
चफरवीत हे तु र्कन शतशा क्षणांतीं ॥ २ ॥
लचतकेच्या वचडलांनीं हें र्ांडलें आहे तरी काय? [धनेश्वर येतो.] आपण र्ला बोलावणें पाठचवलें होतें?
धने श्वर : हो, र्ला तुझ्याशीं बरें ि बोलायिें आहे . पण आधीं एका र्ोष्टीिा खु लासा करून टाकंू . तुला
कळलें ि असेल कीं, तुझ्याशीं लग्न करण्यािा चविार र्ीं पुन्हा कायर् केला आहे ?
मालिी : हो!
धने श्वर : या विनभंर्ार्ुळें तुला र्ाझा चतरस्कार वाटू ं लार्ला असेल?
मालिी : [स्वर्त] विनभंर्ार्ुळें दु सऱयािा चतरस्कार करण्यािा या र्ालतीला काय अचधकार आहे ?
धने श्वर : तूं बोलत नाहींस? या विनभंर्ानंतरचह तूं या लग्नाला पचहल्याप्रर्ाणें तयार आहे स का?
मालिी : काल आपणि होऊन हा चविार रचहत केला होता! आपली इच्छा असली म्हणजे र्ी केव्हांचह या
लग्नाला संतोषानें तयार आहें ि.

धने श्वर : हें ि सध्यां र्ला र्ूढ वाटत आहे . र्ालती, कोणत्या र्ोहानें तूं या लग्नाला आनंदानें तयार होत
आहे स?

मालिी : काय चविारलें त आपण हें ! चकती चकती बरें वेडावांकडा प्रश्न आहे हा! प्रसंर्ांत सांपडले ल्या

र्ुलीनें काय उिर द्यावें या प्रश्नाला? र्ाझे वडील र्रीब आहे त, पण कुलीनचह आहे त. वाईट चविारलें त
आपण र्ला.

[रडू ं लार्ते.]

अनु क्रम

धने श्वर : र्ालती, तुझ्या र्नाला दु खचवण्याच्या इच्छे नें र्ीं हा प्रश्न टाकला नाहीं. तुझ्या वचडलांिा उपर्दु

करण्याच्या हे तूनें ककवा चर्ळाले ल्या उिरािा कांहीं दु रुपयोर् करण्याच्या बुद्धीनें र्ी बोलत नाहीं. सवाच्या
कल्याणासाठीं र्ी बोलत आहें . र्ीं शपथ र्ोडली आहे , विन र्ोडलें आहे , म्हणून र्ाझ्या शब्दावर तुझा

चवश्वास बसणार नाहीं. पण र्ीं अर्दीं शु द्ध र्नानें चविारतों आहें , या लग्नाला तूं कां तयार झाली आहे स?

धुंचडराज एखाद्या संकटांत का सांपडले आहे त? तुझ्या वचडलांना संकटर्ुक्त करण्यासाठी तूं या संकटांत
उडी टाकीत आहे स का?

मालिी : स्वतः संकटर्ुक्त होण्यासाठीं र्ाझे वडील र्ला संकटांत टाकतील? छे : छे :, असें कधीं–कधींचह
व्हायिें नाहीं. आपल्याजवळ खरें सांर्ायला हरकत नाहीं, र्ाझ्या लहानग्या भावंडांवर आले लें जन्र्ािें

संकट टाळण्यासाठीं र्ी या संकटांत उडी टाकत आहें . सार्ान्य स्स्थतींत राचहल्यार्ुळें र्ाझे बाबा चकती
उदार र्नािे आहे त यािी आपल्याला नीटशी कल्पना व्हायिी नाहीं. आम्हा र्ुलांच्या एवढ्ाशा
सुखासाठींसुद्धां बाबा आपला जीव दे तील.

धने श्वर : [स्वर्त] र्ुलांच्या एवढ्ाशा सुखासाठींसुद्धां बाबा आपला जीव दे तील! नीि र्नाच्या धनेश्वरा,

हें ऐकूनसुद्धां आतां कसला चविार करीत आहे स अजून? लहानग्या भावंडांसाठीं र्ालती चजवावर उदार
झाली, र्ालतीसारख्या र्ैचत्रणीसाठीं लचतका र्ोरे श्वराशींचह लग्न करायला तयार झाली आचण या चबिाऱया
कोंवळया जीवांच्या हत्या टाळण्यासाठीं तुला म्हातारडी आत्र्हत्या करायला धीर होऊं नये? बस. ठरला

र्ाझा चविार. आत्र्हत्या चकतीचह उग्र असली, भयावह असली तरी चतनें र्ाझ्या पातकी जीचवतािा शेवट
करायला आतां र्ी तयार आहे . [उघड] र्ालती, र्ला तुझ्याकडू न एक विन हवें आहे . तें विन तुझ्या

र्नोवृतीइतकें पचवत्र आहे . तें विन कायावािार्नसा दे ण्यासाठीं क्षणर्ात्र र्ाझ्या पातकी हस्तस्पशाला तूं
तयार होशील का?

मालिी : असें चहणचवण्यासारखें चविारण्यािें काय कारण आहे ? ज्या हातांत जन्र्ािा हात दे ण्यासाठीं र्ीं
तयार झालें त्या हाताच्या नु सत्या विनापुरत्या स्पशाला र्ाझी काय हरकत असणार? र्जपासून असें
कोणतें विन हवें आहे आपणांला?

धने श्वर : र्ालती, तें विन तूं र्नापासून चदलें स तर र्ला तुझ्याशीं लग्न करण्यािें कारण राहणार नाहीं,
आचण लचतका घनश्यार्ाला दे ण्यािेंचह कारण उरणार नाहीं!

मालिी : र्ाझ्या सुखािी र्ी चकती पवा कचरतें हें आपण जाणति आहां. र्ाझ्या बाचलश आत्र्प्रौढीिी र्ला

क्षर्ा करा – पण र्ाझ्या लचतकाताईच्या सुखासाठी र्ी आपल्याला नु सतें शब्दािेंि विन काय, पण र्ाझ्या
प्राणांिे विनसुद्धां द्यायला तयार आहें .

[रार् – ललत, ताल – चत्रताल.]
प्राणांहुचन लचतका चप्रय चजवाचस ।
चतजवचर संकट लघुचह ये तरी ।
हचरन त्या तनु त्यजुचन कीटशी ॥ ध्रु० ॥
अपूणुता तत्सुकख जचर कांहीं ।
पूणु कचरन तें दे ऊचन र्र्ही ।

अनु क्रम

नवल न, आत्र्ा र्चणत चतयेसी ॥ १ ॥
या र्रीब र्ालतीवर आपल्या उदार कन्येिे उपकारि तसे आहे त. काय विन हवें आपल्याला?
धने श्वर : र्ला तुझ्यापासून एवढें ि विन हवें, कीं र्ाझ्या पिात् तूं आचण तुझ्या पतीनें र्ाझ्या लचतकेिें

सवुतोंपरी संरक्षण करावें. कसल्याचह संकटांत, कुठल्याचह प्रसंर्ीं तुम्हीं चतला अंतर दे ऊं नये. र्ालती,
र्ालती, र्ाझा सवु नीिपणा चवसरून जाऊन उदार र्नानें र्ला एवढें विन दे शील का?

मालिी : दे वानें अशी वेळ र्ुळीं आणूंि नये; पण र्ाझ्याकडू न असें विन र्ार्ण्यािें आपणांला कांहींि
कारण नव्हतें. हें घ्यावें विन! र्ाझ्या बाबांिे पाय साक्षीला स्र्रून सांर्तें कीं आपली आज्ञा र्ला प्रर्ाण

आहे . [विन दे ते.] आणखी आपणांला ही कल्पना तरी कां आली? लचतकेवर कसलें संकट येणार?
आपल्याशीं असें वैर तरी कोण धरणार?

धने श्वर : सर्ज उद्यां हा घनश्यार्ि चतच्यावर संकट कशावरून नाहीं आणणार? र्ालती, कुणाजवळ बोलूं

नकोस— आपल्या लचतकेनें या घनश्यार्ाला बोलण्यानें केव्हातरी दु खचवले लें आहे , आचण म्हणून तो
चतच्याशीं लग्न करण्याच्या हट्टास पेटले ला आहे . आतां आपण आग्रहानें लचतकेला दु सऱया स्थळीं चदली तर
असला खु नशी र्नु ष्ट्य कोणत्या वेळीं काय करील हें कुणीं कसें सांर्ावें? र्ला त्यािी फार भीचत वाटते.

र्ाझ्यार्ार्ें तुर्च्या घरािाि काय तो लचतकेला आधार! र्ी आतां म्हातारा झालों. र्नु ष्ट्यदे हािा काय
नेर्ानेर् सांर्ावा! आज आहे उद्यां नाहीं!

मालिी : आपली ही भीचत अर्दीं चनराधार वाटते र्ला.
धने श्वर : [हं सून] चभण्यासारखें कांहीं नाहींि! बरें , र्ालती, र्ी जातों. तुझ्या विनार्ुळें धीर येऊन र्ी

चकती चनकित झालों! र्ात्र र्ालती, र्ीं तुला एकदां चदले लें विन र्ोडलें हें र्नांत आणून या तुझ्या विनािी
हे ळसांड करूं नकोस. कांहीं झालें तरी तुझ्याशीं लग्न करणार नाहीं असें तुला आज र्ीं पुन्हा विन चदलें

आहे . हें विन चकती पचवत्र चनियानें पाळतों तें पाहा. पण कांहीं झालें तरी तूं र्ात्र आपलें विन चवसरूं

नकोस. तुझ्या विनािाि काय तो र्ाझ्या र्नाला आधार वाटतो. र्ाझ्यार्ार्ें लचतकेला तुर्च्याखेरीज

आपलें म्हणायला कोणीचह नाहीं. र्ालती, र्ाझी लचतका अर्दीं लहान आहे . अल्लड आहे . र्ालती, जातों
र्ी. [जातो.]

मालिी : [स्वर्त] पचहल्यानें र्ला नु सता तुरळक संशय आला, पण शेवटीं खात्रीि झाली र्ाझी. जातां
जातां आधीं हं सल्यासारखें करून बोलले , आचण शेवटीं यांिे डोळे पाण्यानें भरून आले . यांच्या चनवाणीच्या

बोलण्यावरून खास यांनीं आत्र्हत्येिा चनिय केला आहे सें वाटतें. घनश्यार्ांिीि यांनाचह भीचत वाटते.
बाबांच्याप्रर्ाणें यांिाचह र्ळा घनश्यार्ांनी र्ुंतचवला आहे कुठें तरी! कां बरें घनश्यार् असा सवािा र्ळा

कापायला तयार झाले ? र्ाझें लग्न यांच्याशीं ठरचवण्यािासुद्धा घनश्यार्ांिाि दु राग्रह चदसतो. इतका

दु ष्टावा करण्यािें घनश्यार्ांना काय कारण? दु सरें काय! यांनीं सांचर्तलें तेंि कारण! यांना तें पुरतें र्ाहीत
नाहीं, पण र्ला त्याि वेळीं कळू न आलें होतें. त्या चदवशीं लचतकाताई, घनश्यार्ांना चवनाकारण नाहीं नाही

तें तोंडू न बोलली त्याबद्दल घनश्यार् हा सवांवर सूड उर्वीत आहे त. तरी लचतकाताईला र्ी सारखी सांर्त
होतें! लचतकाताई, लचतकाताई, हा सारा तुझ्या फटकळ बोलण्यािा पचरणार्!

अनु क्रम

[रार् – भैरवी, ताल – पंजाबी.]
तव रसना आणी र्ुरु संकट तें ॥ ध्रु० ॥
िपला रसना शस्त्र दु धारी ॥
उलटत चनज चशकर पुरतें ॥ १ ॥
चनजवाक्पाटवफलरस घेणें प्राप्त कधीं चतज होतें ॥ २ ॥
चबिारे धनेश्वर कसे दीनासारखे झाले आहे त! कांहीं होवो, अजून तरी लचतकाताईला िांर्लें बजावून
ठे चवलें पाचहजे. पण आतां उपयोर् काय? घातवेळा तर येऊन ठे पलीि! तरी पण चतला उपदे श करायिा तो

केलाि पाचहजे. [लचतका येते.] ताई, नीट बैस अशी. र्ी काय बोलतें चतकडे िांर्लें लक्ष दे . र्ी तुला आज
वाईट बोलणार आहें ; फार–फार–फार वाईट बोलणार आहें ; अर्दीं र्नापासून रार्ानें बोलणार आहें . र्ी
र्ाझ्या सुखासाठीं बोलत नाहीं, पण तुझ्या सुखासाठीं बोलतें आहें . र्ाझ्या बोलण्यांत एखादी िूक कुठें

सांपडते ती शोधून काढण्यासाठीं ऐकंू नकोस. सांपडले ल्या िुकीिें काय उिर द्यावें हें ठरचवण्यासाठीं

ऐकतांना र्धून र्धून चवर्नस्क होऊं नकोस. र्ाझ्या बोलण्यांत जेवढें खरें असेल तेंि ऐकून घे ; आचण शांत

र्नानें त्यािाि चविार कर. ताई तुझ्या र्ुणािें र्ोल र्ाझ्यासारख्या र्रीब आचण साध्या र्ुलीला कसें करतां
येईल? र्ला तुझ्या सांवलीिीसुद्धां सर येणार नाहीं. तूं वैभवसंपन्न आहे स, रूपसंपन्न आहे स, बुचद्धसंपन्न
आहे स, प्रेर्ळ आहे स, सुशील, कुलीन आहे स, सवांिा जीव कीं प्राण आहे स. ताई, हें झालें ; आतां इतकें
असूनचह आज तूं कोणत्या पचरस्स्थतींत आहे स तें पाहा. आतांि तुझे वडील र्ला भेटून र्ेले. त्यांिें तें

चनवाणीिें बोलणें, ती दीन र्ुद्रा ती चनराश वृचि–त्यांच्याकडे अर्दीं पाहवेना र्ला! तूं अशी सदािी
हं सतर्ुख. पण तुलासुद्धां रडू ं कोसळलें असतें. त्यांनीं आज आत्र्हत्येिा चनिय – अशी संशयानें बघूं

नकोस, र्ाझा तकु अर्दीं अर्दीं खरा आहे , आत्र्हत्येिा चनिय तर आहे ि; त्याबद्दल शंकाि नाहीं–पण
र्ाझी इतकीसुद्धां खात्री आहे कीं आज रात्रींि ते आत्र्हत्या करणार आहे त, आचण म्हणून आज तुर्च्या
घरून र्ाझें पाऊल बाहे र चनघत नाहीं. र्ाझ्यार्ार्ें र्ाझ्या लचतकेिा सांभाळ कर असें त्यांनीं र्ला चकती

काकळु तीनें कळवळू न सांचर्तलें ! चकती अजीजीनें हातांपायां पडू न त्यांनीं र्ाझ्याकडू न तसें विन घेतलें !

घनश्यार्ांनीं तुझ्या बाबांना आचण र्ाझ्या बाबांना कसल्या तरी अडिणींत पकडलें आहे . ते वढ्ासाठीं
र्ाझ्या बाबांना र्ला तुर्च्या घरीं दे णें भार् पडलें . तुझ्या वचडलांना स्वतःच्या इच्छे चवरुद्ध र्ाझ्याशीं लग्न

करण्यािें कबूल करावें लार्त आहे . केवळ र्ाझ्यापुरतीि ही र्ोष्ट होती, म्हणून र्ीं आजवर तुला या

र्ोष्टीिी ओळखचह चदली नाहीं. पण आज स्वतः तुझ्यावर प्रसंर् आला आहे . घनश्यार्ांच्या हु कर्ाबरहु कूर्
तुझें त्यांच्याशीं लग्न करून टाकायलाचह तुझ्या वचडलांना आज तयार व्हावें लार्त आहे . आचण या साऱया

अपेष्टा टाळण्यासाठीं जीव दे ण्यापलीकडे तुझ्या वचडलांना दु सरा इलाज सांपडत नाहीं. कैक जीवांिा आचण
दोन भरल्या घरांिा असा सवुस्वीं सत्यानाश करायला घनश्यार् इतक्या त्वेषानें कां बरें झटत आहे त?

आपणां सवावर अशी आर् पाखडण्याइतके घनश्यार् कां चनष्ठुर झाले ? लचतकाताई, घनश्यार् र्ला
पाहायला आले त्या चदवशीं तूं आचण प्रभाकरदादा त्यांना जें सारखें टाकून बोलत होतां तें – तुझ्या
वचडलांनीं या र्ोष्टीिें हें ि कारण सांचर्तलें . ताई, हा सारा अनथुपात म्हणजे चनव्वळ तुझ्या बोलण्यािा
पचरणार्. चकती तुटून पडू न तुम्ही दोघे घनश्यार्ांच्या काळजाला घरे पाडीत होतां! त्या परक्या र्ाणसानें

असा तुर्िा काय अपराध केला होता बरें ? आपले पणार्ुळें तुर्िी र्ालती तुम्हांला अचधक असेल; पण
सार्ान्य स्स्थतींतल्या घनश्यार्ांनीं सार्ान्य स्स्थतींतल्या र्ालतीला पाहावयाला यावें यांत असें अघचटत तें

काय होत होतें? हु रूपानें आले ल्या अभ्यार्तावर एवढ्ासाठीं तशा बोलण्यािा र्ारा करायिा? बोलतां येतें
म्हणूनि बोलत सुटायिें? आपल्या बुद्धीिा तरतरीतपणा दाखचवण्याच्या भरांत वाटे ल त्याला, वाटे ल त्या
वेळीं आचण वाटे ल तें बोलायिें? सारासार चविार म्हणून कसा तो नाहींि का? काय बोलावें याच्यापेक्षां जें

अनु क्रम

र्नांत येईल तें कसें बोलावें यािाि चविार करणें म्हणजे चविार झाला का? प्रसंर्ाच्या तीव्रते लाि

शोभण्याजोर्ें बोलणें, बुद्धीिी तीव्रता दाखचवण्यासाठीं बोलायिें, एकर्े कांच्या िढाओढीनें कोचटक्रर्
लढचवण्यासाठीं चतसऱयाच्या हृदयावर घाव घालायिे हाि तुर्च्या बुद्धीिा, शहाणपणािा आचण ज्ञानािा

सारांश वाटतें? सरळ साध्या संसारांत अष्टौप्रहर अशा आडव्याचतडव्या कोचटक्रर्ानें बोलण्याजोर्े प्रसंर्ि

कोणते आहे त असे? कुणाच्या र्नाला दु खचवल्यावांिन
ू एखाद्या वेळीं सहजर्त्या बोलण्यांत िटकदार

कोचटक्रर् होऊन र्ेला तर त्यािी शोभा! पण सदान्कदा तोि प्रकार? आपलें बोलणें दु सऱयाला पटलें नाहीं
तर तें िांर्ल्या शब्दांनीं नीट सर्जावून द्यायिें का लार्लीि त्याच्यावर चनदु य कोचटक्रर् करीत सुटायिें?
र्ळयांत सरी बसत नाहीं म्हणून र्ान कापून सरी बसवायिी? नेहर्ीं असें बोलणें िांर्लें का? आम्ही तुझ्या

चजव्हाळयािीं र्ाणसें, म्हणून तुझ्या बोलण्यािें कौतुक करीत आलों; पण लोक काय बोलतील अशा
बोलण्यार्ुळें? हें ि म्हणतील कीं श्रीर्ंत बापािी, लाडानें शेफारले ली एकुलती र्ुलर्ी घरांत वळण
लावायला आई नाहीं, कुणी हटकायला नाहीं; ते व्हां बेफाटपणानें वाटे ल तसें वार्ायला लार्ली,
बेजबाबदारपणें बडबडायला चशकली, आचण स्वच्छं दी चनघाली! आतांि पाहा तुझ्या बोलण्यानें कशी वेळ

आली आहे ती! र्ाझे बाबा र्ला चवचहरींत लोटायला तयार झाले , र्ाझा संसार अशा पंथाला लार्ला,

र्नोहरांिा चहरर्ोड झाला, र्ाझीं लहान लहान भावंडें संकटांत सांपडलीं! पण र्ी तुला बोललें नाहीं; पण
आज तुझ्या बोलण्यार्ुळें तुझ्या स्वतःच्या संसारांत दु :खािा चशरकाव झाला, तुझ्या बाबांना जीव दे ण्यािी
पाळी आली, तुझें घनश्यार्ांशीं लग्न लावण्यािी वेळ आली! एक नु सतें बोलणें, लचतकाताई,
बेजबाबदारपणािें बोलणें नडतें आहे हें सारें !

लहिका : र्ालतीताई, चकती, चकती कठोर बोलते आहे स तूं!
मालिी : अजून कठोर बोलूं नको का? अजूनसुद्धां तुझी िूक तुला दाखवायला नको का? तुला वेळेवर

इतकें कठोर बोलायला र्ाझ्याखेरीज दु सरें कोणीचह नाहीं. पण पुढें तरी सावधचर्रीनें वार्ायिें तुला
सर्जायला हवें ना? म्हणून लाडके लचतकाताई, म्हणूनि बरें र्ी अशी चनदु यपणें तुझ्याशीं बोलतें आहें .

पुन्हा एवढें र्ात्र लक्षयांत ठे व कीं, आर्च्या दु ःखार्ुळें र्ी तुला बोललें नाहीं; तुझ्यासाठींि इतकें बोलण्यािा
प्रसंर् आला. ताई, र्ला क्षर्ा कर. पण केव्हां तरी तुला हें सांर्णें भार् होतें.
लहिका : ताईं, जा तूं आतां; र्ला एकटीला कांहीं वेळ बसूं दे .
मालिी : जातें र्ी; पण रार्ाच्या भरांत—
लहिका : तुझ्या र्ळयािी शपथ घेऊन सांर्तें कीं तुला चभण्यािें कांहीं कारण नाहीं. पण तूं आधीं जा कशी!
र्ला अर्दी कोंडल्यासारखें झालें आहें .

मालिी : [स्वर्त] इंदुताईला बसायला सांर्तें चहच्याजवळ जरा.

[र्ालती जाते.]

लहिका : [कांहीं वेळ र्ेल्यावर, स्वर्त] र्ी अशीच्या अशी बचहरून तर र्ेलें नाहीं ना? एकदर् सारें सुन्न कां
झालें ? ‘श्रीर्ंत बापािी लाडानं शेफारले ली एकुलती र्ुलर्ी, घरांत वळण लावायला आई नाहीं, कुणी

हटकायला नाहीं; ते व्हां बेफाटपणानें वाटे ल तसें वार्ायला लार्ली, बेजबाबदारपणानें बडबडायला
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चशकली आचण स्वच्छं दी चनघाली!’ र्ालतीताई, र्ालतीताई, एकदर् इतकें सारें खरें कां ऐकवून र्ेलीस?
स्वच्छं दी, लाडानें शेफारले ली, वळण नाहीं, बेफाट, बेजबाबदार! लचतके, लचतके, काय तुझ्या नांवािी

शोभा ही! [हातांनी तोंड झांकून रडू ं लार्ते. कांहीं वेळ र्ेल्यावर; स्वर्त] असें रडू न काय होणार! जन्र्भर
अशी रडत बसलें तरी कांहीं होणार आहे का? कांहींि होणार नाहीं का? र्ाझ्या बोलण्यानें ज्यांना धाईधाई
रडत बसण्यािी पाळी आली आहे त्यांच्या जन्र्ािा रडण्यािा पत्कर र्ीं एकटीनें घेतला तर दे व त्याच्या
नचशबींिें रडणें टाळणार नाहीं का? पण नु सत्या र्ाझ्या रडण्यानें काय होणार? र्र् या सवु जीवांच्यावरिें

संकट टाळण्यासाठीं र्ी आतां करूं तरी काय? [कांहीं वेळ स्वस्थ बसून] घनश्यार्ांना दीनपणें शरण

जाऊं? या दु खावले ल्या चनदोष जीवांसाठीं त्यांच्याजवळ करुणा भाकंू ? हो, र्ानी लचतके, हो, याखेरीज
दु सरा र्ार्ुि नाहीं तुला. र्ाझ्या बोलण्यानेंि घनश्यार्ांना दु खचवलें , आचण म्हणूनि ते हट्टाला पेटले

आहे त. आतां र्ाझ्या बोलण्यानेंि सारें चनस्तरायला हवें. घनश्यार्ांना शरण र्ेल्याखेरीज — घनश्यार्ांना
शरण! घनश्यार्ांना शरण! दे वा, दे वा, काय ही वेळ आचणलीस र्ाझ्यावर!
(रार् –भीर्पलास, ताल – चत्रताल.)
उलटा हा काळ कसा आला ॥ ध्रु० ॥
चशर लिादानाथु जयािें । न पदस्पश्यु र्र्े ककध सािें ।
तच्चरणीं चशर वांकचवणें अचत नम्रपणें; ये दै वाला ।।१ ॥
[तोंड झांकून बसते. कांहीं वेळानंतर इंदु प्रवेश कचरते.]
इंिंु : लचतकाताई, लचतकाताई, अशी काय बसली आहे स? बसूं का जराशी तुझ्याजवळ? का आपली

फटचदशी रार्ावशील कीं अशी वेडीचवद्री चदसतेस आचण जवळ कशाला बसते स म्हणून? र्ला तुझ्या
बोलण्यािी भारी भीचत वाटते.

लहिका : [स्वर्त] र्ाझ्या बोलण्यािी भीचत! ज्याला त्याला र्ाझ्या बोलण्यािी भीचत वाटते. पण आतां
र्लाि र्ाझ्या बोलण्यािी भीचत वाटू ं लार्ली आहे .
इंिंु : ताई, बोलत कां नाहींस?
लहिका : इंदूताई, आज जरा र्ाझें डोकें दु खतें आहे .
इंिंु : र्र् डोकें िेपूं का थोडा वेळ?
लहिका : नको. हें पाहा, अशीि जा आचण घनश्यार् कुठें असतील त्यांना म्हणावें. र्ीं बोलावलें आहे , जरा
येऊन जा. लवकर पाठवून दे त्यांना!

इंिंु : बरें ; पण डोक्यासाठीं कांहीं औषध आणूं का?
लहिका : नको. [इंदु जाते. स्वर्त] घनश्यार्ांच्या पायांवर डोकें ठे वणें हें ि औषध काय तें र्ाझ्या कपाळीं

आहे . घनश्यार्ांना र्ीं बोलवायला पाठचवलें खरें , पण हें कडू जहर औषध र्ाझ्याच्यानें घेववेल का? पण
आतां नाहीं म्हणून कसें िाले ल? सुस्स्थतींतल्या उन्र्ादांतील बडबड या कालकूट औषधाखेरीज कर्ी
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व्हायिी नाहीं. कोणत्या प्रसंर्ांत येऊन पडलें ही र्ी! दीन अनाथासारखें घनश्यार्ांना शरण जायिें? सारा

स्वाचभर्ान सोडू न– पण हा कसला स्वाचभर्ान? ज्या स्वाचभर्ानानें स्वतःिी उन्नचत होण्याऐवजीं

आसपासच्या जीवांिी चतसऱयाच्या हातीं पायर्ल्ली होते तो कसला स्वाचभर्ान? शहाणपणािी चदवटी

पाजळण्याच्या भरांत सवाच्या सुखाला आर् लावली, आचण लाडक्या जीवांना आंि र्ात्र लावली! जळो तो
र्ाझा स्वाचभर्ान आचण जळो ती बुचद्धर्िा! र्ाझ्या बुचद्धर्िेर्ुळें चप्रयजनांवर संकटें आलीं! ही लचतका

सवाच्या दु ःखाला कारणीभूत झाली! अचभर्ानी लचतके, दु सऱयांिे जीव तुझ्यार्ुळें चपळवटू न चनघत असतांकह
र्नािा पीळ उलर्डू न तुला तुझा चनजीव स्वाचभर्ान सोडतां येऊं नये का? इतकीसुद्धां उदारता तुझ्या

चठकाणी नाहीं का? —नाहीं; हा भलता स्वाचभर्ान सोडू न चदला! र्ाझ्या चजभेला प्रायचित हें चर्ळालें ि
पाचहजे. लचतका स्वतःच्या सुखासाठीं कांहीं स्वाचभर्ान सोडीत नाहीं. स्वतःच्या चजवाच्या भीतीनें अशी

र्ाईसारखी र्रीब झाली नाहीं. तर केवळ र्ाझ्या बोलण्यार्ुळें दु खावले ल्या जीवांना संकटर्ुक्त
करण्यासाठीं. र्ाझ्या उद्दार्पणार्ुळें सालस, चनदोष, चप्रयजनांवर आले ली आपचि टाळण्यासाठींि र्ी
स्वाचभर्ान सोडू न घनश्यार्ांच्या िरणीं दे ह अपुण करायला तयार झालें , याि र्ोष्टीर्ुळें र्ला आनंद वाटू ं

लार्ला आहे ! नु सता आनंद नव्हे , तर र्ला या वेळीं अचभर्ानािा आनंद वाटत आहे ! घनश्यार्ांशीं चववाह
करून – धनश्यार्! घनश्यार्! घनश्यार्! ज्यांच्या नांवािासुद्धां र्नोभावानें चतटकारा केला त्यांच्याि
नांवानें नटू न, पचतस्वरूपांत परर्े श्वर सर्जून त्यांिी आजन्र् पूजा तरी कशी करतां येईल र्ला? त्यांिा
र्नोर्य द्वे ष करीत राहणें– पण स्त्रीधर्ाला हें कसें शोभेल? नाहीं; तसा प्रसंर् आलाि तर त्यांच्यावर प्रेर्

करायला, भस्क्तभावानें त्यांिी पूजा करायला र्ला चशकलें पाचहजे. लचतके, आपल्यार्ुळें दु सऱयांना दु :खांत
पाडण्यापेक्षां आपणि दु ःखद्वे ष पोटांत चर्ळायला तयार होणें बरें नाहीं काय? दे वा! दे वाचपतरांच्या साक्षीनें
लग्नािी र्ाळ र्ळयांत घालतांक्षणींि पचहल्या तरल स्पशार्ुळें र्ाझ्या हृदयाला एकदर् इतका धक्का बसूं दे

कीं, त्यासरशीं साऱया र्ेल्या र्ोष्टींिी आठवण नाहींशी होईल, आचण पुनः डोळे उघडतांि र्ला
घनश्यार्ांच्या र्ूतीच्या चठकाणीं, दे वा, तुझी प्रेर्स्वरूप र्ूतीि चदसूं लार्ेल.
(रार् – चबहार्, ताल – पंजाबी.)
सकल िरािकर या तुझा असे चनवास ।À ध्रु० ॥
पाषाणाच्या असचस जरी र्ूर्मतर्धीं ।
उपलहृदकय वसचस खास ॥ १ ॥
[घनश्यार् येतो.]
धनश्याम : आपण पुनः र्ला बोलावणें पाठचवलें ! र्ला तूतु आपल्याला भेटण्यािी ककवा आपल्याशीं
बोलण्यािी कांहींि र्रज नव्हती. आलों म्हणून आलों झालें !

लहिका : आपल्याला तसदी चदल्याबद्दल क्षर्ा करा. आपल्याला र्ाझ्याशीं बोलण्यािी र्रज नाहीं, पण
आज र्ला आपणांशीं बोलण्यािी र्रज आहे .
घनश्याम : काय बोलणार आहां तुम्ही?
लहिका : र्ाझ्या सवु चप्रयजनांिे प्राण आपल्या हातीं आहे त हें र्ला र्ाहीत आहे . र्ाझ्या उद्दार् भाषणांर्ुळें
खवळू न आपण सवांिा छळ करण्यास तयार झालां आहांत. घनश्यार्, आज आपल्यापुढें सारा उद्दार्पणा,

सारा स्वाचभर्ान र्ीं सोडू न चदला आहे . र्ाझ्या चनरपराधी चप्रयजनांवर दया करा अशी आज र्ी तुर्च्या
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िरणीं दीनपणानें यािना करीत आहें . र्ाझ्या बोलण्याच्या प्रायचििासाठीं र्ी आपल्या दे हािें दान करायला
तयार आहें .

घनश्याम : पण हें दान र्ी काय म्हणून घेत बसू?
ं जें आज र्ला हातानें चहसकावून घेतां येतें त्याच्यासाठीं
हात पसरण्यािें र्ला काय कारण आहे ? चशवाय आपल्या दे हािें दान कोणत्या नांवानें घेऊं? चभक्षा म्हणून,
जोर्वा म्हणून कीं र्ोग्रास म्हणून घेऊं?

लहिका : चभक्षा म्हणा, जोर्वा म्हणा ककवा र्ोग्रास म्हणा; काय वाटे ल तें म्हणा. पण पुन: पदर पसरून
सांर्तें कीं, र्ला र्ाझ्या अपराधासकट पदरांत घ्या,

[रार् – पूवी, ताल – चत्रताल.]
ककर यािना िरणांप्रती । अवर्ानुं ती नका ही हो चवनंचत ॥ ध्रु० ।
दे हा या व्हा पचत। इष्ट त्या द्या र्चत। त्यािी र्ज न चक्षचत ॥ १ ॥
र्द्दोषािे धनी । आप्त ते र्ानुचन । न छळा अदयर्चत ॥ २ ॥
घनश्याम : पण र्ला वाटतें आपणांला पदरांत घेतलें तरी आपला हट्टी हृदयािा तरी र्ला लाभ होणार
नाहीं. आपण र्ला असें बजावून सांचर्तलें आहे . आपल्या र्नािा पीळ तसाि राहणार! कालपयंत आपली
कुरकुर िालू ि होती! हें र्ला कसें खपेल? र्ी तर असा बेपवाईनें वार्णारा! पायांतली वहाण पायांति
बाळर्णारा व्यवहारी र्नु ष्ट्य र्ी! आज आपले डोळे उघडल्यासारखे चदसतात!

लहिका : कालच्या बोलण्यािी र्ला क्षर्ा करा. नव्यानें पायर्ल्ली होऊं लार्ली म्हणजे र्े ल्या कातड्यािी

वहाण सुद्धां थोडी कुरकुर कचरते; र्र् र्ी तर चजत्या रक्तार्ांसािी र्ुलर्ी आहें ! र्ला पायांतली वहाण

म्हणा ककवा कांहीं म्हणा! नाहीं हो, लचतका इतकी दीन कुणापुढेंचह झाली नाहीं; लचतकेनें स्वाचभर्ान
सोडला नव्हता; पण चप्रयजनांच्या सुखासाठीं र्ी वाटे ल तो कर्ीपणा घ्यायला तयार झालें आहें . पायांतली
वहाणि काय, पण र्ाझ्या अपराधार्ुळें र्ाझ्या चनदोष चप्रयजनांना आपण पायांखालीं तुडवून टाकंू नये

म्हणून आपली पायधूळ व्हायलासुद्धां र्ी तयार आहें . र्ाझ्या बोलण्यार्ुळें नाहक दु ःख भोर्णाऱया
जीवांसाठीं र्ी स्वाचभर्ानशून्य झालें
लाचजरवाण्यासारखी शरण येऊं?

आहें . सांर्ा, घनश्यार् सांर्ा, तुम्हांला आणखी चकती

घनश्याम : आपल्या र्नातला खराखु रा पीळ अजून जसाच्या तसाि आहे . तुर्च्याआर्च्यासारखीं बाणेदार

र्ाणसें स्वतःच्या सुखदु :खािी फारशी पवा करीत नाहींत, हें र्ी स्वानु भवानें जाणतों. त्या चदवशींसुद्धां
आपला अचभर्ान आपल्या चप्रयजनांना सुखी करण्याबद्दलि होता. आजचह त्याि हे तूनें आपण या
स्वाथुत्यार्ाला चपळदारपणानें तयार होत आहां. लचतके, तुझ्या चप्रयजनांना सुखी व्हायला सवड करून
दे ऊं काय? नाहीं. स्वाथुत्यार्ािें हें अचभर्ानी सर्ाधान र्ी तुला लाभूं दे णार नाहीं. तुझ्या चप्रयजनांच्या
सुखािी र्ाती र्ाती केल्याचशवाय र्ी राहणार नाहीं.

लहिका : घनश्यार्, घनश्यार्, कां हो असे चनष्ठुर होतां? असां छळ कां करतां? असें दु :ख कां दे तां?
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घनश्याम : र्रजवंताला अक्कल नसते म्हणतात तें कांहीं खोटें नाहीं. आपल्याला र्ाझ्याशीं बोलण्यािी
र्रज आहे ; पण बोलण्यािी अक्कल र्ात्र नाहीं. र्ी असा चनष्ठुर कां होतों, असा छळ कां करतों आचण असें

दु ःख कां दे तों असें चविारतां होय? शरर् नाहीं वाटत असें चविारायला? त्या चदवशींच्या आपल्या
वाग्बाणांिा आपणांला चवसर पडला वाटतें? लचतके, बाण चजथून सुटतो चतथें त्यािी कांहींि साक्ष राहत

नाहीं; पण चजथें जाऊन चभडतो चतथें जखर् होते आचण जखर् बरी झाली तरी कायर्िा वण तरी राहतोि.
कुठल्याशा आजारांत रोर्ी दे हासाठीं वाटे ल त्या दु सऱया दे हाच्या चजत्या र्ांसािा पुरवठा केले ला िालतो

म्हणतात; पण हृदयािी जखर् भरून काढण्यासाठीं र्ात्र वैरी हृदयाच्याि तडफडत्या तुकड्यांिी भर
करावी लार्ते. त्या चदवशीं आपल्या चशकले ल्या कळपांतून एकाद्या नवचशक्या जनावराप्रर्ाणें र्ाझी
हकालपट्टी कचरतांना आपण कांहीं तरी चविार केला का? असा काय र्ोठा अपराध केला होता र्ीं आपला?

र्ी हलक्या दजािा असेन, सपाप्रर्ाणें दु ष्ट असेन ककवा वाघाप्रर्ाणें क्रूर असेन; पण म्हणून र्ला सुखदु ःख,
र्नोवृचि हीं कांहींि नसतील का? बेजबाबदार र्ुली. शस्त्रानें वाघािे सुळें पाडतांना ककवा दर्डानें सापािें

डोकें ठे ितांना र्ाणसाला काय वाटतें कीं त्या प्राण्यांना दु :खि होत नाहीं म्हणून? दर्डाला सापाच्या

डोक्यांतलें चवष लार्लें तर त्याबद्दल जबाबदार कोण? या प्रश्नािा आपल्या र्नाशीं नीट चविार करा,
आचण र्र् र्ला आपले बेअकली प्रश्न करा.

लहिका : आपलें सारें बोलणें सवुस्वीं र्ान्य आहे . र्ी आपल्याला अचतशय कठोर बोललें खरी; पण

त्याबद्दल र्ाझें र्लाि शासन करा एवढीि आपल्याजवळ प्राथुना आहे . र्ाझ्या बोलण्याबद्दल शासन त्या
र्रीब, सालस, चनदोष र्ाणसांना कां दे तां? र्ाझ्या वचडलांनीं आपला काय अपराध केला होता? र्ालतीनें
आपल्या र्नाला कधीं दु खचवलें ? एकाच्या अपराधासाठीं दु सऱयाला चशक्षा करण्यािें काय कारण? आपले
पाय धरतें; पण त्या चबिाऱयांना क्षर्ा करा.

घनश्याम : काळयाकुट्ट अंधाराप्रर्ाणें काळया अंत:करणांतचह अर्क्यातर्क्यािा भेद उरत नाहीं; आचण

धर्धर्ीत चनखाऱयावर पाणी टाकलें म्हणजे त्यािा सवुस्वी कोळसा होतो, पण ते जस्वी र्ाणसाच्या आशेवर
पाणी पडू ं लार्लें तर त्यािें अंतःकरण ते वढें काळें चठक्कर पडतें; या दोन र्ोष्टींिा एका र्े ळानें चविार करा
म्हणजे झालें ! आणखी सांर्ूं का, एकाच्या अपराधासाठीं दु सऱयाला चशक्षा करण्यािें काय कारण तें?
एकीला र्ार्णीसाठीं चविारले ल्या प्रश्नांिी दु सरीनें उिरें दे त सुटण्यािें जें कारण तेंि!

लहिका : घनश्यार्, इतकें आजुवन
ू जीव तोडू न सांचर्तलें तरी दयार्ाया कशी हो येत नाहीं?
घनश्याम : काय संबंध दयार्ाया येण्यािा? ज्या र्ोष्टींिा र्ला र्ुळींि अनु भव नाहीं चतिें र्ी दु सऱयाला कसें

प्रत्यंतर पटवून दे ऊं? कोणी कधीं र्ाझ्यावर दयार्ाया केली आहे म्हणून र्ोबदल्याखातर र्ी दु सऱयावर दया
करूं? कोणत्या र्नु ष्ट्यानें र्ाझ्यावर चनरपेक्ष, शु द्ध, असंबद्ध दया केली आहे ? टीिभर उघड्यानार्ड्या

दे हाच्या दे णर्ीखेरीज र्ानवजातीनें आजवर या एकलकोंड्या घनश्यार्ावर काय उपकार केले आहे त?
चजथेंचतथें र्ला अनादर चतरस्कार, सहाय्यशून्यता आचण परकेपणा यांिाि अनुभव येत र्ेला आहे .
अनु दारवृिीच्या स्वाथुपरायण अशा या जर्ांत शु द्ध स्वरूपािी दया कुठें ि पाहायला चर्ळत नाहीं.
स्वाथानपेक्ष, हे तुशून्य दयेिा एक शब्द र्ला कुणीं चदला असता तर र्ी त्यािा सात जन्र्ांिा ऋणी होऊन
बसलों असतों. नाहीं, घनश्यार्ाला अजून कुठें अशी चदव्य दया चदसली नाहीं. बापानें र्ुलाला पोसायिें,
आईनें र्ुलीला जपायिें ककवा नवऱयाने बायकोला नटवायिी, ही काय चनरपेक्ष दया झाली? स्वाथासाठीं

एकर्े कांना साह्य करायिें, सुखाच्या वेळीं नांवलौचककासाठीं दु बळयांना हात द्यायिा, हीं दयेिीं दचरद्री
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सोर्ें आहे त. र्ाणसािी र्ादी आपल्या भुकेल्या चपलांना दू ध पाजते, आचण राक्षसीण आपल्या पोरांिा फराळ
करून आपली भूक भार्चवते! र्र् एकीला राक्षसवृचि कां म्हणायिें, आचण दु सरीला र्ाणुसकीिा दाखला

कां द्यायिा? लचतके, दयार्ाया हे सारे शब्द चरकार्टे कड्या भाषापंचडतांनीं कोशाच्या खोर्ीरभरतीसाठीं
तयार केले आहे त. चनव्याज दयेिी हु ं डी जर्ाच्या बाजारात ओळखीवांिून व्यवहारी र्नाला पटत नाहीं.

लहिका : घनश्यार्, तुम्ही अलौचकक बुद्धीिे पुरुष आहांत. अशी चनरपेक्ष दया जर्ाला अजून चदसली नसेल
तर तुम्ही दाखवा आचण या पचहल्या यशािे भाग्यशाली अचधकारी व्हा. घनश्यार्, क्षर्ा करा, दया करा!
र्ाझ्या चप्रय आप्तांच्या सुखासाठीं, बेजबावदार बडबडण्याच्या प्रायचििासाठीं, हें पाहा, तुर्च्या पायांवर र्ी

र्स्तक ठे चवतें. घनश्यार्, र्ाझ्या दीनदु बळया दु चनयेकडे दयाद्रु दृष्टीनें पाचहल्यावांिन
ू र्ी तुम्हांला जाऊं
दे णार नाहीं. तुर्च्या हृदयाला दयेिा पाझर फुटे पयंत तुर्च्या िरणांवरिा हा अश्रूंिा अचभषेक र्ी
थांबचवणार नाहीं. [त्याला नर्स्कार करते .]

घनश्याम : असल्या बेवकूब सोंर्ानें र्ी फसायिा नाहीं. र्ाझ्या हृदयाला पाझर! हृदयािी चक्रया बंद
पडल्यार्ुळें र्नु ष्ट्य ताबडतोब र्रतो हा वैद्यशास्त्रांतला चसद्धान्त र्ाझ्या बाबतींत सवुस्वीं िुकीिा ठरले ला
आहे . हृदयािी चक्रया तर काय परंतु र्ला र्ुळीं हृदयि उरलें नाही. बुचद्धर्िेच्या चवजयांति सुख र्ानायिी

पचहल्यापासून संवय लार्ल्यार्ुळें, चविाराप्रर्ाणेंि र्ाझे चवकार, इच्छा, भावना यांिा उदभवचह र्ाझ्या

बुचद्धप्रधान र्स्तकांत होत असतो; आचण त्या र्स्तकािा अंत आपणांला कधींि लार्ायिा नाहीं. आपला
नु सता हात धरल्यार्ुळें आपलें हृदय ज्याप्रर्ाणें र्ाझ्या हातीं लार्ण्यासारखें नाहीं, त्याप्रर्ाणें नु सते र्ाझे

पाय धरल्यार्ुळे आपल्याला र्ाझे र्स्तकचह चर्ळायिें नाहीं. कारण हातापासून हृदय दोनि हात दू र असतें;
तर पायांपासून डोकें साडे तीन हात अंतरावर असतें! लचतके, ज्या तोंडानें हे अकले िे तारे तोडीत होतीस;
त्याि तोंडाला असे खडे िारतांना र्ला कल्पान्तापयंतसुद्धा दया येणार नाहीं. लचतके, जातों र्ी. [जातो.]

लहिका : [उठू न; स्वर्त] हृदयाच्या किघड्या आचण र्नािी र्ाती करून घेऊन असें खडतर प्रायचिि

जीवाभावानें भोर्लें , पण व्यथु र्ेलें! पण सवुस्वीं व्यथु र्ेलें का? केले ली तपश्वया कां म्हणून फुकट
जाईल? या प्रायचििार्ुळें र्ाझ्या र्नाला तरी चकती सर्ाधान वाटतें आहे ! र्ाझ्यार्ुळें दु खावले ल्या
जीवांच्या सुटकेसाठीं चजतकें करतां आलें चततकें र्ीं केलें . र्ाझ्या प्रार्ाचणक प्रयत्नाला यश आलें नाहीं ही

परस्वाधीनिी र्ोष्ट आहे . अचभर्ानाच्या भरांत घनश्यार्ांना दु खचवलें आचण त्यार्ुळें सवाना संकटांत लोटलें .

आज अचभर्ान सोडू न दे ऊन घनश्यार्ांच्या जवळ र्ोकळया र्नानें क्षर्ा र्ार्ून आचण सवांच्यासाठीं

दीनवाणी करुणा भाकून र्ाझ्या बेजबाबदार पातकाच्या ओशाळवाण्या ऋणांतून र्ी र्ुक्त झालें . आतां
उघड्या डोळयांनीं दे वाच्या र्ूतीकडे पाहू न त्याच्याजवळ दयेिी यािना करण्यािा र्ाझ्या र्नाला

अचधकारािा धीर आला. दे वा, अजून — अजून चकती अंत पाहतां? लचतकेनें आणखी चकती प्रायचिि
भोर्ायला पाचहजे? प्राचणर्ात्र परर्े श्वरािें स्वरूप असतें असें म्हणतात; र्र् दे वा, अजूनही र्ाझ्यापुढें या

घनश्यार्ांच्या चनदु य अवतारानें कां उभे राहतां? अनंतस्वरूप लीलावतारी परर्े श्वरा, या दीन हीन

लचतकेला एखाद्या प्रेर्र्य दयाशील, सौम्य स्वरूपांत दशुन कां दे त नाहीं? आपल्या इतक्या प्रेर्ळ
दशुनांपक
ै ींि एखादें दशुन या लचतकेला द्या.

[प्रभाकर येतो.]
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प्रभाकर : [स्वर्त] त्या र्वयािी लबाडी सांर्ण्यासाठीं लचतकेशीं बोलावें कीं नाहीं? पुष्ट्कळ चविार
करूनसुद्धां ठार् चनणुय होत नाहीं. बोलावें झालें . (पाहू न; उघड) लचतके, लचतके! (ती रडू ं लार्ते)
लचतके, लता, हें काय? रडायला काय झालें असें एकदर्?

लहिका : आज हा रडका चदवस कुठू न उर्वला आहे कुणास ठाऊक!
प्रभाकर : पण असें चदवसभर रडत बसण्यासारखें संकट तरी तुझ्यावर कोणतें आलें आहें ? आचण कांहींचह
झालें असलें तरी तें आपल्या र्ाणसाजवळ सांर्ायला नको का?

लहिका : क्षर्ा करा प्रभाकर! र्ीं सवांिाि अपराध केले ला आहे ; पण त्यांतल्या त्यांत तुर्िी तर र्ी फारि
अपराधी आहें . प्रभाकर, आजवर तुम्हांला प्रेर्ािीं अर्दीं वेडीं विनें दे ऊन आज र्ीं तुर्िा चवश्वासघात
केले ला आहे . प्रभाकर, र्ाझ्या बेजबाबदार बडबडण्यार्ुळें र्ाझ्या चप्रयजनांवर आले लीं संकटें दू र

करण्यासाठीं, त्यांिे र्ुंतले ले र्ळे सोडचवण्यासाठीं, अर्दीं नाइलाज होऊन र्ीं र्ाझा दे ह चववाहाच्या
विनानें दु सऱयाच्या िरणीं अपुण केला आहे . या पाचपणीनें आपणां दोघांिाचह पूणु प्रेर्भंर् केले ला आहे .
प्रभाकर, तुर्िा असा चवश्वासघात करण्यापूवी र्ीं तुम्हांला नु सतें एका शब्दानें कळचवलें सुद्धां नाहीं.

प्रभाकर! – र्ाझ्या बाळपणापासूनच्या चजवलर् चर्त्रा! अशा चवश्वासघातकी, प्रेर्पातकी, लचतकेिी यापुढें
साध्या आदरानें तरी आठवण करणें शक्य आहे का? प्रभाकर, र्ी तुम्हांला कसें तोंड दाखवू?
ं र्ाझ्या
नांवािासुद्धां तुम्ही चतटकारा करायला लार्ाल.

प्रभाकर : र्ुळींि नाहीं तूं काय म्हणते स हें र्ला जरी स्पष्टपणें कळले लें नाहीं तरी तूं हा स्वाथुत्यार् आपल्या

चप्रयजनांसाठीं करीत आहे स; लचतके, यार्ुळें तुझ्याबद्दल र्ला चतटकारा न वाटतां उलट आदरपूणु
अचभर्ान वाटे ल! भावी कालीं संसारांत संन्यस्त वृिीनें कधींकाळीं चफरतांना तुझ्या घरावरून जाण्यािा

प्रसंर् आला, तर र्ाझ्या शेजारून येणाऱया-जाणाऱया अनोळखी र्नु ष्ट्यालासुद्धां क्षणभर थांबवीन. तुझी र्ूर्मत
दाखवून त्याला आपल्या प्रेर्भंर्ािी सवु कथा सांर्ेन. ‘या सवुर्ुणसंपन्न प्रेर्ळ बाळे नें केवळ आपल्या
चप्रयजनांच्या सुखासाठीं आपल्या बाळपणापासून रिीत आणले ली प्रेर्ाच्या संसारािी र्ांडणी धैयानें

आपल्या हातानें र्ोडू न टाकली! चप्रयजनांसाठीं चहनें स्वतःच्या सुखावर पाणी सोडलें !’ त्याला

थांबचवल्याबद्दल शेवटीं क्षर्ा र्ार्ूंन र्ीं अचभर्ानानें सांर्ेन कीं, हीं र्ाझ्या प्रेर्ािी चनवड होती! लचतके,

दु देवाच्या ताब्यांत सांपडले ल्या या जर्ांत र्नोभंर्, प्रेर्भंर् आणखी आशाभंर् या र्ोष्टी अर्दीं साहचजक
होऊन बसल्या आहे त. या िंिल जर्ांत प्रेर्ािे खेळ इतक्या तीव्र त्वरे नें िालत असतात कीं, कधीं कधीं
पचहल्या िुंबनानें रंर्ले ले र्ाल तत्क्षणींि शेवटच्या चवरहाच्या अश्रूंनीं धुऊन टाकण्यािी पाळी येते. लता,

सौंदयािा प्रत्यक्ष लाभ होणें हें तर या जर्ांत अचतशय चवरळा आहे ि; परंतु खऱया सुंदर वस्तूंिी
र्ार्मर्कपणानें पारख करण्यािें भाग्यसुद्धां फार थोड्यांच्या कपाळीं असतें. स्वाथुत्यार्ानें जरी तूं र्ला
अंतरलीस तरी चनवडीबद्दल र्ला अचभर्ान वाटत राहील!

[रार् – काफी, ताल – चत्रताल]
धन्यता र्णीं । त्या सुखीं जें र्ल्लललाटीं ॥ ध्रु० ॥
उज्ज्वलचदव्यरूपर्ुणर्ंचडत चर्ळत रत्न चनरखावया ।
र्ूल्य तयातें पारखण्यािें भाग्य थोर लाधेचह या ।
सर्ाधान यांतचि या हृदया । चतळ न चवषाद चशवे तया ।
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चवलं सें तें जचर अन्यचशरोहृकद, उस्क्त र्ाचन नि खोटी ॥ १ ॥
पण लचतके, सवु दृष्टीनें चविार करूनचह हा स्वाथुत्यार् अवश्यि आहे का? या संकटावर काही उपाय नाही
कां?

लहिका : नाहीं हो; आपल्या त्या चदवशींच्या बेजबाबदार बडबडण्यार्ुळें बाबा इतक्या संकटांत सांपडले
आहे त, कीं त्यांिी इच्छा नसतांना ते र्ला परक्याच्या पदरीं बांधायला तयार झाले आहे त.

प्रभाकर : [स्वर्त] र्ोरे श्वराला त्या चदवशी वाटे ल तें बोलतांना र्लासुद्धां वाटति होतें, कीं यानें हें

आपल्या बापाला सांचर्तलें तर त्यािा पचरणार् ठीक लार्णार नाहीं म्हणून. अथात्ि, र्ुलाच्या झाले ल्या

अपर्ानार्ुळें त्याच्या बापानें आपल्या भार्ीदाराला आपल्या र्ुलाला र्ुलर्ी न चदल्यास सारीं कुलं र्डीं
चनदु यपणानें बाहे र काढण्यािी भीचत घातली असेल. पेढीच्या बाबतींत धनेश्वरकाकांच्याबद्दल बोभाटा
आहे ि. [प्रकट] लचतके, या संकटाला दु सरा कोणताचह उपाय नाहींि का?

लहिका : अर्दीं कोणताचह नाहीं. घनश्यार्ांनीं बाबांना काय दहशत घातली आहे न कळे , कीं ते अर्दीं
आत्र्हत्येपयंत –

प्रभाकर : घनश्यार्? यांत घनश्यार्ािा काय संबंध?
लहिका : र्र् हीं संकटें कोंणीं आणलीं असें तुम्ही सर्जतां? आपल्या दोन्ही घरांना – तुम्हांला कसें कळलें
नाहीं कुणास कळे ! घनश्यार्ि अशी आर् लावायला तयार झाले आहे त.

प्रभाकर : अस्सें! जरा थांब. र्ाझी खात्री नसली तरी खात्रीिा तकु तरी आहे खास, कीं घनश्यार्ानें

आणले ल्या या संकटांना दू र करण्यासाठीं दे हापुणाखेरीज दु सरा इलाज खात्रीनें आहे ि आहे . लचतके, त्या
आंधळया कानड्याच्या पोटांत चशरण्यािी कांहीं युस्क्त आहे का?
लहिका : त्यानें काय होणार?
प्रभाकर : नीट आठवण कर. धनेश्वरकाकांनीं र्राठी र्ाणसांना बंदी केली त्याच्या दु सऱयाि चदवशीं र्ी

आचण कानडी आंधळा दोघेचह तुर्च्या घरीं आलो. प्रेर्ाच्या उतावळे पणार्ुळें आचण उपजत उतावळया

स्वभावार्ुळें र्ाझें येणें स्वाभाचवक होतें. पण र्ला सांर्, घनश्यार् अशा पडत्या फळाच्या आज्ञेनें दु सऱयाि
चदवशीं त्या आंधळयाला कां घेऊन आला? त्या आंधळयाला र्ुजराथी येतें हें घनश्यार्ाला र्ाहीत होतें.
एवढ्ावरून घनश्यार्ािी आचण त्यािी थोडी तरी पचहली ओळख शाबीत होते. आतां दु सरी र्ोष्ट —
कबदु ताईनें र्ला खात्रीनें सांचर्तलें कीं, त्याला र्राठी िांर्लें येतें आचण तो आंधळाचह नाहीं म्हणून.

घनश्यार्ानें धनेश्वरकाकाना बजावून सांचर्तलें होतें कीं याला र्राठी येत नाहीं म्हणून. चतसरें , हा तोतया
आंधळा घरांत आल्यापासून थोड्याि चदवसांनीं हा प्रकार सुरू झाला. या सवु र्ोष्टींच्या एकदर् चर्श्रणानें

अनु र्ान काढ पाहू ं? सरळ सरळ एवढ्ाि र्ोष्टी चनघूं शकतात कीं हा र्वई आंधळा नाहीं, याला र्राठी येतें
हें सारें घनश्यार्ाला र्ाहीत आहे , घनश्यार्ानें धनेश्वरकाकांना पेंिांत आचणलें तें याच्या र्दतीनें. म्हणून
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म्हणतों कीं या आंधळयािा अंत लार्ला तर काकांच्यावर घनश्यार्ानें आणले ल्या संकटािें स्वरूप खात्रीनें
लक्षयांत येईल. त्याला र्नर्ोकळे पणानें बोलायला लावणें शक्य आहे का?
लहिका : इतकी सोपी दु सरी र्ोष्ट कोणतीि नाही. तें र्ाझ्याकडे लार्लें .
प्रभाकर : तर र्र् याि पावलीं त्याच्याकडे जा. िल, सर्ळी हकीकत र्ला स्पष्टपणें सांर्. र्ालतीताई
ककवा र्नोहर यांना यांपैकीं कांहीं र्ाहीत आहे का?

लहिका : र्ालतीताईला र्ाझ्यापेक्षां या सर्ळया र्ोष्टींिी जास्त र्ाचहती आहे .
प्रभाकर : र्ी चतला बोलवावयाला पाठचवतों. आधीं त्या र्वयाकडे िल. लचतके, वेळ र्ुळींि घालवूं नको.

[जातात.]

❧❧❧

प्रवेश चवथा
[स्थळ: धनेश्वरािें घर; पात्रें : र्हे श्वर बसले ला.]
मिे श्वर : [स्वर्त] कंटाळा आला बुवा या आंधळे पणािा! या जर्ांत खरें खुरें आंधळें असून वावरतां येत
नाहीं. डोळस असलें तर डोळसाप्रर्ाणेंि नेहर्ीं वार्णें हें त्याचहपेक्षां कठीण जातें. पण डोळे असून
आंधळयाप्रर्ाणें वार्णें हें चशकंदर कार् आहे . नकली आंधळे पणािी खात्री चकती चठकाणीं पटवून द्यावी
लार्ते! काल दु पारींि तो चबिारा म्हातारा नोकर चनजला होता; आंधळे पणा शाबूत करण्यासाठीं र्ला

त्याच्या पोटावर पाय दे ऊन पुढें जाण्यािा प्रयत्न करावा लार्ला! बाकी आम्हीं नोकरांनीं एकर्े कांच्या
पोटावर पाय आणण्यािा प्रयत्न केला तर तें र्ैरचशस्त नाहींि म्हणा! बरें , हें झालें ; चशवाय कांिसार्ानाशीं

चकती लीला करावी लार्ते त्यािी र्ोजदादि नाहीं. जचर्नीवर असले ले बहु तेक कांिेिे पदाथु र्ला
पायांनीं जर्ीनदोस्त करावे लार्ले . र्ाझी नजर आतां धनेश्वराच्या त्या आरशीवर आहे . [पाहू न] अरे बाप रे
ही लचतका आली वाटतें! िला, डोळे बंद (लचतका येते.)

[र्हे श्वर तंबोऱयाशी कारभार करतो.]

लहिका : र्वईबुवा, तो तंबोरा ठे वा खालीं. तुर्िी र्ाझ्याबद्दल सहानु भचू त आहे म्हणतां, र्र् हें आंधळयािें

सोंर् कां िालू ठे वलें त र्ाझ्यासर्ोर? इंदु ताईकडू न र्ला कळलें आहे कीं, तुम्हांला र्राठी िांर्लें येतें;
आचण कबदु ताईनें र्ला सांचर्तलें कीं, तुम्ही डोळस आहां म्हणून. अशी प्रतारणा कां बरें करतां? उघडा डोळे
एकदर्!

मिे श्वर : [स्वर्त] अखेर या दोघी कारट्यांनीं या कानापासून त्या कानापयंत र्ळा अर्दीं साफ कापला!
लहिका : उघडतां ना डोळे ?
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मिे श्वर : तुम्हांला फसचवल्याबद्दल क्षर्ा करा. हे पाहा उघडले डोळे ! [डोळे उघडतो. पाहू न.] पण हें काय,

लचतकाबाई? तुर्िे डोळे चकती तांबडे लाल झाले आहे त! एखाद्याला वाटे ल कीं, सर्ळा चदवसभर आज
तुम्ही रडत होतां म्हणून.

लहिका : खरोखरीि र्ी रडत होतें. बाबांच्यावर आचण स्वतः र्ाझ्यावर घनश्यार्ांनीं इतकीं संकटें आणलीं
आहे त कीं नकोसें झालें आहे ; आणखी या कार्ांत तुम्ही त्यांना साह्य करतां आहां!

मिे श्वर : लचतकाबाई, र्ी तुर्च्याजवळ खोटें बोलत नाही; तुम्ही म्हणतां तें खरें आहे . तुर्च्यावर
घनश्यार्ांनीं संकट तरी काय आणलें आहे ?

लहिका : र्हे श्वर, काय सांर्ू तुम्हांला? बाबांना कसलीशी भीचत घालू न घनश्यार्ांनीं त्यांना असा र्ळ

घातला आहे , कीं र्ाझें बाबांनीं घनश्यार्ांशीं लग्न लावून द्यावें; आचण हें लग्नसुद्धां दोन चदवसांच्या आंति
घडवून आणण्यािा कृतचनिय झाले ला आहे .

मिे श्वर : घनश्यार् स्वतःि तुर्च्याशीं लग्न करणार आहे ? तुर्िी खात्री आहे ?
लहिका : क्षणभरांत वाटलं तर तुर्िीसुद्धां खात्री करून दे ईन.
मिे श्वर : [स्वर्त] ठीक. घनश्यार्ानें र्ाझा उपयोर् तर िांर्ला करून घेतला! आंधळयानें पीठ
दळण्यापैकींि हा प्रकार झाला! पण यापुढें असल्या र्नु ष्ट्यासाठीं या चबिाऱया सद्र्ुणी कुटु ं बाशीं दर्लबाजी

करीत बसण्यािें र्ला काय कारण आहे ! [प्रभाकर येतो.] [उघड] बरें लचतकाताई, आतां र्ला सांर्ा,

र्ाझ्याकडू न तुम्हांला काय साह्य हवें? र्ात्र र्ाचहती दे ण्यापलीकडे र्ाझ्याकडू न आपणांस फारशी र्दत
होणार नाहीं.

प्रभाकर : र्ी— तुर्िें खरें नांव काय?
मिे श्वर : र्हे श्वर.
प्रभाकर : र्हे श्वर, र्ी लचतकेच्या अर्दीं चवश्वासांतलाि आहे . र्ाझ्याशीं चततक्या र्नर्ोकळे पणानें

बोलायला हरकत नाहीं. प्रथर् हें सांर्ा, घनश्यार्ानें तुम्हांला या घरांत आणल्यानंतर तुर्च्याकडू न काय
कार्चर्री करून घेतली, आचण धनेश्वरकाकांना घनश्यार्ानें पेिांत तरी कोणत्या पकडलें आहे ?

मिे श्वर : इथें आल्यापासून त्यानें र्जजवळू न एकि कार् करून घेतलें ; आचण तें म्हणजे काकासाहे बांच्या

खासर्ी कार्दांतले कांहीं कार्द िोरणें हें ि होय. र्ाझी सर्जूत अशी आहे कीं, त्या कार्दांति सवु कांहीं
आहे .

प्रभाकर : कशावरून?
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मिे श्वर : ही िोरी करण्यापूवी र्ी जेव्हां आपल्याला ककचित् भीचत वाटल्यासारखें दाखचवलें ते व्हां त्यानें

र्ला तीनतीनदां बजावून सांचर्तलें कीं, कार्द हस्तर्त होईपयंति काय ती तुला भीचत आहे . एकदां
कार्द आपल्या हातीं आल्यानंतर आपली िोरी राजरोस उघडकीला आली तर त्यापासून आपल्याला

कांहींएक भय नाहीं. यावरून र्ला वाटतें कीं, ते कार्दि सवु भानर्डीच्या र्ुळाशीं असले पाचहजेत. ह्या

कार्चर्रीबद्दल र्ाझा लचतकाताईंशीं चववाह लावून दे ण्यािें त्यानें र्ला विन चदलें होतें; आचण र्ीसुद्धां
र्ूखाप्रर्ाणें फसून शेवटीं िोरी करायला तयार झालों, स्वाथार्ुळें र्नु ष्ट्य अर्दीं आंधळा होतो तो असा!

प्रभाकर : कार्दांबद्दलिा तुर्िा तकु अर्दीं बरोबर आहे . लचतके, तुझ्या सर्ळें लक्षांत आलें असेलि?
लहिका : हं ! र्ला ही धास्ती पचहल्यापासून होतीि.
प्रभाकर : र्हे श्वर, एवढ्ार्ुळें सर्ळयांिी सुटका होत नाहीं. काय करावें आतां? धनेश्वरकाकाि जर
कार्द िोरीस र्ेल्याबद्दल बोभाटा करीत नाहीत तर आपणांला तरी कसा करतां येणार? घनश्यार्ािें दु सरें
एखादें कुलं र्डें हु डकून काढण्याचशवाय इलाज नाहीं.

मिे श्वर : र्ी सांर्तों आणखी एक. पोचलसािा वेष घेऊन एकदां यानें धुंचडराज नांवाच्या वृद्ध र्ृहस्थाजवळू न
असाि एक कसलासा कार्द चलहू न घेतला आहे .

प्रभाकर : धुंचडराज? म्हणजे काकासुद्धां घनश्यार्ाच्या पेंिांत सांपडले आहे त तर! लचतके, फार र्ोष्टी
उघडकीला येतीलसें वाटतें. र्हे श्वर, या र्ाचहतीिा र्ात्र उपयोर् होण्यासारखा आहे खास. पोचलसािा वेष

घेऊन कहडणें हा िांर्लाि सरकारी र्ुन्हा आहे ; पण त्या वेषांत तरी त्याला आपल्याला पुन्हा कसें पकडतां
येईल? कारण र्ार्च्या वेळच्या र्ोष्टीिा आपल्याला कांहींि उपयोर् होण्यासारखा नाहीं. चतथें काका
संकटांत पडण्यािी धास्ती वाटते.

[घाईनें र्ालती येते.]

मालिी : बचघतलें स लचतकाताई? तुझ्या वचडलांनी आत्र्हत्येिी आजि तयारी केली आहे . [थबकत] हें

बघ त्यांनी आपलें र्ृत्युपत्र तयार करून ठे वलें आहे , आचण र्ाझ्या बाबांना रस्टी नेर्लें आहे . र्ृत्युपत्रावर
तारीख आजिीि आहे . लचतकेला सांभाळा हें र्ात्र र्ला आणखी बाबांना तें र्धून र्धून सारखे काकुळतीनें
सांर्ते होते. आजिी रात्र त्यांच्यावर अर्दीं सारखी नजर ठे वली पाचहजे.

प्रभाकर : [क्षणभर चविार करून, एकदर्] ताई, धनेश्वरकाका आज खरोखरीि आत्र्हत्या करणार आहे त
का? र्हे श्वर, आत्र्हत्या करून धनेश्वर आज आपल्या हातून कायर्िे जात आहे त असें जर घनश्यार्ाला

खात्रीपूवुक कळलें तर तो काहीं तरी उपायानें आत्र्हत्या थांबचवण्याकचरतां पुन्हा पोलीसवेषांत येईल का?
कठीण आहे . नेर्का पोलीसवेषांति कां यावा?

मिे श्वर : तो र्ी आणतों. तें कार् र्ाझ्याकडे लार्लें . त्याला असल्या र्ोष्टीिी फार हौस आहे . पण त्यानें
होणार काय?
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प्रभाकर : आपण खरोखरीच्या फौजदारांना आणून ठे वावें, आचण आत्र्हत्येच्या ऐन वेळीं काकांना
पकडण्यासाठी

घनश्यार्

पोलीसवेषानें

पुढें

आला

म्हणजे

त्याला

फौजदारसाहे बांच्या

ताब्यांत—द्या—वा—तसें नाहीं; घनश्यार् पोलीसच्या ताब्यांत सापडे ल खरा, पण काका र्ात्र

आत्र्हत्येच्या प्रयत्नाबद्दल खोट्या पोचलसाऐवजी खऱया पोचलसाच्या हातीं खरोखरीि सांपडतील. र्ोठीि
पंिाईत आहे .

लहिका : ती नाहीं पंिाईत इतकी. त्यािा उपाय र्ी सांर्तें. हं , ऐका. [र्ालतीच्या कानांत कांहीं सांर्ते.]
अन् आयत्या वेळीं सांर्ावें कीं सरबत आहे म्हणून. यांत कठीण काय आहे ?

प्रभाकर : जर्ली तर ठीक आहे ही युस्क्त! बरें पुन्हा र्ोठी अडिण आलीि. अशानें काका सुटले आचण

एकटा घनश्यार् सांपडू ं लार्ला तर तो चजवावर उदार होऊन त्वेषानें काकांना र्ुंतचवण्यासाठीं ते कार्द
पुढें करील. छे ः, ते कार्द हातीं येईपयंत घनश्यार्ाशीं वैर करण्यांत कांहीं अथु नाही.

[र्नोहर येतो व डबा पुढें ठे वतो.]

मनोिर : हा पाहा एक िर्त्कार! या िर्त्कारािा जन्र् स्र्शानांत दर्डाच्या पोटीं झाला! [प्रभाकर,
र्ालती, लचतका डबा उघडू न पाहतात व कार्द वाितात.]

मिे श्वर : हे ि ते कार्द. अन् जो दु सरा कार्द तो धुंचडराजाजवळू न पोलीसवेषांत चलहू न घेतले ला.
प्रभाकर : सर्ळें ि कार् झालें . पण कार्द सर्ळे आहे त का हो? दर् खा, [र्ोजतो. र्ोजून झाल्यावर] का
हो र्हे श्वर, चकती होते कार्द?
मिे श्वर : एकवीस!
प्रभाकर : बरोबर एकवीसि आहे त. र्नोहर, हा परर्े श्वर तुला कुठें पावला? एका झटक्यासरशीं सवांिीि
संकटातून र्ुक्तता झाली. आतां असें करा—

लहिका : थांबा आधीं. र्ालतीताई, तूं बाबांच्यावर नजर ठे व; आचण बाबा काय काय आणतात, कुठें कुठें
ठे वतात त्याच्यावर अर्दीं सूक्षर् दृष्टीनें पहारा ठे व.

प्रभाकर : र्हे श्वर, तुम्ही घनश्यार्ाला पोलीसवेषांत आणण्यािी खटपट करा, अन् काय होतें तें ताबडतोब
कळवा.

लहिका : अन् नंतर येऊन र्ला भेटा. आणखी एक कार् आहे तुर्च्याकडे !
प्रभाकर : र्ालतीताई, र्हे श्वर, आतां वेळ दवडू ं नका. आपापल्या कार्ाला लार्ा. केवढा सोन्यािा चदवस
दाखचवला परर्े श्वरानें!

लहिका : जर्न्नाथा, तुझी कोणत्या शब्दानें स्तुचत करूं!

अनु क्रम

(रार् – कहडोल, ताल – चत्रताल.)
स्तव तुझा न करूं शके À
पडताचत कोश चरते चफके ॥ ध्रु० ।À
तव र्ुणकीतुकन । हतबल सुरर्ुचन À
पटु र्चत थके, रसनाचह सुके ॥ १ ॥
[सवु जातात. पडदा पडतो]

अंक चवथा समाप्ि

अनु क्रम

अंक पांचवा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : धनेश्वरािें घर; पात्रें : इंदु व कबदु .]
दबिंु : अर्, तो म्हातारा शास्त्री, र्े ला कुठें काळें ि करून र्ेला म्हणे! त्यानें आणाशपथा वाचहल्या होत्या ना
िांर्ल्या! पुरुष हे असेि !

इंिंु : अर्, तो तसाि लबाड होता. आचण चदसायिा तरी चकती वाईट, नाहीं? काय त्यािें तें रूप!
दबिंु : अर् रूपािें राहू ं दे त. नसतें एखाद्याला िांर्लें रूप! तुझें कुठें रूप अर्दी वांया िाललें आहे ?
इंिंु : अन् तूं अर्दीं पदचर्णीसारखी असशील? साती अप्सरा ओवाळू न टाकाव्या तुझ्यावरून! दु सऱयािें बरें
बघवत नाहीं तर आपले डोळे फोडू न घ्यावेत; लोकांना कां नांवें ठे वावीं? [र्हे श्वर–आंधळा प्रवेश करतो.]

दबिंु : तूंि घें आपले डोळे फोडू न! जोडी तरी िांर्ली शोभून चदसेल त्या आंधळया र्वयािी आचण तुझी! तो
बघ, आलाि.

इंिंु : (र्हे श्वरास) अहो कार्ण्णा, तुम्ही असे एकटे कां कहडतां?
दबिंु : कुणाला सांर्ावें रस्ता दाखवायला?
मिे श्वर : [स्वर्त] र्ांठलें या काळया पोरींनीं! बाकी लचतकेिा आधार असल्यावर आतां या दे वींिी पत्राज
ठे वायला नको. [उघड] तुम्ही आहांति ना दोघी?

दबिंु : (स्वर्त) आज यांना अखेरिें चविारतें; नाहीं तर टाकतें सांर्ून सर्ळयांना यांिें िचरत्र! (उघड)
तुर्च्या विनािी तुम्हांला आठवण आहे ना?

इंिंु : कबदु ताई, लार्लीस िोंबडे पणा करायला! नका बोलूं हो तुम्ही चतच्याशीं.
मिे श्वर : तुझी आज्ञा र्ला र्ान्य आहे .
दबिंु : चतच्याशींि नका बोलूं तुम्ही.
मिे श्वर : तुझी आज्ञा र्ला र्ान्य आहे .
इंिंु : म्हणजे काय हें ? दोघींशींचह बोलणार नाहीं तुम्ही? तसें नाहीं, कुणा तरी एकीशीं बोललें पाचहजे.
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मिे श्वर : ‘तसें नाहीं, कुणातरी एकीशीं बोललें पाचहजे!’ पण ती एक कोणती हें नक्की करा ना एकादां! हें
बघा, र्ी एखादा स्वयंवरािा पण लावूं का? जी आधीं पृथवीप्रदचक्षणा करून येईल चतच्याशीं र्ी लग्न करीन.
इंिंु : हें काय कांहीं तरी बोलणें?
मिे श्वर : तर काय करायिें! र्ी आपला उर्ीि पाहतों आहें नु सती र्ंर्त! तुम्हांला कांहीं दयार्ाया, चविार,

कांहीं आहे कीं नाहीं? तरुणांना जीवि नसतो कीं काय? पुष्ट्कळ ऐकून घेतलें तुर्िे! आतां िला, दोघेचह
एकदर् िालत्या व्हा पाहू ं? होतां कीं नाहीं? िला एकदर्! त्रास नाहीं तर!

इंिंु : असे चनष्ठुर होऊं नका हो! र्ाझ्या डोळयांतल्या र्ंर्ायर्ुना तुम्हांला चदसत नाहींत का?
मिे श्वर : [डोळे चर्टू न इंदूस] कशा चदसतील? अर्, र्ी आंधळा आहें ना? डोळे चर्टू न पुरांत जीव द्यायिा
नाहीं ना?

दबिंु : र्ाझ्या डोळयांतल्या र्ंर्ायर्ुना तरी चदसत आहे त ना?
मिे श्वर : [डोळे उघडू न; कबदू स] तुझ्या र्ंर्ायर्ुना चदसताहे त. पण उघड्या डोळयांनीं आर्ींत उडी
टाकायिी नाहीं ना? र्ीं आंधळा का आहें ?
इंिंु : आंधळे नाहीं र्र् डोळस का आहां?
दबिंु : [स्वर्त] पुष्ट्कळ धीर धरला; आतां आंधळे पणािें र्ुचपत फोडल्याखेरीज यांच्या डोळयांत अंजन
पडायिें नाहीं. (उघड) अर् इंदूताई, यांिें खरें रूप तुला ठाऊक नाहीं. कायसें म्हणतात ना; दाखवायिे
दांत चनराळे , तशांतला यांिा लं पडाव आहे सारा! यांिे दाखवायिे डोळे चनराळे आहे त आचण पाहायिे डोळे

चनराळे आहे त! हे कांहीं खरे खुरे आंधळे नाहींत. िल, आतां हा प्रकार काकांच्या नजरेला आणूं म्हणजे यांिे
डोळे िांर्ले उघडतील.

मिे श्वर : िला, जा. आतां र्ला सत्पक्षािा जोर आहे . आतां तुम्हां दोघींकडे पाहण्यािा दृचष्टकोन र्ीं
बदलले ला आहे . बघ, कबदु , र्ाझे डोळे उघडले तरी र्ी तुझ्या भीतीकडे अशी डोळे झांक करीत आहें .
[इंदूकडे वळू न] आचण इंदु, र्ाझें आंधळें प्रेर् आज तुझ्याकडे असें डोळे वटारून पाहात आहे .
इंिंु : अर्बाई, खरें ि! हे आंधळे नाहींत!

[लचतका येते.]

मिे श्वर : लचतकाबाई, र्ी तुर्िा जन्र्ािा र्ुलार् व्हायला तयार आहें कीं नाहीं म्हणून तुम्हीं चविारलें होतें
ना? भ्रर्राच्या त्रासांतून वांिचवल्यार्ुळें शकुंतला ज्याप्रर्ाणें दु ष्ट्यंतािी जन्र्ािी दासी झाली त्याप्रर्ाणे

बायकांच्या सद्दीच्या चदवसांत तुम्ही जर र्ाझ्या भोंवतालच्या या दोन र्ांधीलर्ाश्या चपटाळू न लावाल तर
र्लासुद्धां जन्र्ािी र्ुलार्चर्री कबूल आहे .
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लहिका : इंदूताई, कबदू ताई, र्ला यांच्यांशीं थोडें बोलायिें आहे .
दबिंु : [स्वर्त] आतां आर्िें बोलणेंि राचहलें र्ुळीं! [उघड] इंदूताई, िल. जर्ांत र्ुणांिी कुठें पारखि
नाहीं. साऱयािी नजर ते वढी रूपावर!

इंिंु : लचतकाताई, यांना काकांच्या तावडींत दे ऊं नको बरें !

[इंदु व कबदु जातात.]

लहिका : हं , सांर्ा पाहू ं काय झालें तें? सरकारी पोषाखांत येताहे त का घनश्यार्?
मिे श्वर : हो. काय असेल तें असो, र्ीं नु सतें सुिचवले आचण क्षणभर थाबूंन त्यानें ताबडतोब सरकारी
पोषाखांत येणें पसंत केलें . तें कार् बहु शः झालें .

लहिका : बरें , आतां दु सरे कार् असें राचहलें –ही सरबतािी कुपी तुर्च्याजवळ ठे वा; आचण बाबांनीं

चपवळया कपाटाच्या िवथया खणांत — िवथया ककवा पांिव्या असेल — चवषारी औषधािी लहानशी कुपी
आणून ठे चवली आहे ; आतां असें करा, हळू ि बाबांच्या चदवाणखान्यांत जा; आंधळे पणार्ुळें बाबा तुम्हांला
चफरकतांना पाहू न भ्यायिे नाहींत; चशवाय बाहे र उभी राहू न र्ी तुम्हांला सावध करीनि बाबा आले तर;

ककवा दु सरीकडे र्ी बाबांना तास दीडतास थांबवून ठे चवतें; हो, हें ि बरें ! आतां तुम्ही एवढें करायिें कीं त्या
चवषाच्या ऐवजी त्या कुपींत हें सरबत भरून ठे वायिें. र्ात्र, फारि जोखर्ीिें कार् असल्यार्ुळें थोडासा

अचवश्वास दाखचवतें या बद्दल क्षर्ा करा. पण ही चरकार्ी कुपी घेऊन ठे वा बरोबर आचण तें चवष या कुपीत

र्ला दाखवायला आणा. झालें , आतां काय? हो, दोन, िार, पांि वेळां चवषािी कुपी आधीं सरबतानें धुऊन
टाका. हें सारें चबनबोभाट होईलना?

मिे श्वर : र्ीं कार्द चकती चशताफीनें काढले तुग्हांला ठाऊक आहे ि आतां!
लहिका : बरें , जा र्र् तुम्ही.
मिे श्वर : ठीक. [स्वर्त] छे ः बुवा, या बुचद्धर्ान् र्ुलीबरोबर लग्न म्हणजे खरोखरीि जन्र्ािी र्ुलार्चर्री!
चकती बारकाईनें पाहते प्रत्येक र्ोष्टीकडे !

[जातो.]

लहिका : आतां राहतां राचहलें एवढें कीं, हें ऐन वेळीं बाबांना कळवायिें कसें? नाहीं तर बाबांिी फसर्त
व्हायिी! कसें कळवावें हें त्यांना त्या वेळीं? (चविार करून) हो हो! आजि र्ोरे श्वर आले आहे त; ते व्हां सवु
हकीकतीिें थोडक्यांत एक पत्र र्ाझ्या सहीिें चलहू न काढतें, त्यांवर बाबांिा पिा चलचहतें आचण तें

र्ोरे श्वरांच्या जवळ दे ऊन ठे वतें. त्यांना नीट पढवून ठे वतें कीं त्यांच्या वचडलांनीं हें बाबांना द्यायला
सांचर्तलें आहे म्हणून. आत्र्हत्येिा प्रश्न उभा राचहलाि तर आयत्या वेळीं र्ोरे श्वरांना तें पत्र बाबांजवळ
द्यायला पुढें करावें म्हणजे झालें ! वर अजेंट म्हणून चलचहलें म्हणजे बाबा तें आधीं वािून पाहतीलि; म्हणजे

सवु भानर्ड चर्टली! चशवाय घनश्यार्ांच्या हातीं र्ेलेले कार्दचह आपल्याजवळ सुरचक्षत आहे त असेंचह
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कळचवलें म्हणजे बाबांना कसलीि भीचत उरणार नाहीं! हो, हीि युस्क्त बरी. आणखी र्हे श्वरावर नजर
ठे वायला र्ालतीताईला सांर्ावें म्हणजे त्याचह र्ोष्टींत र्न चनःशंक झालें ! (जाते.)

[पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश िंु सरा
(स्थळ: धनेश्वरािें घर. पात्रें : घनश्यार्, धुंचडराज; प्रभाकर,
र्नोहर, र्ालती, लचतका, र्ोरे श्वर, फौजदार वर्ैरे.)

फौजिंार : घनश्यार्, कांहीं झालें तरी आतां तुर्च्या कपाळािी चशक्षा िुकत नाहीं! तुम्ही पेंिांत पाडले ल्या
या र्रीब लोकांच्यापैकीं एकालाचह पकडण्यािा प्रयत्न करूं नका, आचण स्वतः सुटण्यािा र्ुळींि यत्न करूं
नका! धुंचडराजपंतांिी ही ले खी साक्ष तुर्च्याचवरुद्ध असतांना तुर्िें काय िालणार? चहनें आतां तुर्च्या
जन्र्ािा सत्यानाश होण्यािी वेळ आली!

धुंहडराज : काय? र्ाझी साक्ष? ती कोणती? आचण चतच्यार्ुळें घनश्यार् संिारांतून उठणार? छे ! असें
कदाचप होणें नाहीं!

फौजिंार : [कार्द हातीं घे ऊन] हा पाहा! हा, तुर्च्याजवळू न चलहू न घेतले ला खोटा कबूलजबाब!
धुंहडराज : आहे खरी पंिाईत!
प्रभाकर : [हळूं ि धुंचडराजास एकीकडे ] काका, र्ोंधळांत कसले पडलां? याला वािवावयािें ठरलें ि का?

ते वढा कार्द फाडू न टाका म्हणजे झालें . म्हणजे घनश्यार् सुटला. [धुंचडराज कार्दािे तुकडे करतो.]
र्ेला का हो पुरावा?

फौजिंार : काकासाहे ब, काय केलें त हें ! पंिनाम्यांत सांपडले ला केवढा पुराव्यािा कार्द फाडलांत!
केवढा र्ुन्हा झाला हा!

धुंहडराज : र्र् त्याबद्दल चशक्षा भोर्ायला र्ी तयार आहें ! र्ुलांना का पुढें करावयािें? अहो, घनश्यार्
झाला तरी आर्च्यापैकींि– आर्च्या धनेश्वरांिा र्ुनीर्!

धनश्याम : काकासाहे ब काय केलें त हें ? लचतकाताई, ही खरी दया! ही चनरपेक्ष दया! प्राचणर्ात्र र्ोर्लर्ाय
बनतो तो याि दयेर्ुळें! फौजदारसाहे ब, काय वाटे ल तें होऊं द्या, पण या सत्पुरुषाच्या केसालासुद्धां धक्का
लार्ूं दे ऊं नका!

फौजिंार : त्याला तुर्च्या वांकड्या र्ार्ािी र्दत नको आहे !
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घनश्याम : आतां र्ला आपल्या टोंिून बोलण्यािा रार् कां यावा? र्ीं एकदांि सांचर्तलें कीं र्ाझा
स्वाचभर्ान र्ेला!

मिे श्वर : अरे रे, आर्िा स्व्हलन पार पाडला! धनेश्वरर्हाराज, न चविारतांना आपल्या घरांत र्ीं इतका
र्ोंधळ घातला आहे कीं अखेर पेशवाईत कत्रबकजी डें र्ळयानेंसुद्धा इतका घोंटाळा र्ाजचवला नसेल! र्ला
एक क्षर्ा करा म्हणजे झालें ! आतां हें ि उदाहरण पुढें िालूं ठे वायिें म्हणजे स्व्हलनिा पिािाप हें नाटकािें

एक अंर् झालें . त्यावर दु सरें अंर् प्रसन्न झाले ल्या नाचयकेच्या बापानें आपल्या र्ुली नायकांना दे णें.

काकासाहे ब! एक नायकांिी जोडी आचण एक नाचयकांिी जोडी येथें आहे ि. ते व्हां हा सर्ारंभ उरकून
टाकावा म्हणजे झालें ! आर्िी खात्री झाली कीं आम्हीसुद्धां आतां नायक नव्हे . आर्िे जे साथीदार र्ोरे श्वर

तें नु सतें नांवापुरतें बोलणारें पात्र आहे . घनश्यार् कसिा नायक? त्यािे र्ुळीं पाय र्ोडले . तर आतां
काकासाहे ब, प्रभाकरपंत आचण र्नोहरपंत यांना एकदां आतां नायक करून भरतवाक्य म्हणा म्हणजे झालें .
धने श्वर : त्यािा चनणुय र्ी करतों.

[पडदा पडतो.

रार् – भूप, ताल – झपताल
प्रभु जर्चत आधार । तोि हचर भवभार
किता न चनस्सार । बालांचस शोभे ॥ ध्रु० ।À
र्र्चन ताराप्रसार । पंकीं र्ुक्ताचनकर
तचर शु भ संसार । उभयांचह लाभ ॥ १ ।À
न्याय सदयचि कचर । प्रभु अयाचित जरी
याञ्चा न योग्य तचर । अचत र्ात्र लोभें ॥ २ ।À
भवदाचव तपनाचध । सुखवील चनरवचध
तोचि करूणाचनचध । सकलां कृपांभें ॥ ३ ।À
*
ब्रह्मापप णं ब्रह्मिहवब्रपह्माग्नौ ब्रह्मणा िु िम्
ब्रह्मैव िे न गन्िव्यं ब्रह्मकमपसमाहधना
अंक पांचवा समाप्त

अनु क्रम

संपूणप
बाळकराम

अनु क्रम

हरकामपणची कामहगरी
वरसंशोधन
अडला िहर गाढवाचे पाय धरी ॥
–व्यवहारकोश
वसंत ऋतूंत आपल्या सृष्टीर्ध्यें केवढाले फेरफार घडू न येतात हें नव्यानें कशाला सांर्ावयाला

पाचहजे? झाडांना पालवी फुटते, आंब्याला र्ोहोर येतो, वेलींना फुलें येतात, चठकचठकाणच्या वक्त्यांना
शब्द फुटतात, पांढऱया सशांना पोरें होतात, र्ेंढ्ांवरिी लोंकर कातरतात, कोचकळे ला कंठ फुटतो,

छत्र्यांवर नवे अभ्रे िढतात, शहराबाजारांतून खेडेर्ांवच्या पाहु ण्यांना ऊत येतो, र्ोराला नवा चपसारा

फुटतो, कुत्र्यांना लू त लार्ते , तोरणां-करवंदांिें पेंव फुटतें, ककलर्डें चवकावयास येतात, वर्ैरे हजारों
घडार्ोडींनीं िरािरसृचष्ट अर्दीं र्जबजून जाते. या िर्त्कारसृष्टींति आणखी एका िर्त्कारर्य
फेरफारािी र्णना करावयास पाचहजे. वसंतोत्सवाच्या सुर्ारास अनेक फेरफारांप्रर्ाणेंि नवऱया र्ुलांिीं व
त्यांच्या आईबापांिीं र्ाथीं चफरत असतात! चपसाळले लें कुत्रें िावले ला र्नु ष्ट्य ज्याप्रर्ाणें आर्ोठीच्या र्े घांिा

र्डर्डाट ऐकतांि पुन्हा चपसाळतो, त्याप्रर्ाणेंि र्ुंजीच्या वाजंत्र्यांिा कडकडाट कानीं पडतांि ‘उपवधू’
र्ुलांच्या व त्यांच्या वाडवचडलांच्या अंर्ीं चभनले लें अहं पणािें चवषही तडाक्यासरशीं उिल खात असतें.

क्षणाधांत त्यांना आपल्या स्स्थतीिा, आपल्या ककर्तीिा, आपल्या योग्यते िा, ककबहु ना आपल्या स्वतःिाही
चवसर पडू न ते अंकर्चणतािें पुस्तक रिणाऱया संख्या-पंचडताप्रर्ाणें सरसहा र्ोठर्ोठाल्या रकर्ा बडबडू ं

लार्तात, आचण चबिाऱया र्ुलींच्या बापांना हीं अवघड उदाहरणें सोडवावीं लार्तात. ईश्वराच्या दयेनें र्ला

स्वतःला र्ुलर्ी नाहीं! परंतु कांहीं स्नेह्यासोबत्यांबरोबर करर्णुकीखातर खेटे घालु न या बाबतींत र्ीं जो
अनु भव चर्ळचवला आहे , त्यािा फायदा र्ीं उदार बुद्धीनें वािकांना दे ण्यािें योचजलें आहे .

या सुर्ारास प्रत्येक ‘नवरबापा’िें र्न म्हणजे थोर थोर ऐचतहाचसक पुरुषांच्या र्ुणचवशेषांिें

प्रदशुनि बनून जातें, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. र्हं र्द चर्जनीच्या धनलोभानें तो स्वाथुपरायण होतो,
नेपोचलयनच्या र्हत्त्वाकांक्षेनें तो आपल्या र्ुलाकडे पाहतो, नाना फडचणसाच्या व्यवहारकौशल्यानें तो

र्ुलािी ककर्त ठरचवतो, चशवछत्रपतींच्या धाडसानें वाटे ल त्या चवजापुरकरावर तो त्या रकर्े िा र्ारा

करतो, आचण नाचदरशहाच्या क्रूरपणानें ही रक्कर् वसूल करून घेतो. त्या एकाि हृदयांत रजपुतांिा
चशपाईबाणा आचण र्राठ्यांिा र्चनर्ी कावा हे एकाि वेळीं उिंबळत असतात. अष्टवसूंच्या अंशांपासून

उत्पन्न झाले ल्या भीष्ट्र्ािायाप्रर्ाणें, अनेक ऐचतहाचसक पुरुषांिा हा र्ानसपुत्रही, र्ुलािा अव्वाच्या सव्वा
हु ं डा घेण्यािी भीष्ट्र्प्रचतज्ञा करतो आचण चततक्याि नेटानें ती तडीसही नेतो. स्वतः नवरार्ुलर्ा तर
हरभऱयाच्या झाडावरि रात्रंचदवस र्ुक्कार् करून ‘बापसे बेटा सवाई’ ही म्हण वाजवीपेक्षां फाजील खरी

करून दाखवीत असतो. आपल्या अंर्च्या लोकोिर र्ुणांनीं अनेक म्हणींिी नाचयका होऊन बसले ली
वरर्ाई तर– परंतु ‘अचनवुणन
ु ीयं नार् परकलत्रम्!’

अशा प्रकारच्या र्नोवृिींच्या लोकाशीं प्रसंर् पडत असल्यार्ुळें एका र्ुलीिें लग्न जर्चवणें म्हणजे

आपली एखादी कचवता एखाद्या प्रर्ुख र्ाचसक-पुस्तकांतून छापवून आणण्याइतकेंि कठीण कायु होऊन

अनु क्रम

पडतें! कचवता व कन्या या जोडींतलें हें साम्य लक्षांत आलें , म्हणजे कचवतेला कवीिी कन्यका म्हणणाऱया
पचहल्या कल्पक र्नु ष्ट्यािी खरोखर तारीफ करावीशी वाटते!

एकदोन चपढ्ांपूवी र्ुलीच्या बापावर र्ुलािी परीक्षा पाहण्यािी जबाबदारी असे. साधारणतः या

परीक्षेत अक्षर काढणें, श्लोक म्हणणें, एक भलें र्ोठें पार्ोटें डोकीवर घालू न व लांबलिक अंर्वस्त्र

अंर्ाभोंवती लपेटून भावी सासऱयासर्ोर आपला तोल संभाळू न नीट बसणें, पत्रावळी लावणें, हे ि चवषय
असत. आर्च्या आधुचनक चवद्वानांना ही चवषयांिी यादी पाहू न हसूं येईल; परंतु या चवषयांच्या र्ुळाशीं केवढें

व्यवहारज्ञान दडी र्ारून बसलें आहे , यािी र्ात्र त्यांना कल्पनाही होणार नाहीं. अक्षर काढणें व श्लोक

म्हणणें या चवषयांच्या आवश्यकतेबद्दल सांर्ावयास नकोि. सुधारले ल्या स्वरूपांत हे प्रकार हल्लींही

आपल्यांत वावरत आहे त, हें थोडा चविार केल्यास पटण्यासारखं आहे . पार्ोट्यािा प्रश्न र्ात्र जरा

डोक्याला शीण दे ण्यासारखा आहे खरा; सबब त्यािे स्पष्टीकरण दे णें जरूर आहे . एवढें थोरलें बोजड
पार्ोटें जो डोकीवर घेऊन नीट बसतो तो नवरार्ुलर्ा पुढेंर्ार्ें बायको डोईजड झाली, तरी चतला नीटपणे

वार्वून घेणारि, हें या बाबतीवरून उघड होतें. पत्रावळी लावण्यांत र्ुलांिे व्यवहारोपयोर्ी ज्ञान चदसून
येत असे. पूवीच्या िंिल वैभवाच्या काळीं वचडलोपार्मजत चर्ळकतीवर आजन्र् अवलं बून राहणें खात्रीिें
नसे; ते व्हा अथाति अशा प्रसंर्ांत सांपडल्यास र्ुलास कांहीं रोजर्ार धंदा येतो ककवा नाहीं, हें

पाहण्यासाठीं पत्रावळी लावण्यास सांर्त असत. इंग्लं ड, जर्ुनी वर्ैरे दे शांतून राजपुत्रांना, त्यांच्या र्ुख्य
(राज्य करण्याच्या) धंद्याखेरीज अडी अडिणीच्या प्रसंर्ासाठीं पायर्ोजे चवणण्यािा, जोडे चशवण्यािा,
ककवा असाि एखादा (पोट भरण्यािा) धंदा चशकचवण्यािी वचहवाट आहे . हें लक्षांत घेतलें , म्हणजे आर्च्या

पत्रावळया पूवुजांना हसण्यािें कांहींि कारण उरत नाहीं. आतां येथें कोणी असा आक्षेप काढतील कीं, या

एकाि धंद्याकडे सवािें लक्ष कां लार्ावें? आर्च्या आक्षेपकांना आम्ही त्या काळच्या सर्ाजस्स्थतीिा चविार
करण्यािी चवनंती कचरतों. पत्रावळी लावण्यािा उपक्रर् सनातन नाहीं; त्यािा जोरानें प्रिार पेशवाईत–

चवशेषतः पेशवाईच्या उिर अर्दानींत– सुरू झाला असावा. पेशवाईत जेवणावळींना राजाश्रय
चर्ळाल्यार्ुळें त्या सवु दे शभर प्रिचलत होत्या; सर्ाजािा र्ोठा भार् त्या वेळीं जेवण व तचद्वषयक भानर्डींत

र्ुंतले ला असे. अथात्, जेवणावळीच्या उपकरणांना नेहर्ी जोरािी र्ार्णी असायिी; त्यार्ुळें
पत्रावळीसारख्या र्हत्त्वाच्या वस्तूच्या व्यापारांत चजतके लोक र्ुंततील चततके थोडे होते. पत्रावळींच्या
व्यापाराला र्ी हें फाजील र्हत्त्व दे तों असें र्ात्र कोणीं अनु र्ान बांधूं नये. एकंदर भोजनकले िीि त्या वेळीं

िलती होती. सवाई र्ाधवरावसाहे बांच्या लग्नप्रसंर्ीं तर सार्ानसुर्ानािी यादी करतांना बारभाईनीं जी
बारकाईिी र्ुत्सद्देचर्री दाखचवली आहे , तीवरून, आचण दु सऱया बाजीराव साहे बांच्या अर्दानींत, ताक

ककवा पापड, लोणिें िांर्लें केल्याबद्दल कैकांना र्ांवच्या र्ांव इनार् चर्ळाल्याबद्दलच्या ज्या कणुकथा
आहे त, त्यावरून र्ाझ्या म्हणण्यािी यथाथुता सहज लक्षांत येण्यासारखी आहे .

प्रस्तुत हें परीक्षणािें वेड नाहींसें झालें आहे . असें होण्यािें कारण शोधून काढणें र्ात्र फारि कठीण

आहे . एवढें र्ात्र खरें कीं, हल्लीं जांवयािी परीक्षा घेत बसून भार्ावयािें नाही. पत्रावळी लावण्याच्या
कसोटीिा आग्रह धरला. तर बहु शः र्ुरवाखेरीज कोणािी चनवड होणें शक्य नाहीं; आचण आजकालच्या या

टोपीच्या अर्दानींत पर्डबंद जांवयासाठीं हट्ट घेतला, तर तो साठी उलटू न र्ेलेल्या पोक्त
नवऱया-र्ुलाच्या प्राप्तीनेंि भार्वावा लार्ेल! हल्लीं जो र्ाल चर्ळे ल तो पदरांत पाडू न घेण्याकडे ि र्ुलीच्या
बापािी अचनवार प्रवृचि चदसून येते. नवरार्ुलर्ा पुरुषजातीिा असला म्हणजे झालें . र्र् तो ‘बायकांच्या

बंडां’तील जार्रुकाच्या म्हणण्याप्रर्ाणें, परंतु अर्दीं चनराळया अथानें ‘िुकून पुरुषाच्या जन्र्ाला’ आला
असला तरीसुद्धां, न खलु तद्वाच्यं वधूबंधुचभः!

अनु क्रम

लग्नािे र्ुहूतु शु क्रोदयकाळींि सांपडत असल्यार्ुळें वषातून लग्नािा हं र्ार् दोनदां येत असतो.

पचहला र्ोसर् र्ार्ुशीषाचद तीन र्चहने िालतो, व दु सरा बार वैशाख-ज्येष्ठ या र्चहन्यांत उडत असतो. या
हं र्ार्ाच्या आधीं कांहीं चदवस उपवर वंधूिे बाप वरसंशोधनाच्या र्ोचहर्े वर चनघतात. या कार्चर्रीप्रीत्यथु

ज्या येरझारा घालाव्या लार्तात, त्यांना ‘जोडे फाडणें’ ही लाक्षचणक संज्ञा चदले ली आहे . पयःप्रास्प्त
होण्यासाठीं प्रथर् र्ाईच्या सडांना लावण्यासाठीं थोडें पय (पक्षीं पाणी) खिी घालावें लार्तें. त्याप्रर्ाणें
एक जोडा जर्चवण्यासाठीं आधीं एक जोडा (पक्षीं खेटर) फाडावा लार्तो. हें ि यांत लक्षांत ठे वण्यासारखें
आहे .

अर्ुक एके चठकाणीं एखादा सजातीय अचववाचहत र्ुलर्ा आहे , असें कळल्यानंतर तत्प्राप्तीच्या

खटपटीिी जी स्स्थचत असते चतला ‘नाद असणें’ ककवा ‘र्ळ असणें’ असें पाचरभाचषक नांव आहे . लग्न
जर्चवतांना वधूवरांकडे र्ुख्यतः धार्मर्क, व्यावहाचरक व शारीचरक अशा तीन दृष्टींनीं पहावयािें असतें.

पचत्रका पाहणें व र्ोत्र जर्णें या दोन र्ोष्टींिा धार्मर्क बाबींत, आचण हु ं डा, कुलशील या र्ोष्टींिा व्यावहाचरक
बाबींत सर्ावेश होऊन र्ुलर्ी पाहण्यािी र्ोष्ट शारीचरक बाबींत जर्ा होते. लग्नचनियाच्या या पंिांर्ांत
वरपक्षािी वधूपक्षानें खातरजर्ा करून द्यावयािी असते आचण या चत्रचवध चविारार्ुळें र्ुलीिी व र्ुलीच्या
बापािी कशी त्रेधा उडते, हें ि वािकांनीं आतां क्रर्शः पहावयािें आहे .

ज्या र्ृहस्थाच्या घरीं आपल्याला जावयािें असतें, त्याच्या आचण आपल्या सार्ान्य ओळखीिा

एखादा ‘चपत्त्या’ र्ांठून त्यांच्यार्ाफुत प्रथर् िंिुप्रवेश करून घ्यावयािा असतो. ‘नर्न’ आचण ‘प्रास्ताचवक
चवलास’ वर्ैरे झाल्यावर आपला ‘चपत्त्या’ र्ूळ चवषयाला सुरुवात करतो. त्या वेळीं तो र्ुलीच्या बापाबद्दल

थोडक्यात र्ाचहती दे ऊन “आपल्या बाळासाहे बांकचरतां हे आले आहे त” असें सांर्तो. आपला दु भाषी वरील
र्ाचहती सांर्त असतांना र्ुलीच्या बापानें नवरबापाच्या तोंडाकडे अर्दीं र्चरबीच्या, सौजन्याच्या, आशेच्या
आचण कुलीनते च्या र्ुद्रेनें पहावयािें असतें.

वधूपक्षाच्या दु भाष्ट्यार्ाफुत या अजािी सुनावणी होतांि वरपक्षाकडू न त्या चवनंतीच्या

अकस्ल्पतपणाबद्दल आियु दाखचवण्यासाठीं पचहले छूट “यंदा आम्हांला कतुव्य नाही,” असा जबाब

चर्ळतो. बाजारांत चतन्ही चत्रकाळीं भरपूर र्ार्णी असल्यार्ुळे आचण इतर कोणत्याचह कारणानें भाव
उतरण्यािी धास्ती नसल्यार्ुळे आपला र्ाल पडू न राहणार नाहीं, अशी र्ुलाच्या बापािी खात्री असते!

पायधरणीिा पाया एकदोन अंशांनी वर िढचवण्यासाठींि ही िढे ल बेपवाई तो दाखवीत असतो. र्ुलीच्या

बापाला या ओढू न आणले ल्या िंद्रबळािी जाणीव असते ; तरीसुद्धां त्यानें हा जबाब ऐकून कर्ालीिी

केचवलवाणी चनराशा तोंडावर पसरून आपल्या ‘चपत्त्या’ कडे पहावयािें असतें. यानंतर र्ध्यस्थानें व
र्ुलीच्या बापानें हु ं ड्यािी साधारण कल्पना दे ऊन व आसपासिीं उदाहरणें सांर्न
ू ‘यंदा कतुव्य असल्या’िी

आवश्यकता पटवून द्यावी लार्ते . र्ात्र हु ं ड्यािी कल्पना र्ुद्दार् सांर्ावयािी असली, तरी ती ओघाओघाच्या
स्वरूपानेंि करून द्यावी लार्ते . अशा प्रकारें बरीिशी चर्नतवारी झाली, म्हणजे हे ‘कतुव्यशून्य’ र्हात्र्े

अंर्ळ धडपणें बोलूं लार्तात, आचण हें वरपांर्ी अवसान लक्षांत येत असतांचह र्ुलीच्या बापाला आजुवािें
सोंर् आणावें लार्तें. ‘र्रजवंताला अक्कल नाही’ म्हणतात, तें कांहीं खोटें नाहीं!

वर सांचर्तले ल्या म्हणीिी आठवण होतांि आम्हां पौवात्यांच्या आचण पािात्य इंग्रजांच्या

आिारचविार-कल्पनांत जें दचक्षणोिर अंतर आहे , तें ध्यानांत आल्यावांिून राहत नाहीं. इकडे आम्ही
‘र्रजवंताला अक्कल नाहीं’ असें म्हणतों, तर चतकडे इंग्रज लोक ‘र्रज ही शोधकते िी आई आहे !’ असें
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म्हणून त्याबरहु कूर् र्रजेिा र्ारा िुकचवतात. आचण उलट ‘अक्कलवंताला र्रज नसते!’ असा आर्च्या
म्हणीिा व्यत्यास चसद्ध करून दाखचवतात. आर्च्या हाडींर्ासीं चखळले ला दु बळा दै ववाद, आचण इंग्रजांिा

पराक्रर्ी प्रयत्नवाद इतक्या उठावणीने अन्यत्र कोठें चह चदसून येणार नाहीं. त्यांच्या-आर्च्या
आिारधर्ांतचह हाि फरक! सभार्ंडपांतून, दे वळांतून आदरबुचद्ध व्यक्त करण्यासाठीं आम्ही शरीरािें

तळािें टोंक उघडें टाकतों, तर ते वरिें टोंक उघडें टाकतात. फार कशाला, ज्या लग्नचवषयक

बाबतीबद्दल र्ी प्रस्तुत चलहीत आहे , तींतसुद्धां आर्च्याकडे र्ुलीच्या बापानें र्ुलाकडे धांव ध्यावयािी आचण
त्यांच्याकडे र्ुलानें र्ुलीच्या बापापुढें तोंड वेंर्ाडावयािें असतें.

‘यंिंा आमिांस किपव्य नािीं!’ हें उिर वरपक्षाच्या तोंडीं इतकें बसून र्ेलेलें असते कीं, तें

उच्चारतांना बोलणारा त्यांतल्या शब्दािी र्ुळींि परवा करीत नाहीं! अशा िढे लपणाच्या बेदरकारीपणार्ुळें
कधींर्धीं या वाक्यांत र्ौजेिे फेरफार घडू न येतात. र्ाझे चर्त्र कतबूनाना यांच्या ठकीिें लग्न
जु ळचवण्यासाठीं र्ेलीं दोन वषे र्ी कतबूनानांबरोबर दे शोधडीं खेटे घालीत असतां एका चठकाणीं र्ला
खालील िर्त्कार पाहावयास सांपडला—

एका र्रीब र्ृहस्थाच्या घरीं त्याच्या ‘उपवधू’ भावाबद्दल र्ळ घालण्याकचरतां र्ी व कतबूनाना

उभयतां र्ेलों होतों. या र्ृहस्थािी व र्ाझी साधारणतः ओळख होती; परंतु त्याच्या घरीं जाण्याइतका
र्ोठे पणा र्ीं त्याला त्यापूवी कधींि चदले ला नव्हता! र्ला पाहतांि सानंद लर्बर्ीनें उठू न तो म्हणाला,
“ओहोहो! या बाळकरार्! आज कोणीकडे पायधूळ झाडली ही?”

आम्ही आंत चशरताि, त्या धांदली यजर्ानानें एका र्ूळच्या िौकोनी, पण जु नेपणार्ुळे कोपरे

फाटू न जवळजवळ लं बवतुुळ होत आले ल्या सतरंजीवरील केर एका बुरणुसानें झाडू न आम्हां दोघांना
लोडवजा ठे वले ल्या वळकटीजवळ र्ोठ्या र्ानानें नेऊन बसचवलें . कतबूनानांना वळकटीशीं टे कून बसवून र्ी

सतरंजीवर शक्य चततकीं भोंकांिीं बेटें िुकवून बसण्यािा प्रयत्न केला. वळकटींतल्या कापसािाही सपाट
पसरटपणा जाऊन हजारों र्ुठळयांर्ुळें चठकचठकाणीं त्यांिे संघ चनर्ाण झाले होते. वळकटीच्या या

उं िसखल पृष्ठभार्ाशीं आपल्या सपाट पृष्ठभार्ांिा कसा तरी सलोखा संभाळू न कतबूनाना स्वस्थ
बसण्यासाठी सारखे िळवळ करीत होते. जवळि एक जु नाट आरार्खु िी उपयोर्शून्यते र्ुळें स्वतःि

आरार् घेत पडू न आपल्या नांवािी साथुकता करीत होती. चतच्या तुटले ल्या वेतािें जाळें अजार्ळ
र्नु ष्ट्याच्या शेंडीप्रर्ाणें–पण–अधोर्ुख–लोंबकळत असून बसावयाच्या जार्ीं एक पायर्ोडका पाट आडवा

टाकले ला होता. सतरंजीच्या त्या बेटांर्धून चनघून, कहदु व इंग्रजी अशा दोन्ही आसनांच्या त्या जु नाट
संर्र्ािा फायदा घ्यावा असेंही र्ाझ्या र्नांत एकदां येऊन र्ेलें; परंतु र्ीं स्वीकारले ल्या पोक्त, कार्ाच्या
र्ोठे पणाला अशी हु च्चपणािी थारे पालट शोभणार नाहीं, म्हणून तो बेत रचहत केला.

नर्स्कारिर्त्कार होऊन हवापाणी वर्ैरे अनावश्यक बाबतींबद्दल बरें ि बोलणें होईपयंत तो र्ृहस्थ

र्ाझ्याशीं इतक्या अदबीनें व आजुवानें बोलत होता कीं र्ला चर्ळत असले ल्या या सन्र्ानािा कतबूनानांवर
काय पचरणार् होत आहे , हें पाहण्यासाठीं त्यांच्याकडे िारसहा वेळां नजर टाकल्यावांिून र्ला राहवेना!

पुढें र्ीं आर्च्या येण्यािें कारण सांचर्तलें र्ात्र, आचण सारा र्नु एकदर् पालटला! त्राचटका नाटकांत
कर्ळे शीं लर्ट करणाऱया पुराचणकाप्रर्ाणें सदरील र्ृहस्थानें अंर्चवक्षेपांच्या एकदोन हे लकाव्यांर्ध्यें र्ादी
काबीज करून कतबूनानांना ते थून पदच्युत केलें ! त्या र्ृहस्थािा र्ूळिा भाटीसारखा र्ोल िेहरा

र्हत्त्वचनदशुनासाठीं लार्लाि नाना फडचणसाच्या िेहऱयासारख्या लं बोिर झाला. त्यािी र्ानी दृष्टी
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आर्च्यासारख्या क्षुद्र जीवांवरून चनघून स्वतःच्या र्ालकीच्या त्या र्ोडक्या खु िीकडे वळली. तो चविाराने
ओथंबले ले जड चनःश्वास टाकंू लार्ला. फाटकी सतरंजी, वळकटीिी बेबंदशाही, र्ोडकी खु िी, अंर्ठे

तुटले ल्या वहाणा, स्वतःिें काळें चर्िकुट धोतर, घरांत र्ावेनासें झाले लें दाचरद्र, वर्ैरे ऐचहक र्ोष्टींिा

क्षणैक चवसर पडू न तो उच्च चविारांत भराऱया र्ारूं लार्ला! अखेर त्याला र्ृत्यूलोकाच्या वस्तीिी आठवण
करून दे ण्यासाठीं र्ीं चविारलें , “र्र् काय र्ानस आहे तुर्िा?”

फारि र्ोठा सुस्कारा टाकून चिरर्ुटले ल्या व काळयाकुट्ट ओठांिें वतुुळ करून, भुव
ं या

आडव्याचतडव्या उडवून र्ान ककचित् उजवीकडे कलती करून तो प्राणी प्रत्येक शब्दानंतर चवसावा घेतघेत
म्हणाला, “या जन्र्ीं आम्हांस कतुव्य नाहीं!”

वािकहो! वरपक्षाला स्वतःिें चकती चवस्र्रण पडतें, यािी तुम्हीि कल्पना करा!
दे शकालपरत्वे जर्ाच्या पाठीवर चनरचनराळया बाबतींबद्दल िालीरीतींिें जें चवचित्र वैधम्यु चदसून

येतें, त्यांत र्ानवी लग्नवैचित्र्याइतकें िर्त्काचरक दु सरें कांहींि सांपडणार नाहीं! एकाि काळी, एकाि

दे शांत एकीकडे एका पुरुषाला अनेक बायका करतां येतात, तर दु सरीकडे एकाि स्त्रीला अनेक पचत
कचरतां येतात! एकीकडे श्रीकृष्ट्ण परर्ात्र्ा सोळा सहस्र एकशें आठ तरुणींच्या अंतःपुरांत र्ुजर्ोष्टी करीत

बसले आहे त, तों दु सरीकडे पांि नवऱयांिा संसार संभाळू न सती द्रौपदी अबलाजातीला ललार्भूत होऊन
बसत आहे . इकडे ब्राह्मणकन्या दे वयानीला क्षचत्रय ययातीच्या र्ळयांत अडकचवणारें किािें विन तर
चतकडे ‘द्वारकेिा राणा’ अस्वलाच्या पोरीशीं लग्न लावून र्ोकळा होत आहे ! श्रीकृष्ट्ण परर्ात्म्याच्या या

पशु वृिींतसुद्धां ‘बसू चबला’च्या सुधारणेिी परर्ावचध चदसून येते, हें र्ाझ्या धर्ाचभर्ानी बंधूंनीं अवश्य लक्षांत
ठे वावें. ‘बसू चबला’च्या र्सुद्यािें वािन झालें , त्या वेळी कौस्न्सलर्ध्यें भर्वान् हजर असते, तर त्या
चबलाला उिलू न धरण्यासाठीं त्यांनीं आपले िारी हात वर केले असते अशी र्ाझी खात्री आहे . एका

कहदु धर्ानेंि चववाहचवधीिे आठ सार्ान्य प्रकार नर्ूद केले आहे त; याखेरीज वैयस्क्तक स्वातंत्र्यािी
परवानर्ी होती ती वेर्ळीि!

लग्नचवषयक प्रत्येक चनबंधािीं अशींि चवचवध रूपें िालू काळीसुद्धां चदसून येतात. कहदु स्थानच्या

चतकोनी तुकड्यावर लग्नसंबंधानें वधूवरांना सात जन्र् जोडू न टाकण्यांत येतें, तर आर्च्या चवरुद्ध
भूपृष्ठावरील अर्े चरकन लोकांत सातसात चदवसांच्याि करारानें लग्न लावण्यापयंत र्जल येऊन ठे पली

आहे . कहदु धर्ाला चपढ्ा तुटले लींसुद्धां सर्ोत्र वधूवरें पसंत नाहींत, तर र्ुसलर्ान, पारशी यांना िुलत
बहीणभावंडांिा चववाहही र्ान्य होतो. र्हाराष्ट्रांति पाहा ना, कोंकणस्थाला र्ार्ाच्या र्ोत्रािी वधू खपत
नाहीं, तर सारस्वत, कायस्थप्रभृचत ज्ञातींत र्ार्ाच्या र्ुलीला वधुत्वािा प्रथर् र्ान दे ण्यांत येतो. पांढरपेशा
ज्ञातींत र्ुलीिा हु ं डा द्यावा लार्तो, तर कुणब्यार्ाळयांत र्ुलाला पदरर्ोड करावी लार्ते. आर्च्याकडे

आठ वषाच्या र्ुलीला िोवीस वषािा नवरा पाहावा लार्तो, आचण कांहीं र्ुजराती जातींत आठ वषांच्या
र्ुलाच्या र्ळयांत िोवीस वषांच्या र्ुलीिी घोरपड बांधण्यािी वचहवाट आहे . वैवाचहक वैचित्र्यािी यापुढिी
पायरी म्हणजे र्ुलांर्ुलांिी, ककवा र्ुलीं-र्ुलींिींि लग्नें लावणें हीि होय, असें वाटत नाहीं का?

आर्च्याकडे लग्नचनियािीं, चवचशष्ट जाचतपरत्वें ठळक पुसट स्वरूपािीं पण सार्ान्यत: सावुचत्रक

अशीं, अंर्ें पांि आहे त, हें र्ार्े सांचर्तलें ि आहे . कुलशील पाहणें, र्ोत्र जर्णें, पचत्रका जर्णें, र्ुलर्ी
पाहणें आचण हु ं डा ठरचवणें असा या पंिांर्ांिा सार्ान्य अनु क्रर् दे तां येईल.

अनु क्रम

कुलशीलाच्या बाबतीिा बहु तेक उल्लेख वधूपक्षीय दु भाषी आपल्या प्रास्ताचवक, भाषणांति करीत

असतो. र्ात्र कुलशीलाच्या शास्ब्दक बडबडीवरून, वरपक्ष आपल्या कुळाशीं सर्ानर्ुण अशा कुळािी अपेक्षा
करीत असतो, असें र्ात्र वािकांनीं सुतराम् सर्जूं नये! लग्नखिाच्या नक्की रकर्े िें अंदाजपत्रक

कळण्यासाठींि वरपक्षािी ही धडपड असते. वधूपक्ष बरािसा दचरद्री चदसला, म्हणजे वरपक्ष ‘यंिंा आमिांस
किपव्य नािीं’ याि चनियाला चिकटू न बसतो.

यानंतर र्ोत्र जर्तें कीं नाहीं हें पहावयािें असतें. सर्ोत्र वधूवरें असून र्ुळींि िालावयािें नाहीं, हा

या बाबतींत र्ुख्य चनयर् आहे . याचशवाय कांहीं र्ोत्रांिें परस्परांशीं पटत नाहीं. अशीं न पटणारीं र्ोत्रेंही
अथात परस्परांना वज्यु! कांहीं पोटजातींत तर र्ार्ाच्याही र्ोत्राला पटे ल, असें प्रचतर्ोत्र पहावें लार्तें.
कोंकणस्थांसारख्या कर्ी र्ोत्रांच्या जातींत बापाच्या र्ोत्रांशीं आचण र्ार्ाच्या र्ोत्रांशीं दु हेरी सलोखा

संभाळू न असणारीं र्ोत्रें हु डकून काढतांना फारि यातायात पडल्यास नवल नाहीं. र्ोत्रार्ोत्रांिें परस्परांिें
न पटण्यािें कारण र्ाझ्या र्तें, त्या त्या र्ोत्रांच्या कुलपचत ऋषींतील प्राक्कालीन तंट्यांति असलें पाचहजे.
अबुुद र्ाईच्या चवचनर्यालासुद्धां कबूल न होणाऱया वचसष्ठािी र्ाय ज्या चवश्वाचर्त्रानें अखेर दरोडा घालू न

नेली, त्याि चवश्वाचर्त्राच्या कुळांतील कन्या, र्र् चतच्याबरोबर एक सोडू न छप्पन र्ाई आंदण चर्ळाल्या
म्हणून पत्करावयाला कोणता वचसष्ठर्ोत्रोत्पन्न तरुण तयार होईल? आम्हां आयांच्या या ऋचषकालीन
र्ोत्रजा‘द’ वैराच्या चिकाटीकडे पाचहलें म्हणजे ‘रोचर्ओ अँड ज्युचलएट’ र्धील सरदार घराण्यांिें,

चशरक्याभोंसकल्यांिें, ककवा ‘या अहर्दशहाच्या आज्यानें र्ाझ्या काकािा खून केला,’ म्हणून
जळफळणाऱया राणा भीर्दे वािें द्राचवडी-प्राणायार्ािें वैरसुद्धां कर्कुवत वाटू ं लार्तें!

र्ोत्रानंतर पचत्रकेिा र्ान असतो. कांहीं चदवसांपूवी र्ाझें पचत्रकेिें ज्ञान इतकें र्याचदत होतें कीं,

आर्च्या घरच्या कायांतून नेहर्ीं पचत्रका जर्चवणाऱया आबाभटजींनासुद्धां त्या बाबतींत र्ाझ्यापेक्षां जास्त
कळत असे, असें म्हटलें तरी िाले ल. पण र्तवषी कतबूनानांच्या ठकीिे लग्न जर्चवण्याच्या खटाटोपानें,
हल्ली र्ीं पचत्रका जर्त नसल्यास तीर्ध्यें वेर्ालू र् फेरफारच्या लबाड्या करण्याइतकें ज्ञान संपादन केलें

आहे . र्ोत्र जर्चवतांना काळाच्या बाबतींत जी दू रवर नजर फेकावयािी असते, तीि दू रदृचष्ट पचत्रका
जर्चवतांना स्थलाच्या बाबतींत वापरावयािी असते. युर्ांतरींच्या वचसष्ठवार्दे वांिे तंटे अद्याचप िालू

ठे वण्यासाठी जसें र्ोत्रभेदाकडे पाहण्यािें आम्हीं व्रत पत्करलें आहे , तसें पचत्रकेच्या वाटाघाटींत
आर्च्यापासून आचण परस्परांपासूनही कोट्यवचध कोसांवर भटकणाऱया ग्रहर्ोलांिें हाडवैर िालावयािें

आहे . फरक एवढाि की, पचहल्या वैरािी जबाबदारी साऱया कुळावर असते. आचण दु सरें फक्त व्यस्क्तपर
असतें.

पचत्रका जर्चवण्यािा प्रकार अंर्ळसा चवश्वचवद्यालयाच्या परीक्षांप्रर्ाणेंि आहे . सवोत्कृष्ट पचत्रका

जर्चवण्यास एकंदर ३६ र्ुण जर्ावे लार्तात; परंतु असा योर् क्वचिति येतो, म्हणून कर्ींत कर्ी १८ र्ुण
चर्ळाले तरी िाले ल, अशी सवलत ठे वण्यांत आली आहे . र्ात्र हे शेंकडा पन्नास र्ुण चर्ळचवतांना एखाद्या
पचत्रकेच्या पोटचवषयांत नापास होऊन िालत नाहीं. हे पोटचवषय आठ असून त्यांच्या र्ुणांिी आकडे वारी

ठरले ली आहे ; ती येणेंप्रर्ाणें–वणुर्ुण १, वश्यर्ुण २, तारार्ुण ३, योचनर्ुण ४, ग्रहर्ुण ५, र्णर्ुण ६,

राचशर्ुण ७, आचण नाडीर्ुण ८. यांतील प्रत्येकाच्या बारकाया सांर्ू लार्लों, तर आधीि आवांक्याबाहे र
घसरत िालले ला हा ले ख भलतीकडे वाढे ल; म्हणून केवळ ग्रहापुरतेंि लक्ष दे ण्यािें ठरचवलें आहे .

अनु क्रम

ग्रहांिी आपसांत तंटे करण्यािी शस्क्त इतकी जबर आहे कीं, आम्ही कहदु लोकांनींसुद्धां

त्यांच्याकडू न धडे घेतले पाचहजेत! वस्तुत: त्यांना भांडण्यािें कोणतेंि कारण चदसत नाहीं. र्ंर्ळाखेरीज
बाकीच्या

कंर्ालांजवळ

आर्च्या

पृथवीप्रर्ाणें

वातावरणािें

पांघरूणसुद्धां

नाहीं!

आकाशांतल्या

पोचलसलोकांनीं या भटक्या र्ंडळींवर उडाणटप्पूिा खटला भरला, तर त्यांपैकीं एकालाही उदरचनवाहािें

योग्य साधन दाखचवतां येणार नाहीं. नाहीं म्हणावयाला, आम्हां कहदूं वर कडी करण्यासाठीं आर्च्याप्रर्ाणेंि

काळया रंर्ाच्या आचण उघड्या अंर्ाच्या शनीनें र्ात्र, अन्नवस्त्रािी तरतूद न करतां, अडीअडिणीच्या
वेळेसाठीं हातांत दोन सलकडीं ठोकून ठे चवलीं आहे त!

ही ग्रहांिी सांपचिक स्स्थचत झाली. परंतु अशा स्स्थतींतही त्यांिीं भांडणें सारखीं िालले लींि

आहे त. तसेंि, आठ परदे शी आचण नऊ िुली, या म्हणीप्रर्ाणें आर्च्या पूवुजांनी ग्रहांिा तंटेखोरपणा लक्षांत
घेऊन, पचत्रकेंत नऊ ग्रहांसाठीं बारा घरें बांधून ठे चवलीं, तरी त्यांना सुखासर्ाधानानें राहतां येत नाहीं!
एखाद्या वेळीं सारे ग्रह दोनतीन घरांति दाटीदाटीनें वसचत करून व बाकीिीं घरें ओसाड पाडू न पचत्रकेला
चवजापूर हं पीसारख्या उजाड पडले ल्या प्रािीन शहरािें वैभव आणतात; तर एखाद्या वेळीं, इंस्ग्लशर्नप्रर्ाणें

एकेका घरांत एकेकजण राहू न पचत्रकेला लोणावळें , र्हाबळे श्वर यांसारख्या हवाशीर चठकाणांिा नकाशा

बनचवतात. पण असें दू रदू र राचहल्यार्ुळें ग्रहांतलीं भांडणें कर्ी होतात, असें र्ात्र र्ुळींि नाहीं! एकाि
घरांत असले ले ग्रह परस्परांवर ज्या प्रर्ाणें सहजि पुरी नजर ठे वन
ू असतात, त्याप्रर्ाणें ते दू रदू र असले

तरीसुद्धां चत्रपाद, चद्वपाद ककवा एकपाद अशा प्रकारच्या वांकड्या नजरे नें एकर्े कांकडे पहावयास सोडीत

नाहींत. ग्रहांच्या शु भचर्त्रभावािीं कारणेंही अनाचदचसद्ध असून आता चत्रकालाबाचधत अशींि आहे त.

उदाहरणाथु, िंद्रानें र्ुरुपत्नींशीं केले ला र्ह्यु प्रकार र्ुरूनें आकल्पान्त चवसरणें शक्य नाहीं. ग्रहांच्या

शत्रुचर्त्रत्वािा जोर त्यांच्या राहत्या घराच्या पचरस्स्थतीवरि अवलं बून असतो. तथाचप कर्ीअचधक
प्रर्ाणावर त्यांिे तंटे अव्याहत िालू ि असतात. दहाबारा वषांखाली आपल्याकडे कांहीं चठकाणीं रक्तािा

पाऊस पडल्यािी भुर्का उठली होती. पुष्ट्कळांनीं त्या र्ोष्टींिी भाकडकथेंत जर्ा केली; परंतु र्ाझी र्ात्र
अजून अशीि सर्जूत आहे कीं त्या वेळी सप्तग्रहीसारखा ग्रहसंर्ीलनािा एखादा योर् असावा. ग्रहांिा
स्वभाव लक्षांत घेतला, म्हणजे वरील र्ोष्टींत अशक्य असें कांहींि वाटत नाहीं. त्यांतल्या त्यांत, र्ंर्ळािी
वार्णूक इतर ग्रहांहून फारि हे कडपणािी असते. आधी त्यािा ताळर्े ळ पाहू न र्र् बाकीच्या र्ंडळींिा

सलोखा जर्वावा लार्तो. युरोचपयन पुराणांतरीं र्ंर्ळाला वीररसाकधपचत म्हटलें आहे , तें फारि अनु रूप
आहे . इतर ग्रहांप्रर्ाणें हा चशपाईर्डी भटाचभक्षुकांच्या र्ध्यस्थीनें दानें, जप, वर्ैरे अटींवर तहनाम्याला

कधींि तयार होत नाहीं. सवु ग्रहांिे स्थानानु रूप परस्परसंबंध लक्षांत घेऊन, वधूवरांच्या दोन पचत्रकांवरून
लग्न चनचित करतांना चबिाऱया जोशीबुवांना सवु राष्ट्रांिे चहताचहतसंबध
ं डोळयांसर्ोर ठे वन
ू दोन राष्ट्रांिा
तह घडवून आणणाऱया र्ुत्सद्याइतकीि सावधचर्री बाळर्ावी लार्ते.

पचत्रका पाहण्याच्या व र्ोत्र जर्चवण्याच्या या धार्मर्क खटाटोपािा फोलपणा दाखचवण्यासाठीं

सुधारक लोक पुढील सारांशािा युस्क्तवाद करीत असतात. युरोचपयन ककवा इतर लोकांर्धील वैवाचहक
संबंध, र्ोत्रांकडे लक्ष चदल्यावांिून आचण ग्रहांच्या र्ुणधर्ांऐवजीं वधूवरांिे र्ुणधर्ु पाहू न, घडवून आणले ले

असतात, तरीही त्यांिी वैवाचहक स्स्थचत आर्च्याइतकी, ककबहु ना आर्च्याहू नही अचधक सुखावह होत

असते; त्यािप्रर्ाणें आर्िें ज्योचतःशास्त्र स्वतःि ओरडत असतें कीं, जन्र्वेळेिी नोंद घेण्यांत एका क्षणािी
िुकार्ूक झाल्यास पचत्रकेंत जर्ीन अस्र्ानािे फरक घडू न येतात, आचण आर्च्याकडे तर र्ुलाच्या

जन्र्काळासंबध
ं ीं जन्र्वषुि काय तें साधारणतः बरोबर सांर्तां येतें! अथात्! र्ुलाच्या जन्र्ानंतर दोनिार
वषाति पचत्रका करण्यािा सुयोर् आला, तरि जन्र्शक तरी चबनिूक हातीं लार्ण्यािा संभव– पुढें तोही
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नेर्का सांपडणें दु रापास्ति! आतां आईबापें र्ुलािा जन्र्र्ाससुद्धां एखादें वेळी नेर्का सांर्तात; परंतु हें

केवळ अपवादात्र्क आहे . कधीं कधीं र्ुलािा जन्र् चदवसाच्या कोणत्या वेळीं झाला, यािा अंदाज लार्ून

वषु–वार–चतचथ हीं सारीं अंतरतात. पुराणांतरीं श्रीरार्िंद्र, श्रीकृष्ट्ण, वर्ैरे पुण्यपुरुषांच्या जन्र्वेळा याि

सूक्षर्पात्रदशुक तत्त्वावर नर्ूद करून ठे चवलें ल्या आहे त. र्चहना, चतचथ, वार, घटका, पळें , वर्ैरे सूक्षर्तर्
कालभेद ‘िारदशांश स्थळांपयंत’ चबनिूक दे ऊन, पुराणर्ुनींनीं वषाच्या बाबतींत ठोकळर्ानानें शतकािें

तर नांवि नको, सहस्रकािा ककवा दशसहस्रकािासुद्धां उडता उल्लेख केले ला नाहीं! (र्थुरेच्या
कारार्ृहांत असतांही श्रीकृष्ट्णाच्या र्ुप्त जन्र्ािा बेिूक काल वसुदेवानें कसा र्ाहीत करून घेतला, हें कोडें

र्ात्र र्ाझ्या र्नाला सारखें डाित असतें.) हल्लींही खेडेर्ांवांतून र्ुलाच्या जन्र्कालासंबध
ं ीं हीि पुराणरीचत

प्रिचलत आहे . “र्ाई र्ोठणीवर आल्या असतील”, “र्ड्यािी न्याहारी शेतावर र्ेली नव्हती” ककवा
“र्ार्ंजी असे पोथी वािून उठले असतील” यासारख्या वारे र्ाप र्ोष्टींच्या चनयचर्तपणावरूनि बाबूिी ककवा

बर्ीिी पचत्रका तयार करावी लार्ते. यार्ुळें अर्दीं दहा वषांच्या र्ुलािा जन्र्काल ठरचवतांनासुद्धा
काचलदास, भवभूचत, होर्र यांसारख्या ऐचतहाचसक चवभूतींच्या जन्र्कालाबद्दल परस्पर हवाला दे ण्यांत
येतो. आर्च्या र्ांवच्या म्हाळसाकाकंू च्या नाऱयािी जन्र्वेळ चविारली, म्हणजे त्या म्हणतात कीं,

“खालच्या आळींतल्या रखर्ाकाकंू च्या र्ोंद्यािी पांिवी होती, त्या चदवशीं असा पडत्या प्रहरीं र्ाझा नाऱया
झाला.” आचण रखर्ाकाकंू ना चविारलें , तर त्या म्हाळसाकाकंू च्या नाऱयािा हवाला दे तात!

अशा रीतीनें, आर्च्याकडील कुडर्ुड्या जोशीबुवांवर, त्रैराचशकांतील दोनि राशी हातीं

पडल्यार्ुळें बाविळले ल्या चवद्याथयांप्रर्ाणें, येन केन प्रकारे ण पचत्रका तयार करण्यािा अनेक वेळां प्रसंर्
येतो, आचण अशा अंदाजपचत्रकांवरूनि र्ुलांच्या लग्नकाळीं धुर्ाकूळ घालायिा असतो!

पचत्रका पाहण्याच्या बाबतींत कांहीं बाप इतका फाजील िौकसपणा दाखचवतात, कीं, स्वतःच्या

दु ष्ट्कृत्याप्रर्ाणें र्ुलािी पचत्रकाही कधीं िारिौघांपुढें र्ांडीत नाहींत! आचण ‘सांर्न
ू आले ल्या र्ुलींिी’
पचत्रका स्वतः ककवा स्वतःच्या चवश्वासांतील ज्योचतषाच्या सहाय्यानें त्या र्ुप्त पचत्रकेशीं ताडू न पाहतात.

परंतु र्रजवंतांच्या सोईसाठीं हें येथें सांर्न
ू ठे वतों कीं, अशा अडिणीच्या प्रसंर्ीं क्कचित् त्या जोशीबुवांस
‘नक्कलफी’ दे ऊन हस्तर्त करून घेतां येतें. कधीं कधीं तर, वधूपक्षािें आचण वरपक्षीय जोशीबुवांिें अशाि
ऐचहक र्ार्ांनीं सख्य जर्ून येतांि, पचहल्या र्ुकाबल्यास एकर्े कांशीं र्ुळींि न पटू न घेणाऱया उभय

पचत्रकांतील ग्रहांिेंही पुढें शक्य होतें. ग्रहांिा आर्च्यावर जसा पचरणार् होत असतो, तसा आर्िाही
ग्रहांवर होत असतो, यांत र्ुळींि संशय नाही!

त्यािप्रर्ाणें र्ोत्रांच्या अडिणींतून सफै पार होण्यासाठीं आर्च्या धार्मर्क कार्धे नूनें सवड ठे चवली

आहे . आपली र्ुलर्ी एखाद्या चभन्नर्ोत्रीय र्ुलाला दिक दे ऊन अर्दीं सर्ोत्र वधूवरांिासुद्धां चववाह घडवून
आणतां येतो. आर्च्या धर्ातल्या चनबंधािा कडकपणा आचण त्यांतून र्ोकळीक चर्ळचवण्यािे र्ार्ु, हीं
दोन्ही र्ानवी र्तीला खरोखर कुंचठत करून सोडणारीं आहे त!

या तीन कलर्ांतून पसार झाल्यानंतर र्ुलर्ी पाहण्यावर र्जल येऊन ठे पते. या वधूपरीक्षेंत

साधारणत; र्ाय, म्हैस ककवा घोडीं घेतांना दाखचवण्याइतकीि व्यावहाचरक अपूज्यबुचद्ध दाखवावयािी

असते. र्ात्र ही परीक्षा नवऱयार्ुलाच्या बापानें ककवा दु सऱया कोणीं तरी करावयािी असते. स्वतः वरािा

यांत कांहींएक संबंध असतां कार्ा नये! आचण तें र्ैर आहे , असें धर्ुलंड सुधारकांखेरीज कोण म्हणणार?
उघडि आहे . र्ाय ककवा घोडी घेतांना ज्याप्रर्ाणें र्ड्याला ककवा र्ोतद्दाराला चवशेष अचधकार नसतो,
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त्याप्रर्ाणें या बाबतींत र्ुलालाही फाजील उठाठे वी करावयािा हक्क रूढीनें चदले ला नाहीं. वधूपरीक्षेच्या

धोरणांत आर्च्या पूवुजांिी व्यवहारकुशलता ओतप्रोत चदसून येते. अशी रूढी नसती तर प्रत्येक
नवऱयार्ुलानें ‘र्ला ही बायको नको’, ‘र्ला ती आवडत नाहीं’ असा पोरखेळ िालवून चववाह जर्चवण्यािें

कार् दु ष्ट्कर करून ठे चवलें असतें. लग्न जर्चवण्याच्या साऱया भानर्डींत हा एवढाि भार् काय तो सुकर
आहे , असा र्ाझा सावुचत्रक अनु भव आहे . इंग्लं डातील बॅचरस्टरांच्या परीक्षेंतील चवद्याथयाप्रर्ाणेंि पाहण्यास
आणले ली र्ुलर्ीही सहसा नापास होत नाहीं!

परंतु, बॅचरस्टरच्या परीक्षेस बसण्यािी पात्रता येण्यासाठीं ज्याप्रर्ाणें आधीं िांर्लाि हात सोडावा

लार्तो, त्याप्रर्ाणें वरसंशोधनाच्या बाबतींत हु ं ड्यासाठीं चपशवीिें तोंड अर्दीं र्ोकळें सोडावें ते व्हांि
वरपक्षािें इतर बाबतींत कुरकुर करणारें तोंड बंद होतें! या कायुक्रर्ांत हु ं डा ही अनु क्रर्ानें शेवटिी व
र्हत्त्वाच्या दृष्टीनें अर्दीं पचहली बाब आहे . या बाबतींत प्रचतपक्षािें तडजोडीनें सर्ाधान करणें शक्य नाहीं.
‘करणी’ ही हु ं ड्यािी अधार्ी असून ‘पोषाख’ हें या सुवणुर्य जोडप्यािें चपल्लूं होय! साधारणतःर्ॅचरक्युलेशन

पास झाले ल्या र्ुलािी ककर्त सुर्ारें एक हजार रुपये असून चभन्नचभन्न जाचतपरत्वें ती वाढत जाते; परंतु
र्ुलर्ा घरिा फारि र्रीब– अर्दीं अन्नास र्ोताद– असा असला, तर र्ात्र त्याच्या चशक्षणासाठीं, म्हणजे

आणखी िार वषे दरर्हा फक्त पंिवीस-तीस रुपये द्यावे लार्तात. चशक्षणाच्या र्ानानें ही रक्कर् हजार
रुपयांपासून पुढें दोन तीन हजारापयंत उड्या र्ारीत जाते. कांहीं कांहीं जातींतून या हु ं ड्याच्या

दडपशाहीर्ुळें र्ुली आजन्र् अचववाचहत ठे वण्यापयंत पाळी येऊन ठे पली आहे . हु ं डा दे ण्यािी िाल

ऋचषकालीन असून ‘एक र्ाय’ दे ण्यापासून चतिी सुरुवात झाले ली आहे . कोणी चकती हु ं डा द्यावा याबद्दल
सार्ान्य चनयर् कधींि घालतां येणार नाहीं. परंतु या बाबतींत चपढीजाद सुचशचक्षत र्चरबांति चवशेष

हावरटपणा–अर्दीं चनदु य हावरटपणा–चदसून येतो. कॉले जांतील चवद्याथयांना स्वतःिी ककर्त सोळाशें
सतराशें सांर्ण्यांत कांहींि वाटत नाहीं. र्र् घरिी स्स्थचत कुबेराच्या उलट टोकाशीं असली तरी हरकत
नाही! अबदाचर्रीच्या जहार्ीरदारापेक्षां िौपदरीच्या जहार्ीरदारालाि उलट जास्त अवसान येत असतें.

हु ं ड्यािी वाटाघाट िालचवतांना साधारण बाजारहाटांतली ‘बेपारी’ भाषाि वापरण्यांत येते. ठराचवक रक्कर्

उकळू न घेण्यािीं अनेक कारणें सांर्ण्यांत येतात. कोणी कुळािारािी सबब पुढें आचणतात, तर कोणी
र्ुलाच्या चवद्विेिे र्ोडवे र्ातात. कोणाला िारपांि र्ुलींसाठीं स्वतः चदले ल्या रकर्े िी, स्वतःच्या एकाि

र्ुलाच्या हु ं ड्यांत भरपाई करून घ्यावयािी असते, तर कोणाला र्ुलाच्या चशक्षणािा सारा खिु वसूल

करावयािा असतो. एका र्ृहस्थानें तर र्ुलाच्या चशक्षणाच्या खिािें इतक्या बारकाईनें व चबनिूक चटपण
ठे चवलें होतें कीं र्नु ष्ट्याच्या यस्त्कंचित् कृत्यांिा जर्ाखिु ठे वणाऱया चित्रर्ुप्तानेंसुद्धां त्यापासून
जर्ाखिुपद्धतींिे धडे घ्यावे! एक पैशाच्या दु ध्या पेस्न्सलीपासून तों कॉले जच्या फीपयंत सवु रकर्ांिी त्यानें

नोंद ठे चवली होती. याचशवाय एकचवसाव्या वषापासून र्ुलाला दरर्हा चकती पर्ार चर्ळूं शकला असता,
त्यािा अंदाज बांधून ‘प्रर्ोशन’ सकट त्या रकर्े िी जर्ेकडे भरती केली होती. सदर रकर्े ला र्ारवाडी

दृष्टीनें िक्रवाढ-व्याजािी जोड दे ऊन या सवु आंकडे र्ोडीसाठीं कारकुनाच्या र्े हनतीबद्दल– ती कार्चर्री

स्वतःि पत्करल्यार्ुळें व साधारण कारकुनापेक्षां आपली लायकी बरीि जास्त असल्यािी त्यािी द्दढ

सर्जूत असल्यार्ुळें पर्ारािें र्ान वाढणें अथात्ि स्वाभाचवक होतें– दरर्हा पन्नास रुपयांनी या
कारभाराला र्दत करण्यांत येत असे. अथात्, लग्नचर्तीपयंत या रकर्े िा फुर्ारा वाढत राहू न तत्पूवीं पूणु

चहशेब होणें अशक्य होतें; आचण त्यार्ुळें या व्यावहाचरक अपूणांकाकडे पाहण्यािी सुद्धा एखाद्या र्ुलीच्या

बापािी छाती होत नसे! सरते शेवटीं, र्ुलर्ा वयाच्या दृष्टीने ‘टाईर्बार’ झाल्यार्ुळें, त्यािा भाव उतरून
सलं र् रकर्े च्या भरपाईबद्दल म्हाताऱयािी पूणु चनराशा झाली. आचण त्याि चनराशेच्या भरांत त्यानें िार

आण्यांिी अफू खाऊन जीव चदला. म्हाताऱयानें र्ृत्यूपत्र करून ठे चवलें नसल्यार्ुळें, र्ुलाप्रीत्यथु आपण

अनु क्रम

खाल्लेल्या अफूिे िार आणे त्या रकर्े त जर्ा करण्यास त्यानें सांचर्तलें होतें ककवा नाहीं हें सर्जण्यास
आतां र्ार्ु नाहीं!

हु ं डा वसूल करून घेण्यािे वरपक्षािे अनेक र्ार्ु आहे त; परंतु ते सारे सरुहा जहाल असून, ‘दाराशीं

धरणे घेणें’, ‘पायाशीं कपाळ फोडू न घेणें’, ‘उपासर्ारीनें ऋणकऱयाच्या दारीं जीव दे णें’ यांसारखे त्राग्यािे
नेभळट उपाय, या हर्खास उपायांपुढें तुच्छ वाटतात. ‘टांि’, ‘जप्ती’, ‘हु कूर्नार्ा’ यांसारख्या सरळ

र्ार्ािीसुद्धा इतकी ककर्त वाटे नाशी होते. वराच्या र्ळयांत र्ाळ पडण्यापूवी हु ं ड्यािी रक्कर् हातांत पडली
नाहीं, तर वरपक्ष कधीं वधूच्या र्ांवापयंत आले ल्या आपल्या र्ाड्या नदीजवळ थोपवून धरून चफरचवण्यािी
धर्की घालतो, तर कधीं, सीर्ान्तपूजनाच्या वेळी अडू न बसतो; कधी र्ुलािा बाप ऐन वेळी लग्न
चफसकटचवण्यािा दर् भरतो, तर कधीं नवरार्ुलर्ा र्ुहूताच्या वेळीं लग्नालाि उभा राहत नाहीं. अशा वेळीं

अवघड र्ाऱयांत सांपडले ला र्ुलीिा बाप आपल्या स्थावरजंर्र् चर्ळकतीिी वाटे ल त्या पडत्या भावानें
वासलात लावून एकदांिा कसा तरी त्या चवश्वाचर्त्राच्या जािांतून अब्रूचनशीं बाहे र पडतो.

र्ुलाच्या लग्नाच्या वेळीं हवा तसा जबरदस्त हु ं डा हव्या तशा अरे रावीनें वसूल करून घेतां येतो,

यार्ुळेंि आर्च्याकडे पुत्रजन्र्ार्ुळें बेिाळीस कुळांिा उद्धार होतो, असें सर्जण्यािी वचहवाट पडली

असावी. पुत्रजन्र्ार्ुळें स्वतःच्या वेिाळीस चपढ्ांिा उद्धार होत नसला तरी चनदान व्याहीपक्षाच्या बेिाळीस
चपढ्ा ठार बुडवतां तरी येतात, हें खास! एक र्ुलर्ा झाल्याबरोबर त्यािीं आईबापें हु ं ड्याच्या रकर्े वर

काय काय र्ोष्टी करावयाच्या, यािा चविार करूं लार्तात. हल्लींप्रर्ाणें प्रर्ाणाबाहे र हु ं डा घेण्यािी िाल
पौराचणक काळींही प्रिचलत असतीं तर भारतीय युद्धासारखा प्रिंड अनथु चबनबोभाट टळला असता, अशी

र्ाझी खात्री आहे . कारण शंभर राजकबड्या र्ुलांिा हु ं डा येण्यािी खात्री असल्यावर, हस्स्तनापुराच्या
टीिभर राज्यासाठीं, असल्या कुलक्षयकर युद्धाला धृतराष्ट्रानें कधींही संर्चत चदली नसती! तेंवढ्ा

हु ं ड्यावर त्यानें तसलीं छप्पन राज्यें फरोक्त घेतलीं असतीं. परंतु, दु दैंवानें हु ं ड्यािी िाल त्या वेळीं जोरांत
नव्हती. पेशवाईत र्ात्र हु ं ड्यािें र्ान बऱयाि वाढत्या प्रर्ाणावर असावें, असें र्ानण्यास भरपूर पुरावा आहे .

कारण, एरवीं, र्ोचपकाबाईसारखी र्हत्त्वाकांक्षी स्त्री, र्ाधवरावसाहे ब लहान असतांही पानपतावर जावयास
चनघाले असतां, त्यांना आड आलीि नसती! लग्न झाले ल्या अथात् हु ं ड्यािी भरपाई करून िुकले ल्या
चवश्वासरावांस चर्लच्यांवर िालू न जाण्यास र्नर्ोकळे पणें परवानर्ी दे ऊन, कुर्ार श्री. र्ाधवरावसाहे ब व
नारायणरावसाहे ब या “उभयतां स्वाचरयांनीं र्ोचहर्े वर िालोन जाणें, यासाठीं बालहट्ट घेतचलया वरी बाईनीं
पुढें होवोन, बहु तां प्रकारीं खातरजर्ा केचलयाचह र्ूलपणानें र्नास आलें नाहींसें जाणोन, अखेरीस जीवेंभावें
आणभाक केली जे, पोरबुचद्ध न करोन श्रीर्ंत र्ुलांनीं वाचडयांति राहणेंिें करावें.

[ज्या ऐचतहाचसक कार्दपत्रांतून

प्रस्तुत उतारा घेण्यािें धाडस केलें आहे , त्यािी अस्सल प्रत कोरी असतांनाि वाण्याच्या दु कानीं पुडा बांधण्यांत कार्ास आली. आर्च्या
ऐचतहाचसक कार्दपत्रांिी कोण ही शोकदायक दु दुशा!

बाळकराम ]”

श्रीर्ती र्ोचपकाबाईसाहे बांना धोरणी व

र्ुत्सद्दी म्हणतात तें उर्ीि नाहीं! दु सरा एखादी बाईं असती तर सोन्यासारखी–सारखीि कां? अर्दीं
भरोभर सोन्याच्या र्ोलािी–दोन्ही पोरें पानपतावर तोफेच्या तोंडीं दे ऊन, एवढ्ा थोरल्या हु ं ड्याला
आंिवली असती! याप्रर्ाणें पेशवाईंत हु ं ड्यािें अस्स्तत्व चसद्ध झाल्यार्ुळें, तूतु र्ी तत्पूवी म्हणजे

र्राठे शाहींत हु ं ड्यािें र्ान चकतपत होतें हें ठरचवण्यासठीं ऐचतहाचसक कार्दपत्रें िाळत आहे .

श्रीचशवछत्रपतींनीं एकार्ार्ून एक पांिसहा लग्नें केलीं, यािें कारण र्ाझ्या र्तें त्यांच्या तुटपुंजा

खचजन्यांति सांपडणार आहे ! छत्रपतीसारखा जांवई चर्ळत असतांना ते चबजवर ककवा चतजवर आहे त अशा

क्षुल्लक कारणार्ुळें, त्यांना भरपूर हु ं डा द्यावयास र्ार्ेंपुढें कोण पहाणार! या बाबतींत सत्यही र्ाझ्या
तकाबरहु कूर्ि असल्यास चशवछत्रपतींच्या आधारावर र्ी चबजवर चतजवरांना भरहु ं डा दे ण्यािी वचहवाट
पाडण्यासाठीं साऱया र्हाराष्ट्रभर जारीनें िळवळ सुरू करणार आहें .

अनु क्रम

वरील शेवटल्या शेवटल्या शब्दावरून र्ी हु ं ड्याच्या िालीला उिलू न धरणारांपैकीं आहें हें

वािकांच्या लक्षांत आलें ि असेल. र्ी या र्तािा असण्यािी अनेक कारणें आहे त. त्यांपैकीं एकि येथें चदलें

असतां वािकांिें सर्ाधान होण्यासारखें आहे . कहदु स्थानसारख्या कर्ी व्यापाराच्या दे शांत, लोक स्थावर
चर्ळकतीला चपढ्ानचपढ्ा चिकटू न असतात, आचण अशा प्रकारिें संपिीिें एकस्थाचयत्व अथुशास्त्राच्या
दृष्टीनें, दे शाच्या सर्ृद्धीला र्ोठें घातुक आहे . आतां र्ुलीिा हु ं डा दे ण्यासाठीं दरसाल हजारों लोकांना

घरें दारें चवकून र्ोकळे व्हावें लार्तें, ही र्ोष्ट र्हशूर आहे . आचण यार्ुळें आर्च्या दे शांतला पैसा या हातांतून
त्या हातांत सारखा खेळत राहतो. आतां यांत अर्दीं अडल्या वेळीं सौदा केल्यार्ुळें व्यस्क्तशः प्रत्येकािा
थोडासा तोटा होत असेल हें खरें; परंतु दे शकल्याणासाठीं स्वाथुत्यार्ाला तयार असणें हें प्रत्येक
दे शभक्तािें कतुव्य आहे !

अशा या उपयुक्त िालीलादे खील जारीनें आळा घालण्यािे कांहीं जातींतील लोकांनीं प्रयत्न

केल्यािें ऐचकवांत आहे ; परंतु सनातनाचभर्ानी पक्षाकडू न अशा प्रयत्नांिी िांर्लीि चपछे हाट होते, ही
त्यांतल्या त्यांत संतोषािी र्ोष्ट आहे . पांढरपेशांतील एका जातीनें तर स्वज्ञातीय पचरषदें त हु ं डा न घेण्यािा

ठराव करून लोकांकडू न त्याबरहु कूर् शपथाही घेवचवल्या. या जातीिे उपचर चनर्मदष्ट प्रयत्न कांहीं लोकांच्या
हाडीं चखळले ल्या हु ं डेबाजीर्ुळें सफै फसून अखेर सनातन रूढीिा चवजय झाला, हें सांर्ण्यास र्ला अत्यंत
संतोष वाटत आहे ! कारण या शपथा घेणारांपक
ै ीं एका पुढारी सभासदानें त्याि वषीं र्ुलािा िरिरीत हु ं डा

घेऊन, तत्सर्थुनाथु असें कारण सांचर्तले कीं, “काय करावें, व्याही ऐकेनात; ते म्हणाले , चनदान पंधराशें
तरी आपण घ्याि!” अरे रे, काय करणार चबिारा अशा प्रसंर्ांत! अर्दींि $[ शुचद्धपत्र--चखळे जोडणाऱयाच्या
चखळयाएवढ्ा िुकीर्ुळें येथें र्ुळांतील 'इलाज' या शब्दाबद्दल हा भलताि शब्द छापला र्ेला आहे , त्याला इलाज नाहीं. वािक योग्य शब्दािी
योजना करतचलि. —बाळकरार्]

लाज नाहीं! चकत्येक ग्रार्कंटकांनादे खील नाटकवाल्यांच्या हट्टाच्या

अत्याग्रहार्ुळें ‘फुकट पास’ पतकरावे लार्तात, तो तरी अशांतलाि दु घर प्रसंर्!

र्ुलीच्या पक्षानें र्ुलाला हु ं डा द्यावयािा सावुचत्रक प्रघात आहे . कोठें कोठें याच्या उलट प्रकार

असल्यािेंही वर नर्ूद केलें ि आहे . पैकीं र्ुजरातेंतील ‘भाटे ले’ नांवाच्या एका लहानशा पोटभेदािी
प्रर्ुखत्वानें आठवण होते. या जातींत बायको चर्ळचवण्यासाठीं इतका जबरदस्त भुदंड भरावा लार्तो कीं,

एखाद्या घरांत िारपांि भाऊ असले , तर त्यांतील फार तर एखाददु सऱयािेंि लग्न होऊं शकतें. कधीं कधीं

तर त्यांच्यांत ‘साटींलोटीं’ करण्यािे बादरायण र्ासले आढळू न येतात. एखाद्या र्ुलाबदासाला कानजीच्या

र्ुलीशीं लग्न करावयािें असलें , म्हणजे तो आपल्या र्ार्े बचहणीिी ककवा र्ावसभावािी र्ुलर्ी चतसऱयाि
एखाद्या चभकाभाईच्या भावास दे तो, चभकाभाई र्ोबदल्याखातर आपली र्ुलर्ी नरोिर्ाच्या काकाला दे तो,
नरोिर् र्र् आपली आते र्ेहुणी कानजीच्या र्ार्े भावाला दे वचवतो, आचण कानजीिा र्ार्भाऊ, आपला

वचशला लावून, कानजीिी र्ुलर्ी र्ुलाबदासाला दे ववून हा पंिक्रोशीिा वळसा पुरा कचरतो! सार्ान्यतः ही

सवु जात चनधुन असल्यार्ुळें, चतच्यांत रोखीच्या सरळ दे ण्याघेण्याऐवजीं, अशा प्रकारच्या ‘नातवानें–
तवाने’ दे ण्याघेण्यािीि जारीनें वचहवाट चदसून येते.

हु ं डा घेण्यास तयार नसले ला असा आणखी एक सवुजाचतसार्ान्य वरांिा वणु आहे , त्यािाही येथेंि

उल्लेख करावा लार्ेल. पन्नाशीच्या आचण साठीच्या पलीकडले नवरर्ुलर्े या वर्ांत र्ोडतात. असे

नवरर्ुलर्े बहु धा हु ं डा द्यावयालाि तयार असतात, आचण यार्ुळेंि, कधीं कधीं फारि सुंदर चस्त्रया या
वर्ातील उदारधींच्या वांट्यास येतात. एक सिर वषािा कोंवळा नवरर्ुलर्ा तर हु ं डा घेण्याच्या इतका
चवरुद्ध होता कीं, त्यािा तरुण नातू हु ं ड्यावांिन
ू लग्न करण्यास कबूल होईना ते व्हां आजोबांना स्वतःला

जरी लग्न कतुव्य नव्हतें, तरी केवळ हु ं ड्यािी घातुक रूचढ र्ोडण्याचवषयीं सर्ाजाला योग्य उदाहरण
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घालू न द्यावें, व यथाशस्क्त सार्ाचजक सुधारणा घडवून आणावी, या स्तुत्य हे तूनें नातवाला सांर्न
ू आले ल्या
र्ुलीशीं आजोबानें स्वतःि, लग्न केलें !

याप्रर्ाणें वरसंशोधनािा साधारण कायुक्रर् आहे , आचण याि कारणार्ुळें कन्याजन्र्ािी बातर्ी

ऐकल्याबरोबर चकत्येकांना र्रणप्राय दु ःख होत असतें. कांहीं कांहीं जातींत र्ुलीला ‘सात जन्र्ांिी वैरीण!’
सर्जण्यापयंत पाळी येऊन ठे पली आहे . इतकेंि नाहीं, तर र्ुलीच्या जन्र्वृिानें धक्का बसून बापािें र्रण

झाल्यािें कोणी सांचर्तल्यास र्ला त्यांत काहींि आियु वाटणार नाहीं! उलटपक्षीं, उपवर र्ुलीच्या
आकस्स्र्क र्रणानें बापाच्या र्नास आनंद वाटल्यास तोही क्षम्यि आहे !

िारपांि वषांखालीं आर्च्याकडे एक प्रचसद्ध ज्योचतषी आले होते. ‘िेहरा पाहू न कुंडली

र्ांडण्याबद्दल’ त्यांिी र्ोठी ख्याचत असे. त्यांिी भेट होण्यापूवी ‘िेहरा पाहू न कुंडली र्ांडण्याबद्दल’ र्ाझी
कल्पना अर्दीि चनराळी होती. त्यांना िेहऱयावरून बावळट र्नु ष्ट्यािी परीक्षा करून त्यािी कुंडली र्ात्र
चबनधोक र्ांडतांना, व साधारणतः िलाख िेहऱयािा र्नुष्ट्य चदसला, कीं अळं टळं करतांना पाहू न, ‘िेहरा
पाहू न कुंडली र्ांडण्यािा’ खोल अथु लक्षांत येऊन, र्ाझी पचहली भ्रार्क कल्पना दू र झाली. असो. सदरहू

जोशीबुवांनीं आर्च्या आळींतल्या एका र्ृहस्थाबद्दल, त्यांना त्या वषी र्हान् लाभयोर् असल्यािें भाचकत
केलें होतें. र्ृहस्थर्जकुरांिा प्राक्कालीन इचतहास व वकूब आम्हांला पूणुपणें र्ाहीत असल्यार्ुळें, त्यांच्या

भावी लाभयोर्ािी आम्हांला कल्पनाि करतां येईना! अखेर र्ुदतीिें वषु संपावयाला दोनिार चदवसि
उरले होते, तोंि एके चदवशीं सदर इसर् आर्च्याकडे येऊन अस्पष्ट शब्दांनीं सांर्ूं लार्ले की, “आर्च्या
चिटकीला प्ले र् झाला कीं हो!”

अचववाचहत चिटकी बारािौदा वषांिी होती. दोनतीन चदवसांति, कवडीसुद्धां हु ं डा घेतल्यावांिन
ू

यर्ानें चिटकीला पदरांत घेतलें , आचण जोशीबुवांिें भचवष्ट्य खरें झालें !

त्यािप्रर्ाणें कतबूनानांच्या ठकीिें लग्न जर्चवण्यासाठीं, र्ी व कतबूनाना पुणें र्ुक्कार्ीं कांहीं चदवस

तळ दे ऊन राचहलों होतों. आम्हां दोघांिे परर्चर्त्र श्रीयुत भांबुराव हे त्यांिी ‘र्ंडळी’ र्रोदर असल्यार्ुळें

र्ांवींि राचहले होते. त्यांच्या ‘र्ंडळीं’िें तें पचहलें ि बाळं तपण असल्यार्ुळें आम्हींही भांबुरावांना घरींि
राहण्यािा आग्रह केला होता. कांहीं चदवसांनंतर एकदां रात्रौ आम्ही बोलत बसलों असतां भांबुरावांकडू न
थाडचदशीं तार येऊन थडकली, कीं “I am ruined, letter follows— र्ाझा सवुस्वी सत्यनाश झाला;
र्ार्ाहू न सचवस्तर र्ाचहतीिें पत्र येत आहे .”

अरे रे! चबिाऱया भांबुरावावर प्रसंर् कोसळला! एकुलती एक बायको आचण चतिा असा शेवट व्हावा!

आम्ही सड्या स्वारीचनशीं चनघाले ले असल्यार्ुळें, असल्या र्हत्त्वाच्या व भयंकर तारे च्या योग्यते प्रर्ाणें

एकदर् अट्टाहासानें रडावयास आर्च्याबरोबर कोणी बायकार्ंडळीही नव्हती. र्ृतािी बातर्ी ऐकून रडावें

असें बायकांनींि! तरी र्ीं आपल्याकडू न रडक्या सुरांत वचहनींिे र्ुण आठवीत दोनिारदां नाक कशकरीत व
र्धूनर्धून जचर्नीवर हात टें कीत, सुरेल रडण्यािा प्रयत्न केला; पण र्ाझें रडणें चकती झालें तरी र्दानी;
त्यांत जनानी थाटािी झांक कुठू न येणार? अशा रडण्यािें हं सें व्हावयािीि भीचत चवशेष! कतबूनाना र्ात्र
चनर्मवकार िेहऱयानें स्वस्थ बसून राचहले होते. शाबास त्यांिी!
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“चवकारहे तौ सचत चवचक्रयन्ते

येषां न िेतांचस त एक वीराः!”
शेवटीं तो चदलदार दोस्त ताडकन् उठू न उभा राचहला आचण चनियाच्या र्ंभीर वाणीनें म्हणाला,

“बाळक्या! प्रसंर् येऊं नये, आला! पण आतां आपणि भांबल
ू ा धीर चदला पाचहजे. उद्यांच्या उद्यां भांबल
ू ा
तार ठोक. म्हणावें, ‘Don't fear! Thaki is— चभऊं नको! ठकी आहे .’ र्ाझी ठकी र्ी त्याला दे ईन. र्ी
आचण भांबू कांहीं दोन नाहींत. प्रसंर्ी उपयोर्ी पडत नाहीं तो र्ैत्र कशािा?”

सकाळीं ठरल्याप्रर्ाणें र्ी तार करावयास जाणार, तोंि डाकवाल्यानें भांबुरावाकडील पत्र हातीं

चदलें . त्यांत पुढील र्जकूर होता :—

“काल रात्रौ सौ∘ िी सुखरूप सुटका झाली. बाळं तीण खु शाल आहे ; परंतु र्ुलर्ी झाली आहे .

कतबूनाना आज तीन वषे ज्या वनवासांत चदवस काढीत आहे त, त्यािी आठवण झाली म्हणजे धीर खितो.
झोपेंतूनसुद्धां सारखा दिकून जार्ा होत असतों.” वर्ैरे वर्ैरे.

आम्हां दोघांनाही फारि वाईट वाटलें . चतबूनानांना तर चवशेषि खेद झाला. उघडि आहे ,

कन्यादानासारख्या स्वाथुत्यार्ानें स्नेहािी कसोटी दाखचवण्यािी आयती िालू न आले ली संचध जावी,

यापरतें दु दैव तें कोणतें? नंतर त्याि चदवशीं आम्ही भांबर
ु ावाला दु खवट्यािीं पत्रें, सहानु भचू तपर तारा वर्ैरे
पाठवून कतुव्यांतून र्ोकळे झालों.

वािकहो! कन्याजन्र्ािें दु ःख इतके जबरदस्त आहे ! अशाि कारणार्ुळें एकदां कतबूनाना सवुस्वी

व र्ी अंशत; कसे संकटांत सांपडलों होतों, तें सांर्ून हा लांबले ला ले ख आटोपतां घेतों.

र्ेल्या सालीं आम्ही ठकीच्या लग्नाच्या पचहल्या र्ोचहर्े वर असतांना एके चदवशीं सायंकाळीं

बोलण्यावरून बोलणें चनघून, र्ुलीच्या लग्नकालीन वयाबद्दल बराि वादचववाद झाला. सदरहू वादांत

आम्ही दोघे अर्याद वयोर्ानािी तरफदारी करीत असून, प्रचतपक्ष “अष्टवषा भवेत्कन्या” या सूत्रािें सर्थुन
करीत होता. त्याि चदवशीं रात्रौ आम्हाला आर्च्या एका स्नेह्याकडे वरातीबरोबर चर्रवायला जावें लार्लें .

आर्च्या या स्नेह्याच्या जातींत वरात घरीं आल्यावर नवीन जोडप्याच्या हातून चशष्टर्ंडळीस साखर
दे वचवण्यािी वचहवाट आहे . तीबरहु कूर् क्रर्ाक्रर्ानें कतबूनानांनाही वधुहस्ते साखर दे वचवण्यांत आली.

चबिाऱया नानांच्या डोक्यांत संध्याकाळच्या वादांतले र्ुद्यािे शब्द अजून सारखे घोळत होते; आचण त्या
नादाच्या भरांति त्यांनीं नववधूला ‘अष्टकन्या सौभाग्यविी भव’ असा आशीवाद चदला.

वािकहो! या आचशवादार्ुळें– आशीवाद कसला, शापि तो!− त्या चठकाणीं ताबडतोब केवढा

र्ोंधळ उडाला, यािी तुम्हांला कल्पना करतां येणार नाहीं! त्या जातींत कन्याप्राप्तीर्ुळें आईबापांच्या

घरादारािें वाटोळें होण्यािा खात्रीिा संभव असतो. आचण कतबूनानांच्या तोंडू न ते अभद्र शब्द असल्या र्ंर्ल
प्रसंर्ीं चनघाले ले ! र्र् काय चविारतां! बायकार्ंडळींत रडारड सुरू होऊन पोक्त्यापुरवत्या बाया

नवऱयार्ुलीला पोटाशीं धरून कुरवाळूं लार्ल्या. इकडे पुरुषर्ंडळी रार्ानें लाल होऊन आर्च्याशीं लर्ट

करून दं र्ल करूं लार्ली. कतबूनाना एखाद्या चनढावले ल्या ‘डांचबसा’ प्रर्ाणें कावऱयाबावऱया नजरे नें
इकडे -चतकडे पाहत होते. र्ी र्धूनर्धून ओरडत होतों की. “अंर्ाला हात लावूं नका कायदे शीर इलाज
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करा!” पण र्ाझें म्हणणें त्या र्दीत ऐकतो कोण? अखेर र्ोकळया हातानें धक्काबुक्की सुरू होऊन र्ाझी व

कतबूनानांिी कचणक िांर्लीि कतबून चनघण्यािा रंर् चदसूं लार्ला. त्यांतल्या त्यांत सर्ाधानािी र्ोष्ट
इतकीि कीं, प्रचतपक्षीय तीस-िाळीस इसर्ांिी प्रत्येकीं आर्च्यावर हात िालचवण्यािी अचनवार इच्छा

असल्यार्ुळें आम्हांला कांहीं तडाखे र्ुखत्यारार्ाफुत घ्यावें लार्लें ! कारण र्दीर्ुळें, आम्हां दोघांपयंत
सवांिेि हात पुरणें शक्य नव्हतें. अथात् हे र्ुखत्यार प्रचतपक्षांतले ि होते. कतबूनाना शक्य चततका र्ारा
िुकवून एखाद्या वीराप्रर्ाणें र्जूु लार्ले कीं ‘बाळक्या! पळ, धूर् ठोक!’ शेवटीं पार्ोट्यािा र्ांडवास अहे र

करून आम्हीं र्ांडवपरतण्यािा सर्ारंभ पार पाडला, आचण पळतां पळतां आर्िें राहतें चबऱहाड एकदांिें

र्ांठलें . घरीं आल्यावर, र्ाझा अपराध नसतांही उर्ीिच्या उर्ीि र्ीं र्ार खाल्ल्याबद्दल कतबूनाना र्ाझ्यावर
रार्ावूं लार्ले . शेवटीं त्यांिी सर्जूत घालण्यासाठीं र्ी म्हणालों कीं, “नाना! उर्ीि कां बरें संतापतां? र्ीं
हौशीनें का र्ार खाल्ला इतका?”

चतसऱया चदवशी ‘कतबूनाना चवरुद्ध क्ष’ या खटल्यांत ज्या अथी कतबूनाना हे आरोपी नंबर एक होते, व

ज्या अथी र्ी साक्षीदार नंबर एक होतों, त्या अथी दु सऱया चदवशीं अकरा वाजतां कोडतांत हजर
होण्याचवषयीं आम्हांला ‘सर्ाने’ लार्लीं. खटल्यांतील न्यायाधीश दु दैवानें त्याि जातीिे असून त्यांनाही

दोन-िार र्ुली होत्या. त्यार्ुळें कतबूनानांच्या तोंडच्या र्ुक्ताफळांिी त्यांना बरोबर ककर्त ठरचवतां येऊन
त्यांनीं पुढीलप्रर्ाणें चशक्षा ठोठावली—

“आरोपी कतबूनाना, तुर्च्यावर हा आरोप शाबीद झाले ला आहे ... म्हणून र्ी तुम्हांला,

हवहवधज्ञानहवस्िारांतील ‘चक्रतो व चफदो’, ज्ञानप्रकाशांतील ‘स्थाचनक सहकारी पतपेढ्ां’ संबंधी सारे

अग्रले ख, व ‘बह्मज्ञानप्रिंीप’ हें आध्यास्त्र्क र्द्यनाटक वािण्यािी, ‘मानापमान’ नाटकांतील प्रत्येक
पदािा अन्वयाथु लावण्यािी चशक्षा फरर्ाचवतों. हें सवु वािन होईपयंत तुम्हांला पुण्यांतल्या एखाद्या

खाणावळींत जेवावें लार्ेल. आचण दर आठवड्यास ‘चवकएंड’ चतचक काढू न सदनु र्राठा रे ल्वेच्या चतसऱया
वर्ातून पुण्याहू न चर्रजेपयंत प्रवास करावा लार्ेल. यापेक्षां कर्ी चशक्षा तुम्हांला करतांि येत नाहीं.”

चबिारे कतबूनाना खटल्यािा हा चनकाल ऐकतांि डोळे पांढरे करून बेशुद्धि पडले ! र्ी फारि

र्यावया करून नानांिी तरफदारी करूं लार्लों. ते व्हां न्यायाधीशसाहे बांना थोडीशी दया येऊन त्यांनीं
आम्हांला वचरष्ठ कोटात अपील लावण्यािी परवानर्ी चदली.

अपील िालते वेळीं, आम्ही प्रचतपक्षािें भावी नु कसान भरून दे ण्यािा न्यायर्ूतीसर्ोर कबूलजाब

चलहू न चदला. यदाकदाचित् नानांिी बचिशी वठू न त्या र्ुलीला आठ र्ुली झाल्याि, तर त्यांपक
ै ी नानांनीं

िौघींिा हु ं डा दे ण्यािें व एकीशीं चबनहु ंड्यानें स्वतः लग्न करण्यािें व एकीशीं त्याि शतीवर र्ीं लग्न
करण्यािें कबूल करून त्या अथािा करारनार्ा कोटासर्क्ष प्रचतपक्षाच्या सुपूदु केला. ते व्हां न्यायर्ूतींनीं

दयाळू पणानें पचहली भयंकर चशक्षा रद्द करून, चतच्या र्ानानें कांहींि नाहीं अशी, म्हणजे तीन वषे
सक्तर्जु री व एक हजार रुपये दं ड एवढ्ावर नानांिी र्ुक्तता केली. त्यासरशी आनंदाच्या भरांत येऊन
नाना बेछूटपणानें नािूं लार्ले . त्यांच्या तशा वतुनानें कोटािी वेअदबी होण्यािी र्ला भीचत वाटू ं लार्ली, व

त्यांिा आनंद आटोक्यांत आणण्यासाठी र्ीं म्हटलें , “नाना, ठकीिें लग्न जर्लें नाहीं, तोंपयंत तीन वषे
तरी तुम्हांला कैदें त कसें राहतां येईल?”

हें ऐकतांि कतबूनाना काळे चठक्कर पडू न न्यायर्ूतींकडे पाहू ं लार्ले . न्यायर्ूतींिी र्ुद्रा प्रसन्नशी
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पाहू न र्ीं र्ोठ्या अदबीनें, र्ुलीिें लग्न जर्े पयंत कैदीला जाचर्नावर सोडण्याबद्दल तोंडी अजु केला; परंतु
न्यायाधीशसाहे ब पांि हजारांिा जातर्ुिलका र्ार्ूं लार्ले ; ते व्हां र्ीं पुन्हा र्ोठ्या चवनयानें म्हटलें ,

“साहे ब, असा भारी जातर्ुिलका घेण्यािें कारणि नाहीं. कैदी हे कांहीं जाते पळते नाहीत. सद्यःस्स्थतीत

त्यांना फरारी होतां येणें शक्यि नाहीं! कारण, कतबूनाना म्हणजे कांहीं एखादे कळकळीिे लोकसेवक,

र्ार्मर्क ले खक ककवा प्रचतभाशाली कचवही नाहींत, कीं त्यार्ुळें त्यांिें नांव र्े ल्यानंतरि प्रचसद्ध होईल, आचण
चजवंतपणीं लोकांच्या नजरेआड एखाद्या कोनाकोंपऱयांति पडू न राहावें लार्ेल. साहे ब, प्रस्तुत कैदी हे

कहदु सर्ाजािे घटक असून एका उपवर र्ुलीिे बाप आहे त! आज त्यांिें नांव त्यांच्या आसपासच्या

आबालवृद्धांच्या आचण बायकापोरांच्या तोंडीं सारखे र्ाजत आहें . भोंवताली िालणाऱया ििेवरून त्यांना
वाटे ल त्या वेळीं हु डकून काढतां येईलि. अशा र्नु ष्ट्याला र्ुप्त रीतीनें राहतां येणें आर्च्या सर्ाजांत तरी
शक्य नाहीं! चशवाय, र्ुलीिे लग्न जर्लें ि, तर ििा कर्ी होऊन त्यािी िारिौघांत बोलवा कर्ी होईल

खरी; पण हु ं ड्याच्या रकर्े िी भरपाई करण्यासाठी दरोवस्त स्थावरजंर्र् चर्ळकतीिें खरे दीखत चलहू न
दे ण्यासाठीं त्यांना रचजस्टर-किेरींत यावें लार्णारि; आचण ते थेंि त्यांना त्या वेळी चर्रफदार केलें म्हणजे
झालें .”

न्यायर्ूतींना र्ाझें म्हणणें तंतोतंत पटू न त्यांनीं कतबूनानांना र्ोकळें सोडलें आचण आम्हीं ठकीिें

लग्न जर्चवण्याच्या उद्योर्ाला लार्लों.

प्रस्तुत ले खांतील वरसंशोधनािा कायुक्रर् पाहू न हें कार् चकती चबकट आहे , यािी वािकांस थोडी

तरी अटकळ आलीि असेल. आर्च्याकडे र्ुली खंडोबाला वाहण्याच्या, ककवा त्यांिीं चनदान कट्यारीशीं

लग्नें लावण्याच्या िाली, उपवर र्ुलींच्या वैतार्ले ल्या बापांनीं प्रथर् पाडल्या असाव्यात, असा र्ाझा सर्ज

आहे . श्रीयुत दे वलांिी ‘वल्लरी’ म्हणते कीं, “दे वा, नको रे हा र्े ला पोरीिा जन्र् !” याबद्दल र्ला कांहींि
सांर्तां येण्यासारखे नाही ! परंतु एवढे र्ात्र र्ी खात्रीने सांर्ूं शकतो की, ‘ र्े ला ’ हा शब्द वापरण्यािी
पुरूषांनाही सवलत चदली तर प्रत्येक उपवर र्ुलीिा बाप अट्टाहासानें म्हणेल की, “िंे वा, नको रे िा मे ला पोरीच्या बापाचा जन्म!”
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❧❧❧

लग्नाच्या मोहिमे ची पूवपियारी
वर शोधाया जाण्यापू वी हकिी ियारी लागे ॥
-बाळकराम
कोणत्याही र्हत्कायाला सुरुवात करण्यापूवी त्यािी आधीं चकती तरी पूवुतयारी करावी लार्ते,

यािें थोडक्यांत िटकदार वणुन चशरोभार्ीं चदले ल्या अध्या साकींत कवीनें चदले लें ि आहे ! परीक्षेिे कार्द
तीन तासांत िस्ट्दशीं चलहू न काढण्यासाठीं आले ला उर्े दवार आधीं वषुभर पूवुतयारी करीत असतो.

एखाद्या चदवशीं सकाळीं पेढीच्या दारावर चदवाळें फुंकून र्ोकळें झाल्यािी नोचटस अिानक लावणाऱया

पेढीवाल्या भार्ीदारांना िारिार र्चहने आधीं खलबतें करावीं लार्तात. त्यािप्रर्ाणें र्ाझे चर्त्र कतबूनाना

यांच्या ठकीसाठीं नवरार्ुलर्ा शोधण्यासाठीं पुण्यास येऊन ठे पण्यापूवी आम्हांला आधीं चकती पूवुतयारी
करावी लार्ली, यािी वािकांना या ले खांत थोडक्यांत र्ाचहती करून दे ण्यािें योचजलें आहे .

सौंदयुपरीक्षणाच्या अनेक दृष्टीपैकीं अत्यंत तीव्र अशा स्त्रीदृष्टींनें पाचहलें तरीही ठकीिें सौंदयु

अलौचकक होतें असें प्रांजलपणानें कबूल करावें लार्ेल! ठकीिी अंर्कांचत सुवणु रंर्ािी आहे ; र्ात्र ही
सुवणुरिना सोनेरी ककवा तांबड्या शाईनें करून भार्ावयािें नाहीं. या रंर्ार्ुळें ठकीच्या बहु तांशीं र्ैरहजीर
भोंवयांिी उणीव, ककवा धांदरटपणानें डोळयाबाहे र येऊन भोंवतालच्या प्रदे शांत बार्डणाऱया काजळािा
फाजीलपणा, हीं दोन्हीही चतऱहाइताच्या िटकन् लक्षांत येत नसत. र्हाकचव काचलदासानें शकुंतले च्या
सौंदयुसवुस्वािी जी लचतकेशीं तुलना केली आहे , तीि ठकीच्या बाबतींतही सत्याला न सोडतां करून

दाखचवतां येईल. इतकेंि नव्हे , तर एखाद्या लते शीं पूणु सदृश न व्हावयाला शकुंतले च्या चठकाणीं जी एक
र्ोठी उणीव होती, तीसुद्धां ठकीच्या वणुनांत भरून चनघाली आहे . कारण, शंकुतले प्रर्ाणेंि ठकीिे ‘बाहू

ढापे लचतकेिे’ व ‘कर पल्लव सािे’ असून चशवाय एखाद्या लचतकेप्रर्ाणें ठकीच्या एका डोळयांत फूलही
आहे ! त्यािप्रर्ाणें, सुंदर स्त्रीला अप्सरे िी ककवा दे वांर्नेिी उपर्ा दे ऊन चतला ‘दे वी’ या संबोधनानें

पािारण्यािा प्रघात आहे ; या दृष्टीनें पाचहलें तरी, ठकीिें सौंदयु कसोटीस उतरण्यासारखेंि होतें. चतच्या

तोंडाकडे पाहतांि हजारों दे वींिें दशुन घेतल्यािा साक्षात्कार होऊन चशवाय भाचवक वारकऱयाला तर
आळं दीच्या वांकड्या चवठोबािी आठवण होत असे. कारण, ठकीिी र्ान स्वभावतःि उजव्या बाजूकडे

जराशी कलती असल्यार्ुळें ती नीट उभी राचहली असतांही सर्ोरून पाहणारास परे ड करतांना 'आइझ
राइट'च्या पचवत्र्यांत उभ्या असले ल्या चशपायासारखी चदसत असे. एखादे वेळीं कंबर कसून अशा लष्ट्करी

पेशांत ठाण र्ांचडले ल्या ठकीकडे पाचहलें , म्हणजे उजव्या सोंडे िा र्णपचत ककवा डाव्या तोंडािा र्ारुचत,
यांसारख्या दु र्मर्ळ दै वतांप्रर्ाणेंि चतिें अपूवु कौतुक करावेंसें वाटल्यावांिून राहत नसे.

सौंदयाकडे पाहावयाच्या दृचष्ट अनेक असल्यार्ुळें, कचवते प्रर्ाणेंि सौंदयािीही व्याख्या करतां येणें

शक्य नाहीं, हें कोणीही सर्ंजस र्नु ष्ट्य कबूल करील. काशीच्या अयोध्याप्रसादाच्या अधांर्ीला आपल्या
पचतराजाच्या दाढीचर्शी टोपाच्या जंर्लांत सृचष्टसौंदयािें र्ाथेरान चदसत असतें, तर रार्े श्वरच्या
चबजरंर्य्यािी

बायको

आपल्या

पचतराजाच्या

खांद्यावरील

सवुस्वीं

तासून

काढले ल्या

नारळी

सार्रर्ोट्याच्या संन्यस्त स्वरूपांति सौंदयािी परर्ावचध पाहत असते. कहदु स्थानच्या पूवेकडच्या प्रदे शांत
िीनांर्ना चलहं र्िंर्ाच्या र्जानें र्ोजण्याजोग्या शेंडीच्या पाशांत र्ुरफटू न जाते; तर पचश्रर्े कडे कोणी
हबशीण आपल्या चशद्दी र्कांड्याच्या डोक्यावरील उर्वत्या जार्ींि र्ुरकुंडी र्ारल्यार्ुळें र्ुंर्ळयांसारख्या
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चदसणाऱया केशर्ुच्छावर चफदा असते. र्हाराष्ट्रभाचर्नीिी कुंदकळयांसारख्या शु भ्र दं तपंस्क्त पाहू न ब्रह्मी
सौंदयु आपली रंर्वून काळी केले ली बचिशी उपहासानें व्यक्त केल्यावांिून राहणार नाहीं! त्यािप्रर्ाणें

पीतवणु चिनी लोखंडी पट्ट्यांनीं आपल्या सहधर्ुिाचरणीच्या पावलांिी वाढ खुंटले ली पाहू न खूप होतो!

श्वेतवणु युरोचपयन िार्ड्याच्या पट्ट्यांनीं आपल्या अधार्ीच्या कचटबंधािी वाढ थाबचवण्यांत आनंद
र्ानतो, तर कृष्ट्णवणु कहदु अज्ञानाच्या पट्ट्यांनीं आपल्या र्ृहदे वते च्या डोक्यािी वाढ थांबचवण्यांत धन्यता
र्ानतो.

सौंदयुचनरीक्षणाच्या पद्धचत दे शदृष्टीप्रर्ाणेंि व्यस्क्तदृष्ट्ट्याही बदलत असतात. उं टाप्रर्ाणें अठरा

अंर्ांनीं वांकडे पणा दाखचवणाऱया व चवश्वसौंदयािें र्ालबोट म्हणून प्रचसद्ध असले ल्या कुब्जेकडे पाहू न,

करोडों र्ोपींवरून चफरून आले ली श्रीकृष्ट्णािी िंिल दृचष्ट जादू नें चखळल्यासारखी स्स्थर झाली;
रघुवीराच्या घोरपड्याच्या शाईप्रर्ाणें चलचहतांना चनळया रंर्ावरि सीतार्ाई बहाल होत्या; यथाथुनार्ा

अष्टावक्राच्या स्त्रीनें ककवा सुपाएवढाल्या नखांच्या शूपुणखेच्या पतीनें आपापल्या प्रेर्पात्रांबद्दल र्वर्वा
केल्यािा पुराणांतरीं कोठें ही दाखला नाहीं! नार्कन्या उलु पीनें र्ळयांत चर्ठी र्ारतांना चतच्या शेपटाकडे

पाहू न, अजुुनानें आपल्या र्ळयांत ही घोरपड कशाला हवी अशा अथािी कुरकुर कधींि केली नाहीं, ककवा
श्रीर्ती सौ. चहकडबेच्या ताडर्ाड लांबीच्या सुळया-दांतांकडे व ‘चवक्राळ दाढांकडे ’ पाहू नही युवराज भीर्ानें

चतला ‘दं तव्रण कचर र्ाला’ असें म्हणतांना तसूभर र्ाघार घेतली नाहीं. फार कशाला, आपल्या अनु र्ुणरूप
अधांर्ीला दे शोधडीं लावून र्ेल्या चपढींतल्या चशळयापाक्या जीवनरसािी लयलू ट करणारी रंर्ेल

नरर्ौस्क्तकें आर्च्या टीिभर र्हाराष्ट्रजनसर्ुद्राच्या चिखलांति इतकीं सांपडतील कीं, त्यांिी भली
लांबलिक वैजयंती सहज करतां येईल. सारांश, सौंदयािी व्याख्या अर्याद व अंधुक असल्यार्ुळेंि
काळे बेंद्रे व नकट्या नाकािे कुब्जेिे वंशज घटकाघटका आरशासर्ोर उभे राहू न र्ाकडिेष्टा करताना
दृष्टीस पडतात.

याप्रर्ाणें सौंदयाच्या बाबतींतही ‘चभन्नरुचिर्मह लोकः’ असल्यार्ुळें, र्ाझ्या चकत्येक वािकांना ठकीिें

सौंदयु न पटू न ककबहु ना हास्यास्पदही वाटू न, ठकीिें लग्न इतके प्रयत्न करूनसुद्धां न जपण्यािें कारण
चतिें लावण्यि असावें, असा तकुही ते करूं लार्तील; परंतु धर्ु, हचरिंद्र यांसारख्या पौराचणक पुरुषांच्या
सत्यचप्रयते िें स्र्रण करून र्ी वािकांना पूवीि सांर्न
ू ठे वतों कीं, यद्यचप ठकीच्या लग्नाला सत्राशें चवध्नें

येत र्ेलीं, तथाचप चतच्या सौंदयार्ुळें चतला कोणीं नाकारल्यािें र्ाझ्या स्र्रणांत नाहीं! अडिण पडे ती
नेहर्ीं हु ं डा, पोषाख, पचत्रका यांसारख्या र्हत्त्वाच्या बाबतींति! नाहीं म्हणावयास एका तरुण वयाच्या
टारर्ट सुधारकानें र्ात्र पचत्रका जर्त असूनही केवळ र्ुलर्ी पसंत नाहीं अशा क्षुल्लक कारणार्ुळें आम्हांला

चनरोप चदला! अथात आजकाल वडीलधाऱया र्ाणसांिी लग्नासारख्या धार्मर्क र्ोष्टींतसुद्धां अवज्ञा

करण्यािें जें तरुण खूळ र्ाजलें आहे , त्यावर र्खलाशी करण्यासाठींि त्या पोरानें ही पोरकट सबब पुढें
आणली, हें उघड उघड चदसतेंि आहे .

अरे रे! बरें वाईट सर्जू,ं लार्ण्यापूवीि लग्नाच्या शृख
ं लें त स्वतःला बांधून घेऊन र्ोकळे होणारे,

ककवा हु ं ड्यापाड्यांिी नीट व्यवस्था लार्तांि वचडलांनीं तारे नें चतचथचनिय कळचवल्याबरोबर एखाद्या
वीराप्रर्ाणें लग्नर्ंडपांत सुर्ुहूती येऊन थडकणारे ते आर्िे चपतृभस्क्तपरायण आयु नवरदे व आज कोठें
र्ेले?

सुधारकर्जकुरांना र्ुलर्ी दे ण्यािी िूक आर्च्या हातून झाली नाहीं, याबद्दल पुढें आग्हांला र्ोठें
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सर्ाधान वाटलें ; कारण कांहीं चदवसांनी र्शारचनल्हे टारर्ट, एका इराण्याच्या दु कानांत राजरोसपणें िहा
घेतांना दृष्टीस पडले . जातीिा कहदू, पण हाडािा र्ात्र नाहीं! सदरहु दु कानांत आम्हीं एका कोपऱयांत

बसले ले असल्यार्ुळें स्वारीच्या र्ुळींि दृष्टीस पडलों नाहीं! बशींतल्या ऊन िहावर फुंकर टाकण्याच्या

चर्षानें कतबूनाना त्या पापभ्रष्ट सुधारकाबद्दल चनराशेिे दीघु चनःश्वास टाकंू लार्ले . नानांच्या र्नोभावाला

शास्ब्दक स्वरूप दे ण्यासाठीं र्ी म्हणालों, “नाना, बरें झालें या कर्ुनष्टाच्या र्ळयांत आपण ठकी बांधली
नाहीं! सुधारकाला पोर दे णें म्हणजे पोरीिा पुनर्मववाह लावण्यासारखेंि र्ी सर्जतों! र्र् धडधडीत एखाद्या

र्ुत्त्यांत नेऊन पोरीला दारूच्या कपपांत कां लोटू ं नये! (‘सुधारक’ या शब्दानें कतबूनानांना दारू व पुनर्मववाह
यांखेरीज कसलाही बोध होत नसे!) अरे , िांर्ले कहदु म्हणवतां, आचण इराण्याच्या दु कानांत! नाना,
स्वारीिी जरा उडवतोि आतां! (र्ोठ्यानें) “अहो चशष्ट! आपले वडील कहदु ि होते ना?”

प्रश्नािें उिर चदल्यांवािून स्वारी येथून िालती झाली. प्रश्नांत थोडी खोंि होतीि; चतनें स्वारी

वरर्ली आचण दु सरें काय? आर्च्या शेजारच्या बांकावरिें दोनिार र्ुसलर्ान या वेळीं हं सावयास लार्ले .

उघडउघड ते आर्च्या धर्ु ग्लानीलाि हं सत असावेत! त्यांच्या हं सण्यानें चबिारे कतबूनाना र्ात्र

ओशाळल्यासारखे चदसूं सार्ले . बरोबरि आहे , कां चदसणार नाहींत? आर्च्या सनातन सर्जांतलीं
जाचतबंधनें याप्रर्ाणें तटातट तुटतांना पाहू न कोणािें हृदय तसेंि तुटणार नाहीं? आर्च्या धर्ुरक्षकांनीं
इकडे जरूर लक्ष घालावयास पाचहजे. प्रािीन काळीं द्वै तर्तािें खंडन करून अद्वै तािी स्थापना करणाऱया

आद्य शंकरािायांनीं आपल्या एकट्याच्या सार्थयानें भर्वंतांनीं चनर्मर्ले ल्या िार वणांच्या एकदर् अठरा
जाचत केल्या; आणखी आज शेंडीस रुपया वसूल करण्यासाठीं उभ्या वषांतून अवघे पांिदहा तरी
शंकरािायु येत असून सवांना चर्ळू न या अठरापर्ड जातींिे पदर उलर्डू न आचण अठराशें जातींच्या
किध्यापांध्या करतां येत नाहींत. चतकडे सुधारक लोक कोंकणस्थ-दे शस्थांतला भेद केवळ प्रांचतक म्हणून

र्ोडण्याच्या खटपटींत आहे त, तोंि इकडे आपण कोंकणस्थांत रत्नाचर्रे, कुलाबे, ककवा दे शस्थांत नर्री,

सोलापुरी, पुणेरी यांसारखे चजल्हे वारीनें भेद करून, ककबहु ना कुटु ं बार्चणक जाचत चनर्ाण करून व
सवांर्धून इथूनचतथून रोटीबेटीव्यवहारािे चनबुध पसरून सनातन धर्ाला र्जबुती कां बरें आणूं नये? अशा

प्रयत्नानें सुधारकांिा ते व्हांि पाडाव होईल. पण लक्षांत कोण घेतो? एका आधुचनक कवीनें म्हटलें आहे ,
‘धमपगुरु िे हनिःसत्त्व िंं डधारी’ तें कांहीं खोटें नाहीं!

वरील धर्ुचवषयक चवषयांतराबद्दल वािकांिी र्ाफी र्ार्ून व या सुधारकी अपवादाखेरीज ठकीच्या

सौंदयाला कोणींही नांवें ठे वलीं नाहींत असें पुन्हा सांर्ून र्ी पुढच्या र्ार्ाला लार्तों.

पचहल्या दोनतीन वषांतल्या आर्च्या पुण्यावरच्या वैवाचहक र्ोचहर्ा कहदु स्थानभर एकार्ार्ून एक

सतरा धांवत्या स्वाऱया करूनही अखेरीस असंतुष्ट राहणाऱया चर्झनीच्या र्हं र्दाच्या उनाड धोरणावर
करण्यांत आल्या होत्या. आम्ही र्ोठर्ोठाल्या शहरीं िारसहा चदवसांच्या येऊन जाऊन खेपा घालीत असू.ं
या खेपेस आम्हीं आर्िें धोरण बदलू न र्हं र्द घोरीच्या चिरस्थायी तत्त्वाबरहु कूर् पुण्यांत िारसहा र्चहने

कायर्िा तळ दे ण्यािा र्नसुबा केला; पावसाळयािे िार र्चहने आम्हीं आर्च्या र्ांवीं राहू न कववाहचवषयक
वाङ्र्य वािण्यांत घालचवले . हे तु हाि कीं, र्ोत्र, पचत्रका, जात, कूळ वर्ैरे सवु बाबींबद्दल आर्िें

आम्हांलाि कळू न, पुढें उर्ीि वेळािा अपव्यय होऊं नये! या चविारास अनु सरून आम्हीं र्नु स्र्ृचत,
चववाहचवचध, नवरदे वािी जोडर्ोळी, पाराशरस्र्ृचत, र्े न्स कहदु लॉ, चर्ताक्षरटीका, जबरीिा चववाह,

लग्नसंस्था वर्ैरे चववाहचवषयावरील ठळक ठळक पुस्तकें वािून टाचकलीं. र्ीं तर पुनर्मववाहावरील एकदोन
पुस्तकेंसुद्धां हाता वेर्ळीं केलीं. त्यािप्रर्ाणें र्ुदस्तां खटपटी करतांना ज्या अडिणींिा अनु भव आला होता
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त्यािें यंदां आधींपासून चनराकरण करण्यािा चनिय केला. चवषयाला सुरुवात होण्यापूवीि आडनांवांर्ुळें
र्ोत्रांिा ‘प्रथम ग्रासे महिकापाििः’ होऊं नये म्हणून आधीं आम्हीं दोघांनींही आर्िीं र्ूळिीं आडनांवें बदलू न

अनु क्रर्ें दे शपांडे व कुळकणी हीं संचदग्ध स्वरूपािीं सार्ान्यनावें घेतलीं; आचण ठकीच्या र्ृहस्थपेशाच्या
र्ार्ाला त्याच्या नकळत जोशी बनचवलें . ज्येष्ठांत ज्येष्ठ र्ुलािें लग्न करण्यािा प्रघात नाहीं असें
कळल्यार्ुळें, ज्येष्ठ र्ुलाच्या बापाला ज्येष्ठांत लग्न करण्यािी र्ळ घालण्यांत फुकट वेळ न घालचवण्यािें

ठरचवलें . इतकेंि नाहीं, तर एखाद्याला वाजवीपेक्षां अचधक र्ुलें असलीं, तर त्याच्याकडे अचधक र्चहन्यांत

जावयािें नाहीं, असाही चनिय केला. एके चठकाणीं आर्िे कपडे पाहू नि आर्च्या दाचरद्र्यासकट हु ं ड्यािी

अटकळ बांधून एका श्रीर्ंतांनीं आम्हांला दे वडीवरूनि चनरोप चदल्यार्ुळें, या खेपेस पुण्यास र्ेल्याबरोबर
आम्ही दोघांसाठीं उं िी पोषाख करण्यािें ‘बजेट’ र्ंजूर करून घेतलें . कतबूनानांच्या कुटु ं बाला िार

वषांखालीं दे वाज्ञा झाली होती, तें व्यंर्सुद्धां एके चठकाणीं आड आलें होतें. बहु तेक बाबतींत उभयपक्षांिे
िांर्लें जर्ूनही वरपक्षानें अखेर र्ुलाला सासू नाहीं, या कारणार्ुळें लग्न चफसकटचवलें होतें. त्या प्रकारिी

पुनरावृचि होऊं नये म्हणून नानांनी पचहल्या र्ुहूतालाि स्वतःला ितुभज
ु करून घे ऊन ‘चिु वै सत्यम्’ या
न्यायानें प्रचतपक्षािें सर्ाधान करण्यासाठीं आपल्या नूतन कुटु ं बाला बरोबर घेण्यािें ठरचवलें . कांहीं जु न्या

र्तांिीं र्ाणसें र्ुलीिें वय जास्त असलें म्हणजे कांकंू करतात, हें लोकचवश्रुत आहे ि. ही अडिण दू र

करण्यासाठीं पूवी चित्रर्ुप्तांच्या जर्ाखिावर दरोडा घालू न ठकीिें वय िोरण्यािा आर्िा पचरपाठ असे;

परंतु अशी लबाडी उघडकीस आल्यार्ुळें एकदां आम्हांला हातीं आले ले स्थळ दवडावें लार्लें ; म्हणून यंदां
आम्हीं चनराळीि तजवीज केली. ठकीच्या वयोवणुनाला चतखटर्ीठ लावण्याऐवजी आम्हीं सालर्जकुरीं

ठकीिें र्ीठ अचजबात तोडू न व चतला एकभुक्त ठे वन
ू चतच्या वयांत बरीि काटकसर केली. आर्िे चर्त्र
कितोपंत यांच्या सूिनेप्रर्ाणें र्ाजोरी बैलाप्रर्ाणें ठकीला ऊन पाण्यािा रतीबही सुरू केला होता.

असाि सर्जु तीिा घोटाळा एकदां पचत्रकेच्या बाबतींतही झाला होता. ठकीला र्ंर्ळ आहे ककवा

नाहीं, याचवषयीं र्ी सेचर्रार्ीस राणीिी पचहली र्ंर्ळार्ौर कोणत्या सालीं झाली, या प्रश्नाइतकाि

र्ाचहतर्ार होतों. एखाद्या पचत्रकेकडे पाहू न र्ला डॉक्टरनें चलहू न चदले ल्या चप्रस्स्क्रप्शनकडे पाहण्यापेक्षां
जास्त बोध होत नसे. र्ंर्ळवारी जन्र्ले ल्या र्ुलालाि काय तो र्ंर्ळ असतो, अशी र्ाझी अंधुक सर्जूत
असे. एके चठकाणीं सवु र्ोष्टी चबनबोभाट पटू न र्ुलर्ा अर्ंर्ळ असल्यार्ुळें र्ुलीलाही र्ंर्ळ नसल्यािी

खात्री होतांि चतचथ चनिय करण्यािें त्याच्या बापानें कबूल केलें . दु सऱया चदवशीं आम्हीं ठकीिी एक बनावट

जन्र्पचत्रका तयार करून चतच्यांतून र्ंर्ळाला अचजबात अधुिद्र
ं चदला, व ती त्या र्ृहस्थाच्या स्वाधीन
केली. पचत्रकेकडे बराि वेळ चनरखून पाहू न अखेरीस र्ंर्ळािा उल्लेख करावयािा िुकून राचहल्याबद्दल

त्यांनीं शंका प्रदर्मशत कचरतांि र्ी अजाण बालकाच्या चनदोष हास्यर्ुद्रेनें म्हणलों, “िुकून राचहला नाहीं!
र्ुलीलाि र्ुळीं र्ंर्ळ नाहीं, र्र् पचत्रकेंत कोठू न येणार?”

हें उिर ऐकतांि त्या र्ृहस्थानें संतापानें पचत्रका जचर्नीवर फेकली. त्याच्या तांबड्यालाल

डोळयांच्या जार्ीं एक सोडू न दोन र्ंर्ळ चदसूं लार्ले . अशा र्ंर्लदृष्टीनें तो र्ृहस्थ आर्च्याकडे पाहात

असतांचह आम्ही शनीसारखे काळे चठक्कर पडलों, व अखेरीस आम्हीं र्ंर्ळािी जी दशा केली होती तीि त्या

र्ृहस्थानें आर्िी केली! या अनु भवार्ुळें बनावट र्ृत्युपत्राप्रर्ाणें बनावट जन्र्पत्रें करण्यालासुद्धां
चनढावले ला धंदेवालाि लार्तो अशी खात्री होऊन या वषी आम्हीं आर्च्या आबाभटजींनाि बरोबर घेतलें

होतें. यंदा लग्न पार पाडल्याखेरीज चफरावयािें नाहीं अशी आम्हीं प्रचतज्ञा केली असल्यार्ुळें िातुर्ासांत
सुद्धां जर्ल्यास कायु उरकून घेतां यावें म्हणून, पुढीलप्रर्ाणें दू रदशीपणािी तरतूद ठे चवली. व्यंकटचर्रीस

जाऊन िातुर्ासांत ककवा कृष्ट्णानर्ुदा यांर्धील प्रदे शाखेरीज इतरत्र कोठें ही अर्दीं कसहस्थांतसुद्धां लग्न
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करावयास हरकत नाहीं अशा अथािा र्जकूर जु नाट जु न्नरी सुडाच्या कार्दावर चशऱयाच्या शाईनें चलहू न

जास्त जु नाट रंर् दे ण्यासाठीं तो कार्दािा फळका र्ंदाग्नीनें तव्यावर जरासा परतून घेतला, व त्याला
जु न्या धार्मर्क आज्ञापत्रािें पूणु स्वरूप दे ण्यासाठीं त्याखालीं भृर्ुसंचहतेंतचह ज्यांच्या पचत्रका नर्ूद केल्या

नाहींत अशा काल्पचनक वेदोनारायणांिीं नांवें घालू न शेवटीं र्ाहु लीिे रार्शास्त्री प्रभुणे व काशीकर र्ार्ाभट्ट
यांच्याही सह्या ठोकून चदल्या.

र्ेल्या सालीं पुण्यांतल्या तांर्ेवाल्यांशीं भाडें ठरचवण्यािी घासाघीस करण्यांति आर्िी अधी

अचधक शस्क्त खिु होऊन जात असल्यार्ुळें र्ुलांच्या बापाशीं हु ं ड्याबद्दल घासाघीस करण्यापुरता जीवि

आर्च्यांत उरत नसे. यासाठीं यंदां आम्हीं नानांिी थोरली तट्ट्यािी र्ाडी पुण्यास नेण्यािें ठरचवलें ; व एक
िांर्लासा र्ुहूतु पाहू न कतबूनाना, आर्च्या नव्या वचहनी, ठकी, नानांिा चिर्ण्या, आबाभटजी, रंर्ू

र्ाडीवाला, दोन बैल व र्ी आपआपल्या सार्ानसुर्ानासकट र्ाडी घेऊन चनघालों. आर्च्याबरोबर
सार्ानसुर्ान पुष्ट्कळि होतें. ठकीिीं व नव्या वचहनींिीं बासनें, वेणीफणीिीं बाक्सें. पेट्या, आर्िी बोिकीं,
दोनिार वळकट्या, आंबाडा औषधांिा झोळणा, तंबाखूिा बटवा, भजनािा पखवाज, चबनखुंट्यांिी व

तुटक्या तारांिी एक सतार, चिर्ण्यािी ‘चशले टपेनसल’, रंर्ूिी घोंर्डी, र्ोधड्या, आर्िीं भांडीकुंडीं, िार
र्चहन्यांच्या बेर्र्ीिा दाणार्ोटा वर्ैरे सवु प्रकारच्या र्ालर्िेच्या वैचित्र्यािें आर्च्या र्ाडींत एक लहानसें
प्रदशुनि झालें होतें.

पुण्यास आल्याबरोबर प्रथर् आम्ही पोशाखािे ‘एस्स्टर्ेट’ करावयास लार्लों. उद्धारक ककवा

सुधारक यांपैकीं कोणाच्याही घरीं प्रवेश होण्यास र्ज्जाव नसावा म्हणून नानांनीं जु न्या िालीिा व र्ीं नव्या
थाटािा पोषाख करावयािें ठरचवलें . साधारणपणें दोघांिा ‘कंप्लीट आउटचफट’ व्हावयास अदर्ासें

पाऊणशें रुपयांच्या घरांत जाईल असा र्ाझा अचभप्राय ऐकतांि आम्ही र्ोकळया र्ैदानांत असूनही कतबूनाना
जीव र्ुदर्रल्यािा अचभनय करूं लार्ले ! नानांना हं सतहं सत टोर्णा दे ण्याच्या उद्देशानें र्ी म्हणालो,
“नाना! आतां पाऊणशें रुपयांिा पोषाख घ्यावयाला किरतां; र्र् उद्यां जांवयासाठीं पोषाख करते वळ
े ीं
काय करणार तुम्ही?”

नानांनीं र्ंभीरपणानें उिर चदलें , “बाळकरार्, वेड्या उर्ीि पैसे पाण्यांत घालण्यांत काय हं शील?

तुझ्या पोषाखािा खिु म्हणजे चनव्वळ बुडीत खिु! जांवई पोषाखाबरोबर ठकीलाही पत्करील हें तूं
चवसरतोस! ते व्हां त्याच्यासाठीं कां नाहीं हवा तसा खिु करणार! िल; पत्कर तूं ठकीला आचण— ”
नंतर िार चदवसांनीं र्ी सावध झालो!
एका दवाखान्यांत पांढऱया सफेत िादरीच्या चबछान्यावर र्ला चनजचवलें होतें. र्ाझ्या लोखंडी

खाटे च्या उशालर्ति कतबूनाना बसले होते. र्ाझ्या अंर्ांत फणफणले ला ताप टीिभर थर्ाचर्टरच्या काबूत
ं
येण्यासारखा नसल्यार्ुळें चडर्ऱयांिी र्ोजर्ाप करण्यासाठीं वांव-दीडवांव लांबीिी तीनिार ब्यारोचर्टरें

आणून ठे चवलीं होतीं. जवळि दहावीस जणांिा घोळका बसला होता. त्यांच्याकडे र्ीं चजज्ञासापूवुक
पाहतांि नानांनीं पुढील र्ाचहती चदली.

ठकीच्या लग्नाच्या खटपटींत र्ला नानांबरोबर बरे ि हे लपाटे घालणे आवश्यक असल्यार्ुळें,

प्रस्तुत प्रसंर्ाप्रर्ाणें थट्टे च्या बोलांनींसुद्धां र्ाझ्या हृदयाला असे धक्के बसूं लार्ले , तर कार्ांत वारंवार

अनु क्रम

व्यत्यय येण्यािी भीचत होती. सबब र्ाझें नाजु क हृदय (Heart) काढू न टाकून त्याच्याऐवजीं अशा प्रसंर्ीं

टक्कर दे ण्याजोर्ें कठीण हृदय बसवून घेण्यासाठीं नानांनीं िार साधे डॉक्टर, तीन दे शी वैद्य, एक र्ुरांिा
डॉक्टर, दोन वैदू, एक खाटीक व एक िांभार, एवढ्ांिी एक कचर्टी बसचवली. कचर्टी हल्लीं त्या

चवषयािा खल करीत होती. कचर्टी र्धून र्धून र्जकडे पाहत होती; जो-तो आपल्या परीनें इलाज

सुिवीत होता. र्ाझें र्ूळिें हृदय कापून काढण्याबद्दल सवािें एकर्त होतें. वादचववाद फक्त बदली
दे ण्याबद्दलिा होता. डॉक्टर लोकांनीं एखाद्या र्े लेल्या र्ाणसािें िांर्लें सें हृदय पाहू न तें बसचवण्यािी

सूिना पुढें आचणली. खाटकाच्या र्नांतून बकऱयािें काळीज वापरावयािें होतें. वैद्य र्ंडळानें तळहाताएवढी

कुरे दािी शाळुं खा करून बसचवण्यािें योचजले . सालं चर्स्री आचण सफेदचर्स्री यांिी सर्भार् पुरिुंडी
कोल्ह्याच्या कातडींत र्ुंडाळू न र्ाझ्या हृदयाच्या जार्ी ठे वावी, असें वैदूिें म्हणणें होतें. र्ुरांिा डॉक्टर

चपसाळले ल्या कुत्र्याच्या चजभेिा तुकडा वापरण्यािी चशफारस करीत होता, आचण िांभार तर र्ाझ्या नाजुक
हृदयालाि जु न्य जोड्यांतला सुखतळ दोन्ही बाजूंनीं चशवून घेतला म्हणजे आणखी दोन वषें तरी

पाहावयास नको, असें छातीला हात लावून सांर्त होता. शेवटीं डॉक्टरांिा चवजय झाला; कचर्टीनें आपला
अचभप्राय नानांना कळचवला.

त्या चदवशीं दवाखान्यांत एका शास्त्र्यािें, एका तरुण सुधारकािें व एका दरोडे खोरािें अशीं तीन

प्रेतें येऊन पडलीं होतीं. शास्त्रीबोवांच्या घरीं त्यांच्या तीन चवधवा र्ुली, दोन तरुण चवधवा बचहणी व
उिरवयांत केले ल्या दोन पोरसवदा चस्त्रया, याप्रर्ाणें सारी बायकार्ंडळीि असल्यार्ुळें स्र्शानयात्रेिी

तरतूद करून ठे वण्यासाठीं दू रदशीपणानें ते होऊनि र्रायला दवाखान्यांत आले होते; साऱया जन्र्भर
सुधारणेच्या लांबलांब बाता र्ारल्यावर एकाएकीं पत्नी परलोकवासी झाल्यार्ुळें स्वतःवर आले ला
पुनर्मववाहािा प्रसंर् टाळण्यासाठीं सुधारकानें अफू खाऊन जीव चदला होता; आचण चदवसाढवळया एके
चठकाणीं दरोडा घालीत असताना र्वर्वा झाल्यावर िौथया र्जल्यावरून उडी टाकल्यार्ुळें दरोडे खोराला

र्रण आलें होतें. चतघांिींही प्रेतें फाडू न पाहतां सुधारकािे हृदय र्ाझ्या हृदयापेक्षांही कर्कुवत होतें, असें

ठरलें . सूक्षर्दशुक यंत्रानें शोधून पाहतांही शास्त्रीबुवांच्या हृदयािा थांर् न लार्ल्यार्ुळें त्यांना हृदयि
नव्हतें, असें चसद्ध झालें ; आचण दरोडे खोरािें हृदय काळजासकट उरफाटें लोंबकळत असले लें आढळू न

आलें . अखेर सवानु र्तें त्यािीि चनवड झाली. पुढें र्ला दोन कदवस कोकाईनच्या कपपांत चभजत घातल्यावर
र्ाझें हृदय कापून काढू न त्याच्या जार्ीं त्या दरोडे खोरािें उफराटें हृदय सुलट करून चिकटवून चदलें ,
आचण त्यािी चक्रया अव्याहत िालण्यासाठीं एक रास्कोप चसस्स्टर् चलव्हर वॉि कायर्िी चकल्ली दे ऊन
त्यावर बसचवलें . याप्रर्ाणें हे ‘ऑपरे शन’ सुखरूप पार पडलें , व आम्ही आपल्या कायाला लार्लों.

वरील हकीकतींत वािकांना एखादादु सरा शब्द अचतशयोक्तीिा आहे असें वाटण्यािा संभव आहे ;

परंतु ईश्वराला स्र्रून र्ी प्रचतज्ञा करतों कीं वरील र्जकुरांत एक अक्षर वावर्ें चलचहलें असल्यास, ज्या
टांकानें र्ी चलहीत आहें त्यािी बोथी झडू न जावो! [र्ी नवी दु सरी आणीन. - बाळकरार्.]

नानांनीं स्वतःसाठीं जु न्या दचक्षणी तऱहे िा र्ुढघ्याशीं र्ोष्टी सांर्णारा र्लर्लीिा अंर्रखा बरोबर

आणले ला होताि. त्यािे हात िुण्यािे असून त्यापैकीं एकेकािी लांबी इतकी होती कीं, दोहींिे नेहर्ींच्या

हाताएवढाले तुकडे पाडले असते तर हजार हातांच्या सहस्राजुुनालाही त्या अंर्रख्याच्या बाहे रिी तसूभर
धांदोटी लावल्यावांिून उपयोर् करून घेतां आला असता. नानांच्या फार तरुणपणीं त्यांनीं एकदां ‘चवदाउट

चतकीट’ प्रवास करून पाचहला होता, त्याप्रसंर्ी ‘चर्शार चनल्हे ’ अंर्रखा त्यांच्या अंर्ांत होता. बोरीबंदर
स्टे शनवर चतचकटकले क्टरला ‘पास’ असें सांर्न
ू झटक्यासरशी बाहे र येताना त्यानें आपला हात धरल्यािें
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चर्रर्ावांत येईपयंत नानांना कळलें नाहीं, असें ते सांर्त असतात! थोडक्या वेळांत िुर्ण्याच्या हातावरून

पिा काढीत येऊन चतचकट कले क्टरानें नानांजवळू न योग्य ते पैसे वसूल करून घेतले ! हा अंर्रखा अंर्ांत
असला म्हणजे इंद्रायणी, र्ुळार्ुठा या नद्यांना नाना ‘हातभर लांबींिे झरे ’ असें तुच्छतापूवुक म्हणत असत.

नानांच्या आजोबांच्या लग्नप्रसंर्ीं त्यांना पोषाखावर चर्ळाले लें दीडशें हात लांबीिें व र्ूळच्या तांबड्या व
जु नेपणाच्या काळया अशा दोन्ही रंर्ावर सारखाि हक्क दाखवणारें पार्ोटें र्ुहूतािें म्हणून नानांनीं बरोबर
आणलें होतें. र्ात्र तें पुन्हा बांधून दे ण्यासाठी पुण्यांतल्या साऱया पर्डबंदांनीं चर्ळू न कर्ींत कर्ी एक वषांिी

र्दत र्ाचर्तल्यार्ुळे आचण खडकवासल्याच्या धरणांत कपडे धुण्यािी परवानर्ी नसल्याकारणानें धोबी
लोकांनीं ‘टाटास्कीर्’ िा तलाव तयार होईपयंत धीर धरावयास सांचर्तल्यार्ुळें नानांनीं तें पार्ोटें जु न्या

स्वरूपांति वापरण्यािा चनिय केला. या पार्ोट्याला र्धून चवसावा दे ण्यासाठीं नानांनीं स्वतःिा जु ना
रुर्ालही आणला होता. वस्त्रसृष्टींतले लांर्ेबांधे प्राचणसृष्टींतल्या लाग्याबांध्यांप्रर्ाणें काळाबरोबर दृढ न

होतां उलट तुटत जात असतात, या न्यायाला अनु सरून, नानांच्या रुर्ालािें व त्याच्या जरीच्या कांठांिें
अलीकडे नीटसें सूत जर्त नसल्यार्ुळें, त्यांिें परस्परांशीं इतक्या तुटकपणािें वतुन असे कीं, तें दु रून

पाहणाराच्याही दृष्टीला येई. त्यांिा तात्पुरता सलोखा संभाळण्यासाठीं रुर्ाल बांधून झाल्यावर त्यािे

लोंबकळणारे कांठ वरून र्ुंडाळू न घ्यावे लार्त असल्यार्ुळें तो रुर्ाल िापूनिोपून बांधल्यानंतर र्ुजराती
नाटकातल्या राजांच्या र्ंचदलाप्रर्ाणें शोचभवंत चदसे, आचण एखादे वेळीं सारे कांठ उलट्या पट्टींत बसले

म्हणजे त्यांत ओतारी लोकांच्या बेडौल पार्ोट्यांतली साधे पणािी झांक चदसून येई. नानांच्या पोषाखांत

वीतभर रुंदीच्या करवतीकांठी नार्पुरी उपरण्यािा उल्लेख केला, म्हणजे त्यािें वणुन पूणु होतें. चवरत
िालले ल्या पोतार्ुळें नॉकटर्हॅर्च्या जाळीदार चवलायती कापडांतला पारदशुकपणािा अपूवु र्ुण या
पौवात्य काराचर्रींत अलीकडे स्वतः चदसून, पलीकडिे पदाथुही स्पष्ट दाखवूं लार्ला होता. र्ळक्या

जु नेपणार्ुळें चनळसर झाले ल्या या अंबरपटाच्या भर र्ध्यावर अर्दीं नव्या हारकिें जाड चठर्ळािें पूणु
िंद्रकबब िर्कत होतें. ही िंद्रकळा चदवसाढवळया पुरुषाच्या अंर्ावर चदसूं नये, म्हणून नानांना उपरणें
ठाकठीक उभें िुणून केवळ कांठांिा कर्रपट्टा कंबरे भोंवती र्ुंडाळावा लार्े!

र्ाझ्या पोषाखािी धाटणी सुधारले ल्या बाण्यािी होती, हें पूवी सांचर्तलें ि आहे ; परंतु नवाईनें

नटण्याच्या हु च्चपणानें जु न्याला अचजबात िाट दे ण्याइतके अनु करणांध र्ात्र आम्ही झालों नव्हतों! बुटािे

ले स व चखशांतले हातरुर्ाल यांखेरीज बाकीच्या दरोबस्त चिजा जु न्या असून त्यांपक
ै ीं बहु तेक तर जु न्या
बाजारांतूनि घेतल्या होत्या, हें सवु सांर्ावयास र्ला अचभर्ान वाटतो! प्रथर् पर्ड्यांिी टू र् चनघाली त्या

वेळीं नानांच्या वचडलांनीं एक सुबक चपवळी पर्डी घेतली होती. चतिा र्ाझ्यासाठीं जीणोद्धार करावयािा
नानांनीं चनिय केला. नवेपणीं शंकराच्या जटें तून चनघणाऱया र्ंर्ार्ुखाप्रर्ाणें वर डोकावणारी पर्डीिी

कोकी काळपुरुषाच्या बोजड पायांखालीं चिरडू न पर्डीच्या घेराच्या पातळीशीं सर्ांतर झाली होती. चतिा

जर काळाचठक्कर पडल्यार्ुळें नारळाच्या िोडासारखा ककवा पार करपले ल्या करंजीसारखा चदसूं लार्ला
होता. थोर घराण्यांतल्या कुलवधूप्रर्ाणें चतलाचह आज कैक वषे सूयािें ऊन कसें तें र्ाहीत नव्हतें. अथात्

अशा कुलवधूिी आपल्या र्ालकाच्या डोक्यावर बसण्यापेक्षां त्याच्या पायाशीं लोळण घेण्यािी चवशेष प्रवृचि
चदसल्यास नवल नाहीं. शेवटीं आयु नवरदे वािे पूणु हक्क घेऊन र्ीं कातड्याच्या लहानशा वादीनें इंग्रजी

टोपीच्या धतीवर पर्डीला डोक्यावर चखळू न टाकली. र्ाझा तांबड्या रे घांिा कफिा सदरा आंत घालू न
त्यािी र्ूळिी पडती कॉलर असूनही चतला एका नव्या कॉलरीिी जु लुर्ािी जोड चदली. जुन्या बाजारांत
एका काबुल्याजवळू न एक खाकी रंर्ािी इजार व सोचजरािा तांबडा बनातीिा कोट अर्दीं सस्तांत

चर्ळाल्यार्ुळें नवीन र्ालाच्या दर्दर्ींत र्ुळींि पडावें लार्लें नाहीं. कोटािी चशवण चठकचठकाणीं
उसवल्यार्ुळें एखाद्या र्ुलानें फाजील हु ं ड्यािी र्ार्णी करतांि खांकाबर्ला वर करून र्ोकळें होण्यािी
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िांर्लीि सोय जर्ून आली होती. चबिारीच्या डाव्या पायाला र्ात्र र्ुडघ्यापासून खालीं जाजर्ाच्या जु न्या
खारव्यािी जोड चदली असल्यार्ुळें, लांबून पाहणारास र्ाझा एक पाय लांकडािा असावा असा भास होत

असे. आम्हीं रहावयास जें चबऱहाड घेतलें होतें, त्या जार्ीं आर्च्या आधीं राहणाऱया पलटणींतल्या एका
परदे शी पेन्शनर जर्ादारानें, घर सोडतांना आपल्या जु न्या बुटांिा जोड टाकून चदला होता, तो अनायासेंि

आर्च्या उपयोर्ी पडला. बुटांत तळवे साफ र्ेलेला एक पायर्ोजांिा जोडही सापडला. र्ोज्यांना तळवे
नसल्यार्ुळें एकपरी बरें ि झालें होतें! कारण, जु नें धोरण न सोडतां होता होईतों ‘अप्टु डे ट फॅशन’ र्ध्यें

असण्यािा र्ाझा चविार असल्यार्ुळें, र्ी चवजार र्ूळिी थोडीशी लांडी असतांही चतला िारिार बोटें दु र्डू न

घेत असें, व अशा रीतीनें उघड्या पडले ल्या पोटऱया बूट घातल्यावरही र्ोजे हवे चततके अलर् वर ओढू न
घेऊन झांकून न टाकतां येत असत. नानांच्या उपरण्यािेंि जु ळें भावंड र्ाझ्याही कचटखांद्यावर खेळत असे.

र्ाझ्या हृदयांति घड्याळ असल्यार्ुळें बाह्यात्कारी र्ीं एक शेंडाि चखशांत लटकावून चदला होता. अथात्

या घड्याळाकडे र्ला अध्यात्र्दृष्टीनेंि पाहावें लार्त असे, हें सांर्णें नकोि. उपरण्यािे कांठ अस्ताव्यस्त
होऊं नयेत म्हणून टांिण्यांनी र्ीं त्याला लांबलिक र्ळपट्यािें स्वरूप चदलें होतें. चखशांतला हातरुर्ाल
वारंवार धुण्यािी दर्दर् पडू ं नये म्हणून त्यािी सुरेख घडी घालू न एका बाजूला चटपकार्दािा एक बेतािा

तुकडा टांिण्यांनीं अडकवून टाचकला. घार् पुसते वेळीं अथाति र्ीं चटपकार्दािा उपयोर् करून

हातरुर्ाल जशािा तसा ठे वींत असे. याप्रर्ाणें काळे बूट, पांढरे पायर्ोजे, खाकी तुर्ान, तांबडा कोट आचण
चपवळी पर्डी, अशा चवचधध रंर्ािा साज घातल्यावर र्ी अक्षरशः पंिरंर्ी पोपटाप्रर्ाणें चदसत असें, व

कधींकधीं तर उपरणें र्ळयाभोंवतीं र्ुंडाळू न ऐटीनें दोन्ही सोर्े टाकून कंठ फुटल्यािी खूणही पटवून दे त
असे.

‘एक नूर अदर्ी और दस नूर कपडा’ असें म्हणतात तें कांहीं खोटें नाहीं! कारण, एकि कतबूनाना,

पण कपड्यांत जराजरा फेर केला, कीं चनरचनराळे चदसूं लार्त! पांढरा स्वच्छ पायघोळ अंर्रखा न

कर्रे भोंवतालिा उपरण्यािा कंबरपट्टा िढवून वर र्ोठें पार्ोटें ठे वलें , म्हणजे त्यांच्याकडे पाहतांि
कृष्ट्णशास्त्री चिपळू णकर, सर चदनकररावराजे राजवाडे , केरूनाना छत्रे वर्ैरे र्ेल्या शतकांतल्या त्या

र्ध्यान्हीच्या ते जोभास्करांिी आठवण होई; पर्डी काढू न पांढरा फेटा नीटनेटका बांधतांि ते ि कतबूनाना

रे ल्वेस्टे शनावरील चरफ्रेशर्े न्ट रूर्च्या दरवाज्या वरच्या ‘वेटर’ सारखे चदसूं लार्त. आचण रुर्ाल काढू न
बोडके राहतांि दे शी चर्शनऱयांसारखे चदसत; रुर्ाल जरासा अस्ताव्यस्त बांधून र्ादीवर बसतांि

अयोध्येच्या नबाबासारखे ककवा र्शीर उल्र्ुल्कासारखे शोभूं लार्त. र्ीसुद्धां कर्रे ला उपरणें र्ुंडाळू न व बूट
काढू न उभा राहतांि र्ाडीर्ार्ें उभ्या राहणाऱया ‘सइसा’ सारखा चदसत असें.

र्ाझें ऑपरे शन व आर्िे पोषाख होईपयंत र्ेलेला वेळ आम्हीं पूवुतयारीच्या चकरकोळ बाबती

उरकून घेण्यांत घालचवला. पूवुतयारींत कोणतेंही न्यून म्हणून राहू ं द्यावयािें नाहीं, अशी आर्िी

भीष्ट्र्प्रचतज्ञा होती. हु ं ड्या-पांड्यािें जर्ून ऐन वेळीं रक्कर् उभी करावयास अडिण पडू ं नये म्हणून

आबाभटजींना र्ांवीं पाठवून नानांच्या स्थावरजंर्र् चर्ळकतीिें तपशीलवार टांिण व खतेंपत्रें आणचवलीं
होतीं. खानेसुर्ारीच्या ऑचफसांत जाऊन कहदु स्थानांतील लहानर्ोठ्या अचववाचहत कहदु लोकांिा नक्की
आंकडा आणचवला. भद्रे श्वर दीचक्षतांिा पुण्यांतला सारा र्ोतावळा जर्वून वरसंशोधनाथु दाही चदशांकडे

उधळू न चदला. तर्ार् न्हावी लोकांना हजार्ती करतांना आपापल्या यजर्ानांजवळ आर्च्याबद्दल र्ोष्टी
काढण्यािी पर्ारी कार्चर्री सांर्न
ू टाचकली; ठळक अक्षरांत काचढले ल्या िार चशळांच्या र्ोठर्ोठ्या
जाचहराती झाडू न साऱया चभताडांवरून बुरुजांवरून फडकवून चदल्या. जाचहरातींतील र्जकूर :—
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या जाचहरातीनें पुणें शहरभर आर्िें नांव ज्याच्या त्याच्या तोंडीं झालें . लार्लीि आम्हीं त्यांच्याही

पुढें जाऊन चठकचठकाणच्या वृिपत्रांतून व र्ाचसक पुस्तकांतूनही पुढील आशयािी जाचहरात झळकावयास
लाचवली.

लग्नास तयार!
वर पाचहजे! वधूपक्षािी कसलीही अट नाहीं!! र्ुलर्ी उिर्, सुरेख, नाकींडोळीं नीटस. वयानें

चतच्या पाठच्या भावापेक्षां थोडी र्ोठी. शरीरानें सुदृढ, बाळबोध वळणािी. हु ं डा भरपूर. पचत्रका हव्या
चततक्या. र्ुलीच्या सौंदयािी आम्हींि तारीफ करण्यांत अथु नाहीं. अर्दीं जन्र्ांधानेंसुद्धा (चतच्या रूपानें

िचकत होऊन शून्यदृष्टीनें चतजकडे पाहात रहावें. दोन र्ुली एकदर् करणारास एक र्ुलर्ी इनार्! ही
सवलत कतबूनानांच्या धाकट्या िारी र्ुलींिीं लग्नें होईपयंत दे ण्यांत येईल! त्वरा करा! तीन चदवसांत
हटकून लग्न.

र्रजूंनीं खालीं सही करणारास सर्क्ष भेटावें, अर्र बाजूस चदले ल्या पत्त्यावर पत्रव्यवहार करावा.

टपालं हशील र्ाफ.

तारे िा पिा : ‘बाळक्या’
टे चलफोन नंबर :- ११ ॥

ग्रार्ोफोन नंबर :- २0३४२१७

बाळकरार् र्णेश
पिा :--घर नंबर १0९
र्ुरुवार पेठ, पुणे.

जाचहरातीिा र्सुदा पाहू न नाना चनहायत खूप झाले ; परंतु र्ुलीच्या सौंदयाच्या उल्लेखाबद्दल र्ात्र

ते जरा कि खाऊं लार्ले . ते व्हां र्ीं त्यांिी सर्जूत केली कीं, “नाना, हा जाचहरातींिा काळ आहे !

आजकाल जाचहरातींतून अिुक र्ुणकारी औषधांिी भपकेदार वणुनें येतात, त्यांच्यांत औषधापुरतें तरी सत्य

सांपडण्यासारखें असतें काय? र्र् आपल्यालाि लोकांच्या भोळे पणािा फायदा घ्यावयाला कोणती हरकत
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आहे ?”
याप्रर्ाणें सवुतोपरी तयारी झाल्यावर आर्िी र्ाडी दररोज सकाळपासून संध्याकाळपयंत पुणें

शहराच्या पेठांपेठांतून, आळीआळींतून आचण र्ल्लीर्ल्लींतून चफरूं लार्ली. पुणें शहराच्या या चदस्ग्वजयांत
आम्हांला काय काय अनु भव आले त्यािी र्ाचहती पुढील खेपेस दे ण्यािें (कोणीं न र्ार्तांि) अचभविन
दे ऊन तूतु वािकांिी रजा घेतों.

❧❧❧
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लग्न मोडण्याचीं कारणें
“आिां एक हवचार, कोणी नवरा; त्याशीं समपूप मिणें ।”
र्ानवी बुद्धीच्या आटोक्यात येणाऱया कोणत्याही चवषयाच्या ज्ञानािीं, सार्ान्यतः ताचत्त्वक

(Theoretical) व व्यावहाचरक (Practical) अशीं दोन अंर्े असतात. यांपैकी कोणत्याही एकािाि पचरिय
होऊन भार्त नाहीं. त्यांपक
ै ीं कोणतेंही एक दु सऱयावांिून भटकतांना चदसलें , म्हणजे चवरहावस्थेंतील

प्रणयीजनाप्रर्ाणें बेवकूब ठरून तें उपहासाला पात्र होतें. पचहल्याला ‘पुस्तकी चवद्या’ हें नांव चर्ळू न
दु सऱयािी आडर्ुठेपणांत जर्ा होते. ‘बारीक तांदुळ चततके िांर्ले ’, हें पुस्तकी सूत्र पाठ म्हणणारा

पक्वपंचडत व्यावहाचरक ज्ञानाच्या अभावीं, बारकांतले बारीक तांदूळ म्हणून कण्याि घेऊन घरीं येतो!

पोहण्याच्या पुस्तकांतील चनयर् हृदयांत सांठवून, सर्ोर र्ोठ्या र्े जावर ठे वले ल्या बशीभर पाण्यांतल्या

बेडकाबरहु कूर् हातपाय पाखडणारा चततीषुु बारा वषे असें अध्ययन करूनही शेवटीं स्नान कचरतांना झोंक
जाऊन बादलीभर पाण्यांत बुडून र्े ल्यास नवल नाहीं! िोवीस वषांच्या एका नवरदे वाऐवजीं बाराबारा वषािे
दोन चविवे िालतील ककवा नाहीं, ही शंका काढणारें डोकेंही केवळ एकांर्ी ज्ञानानेंि एकीकडे कलतें झालें

असलें पाचहजे. उलटपक्षीं, संथपणें िाकूनें पोट चिरून, वाढले ली पानथरी वेतािी कापून पुन्हा जार्च्या
जार्ीं चिकटवून िांर्ल्या लडीच्या दोऱयानें पोट चशवून जसेंच्या तसें आर्बंद केलें असतांही रोर्ी

र्े ल्याबद्दल आियुिचकत होणारा नाकाडोळयािा वैदू ताचत्त्वक ज्ञानािें अज्ञान दाखचवतो. तात्पयु, ज्ञानाच्या
या दोन्ही बाजू र्नु ष्ट्याला अवर्त असल्याखेरीज कोणत्याही बाबतींत त्यािी खरी वाहवा होत नाहीं; आचण
याि कारणार्ुळें, पचहल्या ले खांकांत वर संशोधनािें ताचत्त्वक ज्ञान वािकां पुढें ठे वन
ू , र्ार्ील खेपेला कबूल
केल्याप्रर्ाणें प्रस्तुत ज्ञानािी व्यवहारांत अंर्लबजावणी कशी होते, हें सांर्ण्यािा र्नसुबा आहे .

र्ांवांत नवीन चदसूं लार्णाऱया कोणत्याही र्ोष्टीिी र्ांवर्ुंडांकडू न पचहली हजेरी होते , व पुढें चशष्ट

लोक चतिी संभावना कचरतात, हा सावुचत्रक चनयर्ि आहे . आर्िी र्ाडीही या चनयर्ाला अपवादभूत झाली

नाहीं. र्ाडीरस्त्यानें पुणें शहराच्या सरहद्दीजवळ येऊन ठे पतांि आम्हां कहदु लोकांच्या उपजत
व्यवहारबुद्धीला अनु सरून, आर्च्या भरल्या र्ाडीिी जकात िुकवून टोलनाक्यावरून राजरोस कसें जावें

यािा आम्ही चविार करूं लार्लों. हर्रस्ता सोडू न र्ाडी टोलनाक्याच्या पाठीकडू न नेऊन थोड्या अंतरावर
र्ेल्यावर रस्त्याला चर्ळवून घ्यावी, असें र्ाझें र्त होतें; सवुजनांनीं शक्य चततका बोजा खांद्यावर घेऊन
िालत र्ेल्यानें चरकाम्या र्ाडीला जकात पडणार नाहीं, असें नानांिे म्हणणें पडलें ; आचण एखाद्यानें पुढें

जाऊन नाकेदाराला पानतंबाखूच्या नादांत र्ुंतवून र्ाडी र्ुकाट्यानें हाकून न्यावी, असा र्चनर्ी कावा
आबाभटजी सुिवीत होते. या र्चनर्ी काव्यांत पुढाकार घेऊन नाकेदाराशीं जाऊन चभडण्यांत आबांिा एक
तलफ भार्चवण्यापुरता आपलपोटे पणािाि हे तु होता, हें सांर्णें नकोि! बराि वेळ भवचत न भवचत
होऊनही आर्िें एकर्त होईना. अखेर या चतरंर्ी सार्न्याच्या भरांत वादचवषयक लबाडीिाही चवसर पडू न
आम्ही र्ोठर्ोठ्यानें वादचववाद करावयाला लार्तांि हळु हळू आर्च्याभोंवतीं र्ांवर्ुड
ं ांिे एक भरीव कडें

जर्ूं लार्लें , आचण त्यांच्यांत आर्च्याबद्दल हर्रीतुर्रीिी कुजबुज सुरू झाली. र्ाडींतल्या सार्ानाच्या
चवचवधते र्ुळें आर्च्याबद्दल त्या लोकांिी भलतीि सर्जूत, झाल्यास तींत आियु वाटण्यािें कारण नाहीं.
त्यांतील अर्दीं र्ार्ासले ला वर्ु, आम्हांला ‘खचजनदार संर्ीत र्ंडळी’ च्या जार्दारखाऱयांतींल रत्नें

ठरचवण्यािा प्रयत्न करीत असून, दु सरा पक्ष एका स्त्री-संर्ीत नाटक र्ंडळींतून फुटू न नवीन र्ंडळी

काढल्यािें श्रेय आर्च्या पदरीं बांधीत होता. खोबरे ल ते लानें िबिबले ल्या आचण बऱयाि वाढले ल्या केंसांिा
ठकीच्या र्ानेपेक्षांही चतकुस भांर् काढणाऱया, आचण घरीं धुतल्यार्ुळें म्हाताऱया र्ाणसाच्या िेहऱयाप्रर्ाणें

अनु क्रम

सुरकुतले ल्या खचर्सावर चबनर्ुड्यांिा र्ळकट पांढरा अंर्रखा घालणाऱया एका र्ुलानें तर
स्त्री-संर्ीतवाल्या पक्षाला जोरािा दु जोरा दे ऊन, र्ेल्या र्चहन्यांत र्ुंबई र्ुक्कार्ीं, कतबूनाना ‘र्ृच्छकचटकां’त
र्ांर्ािें, र्ला ‘सत्य-चवजयां’त भुतािें आचण आबाभटजींना ‘रार्राज्यचवयोर्ां’त र्ंथरे िें कार् करतांना

पाचहल्यािें प्रचतज्ञेवर सांचर्तलें ! शेवटीं, त्यानें स्वतः आबांवर र्ंडेऱयांिा वषाव केल्यािें सांर्तांि सवांिी
खात्री होऊन आम्ही एकर्तानें एका नाटक र्ंडळीिे िालक व र्ालक ठरलों. जातां जातां एका धाडशी

इसर्ानें पुण्यास आर्िा पचहला खेळ कोणता व कधीं होणार, एवढें चविारण्यापलीकडे यानंतर कांहीं चवशेष

घडलें नाहीं. डाव्या चर्शीला िाई लार्ल्यार्ुळें आले ला तोंडािा चवदू पणा घालचवण्यासाठीं आबाभटजी
क्षौरकर्ाच्या धार्मर्क सवलतीिा फायदा घेत असल्यार्ुळें त्यांना र्ंथरे िें सोंर् करण्यािें प्रायचिि चर्ळालें

असावें, असें आम्ही ते व्हांि तरकलों. प्रायचििार्ुळें क्षौर करण्याऐवजीं क्षौरार्ुळें प्रायचिि भोर्ण्यािा हा
प्रसंर् आबाभटजींना र्ात्र फारसा रुिला नाहीं, असें त्यांनी र्ंथरे च्या सवाई हावभावांनी आर्च्या

चनदशुनाला आणून चदलें , अखेर अशा प्रकारच्या चिचकत्सेला चभऊन जकातीिा लकडा िुकचवण्यापेक्षां
आधीं या र्ांवर्ुंडांिा लकडा िुकचवले ला बरा, अशा चविारानें आम्हीं जकातीिी भरपाई करून र्ाडी
एकदांिी र्ांवांत आणली.

आर्च्या आर्र्नािी कारणासकट प्रचसचद्ध साऱया शहरभर होण्यासाठीं आम्हीं काय काय प्रयत्न

केले , त्यांिे थोडें सें चदग्दशुन र्ेल्या खेपेला केले लें ि आहे . कांहीं चदवस पुण्यास घालचवल्यानंतर प्रचसद्धीिे

एकदोन ठळक र्ार्ु राचहले होते, त्यांिाही उपयोर् करून घेतला. रस्त्यांत दोन र्ाणसें एकर्ेकांशीं
भांडतांना दृष्टीला पडलीं, म्हणजे चरकार्टे कड्या िौकसांिी त्यांच्याभोंवतीं केवढी र्दी जर्ते, यािा

अंदाज होतांि, नाना, आबाभटजी व र्ी आपसांत जोड्या ठरवून वेळीं-अवेळीं भरिवाठ्यावर लटकीं
भांडणें चनकरानें भांडून र्धून र्धून आर्च्या नांवांिा भरपूर उल्लेख करूं लार्लों. र्ात्र, या सवु भांडणांतून
‘ठकीचें लग्न’ हें एकि कारण ठे वण्याबद्दल आम्ही कांटेतोल सावधचर्री ठे वीत होतों! या र्ार्ानें साऱया
शहरािी आर्च्याशीं तोंडओळख झाली.

याप्रर्ाणें जय्यत तयारी झाल्यावर आम्हीं प्रत्यक्ष कायाला सुरुवात केली. सकाळपासून

संध्याकाळपयंत आर्िी ही फेरणी सारखी िालूं असे. शाळा, कॉले जें, ऑचफसें, किेऱया, हॉटे लें, दवाखाने,

चफरावयाला जाण्याच्या जार्ा, नदीकांठ, तालर्ीं, आखाडे , दे वळें , बाजारिौक, चर्रण्या, कारखाने,
व्याख्यानस्थळें , नाटकर्ृहें, खाणावळी–सारांश, जेथें जेथें तरुण र्ंडळी येण्यािा संभव असतो, ते थें ते थें

जाऊन वरािा तपास करण्यािा धूर्धडाका र्ांडला. आर्िी चवशेष र्दार शाळांवर असल्यार्ुळें सवु

प्रकारच्या शाळांिी हचजरी घेण्यािी आम्हीं चशकस्त केली. र्राठी शाळा, इंग्रजी शाळा यांपासून तहत
वेदशाळा, वेधशाळांपयंत झाडू न साऱया शाळा, पालथया घातल्या; धर्ुशाळासुद्धां आम्हीं सोडल्या नाहींत.

येरवड्याच्या बेकार र्ुलांच्या शाळें तूनसुद्धां एक िक्कर घेऊन येण्यास िुकलों नाहीं. इतकेंि नव्हें , तर एका
आचदतवारीं तर शाळांना सुट्टी असल्यार्ुळें शेवटीं पांजरपोळांतील र्ोशाळासुद्धां आम्हीं नजरे खालीं घातली.

या शेवटच्या शाळें त एक चवशेष आढळू न आला तो नर्ूद केल्यावांिन
ू राहवत नाहीं. इतर प्रकारच्या
शाळांतील चवद्याथी बुचद्धबळाच्या बाबतींत बहु तेक या शाळें तल्या रचहवाशांच्या लायकीिे असूनही त्यांिी
हु ं ड्यािी धांव हजारपांिशांच्या पैकीं असावयािी, आचण या शाळें त र्ात्र हु ं ड्यािी हु ं डी पांिपन्नासापलीकडे

जातांना चदसली नाहीं; तथाचप होतां होईतों दोन पायांिें जनावरि र्ांठण्यािा आर्िा संकल्प असल्यार्ुळें,

र्ोशाळें तल्या स्वस्ताईिा फायदा आम्हांला घेतां येईना. दवाखान्यांिीही अशीि चशरर्णती करण्यािा ठराव

केल्यार्ुळें आम्हांला शेवटीं वेड्यांच्या दवाखान्यांतही र्ुलांिी िौकशी करण्यासाठीं चशरकाव करण्यािा
प्रयत्न करावा लार्ला. आर्च्या येण्यािें कारण ऐकतांि आर्च्या इच्छे बरहु कूर् त्या दवाखान्यावरच्या
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अचधकारी लोकांनीं आम्हांला आत चशरण्यािी परवानर्ी चदली; परंतु त्यांच्या एकंदर झोकावरून त्या

दवाखान्याशीं आर्िा चनराळयाि प्रकारिा संबंध जोडण्यािा त्यांिा र्ानस आर्च्या ताबडतोब लक्षांत

आला. र्ुलीिें लग्न जर्चवण्याच्या नादानें आर्िी र्ाथीं चफरल्यािा आरोप आर्च्या र्ाथीं र्ारून, आम्हीं
त्यांच्या त्या सर्ाजाचवरुद्ध र्डबड करतांि चवशेष खात्री झाल्यार्ुळें आर्िे र्ेंदू तपासण्यासाठी त्यांनीं
आर्िी थोरल्या दवाखान्यांत रवानर्ी केली. ते थें सुद्धां नानांच्या फाजील आचवभावांर्ुळें व आबाभटजींच्या

िेहऱयावरील सफै चवकारशून्यते र्ुळें थोरल्या डॉक्टरसाहे बांिीही आर्च्याबद्दल नजर चफरले ली चदसूं

लार्ली. तरी बरें झालें , र्ला ऐन वेळीं बुचद्ध सुिली! नाहीं तर नानांनीं आणखी एक घोंटाळा करून ठे वला
असता. डॉक्टरर्जकूर नानांिा र्ेंदू तपाशीत असतां त्यांिें डोकें एका तरुण चवद्याथयानें धरून ठे वलें होतें.

ते वढ्ांत नानांनीं त्यािे पाय धरून पोरीला पदरांत घेण्यािी चवनंती करावयास सुरुवात केली: परंतु या
चवनंतीिा िालू तपासणीवर फारि अचनष्ट पचरणार् होईल, हें लक्षांत येतांि र्ीं नानांना दटाचवलें . अखेर
डॉक्टर-साहे बांनीं आर्िा र्ेंदू शाबूत आहें , असें ठरवून आम्हांला सोडू न चदलें , आचण सतत तीन वषे

र्ुलीच्या लग्नाच्या चववेिनेंत असूनही आम्ही खरे खरे वेडे कसे ठरलों नाहीं, याबद्दल आियु करीत आम्ही
घराकडे वळलो. चविारांतीं डॉक्टरी चवद्येवरिा र्ाझा चवश्वास पार उडाला.

या सुर्ाराला पुणें शहरांत आर्च्यासारखे अनेक ते लंर् चभक्षुक अनेक चठकाणांहून येऊन

वरसंशोधनािा खटाटोप करीत होते. वऱहाडांतून आले ले एक र्ृहस्थ कोणाशीं ओळखपाळख नसल्यार्ुळें
एखाद्या िुकले ल्या वाटसराप्रर्ाणें रोज वािनालयांत जाऊन बसत, व आल्यार्ेल्याजवळ र्ुलािी िौकशी

करीत. एक कुलीन र्राठे र्ृहस्थ कॉले जांतल्या एका स्थळाच्या नादीं भरून सारखे हे लपाटे घालीत होते.

सदर स्थळाच्या व त्यांच्या दरम्यान झाले ल्या सहार्ाहीभराच्या पत्रव्यवहारािें भलें र्ोठें बाड ते बरोबर

बाळर्ीत असत. या स्थळानें प्रथर् र्ार्ूल हु ं डा घंण्यािें कबूल करून ते पुढें सहा र्चहने सारखी
िाळवािाळव केली. व अखेर बेसुर्ार हु ं ड्याच्याि अटीर्ुळें र्ृहस्थर्जकुरांना वाटाण्याच्या अक्षता चदल्या.
या चबिाऱया थोर र्ृहस्थांनीं तो सारा पत्रव्यवहार र्ला वािून दाखचवला. त्यावरून र्ार्ासले ल्या

जातींनींसुद्धां हु ं ड्यापांड्यासारख्या बाबतींत तरी आम्हां उच्च म्हणचवणाऱया जातींच्या बरोबरीनें िालीस िाल

ठे चवली आहे , हें पाहू न र्ला साचभर्ान कौतुक वाटलें ! एक म्हातारी दे शस्थ चवधवा इतर कोणी जबाबदार
आप्तसंबध
ं ी नसल्यार्ुळें आपल्या बारा िौदा वषाच्या दोन उपवर नातींना बरोबर घेऊन साऱया र्ांवभर
भटकत होती. पोरी अर्दीं नक्षत्रासारख्या सुंदर–पण बाई पडली र्रीब! ज्याच्यात्याच्याजवळ
तोंडवेंर्ाडणी करून शेवटीं दोन र्चहन्यांच्या चरकाम्या रखडपट्टीनें कंटाळू न त्या हतभार्ी जीवानें परत

आपल्या र्ांविा रस्ता धरला. दाखचवण्यासाठीं म्हणून आणले ल्या त्या दोन सुद
ं र बाचलकांसह त्या

म्हातारीला उन्हातान्हांतून दारोदार उं बरठे चझजचवतांना पाचहलें , म्हणजे आर्च्या वैवाचहक िालीरीतींबद्दल
र्ला र्ोठा अचभर्ान वाटे ! आम्ही आर्च्या बायकांना घरांति कोंडू न ठे वतों, त्यांच्या शहाणपणाला

िुलखंडांति होर्ून टाकतों, वर्ैरे बाप्कळ बडबड करणाऱया िारर्ट सुधारकांनीं या र्ोष्टींकडे जरूर लक्ष

द्यावें. त्या आईच्या शहाणपणाला र्ांवर्न्ना र्ोकळें सोडू न व चत्रखंड धुंडाळायला लावून सारी र्ंर्त

चनर्मवकार र्नानें पाहणाऱया सर्ाजानें बायकांवर आणखी कोणतीं जबाबदारीिीं कार्ें टाकावयाला
पाचहजेत?

र्ुली दाखवायला नेण्यािी वचहवाटही चवचवध रूपािी आहे . कोठें बापाच्या चर्त्राच्या कारकुनानें

वधूपक्षाच्या उपाध्यायािी टापशी पाहू नही र्ुलर्ी पाहण्यािा कायुभार् उरकतो, तर कोठें स्वतः र्ुलर्ा
आपल्या इष्टचर्त्रांच्या उपदे शर्ंडळा- (Board of advisers) सह र्ुलीिी र्ानचसक व शारीचरक व्यंर्ांबद्दल
कसून खातरी करून घेतो. र्ुलीिी परीक्षा घेण्यािे जु न्या वळणािे र्ार्ु इथूनचतथून र्चनर्ी काव्यािे
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असतात. कणेंचद्रयािी परीक्षा हलक्या आवाजांत एखादें कार् सांर्ून घेण्यांत येते. डोळयांिी परीक्षा
घेण्यासाठीं भातकुणांतून दोरा ओवावयाला सांर्ण्यािी वचहवाट आहे . अलीकडे सुधारले ल्या रीतीप्रर्ाणें हे

र्ार्ु र्ार्ें पडू न वािन, संभाषण आचण चवशेषतः रूपचनरीक्षण या र्ोष्टींवरि चवशेष चभस्त ठे वण्यांत येते. कधीं

र्ुलर्ी पाहावयाला र्ुलीच्या घरीं येतात, तर कधीं र्ुलीला घेऊन र्ांवपरर्ांव करावे लार्तात.
आर्च्याप्रर्ाणें चकत्येक र्रजवंत, कोणी चखशांत र्ुलीिा फोटो घेऊन तर कोणी र्ुलर्ीि खांकोटीला

र्ारून चफरत असले ले आम्हांला चठकचठकाणीं आढळू न येत. स्वतः र्ुलानेंि–त्यांतल्या त्यांत जरा
चशकले ल्या र्ुलानें र्ुलर्ी पाहण्यािा प्रसंर् आला म्हणजे एखाद्या वेळीं र्ोठे र्ासले वाईक प्रकार नजरे ला
पडतात. आपल्यापुढें र्ुडघ्यांत र्ान घालू न बसले ल्या त्या हतभार्ी प्राण्यािी जी हे टाळणी िालते आचण जें
अनादरपूवुफ चफचदचफदी हांसणें उकळतें, तें पाहू न त्या िढे ल िटोरािा व त्याच्या सल्लार्ारर्ंडळािा

चतटकारा आल्यावांिून राहत नाहीं. त्या वेळीं स्वतःिी बुचद्धर्िा व िाणाक्षपणा दाखचवण्यासाठीं त्या र्रीब
जनावरावर वाटे ल त्या प्रश्रांिा र्ारा होतो. या बाबतींतील कांहीं कांहीं आिरट व अत्यंत कनद्य प्रकार
वेळोवेळीं पाचहल्यावरही त्यांबद्दल दोन शब्द चलचहल्यावांिन
ू कसें राहावेल? अशा अवघड परीक्षेंत

सांपडले ल्या त्या र्ुक्या अभुकाच्या र्नािी काय दशा होत असेल बरें ! ‘अडकली गाय आहण फटके खाय!’

अशा वृिीनें धरणीर्ाते ला दु भर्
ं व्हावयाला– आपल्या हृदयाप्रर्ाणेंि दु भर्
ं व्हावयाला– ती चवनवीत नसेल
काय? बाजारांत आठबारा आण्यांिी चनजीव बाहु ली चवकत घेण्यापूवी ती पाहतांना चतच्या कपड्यांना र्ळके

हात व लावण्यािी आम्ही जपून सावधचर्री घेतों आचण जन्र्ािी सोबतीण पाहतांना चतच्या हृदयाच्याही

किध्यापांध्या करतांना आम्ही र्ार्ेपढ
ु ें पाहत नाहीं! र्ाझ्या दयाशील वािकभचर्नींनो! स्त्रीजातीिा अचभर्ान
धरा! अर्दी नाइलाजार्ुळें का होईना– पण अशा रीतीनें आपल्या पोटच्या र्ोळयािें प्रदशुन करावयाला

तयार होणाऱया ‘घर’ च्या र्ंडळींच्या आड या, आचण दु सऱयाच्या आंतड्यांिी अशी हे टाळणी करावयास

सरसावणाऱया आपल्या उच्छृंखल र्ुलांभावांना आळा घाला! वर जे दोन शब्द चलचहले , ते तुर्च्या पचवत्र
नांवािा उपर्दु करण्यासाठीं नाहींत; तर त्याच्याशीं दांडर्ाई करणाऱया हु च्चपणाला हाणून पाडण्यासाठींि!
ज्या र्ंर्लर्यी र्ूतीला ‘र्ृहदे वता’ म्हणून घरांत आणावयािी, चतला पाहतांना भांबुड्याच्या र्ुरांच्या

बाजारांत र्ाई-म्हशींिी खरे दी करतांना दाखचवण्यांत येणारी आस्था व पूज्यबुचद्धही ज्या कांहीं नरपशूच्ं या

ठायीं चदसून येत नाहीं, त्यांिा उल्लेख िांर्ल्या रीतीनें करावयािा तरी कसा? त्यािप्रर्ाणें वधूवरांच्या

जाचहराती लावण्यािी अपर्ानास्पद व हलकेपणािी िाल प्रिारांत येण्यािा उपजता आरंभ होत आहे , तोंि
चतिी पीछे हाट करण्यासाठीं जर अंर्ळ कडक थट्टा केली, तर तीर्ुळें फाजील सभ्य नाकांनीं र्ुरडीवर
र्ुरडी पलटचवल्या तरी हरकत नाहीं; पण भचर्नींनो! तुम्ही तरी चबिाऱया बाळकरार्ाच्या हे तूिा चवपयासानें

अथु करणार नाहीं, असा भंरवसा आहे . जीवाभावाच्या र्ोलाच्या पोटच्या र्ोळयाच्या नांवाच्या,
दीडदर्डीच्या औषधांच्या र्ोळयांप्रर्ाणें, खरे दीचवक्रीसाठीं जाचहराती लार्ले ल्या तुम्हांला तरी आवडतील
काय?

युचनव्हर्मसटीच्या र्ंडपांतून अवघड ‘पेपर’ र्ुळें अधीर्ुधी र्िांडी खाऊन बाहे र चनघाले ले चवद्याथी

ज्याप्रर्ाणें आशावादीपणानें आपल्या सजातीयांशी आपापल्या प्रश्नांिीं उिरें ताडू न पाहतात, त्याप्रर्ाणें

आर्च्यांत व वरील र्ंडळींतही वरसंशोधनाबद्दल चविारपूस व वाटाघाट होत असे. आर्च्या र्ानानें त्या

लोकांनीं स्वतःच्या प्रचसद्धीसाठीं केले ले प्रयत्न आम्हांला अर्दीं कर्कुवतपणािे वाटत. आर्िा खाक्या
अर्दींि चनराळा! आपल्या हे तूच्या प्रचसद्धीसाठीं कोणतीही र्ोष्ट करावयाला कसूर म्हणून करावयािी

नाहीं, हा आर्िा बाणा होता. दु कानदाराच्या दारावरील पाट्या पाहतांि आर्च्याही दरवाजावर आम्हीं
‘बाळकरार् आचण र्ंडळी’ िी एक पाटी लटकावून चदली. नार्रर्ंडळा (Municipal committee) च्या
चनवडणुकीच्या वेळीं चनरचनराळे उर्े दवार आपापल्या र्तदारांिी नेआण करण्यासाठीं र्ुंतचवले ल्या तांग्यांवर
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स्व्हक्टोचरयांवर आपापल्या नांवांच्या पाट्या लावतात; हें पाहतांि आर्च्या र्ाडीच्या तट्ट्यालाही आम्हीं

आर्िी पाटी लोंबकळवून चदली. फार काय सांर्ावे, एका चठकाणीं ओळख पटचवण्यासाठीं भांबुराव आर्च्या
र्ांवाहू न पुण्याला आला असतां आम्हीं त्याला आणण्यासाठीं आर्िी र्ाडी स्टे शनावर नेली, व येते वेळीं

र्ाडीिे बैल सोडू न आम्हीि ती ओढावयास लार्लों. जरासा र्ाजावाजा करतांि आर्च्याभोंवती िांर्ली

र्दी जर्ली. अशा प्रकारच्या र्ाझ्या कल्पकते र्ुळें पुणें शहरांत ‘बाळकरार्’ हें नांव ज्याच्यात्याच्या तोंडीं
झालें !

र्ुलांिी िौकशी कचरतांना आम्हीं पंस्क्तप्रपंि र्ुळींि केला नाहीं व कसला संकोिही ठे वला नाहीं.

केव्हांही, कोठें ही, कोणताही तरुण दृष्टीस पडला, कीं आम्ही “यंदां कतुव्य आहे का?” “हु ं ड्यािा काय

र्ानस आहें ?” “पचत्रका पाहणार काय?” वर्ैरे प्रश्नांिा र्ारा सुरू करून थेट र्ुलर्ी दाखचवण्यापयंत
र्जल नेऊन ठे पवीत होतों. पुण्यांतल्या यच्चायावत् तरुण सृष्ट्टीला आम्ही याप्रकारें प्रश्नचिन्हांचकत करीत

िाललों होतों. चवद्यादे वीला डोक्यावर घेऊन नािणाऱया कॉले जकर तरुणांपासून तों चतला पायांखालीं
तुडचवणाऱया तालीर्बाजांपयंत, तक्क्याशीं टें कून बसले ल्या शेठजींपासून तो हॉटे लांतील कपबशा धुणाऱया

हरकाम्यापयुत, झाकीिा पोषाख करणाऱया पालखीपदस्थापासून तों तहत खाकीिा युचनफॉर्ु घालणाऱया

तांर्ेवाल्यापयंत जो जो म्हणून ‘लग्ना योग्य’ असा तरुण दृष्ट्टीला पडे , त्याला त्याला आम्ही आर्च्या

प्रश्नांच्या जाळयांत र्ुरफटवून टाकीत होतों. चकतीही नकार चर्ळाले तरी चतळर्ात्र चहय्या न खिूं दे तां,

सारख्या नेटानें चनत्य नव्या ककवा त्याि त्याि वृिपत्रांवर व र्ाचसकपुस्तकांवर आपल्या ले खांिा भचडर्ार
करणाऱया नवीन ले खकाच्या ताज्या दर्ानें आम्हीं वाटे ल त्यावर हल्ला करण्यािी चिकाटी सोचडली नाहीं.
अल्पावकाशांति आर्िी र्ाडी सवांच्या नीट लक्षांत ठसून ती सर्ोर चदसूं लार्तांि जो तो तरुण तोंड

िुकवावयाला लार्ला. प्रत्येकाला आर्िी भीचत वाटू ं लार्ली. पुढें पुढें तर तरुण र्ंडळी आर्च्या

वाऱयालाही उभी राहीनाशी झाली. रानांत पारध्यािी िाहू ल ऐकतांि झुडुपांखालीं दबा धरून बसणाऱया
सशाप्रर्ाणें, स्वैर भटकणारे तरुण आर्च्या र्ाडीिी घंटा कानीं पडतांि जार्च्या जार्ींि दडी र्ारून
बसत. कोणत्याही तरुणाच्या अंर्ीं कसलाही दांडर्ा सैतान संिारला असला, तरी आर्च्यापुढें त्यांिी
क्षणर्ात्रही र्ात्रा िालत नसे. र्ार्ूल वचहवाटीप्रर्ाणें पोरासोरी खच्िून भरले लीं पुण्यांतलीं सभास्थानें
आम्हीं आंत पाऊल टाकतांि ओसाड पडू न चजकडे चतकडे शु क्क होऊन जात असत. एखाद्या शाळे च्या

दाराशीं आर्िी र्ाडी उभी राहतांि सवु शाळाभर एकदर् शु कशु काट होऊन इन्स्पेक्टरिी तपासणी
आल्याप्रर्ाणें शाळें त शांतता होत असे. चकत्येक कच्च्या चदलािे तरुण तर रात्रींअपरात्रीं दडपल्यासारखे
होऊन आर्च्या नांवानें बरळत दिकून उठत. आर्च्या तोंडाला तोंड दे ण्यापेक्षां वाटे ल त्या संकटाला तोंड

दे ण्यािी तरुणांिी तयारी चदसूं लार्ली. एकदां तर नदींत डु ं बत असले ल्या एका तरुणानें आम्हांला घाटावर
पाहतांि तोंड िुकचवण्यासाठीं तळाशीं बुडी र्ारून कायर्िी जलसर्ाचध घेतली. खेडेर्ांवांतून काळीजकाढे

आल्यािी बातर्ी पसरली, म्हणजे पोरांिी जी पळापळ होते , तीि ‘बाळक्या आला रे आला!’ या आरोळीनें
होऊं लार्ली.

या रीतीनें चतन्हीचत्रकाळ सारखी टे हळणी िालू असतांना, आर्िे प्रयत्न सवुस्वींि फसत असत,

असें नाहीं. कधींकधीं आर्िे प्रयत्न र्ोहरण्याच्या सुर्ाराला त्यांच्यावर आभाळ येई, तर कधीं आर्च्या

प्रयत्नांिें फळ ऐन पाडाला येऊन डार्ळावयाला लार्े. एखादें लग्न जर्चवतांना चवघ्नांिें बाहु ल्य चकती
असतें, या र्ोष्टीिी आम्हांला या वेळीं िांर्ली जाणीव पडली. पचत्रकांच्या भानर्डींत एखाद्या वेळीं र्ंर्ळ
आडवा पडे , आचण एखाद्या वेळीं शनीिी साडे साती भोंवे. कधीं एकनाड येई! तर कधीं एक रास जर्ून येई.

या चठकाणीं ग्रहांिें षडाष्टक चनघावें तों त्या चठकाणीं र्ाणसांिें खडाष्टक व्हावें! कोठें दे वर्णािा
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राक्षसर्णाशीं सार्ना जुंपे, तर कोठें राक्षसर्ण र्नु ष्ट्याला चर्ळावयाला तयार होई. कोठें र्ोत्राशीं बस्तान
बसावें, तों र्ार्ािें र्ोत्र अडू न बसे! कोठें पचत्रका जर्ल्या, तर हु ं ड्यािी उडी अजीबात आर्च्या
डोक्यावरून जाई! एक चठकाणीं काय तर म्हणे, वरणभात होतो, तर दु सरीकडे बादरायणसंबंधानें परतवेल

होते. एका र्ुलानें हु ं डा घेण्यािें उदार र्नानें नाकारलें ; पण तो चवलायते ला जाऊन दोन वषें राहण्यािा
खिु र्ार्ूं लार्ला. हा खिु चदला असता तर त्यािी चवलायतेंत राहण्यािी उिर् सोय झाली असती; पण
र्र् कतबूनानांना र्ात्र कहदु स्थानांत राहावयािी सोय उरली नसती. हु ं ड्यावर असेंि पाणी सोडणारा दु सरा

एक र्हात्र्ा र्ोटरसाठीं हटू न बसला. त्याला र्ोटर घेऊन चदल्यावर सवुसंर्पचरत्यार् करून नानांना त्याि

र्ोटरीखालीं सांपडू न र्रण्याखेरीज र्त्यंतर नव्हतें! चतसऱया एका उदारधीनें हु ं ड्यापांड्याबद्दल अवाक्षर न

काढतां दोन्हीकडू न नानांनीं कायु करून घेतल्यास लग्नािी कबूलजबाबी चदली. दोन्हीकडू न लग्न
करावयाच्या प्रसंर्ीं पोरीला दू धभात घालू न चपवळी केली व र्चणर्ंर्ळसूत्र बांधलें म्हणजे आटोपलें , अशा

सर्जु तीनें या कराराला नाना ते व्हांि तयार झाले . परंतु सदर नवरदे व उच्चकुलीन असल्यार्ुळें
लग्नसर्ारंभ र्ात्र त्यांच्या इभ्रतीला साजेसा झाला पाचहजे, अशी त्यांनीं अट घातली होती. त्यांच्या

र्ानापानाबरहु कूर् खिािा कच्चा खडा पाहतांि नानांच्या पोटांत धस्स होऊन त्यांनीं तो नाद सोडू न चदला.

कारण, त्या बेतानें खिु केल्यानंतर चर्रवणुकीच्या प्रसंर्ीं नानांना चनराळा बेंडबाजा आणण्यािें प्रयोजनि
राचहलें नसतें! त्यािप्रर्ाणें एका र्ुचनर्ानें हु ं ड्याबद्दल अर्दीं चवरुद्ध बोलू न करणीपोषाखासाठीं र्ात्र एवढ्ा

जबर रकर्े िी र्ार्णी केली, कीं, ‘करणी कसाबाची व बोलणीं मानभावाचीं’ ही म्हण थोडीशी बदलू न
‘करणी जांवयाची व बोलणीं मानपानाचीं’ या स्वरूपानें लग्नकायांतून चतिा उपयोर् करावा, असें र्ला
वाटू ं लार्लें . स्वतःला पोषाख िढचवण्यांत नानांना साफ नार्चवण्यािा त्यािा चनधार झाले ला चदसत होता.

याप्रर्ाणें बेसुर्ार र्ार्ण्या र्ार्तांना भावी बायकोच्या बापािा र्ाल म्हणजे आपल्याि बापािा र्ाल, अशी या
िढे ल कणांिी सर्जूत झाले ली चदसून येते. एका चठकाणीं सवु र्ोष्टी यथासांर् जु ळून शेवटीं र्ुलानें आपलें

लग्न पूवीि झाल्यािें सांर्ून टाकलें . दु सऱया एका आिरटानें सारें ठरवून अखेर आपली भलतीि जात
असल्यािें सांचर्तलें . चतसऱया एका फारि जु न्या– अर्दीं बुरसले ल्या– वळणाच्या र्नु ष्ट्यानें ठकीिी अत्यंत
धार्मर्क रीतीनें परीक्षा घेऊन लग्नाला प्रथर् रुकार चदला. अर्दीं र्नूच्या विनाप्रर्ाणें र्ुलीला तारांपैकीं,

नद्यांपैकी ककवा फुलांपैकीं नाव ठे वले लें नाहीं, हें सुद्धां या धर्ुर्ूतीनें िौकस रीतीनें पाहू न घेतले . हें स्थळ

जवळजवळ कायर्िें ठरल्यासारखें झाल्यार्ुळें ठकीिें अर्दीं जाडें भरडें रासवट नांव ठे वल्याबद्दल आम्ही
आपल्याला धन्यवाद दे ऊं अर्लों; परंतु अखेर, र्ुलर्ी बसली म्हणजे चतिे र्ोकळे केंस जचर्नीला

लार्तात, आचण हें लक्षण र्ाहे रकरांना वाईट असतें, अशा रूढ कारणार्ुळें त्याच्या घरच्या बायकांनीं लग्न

र्ोडू न काचढलें ! र्ाहे रकरांना वाईट असले ल्या लक्षणार्ुळें भावी सासरकरांनीं पोर नाकारणें, आचण
जचर्नीवर लोंबणाऱया केंसांर्ुळें र्ाहे रकरांिा सत्यानाश होणें, या दोन कायुकारणभावांत बलविर कोणता,
हें ठरचवण्यािें कार् र्ी र्ाझ्या वािकांवरि सोंपवून र्ोकळा होतों. र्ुलीिी जीभ नाकाला लार्ते ककवा

र्धलें बोट र्ार्ें वाकचवलें तर र्नर्टाला लार्तें, यासाठींसुद्धां लग्नें चफसकटल्यािीं उदाहरणें दोन जार्ीं
आढळू न आलीं. एका र्ाउलीनें तर ठकीला जेवावयाला बसवून जेवतांना र्ुलर्ी एक बोट वळवते ,

एवढ्ावरि आम्हांला चनरोप चदला. आणखी एका चठकाणीं असाि बायकांनीं र्ोडता घातला. आम्हीं सारी
इर्ारत अर्दीं कळसापयंत िढवीत नेल्यावर ऐन र्ृहप्रवेशाच्या वेळींि बायकांनीं इर्ारतीिा पायाि खिवून

टाकला. ठकीच्या र्ार्ीच्या सावत्र सख्ख्या भावजयीच्या आते बचहणीिी िुलतनणंद पचहलीं एकदोन वषे

सासरीं नांदत नव्हती, अशी चबनतारायंत्रािी बातर्ी कोठू न चर्ळाल्यार्ुळें र्ुलीच्या र्ाहे रकरांिें वळण वाईट
असल्याबद्दल सरास शेरा र्ारून त्यांनीं लग्न चफसकटवून टाकलें ! एकदां र्ुलाच्या र्ार्ाच्या

र्ोलकरणीच्या र्ुलािी व आर्च्या र्ाडीवाल्याच्या दिक बापािी एक नाड जर्ल्यार्ुळें लग्न जर्े ना, व

दु सऱयांदां तर प्रत्यक्ष र्ुलाच्या बापािी आचण आर्च्या र्ाडीच्या पवळया बैलािीि एक रास जर्ल्यार्ुळें

अनु क्रम

हातिें स्थळ दवडावें लार्लें ! अशा रीतीनें लग्नें र्ोडावयास वाटे ल तीं कारणें पुरतात, असें आर्च्या
अनु भवाला पूणुपणें येऊन िुकलें ! अखेर अखेर तर; आबाभटजींच्या कानांत अचतशय केंस असल्यार्ुळें,
र्ाझ्या एका बुटाला धोतराच्या कांठािा ले स लावले ला असल्यार्ुळें, चिर्ण्याच्या कुरळया केंसांिा योर्ानें

त्यािें डोकें उफराट्या चपसांच्या कोंबडीप्रर्ाणें चदसत असल्यार्ुळेंसुद्धां एखाद्या जवळजवळ कायर् होत
आले ल्या स्थळाखाली धरणीकंप होतो कीं काय अशीही आम्हांला भीचत वाटू ं लार्ली. आतां आणखी एका
चठकाणिा अनु भव दे ऊन लग्न चफसकटण्याच्या कारणांिी ही यादी पुरी कचरतों.

या चठकाणीं आम्हीं आर्च्या नेहर्ींच्या वचहवाटीप्रर्ाणें कुटु ं बकचबल्यासह जाऊन तळ घातला. सवु

प्रकारच्या तडजोडी होऊन अखेर र्ुलर्ी पाहण्यािा सर्ारंभ चनर्मवघ्नपणें पार पडला. र्ुलीला आई

असल्यािी साक्ष पटचवण्यासाठीं आर्च्या नूतनपचरणीत नव्या वचहनीही हजर होत्याि! सवुतोपरी पटल्यावर
उभयपक्षांकडील तयारी होऊन ‘सीर्ांतपूजना’ िा सर्ारंभही पार उरकला. र्ात्र सदर सर्ारंभाच्या वेळी

चवहीणबाईच्या नात्यानें ते थें आले ल्या नव्या वचहनींकडे पाहू न व्याह्यांनीं जरा संशययुक्त र्ुद्रेनें त्यांच्या तेथे
येण्याबद्दल कारणािी पृच्छा केली. आम्हींही चद्वर्ुचणत आियानें ‘िहू ं कडे अशीि िाल आहे , त्यांत नवल तें

कशािें?’ असें उिर दे ऊन र्ोकळे झालों. व्याही यानंतर कांहीं चवशेष बोलले नाहींत; परंतु शेवटीं

‘वाङचनियाच्या सर्ारंभासाठीं ती र्ंडळी आर्च्याकडे येतांि सारें कोंडें उलर्डलें . ठकीला वधूच्या जार्ीं
व नव्या वचहनींना चवचहणीच्या जार्ीं बसले ल्या पाहतांि व्याही ताड्वकनू उठू न उभे राचहले व चविारूं लार्ले

कीं, “या दोहोंतली तुर्िी र्ुलर्ी कोणती?” आम्हीं ठकीकडे बोट केलें आचण नव्या वचहनींिी नीट र्ाचहती
चदली. “अस्से काय? र्र् आम्ही यांनाि वधू सर्जलों. र्ुलर्ी पहावयाच्याि वेळीं तुम्हीं हें सांर्ावयास हवें

होतें. कतबूनानांच्या कुटु ं बालाि नवरीर्ुलर्ी सर्जून आम्हीं रुकार चदला. आतां या र्ुलीशीं आम्हांला लग्न
कतुव्य नाहीं.” असें सणसणीत उिर दे ऊन व्याहीर्ंडळीनें घरिा रस्ता धरला.

लग्न चफसकटण्यािीं कारणें आणखी दे त बसलों तर एक र्हाभारत रिून काढावें लार्ेल!

चदले ल्या उदाहरणांवरून हें कार् चकती चबकट आहे , यािी वािकांना कल्पना होईलि. अशा प्रकारें बहु तेक
स्थळें हातिीं र्ेल्यार्ुळें तूतु स्थलसंकोिास्तव येथेंि र्ुक्कार् करणें भार् पडत आहे . पुढील खेपेला ठकीच्या

लग्नासाठीं केले ल्या र्ोचहर्ेंतील ठळक स्वाऱयांिी सचवस्तर र्ाचहती दे ऊन अखेर ठकीिें लग्न एका

आकस्स्र्क कारणार्ुळें कसें अिानक जर्ून आलें , तें सांर्ण्यािा संकल्प आहे . सत्यसंकल्पाचा िंािा
भगवान्!

❧❧❧
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स्वयंपाकघरांिील गोष्ठी
“राष्ट्रािें खरें जीवन स्वयंपाकघरावरि अवलं बून आहे .”

—स्वामी हववेकानंिं

“फ्रान्सच्या कसहासनावरून पदच्युत झाल्याबरोबर र्ाझ्या र्ुलानें भटारखाना उघडावा; म्हणजे

त्याला अन्नािा तुटवडा पडणार नाहीं.”

—ने पोहलयन बोनापाटप चा आपल्या मुलाला उपिंे श

“प्रत्येक पुरुषानें जेवणाच्या र्ोष्टीकडे प्रथर्ि लक्ष पुरचवलें पाचहजे. र्ला जर कधींि पोटभर

जेवावयास चर्ळालें नसतें, तर र्ाझ्या हातून इतकीं पुस्तके चलहू न होण्यािा सुतराम् संभव नव्हता.”

—िबपटप स्पे न्सर

“अन्नाद्भवस्न्त भूताचन। (असतील चशतें तर जर्तील भुतें.)”

—श्रीमद्भगवद्गीिा

प्रस्तुत ले खािा र्थळा वािून लर्ेि ले खकाच्या नांवावर नजर टाकतांि र्ाझ्या साऱया

वािकभचर्नी एकदर् थबकतील, आचण र्ला स्वयंपाकघरांतून हांकलू न लावण्यािा ठराव करूं लार्तील!

र्ाझ्या भचर्नीवर्ानें आपल्या या र्रीब भावंडावर अशी आर् पाखडण्यापूवी पुढील िार शब्द वािून
पाहण्यािी कृपा करावी. र्ाझ्या सुचशचक्षत भचर्नीजनांच्या चविारशीलते िी र्ला खात्री असल्यार्ुळें, या
शब्दाकडे त्यांिें रार्ावलोकन होणार नाहीं, अशी र्ला पूणु उर्े द आहे . बाकी एखाद्या चनरक्षर बाईनें र्ात्र हे

िार शब्द वािण्यािी तसदी घेतली असती ककवा नाहीं, यािी शंकाि आहे ! बहु धा पचहल्या दोन ओळींवरि

नजर फेकून चतनें र्ाझा ले ख िुलींत टाकला असता, आचण तापले ल्या कालथयाच्या ककवा जळत्या
कोचलताच्या साहाय्यानें र्ला स्वयंपाकघरांतून चपटाळू न लावलें असते.

यद्यचप प्रत्येक सर्ाजानें आपापल्या परीनें स्त्री-पुरुषांसाठीं चभन्नचभन्न कार्ें नेर्ून चदलीं आहे त;

तथाचप प्रसंर्चवशेषीं एका र्नु ष्ट्यभेदाच्या प्राण्याला दु सऱयािें हक्क घेण्यापुरती सवलत दे ण्यांत येतें.
स्त्री-पुरुषांर्ध्यें खरोखर म्हटलें असतां ‘जो भेद चवधीनें केला’ आहे , त्यािें वाजवीपेक्षां फाजील स्पष्टीकरण
एका सुप्रचसद्ध र्राठी नाटककारानें एकाि पद्यांत केले लें वािकांच्या र्ाचहतींत असेलि. त्या व्यचतचरक्त

स्त्री-पुरुषांच्या हक्कांिें वर्ीकरण चनव्वळ र्नु ष्ट्यचनर्मर्त असून पुष्ट्कळ वेळां त्यांत अचतव्यास्प्त झाले ली चदसून

येते. सकुशीच्या रंर्णांत वाघाच्या तोंडांत र्दानी चहर्तीनें र्ान दे ऊन बायका धीट पुरुषांनाही थक्क करून
सोडतात, तर नाटकर्ृहांतल्या रंर्स्थलावरिे स्त्री नट आपल्या हावभावयुक्त र्ुरक्यांनीं वारांर्नांनाही
लज्जेनें पहावयास लावतात. एकीकडे चवश्वचवद्यालयीन उच्चतर् परीक्षांतल्या यशस्वीं उर्े दवारांच्या

नार्र्ाचलकेला आपल्या नांवांनीं नटचवणारीं अचभर्ाननीय रर्णीरत्नें आहे त, तर दु सरीकडे आपल्या

नांवाच्या िार अक्षरांसाठींसुद्धां दु सऱयािा दस्तुर ठोकून, आयुसस्ं कृतीनें चस्त्रयांसाठींि आंखले ल्या
अज्ञानवतुुलाच्या अर्दीं र्ध्यस्थानीं िर्कण्याजोर्ीं उच्च जातीिीं नररत्नेंही आहे त! लग्नप्रसंर्ीं,

अक्षतीसारख्या चर्रवणुकींत, पुरुषांिा नेहर्ींिा पुढारीपणािा र्ान आपल्याकडे घेऊन र्चहलासर्ाज

घराबाहे र पडत असतो, त्या वेळीं चरकाम्या झाले ल्या स्वयंपाकघरांत पुरुषवर्ांतल्या स्वयंसेवकांिें पथक
कार् उरकीत असतें. कधीं कधीं तर चनसर्ाच्या कृतींतसुद्धां स्त्री-पुरुषभेदाबद्दल चढलाई चदसून येते!

अनु क्रम

दाढीचर्शीला र्ुकले ले आजन्र् संन्यासी चकतीतरी वेळां दृष्टीला पडतात; आचण शारीरशास्त्रचवषयक
पुस्तकांतून दाढीचर्शीच्या झुबक्यांनीं कलं चकत झाले ल्या स्त्री-र्ुखिंद्रांिीं चित्रेंही बहु श्रत
ु वािकांनी पाचहलीं

असतील. याप्रर्ाणें स्त्री-पुरुषांनीं परस्परांना आपापल्या कायुक्षेत्रािें एखाद्या वेळीं सीर्ोल्लंघन कचरतांना
पाचहलें , तर उर्ाि हकाटी करीत बसण्यािें कारण नाहीं.

इतक्याउपरही इंग्लं डांतील िालूं बायकांच्या बंडािे प्रवेश रोज वािल्यार्ुळें आपल्या हक्कांना चवशेष

जपणाऱया एखाद्या करारी भचर्नीनें र्ला स्वयंपाकघरांत चशरण्यास र्ज्जाव केला, तर चतिेंही पुढील
युस्क्तवादानें सर्ाधान करतां येण्यासारखें आहे , चस्त्रयांना पुरुषाप्रर्ाणें चशक्षण दे वचवण्यासाठीं अट्टाहास
कचरतांना, प्रािीन आयावतातल्या स्त्री-चशक्षणािीं उदाहरणें दे ण्यासाठीं सुधारकांनीं र्ार्ी, र्ैत्रेयी यांच्याकडे

धांव घेतली, त्याप्रर्ाणें र्ाझ्या या चवधानाच्या प्रािीनतेलाही चवराटराजाच्या घरीं बल्लवािें कार् बारा र्चहने
करणाऱया भीर्ािा बळकट पाकठबा आहे . स्त्री-चशक्षणापासून सुपचरणार्ांिीि चनष्ट्पचि होते

हें

दाखचवण्यासाठीं सुधारकांना युरोपांतल्या चस्त्रयांकडे बोट दाखवावें लार्लें ; परंतु पुरुषांच्या हातून
पाकचनष्ट्पचि िांर्ली होते, यािी साक्ष र्ी दे शांतल्या दे शांत पटवून दे ईन! आज प्रत्येक श्रीर्ंताच्या घरीं

िालले ल्या अन्नयज्ञांतून होतृपदािा र्ान आम्हां पुरुषांनाि चर्ळत नाहीं काय? ‘पंचाग्ग्नसाधन करं

धू म्रपान’ अशा बाण्यानें चठकचठकाणीं बसले ले आिाऱयांिे अड्डे आजि ओस पडले आहे त काय? पेशवाईंत
पवुतीवरिे वरणािे व भाज्यांिे हौद ज्यांच्या कृतींनीं भरून चनघाले त्या वीरांच्या हातांतले झारे -पळे आज
र्ंजत पडले आहे त असें आम्हांला वाटतें काय? नाहीं भचर्नींनों, नाहीं! त्यांच्या वंशजांच्या हातांत ते

झारे पळे आज तींि कार्ें करीत आहे त! अशा प्रकारें झाऱयापळयांच्या शस्त्रास्त्रांनीं सायुध झाले ली आिारी,

पाणके, वाढपी, वाढपी आचण खटपटी यांिी ितुरंर् सेना भांर्ेनें धुंद होऊन, खोकल्याच्या कककाळया
र्ारीत व चिलर्ीच्या धुरािे लोट सोडीत, स्वयंपाकघराच्या चकल्ल्यावर आपल्या साधनांिे यशोध्वज
फडकचवण्यासाठीं सज्ज झाले असतां, तुम्ही स्वयंपाकघरािें रक्षण कसें करणार? तो पाहा, तो खटपटी वीर,

आपल्या वज्रर्ुष्टींनीं कचणक कतबून काढीत आहे ! खांद्यावर घार्र घेऊन धांव ठोकणाऱया त्या पाणीदार
वीरानें तर अंर्णांत नु सता चिखल र्ाजवून चदला आहे ! तसाि तो चतसरा वीर केळीच्या आर्ोतल्या सारखा
कापीत िालला आहे ! आचण सवांच्याही पुढे आघाडी र्ारून आर्ींत तोंड घालण्यासाठीं थेट िुलीपयंत
जाऊन चभडले ला तो जवानर्दु ब्राह्मणभाई तर आवेशाच्या एका फुंकरानें उडाले ल्या राखेच्या लोटांत पार
चदसेनासा झाला आहे ! भचर्नींनो! अजून तरी ऐका आचण आम्हां पुरुषांनाही स्वयंपाकािे सर्ान हक्क द्या!

याप्रर्ाणें साऱया पुरुषजातीसाठीं स्वयंपाकघरािीं दारें र्ोकळीं करून घेतल्यावर, र्ीं आंत पाऊल

टाकाण्यापूवी स्वतःच्या लयकीबद्दल येथें थोडीशी प्रस्तावना करणें जरूर आहे , म्हणून अर्ोदर चतकडे
वळतों.

पाकशास्त्रांतील नैपुण्याबद्दल आर्च्या घराण्यािा पूवापार लौचकक िालत आले ला आहे . आर्च्या

पंिक्रोशींत होणारीं प्रयोजनें, सहस्त्रभोजनें, श्राद्धकर्े, र्ांवजेवणें वर्ैरे लहानर्ोठ्या प्रर्ाणांिीं सावुजचनक
भोजनकायें आर्च्या घरिा एक तरी पुरुष स्वयंपाकाला असल्याखेरीज सहसा तडीला जात नसत. र्ेल्या
सात चपढ्ांत आर्च्या घरांत बायकांना स्वयंपाक करण्यािी सक्त र्नाई होती. र्ाझ्या आजोबांच्या

अर्दानीपयंत हा लौचकक अव्याहतपणें कायर् होता. र्ाझ्या वचडलांनीं र्ात्र पूवुपरंपरा सोडू न चवद्याभ्यास,

नोकरी यांसारखे नसते धंदे करण्यांत साऱया आयुष्ट्यािी र्ाती केली! र्ाझ्या आज्यानें पुण्याला एक
नर्ुनेदार खाणावळ घातली होती. चतजबद्दल लोकचप्रयता इतकी जबरदस्त वाढली होती कीं, कांहीं चवशेष
कारणाकचरतां, खाणावळीिा दरवाजा कायर्िा बंद करून एकाएकीं र्ाझे आजोबा चनघून र्ेल्यावर दु सऱया
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चदवशीं जेवणाच्या वेळीं पंस्क्तबारचर्रांिा एक तांडाच्या तांडा खाणावळीला र्राडा घालू न आपापल्या परीनें

हळहळूं लार्ला! अथात्, लोकांिा लकडा िुकचवण्यासाठीं, आजोबांना कोणाला कळचवल्यावांिून रातोरात

जावें लार्लें होतें! आपली लोकचप्रयता खरी आहे , कीं लोक नु सत्या नांवावरि जातात हें नीट अजर्ावून
पाहण्यासाठीं, आजोबांनीं पुढें एका अर्दीं अनोळखी शहरांत नांव बदलू न दु सरी खाणावळ काढली व

चतच्यांतचह अखेरीला पचहल्यासारखें नांव चर्ळचवलें . र्ाझ्या वचडलांनीं यद्यचप आपला चपढीजाद धंदा सोडू न
चदला होता, तरी र्ाझ्याबरोबर आर्च्या घराण्याच्या स्वयंपाकनैपुण्यानें पुन्हा जन्र् घेतला. र्ला
स्वयंपाकािें उपजत वेड होतें. चतसऱया-िौथया वषींि र्ाझ्या बचहणीशीं िूलबोळक्यांसाठीं भांडावयास
लार्ून र्ीं आजोबांिी प्रीचत संपादन केली. आजोबांनीं र्ला लहान लहान भांड्याकुंड्यांिा सबंध ‘सट’

आणून चदला होता. खेळांतल्या िूलबोळक्यांिा आर्च्या घराइतका र्ोठा संग्रह साऱया आळींत चर्ळू न
नव्हता! पांिव्या सहाव्या वषी तर र्ाझ्यावांिन
ू आर्च्या आळींत भातुकलीिा एकही सर्ारंभ पार पडत नसे.
या वयांत र्ी सर्वयस्क सवंर्ड्यांबरोबर उनाडण्यांत चदवस न घालचवतां. आईजवळ स्वयंपाकघरांत बसून

चतच्या भाकरी करण्याकडे , ककवा भाजी फोडणीला टाकण्याकडे , घटकाघटका लक्षपूवुक पाहत असें.
चतखटचर्ठाच्या डब्यांतून ते ते पदाथु वेळोवेळीं आईला काढू न दे ण्याच्या सरावार्ुळें तचद्वषयक
बारीकसारीक र्ाचहती र्ला त्या वेळींि झाली होती. अशा एखाद्या प्रसंर्ीं र्ाझ्याकडे पाहू न आजोबांना

र्कहवर दाटू न येई व र्ला पोटाशीं धरून ते म्हणत कीं, “वचडलानें कुलािार सोडला; पण हा र्ात्र
कुलदीपक होणार खास! बाळक्या, बेट्या, तूं र्ोठर्ोठ्या लोकांच्या घरीं चदवस काढ!”

आजोबांच्या अशा उिेजनपर शब्दांनीं र्ला स्फुरण िढू न, र्ी थोडें सें पीठ घेऊन भाकरी

करावयाला, ककवा उरापोटीं वरवंटा उिलू न कांहीतरी वांटावयाला र्ोठ्या आवेशानें सरसावत असें.

लौकरि र्ला स्वयंपाक करण्यांत बरें ि कळूं लार्लें . एकदां तर आईनें संध्याकाळिा स्वयंपाक र्ाझ्या

हातून करवून घेतला! आजोबांनीं तर त्या चदवशीं खाण्यािा असा सपाटा सुरू केला, कीं र्ाझ्या
पाककौशल्यािी बातर्ी ऐकून बाबांनीं संतापानें न जेवण्यािा चनिय जर केला नसता, तर आईसाठीं र्ार्ें
घांसभरसुद्धां अन्न उरलें नसतें! दु सऱया चदवशीं या खाण्यानें आजोबांिी पोटदु खीिी व्यथा उपटू न अखेर त्या
प्रेर्ळ म्हाताऱयािा त्यांति अंत झाला ! जातांजातां येथें एवढें सांर्णे योग्य वाटतें कीं, र्ीं केले ल्या भातािा
कपड दे ईपयंत म्हाताऱयाच्या कपडाकडे कावळयांनीं ढु ं कूनसुद्धां पाचहलें नाहीं! असो.

आज र्ला र्ाझ्या या आवडत्या चवषयासंबध
ं ीं दोन शब्द चलचहण्यािी स्फूर्मत र्ाझ्या भचर्नींिे

एतचद्वषयक ले ख वािून झाले ली आहे , हें कबूल केलें पाचहजे. सदर ले खांतून चदले लीं पक्वान्नांिीं

कांहींकांहीं नांवे पाहू न प्रथर् र्ाझें लक्ष या चवषयाकडे वळलें . या नांवांकडे लक्ष दे तांि काव्यशास्त्राप्रर्ाणेंि
पाकशास्त्रांतही काव्यालं कारांना बराि वाव चर्ळाले ला आहे , असें वरवर पाहणारालाही चदसून येईल.

‘स्वयंपाकघरा’तल्या बऱयािशा र्ोष्टींतून, ‘र्ोहन’ हा नायक असावा असें वाटतें! र्ाझ्या पाकशास्त्रांतून र्ीं
याला असूयेनें हद्दपार केल्यािें वािकांना चदसून येईलि. ‘दु धािा रस्सा’, ‘दह्यािी भाजी’, ‘कांद्याच्या

करंज्या’ ककवा ‘चतखटचर्ठाच्या र्े सूरवड्या’ हीं स्वयंपाकघरांतल्या काव्यशास्त्रांतील चवरोधाभास
अलं कारािीं उदाहरणें असून ‘भोपळयांच्या चबयांिे अनारसे’ अद्भुतरसाच्या कोटींत जर्ा होतात.

‘अचलजाबहादु र’ हें पक्वान्न वीररसािें एकलकोंडें उदाहरण असून ‘फचजता’ हें हास्यरसािें अपत्य असावें.

‘र्ुरक्की’, ‘सुरळी होळर्ी’ हीं पात्रें परभाषावािक असून संर्ीत ‘र्ृच्छकचटकां’तल्या बौद्ध चभक्षूप्रर्ाणें ककवा

‘शारदे ’तल्या र्ुसलर्ान चशपायाप्रर्ाणें हास्यरसािाि उठाव करणारीं आहे त. अशा प्रकारिी नार्ावचल

पाहू न र्ाझ्या र्ाचहतींत असले लीं आर्च्या घराण्यांतलीं चपढीजाद पाकरहस्यें वािकांच्या फायद्यासाठीं पुढें
चदले लीं आहे त. हीं पक्वान्नें चकत्येक वािकांना कदाचित् र्ाहीत असण्यािाही संभव आहे ; परंतु असे वािक
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फार थोडे ि सांपडतील अशी र्ला आशा आहे . ‘स्वयंपाकघरांतील सार्ान्य व्यवस्थे’ चवषयीं प्रथर् ‘िार
शब्द’ चलचहल्यानंतर कांहीं पक्वान्नांिी र्ाचहती दे ऊन वािकांिी सप्रेर् रजा घेण्यािा र्ाझा संकल्प आहे .
स्वयंपाकघरांिील सामान्य व्यवस्था
र्ाझ्या एका भचर्नीनें म्हटलें आहे कीं, “स्वयंपाकघरांत आधीं िांर्ला उजेड पाचहजे.” ही र्ोष्ट

अर्दीं बरोबर आहे ; परंतु या र्ोष्टीकडे चवशेष लक्ष दे ण्यािी चतिी सूिना र्ात्र र्ला कबूल नाहीं!

स्वयंपाकघरांतल्या कोणत्याि र्ोष्टीकडे अचजबात लक्ष न चदलें , म्हणजे अनायासेंि कार्ािा िांर्लाि
उजेड पडतो, हें उघड आहे . दु सऱया एका भचर्नीनें स्वयंपाकघर अर्दीं आरशासारखें स्वच्छ ठे वण्याचवषयीं
सूिना केली आहे . तीसुद्धां जराशी िुकीिीि आहे . र्ाझ्या र्तें आठपंधरा चदवसांनीं घरांतला केर काढणें

फार उिर्! अशानें वेणीफणी करतांना उघडें ि टाकून चदले लें ‘बाकस’ वेळींअवेळीं लाथाडल्यार्ुळें त्यांतून

िोहींकडे उधळले ले र्णी, चठकल्या, घुंर्ऱया ककवा याि प्रकारिें चकडू क-चर्डू क आठपंधरा चदवसांत
एखाद्या वेळीं पायदळीं सांपडू ं न पुन्हा चर्ळण्यािा संभव असतो. झाले ला केर कोंपऱयांत र्ोळा करण्यापूवी
चतकडच्या धोतराच्या ओलवतीिा बोळा एकीकडे ठे वले ला बरा; नाहींतर केरािा ले प बसून धोंतराला

लु र्ड्यािी कळा येते आचण र्र् धुणीं धुवावयाच्या वेळीं आपल्याला धोतर शोधून काढण्यासाठीं उर्ीि

घरभर येरझारा घालाव्या लार्तात. एका बाईला तर अशा रीतीनें र्डप झाले ला धोतरािा बोळा शोधून
काढण्यासाठीं ‘चतकड’च्या चखशांतलें पैशािें पाचकटसुद्धां उघडू न पाहण्यािी तकलीफ घ्यावी लार्ली!

त्यािप्रर्ाणें लोटे , र्डवे, पाट वर्ैरे इकडे चतकडे पडले ल्या चिजा केराबरोबर न जाऊं दे ण्यािी खबरदारी

घ्यावी. कारण केर भरून टाकतांना र्र् उर्ाि चजवापाड ओझें उिलावें लार्तें. र्ी तर म्हणतों, कीं रांर्तीं
पांर्तीं र्ुलेंसुद्धां केरांत जाऊं दे ऊं नयेत. कोपऱयांतून बाहे र र्डर्डतांना तीं पुन्हा केर करून ठे वतात
र्ुलांच्या बाबतींत एकंदरीनेंि जास्त लक्ष चदले लें कांहीं वाइट नाहीं. र्तवषी आर्च्या र्ावीं एका बाईनें

र्डबडींत आपलें िारपांि वषांिें चनजले लें र्ूलसुद्धां चबछान्यांत र्ुंडाळलें आचण अखेर चबछान्याच्या

वळकट्यांच्या उतरंडीखालीं तें पोर अक्षरशः िेंर्रून र्ेलें! सकाळीं झाले ली ही र्ोष्ट अकरा वाजतां
जेवते वळ
े ीं चतच्या लक्षांत आली. झाले ल्या प्रकरणांत जरासा हलर्जीपणा झाला, असें म्हणण्यािें र्ी धाडस
कचरतो. कारण, नऊ साडे नऊ वाजतांि र्ुलािी एकदां िौकशी केली असती, म्हणजे र्र् त्याच्यासाठीं

केले लें सपाट वाटीभर कण्यांिें चखर्ट फुकट र्ेलें नसतें! एवढ्ासाठींि र्ुलांकडे जरा चवशेष लक्ष
पुरचवण्यािी र्ी सूिना करीत आहें . ऐन घाईच्या वेळीं पोळी लाटतांना ककवा वरण घाटतांना सकाळ पासून
भुकेले ला बाळया सारखा रडत आला, तर त्राचसकपणानें ‘र्र र्े ल्या’ म्हणून त्याच्याकडे हातांतलें लाटणें

ककवा पळी फेंकून र्ारूं नये. संतापाच्या भरांत बाळयावरिा नेर् िुकून त्यािीं हाडें र्ोडण्याऐवजीं पाट्यावर

आपटल्यार्ुळें लाटणें ककवा पळी र्ोडू न िार आण्यांिें नु कसान झाल्यािीं अनेक उदाहरणें घडले लीं आहे त.
तसेंि घाईघाईनें भाजी चिरून झाल्यावर, रांर्तें र्ूल जवळपास असल्यास चवळीिें पातें उघडें ठे वन
ू ि

दु सऱया कार्ाला लार्ू नये. पोराच्या जातीनें सहजर्त्या हातपाय कापून घेतल्यार्ुळें पुन्हां चवळीिें कार्
लार्ल्यास धुऊन घेण्यािी यातायात करावी लार्ते. र्डबडीच्या वेळीं होतांहोईतो ‘जळळे र्े लं कारटं

‘चतकड’च्या सर्ोर आदळू न बसवावें, हें उिर्. चतकडू न ऑचफसिें कार् घरीं पाहत बसण्यािें सोंर्
िालले लें असतें, चतकडे लक्ष दे ण्यांत कांहींि अथु नाहीं. आंघोंळीला पाणी उपसून दे तांना र्ंर्ाळाच्या

तळाशीं भाताच्या चशतांिा थर बसचवण्यािी काळजी घ्यावी. पेंढ्ाच्या काड्या, कोळसे, भाजीिीं डें खें वर्ैरे
योग्य चर्श्रण असल्यानें घरांतली काडीसुद्धां फुकट जात नाहीं, अशी ‘चतकड’िी खात्री होते. जर्ल्यास
आंघोंळीिें पाणी उपसल्यावर प्रथर् केर काढावा व नंतर आंघोळीला ‘खालीं’ बोलवावें. अशा रंर्ीबेरंर्ी
पाण्यार्ुळें, आपण लु र्डें चबर्डें सुद्धां धुऊन घेतल्यािा ‘चतकडे ’ संशय येऊन उलट आपल्या कार्ािा उरक
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लक्षांत येतो आचण तळिा चशतांिा थर पाचहल्याबरोबर भात झाल्यािी खूण पटू न ‘चतकडे ’ ऑचफसांत वेळेवर
जावयाला चर्ळण्यािी खात्री वाटू ं लार्ते. वेणीफणी स्वयंपाकघरांति करण्यािा सराव ठे वला, म्हणजे र्र्

भाकरी करतांना चपठांत केंस र्ेल्यावांिून राहत नाहींत आचण अशी ‘केशाकषुणा’नें बनले ली भाकर
उभ्याओणव्यानें ताटांत टाचकली, तरी सहसा चतिे तुकडे होत नाहींत. एका भचर्नीनें सुिचवल्याप्रर्ाणें

‘वाढतांना ताटांत र्दी करूं नये, पदाथु थोडथोड्या प्रर्ाणानें वाढावे, म्हणजे ताट पाहू नि जेवणारािें

सर्ाधान होतें.’ चवशेषतः पाव्हणेरावळे असल्यास ही सूिना जरूर अर्लांत आणावी. र्ार्ून घेण्यािी सोय
नसल्यार्ुळें पाहु ण्यांना ‘ताटाकडे पाहू नि सर्ाधान’ र्ानण्यांवािून अशा प्रसंर्ीं र्त्यंतर नसतें!

यावांिून स्वयंपाकघरांतल्या साधारण व्यवस्थेखेरीज पुष्ट्कळ र्ोष्टी सांर्ण्यासारख्या आहे त; परंतु

स्थलसंकोिास्तव येथेंि आटोपतें घेऊन र्ला र्ाहीत असले ल्या र्ुख्य र्ुख्य पदाथांच्या कृचत दे ऊं लार्तों
:-

चापटपोळ्या
स्वतःच्या खेरीज दु सरी िांर्लीशी पाठ घ्यावी. आपल्या हातािी बोटें नीट पसरून हात खूप

जोरानें त्या उघड्या पाठीवर आपटावा. असेंि िारसहा वेळां करावें. िांर्ल्या िापटपोळया होतात.
धममकलाडू

वरच्याप्रर्ाणेंि, फक्त हातािी िांर्ली भक्कर् र्ूठ करावी. याि पदाथाला कोठें कोठें ‘र्ुचष्टर्ोदक’

असेंही म्हणतात. हे दोन्ही पदाथु वेळीअवेळीं र्ुलांना द्यावयाला िांर्ले असतात.
कहणक दिबणें

हव्या तशा हातानें दु सऱयावर र्ारािा वषाव केला, म्हणजे त्यािी कचणक कतबून चनघते. हें फार

आटाआटींिें पक्वान्न आहे .

हवहिणीची रे वडी
र्ोठ्या र्ानापानानें चवहीणबाईंना बसावयांस बोलवावें. शेजारच्या पाजारच्या बायकांना बोलावणें

असावेंि. र्र् वेळ पाहू न उखाळयापाखाळया काढाव्या व घालू नपाडू न बोलावयास सुरुवात करावी. चवहीण
िांर्ली तापून चनघेपयंत उणींपाणीं काढावयािें सोडू ं नये. लौकरि साऱया बाया हं सावयास लार्तात व
चवचहणीिी शोभा होऊन िांर्ली रे वडी होते. र्ात्र यांत आपल्याकडे वरर्ाईपणािें नातें असलें पाचहजे.
पोळ्या लाटणें
र्ाझ्या भचर्नींनीं या कार्ांत फारि र्यादशील वृचि ठे वल्यासारखी चदसते. पोळया, कधीं कधीं

पुऱया व सटींसार्ासीं पापड लाटण्यापलीकडे त्यांच्या र्नािी धांव जात नाहीं. खरें म्हटलें असतां सवड
सांपडल्यास कोणताही पदाथु लाटावयास र्ार्ेंपुढें पाहू ं नये! अथात्, संकोिवृिीच्या सासुरवाचशणींना या
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बाबतींत थोडें जपून वार्लें पाचहजे. त्यांनीं र्ाझ्या एका भचर्नीच्याि शब्दांत म्हणावयािें असल्यास, “पोळी
फार र्ोठी लाटू ं नये, पुरीसारखी लाटावी,” व इकडे चतकडे कोणी नाहीसें पाहू न “हलक्या हातानें

तव्यावरून काढू न घ्यावी.” ताजी चर्ळते, दु सरें काय! बाकी झाकून ठे वले ली पोळी लाटावय।ससुद्धां
हरकत नाहीं. या कार्ी तरतरीपणा चवशेष लार्तो.

बफीची चटणी
िांर्ली शेर, दीडशेर सुरती बफी घ्यावी व सहज हाताला लार्ेल अशी उघडी ठे वावी. स्वयंपाक

करतांना अर्र येतांजातां चतिा एकेक बकाणा भरीत जावें. घटकेच्या आंत सर्ळया बफीिी िटणी होते.

र्ाझ्या एका भचर्नीनें कुरकूर केली आहे कीं, “दररोज नवीन िटणी करण्यास फार अडिण होते.” र्ाझ्या
र्तें कोणत्याही आवडत्या पदाथािी ते व्हांि िटणी करून टाकतां येते.
थंडा फराळ
दु पारिीं जेवणें झालीं म्हणजे खु शाल तणावून द्यावें व िुलीला वाटाण्याच्या अक्षता द्याव्या.

संध्याकाळीं ‘चतकडू न’ कार्काज करून कंटाळू न घरीं येणें झाल्यावर आजारािी सबब सांर्ावी, ‘चतकडे ’

बहु तकरून िुलीिी आराधना करण्यािा कंटाळा असतोि! अशा वेळीं हजार चहश्शांनी ‘थंडा फराळ’ करून
वेळ भार्वावी लार्ते; हा पदाथु उपासालासुद्धां िालतो.

अंगाचा हिळपापड
बहु तेक प्रकार वरच्यासारखाि. र्ात्र ‘चतकडू न’ ज्या चदवशीं दोनिार स्नेहीसोबती संध्याकाळीं

फराळाला बोलवायिें झाले असेल, त्याि चदवशीं हा पदाथु करतां येतो. ऐन वेळीं िुलखंडांत चजकडे चतकडे

सार्सूर् पाहू न चतकडच्या अंर्ािा चतळपापड होतो. पण िारिौघांदेखत बोलावयािें र्ात्र नाहीं. कदाचित्
दु सऱया चदवशीं हा चतळपापड आपल्या अंर्ावर शेकून घ्यावा लार्तो.
पाठीचें हधरडें
सारी तयारी पुन्हा वरच्यासारखीि. पाहु णा र्ात्र एकि असावा आचण ‘चतकडू न’ चविारणें झालें ,

म्हणजे आपण जळफळूं लार्ावें. ‘चतकडू न’ एखाददु सरा शब्द तोंडांतून काढतांि आपण तोंडाला तोंड
द्यावें. ‘चतकडू न’ हातघाईवर येणें होतें आचण लौकरि आपल्या पाठीिें िांर्लें चधरडें होते. हें पोटाला बाधत
नाहीं.

िाडाची पू ड
नेहर्ीं कैदाचशणीप्रर्ाणें वार्णें ठे वावें, वेळ-अवेळ पाचहल्यावांिून तोंडाला येईल तें भकावें ‘चतकड’

च्या र्ाणसांना चशव्यार्ाळी कराव्या. कांहीं म्हणतां कांहीं ऐकंू नये. साऱया घराला सळो कीं पळोसें करावें.
एखाद्या चदवशीं तरी आपल्या हाडांिी िांर्ली पूड होते! हें पक्वान्न नेहर्ीं करावयाला सोपें नाहीं.

अनु क्रम

मनांिले मांडे
आपल्या जन्र्जन्र्ांतरीं चर्ळणार नाहीत असे दाचर्ने अंर्ाखांद्यावर घालू न आपण चर्रवत

असल्यािी नेहर्ीं कल्पना करीत बसावें. यालाि ‘र्नांतले र्ांडे खाणें’ असें म्हणतात. र्चरबांच्या संसाराला
हा पदाथु वाटे ल ते व्हां करतां येण्यासारखा आहे .

माणसांचें मे िकूट
घरिी िांर्ली श्रीर्ंती असल्याखेरीज हा पदाथु होत नाहीं. घरांत िाकर-र्ाणसें पुष्ट्कळशीं असलीं

म्हणजे आपण त्यांच्यावर र्ुळींि लक्ष ठे वूं नये. दळण बाजारहाट, चशधा वर्ैरे र्ोष्टी होतील तशा होऊं
द्याव्या. लौकरि साऱया र्ाणसांिे छान र्े तकूट जर्तें. अथात् हें उघड्यावर येईपयंत चटकतें.
घरािंाराचें खोबरें
‘चतकडे ’ बाटलाबाईसारखें एखादें व्यसन लार्ले लें पाहातांि आपण वैतार्ानें िाकरर्ाणसांवर घर

टाकून र्ाहे रिी वाट धरावी. वषुसहा र्चहन्यांत साऱया घरादारािें खोबरें होतें. हा पदाथु जन्र्ांत एखाद्या
वेळेला करतां येतो.

अकले चा कांिंा
आपलें िांर्लें आठदहा वषांिें पोर घ्यावें, त्यािी चतन्हीचत्रकाळ सारखी वाखाणणी करावी. तो

बोले ल तें त्याला बोलूं द्यावें. ‘चतकडू न’ त्याच्यावर जरा रार्वायिें झालें , कीं पोराला पोटाशीं धरून

चदवसभर रडत बसावें. त्यािे भलभलते लाड र्नापासून पुरवावेत. वषा दोन वषांत पोरािा िांर्ला
अकले िा कांदा तयार होतो. पुढें याला बाहे रच्या लोकांनीं िांर्ला फोडू न काढतांना पाचहलें म्हणजे र्ात्र
खरोखरीि डोळयांना पाणी येतें!

गुळाचा गणपहि
आपलें ि तीनिार वषांिें पोर घ्यावें. त्याला नेहर्ी स्वयंपाकघरांत बसवून ठे वावें. नेहर्ी त्याच्या

हातावर र्ोडधोडािें कांहींतरी ठे वीत जावें. त्याला इकडिी काडी चतकडे करूं दे ऊ नये. शाळें तसुद्धां जाऊं
दे ऊं नये. खायला हवें तसें घालावें; पण जार्िा हलूं दे ऊ नये. लौकरि बसल्या जार्ीं र्ुलर्ा अर्दीं
र्ुळािा र्णपचत होतो. हा पुष्ट्कळ वषें चटकतो.

यांचशवाय, ‘डाळ चशजचवणें’, ‘नाकाला चर्रच्या लावणें’, ‘वाटाण्याच्या अक्षता’, ‘पुराणांतील वांर्ीं’,

‘वाटे ल त्या कार्ािा चखिडा’, वर्ैरे पुष्ट्कळ पुष्ट्कळ लहानसान पदाथु सहज करतां येण्याजोर्े आहे त; परंतु

स्थलसंकोिास्तव त्यांनी र्ाचहती दे त बसणें शक्य नाहीं. तूतु चदले आहे त, ते वढ्ा पदाथांिेंि र्ाझ्या
भचर्नींनीं र्ोकळया र्नानें िीज केलें म्हणजे स्वतःला धन्य सर्जेन. त्यांनीं र्ाझ्या या र्ुणािें सहृदयपणानें
कौतुक करावें, एवढें ि या भोळया-भाबड्या व र्रीब भावंडािें र्ार्णें आहे .
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❧❧❧

कवींचा कारखाना
उहिष्ठोहिष्ठ राजेंद्र मुखं–प्रिालयस्व टिः ।
प्रभािे रोहिंिी कुक्कु–चवैिुहि चवैिुहि ॥ १ ॥
सुभाचषत
ऐशीं काव्यें कराया
इकडु न हिकडु न आणले ली बुहि िंे चक्रपाणी ।
-स्र्रणांतून
या जर्तीतलावर अचखल र्ानवजातीच्या सुखसर्ाधानािीं जीं जीं साधनें आहे त, त्या सवांत

काव्याला सवु राष्ट्रांनीं, सवु धर्ांनीं आचण सवु जातींनीं एकर्तानें अग्रस्थान चदले लें आहे . काव्यांत राष्ट्रािें

बुचद्धवैभव आचण कतृुत्वशस्क्त इचतहास आचण संस्कृचत, चवकारोत्कषु आचण नीचतर्िा, अशीं जोडपीं एकाि
वेळीं चवहरत असल्यार्ुळें राष्ट्रािें सवुस्व त्याच्या काव्यांत प्रचतकबब होत असतें. ज्यांना चलपी नाहीं, अशीं

राष्ट्रें थोडीबहु त सांपडतील; परंतु लौचकक काव्याचवरचहत राष्ट्र कधींही सांपडणार नाहीं ले खनकले च्या

अभावीं इचलयडसारखीं र्हाकाव्यें कैक चपढ्ांपयंत नु सतीं चजभेच्या शेंड्यावर नाित आलीं होतीं. कचवते िा
व राष्ट्रोत्कषािा परस्परांशीं चनकट संबंध आहे . कचवते नें वीरांना आचण प्रणयीजनांना उत्साह चदला आहे ,
आचण वीरांनीं व प्रणयीजनांनीं कचवते ला चवषयांिा पुरवठा केला आहे ; सुंदर चस्त्रयांनीं कचवते ला वरच्या

दजाला िढचवलें आहे , तसेंि कचवते नें सुंदर चस्त्रयांना िढवून ठे चवलें आहे . कचवतेनें चकती तरी लोकांना शु द्ध

वेडें केलें आहे , तर शु द्ध वेड्यांनीं चकती तरी कचवता केली आहे ! आचण म्हणूनि या र्हत्त्वाच्या चवषयावर
िार शब्द चलचहण्यािा आज र्ी प्रयत्न करून पाहणार आहें .

कचवता हा एकि शब्द उच्चारल्याबरोबर चकती तरी र्ोष्टी एकदर् डोळयांसर्ोर येऊन उभ्या

राहतात! तें सर्ासप्रािुय,ु ती रिना, ती प्रचतर्ा, त्या भराऱया, ती वैदभी रीचत, तें हृदयंर्र्, त्या डोळयांतून

अश्रुधारा, तें र्ादु व, तो रसपचरपोष, तें अरचसकेषु कचवत्वचनवेदनम्, तें शब्दसौष्ठव, तें कवीला अर्म्य, ती
चप्रयतर्ा, तीं कर्लें , ते लाटानु प्रास, ते चनरंकुशाः कवयः, तें ओज, ते प्रवाह, तीं स्वर्ापयंत,ें तीं तादात्म्यें,
त्या स्फूत्या, तीं वेडें – बस्स! एकट्यादु कट्या र्ाणसाला खरोखरीि या हलकल्लोळांत वेड लार्ावयािें!

कचवता! कचवता!! कचवता करणें चजतकें सोपें आहे , चततकेंि कचवते िी व्याख्या करणें अवघड

आहे ! चवषयव्यापकते िा पसारा डोळयापुढें ठे वन
ू कचवतेिी व्याख्या करणेंही चभन्नचभन्न पदाथाशीं संलग्न
होणाऱया पाण्यािा रंर् ओळखण्याप्रर्ाणें, ककवा िार खंडांतून पसरले ल्या इंग्रजी राज्याच्या सरहद्दी

सांर्ण्याप्रर्ाणेंि र्ानवी र्तीच्या आटोक्याबाहे रिें आहे . कचवते च्या चवषयांिी यादी चवराट्स्वरूपवणुनालाही
लाजचवण्यासारखी आहे . र्े रुर्ांदारापासून र्ृच्छकचटकांतील जोड्यांतल्या खड्यापयंत यच्चयावत्

पाषाणसृष्टीला कचवते च्या प्रांतांत जार्ा चर्ळाले ली आहे . ज्वालार्ुखीच्या ते जस्वी रसर्ंर्ेंत उजळले ली
चतिी अंर्कांचत चिलर्ीच्या धुरानें धुरकटले लीही आहे . स्वर्ुलोकांतून पाताळाकडे अर्ृतकुंभ नेणाऱया

र्रुडाबरोबर चहनें भरारी र्ारली आहे . ‘तशी लालबार्ेच्या सर्ुण पोपटां’बरोबर बेवड्य
े ािी बाटली घेऊन
भटकण्यांतही चहनें र्ार्ेंपढ
ु ें पचहलें नाही. राधाकृष्ट्णाच्या रासक्रीडे प्रर्ाणे राघुर्न
ै ेिे रार्रंर्ही कचवतेनें

आळचवले ले आहे त. चशखंडीप्रर्ाणें रणांर्णांत व बृहन्नडे प्रर्ाणें बायाबापड्यांत चहिा केरवा नाि झाले ला
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आहे . रार्रावण, अचकचलसपॅचरस ककवा कणाजुुन यांच्यार्धील र्हायुद्धांत थैर्ान करून ही थकली, तशी
नाऱयासुभाऱया, किर्ीरंर्ी ककवा सोम्यर्ोम्या यांच्यांतले अटीतटीिे सार्नेही चहनें साजरे केले आहे त.
चत्रकालदशी व सवुतोर्ार्ी ऋषीच्या र्ंभीरते नें चजने चदक्कालाच्या अनंत ब्रह्मांडांत भराऱया र्ारल्या आहे त,

तीि लहान र्ुलाच्या उत्सुकते नें सनावळी ककवा र्ुंबई इल।ख्यांतील तालु क्यांिी यादी र्ात बसली आहे .

एकीकडे संसारांतल्या अनु रूप वधूवरांच्या चववाहासाठीं र्ंर्लाष्टकें म्हणत आहे , तर दु सरीकडे खेळांतल्या

चबचझकिीं र्ुलार्-राण्यांिीं चबजोड जोडपीं जर्चवण्यासाठीं ‘फुलवरराणी पहा बदार्ाला’ असे चनयर्
ठरवून दे त आहे . घटकेंत एकान्तांतल्या योर्ाभ्यासी जनाला अिल सर्ाधीिें रहस्य सांर्ते आहे , तर

घटकेंत बडोद्याच्या जु म्र्ादादाच्या तालर्ीतल्या बाळर्ोपाळांना ‘जंचपर् म्हणजे उचड र्ारावी जोचड
र्ुद्र्लािी चफरवा। सेक्शन सहा र्ोजुनी पहा’ । असा कसरतीिा उपदे श करीत आहे . सकुशींतल्या

नाचयकेप्रर्ाणें वाघकसहांशीं लर्ट केल्यानंतर ही र्ार्ीलदारच्या र्ोलकरणीप्रर्ाणें कुत्र्यार्ांजरांबरोबर
खरकट्यांत वावरूं लार्ते. चहर्ालयवणुनानंतर चतनें िव बदलण्यासाठीं ग्रांटरोडवणुन केलें आहे .
सहस्रदल कर्लापासून दर्डफुलापयंत, सीतेसारख्या साध्वीपासून साळू सारख्या र्ांवर्ौरीपयंत,

क्षीरसार्रांतील पाचरजातपुष्ट्पापासून डबक्यांतल्या फुलापयंत. िवरीपासून केरसुणीपयंत, सहस्त्राक्ष
इंद्रापासून आंधळया र्ुलापयंत, सप्तदीपांच्या नार्ावळीपासून जी. आय्. पी. स्टे शनच्या चशरर्णतीपयंत,

भास्करािायाच्या लीलावतीपासून तात्यापंतोजीच्या तोंडच्या चहशेबांच्या िालीपयंत, पुराणपुरुषाच्या
सहस्रनार्ापासून आधुचनक कवींच्या खानेसुर्ारीपयंत, फार काय सांर्ावें, तुळशीच्या बुंध्यापासून रार्ाच्या

शेंडीपयंत, सवुत्र कचवते नें आपलें एकछत्री साम्राज्य पसरून ठे वलें आहे . सवाभूतीं, सवांघटीं पसरले ल्या
परर्ात्म्यापेक्षांही कचवते िी व्यापकता र्ोठी आहे . पुरुषसूक्तांतल्या नायकािी सिा जें अस्स्तत्वांत आहे

ते वढ्ावरि काय ती असते; पण कचवतेनें जें आहे तें तर आपलें सें केलें ि आहे , पण जें नाहीं तेंही आपलें सें
केलें आहे - अर्दीं जें नाहीं नाहीं तेंही करून ठे वलें आहे .

याप्रर्ाणें कचवतेिें स्वरूप यद्यचप रंर् उडाले ल्या तसचबरीप्रर्ाणें पुसट असलें , तथाचप चतनें कायु

र्ात्र लहानसहान केले लें नाहीं! कचवते च्या कतृत्वािा थोडासा उल्लेख प्रारंभीं केले ला आहे . चतच्या
उपकारांिें साकल्यानें वणुन करावयािें असल्यास आजपासून काळाच्या शेवटापयंत सवु भावी काव्यें त्या

एकाि चवषयावर करावीं लार्तील. कचवते नें जर्ावर उपकारांिें ब्रह्मांडच्या ब्रह्मांड करून ठे वले लें आहे.

र्द्याच्या र्बाळ अर्यादपणाला कचवते नें आटोपशीर आकारांत आणून र्नु ष्ट्य जातीच्या स्थळकाळािी

चवलक्षण बित केली आहे . एका सर्ग्र र्द्य ग्रंथाच्या र्ोकाट र्ैदानांत एखाद्याला आपल्या एका घटकेिा

र्ूखुपणासुद्धां नीटसा चफरवून दाखचवतां येणार नाहीं, तेंि कचवतेंत एका श्लोकाच्या बंचदस्त िौकांत तो
आपल्या आजन्र् र्ूखुपणािें प्रदशुन करून र्ोकळा होईल! तसेंि र्द्यांतल्या ले खांतून भल्याबुऱयािी

सेळभेळ असल्यार्ुळें बरें वाईटपणाबद्दल खात्री करून घेण्यासाठीं प्रत्येक ले ख आपल्याला बहु धा
चनम्र्ाअचधक तरी वािावाि लार्तो; आचण बरांि वेळ र्ेल्यावर त्यांतील फोलपणा आपल्या लक्षांत येत

जातो. र्ाचसक पुस्तकें वाितांना चकत्येकदां तरी आपली अशी फसर्त होऊन उर्ाि वेळ फुकट जातो.
कचवते च्या बाबतींत अशी फसवणूक बहु तेक होत नाहीं! कचवतां चदसली, कीं आपण चतकडे ि र्ुळीं पाहति

नाहीं! त्यािप्रर्ाणें र्द्याच्या चनयर्शून्यते र्ुळें ‘आव जाव घर तुर्ारा’ अशांतंला त्यािा प्रकार होऊन बसला
आहे . र्द्यले खकाच्या र्नांत आलें कीं, तें कसेंबसें तरी कार्दावर उतरतेंि; आचण त्यार्ुळेंि र्द्यािें र्ांठोडें

र्यादे बाहे र फुर्त जात असतें. परंतु र्णर्ात्रायर्कांसारख्या अडिणींर्ुळें आज चकती तरी लोकांच्या

कचवता करण्याच्या कल्पना वाऱयावर चवरून जर्ाच्या र्ार्िा जंजाळ िुकले ला आहे . तात्पयु, र्द्यापेक्षां
काव्यािा र्नु ष्ट्यजातीला अतोनात जास्त फायदा होत आले ला आहे .
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वस्तुतः पाहता प्रस्तुत ले खकासारख्या सार्ान्य र्नु ष्ट्याला सदरहू चवषयावर अचधकारयुक्त वाणीनें

बोलतां येणें अशक्य कोटीच्याहीपलीकडिें कायु झालें असतें; परंतु अलीकडे कचवतादे वीच्या चशखरावर–
नव्हे , कचवतार्ंचदरािी लार्वड–तसेंही नाहीं, –काव्यार्ृतािी स्वैरलकेरी– छे ः, नाहीं साधत! कचवतेिी
रिना व टीकांिा भचडर्ार हीं दोन्हीही इतक्या अर्याद प्रर्ाणावर वाढत िाललीं आहे त कीं, चनयतकालीन
वाङ्र्याकडे नु सतें धावतां धावतां पाहणारालाही तचद्वषयक बरीिशी र्ाचहती झाल्यावांिन
ू राहणार नाही.
त्यांतून र्ला तर चर्त्रत्वाच्या नात्यानें उभयपक्षींच्या वाग्भटांच्या चजवंत वाणीिाही लाभ होत असल्यार्ुळें
‘अचधकस्याचधकं फलम्’, होऊन बसलें आहे . आचण म्हणूनि आप

* [र्द्य व पद्य यांिे परस्परचभन्न रिनाचनयर् बहु तेक कांटेतोल सावधचर्रीनें संभाळू न हें ‘काव्यर्द्य’ चनर्ाण केले ले

आहें . र्द्य व कचवता– अतएव

चनसर्ु व कला – यांच्या एकजीव तादात्म्यािें हें पचहलें उदाहरण आहे अशी उर्ेद आहे. लांबलांब संस्कृत सर्ास व कोंवळे कोंवळे शब्द यांच्या
जाळयांतील शास्ब्दक उपर्ांिी जी एक र्ुंतावळ अलीकडे ‘एक र्द्यकाव्य’ म्हणून लोकांसर्ोर र्ांडण्यांत येते, चतच्यावरून या काव्यर्द्यािी कल्पना
सुिले ली आहे .

-बाळकराम]

ल्या िावडींि सांपडले ल्या िहरणाला जसा हचिा ।
बघिो िशा प्रकारें ित्परिे नें व पू णप समहचिा ॥ १ ॥
नें वाचक जर माझा प्रस्िुिचा ले ख नीट बघिील ।
िर त्यांना कहविे चें पुष्कळसें ज्ञान खास िोईल! ॥ २ ॥

जर्ांतील एकंदर काव्यसंपदे कडे चनरखून पाहणाराला चतिे दोन अर्दीं ठळक भार् करतां

येण्यासारखे आहे त. एक जर्ांतील लहानर्ोठ्या घडार्ोडींर्ुळें सुिले ली कचवता व दु सरी अशा प्रकारिी
कचवता वािल्यार्ुळें ककवा एखाद्या कवीशीं बराि पचरिय झाल्यार्ुळें केले ली कचवता. पचहल्या प्रकारिी

कचवता व्हावयाला एखाद्या ‘कवी’ खेरीज दु सरें कांहीं लार्त नाहीं. दु सऱया प्रकारच्या एखाद्या कचवतेिें
सोळा सोपस्कार व्हावयाला र्ात्र, पचहल्या प्रकारिी एखादी िांर्लीशी कचवता, चतिा अथु न सर्जणारा

आचण स्वतःला ‘कचव’ सर्जणारा एखादा ब्रह्मदे व, त्या काळीं एखादी लोकचप्रय झाले ली िाल, कचवतेंत
नेहर्ीं चदसून येणारे कांहीं संस्कृत शब्द, ‘जचन’, ‘जर्ीं’, ‘खचितचि’, ‘र्’, ‘या काळी’ यांसारखे कांहीं

उडाणटप्पू शब्द, कांहीं बेकार शु द्धशब्दयोर्ी अव्ययें, हव्या त्या चठकाणीं सांपडणाऱया थोड्याशा उज्ज्वल
उपर्ा, या सवांिा अिुक उपयोर् करण्यािी हातोटी, धाडस व अज्ञान, असल्या काव्य चनष्ट्पिीच्या

पचरणार्ाबद्दल बेचफकीरपणा, वाटे ल त्या ढोबळ िुकीला दु बोध र्ुणांच्या कोटींत ढकलण्याइतका चनस्सीर्

आत्र्चवश्वास, हा एकंदर खटाटोप उरकण्याला पुरेसें चरकार्पण, प्रचसद्ध र्ाचसक पुस्तकांतील
परतवाणाला र्तभेदाच्या र्ंभीर स्वरूपाखालीं ऐसपैस जार्ा दे णारें एखादें र्ाचसक पुस्तक, या कत्यािें

नु सतें नांव ककवा फार तर दोन ओळींिा र्ासला पाचहल्याबरोबर तें पान बदलणारे थोडे से वािक, पुढें कांहीं
कारणार्ुळें जु न्याच्या अचभर्ानािें सोंर् घेऊन कुठल्या तरी वृिपत्रांत चतच्यावर खरर्रीत थोबाडसुख
घेणारा त्याि ककर्तीिा एखादा टीकाकार, त्या टीकेवर कचवराजांच्या तोंडच्या असंबद्व चशव्यार्ाळींिा

भचडर्ार, भाचवक अजार्ळपणानें ऐकणारे त्यािे सलर्ींतले सोबती, त्याि र्ुक्ताफळांतल्या तुटपुंज्या
तयारीनें प्रचतटीका करणारा एखादा जानी दोस्त आचण अखेरीला बारा र्ाचहन्यांतून केव्हां तरी एखाद्या

सभेंत या कवीिा त्याच्या जातर्ोतासकट वषुश्राद्ध करणारा त्याच्याि दे शांतला दु सरा उपटसुंभ इतकी
सार्ुग्री असावी लार्तें!

अनु क्रम

याप्रर्ाणें दु सऱया प्रकारच्या कचवते साठीं साधनबाहु ल्यािी र्रज असल्यार्ुळें चतिी चनष्ट्पचि र्याचदत

प्रर्ाणावर होते, असें र्ात्र र्ुळींि नाहीं. भरण्याच्या (Quantity) दृष्टीनें पाचहलें असतां चर्ठाईच्या पुड्यांत
पेढ्ांिे बताशांशीं, र्ोरीसाठीं केले ल्या चर्श्रणांत फेनाइलिें शु द्ध पाण्याशीं, र्ाळयाच्या पुड्यांत र्ुलाबांिें
कण्हे र फुलांशीं, पूना र्े लच्या प्रवासांत थांबावयाच्या स्टे शनांिें न थांबावयाच्या स्टे शनांशीं, र्ोठर्ोठ्या

ऑचफसांतून वचरष्ठ अचधकाऱयांिें कारकुनाशीं, क्लबांच्या बैठकींतून त्या बाटल्यांिें सोडाचलर्ले टच्या

बाटल्यांशीं, प्रेर्यािनेच्या संवादांतून रर्णीच्या शब्दांिें वल्लभाच्या शब्दांशीं, ककवा एकंदर सर्ाजांत
शहाण्यांिें र्ूखांशीं जें प्रर्ाण असतें, तेंि पचहल्या प्रकारच्या कचवते िें दु सऱया प्रकारच्या कचवतेशीं असतें.
आतांि

केले ल्या

उत्पचिचववेिनावरून

वािकांच्या

ध्यानांत

आलें ि

असेल,

कीं

जन्यजनकसंबध
ं ार्ुळें दु सरीिें सार्ान्यस्वरूप अर्दीं पचहल्यासारखें ि असतें. वरवर पाहणारांना या दोन
प्रकारच्या कचवतांिा भेद िांर्लासा लक्षांतसुद्धां येत नाहीं. उलट दु सऱया प्रकारांत रार्रंर्ािी रे लिेल
आचण अलं कारांिा अर्याद भरणा जास्ति चदसून येत असल्यार्ुळें सार्ान्य वािक पुष्ट्कळदां बुिकळयांत
पडल्यावांिूनही राहत नाहीं. नैसर्मर्क फलसृष्टीपेक्षां र्ोकाकिी लांकडी करार्त रंर्ेलपणांत फाजील
भडक व खऱया राजापेक्षां त्याच्या नाटकी प्रचतचनधीच्या उरावर पाहणारािा ऊर दडपून टाकणारी र्ोत्यांिी

कंठाल बेसुर्ार प्रर्ाणािी असावयािी हा रोजच्या पाहण्यांतला खेळ आहे ! दु सऱया प्रकारच्या कचवते िा
फारपणा याप्रर्ाणें अवाढव्य असल्यार्ुळें, प्रस्तुत ले खांत आपणाला चतच्याबद्दलि उहापोह करावयािा

आहे . पचहल्या प्रकारच्या कचवते शी आपणाला र्ुळींि प्रयोजन नाहीं, असें म्हटल्यास िाले ल; आचण म्हणूनि
सदरहू ले खांतून पचहल्या व दु सऱया प्रकारच्या ले खकांसाठीं अनु क्रर्ें ‘सत्कचव’ व ‘कचव’ असें तात्पुरते

पाचरभाचषक शब्द वापरण्यािें योचजलें आहे , एवढें लक्षांत ठे वण्यािी वािकांनीं खटपट करावी. र्राठी

भाषेच्या सुदैवानें व दु दैवानें सध्यांिे सारे ि काव्य ले खक दु सऱया प्रकारिे नाहींत.[र्ाझ्या कचववािका! तुझ्या छोट्या
र्नाच्या सर्ाधानासाठीं र्ीं र्ुद्दार् या र्ोिर् शब्दािी योजना केले ली आहे. र्ोड फसवणीच्या भरांत र्ाझ्या योजले ल्या अंदाजाबाहे र आणखी एक
बळकटी तूं या बेदाद धर्ुशाळें त हळू ि असून टाकणार आहें स हें र्ला आतां उघड उघड चदसत आहें .

–

बाळकरार्]

कांहीं

सत्कचव आपल्या र्ातृभाषेिी वंदनीय सेवा करीत आहे त; अथात् प्रस्तुत ले खांत त्यांच्याबद्दल कांहीं एक
चलचहण्यािें कारण नाही.

र्ात्र जातां जातां यांच्याबद्दल एवढें म्हणून ठे वल्यावांिून राहवत नाहीं कीं, यांच्या काव्यरिनेपांसून

सुदैवानें जसा आनंद होतो, तसाि दु दैवानें त्याच्या शतपट त्रासही होतो; कारण, यांच्या एकेक
कचवते पासूनि, एकािे एकवीस आचण पांिांिे पंिवीस याप्रर्ाणें कचवते िी कर्अस्सल पैदास होत असते.

व्र्ंच्या कचवता व्हावयाच्या बंद झाल्या, तर आपल्या नकली नाण्याच्या टांकसाळीही खडाखड बंद होतील.
र्ोरािा नाि डोळयांसर्ोर नसला म्हणजे लांडोरीच्या अंर्ांत उसनें अवसान येत नाहीं आचण र्ंर्ेला पूर

आला नाहीं म्हणजे ‘र्ांवर्ंर्ानाही तुंबा’ बसण्यािें कारण उरत नाहीं. एखाद्या सत्कवीच्या कचवतेिी पालखी
छचबन्यासाठीं बाहे र पडल्याबरोबर चतच्या पाठोपाठ चतिीं जु नेरीं नेसणाऱया जाफराबादी छबेल्यांच्या
चधडकांिी धांदल पाहणाराला आकाशांतल्या र्े घांिी र्ंभीर र्जुना होतांि त्याच्या कृपाजलािे िार थेंब न
पिचवण्याइतक्या हलक्या पोटाच्या बेडकांच्या आरोळयांिी, हु बळी-धारवाडाकडे पोळयाच्या चदवशीं वखानें

कशर्े शोभचवणाऱया र्ोठर्ोठ्या बैलांच्या र्ार्ून आपल्या टीिभर कशर्ांवरही चतिीि बेर्डी र्खलाशी करून

चनघाले ल्या बोकडांच्या तांड्यािी, ककवा पुण्यासाताऱयाकडे दसऱयाच्या चदवशीं झेंडूच्या र्ाळा घालू न
चर्रचवणाऱया जाचतवंत घोड्यांच्या चबनीला लार्ून रंर्ीबेरंर्ी पट्ट्यांनीं नटू न िालणाऱया कुंभारी

र्ा—धौते श्वर! अशा प्रसंर्ीं र्ात्र या सत्कवींच्या काव्यानंदािाही क्षणभर चवसर पडू न त्रासले ल्या र्नाला

हल्लीं र्ोठर्ोठ्या शहरांतून ‘तीन वषांच्या आंतील र्ुलें’ हातोहात नाहींशीं करण्यािी युस्क्त परर्े श्वराला या
सत्कवींच्या लहानपणीं न सांपडल्याबद्दल एक प्रकारिी हळहळ वाटू ं लार्ते! तो एखाददु सरा र्ोरही नको

अनु क्रम

आचण त्याच्या र्ार्िा लाखों लांडोरींिा तो कळपही नको, असें होऊन जातें!
या दोन प्रकारच्या कवींच्या कृचत सकृद्दशुनीं सारख्या स्वरूपाच्या भासल्या तरी त्यांत सूज

बाळशाइतकें अंतर असतें. सत्कवीच्या कचवतेंत नवनव्या कल्पना चवहरत असतात व आपल्या दोस्त
कवीच्या बेसूर बडबडींत, येथून ते थून त्यािी स्वतःिी आपण कचव असल्यािी एकि कल्पना चदसून येते.

पचहल्याला रचसकाच्या झुंडीच्या झुंडी शोधीत असत, दु सरा रचसकांच्या तपासांत चफरत असतो; एकाला
त्यािें वािक तो कचव असल्यािें वारंवार सांर्त असतात, दु सरा आपल्या वािकांना आपण र्हाकचव
असल्यािें सांर्त असतो; एकाच्या कचवतेंत परस्पर असंबद्ध र्ोष्टींतून सुसंबद्ध तत्त्व काढले लें चदसून येतें,

तर सुसंबद्ध र्ोष्टींना असंबद्ध रूपानें दाखचवण्यांत दु सऱयािी कचवता पटाईत असते; एकािी कचवता
वाितांि चतला र्स्तकीं धारण करावी असें वाटतें, तर दु सऱयािी कचवता पाहतांि र्ाथें चफरावयाला लार्तें;
पचहल्या प्रकारच्या कचवतेंत कधींकधीं उघड चदसणाऱया अथाच्या आड र्र्तीिा र्ूढाथुही दृग्र्ोिर होतो.

तर दु सऱया कचवतेंत कांहींि अथु नसतो; एक र्चरबाच्या झोपडींतसुध्दां स्वर्ुसुख तुच्छ वाटावयास
लाचवतो, तर दु सऱयाच्या कचवतेंतलीं स्वर्ुसुखािीं वणुनें ऐकतांना नरकयातना भोर्ण्याइतका त्रास होतो;
थोडक्यांत आचण स्पष्ट सांर्ावयािें झाल्यास एक खराखुरा कचव असतो आचण दु सरा शु द्ध नंदी चशव-चशव!
बोलण्याच्या भरांत केवढें वाईट कार् करीत होतों र्ीं! परकनदा! अचतशयोक्तीच्या नादानें या यर्कचर्त्रांिी

चकती नालस्ती केली ही! क्षर्ा करा, र्णदासांनो, क्षर्ा स्करा र्हाकवींत आचण तुर्च्यांत र्ी म्हणतों चततकें

चवशेष अंतर नसून खरें पाहतां तें अर्दीं दु लुक्ष करण्याइतकें थोडें , केवळ दोन बोटांइतकें आहे ! र्हाकचव
अर्दीं वर्ांत भराऱया र्ारीत असतात, आचण प्रासपुत्रांनो! तुम्हांला स्वर्ु केवळ दोन बोटें उरले ला असतो,
एवढें ि!

प्रयोजनािी आचण भातुकलीिी पचरभाषा बहु तांशीं एकरूप असते. त्यािप्रर्ाणें र्ोरर्चरबांच्या

र्ौरीपुढील र्ांडणावळींत ज्याप्रर्ाणें त्या त्या आळींतील श्रीर्ंतांच्या घरिी आरासि ज्याच्या त्याच्या

पतीप्रर्ाणें चदसून येते, त्याप्रर्ाणें िालू काळच्या सत्कवींच्या कचवते च्या अलं कारांनींि बहु तेक कवींच्या

कचवता नटतथटत असतात; कारण पचहल्या प्रकारच्या कचवतेंत योग्य कारणार्ुळें आले ल्या बहु तेक र्ोष्टी
पचहलींत त्या आल्या एवढ्ाि कारणार्ुळें दु सरींत उतरत असतात; भूतकालािा सबंध जार्दारखाना

याप्रर्ाणें आपल्यासर्ोर उघडा सांपडल्यार्ुळें कवीला काव्यसाधनािी र्ुळींि वाण पडत नाहीं; परंतु या
वचडलोपार्मजत चर्ळकतीिी र्ांडणी र्ात्र फारि अस्ताव्यस्त स्वरूपािी असते. आचण त्यार्ुळें आकाशांत

चफरणाऱया ढर्ाप्रर्ाणें पचहलींत खरोखरीि पाणी खेळत असतें; एखाद्या जलाशयांतील त्याच्या

प्रचतकबबाप्रर्ाणें दु सरीिी सारी करार्त पाण्यांत पडले ली असते . अल्लीबाबानें पाचहले ल्या िाळीस िोरांच्या
र्ुहेंत अर्चणत अलं कारांिी चजन्नसवार जु ळणी तरी केले ली असेल, बारा घरच्या तुकड्यांनीं भरले ल्या

र्धुकरीच्या ताटांतसुद्धां ठोकळ र्ानािी कांहींतरी चशस्त सांपडे ल, िौकीवर पडू न राचहले ल्या बेवारशी
सार्ानािी व्यवस्थाही अर्दींि आडर्ाप नसेल; पण कचवते च्या या रिनेंत र्ात्र जु न्यानव्या काळिा सारा
िांर्ुलपणा िोरबाजारांतल्या चललांववाल्यांच्या दु कानांतील सार्ानाप्रर्ाणें अर्दींि र्ैरचशस्तपणें कोंबून

भरण्यांत येत असतो. खऱया कचवते पासून नकली कचवतेिा भेद स्पष्टपणें दाखचवणें अद्याचप अर्दीं दु ष्ट्कर
असलें , तरी त्यािी कांहीं ठळक लक्षणें दे तां येण्यासारखीं आहे त. तयार सांठ्यांतून र्नोसोक्त उिल
व्हावयािी असल्यार्ुळें असल्या कवीच्या कचवतेंत रूढ शब्द, कल्पना ककवा अलं कार या सवांिा चवलक्षण

भरणा झाले ला असतो; र्ात्र यांिा उपयोर् करण्यांत र्ालकीच्या सरावांतील र्नर्ोकळे पणाच्याऐवजीं

पाहु ण्याच्या स्वार्तसर्ारंभासाठीं शेजारच्या श्रीर्ंतांकडू न आणले ल्या रुप्यािांदीच्या भांड्यांिा वापर
करतांना आपले पणािा छाप वठचवण्याच्या हे तूनें हलक्या र्ानािा र्नु ष्ट्य जो फाजील बेचफकीरपणा
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दाखवीत असतो, तोि या कचवतांतून येथून चदसून येत असतो. चठकचठकाणीं क्षुल्लक वणुनासाठीं

चनवाणीच्या, व उत्कट रसपोषणासाठीं अर्दींि चनजीव शब्दांिा उपयोर् झाले ला असतो. यार्ुळें या कचवता
तयार कपडे चवकावयाच्या र्ोठर्ोठ्या इंग्रजी दु कानांतून दाराशीं नखचशखान्त सजवून ठे वले ल्या
पुतळयांच्या खड्या थाटांत असले ल्या चदसतात.

आहे , वािकहो! उपर्ादृष्टांताच्या या फाजीलपणार्ुळें त्रासले ल्या तुर्च्या र्नािी स्स्थचत र्ाझ्या

लक्षांत आहे ! त्यािप्रर्ाणें प्रस्तुत ले खािें लांबलिक िऱहाट कचवते इतकेंि कंटाळवाणें होत िाललें आहे ,

हें ही र्ी पुरेपूर जाणून आहें ; पण इलाज नाहीं. ले खािा चवषय कचवता असल्यार्ुळें र्ाझ्या अंर्ांत या वेळीं ती
र्द्यरूपानें संिरली आहे , ते व्हां उपर्ा वर्ैरे अलं कारांिी र्दी ही व्हावयािीि! तसेंि तुर्च्या दृष्टीला
चदसणारें हें िऱहाट चवश्वव्यापी कचवतादे वीच्या र्ंर्ावनांतील र्ोफालासुद्धां पुरावयािें नाहीं.

चभन्नचभन्न उपर्ा, कल्पना ककवा शब्दप्रयोर् यांिें एका वाक्यांत चर्श्रण हें या भेदािें दु सरें स्पष्ट लक्षण

होय. उदाहरणांनीं हें लक्षण सुबोध करावयासाठीं वैयस्क्तक टीकादोषाला प्राप्त होणें अपचरहायु
असल्यार्ुळें प्रस्तुत ले खांतील ‘कचवतादे वीिें चशखर’ वर्ैरे प्रारंभींिी वाक्यरिना वािकांना पुन्हा पाहण्यािी

चशफारस करून र्ी र्ोकळा होतों. एकीिें पूवाधु दु सरीच्या उिराधाशीं सांधून सजले ली चर्श्र कल्पना

पाहतांि अधुर्ीनाकृचत सार्रसुंदरी पाहणाऱया ग्रीक खलाशाप्रर्ाणें, ककवा कर्रे पयंत फिराच्या व वर

र्ानवी दे ह धारण करणाऱया बकावलीपरीला पाहणाऱया ताजु लर्ुलकाप्रर्ाणें चबिाऱया वािकाला र्ोंधळू न
र्ेल्यासारखें होत असतें. चतसरी खूण रिनेच्या स्वरूपाबद्दलिी असते. कोणत्याही चवषयावर कचवता

करावयाला बसतांि आपल्या कवीला प्रथर् स्वाभाचवकपणेंि इतरांच्या त्या चवषयावरील उिर्ोिर्,

कल्पना आठवतात. यांिा उपयोर् झाल्यानंतर दु सऱया प्रतीच्या कल्पनांच्या पलटणीिी हचजरी होते.
याप्रर्ाणें उतरत उतरत शेवटीं स्वतःच्या रद्दड कल्पकते िी पुरवणी जोडण्यांत येते. यार्ुळें सहजि

रसपचरपोष, कल्पनासौंदयु वर्ैरे बाबतींत आपल्या कवीिी कचवता नेहर्ीं उतरत्या भांजणींत केले ली चदसून

येते. प्रारंभींच्या दोनिार ओळींशीं शेवटल्या ओळींिी तुला करून पाहतांि ही र्ंर्त वािकांच्या िट्कन्
लक्षांत आल्यावांिून राहत नाहीं. अशी कचवता पाहणाराला पचहल्या दु सऱया वर्ाच्या डब्यांना जोडवूनि

र्ालािे डबे ओढणाऱया सदनु र्राठा रे ल्वेच्या र्ाडीिी ककवा कॉलर नेक्टायपयंत सुधारले ल्या पोषाखानंतर
कर्रे भोंवती चपढीजाद रुर्ालािा फडकाि लावून काल्याच्या जत्रेंत चर्रचवणाऱया कोळीदादाच्या र्ूतीिी
आठवण होत असते. अलीकडे कांहीं र्ाचसक पुस्तकातून कचवतेच्या प्रारंभींि कवीिें नांव दे ण्यािी वचहवाट
पडत आहे , ती या दृष्टीनें पाहतां अस्थानीं आहे शी वाटू ं लार्ते. कारण शेवटच्या भार्ावर कवीिी खरीखु री

र्ालकी असल्यार्ुळें त्यािें नांव शेवटीं येणेंि रास्त आहे . याचशवाय चवशेषणािा दु रुपयोर्, कल्पनेिी िोरी
छपचवण्यासाठीं र्ूळच्या साध्या शब्दांऐवजी संस्कृतांतल्या आडरस्त्यावरच्या शब्दांिी योजना, इत्याचद

बारीकसारीक लक्षणेंही सांर्तां येण्यासारखीं आहे त. सूक्षर् दृष्टीनें पाचहल्यास लांबलांब संस्कृत सर्ास
वापरण्याच्या रीतीिा उर्र्ही असल्या छपवाछपवीच्या इच्छे पासूनि झाले ला आहे , असें चदसून येईल.

कोणत्याही काळीं कवींिा एक भला र्ोठा कळप सर्कालीन सत्कवींिी री ओढू न अशा प्रकारिी

कचवता करण्यासाठीं सारखा झटत असतो. नवे नवे सत्कचव उदयाला येतील, तसतशी यांच्या

काव्यरिनेिी पद्धचत बदलत जात असते. र्ोटर्ोठ्या किेऱयांतून वरिा अचधकारी वेळोवेळीं बदलला
जाऊन कारकूनपेशािे कारार्ीर र्ात्र अर्दी बुढ्ढेपणांतही आपल्या जार्ीं चततक्याि आज्ञाधारक लघुवृिीनें

कार् करीत असतात, तद्वत् या कवींच्या र्े ळयांिी स्स्थचत असते. कोणी कोणी कचव उभ्या आयुष्ट्यांत

एखाददु सरी कचवता नीटशी सर्जतांि चतच्या चभन्नचभन्न चशळया आवृचि काढण्यािा उपक्रर् सुरू ठे वीत
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असतात. जर्ाच्या अर्ुचद्रत काव्यसंग्रहांत अशा चशळा छापािें कार्ि चवशेष असल्यािा तज्ज्ञांिा अचभप्राय
आहे . अष्टौप्रहर िाल करून ठराचवक वतुुळांति चर्रक्या खाणाऱया घड्याळांतील कांट्यांप्रर्ाणें यांिी
कटकट अखंड िालू असते . र्ात्र घोडकेसांच्या झाडणीिे केंस जसें चकतीही काळ र्ेला तरी पांढरे

होण्यािा संभव नसतो, तसा वाढत्या कालर्ानाप्रर्ाणें यांच्या पोरकटपणािेंही ज्ञानवृद्धत्वांत कधीं पयुवसान
होण्यासारखें नसतें. आतां आपल्या िालू काळच्या कवीिा साधारण नकाशा काय असतो, हें पाहण्यािा
थोडाबहु त प्रयत्न करून पाहू ं.

प्राचणसृष्टींतील इतर घटकांप्रर्ाणेंि ‘कचव हा जन्र्ावा लार्तो.’ र्डकें, वस्तरा, र्ुडधानी वर्ैरे

पदाथांसारखा तो ‘करून होत नाहीं.’ सवु जर्ाशीं यािें बंधुत्वािें नातें असल्यार्ुळें जाचतभेदाच्या अभावीं हा
अर्दींि चवजातीय असतो. यािें आयुष्ट्य बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, व चवरहावस्था या चतहींनी चवभार्ले लें

असतें, कचव म्हातारा र्ात्र असल्यािें अजून ऐचकवांत नाहीं. यािें बाळपण र्ोठ्या सुखांत र्ेलेलें असतें;
परंतु तारुण्य र्ात्र चततकेंि दु ःखपूणु असतें. याच्या जीचवतािी श्वसनचक्रया आजन्र् दीघु चनःश्वासांनींि होत

असते. याच्या अंतरीं कसली तरी आर् भडकले ली असते . हा रानावनांतून, डोंर्रांवरून, जलाशयाच्या
तटांवरून ककवा बार्बर्ीच्यांतून नेहर्ीं चफरत असतो. आनंदांत चनर्ग्न असणें, रडणें, तंद्रींत पडणें,

कककाळया र्ारणें, आलोिन जाग्रणें करणें; स्वप्नें पाहणें, भ्रांचतष्टासारखें भटकणें, अश्रूंच्या पुरांत वाहू न
जाणें, फुलपांखरांच्या र्ार्ें लार्णें, जर्ावर लाथ र्ारणें यांसारख्या करर्णुकीच्या प्रकारांत हा आपला

फावला वेळ घालवीत असतो. याला फुलांिी दांडर्ी आवड असते. र्ात्र हा लहरी स्वभावािा असल्यार्ुळें
र्ाण्याबजावण्यािाही याला बराि शोक असतो. यािा र्ुख्य आहार म्हणजे अर्ृत होय. तें आणण्यासाठीं हा

हरघडीं स्वर्ापयंत येरझारा घालीत असतो. वणुनावरून पाहतां अर्ृतािा रंर् पांढरा असावा. या
अर्ृतपानार्ुळें हा चजवंतपणीं र्े ल्यासारखा असतो, तरी र्रणोिर चिरंजीव होण्यािी याला खात्री असते.

आपली कचवता पुढल्या चपढीला आवडण्याबद्दल हा वाटे ल तशी हर्ी दे त असतो. यािी एकंदर वृचि एखाद्या
बालकासारखी असते. कवीच्या वस्त्रप्रावरणाबद्दल बहु तेक कोठें ही उल्लेख केले ला नाहीं. ‘अरहसकेषु

कहवत्वहनवेिंनम्’, ‘हनरं कुशािः कवयिः’, ‘िान्प्रहिनै ष यत्निः’ आचण ‘कहव िे शब्िंसषष्टीचे ईश्वर’ या िार
बुरजांच्या चकल्ल्यांत यािें वास्तव्य असतें. जर्ाच्या कल्याणािी जबाबदारी यानें आपल्या टाळक्यावर

घेतले ली असते. व्यवहाराच्या सोईसाठीं यानें र्ुणचवभार्शः र्नु ष्ट्याच्या दोन जाती पाचडले ल्या असतात.
आपली कचवता वाखाणणारी शेलकी र्ंडळी ‘रचसक’ वर्ांत बसवून हा बाकीच्या सवांना जात्या ‘अरचसक’

कोटींत ढकलू न दे तो. (ही चवभार्णी वैयस्क्तक तत्त्वावर होत असल्यार्ुळें एका कवीिा रचसक दु सऱयाच्या
चहशेबी अरचसकांत जर्ा व्हावयाला कांहीं हरकत नसते.) पैकीं रचसकांशीं यािी चजवाभावािी दोस्ती असून

अरचसकांशीं र्ात्र यािें हाडवैर असतें. कवीिें व्याकरणाशींही असेंि दांडर्ें शत्रुत्व असतें. कांहीं कांहीं कचव
तर जवळ जवळ अक्षरशत्रूही असतात. याचशवाय र्ंधवु, अप्सरा इत्याचद परलोकच्या रचहवाशांशींही कवीिी
थोडीबहु त पैछान असते. यािें सवु जर्भर प्रेर् असतें. हा चवलक्षण र्त्सरी असतो. आपल्या कचवतेचवषयी
बोलतांना तो पंढरपुरच्या वारकऱयांच्या कधर्ाण्यानें र्जुत असतो; तसेंि दु सऱयांच्या कचवतेचवषयीं बोलणें

चनघतांि त्याच्या तोंडावर सर्ाचजष्टािी स्तब्ध र्ंभीरता पसरते. कचव स्थल-कालाचवषयीं चबलकुल पवा

करीत नाहीं; नाहीं म्हणावयाला र्ाचसक पुस्तकाच्या संपादकाजवळ र्ात्र ‘पुढच्याि र्चहन्यांत’ ‘आपल्या
कचवते’ ला स्थळ दे ण्याचवषयीं तो कधींर्धीं अजीजी करीत असतो. कीतीचवषयींही तो असाि बेचफकीर

असतो. एखाद्यानें आपली कचवता वािल्यावर हा आतुरतेनें ती कशी काय असल्याबद्दल िौकशी कचरतो, ती
केवळ वािकािी रचसकता पाहण्यासाठीं. हा घरिा अचतशय दचरद्री असतो. र्ात्र अस्सल र्भुश्रीर्ंतांना

आपल्या र्जान्तलक्षर्ीबद्दल वाटत नसेल इतका कवीला आपल्या दाचरद्र्यािा अचभर्ान असतो. आकाशांत
चर्रक्या घेणाऱया चर्रकेबाज कबुतराला र्चरबीच्या चर्लोलानें कोलर्डू न तडफडतांना पाचहलें , म्हणजे
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जर्ािी काळजी वाहणाऱया या चजवािे असे हाल करणारा परर्े श्वर र्ोठा चनबूज
ु असला पाचहजे, असें
चतऱहाइतालासुद्धां कधींकधीं वाटण्यािा संभव असतो; परंतु प्रत्येक कवीच्या घरीं र्ाचसक पुस्तकांकडू न

परतले ल्या कचवतांिे द्रव्याभावार्ुळें न छापले लें बाड पाहणाराला र्ात्र कवीपेक्षां परर्े श्वरालाि जर्ािी

जास्त काळजी वाटते, असें प्रांजलपणें कबूल करावें लार्तें. कवीिें अंतःकरण आरशासारखें असतें! अथात्

अशा हृदयांत सर्ोर असेल त्या काव्यािें जसेंच्या तसें प्रचतकबब वठत असल्यास तें रास्ति आहे . अर्दीं
लहानपणापासूनि याला कचवता करण्यािा रोर् जडले ला असतो. हा रोर् कोणत्याही उपायानें

हटण्यासारखा नसतो. एकदां हालूं लार्ले ला दांत सोन्याच्या तारेनें कांहीं काळ तरी बांधून स्स्थर ठे चवतां
येतो, पांढरा झाले ला केंस कलपानें तात्पुरता तरी काळा होतो; परंतु कचव र्ात्र सोन्यािी रास पुढें ठे चवली,
ककवा टीकांर्ुळें चठकचठकाणी काळाचठक्कर पडला, तरी कचवता करावयािा थांबत नाहीं. कवीिें नांव बहु धा

त्याच्या आप्ते ष्टांच्या नांवांशीं संलग्न असतें. नांव चर्ळचवण्याइतकी अक्कल नसल्यार्ुळेंि कवीला

सग्यासोयऱयांच्या नांवावर चभस्त ठे वावी लर्त असेल, अशी क्षुद्र कल्पना लढवून कोणी कोणी या प्रघाताला

नांवें ठे वण्यािा प्रयत्न करतात; परंतु त्यांत नांवापुरतेंसुद्धां तथय नसतें. पुढेंर्ार्ें कचवते र्ुळें आपलें नांव
घालचवण्यािी भीचत असल्यार्ुळें आप्ते ष्टांना दू रदृष्टीनें पुढें लोटणाऱया कवीला अक्कल नाहीं, असें कोण
म्हणेल? चशवाय दांतांवरून जाणत्यांना घोड्यािें वय ओळखतां येतें, त्याप्रर्ाणें दरदी र्नु ष्ट्याला कवीच्या
या नांवावरून त्यािें काव्यारंभाच्या काळिें वय हु डकून काढतां येण्यािीही या पद्धतीनें थोडीशी सोय होते.

पुत्र ककवा बंधु या अथाच्या शब्दांनीं नांवािा शेवट करणारा कचव बहु धा बाळपणींि कचवता करण्याला

चशकले ला असतो, असा अंदाज करणें फारसें िुकीिें होणार नाहीं. कारण प्रणयािी लज्जत कोंवळया वयांत
सर्जण्याजोर्ी नसल्यार्ुळें र्ुलाच्या प्रेर्ािी र्यादा आईबाप, बचहणभाऊ यांिापुरतीि पसरले ली असते .

‘भ्रर्र’, ‘र्यूर’ वर्ैरे काव्यसृष्टींतल्या परक्या र्ंडळीच्या नांवावर चवकावयाला तयार झाले ल्या उर्े दवाराला

बाल्य व तारुण्य यांच्या सीर्ारे षेवर उभा करतां येईल. या वयांतील प्राणी जन्र्दि नाते वाइकांच्या प्रेर्ाला
तृप्तीर्ुळें कंटाळले ला, स्त्रीचवषयक प्रेर् न जाणणारा; परंतु त्यािी अंधुक कल्पना असल्यार्ुळें तें

शोधावयाच्या र्ार्ाला लार्ले ला असा असतो; आचण म्हणून या भटकण्यांति त्यािी वरील र्ंडळीशीं

ओळख घडू न येत असते. रर्णाच्या नात्यानें सरसावणारा प्रणयी वीर तरुण वयािा असतो, हें सांर्ावयाला
नकोि. यापुढील वयांत कचवता प्रचसद्ध करायला लार्ले ला कचव स्वतःच्या संपूणु नांवानें, चकर्ान पक्षीं
‘यशवंत’, ‘सदाचशव’ याप्रर्ाणें एकतृतीयांश नांवानें तरी पुढें येऊं लार्तो. कवीिें सवुि जीवन जर्ाचवरचहत

असल्यार्ुळें नात्याच्या बाबतींत त्याच्या कल्पनांतून कधींकधीं चवसंर्तपणा चदसून येतो. आपल्या कचवतेला
हा कधीं कन्या कल्पून चतला वाटे ल त्या रचसकांच्या र्ळयांत बांधण्यासाठीं झटत असतो, तर कधीं चतला
आपलीि वल्लभा ठरवून चतच्याभोंवती नाित सुटतो! बाकी एका अथी कवीच्या कवश्वबंधुत्वार्ुळें या चवरोधािें
सहज खंडन होण्याजोर्ें आहे .

साऱया जन्र्भर कचवता करणें हा जरी कवीिा व्यवसाय असला, तरीही वर सांचर्तले ल्या

अवस्थात्रयीर्ुळें त्याच्या जीवनक्रर्ांत वेळोवेळीं र्हत्त्वािे फेरफार घडू न येत असतात. बाळपणीं आईच्या

र्ांडीवर लोळत राहणें, फुलांत उठणें-बसणें, पतंर् फुलपांखरांच्या बरोबर बार्डणें, हाि त्यांिा र्ुख्य

रोजर्ार असतो. पुढें लवकरि याला कचवता करण्यािी कला प्राप्त होते. या वयांत शकुंतले च्या
सखीप्रर्ाणें याला ‘र्े लें चवषयासंबंधीं वारें’ ही लार्लें नसल्यार्ुळे अथाति हा कचवतेसाठीं चवषयसुद्धां उघड
उघड प्रचसद्ध कचवतांतीलि घेत असतो. या वयांतील त्यािी कचवता स्थलवणुनांत ककवा नीचतपर तत्त्वें

हु डकण्यांत र्ढले ली असते. षचिपूंशीं सार्ने, संसाराच्या भोवऱयांत सांपडल्याबद्दल खेदप्रदशुन, िौऱयांयशीं
लक्ष योनींिा फेरा िुकचवण्यासाठीं ईश्वरािी प्राथुना वर्ैरे भानर्डी याि वयाच्या कचवतेंत उरकून

टाकण्यांत येतात. कचव काळाच्या पुढें असतो, ही र्ोष्ट सवुत्र र्हशूरि आहे . चतला अनु सरुन जरासें
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वयोर्ान वाढतांि आपला कचव शृर्
ं ाराकडे वळतो. या अल्पवयस्क अवस्थेंतील त्यािी सारी कचवता

बहु तकरून शृर्
ं ारालाि वाचहले ली असते. या वेळीं हा सुखसार्रांत पोहत असतो. यानंतर बहु तेक
लवकरि त्यािें लग्न झाल्यार्ुळें चवरहावस्थेिा काळ सुरू होतो. साधारण दहाजणींसारखी बायको

चर्ळाल्यार्ुळे त्याच्या भ्रर्ािा भोंपळा फुटू न हा सुखसार्रांति र्टं र्ळया खाऊं लार्तो. बायको
चर्ळाल्यार्ुळें चवरहाला प्रारंभ होणें हा कवीच्या आयुष्ट्यांतील सवांत र्ोठा चवरोधाभास अलं कार होय. कवीिें

लग्न जरी एकदांि होत असतें, तरी त्याला दोन चस्त्रया असतात. एक संसारकार्ांत राबणारी बायको व

दु सरी कचवतेंत नािणारी चप्रया. यांपैकीं बायको घरांतल्या घरांत काबाडकष्ट करून पोराबाळांच्या खस्ता
खात असते, आचण चप्रया कवीला र्ुंर्ारा दे ऊन कोठें तरी दडू न बसले ली असते. बायकोशीं यािें

िारिौघांसर्क्ष राजरोस लग्न झाले लें असतें, चप्रयेशीं हा र्ांधवुचववाहानें संबंध जोडू ं पाहत असतो. ती
याच्या इष्टचर्त्रांनीं कधीं पाचहले ली नसते, ककबहु ना यानेंही पाचहले ली नसते. चतला आळचवण्यासाठीं हा

परोपरीनें रडत असतो. कधीं कधीं हा छातीवर फुलें ठे वन
ू पडले ला असतो. याच्या डोळयांतून अश्रूंिे अलोट
पूर वाहत असतात. आर्च्या कतबूनानांनीं तर आर्ीसाठी बंब ठे वण्याच्या आटाआटीपेक्षां चवरहावस्थेंतील

कवींिाि उपयोर् करण्यािी आर्च्या म्युचनचसपाचलटीला चशफारस करण्यािें र्नातं आचणलें होतें; परंतु
कवीला आपल्या अलोट पुरानें स्वतःच्या हृदयांतील चवरहाग्नीच्या ज्वाळा चवझचवतां येत नाहींत, असें पाहू न
नानांनीं आपला हा बेत रद्द केला. या अवस्थेंत कवीच्या सभोंवार भयाण अंधार पडले ला असतो. या
अंधारांत बसून तो चसनेर्ाचथएटरांतील प्रेक्षकांप्रर्ाणें कल्पनातीत र्ोष्टी पाहत असतो. पृथवीवरील

लहानसहान र्ोष्टींच्या वणुनासाठींसुद्धां याला स्वर्ापयंत भरारी र्ारावी लार्ते. उं टावरून शेळया

वळण्यापेक्षांही वरच्या दजाच्या या करार्तींत कवीकडू न कधीं कधीं र्र्तीिा वस्तुचवपयास होत असतो.

एका कवीनें र्ोराच्या र्धुर र्ायनािी चशफारस केली आहे . दु सऱयाला आचश्वनर्ासािे चदवस चवलक्षण
शांतीिे वाटू न जर्ीन चहरव्या कुरणांनीं र्ंचडत झाले ली चदसली आहे . चतसऱयानें बोरघाटांत हं सािी वसाहत
करून ठे चवली आहे . कोणी फुलपांखरािें र्ाणें ऐचकलें आहे . कोणी काकडभुग्ं याला सकाळीं सूयाला सार्ोरें

जाऊन स्वार्तपर र्ातांना पाचहलें आहे . एकानें आपण बोलू निालू न स्पष्ट रोडकेि असलों, तरी आपला

चतरस्कार न करण्याबद्दल आपल्या चप्रयेला चवनवणी केली आहे ; जणूं काय सुंदर चस्त्रयांच्या डोळयांत
भरण्यासाठीं तरुणांच्या अंर्ी र्ले लठ्ठपणा हा र्ुण अवश्यि आहे ! या व याि धतीच्या अनेक आिरट िुका
पाहू न वािकांना रार् येण्यािा संभव आहे खरा; परंतु हे सारे शोध कवीनें स्वर्ांत भरारी र्ारून ते थून केले ले

आहे त, असें कळल्यावरून तरी ते क्षम्य वाटावयाला हरकत नाहीं, असें वाटतें. स्वर्ाच्या खालोखाल

कवीला स्र्शानािी आवड असते . यार्ुळें भुतांखेतांशींही त्यािी बरीि जानपछान झाले ली असते.
चवरहावस्थेंत कचव र्रणािी सारखी अपेक्षा करीत असतो; परंतु बहु धा त्याच्या कव्यचनर्ाणशक्तीला

विकूनि यर् त्यािी ही प्राथुना होतांहोईतों ऐकत नाहीं. र्ला वाटतें, प्राचणर्ात्राच्या यच्चयावत्
हालिालींिी नोंद ठे वणाऱया चित्रर्ुप्तानेंसुद्धां, आपल्या आधुचनक कवींच्या कचवतांच्या नकला करण्यापुरती

दे वाजवळू न सवलत र्ार्ून घेतले ली असेल. आर्िा भांबूराव (याच्या व आबाभटजींच्या कचवत्वािें चवस्तृत
वणुन पुढें येणारि आहे .) आपल्या चवरहावस्थेच्या काळांत र्रण्यासाठीं असाि आतुर झाला होता. या
एकाि चवषयावर त्यानें इतक्या कचवता केल्या कीं, अखेर नानांनीं कंटाळू न त्याच्या टे बलावर अफू, सोर्ल

वर्ैरे द्रव्यांिी साऱया आधुचनक कवींना पुरून उरण्याइतकी रास आणून ठे चवली होती! चवरहदु ःख भोर्ीत

असतांना आयुष्ट्याच्या शेवटच्या टोंकाप्रर्ाणें प्रारंभींच्या टोंकावरही कचव र्धूनर्धून नजर टाकीत असतो.

िालू काळाच्या दु ःखार्ुळें त्याला बालपण चवशेषि सुखािें वाटू ं लार्तें! चशवाय बाळपण र्ुळिेंि सुखप्रद

असल्याबद्दल सवु जर्ािीि एकवाक्यता आहे ! वािकहो! आपले बाळपण कोणाला रर्णीय वाटत नाहीं ?
र्ोठर्ोठ्या कवींनींसुद्धां ‘बाळपणाचा काळ सुखाचा’, ‘रमय िें बाळपण िंे इं िंे वा हफरुहन’ ककवा

‘बाळपणींच्या नाना िऱ्िा’ अशांसारखे बाळपणािे पोवाडे र्ाइले ले आहे त! अहाहा! तें बाळपण आचण त्या

अनु क्रम

लीला! तें अध्या चतचकटानें प्रवास करणें! तें चनम्म्या दरानें नाटक पाहणें! ते सवांनी कौतुक करणें! र्ाझ्या
लहानपणीं शेजारपाजारच्या बायकांनीं पटापट िुंबनें घेऊन र्ाझे लाड पुरवावेत; पण तेंि आतां—!
वािकहो, बाळपणींिें सुख अवणुनीय आहे , असें म्हणतात तें कांहीं खोटें नाहीं!

यानंतर कवीच्या अंर्च्या र्ुख्य र्ुणािें वणुन करावयािें आहे . हा र्ुण म्हणजे कवीिें वेड होय.

कवीच्या वेडासाठीं स्वतंत्र टप्पा (पॅराग्राफ) न राखणें चनव्वळ वेडेपणािें होईल. कचव हा उपजत वेडा

असतो. ले खाच्या तोंडांति कवीिा व वेडािा संबंध उडत्या उल्लेखानें दशुचवले ला आहे . कवीिें हें वेड

घालचवण्यािा प्रयत्न करणें तर दू रि राचहलें , परंतु तें नाकबूल केल्यानेंसुद्धां आपल्याशीं कचव उभा दावा

धरील. या वेडाच्या भरांत कचव वाटे ल तो चवलक्षण िर्त्कार करून दाखचवतो. एका कवीनें आपला
कुटु ं बांतील सारीं र्ाणसें र्े ल्यािें एका सद्र्ृहस्थाला पत्र पाठचवलें आचण दु सऱया चदवशीं सवांच्या खु शालीिें

दु सरें पत्र पाठवून त्यांत पचहल्यांतील सवु र्ोष्टी आपण वेडाच्या भरांत चलचहल्याबद्दल खु लासा केला!
जर्ाला उपदे श करावयाला तयार झाले ला हा र्हात्र्ा स्वतः वेडापीर असतो, हें साचहत्यशास्त्रासंबध
ं ी सत्य,

पदाथुर्ात्राला दृचष्टर्ोिर स्वरूप दे णारा प्रकाश स्वतः अदृश्य असतो या पदाथुशास्त्रांतील तत्त्वालाचह
लाजचवण्याजोर्ें आहे ! कोणाला पैशािें वेड लार्तें, कोणाला कीतीिें वेड लार्तें, एका बाईला आपण
पोस्टािें चतचकट असल्याबद्दलिें वेड लार्लें होतें; एका र्ृहस्थाला आपण प्रर्ाणाबाहे र लठ्ठ असल्यािें व

दु सऱयाला अक्षय पाऊस पडत असल्यािें वेड लार्लें होतें; परंतु कवीला आपण वेडे असल्यािेंि वेड
लार्ले लें असते! प्रत्येक कचव आपल्याला चनभेळ वेड लार्ल्याबद्दल अट्टाहासानें दवंडी चपटीत असतो.
लोकांना हें वेड खरें वाटण्यासाठी तो भर दोन प्रहरींि चफरावयाला चनघतो, केंसांच्या कझज्या पसरतो,

िारिौघांत बोलतांना र्ध्येि स्वर्त भाषणाला सुरुवात कचरतो, पंक्तींत जेवतांना ‘दु ग्धीं कलबू’ चपळणाऱया

अजुुन।लाही शहाणा म्हणचवतो, (एकानें तर एकदां आपल्या शेजारीं जेवावयाला बसले ल्या एका वृद्ध
र्ृहस्थालाि चप्रयार्जकूर सर्जून त्याच्या तोंडांत घांस भरचवण्यालाचह कर्ी केलें नाहीं.) कोटािी बटनें

उघडीं टाकतो, टाळक्यावरिी टोपी सवा हात र्ार्ें ठे चवतो, ककवा भररस्त्यांत र्ध्येंि बैठक र्ारतो.
इस्स्पतळांतील वेड्यांच्या आचण कवींच्या तांड्यांिी थोडीशी तुलना करणें फारसें वावर्ें होणार नाहीं.

इस्स्पतळांतील प्रत्येक वेडा चतऱहाइताला स्वतः खेरीज ते थील बाकी सवु रचहवाशी वेडे असल्याबद्दल
बजावीत असतो, आचण कवींच्या टोळींतील प्रत्येकजण हा हक्क स्वतःपुरताि राखून ठे वीत असतो. वेडा
उर्ीि आडव्याचतडव्या उड्या र्ाचरतो, तर कवीच्या स्वर्ापयंत उड्या िालले ल्या असतात! तो लोकांना

धोंडे र्ाचरतो तसा हा रचसकांच्या अंर्ावर धूळ उडचवतो, तर दु सरा लोकांच्या डोळयांत धूळ टाकण्यासाठीं
झटत असतो! या कवींच्या स्वर्ापयंतच्या साऱया उड्या केवळ त्यांच्या वेडाच्या चजवावर िालले ल्या पाहू न

र्ात्र स्वर्ाच्या सरहद्दीवरील बंदोबस्त फारि चढलाईिा होत िालला असावा, असें वाटू ं लार्तें! हे स्वर्ुस्थ
दे वांनो, आम्हां आयांिीं टीकांिी बाडें र्ाचसक पुस्तकांिीं कपाटें फोडू न तुर्च्या कानांवर येऊन आदळत

नाहींत काय? स्वर्ुप्राप्तीिे ते कडक चनबंध आज कोठें र्ेले? आपल्या चवधवेच्या केंसानें ककवा जानव्याच्या

सुतानें स्वर्ास जाण्याच्या आर्च्या आयु-कल्पना लयाला जाऊन नु सत्या वेडाच्या कल्पनेनेंि आतां
स्वर्ुसुख चर्ळणार काय?

कवीच्या आणखी एका र्ुणािा उल्लेख करून त्यािें हें लांबले लें वणुन पुरें करूं. कचवता

करण्याइतकाि त्याला आपल्या कचवता दु सऱयाला वािून दाखचवण्यािाचह हव्यास असतो. अथात् नव्या

कचवते िा पचहला र्ारा कवीच्या चनकटच्या चर्त्रांवरि होत असतो. कांहीं कचव आपलें बाड बरोबर घेऊन

कहडत असतात, आचण कांहीं तर साऱया कचवता पाठ म्हणून दाखवीत असतात. या कचवतांतील

लहानसहान र्ुणांिे सचवस्तर स्पष्टीकरणसुध्दां श्रोत्याला एकावें लार्तें! र्ाझ्या एका कचवचर्त्रानें र्ला
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कचवता ऐकचवण्यािा इतका त्रास चदला कीं, ज्यांिे नांव तें! कोठें चह व केव्हांचह तो भेटला, कीं त्याच्या

सर्ळया बेर्र् कचवतांिा र्ला नजराणा केल्यावांिून राहात नसे! एकदां भरबुधवारांत त्यानें तालसुरावर
आपल्या कचवता म्हणून दाखवायला सुरुवात केली. हळू हळू आर्च्याभोंवतीं तर्ासचर्रांिा तांडा जर्ूं
लार्ला! लोक आपणाला वेडे सर्जतील, असें र्ीं त्याला सुिचवतांि त्याला दु प्पट अवसान येऊन रंर्

िढत िालला. शेवटीं बुधवार िौकांत येईपयंत आर्च्या र्ार्े एकदा बेताल घोळका जर्ला कीं, ज्यािें नांव
तें! त्याि रत्नानें आणखी एकदा र्ाझा असाि कोंडर्ारा केला होता! त्या वेळीं र्ी एका चनकडीच्या कार्ांत

र्ढू न र्ेलों होतों. अशांत कोठल्याशा आप्ताच्या र्रणाबद्दलिें आपलें शोकरसप्रधान छोटे खानी काव्य
आणून त्यानें र्ाझ्या सेवल
े ा सादर केलें . र्ला त्या वेळीं फुरसत नसल्यार्ुळें पुढें केव्हां तरी स्वतःि तें वािुन
पाहण्यािें अचभविन दे ऊन तूतु र्ाझा वेळ न घेण्याबद्दल र्ी र्ोठ्या काकुळतीनें त्यािी चवनवणी केली.

बराि वेळ नाखु षीनें आढे वढ
े े घेऊन शेवटीं त्या काव्यांतील चनदान सत्रावें कडवें तरी आपल्पा तोंडू नि
ऐकण्यािा र्ला आग्रह केला. र्ाझा रुकार चर्ळतांि त्यानें तें कडवें अर्दीं ठाईंत आळवून आळवून
म्हणण्याला प्रारंभ केला. त्यांतील र्ुणांच्या चववेिनांत र्ार्ील संदभु र्ाझ्या लक्षांत येण्यासाठीं त्यानें

सोळावें कडवें म्हणून दाखचवलें ! सोळाव्याच्या स्पष्ट बोधासाठीं पुन्हां पंधराव्यािी साक्ष! याप्रर्ाणें अरे चबयन्
नाइट्स्र्धील र्ोष्टींतून र्ोष्ट चनघण्याच्या तत्त्वाबरहु कूर् आम्हीं र्ार्ल्या पावलीं जात जात पचहल्या

कडव्यावर जाऊन ठे पलों! आचण ते थून संर्तवार शेवटपयंत आलों. र्ुणांच्या सूक्षर् शोधासाठीं याप्रर्ाणें त्या

काव्यािीं आम्हीं एकंदर तेरा परायणें केलीं. चशवाय प्रत्येक वेळीं प्रत्येक िरण नीट कळण्यासाठीं तो
िारिारदां घोळू न म्हणत होता, तें वेर्ळें ि! र्धून र्धून आत्र्स्तुचतपर र्चल्लनाथीिा र्ाराही सारखा िालू
होताि. आर्च्या संवादांतील िारसहा वाक्यें नर्ुन्यासाठीं पुढें चदलीं आहे त.

तो– लक्षांत नाहीं आलें तुर्च्या! ही या िरणांतली र्ुख्य र्ख्खी आहे .
र्ी– आलें लक्षांत! फार र्ार्मर्कपणानें तुम्हीं हें वर्मणलें आहे खरें !
तो– र्ाझ्यांत हें ि तर चवशेष आहे ! सृष्टीिें सूक्षर् अवलोकन! तुर्च्या सार्ान्य दृष्टीला चजथें कांहीं

चदसत नाहीं चतथें र्ला हजारों र्ोष्टी चदसतात.

र्ी– तुर्िी कचवताि याबद्दल साक्ष दे ईल! (त्याच्या कचवतेंत र्ला एकही र्ुण चदसत नसून त्याच्या

दृष्टीनें र्ात्र चतच्यांत र्ुणांनीं र्जबजले ली शहरें च्या शहरें चदसत होतीं. र्ात्र र्ाझ्या या वाक्यांतील खोंि
त्याच्या लक्षांत आली नाहीं. पण त्यािी कचवता ऐकण्यािा कंटाळा र्ी र्ाझ्या तोंडावर स्पष्टपणें दाखवूनही
जेथें त्याच्या सूक्षर्दशुक यंत्राच्या आटोक्यांत आला नाहीं, ते थें त्या र्र्मभत सूिनेिा काय पाड?)

तो– उर्ीि अशी कचवता नाहीं होत! अंतःकरण सृष्टीशीं एकजीव झालें पाचहजे! बस्स, कवीला

हृदय पाचहजे! कवीला डोक्यािी कांहीं जरूर नाहीं!

र्ी– अर्दीं बरोबर! आपल्या पुष्ट्कळशा कवींना चवधात्यानें डोकें चदलें आहे , तें उपयोर्ाकचरतां

नसून केवळ र्नु ष्ट्यदे हािी परंपरा संभाळण्याकचरतांि असावें असा र्ाझा सर्ज आहे !

तो– तुर्िा सर्ज अर्दीं खरा आहे ! र्ाझेंि उदाहरण घ्या कीं! हृदय र्ृदु नसतें, तर अशी कचवता

होती का? अहो, हृदयि काय, र्ाझा हात पाहा, कचवता चलहू न चलहू न चकती र्ऊ झाले ला आहे तों!
स्वर्ापयंत भराऱया एरवीं साधत नाहींत!
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नु सता हात र्ऊ झाल्यानें स्वर्ापयंत जाण्यािें त्याला सार्थयु आले लें पाहू न पाठीिींसुद्धां हाडें र्ऊ

करून त्याला अचजबात स्वर्ुवासी करण्यािी परोपकारबुचद्ध क्षणभर र्ाझ्या र्नात येऊन र्ेली! हें

काव्यवािन िाललें असतांना तो त्या र्े लेल्या आप्ताबद्दल र्धून र्धून रडतही होता! र्ीही र्यतर्जकूर

अर्दीं अवेळीं र्े ल्याबद्दल र्नापासून चदलचर्री प्रदर्मशत केली! पुढें तो शोकानें ओक्साबोक्सीं रडू ं लार्तांि
र्ी कककाळया र्ारावयाला लार्लों, आचण शेवटीं दु ःखावेर्ाच्या भरांत बेशुद्ध झाल्यािे सोंर् करून धाड्वकन्
धरणीवर अंर् टाकलें ! र्ाझ्या अंदाजाप्रर्ाणें डॉक्टर वर्ैरे आणण्याच्या खटपटींत न पडतां तो आपल्या

शीघ्रकचवत्वाच्या जोरावर अश्रुजलानेंि र्ला सावध करूं लार्ला! कांहीं वेळ श्वासोच्छ्वास साफ बंद ठे वन
ू
र्ी तसाि चनपचित पडू न राचहलों त्या वेळीं र्ात्र आपल्यावर कांहीं चकिाट येईल, या भीतीनें तो आपलें

िंबूर्बाळें आवरून घाईर्ाईनें चनघून र्ेला, आचण र्ी एकदािा त्या जािांतून सुटून अस्वलाच्या तावडींतून

वािले ल्या इंग्रजी प्रवाश्याप्रर्ाणें र्ोकळे पणानें आपल्या कार्ाला लार्लों! प्राणायार्ािें र्हत्त्व या वेळेपयंत
र्ला नीटसें सर्जलें नव्हतें!

काव्यवािनाबद्दल कवीिा लकडा इतका चिकाटीिा असल्यार्ुळें त्याच्याशीं ओळख होणें हें

दु दैवािें लक्षण आहे . र्ाझा तर असा तकु आहे , कीं वाल्र्ीकीच्या शतकोचट रार्ायणािे तीन तुकडे तीन

लोकीं वांटून दे ऊन स्वतःसाठीं ‘रार्’ हीं दोनि अक्षरें ठे वण्यांत भर्वान् कैलासनाथािा हाि लोकचहतपर
हे तु असला पाचहजे, कारण एवढें र्ोठें काव्य वािण्यािी जबाबदारी कोणत्याही एकाकी लोकावर टाकणें

केवळ चनदु यते िें झालें असतें. (र्ात्र एका सबंध काव्यािे तीन तुकडे केल्यानंतरचह प्रत्येक तुकडा
ठाकचठकीनें सलं र्च्या सलं र् कसा राचहला, हें र्ाझ्या बाळबोध र्नाला न सुटण्याजोर्ें कोडें आहे . त्या
चदवशीं शृर्
ं ीभृर्
ं ी वर्ैरे र्णांनी थंडाई थोडी चवशेष कुसरीनें केली असावी असें वाटतें.) कांहीं लोकांिा

आर्च्या आधुचनक कवींवर असा आरोप आहे , कीं त्याना र्हाकाव्यें करतां येत नाहींत. र्ी हा कवींिा दोष

नसून उलट र्ुण सर्जतों. त्यांच्या इवलाल्या स्फुट काव्यांनींि वािकांना बेजार करून सोचडलें आहे , र्र्
र्हाकाव्यें चनघूं लार्लीं, तर काय प्रलय होईल न कळे ! छे ; छे ! कवीश्वरांनो ! भलत्या भरीला पडू न तुम्ही
र्हाकाव्यें रिण्याच्या नादीं र्ात्र र्ुळींि लार्ूं नका! नु सत्या छऱयांनीं जर्ीनदोस्त होणारांवर क्रपतोफांिी

सरबिी कशाला हवी! कांहीं कवींना आपल्या कचवतेंत प्रेतांनाचह उठचवण्याइतकी धर्क असते, असें वाटत
असतें, तें बहु तकरून याि जोरांवर! खरोखरीि स्र्शानांत एखाद्या कवीनें लांबसें काव्य जोरानें

वािावयाला प्रारंभ केला तर खात्रीनें प्रेतें खडाखड उठू न उभीं राहतील! र्ात्र तीं तें काव्य ऐकायला एक
क्षणभर तरी थांबतील ककवा नाहीं, एवढाि प्रश्न आहे ! िालू र्हायुद्धांत सरकारनें कहदी चशपायांच्या इतक्या

पलटणी नेल्या, त्यापेक्षां आधुचनक कवींिी लहानशीि तुकडी पुढें घातली असती तर शत्रूिी ताबडतोब
पांर्ापांर् झाली असती, अशी र्ाझी बालं बाल खात्री आहे !

आपल्या कचवचर्त्रािा चनरोप घेण्यापूवी कांहीं भाग्यशाली कवीिें अचभनंदन केल्यावांिून र्ाझ्याने

राहवत नाहीं. या कवींच्या घरांतूनही कचवतेिा वावर िालले ला असतो. कोठें कोठें तर कचवते िी सांथ थेट

पोराबाळांपयंत पसरले ली आढळू न येते. नार्दे वाच्या कुटु ं बाप्रर्ाणें हल्लीं र्हाराष्ट्रांत बरींि घरें कचवता

करण्यांत रर्ले लीं आहे त. आर्च्या भांबूरावांिा धाकटा र्ुलर्ा तर उपजतांक्षणींि स्त्रग्घरावृिांत रडत
असल्यािें तो शपथेवर सांर्त असतो. याप्रर्ाणें सहकुटु ं ब सहपचरवारें स्वर्ापयंत भराऱया र्ारणाऱया आर्च्या

आधुचनक कवींपुढें एकटादु कटा सदे ह स्वर्ाला जाणारा तुकारार् अर्दींि चफक्का पडतो, हें पुराणाचभर्ानी
लोकांनाही कबूल करावें लार्ेल!
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अशा प्रकारें िालत्या जर्ान्यांतल्या कचववर्ािें वणुन केल्यानंतर दु सऱया एका वर्ाकडे न वळणें

केवळ अन्यायािें होणार आहे . हा वर्ु आधुचनक कवींच्या आक्षेपकांिा होय. आजकाल कचवते च्या

कारभारांत पडले ल्या लोकांिे र्तभेदानुरूप दोन स्पष्ट चवभार् पडले ले आहे त. यांपक
ै ीं एका वर्ाला

‘नव्याचे सोयरे ’ व दु सऱया कंपूला ‘जु न्याचे सुिकी’ अशीं नांवे दे तां येतील. पचहला पंथ कोणत्याही नव्या
र्ोष्टीिें अचभनंदन करीत असतो, आचण दु सरा प्रत्येक जु न्या र्ोष्टीबद्दल हळहळत असतो! एकाच्या र्तें

कहदु स्थानिें उष्टावण अजून व्हावयािें आहे , तर दु सऱयाच्या दृष्टीनें त्याच्या उिरचक्रयेसाठीं भातािे कपड
वळावयािेंि कार् ते वढें राचहले लें आहे ! यांिी हीं सोयरसुतकें केव्हांही चफटण्याजोर्ीं नसतात. आपल्या
बहु तेक कचवचर्त्रांिा सोयऱयांत सर्ावेश होत असून त्यांिे आक्षेपक सुतक्यांच्या थव्यांत सार्ील झाले ले

अलतात. र्ात्र आनंदाच्या स्स्र्तहास्यापेक्षां दु ःखाच्याि कककाळया नेहर्ी तीव्र असल्यार्ुळें सोयरे र्ंडळीपेक्षां
सुतक्यांिीि र्ुजोरी जास्त जोरािी असते. नव्या पक्षाला जु नी कचवता इथूनचतथून कर्कुवत वाटत असते,

आचण जु न्या पंथाला नवी कचवता बाटग्या स्वरूपािी भासत असते. या सुतक्यांिीं कांहीं र्तें पुढें
र्ासल्यासाठीं चदले लीं आहे त. भस्क्त व कचवता एकि होत, हें त्यांिे अत्यंत लाडकें र्त होय. अथात् सवु

इंग्रजी कचवता, बहु तेक िांर्ली संस्कृत कचवता, आचण नलोपाख्यानासारखी बरीि र्राठी कचवता यांच्या
दृष्टीनें बाष्ट्कळ ठरून र्ोकळी होते! भक्तीखेरीज कचवता नाहीं आचण भस्क्तचवषयक जें कांहीं असेल, तें

पूवुजांनीं म्हणून ठे वले लें ि आहे . त्यार्ुळें नव्या कवींनीं र्ुळींि कचवता करूं नये हा यांिा पचहला चसद्धान्त
होय! प्रीतीसारख्या पािकळ चवषयावरील कचवता अश्लील असावयािीि, हें यांिें आवडतें र्त असतें!

लग्नसर्ारंभावर अश्लीलत्वािा आरोप करण्याला यांिी सेना असून कशी सरसावत नाहीं, हे र्ोठें आियु

आहे . र्े घदू तासारखीं िटोर काव्यें, आचण शाकुंतलासारखीं िघळ नाटकें यांच्या डोळयांदेखत राजरोस
चर्रवत आहे त, हें यांच्या उजळ ब्रीदाला अर्दीं लांच्छनास्पद आहे ! प्रीचतचवषयक कचवता करावयाच्या

झाल्या, तर त्यांना पुराणािी थोडीशी फोडणी तरी असावी असा यांिा आग्रह असतो! प्रणयकल्पनांिी

चकळसवाणी बडबड सोडू न दे ऊन, यशोदे जवळ र्ाऱहाणीं सांर्ावयाला आले ल्या र्ोपींजवळू न पांि वषांच्या
चनदोषवृचि कृष्ट्णानें आपला िेंडू काढू न घेण्यांत जें हृदयंर्र् हस्तकौशल्य दाखचवलें , त्यािें वणुन

करावयाला अथात यांिी आडकाठी नसते! नावडत्या र्ोष्टीवर तुटून पडतांना दे वाचदकांिीं आचण
साधुसंतांिीं पथकें पुढें केल्याखेरीज यांिें नीट जर्त नाहीं! हल्लीं िोहींकडे अधर्ु भ्रष्टाकार आचण पीछे हाट

जारीनें सुरू आहे , हे यांिें जन्र्वेड असतें. नव्या कवींना ककवा त्यांच्या कचवता छापणाऱया र्ाचसक
पुस्तकांवर लोक अद्याचप सावुचत्रक बचहष्ट्कार कसा घालीत नाहींत यािें या वर्ाला र्ोठें र्ूढ वाटत असतें.
परर्े श्वरािा अकरावा अवतार बहु धा या सत्कायाकचरतांि होणार, असा यांिा आवडता होरा असतो.

आधुचनक कवींना र्हाकाव्यें कचरतां येत नाहींत, हा यांिा चतसरा आक्षेप असतो. िवथा आक्षेप असा आहे ,

कीं आधुचनक कवींना र्ुळींि ज्ञान नसतें. आधुचनक कवींना वेडािी ‘सोल एजन्सी’ घ्यावीशी वाटते, तर हा
आक्षेपक वर्ु सवुज्ञते िा र्क्ता आपल्याकडे ि ठे वूं पाहत असतो. भूर्ध्यरे षेच्या एका टोंकावरील
उिरध्रुवाप्रर्ाणें दु सरीकडील दचक्षणध्रुवाच्याही र्ाथयावर चवधात्यानें बफाच्या घड्या घातले ल्या आहे त, हें
लहानसें तत्त्व र्ात्र यांच्या सवुज्ञतेंत सार्ील व्हावयािें िुकून राचहल्यासारखें वाटतें! आधुचनक कचव र्ोठें

र्ंभीर तत्त्वज्ञान सांर्तात; पण त्याप्रर्ाणें स्वतः वार्त नाहींत, हा यापुढील आक्षेप आहे . या दृष्टीनें पाहतां
ज्या वैराग्यपर भस्क्तभावाच्या काव्यािें यांना पूणु रहस्य सर्जले लें आहे , त्याच्या उपदे शाबरहु कूर् अंर्ाला
राख फांसून चनघाले ला यांिा भला र्ोठा तांडा आपल्याला कधीं तरी पाहावयाला चर्ळण्यािी आशा वाटू ं

लार्ते. कचलयुर्ांत िांर्ले कचव होणें शक्य नाहीं, हा यांनीं सहावा चसद्धान्त ठरवून ठे वले ला आहे . अथात्
कचलयुर्ािा आरंभकाल र्ात्र आपली कचवता ककवा ले ख अलीकडच्या र्ाचसक पुस्तकांकडू न परत आल्या
चदवसापासून ज्यािा त्यानें स्वतंत्र दृष्ट्ट्या र्ोजावयािा असतो. र्ार्ील सातआठि शतकांत सुर्ारें आठदहा

िांर्ले कचव चनर्ाण होऊन र्ेल्या पन्नास वषांच्या लांबलिक अवधींत शेंपन्नाससुद्धां उिर् कचव होऊं नयेत,
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हें वरील चवधानािें चबनतोड प्रत्यक्ष प्रर्ाण आहे . हल्लींिी कचवता चटकाऊ नसते, हें या वर्ािें सरतें म्हणणें

असतें, आचण हा र्ुद्दा र्ात्र र्ाझ्या दृष्टीनें अर्दीं बरोबर आहे . जु न्या बाडांिा पसारा केला, तर त्यांतून

र्तकवींच्या िारिारशें वषांच्या र्ुरले ल्या कचवता चकती तरी काढू न दाखचवतां येतील; परंतु आजकालच्या
एकाही कवीला आपली कचवता शंभर वषांपेक्षां जास्त चटकली आहे , असें म्हणतां येणार नाहीं! ही
क्षणभंर्ुरता खरोखरी लाचजरवाणी आहे !

रस्ता िुकून वाङ्र्याच्या फंदांत पडले ल्या या दोन वर्ांिें परस्पराशीं जें हाडवैर असतें, त्यांच्या

र्ानानें अचहनकुलांिें, दे वदानवािें, कोडतािी पायरी िढले ल्या सख्ख्या भावांिें वैरसुद्धां र्ुण्यार्ोकवदाच्या

वार्ण्यासारखें चनदोष ठरे ल. दोन्ही पक्ष आपआपल्या (र्ैर) सर्जु तीप्रर्ाणें नेटािे प्रयत्न करीत असतात.

त्यार्ुळें र्ायभाषेला कचवते च्या काढ्ाबरोबर टीकांच्या चनकाढ्ािाही भरपूर पुरवठा होत असतो. एक पक्ष
र्राठी कचवतेला नवाईनें बाटर्ी बनचवण्यािा प्रयत्न कचरतो, तर दु सरा चतला फक्त वारकऱयांबरोबर
तीथुक्षेत्रांवर पाठवून अर्दीं सोंवळी करण्यासाठीं धडपडत असतो. पचहल्यािा पुढील चपढीवर भरंवसा, तर

दु सऱयािी र्ार्ील लोकांवर चभस्त! एक भचवष्ट्यपुराणवादी आचण दु सरा तर सारींि पुराणें उराशीं
बाळर्णारा! जर्ांतील िैतन्य आपल्या कचवते र्ुळेंि उत्पन्न होत असतें. हा पचहल्यािा अचभर्ान तर

प्रळयकाळ लांबणीवर पडण्याला केवळ आपली पुण्याईि कारण असल्याबद्दल दु सऱयािी खातरजर्ा! या
आक्षेपक वर्ािी जु न्यालोकांबद्दलिी आस्था, िालू काळच्या तरुण र्ंडळीचवषयींिी कळकळ आचण पुढील

चपढीसंबध
ं ीं हळहळ हीं पाचहलीं, म्हणजे त्यांच्याबद्दल आदर वाटू ं लार्तो! आधुचनक कचवते च्या धुडर्ुसार्ुळें

आम्हां आयांच्या आयुत्वािें, इचतहासािें, व्याकरणािें, धर्ािें, प्रासयर्कांिें, नीचतर्िेिें, सवुस्वािें पार
वाटोळें होणार अशी यांच्या र्ानानें हाय खाल्लेली चदसते. चभऊं नका, जरीपुराण्यांनो! चभऊं नका! आधुचनक
कचवता चकतीही बोकाळली तरी चतनें आपलें कांहींि नुकसान होणार नाहीं! त्या कचवते नें पुढच्या चपढीिें

अचहत होणें हें तुर्च्या टीकांनीं आधुचनक कवींना धोका पोहोंिण्याइतकेंि दु रापास्त आहे . त्यांिीं िट्सारीं
काव्यें तुर्च्या स्वतःच्या अप्रचसद्ध कचवतांप्रर्ाणें (हो, हें सांर्ावयािें राचहलें ि! सावुभौर् िर्त्कार असा आहे

कीं, या आक्षेपकांपैकीं बहु तेकांजवळ र्ात्र आपापल्या कचवतांिें थोडें बहु त भरताड हटकून असतेंि.)

कोणालाही न कळचवतां पिनीं पाडावयाला काळ सर्थु आहे ! सरस्वतीच्या सदावतांत बेकार दु काळी
पाहु ण्यांना सदर परवानर्ी असते, त्याप्रर्ाणें तुर्च्यासारख्या सोवळे कऱयांिी सोय होणेंही अवश्य आहे !

आपापलें र्त संभाळू न तुर्च्या त्यांच्या खडाजंर्ी असाि जोरानें िालूं द्या! र्ात्र हल्लींच्या कांहीं सत्कवींनाही
सरसकट लाथाडण्यािें जोखीर् तुम्हीं आपल्या अंर्ावर न घेतल्यास बरें ; कारण हा वाद चत्रकाळ िालू

असल्यार्ुळें तुर्च्या पूवुजांना, भवभूतीला छळतांना काचलदास वर्ैरेंच्या कचवता जशा उपयोर्ी पडल्या,
तुकारार्ािे अभंर् बुडचवण्यासाठीं ज्ञानेश्वराचद कवींिीं काव्यें आधारभूत झालीं, तशा आजच्या सत्कवींच्या

कचवता उद्यांपरवांच्या आधुचनक कवींच्या बोकांडीला बसताना तुर्च्या वंशजांच्या कार्ीं येणार आहे त!

आधुचनक कवींिा लौचककही तुर्च्या घराण्याप्रर्ाणेंि पूवापार िालले ला आहे ! पंचडतराजाच्या काळच्या
‘नृत्यचत चपनाकपाणौ’ वर्ैरे उस्क्त, रार्दासांिी ‘धीटपाठ’ काव्यांिीं वणुनें, ककवा तुकोबारायािें ‘घरोघरीं

जाले कचव’ यांसारखे उद्र्ार सध्यांच्या कवींना उद्दे शून केले ले नसावेत असा तकु करण्यािी र्ी

तुर्च्याजवळ नम्रपणें परवानर्ी र्ार्तों! स्वतःिी चटर्की वाजचवण्याच्या हे तूनें लोकांच्या भाचवक
पूवुजचप्रयते िा फायदा घेण्यासाठीं साधूकवींच्याभोंवतीं तुर्च्यासारख्या स्वाथुसाधूंनीं र्ांडले ला सुळसुळाट,
आचण नव्या-जु न्यांतून आपली चशधासार्ुग्री काढणारी सालोर्ालोसारख्या उिल्यांिी हातिलाखी,

काळाप्रर्ाणें अनाद्यनंत आहे त! तुर्च्या या धक्काबुकींत सत्कवींनासुद्धां थोडासा उपद्रव झाल्यास यांनीं
चदलर्ीर होण्यािें कांहीं कारण नाही! कधींकाळीं एखाद-दु सऱयालाि आंत घेण्यासाठीं उघडणाऱया

सरस्वतीर्ंचदराच्या दरवाजानें प्रत्येक सत्कवीच्या प्रवेशकालीं पचहल्यानें थोडी कुरकूर करणें अर्दीं
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साहचजकि आहे !
येणेंप्रर्ाणें र्तभेदाच्या धांदलीर्ुळें िालू काळी र्राठी कचवता अर्दीं संकीणु स्वरूपािी होऊन

बसली असल्यास काहीं नवल नाहीं. इंग्रजी कचवता, संस्कृत कचवता, आचण जुनी र्राठी कचवता, या

चतघांिाही चतच्यावर थोडाथोडा अंर्ल बसले ला आहे . फोटो घेण्याच्या कॅर्े ऱयांतील आधीं अधुवट

उघडले ल्या कांिेवर दु सऱयावेळी ज्याप्रर्ाणें िर्त्काचरक चर्श्राकृचत उर्टते, त्याप्रर्ाणें आर्च्या आधुचनक
कचवहृदयावरही उपचरचनर्मदष्ट चछन्नचभन्न काव्यसंस्कृतींर्ुळे चवलक्षण वणुसंकराच्या भावनांिा छाप वठत
अरातो. त्यार्ुळें सध्यांच्या कचवते च्या स्वरूपािी एकरूपता पार नाहींशी होऊन र्ेली आहे . संस्कृतांतील

र्ुग्ध श्रृंर्ारकल्पना इंग्रजीच्या उिान रीतीनें प्रकट कचरतांना र्राठी कचवता सकुशीच्या रंर्णांत उतरले ल्या

र्दानी थाटाच्या पोरीसारखी उघडी चदसते. आचण इंग्रजी ढं र्ानें सांर्तांना चतला झर्ा पोलका घालू न
शेतकार् करणाऱया बारदे शर्ोव्यांकडील चकचरस्ताचवणीिी कळा येते. कधीं शु द्ध र्राठी र्ोष्टीवर इंग्रजी

कल्पनेिें टोपण घालू न वरलीदादरकडे चशर्ग्याच्या दं र्लीतून साडीिोळीच्या साजावर टोपी िढवून
नािणाऱया र्ोर्ीप्रर्ाणें ती बार्डू लार्ते, तर कधीं र्राठी वेदान्त इंग्रजी र्ंभीरते नें सांर्ण्याच्या भरांत,
र्डर्े िी नक्कल करणाऱया दे शी दाईप्रर्ाणें चकळे जून बोलत असते. अशा बकाली अवस्थेर्ुळें चतिे र्ुणधर्ु

इतके संख्यातीत बनले आहे त कीं, त्यांिा नु सता नार्चनदे श करणेंही एका ले खाच्या आवाक्याबाहे रिें कार्

आहे . त्यांतून र्ाझ्या कवींच्या कारखान्यािा पसारा टाटा कंपनीच्या लोखंडी कारखान्यापेक्षाही वाढत
िालल्यार्ुळें र्राठी कचवते िी अर्दीं लांबून डोळे भेट घेण्याखेरीज र्त्यंतर नाहीं.

कचवतेंतील वणुभेद आम्हां कहदु लोकांनाही लज्जेनें खाली पहावयाला लावण्याजोर्ा आहे .

रिनापरत्वें कचवते िा जाचतभेद उभयचवध आहे . संस्कृतांतून सरळ जन्र् झाल्यार्ुळें श्लोक आचण आया
यांिी फार उच्च जातींत र्णना होते. चभन्नचर्न्न वृिांर्ुळें यावरील वर्ांत र्ोत्रभेदािीही सोय झाले ली आहे .
अभंर्, ओव्या, पोवाडे ही र्ंडळी कचनष्ट वर्ांत असून लावण्या, छकडी वर्ैरे अस्पृश्य जातींत जर्ा होतात.

उखाणे, म्हणी, आहाणे यांना र्द्य व पद्य यांच्यार्धील सरहद्दीवर राहणाऱया चबनआकारी टोळया म्हटल्यास
िाले ल. हु तुतूहर्ाम्यांसारख्या खेळांतून म्हणावयािीं सर्पुक वाक्यें ककवा ‘अलीकडे र्ंर्ा पलीकडे र्ंर्ा’

वाहवून त्याच्याकरवीं शब्दब्रह्मातीत पातकांिा उद्धार करचवणाऱया चशर्ग्यांतल्या फांका, हीं वरील वर्ािीं
अत्यंत रानटी उदाहरणें होत. यांखेरीज र्ायकी धतीच्या कचवते िा संग्रह फार र्ोठा आहे . त्यांच्यांतही

िालीरीतींिे लक्षावचध भेदभाव आहे त. युरोचपयन लोकांच्या चनकट सहवासानें ज्याप्रर्ाणें कहदु स्थानांतील

र्ूळच्या अर्चणत जातींत युरेचजयन, र्ोवानीज वर्ैरे नवीन भर पडली आहे , याप्रर्ाणें इंग्रजी कचवते च्या
वचशल्यानें आर्च्या इकडे ितुदुशकें, वैचणकें, इत्याचद नवनवे प्रकार प्रिारात येत आहे त. चशवाय,

र्नु ष्ट्याच्या र्ार्ें जसे राक्षसर्ण, र्नु ष्ट्यर्ण या प्रकारिे उपजत उपद्व्याप लार्ले ले असतात, तसे
अक्षरांतही कोर्ल, कठोर वर्ैरे भेद जात्याि ठरून बसले ले आहे त. इतकेंि नाहीं, तर संस्कृत
साचहत्यशास्रानें चनरचनराळया र्णांिीं आचण अक्षरांिीं कायर्िीं शु भाशु भ लक्षणेंही ठरवून टाकले लीं आहे त.

वण्याचवषयपरत्वेंही कचवते िे असेि अनेक प्रकार झाले ले आहे त. र्हाकाव्यािी रिना फार र्ोठी

असून त्यांतील लोकांना राष्ट्रचहतैकपर सर्ाजशासनपद्धतीबरहु कूर् वार्णाऱया स्पाटु न लोकाप्रर्ाणें

व्यस्क्तशः जीचवतस्वातंत्र्य र्ुळींि चर्ळत नाहीं. खंडकाव्यें तशाि वळणािीं, पण लहान असल्यार्ुळें त्यांिी

उभारणी नार्पुरांतील बोहरी लोकांच्या र्े हेंदीबार् संस्थेसारखी चदसते एवढें ि! र्ाचसक पुस्तकांतून
येणाऱया छोट्या कचवता अचवभक्त कुटु ं बपद्धतीच्या वळणावर जातात. आपलें सवुस्व बरोबर वार्चवणाऱया

सुभाचषतांिा कंपू यद्यचप एकोप्यानें कहडत असतो, तरी त्यांपक
ै ीं कोणालाही आर्ाचपछा नसल्यार्ुळें त्याला
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बैराग्यांच्या तांड्यािी उपर्ा दे तां येईल. धावे, पाळणे ही पडदानशीन र्ंडळी असते . तसाि र्ंर्लाष्टकांिा
र्े ळाही कधीं लग्नर्ंडपाच्या बाहे र पडत नाहीं. भूपाळया पहाटे लाि म्हटल्या जात असल्यार्ुळें र्ला

त्यांबद्दल चवशेष र्ाचहती नाही. आरत्या, र्ुरळयांप्रर्ाणें केवळ दे वांना वाचहले ल्या असतात. चशवाय संस्कृत
कचवते च्या र्ार्मर्क अनु करणार्ुळें कूट प्रश्न, कतृुर्ुप्तें चक्रयापदें , कर्ुर्ुप्तें, भावर्ुप्तें इत्याचद अनेक अवघड
काव्य प्रकारही र्राठींत उतरतांना चदसून येतात. परंतु यांिा प्रिार अचतशय थोड्या प्रर्ाणावर

असल्याकारणानें र्ाझ्या तचद्वषयक कल्पना बऱयाि अंधुक असण्यािा फार संभव आहे ; म्हणून पुढील

र्ाचहती साशंकवृिीनेंि स्वीकारण्यािी वािकांना चवनंती आहे ; कूटप्रश्नांत एखादें कोडें सांचर्तले लें असतें.

उिर हु डकून काढण्यासाठीं ‘षण्र्ाचसिा वायदा’ सवलतीदाखल दे णारे ‘चवचित्र पुतळा’ ककवा ‘चवलक्षण

वधू’ यांच्यासंबंधीिे र्राठी कूटश्लोक बहु श्रुत वािकांना ठाऊक असतीलि. चशवाय ज्या कचवता वािून
पाचहल्यावर कवीला काय म्हणावें, यािें वािकांना र्ोठें कोडें पडतें, त्यांिीही र्ी याि सदरांत र्णना

कचरतों. कर्ुर्ुप्तांत ककवा चक्रयार्ुप्तांत अनु क्रर्ें कर्ु ककवा चक्रयापद शब्दांच्या संचधसर्ासांत दवडू न

ठे चवले लें आचण तें वािकानें हु डकावून काढावयािें असतें. कतृुर्ुप्तांत कता नापिा होण्यािा प्रयत्न करीत
असतो. अलीकडे आपण कचवता करून स्त्रीचशक्षणपर सहानु भत
ू ीिा फायदा घेण्यासाठीं बायकाच्या नांवानें

त्या छापावयासाठीं पाठचवण्यािा चशरस्ता पाडू ं पहात आहे तोि कतृुर्ुप्तािा र्राठी र्ासला असावा!
भावर्ुप्तांतून भावाथु सहसा लक्षांत येत नाहीं. हल्लींिी बहु तेक र्राठी कचवता या सदराखालीं येते. इंग्रजी

कचवते िाही नवा पायंडा अलीकडे पडू ं लार्ला आहे . ‘चर्स्स्टक’ कचवतेंत अत्यंत र्हनाथु अर्दीं अंधुक
रीतीनें ध्वचनत केले ला असतो. वाच्याथांतून तो अंशतः शोधून काढावयािें कार् वािकांकडे सोंपचवले लें

असतें; पुष्ट्कळ प्रसंर्ीं कचव ‘र्ूखु, भ्रचर्ष्ट, अजाण’ वर्ैरे जीं चवशेषणें स्वतःकडे लावून घेत असतो, तीं

सत्याथानें अथवा शालीनतेनें, यािा वािकांना नीटसा उलर्डा होत नाहीं. हीं सारी ‘चर्स्स्टक’ कचवता
होय. ‘पॅस्टोरल’ कचवता धनर्राच्या जीवनक्रर्ाला वाचहले ली असते. अशा धनर्री कचवते िें र्राठी
‘र्ेंढ्ांवरी लोकर दाट भारी’ हें एकि उदाहरण काय तें ऐकण्यांत येतें!

र्राठी कचवते च्या एका बऱयाि र्ोठ्या भार्ािें वणुन करावयािें िुकून राचहलें आहे . हा भार् म्हणजे

संर्ीताच्या वचशल्यानें नाटकांत घुसले ल्या पदांिा होय. र्ात्र, इतर प्रकारिी कचवता जसजशी जास्त र्ुरेल

तसतशी नॉवे दे शांतील भाकरीप्रर्ाणें अचधकाचधक रुिकर होत जाते; तसा यांिा प्रकार नाहीं. नाटकी

पदांिा जर्ाना सारखा बदलत असतो. पचहल्यापचहल्यानें रसपोषासाठी यांच्यांत काव्यसौंदयािा उत्कषु
साधण्याकडे ले खकािी प्रवृचि असे. परंतु नाट्यसंर्ीतािा र्ायकी िालींकडे र्ोिा वळल्यार्ुळें अलीकडे

र्ात्र कोठें ही पाचहलें , तरी पण नािीं मी बोलि आिां! कारण लौकरि नाटकचवषयासंबंधीं स्वतंत्रपणें
चलचहण्यािा र्ाझा इरादा आहे .

कचवता करतां येण्याला र्णर्ात्रांिें ज्ञान अचतशय अवश्य आहे . अक्षरांच्या ऱहस्वदीघुत्वाप्रर्ाणें तीं

लघु ककवा र्ुरु ठरत असून ‘लघूिी तों एक र्ात्रा र्ुरूच्या दोन र्ाचनती’ हा तचद्वषयक र्ुख्य चनयर् आहे .

याचशवाय कांही चकरकोळ चनयर्ही आहे त. आया, र्ीचत वर्ैरे र्ात्रार्णवृिांतून व पद्यांतून र्ात्रांिी र्ोजदाद
ठे वायिी असते, आचण श्लोकाच्या रिनेला तीनतीन अक्षरांच्या र्णांिी आवश्यकता असते. र्ुजराती
कचवतांतून दीघु अक्षरांना र्ारून र्ुटकून लघुत्व दे ण्यासाठीं ककवा लघु अक्षरांना र्ुरुपदीं बसचवण्यासाठीं
त्यांच्या डोक्यांवर अनु क्रर्ें ॅ आचण – अशा खु णा ठे वण्यािा चरवाज आहे . यार्ुळें वर ओळीिा बांध

नसल्यार्ुळें र्द्यांत जीं र्ुजराती अक्षरें दे शावरच्या धाब्याच्या घरांसारखीं चदसतात तींि कचवतेंत या
खु णांच्या योर्ानें, चरकाम्या टोपल्या वाहणाऱया र्ुंबईतल्या हे लकऱयांसारखीं ककवा नारळींच्या िोडांिी
ने-आण करणाऱया र्लबारी र्जु रांसारखीं चदसावयाला लार्तात. र्राठी कचव र्ात्र असा खु णांखुणांिा
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अजार्ळपणा कधींि दाखवीत नाहींत. कारण त्यांना बहु तकरून र्णर्ात्रांिी र्ुळींि र्ाचहती नसते!
कचवतेला नटचवण्यासाठीं अलं कारांिी जरूर असते. त्यांिे शब्दालं कार व अथालं कार असे दोन

स्थूल भेद असून प्रत्येकािे कोट्यवचध सूक्षर् पोटभेद आहे त. अथालं कारांपैकी एकट्या उपर्े िे िौऱयांयशी
प्रकार आहे त, असें म्हणतात. तूतु आपणांला या िौऱयायशींच्या फेऱयांत पडण्यािें कांहींएक कारण नाहीं.
ठोकळ नर्ांिी र्ाचहती झाली म्हणजे बस्स आहे . शब्दालं कारांत यर्क व प्रास यांना र्ुख्य र्हत्त्व चर्ळाले लें

आहे . यर्कें दे शादे शाच्या चरवाजाप्रर्ाणें चनरचनराळया प्रकारिीं आहे त. र्राठी-र्ुजराती कचवतांना सबंध
अक्षरािें यर्क जु ळचवण्यािी आटाआट असते; इंग्रजींत शेवटच्या स्वराशीं स्वर जर्ला म्हणजे यर्कािी

पूणुता होते. संस्कृतांत स्तोत्रें, अष्टकें वजा जातां, अन्यत्र कोठें ही यर्कें नाहींत; तर फारसी वाङ्र्यांत

पद्याप्रर्ाणें र्द्य वाक्यांिींही यर्कें जर्चवतात. र्राठींत संस्कृतांतील सयर्क अपवादाइतकाि भार्, फार

झालें तर चनयुर्क असेल. इंग्रजी यर्कांिा र्ुळींि चवचधचनषेध नाही. (र्राठीतील हा चनयुर्क भार् अर्दीं
आधुचनक कवींनींि केले ला आहे . जु न्या कचवतेंत थोरल्या शास्त्रीबुवांच्या ‘ज्यािी स्पधा’ इत्याचद श्लोकांिे
शेवटिे व ‘र्ोकवद र्ोपाळ हे दोन बंधू या श्लोकांतील पचहले िरण, चनयुर्क उदाहरणें आहे त.) र्राठींत

अनु ष्टुभ श्लोकाला र्ात्र नजरिुकीने चनयुर्क चफरण्यािी सवलत चर्ळाले ली असून आयांच्या
दु सऱया-िवथया िरणांिीं यर्कें जोडण्यािा चवलक्षण प्रघात पडला आहे . इकडे इंग्रजी-र्राठींत यर्काक्षरें

एकाि शब्दािीं असून िालता नाहींत, तर चतकडे उदूु -फारशींत दहादहा िरणांच्या शेवटीं एकि शब्द

यर्कांिी बाजू राखीत असतो. आर्च्यांतही पोथींतल्या ओवीच्या तीन िरणांिी यर्कें जर्ून िौथा आडर्ाप
असतो, तर बायकांच्या ओंव्यांतून दु सऱयाचतसऱया िरणांिेंि यर्क चदसून येतें. र्राठींतून यर्कें
साधण्याच्या व्यासंर्ािीं उं दाहरणें दे तां येण्यासारखीं आहे त. पैकीं ‘अनलसर्ीचहत’ हीं दोंन्ही एकरूप

िरणािी आया एका टोंकावर असून, ‘ल, ळ’ ‘त, ट’ ‘ह, व, य, अ’ यांसारख्या अक्षरांिीं यर्कें
जु ळचवण्याच्या सवलतीिा फायदा घेणारीं उदाहरणें दु सऱया टोकांशीं पडले लीं आहे त. प्रास हें यर्कािेंि

जु ळें भावंड होय. त्याि त्याि अक्षरांच्या पुनरावृिीनें प्रास तयार होत असतो. व्यवहारांतील उदाहरण

घ्यावयािें असल्यास, र्ुंबईच्या रस्त्यांवरून िारिार पांि-पांि घरें टाकून िहाच्या दु कानांिा प्रास साधला

आहे असें म्हणतां येईल. श्लेषालं कार हाही शब्द व अथु या दोघांच्याही र्दतीनें तयार होतो. चश्लष्ट शब्दाला
दे न अथु असल्यार्ुळें तद्युक्त वाक्यांकडे , एकीकडू न कृष्ट्णाच्या रासक्रीडे िें आचण दु सरीकडू न

रार्पंिायतनािें, अशीं एकाि कार्दावर दोन चित्रें दाखचवणाऱया तसचबरीप्रर्ाणें चनरचनराळया दृष्टींनीं

पहावयािें असतें. शब्दालं कारांत चित्रबंध पद्यबंध वर्ैरे हजारों करार्ती असतात. या प्रकारच्या कौशल्यांत

भूचर्तीिीं वतुुळें, ज्योचतषांतील कुंडल्या, कर्ळाच्या पाकळया वर्ैरे सवुि प्रकार सार्ील झाल्यार्ुळें
प्रेक्षकाला र्चणतचवद्या, चित्रकला, कचवता, ज्योचतःशास्त्र या सवांच्या प्रीचतभोजनािा भास होतो. संस्कृत

काव्यांत कांहीं श्लोकांतून दोनि आचण कांहींतून तर फक्त एकाि अक्षरावर सारी कसरत करून
दाखचवले ली पाहण्यांत येते. या सवु प्रकारच्या शब्दच्छलािी यद्यचप तज्ज्ञांनीं अधर्काव्यांत र्णना केली
असली, तरी त्यािा व्यार्ोह र्ात्र फारि जबरदस्त आहे . र्ोठर्ोठ्या सत्कवींनाही या सैतानानें पछाडले लें

आहे . रसाळ वाणीच्या वार्नपंचडतासारख्या थोर सत्कवीनेंसुद्धां रचसकांना ‘वंशी नादनटी चतला कचटतटीं’
या प्रकारच्या ‘टीपाट्या’ दे ऊन ‘यर्क्या’ ही पदवी कर्चवली आहे ! अथालं कारांच्या सम्यग्ज्ञानापोटीं
वािकांना थोडक्यांत एवढें सांर्तां येईल कीं, “काव्यप्रकाश वािा.”
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नाटक कसें हलिावें ?
नाटकाच्या धंद्यांत र्ोरावळयाप्रर्ाणें र्ुरले ल्या र्ाझ्या एका सन्र्ान्य चर्त्रानें र्राठी नाट्यचदद्दक्षु

लोकांस ‘नाटक कसें पाहावें?’ हे सांर्ण्यािा यत्न केला आहे . हे ि र्ृहस्थ भावी र्राठी ले खकांना ‘नाटक
कसें चलहावें’ याचवषयीं कांहीं धडे दे णार आहे त असें र्ाझ्या कानांवर आलें आहे . त्यावरून सदरहू

चवषयासंबध
ं ािे र्ाझे चविार र्ी सध्यां प्रचसद्ध करीत आहें . वर सांचर्तले ल्या र्ृहस्थांस ककवा या चवषयावर
चलहू ं इस्च्छणाऱया दु सऱया कोणासचह र्ाझ्या या चविारांिा र्नर्ुराद फायदा घेंतां यावा म्हणून र्ीं र्ुद्दार् या

चविारांिे “१८६७ च्या २५ व्या आक्टान्वयें सवु हक्क राखून ठे चवले नाहींत!” नाटक चलहू ं इस्च्छणाऱया भावी
तरुणांस तर हा ले ख फारि उपयोर्ी आहे . यांतील सूिनांच्या योग्य चविारानें जें नाटक चलचहलें जाईल तें
सध्यांच्या नाटकग्रंथांच्या र्ाचलकेंत बसावयास पात्र झाल्याखेरीज राहणार नाहीं.

नाटक चलहावयािा चविार कायर् ठरल्यानंतर सहा र्चहनेपयंत रोज या चविाराच्या चनियाबद्दल

चनजावयािे पूवी तीन तास चविार करावा. कोणतीचह र्ोष्ट पूणु चविारांतीं करावी असें वृद्धांिे म्हणणें आहे .

अशा प्रकारें वार्त र्ेल्यानें केवळ नाटक चलचहण्यािा आपला हे तु पूणु चविारांतीं ठरचवण्यांत आले ला

असतो; इतकेंि नाहीं, परंतु या सहार्ाहींतील झोंपसुद्धां दररोज तीन तासांच्या पूणु चविारांतीं घेतली
जाऊन एका दर्डानें दोन पक्षी र्ारल्यािें श्रेय पदरीं येतें. सहा र्चहने हा चनिय जर कायर् राचहला तर र्र्
पुढील कायुक्रर्ास सुरुवात करावी आचण जर चनिय सहा र्चहन्यांच्या आंति ढांसळू न पडला, तर पुढें

नाटक न चलचहण्यािा चनिय करुन टाकावा व हा दु सरा तरी कायर् राहतो कीं नाहीं याबद्दल पुन्हा सहा
र्चहने खात्री करून घ्यावी. सहा र्चहनेपयंत एकाि चनियाला चिकटू न बसण्याइतकें स्थैयु र्नाला नसलें

तर पुन्हा हींि चविारांिीं आवतुनें िालू ठे वावींत. वषाच्या एका सहार्ाहींत दचक्षणेच्या एका टोंकाला पोंिून
पुन्हा हळू हळू उिरे कडे र्ोिा चफरचवणाऱया व दु सऱया सहार्ाहींत याच्या उलट प्रवास करणाऱया

सूयुनारायणाप्रर्ाणें आपल्या र्नाला असें चविारांच्या क्रान्तीर्धून चफरवीत र्ेल्यानें कांहीं काळानें तरी
(अथात् आपण र्ध्येंि र्े लों नाहीं तरि) आपला कोणता तरी एक चविार कायर् होतो.

घटकाभर असें धरून िालूं या, कीं नाटक चलहावयािा आपला चविार एकदांिा कायर् झाला

आचण इतक्या अवधींत आपण र्े लोंचह नाहीं; र्र् पुढें काय करावयािें? सबंध नाटक आपल्या हातून पूणु
होईपयंत आपण खास र्रत नाहीं अशी एखाद्या ज्योचतर्मवदाकडू न िांर्ली खात्री करून घ्यावी. कां कीं, असें

अपूणु नाटक टाकून र्ेल्यानें तें पूणु करण्यािी पुष्ट्कळि लोकांस अनावर इच्छा उत्पन्न होते आचण शेवटीं
आपल्या नाटकािी दु दुशा होते . उदाहरणाथु, चबिारें ‘रार्राज्यचवयोर्’ि घ्या ना! एखाद्या छानदार पतंर्ािें

शेपूट अपुरतें झालें म्हणजे र्ुलें त्याला उचकरड्यावर पडले ल्या दोनिार लांब लांब धांदोट्या बांधतात;

त्याप्रर्ाणेि त्या चबिाऱया सुंदर नाटकाच्या तीन अंकी दे हाला दोन दोन अंकी िारपांि शेंपटें लावण्यांत
आलीं आहे त. हा सारा अकालीं र्रण्यािा पचरणार्! खरोखर, चबिाऱया चकलोस्करांना जर पूवीि कळतें,

कीं आपल्या आवडत्या शेवटच्या नाटकािा शेवट असा होणार आहे , तर त्यांनीं आपला स्वतःिा शेवट
इतक्या लौकर कधींचह होऊं चदला नसता. असो.

याप्रर्ाणें जर्ण्यािी खात्री झाल्यावर आपल्याला बालबोध चलचहतांवाितां येतें कीं नाहीं यािीं

आपल्याशींि नीट िौकशी करावी. येत नसल्यास चशकावें. त्याखेरीज स्वतःिें नाटक चलचहतां येणार नाहीं
व दु सऱयांिी नाटकें वाितां येणार नाहींत. शु द्धले खनाच्या चनयर्ांिी फारशी र्ाचहती नसली तरी िालते;
कारण त्याबद्दलच्या िुकांिें खापर छापखानेवाल्याच्या डोकीवर फोडतां येतें. जेवताना ताटाच्या
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आजूबाजूस पडले ल्या चशतांिी जबाबदारी जशी वाढणाराच्या र्ाथीं लादावयािी रीत आहे तशीि
पुस्तकांतील शु द्धले खनाच्या िुकांिी जबाबदारी टाईप जु ळचवणाऱयाच्या र्ाथीं लादावयािी वचहवाट आहे ;

म्हणून कंपॉचझटरला कसें तरी वाितां येण्याजोर्ें चलचहतां व दु सऱयाच्या नाटकांतून साधारण चविार िोरतां
येण्याजोर्ें वाितां येऊ लार्लें म्हणजे पुढें इंग्रजी अभ्यास सुरू करावा. यािा उपयोर् पुढें कळे ल.

शाळें तल्या र्ठ्ठ चवद्याथयांना साधारण इंग्रजी बोलतांिालतां (इंग्रजी िालायिें कसें?) यायला जरी पांि वषें

लार्त असलीं तरी आपल्याला चशक्षकाच्या र्दतीवांिून उिर् इंग्रजी २०। ३० चदवसांति येण्यािे राजर्ार्ु
अलीकडे कांहीं पुस्तककत्यांना सापडले आहे त. वीसतीस चदवसांत एखाद्या परक्या भाषेिें ज्ञान होणें

अशक्य आहे असें कोणास वाटे ल; पण असें वाटण्यािें कारण नाहीं. याहीपेक्षां र्ोठाल्या र्ोष्टी अर्दीं थोड्या
र्ुदतींत आटोपल्यािीं उदाहरणें आहे त. एवढें र्ोठें भारती युद्ध पण साऱया अठरा चदवसांति आटोपलें !

आपल्या ‘नाटक्यां’िा राजा काचलदास इतकें सारें चशक्षण एका रात्रींति चशकला. आपणही पयायानें

त्यािेि ‘बच्चे’ आहोंत हें चवसरतां कार्ा नये. आपले राजर्ार्ु शोधून काढणारे बहाद्दरसुद्धां काचलदासांच्या

आख्याचयकेंतील नाचयका जी ‘काली’ चतला हार जाण्याजोर्े नाहींत. परंतु या पुस्तकांवरून इंग्रजी
चशकले ला कोणी आधुचनक ‘काचलदास’ र्ात्र अजून चदसून आला नाहीं. असा जर कोणी असेल तर त्यािी
योग्यता र्ात्र लांकडाच्या द्रोणर्ुरूपासून धनुर्मवद्या चशकणाऱया चकराताइतकी आहे यांत शंका नाहीं. या
रीतीनें इंग्रजी भाषा साध्य करून घ्यावी. आपल्या र्राठी भाषेिी आई जी संस्कृत ती आपोआपि येते असें
म्हणतात; आचण तें खरें चह असावें; कारण ती आपली ‘र्ोठी आईि’ असते.

हें ज्ञानसंपादन झाल्यावर नाटक चलचहण्यासाठीं थोडे कोरे कार्द, ले खण्या, शाई, दौत वर्ैरे

सार्ान बाजारांतून चवकत आणावें. हें र्ात्र कोणािें िोरले लें नसावें. कारण असा र्ाल िोरल्याबद्दल खटला
होऊं शकतो. ही तयारी नेहर्ीं जय्यत असावी. कवीला स्फूर्मत केव्हां होईल यािा नेर् नाहीं.

इतकी बाह्य व्यवस्था झाल्यानंतर नाटकाच्या अंतर्ुत व्यवस्थेकडे लक्ष दे ण्यास ठीक पडतें.

कोणत्याचह ग्रंथास प्रस्तावना ही असावीि डार्ते. कहदु स्थानच्या नकाशांत खु द्द कहदु स्थानच्या जोडीला जशी
लं का असावयािीि तशी पुस्तकाच्या र्ुख्य भार्ाला प्रस्तावनेिी जोड ही असावयािीि. ‘प्रस्ताव’ ‘हे तु’
‘उद्देश’ ‘धर्ु’ ‘हादु ’ ‘हृद्र्त’ ‘दोन शब्द’ आचण ‘आधीं इकडे पाहा’ हीं प्रस्तावनेिीं चनरचनराळीं नांवें आहे त.
यांतील शेवटलीं तीन ग्रंथकारािी सुधारणाचप्रयता व जु न्या िालीरीतींबद्दल चतटकारा दाखचवणारीं आहे त.
प्रस्तावनेला आतांि चसलोन वेटािा दृष्टान्त चदला आहे त्याच्या सर्थुनाथु प्रस्तावनेिें व बेटािें असले ले

चवचशष्ट साधम्यु पुढें नर्ूद केलें आहे . प्रस्तावनेिी व्याख्या पुष्ट्कळशी बेटाच्या व्याख्येच्या स्वरूपािी आहे

“दोन्ही बाजूंस कोरीं पानें असून र्ध्यें जीं र्जकुरानें भरले लीं पानें असतात त्यांस ‘प्रस्तावना’ असें म्हणावें.”

यापेक्षां प्रस्तावनेिी अचधक र्याचदत व्याख्या करणें शक्य नाहीं. कारण प्रस्तावनेंतील र्जकूर अर्ुकि एक
प्रकारिा असावा अशांतला कांहीं चनबंध नाहीं. ग्रंथ चलचहण्यािें कारण, प्रकाशकानें चदले ला त्रास, आपल्या

घरिी स्स्थचत, आपल्यावर कोसळले ले प्रसंर्, प्ले र्ािा त्रोटक इचतहास, इंग्रजी राज्यापासून आम्हांस
झाले ले फायदे , कहदु स्थानिी सार्ान्य र्ाचहती, र्ुलार्ांिा व्यापार, एकंदर जर्ांतील िालू भानर्डींिें
आटोपशीर स्वरूप, ककवा थोडक्यांत म्हणावयािें असल्यास आपल्या नाटकािी भर करून बाकी उरले लें

आपलें सवु ज्ञान प्रस्तावनेंत ढकलू न दे ण्यािी पूणु र्ुभा असते. प्रस्तावनेिी लांबीरुंदी अचनयंचत्रत आहे .
कर्ींत कर्ी एक शब्द आचण जास्तींत जास्ती आपणाला चलहवेल चततकें हें ि काय तें चतिें प्रर्ाण आहे .
कांहीं कांहीं प्रसंर्ीं तर र्ूळ पुस्तकापेक्षां प्रस्तावनेिाि पसारा जास्त चदसून येऊन ‘धन्यािें नांव र्ण्या आचण

िाकरािें नांव रुद्राजी’ या म्हणीिी आठवण होते. अशा चठकाणीं पुस्तकासाठीं प्रस्तावना कीं प्रस्तावनेसाठीं

पुस्तक ह्या चबकट प्रश्नािें उिर वािकांच्या कल्पनाशक्तीशीं लपंडाव खेळल्याखेरीज राहात नाहीं. एका
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प्रचसद्ध इंग्रजी नाटकाच्या र्राठी भाषांतराला तर अशी प्रस्तावना आहे कीं, त्या चवद्वान् ग्रंथकाराला त्याच्या
भाषांतरापेक्षां त्या प्रस्तावनेबद्दल अचधक शाबासकी द्यावीशी वाटते. या भाषांतरासंबंधी बोलत असतांना

र्ंडळी जेव्हां “भाषांतर आहे साधारण, पण प्रस्तावना काय झोंकांत चलचहली आहे ” असें म्हणून खूष होत
असते; त्या वेळीं, ‘र्ुलर्ी आहे साधारणि, पण हु ं डाकरणी र्ात्र िोख आहे ’ असें म्हणून व्याह्यांिें अचभनंदन
करणाऱया वऱहाडी र्ंडळींिी अल्पसंतुष्टता र्ूर्मतर्ंत डोळयांपुढें उभी राहते. प्रस्तावनेंत अर्ुकि र्ोष्टी

असल्या पाचहजेत अशांतला कांहीं चनयर् जरी नसला, तरी कत्यानें कांहीं र्ोष्टी स्वतःच्या फायद्याकचरतां
म्हणून अवश्यर्े व नर्ूद कराव्या. “कत्याच्या कांहीं चवद्वान् चर्त्रांस हें नाटक पसंत पडल्यावरून...” या
आरंभािें एक वाक्य प्रस्तावनेंत असावें. आपले सवु चर्त्र आपल्यासारखेि (!) असल्यास त्यांना

नाइलाजास्तव ‘चवद्वान्’ ही पदवी द्यावी. आपण नाटक र्ोर्लर्ाईच्या र्तीनें चलचहले असलें तरी दे खील

“घाईघाईनें शेवटिे प्रवेश चलहू न” तें छापून काचढलें आहे असें स्पष्ट म्हणावें. या वाक्याच्या जोरावर
नाटकाच्या चनदान शेवटच्या भार्ाच्या र्िाळपणाबद्दल टीकाकारांशीं भांडतां येतें; चनदान टीकाकारांना तरी

आपली दया येते. चशवाय टीकाकारांिें चनबीज करण्यािा आणखी एक र्ार्ु आहे . आपल्या नाटकािी
हस्तचलचखत प्रत टीकाकार होण्याजोर्े जे लोक असतील त्यांच्याकडे पाठवावी व नंतर प्रस्तावनेंत

“चकत्येक उपयुक्त सूिना करून परोपरीनें साह्य केल्याबद्दल” त्यांिे आभार र्ानावेत; म्हणजे ते लोक
आयते ि र्प्प बसतात. पुस्तक छापून झाल्यावर त्यांना एक एक प्रतीिी खंडणी पाठचवण्यास र्ात्र िुकंू नये.
आभाराच्या र्सुद्यांत “कत्यािे कांहीं चवद्वान् उपपदधारी चर्त्र (ज्यांिीं नांवें येथें घालतां येत नाहींत)” हे

शब्द असले ले चवशेष शोभादायक होतात. या आभाराच्या र्ाचलकेंत चजतके र्चण जास्त चततके उिर्.
चलचहतांवाितां येणाऱया सवुि लोकांिा सर्ावेश जर चतच्यांत करतां येत असेल तर सोन्याहू न चपवळें !
कारण र्र् टीकाकारांिें भय र्ुळींि उरत नाहीं. एका चठकाणीं तर ही यादी इतकी लांबलिक होती कीं, हीं

नांवें आर्ाऊ प्रती घेणारांिीं असावींत असेंि र्ला वाटलें , व त्या दृष्टीनें ती यादी साधारण लहानि वाटू न
कत्याच्या दु दैवाबद्दल र्ला वाईट वाटलें ; परंतु खरा प्रकार कळतांि त्याच्या जर्स्न्र्त्रत्वाबद्दल उलट
आनंद वाटला. त्यािप्रर्ाणें फुकट प्रती वांटण्यािाचह फायदा र्ोठा आहे . र्ाझ्या एका नाटककार चर्त्रानें

आपल्या एकूण एक शत्रूंना व बहु तेक चर्त्रांना नाटकािी एक एक प्रत पाठवून चदली. त्यािा पचरणार् असा

झाला कीं, त्या पुस्तकावर एकही प्रचतकूल टीका आली नाहीं. परंतु ‘भेटी’ दे ण्यांत पचहली आवृचि सबंध

संपून चवक्रीसाठीं त्याला ताबडतोब दु सरी आवृचि काढण्यािी पाळी आली आहे . येवढें र्ात्र यांत थोडें र्ौण

झालें आहे . असो. प्रस्तावनेसंबंधी इतकी र्ाचहती पुरे आहे . अपुणपचत्रका असली नसली तरी सारखीि.
असल्यास र्ात्र चतच्यांत ‘परवानर्ीवांिन
ू ’ हा शब्द असावा.

याप्रर्ाणें प्रस्तावनेदाखल ‘प्रस्तावने’ पयंति चलहू न प्रस्तुत पत्र आतां पुरें कचरतों. पुढील

‘ईशस्तुती’ पासून सुरवात करीन.

आपला

‘सवाई नाटकी’
ता. क– ‘सवाई नाटकी’ हें र्ाझें नांव पाहू न ‘र्नोरंजनां’तील ‘नाटकी’ कदाचित् रार्ावतील; परंतु

‘सवाई’ हा शब्द र्ीं ‘नाटकी’ यांच्यावर ताण करण्यासाठीं वापरला नाहीं. एका नांवािा एक र्नु ष्ट्य होऊन
र्ेल्यावर त्याि नांवािा दु सरा कोणी असल्यास त्या नांवाला ‘दु सरा (the second)’ हें शेंपूट जोडण्यािा

प्रघात आहे ; पण ही इंग्रजी रीचत आहे . ‘बचहष्ट्कार’- योर्ािे वेळीं चहिा उपयोर् करणें इष्ट नाहीं म्हणून र्ीं

र्राठी रीत उिलली आहे . ‘ थोरल्या र्ाधवरावांनंतर ‘ सवाई ’ र्ाधवराव झाले ही र्ोष्ट सवांस र्हशूरि
आहे . त्या प्रकारांत िढाओढ नव्हती हे कोणीचह कबूल करील.

अनु क्रम

‘स. ना’
❧❧❧

अनु क्रम

ईशस्िुहि
ईशस्तुतीला सुरुवात करण्यापूवी वास्तचवक पाहतां नाट्यकथानक (Plot) वर्ैरे कांहीं र्ोष्टींिा

चविार करावयास पाचहजे होता; पण र्ार्ील खेपेस विन दे ऊन िुकल्यार्ुळें ‘ईशस्तुती’ पासूनि सुरुवात
करणें भार् पडत आहे . म्हणून कथानक वर्ैरेंिा चविार र्ार्ाहू न होईल.

ईशस्तुतीपासून खु द्द नाटकाच्या कथाभार्ाला सुरुवात होईपयंत जो भार् जातो त्यालाही

प्रस्तावनाि म्हणतात. आपल्या थोरल्या बचहणीप्रर्ाणें या छोट्या प्रस्तावनेच्या कांहीं र्ोष्टी अर्दीं ठराचवक
आहे त. या प्रस्तावनेिा नायक सूत्रधार असतो. सूत्रधारानें पडदा उघडतांक्षणींि ‘र्ुलाल व पुष्ट्पें उधळू न’
ईशस्तुचत म्हणावयास सुरुवात करावयािी असते. या ईशस्तुतीिा चवषय कोणताचह दे व असूं शकतो. परंतु

वचहवाटीप्रर्ाणें पाहतां शंकर व ‘र्ुरुदि चनरंजन’ या दोघांिाि हक्क चवशेष आहे , आचण हा हक्क वाजवीचह
आहे ि. शंकर तर बोलू न िालू न अधुनारीनटे श्वर! पुरुषानें स्त्रीवेष घेण्यािी कल्पना प्रथर् त्यानेंि शोधून

काचढली आचण या कल्पनेवर तर नाटकवाल्या र्ंडळीिें सारें जीवन! एवढा त्यािा नाट्यकले शीं दांडर्ा
संबंध असल्यावर त्याच्या हक्काबद्दल तक्रार करणें योग्य नाहीं. हा संबंध व्यक्त करण्यासाठीं ईशस्तुतीच्या

तोंडाशीं ‘नटवर’ ‘श्रीनटनायक’ अशा अथािे शब्द र्ात्र जरूर ठे वन
ू द्यावेत. याचशवाय तोंडाला चपवडी

िोपडण्यािी कलाही शंकराच्या भस्र्ले पनावरूनि चनघाली असावी. सूत्रधाराच्या पर्डीिा उर्र्ही
र्ंर्ेप्रर्ाणें शंकराच्या जटें तूनि झाले ला आहे . शंकराच्या चित्रर्य स्वरूपांतील सदे ह र्ंर्ेिें डोकें व पर्डीिी
कोकी यांतील साम्य लक्षांत घेतलें असतां वरील चवधानािें सत्यत्व सहज कळू न येईल. याप्रर्ाणें शंकरािे

नाट्यकले वर हस्तें परहस्तें अनेक उपकार झाले आहे त; म्हणून नाटकांत त्याला इतर दे वांपेक्षां अचधक र्ान
चर्ळाल्यास फारसें नवल नाहीं.

दिात्रेयािा प्रस्तावनेंत प्रवेश ‘सर्ानशीले व्यसनेषु सख्यम्’ या न्यायानें आले ला आहे .

तार्सवृिीच्या लोकांना जर रुद्र हें दै वत आवडतें व साचत्त्वक वृिीला जर चवष्ट्णु चप्रय वाटतो तर र्र्
र्चहनापंधरवड्यांत सारखी थारे पालट करीत असणाऱया प्रवासशील नाटकर्ंडळयांना, आपल्या नाटकािें

अचधदै वत, सकाळीं प्रयार्ीं स्नान करून दोन प्रहरीं कोल्हापुरास चर्ळचवले ली चभक्षा कावेरीतीरीं भक्षण
केल्यावर र्ाहु रास जाऊन झोंप घेणारा दिात्रेय हें ि असावें असें वाटणे अर्दीं स्वाभाचवक आहे , दिात्रेयािें

व नाटकवाल्या र्ंडळीिें दु सरें र्ोठें साम्य हें आहे कीं, र्ुरुदिात्रेयही अचववाचहत आचण नाटकर्ंडळयांिे

बहु तेक घटकचह अचववाचहति! दिात्रेयापासून भुतें दू र पळतात तर नाटकवाल्यापासूनही भूतर्ात्रािा दू र
राहण्यािा प्रयत्न असतो. सच्छील लोक दिर्ुरूिें नांव ऐकतांि जसे त्याला नर्स्कार कचरतात तसे
नाटकवाल्यािेंचह नांव ऐकतांि त्याला नर्स्कार ठोचकतात. र्ात्र पचहला नर्स्कार दिाला र्ान दे ण्यासाठीं

असतो व दु सरा ‘दु जुनं प्रथर्ं वंदे’ या तत्त्वाला र्ान दे ण्यासाठीं असतो. परंतु कारण कांहीं का असेना;

पचरणार् र्ात्र एकि असतो यांत शंका नाहीं. त्यािप्रर्ाणें बहु तेक नाटकर्ंडळयांतील र्ुख्य र्ुख्य पात्रांना

खडावा घालण्यािा नाद असतो, त्यांतचह आपल्या अचधदै वतािें अनु करण करण्यािी दांडर्ी इच्छा चदसून
येत नाहीं असें कोण म्हणेल? चशवाय दिात्रेयािी स्तुचत करण्यांत थोडासा प्रर्ाणशीरपणाचह चदसून येतो.
सूत्रधार व दोन पाचरपाश्वुक अशा तीन व्यक्तींनीं एकि स्तुचत करावयािी, र्र् ती तीन दे व चर्ळू न झाले ल्या

एकाि दे वािी केल्यास अनायासें त्रैराचशकालाचह र्ान चदल्यासारखें होत नाहीं काय? याप्रर्ाणें या दोन
दे वांिा नाटकांतील ईशस्तुतीवर हक्क आहे .

अनु क्रम

पूवीं नाटकािी सुरुवात करण्यािी कार्चर्री र्णपतीकडे होती. कवीनें त्याला. ‘र्र् स्तवना दे उचन

र्ाना सभेचस यावें’ अशी चवनंचत सूत्रधारार्ाफुत कचरतांि चवघ्नहता स्वतः ताबडतोब रंर्भूर्ीवर येत असे.

त्याने येऊन सूत्रधाराला सरस्वतीस बोलाचवण्यािी सूिना करावयािी व सूत्रधारानें ती सूिना लार्लीि
अर्लांत आणावयािी. सूत्रधारािी दीन वाणी श्रवण कचरतांि सरस्वतीचह चपत्याच्या अंकभार्ावरून उठू न

त्या स्थळाप्रत प्राप्त होत असे. चतच्या कृपेनें सूत्रधारािीं बालकें अज्ञान असत तीं सज्ञान होऊन बृहस्पचतवत्

भाषणें करूं लार्त. सरस्वती ही स्वतः चवद्याि असल्यार्ुळें बृहस्पतीच्या ज्ञानाचवषयीं चतिी इतकी हलकी
कल्पना असणें अर्दीं साहचजक आहे . ही कार्चर्री आटोपल्यावर सरस्वतीनें नृत्य करीत करीत (र्ोरावर

बसली असूनही) नाकीं र्र्न करावयािें. धूतु चवदू षक या वेळीं आपलें नाक दाबून धरीत असे. न जाणो ती
एखादे वेळीं याच्याि नाकीं र्र्न करावयािी!

अशी नाटकािी जु नी व्यवस्था असे; पण एका सूत्रधाराच्या खु नशीपणार्ुळें नाटककारांिी ही सोय

नाहींशी होऊन त्यांना दु सऱया दे वांिी प्राथुना करण्यािी वेळ आली. याचवषयीं कथा अशी आहे :–एका
सूत्रधारािें व र्णपतीिें नाटक र्ंडळींतील र्नु ष्ट्यें या नात्यानें वांकडे होतें. र्णपतीला िांर्ला हात

दाखचवण्यासाठीं त्याच्या पाया पडते वळ
े ीं सूत्रधार त्याच्या पायाच्या आंर्ठ्याला कडकडू न िावला.
चवघ्नेशानें हें चवघ्न टाळण्यासाठीं आपली सोंड उपटू न सूत्रधाराच्या पाठीवर आपटली. थोड्याि वेळानें तो

दं र्ा व तें नाटक हीं दोन्हींचह थांबलीं; परंतु ते थून र्णपचत र्ात्र नाटकास येईनासा झाला. पुढें

नाटककारांनीं इतर दे वांस आर्ंत्रणें दे ऊन पाचहलीं परंतु कोणीचह येईना. प्रत्यक्ष चवघ्नहरािीि अशी दै ना
झाल्यावर दु सरा कोणता दे व रंर्भूर्ीवर येण्यास धजेल? अखेर नाटककारांनीं शंकराकडे धांव घेतली. हें

दै वत र्ात्र खरें! सवु दे वांनीं र्ंथनचवष घेण्यािें नाकाचरलें ते व्हां आयत्या वेळीं शंकरांनींि पुढें होऊन तें

प्राशन केलें . त्यािप्रर्ाणें येथेंही सवु दे व घाबरले असें पाहू न शंकरांनीं नाटककारांवर कृपा करण्यािें कबूल
केलें .

ही हकीकत पुष्ट्कळांस खोटी वाटे ल; परंतु र्ी चतच्यांत चतळर्ात्रही बदल केले ला नाहीं आचण र्ी

तरी खोटें कशाला सांर्?
ू जें ऐकलन् तेंि सांचर्तलन्!

असो. आतां स्तुचत कशी करावयािी हें पाहू ं. शंकरािें वणुन आचण स्तुचत हीं करण्यािे श्रर् आपण

स्वतः घेण्यािें कांहीं कारण नाहीं. चकलोस्करांच्या शाकुंतलांतील ‘पंितुंड नररुंडर्ालधर’ व ‘अष्टर्ूर्मत
परर्े श’ या दोन खाणी कायर् आहे त तोंपयंत नवीन नाटककाराला ईशस्तुचतपर शब्दरत्नें

[चकलोंस्करांच्या

शब्दारत्नांवर दरोडा घालणाऱया बहादु रांपैंकीं एकानें तर इतकी तन्र्यता दाखचवली आहे कीं, चकलोस्करांिी शब्दयोजना, पदांच्या ओळी, वर्ैरेिी
िोरी करूनि न थांबता, त्यानें चकलोस्करांच्या नांवावरचह हल्ला केला आहे . चकलोस्कर कांहीं पदांच्या शेवटीं ‘बलवत्’ असा स्वतःिा नार्चनदे श

करीत हें पाहू न या भक्तानेंही स्वतःच्या ‘बाळकृष्ट्ण’ या नांवाला वेडींवांकडीं वळणें दे ऊन त्यािें ‘बलवत्’ हें रूप बनचवलें आहे . हा प्रकार पाहू न हंसावें
कीं रडावें हें र्ाझ्या वािकांनींि ठरवावें. -स. ना. ]

शोधावयासाठीं दू र जावयास नको. अण्णांनीं आपलीं नाटकें

करण्यािी जशी सवु नाटक र्ंडळयांना सदर परवानर्ी दे ऊन ठे चवली आहे तशी सवु नाटककारांनाचह
आपल्या नाटकांतून वाटे ल तें िोरण्यािी परवानर्ी दे ऊन ठे चवली आहे . बहु तेक नाटकांतून अण्णांच्या

पदांसारखीं पदें , शब्दयोजनेसारखी शब्दयोजना, वाक्यांसारखीं वाक्यें वर्ैरे प्रकार− प्रािुयानें चदसून येतात
यािें कारण ही परवानर्ीि होय.

ईशस्तुतीिीं एक ककवा दोन पदें झाल्यावर ‘झालें इतकें ईशस्तवन पुरें आहे ’ या ठराचवक वाक्यानें

चतिा शेवट करावा. नाटकांत नायकनाचयका नसली तरी िाले ल; परंतु या वाक्यावांिून र्ात्र िालणार
नाहीं. ईशस्तुतीिा शेवट करण्यािा चकलोस्करांनीं शोधून काढले ला हा सडे तोड र्ार्ु त्यांच्यानंतर होणाऱया

अनु क्रम

साऱया नाटककारांना इतका आवडला आहे कीं, थोडथोड्या फरकानें हें वाक्य बहु तेक नाटकांतून
दृष्टोत्पिीस येतें.

ईशस्तुचत ही फक्त संर्ीत नाटकांसाठींि आहे . ‘र्द्य’ नाटकांत चतला थारा नाहीं. सबब आपल्याला

जर संर्ीत नाटक र्द्यांत चलहावयािें असेल तर परर्े श्वरापाशीं तोंड वेंर्ाडण्यािें (नाटककारानें नव्हें ; पण
र्ातांना सूत्रधारानें) कांहीं कारण नाहीं. असो. झालें इतकें ईशस्तवन पुरें आहे .

अनु क्रम

❧❧❧

प्रस्िावने च्या इिर बाजू
चजल्हाचनहाय र्ौरकाय अचधकारी, चजल्ह्यांच्या चवस्तृत पटांर्णांत कले क्टर, र्ॅचजस्रेट व प्रसंर्ीं

पोचलचटकल एजंट या तीन चनरचनराळया रूपांनीं वावरत असतो; त्यािप्रर्ाणें बाशी लाइट रे ल्वेिा अधुर्ौर
र्ाडु , र्ाडी िालत असेपयंत र्ाडु , स्टे शनावर उभी राहावयािें बेतांत असतांना उतारूंजवळू न चतचकटें

घेणारा चतचकट कले क्टर, र्ाडी उभी असेपयंत स्टे शनावर झपाट्यानें येरझारा घालणारा स्टे शनर्ास्तर व
शेवटीं र्ाडी सुटावयािे वेळीं बावटा दाखचवणारा पोटु र, हे िार चनरचनराळे हु द्दे संभाळू न असतो. सकृद्दशुनीं

यांिी कतुबर्ारी र्ोठीशी वाटते खरी; परंतु नाट्यसृष्टीर्धील र्ौरर्ुख सूत्रधार त्याच्या उज्ज्वलतेस
काचळर्ा लाचवल्याखेरीज राहणार नाहीं. हा प्राणी प्रस्तावनेच्या आकुंचित जार्ेंति पांि चनरचनराळया
नात्यांनीं वावरत असतो. बोलण्याच्या भरांत कोणतीचह र्ोष्ट सहज चवसरणारा अजार्ळ, घरांतील सवु

भानर्डींबद्दल बेदरकार राहू न हर्े शा नाटकांच्या जाचहराती ठोकणारा लोकरंजनािा र्क्ते दार, ग्रंथकार व
नट यांच्याबद्दल दे वाजवळ व प्रेक्षकांजवळ वचकली करणारा स्वयंसेवक, एका सदै व उपवर पोरीिा दै ववादी

बाप व नाटकांिा चतटकारा करणाऱया एका हट्टवादी बायकोिा चनियी नवरा, हीं सूत्रधारािीं पांि अंर्ें
आहे त. यथाछं द यांिा थोडथोडा चविार करूं.

ईशस्तुचत संपून दोन्ही पाचरपाश्वुक दोन बाजूंनीं (हे दोघे दोन चनरचनराळया बाजूंनीं कोठें जातात?)

चनघून जातांि सूत्रधार कायदे शीर ‘सूत्रधार’ होतो असा नाट्यशास्त्रािा चनयर् आहे . ‘र्ांवांतला एक सभ्य
ब्राह्मण’ या नात्यानेंि त्यानें ईशस्तुचत करावयािी असते. यावरून पाहतां र्नु ष्ट्यस्वभावाच्या उद्दार्पणािी
िांर्लीि प्रिीचत चदसून येते. जो र्नु ष्ट्य एका क्षणापूवी प्रेर्ळ शब्दांनी परर्े श्वराला आळवीत असतो तोि
सूत्रधारािा अचधकार हातीं येतांि आपलें ताकापुरतें रार्ायण आटोपतो, व लार्लांि बेर्ुवतुपणानें

म्हणावयास लार्तों कीं, “पुरे पुरे, हा सभाजनांिा रसभंर् करणारा खटाटोप कशाला पाचहजे?” र्ार्ील
कृत्यांबद्दल र्नु ष्ट्य चकती बेदरकार असतो? जर्ले ल्या लोकांिी हांजीहांजी करण्यासाठीं हा र्ृहस्थ

खरोखरीि र्ोठ्या खटाटोपानें केले ल्या ईशस्तुतीला चबनचदक्कत ‘खटाटोप’ म्हणून र्ोकळा होतो! र्ाझी
खात्री आहे कीं, प्रत्येक प्रयोर्ाच्या पूवीं इतक्या प्रेर्ळपणानें ईशस्तुचत केली तर वाटे ल तो दे व र्ूर्मतर्ंत

रंर्भूर्ीवर येऊन उभा राहील; चनदान भोळा शंकर तरी खास येईल! पण र्ध्यंतरीि हा प्रकार होत
असल्यार्ुळे असें झाले लें कधीं चदसून येत नाहीं. शंकराच्याही भोळे पणाला कांहीं र्यादा आहे ि. तोंडावर
केले ली ही अर्यादा न सर्जण्याइतका कांहीं तो भोळा नाहीं. स्तुतीिा प्रेर्ळपणा ऐकतांि र्जिर्ु पांघरून

यायला चनघावें आचण पुढली भानर्ड ऐकतांि पुन्हां र्ार्ें चफरावें याप्रर्ाणें दर शचनवारीं–बुधवारीं त्यािी
धांदल होत असावी असा र्ाझा अंदाज आहे .

[येथें इतकें म्हटलें ि पाचहजे कीं, इतका प्रकार होत असूनही या भोळया दैवतािा

नाटकवाल्यांकडे पक्षपात आहे ि. प्रत्यक्ष कनदा होत असतांनाही स्वतःि जाणें जनरीतीला वाईट चदसेल म्हणून चनदान आंतून तरी नटवर्ाबद्दल
सहानुभचू त दाखचवण्यासाठीं या दै वतानें आपल्या अनुिरर्णाला पाठवून चदलें आहे ; हे सध्यां रंर्भूर्ीवर थैर्ान करणाऱया भूत, चपशाि, सर्ंध,
वेताळ, ब्रह्मराक्षस वर्ैरे र्ंडळीवरून चसद्ध होतें.]

आतां व्यवहारज्ञानदृष्ट्ट्या पाचहलें तर र्ात्र सूत्रधारािेंि करणें वाजवी

चदसतें. कारण ज्याच्या अस्स्तत्वाबद्दलसुद्धां वाद िालू आहे त त्या ईश्वराच्या येण्यासाठीं इतका सायास

करण्याच्या भानर्डींत प्रत्यक्ष िार आणे खिूुन आले ल्या प्रेक्षकांस कंटाळू न परत घालचवण्यांत काय
शहाणपणा आहे ?

यानंतर प्रेक्षकांना ‘हं सक्षीरन्याया’नें र्ुणग्रहण करण्याबद्दल चवनंचत करण्यािी वचहवाट आहे . हा

‘हं सक्षीरन्याय’ बहु तेक नाटककारांिा र्ोठा आवडता पदाथु चदसतो; आचण खरें म्हटलें असतां दु धाच्या िार
थेंबांिी आशा दाखवून व प्रेक्षक-वािकांना आपल्या नाटकरूपी सर्ुद्रांत खूप धडपडायला लावून नंतर

त्यांिी चनराशाजन्य तारांबळ पाहणें कोणाला आवडणार नाहीं? प्रत्येक नाटकांत हा न्याय हजर
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असल्यार्ुळें र्ाझ्या अनु शासनाप्रर्ाणें नाटक चलचहणाऱया होतकरू नाटककारांना यािा उपयोर् करावयािा

उपदे श र्ीं अवश्य केला असता; परंतु पूवुपरंपरे नें वार्ण्यािा आपला संकल्प जरी प्रिचलत नाटकांतील
सबंध पदें च्या पदें व प्रवेशच्या प्रवेश आपल्या नाटकांत घुसडू न दे ण्याइतका र्ोठा असला तरी या बाबतींत

नाइलाजास्तव आम्हां आयांच्या िर्मवतिवुणचप्रयतेला क्षणभर बाजूस ठे वणें उचित चदसतें. ज्याला ज्या
र्ोष्टीिी वाताही नाहीं त्यानीं त्या र्ोष्टींत परीक्षा घेण्याच्या भरीस पडण्यांत कांहीं अथु नाहीं. र्ुंबई
युचनव्हर्मसटीच्या एका चवद्वान् परीक्षकानें स्वप्रदशुनाथु “His verticality went into his horizontality”

(साधा अथु– तो पडला) या अवाढव्य वाक्यािें संस्कृत रूपांतर करावयास सांचर्तलें होतें असें म्हणतात.

त्याि र्ासल्यािा ‘हं सक्षीरन्याया’ िाही प्रकार आहे . लोकांना या न्यायािी र्ाचहती खात्रीनें नाहीं. ही चवद्या
जर त्यांना र्ाचहती असती तर दु धांत पाणी घालणाऱया र्वळयाबद्दल घरोघरीं इतकी कुरकुर व पात्रोपात्रीं

इतक्या कोंट्या कधींि सुरू झाल्या नसत्या. लोक र्ुकाट्यानें हं सक्षीरन्यायानें वार्ावयास लार्ले असते.
पण त्यांना त्यांत र्म्य नाहीं. र्र् उर्ीि त्यांना त्या न्यायानें जाण्याच्या भरीस पाडण्यांत काय अथु आहे ?

आतां र्थुरेच्या ‘सुखसंिारक’ र्ंडळीनें तयार केले ल्या दू ध र्ोजणाऱया यंत्राच्या साह्यानें हें र्ुणदोषचनरीक्षण

करण्यािी एखाद्या नाटककारानें चशफारस केल्यास र्ाझी हरकत नाहीं. परंतु जु न्या कवींच्या हजारों
कल्पना बेवारसी हजर असल्यावर उर्ाि या खटाटोप करण्यांत तरी काय हं शील आहे ? नवीन कल्पना

शोधू न काढणें िें आपलें ब्रीिं नव्िे , खरें कहवत्व त्यांि नािीं. उर्ाि एखादा टीकाकार संतापून म्हणावयािा

कीं, “ही कल्पना दु सऱया कोणत्याही नाटकांत चदसत नाहीं; सबब ती िुकीिी असली पाचहजे; तसें नसतें
तर आर्च्या एखाद्या तरी जु न्या कवीला ती आठवलीि असती!”

याप्रकारें ग्रंथकाराच्या तफेनें ही वचकली झाल्यानंतर सूत्रधारानें आपल्या ‘भायेिें अनु र्ोदन’

घेण्यासाठीं ‘वेषचसद्धता झाली असल्यास चतला इकडे बोलवावी. येतांक्षणींि चतनें ‘काय आज्ञा आहे ’ म्हणून

चविारावें. पुढें सूत्रधारानें एका साकींत (येथें साकीि असावी लार्ते. आजपयंत या कार्ीं जवळजवळ
तीनिारशें साक्या खिी पडल्या आहे त.) नाटकािें नांव, ग्रंथकारािें नांव, त्याच्या र्ोत्रािें नांव वर्ैरे
हकीर्त जाहीर करावी. एका कुशल ले खकानें तर आपलें नांव, बापािें नांव, आडनांव, टोपणनांव,

र्ूळर्ांव, हल्लीं वस्तीिें र्ांव, तालु क्यािें नांव, चजल्ह्यािें नांव, प्रांतािें नांव, पोस्टहचपसािें नांव व अर्दीं

जवळच्या रे ल्वे स्टे शनािें नांव इतक्या र्ोष्टी एका पद्यांत खें िून भरून त्या पदािा जवळ जवळ एक

नकाशाि बनचवला आहे ! या ले खावरही ताण करण्यासाठीं र्ाझ्या एका नाटककार चर्त्रानें आपल्या एकाि
पद्यांत वर सांचर्तले ल्या र्ोष्टींच्या भरतीस जी. आय्. पी. रे ल्वेच्या सवु स्टे शनांिीं नांवें, आपल्या लग्नाच्या
वेळीं जर्ले ल्या करवल्यांिीं नांवें, पानपतच्या लढाईवर र्ारद झाले ल्या सवु वीरांिीं नांवें, इराणच्या

राजाच्या तीस हजार आवडत्या र्ांजरांिीं नांवें, र्टे चरया र्े चडकार्धील सवु औषधांिीं नांवें व चवलायतच्या

र्े लनें येणाऱया उतारूंिीं नांवें दे ण्यािा चनिय केला आहे . हा अर्रकोश लौकरि बाहे र पडे ल. आर्ाऊ
चर्ऱहाईक होणारासही आपलें नांव या संर्ीत यादींत र्ुंफले लें पाहण्यािा लाभ करून दे ण्यांत येईल.

त्यािप्रर्ाणें या साकींत स्वतःबद्दल व स्वतःच्या कृतीबद्दल वाटतील त्या थापा र्ारण्यािी

ग्रंथकाराला पूणु भुभा असते. काचलदासासारख्यानें स्वतःिा कर्ीपणा दाखचवण्यािा प्रयत्न चठकचठकाणीं

केले ला चदसून येतो. हा त्यािा चभत्रेपणा होय. सध्याच्या कायद्याच्या कडक युर्ांत कोणािीही भीचत

बाळर्ण्यािें कारण नाहीं. फार झालें तर आपणि आपल्या कचवते िी स्तुचत केल्याबद्दल एखाद्या अलं काचरक
टीकाकार “कचवत्व केलें कचवनायकानें” एतदाचद श्लोकाच्या आधारें “कचव आपल्याि कन्येवर लु ब्ध
झाला” असें म्हणेल एवढें ि. पण त्यांतचह कांहीं वावर्ें नाहीं. सवु सृष्टीिा शहाणासुरता चवधाता जर आपली
कन्या सरस्वती इिा अचभलाष धरावयाला िुकला नाहीं म्हणतात, तर र्र् शब्दसृष्टीिा चवधाताि आपल्या
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सरस्वतीभोंवतीं चघरट्या घालूं लार्ल्यास कोठें िुकतें?
‘आपला नवरा नाटक करणार’ हें सर्जतांि नटी खूप रार्ावते व त्याला नानाप्रकारें बोध करून

पाहते; परंतु चतिें म्हणणें सूत्रधाराला कधींही पटत नाहीं व पटू न उपयोर्ही नाहीं, कारण, नाटकाच्या
जाचहराती चनदान िोवीस तास आधींि लार्ले ल्या असतात. यानंतर ही नवराबायको आपसांत भांडतात.

एकर्े कांना शाबासक्या दे तात, एकर्ेकांिीं र्तें खोडू न काचढतात, घरांतल्या भानर्डींिी वाटाघाट

कचरतात, एकर्े कांच्या करर्णुकीसाठीं र्ातात, र्ध्येंि अर्दीं साध्या र्ोष्टीही चवसरतात आचण पुन्हा
एकर्े कांस चवसरले ल्या र्ोष्टींच्या आठवणी करून दे तात. या सवु र्ोष्टी होईपयंत प्रेक्षकांनी घरांतल्या

चनरुपद्रवी दे वांप्रर्ाणें चनर्मवकार र्नानें स्वस्थ बसावयािें असतें. सरते शव
े टीं कोणािी तरी िाहू ल लार्तांि

सूत्रधार एखाद्या भुरट्या िोराप्रर्ाणें नटीसह चनघून जातो. या बाबतींत हा लाजाळू पेक्षांही जास्त भेकड
असतो. हा इतका र्ाणूसघाण्या कां असावा हें सर्जत नाहीं. पण र्ी िुकलों. या दोघांच्याचवषयीं कोणती

र्ोष्ट नीटशी सर्जली आहे तर हीि एक सर्जावयािी राचहली आहे ? प्रस्तावनेच्या दोनिार पानांति या

जोडप्याच्या परस्परचवरोधी चवसंर्त वाक्यांिी इतकी र्दी असते कीं, त्याच्यावरून या दोघांिें स्वभावचित्र

रे खाटतांना शेक्स्पीयरच्या सदतीस नाटकांतल्या चवचवध भूचर्कांिें सम्यक् चनरीक्षण करणारा जर्मवनससुद्धां
आपलें अनु भचवक कलर् चनराशेनें खालीं ठे वील. नटी ही वस्तु र्ानी असते, थट्टे खोर असते, र्ूखु असते,

कल्पक असते, संसारदक्ष असते, सांर्कार्ी असते, नवऱयािा स्वभाव ओळखणारी असते व तशीि न

ओळखणारीही असते. वेषचसचद्ध झाल्यावर हर्े षा आपला नवरा आपल्याला हांक र्ारतो हें पूणुपणें ठाऊक
असतांचह दर प्रयोर्ािे वेळीं त्याच्या बोलावण्यािी वाट पाहात बसते. यावरून ती र्ोठी र्ानी तरी असावी

ककवा वचहवाटीच्या कायद्याला बर्लें त र्ुंडाळणारी तरी असावी असा तकु होतो. बरें ; रंर्भूर्ीवर प्रवेश
केल्यानंतर तरी कांहीं शहाणपणा असतो म्हणावा तर तोही नाहीं. ते थें र्ेल्यावर तरी नवऱयािा पोषाख,

चदव्यांिा िकिकाट, प्रेक्षकांिी दाटी, (तबलजी, पेटीवाला) वर्ैरे र्ोष्टी पाचहल्यावरि चतला ‘बहु तेक
प्रकार’ ताडतां येतो. नवरा वेषचसचद्ध करावयास सांर्तो त्यावरून चतला कांहींि कल्पना कचरतां येत नाहीं.
बरे उलटपक्षीं उर्ीिच्या उर्ीि नवऱयानें सोंर्ें सजचवण्यास सांचर्तलें असावें अशा सर्जु तीवर ती स्वस्थ
बसली असावी असें म्हणावें तर नवऱयाला वेड लार्ल्या-बद्दलिा संशयही ती कधीं दशुवीत नाहीं.

जर्ांत प्रत्येक र्नु ष्ट्य अनु भवापासून शहाणपणा चशकत असतो आचण याि कारणार्ुळें इचतहास

चलचहले जात असतात; परंतु नटी या र्ोष्टीला अपवाद आहे . हजारों वेळां नवऱयाने चझडकारून टाचकलें

असतांचह दर नाटकांत ही अनु भवाला चवसरणारी व हट्टी स्त्री पुन्हां आपलें िऱहाट सुरू कचरते व नवऱयाला

नाटकािा धंदा सोडू न दे ण्याचवषयींिी र्सलत दे त असते . तोही अर्दीं ठराचवक शब्दांनीं चतिें सर्ाधान
करतो. सतत पंिवीस वषें चभक्षांदेहीिें फलरचहत व्रत िालवूनही चनराश न होणाऱया राष्ट्रसभेंतील राजकीय
चभकाऱयांच्यापेक्षां हजारों वषे एकि भीक र्ार्णाऱया नटीिी चिकाटी हजारों पटींनीं र्ोठी आहे हें सांर्णें

नकोि. कहदु स्थानांत स्त्री- पुरुषांना सर्ान हक्क दे ण्यािा कायदा पसार होतांक्षणींि र्ी नटीला अध्यक्षस्थानीं

बसचवण्यािी सूिना पुढें आणणार आहें . जहाल नाटककारांनीं वाटे ल तर आपल्या नटीला ‘अडवणुकीिे
र्ार्ु’ सुिवावेत; परंतु सध्यांिी ‘र्वाळ’ नटी चकत्येक वषेपयंत तरी आपला प्रयत्नवादीपणा सोडणार नाहीं.

नाटकािा धंदा सोडण्यासाठीं पुढें केले ल्या कारणांपक
ै ीं र्ुलीच्या लग्नाबद्दल चदरंर्ाई हें एक

कायर्िें कारण आहे . शंकरािें व कंिुकीिें वाधुक्य, पावुती व र्ंधवुकन्या यांिें तारुण्य आचण ध्रुव व
उपर्न्यूिें बाल्य यांच्याप्रर्ाणेंि कार्मतकस्वार्ी व सूत्रधारािी र्ुलर्ी यांिें कौर्ायु अक्षय्य आहे . ही सदै व

उपवर असते. काळािा चहच्या वयावर पचरणार् होत नाहीं ककवा चहला कोणी नवराही चर्ळत नाहीं. चहच्यांत
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कांहीं तरी खोड असल्यार्ुळें म्हणा, ककवा ही नाटकवाल्यािीं र्ुलर्ी असल्यार्ुळें म्हणा, चहला
पत्करावयास कोणीही तयार नाहीं. चहिा बापही या बाबतींत बेचफकीर राहतो. प्रेक्षकांच्या र्नोरंजनाच्या

अर्दीं चनत्याच्या व साध्या कतुव्याबद्दल अर्दीं कितातुर होऊन प्रयत्नवादीपणाच्या र्ार्ास लार्णारा

सूत्रधार या कन्येच्या लग्नासारख्या नैचर्चिक आचण र्हत्त्वाच्या कतुव्याबद्दल र्ात्र दे वावर भंरवसा टाकून
पूणु दै ववादी बनतो! र्र् कदाचित् ‘रोज र्रे त्याला कोण रडे ’ अशांतला प्रकार येथें झाला असल्यास न
कळे ! हा प्रकार हर्े षा पाहू न कंटाळले ल्या प्रेक्षकांतूनि कोणी परोपकारशील ‘कोदं ड’ उत्पन्न होऊन या

र्ुलीिें पाचणग्रहण करील तरि बाकीच्या प्रेक्षकांच्या र्ार्िी ही पुराणश्रवणािी कटकट िुकण्यािा संभव
आहे . एरवीं दु सरा र्ार्ु कांहीं चदसत नाहीं.

सूत्रधार हा सदै व चनपुचत्रकि असला पाचहजे. याला पुत्र होति नाहीं म्हणून म्हणा ककवा र्ाकडांच्या

टोळीपैकीं हु प्या नवीन जन्र्ले ल्या पुकल्लर्ी वानरबालकांना र्ारून टाचकतो तशी प्रवृचि या सूत्रधारांत असेल
म्हणून म्हणा पुत्रसुख याच्या दै वीं नसतें. नाटकें पाहू ं लार्ल्यापासून व पुढें लवकरि वािूंही लार्ल्यापासून

र्ला पुष्ट्कळ चदवसपयंत आशा असे कीं, एखादा तरी सूत्रधार र्ुलासह प्रवेश करील ककवा एखादी तरी नटी

कन्याचववाहाच्या नेहर्ींच्या काळजींतून र्ुक्त होऊन आपला र्ुलर्ा स्कूल फायनलच्या परीक्षेंत नापास
झाल्याबद्दल खेद करीत असले ली चदसेल; परंतु अनु भवांतीं त्या आशेिेंही सूत्रधाराप्रर्ाणेंि चनसंतान झालें
आहे .

नाहीं म्हणायला एका नाटकांत र्ात्र सूत्रधारािा एक र्ुलर्ा दृष्टीस पडतो; पण तो प्रकार चहशेबांत

घेण्याच्या लायकीिा नाहीं. ‘वीरतनयां’त बकुलानें, ‘शु भसेनािें काळीजि उलटें असल्यार्ुळें त्याला सवु

र्ोष्टी सहजि उलट्या चदसाव्यात’ असें म्हटलें आहे त्याि धतीिा प्रकार ते थेंही झाले ला आहे . त्या
ग्रंथकारािा सवुि प्रयत्न हे तूसह उलटा आहे . आधीं हचरिंद्र राजाच्या दु ःखर्य कथेंतून हास्यरस उत्पन्न

करण्यासाठीं हे नाटक चनर्ाण झालें आहे . पुढें बोबडें बोलण्यािें अनु करण करण्यासाठीं एका लहानशा

पात्राला अस्पष्ट वणोच्चाराऐवजीं अर्दीं स्पष्ट परंतु उलटी भाषा बोलावयास लाचवलें आहें ! या व अशाि
इतर प्रकारांर्ुळें हें नाटक ग्रंथकाराच्या म्हणण्याप्रर्ाणें खरोखरीि ‘हास्यरसप्रधान’ झालें आहे , एवढें येथें
सांर्णें अप्रासंचर्क होणार नाहीं.

सूत्रधार इतक्या वेळां आपल्या दृष्टींस पडतो; परंतु जातर्ोताचवषयीं आपणाला कांहींि र्ाचहती

चर्ळावयािा संभव नसतो; अपवादाखातर एका सूत्रधाराच्या भाच्यािें नांव ‘िंद्रकांत’ एवढें ि आजपयंत
कळलें आहे . परंतु येवढ्ा आधारावरून असा तकु कचरतां येईल कीं, सूत्रधाराच्या र्णर्ोताच्या र्ाळे िें सूत्र
‘िंद्रकान्त, सूयुकान्त’ यांसारख्या र्ण्यांनींि युक्त असावें. एखाद्या एथनालॉचजकल
र्ाझी खात्री नाहीं. कदचित् ‘एथनाग्राचफकल’ असाही खरा शब्द असूं शकेल. – ‘स. ना.’]

काढण्यासाठीं नेर्ल्यास िालण्यासारखें आहे .

[या शब्दाच्या खरेपणाबद्दल

कचर्टीला यािी वंशपरंपरा शोधून
–‘सवाई नाटकी.’
❧❧❧
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छोट्या जगूचा ‘हरपोटप ’
धाकटा जर्ू कळूं लार्ल्यापासून एका नाटक र्ंडळींति होता. एकदां र्ंडळींच्या र्ालकाबरोबर

एक लग्नसर्ारंभ पाहू न आल्यावर त्यानें आपल्या सर्वयस्क चर्त्रांना खालीं चलचहल्याप्रर्ाणें ‘चरपोटु ’
चदला—

खेळ र्ुद्दार् बांचधले ल्या र्ांडवांत झाला. स्टे ज र्ातीिेंि केलें होतें आचण फारि लहान होतें. ‘सीन’

जंर्लािा होता असें वाटतें; पण जंर्लाच्या ‘झालरी’ र्ुळींि नव्हत्या म्हणून त्याच्याबद्दल स्टे जवर झाडांिा

पालाि बांधला होता. पडदे स्टे जच्या भोंवतीं न बांधतां सर्ळया थेटरभोंवतीं र्ुंडाळले होते. खेळािे ‘पास’
फुकट वांटले होते. खु च्याचबच्या कांहीं नव्हत्या. सर्ळयांना जाजर्ावरि बसावें लार्लें . ‘कुलीन’
चस्त्रयांसाठीं स्टे जच्या आजूबाजूस जार्ा राखून ठे चवली होती; पण र्दी फार झाल्यार्ुळें त्यांना उभ्यानें

सर्ळा खेळ पाहावा लार्ला. वेश्यांसाठीं जार्ा र्ुळींि ठे चवली नव्हती आचण त्या आल्याही नव्हत्या. र्ॅनेजर

लोकि पानचवडीतंबाखू घेऊन ऑचडअन्सर्ध्यें चफरत होते. पण ते कुणाजवळू न पैसे घेत नव्हते.
सोडाकलबूिी कांहींि सोय नव्हती. पेटीतबल्याबद्दल सनया आचण ताशे ठे वले होते. त्या लोकांिीं कार्ें

केव्हां केव्हां होतीं हें सुद्धां त्यांना ठाऊक नव्हतें म्हणून त्यांना र्धून र्धून ‘वाजवा’ ‘वाजवा’ म्हणून सांर्ावें

लार्त होतें. आम्ही र्ेलों त्या वेळीं स्टे जवर र्ुख्य पुरुषपाटी, र्ुख्य स्त्रीपाटी व एक भटािें सोंर् घेतले ला
र्नु ष्ट्य यांिीं कार्ें िाललीं होतीं. फक्त र्ुख्य पाटी लोकांनींि रंर् लावला होता. तो सर्ळया आंर्भर होता.

रंर् फारि वाईट–अर्दीं हळदी–सारखा–होता. भटानें रंर् लावला नव्हता; पण त्यािें सोंर् अर्दीं हु बेहूब

झालें होतें. त्यािी ‘नक्कल’ अर्दीं िोख होती; परंतु तो फार घाईनें बोलत होता. म्हणून त्यािें बोलणें ऐकंू
येत नव्हतें. र्ुख्य पुरुषपाट्यािा आवाज बसला होता; कारण त्यानें सर्ळीं पदें सोडू न चदलीं होतीं. चशवाय

त्या दोघांच्या ‘ नकला ’ र्ुळींि पाठ नव्हत्या; म्हणून भट त्यांना स्टे जवरि ‘ प्राँम्ट ’ करीत होतत. प्राँस्म्टर्

ऑचडअन्सर्ध्ये स्पष्ट ऐकंू येत होतें. भटािे ॲस्क्टं र् छान होते. राजाराणींना ॲस्क्टं र् र्ुळींि येत नव्हते.
स्त्रीपाट्यािें हे पचहलें ि कार् होतें असे वाटते; कारण तो फार घाबरून र्ान खालीं घालू न होता.
बोलतांनासुद्धां तो िांिरत होता; पण ऑचडअन्स फारि िांर्ले होते. एकानेंसुद्ध टाळया चदल्या नाहींत.
शेवटी त्या दोघांिे लग्न झाले आचण त्या वेळीं सातआठ जणांनी ‘ कोरस ’ म्हटला आणी खेळ आटोपला.
राजाराणी ‘ कोरसा ’ त म्हणत नव्हतीं.

❧❧❧
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नाटक कसें पािावें ?
❧❧

पूवाधु
कांहीं वषांपूवी ‘केसरी’ पत्रांत एका पुस्तकाबद्दल चवनोदात्र्क, परंतु र्नन करण्यासारखा अचभप्राय

आला होता. त्या पुस्तकािें नांव ‘जेवावें कसें’ हें होतें. केसरीकारांनीं त्या पुस्तकाच्या बरे वाईटपणाकडे

फारसें लक्ष न दे तां त्याच्या अकालदशुनाबद्दल र्ात्र अचभप्राय चदला होता. सध्यां लोकांपुढें ‘जेवावें कसें’ हा

प्रश्न नसून ‘जेवावयािें चर्ळवावें कसें’ हा आहे . अशा आधारानें केसरीकारांनीं त्या पुस्तकाच्या
अप्रयोजकते िा उल्लेख केला होता. कधीं कधीं अनु भवी र्नु ष्ट्याकडू न वरील ले खकाप्रर्ाणें र्ौजेच्या िुका
घडू न येतात. ‘रंर्भूर्ी’च्या संपादकांनी ‘ग्रंथसार’ या नात्यानें हीि िूक केली आहे . ‘नाटक कसें पाहावें?’
या प्रश्नािा ऊहापोह करण्यासाठीं त्यांनीं संबध
ं एक पुस्तक चलचहण्यािे श्रर् घेतले आहे त; पण चदलचर्रीिी

र्ोष्ट आहे कीं, त्यांनीं या प्रश्नािी केवळ उिराधािीि बाजू घेतली आहे आचण र्ूळ र्हत्त्वािी बाजू तशीि
ठे चवली आहे . नाटकर्ृहांत चशरल्यानंतर या प्रश्नािी बाजू प्रेक्षकांसर्ोर येते ती इतकी सोपी असते कीं,

एखादा पांि वषांिा पोरसुद्धां चतिा उलर्डा करील. ‘डोळे उघडे ठे वन
ू ’ हें ि या प्रकारच्या प्रश्नािें सोपें
आचण सरळ उिर आहे ; परंतु नाटकर्ृहांत प्रवेश होण्यापूवी, नाटक पाहण्याच्या इच्छे ला दाबून टाकणारा
हा प्रश्न जेव्हां भावी प्रेक्षकांच्या पुढें उभा राहतो तेंव्हां र्ात्र यािें उिर फार चबकट वाटतें. तें उिर शोधून

काढण्यािा सडे तोड र्ार्ु म्हटला म्हणजे रा. र्ुजुर्दारांिें सहा आण्यांिें पुस्तक घेणें हा नसून िारसहा

आण्यांिें नाटकािें चतकीट घेणें हा असतो; परंतु शाळें त र्चणतािें उिर जसें दोन रीतींनीं शोधून काचढतां
येतें त्याप्रर्ाणें प्रस्तुत प्रश्नािें उिरही दोन रोतींनीं शोधून काचढतां येतें. र्चणतािा पचहला प्रकार जसा

स्वतःिी अक्कल खिून
ु उिर शोधून काढणें, तसा या प्रश्नािा पचहला प्रकार स्वतःिे पैसे खिूुन उिर शोधून

काढणें; परंतु दु सरा व्यवहारज्ञानािा प्रकार शेजारच्या पाटीवर नजर फेंकून कार् साधणें, आचण नाटकी
र्चणताच्या उिरािा दु सरा प्रकार शेजाऱयापाजाऱयांच्या वचशल्यानें कार् साधणें हा होय. या रीतीनें नाटक
पाहण्यािे अनेक र्ार्ु आहे त. ते सवुि येथें नर्ूद करण्यािा चवडा र्ी उिलीत नाहीं. नाटकाच्या धंद्यांत
पडल्यार्ुळें, जे अर्दीं ठळक रीतींनें र्ाझ्या चनदशुनास आले आचण ज्यांच्या सफलते बद्दल र्ाझी खात्री
झाले ली आहे ते शेलके र्ार्ुि र्ाझ्या वािकांच्या फायद्यासाठीं सांर्ण्यािा र्ी प्रयत्न करणार आहें .

यांखेरीज अन्य र्ार्ु शोधून काढण्यािा र्ाझ्या वािकांनीं प्रयत्न केल्यास र्ाझी आडकाठी नाहीं. रा.
र्ुजुर्दारांनीं हातीं घेतले ल्या प्रश्नािा प्राथचर्क चविार र्ी करीत असल्यार्ुळेंि र्ीं र्ाझ्या चनबंधाच्या
र्थळयाला ‘पूवाधु’ ही संज्ञा चदली आहे . एखाद्या पुस्तकािा उिराधु आधीं चनघून नंतर पूवाधु चनघाल्यािें हें
पचहलें ि उदाहरण आहे , हें ही वािकांना त्यांतल्या त्यांत लक्षांत ठे वण्यासारखें आहे .

पैसे खिून
ु नाटक पाहावयािें नाहीं आचण नाटक पाचहल्यावांिून तर राहावयािें नाहीं असा दु हेरी

चनिय केल्यानंतर संध्याकाळीं सात वाजण्यािे सुर्ारास आपल्या इष्ट दे वते िें स्र्रण करून घराला रार्रार्
ठोकावा. ही इष्टदे वता अथात् नाटक दाखचवण्याजोग्या व्यक्तीखेरीज दु सरी कोण असणार? घरांतून चनघते

वेळी चखशांतून पैशािें पाकीट – अथात् असेल तरि – काढू न ठे वावयास कधींचह चवसरूं नये. कारण

नाटक पाहण्यािी हौस कांहीं अंशीं सर्ुद्राच्या भरतीप्रर्ाणें असते. साडे नऊ वाजेपयंत ती एकसारखी वाढत
असते आचण अर्दीं साडे नऊ वाजतां तर चतिी ‘सर्ा’ होते! सवु प्रकारच्या प्रयत्नांिी पीछे हाट झाली तरी
या वेळीं नाटकर्ृहाच्या दरवाजापासून दू र व्हावेंसें वाटत नाहीं! असल्या आणीबाणीच्या प्रसंर्ीं कांहींतरी

दै वी िर्त्कारानें आपल्याला नाटक पाहायला चर्ळणार अशी चनराश आशा या वेळीं र्नांत उत्पन्न होते.

अनु क्रम

पुराणांतल्या द्रौपदीवस्त्रहरणासारख्या अद्भत
ु कथांवर आपला चवश्वास नसूनचह तशाि एखाद्या प्रसंर्ािी

आपण आतुरते नें अपेक्षा करीत असतों! येणाराजाणारांपक
ै ीं प्रत्येकांकडे आपण ओळख पटचवण्याच्या तीव्र

दृष्टीनें न्याहाळीत असतों! नाटकाच्या ‘र्ॅनेजर’नें सहज आपल्यावर दृचष्ट टाचकली तरी तो आपल्याला
बोलावण्याकचरतांि पाहता आहे असा आपल्या वेड्या र्नाला भास होतो. आपण उत्सुकते नें त्याच्याकडे

पाहू ं लार्तों आचण तोंडावर कृतज्ञतादशुक हं सण्यािी पेरणी करतों! इतकेंि नाहीं, परंतु शकुंतलालोलु प
दु ष्ट्यन्ताप्रर्ाणें बसल्या जार्ींि आपल्याला त्याच्याजवळ र्ेल्यासारखें वाटतें! अशा या आशेच्या हे लकाव्यांत

अर्दीं साडे नवािा सुर्ार होतो! चतकडे नाटकािी पचहली घंटा होते; इकडे आपल्या हृदयांत उत्कंठे िा
दणदणाट सुरू होतो! चतकडे सूत्रधार पडद्याबाहे र येतो; इकडे आपला प्राण शरीराबाहे र येऊं पाहतो!

सारांश, ही वेळ र्ोठ्या आणीबाणीिी असते ! आणखी अशा वेळेस अखेर चनराशेनें बेफार् होऊन आपण
साहचजक पैसे खिूुन नाटक पाहण्याच्या र्ार्ास लार्तों! पण र्ुळींि पैसे बरोबर न घेण्यािी आधींपासूनि

सावधचर्री ठे चवली म्हणजे या अत्यािारार्ुळें आपल्या हातून प्रकतज्ञाभंर्ािें पातक घडत नाहीं आचण फुकट

नाटक पाहण्याच्या इच्छे प्रर्ाणेंि पैसे खिून
ु नाटक पाहण्यािी इच्छाही त्याि कारणार्ुळें दबली जाते! अशा
रीतीनें नाटक पाहावयास चनघतांना नेर्ाने पैसे घरींि ठे वावेत; त्याप्रर्ाणेंि पैशाबरोबरि लाजलज्जा,

भीडर्यादा, अंतःकरण, वाईट वाटण्यािी र्नािी शस्क्त वर्ैरे सवु भानर्डीसुद्धां घरींि ठे वाव्या; कारण
‘दरवाज्या’ वरील धक्काबुक्कींत असल्या नाजूक र्ालर्िेिा संभाळ करणें जड जातें! त्यांच्याऐवजीं
चनलु ज्जपणा, कोडर्ेपणा यांसारख्या ढाली घेतले ल्या असल्या म्हणजे नाटकर्ृहाच्या’ पहारे कऱयानें
शब्दशस्त्रांिा कसलाही र्ारा केला तरी त्यांतून चनभावून जाता येतें! असो!

अशा प्रकारें ‘सशस्त्र तयार’ होऊन बाहे र चनघाल्यानंतर आपल्या ओळखीिा नाटकवाल्यांशीं संबंध

कसा जोडतां येईल याचवषयीं चविार करावा. हा संबंध जोडण्यािे दु वे पुढें िढत्या भाजणीच्या क्रर्ानें चदले

आहे त. परीट, दू धवाला, र्ाळी, दु कानदार, छापखानेवाला, पोस्टर्न, म्युचनचसपाचलटीिे नोकर,

किेरींतील कारकून, थेटरवाला, रे ल्वेकडील लोक व पोचलस अचधकारी. ही खानेसुर्ारी सवांर्पचरपूणु

करावयािी असल्यास, नाटकवाल्यांिे स्नेही व दू रदू रिे आप्त, त्यांना औषध दे णारा डॉक्टर, नाटक
र्ंडळींत पूजािुनासाठीं जाणारा ब्राह्मण, नाटकर्ृहांतला िहावाला, त्याच्या शेजारिा चवडीवाला,

स्टे शनवरिा हर्ाल, र्ांवांतले सुप्रचसद्ध र्ांवर्ुंड, भांडीवाली र्ोलकरीण आचण दळणवाली या साऱया
बाजारबुणग्यांिी वरील यादींत भरती करावी लार्ेल! इतक्या लोकांच्या र्ध्यस्थीनें होतकरू प्रेक्षकाला
नाटकर्ृहांत प्रवेश करून घे तां येतो. अथात् या सवु लोकांना तर फुकट नाटक पाहण्यािा हक्कि आहे असें

र्ी सर्जतों; म्हणून आजच्या ले खांत र्ी या हक्कदार लोकांकडे चवशेष लक्ष दे त नाहीं. ज्यांिा नाटक
र्ंडळीशीं प्रत्यक्ष संबंध नसून, जे केवळ भूचर्तीच्या पचहल्या प्रत्यक्षप्रर्ाणाच्या र्दतीनें नाटक पाहतात,
त्यांच्या सोईसाठींि आजिा प्रयत्न आहे हें वािकांनीं चवसरता कार्ा नये.

या हक्कदारांपैकीं ज्यािा आपला संबंध असतो त्याच्या योग्यते च्या र्ानाप्रर्ाणें नाटक र्ंडळींत

आपली कर्ीअचधक संभावना होते. उघड उघड या सवुि हक्कदारांिी योग्यता सारखी नसते. नाटक

र्ंडळीला त्यांच्यापासून होणाऱया उपयोर्ाच्या र्ानानें यांिे हक्क स्थाचपत होत असतात. हल्लीं आपल्या
अर्दीं रोजच्या पचरियांतलें उदाहरण घेऊन या हक्कदारांिें वर्ीकरण करावयािें झाल्यास सध्यांच्या कहदी

राजकीय पचरस्स्थतीिा उपयोर् करुन घेतां येईल. स्वराज्य चर्ळचवणें आचण नाटक पाहण्यािी परवानर्ी
चर्ळचवणें यांतील सादृश्य र्ान्य केलें तर ही उपर्ा काव्यप्रकाशाच्या केशभेदक व्याख्येबरहु कूर् अर्दीं
पूणोपर्ा होते. स्वराज्यािा हक्क दे णारें सरकार आचण नाटक पाहण्यािी परवानर्ी दे णारी नाटक र्ंडळी
यांिें चकतीतरी साधम्यु आहे . स्वराज्यािा हक्क र्ार्णाऱया लोकांिे त्यांच्या शक्तीप्रर्ाणें चनरचनराळे भेद
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पाचडतां येतात. कर्ीपणापासून सुरुवात केली तर राष्ट्रसभेसारख्या लौचकक सभांच्याद्वारें चर्ठ्ठास भाषेिे
अजु व चवनंचत करणारे राजकीय चभकारी पचहल्यानें पुढें येतात. परीट, दू धवाला, भांडीवाली र्ोलकरीण,

ब्राह्मण, आप्तइष्ट, चवडीवाले वर्ैरे र्ंडळी नाटकी िळवळींतील र्वाळ होत. (येथें एक सूिना दे णें भार्
आहे . या सवु प्रकारच्या हक्कदारांिा स्वतः नाटक पाहण्यािा हक्क अचिन्त्यि असतो. त्यांच्याबरोबर येणाऱया
त्यांच्या दोस्तांना हा हक्क चर्ळवून दे ण्यासाठींि ही स्वदे शी िळवळ िालले ली असते. एवढ्ासाठीं
इंग्रजींतील Transfer of Epithet अलं कारान्वयें आपण त्या त्या हक्कदारांिीं नांवे त्यांच्या उपग्रहांना दे ऊं.)

वरील नाटकी र्वाळांना स्वराज्यािा हक्क अथाति फार जपून र्ार्ावा लार्तो. नाटकर्ृहांत फारशी र्दी
नाहीं, र्ॅनेजरसाहे बांिी र्जी सुप्रसन्न आहे , वर्ैरे वर्ैरे र्ोष्टींिी तरतूद लक्षांत घेऊन हे नाटकी र्वाळ
आपल्या र्ार्णीिा अजु अत्यंत नम्र भाषेनें, पचरणत अंर्ानें, हं सतर्ुद्रेनें र्ॅनेजरपुढें टाकतात. राजकीय
र्वाळांना सरकार एखादे वेळीं स्थाचनक स्वराज्य, कौस्न्सलांत र्ुकाट्यानें बसण्यािा हक्क वर्ैरे फोलपटें

दे ण्यािी र्े हेरबानी करतें, त्याप्रर्ाणें नाटक सरकारसुद्धां आपल्या र्वाळांना कधीं ‘चपट’ र्ध्यें बसण्यािा,
कधीं पडदे ओढण्याच्या र्ाडींत बसण्यािा, तर कधीं दरवाजांति बसून खेळ पाहण्यािा हक्क दे त असतें.

दरवाज्यावरील व्यवस्थापकांना र्ाळयाकडू न येणारे फुलांिे र्जरे , िहावाल्याकडू न चर्ळणारा िहा,
चवडीवाल्यानें चदले ल्या पानाच्या पट्ट्या, या र्ोष्टी चहशेबांत घेतल्या म्हणजे र्वाळ लोकांकडू न अचधकारी

साहे बांना होणाऱया ‘टी’ पाट्या, पानसुपाऱया यांिी उणीव भरून येणार आहे . या नाटकी र्वाळांिी नम्र
भाषा, चकतीचह वेळां हांकून चदलें तरी पुनः पुन्हा येण्यािा लोंिटपणा, कठीण शब्दांच्या र्ारालाही दाद न

दे णारा र्ोंडपणा, नाटक ‘खलास’ होण्यािी वेळ झाली तरी चिकाटी धरून बसले ला आशावादीपणा या सवु
र्ोष्टी पाचहल्या म्हणजे राष्ट्रीय सभेंत बसल्यािा भास झाल्यावांिून राहात नाहीं. हें साम्य इतकें पचरपूणु आहे

कीं, कधीं साहे बांच्या बंर्ल्यावर चर्ळणाऱया लाथांिा नर्ुनासुद्धां नाटकर्ृहाच्या दरवाजावर दृष्टीस पडतो.

एखादा र्ाथेचफरू ‘डोअरकीपर’ या लोंिट चभकाऱयाला एखादे वेळीं र्िांड्यासुद्धां दे त असतो. असो,
यंदांच्या लाहोरच्या काँग्रेसिा टाहो घेणाऱया राजकीय चभकाऱयांना शचनवार-बुधवारीं नाटकर्ृहाच्या

दरवाजावर येऊन या नाटकी र्वाळांपासून कायुक्रर्ािे धडे घेण्यािी चशफारस करून आर्च्या नाटकी
सृष्टींतल्या स्वराज्यासाठीं भीक र्ार्णाऱया या ‘जवानर्दु चभकारभाई’िा चतरस्कारपूवक
ु चनरोप घेऊं.

या र्वाळांत आणखी एका वर्ािा सर्ावेश न करणें अन्यायािें होणार आहे . पांिसात इंग्रजी

ग्रंथांिीं भाषांतंरें करून चवद्वान् ठरले ले ले खक, केवळ लोकांच्या करर्णुकीसाठीं ले खणी चशणचवणारे

ग्रंथकार, जन्र्भर संस्कृत भाषेंत रुळू न शेवटीं राजकीय प्रकरणांत चशरणारे पेन्शनर वर्ैरे जसे राजकीय
र्वाळांत असतात त्याप्रर्ाणें नाटकी र्वाळांतही पांि-सात नाटकांतल्या िोऱया करून वेडींवांकडीं नाटकें
चलचहणारे लुं र्ेसुंर्े नाटककार, नाटकवाल्यांच्या स्तुतीिीं श्लोकात्र्क अष्टकें करून आणणारे कचव वर्ैरे
स्थाचनक हक्कदार असताति! यांच्या वचशल्यानेंही प्रसंर्वशात् नाटकर्ृहांत प्रवेश करून घेतां येतो.

र्ुक्कार्ाच्या र्ांविे र्वईसुद्धां याि वर्ांत ओचढतां येतील. यांिें तोंड बंद करण्यासाठीं अथात् घरीं येऊन
ककुश सुरात र्ात बसतील या अथानेंि– पासािा बोळा यांच्या तोंडांत कोंबावा लार्तो. यांना पास न चदले

तर हे र्ांवभर कनदे िें रडर्ाणें सुरू कचरतात. र्ात्र यांच्या स्तुचतपर संर्ीतांत आचण कनदात्र्क र्द्यांत अचधक
ककुश कोणतें हें र्ला अजून ठरचवतां येत नाहीं.

यानंतर ‘चनःशस्त्र प्रातकारा’िा र्ार्ु स्वीकारणारे नाट्यसृष्टींतले ‘जहाल’ लोक येतात. पोस्टर्न,

म्युचनचसपाचलटींतले नोकर, रे ल्वेकडील अचधकारी र्ांवांतल्या चठकचठकाणच्या अड्वड्यांतले प्रर्ाणीभूत
प्रर्ुख वर्ैरे लोकांिा या ‘जहाल’ वर्ांत सर्ावेश होतो. अप्रत्यक्ष प्रचतकार करण्याच्या बाबतींत हे पूणुपणें

वाकबर्ार आसतात. कलकत्त्याच्या राष्ट्रसभेपासून र्ाजत असले ले , र्वाळांना थरथर कांपचवणारे आचण
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अचधकाऱयांच्या डोळयांत सलणारे राष्ट्रीयपक्षािे िार कंठाळी ठराव*
र्नापासून वाईट वाटत आहे . –सवाई नाटकी ]

[या िार ठरावांिा असा दुरुपयोर् कचरतांना र्ला

या नाटकी जहालांजवळ वेड्यावांकड्या रूपानें हजर असतात.

नाटकवाल्यांनीं आपल्याला नाटकाला फुकट सोडलें ि पाचहजे ही यांिी स्वराज्यािी कल्पना, र्ांवच्या

र्डबड्या लोकांिा धुर्ाकूळ ही यांिी स्वदे शी िळवळ, लोकांना नाटकािीं चतचकटें न घेण्यािा उपदे श

करणें हा यांिा बचहष्ट्कारयोर् आचण नाटक िाललें असतां दं ग्याधोप्यांना उिेजन दे णें हें ि यांिे राष्ट्रीय
चशक्षण! क्वचित् प्रसंर्ीं नाटकर्ृहाभोंवतीं लोकांना न येऊं दे ण्यािे ‘चपकेकटर्’ सुद्धां अर्लांत येतें! यांच्या
अप्रत्यक्ष प्रचतकाराच्या र्ार्ािे कांहीं नर्ुने नर्ूद कचरतों, नाटक सुरळीत िाललें असतां र्ध्यंतरी

‘वन्सर्ोर-नोर्ोर’ िा धुर्ाकूळ घालणें; पोस्टर्ननें नाटक र्ंडळीिीं पत्रें उचशरां आणून दे णें ककवा अचजबात
फाडू न टाकणें; म्युचनचसपाचलटींतील लोकानीं नाटकर्ंडळीच्या राहत्या घरीं व नाटकर्ृहांत पाण्यािी
टं िाई करून सोडणें; रे ल्वेकडील लोकांनीं पासुलें अडकवून ठे वणें, सार्ानािे डबे र्ध्यंतरींि ‘चसक’ करणें

ककवा भलत्याि स्टे शनवर रवाना करणें, वर्ैरे हे ककवा यासारखे अडवणुकीिे र्ार्ु राजकीय जहालांच्या

प्रयत्नांपेक्षां शतपट फलदायक असतात हें येथें नर्ूद करणें केवळ जरुरीिें आहे . या नाटकी जहालांनासुद्धां
चपटर्ध्यें बसण्यासारखें हलक्या प्रतीिें ‘वसाहतींतील स्वराज्य’ नको असतें. अर्दीं इंस्ग्लशर्नप्रर्ाणें –
अथात् पैसे खिुणाऱया लोकांप्रर्ाणें – नाटकर्ृहांत ‘चनभेळ स्वराज्य’ चर्ळचवणें हें यांिे अंचतर् साध्य असतें.

यानंतर र्ाझ्या वािकांनीं र्ाझ्या र्ार्ोर्ार् फार जपून येण्यािी खबरदारी घ्यावी. कारण आतां

आपणाला प्रत्यक्ष प्रचतकार करणाऱया छातीठोक वर्ाशीं चभडावयािें आहे . तुकुस्तान, इराण वर्ैरे दे शांतील
सशस्त्र प्रजाजनांप्रर्ाणें राज्यकत्यांना सार्न्यांत जेरीस आणून त्यांच्याकडू न स्वराज्य चहसकावून घेणारे

लोकसुद्धां नाटकी सृष्टींत आहे त. पोलीस व त्यांिे अचधकारी, र्ॅचजस्रेट व त्यांिे अनु यायी वर्ैरे अचधकारी
लोक या वर्ांत र्ोडतात. खेळ बंद करणें, खेळाला र्ुळींि परवानर्ी न दे णें, प्रेक्षकांतील दं र्ा र्ोडण्याच्या
चनचर्िानें कायदे शीर दं र्ा करणें यासारख्या र्दानी र्ार्ांनीं नाटकवाल्यांशीं हर्खास लढू न, त्यांना दांतीं

तृण धरावयास लावून शरण आणणारा हा वर्ु फारि बलवान् असतो. ‘र्ॅग्नािाटावर’ सही करणारा ‘ककर्
जॉन’ जसा र्ोर्लर्ाय बनला होता तसाि नाटकािा र्ॅनेजर या र्हात्म्यांपुढे नरर् पडतो. हे लोक आपल्या

पचरवारासह नाटकर्ृहांत येऊं लार्ले म्हणजे र्ॅनेजरच्या अरे रावीपणाला आळा पडू न दरवाजावरील
राजसिेला ‘चनयंचत्रत राजसिेिें’ (Limited Monarchy) स्वरूप येतें. या वर्ािा दरारा इतका चवलक्षण
असतो कीं इतर वर्ांशी जुलर्ी राजसिा िालचवणारा र्ॅनेजर यांना पाहतांि आपल्या कसहासनािा–

खु िीिा–सक्तीिा राजीनार्ा दे तो; नाहीं तर यांनीं अचधकारािें शस्त्र वापरलें ि म्हणून सर्जावें! हा सारा
सशस्त्रतेिा प्रभाव आहे .

आतां राहतां राचहला अराजकांिा- चनचहचलस्टांिा - वर्ु! वर सांचर्तले ले , राजकीय ककवा नाटकी

तीन वर्ु या नात्यानें तरी आपला हे तु चसद्धीस नेण्यािा प्रयत्न करीत असतात. त्यांिे प्रयत्न आशेच्या

पायावर होतात! पण अराजक म्हणजे वैतार्ले ले चनराशावादी! इष्ट हे तूकडे यांिें फारसें लक्ष नसतें. परंतु

केले ल्या प्रयत्नांच्या चनष्ट्फळते र्ुळें सूडासारखा फलहीन परंतु भयानक र्नोचवकार यांिा स्वार्ी असतो.
चनराशेिा बेफार्पणा यांच्या हातून र्ोठर्ोठाले अत्यािार घडवून आचणतो. स्पेन, पोतुुर्ाल, रचशया वर्ैरे

दे शांत हे अराजक लोक पूवीपासून आहे त. कहदु स्थानांत र्ात्र हे र्हात्र्े अलीकडे ि उदयास येत आहे त.
बाँबसारख्या स्फोटक द्रव्यांिी फेंक सुरू करून हे अराजक स्वतः र्ुप्त राहतात. राजकीय वातावरणांत हे

लोक कहदु स्थानांत जरी नु कतेंि चदसत असले तरी नाटकी सृष्टींतले अराजक र्ात्र फार प्रािीन
काळापासून आहे त. दर्ड, धोंडे यांसारख्या स्फोटक- डोकीं फोडणाऱया - द्रव्यांिा नाटकर्ृहावर वषाव

करून हे आपल्या र्नोवृिीिें सर्ाधान करीत असतात. राजकीय अराजकांिे प्रयत्न जसे सहसा यशस्वी
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व्हावयािे नाहींत तसे यांिे धोंडे ही फार करून कोणाला लार्त नाहींत हें सुदैवि सर्जलें पाचहजे. स्पेन,

पोतुुर्ाल, सर्मवया वर्ैरे दे शांतल्या राज्यकत्यावर कैक वेळां बाँबर्ोळे टाकण्यांत येतात; परंतु ते बहु धा

िुकतात! नाटकी अराजकांनाही कधीं यश येत नाहीं. उलट अचतपचरियार्ुळें हा धोंडे र्ारण्यािा प्रकार
अलीकडे हास्यास्पद होऊं पाहात आहे ! नाटकाच्या र्ॅनेजर र्ंडळीला त्यांिें आतां कांहींि वाटे नासें झालें

आहे . बंर्ालिे पोचलस बाँबच्या आवाजानें दिकल्याच्या बातम्या ऐकून पत्र्यावर पडले ल्या धोंड्यांिे आवाज
शांतपणानें ऐकणारे नाटकािे र्ॅनेजर त्या पोचलसांना हं सत होते. दारूिीं पोतीं पेटवून पालु र्ेंटच्या
सभार्ृहाला आर् लावण्यािी कल्पनासुद्धां आर्च्या नाटकी वातावरणांत अर्लांत येऊन र्ेली आहे .
िाळीसर्ांवच्या चकत्येक ‘र्ायफॉक्स’ नीं राजापुरकर र्ंडळीिें नाटकर्ृह जाळण्यांत यश चर्ळवून

‘र्नपावडर प्लॉट’ र्ध्यें सांपडले ल्या अधुवट अराजकांना लज्जेनें खालीं पाहावयास लाचवलें आहे . अथात्
बेछूट तालीर्बाज, पोचलसच्या नजरें त भरले ले उडाणटप्पू यांसारखी शेलकी र्ंडळीि या अराजक वर्ांत

असते हें सांर्ावयास नकोि! त्यािप्रर्ाणें र्नु ष्ट्यपणाला काळोखी आणणारीं हीं कृत्यें काळोखांति होतात

हें ही साहचजकि आहे ! येथेंि आणखी एका र्ोष्टीिा उल्लेख करणें योग्य आहे ! शरीरािे जसे धर्ु आहे त तसे

र्नािेही ते ि धर्ु आहे त. चकत्येक शरीरानें सुदृढ असतात तर चकत्येक र्नानें सुदृढ असतात. उलटपक्षीं

कोणी शारीचरक उडाणटप्पूही असतात, तर कोणी र्ानचसक उडाणटप्पूही असतात आचण वरील
अराजकांत या दोन्ही तऱहाच्या उडाणटप्पूि
ं ा भरणा असतो. फरक एवढाि कीं, शारीचरक अराजक स्वतःिी
चविारसरणी यथातथयानें आिारांत आचणतात आचण र्ानचसक अराजक चतिा नु सता उच्चारि करून

थांबतात! दु बळया शरीरांत राहणारें अराजक र्न कर्कुवतपणार्ुळें खु नासारख्या कृत्यासाठीं हत्याराऐवजीं
ले खणीकडे धांव घेतें आचण हा खून पाडण्यांत त्याच्या हातावर रक्ताऐवजीं शाईिे डार् पडतात. सारांश,
कर्ताकद अराजकांिे अत्यािार धर्कीच्या पत्रांपलीकडे जात नाहींत; राजकीय भानर्डींत जशीं हीं
धर्कीिीं व चशव्याशापांिीं चननांवी पत्रें आहे त तशीं तीं नाटकांतही आहे त. प्रत्येक नाटकर्ंडळीला अशीं पत्रें

यावयािींि! परंतु हे कार्दी बाँबर्ोळे कधींि त्रासदायक होत नाहींत. यांच्या जन्र्दात्या हलक्या र्नाच्या
सर्ाधानासाठीं यांना र्ानचसक बाँब ककवा भाववािक बाँब अशीं चदसण्यांत भयंकर परंतु अर्दीं चनःसत्व नांवें
दे तां येतील. या पत्रांतून आिरट चवधानें, असंभाव्य बेत, धाडसाच्या धर्क्या आचण अत्यंत घाणेरड्या चशव्या
हा र्ालर्साला ठें िून भरले ला असतो. हें बाँब ताबडतोब फाडू न (फोडू न!) टाकण्यांत येतात. परंतु

परोपकाराच्या दू रदृष्टीनें येथून पुढें तरी र्ानचसक अवनतीिा हा चकळस जपून ठे वण्यािी र्ी प्रत्येक
र्ंडळींच्या व्यवस्थापकाला नम्र सूिना कचरतों. कारण, पुढेंर्ार्ें स्त्री-चशक्षण सावुचत्रक होऊन
बाजारबसव्यांनासुद्धां चशव्यांिें चशक्षण दे ण्याच्या शाळा चनघाल्या तर त्या वेळीं या र्ानचसक उकळयांिीं बाडें

वाङ्र्यादाखल (Classical Literature) उपयोर्ी पडण्यािा संभव आहे , ककवा आपल्या बाजूवर प्रकाश
पाडण्यासाठीं सर्थुनाथु प्रर्ाणांऐवजीं प्रचतपक्षांना सरास अिकटचविकट चशव्या दे णाऱया सध्यांच्या कांहीं
र्वाळ पत्रांनाही हे अपशब्दांिे कोश उपयोर्ी पडतील! असो!

येथपावेतों फुकट नाटक पाहणारे बरे वाईट हक्कदार सांचर्तले . आपली यांिी ओळख असली

म्हणजे आपलें कार् झालें . परंतु नाटकर्ृहांत प्रवेश करण्यािा हा फक्त एक र्ार्ु झाला. खरें म्हटलें तर
कोणताही चकल्ला स्वाधीन करून घेण्यािे तीन र्ार्ु असतात. एक सर्ोरासर्ोर लढू न चकल्ला घेण्यािा;

दु सरा र्चनर्ीकाव्यानें छापा घालण्यािा; आचण चतसरा फंदचफतुर करण्यािा. नाटकर्ृहािा चकल्ला पाडाव
करण्यालासुद्धां हे चतन्ही र्ार्ु र्ोकळे आहे त. इतका वेळ चववेिन केलें तें केवळ पचहल्या र्ार्ािें! उघड

उघड वचशला लावणें आचण छातीस छाती लावून लढणें हीं दोन्हीं सारख्या छातीिीं कार्ें आहे त. आतां
र्चनर्ीकाव्यानें कसें लढावयािें तें पाहा.
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र्चनर्ीकाव्यािी लढाई म्हटली ग्हणजे फारि अकले िी, धीर्े पणािी आचण र्ुप्तपणािी! तींत

अखेरपयंत लढणाऱयाच्या हे तूिा र्ार्र्ूसही लार्त नाहीं आचण छापा येतो तो असा अिानक, कीं शत्रूला
बेसावधपणार्ुळें प्रचतकारि कचरतां येऊं नये! इचतहासांत र्चनर्ीकाव्यािी लढाई छत्रपचत चशवाजी, नेपो-

चलयन, र्ल्हारराव होळकर यांसारख्या कसले ल्या वीरांनाि साधली आहे . नाट्यकलें त र्ात्र ही बरीि
सुसाध्य आहे . प्रथर् आपल्या एखाद्या चर्त्राच्या ककवा िुलत चर्त्राच्या बरोबर नाटकर्ंडळीच्या चबऱहाडीं
जायिें; ते थें पचहल्याि भेटींत एक दोन प्रर्ुख व्यक्तींशीं चर्त्रत्वािा संबध
ं जोडावयािा आचण एखादें दसरें

कार् अंर्ावर घ्यावयािें व पुढें त्या कार्ाच्या पूतुतेसाठीं येऊन दु सरें कार् अंर्ावर घ्यावयािें! अरबी

भाषेंतील सुरस र्ोष्टींिी, एका चदवशीं एकीिा शेवट व दु सरीिा आरंभ अशा र्ुंतार्ुत
ं ीच्या तत्त्वावर रिना

केली आहे ; तीि रिना या भेटींच्या हे तूर्ध्यें चकतीतरी चदवस र्ोठ्या सावधचर्रीनें ठे वावी लार्ते! आठ दहा
चदवस हा क्रर् िालला असतां र्ध्यंतरीं होणारीं नाटकें पैसे खिून
ु पाहावीं लार्तात! एखादे चदवशीं खेळ
िालला असतां र्ध्येंि नेपथयांत जाऊन र्प्पा र्ारीत बसावें. आपल्या ओळखीिा पारा चकतपत वर िढला
आहे हें पाहण्यािीं ही सारीं साधनें आहे त! एखाद वेळीं नाटक िालूं असतां नाटकािा र्ुख्य र्ॅनेजर बसला

असेल त्याच्याशीं कांहीं चनराळयाि चवषयावर बोलत बसावें! या र्ोष्टीर्ुळें आपल्याला नाटक पाहण्यािा

फारसा हव्यास नाहीं असा नाटकवाल्यांिा ग्रह होतो. स्वाथुत्यार्ािा हा छाप बसवीत असतांना र्धून र्धून
स्तुतीिे ‘डोस’ दे ण्यास िुकंू नये! खेळ िालला असतां लोकर्तांिे ‘टे लेग्राफ’ नटर्ंडळीस नेऊन पोिवीत
असावें! अथात् या ‘ताज्या तारा’ कोणत्या धोरणाच्या असाव्या लार्तात हें सांर्णें नकोि! याप्रर्ाणें सवु
तयारी झाली म्हणजे एके चदवशीं छाप्याला सुरुवात करावी! छापा केवळ िांिणी करण्यापुरताि असतो.
एखाद्या खेळाच्या चदवशीं चतकीट न काढता नाटकर्ृहांत चशरण्यािें धाडस करावें! नाटक बहु धा साडे नऊ
वाजतां ‘उभे राहतें’ आचण नऊ वाजल्यापासून लोकांिी र्दी साधारणपणें जर्ूं लार्ते ! परंतु नाटकािे

व्यवस्थापक व नट आठ वाजता नाटकर्ृहांत जातात. म्हणून आपला छापा सव्वाआठ साडे आठच्या

सुर्ारास घालावा! ही वेळ पसंत करण्यािें कारण इतकेंि कीं, अजून लोकांिी र्दी नसल्यार्ुळें

व्यवस्थापक लोकांस आपल्याशीं बोलावयास वेळ असतो आचण त्याि कारणानें आपलें येणें त्यांच्या

नजरे सही ठळकपणें येतें. छाप्याच्या र्ोचहर्ेिें स्वरूप घाईिें असावें! एकंदर प्रकार पाहू न कोणीतरी
आपल्याला ‘कारणबोधक’ प्रश्न चविारतो आचण याि प्रश्नािा स्वरूपावरून, आचण हे तूवरून आपल्या
नाटकी कारकीदीिें पुढील धोरण ठरवायिें असतें! या प्रश्नािा एकंदर प्रकार सर्ाधानकारक असला

म्हणजे झालें ! चकल्ला सर झाल्यािी र्ुहूतुर्ेढ खु शाल ठोकावी! या प्रश्नािें आजपयंतिें ठराचवक आचण योग्य
उिर नवचशक्या लोकांपुढें शब्दशः दे तों. “आतां कांहीं नाटकाला आलों नाहीं. अजून जेवणसुद्धां झालें

नाहीं. त्या आर्च्या यांच्याकडे इतका वेळ बसलों होतों, आतां आंत त्या आपल्या त्यांच्याकडे जाऊन येतों.
र्र् घरीं जाणार जेवणार आचण इतक्यावर नाटकाला येणार! बाकी आज यायला सांपडे ल ककवा नाहीं यािी

शंकाि आहे .” वतुर्ान, भूत, भचवष्ट्य या चतन्ही काळिें आपलें धोरण सांर्णारें, जन्र्दात्या प्रश्नाकडे लक्ष न

दे तां आपल्याि र्ार्ानें जाणारें , लांबलिक, कचित् प्रसंर्ीं अप्रासंचर्क परंतु अपचरहायु असें हें आपलें उिर
र्ात्र हं सत हं सत चदलें पाचहजे! या उिरावर जर नाटकवाल्यांनीं र्ोकळया र्नािी उत्साहवधुक,
आशाजनक आचण चवनोदी टीका केली तर आपल्या र्नाशीं चवजयािी खूणर्ांठ बांधावी आचण तें लु टु पुटीिें

कार् कसें तरी आटोपून घरीं िालतें व्हावें! आचण वाटे ल तर त्याि चदवशीं ककवा दु सऱया प्रयोर्ाच्या चदवशीं

खु शाल चतकीट न काढतां नाटकर्ृहांत प्रवेश करावा अचण आपला जय झाल्याबद्दल द्यावा हरहर

र्हादे वािा घोशा उडवून! यापुढें त्या र्ंडळीिीं नाटकें पाहण्यािा तहहयात हक्क आपल्याला चर्ळतो! पुढें

कतुबर्ारीच्या जोरावर आपल्याला प्रत्यक्ष चकल्लेदारािी – दरवाज्यावर पास दे ण्यािी – जार्ासुद्धां
चर्ळचवतां येते. थोड्याबहु त फरकानें र्चनर्ीकाव्याच्या लढाईिें हें कायर्िें स्वरूप आहे . र्ी नाटकाच्या

धंद्यांत चशरून फक्त साडे तीन वषें झालीं आहे त. परंतु इतक्या अल्प अवधींत आचण फक्त आर्च्याि
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र्ंडळींत चकती तरी लोकांना या रीतीनें कायर्िे हक्कदार होतांना पाचहलें आहे ! नाटकी चर्त्रत्वािी वाढ र्ीं
अर्दीं लक्ष लावून पाचहली आहे . चहच्या यशस्स्वते बद्दल र्ाझी बालं बाल खात्री झाले ली आहे , आचण म्हणूनि
र्ी या रीतीिी वािकांना चशफारस करीत आहें !

आतां फंदचफतुरीच्या र्ार्ाकडे वळूं ! फंदचफतुरी ही नेहर्ीं एकट्या दु कट्या र्नु ष्ट्याला एकीकडे

र्ांठून त्याच्यार्ाफुत करावयािी असते! इचतहासाकडे नजर फेंकल्यास त्यांतल्यात्यांत असें चदसून येईल
कीं, फंदचफतुरीच्या बाबतींत पुरुषांपेक्षां प्रेर्ळ स्त्री जातीिाि जास्त उपयोर् होत आला आहे . नाटकी

सृष्टीही या अनु भवाच्या चवरुद्ध नाहीं. आतां अथात् या सृष्टींतल्या स्त्रीजातींत स्त्रीवेष घेणाऱया नटांिीि
योजना केली पाचहजे. येवढी तरतूद लक्षांत ठे वन
ू पुढें कायाला सुरुवात करावी. फंदचफतुरीसाठीं प्रथर्

कांहीं भांडवल खिु करावें लार्तें. हें भांडवल पुन्हा चर्ळण्यािा संभव नसतो. परंतु त्याच्यावर रे ल्वे
कंपनीच्या शेअरप्रर्ाणें व्याज र्ात्र दार्दु पटीपेक्षां अचधक चर्ळचवतां येतें! फंदचफतुरीला सुरुवात रस्त्यावर
करावयािी असते. संध्याकाळीं नाटकवाले बहु धा चफरावयास जातात अशा वेळीं त्यांच्या चबऱहाडावर पाळत

ठे वन
ू एखादें भोळसरसें सावज एकटें दुकटें चदसलें , कीं त्याच्यावर झडप घालावी. हा फसवणुकीिा चवषय

नाटकांत साधारण तरी र्हत्त्वािा असावा; अर्दीं पडदे ओढणारा र्डी ककवा ‘कोचकले ’िें कार् करणारा
छबडा असा उपयोर्ी नाहीं. नवीन ओळख पाडण्यािे दोन प्रकार आहे त. एक, नवी ओळख या खऱया

स्वरूपानें आचण दु सरा, जु न्या ओळखीच्या जीणोद्धाराच्या स्वरूपानें. दोन्ही र्ार्ु सारखे सुसाध्य असून
सारखे फलप्रद आहे त. प्रथर् नवीन ओळखीबद्दल चविार करूं. आपलें इष्ट सावज घरांतून बाहे र

चनघाल्याबरोबर आपणही रें र्ाळत त्याच्यार्ार्ें िालूं लार्ावें! र्ध्यंतरीं तो कोणाशीं बोलावयास थांबला तर
आपणही लध्वीसारख्या चनचर्िानें कालक्षेप करावा. परंतु जर का त्याच्याशीं बोलणारा इसर् सुदैवानें

आपल्याही ओळखीिा असला तर कार् झालें ि! लार्लीि ‘द्वाभ्यां तृतीयः’ होऊन पुढें बरोबर
िालण्याइतकी ओळख करून घ्यावी आचण तो र्ध्यस्थ आपल्या र्ार्ानें जातांि त्याच्याबद्दल बोलणें सुरू
करून ओळखीच्या र्ात्रेिे दोन वेढे जास्त द्यावेत! ओळख करून दे णाऱया र्नु ष्ट्याबद्दल ‘यािी तुर्िी कुठली

ओळख?’ हा प्रश्र चविारावा आचण त्याच्या उिराबरहु कूर् पुढील कायुक्रर् ठरवावा. त्याच्या उिरानंतरच्या
आपल्या धोरणािे नर्ुने ‘चप्रस्स्क्रप्शन फार्ु’च्या धतीवर पुढें चदले ले आहे त.
नर्ुना

नटािें उिर

१

यािी आर्िी फार

त्यािी

र्नु ष्ट्य आहे !

एक भरपूर डोस दे णें.

२

ओळख र्ोठा छान

आहे झालें असाि
एक हलकट

आपलें धोरण
आपली

दाखचवणाऱया
तेंि

औषध

चर्श्रणािें प्रर्ाण
सलर्ी

व्याख्यानािा

िालू .

सलर्ीऐवजीं र्ात्र र्ाचहती.

तीन

भार्

त्यािी

स्तुचत व एक भार्
आपली स्तुचत

दोन भार् त्यािी कनदा
व दोन भार् आपली
स्तुचत

शेरा
दु सरे वेळीं र्ांठ पडल्यास
बोलण्याइतकी

ओळख

दाट

कनदे च्या

झाली

ओळख

जोरावर झाली.

र्ध्यस्थाच्या र्दतीनें अशा प्रकारें ओळख झाली तर ठीकि झालें . परंतु असा कोणी उपयुक्त

र्हात्र्ा नि भेटल्यास आपण स्वावलं बनािा र्ार्ु सोडू ं नये. नाटक र्ंडळीिें चबऱहाड चदसत असेपयंत त्या
सावजाच्या र्ार्ें रें र्ाळत िालावें. बरें ि लांब र्ेल्यार्ुळें ककवा आडवळणाच्या फायद्यार्ुळें तें चबऱहाड
चदसेनासें झालें , कीं आपली र्चत त्याच्याशीं सर्ांतर ठे वावी. पुढें एकदांिी त्यािी आपली नजरानजर
होतांक्षणींि पुढील प्रश्नांिा र्ारा करावा.

अनु क्रम

प्रश्न १– पुढला खेळ कोणता?
प्रश्न २– तुर्िें काय कार् आहे त्यांत?
प्रश्न ३– येथे चकती चदवस र्ुक्कार् आहे ?
प्रश्न ४– पुढला र्ुक्कार् कोठें होणार?
र्हाकचव काचलदासानें स्पष्ट म्हणून ठे चवलें आहे कीं, ‘संबंधर्ाभाषणपूवुर्ाहः’ या र्हातत्त्वाच्या

आधारानें आपला आचण त्या नटािा या िार प्रश्नोिरांनंतर स्नेहसंबध
ं झाला असें र्ानायला कांहीं हरकत
नाहीं, उपयुुक्त श्लोक म्हणणाऱया चदलीपािा चन कसहािा स्नेहही एवढ्ाि आधारावर उभारले ला होता.

असा स्नेह झाल्यानंतर नानाप्रकारिे चवषय काढू न स्नेहािें दृढीकरण करणें हें केवळ आपल्या हातीं असतें.

त्यांतल्यात्यांत िालू चदवसािी त्यािी चफरावयाला जावयािी जार्ा फारशी उिर् नसून चतच्यापेक्षां िांर्ली
जार्ा आपणांस र्ाहीत आहे हें सांर्ण्यास व दु सरे चदवशीं आपल्या सोबतीनें त्या बाजूला चफरावयास
येण्यािें त्यास आर्ंत्रण दे ण्यास र्ात्र चवसरूं नये. र्ध्यंतरी िहाकॉफीिें दु कान आढळतांि त्यांतल्या
वस्तूंिी लांि दे ण्यांत कसूर होतां कार्ा नये! लांि म्हणजे फंदचफतुरीिा जीव आहे , हें स्नेहािें दोरखंड
नाटकवाल्या लोकांिी व आपली ‘टर् ऑफ वॉर’ झाली तर तुटणार नाहीं अशी खात्री होईपयंत हा

िहाकॉफीिा खु राक िालू ठे चवलाि पाचहजे. याचशवाय दोन्ही बाजूंिें वजन जोखून र्धून र्धून चबडी,

पानतंबाखूपासून तहत दारू, िरस, अफू, बिनार् यांसारख्या िैनीच्या पदाथांिाही र्ारा करीत र्ेल्यास
फायदे शीर आहे . इष्ट उं िीपयंत स्नेहािी परर्ावचध झाली म्हणजे या चफतुरी पात्राच्या र्ध्यस्थीनें

नाटकर्ृहाच्या चकल्ल्यािा कदडीदरवाजा र्ोकळा करून प्रवेश करून घेतां येतो. असो. जुन्या ओळखीिा

जीणोद्धार करण्याच्या स्वरूपानें नवीन ओळख पाडण्यािा प्रकारही असाि सुकर आहे . एकदर् हं सत हं सत
बोलण्यास सुरुवात केली तरीसुद्धां शेंकडा नव्याण्णव पूणांक नव्याण्णवशतांश चहश्श्यानें यश येतेंि येतें!

अचतशय पीरियार्ुळें नाटकवाल्याला आपल्या चर्त्रांिी व ओळखीच्या प्राण्यांिी खरोखरीि र्ोजदाद
नसते! उलटपक्षीं नवीन स्नेह करण्याकडे त्यािी प्रवृचि जास्त असते. या दोन्ही र्ोष्टींिा पचरणार् आपल्या

धाडशी प्रयत्नाला पथयकरि होतो. हा फंदचफतुरीिा र्ार्ु इतक्या चवस्तरतः वणीत बसण्यािें कारण
इतकेंि कीं, वरील दोन्ही र्ार्ांपेक्षां हा र्ार्ु श्रेयस्कर असून यांत कहदु पणानें वार्ल्यािेंही श्रेय चर्ळतें.

अनाचदकालापासून फंदचफतुरी आर्च्या आयुराष्ट्रांत प्रिचलत आहे . ज्या फंदचफतुरीच्या जोरावर
श्रीरार्िंद्रांनीं लं केिी राखरांर्ोळी केली; ज्या फंदचफतुरीच्या जोरावर चदल्लीिी दौलत शहाबुद्दीन घोरींनें

र्ातींत चर्सळू न टाचकली; ज्या फंदचफतुरीच्या जोरावर पेशवाईिें वाटोळें झालें ; त्या फंदचफतुरीच्या
जोरावर – चप्रयवािक, असे कंटाळू नका. फंदचफतुरी आम्हां कहदु लोकांिा आत्र्ा आहे ! चबभीषण,
जयिंद, र्ीर–जाफर, उर्ीिंद, र्ुरारीराव, रायर्डिा रायनाक र्हार यांसारख्या र्हात्म्यांिा ज्या

अलौचकक र्ुणार्ुळें उत्कषु झाला त्यािें योग्य वणुन करावयास नको का! फाटक्या पानांनींि भरले ल्या

आर्च्या इचतहासांत पदोपदीं काळया डार्ाखाळीं ‘फंदचफतुरी’ हींि अक्षरें चदसून येतील! याि र्ुणानें आम्ही
र्ातीला चर्ळालों; हाि र्ुण आर्च्या हाडींर्ासीं चखळू न राचहला आहे ! आचण म्हणूनि या आयुर्ार्ानें

जाण्यािी र्ी र्ाझ्या प्रत्येक आयुवािकाला चवनंचत करीत आहें ! नाटकी सृष्टींतसुद्धां या आयुर्ुणानें
र्ोठर्ोठालीं काये घडू न आलीं आहे त. म्हणून अशा र्ार्ानें एखादें पात्र आपल्या स्वाधीन करून ठे चवलें

म्हणजे झालें ! आपल्या सुदैवानें जर का र्ुख्य स्त्रीपाटीि आपल्या हातीं लार्ला तर र्र् चविारावयासि
नको! चकत्येक र्हात्म्यांनीं अशा प्रकारें िांर्ल्या िालत्या र्ंडळया नार्शेष करण्यािासुद्धां प्रयत्न केल्यािें
र्ाझ्या ऐचकवांत आहे !

याचशवाय घोरपड लावून चकल्ला सर करण्यािा एक चबकट र्ार्ु आहे . परंतु नाटकांत आचण

अनु क्रम

इचतहासांत हा अर्दीं क्वचित् चदसून येतो; नाटकाच्या चकल्ल्यावर घोरपड लावणें म्हणजे घोरपडीप्रर्ाणें

र्ॅनेजरच्या पायाला घट्ट चर्ठी र्ारून अथाअथी संबध
ं नसतांही नाटक फुकट पाहण्यािी आळ घेणें! हा र्ार्ु
अर्दीं चनवाणीिा आहे ! आर्च्या र्ंडळींत एकदां एक र्ृहस्थ येऊन दरवाजावर अशीि आळ घेऊन बसले .

स्वारीिा पोषाख साधारण िांर्ला असून बोटांत एक आंर्ठीसुद्धां होती. या राजेश्रीिें प्रचतज्ञावाक्य पुढील

शब्दांत चदलें आहे , “जवळ पैसा नाहीं; नाटक पाहण्यािा तर चनिय केला आहे ! बापानें घरांतून हांकून
चदलें आहे ; तुम्ही लाथेनें दू र लोटू न द्या, पोचलसच्या ताब्यांत द्या; पण प्राण र्ेला तरी नाटक पाचहल्यावांिून

राहणार नाहीं; तरी या अशा पावसांत रात्रभर अस्सा पडू न राहीन.” चवशेष शोधाअंतीं असें कळू न आलें कीं,

चजवावर उदार होऊनही चनवाणीिे शब्द बोलणारा हा र्हात्र्ा रे ल्वेवरील एक स्टे शनर्ास्तर आहे ! भडाभड
पैसे खिून
ु नाटक पाहणारे र्ाझे उधळे वािक या सडे तोड र्ार्ाकडे लक्ष दे तील काय? “ब्राह्मणांिा स्वधर्ु

चभक्षा । ओम् भवचत या पक्षा । रचक्षलें पाचहजे ।” हें सर्थांिें विनही ध्यानांत ठे वण्यासारखें आहे !

ब्राह्मणांबद्दल तक्रारि नाहीं; आचण वेदेक्तािे अचधकार र्ार्णाऱया क्षचत्रयाचदकांनीं इतर अचधकारांबरोबर
याही अचधकारािी र्ार्णी केली म्हणजे झालें !

यानंतर वेष पालटू न तात्पुरता प्रवेश करण्याच्या र्ार्ांिा चविार करूं. नाटकवाल्याच्या चर्त्रत्वािा

वेष पुरेनासा झाला म्हणजे कोणी पोचलसिा वेष घेऊन येतो, कोणी रे ल्वेिा हर्ाल होऊन येतो, कोणी
थेटरवाल्यािा कार्िलाऊ आप्त होतो, कोणी नाटकवाल्याच्या नाते वाइकािा वेष घेतो आचण कोणी
िहावाल्याच्या हाताखालिा अचसस्टं ट होतो! एवंि, नाटकर्ृहाच्या आंत नटांिी सोंर्ासाठी वेष
बदलण्यािी चक्रया आचण बाहे र या आशाळभूतांिी या प्रकारें वेष पालटण्यािी चक्रया सारख्याि जोरानें िालू

असते. नातें लढचवण्यािे आचण ओळखी पटचवण्यािे र्ार्ु अनेक आहे त, कधीं कधीं हे नात्यािे अणुरेणु
इतके बारीक असतात कीं, साध्या डोळयांनीं तें चदसति नाहींत. आर्च्या र्णूच्या एका प्रेर्ळ नाते वाइकानें

ही नात्यािी तार इतकी लांबचवली होती कीं, चतच्या वेढ्ांत आर्िा र्णूिसा काय; पण पृथवीवरील
यच्चयावत् प्राणीही सांपडले असते! त्या र्ृहस्थाच्या िुलत्यािी र्े व्हणी आर्च्या र्णूच्या र्ार्े भावाला
दे ण्यािें ठरलें होतें; परंतु पचत्रका न जर्ल्यार्ुळें हें लग्न शेवटीं चफसकटलें हें ि त्या र्ृहस्थाच्या आचण
र्णूच्या नात्यािें स्वरूप होतें! कांहीं चदवसांर्ार्ें आर्च्या र्ंडळींत एक र्ाकड बाळचर्लें होतें. एक चदवस
एक र्ृहस्थ डार्मवन्साहे बांिें ‘ऑचरचजन ऑफ स्पेसीस’ पुस्तक घेऊन दरवाज्यावर आले . त्या पुस्तकांतले

आधार दाखवून त्यांनीं त्या र्ाकडापासून आपली उत्पचि आहे हें चसद्ध करून दाखचवलें ! आचण त्या

नात्याच्या जोरावर फुकट नाटक पाहण्यािी परवानर्ी र्ार्ूं लार्ले ! त्यांच्या कांहीं अंर्चवक्षेपांवरून त्यांच्या

म्हणण्याला दु जोरा चर्ळाला आचण आर्च्या र्ंडळींतील एका प्राण्यािे आप्त म्हणून आम्हीं त्यांना नाटकास
फुकट सोचडलें ! र्ात्र दु सऱया प्रयोर्ाच्या चदवशीं त्या र्ाकडािा वंशवृक्ष इतका फोंफावला कीं, त्याच्या
शाखांवरून उड्या र्ारण्यासाठीं त्या र्ाकडास कायर्िें सोडू न दे णें भार् पडलें ! असो! या वेषांतराच्या
भानर्डींत चवषयांतर होत िालल्यार्ुळें आपण या र्ाकडािा येथेंि चनरोप घेऊं!

या र्ाकडिेष्टांत वेषांतरािा एक र्हत्त्वािा प्रकार िुकून तसाि राहात होता! प्रत्येक नाटक र्ंडळी

बहु धा दर र्ुक्कार्ास ‘चवद्याथयांसाठीं चनम्र्े दरानें’ एक खेळ लावीत असतें! त्या चदवशीं अर्दीं र्ावर्ुंडाला
सुद्धा चवद्यादे वीच्या भक्तीिा उर्ाळा येतो! िार िार चवद्याथयांिे बापसुद्धां त्या चदवशीं टोपी घालू न चवद्याथी

बनतात! आपल्या ‘भुजंर्नाथी’ िेहऱयाकडे शारदादे वी ढु ं कूनही पाहणार नाहीं; आपल्या ओंठावरच्या

केरसुण्या शाळे िी झाडलोट करण्यासाठीं र्ात्र योग्य आहे त असल्या चवरोधक र्ोष्टींबद्दल ते अर्दीं
बेदरकार असतात! डोक्यांत चवद्या नसली तरी िाले ल; पण डोक्यावर टोपी असली कीं झाला चवद्याथी!

अशा रीतीनें आधीं स्वतः टोपी घालू न र्र् नाटकवाल्यांना टोपी घालावयास तयार होणारे चवद्याथी बहु धा
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प्रत्येक र्ांवीं आढळतात! चवद्याथयांिी संख्या वाढचवण्यासाठीं सक्तीच्या प्राथचर्क चशक्षणासारख्या फंदांत
पडण्यापेक्षां सरकारनें सवु नाटकवाल्यांना प्रत्येक खेळ ‘चवद्याथयांसाठीं चनम्र्े दरानें’ लावण्यािा हु कूर्

केल्यास जास्त यश येण्यािा संभव आहे ! असो. नेहर्ीं जोडा घालणारे रावबहादु र वर्ैरे लोक
नार्दारसाहे बांच्या

धूळभेटीसाठीं

बूट

चर्ळचवण्याच्या

खटपटीस

लार्तात,

तद्वत्

या

चदवशीं

नाटकवाल्यांच्या डोळयांत धूळ टाकण्यासाठीं र्ांवर्ुंडािी टोप्या जर्चवण्यािी खटपट िालू असते.
(धूळभेट आचण धूळ टाकणें यांतील सादृश्य र्ुद्दार् जु ळवून आणले लें नाहीं.) तसेंि, या दृष्टान्तांत शरीराच्या

दोन चनरचनराळया टोंकांबद्दल जरी चभन्नत्व आहे तरी दोहोंतही चक्रयानु करण चदसून येतें हें ही लक्षांत

ठे वण्यासारखें आहे . सारांश, या चदवशीं र्ांवभर टोप्यांिी दे वघेव िालले ली असते! संध्याकाळी
नाटकर्ृहाभोंवतीं चजकडे चतकडे टोप्याि टोप्या चदसून येतात आचण कहदु स्थानांत टोपीवाल्यांिें राज्य आहे

ही र्ोष्ट वाजवीपेक्षां फाजील खरी वाटू ं लार्ते! ककवा ‘यथा राजा तथा प्रजा’ या म्हणीिाही अक्षरशः प्रत्यय

येतो! असो. या प्रकारांत नाटकवाल्यांकडू न अप्रत्यक्ष रीत्या चवद्यावृचद्ध घडत असते. आतां फुकट नाटक
पाहण्यासाठीं र्ांवर्ुंड जसे िांर्ल्या वर्ांत चशरूं पाहतात तसे िांर्ले लोकही वाईट वर्ांत चशरतील काय,
या प्रश्नािा चनकाल लावण्यासाठीं चनवळ ‘हलकट लोकांसाठीं चनम्र्े दरानें’ एखादें नाटक लावण्यािी र्ीं

एकदां आर्च्या र्ॅनेजरांस चवनंचत केली होती. परंतु आर्च्या र्ॅनेजरािें र्ाझ्याबद्दल फारसें िांर्लें र्त नाहीं
आचण अतएव र्ी आपल्या चर्त्रर्ंडळीसाठीं ही तजवीज करीत असेन अशा सर्जु तीनें त्यांनीं र्ाझ्या
चवनंतीकडे दु लुक्ष केलें !

ताज्या घोड्याभोंवतीं र्ोर्ाशा असतात, तशींि बारीक बारीक चिलटें ही असतात. ढें कणांपेक्षां

त्यांच्या अदृश्यकल्प पोरांिाि सुळसुळाट अचधक जाणवतो. हाि चनयर् र्नु ष्ट्यांनाही लार्ू! जेथें कायद्यांत
आले ल्या र्नु ष्ट्यांिी इतकी हर्खास र्दी ते थें बेकायदा पोरांिी दं र्ल ही असावयािीि! र्ुलांिे नाटकांत
घुसण्यािे र्ार्ु अर्दीं चनराळया धतीिे असतात! आळींतल्या कोणातरी हक्कदार प्रेक्षकांिीं र्ाणसें घेऊन
येणें; नाटकवाल्यांच्या चबऱहाडाभोंवतीं रखडू न शेवटीं हँडचबलें

वांटण्यािी कार्चर्री चर्ळचवणें;

व्यवस्थापकाला दया येईपयंत केंचवलवाण्या र्ुद्रेनें नाटकाच्या दरवाजासर्ोर उभें राहणें; चनदान िहावाला,

चवडीवाला यांच्या दु कानांतले ‘सेल्सर्न’ म्हणून पानपट्ट्या चवकावयास नाटकर्ृहांत चशरणें; हे सार्ान्य
र्ार्ु आहे त; कधीं कधीं र्ुलांिी र्जल त्याच्याहीपुढें र्ेलेली आढळू न येते! थोडें सें नाटक पाहू न घरीं

जाणाऱया एखाद्या प्रेक्षकािा ‘पास’ चर्ळवून ‘एकािा पास दु सऱयास िालणार नाहीं’ या नाटकी चपनल

कोडाच्या कलर्ाला िळचवण्यासारखा, ककवा अंक सुटल्यानंतर प्रेक्षकांच्या आवकजावक र्डबडीिा
फायदा घेऊन र्दीत अर्दीं खालीं वांकून नाटकर्ृहांत घुसण्यासारखा नजरबंदीिा खेळही कांहीं िलाख
र्ुलें र्धून र्धून करीत असतात. परंतु या सवु र्ार्ांपेक्षां एक र्ार्ु फारि कल्पनेिा आचण यशस्कर आहे !
आईबापांना न जु र्ानणारे कांहीं बालपुंडलीक नाटकांत राहावयािें म्हणून नाटकर्ंडळींति र्ुक्कार् दे तात!

चदवसभर वाटे ल चतकडे कहडण्यािी परवानर्ी नाटकवाल्यांकडू न ते व्हांि चर्ळचवतां येते! ‘घरीं जाऊन येतों’
म्हटलें कीं झालें ! या स्वैर भटकण्यानें आपल्या नेहर्ींच्या कायुक्रर्ांत फरक झाले ला आपल्या ग्रार्स्थांना

कळत नाहीं! नाटकवाले ही कांहीं ताबडतोब ‘सोंर्’ दे त नाहींत! त्यांच्या र्तें नवीन र्ुलर्ा कांहीं चदवस
नाटकांत ‘र्ुरावा’ लार्तो. परंतु हा ‘र्ोरांबा’ तयार होईपयंत बहु धा त्यांिा र्ुक्कार् बदलण्यािी वेळ येते;

यार्ुळें सोंर् घेण्याच्या त्रासांतूनही हा बालप्रेक्षक र्ोकळा असतो! याप्रर्ाणें नाटकवाल्यांिा र्ुक्कार् असेंतों

फुकट नाटक पाहण्यािी, चशवाय त्यांच्याकडे जेवणाखाण्यािीचह सोय होऊन आपला कायुभार् वाजवीपेक्षां
जास्त सफल होतो! पुढें नाटक र्ंडळी र्ुक्कार् बदलण्याच्या बेतांत आली म्हणजे आपणही आपला र्ुक्कार्

बदलू न आपला घरािा रस्ता धरावा! या प्रकारांत आपले इष्ट हे तु तर पचरपूणु होताति; परंतु आपल्या
ग्रार्स्थ सोबत्यांच्या दृष्टीनें आपण चकती तरी र्हत्पदाला िढले ले असतों! या र्हत्त्वर्ापनािें साधारण
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शब्दचित्र काढू न पाहू ं या! खेळाच्या चदवशीं संध्याकाळीं नाटकांतील र्ुलें नाटकर्ृहाकडे िाललीं आहे त;
आपणही त्यांत आहोंत, तीं आपसांत बोलत आहे त; त्यांिें आपल्याकडे लक्ष नाही; पण आपल्या ओळखीिे
लोक जातां येतां आपल्याकडे पाहात आहे त; आपण त्यांच्याकडे दु लुक्ष करून नाटकवाल्यांच्या र्ोष्टीकडे

आपलें लक्ष आहे असें दाखवीत आहों; आपले सारे उनाड सोबती आपल्यार्ार्ून येत आहे त; ते आपल्याशीं

सलर्ी करूं पाहात आहे त; आपण नाटकी र्ुलांना चिकटू न राहण्यािा प्रयत्न करीत आहों; त्या नाटकी
र्ुलांनीं तबला, डग्र्ा, तंबोरा यांसारखी रोज घरून चथएटरांत न्यावयािी ब्याद आपल्या र्ळयांत

अडकचवली आहे ; पण इसापनीतींतल्या िावऱया कुत्र्याप्रर्ाणें आपल्याला त्या घांटेिाि अचभर्ान वाटत
आहे ; आपल्या भाग्यशाली कार्चर्रीकडे आपले जु ने सोबती र्त्सरानें पाहात आहे त; त्यांिी ती दृचष्ट
ओळखल्यार्ुळें आपण र्नांत आनंदर्य होत आहों; आजपयंत आपल्या सोबत्यांसह चकत्येक वेळां आपण या

नाटकी र्ुलांकडे उत्सुकतेनें पाहात होतों; पण आज आपण अखेर त्यांच्यापैकीं एक झालों आहों आचण

आपले सोबती पूवीप्रर्ाणें आपल्याकडे पाहात आहे त, यांसारख्या चविाराच्या भरांत आपण तुरतुर िालत
आहों. आपल्या कर्नशीब सोबत्यांिी कींव येऊन आपण र्धून र्धून त्यांच्याकडे सदय तुच्छते नें पाहात
आहों आचण आपले सोबतीही आपला कर्ीपणा ओळखून चनराशेच्या उत्सुकते नें आपल्याकडे पाहात आहे त!

अहाहा! कोण र्नोहर स्स्थचत ही! र्ाइया उनाड बालवािकांनो! तुर्च्यांत असा कोण फिर आहे कीं, जो
या स्स्थतींत पडण्यािी इच्छा करीत नाहीं? उद्यांच्या भावी र्ांवर्ुंडांनो, द्या तर आईबापांना झुकांडी आचण
चशरा पाहू ं भराभर नाटकांत!

याप्रर्ाणें नाटकर्ृहांत चशरण्यािे हे बेकायदे शीर र्ार्ु संक्षेपानें नर्ूद करण्यािा येथवर प्रयत्न केला

आहे ! आठ वाजल्यापासून नाटकाच्या दरवाजासर्ोर हे सवु प्रकार एकसारखे िालू असतात. चनरचनराळया

पंथांिे लोक आपआपल्या उक्त र्ार्ानें नाटकर्ृहांत चशरण्यासाठीं धडपडत असतात. दरवाजावरिे यर्दू त
या होतकरू प्रेक्षकांना धक्के दे ति असतात! कोणी पोचलसांच्या वहाणा घालू न पोलीस होत असतात; त्यांिें
कपट ओळखून व्यवस्थापक त्यांना वहाणांच्या भरतीस जोडे ही दे त असतात! घरून एका चशपायाचनशीं

बाहे र चनघाले ले चवचशष्ट अचधकारी नाटकर्ृहाजवळ येईपयंत एका लहानशा टोळीिे नाईक होतात! कारण

र्ांविे चकत्येक ‘लें डवोहोळ’ या ‘वाहत्या र्ंर्ेिा’ फायदा घेण्यासाठीं चतच्यार्ार्ें लार्तात. ही फलटण आंत
चशरूं लार्तांि चतचकटांिे धनीसुद्धां र्ार्ें सरकतात! कधीं कधीं पुढाकार घेणाऱया अचधकाऱयाला

आपल्यार्ार्ें पसरले ल्या या शेंडेनक्षत्राच्या लांबीिी कल्पनाचह नसते आचण म्हणूनि, चबळांत घुसणाऱया

सापािें चनदान शेंपूट तरी तोडण्यािा लोक यत्न कचरतात त्याप्रर्ाणें नाटकर्ृहांत घुसणाऱया या सपािेंही

शेंपूट तोडण्यािा नाटकवाले प्रयत्न करीत असतात. इकडे ‘धारकरीं’ पंथािे वीर असे तलवार िालवीत
असतात. तर ‘वारकरी’ पंथािे चभक्षेकरी चतकडे तोंड वेंर्ाडीत असतात. एका घटकेच्या अवधींत
नाटकाच्या दरवाजापुढील आकुंचित क्षेत्रांत चजतकें खोटें बोलण्यांत येतें चततकें उभ्या वषांत अचत पचवत्र
क्षेत्रांतले ब्राह्मणसुद्धां बोलत नसतील. चकत्येकांच्या र्ुद्रा इतक्या केंचवलवाण्या आचण सुक्या चदसतात कीं,

तशा र्ुद्रा एखाद्या साहे बाच्या र्रणाबद्दल भरले ल्या दु ःखप्रदशुक सभेस जर्णाऱया र्वाळांनासुद्धां

साधावयाच्या नाहींत! चिकाटीच्या, दीघु प्रयत्नाच्या वर्ैरे बाबतींतसुद्धां नाटकी सृचष्ट इतर सवु
सृचष्टभेदांपेक्षां अदभुतरम्य आहे ! बारा हात खंदक पैलपार होणारी लक्षर्ीबाई झांशीवाली इचतहासाच्या

सृष्टींत क्वचिति चदसते; पण नाटकर्ृहाभोंवतालच्या र्टारांवरून ताड ताड उड्या र्ारणारे चकती तरी
र्हात्र्े नाटकी सृष्टीच्या वांटणीस आले ले आहे त! चतकडे वसईच्या चकल्ल्यांत चनदान र्ाझें र्स्तक तरी पडू ं

द्या असें म्हणणारा चिकाटीिा चिर्ाप्पा एखादाि सांपडला, तर इकडे चनदान ‘कोरसा’ च्या वेळच्या

र्डबडींत तरी र्ाझा दे ह नाटकर्ृहांत जाऊन पडो असें म्हणणारे कैक चिर्ाप्पा पोलीसच्या तडाक्यांत
सांपडत असतात ! र्ुद्दार् अदभुत म्हणून चनर्मर्ले ल्या काव्यसृष्टींतसुद्धां प्रेर्ासाठीं कभत ओलांडणारा रोचर्यो
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एकि आहे ; पण इकडे , नाटकर्ृहाभोंवतालिीं पडकीं कभताडें ओलांडून आवारांत चशरणारे रोचर्यो

रोर्ार्चणत आढळतात! उलटपक्षीं, त्यांिे प्रचतपक्षी म्हणजे दरवाजावरिे लोकही कांहीं कर्ी नसतात!
थर्ाचपलीच्या घाटांत असंख्य पर्मशयन लोकांना अडवून धरणारा स्पाटु न सेनानी चलऑचनडास, रोर्च्या

अर्चणत शत्रूंना टायबर नदीच्या पुलाच्या तोंडाशीं थोपवून धरणारा एकाकी रोर्न वीर होरे चशअस्,

पावनकखडीच्या तोंडाशीं हजारों यवनांच्या तोंडांत र्ाती घालणारा चहडु सर्ावळिा लढवय्या बाजी दे शपांडे

यांनीं जो पराक्रर् केला तोि पराक्रर् शेंकडों बदर्ाषांना एकटा अडवून धरणारा नाटकािा द्वाररक्षक
दररोज करीत नाहीं असें कोण म्हणेल? रजपुतांिें साहस इंग्रजांिी चिकाटी, कोंकणस्थांिा कावा,

चर्शनऱयांिा र्ुदाडपणा वर्ैरे यच्चयावत् चवचशष्ट र्ुणांिा या वेळीं नाटकर्ृहासर्ोर बाजार भरतो! आघात

आचण प्रत्याघात यांनी दाही चदशा दु र्दु र्ून जातात. याप्रर्ाणें र्डबडीिे एकदोन अंक संपल्यावर
नाटकवाले नाटकर्ृहािीं दारें लावून घेतात; परंतु तरीही प्रेक्षक कहर्त सोडीत नाहींत. बंदोबस्तानें

लाचवले ल्या र्च्छरदाणीभोंवतीं जसे र्ार्ुशोधक डांस चघरट्या घालीति असतात तसे नाटकर्ृहाच्या

र्च्छरदाणीभोंवतीं हे लोिट डांस चफरति असतात. यद्यचप ते डांस र्ाणें ऐकचवतात आचण हे नाटकी डांस

र्ाणें ऐकतात तरी कायुचभन्नत्वार्ुळें त्याच्या त्रासदायकपणांत चतळर्ात्र अंतर नसतें. सरोवरांत एक
खांबािा सभार्ंडप करून बंदोबस्तानें राहणाऱया परीचक्षचत राजाला ज्याप्रर्ाणें तक्षकानें अखेर बोरांतली
अळी होऊन र्ाठलें , त्याप्रर्ाणें प्रेक्षकांपैकीं कांहीं दीघोद्योर्ी तक्षक हजारों वेळां झाले ल्या अपर्ानाला न
जु र्ानतां कांहीं अकस्ल्पत र्ार्ानें नाटकर्ृहांत चशरून आपला डाव साधीत असतात. असो.

आतां वर सांचर्तले ल्या र्ार्ांिें अवलं बन कोणीं करावें याबद्दल कांहीं चनयर् आहे त काय यािा

चविार करून नाटकर्ृहांत चशरणाऱया अचधकाऱयांच्या ‘पुरवणी’ प्रर्ाणें लांबले ल्या या ले खािा सर्ारोप
करूं, चनयर्, चनबंध या धतीिे शब्द ऐकतांि आपण आतां या हक्काला र्ुकतों कीं काय, अशा कल्पनेनें र्ाझे

कांहीं वािक भीचतग्रस्त होतील; परंतु वािकहो तुर्िी भीचत चनराधार आहे ! अशा प्रकारिा चनबंध कांहींएक
नाहीं! कोणत्याही र्नु ष्ट्याला यांपैकीं पटे ल तो व साधेल तो र्ार्ु स्वीकारतां येतो! राजापासून रंकापयंत
धर्ासाठीं झटणाऱया ‘श्री’ च्या अनु िरांपासून धर्ाला पायांखालीं तडचवणाऱया सुधारकांपयंत, दं र्ा
करणाऱया र्ांवर्ुंडापासून दं र्ा र्ोडणाऱया पोचलसांपयंत, दांत पडले ल्या थेरड्यांपासून दांत न आले ल्या

अभुकांपयंत, वाटे ल त्याला फुकट नाटक पाहण्यािा प्रयत्न करण्यािी सर्ाजानें र्ोकळीक ठे चवली आहे .
नाटकवाल्यांना हलकट म्हणणारा सर्ाज आपल्या पोरांबाळांसुद्धां नाटकवाल्यांच्या दारीं हलकटपणा

करण्यािी पूणु भुभा दे त आहे ! नाटकाला फुकट जाण्यासाठीं नीचतचवषयक फाजील कल्पनांना रजा
दे ण्यास धर्ािीही आडकाठी नाही! कनदे च्या भरांत नाटकवाले आचण वेश्या यांच्यांत कल्पनासाहियु उत्पन्न
करणारे धर्ात्र्े सुद्धां नाटकवाल्यांनीं ‘फुकट पास’ दे तांि यांिे स्तुचतपाठक होतात! भाराभर धर्ािीं बाडें

उपसणाऱया एका वेदोनारायणानें धर्ासाठीं अवतरले ल्या आपल्या िोपड्यांत नाटकवाल्यांिी स्नानसंध्या
केल्याबद्दल पाठ थोपटल्यािी हकीर्त िाणाक्ष वािक अजून चवसरले नसतीलि! यांच्या दृष्टीनें पाचहलें

म्हणजे एखाद्या वेश्येनें सायंकाळीं चशवदशुन घेतलें तर चतिीं पापें चवसरून चतच्या घरीं दक्षणेसाठीं

जावयाला हे धर्ाधार र्ार्ेंपढ
ु ें पाहणार नाहींत असें वाटतें! क्षुद्र चतरस्करणीय र्ाचनले ल्या नाटकवाल्यांच्या

द्वारीं रात्रीं थोडक्यासाठीं खोटें बोलणारे , तोंड वेंर्ाडणारे , स्वाचभर्ान सोडू न धक्क्याबुक्क्या खाणारे, दोन

आणे वांिचवण्यासाठीं दोन आणे लांि दे णारे, र्ॅनेजर नाहींत चततक्या वेळांत र्ला र्ुकाट्यानें सोड म्हणून
आपल्या ओळखीच्या ‘डोअरकीपर’ला सांर्णारे, आपली सदसचद्ववेकबुचद्ध पायांखालीं तुडवून क्षुल्लक
ककर्तीच्या नाटकासाठीं दु सऱयालाही त्याि संकटांत पाडणारे सद्र्ृहस्थ दु सऱया चदवशीं उजळ र्ाथयानें

सर्ाजांत नाटकवाल्यांिी अवहे लना कचरतांना चदसले म्हणजे र्ात्र चतरस्कारानें असेि उद्र्ार तोंडांतून
चनघतात कीं, “बा सर्ाजा, हीि का तुझी नीचतर्िा, हाि का तुझा र्नु ष्ट्यपणा! नाटकासारख्या क्षुल्लक
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बाबतींत जर आम्ही आर्च्या र्नोदे वतेला अशी पायांखालीं दडपून टाचकतों तर र्हत्त्वाच्या र्ोष्टींत आर्िा

क्षुद्र स्वाथु आम्हांला काय करावयाला लावणार नाहीं!” चशक्षणक्रर् सोडू न दे ऊन नाटकाच्या धंद्यांत

पडल्यानंतर कांहीं चदवसांनीं र्ाझी व पूवाश्रर्ांतील र्ाइया एका चवद्वान् चर्त्रािी र्ांठ पडली. जवळ जवळ
पदवीधर झाले ल्या या र्ाझ्या चर्त्रानें र्ाझी अशी कानउघाडणी केली कीं, “हा हलका र्ार्ु पत्करून तुम्हीं

आपली योग्यता कर्ी करून घेतलीत..तुर्च्या चर्त्रांना आतां तुर्च्याशीं चर्त्रभाव ठे वण्यांत लाज वाटे ल.”

अशा प्रकारच्या वाग्बाणांनीं र्ाझें हृदय चवदारण केल्यानंतर हा नीचतपाठ ओकणारा र्हात्र्ा शांत झाला;

पण शांत होतांक्षणींि या नैचतक र्े रूनें र्ला हं सत हं सत चविाचरलें कीं, “आतां आम्हांला कोणते नाटक
दाखचवणार?” काय म्हणावें या प्रकाराला! त्याच्या चवसंर्तपणािी अखेर र्लाि लाज वाटली! पुढें र्ाझे

असे चहतकितक बरे ि आहे त असें र्ला आढळू न आलें ! त्यांनी नाटकवाल्यांना कनद्य र्ाचनलें तर त्याबद्दल

कोणािें कांहीं म्हणणें नाहीं. हा व्यस्क्तचवषयक प्रश्न आहे . पण लार्लीि त्याि नाटकवाल्याजवळ
र्े हेरबानीिी यािना करणें लाचजरवाणें नाहीं काय? एखाद्या शेजाऱयानें दारूिें दु कान काढल्याबद्दल आधीं

त्यािी खरडपट्टी काढू न, नंतर त्याि दर्ांत त्यािेजवळ फुकट दारूिा घोट र्ार्णें ककवा एखादी स्त्री वेश्या
झाल्याबद्दल चतला बोध करून नंतर...पण जाऊं द्या, उर्ीि कोळसा उर्ाळू न आपल्या हाताला काले कोण
लावून घेतो.

वरील र्ार्ांत रूळले ल्या हक्कदारांना र्ाझें आजिे चलचहणें आवडणार नाही; धंद्यांतलीं रहस्यें

उघडकीस आल्यार्ुळें त्यांिा र्ाझ्यावर रोष होईल हे र्ी जाणून आहे ; परंतु त्यांला र्ाझा नाइलाज आहे .

त्यांच्याप्रर्ाणेंि र्ाइंया वािकांनाही या र्ार्ािा लाभ व्हावा अशी र्ाझी सचदच्छा आहे . परोपकारासाठीं
ले खणी उिलणाच्या र्ाइयासारख्या व्रतस्थांनीं लोकापवादाकडे र्ुलींि लक्ष दे तां कार्ा नये.

–‘ सवाई नाटकी ’
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संगीि मूकनायक
❧❧

अंक पहिला
प्रवेश पहिला
[स्थळ : चवक्रांत।च्या घरांतील र्ाजघर. पात्रें : ठर्ाबाई, उर्ाबाई, भीर्ाबाई, चिर्ाबाई वर्ैरे बायका व

आवडी, बर्डी वर्ैरे परकऱया पोरी, बाळं तपदर घेतले ली व चपवळीचफक्कट अशी चवक्रान्तािी आई, र्ध्यंतरीं
टांर्ले ला पाळणा [टीप : हें पात्रािें नांव नाहीं. –नाटककता] ; पाळण्यांत बारा चदवसांिा चवक्रांत.]
सवप बायका :
पद– [िाल– हजारों वषें िालत आले लीि.]
र्ोकवद घ्या कुणीं । र्ोपाळ घ्या कुणी ।

र्ोकवद घ्या कुणी । र्ोपाळ घ्या कुणी ॥
[‘नाहीं र्ी बोलत नाथा’ हा िरण चजतके वेळां म्हणण्यािा साधारणपणें प्रघात आहे चततके वेळां

हें ि एकसारखें, प्रेक्षकांस कंटाळा येईपयंत घोळू न म्हणतात.]

ठमाबाई : (उर्ाबाईच्या कानाशीं कुजबुजतात.) उर्ाबाई, बख्खळ पोरें बचघतलीं, पण असलें चिन्ह नव्हतें
बचघतलें बाई कधीं! िांर्लें बारा चदवसांिें पोर– पण रडतसुद्धां नाहीं अजून! आज बारसें ना?

उमाबाई : (तसेंि करून) नसेल रडत र्े लें. रडे ल उद्यां िार चदवसांनीं! जीवासारखा जीव-काय
रडल्यावांिन
ू राहील?

हचमाबाई : (कीं ज्यांनीं हा संवाद आर्ंतुकपणानें ऐचकले ला आहे , त्याही तसेंि करून) अहो, कुठलें रडतें

आहे तें? उर्ाबाईंना आपलें कांहींचतरी संपादू न घ्यायला हवें! म्हणे रडे ल! रडायला जीव आहे कुठें त्या
पोरांत? अन् म्हणे रडे ल! बरें रडे ल तें? रडे ल म्हणे रडे ल!

भीमाबाई : (चवक्रांतािे आईस) नांव काय ठे वायिें म्हणालांत?
हवक्रांिाची आई : चवक्रांत!
ठमाबाई : हें असलें कसलें बाई नांव?
हवक्रांिाची आई : चतकडू न सांर्ायिें झालें आहे ना!

[तें नांव ठे वतात. पडदा पडतो.
❧❧❧

अनु क्रम

प्रवेश िंु सरा
[स्थळ : सरकारी र्राठी शाळा. पात्रें : हे डर्ास्तर, चवक्रांतािा बाप; हातांत एक लहानशी कोरी

पाटी घेऊन व डोक्याला पांढरी कानटोपी घालू न उभा असले ला चवक्रांत, उर्र वषे ५.]
हवक्रांिाचा बाप : आपल्या िरणावर घातला आहे , आतां जरा लक्ष–
िे डमास्िर : चबर्ारींत बसवा नेऊन त्याला!
हवक्रांिाचा बाप: बरें .

[चवक्रांतासह जातो. पडदा पडतो]

❧❧❧

प्रवेश हिसरा
[स्थळ : चवक्रांताच्या घरांतील र्ाजघर, संध्येिी सार्ग्री घेऊन बसले ला व सोवळयािी लं र्ोटी

नेसले ला चवक्रांत – उर्र वषे ७॥.]

हवक्रांि : (हातवारे करीत र्नांतल्या र्नांत संध्येंतील शब्द पुटपुटतो.) (कांहीं वेळ र्ेल्यावर)
हवक्रांिाची आई: (स्वयंपाकघरांतून) अरे चवकू, पान वाढलें रे !
हवक्रांि : (घाईघाईनें दोन आिर्नें टाकून पळत जातो; वाटें त चिरर्ुटावर पाय पडतो; तो घाबरून इकडे
चतकडे पाहतो व तसाि स्वयंपाकघराकडे जातो.)

[पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश चौथा
[स्थळ: रस्ता. पात्रें : पाटीदप्तरें घेऊन शाळें तून घरीं जात असले ला चवक्रांत प्रतोद, वर्ैरे र्ुलें.]
(चवक्रांत–उर्र वषें १२. चवक्रांत अजार्ळासारखा िालत आहे . र्ध्येंि प्रतोदला त्यािा धक्का

लार्तो व प्रतोदिी दौत पडते .)

प्रिोिं : चवकऱया, ले का दौत सांडलीस, नाहीं?
हवक्रांि : (केंचवलवाण्या नजरे नें प्रतोदाकडे पाहतो.)

अनु क्रम

प्रिोिं: (कांहीं न छापण्याजोर्े [अप] शब्द हांसडू न) डोळे फुटले होते का? (चवक्रांताच्या दोनतीन थोतरींत
ठे वन
ू दे तो.)

हवक्रांि : (र्ोठ्यानें रडू ं लार्तो.)
प्रिोिं : (होचलकासंर्ेलन कचर्टीच्या सभासदांना न रुिणारे शब्द वापरून) रड ले का. आणखी एक
तडाखा घेऊन ठे व चतसऱया प्रहरच्या फराळासाठीं अन् हवा तसा रड ! (थप्पड र्ारावयास जातो.)
हवक्रांि : (सूं बाल्या ठोकतो.)
प्रिोिं : हट् ले का भार्ूबाई!

[पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश पांचवा
[स्थळ : चवक्रांताच्या घरािी ओटी. पात्रें : चवक्रांत, चवक्रांतािी बहीण रोचहणी, चतिा नवरा शरच्चंद्र,

शेजारिी वेचत्रका. चवक्रांताला दाखवायसाठीं आणले ली सरोचजनी, सरोचजनीच्या र्ळयांत चतच्या आईिी
र्ळसरी, कानांत प्रर्द्वरे च्या र्ोठल्या बुर्ड्या, डोळयांत फारि काजळ.]

वेहिका : अर् सरे , अशी र्ुडघ्यांत काय र्ान घालतेस? अंर्ळ वर बघ तरी! तो बघ– सर्ोर होता
कोनाडा– त्याच्याकडे बघ.

रोहिणी : अरे चवकू, तूं तरी असा इकडे चतकडे काय बघतोस? सरीकडे पाहा एकदां! आज ती तुला
दाखवायला आणली आहे .

शरच्चंद्र : हं , चवक्रांत, सांर् लवकर, पसंत आहे ना ती तुला ही र्ुलर्ी? (एकदर् र्ाजघरांतून चवक्रांतािा
बाप येतो.)

हवक्रांिाचा बाप : अर् रोचहणी, हा काय पोरखेळ र्ांडला आहे नसता? लग्नाआधीं र्ुलानें र्ुलर्ी
बचघतल्यािें बचघतलें आहे का अजून कुणीं ? शरोबा, असलें भलतेंि केलें तर जनरीत सुटेल ना?

शरच्चंद्र : नाहीं, म्हटलें आपलें अलीकडच्या रीतीप्रर्ाणें र्ुलानें र्ुलर्ी बघून पसंत केली म्हणजे जरा —
हवक्रांिाचा बाप : अहो, म्हणजे जरा काय? लग्नाच्या र्ोष्टी पोरासोरीं का ठरवावयाच्या आहे त? अहो, र्ी

यािा बाप ना? प्रत्यक्ष र्ीं पसंत केली ना र्ुलर्ी- र्र् यािा बाप पसंत करील र्ुलर्ी ! अन् ए हणर्ोबा,
तुला तरी असा जेठा र्ारून बसायला लाज नाहीं रे वाटली ? ऊठ.

[सवु जाऊं लार्तात. आधीं चवक्रांतािा िेहरा व र्र् पडदा पडतो.

अनु क्रम

❧❧❧

प्रवेश सिावा
[स्थळ: लग्नर्ंडप. पात्रे : अशा वेळी साधारणपणे लार्ण्याइतकी]
चर्क्षुक : तदे व लग्नं सुचदनं तदे व ताराबलं िंद्रबलं तदे व !

[र्ाझी पुरी खात्री आहे की, ऐन र्डबडीर्ुळें या श्लोकािे पुढील

दोन िरण अजून कोणीही नीटसे ऐकले ले नाहींत.

नाटककता.]

[र्ंडळीं अंदाजानें अक्षता उधळतात, चभक्षुक अंतरपाट काढू न घेतात, शरच्चंद्र चवक्रांतािी र्ानर्ूट
वांकचवतो. प्रर्द्वार सरोचजनीला उिलते, सरोचजनी चवक्रांताच्या डोक्यावर र्ाळ टाचकते .]
बरे िजण : (आवेशाने व कोल्हे कुईनें) अरे , वाजवा रे !

अंक पहिला समाप्ि

अनु क्रम

[पडदा पडतो.

अंक िंु सरा
❧❧

प्रवेश पहिला
[स्थळ: सरकारी र्राठी शाळा, पात्रें : चदपोटीं, जरा बाजूस हे डर्ास्तर, त्यांच्या र्ार्ें उत्कंचठत

असा चवक्रांतािा बाप. र्ुलांिी परीक्षा िालली आहे , चवक्रांत चदपोटीच्या पुढें उभा आहे .]
हिंपोटी : वांचदवाशिी लढाई कधीं झाली?
हवक्रांि: (बुिकळयांत पडतो.)
हिंपोटी : काळीिा वसूल करण्यािी अकबरािी रीत काय होती?
हवक्रांि : (काळा पडतो.)
हिंपोटी : छट्टू कधीं र्े ला?
हवक्रांि : (त्याला र्े ल्यापरीस र्े ल्यासारखें होतें.)
हिंपोटी : पेशवाई बुडचवल्यािें खापर कोणाच्या र्ाथीं फुटतें?
हवक्रांि : (डोकें खाजचवतो.)
हिंपोटी : चपवळा सर्ुद्र कुठें आहे ?
हवक्रांि : (त्या सर्ुद्रांत बुडाल्याप्रर्ाणें र्ुदर्रतो.)
हिंपोटी : पाणलोट कशाला म्हणतात?
हवक्रांि : (डोळयांतून घळघळां पाण्यािे लोट वाहू ं लार्तात.)
हिंपोटी : (कांहीं चलहीत) आपल्या जार्ेवर जाऊन बसा.
हवक्रांि : (र्टकन् खालीं बसतो.)
हवक्रांिाचा बाप : (हे डर्ास्तरांस एकीकडे ) काय झालें ?
िे डमास्िर : (हळूं ि) नापास!
हवक्रांिाचा बाप : हत दळभद्ऱया!

[पडदा पडतो.
❧❧

[स्थळ : चवक्रांताच्या घरांतील एक खोली. पात्रें : चवक्रांत-उर्र वषे १७. खोलीच्या. बाहे र थोडी

कुजबूज. थोडा वेळ र्ेल्यावर कोणीं बाहे रून खोलींत ढकले ली सरोचजनी प्रवेश कचरते.]
सरोहजनी : (र्ुळुर्ुळू रडते .)
हवक्रांि : (र्ोंधळू न जातो.) [पडदा पडतो.
प्रवेश हिसरा

[स्थळ: र्ार्ले दार किेरी. पात्रें : र्ादीवर ऐसपैस हातपाय पसरून पडले ले अजर् रावसाहे ब

अनु क्रम

र्ार्ले दार. हात जोडू न उभा असले ला चवक्रांतािा बाप; जवळि हातपाय र्ळू न र्ेले आहे त ज्यािे, जसा
चवक्रांत-उर्र वषे २०.]

हवक्रांिाचा बाप : परीक्षा वर्ैरे कांहीं नाहीं साहे ब; पण—
मामले िंार : र्र् इथें काय बळी द्यायिा आहे ? जा, पोसवत नसला तर पांजरपोळांत नेऊन घाला!
हवक्रांिाचा बाप : रावसाहे बांनीं थोडी दया केली तर होण्यासारखें आहे ! कुठें उर्े दवारींत चिकटवून
चदला—

मामले िंार : कशानें चिकटवून दे ऊं? र्ोंदानें का सरसानें? अरे , तुम्हां लोकांना नोकरी म्हणजे का
परड्यांतील भाजीचबजी वाटते कीं काय?

हवक्रांिाचा बाप : रावसाहे बांिी आम्हांस र्ोठी आशा आहे ; बापूसाहे बांनीं हें पत्र चदलें आहे आपल्याजवळ
द्यायला! (एक पत्र दे तो.)

मामले िंार : (पत्र वाितांि ि त्यांिा िेहरा चनवळत जातो.)
हवक्रांिाचा बाप : (आशेनें त्यांच्याकडे पाहातो; त्यांच्या िेहऱयाशीं याच्या िेहऱयािें जर्त जर्त जातें.)
मामले िंार : अरे , र्र् हे आधीं कां नाहीं दाखचवलें स पत्र? ठीक आहे . उद्यांपासून बारचनशीकडे लावतों
याला.

हवक्रांिाचा बाप : (आनंदानें र्ार्ले दारािे पाय धरतो.)

[पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश चवथा

[स्थळ : चवक्रांतािें घर. पात्रें : चवक्रांत-उर्र वषे ४०. किेरींतील कार् घरीं करण्यासाठीं आणले लें

पांहात बसला आहे . त्याच्या बायकोला वेळोवेळीं चर्ळाले ला संतचतचवषयक आशीवाद संख्येच्या दृष्टीनें
सफल झाले ला आहे . त्या आठ पोरांिी र्धून र्धून आवकजावक.]
हवक्रांि : (पुढें पडले ल्या कार्दांकडे पाहात आहे .)
पोर नं. ३ : बाबा, र्ला भूर्ोलपत्रक आणायिें आहे !
पोर न. २ : र्ला एक किकड्यािी फणी पाचहजे.
पोर नं. १ : र्ाझीं धोतरें फाटलीं आहे त.

अनु क्रम

पोरें नं. १ िे ८: (पालटू न पालटू न राष्ट्रीय सभेच्या एका वषाच्या ठरावांइतक्या र्ार्ण्या पुढें कचरतात.)
हवक्रांि: (सरकारप्रर्ाणें तटस्थ असतो.)
सरोहजनी : (स्वराज्याच्या र्ार्णीपेक्षांचह जरा जोराच्या चनकडीनें) आज तांदूळ नाहींत, संध्याकाळला.
हवक्रांि : (पालु र्ेंटपेक्षांही शांतवृिीनें र्ूर् चर्ळू न बसतो.)

[पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश पांचवा
[स्थळ : किरी. पात्रें : अजर् रावसाहे ब र्ार्ले दार आचण चवक्रांत.]
मामले िंार : इतकीं वषें कार् करीत आहां तरी ही अशी िूक अजून होतेि आहे तुर्च्या हातून. काय म्हणावें
तुम्हांला?

हवक्रांि: (र्ुंडी खालीं घालतो.)
मामले िंार : अहो, ही िूक म्हणजे काय सर्जतां तुम्ही? चहिा पचरणार् काय होतो र्ाहीत आहे का?
हवक्रांि : (भेदरतो.)
मामले िंार : फार, फार र्ोठी र्ंभीर िूक आहे ही!
हवक्रांि : (सदु होतो.)
मामले िंार : केवढा दं ड होतो अशा र्ाढवपणानें ठाऊक आहे ?
हवक्रांि : (सदी वाढते.)
मामले िंार : एक र्चहन्यािा पर्ार दं ड होतो खाड्चदशीं!
हवक्रांि : (सदीिी जोरािी वाढ.)
मामले िंार : चशवाय, खटलासुद्धां करतां येतो अशानें.
हवक्रांि : (र्ोठू ं लार्तो.)

अनु क्रम

मामले िंार : अहो, आहांत कुठें ? वषु दीड वषािी ठे प व्हायिी ना एकादे वेळीं?
हवक्रांि : (आइस्क्रीर् होतो.)
मामले िंार : आतां आम्हीि आहों म्हणून बरें आहे .
हवक्रांि : (बफािें पुन्हां रक्तर्ांस होऊं लार्तें.)
मामले िंार : जा, पुन्हां काळजीनें चलहू न आणा तें सर्ळें !
हवक्रांि : (पचहल्यासारखा शाबूत.)
मामले िंार : (कार्दांिें कबडोळें टाकतात, चवक्रांत तें उिलूं लार्तो.)

अंक िंु सरा समाप्ि

अनु क्रम

[पडदा पडतो.
❧❧❧

अंक हिसरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : किेरी. पात्रें : चवक्रांत–उर्र वषे ५०. इतर कारकून कार्ांत.]
हवक्रांि : (पेन्शनींत येतो.)
(चवक्रांत पेन्शनिा हु कूर् घेऊन जातो. पडदा पडतो.)
प्रवेश िंु सरा

वैद्य.]

[स्थळ चवक्रांतािें घर. पात्रें : आजारी पडले ला चवक्रांत–उर्र वषे ५५. भोवतालीं आप्तइष्ट र्ंडळी,

आप्ि : (दु सऱयास हळू ि) आतां आशा चदसत नाहीं, कांहीं सांर्ावयािें आहे का चविारावें आतां!
२ आप्ि : चविारतों बरें र्ीि. (उठू ं लार्तो.)
वैद्य : (अर्दीं हळू पण जरा दटावून) अहो, आतां काय चविारतां? वािा बंद पडलीसुद्धां!
३ आप्ि : (ह्याच्या नाकाशीं धरले लें सूत काढू न अथुपूणु नजरे नें इतरांकडे पाहतो, सुस्कारा टाकतो व जरा
डावीकडे र्ान िढवून खूण करतो. बायकांत एकदर् रडारड, पुरुष र्ंडळी त्या र्ुडद्यापेक्षांही र्ंभीर.)

[पडदा पडतो.
❧❧❧

प्रवेश हिसरा

[स्थल : र्सणवटी. पात्रे : ताटी वर करून उिलू न सरणावर घातले ला चवक्रांत, इतर र्ंडळी

सरण पेटचवतात.]

मंडळी नं . १ : िला झाले ! संपला त्यांिा आपला ऋणानु बध
ं !
मंडळी नं. २: एक िांर्ला र्नु ष्ट्य र्ेला! कोणाच्या अध्यांत ना र्ध्यांत! कधीं खटपट नाहीं कीं ठकठक

नाही! उभ्या जन्र्ांत याच्या हातून िारिौघांनी नांवे ठे वण्यासारखे काहीं झाले नाही ते वढ्ा आठ
र्ुलांखेरीज. (चिता धङकते. चतच्या जाळानें पेटून पडदा जळतो.)
खेळ खलास !
❧❧❧
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िंीडपानी नाटक
[स्थळ : घरासर्ोरचल अंर्ण. वेळ– िांदण्या रात्रीिा पचहला प्रहर. पात्रें : भोकाड पसरून

रडणारा आठ दहा र्चहन्यांिा बाबू. बाबूिी सर्जूत घालीते असले ले त्यािे वडील– तकालं कारिूडार्णी
प्रोफेसर कोचटबुद्धे.]

प्रो. कोहटबुिे : [र्ंभीर वाणीनें] बाबू, रडू ं नकोस! रडण्यानें स्वतः रडणाराला कांहींि फलप्रास्प्त होत

नसून, आसर्ंतात्भार्ीं वास्तव्य करणाराला-म्हणजे चनकटतरवती जनसर्ुदायाला र्ात्र कणुककुश

रुदनध्वनीपासून र्हिर् त्रास होण्यािा संभव असतो. ककबहु ना खात्री असते , असेंही म्हटलें असतां
अचतशयोस्क्त होणार नाहीं.

बाबू : (जोरानें) ह्या–आ–ह्या–आ–आँ–आँ–
प्रो. कोहटबुिे : (चवशेष र्ांभीयानें) अरे रडू ं नकोस! बाबू, आरोग्यशास्त्राच्या दृष्टीनेंसुद्धां, दीघुक्रंदन

प्रकृतीला अत्यंत अपायकारक आहे , हें भूचर्तीच्या प्रत्यक्ष प्रर्ाणासारखें स्वयंचसद्ध आहे ! आक्रोशार्ुळे
अंतःस्नायूंच्या ज्ञानर्ज्जा चवस्तृत होऊन त्यार्ुळें बाह्यस्नायूंिीं रे षावलयेंही अत्यंत वेर्ानें इतस्ततः
आकर्मषलीं जातात! श्वासचनरोधार्ुळें रुचधराचभसरणचक्रया चजला इंग्रजीत (Blood circulation) असें

म्हणतात– र्ंदतर् होत्साती, रुचधरलोहकपडाच्या स्वैरर्तीला प्रचतबंध झाल्यार्ुळें अंतर्ुत िलनवलन
व्यापारािी अप्रत्यक्षरीत्या चनयंत्रणा होते. त्यािप्रर्ाणें तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनेंही रुदनािीं व्यंर्ें चदसून येतात,
श्रीर्द्भर्वद्र्ीतेंत प्रत्यक्ष भर्वंतांनीं असे सांचर्तलें ि आहे कीं, “अतस्त्वं ि र्हाबाहो नैनं शोचितुर्हुचस”!
पाचिर्ात्य तत्त्ववेत्त्यांिा र्ुकुटर्चण सुप्रचसद्ध हबुटु स्पेन्सरसुद्धां कंठरवानें हें ि प्रचतपादन करीत आहें , कीं—
बाबू : (दु सऱया सप्तकािे सूर काढीत) हां–हां–एं–एं–
प्रो. कोहटबुिे : (िढत्या र्ांभीयानें) रडू ं नये, बाबू रडू ं नये! तो बघ कसहराशींतला जोडतारा! त्यांतल्या दोन

ताऱयांच्या परस्परांभोंवतीं पूणु प्रदचक्षणा व्हावयास छचिसशें बेिाळीस वषें, सात र्चहने, तीन चदवस, िार
प्रहर, छपन्न चर्चनटें व अठरा पूणांक सात दशलक्षांश पळें लार्तात. दशांशािीं शेवटलीं पांि स्थळें आवतु
दशांशांत आहे त, असें सुप्रचसद्ध आयुज्योचतषी भास्करािायांिा दिकपुत्र वराहचर्चहर यानें इसवी सनापूवीं
छचिसाव्या शतकांत केवलव्यचतरे की अनुचर्चतप्रर्ाणानें चसद्ध केलें आहे . त्याप्रर्ाणें–रडू ं नकोस, बाबू! – ते

दोन तारे ते थून जरी अन्योन्यसंलग्न भासत असले , तरी तो स्थलपचरणार्ात्र्क दृग्भ्रर् असून तदं तर्ुत
वास्तचवक अंतर अनेक कोचट योजनांिें आहे . त्याकडे पाहा आचण रडू ं नकोस—

बाबू: (बेर्ुर्ानपणें चतसऱया सप्तकाच्या शेवटच्या पट्टींत) ह्यां–ह्यां–ट्यां–आँ–एँ–यों—
प्रो. कोहटबुिे : (संर्र्रवरी पुतळयाच्या र्ंभीरपणानें) बाबू, तो िंद्रर्ा पाहा! सूयचु करणांच्या परावतुनानें

त्याला प्रकाशप्रास्प्त होऊन पृथवीच्या कक्षेंत सूयास्तानंतरचह पयायानें सूयुप्रकाशािा संिार होतो. या
प्रकाशप्रत्यक्षाला िंद्र हें चनचर्िकारण आहे . याला वेदांतून ‘सोर्’ या नांवानें संबोचधलें असून त्यािें

वनस्पतींिा पचत असेंचह नार्करण केलें आहे . त्यावरून वनस्पचत-शास्त्रािी एके काळीं आपल्या दे शांत चकती
प्रर्चत झाली होती, यािें स्वयंप्रकाश प्रत्यंतर चर्ळतें! या दृष्टीनें िंद्राकडे पाचहलें म्हणजे जणुं काय तो

अनु क्रम

आपल्या प्रकाशानें अज्ञानयुर्ावरिीं कालपटलें भेदून आर्च्या पूवुजांच्या अर्ाध ज्ञानावरि प्रकाश पाडीत
आहे असें वाटतें! –पाहा, त्याच्याकडे चविारपूणु दृष्टीनें पाहा. असा रडू ं नकोस—
बाबू : (कोणत्याचह सप्तकाच्या आटोक्यापलीकडच्या सुरांत) यां – ह्या – भें —
प्रो. कोहटबुिे : (स्वर्त) Oh! nonsense! whatever shall I do now? (काय त्रास आहे हा! आतां करावें
तरी काय?)

[दहाबारा वषांिी र्नु ताई येते.

मनु िाई : बाबा, द्या बाबूला इकडे ! र्ी खेळवतें त्याला!

[बाबूला कडे वर घेते.]

मनु िाई : (कांहींतरी चनरचनराळे सूर काढू न) बाबुड्यारे, छकुल्यारे, सोनु ल्यारे ? बाबूराया, तो बघ
िांदोर्ार्ा! र्ा-म्र्ा!

बाबु : (रडें आटपून पाहतो) आ–आ! (हात पसरतो.)
मनु िाई :
िांदोबा िांदोबा भार्लास का ।
कनबोचणच्या पानार्ार्ें लपलास का ।
कनबोचणिें पान करवंदी ।
र्ार्ािा वाडा चिरे बंदी ॥
मनु िाई : (त्याला खालीं ठे वन
ू बोटें पुढें करून) चाल चाल बाळा! सोन्याचा वाळा! चाल चाल बाळा!
सोन्याचा वाळा!

बाबू : (आनंदानें हायपाय हालवीत) आ ऽ आ ऽ ऽ ऽ!
[बाबू उत्कट आनंदानें एक दोन पावलें टाकून हं सत हं सत र्नु ताईच्या र्ळयांत झेंप टाचकतो.

र्नु ताई त्यािे दोन िार र्ुके घेते. प्रोफेसरसाहे ब टे बलाजवळ जाऊन नोटबुकांत चलचहतात.]

प्रो. कोहटबुिे : (थोडक्यांति जर्ािा प्रलय होण्यािी खात्रीिी बातर्ी कळली असून, आपला कांहीं इलाज

नाहीं, असा चविार करणाऱया र्नु ष्ट्याप्रर्ाणें हताश व सखेद र्ुद्रेनें चलचहतात.) “आर्च्या स्त्रीवर्ाच्या तोंडीं
बसले लीं अथुशून्य, चवसंर्त व वेडींवाकडीं र्ाणीं ऐचकलीं म्हणजे र्ानस व्यग्र, झाल्यावांिन
ू राहात नाहीं!

र्ीता व उपचनषदें यांिे पाठ या केव्हां म्हणणार? वाङ्र्यांतही हें ि! र्ंभीर तत्त्वज्ञानािीं, शास्त्रसाचहत्यािीं

पुस्तके फार तयार न होतां दरवषीं नाटकें, कादं बऱया, र्ोष्टी यांनीं भरले ल्या पुस्तकांिाि वाढता भरणा होत
आहे ! लोकांना उच्च ज्ञानािी प्रास्प्त कशी होणार, हा प्रत्येक चवद्वानापुढें र्ोठा प्रश्न आहे .”

अनु क्रम

भरिवाक्य
वाग्िंे वी : चजते रहो, पठ्ठे ! चजते रहो!

[पडदा पडतो.

प्रस्िावना : सभांतून, व्याख्यानांतून, संर्ेलनांतून, वतुर्ानपत्रांतून, वाङ्र्यचवषयक कसहावलोकनांतून
चकत्येक पक्वपंचडत हें ि म्हणतात व चलचहतात कीं, “आर्च्या वाङ्र्यांत तत्त्वज्ञानचवषयक, शास्त्रीय वर्ैरे
र्ंभीर पुस्तकें थोडीं तयार होऊन ‘नाटकें-कांदबऱयां’िाि चवशेष भरणा होत आहे ! अशानें लोकचशक्षण कसें

होणार, हा प्रत्येक चवद्वानापुढें र्ोठा प्रश्न आहे !” आचण या दीडशहाण्यांना काय म्हणावें, हा प्रत्येक सार्ान्य
वािकापुढें र्ोठा प्रश्नि आहे !

-नाटककता

❧❧❧
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सकाळचा अभ्यास
[दार्ू कोशांतून शब्द काढीत आहे ; एका बाजूला चदनू भूर्ोल घोकीत आहे ; प्रत्येकाजवळ पुस्तकें व

वह्या पडल्या आहे त आहे त; जवळि कपडे पडले आहे त.]
िंामू : (चडक्शनरींत पाहतो) एफ् ए बी एल् ई, एफ् ए—

हिंनू : (र्ोठ्यानें) खानदे श चजल्ह्यांतील तालु के— (तीनदां घोकतो.) धुळें, अर्ळनेर, एरंडोल, पािोरें.
धुळें, अर्ळनेर, एरंडो ऽ ल–

िंामू : एफ् एबी एल् ई फेबल म्हणजे कस्ल्पत र्ोष्ट.

[चलहू ं लार्तो.]

हिंनू : धु-ळें , अर्ळनेर–
िंामू : चदन्या, हळू घोकनारे! र्ाझा शब्द िुकला कीं इकडे ! हें बघ, फेबल म्हणजे कस्ल्पत नेर झालें आहे .
हळू घोक. (शब्द पाहू ं लार्तो) बी ई ए यू—
हिंनू : धुळें, अर्ळनेर, एरंडोलिंामू : लार्लास का पुन्हा ओरडायला? (वेडावून) धुळें, अर्ळनेर— र्ोठा आला आहे भूर्ोल करणारा!
हळू घोक.

हिंनू : अन् तूं र्ोठा आला आहे स शब्द काढणारा! नाहीं घोकीत हळू जा! तुला वाटे ल तर र्ाजघरांत जाऊन
बैस. धुळें–अर्ळनेर–

िंामू : ऐकत नाहींस? - नाहीं?- दे ऊं का भडकावून एक श्रीर्ुखांत?
हिंनू : कां रे दादा त्रास दे तोस? ए आईर्, हा दादा बघ र्ला उर्ीि र्ारतो आहे . धुळें— अर्ळनेर.
िंामू : र्ारतो कारे ? नाहींर् आई. हाि. र्ोठर्ोठ्यानें ओरडतो आहे सारखा अन् अभ्यास करूं दे त नाहीं.
आतां ओरड तर खरा, कीं सांर्तों कसें काय आहे तें! बी ई ए यू–

[चडक्शनरी िाळूं लार्तो.

हिंनू : ओरडे न, ओरडे न! तुला चभईन कीं काय? धुळें, अर्ळनेर—
िंामू : दर् खा! काढतोि तुझें ‘धुळें-अर्ळनेर!’
हिंनू : आई, बघ र् हा दादा! धुळें अर्ळनेर—

[त्याला र्ारावयास धावून जातो; तो पळूं लार्तो.]
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[घरांत पळू न जातो.
िंामू : पळू न र्ेलास, नाहींतर दाखचवला असता स्वारीला िांर्ला इंर्ा! धुळें—अर्ळनेर करतो र्ोठा! येऊं

दे आतां बाहे र बच्चंजीला! म्हणजे काढतों सारा खानदे श चजल्हा. (जार्ेवर येऊन बसतांना पेस्न्सलीवर पाय
पडतो.) अरे , अरे , अरे ! र्डबडींत पेस्न्सल र्ोडू न दोन तुकडे झाले चतिे; पण हें बरें झालें ! एक तुकडा

हरवला तर दु सरा आहे ि ! अन् आज पाटीवर शु द्धले खन काढावयािें आहे कुठें ? हे एवढे शब्द काढले कीं
झालें कार्! अबब! केवढा लांबलिक शब्द हा! (चडक्शनरी उघडतो) बी ई ए यू–

[चदनू येतो.]

हिंनू : दादा, तुला आईनें—
िंामू : आलास का पुन्हां त्रास द्यायला! बी ई ए यू—
हिंनू : तुला आईनं िहा घ्यायला बोलाचवलं आहे , यायिं असेल तर ये नाहीं, तर नको येऊं.

[चदनू जातो.]
िंामू : अरे िोरा! नको येऊं काय? म्हणजे एकट्यालाि िहा प्यायला! र्र् काढीन र्ी शब्द!
[दार्ू जातो. जर्ू दु सरीकडू न येतो.
जगू : (धापा टाकीत) दादा-दादा, अरे ती बघ चतकडे — (पाहू न) अरे च्या! दादा कुठं र्ेला? इथं तर

दादाही नाहीं आचण चदनूही नाहीं! हां–हें ि तें चित्रांिें पुस्तक! (रीडर उिलतो). कशीं छान चित्रं आहे त
रंर्ीबेरंर्ी! बरं सांपडलं आहे आयतंि! शेजारच्या रघूला दाखचवतों आत नेऊन! अस्सं लपवून न्यावं;
नाहींतर दादा पाहील एखादा! आलाि चदनू!

[जर्ू दार्ूिें रीडर घेऊन जातो. चदनू येतो.
हिंनू : धुळें, अर्ळनेर–पुढें काय बरं? चकती तालु के आहे त हे ? -धुळें, अर्ळनेर—पण पुढिा कोणता
तालु का?

[भूर्ोलांत पाहतो. दार्ू येतो.
िंामू : अरे ! र्ाझं रीडर काय झालं इथलं ? आतां होतं कीं इथें! चदन्या, रार्ोशा, एवढ्ासाठीं आधीं धांवत
आलास काय? तरीि, आण र्ाझं रीडर! दे तोस कीं नाहीं?

हिंनू : अरे वा! र्ला रे काय ठाऊक तुझं रीडर चन चफडर? र्ी आपला भूर्ोल पाठ करीत बसलों आहें . र्ी
कशाला घेऊं रीडर?

िंामू : भूर्ोल पाठ करीत होतास नाहीं का? कसा दे त नाहींस रीडर तेंि पाहातों!

हिंनू : (र्ोठ्यानें ओरडू न) कां रे र्ारतोस दादा? आई —
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[त्याच्याकडे धांवन
ू जातो.

िंामू : चदन्या, हात तरी लावला आहे का तुला? नाहीं र् आई, चदन्या उर्ीि कांर्ावा करतो आहे . यानं र्ाझं
रीडर लपवून ठे वलं आहे , अन् आतां दे त नाहीं.

हिंनू : र्ी शप्पत घेईन! पाचहलं सुद्धां नाहीं तुझं रीडर र्ीं? तूंि कुठं तरी टाकून चदलं असशील आचण र्ला
चविारतो आहे स!

िंामू : कुठं तरी टाकून चदलं ! आतां इथं नव्हतं का? तुझ्या दे खत तर शब्द काढीत होतों.
हिंनू : र्ी नव्हतों पाहात तुझ्याकडे . र्ी र्ाझा भूर्ोल करीत होतों.
िंामू : र्र् झालं काय बुवा रीडर! आतां शब्द कसे काढायिे!
हिंनू : अरे , त्या र्ादींतचबदींत असेल! रात्रीं तूं पडल्या पडल्या वािीत नव्हतास का?
िंामू : खरं रे खरं! िल आपण या र्ाद्या उलर्डू न पाहू ं .
हिंनू : िल. धुळें, अर्ळनेर, एरंडोल, पािोरें .
िंामू : तो शब्दसुद्धां र्ी चवसरलों. हां, बी ई ए यू—
[दोघेही चबछाने उलर्डतात.
िंामू : बी ई ए यू— चबछान्यांत तर नाहीं कुठें !
हिंनू : र्र् र्ुंडाळू न ठे वूं हे चबछाने? धुळें, अर्ळनेर, एरंडोल, पािोरें . [चबछानें र्दीनें र्ुंडाळू न ठे चवतात;
त्यांति दार्ूिे कपडे व टोपीही र्ुंडाळू न ठे चवतात. दोघेही आपापल्या जार्ीं बसतात.]
िंामू : बी ई ए यू– आतां शब्द कसे करावे बुवा?
हिंनू : (हं सत) भलं झालं ; आतां एका र्ाणसाला र्ार बसणार. धुळें, अर्ळनेर—
िंामू : हं सतोस काय? तूंि लपचवलं आहे स पुस्तक! आण पाहू ं तुझी चपशवी? र्ला तुझा झाडा घ्यायिा
आहे !

हिंनू : तर– तर! आणीत नाहीं जा!
िंामू : आणीत नाहींस? बघूं या बरं र्ंर्त! आण चपशवी (त्याच्या अंर्ावर धावून जातो, तोंि पाय पडू न
चदनूिी पाटी फुटते.)

हिंनू : फोडलीस का र्ाझी पाटी? आतां आईला सांर्तों.
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िंामू : सांर्, सांर् जा! र्ुद्दार् पाय चदला का पाटीवर? तूंि र्ुद्दार् पाटी वाटें त ठे वलीस! र्ीि सांर्तों
आईला, कीं या चदन्यानं र्ाझं रीडर लपचवलं आहे ! आण इकडे ती चपशवी.

[चपशवीिी ओढाताण होते. बंद तुटतो.

हिंनू : धुळें, अर्ळनेर. सोड चपशवी–सोड ना रे ! धुळें–
िंामू : रीडर दे ! नाहीं सोंडीत चपशवी !
हिंनू : धुळें, अर्ळनेर-सोड, चपशवी सोड. (जोरानें चपशवी ओढतो, बंद तुटतो, चदनू पडतो.) तोडलास का
बंद चपशवीिा? आतां आईला सांर्तों.

िंामू : र्ीं तोडला का बंद? र्ीं नु सती चपशवी धरून ठे चवली होती. तूंि जोरानें ओढलीस अन् र्ाझं नांव
घेतोस का?

हिंनू : येऊं दे बाबांना आतां! म्हणजे िार्डीि लोळवायला सांर्तों! धुळें, अर्ळनेर — (दोघेही आपापल्या
जार्ेवर बसतात.)

िंामू : कोणता तो र्ोठा शब्द? बी ई ए यू– पण आतां शब्द करायिे कसे! रीडरि नाहीं र्ुळीं!
हिंनू : (वेडावीत) टाइर्टे बल र्ेलं रीडरर्ध्यें! ठे वावं कशाला रीडरर्ध्यें? र्ास्तर सांर्तात रोज, कीं
टाइर्टे बल कभतीला लावावं, तें उर्ीि का? घ्या आतां. छडी लार्े छम् छम्—

िंामू : चदन्या, तुला रे कोणी िोर्डे पणा सांचर्तला आहे हा? जाऊं दे र्ाझं टाइर्टे बल र्ेलं तर!
हिंनू : तुला बोलतों आहें का र्ी! आम्ही आपले र्नाशीं बोलतों.
िंामू : असं आहे का? दाखवूं का एकदां इंर्ा?
हिंनू : हो, हो दाखीव. धुळें, अर्ळनेर– आईला सांर्ेन– टाइर्टे बल र्ेलं रीडरर्ध्यें—
िंामू : शेजारच्या र्णूला अभ्यास चविारून येतों.

[जाऊं लार्तो.

हिंनू : र्ी बाबांना सांर्ेन, कीं एक र्नु ष्ट्य अभ्यास टाकून खेळायला र्ेला होता.
िंामू : सांर् जा— खेळायला जातों आहें का र्ी?
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[जातो.

हिंनू : र्ेला कीं दादा बाहे र! अरे रे! र्ाझं टाइर्टे बल हरवलं असतं तर र्ी र्ेलों नसतों असा?
धुळें—अर्ळनेर.

[चशटी वाजवीत जर्ू येतो
हिंनू : जग्या, कुठली रे चशटी ही? र्ाझी वाटतें?
जगू : हो, आली आहे तुझी! शेजारच्या रघूला र्ीं चित्रें दाखचवलीं त्यानं चदली र्ला ही चशटी.

[चशटी वाजचवतो.

हिंनू : जर्ू, आपल्याला दे बुवा ही चशटी. र्ी तुला चित्रांिें पुस्तक दे ईन. र्र् पाहू ं बरं कोण दे तो चशटी?
(डोळे चर्टतो व हात पसरतो.) जर्ू दे तो का दार्ू दे तो? जर्ू दे तो का दार्ू दे तो?
जगू : जर्ू दे तो. पण तूं पाहातोस डोळे उघडे ठे वन
ू ! अर्दी डोळे चर्टू न घे!
हिंनू : हं, हे घे अर्दीं डोळे चर्टू न घेतले ! आतां कोण दे तें पाहू ं. जर्ू दे तो का कोण दे तें?
[जर्ू जवळ येतो.
जगू : बघूं नकोस हं ! हं ही घे चशटी! (त्याच्या हातावर हात र्ारून पळू न जाऊं लार्तो.) चर्ळाली चशटी?
हिंनू : अरे िोरा, फसवतोस काय? आतां घेतोंि चशटी [जर्ू व चदनू पळू न जातात. दार्ू येतो.
िंामू : दु सऱया तासाला भूर्ोल आहे . इंग्लं डर्धलीं शहरें करायिीं आहे त. काल झालीं त्याच्या पुढें! पण

काल चकती झालीं हें कुणाला ठाऊक? (भूर्ोल काढतो.) इंग्लं डर्धील शहरें ! (दोनदां घोकतो.) काय
आहे हें नांव! हे , आक्सफडु आचण केंचब्रज—चवद्यालयाकचरतां प्रचसद्ध. आक्सफडु केंचब्रज. कें-चब्र-ज—

[चदनू येतो व आपल्या जार्ेवर बसवतो.
हिंनू : बस म्हणावें आतां रडत! आणलीि कीं नाहीं चशटी! धुळें—अर्ळनेर
[चशटी वाजचवतो.
िंानू : चदन्या, चशटी आहे काय रे ? बघूं या बरें कशी आहे ती! आक्सफडु –
हिंनू : आतां कशाला बघूं या बरें ? काल आम्हांला भवरा दाखवीत नव्हतास नाहीं का? आतां घे चशटी!
[चशटी वाजचवतो व आपल्याजवळि ठे वतो.
िंामू : नाहीं तर नको दे ऊं जा! आम्ही दु सरी आणूं िांर्ली! आक्सफडं आचण केर्रीज—[घरात जातो.
हिंनू : धुळें– अर्ळनेर– एरंडोल– पािोरें – फार तालु के आहे त या चजल्ह्यांत! (ऐकून) जग्या चशटीसाठीं
अजून रडतोि आहे वाटतें! (चशटी वाजचवतो.)

[चशटी वाजवून खालीं ठे वतो. तोंड पुशीत दार्ू येतो व आपले जार्ेवर बसतो.]
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हिंनू : दादा, काय खात होतास रे आतां?
िंामू : कुठें ? कांहीं नाहीं! र्ी आईजवळ र्ेलों नाहीं, आईनें र्ला लाडू चदला नाहीं, र्ीं तो खाल्ला नाहीं!
कांहीं नाहीं! आक्सफडु आचण केर्रीज–चवद्यालयाकचरतां प्रचसद्ध-

[चदनूकडें पाहू न हं सतो.]

हिंनू : हं सूं नकोस कांहीं! र्ी पण घेतों आईजवळू न लाडू . धुळें– अर्ळनेर– एरंडोल–
िंामू : कसा फसचवला िोराला! आतां ती चशटी घ्यावी तेवढी. [जाऊन चशटी घेतो व जार्ेवर बसतो.
िंामू : आक्सफडु आचण केर्रीज–आक्सफडु आचण केर्रीि–आक्सहडु आचण केर्रीि (चदनू येतो.)
चर्ळाला लाडू ? –धम्र्क लाडू चदला असेल आईनें! लाडू पाचहजे नाहीं का? आक्सहडु आचण केर्रीि—

[चदनू जार्ेवर बसतो.
हिंनू : नसूं दे लाडू नसला तर! धुळें–अर्ळनेर–एरंडोल–अरे ! एथली चशटी काय झाली? आतां इथ होती
कीं!

[दार्ू चशटी वाजचवतो.]
िंामू : आक्सहटु आचण केर्चरि—
हिंनू : अरे िोरा ! चशटी िोरलीस काय? िोर कुठला!
िंामू : चदन्या, र्ाढवा! र्ी तुझा दादा, अन् र्ला िोर म्हणतोस? काल भरतभाव पाठ केलास, त्यांत हें ि
चशकलास वाटतें? भरत असा रार्ाला िोर म्हणत नव्हता!

हिंनू : पण रार्सुद्धां असा भरताच्या चशट्या िोरींत नव्हता! र्ोठा आला आहे रार् व्हायला! आण र्ाझी
चशटी.

िंामू : दे त नाहीं जा! र्ला िोर म्हणतोस नाहीं का?
हिंनू : कसा दे त नाहीस पाहू ं ? धुळें, अर्ळनेर–
[त्याच्या अंर्ावर धांवन
ू जातो; दोघांिी र्ारार्ारी होते; जर्ू येतो.]
िंामू : (चदनूला खालीं पाडू न) चशटी पाचहजे का? दे ऊं का एक चशटी तोंडांत?
हिंनू : जग्या, ओढ त्यािा पाय! र्ीि घेतों ही बघ!
[चशटी घेऊन जर्ू जातो.
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िंामू : पाचहजे का चशटी? बोल! म्हणशील का िोर आतां?
हिंनू : आई, बघ र् हा दादा कसा बोकांडीं बसला आहे !
िंामू : बोकांडीं बसलों आहें का रे ? तूंि र्ला र्ारायला आलास; चशटी पाचहजे!
[दोघेही आपापल्या जार्ेवर जाऊन बसतात.
हिंनू : तुला तरी कुठें चर्ळाली? तुला नाहीं र्ला नाहीं. घाल कुत्र्याला! धुळें–अर्ळनेर–एरंडोल–
पािोरें – पािोरें .

िंामू : आस्कहटु आचण केपरीि–आस्कहटु आचण केपरी–आस्कहटु आचण केपरी, आस्क– (कुत्र्यािें

ओरडणें ऐकंू येतें. दार्ू घोकीत चखडकीजवळ जातो.) आस्कर आचण खेपरी, आस्कर आचण खेपरी. चदन्या
ही बघ कुत्र्यांिी भांडाभांडी. आस्कर आचण खेपरी. चदन्या ही बघ कुत्र्यांिी भांडाभांडी. आस्कर आचण

खेपरी. िास्कर आचण– आपला र्ोत्या पण आहे ! खेपरी, िास्कर आचण खेपरी–िास्कर, र्ोत्या छूः! छूः
र्ोत्या! िास्कर आचण खेपरी. चदन्या, बघ तर खरा! र्ोत्या छूः!

हिंनू : कुठें रे ? कुठें पाहू ं? धुळें–अर्ळनेर! (धांवत चखडकीकडे जाऊं लार्तो. वाटें त पाय लार्ून दार्ूिी
दौत सांडते.) दादा, दौत सांडली रे !

िंामू : कशी सांडली? केलास सारा घोंटाळा! वडु बुकावर सर्ळी शाई सांडलीस! आज इन्स्पेक्शन् आहे ते थें
काय दाखवू,ं आतां?

हिंनू : र्ीं काय केलं रे ? तूंि दौत उघडी टाकलीस! वडु बुक असं पसरून ठे वलं स! र्ी नु सता येत होतों, तर
पाय लार्ला फक्त र्ाझा!

[हातानें शाई भरूं लार्तो.

िंामू : आतां िाकू तरी दे ! म्हणजे वडु बुकावरिी शाई तरी खरडू न टाकतों!
[जर्ू येतो व चशटी वाजचवतो.
जगू : दादा, चदनू, जेवायला िला लौकर. िल चदनू, दादा, ऊठ!
िंामू : आलों रे बुवा! सर्ळा घोंटाळा झाला!
[चतघेचह घरांत जातात. पांडू र्डी येतो.
पांडू : तीन र्ुलं आहे , पण तीन तऱहे िीं आहे त! घर झाडतां झाडतां नकोसें होतें! काय कार्द! काय किघ्या!
काय बुकें! नु सता उचकरडा करून ठे चवला आहे ! दार्ूरावािे कपडे या र्ादींत! आचण शाळें त जातांना कपडे

कुठें आहे त म्हणून ओरडे ल आतां! असूं दे त र्ादींति कपडे ! हीं बुकें एवढीं चपशव्यांतून ठे वावीं म्हणजे

झालें ! कोणािीं बुकें कोणतीं हें ही सर्जत नाहीं! सर्ळीं बुकें र्ोळा करून, अधीं एकाच्या चपशवींत आचण
अधी दु सऱयाच्या चपशवींत ठे वावीं. र्र् घेतील आपलीं पाहू न!
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[सवु पुस्तकें दोघांच्या चपशव्यांतून भरतो व जातो. दार्ू व चदनू येतात.
हिंनू : धुळें–अर्ळनेर–
िंामू : अरे , आतां राहू ं दे तुझं धुळें–अर्ळनेर! कपडे घाल लौकर! घंटेिी वेळ झाली. अरे ! र्ाझीं पुस्तकं
काय झालीं? चपशवींत एवढींि सारीं! चदन्या पाहू ं दे तुझी चपशवी!
हिंनू : र्ी नाहीं दाखवीत जा!
िंामू : तुझी चपशवी र्ोठी रे कशानं झाली? र्ाझीं पुस्तकें घेतलींस वाटतं! पाहू चपशवी!
हिंनू : नाहीं दाखवीत! आतां दु सरा बंद तोडायिा आहे वाटतं! सारा घोंटाळा केला आहे स र्ाझा! चपशवीिा
बंद तोडलास! पाटी फोडलीस!

िंामू : आचण तूं काय कर्ी केलं आहे स? दौत सांडलीस! वडु बुक चबघडचवलं स रीडर लपचवलं स! पुस्तकं
िोरलींस! अरे , पण र्ाझे कपडे कुठं आहे त? सकाळीं र्ी येथें ठे वले होते! काय करावं, शाळे िी तर वेळ

झाली! आचण कपडे नाहींत. चदनू र्ी शाई तयार करतों, दोघांनाचह होईल! तूं आईला सांर्, म्हणावे दादािे

कपडे सांपडत नाहींत पाडू नं केरांत नेलेन् वाटतं. तर आतां पेटींतून नवे कपडे काढू न दे ! (चदनू जातो.)
पांडू अर्दीं आंधळा आहे ! केरांत कपडे सुद्धां चदसले नाहींत त्याला! शाईिी बाटली कुठं आहे बुवा?

[चदनू येतो.
हिंनू : दादा, आई म्हणते , चतला कार् आहे . आज तूं र्ाझे कपडे घाल आचण र्ी जर्ूिे घालतों
िंामू : तुझे कपडे र्ला रे कसे होतील? लांडे नाहींत का होणार? जा, नीट सांर् आईला. (चदनू जातो.)

काय घर आहे पाहा! शाईिी बाटलीसुद्धां सांपडत नाहीं! हं :! ही पाहा सांपडली एकदांिी. आतां दोघांच्या
दौती भरून घ्याव्या.

[चदनू येतो.

हिंनू : दादा, आई म्हणते , नाहीं तर र्र!
िंामू : बरं तर र्र्! दे तुझे कपडे र्ला आचण तूं जर्ूिे घे!

हिंनू : हे घे. (आपले कपडे त्याला दे तो.) जर्ू, अरे जग्या, र्ला तुझी टोपी आचण कोट दे पाहू ं! आण रे
लवकर!

जगू : (आंतून) आणतों रे .
िंामू : हं चदन्या, ही बाटली घे. आतां र्ी दौत धरतो; तूं शाई ओत.

[दार्ू कपडे घालतो.

[चदनू शाई ओततो, जर्ू हळू ि कपडे घेऊन चदनूच्या र्ार्ें उभा राहतो.]
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िंामू : हं अस्सं! ओत आणखी! आतां ही दु सरी दौत. आत चहच्यांत!
जगू : (एकदर् ओरडू न ) हे घे कपङे !
[चदनू घाबरातो हातांतून बाटली पङते दार्ूच्या कपड्यांवर शाई पङते.]
हिंनू : केवढ्ानं ओरडलास रे जग्या? भ्यालोंना र्ी !
िंामू : अन् तूं र्ाझ्या कपड्यांवर शाई सांडलीस ती?
हिंनू : तुझे नाहींत कांही कपडे ते ! र्ाझे आहे त ! (कपङे घालतो.)
िंामू : बरें , िला आतां लौकर! नाहींतर उशीर होईल! आज आणखी इन्स्पेक्शन आहे !
हिंनू : इन्स्पेक्शन आहे , अ्न तुझा पोषाख हा असा!
िंामू : अरे पोषाख ऱाहू ं दे . इतका वेळ सारखा अभ्यास केला तरी अभ्याससुध्दां झाला नाहीं. िल, िल,
लौकर.

[चतघेही जातात्]
❧❧❧
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हिंवाळसणावर संक्रांि
र्नु ष्ट्यािें र्न सदासवुदा उत्सवचप्रय असतें. यद्यचप, कैक नाटककादं बऱयांच्या प्रस्तावनांिा आरंभ

या वाक्यानें झाला असला, पुराणाचभर्ानी लोकांनाही हें र्त र्ान्य असलें , ‘दचक्षणा प्राइज कचर्टीनें’
बचक्षसास पात्र ठरचवले ल्या पुस्तकांतही जरी हें वाक्य एखादे वेळीं चदसून आलें , फार कशाला हें विन
शाळाखात्यानें सुद्धां र्ंजूर केलें असलें तरीसुद्धां ते सवांशीं खरें आहे . हवा, पाणी, अन्न, झोंप, खोटें बोलणें,
बालचववाह, होर्रूल, वर्ैरे बाबतींप्रर्ाणें या उत्सवचप्रयते िीही र्नु ष्ट्यप्राण्याच्या जीवनाला र्हत्त्वािी

आवश्यकता असते. र्ात्र परर्े श्वरानें या उत्सवचप्रयते िी कांहीं नैसर्मर्क बाह्य योजना करून ठे वले ली
नसल्यार्ुळें र्नु ष्ट्यजातीला कृचत्रर् साधनें चनर्ाण करावीं लार्लीं आहे त. ज्या परर्े श्वरानें र्ाशाच्या पोराला

उपजत पोहावयाला चशकवून र्ात्क्यान् पोहण्यासाठीं पाण्यािाही भरपूर पुरवठा करून ठे वला, पक्षयाच्या
चपलाला भराऱया र्ारावयास चशकवून त्या चवद्येला अवसर चर्ळण्यासाठीं आडर्ाप आभाळािें छतही खूप

उं िावर टांर्लें , र्ाणसाच्या बच्चाला उपजतांि खोटें बोलावयास चशकवून, असत्याच्या स्वच्छं द संसाराला

सोईस्कर अशी सर्ाजरिनाही करून चदली, त्याि परर्े श्वरानें र्ानवी र्नांतही उत्सवचप्रयता प्रस्थाचपत
करून ठे वन
ू , चतच्या सर्ाधानासाठीं चनसर्ुचसद्ध साधनें चनर्ाण करून ठे वू नयेत हें र्ोठें आियु आहे ! ही
र्ैरसोय दू र करण्यासाठीं र्नु ष्ट्यानें काळाच्या एकरूप ओघाला चनरचनराळीं वळणें दे ण्यािा आपल्या परीनें

पुष्ट्कळसा यशस्वी प्रयत्न केले ला आहे . सण, श्राद्धें , पक्ष, जयंत्या वर्ैरे सवु प्रचतसृचष्ट याि प्रयत्नांिा
पचरणार् आहे . कायुकारणभावािा चवशेषसा चविार न करतां र्नु ष्ट्यानें तीनशेंसाठ चदवसांपैकीं, कांहींना

कर्ी व कांहींना अचधक र्हत्त्व दे ऊन तुलनात्र्क उत्सवसाधनें चनर्ाण केले लीं आहे त आचण हजारों वषांच्या

संस्कारांनीं या करार्तीला चनसर्ािें स्वरूप प्राप्त झाले लें आहे ! दसऱयाच्या चदवसाला पंिवीस, ककवा

व्यचतपातयुक्त चदवसाला तेवीस तास नसतांही आम्हीं एक प्रयाणाला अचत अनु कूल आचण दु सरा चततकाि
प्रचतकूल सर्जतों! दे वाचदकांच्या जन्र्चदवसाप्रीत्यथु आपण खडखडीत उपास कचरतो तर वचडलांच्या
पुण्यचतथीचनचर्ि खीर ओरपीत असतों (त्या चदवशीं वचडलांच्या चर्ळकतीिा कबजा आपल्याकडे

आल्यार्ुळें झाले ल्या आनंदाच्या भरांत तर कदाचित् ही र्ोड योजना केले ली नसावी?) चवक्रर्संवताच्या

र्रणचदवशीं, चदवाळीच्या पक्वान्नांनीं भरले लीं पानें उठवून तोंड र्ोड करावयािें आचण शाचलवाहन शकािा
वाढचदवस साजरा करण्यासाठीं कडु कलबािीं पानें खाऊन तोंड कडू करून घ्यावयािें! अर्ावास्या आचण

प्रचतपदा हीं तर काळािीं पाठोपाठिीं अपत्यें ना? र्र् एकीच्या सकाळीं आपल्या नांवावर एखादी व्ही. पी.
आल्यािा त्रास व दु सरीच्या सकाळीं र्नीऑडु र आल्याइतका आनंद अर्दीं चनष्ट्कारण वाटतो तो कां?

आपल्या चपतरांच्या उद्धारासाठीं (खरें म्हटलें तर अवतारासाठीं,) भरभाद्रपदांतला काळा पंधरवडा कां
चनवडावयािा आचण दु सऱयांिीं चपतरें उद्धरण्यासाठीं चशर्ग्यापुनवेिें िांदणें कां पसंत करावयािें हें

सांर्ावयाला स्वर्ांतले चपतरि खालीं आले पाचहजेत. तात्पयु हें ि कीं, एखाद्या चदवसाला, उत्सवहे तु
व्हावयाला स्वाभाचवक कारणािी र्ुळींि अपेक्षा नसते.

वरील सवु उत्सवहे तुप्रकारांत सणांना बऱयाि कारणांर्ुळें अग्रस्थान द्यावें लार्ेल; आचण

त्यांतल्यात्यांत चदवाळीिा सण म्हणजे सवांत उच्च दजािा! चदवाळी! चदवाळी! चदवाळी येण्यापूवीं र्चहना

दीडर्चहना आधींपासूनि सर्ाजांत केवढी र्डबड उडू न जाते! ‘चदवाळीकरतां र्ुद्दार् सवलतीिे दर!’,

‘दीपावलीप्रीत्यथु!’ वर्ैरे र्थळयाच्या जाचहरातींतून चदवाळीसाठीं लार्णाऱया सार्ानाच्या पाट्या झळकंू
लार्तात! ‘सवा रुपयांत चदवाळी’, ‘साडे तीन आण्यांत चदवाळी’, ‘पैशापासरी चदवाळी’ यासारख्या

आरोळया कोणीं ऐचकल्या नाहींत बरें ! वतुर्ानपत्रांतून सुवाचसक ते लें, उटणीं, अर्ुजे, र्साले यांच्या
जाचहरातींिा इतका आनंदी घर्घर्ाट सुटले ला असतो कीं, त्यार्ुळें आसपासच्या इसब, नायटे , िट्टे

अनु क्रम

यांबद्दलच्या जाचहरातींतली चकळसवाणी घाण तर र्रते ि र्रते पण आंतल्या र्जकुराच्या घाणेरडे पणाबद्दल
सुद्धां कांहीं वाटे नासें होत असतें. सवलतीच्या या सुळसुळाटांत चदवाळीशीं ज्यांिा कांहीं अथाअथी संबध
ं
नाहीं अशा प्रकारिे पुस्तकें, लांकूडकार् यांसारखे पदाथुही चदवाळीचनचर्ि सवलतीच्या दरानें चवकावयास

चनघतात. रूळपट्टीिे नकाशे, नारूवर वस्ताद, चर्शांिा कलप यांसारख्या चिजांना चदवाळीच्या हं र्ार्ांत
वृि पत्रांच्या रकांन्यांतून आडदराने भटकतांना पाचहल्यािे र्ला स्र्रतें. चदवाळीच्या र्ोसर्ापुरते चवम्यािे

दरही कर्ी झाल्यािे ऐचकवांत आहे . आर्च्या र्ांवच्या र्सणवटीतल्या लक्कडवाल्याने तर िुरशीच्या भरांत ‘

र्रचतकािें साम्यान ’ आचण र्ोवऱयासुध्दां चदवाळीच्या चदवसांत कर्ी दराने दे वण्यािा पुकारा केला होता
असें म्हणतात.

इतका चजच्या आनंदािा नु सता पूवुरंर्, त्या चदवाळीिा ऐनरंर् म्यां कोठवर वणावा? घरांत

पक्कान्नांिी रास आचण घराबाहे र चदव्यांिी आरास! र्ाहे रीं आले ल्या र्ुली, शाळांना सुट्ट्या झाल्यार्ुळे

बेकार आंनदांत असले ली र्ुलें, किेऱयांना रजा असल्यार्ुळें सुखावले ली वडील र्ाणसें ! सरास कोणालाि
ना कार् ना धंदा ! कालक्षेप हाि या चदवसांतला र्ुख्य व्यवसाय.
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धडा सिावा
वसंत ऋतूिे चदवस! हे चदवस िहू ं कडे ि वणुनीय स्वरूपािे असतात त्यांतून (र्ी काल येथें येऊन

पुन्हां उद्यांि पुण्यास जाणार असलो तत्राचप) आर्च्या या र्ुंबई शहरांत तर हे चदवस चवशेष– र्ंर्तीिे
वाटतात. वृक्षसृष्टींत शेंकडा पंिचवसांना नवी पालवी फुटत आहे . र्ाझ्या सर्ोरच्या बारा झाडांपैकीं पांि,

खेड्यांत होणाऱया लग्नांतील वऱहाडी र्ंडळीप्रर्ाणें जुन्यापान्या पानांवरि र्ुजराण करीत असून िार
झाडांजवळ झब्बू खेळतांना आधीं सुटले ल्या र्ड्याप्रर्ाणें शपथेला सुद्धां एखादें पान नाहीं; फक्त तीन झाडें

र्ात्र कोंवळया पालवीर्ुळें ‘नु क्तीि चर्सूर फुटले ल्या’ तरुण घोडे स्वार कादं बरीनायकाप्रर्ाणें शोभतांना

चदसल्यार्ुळेंि झाडपाल्यासंबंधीं वरील चवधान केले लें आहे . पुष्ट्पसृष्टीिी साक्ष पटचवण्याला भावड्याच्या
टोपीवरील वेलबुट्टींतील फुलांिा बराि आधार चर्ळण्यासारखा आहे . दोनप्रहरच्या उन्हाच्या रखरखीत

सलर्ीर्ुळें र्ांवांतल्या होळया अजून साफ चवझल्या नसाव्या असें र्नाला वाटत आहे . छपरांच्या

वळिणींतून चवसांवणाऱया पारव्यांकडे पक्षीर्णािें प्रचतचनचधत्व आले लें आहे . चशवाय, कोचकळांिे शहरांत
बसणारे दू धभाऊ र्धून र्धून र्ंजून कावकाव करीत आहे त. चहकडबेच्या र्ाहे रच्या नात्यािी एक र्ोलकरीण

सर्ोरच्या नळावर र्दानी पेशानें भांडीं घांशीत असली तरी र्नोहर युवचतसर्ूहािें प्रस्तुत प्रसंर्ीं एकि
उपलब्ध उदाहरण या दृष्टीनें र्हत्त्वािी वाटत आहे . चर्रण्यांतून व कारखान्यांतून खपणारे कार्र्ार िालू

लढाईंत खपणाऱया कहदी सैचनकांिा हे वा करीत आहे त. चठकचठकाणच्या उपाहारर्ृहांतून व चवश्रार्ालयांतून
सर्योचित शीतपानांत र्ढले ल्या भाग्यशाली लोकांकडे बाहे रूनि आशाळभूत नजरे नें पाहणारे

चरकार्टे कडे बालिारुदि, दारांपुढें पडले ल्या बफाच्या भुशावर पायांच्या आंर्ठ्यांनीं आपल्या ललाटींच्या
कंर्ाल रे घोट्यांिीं चित्रें काढीत आहे त. शेजारच्या र्ोटारींच्या आचण चटन्च्या कारखान्यांतील काराचर्रांिी

करार्त बंर्ाली वक्त्याच्या जहाल अवसानानें ठणाणून दु पारच्या झोंपेसाठीं तडफडणाऱया र्ाझ्या र्नाला

इतकी सतावून सोडीत आहे , कीं त्या साऱया हत्यारांिे ठोके एकदर् र्ाझ्या टाळक्यावर आपटल्यानें सुद्धां
र्ला असा त्रास होणार नाहीं. तशांतून, असा टोणप्यािा र्ार िुकवून पळभर झोंपेिी झांपड डोळयांवर
पडलीि तर र्ध्येंि रार्र्ाडीिी कठोर घरघर, उिलजार्त्या र्नाला स्वतःला काळझोंपेिी घरघर

लार्ल्यािें भेसूर स्वप्न दाखवून जार्ें करावयाला तयार! आचण नंतर, जणुं काय या क्षणर्ात्र जार्ृतीिा

फायदा घेण्यासाठीं टपून बसले ला सर्ोरच्या हॉटे लांतील ‘छोकरा’ ककुश आवाजांत ‘दोन इसर् तीन
आणे, िार इसर् सवादोन आणे’ वर्ैरे ओरडू न आपल्या पाहु ण्यांिी ककर्त ठरवून र्ोकळा होत आहे व र्ला
त्याच्याइतक्या ककुश, पण शतपट भेसूर आवाजानें ‘चवचवधा’च्या उदाहरणांतल्या रकर्ा ओरडणाऱया
आर्च्या चतसऱया इयिेवरच्या र्ास्तरांिी बुद्रुक आठवण करून दे त आहे . या आठवणीनें चविारांिी

चवषयांतरें इतक्या अिाट वेर्ानें —वािकहो! र्ाफ करा! र्नोरंजनाच्या संपादकांनीं र्ला ‘वसंत’

अंकासाठीं कांहीं तरी चलचहण्यािी आज्ञा केल्यार्ुळें जु न्या नटीसूत्रधारवादांतील सूत्राधानुरूप ‘सध्यां
नु कत्याि लार्ले ल्या या ऋतूस अनु सरूनि’ कांहीं चलचहण्यािा र्ाझा संकल्प नाइलाजार्ुळें असा अधुवटि
सोडावा लार्त आहे ! येथपयंत कसें तरी ओढलें , पण आतां पुढें ‘वसंतऋतू’ संबध
ं ीं काय चलहावें र्ुळींि
सुित नाहीं. वसंतऋतूिें वरील वणुनही कचवसांप्रदायाला थोडें सें सोडू न असण्यािा संभव आहे ; कारण,
तूतु र्ी चतरस्थळीं असल्यार्ुळें र्ाझा र्राठी कादं बऱयांिा सवु संग्रह घरीं राचहला आहे आचण म्हणून,
वणुनासाठीं केवळ प्रत्यक्षावलोकनावरि चभस्त ठे वावी—
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कवींचा कारखाना
वर सांचर्तल्याप्रर्ाणें कचवतेंत शब्दांच्या सोंवळयाओंवळयांकडे करड्या नजरेनें पाहणाऱया

र्ंडळीवरून र्ला भांबूरावाच्या वचडलांिी आठवण झाली. कितूकाकांिें सोंवळें ओंवळें इतकें कडक होंते कीं,

पूजाअिा कचरतांना ते भलत्या शब्दांिा कधींचह उच्चार करीत नसत. र्ात्र रार्ीटपणार्ुळें त्यांिें तोंड फारि

चशवरें असल्याकारणानें एखादे वेळीं ते चवलक्षण अडिणींत सांपडत असत. तंटेबखेडे टाळण्याकचरतां
भांबल
ू ा त्यांनीं शेजारघरीं जाण्यािी एकदां सक्त र्नाई केली होती. दु सऱयाि चदवशीं कितूकाकांच्या

संध्येच्या वेळीं भांबूराव भोकाड पसरून शेजारच्या र्ुलाबद्दल कार्ाळी करूं लार्ला, त्याबरोबर कितूकाका

खवळू न ओरडले , “अरे पण इराणी घोड्या, तूं कां चतकडे र्ेलास श्रावणी करायला?” शेणखाण्यासाठीं
कर्ुठ म्हाताऱयानें अशा रीतीनें तोंडसुख घेतल्यािें कुशल वािकांच्या ध्यानांत येईलि.

जु न्या संप्रदायांतील ठळक ठळक र्तांच्या दृष्टीनें चविार केला असतां अलीकडे र्णपचत

पोंिचवतांना म्हणण्यांत येणारें काव्य सवु दृष्ट्ट्या पसंतीस उतरण्यासारखें वाटल्यावरून तें येथें नर्ूद
केल्यावांिन
ू राहवत नाहीं.

*साधू संिनका मे ला । बोला हशरी गजानन् बोला ॥
*[पाठभेद :- साधूसत
ं ांिा र्ेळा! भाषादृष्ट्ट्या हा पाठ चवशेष शुद्ध वाटला तरी, र्ृहीत पाठांतील “र्ेला” हा शब्द कल्पनासाहियार्ुळें िालू

भजनािेंि भावंड शोभण्याजोग्या प्रेतयात्राप्रसंर्ींच्या र्हार्ंत्रािी आठवण करवून भक्तीबरोबर स्र्शानवैराग्यािाही लाभ करून दे त असल्यार्ुळें
र्ाझी योजना चवशेष सर्पुक आहे असें वाटतें.

-बाळकराम]

ज्या र्ुसलर्ानी कडव्यावरून हें भजनी काव्य जन्र्ास आले आहे तें लोकचवश्रुति आहे . प्रास,

यर्क इत्याचद बाबतींत हें पद्य धुतल्या तांदळासारखें असून भस्क्तरसाला त्यांत ओतप्रोत ऊत आले ला

आहे ! चशवाय, चवधर्ी हसनहु सेनांच्या जार्ीं आपले साधुसंत बसले ले पाहू न र्ाझ्या धार्मर्क बंधूंना
अथणीच्या एका जु न्या र्चशदींत कुठल्याशा -श्वराला, पाचहल्याप्रर्ाणेंि चवजयानंद वाटण्याजोर्ा आहे .

भजनाच्या र्दीत झाले ली ‘श्री’िी ओढाताणही भस्क्तर्ार्ाच्या भोळयाभाबड्या भाचवकपणाला साजेशीि

आहे . आतां भक्तीच्या भरांत र्जाननािा पाय जरा जाया झाले ला आहे खरा, पण हा र्ुद्दा अर्दींि र्ौण
आहे . भक्तांनीं एकदं त बनचवला तरी ज्या दयाघनाला उलट प्रेर्ािें अचधकि भरतें येतें. तोि एकिरण
झाल्यार्ुळें अर्दीं एकेरीवर येऊन त्यांना हिीच्या पायाखालीं तुडचवण्यािी चशक्षा फर्ावील हें खात्रीनें
संभवनीय—अि हक्रयापिंं गुप्िं यो जानाहि स पंहडििः ।

आर्च्या आठवणीपासून आर्च्या र्ांवांतील आद्यकचवत्वािा र्ान आबाभटजींसि दे ण्यांत येत

आहे . कतबूनाना, कितूकाका, र्ोरबा वर्ैरे सवु वडील र्ंटळींिें आबांच्या काव्यनैपण्ु याबद्दल थोर एकर्त
होतें. सवांना सरसकट नांवे ठे वणारे चवसूभाऊसुद्धां आबांना कचव सर्जत असत. शचनर्हात्म्य,

व्यंकटे शस्तोत्र वर्ैरे ग्रंथांतून फडाफड दाखले दे ण्याबद्दल आबांिी साऱया र्ांवांत र्ोठी ख्याचत असे.

दासबोध एकदोनदां नजरे खालू न घातल्यािें श्रेयही आबांनीं चर्ळवून ठे चवलें होतें. इतकेंि नव्हे तर, एकदां
वादाच्या भरांत ‘करोचर् यत्रं सकलं परस्पर नारायणायेचत सर्पुयाचर्’ या संस्कृत श्लोकाधािासुद्धां अथु

लावून आबांनीं अजरार्र कीर्मत संपादू न ठे चवली होती. आर्च्या र्ांवच्या जार्त्या बचहरोबासाठीं शेजारती
(र्ुद्दार् वचहवाट पाडू न म्हणण्यासाठीं) आबांनींि केले ली होती. र्ोठ्या र्ंडळींत आबांच्या काव्यािी फारि
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तारीफ िालत असे. परंतु आम्हां र्ुलांच्या (त्या वेळच्या) र्नावर र्ात्र आबांच्या या कचवत्वािा फारसा
पर्डा बसले ला नव्हता. आम्हांला सखारार् भर्ताच्या अंर्ांत दे व खेळत असल्यार्ुळें त्याच्याचवषयीं आदर,

र्र्ना चपताजीनें लखोबांच्या पर्ारावर टांि बसचवल्यािें ऐकून त्यांच्याबद्दल सादर चजज्ञासा ककवा

चहरनाकानें ‘सहा र्चहने’ भोर्ल्यार्ुळें त्याबद्दल सकौतुक चवस्र्य वाटत असे. तशापैकीं कांहीं एक प्रकार
आबांच्या कचव असण्याबद्दल झाल्यािें र्ला स्र्रत नाहीं. एकदां आम्ही बरे िजण या र्ोष्टीिें रहस्य
जाणण्यासाठीं, आबांच्या कचवते चवषयीं सांर्ोपांर् िालले ली ििा तब्बल दोन घंटे ऐकत बसलों; परंतु
शेवटीं, त्यापेक्षां शाळें त बसले लें एक वेळ पुरचवलें असा अनु भवानें सवांिा अचभप्राय पडला नाहीं.

म्हणावयास, र्े ळयांिी हू ल प्रथर् आर्च्या र्ांवीं आली, त्या वेळीं र्ात्र आबांिी योग्यता थोडीशी आर्च्या

प्रत्ययास आली. ‘श्रीर्जानना’ इत्याचद सुप्रचसद्ध पद्य आपापल्या र्ांवालाही सोईस्कर करून घेण्यासाठीं
शेवटच्या कडव्यांतील ‘पुण्यग्रार्ीं’ या शब्दाबद्दल योग्य तो फरक करून घेण्यािी ते व्हांिी वचहवाट,
आर्च्या र्ांवच्या लांबलक नांवार्ुळें चनरुपयोर्ी ठरून सवांिा चवरस होण्यािी वेळ आली; ते व्हां आबांनीं

सदर ठीकाणीं ‘आर्च्या ग्रार्ीं उत्सव तुझा’ असा बदल करुन सवांकडू न वाहवा चर्ळचवली. आबांच्या
कचवत्वािा लौचकक बरींि वषें असा अव्याहतपणें िालत आला होता.

याप्रर्ाणें आर्च्या वाल्र्ीकीिा र्ान यद्यचप आबांच्या वांट्यास आला होता, तत्राप पुढें आर्च्या

र्ांवांत जें कचवते िें वेडें पीक चनघालें त्यािें श्रेय र्ात्र भांबर
ू ावालाि चदलें पाचहजे. पुण्यार्ुंबईस कांहीं चदवस
घालवून परत येतेवळ
े ीं भांबर
ू ाव नव्या कचवते िें चबयाणें घेऊन आला. आरंभीं आरंभीं हें आर्च्या र्ांवांत

रुजलें नव्हतें. भांबूरावच्या या नव्या करार्तीिी बहु तेक चठकाणीं उपेक्षा व कोठें कोठें तर हे टाळणी होत
होती. परंतु एवढ्ानें भांबूराव चनरुत्साह होण्यासारखा नव्हता. वाटें त येईल त्या पदाथावर हातीं आले ली
कुऱहाड िालचवणाऱया वाकशग्टनप्रर्ाणें भांबूराव वस्तुर्ात्रावर आपल्या चवद्येिा प्रभाव दाखवूं लार्ला. त्या
अवधींत र्ांवांत असा कोणताही प्रकार घडला नाहीं कीं ज्यावर भांबूिी कचवता झाली नव्हती ! र्े लेल्याच्या
आप्तांिें सांत्वन, उपजत्यांच्या सग्यासोयऱयांिें अचभनंदन, लग्नांतून वधूवरांस आहे र, वास्तुशांतीिें

शु भाष्टक, आजाऱयांिें आरोग्यकितन, शु श्रूषुजनांना धीरोिेजन—सारांश र्ांवांतल्या बारीकसारीक
घडार्ोडींिें चित्रर्ुप्ती टांिण भांबूरावांच्या कचवतेंत होऊं लार्लें . नदीिा पूर, वावटळ, टोळधाड

यासारख्या सावुचत्रक र्हाप्रसंर्ापासून तहत एखाद्यास ठें ि लार्णें, आले ली कशक अधुवट बंद होणें, िहा

चपतांना िोथयासारखी साय चर्शीला चिटकणें, अशा हलक्या दजाच्या खाजर्ी भानर्डीपयंत, झाडू न
सवांवरून कचवते िी कृपादृचष्ट चफरून आली! आम्हां तरुणांना भांबूरावािें अथांति कौतुक वाटत असे.

सुरुवातीला, भांबन
ू ें कचवता करण्यािी खोटी, आम्हां रचसकांिा घोळका चतिा आस्वाद घ्यावयाला तयार!

भांबूिी सारी सुरावट नेहर्ीं चतसऱया सप्तकांत िालत असल्यार्ुळें जु न्या कचवता आम्हांला सहजि

कर्ताकत वाटू ं लार्ल्या. सौभाग्याला र्ुकले ल्या बालचवधवेबद्दल ककवा बंद तुटले ल्या वाहणेबद्दल भांबूराव
एकाि िढ्ा सुरांत रडत असे. र्ांवहोळीच्या धडधडले ल्या कल्लोळाला आचण बाळं चतणीच्या बाजेखालील
शेर्डीच्या र्ंदाग्नीला एकाि प्रळयाग्नीिी उपर्ा िालत असे. कचवता केल्यानंतर चतिें वािन व नंतर
र्ुणवणुन हीं लार्ोपाठ उरकून घेण्यािी भांबूराविी वचहवाट होती. प्रथर् जु न्या र्ंडळीच्या हे टाळणीस

हाणून पाडण्याकचरतां आर्च्या कंपूनेंही भांबूच्या कचवतांिे र्ोडवे र्ाण्यािा जोरािा तडाका सुरू केला

होता. परंतु पुढें पुढें भांबूच्या कचवते िें प्रर्ाण बेसुर्ार वाढत िालल्यार्ुळें र्ार्ला बराि चबघडत िालला.
भांबूच्या कचवते च्या ओघािी वािकांस थोडीशी कल्पना येण्यासाठीं त्याच्या एकाि चदवसाच्या ठळक
कतुबर्ारीिा तपशील नांवचनशीवार पुढें चदले ला आहे . कचवतांिीं नांव−
े प्रभात, संध्या, वैश्वदे व, आकाशांत

उडणाऱया कशर्रास, चनखळले ली पायरी, ईश्वरै क्य, लठ्ठालठ्ठी, जोडाजोडी, काष्टकोचळकष्ट, िेंदार्ेंदा,
धान्यधन्यक, कविूवि
ं ना, र्दोपर्दु , तकुसकुस, क्रैंिक्रौंि, पुनरै क्य अटलः, करुणाष्टक, खडाष्टक,
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फोडणी दे तांना पाहू न सुिले ला चविार, एका -स पाहू न सुिले ला अचविार, र्ोटारखालीं सांपडू न र्रतांना,

आचण दे वा सोडीव या जािांतून! रसािा असा रतीब पिनीं पाडण्याइतकें सार्थयु आर्च्या रचसक र्ंडळांत
कोठू न असणार? आस्ते आस्ते काव्यलोलु प र्ंडळी भांबल
ू ा भेटावयास किरूं लार्ली. कोणताही सर्ारंभ

िालला असतां सवांिें लक्ष सारखें भांबूकडे लार्ून राही. आतां हा प्रसंर्र्जकुराबद्दल केले ली कचवता
म्हणावयास उठतो कीं काय अशी प्रत्येकाच्या र्नांत धाकधूक होई. लग्नर्ंडपांत भटजीबरोबर आचण
स्र्शानांत काट्याबरोबर भांबूराव चततक्याि बेिूकपणानें हजर राहू ं लार्ला. र्ांवकीच्या र्ोष्टी िोरून

र्ारून उरकण्यािा प्रयत्न केला तरी भांबूराव कसातरी ऐन वेळीं येऊन धडकत असे. याप्रर्ाणें भांबूरावच्या
कचवते नें उभ्या र्ांवाला सळो का पळोसें करून सोचडलें असतां, पुढील िर्त्काचरक प्रसंर् घडू न आला.

र्ोरबांिें कुटु ं ब प्रसूत होऊन त्यास उपजत र्े लेलें र्ूल झालें ! हा प्रकार पाहू न र्ात्र भांबूराव कुंठीत झाला;
र्ूल झाल्याबद्दल र्ोरबांिें अचभनंदन करावें की, तें र्े ल्याबद्दल सांत्वन करावें यािें त्याला र्ोठें कोडें पडलें !

भांबूरावाच्या या चववंिनेिी भूचर्का बाहे र फुटतांि र्ोरबांच्या दाराशीं र्दी जर्ू लार्ली. आर्च्या र्ांवांतील

कोणत्याही कायासाठीं एवढा र्ोठा सर्ाज एकोप्यानें जर्ले ला कधीं कोणाच्या ऐचकवांत नव्हता. त्या
र्े लेल्या र्ुलाच्या दशुनासाठीं धक्काबुक्कीिी दं र्ल होऊन अखेर प्रेतयात्रा एकदांिी बाहे र पडली. सवांच्या

तोंडावर एक प्रकारिा अपूवु उत्साह चदसत होता. इतकें लहान र्ूल वस्तुतः परड्यांति पुरण्यािी वचहवाट

र्ोडू न सदरील प्रेत वाजतर्ाजत थेट स्र्शानांत नेण्यािें ठरचवण्यांत आलें . सर्ारंभािा कायुक्रर् आचण
तत्संबध
ं ीं इतर र्ोष्ट नीटपणें ठरवून पार पाडण्यासाठीं प्रर्ुख नार्चरकांिी एक कचर्टी स्थापन करण्यांत

आली. त्या चदवशीं साऱया र्ांविें जेवणसुद्धां स्र्शानांति व्हावयािें ठरलें . उिर् पोशाख करून सवु लोक
स्र्शानाच्या रस्त्याला लार्ले . स्र्शानांत दु कानें, िहािीं हॉटे लें, पाळणे वर्ैरे प्रकारांिी जत्रेला
शोभण्यासारखी र्दी जर्ली होती. एका बाजूस कोल्हाट्यांिे व र्ारुड्यांिे खेळ िालले होते; दु सरीकडे

‘सजीव यर्पुरी’िे दे खावे चदसत होते. स्र्शानाशीं या र्ोष्टीिा चनकट संबध
ं लक्षांत घेतां, इतर प्रसंर्ीं

प्रेक्षकांिें स्र्शानवैराग्य दु णावल्यावांिून राचहलें नसतें; परंतु िालू सर्ारंभांत त्या र्ोष्टीनेंही र्नाला आनंदि
वाटत होता. बायकापोरांच्या चठकाणीं चवलक्षण हु रूप चदसून येत होता, चदवसाढवळया चठकचठकाणीं

आरास करण्यांत आली होती. र्ात्र र्ुलांनीं दु हेरी रांर्ेंत िालतांना प्रसंर्ोचित पद्यें म्हणण्यािी सूिना
एकानें कचर्टीपुढें आणण्यािा अधा उल्लेख कचरतांि अध्यक्षांनीं त्यािा चतथल्याचतथें र्ळा दाबून प्राण
घेतला. त्या र्ुलाच्या स्र्ारकासाठीं र्ोठा फंड चनर्ाण करण्यािें ठरून भराभर वर्ुण्यांिे आंकडे चह पडू ं

लार्ले . त्या चदवशीं र्ांवांत भांबूरावाखेरीज कुत्रेंसुद्धां राचहलें नाहीं. बायका आपलीं तान्हीं र्ुलें प्रेताच्या
पायावर घालीत होत्या. आजारी र्नु ष्ट्यांना र्ुलाच्या नांवानें अंर्ारा लावण्यांत येत होता. असो. अशा प्रकारें

सवु एकदांिे स्र्शानांत येऊन थडकले . कांहीं स्वयंसेवक खड्डा खणावयास लार्ले ; आचण शेवटिी र्ोठी
सभा भरून, कितूकाकांच्या अध्यक्षतेखालीं चवसूनाना बोलावयास उठले !

“ग्रार्बांधवहो, आज ज्या र्होत्सवाकचरतां आपण येथें जर्लों आहों त्यािी संपूणु र्ाचहती

आपणांपैकीं सवांस अथात् पोरें बाळें र्ी वर्ळीत आहे −आहे ि. आज बरे ि चदवसांनीं आपल्या र्ांवांत हा

पचहला प्रकार घडत आहें , कीं ज्याच्याबद्दल भांबूरावांिी कचवता नाहीं! (टाळयांिा प्रिंड कडकडाट) र्ी
पुन्हां म्हणतों कीं, आज भांबूरावच्या कचवतेच्या जािांतून र्ांवाला थोडी सोडवणूक चर्ळाली आहे ! हा

उत्कट लाभ आम्हांला र्ोरबांनीं चर्ळवून चदले ला आहे . त्याबद्दल आपली कृतज्ञताबुचद्ध व्यक्त करण्यासाठीं
तूतु र्ी हा हार आपणा सवांच्या परवानर्ीनें आचण र्ाझी खात्री आहे कीं, आपणां सवांच्या वतीने, र्ोरबांच्या

र्ळयांत घालतों. (टाळया. जयघोष. र्ोरबांच्या डोळयांतून या वेळीं आनंदाश्रूंच्या धारा वाहात होत्या.) चर्त्र
हो, या अचत आनंदाच्या, उत्कट हषाच्या या-को-कोण...तो...”
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चवसूनाना धाडकन् खालीं पडले . अध्यक्षांनीं डोळे पांढरे केले ! चदशा धुंद झाल्या! चदवसां उल्कापात

होऊं लार्ले ! अशचनपात सुरू झाला! कोण कोण तो? होय तोि—भांबूरावि तो! आचण त्याच्या हातांत तें

पाहा कार्दािें चिटोरें ! त्यांत दु सरें काय असणार? कचवता! एरवीं तो असा धापा टाकीत कशाला धांवत
सुटेल?

क्षणाधांत िोहींकडे पळापळ सुरू झाली. ज्याला चजकडे रस्ता फुटे ल चतकडे तो पळूं लार्ला! त्या

र्े लेल्या र्ुलानेंसुद्धां आपण होऊन आपल्या खड्वड्यांत दडी र्ारली! र्ाझ्याखेरीज त्या जार्ेवर कोणीही

उरलें नाहीं. जें स्थळ एका क्षणापूवीं आनंदी जनसंर्दानें र्जबजून र्ेलें होतें तेंि आतां एखाद्या
स्र्शानासारखें– हो, पण तें स्र्शानि होतें नाहीं का! असो.

लौकरि भांबूराव र्जजवळ येऊन उभा राचहला. र्ोरबांच्या र्ुलाच्या जन्र्र्रणाच्या एकरूप

प्रकाराप्रर्ाणेंि भांबूनें आपली कचवताही अचभन्न स्वरूपािी केले ली होती. कार्दाला लहान लहान उभ्या
र्ुरडी पाडू न ती कचवता चलचहले ली होती. सलर् वाितांि चतच्यांतून पुत्रप्राप्तीबद्दल अचभनंदनपर अथु

चनघून, कार्दाच्या र्ुरडी ओढतांि कांहीं शब्द फुटल्यार्ुळें तीि कचवता पुत्रहाचनचवषयक सांत्वनपर व्हावी
अशी भांबूिी योजना होती. आया एकि होती अचण कार्दाप्रर्ाणेंि अथािीचह बरीि ओढाताण करावी
लार्त होती; तथाचप, एकंदरींत भांबूच्या कल्पकतेिें कौतुक केल्यावांिून र्ला राहवलें नाहीं. वािकांच्या
अवलोकनासाठी हें यंत्र जसेंच्या तसें दे ण्यािा प्रयत्न केला आहे .

वंशतरुर्ूळ जळ तें बाळकरीं बहु त पाचहला भास।
हा तें सुख कां यर् घे बघुनी स्वर्ृहा र्तासु तनयास ॥ १ ॥
आंबेर्ोहर काय भाव? - असडी सिाचवसानें चदला ।
बोला; एकि र्ोष्ट हा र्ण चदला, आताि र्ोर्ाचजला ॥
जातों. र्ाल जरा पहा तर खरें ; भावांत सव्वीस घ्या ।
साडे पंस्च्वस द्या. हं घ्या. चकचतकसा? पल्ला. िला र्ाप घ्या ॥ १ ॥
उपरोक्त काव्य बाह्यतः जरी शादूु लचवक्रीचडतािा एक श्लोक आहे असें चदसतें तरी तें एका

व्यावहाचरक संभाषणांत पूणुपणें बसूं शकतें असें आम्हांस आढळू न आल्यावरून “धान्यधन्यक” या नांवाच्या

कचवते प्रर्ाणेंि भांबूरावािी ही एक र्ासले वाईक कतुबर्ारी असावी आचण कवींच्या कारखान्यांत या

कचवते िा कोठें तरी उपयोर् करण्यािा कै. र्डकऱयांिा उद्देश असावा असें आम्हांस वाटल्यार्ुळें प्रस्तुत
श्लोक वर चदला आहे . तो पूणुपणें एका र्द्य संवादांत खालीलप्रर्ाणें बसूं शकतो हें वािकांच्या लक्षांत
येईलि.

भांबूराव – आंबेर्ोहोर काय भाव?
िंाणे वाला – असडी सिाचवसानें चदला
भांबूराव – बोला; एकि र्ोष्ट.
िंाणे वाला – हा र्ण चदला, आिाि चदला र्ोर्ाचजला.
भांबूराव – जातों.
िंाणे वाला – र्ाल जरा पाहा तर खरे ि; भावांत सव्वीस घ्या.
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भांबूराव – साडे पंस्च्वस द्या.
िंाणे वाला – हं घ्या. चकचतकसा? (हवा)
भांबूराव –पल्ला.
िंाणे वाला –िला, र्ाप घ्या.
❧❧❧
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कवींचा कारखाना
कचवते च्या एकंदर बाबतींिा बाजार असा अवाढव्य आचण बेकार असल्यार्ुळें चकत्येकांच्या तत्संबध
ं ीं

कल्पना अर्दीं भरर्साट भटकत असल्यास त्यांत आियु कोणतें? कांहीं कांहीं लोकांच्या कल्पना तर
कल्पनेबाहे र एकेका बाजूकडे झुकले ल्या असतात. कोणाकोणाच्या र्तें जुन्या काळाच्या अलं कारांनी

कचवतादे वीला नटवून टाचकली कीं कवीिें कार् आटोपलें ; र्र् त्याि त्याि अलं कारांच्या सोईसाठीं आधींि
त्या चबिारीिे कान तांदूळ धुण्याच्या दु रडीसारखे आचण नाक सोनाराच्या तर ओढण्याच्या जंतरपट्टीसारखें

झाले लें असलें तर बेहेिर! कोणी नु सत्या र्णर्ात्रांिा ताळे बंद जर्ला कीं खूष असतात. या कद्रू लोकांच्या
चहशेबी आंकडे र्ोडीला कचवतेंत र्ुख्य र्ान चर्ळतो. उलटपक्षी, काहीं या बाबतींत इतक्या सढळ हातािे
असतात कीं र्णर्ात्रा म्हणजे त्यांच्या चखसर्णतींति नसतात. कवीच्या चनरंकुशत्वाच्या जोरावर हे र्ात्रांिी

र्ुळीं र्ात्राि िालूं दे त नाहींत. एखाद्या अडिणीच्या प्रसंर्ीं, र्ात्रांिा अचतशय सुकाळ झाला, तर त्यांतील
कांहीना कंसांत कोंडू न ठे वण्याला ककवा अचजबात एकीकडे वाळीत टाकण्यालाही हे कचव र्ार्ेंपुढें पाहात
नाहींत. आर्च्या र्ांवच्या हणम्यानें एका ईशभस्क्तपर कचवतेंत चर्त्रप्रेर्ाखातर धोंडभटाच्या कृष्ट्णाच्या
नांवािीं आद्याक्षरें साधण्याच्या प्रयत्नांत पुढील श्लोक तयार केला.
कृपाछत्र तूझें करी वृचष्ट दे वा।
(उ)ष्ट्णताप थीजेि कस्लाचह ते व्हां ॥
राजीव-अक्षा तूझे पाय (दाख)वयाला ।
[च ]वलं ब कां लावतोशी दयाळा ॥ १ ॥
दु सऱया िरणाच्या र्ाथीं बळें ि ‘उ’र्ारून कवीनें ष्ट्णकाराचद शब्दांिी र्रज भार्चवली आहे .

श्लोकािा चतसरा िरण नीट करण्यासाठीं कवीला दे वािा पाय र्ोडावा लार्ला आहे . या िरणानें दोन
अक्षरांिा फाजीलपणा पोटांत घातले ला आहे . प्रारंभींच्या सर्ासाच्याचह पोटावर पाय आलाि आहे . पचहल्या

िरणांतील छत्रािा वृष्टीशीं संबंधही कवीिें लौचककज्ञान दाखवीत आहे . इतक्या कष्टाच्या या ितुष्ट्पाद

कृतीनंतरही दे वानें दशुनाला चवलं ब लावावा हें र्ोठें ि आियु आहे ; कदाचित् चतसऱया िरणांतील
दु खापतीिाि हा पचरणार् असावा! असो. कांहींजणांना फक्त यर्क जर्ल्यानें काव्यचसद्धी झाल्यासारखी
वाटते. कचवते नें उठल्यासुटल्या

घारीचर्धाडांप्रर्ाणें–

िुकलों!–र्रुडाप्रर्ाणें

आकाशांत

भराऱया

र्ारण्यापेक्षां चिर्णीप्रर्ाणें जोडीजोडीनें पावलें टाकण्यालाि चशकावें, असा यांिा आग्रह असतो. एखादी
उत्कृष्ट कचवतासुद्धां चनयुर्क असली कीं चबनसलें ! चतच्यापेक्षां ‘काळा कविू कवडे पाय, उिर कविू पातालकू
जाय’ अशा र्ंत्रांति यांना कचवते िी खरी जादू चदसून आल्यास नवल नाहीं. कांहींना कचवते िे पंिप्राण
प्रत्येकीं प्रासाच्या एकएक अक्षरांति घुटर्ळत असल्यासारखे वाटत असतें. या दृष्टीनें पाहतां तारायंत्रांतील
‘कडकट्ट, कडकट्ट’ हें जर्ांतील अत्यंत सरस काव्य ठरतें. अशा सवलतीच्या दृष्टीनें कचवते कडे

पाहणारांसाठीं अर्दीं शेवटपयंत जावयािें असल्यास, ओळीच्या शेवटीं अशा॥ उभ्या रे घा असल्या म्हणजे

कचवता झाली असें सर्जणारांनाही वर्ळू न िालावयािें नाहीं. अथात् अशा अधुवटांना र्ात्र त्यांच्या इष्ट
लाभािा रस्ता दाखचवणें हें कोणािेंही कार्ि आहे . या लोकांनीं ‘नवनीता’सारखीं पुस्तकें सोडू न

अंकचलपींतील पावकी-चनर्की ककवा अंकर्चणतांतील रे घांिे अपूणांक पाहात बसण्यांति त्यांिें चवशेष चहत
होईल! वाक्यरिनेच्या साध्या चनयर्ांिी र्ोडतोड केल्यानें कचवता होते, असें र्ानणारांिी संख्याही कर्ी
नाही! इकडिा शब्द चतकडे , चतकडिा पलीकडे , पलीकडिा अलीकडे आचण अलीकडिा भलतीकडे ! या

पलीकडे कांहीं नाहीं! कचवतादे वी, कचवतासुंदरी म्हणजे केवळ अष्टावक्रा वाक्यरिना! शब्दांिी नु सती
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चफरवाचफरव करणाऱया या र्ाथेचफरूंना, चशस्तीनें िालणाऱया पलटणीच्या लढाईच्या ऐन भरांतल्या

हालिालींत अचण पेंढारी लोकांच्या उपजत दं र्लींत कांहींि फरक न चदसल्यास त्यांना दोष कोण दे णार?

पुण्याच्या रस्त्यांवरील पावसाळी चिखलांतून ब्राह्मणी जोडे घालू न जाणाऱया एखाद्या धकटर्णाच्या सावकाश
िालींत र्जर्चत आचण एखाद्या चतरळयाच्या स्वाभाचवक दृचष्टदोषांत कटाक्षांिी रर्णीयता या दृष्टीनें

पाहाणाराला चदसण्यािा पुष्ट्कळसा संभव आहे ! चभन्न चभन्न प्रकारच्या रसांिा पोष होण्यासाठीं चवचशष्ट
शब्दांिा वारे र्ाप नाि करण्याकडे ि कांहींजणांच्या र्नािा कल असतो. अशा कवींच्या चनरचनराळया

रसांच्या कचवता नाना ढं र्ांनीं ठु र्कत र्ुरडत असतात. वीररसपर कवनांतील आडदांड शब्द नवरात्रांतील
दर

पहांटेला

ितरकशर्ीपासून

‘बजरंर्बलीकी’करीत

बोकाळणाऱया

पुणेंकर

तालीर्बाजांप्रर्ाणें

धूर्धडाक्यानें आरडाओरड करीत धांवत असतात, तर करुण कचवतेंतील शब्दांिा थवा प्रेतयात्रा उरकून

परतले ल्या र्ुडदे फरासांप्रर्ाणें उदास वृिीनें िालले ला असतो. कांहीं लोकांनीं तर ठराचवक शब्दांनाि
कचवतेंत चशरण्यािी परवानर्ी चदले ली असते. हे शब्द बहु तेक संस्कृत भाषेंतील असतात. यार्ुळें र्राठी

कचवता संस्कृत होते, असें यांिें म्हणणें असतें आचण तें कांहीं खोटें नाहीं. अशा चकती तरी कचवता
आजचर्तीला पाहावयास सापडतील कीं, ज्यांच्यांत चरकार्टे कडीं पादपूरकेंसुद्धां थेट संस्कृतांतून
आचणल्यार्ुळें त्या कोणत्या भाषेंतल्या आहे त, यािा कोणालाि चनणुय करतां येणार नाहीं ! या र्ताच्या

र्ंडळीला र्ातृभाषेिे शब्द दु स्र्ानासारखे वाटत असतात. ‘बार्ेंत फुलें फुललीं’तरी यांना ‘पुष्ट्पांिा र्धुवास’

घेतां येत नाहीं. र्ार वाहणाऱया वाऱयाशींसुद्धां हे भांडत बसतील; पण र्ंदर्ंद वायूच्या भरांत र्ात्र यांिी हवी

तशी बडबड िालते. यांच्यांत पाणी नसल्यार्ुळें यांना ‘वाताच्या कूपांतील जलािा’ि उपयोर् करणें भार्
पडतें. खाण्याच्या कर्ीपणार्ुळें हे अन्नान्न करतील! याप्रर्ाणें र्राठी शब्दांशीं यांिा उभा दावा असतो.

र्राठी शब्दांचवषयींिा यांिा चतट्कारा पाचहला म्हणजे र्नाला र्ोठें आियु वाटतें. अथवा यांत आियु तरी
कसलें ! जेथें सहा कोटी र्ाणसांसारखीं र्ाणसें सर्ाजाच्या स्पशाला अपात्र ठरून पडलीं आहे त, ते थें
कचवतेला नालायक ठरले ल्या नु सत्या शब्दांिा कोण केवा!

❧❧❧
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माझ्या माहसकाचा खास अंक
मनसा दचहििं कायप िंै वमन्यच्च दचियेत्।
—संस्कृत सुभाचषत.
परर्े श्वराच्या या चवचवधचवषय चवश्वचवद्यालयांत प्राचणर्ात्राला आजन्र् अनु भवाच्या चशक्षणक्रर्ांतून

पसार व्हावें लार्त असतें. आचण या आयुव्यापी अभ्यासांत प्रत्येकाला चत्रकालाबाचधत सत्यांपैकीं कोठल्या
ना कोठल्या तरी प्रर्े यािा कृत्य चसद्धान्ताच्या स्वरूपानें यथाबुद्ध्या प्रत्यय येत असतो. कोणाला ‘सत्यर्े व
जयते नानृतम्’ या तत्त्वांतल्या सत्यािी सर्ज पडते तर कोणािी ‘नरो वा कुंजरो वा’ यासारख्या दु टप्पी

बोलण्यावांिन
ू जर्ांत चनभावणी होत नाहीं, अशी खातरजर्ा होत जाते. एकाला या हातावरिे झाडे या

हातावर दे ण्यािा खरे पणा हातीं येतो तर, दु सरा चित्रर्ुप्ताच्या खाते वहींत पुष्ट्कळदां िूकभूल होत
असल्याबद्दल चबनिूक टांिण करून ठे चवतो. याप्रर्ाणें प्रत्येकाला ह्या ना त्या तत्त्वािें अनु भवजन्य ज्ञान

चर्ळत असतें. परंतु त्यांतल्या त्यांत कांहीं सत्यतत्त्वें अशीं व्यापक स्वरूपािीं आहे त कीं, त्यांिा प्रत्यय
प्रत्येकाला उभ्या आयुष्ट्यांत एकदां तरी येतोि येतो. िालू ले खाच्या र्थळयावर चदले ल्या श्लोकांतील
सूत्रात्र्क सत्य हें असल्या सवुव्यापक तत्त्वांिें उिर् उदाहरण आहे . ‘आपण किचततों एक आचण दै व कचरतें

एक’ हा अनु भव आपणांपैकीं सवांना लहानर्ोठ्या, बऱयावाईट रूपानें आल्यावांिन
ू राहात नाहीं. आम्हां
पौवात्यांिें आचण पाचिर्ात्यांिें बहु तेक बाबतींत हटकून पूवुपचिर् असतें, परंतु या तत्त्वाच्या स्वीकारांत

त्यांिी आर्िी एकवाक्यता– बहु तेक एका शब्दांति— झाली आहे असें त्यांच्यांतील ‘Man proposes

God disposes’*[अथु– योचजतो र्नुष्ट्य घडचवतो ईश्वर. – बाळकरार्] या सूत्रावरून चदसून येतें. कधीं कधीं इच्छा
आचण चतिी तृस्प्त यांच्या पचरणार्स्वरूपांत इतका चवपयास चदसून येतो की, िांर्ल्या लोकोिर बुद्धीच्या

लोकांनासुद्धां त्यांिा कायुकारणभाव जर्चवतांना आपआपल्या र्तानु सारें, दै व, दे व, यदृच्छा ककवा

पूवुसंचित यांपक
ै ीं कशािा तरी हवाला दे ऊन र्ोकळीक करून घ्यावी लार्ते. र्ात्र हे इच्छे शीं चवसंर्त
असणारे पचरणार् सदै व चवघातक वळणािेि असतात अशांतला चनयर् नाहीं. वर सांचर्तले ल्या चभन्न नांवांनीं

ओळखली जाणारी ही अनोळखी शस्क्त इच्छे िी प्रवतुक होऊन र्ुणकाप्रर्ाणें इष्टफलािी वृचद्ध कचरते आचण
कधीं इच्छे ला चवरोधी भावानें भार्ून फलच्छे दार्ुळें असर्ाधानतेला कारण होते. कधीं कधीं तर

इच्छातृप्तीच्या प्रयत्नांना शून्यवृिीनें र्ुणून पचरणार्ाला अचजबात शून्याकार बनचवते. इच्छे च्या प्रयत्नांशीं
एकरूप होऊन चजतक्यास चततकीि फलप्रास्प्त करून चदल्यािीं उदाहरणें र्ात्र चवरळा पाहावयास
सांपडतात. तात्पयु, इच्छा व पूर्मत यांच्यांतील बेबनावाकडे शु भाशु भाच्या दृष्टीनें पाहावयािें नसून त्यांच्या
चवपयुस्त स्वरूपापुरतेंि बघावयािें असतें. टोपलीभर र्ासे धरण्यासाठीं टाचकले ल्या जाळयांत हर्े षा
कांटेकुटे येऊन कोळयालाही पोटांत कांटे भरण्यािी पाळी येत असते असें नाहीं; एखादे वेळीं टोपलीच्या

ऐवजीं दोन टोपल्या भरूनही र्ासे सांपडतील आचण एखादे वेळीं आंत कोंडले ल्या राक्षसासकट एखादा
हं डाि पाण्यांत सांपडू न कोळयािे घरांत पाण्याप्रर्ाणें पैसा खेळू लार्ेल. फक्त नेर्कें र्ाचर्तलें दान र्ात्र

पडत नाहीं. ‘केला संकल्प चसद्धीस’ र्ेल्यािीं उदाहरणें इतकीं तुरळक आढळू न येतात कीं, तसला
योर्ायोर् संसारांत अचभर्ाननीय र्ोष्टींत जर्ा करण्यािी र्नु ष्ट्यर्ात्रािी प्रवृचि होऊन बसली आहे . इच्छे िा
हे तु सत्स्वरूपािा असला म्हणजे तरी नेर्की फलप्रास्प्त होते अशांतलाही प्रकार नाहीं. अर्दीं ‘सत्यसंकल्प’
असला तरीही दातृपदीं साधुसंतांनीं ‘भर्वान’ योजून ठे चवले ला आढळतो. या बहु तांशीं चनरपवाद चनयर्ािीं
उदाहरणें पुराणांतून, इचतहासांतून व वतुर्ान पचरस्स्थतींतून हवीं चततकीं आढळू न येतील. स्राटफडु च्या

खाटकानें आपल्या पोराला नाटकर्ंडळींतून लावून दे तेवळ
े ीं र्नांतली पोराच्या उत्कट उत्कषाबद्दलिी
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भावी कल्पना रंर्भूर्ीवर तालांत नािण्यापलीकडे फारशी र्ेलेली नसेल; परंतु चिरंजीवांनीं सदतीस
नाटकें चलहू न जर्ांतल्या उिर्ोिर् नटांनाि नव्हे तर अर्दीं प्रौढतर् चवद्वानांनासुद्धां बेताल नािायला

लावून स्वतःला अक्षरशः चिरंजीवपदीं बसवून घेतलें . स्वतः र्ोल्डस्स्र्थ कवीिी र्नःप्रवृचि एखाद्या
पलटणींत जाण्यािी ककवा वैद्य होण्यािी असून त्याच्या आप्तांिी इच्छा त्याने धर्ोपदे शक हावें अशी होती;
परंतु चवचधले ख असा होता कीं, त्यानें ले खनकलें त जर्र्ान्य व्हावें! एका सदऱयाचनशीं रोजर्ारावर
धाडले ल्या वेननें र्ळकीं लकतरें धुण्याच्या साबूिें एखादें लहानसें तरी स्वतंत्र दु कान काढलें म्हणजे तृप्त

होणारी त्याच्या बापािी इच्छा, साऱया अर्े चरका खंडावर युरोपने उडचवले ले कशतोडे धुऊन टाकण्यासाठीं
दे शभूर्ीतफेनें यशस्वी वचकलात करणाऱया बेंजाचर्न फ्रांकचलननें चकती चवपयासानें पुरी केली बरें ! (इ.

सन) १७५० त, फोटु सेंट जॉजुच्या कारकुनी कोठडींत कोंडू न घेतले ल्या बॉबीला, भोंवतालच्या
कारकुनांना अडचवणारी एखादी चहशेबी िूक स्वतःला सोडचवतां येण्यांत आपल्या भावी उत्कषािी परर्सीर्ा

चदसत होती आचण सन १७५१ त राबटु क्लाईव्ह कसले ल्या सेनानीिी अडवणूक करणार, चत्रिनापल्लीिा
वेढा उठवून दे ऊन लॉडु क्लाईव्ह होण्याच्या पंथास लार्ला होता. आत्र्हत्त्या करण्यािे तीन प्रयत्न
करूनही त्याला ज्या आपल्या डोक्यांत नेर्की र्ोळी सोडतां आली नाही त्याि डोक्यांतून अल्पावकाशांत

शत्रूवर नेर्की र्ोलं दाजी करण्यािे चबनिूक हु कूर् चनघूं लार्ले . हबसाणांतून घर सोडू न कुठें तरी पोट
भरण्यासाठीं चनघाले ल्या बाळाजी चवश्वनाथांनीं परक्या प्रांतांत पेशवाईिें पद पटकावून सारा दे श आपल्या

कीतीनें भरून काचढला आचण त्यांच्या चतसऱया चपढींत रुर्शार्सारख्या परखंडांत भर्वा झेंडा

फडकचवण्यासाठीं चनघाले ले भाऊ घरच्याघरींि पानपताच्या र्दीत र्ातींत चर्ळाले . इंग्लं डवर राज्य
करण्यासाठीं आपल्या नांवािीं नाणीं पाडू न र्ोकळा झाले ला नेपोचलयन इंग्लं डिा कैदी या नात्यानें र्रण
पावला. आदले

चदवशीं संसारसुखाच्या भावी कल्पनांत र्ुंर्ले ल्या नारायणानें ‘सावधान’ शब्द

ऐकल्यायबरोबर उत्सुकते नें अक्षता हातांत घेऊन उभे असले ल्या आप्ते ष्टांच्या हातावर तुरी दे ऊन संसाराला

वाटाण्याच्या अक्षता चदल्या. पुढील आयुष्ट्यक्रर्ि नव्हे ; पण नांवसुद्धां बदलू न रार्दासरूपानें ब्रह्मिारी

र्ंडळांत अग्रेसरत्व चर्ळचवलें . खानदे शांतल्या काशीरावदादांना आपल्या र्ोपाळाला नांवाप्रर्ाणें घरिीं िार
र्ुरेंढोरें कशींबशीं वळतां आलीं म्हणजे चर्ळचवली असें वाटत होतें; परंतु वरच्या उदाहरणाप्रर्ाणेंि

र्ोपाळािा पूवाश्रर् नांवाप्रर्ाणेंि नापिा होऊन, बडोद्यािे तख्तनशीन प्रभु, श्रीर्ंत सरकार सेनाखासखेल

सर्शेरबहाद्दर श्रीसयाजीराव मिाराज लक्षावचध लोकांिे पोकशदे होऊन व असंख्य चनरक्षर नरांिे नारायण
करून आपल्या अंर्च्या अलौचकक र्ुणांर्ुळें अचखल भारतवषांतल्या र्ोठर्ोठ्या नार्धारकांनाही आज
आदशुभत
ू होऊन बसले ले आपण डोळयांनीं पाहात आहों. धाकट्या रघूला कोंकणांतून नेऊन िार अक्षरें
चशकचवल्यावर स्कूल फायनलच्या परीक्षेस बसचवणारी त्यांच्या कवेप्रभृचत चहतकितकांिी इच्छा, फार झालें

तर, रघुनाथाला तो परीक्षा पसार होऊन, एखाद्या हचपसात ‘अंब्ली ऐण्ड चरस्पेक्टफुली’ उभे राहण्यांत
वीसतीस रुपये ककर्तीिें यश चर्ळचवतांना पाहू न तृप्त झाली असती!– दै वयोर् चनराळा होता. तत्कालीन
राणीसाहे बांच्या राजर्ुकुटांत इंग्रजी अलं कारांर्ध्यें अग्रस्थानीं िर्कणाऱया कहदु स्थानी चहऱयाप्रर्ाणेंि,
केंचब्रजच्या शारदादे वीच्या यशोर्ुकुटांत खचिले ल्या चवद्वद्रत्नांत अग्रेसरत्वानें लकाकून, र्े कॉले सारख्या

अहं र्न्यांनीं आर्च्या र्ातृभर्
ू ीच्या नांवावर आचणले ली चनबुुद्धपणािी नसती काळोखी आपल्या ते जानें पार
घालचवणारा कहदु स्थानच्या बुचद्धवैभवािा कोचहनूर, सीचनयर रँग्लर, चवद्यार्ृतािें अन्नसत्र होऊन बसले ल्या
व र्हाराष्ट्रीय कतुबर्ारीिें कौतुक म्हणून र्ाजले ल्या फरग्यूसन कॉले जांि अर्दीं अल्पवयांत प्रर्ुखपदीं
बसणारे हप्रग्न्सपॉल परांजपे, ने क नामिंार गव्िनप रसाहे बांच्या खु िीला खु िी चभडवून बसले ले नामिंार
परांजपे

[नार्दारांिा भावी उत्कषु नर्ूद करण्यासाठीं वािकांिी नम्रपणें परवानर्ी घेऊन र्ी वरील जार्ा र्ोकळी ठे वीत आहें . परर्ेश्वर ही

र्ानािी सोपानपरंपरा आर्च्या अपेक्षेपेक्षांही उत्कषुकर रीतीनें रिून काढू न नार्दारांना चतिा उपभोर् घेण्यासाठीं चनरार्य दीघायु दे वो !]
नार्दारांबद्दल अत्यंत अचभर्ान बाळर्णारा

—बाळकराम

अनु क्रम

या चसद्धान्तािी भूचर्तीच्या एखाद्या चसद्धान्तासारखी सत्यता पटवून दे त आहे त! र्चहना एकदोन

रुपयांसाठीं पूना चजर्खान्याच्या पटांर्णावर इकडिे िेंडू कसे तरी चतकडे टाकण्यासाठीं साहे बांसर्ोर
सारखें नािणाच्या िांभाराच्या पोरानें चतथल्या र्ुकादर्ांत भावी आशादृष्टीनें काय पाचहलें असेल! आचण
परवांच्या चवलायती पटांर्णावर आपले िेंडू टाकण्यािें कौशल्य पाहू न नािणाऱया साहे बांत श्रीयुत पी. बालू

यांनीं काय पाचहलें असेंल! र्ाझ्या चसद्धान्तािी सत्यता! अर्दीं परवांिीि र्ोष्ट घ्या! मरिू म शेठ चुनीलाल
सरै य्या यांिी धंदा करण्यािी सुरुवात व शेवट हीं दोन्हीं अकस्ल्पत चवचधघटनेिीि साक्ष दे तील. एल्. एम्.

एस्. च्या परीक्षेस ते बसले असतील त्या वेळीं उघड उघड डॉक्टरी करण्यािी त्यांिी इच्छा असली पाचहजे;

परंतु त्यांनीं धंदा केला पतपेढीिा! अखेरीस स्पीसी बँकेिी इभ्रत न्यायाच्या अदालतींत शहाजोर् दाखवून
बाहे र पडल्यावर त्या चदवशीं भार्ीवाल्या लोकांनीं त्यांच्या र्ळयांत हार घातला त्या वेळीं त्यांना

भचवष्ट्यकाळािी काय कल्पना झाली असेल बरें ! दु सऱयाि चदवशीं काळानें त्यांच्या र्ळयांत इतका जोरािा
फांसा घातला कीं, त्याच्या आवळीनें त्यांच्या भार्ीवाल्या दोस्तांनाही र्ळफांस बसल्यासारखें झालें !
यजर्ानािे पाय धुण्यासाठीं र्ान वांकवून पाणी ओततांना रार्ा शार्ीदु धन्याच्या कानांतल्या

िौकड्यांसारखा चदसणारा खोट्या र्ोत्यांिा िौकडा चर्ळाल्यानेंही खूष झाला असता; आचण त्या
यजर्ानाच्याही यजर्ानाला

पापक्षालनाथु डोकें

र्ारण्यािी

चशक्षा

फर्ाचवणाऱया रार्शास्त्र्यांनीं,

लांिलु िपतीखातर पायांपुढें लोटांर्ण घालणाऱया कुबेरभांडारावरही लाथ र्ाचरली !—

अशा प्रकारें उदाहरणांिी चशरर्णती करावयािा आणखी प्रयत्न करूं लार्ल्यास ले खािें र्ूळिें

योचजले लें स्वरूप बदलू न भलत्या पयुवसनार्ुळें तोचह या चवधानाच्या सत्यते िें एक उदाहरण होउन बसेल!

वस्तुतः वरील तत्त्वाच्या सर्थुनासाठीं लांबलांबच्या उदाहरणांिी र्रजि नव्हती; आजवर आपण तयार
केले ल्या र्नोरथांना आधीं आंखले ल्या र्ार्ापासून चकतीकदां व कसकशा रीतींनीं िळावें लार्लें व त्यांपक
ै ीं

चकतीकांनीं नेर्का र्ुक्कार्ािा पल्ला र्ांठला यािी वािकांनीं आपापल्या र्नाशीं प्रांजळपणें िौकशी केली तर
घरबसल्याि या चसद्धान्ताच्या सत्यते िी सहज साक्ष पटण्यासारखी आहे . फार कशाला, र्ाझ्या कंपूंतल्या
कतबूनाना वर्ैरे र्ंडळींच्या लहानपणच्या इच्छा व हल्लींिी वस्तुस्स्थचत परस्परांशीं ताडू न पाहतांि वरील
चवधानािा पटकन् पडताळा पडे ल. संन्यस्त वृिीनें आश्रर् बांधून र्ाई, म्हशी वर्ैरे जनावरांना पोटच्या

पोराप्रर्ाणें वार्वून दाखवून पूवीच्या ऋषींिी या युर्ांत साक्ष पटचवण्यािी इच्छा करणारा आर्िा भांबूराव
पंिचवशीच्या आंति संसाराच्या लबेद्यानें काहू न जाऊन हल्लीं पोटच्या पोरांना र्ात्र जनावरांप्रर्ाणें

झोडपतांना चदसून येतो. कतबूनानािी लहानपणिी स्वर्त कल्पना ‘फारीष्ट रोणर्ाडु ’ होऊन आर्च्या

र्ांवालर्तच्या डोंर्रावरून खाकी पोषाखांत भटकावें आचण कुणब्यार्ाळयािे चवळे कोयते जप्त करून
र्ांविीं र्ुरें कोंडवाड्यांत नेऊन र्ुदरावीं ही होती; पण ऐन उर्े दीच्या वयांत हातापायांिे सांधे धरल्यार्ुळें
घरकोंबड्याप्रर्ाणें स्वतःला कोंडू न घेऊन रखरखले लीं रत्नें पायाखालीं तुडचवण्यािी हौस त्यांना र्रर्
चनर्ुड
ु ीच्या पाल्यानें पाय शेकण्यावरि कैक चदवस भार्वीत बसावें लार्लें ; आचण संचधवातानें आयत्या वेळीं

अशी संचध साधल्यार्ुळें पुढें त्यांना कायर्िा र्ृहस्थाश्रर् स्वीकारणें भार् परत र्ेलें. चबिाऱया आबाभटजींच्या

चनराशेिा चवषय तर कतऱहाइताच्याही डोळयांना पाणी आणण्यासारखा आहे . पेशवाईच्या पळत्या पावकांत
पापड लोणिीं, िटण्या-कोकशचबरी िारून कांहीं लोकांनीं ब्राह्मण बादशहाजवळू न र्ांवच्या र्ांव इनार्
चर्ळचवल्याच्या र्ोष्टी ऐकून आबांच्या तत्कालीन पूवुजानें र्ोठ्या कुसराईनें कांद्यािीं भजीं व लसणीिी

िटणी तयार करून पुण्याच्या सदरे ला नेली. परंतु त्या अकले च्या कांद्यानें ते पदाथु आपल्या र्ांवींि तयार

करून पुण्यापयंत नेल्यार्ुळें प्रवासाच्या शेवटीं भज्यांना र्ोटे ला लावावयाच्या कातडी चठर्ळांिें वातड
स्वरूप प्राप्त झालें व िटणीिा र्ोळा कडु ईच्या पेंडीसारखा ककवा आजकाल जु नाट पेवांच्या कोठारांतून
सांडणाऱया दाण्यांच्या खडप्यांसारखा चदसूं लार्ला होता. चशवाय जोशीवृचि करीत असूनही त्या आंधळयानें

अनु क्रम

त्या चदवशीं एकादशी होती हें पाहण्याइतकीसुद्धां दू रदृचष्ट ते पदाथु नजर कचरतांना वापरली नाहीं. अशा

एकंदर प्रकारार्ुळें खवळू न जाचतवंत बादशहावरही ताण करणाऱया ब्राह्मण बादशहांनीं तलवारीनें न

तुटण्यासारखीं भजीं करण्यािी कल्पना काढणारें तें डोकेंि तलवारीनें धडापासून वेर्ळें केलें ! (ऐचतहाचसक

पुराव्यािी अठरा अक्षौचहणी सेना डोळयांसर्ोर असतांही आबाभटजींिें घराणें पेशवाई बुडण्यािें कारण
सदरील ब्रह्महत्त्येच्या पातकांत आहे असें आग्रही श्रद्धे नें आजतार्ाईत प्रचतपाचदत आलें आहे .) पूवुज
र्जकुरांिी ही अपुरी राचहले ली आशा तडीस नेण्यािा त्याच्या कपडदानािे वेळीं सवु सकपडांनीं संकल्प
केला; आचण आबाभटजींच्या बाळपणच्या आशेिा उर्र्ही याि संकल्पापासून झाले ला होता. अथात्

पेशवाई बुडाल्यार्ुळें व इंग्रजींत र्ांवें इनार् दे ण्यािी वचहवाट नसल्यार्ुळें, आबांच्या या आनु वचं शक
प्रचतज्ञेंतून वैचशष्ट्ट्य नाहींसें होऊन चतला राज्यकत्यांकडू न कांहींतरी बचक्षस चर्ळवावयािें हें सार्ान्य स्वरूप

प्रास होणें अर्दीं अपचरहायु होतें. आजीच्या तोडू न पूवुजांच्या पराक्रर्ाच्या र्ोष्टी ऐकतांना आर्च्या
छोटे खानी आबानें आपल्या चिर्ुकल्या र्नांत ही पूवुप्रचतज्ञा शेवटास नेण्यािा चनधार केला आचण एवं प्रकारें

‘कले कटरा’च्या ककवा चनदान ‘फष्टा’च्या तरी भटारखान्यांत दे शी बुटणेरािी जार्ा पटकावावयािी, त्याला

कांद्यािीं भजीं व लसणीिी िटणी िारून त्याच्याकडू न कांहींतरी बचक्षस उपटावयािें ही आबाभटजींिी

लहानपणिी र्हिर् र्नीषा होऊन बसली होती! परंतु लौकरि र्ांविें जोशीपण र्ळयांत पडल्यार्ुळें
आबािी बालकल्पना जार्च्याजार्ींि र्ावळू न र्ेली.

सदरहू र्ोष्ट चलचहतांना र्ी नु कत्याि घडले ल्या एका रजपूत घराण्याच्या ऐचतहाचसक कथेिेंि

सार्ाचजक रूपांतर करीत आहे असें कोणास वाटण्यािा संर्व आहे ! एका नांवाजले ल्या रजपूत घराण्याच्या

प्रतापशाली पूवुजानें अशीि चदल्ली शहरावर तोफ लावून आपलें चनशाण उभारल्याखेरीज त्या शहरांत
पाऊल टाकावयािे नाहीं अशी प्रचतज्ञा र्ुसलर्ानी अर्दानींत केली होती. परवां चदल्ली-दरबारच्या वेळीं
सदरील घराण्यांतील चवद्यर्ान राजकबड्यास त्या सर्ारंभाप्रीत्यथु तो चनचषद्ध नर्रप्रवेश करण्यािी पाळी
आल्यार्ुळें, आपल्या पूवुजप्रचतज्ञेस जार्ून त्या नरकसहानें, चदल्ली शहरच्या रोखानें नु सती नांवापुरती
वायबारािी तोफ उडवून र्र् आंत प्रवेश करण्यािी परवानर्ी चर्ळण्यासाठीं इंग्रज सरकारांकडे तहािें

बोलणें सुरू केल्यािें बहु श्रुत वािकाच्या लक्षांत असेलि! आपल्या आवांक्याबाहे र भडाभड प्रचतज्ञा
करणाऱया या नरवीरानेंि र्ोंर्लांच्या हातीं र्ेलेली आपली राजधानी स्वाधीन होईपयंत तृणशय्येवर

चनजण्यािी, पणुकुचटकेंत राहण्यािी व कदान्न खाण्यािी अशीि आणखी एक जीवाअर्ोिर प्रचतज्ञा करून

ठे चवली होती. हीही चनष्ट्फळते र्ुळें आजतार्ाईत उपचरचनर्मदष्ट राजघराण्याला वंशपरंपरे नें बाधत
असल्याकारणानें, वर सांचर्तले ले भीष्ट्र्ािायु आपल्या र्ुडघ्याएवढ्ा र्ऊ चबछान्याखालीं एक र्वतािी

काडी ठे वण्यािा, सातर्जली वाड्याच्या टाळक्यावर र्वताच्या पेंढीिा तुरा बांधण्यािा व पंिपक्वान्नांिें ताट
साफ केल्यावर शेवटीं भाकरीच्या तुकड्यानें र्ुखशुचद्ध करण्यािा पचरपाठ िालवीत असल्यािेंही पुष्ट्कळांना
ठाऊक असेलि. सदरील र्ोष्टीवरूनि र्ी आबाभटजींिी कहाणी रिून सांर्त आहें असें कांहीं वािकांस
वाटण्यािा संभव आहे ; परंतु अशा शंकेखोर वािकांनीं “इचतहासािी हर्े ष पुनरावृचि होत असते” (History

repeats itself) हें तत्व लक्षांत ठे वावे. र्ोंर्ली ककवा ब्राह्मणी सिेच्या भरांत केले ल्या प्रचतज्ञा इंग्रजी

अर्लांत चनजीवपणानें चनस्तरीत बसण्यािा प्रकार आर्च्या इकडे तरी अर्दीं नवीन नाहीं खास!

रार्ावतारीं (अचह ककवा र्चह–) रावणाच्या कुटु ं बाला फसचवल्याबद्दल भर्वंतानें कृष्ट्णावतारीं प्रायचित
भोर्ल्यािें पुराणप्रचसद्धि आहे . असो. याप्रर्ाणें आबाभटजींिी बालपणािी आशा वस्तुस्स्थतींत अवतरली
नाहीं. खु द्द र्ाझी चनराशा कोणत्या प्रकारिी झाली हें र्ाझ्या ‘स्वयंपाकघरांतील र्ोष्टीं’च्या वािकांना तरी

आठवत असेलि. एखाद्या कॉले जांतल्या रे चसडे न्सी क्लबािा र्ुख्य स्वयंपाकी होण्यािा ककवा साधल्यास

स्वतंत्र खाणावळ काढण्यािा र्ाझा र्ुख्य हे तु होता हें सांर्ण्यािें कारण नाहीं. चशवाय, लहानपणीं कांहीं
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क्षणभंर्ुर पोट-हे तुही होतेि. कडकलक्षर्ीिा डोल्हारा वार्वून, सवांर्ावर जु न्या काळच्या राजांप्रर्ाणें झर्ा
िढवून, कपाळभर भला खांसा र्ळवट भरून, लांबलिक केंस अस्ताव्यस्त पसरून व आपल्या अंर्ाभोंवतीं

फडाफड कोरडे उडवून, आळींतल्या बायकापोरांिी दाणादाण करून सोडण्यािी र्ाझी अर्दीं
लहानपणिी हौस होती. पुढें कांहीं चदवसांनी हातांत चहरवा कंदील ककवा बाव्हटा घेऊन ‘ठे शणावर’

र्ोठर्ोठ्यानें ‘ओराईट’ म्हणत येरझारा घालणारा ‘पोटर’ होण्याकडे र्ाझ्या र्नािा कल झुकला. दै वािी

जराशी थप्पड बसतांि तोचह नाहींसा होऊन, र्ाझ्या भावी इच्छर्य चित्राला सकुशींतल्या चवदू षकािें र्ंभीर
स्वरूप प्राप्त झालें . याप्रर्ाणें अनेक बुडबुडे उत्पन्न झाले व लयाला र्ेले. तत्राप, एवढी र्ोष्ट र्ात्र चनर्मववाद
आहे कीं, या प्रकारिी एखादी आर्ंतुक इच्छा येऊन र्ेली म्हणजे र्ाझी स्वयंपाकी होण्यािी इच्छा हर्े षा

दु प्पट जोरानें उठाव घेत असे. परंतु बाबांिा हे कडपणार्ुळें या आशेिी चनराशा होऊन र्ाझें आनु वचं शक
शहाणपण केवळ लाक्षचणक अथानेंि धुळींत कसें र्ेलें हें वािकांना दु सऱयांदा सांर्त बसण्यािी कांहीं जरूर
नाहीं. तात्पयु, ‘र्नसा किचततं कायु दै वर्न्यच्च कितयेत्’ हें तत्त्व आपणांस नेहर्ीं खरें ठरले लें भल्याबुऱया
स्वरूपांत पाहावयास सापडतें. कर्ांिें कवदान कांहीं तरी अघचटत असतें! साहे बाच्या बबरजीखान्यांत

अष्टौप्रहार कांदे चिरीत बसल्यार्ुळें डोळयाला सारखें पाणी येत असावें ही आबाभटजींिी इच्छा आचण
जोशीवृिीर्ुळें उभ्या वषांत एखाददु सऱयावेळीं िोरूनर्ारूनसुद्धां कांद्यालसणािी र्ांठ र्ोठ्या र्ुस्ष्ट्कलीनें

पडू न एरवीं कांदे न कापल्यार्ुळें त्यांच्या डोळयािें पाणी खळूं नये हा चतिा शेवट व्हावा; आकाशाशीं र्ोष्टी
सांर्णाया डोंर्रांच्या र्ाथयािी जंर्लतोड करण्यािें आपल्या हु कर्तींत ठे वण्यािी ज्यांिी र्हत्त्वाकांक्षा त्या

कनबूनानांना स्वतःच्या र्ाथयावरिी जंर्लतोड करण्यासाठीं र्ान वांकवून न्हाव्याच्या पायांवर डोकें ठे वायिा

प्रसंर् यावा आचण क्लबिा आिारी ककवा खाणावळीिा र्ालक या नात्याने चवद्यार्मथदशेंतल्या भावी
र्ुन्सफ-र्ार्ले दारांच्याही पोटापाण्यािी कळजी करूं पाहणाऱया बाळकरार्ाला केवळ स्वतःच्याि

पोटाखातर र्ूळिें नांव घालवून एखाद्या र्ाचसकासाठीं खडे घाशी केल्यार्ुळें हास्यास्पद होणें भार् पडावें या
प्रकाराला काय म्हणावें? कमपणो गिना गहििः।

वरीलसूत्रातील सत्य जवळ जवळ एखाद्या प्रत्यक्ष-प्रर्ाणाइकेंि स्वयंचसद्ध असतांही त्याच्या

चवशदीकरणासाठीं बसूच्या बीजर्चणतांत साध्या उपपिीसाठीं रे टून उदहरणें दे ण्यांत चदसून येणारी सढळ
हातािी कंटाळवाणी उदारता चर्रचवण्याला हे तु एवढाि आहे कीं, प्रस्तुत सूत्र एखाद्या म्युचनचसपाचलटीच्या

र्ेंबरलाही सांर्ोपांर् सर्जून यावें आचण या सत्याच्या जाळयांत सांपडले ल्या सावजाला कोणीही उपहासािे
खडे र्ारण्याइतकी अनु दारता दाखवूं नये. इतके उघड उघड सांचर्तल्यानंतर, र्ला खात्रीिी आशा आहे

कीं, थोड्या चदवसांपूवीं एखादें सवुर्ान्य र्ाचसक पुस्तक अबाचधत िालवून दाखचवणे हें आर्िें ‘र्नास
किचततर्े कं’ असून ‘दै वर्न्यत्र कितयेत्’ या प्रेस आक्टान्वयें, सदरहु काल्पचनक र्ाचसकािा एकही अंक

आर्च्याकडू न बाहे र पडला नाहीं. हें आर्च्या कंपूिें र्ुचपत जाहीर केलें तर आर्च्या अकले च्या या
प्रदशुनाच्या स्वार्ताथु र्ाझे सहृदय वािक हस्तीदं ती कार्िें प्रदशुन उघडणार नाहींत. सदर र्ाचसक
काढण्यािा बेत करण्यांत व अखेर तें न काढण्यांत वरील सूत्रांतील दोन्ही कलर्ांिीं कारणें सांपडू न येणार

आहे त. कल्पक र्नािा जोरकसपणा व आपल्या सार्ान्य र्नािी दु बळीक या दोन चवरोधी र्ुणांर्ुळें आपण

कोणत्याही र्ोष्टीला ‘र्नसा किचततं’ या कोटींत आणीत असतों; व आपल्या अंर्ीं दृढचनियािा पुरा अभाव
असल्यार्ुळें आपल्या किचतले ल्या बाबतींत ढवळाढवळ करावयाला दै वाला सवड सांपडत असते! एखादी
र्ोष्ट करण्याचवषयींिी आपली हौस, ती वेड्यावांकड्या रूपांतचह चसद्धीस न नेतां येण्याजोर्ें आपले

तचद्वषयक अज्ञान व त्या अज्ञानािें आपल्याला पूणु अज्ञान या त्रयीिाही, आपल्या र्नांत भलतीि इच्छा

उत्पन्न करून दे ऊन चतिी पयावसानानें पूतुता करण्यांत उपयोर् होत असतो. आपल्या अज्ञानापेक्षां आपल्या

अज्ञानाबद्दलिें अज्ञानि आपल्याला जास्त नडत असतें. चवश्वांतल्या प्रिंड घडार्ोडींिें यथातथय ज्ञान
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होण्यासाठीं जी चवलक्षण शस्क्त आपण खिु करीत असतों चतिा अर्दीं दु लुक्ष करण्याइतका अंश जरी

आपण स्वतःिें सम्यग्ज्ञान करून घेण्याकडे वापरूं लार्लों तर हें ि दु ःखपूणु जर् एकदर् सुखािें र्ाहे रघर
होऊन बसेल! जर्ांत कार् आहे व कार्करीही आहे त; पण योजकः तत्र दु लुभः! चिकणर्ातीिा र्ोळा व

एक लांकडािा तुकडा, एवढ्ा सार्ग्रींतून भात चशजचवण्यािें एक भांडें व कुत्रें हांकलण्यासाठीं एक छडी
करावयािी असल्यास तुर्च्या आर्च्यापैकीं शेंकडा नव्याण्णव योजक आपल्या उपजत अप्रयोजकते ला
अनु सरून त्या लांकडािे लहान लहान तुकडे िकत्यांप्रर्ाणें एकर्े कांशीं र्ोठ्या कुशलतेनें व प्रयासानें

जोडू न एक कसेंबसें भांडे व चततक्याि प्रयासानें त्या चिकणर्ातीिी कशीबशी काठी चनर्ाण करतील आचण
शेवटीं कुत्र्यावर उर्ारतांि काठीिा तुकडा पडले ला पाहू न व या क्षणावधींत चतकडे िुलीवर ठे चवले लें तें

लांकडी भांडें जळू न र्ेलेलें पाहू न, इतक्या प्रयासािी अशी राखाडी झाल्यार्ुळें दै वालाि दोष दे त बसतील!

याप्रर्ाणें कायाशीं दे हभावानें चिकटू न राहणाऱया सर्वाचय कारणािी चनवड कचरतांना, चवसांव्याच्या
चठकाणीं र्ृतासाठीं अश्र्ा उिलण्याइतकी सारासार बुचद्ध दाखवून, असर्वाचय कारणासाठीं र्ात्र आपण
र्ृतांिें प्रेत चतरडीवर बांधण्यापेक्षांही जास्त नेटािी सव्यवस्था वापरीत असतो.

र्ाचसक पुस्तक काढण्याच्या कल्पनेिा आर्च्या डोक्यांत जन्र् कसा झाला हें प्रथर् सांर्न
ू नंतर

चतिी उिरचक्रया उरकून घेईन. अनु करण हा र्नु ष्ट्यजातीिा र्ोठ्यांत र्ोठा र्ुण ककवा दोष आहे !
याच्याइतका व्यापक र्नु ष्ट्यधर्ु दु सरा कोणताि नाहीं. अथात् दे हधर्ाखेरीज-कोणताि नाहीं असें म्हटलें

तर खात्रीनें अचतव्यास्प्त होणार नाहीं. र्नु ष्ट्यािी उत्पचि र्ाकडापासून आहे हें दाखचवण्यासाठीं कुशाग्र

बुद्धीिा डार्मवन ‘ऑचरचजन ऑफ स्पीसीस’ या पुस्तकांत चदसून येणारी अवाढव्य खटपट करीत बसला ही
त्यानें शोचधले ल्या उत्क्रास्न्ततत्त्वापेक्षांही चवशेष आियािी र्ोष्ट आहे ! र्ाकडांच्या अंर्ीं असले ला

अनु करणरूप र्ुख्य र्ुण आबालवृद्ध र्नु ष्ट्यांच्याही चठकाणीं चकती प्रािुयानें चदसून येतो याच्यावर नु सती

धांवती नजर टाकली तरीसुद्धां अर्दीं हटवादी र्नु ष्ट्यालाही र्नु ष्ट्यर्कुटांिा जन्यजनक संबंध कबूल
करावा लार्ेल. जर्ांतल्या लक्षावचध घडार्ोडींकडे पाहतांक्षणींि त्यांच्या आचदभूत एकंस्थानापुरती
कल्पकता असून पुढील शून्यांच्या पलटणींत त्याि ककर्तीच्या अनु कृतींिी भरती झाले ली असल्यािें

कोणाच्याही िटकन् ध्यानांत येईल. (सृचष्टरूप अजस्र पुस्तकांत आपण नेहर्ीं कर्ीअचधक प्रर्ाणानें

स्थलकालपात्रे बदलू न, ‘टोपीवाला आचण र्ाकडें ’ हीि र्ोष्ट वािीत आहों असें र्ार्मर्क वािकांच्या लक्षांत

आल्यावांिून राहणार नाहीं.) एखाद्याला एखाद्या र्ोष्टींत यश येतेंसें चदसूं लार्तांि सवुत्र त्याच्या नकला
सुरू होतात; अथात् या नकला बाह्यांर्ापुरत्याि असतात हें सांर्णें नकोि. कोणत्याही प्रथर्पुरुषाला

यशस्वी होण्याला ज्या चनसर्ुदि ककवा चनसर्ुदि व पुढें प्रयासानें पचरणत केले ल्या र्ोष्टी कारणीभूत

होतात, त्यांिें अनु करण र्ात्र कधीं होत नाहीं, ककबहु ना होणें शक्य नसतें म्हटलें तरी िाले ल. कुठें ही आचण
केव्हांही पाहा, एक र्ोर नािूं लार्तांि चकर्ानपक्षीं नऊशें नव्याण्णव लांडोरींच्या नािासाठीं वेडेंवांकडें

अंर्ण चरकार्ें ठे वावेंि लार्तें! अंर्ण र्ूळिें वेडेंवांकडें नसलें तरी नािणाऱयांच्या कतुबर्ारीर्ुळें
त्याच्याभोंवती नसता वांकडे पणा तरी येतोि येतो. सेनसेनशीं तोंड दे ऊन लोक चवसांवतात न चवसांवतात
तोंि त्यांच्या तोंडावर जीनतानिा र्ोळीबार सुरू झाला; (काल परवांना हातातोडाशीं येण्याजोर्ा झाले ला

सेशीनतान हा याि जपानी घराण्यांतला चतसरा पुरुष होय; अद्याप यािी आर्िी तशी तोंडओळख झाले ली

नाहीं! या धतीच्या कहदु स्थानी भावी र्ोळकासाठीं ‘चकन्तान्’ हें नांव अजून चरकार्ें आहे .) आतंकचनग्रह

र्ोळयांिी रुग्णांच्या वतीनें पचहली फैर झाडू न काळािी थोडी चपच्छे हाट झाली नसेल तोंि काळाच्या
बाजूनें,

वैद्यनाभधारी

त्याच्या

हजारों

दू तांनीं

रोग्यांवर

र्ोलं दाजी

सुरू

केली.

आंजल्यास

आयुर्हौषधालयािा नु सता पायासुद्धां नीट बसला नाहीं, इतक्यांत तळकोंकणच्या कैक र्ांवांनीं

आयुधन्वन्तरीप्रीत्यथु वारावरच्या इर्ारतीिा कळस उठवून चदला! रंर्भूर्ीवर तुकारार्ानें ब्रह्मानंदीं टाळी

अनु क्रम

लावतांि, प्रेक्षकांनीही टाळीला टाळी चर्ळचवले ली पाहू न, ज्ञानेश्वर-नार्दे वांसारख्या ईश्वरर्ान्य
साधूपासून

कानफाट्या

र्ोसाव्यापयंत

प्रत्येकाला

चर्रजेच्या

चर्रासाहे बासर्ोर

हचजरी

दे णाऱया

र्ुचणजनाइतक्या अर्त्यानें एकेकदां रंर्दे वते ला खडी तालीर् दे ऊन जावें लार्लें . राणा भीर्दे वाच्या
आरोळीबरोबर प्रेक्षकांनाही आनंदाचतशयानें ओरडतांना ऐकल्यावर रणांर्णावर पडले ल्या संवु राजस्थानी
र्ुडद्यांनीं आजापणजांिीं वैरें साधण्यासाठीं, अंर्रख्यािे बंद तडातड तोडण्यासाठीं, स्वर्ािीं कपाटें

फोडण्यासाठीं व कानठाळया बसचवणाऱया आवाजांत चत्रवार ‘सूड, सूड, सूड’ घेण्यासाठीं रंर्भूर्ीवर

जोरांिी कवाईत दाखचवली. र्हाराष्ट्र रंर्भूर्ीला ललार्भूत झाले ले नार्ांचकत नट रा. र्णपतराव जोशी
यांनीं हॅम्ले टसारखी भूचर्का वठचवतांना योग्य रीतीनें कपाळावर हात र्ाचरतांि र्ार्मर्कांच्या र्ाना

डोलले ल्या पाहू न र्द्यनाटकांतले लुं र्ेसुंर्े नायकसुद्धां वेळींअवेळीं आपल्या हातानें कपाळर्ोक्ष करून घेऊं
लार्ले . आपल्या संर्ीतर्ाधुयानें रंर्दे वते लाही रंर्वून—

[अपूण]ु
❧❧❧

अनु क्रम

वाग्वैजयंिी

अनु क्रम

अपपण पहिका
सत्–
चित् – हृत् –र्हत्
आनंद–पदवी – प्रदान – वदान्या ॥ १ ॥
प्रीतीिी पचवत्रता, चिरंतनािी िचरत्रता,
सृष्टीिी सचित्रता,
चवश्र्वािी चवचवधता, अनंतािी अर्ाधता,
ईश्वरािें अस्स्तत्व
या सवांच्या
अिल ऐक्यािी
प्रत्यक्ष चनदशुना ॥ २ ॥
भूतकालांतली भावजीवना, वतुर्ानांतली वरतराशा,
भचवतव्यांतली भाग्यदे वी ॥ ३ ॥
हृदयािी स्फूर्मत, इच्छे िी पूर्मत,
र्ांर्ल्यािी कीर्मत
श्री
हृदयशारदा
ही
सवुस्वानें अर्मपले ली

‘ वाग्वैजयंिी ’ सिंै व कंठांि धारण करो !
‘ गोदविंाग्रज ’

अनु क्रम

वाचकांस हवज्ञापन
शािंूप लहवक्रीहडि
जें जें या समयीं मनांि भरलें स्वच्छं िं नानास्थळीं,
िें िें त्या समयीं जपू न धहरिां िी िोय गंगाजळी!
हमिा ! िी कहविा–न गद्य– इजला हनबंध कैचा बरें ?
सारें िें मदन आणुनी मग धरीं ‘वाग्वैजयंिी’ करें ॥ १ ॥
वसंिहिलका
प्रेमें, सख्या धदर हिला हृिंयीं सिंािी,
िंे टाकुनी; िुडदव िी अथवा पिंांिी!
मािें िंशा समहच या गमिाि िंोन्िी
माझी मलाच लखलाभ सिंा असो िी ॥ २ ॥
❧❧❧
िडजोड [‘र्ोकवदाग्रजा’शीं ज्यांिा चविारभेद होईल त्यांना या तडजोडीनें सर्ाधान वाटावयाला काय हरतक आहे ?]
– राम गणे श गडकरी

एका एक कधीं जसें हिंसिसे स्वांिीं हवकारांिरें ,
अभ्या िें न हिंसे िसेंच; असिें ज्याचें ियािें खरें ;
हचिैक्यास्िव सवपथा फुकट कां िे का धरावा मग?
एका शू न्य जगीं हिंसे, िहर हिंसे शू न्यांि अन्या जग! ॥ ३ ॥

अनु क्रम

माझी पहिली कहविा
[आर्िा एक वृद्ध र्ुजराथी शेजारी, रोज दु पारीं जेवण झाल्यावर आर्च्या घरी येऊन र्प्पार्ोष्टी

सांर्त बसत असे, त्यािें पुढील आयेंत वणुन केले लें आहे . र्ाझे वडीलबंधु ती. चवनायक र्णेश र्डकरी

यांनीं या काव्याला थोडी र्दत केली होती. र्ु. र्णदे वी, प्रांत नवसारी, संस्थान र्ायकवाडी. १८९६ जून
ककवा जु लै.]

आया
चष्मा लावुहन डोळ्यां डोहकस पागोहट िांबडी घाली ।
काटी टें हकि टें हकि येऊहन बैसे पथाहरच्या खालीं ॥ १॥
❧❧❧

निंीस पूर आले ला पािू न
[र्ुठा नंदीस एकदां फार पूर येऊन श्रीओंकारे श्वरािे र्ंचदरांत पाणी चशरलें होतें.]
[िाल : नृपर्र्ता रार्ावरती]
हवरिोत्सुक सागर झाला ।
हप्रयसखीस भेटायाला ॥ मज गमे ॥
हनजहमि मे घ पाठहवला ।
हगहरराज श्वशु र-सिंनाला ॥ मज गमे ॥
सहरिा िी सागरजाया ।
त्यासवें हनघाली जाया ॥ मज गमे ॥
आकांि । कहरि अत्यंि । ठे हविां िाि ।
हिजहस उिरोहन ।
भूवरिी िटकहटवरुहन ॥ मज गमे ॥ १ ॥
िो प्रसंग जणुं बघवेना ।
मिणुनी रहव झांकी नयनां ॥ मज गमे ॥
घन गाहळहि अश्रूधारा ।
िंु िःखें नच वािे वारा ॥ मज गमे ॥
हशवमंहिंदर भहगनी हगहरजा ।

अनु क्रम

भेटे हिस सागरभाजा ॥ मज गमे ॥
यापरी । दसधु मंहिंरीं । जाि सुंिंरी ।
पू णप जलसहरिा।
हशवहगहरजा िंशपनमुहिंिा ॥ मज गमे ॥
१९०१, पुणें.

❧❧❧

मोगऱ्याचा िार
[िाल : नृपर्र्ता रार्ावरती]
मुलगा— िा िार शु भ्र हकहि आई ।
हकहि कोमल सुंिंर पािीं ॥ िणभरी ॥
हकहि वास मधु र या येई।
मम हचि ओढु नी घेई ॥ बघ िरी ॥
कदश फुलें डं वरलीं असिीं ।
हकिी अलं कार त्यापुढिी ॥ बिु परी ॥
भूवरी । जन्म घे िरी । वास जनहशरीं ।
कसा िा हमळवी ।
जनमनें कशानें वळवी ॥ विं िरी ॥ १ ॥
आई — मधु वासें हप्रय िा सकलां ।
स्वगुणांनीं िूं िो बाळा ॥ त्यापरी ॥
िा धवलत्वें सुंिंरसा ।
चाहरत्र्यें शोभे िैसा ॥ िूं िरी ॥
िा हिंपहव जसा नगभारा ।
िे ज िू लोपदव धीरां ॥ त्यापरी ॥
यापरी । वागहशल जरी । सकल जन िरी
िुजहस मम िनया।
हशदर धहरहिल िारासम या ॥ कदध िरी ॥
१९०३, पुणें.

❧❧❧

अनु क्रम

काळ
कोठें असे सकलपंहडिमुख्य भोज ?
कोठें हशकंिंर जगहिजयी सुराज ?
कोठें स्वधमपपहरपालक श्रीहशवाजी ?
कोठें ििंीय यशवधपक वीर बाजी ? ॥ १ ॥
िे राजकारणपटू िम धीट नाना
कोठें न कां हिंसहि ओहढि कोण त्यांना ?
लोकैकवीर रणधीर मुरारबाजी
कोठें लपोहन बसले कळिें न आजी ॥ २ ॥
कोठें असे मयसभा स्पषिणीयशोभा ?
हनस्िे ज कां मज कथीं पषश्रुची यशोभा ?
धारा कुठें सकळ लोक ललामभूिा ?
िें िग्स्िनापुर कुठें िहर ज्यास िािा ? ॥ ३ ॥
गे ले कुठें सुकहव जे हप्रय शारिंे सी ?
ने लें कोणीं अहखल भारिसंपिंे सी ?
गे लें कुठें बिु ल वैभव पे शच्यांचें ?
व्यापार-कौशल कुठें लपलें हचनाचें ? ॥ ४ ॥
कां मषण्मया बनहल रोमकराजधानी ?
कां ग्रीकराष्रमििीहि न येि कानीं ?
केलें कुणी परमिंीन िंमास्कसािें ?
नें लें कुणी हमसरच्या सुयशोधनािें ? ॥ ५ ॥
वाजीगजाहिं नवरत्नसुजािकोष,
प्राचीन वैभव हनिान्ि िसें अशेष;
स्िंभाहिं वीरजयसूचक वस्िुजाि
केलें कुणी सकल िें स्मषहिमाि ज्ञाि? ॥ ६ ॥
ग्स्थत्यंिरा कहरि कोण असा हविंे िी?
कीं नामरप गुणवणपन त्यास नािीं ?
छे ; सवप िें हविथ; नाम ियास आिे —
िो ‘काळ’जो कहरिसे ग्स्थहिभेिं बा िे ॥ ७ ॥
१९०३, पुणें.

❧❧❧

अनु क्रम

कोणी कोणास िरीं
[आपल्या रूपािाि अचभर्ान धरणाऱया एका आिरटास उद्देशून.]
[िाल: श्रीहरीच्या वेणुनादें ]
िुज बघुनी वाटिें कीं भ्रम पावे हवहधमिी
पुरुषािें अर्पप कसा मधु रा िी स्वाकषहि।
कोमलिा, वणपशोभा; िनु िनु ला िी अहि
जहर असिीं स्रीप्रिी साथपकिा पाविीं ॥ १ ॥
१९०५, पुणें.

❧❧❧

सगुण स्वरप
[पंढरीस पांडुरंर्ािी पायभेटी झाली त्या वेळीं या िार पाकळया अपुण केल्या होत्या.]
[िाल: नाकह सुभद्रा या वातेतें]
धन्य पंढरी ! धन्य भीवरा ! धन्य चंद्रभागा !
भक्िांसाठीं वैकुंठींचा नाथ हजथें जागा ॥ धष∘ ॥
स्वानंिंाचा गाभा, शोभा ब्रह्ममंडळाची ।
वैरागदरचें रत्न मनोिर, आशा पुण्यांची ॥
कैवल्याचें हनधान केवळ, मािा संिांची ।
िो प्रभु झाला सगुण सांवळा गोकुदळच्या रं गा ॥ धन्य∘॥ १ ॥
भक्िराज िो पुंडलीक या जगीं एक जाणा ।
िांक जयाची ऐकुहन धांवे लक्ष्मीचा राणा ॥
करावयास्िव जगियाच्या अखंड कल्याणा ।
कदट कर, समपिं, हवटे वरी कहर उभा पांडुरंगा ॥ धन्य∘ ॥ २ ॥
स्वच्छं िंें सहच्चिंानंिंपिं रमे वाळवंटीं ।
‘जय जय हवठ्ठल’ नािं एक िा संिांच्या कंठीं ॥
पिावया स्वानंिंसोिळा सुर कहरिी िंाटी ।
‘पुंडलीकवरिंा िहर हवठ्ठल’ रं गहव हिंग्भागा ॥ धन्य∘ ॥ ३ ॥
१९०८, र्हाद्वार पंढरी.

❧❧❧

अनु क्रम

नट हमिास पि
[कै. र्ोकवदाग्रजांनीं हें पत्र सुप्रचसद्ध नट रा. रा. र्णेश र्ोकवद बोडस यांस पाठचवलें होतें.]

दिंडी
ज्येष्ठ बंधो ! साष्टांग नमस्कार !
बांधवाचा घे आदध गुणाधार ।
मान्य करुनी िी हवनंिी हवशेष
वषि ऐकें सप्रेम मम अशेष ॥ १ ॥
पि पू वीं िुज पाठहवलें त्याचें
त्वरें प्रत्युिर खास यावयाचें ।
असें आधीं घेिलें मन्मनानें
परी ठरलें भलिेंच अनु भवानें ॥ २ ॥
पािु हनयां पहर गद्य पि याचें
कहठण िुमचें मन, कहठण द्रवायाचें ।
शब्िंसुमनांचा मिणुहन करुहन झे ला
पाठवीं मी; िा िरी बहरच झे ला ॥ ३ ॥
जरा िुमच्या मी दृहष्टआड िोिां
सषहष्टआढहि झालोंच काय आिां ?
वाढलें िें जहर अंिर स्थळाचें
काय प्रेमांिहि िेंच व्िावयाचें ? ॥ ४ ॥
आळसानें कां िा प्रकार झाला ?
पाि दकवा मी नसें उिराला ?
राग अथवा का अजु हन नादि गे ला ?
प्रेमदसधु च कीं मुळीं शु ष्क झाला ? ॥ ५ ॥
हनकट असिां जो स्ने ि िंाखवीला
भासला िो िें सत्य मन्मिीला ।
आहज कळला पहर खरा अथप त्याचा
मासला कीं िो िुझ्या अहभनयाचा! ॥ ६ ॥
खरा नट िूं, रे नटवरा, खराच
िारिमयाचें ज्ञान पहर न साच।
अहभनयाची िुज शग्क्ि िर असावी
समय पािु हन िी परी िंाखवावी ॥ ७ ॥
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रं गभूमी अहभनयें भूषवावी
िीच वषिी सवपि पहर नसावी ।
कालपट जहर दृष्टीस आड आला
िहर न हवसरावें कधीं हमििेला ॥ ८ ॥
एकठ्याराहच िुज िंोष िंे ि नािीं
वषहि सवांची िीच हिंसि पािीं ।
कांहि काळें भेटिां िुमिां कोठें
ओळखीसहि हवसराल असें वाटे ॥ ९ ॥
ओघ कहविे चा येथवरी चाले
पि िुमचें इिक्यांि िें च आलें ।
हखन्न माझें मन सु-प्रसन्न िोि
प्रवािाचा बिंलु नी रोख जाि ॥ १० ॥
पुहढल कायपक्रम अजु हन ठाम नािीं
परस्वाहधन िी गोष्ट असे पािीं।
छिपहिच्या पिांि पहर ियाचा
कांदि केला उल्लेख िोच वाचा ॥ ११ ॥
ले खनाचें कौशल्य फार माझें
िुझा उपिासच त्यास योग्य साजे।
हलहिि बसणें िुमिांस हनत्य पिें
ले खनाचें कौशल्य िें च सारें ॥ १२ ॥
असें वरचे वर पि पाठवाचें
आहण प्रकषिीिें हनत्य जपि जावें।
उण्या-अहधकाचा राग नच धरावा
भूिकालासि िोहि भूि व्िावा ॥ १३ ॥
बिु ि हलहिणें विं काय यािु नीहि
हवनहि हनत्याची लोभ असावा िी।
काव्यिंे वीिें द्यावया हवराम
घेई आज्ञा –
आपला –
हमि,
‘राम’॥ १४ ॥

अनु क्रम

ओवी
मुक्काम –नागपू र शिर
वार-पहवि गुरुवार ।
िारीख – एकोणीस नोव्िें बर
एकोणीसशें आठची ॥ १ ॥
१९ नोव्हें बर १९०८, नार्पूर.

❧❧❧

अल्लड प्रेमास
िणभर वेड्या प्रेमा थांब!
अंहधर मनासि जासी कोठें ?
चुकहशल—संकदट पडहशल वाटे ,
जग िें सारें बा रे खोटें !
हृिंया सोडु हन; गड्या मिणोनी, जाई न कोठें लांब!
िणीं पांढरा, िणींच काळा
रं ग आवडे असा जगाला,
ठाव ियाचा कुणा न कळला !
खु ळ्या िुलाची, अशा जगाची, कळे ल का कषहि सांग?
जग सगळें िें िंे खाव्याचें !
गुलाम केवळ रे स्वाथाचें !
स्मशान कीं िें शु ित्वाचें !
शु ि भाबडें , सरळ रोकडें , अशांि कहरहशल काय?
प्रेमा येथे शपथ लागिे !
प्रासावांचुहन कहविा असिे !
कत्यावांचुहन कायपहि घडिें!
िंे व हबचारा, िया न थारा, िुझी कथा मग काय ?
िुझ्यासारख्या िुला सोबिी—
हमळे ल का या अफाट जगिीं ?
—संकुहचिहि िें अफाट जहर अहि—
आहण न मना, अशी कल्पना, अगिंीं भोळा सांब!
कोणी िुजला माहनल खोटें ,
हिरस्कारहि हिंसेल कोठें ,
अपमानाचें िी भय मोठें ,

अनु क्रम

बाग जगाची, िी न फुलांची, कांटे जागोजाग!
टाहकल कुहण िुज हधक्कारानें ,
रडहवल दकवा उपिासानें ,
फसहवल नकली कीं मालानें,
कोणी भटकि, उगाच रखडि, हफरहवल मागोमाग!
मिणुहन लाडक्या! कुठें न जाई,
या हृिंयांिहच लपुनी रािी,
योग्य हमि नच सुख िहर नािीं!
कुसंगिीिु हन, वेड्या ! मानीं, फार बरा एकान्ि!
१९०९

केशवसुि मे ले ?
जगिास जागवायाला

केशवसुि गाउहन गे ले !

इंग्लं िं भूहम शेलेची

मािे र जडाचें बनलें ,

सन्िंे श गूढ जे त्याचे

िैसेच मानसीं हजरले ,

िपोवना मानविेच्या

या बघिां मानस िंसलें !

िंे वांचे िे िु न पुरले ,
अधे च कायप जें उरलें ,
िे येथें करुनी गे ले,
अविरुनी हफरुनी शेले!

केशवसुि गाउहन गे ले!

एकेका शब्िंें भरले

काव्याचे अदभुि पे ले!

ज्यांसाठीं मानव झटले ,

िे सुधाकुंभ भरले ले —

वाग्िंे वी वरुनी टाकी

केशवसुिहृिंयीं झे ले!

अनु भवुहन हनजानंिंानें
मग त्यांचें केलें गाणें ,
श्वासाच्या कारं ज्यानें
चिु ंकडे उधळु नी हिंधलें !

केशवसुि गाउहन गे ले!

िे िुषार पडिां अंगीं

दबिंूं चे दसधू झाले !

हनजले ल्या जागषहि आली,

िो िाजें जें थकले लें !

मरणासहच आलें मरणें ,

मग केलें त्यानें काळें !

िों शब्िं मुक्याला सुचले !
गूढास रप सांपडलें !
स्वच्छं िं अचे िन िालें !
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नश्वर िें ईश्वर केलें !

केशवसुि गाउहन गे ले!

भेिंभाव हवलया गे ला,

सूक्ष्मांि स्थूल हमळालें !

गगनाचे फाटु हन पडिंे

हिंसलें जे त्यापहलकडलें !

मरणाचें मूळच िुटलें ,

जन्माचें नािें सुटलें !

वस्िूंि वस्िुपण भरलें ,
जीवंि जीविी झाले ,

आत्मयास आत्मपिं आलें ,
ब्रह्मिी ब्रह्मसें ठरलें !

केशवसुि गाउहन गे ले!

कळलें कीं ‘आमिी कोण’ !,

[हीं केशवसुतांच्या कचवतांिीं नांवें आहे त. अेररे ! हें चह सांर्ावें लार्तें !]

‘िरपलें श्रेय’सांपडलें ;

आत्मा िो ‘वेडापीर’,

सषष्टींि ‘भषंग’सा रं गे;

मारुहनयां ‘गोंफण’काळा

हनज ‘हनशाण’नाभें फडकहवलें !

ऐकिांच हवजहय ‘िुिारी’
िो हचरं जीव ‘मिािारी’
मग वाजहविांच ‘सिारी’
सवपि ‘झपू झा’झालें !

केशवसुि गाउहन गे ले!

या ग्स्थिींि त्या ब्रह्माची

ब्रह्माशीं हमळणी घडली,

जें हचरं िनाच्यासाठीं

सांगिा ियाची झाली.

पहर जनिा वेडी कुठली,

“केशवसुि मे ले” विंली !

पहर जन्ममरण िें वारें
कल्पनाच नाचहव सारें !
मूखानो! रडिां कां रे ,
कीं “केशवसुि िे मे ले!”

केशवसुि गाउहन गे ले!

जे एकाठायीं िोिे ,

िे सवांठायीं भरले ;

सवांच्या हृिंयीं भरले

सवांच्या जीवीं हभनले ;

हवश्व ग्स्थर ज्यांनीं केलें

कां विंिां िे च हनमाले ?

लीले नें त्यांनीं गािां
िी सजीव केली जडिा,
अणुरेणूंमधु नी आिां
हनघिील ियांचे चे ले !

केशवसुि गाउहन गे ले

सवप ठादय सवपहि काळीं

सवांनीं ज्यास पिावें,

पाििां पाििां वाटे

डोळ्यांनीं ज्यास हगळावें,

िो हवषय िोई मरणाचा

जन बोले काय करावें ?
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जे चकच्यावांचुहन चकले ,
जहर िे कुहण कांिीं भकले ,
िहर ‘गोदविंाग्रज’बोले
केशवसुि कसले मे ले ?

केशवसुि गािहच बसले !

ले खनकाल : १९ फेब्रुवारी १९११.

प्रहसहिकाल : ऑगस्ट १९१३.
❧❧❧

श्रीमत् राजाहधराज पांचवे जॉजप दििंु स्थानचे बािंशिा
यांच्या राज्यारोिणाहनहमि पिंें
(अचभवादन करीत)
अहभनंिंन कहरिों प्रांजहल। मंगल कालीं ॥ धष ∘ ॥
प्रजाजनांच्या मंगल वचनीं ॥ वाद्यें वाजहि सकलहि भुवनीं ॥
शु भलग्नीं सुमनोिरांनीं ॥ श्रीवसुंधरा िुज वरुनी ॥ पावन झाली ॥ १ ॥
हपिामिीसम अमरसुखािें ॥ सेहव भूवरी हिभुवननषपिे ॥
जी शोभा िंे िव जनकािें । शांि वषहिला त्या िािें । बसवीं भालीं ॥
िमािंयागण हकरणीं रमवी । सिंाहि भूपा वसुधा िंे वी ॥
जन सारे सिंया कहर िे वीं । िव कषपाचंहद्रकाजालीं ॥ वैभवशाली ॥
(दावर दादार)
हवनहि नादि इिर कांिीं, सिंाहि स्वजनकसम िूंहि पादि नाठ्यकलाहनरि जनां कषपे िणांहि ॥ धष∘ ॥ कुंहठि
गहि िोहि न जहर नषपकदर ॥ लहलिकला सकला ॥ भूपाल िहर ियाला ॥ द्रु ििर गहि हविरुहन अहि
पसरहव यश िंशहिंशांहि ॥ १ ॥ चंद्रदबब कांहि पसहर जगभहर ॥ हिहमर जी हनवारी ॥ िोई न िापकारी ॥
शमघन जदन उधहळ सिि ििंमषिकण हनजकरांहि ॥ २ ॥
२२ जून, १९११, पुणें.
❧❧❧

स्मषहिगीि
[र्ाझ्या ‘प्रेर्संन्यास’नाटकांतील नाचयकेच्या तोंडीं हें र्ाणें ठे चवलें आहे . उिररार्िचरत्रांतील ‘ते चह

नो चदवसा र्ताः’ एतदन्त सुप्रचसद्ध श्लोकािी लीले च्या—नाचयकेच्या—कोर्ल हृदयावर पडले ली ही

चवततच्छाया आहे अशी कल्पना करून चतनेंि हें र्ाणें जोडलें आहे असें दाखचवलें आहे . एरवी भाषांतर
करण्यािी र्ाझी इच्छा नव्हती.]

अनु क्रम

(िाल : िंद्रकांत राजािी)
आठविो का सांग, सखे! िो काळ हववािाचा
बाळपणाचा, मुग्धपणाचा, हनमपळ भावाचा?
संसाराचें हचि हचमुकलें , हचमुकले च जीव
फुललें नव्ििें हृिंयांचेंिी राजस राजीव!
पािि िोिे िाि ििंा त्या लीला बालांच्या,
जणुं आठविी त्यांसहि लीला त्याच सुकालाच्या।
जपहि परोपरी प्रसन्नहृिंया पुण्यमया मािा।
गे ले िे हिंन, सीिे , यापहर, िा ! बघिां बघिां ॥
बाळपणींचे प्रसंग जणुं िे घडहि आज हफरुनी।
हचिपटा या अश्रुजलानें चल टाकंू धु वुनी।
िूं सीिा िी; राम िोच मी; त्याच आज मािा।
पहर जे गे ले हिंन िे आिां येहिल का िािा?
कशास आशा नसिी आिां-झालें िें गे लें!
सुकलें फूल न िंे ि वास जहर अश्रूंनीं हभजलें !

गुलाबी कोडें
[संध्याकाळीं सूयु पचिर् चदशेस असतांना पचिर् तर तांबडी होते ि; पण पूवु चदशेवरचह त्याि रंर्ािी

छटा चदसते, हें पुष्ट्कळांनीं पाचहलें ि असेल.]

रं ग गुलाबी संध्या पसरी पहिम हिंग्भागीं,
समोर पू वा स्वमुख रं गवी त्याच रमय रं गी.
परी पहिमाहृिंदय िांबडें सूयदप बब हवलसे,
कशी रं गली पूंवा याचें कारण कांदि नसे.
हवनोिंचिुरा मुग्धा बाला हवचाहर हनज नाथा,
“शास्त्रज्ञा, पंहडिा, उलगडा िें कोडें आिां!
अपरा विंनीं रमिे लाली रहवसिवासानें ,
रहव नसिां पहर कां रं गावें प्राचीच्या विंनें ?
रं ग इकडचा हिकडे वठला, छटा कुठु हन गे ली ?
िी जािंू ची नजरबंहिं कुदण कधीं कशी केली ?”

अनु क्रम

हवनोिंपंहडि पहि कौिुकला, िंसे िसा थोडें ;
ओठ गुलाबी, गाल गुलाबी, गुलाबीच कोडें !
विंे हिला, “िें रिस्य असलें कथीन कानांि !”
कहर कंठीं कर एक, िंु ज्यानें धहर िंु सरा िाि!
ओढु हन जवळी, ऐकहवला हिस मुकाच कानांि,
—गालावरचें गीि कसें िें वठवूं गानांि !
िंू र सरकिां लहिि बाला, प्राणनाथ बोले
“बघ हृिंयाच्या आरशांि जें हचि िुझें डोले !
रहवदबबासम चुंबन-दबबहच हवलसि या गालीं !
सिज ियाची छटा गुलाबी पसरे भंविालीं.
चुंबनहचि न परी उमटिां या िंु सऱ्या गालीं,
सांग वल्लभे! नाचिसे कां त्यावदर िी लाली!
रं ग इकडचा हिकडे वठला, छटा कुठु हन गे ली?
िी जािंू ची नजरबंहिं कुदण कधीं कशी केली?”
“कांट्यानें काढावा कांटा”, शास्त्रज्ञा ठावें,
गुलाब टाकुहन गुलाबास मग कां नच उडवावें?
िीं हृिंयाचीं कोडीं सोडहव हृिंयांचा मे ळ,
शास्त्रांना िा कसा कळावा हृिंयाचा खेळ!
ओठगोष्ट मग कशीं बोललीं िी हमटलीं िोंडें ,
‘गोदविंाग्रज’रहसकां टाकी गुलाबीच कोडें !
सप्टें बर, १९११.
❧❧❧

मनांिली पाल
[कांहीं चविार र्नांत आला आचण चततक्यांत पाल िुकिुकली म्हणजे र्नाला धक्का बसतो; तसेंि

कांहींचह अलौचकक करावयास जा, आधींि कसेसें वाटतें!]

(िाल : कसें र्ीं र्ारूं? र्ाझें नवलािें पांखरूं∘)

अनु क्रम

कहरिां काया! चुकचुके पाल िी वायां ॥ धष∘ ॥
िणैंक भरिें भलिें वारें । संभ्रदम बुडिें जग िें सारें ।
कारागषदिचीं उघडहि िंारें । समदय अशा या।
चुकचुके पाल िी वायां ॥ १ ॥
सजीविे ची उकळी फुटिे । बेडी पायांमधली िुटिे ।
नसिी लाज जनाची सुटिे । िोंच हभववाया ।
चुकचुके पाल िी वायां ॥ २ ॥
ओळख हनजरपाची पटिे । िणभर भेकड वषहिहि िटिे ।
शग्क्िहि सवपस्वानें नटिे । जीव िों घ्याया।
चुकचुके पाल िी वायां॥ ३ ॥
दृहष्टहि अनंि ठायीं हशरिे । बघिां बघिां उलटी हफरिे ।
चिू ंकडे वा ठादयच हजरिे । हवरिे माया।
चुकचुके पाल िों वायां ॥ ४ ॥
मयािंे च्या सीमा सरिी। अणूंि सवपस्वाची वसिी।
‘मी िूं’ शू न्यामाजीं रमिी। वायुमय काया।
चुकचुके पाल िी वायां ॥ ५ ॥
जडिां पारिंर्पश जों िोई। स्फूर्पिस पिं अवकाशहि िंे ई ।
कल्पकिा जडरपा घेई । ब्रह्ममय माया ।
चुकचुके पाल िों वायां ॥ ६ ॥
अंधुक जें जें िें लखलखिें। ‘असिें’सिजहच िािी बसिें ।
नसिें िेंहि मग हिंसिें । ठाव ना शू न्या।
चुकचुके पाल िी वायां ॥ ७ ॥
िोिों सुखी सिंा ज्या गांवीं । पुन्िां आठवण त्याची व्िावी।
नसिी ब्यािं टाकुनी द्यावी । हनघावें जाया ।
चुकचुके पाल िी वायां ॥ ८ ॥
न हिंसे कोठें अंििःकरणीं । नािीं िैशी वािावरणीं ।
नािीं कधीं पाहिली कोणीं । ज्या त्या ठायां ।

अनु क्रम

चुकचुके पाल पहर वायां ॥ ९ ॥
न कळे चांडाहळण िी कुठली । हनहशहिंदन अडवायािें उठली।
किपव्याची चालच खु टली । मार रे मार ।
पाल िी प्रभो अहनवार ! ॥ १० ॥
र्ािु, १९१२.

❧❧❧

पहिले चुंबन
[पचहलें फूल, पचहले र्ूल—सवु कांहीं पचहलें म्हणजे पचहलें ि! तसेंि पचहले िुंबन! पचहल्यािी

अजब जादू दु सऱयांत नाहीं! ]

(िाल : श्रवणांत पेरचण केली इ∘)

जें मनास हशवलें नािीं । ठावें न कल्पने लािी । सुख असें ।
जें हिंसे न कवण्या जागीं । जें अवण्यप वाणीलागी । सुख असें !
कहविािी प्रहिभाशाली । कग्ल्पिां जयािें थकली । सुख असें ।
एकिंां । कष्टिां सिंा । पुढदि नच किंा- ।
अनु भवा येई । िें पहिलें चुंबन िंे ई। सुख असें ॥ १ ॥
हचिासम रमणी बसली । नवयौवनशोभा ठसली ! िन्मुखीं ।
कहर ठे वुहन कोमल गाला । कहर हवचार न कळे कसला । सारखी ।
िंोले ना अथवा िाले । मग कुठलें बोले चाले । हचि िें ।
रं जना । मुग्धयौवना । कहरि कल्पना ।
भाहव कालाची । (िुज ठावें) त्या हिंवसाची । हिंवस िो ॥ २ ॥
हचि िें पािु नी असलें । ने िांचें साथपक झालें । वाटलें ।
पहर िरं ग अदभुि उठले । अनु भवा न पू वी आले । जे कधीं ।
जाउनी चोरट्या चालीं । झांहकले नयन करजालीं । न कळिां ।
संभ्रमें । िंचकली गमे । त्वहरि हवभ्रमें ।
श्रमहव कर िंोन्िी । काढाया नयनांवरुनी । मम करां ॥ ३ ॥
िों बघुनी उघड्या गाला । उन्मािं मानसीं भरला । स्वैरसा ।
संमोि पडे नयनांला। मज हवसर जगाचा पडला। िणभरी ।
ठे वुहन मुख सहखच्या गालीं । आहणली गुलाबी लाली । त्यावरी ।
िांसली। फार लाजली । िंू र जािली ।

अनु क्रम

एक हनहमषांि । हझडकारुहन माझा िाि। िंसिची ॥ ४ ॥
िा खेळ एक हनहमषाचा । एकिंांच अनु भव त्याचा । नच पुन्िां ।
िें वारें आलें गे लें । जन्माचें साथपक झालें । पहर गमे ।
िें हनहमष, ग्स्थहि िी, सुख िें । हचिाच्या दृहष्टस हिंसिें ॥ सारखें ! ॥
स्वानंिं— । कमलमकरं िं । सुधाहनरयंिं ।
भुवरी आणी । जें वणावें िें कोणी । सुख िसें ॥ ५ ॥
एकिंांच अनु भव त्याचा । आरं भ अंि सौख्याचा । एकिंां ।
आयुष्य न त्याला िणिी । जन्मिी पुन्िां त्या नािीं । एकिंां ।
मदन चटका लावायासी । पाठवी िंै व जणुं त्यासी । एकिंां ।
हनहशहिंनीं । वाटिें मनीं । हनत्य जन्मुनी ।
मरण सोसावें । पहर पहिले चुंबन घ्यावें ! हफरुहनिी ॥ ६ ॥
एचप्रल, १९१२.
आंधळयांिी र्ाळ *[र्ात्रादोष येथें अर्दीं अपचरहायु आहे .]
रानोमाळ । *आंधळ्यांची चाले माळ ॥ धष॰ ॥ *[र्ात्रादोष येथें अर्दीं अपचरहायु आहे .]
दृहष्ट न यांहिल एकालािी । एकामागें िंु सरा जाई ।
अधा डोळस रस्िा िंावी । करी संभाळ । आंधळ्यांची...॥ १ ॥
िुकड्यासाठीं कहरिी ओरड । पैशासाठीं सारी धडपड ।
िोंडीं िहरनामाची बडबड । िािीं टाळ । आंधळ्यांची...॥ २ ॥
यांना साजे नांव हभकारी । थोड्यासाठीं लोंचट भारी ।
धरुनी धरणें बसिी िंारीं । उठहव कपाळ । आंधळ्यांची...॥ ३ ॥
यांना हिंसिें केवळ ‘आज’। नािीं कांहि ‘उद्यां’ची लाज ।
हमळे ल कैशी अगिंीं वांझ । सायंकाळ । आंधळ्यांची...॥ ४ ॥
येइल ‘उद्यां’जरी एखािंी । ठे वूं दृहष्ट हमळवुनी आधीं ।
न िरी येइल िी कमामदध । पुन्िां जंजाळ । आंधळ्यांची ॥ ५ ॥
अशा हवचारें िंे वापाशीं । मागहि कधीं िी दृहष्ट न खाशी ।
काय मिणावें या मूखांशीं । प्रभो संभाळ । िूंच िी आंधळी माळ ॥ ६ ॥
र्े , १९१२.

अनु क्रम

❧❧❧

एखाद्याचें नशीब
कांिीं गोड फुलें सिंा हविरिी स्वगांगनांच्या हशरीं,
कांिीं ठे हविसे कुणी रहसकिी स्वच्छं िं हृन्मंहिंरीं;
कांिीं जाउनी बैसिी प्रभुपिंीं पापापिंा वाहर िें,
एकािंें फुटकें नशीब मिणुनी प्रेिास शष ंगाहरिें!
कोणी पवपि आपुल्या हशदर घरी िैमप्रभा शीिला,
कोणाच्या उिंरामधू न हनघिी मोठ्या नद्या हनमपला;
कोणाला वनिंे विा वहरिसे मोिंांि जी नाििे ,
एकाद्यामधु नी परं िु जळिी ज्वालानिंी वाििे !
झाडें जोडु नी पियुग्म फुटले मे घांप्रिी याचिी,
स्वच्छं िंें जलदबिंु िोंच सगळ्या पानांवरी नाचिी;
सारी पालविी, फुलें हविरिी, शोभा वरी लोळिे ,
एखाद्यावर माि वीज एडु नी त्या जाळिे पोळिे !
चाले खेळ असा जगांि; बिु धा सौख्यांि सारे जरी,
एखािंा पडिो िसाच चुकुनी िंु िःखाणपवीं यापरी
पािी कोण अशा ििाश हृिंया ? जो िो असे आपला,
िंे वा! िूं िहर टादक अश्रु वरुनी, त्यासाठीं िो िापला!
जून, १९१२.

❧❧❧

राजिंस माझा हनजला !
[पचतचनधनानंतर अल्पावधींति बापडीवर एकुलत्या एक र्ुलािें चनधन पाहण्यािा प्रसंर् आल्यावर

असा भ्रर् होणार नाही?]

(िाल : उद्धवा शांतवन...)
िें कोण बोललें बोला?
‘राजिंस माझा हनजला!’

अनु क्रम

िंु िंैवनगाच्या हशखरीं । नवहवधवा िंु िःखी आई!
िें हृिंय कसें आईचें । मी उगाच सांगि नािीं!
जें आनंिंेंिी रडिें । िंु िःखांि कसें िें िोई—
िें कुणी कुणां सांगावें!
आईच्या बाळा ठावें!
प्रेमाच्या गांवा जावें—
मग ऐकावें या बोला । ‘राजिंस माझा हनजला!’
मांडीवर मे लें मूल । िो हृिंया धक्का बसला ।
िोउनी कळस शोकाचा! भ्रम हिच्या मानसीं बसला ।
मग हृिंय बहधरची झालें । अहि िंु िःख हथजहव हचिाला !
िें हिच्या हजवाचें फूल!
मांडीवर िोि मलू ल!
िहर शोकें पडु नी भूल—
वाटिची िोिें हिजला । ‘राजिंस माझा हनजला!’
जन चार भोंविीं जमले । मषि बाळा उचलायाला ।
िो काळ नाथहनधनाचा । ििभाहग मना आठवला ।
िो प्रसंग पहिला िसला। िा िंु सरा आिां असला !
िें हचि हिंसे हचिाला!
िें हचि हिंसे डोळ्यांला!
हनज हचि हचिनयनांला,
मग रडु हन विंे िी सकलां । ‘राजिंस माझा हनजला!’
करं नका गलबला अगिंीं । लागली झोंप मम बाळा!
आधींच झोंप त्या नािीं । खेळाचा एकच चाळा!
जागिांच वाऱ्यासरसा । खेळाचा घेइल आळा!
वाजवूं नका पाऊल!
लागे ल िया चािू ल!
झोंपे चा िलका फूल!
मग झोंपायाचा कुठला! राजिंस माझा हनजला!

अनु क्रम

िें िंू ध जरासा प्याला । आिांसा कोठें हनजला!
डोळ्याला लागे डोळा । कां िोंच भोंविीं जमलां?

जा! नका उठवुं वेल्िाळा । मी ओळखिें िो सकलां!
िो हिराच िे व्िां ने ला!
हिरकणीस आिां टपलां!

पहर हजवापहलकडे याला –

लपवीन! एकची मजला ! राजिंस माझा हनजला!
कां असलें भलिें सलिें । बोलिां अमंगळ याला ?

छबकड्यावरुहन माझ्या या । ओंवाळु हन टाहकन सकलां!
घेिें मी पिंराखालीं । पािू ंच नका लहडवाळा!
मी गरीब हकहििी असलें ।
जहर कपाळ माझें फुटलें ।
बोलणें िरी िें असलें —
खपणार नादि िो मजला! राजिंस माझा हनजला!
िें असेंच सांगुहन मागें । ने लाि हजवाचा राजा ।
िंाखहवलाहि हफरुनी नािीं । नादिि का िुमिां लाजा?
न्यावयास आिां आलां । राजिंस राजस माझा!
िा असा कसा िंु ष्टावा ?

कोणत्या जग्न्मंचा िंावा ?

कां उहगच गळा कापावा—
पािु हन गहरब कोणाला । राजिंस माझा हनजला!
िे काळे कुरळे केश । खेळिाि डोक्यावरिीं ।
िी दृहष्ट पिा मम विंनीं । ने िमीं अशी िी असिी ।
िें िे ज अशा रत्नांचें । झालें का आिे कमिी ?
कानांि नाचिी डू ल,
िोंडावर िंसरें फूल,
जीवाची घालु हन झूल—

अनु क्रम

मी असाच झांहकन याला । राजिंस माझा हनजला!
या अध्या उघड्या नयनीं । बाळ काय पािि नािीं?
या अध्या उघड्या िोंडीं । बाळ काय बोलि नािीं?
अथप या अशा िंसण्याचा । मज माझा कळिो बाई!
िें िंसें सुखावर नाचें !

जणुं बोल िंु ग्धपानाचे !

कीं मुक्या समाधानाचे !
इिुकेंहि कळे न कुणाला — । राजिंस माझा हनजला!
या माझ्या मानससरसीं । सारखें प्रेमजल वािी ।
त्या िरं गलिरींवरिीं । राजिंस पोिि रािी ।
सारखा पोिु नी िंमला। मग मला भुकेला बािी!
नयनांच्या दशपांमधु नी,
अश्रूंचे मौग्क्िकसुमणी,
मी हिंले िया काढोनी,
मोत्यांचा चारा असला । राजिंस खाउहन हनजला!
िे वैकुंठे श्वर गे ले । पदिं त्यांच्या अपायाला ।
िी अखंड या अश्रूंची । वैजयंहि मोिनमाळा!
मी कहरि असे केव्िांची । धरुहनया उराशीं बाळा ।
कौस्िुभ िा माळे मधला!
हृिंयाचें कोंिंण याला!
िो चोराया कां आला?
िंै त्यािु हन िंै त्यहच झाला! राजिंस माझा हनजला!
िें असें जािलें मिणिां । िहर िंे वहच हनजला कां िो?
जहर हनिंप य िोउहन हनजला । आळवीन फोडु हन टािो ।
कीं असा पोटचा गोळा । पोटांिहच िंे वा रािो !
िी कुऱ्िाड आकाशाची,
मजवरिी पाडायाची,
नािींच कल्पना त्याची
िा िुमचा कावा सगळा! राजिंस माझा हनजला!
जहर िंू ि यमाचे आले । लाडक्यास या न्यायाला ।
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िे हनष्ठुर असले िहरिी । भुलिील पािु नी याला ।
हृिंयाचें िोउहन पाणी । लागिील चुंबायाला ।
मी मुका असा घेिांना—
िा पिा—पुन्िां िंसलाना !
कां अशा हफरहविां माना ?

सुख खु पे काय डोळ्यांला? राजिंस माझा हनजला!
िें सवपस्वाचें फूल । त्या भंविीं झाला गोळा ।
मी बधिें- कदधचा आिे । त्यावरिीं िुमचा डोळा !
एकिंां करावा त्याचा । वािंानें चोळामोळा!
सवांच्या मदनचा लािो,
िाच ना? स्पष्ट बोला िो,
मी इिकी वेडी का िो—
कीं िें हि कळे ना मजला । राजिंस माझा हनजला!
जहर िोउं नये िें झालें । िहर सोडणार या नािीं !
पाळणाहि रुििो ज्याला । प्रेमें जहर हनजवी आई!
िो िंे ि खांच िंगडांि-छे िः । नको नको ग बाई !
हृिंयाची खणुनी खांच,

झांहकन मी बाळ असांच,
िंु िःखांचे फिर साच!

जा । जाउहन सांगा काळा । ‘राजिंस माझा हनजला!’
जहर काळाचािी काळ । बाळाला न्याया आला!
िहर नािीं मी द्यायाची । या जीवाच्या जीवाला!
सारखीं गाउनी गाणीं । हनजवीन कल्पवर याला!
जा! करा आपुलें काळें !
माझे िी िंमले डोळे !

प्राणांचें पसरुहन जाळें —
मी हनजिें घेउहन याला! राजिंस माझा हनजला!
*

*

सांगुनी असें सकलांशीं । मषि बाळ उराशीं धरुनी ।
िन्मुखीं स्वमुख ठे वोनी । चुंहबलें एकिंां हफरुनी ।
पाहिलें नीट हनरखोनी । झदण िीिी गे ली हनजु नी !
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*

मग पुन्िां कधीं िी उठली,
जाणीव कुणा िी कुठली ?

पहर महि या प्रश्नें िटली—
“बोले ल कोण या बोला। राजिंस माझा हनजला!”
मग मािापुिांवहर त्या । िरु गाहळहि कोमल पानें ।
ढाहळहि लिा हनज सुमनें । पशु पहिहि रडिी गानें ।
िंशहिंशा िंगडिी कढिी । मन िंु भंगुनी शोकानें ।
िंु मिंु मिें स्थळ िे अजु नी,
त्या एकच करुणागानीं,
जा जाउहन ऐका कानीं!
ऐकाल याच बोलाला—’राजिंस माझा हनजळा!’
जु लै, १९१२

वेडा
[कुणाला कशािें वेड लार्ेल आचण त्यािा शेवट कशांत होईल, हें कोणीं सांर्ावें?]
वेडा कोहण जगास सोडु हन पळे बािे र गांवाहचया,
मैिंानांि भयाण जाउहन उभा रािी; न कांिीं बघे
संध्यारं ग नभिःपटांि रमिी गांवीं न िे त्याहचया
वेडाचे नवरं ग हचिफलका रंगाहविी; िे च घे.
त्याचें वेड कशांिुनी उपजलें कोणास िें नाकळें –

त्याचें त्यासहि नाकळे , मज गमे िंे वाहि ना ठाउकें!
त्याची िी हवमनस्किा नच विंे कांिीं जरी आगळें ,
वेड्याच्या हृिंयास आपण िरी कैसें मिणावें मुकें?

व्िावें काय ियास िें समजण्या रस्िा न कांिीं उरे ,

शू न्या दृहष्ट गमे हिच्यांि हिंसलें कोणांहवशीं प्रेम न!
िोंडाचा पडिंा हवकार हवसरे ; बेरंग सारा स्फुरे ;

िोिें का मग भावशू न्य नु सिें ओसाड त्याचें मन?
छे िः ! मैिंान उजाड िें; िहर हिथें िा वायु आिे च ना?
वारें कांदि िरी िसें घुमहविें ओसाड वेड्या मना ।
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[२]
िारा एक िशांि पहिमहिंशा फोडू न बािे रली.
संध्या कुंकुदम हिंग्वधू च हटकली लावी रुपे री जणूं !
वेड्यानें हिजला भकास नयनीं येिांिणीं िे रली;
िांसे भेसुर िो; सवेंच अपुलें हृदगान लागे मिणूं !
वाटे कीं पटली हिला बघुहनयां त्या खूण कांिीं िरी.
िोंडाच्या पडद्यावरी उमटले हचिांिले खेळ िे !
कांिीं वेळ िसाच पाहि हिजला; एकाग्रिा िी खरी
आशा प्रीहि िसेंच वेड असले , यांनाच िी साधिे !
िारा आड ढगां-जरा िणभरीं झांकून रािे जर
वेड्याच्याहि िरी हवषण्ण विंनीं काळीच छाया हिंसे!
केला कांदि हवचार – हनिय; वठे िहच्चि िोंडावर,
भासे िंीपसम स्मशानहिहमरीं िें हनियाचें हपसें!
नै राश्याहिं हवकार िीव्र कहरिी िा खेळ ऐसा पिा—
आिये बघिी ियास हथजले डोळे हिंशांचे िंिा!
[ ३]
दकहचत् मस्िक िालवी; पुटपुटे िोंडांिची कांदिसें
िारास्थानपथें सवेग मग िो चालावया लागला;
िािीं िीस धरीन- हनिय हिंसे; धांवें पुढें िें हपसें!
टाकी सारदख पावलें झपझपां; नािीं मुळीं भागला!
काळी घोर हनशा; उिंास हृिंयीं िैशी हनराशा जडे —
िारा िारक त्या िमीं; मदन जसा िो एक आशाकण,
पायांखालु हन जाहि डोंगर नद्या– पािी न मागें पुढें;
वषें कैक असाच चालि िरी लाभे न िारांगण!
वेडा यापहर जािजाि पुढिीं झाला कुठें नादिसा!
िारा िी हिंसिे अजून! पहर िो पिा ियाचा कसा!
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काळाच्या उिंरीं कधीं भटकिां कोणा कुठें िी कसा
वेडा सांपडिां, कथा मज– पुढें झालें ियाचें कसें?
त्याचें वेड िरी कुणास हमळिां द्या िें मला आणुनी;
माझ्या जी मदन चांिंणी चमकिे , जाईन िीमागुनी!
ऑर्स्ट, १९१२.

❧❧❧

मुरली
[प्रीचत, भस्क्त आचण र्ुस्क्त या भावयोर्ाच्या तीन पायऱया आहे त. प्रीतीच्या परर्ोच्च स्स्थतीवरि

भक्तीिें पचहलें पाऊल उर्टू न भक्तीच्या र्ोकळया भरारींत भक्त-भर्वंतांिें पूणैक्य होत असतें, हें

दाखचवण्यासाठीं स्त्रीहृदयािें प्रेर्ळ रहस्य ओळखून भार्वत कवींनीं ‘राधा र्ौळण’ कृष्ट्णपरर्ात्म्यासर्ोर

उभी केले ली आहे . जर्ाच्या भूतकाळांत भोळया भाबड्या भस्क्तप्रीतीच्या संयोर्ािें इतकें ठळक चित्र
याव्यचतचरक्त इतरत्र सांपडणार नाहीं. म्हणून या र्ीतांत राधारूपानें भक्तजीवात्र्ा दाखवून प्रीचतभक्तीच्या

बदलत्या सीर्ारे षेवर त्यािी स्थापना केली आहे . र्नु ष्ट्याच्या आयुष्ट्यांत असा एक काळ एकदां तरी येतोि

कीं, ज्या वेळीं ईश्वरािें अस्स्तत्व भावपूणु हृदयाला पटतें. आचण ते व्हां र्ात्र, बुचद्धप्रधान र्स्तकािें सर्ाधान
करण्यासाठीं तळर्ळणारा जीवात्र्ा ईश्वरी साक्षात्कारािी-प्रत्युिरािी-यािना करीत असतो. हें दै वी
प्रत्युिर त्या योग्य वेळीं चर्ळालें नाहीं म्हणजे र्ात्र र्नु ष्ट्य पुन्हां भोंवऱयांत र्ुरफटतो. या र्ाण्यांत अशा
ईश्वरी उिराला ‘र्ुरलीध्वचन’ कल्पून त्यासाठीं झुरणाऱया राधे च्या पांि िढत्या स्स्थचत (कडवीं
१४।१८।२१।३२।३७) दाखचवण्यािा प्रयत्न केले ला आहे –]

‘गोदविंाग्रज’

िी एक आस मदन उरहल ॥
कन्िया ! बजाव बजाव मुरली ! ॥ ध्रष ॰ ॥
जहर फुटले िंोन्िी कान ॥ नच रािी भूक ििान ॥
हिळभरिी नु रलें भान ॥
बघ वषहि वषहिमदध मुरली ॥ कन्िया! बजाव∘

॥१॥

कां गाणें मजला व्िावें ॥ हचिासहि नािीं ठावें॥
दृष्टीला केहव हिंसावें॥
मम आस नसे पहर पुरहल ॥ कन्िय्या! बजाव∘

॥२॥

मी अगिंीं भोळी राधा ॥ िूं माधवजी ! नच साधा ॥
मोहिनी करी सुखबाधा ॥
िुज िंासी हवनवुहन झु रहल । कन्िय्या! बजाव॰

॥३॥

चांिंणें चिू ंकडे खु ललें ॥ फिरिी सारे फुलले ॥
आनंिंें हवश्वहि झु ललें ॥
स्फूिीच त्यांि िव हशरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰
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॥४॥

िीनें च शब्िं मम हनघिी ॥ जग हफरुहन, हफरुहन मदन हरघिी ॥
मज आिां िंु सरी न गहि ॥
जगिींच सारी जणुं हजरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥५॥

अणुरेणुहि िंे िीं स्वैर ॥ हभन्निा हवसरली वैर ॥
अब नंिंलाल! कर खैर ॥
प्रेमाची िंु हनया उरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥६॥

बुिीचा िुटला धीर ॥ आशामय िोय शरीर ॥
जदल बुडे जलहधचें िीर ॥
बघबघिां दृहष्टहि हवरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥७॥

कथुं काय काय मज वाटे ॥ आनंिं माि मदन िंाटे ॥
िरुहशरीं सूळ उफराटें ॥
शू न्यांि पराधें भरदल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥८॥

जन्माचें झालें चीज ॥ कायमची मे ली नीज ॥
हवश्वांचें गवसे बीज ॥
हचदवषहि त्यांि अविरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥९॥

मायेची मे ली हबजली ॥ पहर खऱ्या जलीं िी हबझली ॥
िीव्रिा हियेची हथजली ॥
सुकले लीं हवश्वें हभजदल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ १० ॥

कोसळहि सरींवर सरी ॥ लिरींवर उठिी लिरी ॥
अश्रूंची गरिंी भारी ॥
अवकाशें िुडुंब सगदळ ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ११ ॥

पुष्पाहवण येई वास ॥ वाऱ्याहवण चाले श्वास ! ॥
िषपहवण आिां िास ॥
मरणाहवण सुटका झाली ॥ कन्िय्या! बजाव∘

॥ १२ ॥

ब्रह्मगोल त्वन्मय झाला । चिु ंकडे च मुरलीवाला ॥
त्वदरप गोहपकाबाला ॥
मी मला शू न्य या कादल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ १३ ॥

सांवळ्या यशोिंाबाळा ! बंधाला पडला आळा ॥
स्वैराचा वाढे चाळा ॥
बावरी राहधका बनहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰
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॥ १४ ॥

हकहि करं कन्िय्या! धावा ॥ गा, नाच, वाजहव पांवा ॥
त्यांिच िा जीव हवरावा ॥
यावांचुहन इच्छा नु रहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ १५ ॥

एकेका ऐकुहन सूर ॥ िंु िःखाचा िो जहर चूर ॥
सारखी िरी िु रिू र ॥
न कळे िी लागे कसहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ १६ ॥

िूं मनांिला चंडोल ॥ मग माझ्या मदनचे बोल ॥
जहर हृिंयीं लपले खोल ॥
िहर खोल हृिंय या कादल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ १७ ॥

बोल, बोल िव हबनमोल ॥ जीवाचें िंे इन मोल ॥
पहर बोल एकिंां बोल ॥
नािरी राहधका मुकहल ॥ कन्िय्या बजाव॰

॥ १८ ॥

हफर हवश्वाचा िा गोल ॥ सांभाळु हन माझा िोल ॥
प्रेमाचा धरुनी सोल ॥
बघ मागुन राधा आहल ॥ कन्िय्या! बजाव∘

॥ १९ ॥

मुरलीची प्यालें भांग ॥ घहडघडी थरारे अंग ॥
या लिहर उठहि कां सांग ॥
आनंिंवषहि पाझरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २० ॥

उलगडहि पीळ हृिंयाचे ॥ जणुं सुटहि बंध िंे िाचे ॥
कीं जीव िंे िभर नाचे ॥
कुहणकडे राहधका भकहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २१ ॥

िी लिर अशा िंे िाची ॥ िालचाल आनंिंाची ॥
चे िनाच कीं जीवाची ॥
िुज भेटाया जणुं आहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २२ ॥

हिजमुळें िोउहन िंं ग ॥ वाऱ्यांि िरं गे अंग ॥
अणुिणुिी िोहि िंु भंग ॥
त्यांमाहज नािंवी मुरहल ॥ कन्िय्या! बजाव∘

॥ २३ ॥

हृिंयाचे ठोके पडिी ॥ अवकाश त्यांि जे उरिी ॥
कहर मुरहलरवाची भरिी ॥
मग एकच धडकी सगहळ ॥ कन्िय्या! बजाव॰
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॥ २४ ॥

मुरलीचा मंजुळ नािं ॥ हृिंयांि खु लहव पडसािं ॥
नम जीवाची िी सािं ॥
िुज िांका माहरि सुटली ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २५ ॥

सारखा मुरहल बाजीव ॥ अणुअणुहस िंे दि वे जीव ॥
त्यांमाहज नािं गाजीव ॥
हृिंयाचे पडिंे उकहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २६ ॥

जीवाच्या कमळा भुलबी ॥ हनजगुंजारदव त्या डु लवी ॥
पाकळी पाकळी खु लवी ॥
झु लवी त्या पाडु हन भुरदळ ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २७ ॥

कषष्णची ! त्यांि िूं भषंग ॥ त्यांिच रे िोई गुंग ॥
गुंजारव कहर उिुग
ं ॥
िी मोिराि ओसरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २८ ॥

चांिंणें खु ले हिंलरं गी ॥ िो एक नािंरसरं गीं ॥
पोिि मी स्वैर िरं गीं ॥
बघ शु िबुि मम िरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ २९ ॥

या रसीं िंे िकण न्िाले ॥ जो िो हनजनािंीं डोले ॥
िणभरांि सारे फुलले ॥
बघ फुलें ियांचीं झादल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३० ॥

करुहन त्या फुलांचा झे ला ॥ जीवाचा छे लछबेला ॥
नटवीन कधीं अलबेला ॥
झे ला मज, आलें जवहळ ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३१ ॥

श्रषंगाररसानें नटली ॥ िुज राधा रमवूं झटली ॥
जन्मांची ओळख पडली ॥
कषष्णांि राहधका रमहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३२ ॥

वांकड्या अधदर िा पावा ॥ वाकडाच डोळा डावा ॥
हकिी वेळ असाच पिावा ?
अब खेल करो बनमाहल ! कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३३ ॥

श्वासें मज हृिंयीं भरवीं ॥ नािंें कीं ओढु हन ने ई ॥
चुंबनें च कीं मज बनवी ॥
िब ओंठावरली लाहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰
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॥ ३४ ॥

दृढ आदलगन िंे अथवा ॥ अवकाश न त्यांि असावा ॥
एकरप जीवाभावां ॥
िब िंे दि िंे ि मम हजरहव ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३५ ॥

बघ आिां घटका भरली ॥ बोलाची बोली सरली ॥
जीवाची भाषा िरली ॥
ठायींच वषहििी िरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३६ ॥

जीवाचा पंची प्यारा ॥ मज आिां हिंससी न्यारा ॥
मुरलीचा हपउनी बारा ॥
चिु ंकडे च राधा झु कहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३७ ॥

उरलें न शीि वा उष्ण ॥ कांिीं न शु भ्र वा कषष्ण ॥
एकरप राधाकषष्ण ॥
जयनािं गाि िी मुरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३८ ॥

चिु ंकडे च आिां शांि ॥ हवश्व शांि, आत्मा शांि ॥
कषष्ण शांि, राधा शांि ॥
मुरलींि शांििा भरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ३९ ॥

भोगुनी िापमय उष्णा ॥ मुरहलची लागिां िषष्णा ॥
जग गाइल राधाकषष्णां ॥
िी साि मनोमन मुरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ४० ॥

िी अखंड मुरली वाजे ॥ सवांच्या हृिंयीं गाजे ॥
मग कोण बिंाया लाजे ?—॥
‘कीं धन्य धन्य िी मुरहल’॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ४१ ॥

त्या नािंरसाचे प्याले ॥ मदन ‘गोदविंाग्रज’प्याले ॥
शािीर मुरहलचे बनले ॥
मग गादन वाजहवहि मुरहल ॥ कन्िय्या! बजाव॰

॥ ४२ ॥
सप्टें बर, १९१२.
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हृिंयशारिंे स
[कोणी कवीनें आपल्या कचवते स ‘शब्दशारदा’व प्रणचयनीस ‘हृदयशारदा’ अशीं नांवें दे ऊन हें

म्हटलें आहे .]
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हृिंयशारिंे ! या कवनाचे बोल ऐक माझे !
सरस्विी शब्िंाची माझी िुजला जहर लाजे.
िुझ्या मनाचा, िुझ्या हजवाचा एक एक बोल,
मम कहविे च्या जािंू लागीं ठरवीलच फोल!
नवशब्िंांचे घुंगुर बांधुहन रसवंिी माझी,
नाचि डोलि कहर हशणले लीं मनें पुन्िां िाजीं.
हिच्या गुणांवर कुणा कुणाचे जीव गुंग कांिीं,
िहर जािंू नें जािंू गारच काय फसुहन जाई ?
जरी हशरावर कुणीं बांहधला अमोल हशरपेंच,
हिंसिो का िो ज्याचा त्याला? स्िुहिचें िी िें च!
शब्िंांचा बाजार बिंलिां जीवाची वेठ;
नको नको िें ; उघड आपुल्या प्रेमाची पे ठ!
प्रेमाच्या हजवलगे ! हजव्िाळा कहरिां रसभरिी
हभन्नरं दग हृिरं ग रं गहि उचंबळु हन हनघिी!
शब्िंहचि पहर काढू ं जािां त्यांचें उल्िासें,
रं ग ियांचे उडु नी जािी हनिःश्वासासरसे.
जदन जें हिंसिें, महन जें बसिें, हृिंयीं जें सलिें,
िें बोलावें— िंव िें वठिें भसल्याचें सलिें!
रस िारांचा नभीं पाझरे , भूवर नच येई;
शु ष्क िोउनी खालीं येिां शीिलिा रािी.
मूिपरसाच्या कैक अप्सरा गगनगीि गािी;
नािं हवरे पहर नभींच; उिरे वारा भूवरिीं
िा मोत्यांचा सडा घािला वरिीं आकाशीं,
चमक िे वढी येिे त्याची या भूमीपाशीं!
आशीवपचनीं शब्िं िे वढे धांवुहन येिाि;
स्फूर्पििंाहयनी इच्छा उरिे िशीच हृिंयांि.
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िीच िंशा मम िोिे िुजला जावें जों गाया,
हृिंयभावना मूर्पिमिी िूं! कहविा िव छाया!
सुकला चुकला जीव आजवर िुजवांचुहन हफरिां
हृिंयशारिंे ! शब्िं-शारिंा नको मला आिां!
धरी सांवरुहन कहविा पडत्या हृिंयाचा िोल!
मरत्या जीवा परी वांचवी िुझा प्रणयगोल!
प्रीिीचीं पाउलें उमटलीं जीं या हृिंयांि,
जीवस्वाहमहन! हकिी हिंवस विं बसूं िीच गाि?
प्रणयिहटहन! िूं िंू र न रािीं- करपलाच जीव;
हृिंयसाहिणी! प्राणरहिणी! न कां येि कींव?
िव वसिीच्या हिंशेवरी जी िारा लखलखिे,
ने ियुग्म िें िीवर हखळिें; नच कदधिी िलिें!
िव िास्याचा नािं नाचला ज्या वाऱ्यावरिीं,
जीव कोंडला वांचहवण्याचें बळ त्याच्या िािीं.
अनंि िारा, अखंड वारा, नच माझ्या कामीं!
माझी िारा, माझा वारा, िुझ्या प्रेमधामीं!
वस्िुवस्िुवर ने ि वठहविी िव मूर्पिच एक!
जग िाराया जणूं प्रीहिचा त्वन्मय अहभषेक!
नामाचा जप िुझ्या सारखा; अश्रूंची स्मरणी–
प्रहििणीं प्रहिनामें वाढे हिच्यांि एक मणी!
ध्यास मांहडला िुझा असा िा असह्य हवरिानें,
कदध येहशल, कदध घेहशल मजला हृिंयीं प्रेमानें?
प्रीिीनें रं गलीं पावलें हृत्पदट नाचीव;
प्रेमामषि पाजु नी, िंे विे ! भक्िा वांचीव!
प्रेमदृहष्टनें, हप्रये! हमळहविां डोळ्याला डोळा,
पंचप्राणहि िोहिल माझे नयनीं िदण गोळा!
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हृिंयीं जडवीं; चरणीं िुडवीं, मग त्यां ओढु हनयां,
सोिमोि कहर, िार मार वा, प्रेमाची िंु हनया!
हृिंयशारिंे ! िंशपन पहर िंे , हृिंयीं िंे स्थान,
वििःस्थदल िव पडिां पडिां येऊं िंे मरण!
या प्रेमाचीं, िुझ्या यशाचीं गाणीं या नािंीं
गाइन; जाइन गाि गाि िीं िुजसि ईशपिंीं.
प्रीहििंे हवच्या पायांमधला कहव घुंगुरवाळा!
प्रीहििंे विा जरा िालिां कहव कहर गानाला!
त्या प्रीिीला कहवनें पुसिां, “गाऊं काय गडे ?”
प्रीहि मिणे , “जा हिलाच गाई जी िव हृिंदय जडे !”
हृिंया, नयनां, ध्याना, गाना, हजनें दजहकलें स,
‘गोदविंाग्रज’गाइल त्या िुज हृिंयशारिंे स!
ऑक्टोबर, १९१२
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हचिकोहकला! प्रेमा गाया जगद्गायनाला
पंचप्राणांचा पंचम िव लाहव याच काला.
हृिंयवसंिहि भुलला, भुलला जीव िुझ्या ग
वषहिलिा बिारल्या, फुलांनीं हवसरहवलीं भागं
प्रेमाश्रूच्ं या मधु दबिंूं च्या करं सेचनािें,
संिोषाच्या श्वासाच्या या मंिंमंिं बािें.
प्रेमरसाच्या या वषावें भूिंेवी हृिंयीं,
िषणांकुरांच्या रोमांचांची पे रणीहि व्िावी
चला मनाच्या मळ्यांि पे रं प्रीिीचीं बीजें;
हचिगीि पुष्पें मग उधळूं ; कोण उहगच लाजे?
आज जगाची लाज सोडु हन िोऊं या वेडे!
प्रीहिपटाच्या खालीं िंडवूं जें जें मदन िे ढें.
पिा निंीच्या जलांि संध्यारं ग उड्या घाली!
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हृिंयनिंाच्या जलीं पडू ं द्या प्रीिीची लाली.
िंीप िटींचे जलीं करहविी हकरणांचा नाच,
नयनिंीपहकरणांस नाचवा हृिंयजलीं साच.
काळ्या काळ्या ढगांढगांवहर संध्येची लाली,
काळीं हृिंयें िशीं रं गहिल प्रेमें जहर धु िलीं.
उषा-संगमीं िप्ि-करांचा रहव िोई गार,
िहिरिें िापिां जगावहर गाजहव अहधकार!
त्या मंगल संगमीं रं गले सषष्टीचे गवई,
मंजुळ गुंजारवें प्रीहिच्या गुणगुणिी कांिीं!
आकाशाच्या लग्नमंडपीं लिा करवल्या या,
वषिबालकां लाजु हन पल्लव सांवहरिां िंमल्या!
कळ्या कोंवळ्या, िलिी कानीं डू ल मजेिंार;
उषा-वधू वहर सुमाििांिी कहरिी भहडमार,
नवरिंे व नाचरा हनघाला, िी पाठोपाठ—
लाजु हन झाली उषा िंू र; कुहण द्या पिंरा गांठ.
नव िे जाची साखर वांहटि कोठें िीं लपलीं?
स्त्रीपुरुषांची जोडी दकवा एकरप झाली?
श्रीमंिांच्या घरीं चालिी खेळ असे फार,
परी गरीबां, प्रीहििंे विे! िुझाच आधार!
ियी कलं की चंद्रासाठीं, प्रेमा! ऊठ िरी,
वसुंधरे शीं लग्न ियाचें लावी शीघ्र करीं.
हिंशेहिंशेच्या हिंक्पालांनो! सावधान सगळे !
संध्यापट-पीिांबर काढा; िाराबल जमलें .
प्रेममंगलाष्टकें सारखीं जगीं गाजवा िो;
मे घांचा चौघडा गगदनचा जगीं वाजवा िो.
नििांच्या करा अििा शु भ मंगल बोला;
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सप्िपिंीची चाल चालवा सप्िभुवदन सकलां.
िंु ग्धचंहद्रका हजकडे हिकडे नवरिंे व ओिी,
पुष्परे णु-शकपराकणांची पषथ्वी कहर भरिी!
हिभुवनीं साऱ्या िंु ग्धशकपरा वांटा िी असली.
मिणे ल जग मग ‘िंु धांि कीं या साखर िी पडली’
हृिंयिंीहपके! प्रीहििंे विे! मागप असा िंावी,
हजकडे हिकडे शु भलग्नें िीं सारखींच लावीं!
चराचरांनो केवळ खेळा प्रेमाचे खेळ!
िंु सरें हिसरें नकोच कांिीं करा हृिंय-मे ळ!
हिंनरजनींची जोडी एकच, चांिंणें न हिसरें –
त्या िंोघांचें संमीलन िें जमलें एकसरें !
एकएकठ्या हफरिां कां ग, िारांनो! गगनीं ?
जमवा जोड्या प्रेमाच्या मग गा हफरिीं गाणीं!
हनळ्या नभाला द्या ग उजळा शु भ्र चांिंण्याचा,
प्रेमासाठीं प्रेमसागरीं खु शाल मग नाचा!
मिासागरा ! उगाच लाटा उधळिोस कां रे ?
हवझवी वडवानलाहस हपउनी प्रेमाचें वारें !
निंीमुखाचें चुंबन घेिां ज्या लाटा उठिी,
त्याच िे वढ्या नाचूं िंे ; त्या प्रेमपाठ गािी!
हृिंय सळसळे , फेंस उसळला, टाकुं नको खालीं,
त्या फेंसाचे गेंिं रुपे री निंीपिंीं घालीं!
निंीनिंीच्या पिंीं बांधुनी प्रेमाचे चाळ,
नाचूं िंे िुजभंविीं त्यांना या रानोमाळ!
वनांि लपले ल्या वेलींनो! या ग बािे र!
वषिांचे कर धरुनी घ्या मग प्रेमाचे घेर
गविाचा गाहलचा कोंवळा िळू िळू चाला,
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पायघड्या पसरल्या- फुलांचा सडा वरदि घाला.
वाऱ्यावरिीं वराि काढा जीवाभावांनीं,
वनिंे वींच्या मुदलनो! या ग, या लौकर नटु नी!
कुणी गुलाबी पािळ ने सा, शालू कुहण हिरवा,
कुहण मोत्यांची जाळी ले उहन िव्या िशा हमरवा!
चला चला ग फुलाफुलाला िंे ऊं या नांव!
जसा जयाचा येइल हिंसुगी प्रेमाचा भाव!
शोभापुष्पें कमलें ; नु सिी शोभा त्यां ठावी!
काव्यपुष्पपिंवीिी िंे त्यां सरस्विी िंे वी!
सूयक
प मल हिंनपुष्प साहजरें हिंवसभरीच फुले ,
हनशापुष्प िव बालक कुमुहिंहन चंद्रा बघुहन खु ले!
उषा-पुष्प जास्वंिंीवरिीं िसा रं ग त्याचा,
प्रथमपुष्प हिंवसाचें भावहि अस्फुट वासाचा!
फुलें गुल्बशीवरदि हविरिी िांबुस अंगाचीं
संध्यापुष्पें संध्यासमयीं संध्यारं गाचीं.
िीन रं ग हिंवसांिुहन िंाहवि फूल िे रड्याचें ,
बालपुष्प िें; बालवषहिचे भडक रं ग त्याचे !
यौवनपुष्पाचा हनहशगंधा हिंधला अहधकार;
हृिंय खळबळे , वास िंरवळे जों अपरं पार!
सुरकुिलें कोरांटीवहर जें कांट्यांहिल फूल,
जरठपुष्प िें रजिःकणांची वषथा उठहव धू ळ!
एकलकोंडा नीरस भावदि या धिूराचा,
स्मशानस्थ हशव सिंा िावरा स्मशानपुष्पाचा!
धड न पांढरें , लालहि नािीं, वासहि उग्र िसा,
गवपपुष्प िें कण्िे र िंावी, गवाचाच ठसा!
व्यथप पसारा वासावांचुहन या मखमालीचा,
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िंं भ-पुष्प पहर नको, पथ न िा प्रेमळ चालीचा!
उगाच नांवें अशीं कशाला कुणास ठे वावीं!
मंगलकालीं मंगलविंनीं मंगलिाच िवी.
लीला-पुष्पें खु ल्या हिंलाचीं या शेवंिीचीं.
मुग्धा-पुष्पें िीं जाईचीं कोमल वषिीचीं;
शु भ्र मोगरा िंं िहनिंशपक िंसऱ्या िोंडाचा,
िास्य-पुष्प िें; शु भ्र रं ग िा िंाहवि िास्याचा.
लाहल गुलाबी जी लिेची रमणीच्या विंनीं;
गुलाब िंावी लिापुष्पापहर िी हनज सुमनीं.
मिंपुष्पें िीं आम्रावरचीं मि मना कहरिीं,
पुण्य-पुष्प िुलसीिंदल साधी पुण्य मंजरी िी.
श्वासानें जें सुमन करपिें पाहरजािकाचें ,
हृिंयपुष्प अहिकोमल िें अहिकोमल वासाचें .
सुकलें िहरिी सुवास राखी; दृढिे चा भाव;
प्रेमपुष्प बकुलाचें वसवी प्रेमाचा गांव!
त्या गांवाचा, त्या नांवाचा कायमिंायमचा
रहिवाशी िा जीव गािसे प्रेमपाठ िुमचा!
वनिंे वींनो! िुमिांसादठ िा थाट बारशाचा!
फुलाफुलांचें नांव िंाखवी भाव आरशाचा!
फुलें िुमिी घ्या, फुलें मला द्या, प्रेमाची ठे व,
कषष्ण घ्या कुणी, कषष्ण द्या कुणी, िीच िंे वघेव!
चला लिांनो! मुलें बसवुनी कहटखांद्यावरिीं,
लग्न हनसगासि लावी कहवहृिंयस्था प्रीहि!
सषहष्टिंे विा मािा िुमची, कायप हिच्या घरचें ,
लग्न हनघे मािे रघरीं मग आळस काय रुचे?
हृिंयपटावहर हनजलिेचा लाल रं ग उधळा,
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प्रेमपल्लवीं हलिु नी कुंकुमपिें द्या सकलां.
प्रीहििंे हवचें आज हनघालें लग्न हनसगाशीं;
वऱ्िाड जमलें , मुिूिप भरला, धीर न कोणाशीं,
वनिंे वींच्या मुदलनो ! या ग, या लौकर मिणुनी,
पराग उधहळि, सुवास पसहरि, कोमल िािांनीं!
हिमवंिींच्या जलीं हमसळु नी मरं िंमय िे ला,
स्रान सुमंगल घाला कोणी प्रीहििंे विे ला!
शहशहकरणांचे िंिु हभजवुनी संध्यारं गांनीं,
अष्टपुहि द्या नव नवरीला कुणीिरी हवणुनी.
हिमहगहरहशखरीं स्फहटकहशलांिदर रहवहकरणें हशरिीं,
प्रहिहकरणें पाझरिी भराभर, अहि कोमल असिी.
मुग्ध अधदरच्या गुलाहब रं गीं रं गवुनी त्यांना
त्या सूिांची काचोळी कुहण नवरीला द्याना!
पराग कोळु हन करुहन िहरद्रा उटी हिला लावा,
इंद्रधनु ष्यें वळवुहन िािीं वज्रचुडा भरवा.
शु भ्र फुलांचें िे ज आटवुहन घडवा कुहण त्याचीं
वेदढहवरोिंीं; सौभाग्याचीं ले णीं पायांचीं
रािीचें िम, उषा-रग्क्िमा, कांदि नका टाकंू :
प्रीहििंे हवच्या सौभाग्याचें िें काजळकुंकंू !
महणमंगलसूिांि चांिंण्या चंद्र चटकिंार,
हिला हिच्या भाग्याचा भगवान् हनसगप िंे णार!
संध्याकालीं संध्यापदट जो असे सूयप गगनीं,
भरा प्रीहिची ओटी असल्या खणांनारळांनीं.
मयासुराची माया हशकुनी कहवकल्पकिे नें,
मंगलभूषणरचना मग िी करा शीघ्रिे नें
मुक्या मनाचीं मिणा मंगलाष्टकें, जीं न सरिीं
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हृिंयाश्रूंच्या हिंव्य अििा वधू वरांवरिीं!
खु ल्या हिंलांचा हमलाफ घडवा मुिूिप िा सरिां,
अंिरं हगचा अंििःपटिी िंू र करा आिां!
शु भमंगल वच िूंच बोल श्रीमिन्मंगला रे !
हृिंयाचा चौघडा वाजवुहन हवश्व भरा सारें !
पाउल त्यांचें एक एक मग जन्माजन्माचें ,
साि पावलें साि जन्मभर सप्िपिंी नाचे!
पहिव्रिांनो! मंगल हवश्वहच िुमचें मािे र,
वधू वरांना मांगल्याचा कराच आिे र!
सकल वेहलनो! वराि त्यांची चला चला पािू ं,
िी सोन्याची संधी! मागें नका कुणी रािू ं!
लाजाळू लाजिे कुणाला? नका हिला रुसवूं!
चला हचमुकल्या करवलीस त्या जाउहनया िंसवू.ं
वंशिरुवरा! असाच गा रे प्रेमाचे सूर!
हृिंयस्था हृिंयादश धरा कुहण; नका रािु ं िंू र!
जदन कीं रानीं, जलीं स्थलीं, वा गगनीं पािाळीं,
हजवाहजवाला बांधा पसरुहन प्रेमाचीं जाळीं!
जलिंे वींनो! स्थलिंे वींनो! गगनिंे विांनो!
सकलां हशकवा प्रेमपाठ; गा िाच अप्सरांनो!
हृिंयशारिंे ! हृिंदय रािु नी कहर मज प्रेमकवी!
िुझ्या प्रीहिची स्फूर्पिच मज िा प्रेमपाठ हशकवी!
पशू स करहशल मानव! मानव ने हशल िंे वपिंा!
िंे वपणा ग्स्थर िंे वांचािी राहखहस िूंच सिंा!
प्रेमिरं गें हचि िरं गे, आत्मािी रं गे!
जगत् रं गलें , हवश्व रं गलें एक प्रेमरं गें!
चराचरांनो! ग्स्थराग्स्थरांनो! नश्वर ईश्वर वा,
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प्रेमें दजका ईशा; सािात् कीं परमे श्वर व्िा!
हृिंयसंपुटीं स्ने दि पाजळु हन जीवाच्या ज्योिी,
प्रीिीच्या गंगेंि सोडु नी गा मंगल अरिी!
हृिंयाचीं राउळें उघडु नी हृिंयिंे विे ला,
पंचेग्न्द्रयकषि प्रभावळीमदध वरच्यावर झे ला!
इिर वषदिचा िंे वीभविीं चालूं द्या नाच;
जीवेंभावें हिच्या पुढें गा प्रेमपाठ िाच!
हचिाच्या िाटामदध अपा हनजपंचप्राणां;
त्या नै वेद्यें हृिंयिंे विा िषप्ि िोय जाणा!
प्रेम नसे िर जीव नको िा! प्रेमें जग चाले !
प्रेमावांचुहन हधग जीवन िें असे आज झालें !
प्रेमरसावर हृिंय िरं गि प्रेमपाठ बोले ,
मनांिलें िें गाणें माझें जनांिलें झालें !
हप्रयहमिांनो! प्रेमरं गणीं प्रेमानें नाचा!
मुक्या मनाला फुटली आिां प्रेमाची वाचा!
प्रेमपाठ िा सिंै व गा रे प्रेमानें िाज्या,
आण घाहलिों अशी िुमिांला गळ्याचीच माझ्या!
चला गड्यांनो! या प्रेमाचीं ऋणें आदध फेडा,
िें च मागिों िाि जोडु नी प्रेमाचा वेडा!
प्रेमपाठ िा सरिा झाला, मन िी बेिाल!
प्रेमरसें गुंगलें यावरी फुकट शब्िंजाल!
त्या गुंगीच्या भरांि गािों पडु हन मना भूल!
िमा करा िो गािांना जहर िोइ चूकभूल.
प्रेमपाठ िा रुचे कुणाला, न रुचे कवणाला,
एक नसे; जदग आवडनावड िों ज्याची त्याला!
िशांि िें िर बोलु हनचालु हन मन वेडें झालें !
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बंधन कसलें मग त्या? गाई जें सुचलें रुचलें !
परवा न िया; िंसा रुसा, वा दनिंा, की वंिंा,
मी प्रेमाचा बंिंा! माझा िाच असे धंिंा!
स्िुहिदनिंे चा भेिंहच अवघा प्रेमजलीं हजरला,
भेिंाभेिंहच, न पहर जीविी प्रेमांिहच हवरला!
हृिंयशारिंा हृिंयमंहिंरीं हचिरं ग िारा,
छे हडि बसली त्या गीिाचा वािे प्रेमझरा!
िंे िभरी त्या हनझप रलिरी थरथरुनी हभनल्या,
वषहिवषहि त्या गायननािंें प्रेममयी बनल्या!
भाव बहिरला, जीव बहिरला, वहिरलाच आत्मा !
प्रेमरपची, प्रेमलभ्यची, रमला परमात्मा!
त्या िंोघांच्या या ऐक्याचा गाया जयवािं,
घुमि सारखा बहधरवषदििुहन प्रेमगीिनािं!
कायावाचामनसा िोउहन प्रेमाचा भाट
‘गोदविंाग्रज’आळवीि मग सिंा ‘प्रेमापाठ’!
नोव्हें बर, १९१२.

❧❧❧

िु कमे िु कूम
करमि नव्ििे मिणुहन एकिंा असाच गे लों रानीं ॥
वसंि का-पहर ऋिु िंु सरा कदध कुणीं पाहिला कवनीं? ॥
समोर िोिा झाडावरिीं हचमुकला पिी ॥
बोलु हन चालू हन कहव पडलों मी—सिजहच त्याला लिीं ॥
वसंि ऋिु िो; रमय वनहि िें; पहि आहण कहवराय ॥
िुमिीच सांगा रहसका, आिां िवें आणखी काय? ॥

सत्वर कहवच्या रहसकपणानें सांहगिलें त्या गाया ॥
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नवल वाटिें सांगण्या पहर-कीं िें गे लें वायां ॥
“वषिावरच्या माझ्या हमिा, कांिीं गाणें गाच ॥

गमिीखािर आहण जरासा इकडे हिकडे नाच ॥
बंधु िुझा मी— माझ्यासाठीं गड्या लाग िूं गाया ॥
िें बघ िंे िों कण धान्याचे कांिीं िुजला खाया ॥
स्िुहि गाण्याची िुझ्या बिु परी कहरन चारचौघांि ॥
हचिहि आहणन िुझें कशाच्या िरी खास अंकांि ॥
गाण्याची या िुझ्या हशफारस करं अशी भरपू र ॥
कीं शाळाखािेंिी वेड्या करील िें मंजूर.” ॥
अशा प्रकारें फार हवनहवलें जीव िोडु नी साच ॥
हभकारडें िे कांिीं केल्या परं िु ऐकेनाच ॥
गा मिटल्या जो गाि िसे त्या सषष्टीचा कहव मिणिी ॥
मस्िक हफरलें िािपायिी रागानें थरथरिी ॥
“एक माहरिों िंगड असा कीं पडे ल वासुनी चोंच ॥”
मिणुहन वाकलों िसाच खालीं आवेगानें िोंच—

लगबग हिंसले स्ने िी माझे - संपािंक त्या -ह्याचे ॥
मिणूं लागले , “भले ! िुमिांला कुठें कुठें पाह्याचें ? ॥
या अंकाचा चालू िक्िा रफमाह िोि नादि भरपू र ॥
कामाचा खोळं बा झाला, द्या कांिीं ‘मजकूर’॥
वसंि-अंकीं वसंिवणपनपर कहविा चाले ल ॥
परं िु झटहिंदश करा; नािरी काम उहगच लांबेल ॥
सरासरी द्या खरडु हन ओळी अठरापासुहन वीस”॥
ऐहकलें न िें िों कवनाची झाली स्फूर्पि कवीस ॥
झाडावरचा हपसाट कहव िो िसाच टाकुहन रानीं ॥
चला रहसकिो लांबी रुंिंी नीट ठे वुनी ध्यानीं ॥

अनु क्रम

वसंिकाळीं त्या वणाया वनांिुनी माघारी ॥
‘गोदविंाग्रज’कवीश्वराची घरीं परिली स्वारी ॥

१०-१२-१९१२, पुणें.

❧❧❧

अहभनं िंनपर वधापन
[श्रीयुत चिन्तार्चण द्वारकानाथ दे शर्ुख, I. C. S., र्ुंबई चवश्वचवद्यालयाच्या सन १९१२ च्या

प्रवेशपरीक्षेत पचहले आले . त्या प्रसंर्ावर खालील ‘शब्दपुष्ट्पहार’ कै. र्ोकवदाग्रज यांनीं र्ुंचफला होता.]
धन्य! धन्य! बा, िव सुयशाची िोिां जाणीव,
सिषप वषपि आशीवपच कहव “वत्स, हचरं जीव.”
पहरचय नसिां कहरि अहिक्रम कहवमानस माझें,
राग नसावा त्याचा, बाळा! िमा इथें साजे.
आनंिंाचे भरांि नाचे मन्मानस, बाळ!
कशास त्याला उगीच सांगूं “हशष्टहनयम पाळ?”
िषपिंशपना हनयम न कांिीं; हृिंयहि अहनवार;
गुण आकषपणकारण; पहरचय केवळ उपचार!
अथवा कहवला बंध न कोठें मदन आणुहन िें ची—
िमा करावी, बाळ! माहझया पुरोभाहगिे ची.
हवद्येच्या िंू रबारीं हमळिां िुज पहिला मान,
िुझ्या कुळाला, जािीलािी त्याचा अहभमान.
पाहरिोहषकें हिहवध गौरवी श्रीहवद्या िुजला,
स्वानंिंानें उधळूं आमिी सिजहच अश्रुजला!
स्वज्ञािीचें नांव उजहळलें आज, मिाभागा!
भरुनी जाइल िंु थडी मिणुनी िुझी जािगंगा!
समाधानमय हनिःश्वासाच्या वािें िुजवरिी
उत्कटाश्रुजललिरी उडवुहन सुखहवल शिधा िी!
गरीब माझी रसवंिी; पहर िोिां अहिहृष्ट
शब्िंमौग्क्िकें ओवाळु हन िुजवरुहन, काहढ दृष्ट.

अनु क्रम

ममत्वमय िंोषाचें लावुहन िुला गालबोट,
सिंा सहिंच्छासिंनीं िुजला जपूं कडे कोट.
धहरलें आमिीं हशदर िुज पािु हन िुझा गुणासार,
परी िुझ्यािी हशदर भार नव िसाच िंे णार.
वंश, जाहि िव, समाज, त्यापहर मिाराष्रभाषा,
आजपासुनी सवांनािी िुझी फार आशा.

हिंव्य अलौहकक जें जें हिंसलें ईशें मनु जाला,
ईश्वरांश िें सिंा लावणें ईश्वरकायाला.
ईश्वररपा जगीं रमे श्री मानविा िंे वी,
हनजहिंव्यांशा जीवेंभावें हिच्या पिंीं ठे वी !
गुढी पाडवा आज िुझ्या िा यशोजीवनाचा,
वषोंवषीं असाच उगवो चढत्या मानाचा.
िंं भ, गवप, अहभमान िंडपुनी पायांनीं अरिीं

हनजपुण्यबळें असा सारखा जा वरिीं वरिीं.
प्रहििणीं वर जािां दृष्टी व्यापकिर िोई,
हिहिजविुपलासि वाढू ं िंे स्वाथप-विुपलािी!
“मी, माझें कुळ, माझी जािी, समाज माझा िा,
श्री मानविा िंे वी माझी, ईश्वर मीच अिा!”

अशा भावना मदन ठे वुहनयां जा वरिीं वरिीं,
हृिंयसागरा सिंा येउं िंे अमयािं भरिी!
उं च भराऱ्या गगनीं िुजला पािु हन घेिांना,
परस्परांना िंावूं इथु नी डोलवून माना.
धन्य धन्य िूं हिवार धन्यहच; धन्य हपिा-मािा !
िषाश्रूंनीं न्िाहणि असहिल िे िुजला आिां!
फुला उमलल्या! वास यशाचा हनत्य नवा पसरी,
िंरवळु नी मोिु नी गुंगवी िी िंु हनया सारी!

अनु क्रम

“हवजयी भव, मििंायुष्मान् भव, चढहव यशोनािं!”
खेळिील िुजभंवहि आमुचे िे आशीवािं!

पाप, अमंगल. अहनष्ट दकवा अभद्र जें कांिीं,
स्पशप ियाचा कधीं न िोवो िव छायेलािी.
जें जें मंगल, हिंव्य िसे जें, पुण्यहि जें जगिीं,
वषहष्ट ियाची िोवो, बाळा, सिंै व िुजवरिी!

नभीं चकाके सकल कलांची िारामय सषहष्ट,
करो िुझ्यावर हनजिे जोयुि हिंव्यपुष्पवषहष्ट!
श्रीपरमात्मन्! मागिसों िें िुजपाशीं एक,
कदर बाळावर कषपादृहष्टचा अखंड अहभषेक.
असो; असों िंे ओळख बाळा, लोभहि रािू ं िंे .
हनत्य नवा उत्कषप िुझा या नयनां पािू ं िंे .
बालहमि िव जमले असहिल सवप िुझ्याभंविीं,
अथवा हचमणीं भावंडेंिी असहिल आवडिीं.
दकवा कौिुक करीि असहिल िाि गोड वचनीं,
असेल जननी िुज कुरवाहळि सजल अशा नयनीं.
अशा सुखाच्या काळीं आलों घटकाभर आड,
िमा ियाची कहर; कहविा िी अशीच रे िाड!
हृिंयिंशपना कसाबसा िा शब्िंपुष्पिार—
‘गोदविंाग्रज’धाडी प्रेमें, बाळा, स्वीकार.

१९-१२-१९१२
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घुंगुरवाळा
[जर्ाच्या संर्ीतांत शब्दर्य काव्यापेक्षां चनःशब्द– ककबहु ना, नादशून्यसुद्धां–काव्यांिाि भरणा

चवशेष आहे . अल्लड र्ाते ला सातआठ र्चहन्यांच्या चिर्ुकल्यानें उत्कट आनंदानें वाळा वाजचवला म्हणजे
एकाग्रते नें ऐकत राहावेंसें वाटतें, तें याि कारणार्ुळें.]

वाहजवरे बाळा! वेल्िाळा! रुम्झु म् घुंगुरवाळा! ॥ धष∘ ॥
अस्फुट हवश्वाचें । प्रेमाचें । गाणें आनंिंाचें —

अनु क्रम

विंलों जें नािंीं । संवािंीं । िुहझया जन्माआधीं—
पहिल्या प्रीिीचे । गमिीचे । कांिींसे भीिीचे ,
बाळा! िे बोल! िूं बोल । आज मनीं जे खोल.
रािीच्या काळीं । जो बसली । ब्रह्मानंिंीं टाळी,
मानें िे व्िां बाणे । जें गाणें । अस्फुट मंजुळवाणें ,

धीर न पीर हृिंया । उघडाया । उघडपणें िें गाया!
विंलों मग पािीं! िंोघेंिी । लाजूनी कांिीं कांिी!
हृिंयीं खळबळलें । िंरवळलें । हवना ऐहकल्या कळलें !
गाणें मंजुळ िें ! झु ळझु ळिें । िुहझया वाळ्याभंविें!
वाळा िालूं िंे । बोलूं िंे । आनंिंे डोलूं िंे .
एकच िा चाळा । वेल्िाळा । घे रे िान्ह्या बाळा!
एकच पायाचा । वाळ्याचा । नाच गोड बाळाचा—
ऐकुहन आनंिंें । त्या छं िंें । घर सगळें नाचूं िंे !
‘गोदविंाग्रज’िी । कवनांिीं । त्या छं िंावर गाई!
फेब्रुबारी, १९१३.
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हचमकलीच कहविा !
नाजु क सुंिंर गोंडस हचमणी बाला िंशवषा,
कोण कुणाची कुठें चालली उधहळि िी िषा?
िाि हचमुकले , पाय हचमुकले , हचमुकलाच बांधा,
भूिंेवी-स्विंे वी यांहिल िाच काय सांधा?

धवल वणप िा िंे िावरिी फुलत्या पुष्पाचा,
लाल छटा वर, जणूं पसरला रसहच गुलाबाचा!

त्याच फुलांच्या वळु हन पाकळ्या पोकळशीच घडी
झाहल िीच वाऱ्यावर िलत्या ओठांची जोडी!

अनु क्रम

सडा पसरला आंि कोंवळ्या बाहरक मोत्यांचा,
ओंठाआडहच अधा पडला खेळ पिा त्यांचा!
इवलीशी िनु वटी गोहजरी, खळी हिच्यावहर िी,
हनजहृिंदयच उिराया विुपळ मुख जणुं लांबहव िी!
सरळ नाहसका चांफेकहळचा जणुं अंिभाग,
िंळांआड िंडला परागमय अवकाशांग.
कपाळपट्टी हवशालिेचें बालरप पहिलें ,

कुणा भाग्यवंिाचें भावी भाग्य त्यांि हलहिलें ?
दकहचि खु लत्या दभवया-हचमणीं धनु ष्येंच साचीं
हचिपटांहिल काय हचमुकल्या रामलक्ष्मणांचीं?
नखाएवढ्या िंोन हिरकण्या िंसिी, त्याखालीं,
िे जोरपा श्रीकमला जणुं हनजकमलीं रमली!
फुलें बसहवलीं वेलीवरिीं, गगनीं िारांना,
त्याच मुिूिीं त्याच करें का हवहध कहर या नयनां!
हकरणां हकरणां टाकुनी भंविीं या ने िांमधु नी
पापस्पष्टा वसुंधरे ला बाला का न्िाणी!
अभ्यासास्िव सोहडि उघडु हन नयनांची खाण
बालमिंन हनिंोष हकरणमय िे बोथट बाण!
केंस कोंवळे सरळहच काळे , कुरळे िी कांिीं,

िुळिुळीि मोकळे , मनासम नच बंधन त्यांिी!
गादल लोळिी कांिीं, कांिीं कानांवर पळिी,
पवनीं खेळहि कांिीं दकवा माने वर ढळिी;
पाशरप पुष्कळसे पहर िे पाठीवर रुळिी,
चकचकीि जणुं लिहर जलाच्या पवनें झु ळझु ळिी!
बालसपप जणुं, अथवा उपमा कुणीं अशी द्यावी?

िग्च्छदर बसवुहन साप हनजहशरीं पाप कोण बसवी?

अनु क्रम

िळपहि जललिरी रहवहकरणीं जणूं जागजागीं,
उं च सखलशा सुटल्या वेणीच्या बंधनभागीं.
झु ळझु ळ मंजुळ वािे हचमणा ओघ जसा कांिीं,
गमिे रमिे उगमस्थानीं िी कषष्णाबाई!
गाल कोवळ्या गुलाबकहळचीं रपें हवहधमदनचीं,
पिंाथपसंसगाहवण नु सत्या दचिनमय खहनचीं!
लिा हनमायाची स्फूर्पिच हवहधनयनीं चमके,
त्या नयनांनीं बघिां गालीं लाली िी फडके!
चुंबन घेिां येहिल गालहच िे श्वासासरसे
वाऱ्यावर वािु नीच चुंबन ओठांसि खासे
सिज मुखावर िंसे खेळिां गालीं गोड खळ्या,
फुटिी मुग्धहच आनंिंाच्या ियांिुनी उकळ्या!
ओठ कशाचे–िंें ठहच फुलत्या पाहरजािकांचे;
िास्यरसाचे करी मोगरा सांचे कहलकांचें!

कां िंसिे सारखी अशी िी? ने िहि िंसिी कां?

फुलें झे हल चालिी बोलिी लहलििंला लहिका!
कीं भावी प्रणयाचें अिर हृिंयपुष्प हपळु नी—
बालमिंन कहर; उडे िास्यमय सुवास िंु रवळु नी.
दकवा कांिीं हक्रयाच इजला येि नसे िंु सरी
हनष्कारण मिणुनीच सिंाची मुद्रा िी िंसरी?
नखें पिंिलीं, कीं वखाच्या हटकल्या चकचकत्या!
कापुहन कच्चीं पोंवळींच मषिंु केल्या का चकत्या!
करांगुलीमदध बालमुहद्रका हवराजिे भद्रा,
पहवििे च्या सम्राटाची िीच राजमुद्रा!
हिलक गोहजरे गोंिंवणाचे हिरव्या रं गाचे,

शु भ्र मुखावर िुषार कुठल्या हिंव्य िरं गाचे?
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हनळ्या नभीं कर शु भ्र िारका जमहविाि मे ळ,
शु भ्रमुखनभीं इथें हनळ्याशा िारांचा खेळ!

इचा उद्यांचा धनी कोण, िें ठरवावें मिणुनी,
पुण्याईचें गहणि कहरि हवहध िंशांशहचन्िांनीं!
लाल छटा विंदनची नभींच्या शु भ्र मौग्क्िकांि
कोर बालचंद्राची हवलसे संध्याहृिंयांि!
रक्ि कपालीं हिंला रक्ििर कुंकुमहिलक बरा,
अरुणपटावर मांगल्याचा नव मंगलिारा!
हचमण्या िंे िा शोभहवणारी हचमणीशी साडी
नीटने टकी ने सवुनी हिस कोण कुठें धाडी!
घाहलि बाला हचदिचेच का हचि अलं कार?
स्वप्नांहिल संसार कुणाच्या घे कीं अविार?
केला हवहधनें स्त्रीत्वाचा िा टीचभरहच नमुना,
नविीथास्िव दिडहि संगििनु गंगायमुना?
गभपजन्म या उपाहध भोगी कीं िी ििंिीिा
कीं भूमींिुहन अशीच वर ये िी िंु सरी सीिा?
उषा-चंहद्रका जणूं भेटल्या; त्या संगमकालीं
िांबुस धवलहि रस पाझरिां काय त्यांि न्िाली?
दकवा स्वगांिुहन िी सुटुनी आली आिांच,

नंिंनवदनचा मंिं वाि िहर कहर भंविीं नाच!
मिाकवींच्या कल्पनें िली भावमूर्पि का िी
बलवत् भावें स्फुटिर िोउहन वस्िुरप वािी?
पिा थांबली हवभ्रमलहलिा सलीलगहि बाला,
बालभाव मदन हवमल, जोहड करयुग परमे शाला,
अिा! कोणिा भाव असे िा पापमना न कळे !
द्रवुहन भग्क्िनें आत्मा सारा िंे िीं कीं खेळे!
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िंे वमनीं हनजभक्िाहवषयीं वसे भावना जी
भावरप िी काय खेळिे या हृिंयामाजीं?
शु ि भाव िा हिच्याच मदनच्या पुण्याचा वारा,
िाच भाव, भगवंिा! आिां जगत्ियीं पसरा.
िाि जोडु नी हवमले बाले ! माहगिलें काय?

स्फूर्पिनें च कीं पाहवत्र्याच्या नि झाला काय!
जें पावन, जें हवशु ि, त्याची िूं मंगलमूर्पि,
िंे व कोणिी करील आिां िव आशापू र्पि?

िुझ्या मनींचा हवमल भाव िा कळिां िया िणीं
िंगडाचा िंे विी वांकहवल िंे ि िुझ्या चरणीं!
स्वगपहि िुजवर धहरल सारखी हिंव्याची गळिी!
त्वद्दशपनपुण्याला मुकले गिमुहन िळिळिी!
िीथें, पुण्यें, िंे विंे विा ज्यां पािु हन पळिी,

िसलीं पापें ने िहकरण िब पडिां िदण जळिीं!
टाक नजर एकिंां िरी िी या पाप्यावरिी—
स्वर्पग सिज िहर जाण्याइिकी पुण्याची भरिी.
शु िुभाव-पहरपू णप मनीं िण मजला जाऊं िंे ,
कहवत्व पावन करन घ्याया जराच रािू ं िे.
ओघ एकिंां त्या कहविे चा जगांि वािू ं िंे .
नांव िरी पापाचें उरिें का मग पािू ं िंे .
मम हृिंयाच्या दििंोळ्यावर चल ये घे झोले ,

त्यांिुहन हनघत्या कवनश्वासें हवश्व सिज डोले !
कवनस्फूिी, मंगलमूर्पि, जराच धांव गडे !

हिंव्य सुधारस वषूं जगिीं ये हजकडे हिकडे !
अिा! चालली बाला टाकुहन मज संशयवािंीं
रं गि गुंगि िंं ग सिंा िी आपल्याच नािंीं!

अनु क्रम

नवल न हिजसि ने ि जरी मन िे हभरहभर हफरिी,
भुलिें, खु लिें, डु लिें हवश्वहच हिजभवंिीं!
पाहवत्र्याची उषा काय, कीं कळी पू णपिेची?
आशीिः कीं िी जगास पुढच्या प्रभुिन्मयिे ची!
दकवा कांिीं िरल कल्पना कुणास आठवली,
नटवावी कहश कवनीं िी या हवचादर महि रमली.
िोंच चुकवुनी डोळा धांवे कल्पनाच बाल
स्वच्छं िंानें पांधरल्याहवण शब्िंाची शाल!
पवन हपउहन मग हिची िोि का अशी बालमूर्पि?

बाला कसली ? —खास िीच िी नवकवनस्फूर्पि!
भरभर हफरिे नग वाऱ्यावर िाराया जगिा
कुण्या कवीची चुकलीमुकली हचमुकलीच कहविा!
मूर्पिमिी कहविाच यापरी हृिंया िालहविां
‘गोदविंाग्रज’िी गाई मग हचमुकलीच कहविा!
सप्टें बर, १९१३.
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िंसरा
[रूढीिें सीर्ोल्लंघन हाि सर्ाजािा दसरा.]
चला आज िा आला िंसरा!
पाउल पुढिें टाकायाला,
सीमोल्लंघन करावयाला,
आनंिंानें नाचायाला,
सणांमध्यें सण िाच करा!
चौमासांला आिां हवसरा!
मुसळधार िो पाऊस वरला,
िुडहवि पायांखालीं हचखला,
शेि पे हरलें येि हपकाला,
येिां आनंिंाचा िंसरा !
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पहिल्या िंु भत्या गाई हवसरा!
उन्िाळ्यांि त्या उडाल्याच ना ?
त्या गाईच्या हखल्लारांना
नव्या िंमानें सोडा राना,
चला खाउं द्या पिांटचारा!
करा जरासा मुखडा िंसरा!
आिां कां िीं िोंडें रडवीं ?
कडवीं बीजें करी गोडवीं,
फुटलें िुटलें पुन्िांहि जडवी,
आला ना िो िुमचा िंसरा!
चला रहढवर आिां घसरा!
टाकुहन सीमा मषि धमाच्या,
िंं भाच्या या अंधपणाच्या,
जु नेपणाच्या, अिंपणाच्या
सीमोल्लंघनकालहच िंसरा!
जु न्या मिांचा जाळा कचरा
नव्या मिांचे जे राऊि,
खरे खुरे मायेचे पू ि,
येऊं द्या धै याला ऊि,
नका िािचा िंवडू ं िंसरा!
नका िािचा िंवडू ं िंसरा!
जु न्या ऋषींना सलाम ठोकुहन
करा ियारी छािी ठोकुहन
आजकालच्या ऋषींमागुनी
जा हिकडे ने इल िा िंसरा!
श्रुहिस्मषिींना आिां हवसरा!
अंधभग्क्िचा पांगुळगाडा
मोडु हन िोडु हन उपडा पाडा!
पािाळीं िो ने उहन गाडा!
करा साजरा यापहर िंसरा!
ने ट धरा धीराचा जबरा!
खु ल्या मनाचा अबलख घोडा

अनु क्रम

जीन नको उप्लाणी सोडा!
जेरबंिं वा लगाम िोडा!
सीमोल्लंघनकालहच िंसरा!
जु न्यापुराण्या दचध्या हवसरा;
जहर पटका घ्या सुधारणे चा!
भगवा शेंडा नव्या मिाचा!
नव्या िंमानें फडकहवण्याचा
मानवधमाचा िा िंसरा।
नव आशेच्या िषणांकुरांचा
िुरा हशरावर; चढवा साज,
मढवा न्यायाचें हशरिाज,
समहचिाचे बरकंिंाज,
चला जमूं द्या जमाव िुमचा.
काळाचें मैिंान अफाट,
हिंसिां कोठें खंिंक खांचा
द्या घोड्याला अमीन टांचा
वाऱ्यावरच्या करवा नाचा
कापा रस्िा आटोकाट!
चला हनघूं द्या असली स्वारी;
जु नाट पोकळ नगारखाना
उं टावरला कुणी शिाणा
वाजहविां, त्या आधीं िाणा!
घ्या कषष्णाची करीं ‘िुिारी’*[या
जोरिंार गीिाचा उल्लेख ‘कषष्णाची िुिारी’ या नांवानें केले ला आिे .]

रढीच्या हकल्लयावर स्वारी,
‘अगरकरां’ची झडवा नौबि!
‘भागविां’ची धराच दिमि!
‘केशवचंद्रां’चें घ्या हचलखि!
फुंका ‘कषष्णा’चीच ‘िुिारी.’
रढीचा गड खालीं उिरा,
पाकोळ्या घुबडांना उडवा,
हजवंि सोनें अखंड लु टवा,
कषपण मनाचा रस्िा खु टवा.
असा साजरा कराच िंु सरा!
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गाण्यांि ‘केशवसुिां’च्या ‘िुिारी’या सुधारणाप्रेरक

कसले पू वपज घेउहन बसलां?
िोिे मोठे सोन्या भरले
त्यांचें आिां काय राहिलें ?
त्यांचें त्यांच्या मागुहन गे लें.
हशक्का कायमचा िो कसला!
उगाच खाउहन बसिां िाय!
पू वपज आले चार पावलें ,
एकसारखे पुढें सरकले ,
मिणुहनच ना िे इिके आले ?
त्यांना पू वपज नव्ििे काय?
कुंभारासारखेच लोटे ,
खोटें ठरिें ित्त्व आज िें.
पू वपज संिि पुढें चालिे
घायकूि िी नसिी धहरिे
बडे बापके िुमिी बेटे!
रडि बैसले मिारमांग.
िंीनपणाला गवे छळिें,
अज्ञानाला हभउनी पळिें,
त्यां वर घ्याया नच जें वळिें
उच्चत्वा त्या लावा आग!
थांबा, ऐका िंे उहन कान—
सुकल्या िािीं बाला कोमल,
िशाच हवधवा कहरिी िळमळ;
फिर फुटहिल येउहन कळकळ.
कुठला पोकळ गिाहभमान?
चला उठारे बांधा कंबर!
िुमच्या पुरिी िी घी-शक्कर
टाकुहन, रढीशीं द्या टक्कर!
युि माजवा रे घनचक्कर!
फोडा कुजकें िे अवडं बर!
गे ल्या धमाचें िें भूि
पािु हन बसलां कांरे भीि?
नव्या मिांचे भालाईि
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घोडे अपुले या उडवीि,
नािहर रडिे व्िा राऊि!
अनंिकाळाचें मैिंान,
हिममिवाले चाबुकस्वार,
उत्सािाची कहर िलवार,
हचत्सािीची ढाल ियार,
घोडा हफरवा रानोरान!
सरिां काळाचें मैिंान
घोडा उडवा मग आकाशी,
हभडवा ने उहन स्वगापाशीं
पू णपपणाशीं ईशपिंाशीं,
िरीच िोईल िंसरा छान!
कुणी मनाचा असेल कच्चा
करील त्यालािी मनशू र
या गाण्यांचे गाउहन सूर
‘केशवपुिा’चा मिशू र
‘गोदविंाग्रज’चे ला सच्चा !
ऑक्टोबर, १९१३.
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जगाचें गाणें
[केव्हांचह पहा, जर् उर्वत्या सूयाला अध्यु दे त असतें.]
नमोऽस्िु िे ! धन्य एक सकल जगीं िूंच! उगवत्या रवे!
भावगुणीं जी अिुला। भक्िींने अध्यप िुला,
स्वीकारी या ऋिुला। पुण्य ज्यांि सांठवें.
गगदन सिंा जहर अससी । िहर अमुच्या नयनांसी
काल न िूं हिंसलासी! आज िुझे कर नवे ।
थोर हृिंय पहर िव िें । अपराधा नच पािे ,
गिवषि न मदन रािे । हफरुहन कदध न आठवे!
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मावळले काल रहव । वािािी िी न िवी!
िे ज िुझें त्यां लपवी । स्वकर पसहर नवनवे!
जो प्रकाश काल रमे । आिां िो हिहमर गमे !
िा प्रकाश कदध न शमे । िव कदर जो संभवे.
थोर िूंच! धन्य िूच! िे जोहनहध हिंव्य िूंच!
नयदन मनीं एक िूंच । इिर कांदि नाठवे!
झालें मदन िें च ठाम । कीं रहव िुजलाच नाम!
िे जाचें िूंच धाम । सांगावया का िवें?
स्िुहि आिां इिरांची । कदध नािीं व्िायाची!
वंिंन िें िुजलाची । सिि, उगवत्या रवे!
जु लै, १९१४.
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िी कोण?
िंू रस्था जलधीकडे स्वहृिंया ने िे निंी वािु नी,
शोधाया रहसकास हनत्य कहविा दिडे , न आशा िुटे;
भूलोकावर राििे कुमुहिंनी चंद्राकडे पािु नी,
रािीमागुहन धांविो हिंवसिी, कीं भेट व्िावी कुठें ?
जीवाचें जगणें असेंच असिें सापे ि प्रेमावरी !
डोळे भेट िंु रन; भाव अथवा आशाहि त्याला पुरे!
मी िें पािु हन जीवबंधन असें शोकािे िोिों परी,
कांकीं या मम लक्ष्यशू न्य हृिंयीं कांिीं न आशा स्फुरे !
ओठांशी हभडिें रिस्य मदनचें — सांगूं कूणाला परी,
अश्रू िे नयनींहि— माळ करुनी घालूं कुणाच्या गळां?

आलें िें भरुहन हरिें हृिंयिी– िंे ऊं कुणाच्या करीं?
आला िंाटु हन कंठ— िाय ! रडु नी कोठें करं मोकळा?
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जी माझ्यास्िव, मी हजचें सकलिी; आधार जी जीवनीं
िंे वा! भेटहव — िंाखवी िहर मला िी कोण िंे वी जनीं ?
ऑर्स्ट, १९१४.
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अरुण
अिा! उगवला पिा अरुण िा उघहळि िे जाला.
जगा जागवी, िसा जागवी कहवच्या हचिाला,
जसा उडहव िा अरुण चिु ंकडे गगनीं रं गाला!
िसा पिा कहव उडवी अपुल्या हचि-िरं गाला!
हवश्वसूिधर सारुहनया कदर पडिंा रजनीचा
जगद्रं गभूवहर का उडहवि गु लाल गगनींचा?
करी मंगलाचरणा मंजुल हिज गुंजारव िा,
येत्या संसाराची नांिंी चाले काय अिा!
पू वपहिंशेवर लाल रं ग िा कोण कुठु हन उधळी?
दकवा फुटली हिच्याच हृिंयीं प्रेमाची उकळी?
रहवसिंनाच्या गवािास िी काय लाल कांच?
पल्याड लपलें िोंड ियाचें , हिंसेल आिांच!
प्राििःकाळीं गगनपुष्प कीं सूयाचें फुललें ?
सुगंधमकरं िंांचे रस िे चिू ंकडे झु कले ?
सिंा सवपिंा जगिंु िारा धहरिी ज्या घेर
त्या मंगल सहरिांचें आिे का िें मािे र?
कुणी मिात्मा हवश्वोिारास्िव िप आचहरिां
उचंबळु हन का वािि त्याच्या हृिंयाची सहरिा?

गि पुण्याच्या पुष्कहरणींिुहन िे ज काढण्याला
उडी रवीनें घाहलिांच कां फेस उचंबळला?

अनु क्रम

अखंड सौभाग्याची सहरिा माझी भूमािा
काय लाहविे कपाळभर िी िा मळवट आिां?
कीं सोडु हन जी अमिां चालली कष्टे हनस्िूळ
मिाराष्र-लक्ष्मीची त्या िी हिंसे पायधू ळ?
भरिें स्वगीं ये हपिरांच्या करुणारसरं गा,
अमिां आळशांवर मग ये कीं पू वपपुण्यगंगा!
कल्पलिांवर फुलें बिरिा सडा परागाचा
काय िरं गे स्वगंगाजदल िांबुस रं गाचा?
हिंनरजनींच्या फटींिून या फार िंू र ओंड
हिंसिें कीं िें कालगहभंच्या स्वगाचें िोंड?
िा रजनीच्या उिंरीं हिंसिो गभपहच हिंवसाचा,
कीं काळाचा बाळ नवा िा नव्याच नवसाचा
हिंनरजनींचा, शु भाशु भांचा, पापापुण्यांचा,
मंगल संगम रं गपटहच िा िंाहवि गगनाचा!
काय हनघाला मानसपुिहच हवराट पुरुषाचा
हवश्वैक्यास्िव हमरहवि िा ध्वज हवश्वसमत्वाचा?
हवश्वहििास्िव रोज सोहड जो रहवला गगनांि;
पुराणपुरुषाचा कीं उघडा पळिा िळिाि?
हवश्वहििपरा िी हिस्िाची रक्िमया माया,
मिंमिंाच्या पैगामाची दकवा िी काया?
शांि रसा या अभंग वाणी प्रसवे िुकयाची,
िंया परिली कीं बुिाच्या उिंार हृिंयाची?
हिंव्य भावना भक्िमनीं ज्या त्यांची िी मूर्पि,
भाहव कवींच्या रसवंिीची कीं अस्फूट स्फूर्पि?
आज हनपजल्या प्रीिीचा िा मंगल अहभषेक,
जगहिंशाच्या कषपावषहष्ट ची कीं पहिली फेक?
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पहिव्रिा गिसिी जयांचें अग्ग्नशयदन हनजणें
अखंड सौभाग्याचें त्यांचें दकवा िें ले णें ?
यशकाळची िी रामाची सोन्याची सीिा,
येत्या अविाराची छाया, कीं रक्िस्फीिा?
कीं, भहविव्या या िंे वीच्या या हवमल िंु ग्धधारा
धांवि सुटल्या, पहरिोषाया हवश्व शु ि सारा?
उिाराया पुन्िां धांवली दकवा भवभीिां
श्रीकषष्णाच्या मदन उरले ली श्रीभगवद्गीिा?
भाहव कालचें िें स्वगांचें स्वप्न असे काय?
ब्रह्मस्वाचा भाहव सगुण कीं िेजोमय काय?
हवश्व रची जी आधीं, कहर मग वषहि पुढें त्याची,
‘आज’ रचाया आली का िी इच्छा ईशाची?
ब्रह्मपिंाच्या हकल्ल्यावर कीं फडके जहरपटका?
हचरं िनाची सनिं मानावां, हिचा िाम्रपट का?
अंि न पािी भगवंिाला आली काय िंया?
हचन्मंगल मग उभें नभीं िें भूवदर उिराया?
अिा! ियाच्या स्पशें िोई शु ि हृिरं ग,
हिंव्य दृहष्टला पुरिा कळला अरुणाचा रं ग!
मना! कल्पना पुरे! प्रभूची िीच असे जाण
सौंिंयाची, मांगल्याची, प्रेमाची खाण!
प्रीहिरसाच्या, सौंिंयाच्या, िंे वींच्या मूर्पि
हनत्य हनर्पम िी परमे शाची अरुणमया स्फूर्पि!
आज उद्यांच्या मिाकवींनो! हृिंदय नीट ठे वा
प्रेमरसाचा, मांगल्याचा िा अदभुि ठे वा!
अरुण-रसानें याच रं गवा मदनचीं पहर हचिें!
रं गवीि जा िशीं उद्यांच्या िंे वींचीं हचिें!
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या रं गानें रं गहविों मी माझ्या हृिंयाला,
पडद्यापडद्यावरी काहढलें हचिाहचिाला!
एका पडद्यावहर पहर रं गे प्रेमहचि एक;
हृिंयाच्या हृिंयांहिल माझ्या िोच हशलाले ख!
त्या हचिाचा, त्या पडद्याचा, मम गाना धीर;
त्या हचिांहिल िंे वीचा मी हवकला शािीर!
मरिां मी, िो जपाच माझ्या हृिंयाचा पडिंा;
त्या िंे वीचा झालों अगहणि जन्मांचा बंिंा!
हिच्या गादलचा अरुण सारखा, लिे! वािू ं िंे !
‘गोदविंाग्रज’कहवच्या ‘अरुणा’ त्यांिच रािू ं िंे !
सप्टें बर, १९१४.
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हनद्रागीि
नीज गुणी बाळ झणीं शान्ि, यावरी—
गाउं हकिी? कुंहठिमहि, नीज झडकरी!
हवश्वाच्या स्ने िरसीं मग्न जािलें ,
प्रेमाच्या अश्रुजलें बाळ नािलें ,
मायेची िीट गादल, हचि जणुं िले ,
सुयशाचें िंु ग्धपान गोड त्यावरी!
हृिंयाचा केला िा पाळणा नवा,
बांधाया ममिे चा पाश मग िवा,
हृिरं ग िलहव िया करुहन मषिंु रवा,
ब्रह्मा सगुण बाळरप रमि अंिरीं!
मािा कहर मंगलमय गायना अिा!
प्रेमभरें हवश्व त्यांि रं गलें पिा;
सोड गड्या! िट्ट िुला शोभिो न िा,
अजु हन िुजहस नीज न ये – सांग कां िरी?
नोव्हें बर, १९१४.
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भीमकबाळा
[र्ाझ्या ‘वेड्यांच्या बाजारांत’ एका उपवर र्ुलीच्या तोंडीं हें साधें र्ाणें चतिीि स्स्थचत वणुन

करण्यासाठीं घातलें आहे . र्ाणें त्या र्ुलीनेंि केलें आहे अशी कल्पना आहे . र्ाझी स्वतःिी एवढीि कचवता
र्ला आवडते.]

(िाल : यादवराया भाई याहो)
भीमकबाळा िी वेल्िाळा टाकुहन गोपाळा।
हनिय केला बंधुवरानें द्यावी हशशु पाळा ॥
हववािकाळीं खळ िो आला िंव राजसबाळा।
शोकभरानें हवव्िळ झाली, िंोष िंे इ भाळा ॥
“अजु हन िरी या िंासीसाठीं या िो गोपाळा।
काळबेळ िी जवळी आलीं, संकट िें टाळा॥
ऐन समदय का हनष्ठुर झालां? काय असें केलें ?
िंीनांवहरचें प्रेम सिंाचें आज कुठें लपलें ?
कदध पाहिनसें झालें मजला सांवहळ िी काया।
कदध वाहिन िी काया माझी िंे वा िव पायां?
कधीं सांठहवन रप मनोिर या नयनीं िंे वा?
हमळे ल केव्िां अभाहगनीला प्रेमाचा ठे वा?
नका करं छळ यािु हन माझा अजु नी घननीळा।
वाट बघूं हकहि घेउहन िािीं अश्रूंची माळा?
हकिी आळवूं परोपरीनें? कंठ दक िो सुकला।
िरी यावया अजु नी माझा माधव कां चुकला?
सवपसाहि भगवंिा! आिां अंि नका पािू ं।
—कीं हवषपानें प्राण िरी िा पिंकमला वािू ं।
मीच अभागी; मिणुनी आपण अजु नी नच आलां।
ब्रह्म सगुण जें िंु लपभ सकळां; हमळे कसें मजला?
रडिां यापहर अश्रुजलानें पिंर हभजु हन जाई।
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ऊर भरहन ये—शब्िं न चाले —कवन हवरुहन जाई ॥ १ ॥
१९१४.
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ओसाड आडांिील एकच फूल
िोिा एक जु नाट आड पडका, ओसाडसा जो असे,
कोठें सा, कदधचा, हवशेष नव्ििा कोणास िो माहिि;
िोिें काय ियांि िें नच कधीं कोणी पिाया बसे,
नािीं जाि कधीं हिथें कुहण हजथें नािीं स्विांचें हिि!
िोिा आड खरोखरीच अगिंीं िैसा हिंसायास िो,
जो जैसा हिंसिो जगास िंु रुनी, िैसाच िो भासिो;
घेिो कोण उगाच कष्ट इिके लोकीं खऱ्याखािर!
‘आिे भूि ियांि खास!’विंिी ऐसेंहि कोणी िर
बोले वाइट त्यास कोहण, नसिी िोिी विंं िा जरी,
लोटी सषहष्टहि त्याप्रिी जहर िशा त्या आडमागावर,
टाकीना नु सिी जरी नजरिी कोणी हबचाऱ्यावर,
िंे वानें हि हिंलें असेंच नव्ििें टाकून त्याला िरी!
िंे वाला करणें -हवहचिच िरी आिे हकिी गोष्ट िी,
िोिें नाचि एक फूल िसल्या ओसाड आडांिहि!
[२]
पानांची गरिंी लिा कहरहि त्या आडाहचया भोंविीं,
वाटे अंथरलें जणूं कफन िें जीवंि िोंडावरी;
काळीभोर कहभन्न गिंप हवलसे छाया मधें खोल िी,
आडांिील जलांििी हमसळु नी त्यालाहि काळें करी!
आडाच्या असल्या भकास उिंरीं िोिें िसें फूल िें;
प्रेमाचा मषि अश्रु जेदव हगहळला जीवन्मषिाच्या मनीं;
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केव्िांिी नच लागला सुमनसा वाराहि बािे रुनी;
काळोखांहिल िे वढें च जग िें िोिें ियाभोंविें.
पुष्पाचें वळलें असे मुख सिंा पाण्याकडे खालिी,
श्वासानें जणुं त्याहचया हचमुकल्या लाटा जलीं िालिी;
केव्िां िन्मकरं िंदबिंु पडिां जों विुपलें चालिीं,
घालाया रमणीकरांि बघिां िे व्िांच मागाल िीं!
येई एक कसाबसा िहर सिंा िे थें रवीचा कर,
पुष्पाचें प्रहिदबब िो जदल करी त्यालादग दृग्गोचर.
[३]
त्या हचिाप्रहि भावबिनयनें आशादृशा पािणें —
िा हनत्यक्रम भाबड्या सरळ त्या माझ्या फुलाचा असे;
त्याला सवपहि वािणें , हवरुहनया त्याच्यामधें रािणें ,
आशा एकच एवढी मदन सिंा वेड्या फुलाच्या वसे.
त्याचा वास असे मनोिर सिंा, शंका नसे याहवशीं,
या भावें पहर गंध जो िंरवळे न्यारीच त्याची मजा!
केव्िांिी िलिांच फूल पवनें खेिंास िंे िे रजा.
प्रेमानें डु लिां परी कहरिसे वषिीस वेडीहपशी!
िांसे फूल जलांिल्या बघुहनयां त्या स्वीय हचिाकडे ,
िांसे िेंहि िसेंच िों अहधक िें िांसें िसें बापडें ;
नाचे िें पवनांि, िेंहि हिकडे पाण्यामधें बागडें ,
‘माझा भाव ियाप्रिी कळिसे’मानीि िें बापडें ;
जोडीचा महिमा असा चिु ंकडे ; हधक् सवप जोडीहवणें
लाभे जोड िरी कुणास न रुचे शू न्यांिलें िी हजणें ?
[४]
खालीं िोंड करन चंचल जलीं पािू न वेड्यापरी
भावाचे अपुल्याच रं ग वठवी त्या प्रेमहचिावरी;
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घेई यापहर बांधुनी उहगच िें जीवास आशागुणीं,
िांसूं माि नका मिणून कदधिी माझ्या फुलाला कुणी!
त्या आशेंि रिस्य काय लपलें जाणावयाला जरा—
वाऱ्यानें करपू न जाहिल अशीं व्िावीं फुलांचीं मनें ;
हचिे चंचल जीं अदृश्य उघड्या डोळ्यांस भावाहवणें
पािायास ियांस नीट िुमचे डोळे फुलांचे करा!
भावाचे अपुऱ्याच रं ग बघणें वाटे ल िे थें मना,
त्या वेड्याबगड्या फुलांिच असे का िे वढ्या िंोष िा?
मोठे पंहडि काय लाहवहि हिंवे, िे एकिंांचे पिा,
कोणीं काय कधीं कुठें बहघिलें जें ये हवकारांि ना?
जो िो या जगिावरी पसरिो छाया मनाची सिंा
हनिःश्वासें िुमच्याच सषहष्ट करपे , िे व्िांच िी िापिंा!
[ ५]
कांिीं काळ असाच फूल गमवी, आशा पुढें वाढली;
चुंवावें जदलच्या फुलास मिणुनी िें मान खालीं करी;
वाऱ्यानें मुख लागिांच उिंका छाया हवराली जलीं,
पाणी माि पडे मुखीं सिज िों, िैसेंच आशेवरी!
त्या धक्क्यासरसेंच फूल मग जें कोमे जलें एकिंां,
नािीं िें िंसलें पुन्िां! हवकसलें नािीं पुन्िां िें किंा!
आशेनें िंु सऱ्या हिंनीं हफरुहन िो आला रवीचा कर,
गे ला हखन्न मनें , परी न चमके त्या प्रेिमािावर.
पाण्यामाहज पुढें गळू न पडलें िें फूल वेडें हपसें,
पािाळांि कुठें असेल िंडलें का प्रेमहनमाल्य िें?
छे िः छे िः! प्रेममय स्वरप धरुहन भूिापरी दिडिें,
कोठें आज उजाड जें, अजु हनिी िे थें कधीं िें हिंसे!
िें मे लें मिणुनी उणें न ठरिें; महच्चि त्याला भुले;
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मे लेल्या हृिंया मिंीय असलीं वािीन मे लीं फुलें !
नोव्हें बर, १९१४
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फुलें वेंहचलीं पण—
[प्रेर्स्थान नाहीं अशा र्नु ष्ट्याला िांर्ल्यानेंसुद्धां खेद होतो.]
पन्िाळगडचा पठार सगळा घालु हन पायांखालीं ।
फुलें जमहवलीं िऱ्िे िऱ्िे चीं जीं जीं िािीं आलीं ॥
शेवंिीचा गेंिं िांसरा, शु भ्र मोगरा फुलला ।
मिंनबाण िा पािु हन असला पुष्पबाणिी भुलला ॥
नाजु क जाईचीं िीं वाळें ; गुलाब िाजा छान ।
िीं इवलालीं रानफुलें िी रं गें िहरिीं भान ॥
िी िुळशीची मंजुळ, िैसा सबजा मिंमिंाचा ।
भू-कमळें िीं, अनंि फुलिां औरच वास ियांचा ॥
हकिी आणखी सांगूं नांवें-आहण कशाला नु सिीं?
िें च पुरें कीं सगळीं िोिीं जीं वासें मुसमुसिीं ॥
फुलवंिीनें ओंजळ माझी भरुनी लागे शीग ।
सुगंहध सौंिंयाचा नाचे िािावरिीं ढीग ॥
काव्यभरानें िरुण नयन िे नविे जानें न्िाले ।
प्रणयरसानें हृिंयहि माझें उचंबळु हन वर आलें ॥
“फुलें वेंहचलीं— पण-आिां िीं द्यावीं कोणालागीं?”
रािसवषहि स्मरणिंे विा िणांि झाली जागी ॥
“ििभागी िा जीव एकला; प्रीहििंे विा नािीं ।
मोडु हन पडलें हृन्मयमंहिंर शिधां आघािांिी ॥
हनष्प्रेमाचें जीवन माझें रुि दचिनीं जावें ।
संकल्पहच िा वरला ठरला; कां िें िंै वा ठावे ।
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कांठ्यांवहर या कोमल हृिंया टाकुहन िंे वा क्रूर ।
कुठें फुलांची धनीन माझी हिंली िंवडु नी िंू र?
कषिकमाचीं फळें भोगणें अवश्य जीवा जदग या ।
गुिंस्ि िें गुलिंस्ि; नको िें पुनिःपुन्िां मदन याया” ॥
अभंग हनिय अशा प्रकारें हकिीकिंां जहर केला ।
या पुष्पांसम मषिंुहि कारणें िंु भंगिी पहर त्याला ॥
वषहि बावरी झाहल, आंिल्या आंि हबचारी रडली ।
जीवाचीं नयनांिुहन पुष्पें त्या पुष्पांवहर पडलीं ॥
जीव जािला जड; िीं िािीं पुष्पेंहि जड झालीं ।
“फुलें वेंहचलीं पण-पण-आिां िंे िों टाकूहन खालीं ॥
हचरं मषिाला िवा कशाला िा कसला िव्यास?
हजवंि फुलवंिीचा असला िंु िःखप्रिं सिवास!
डोळे असुहन अंध असा कुहण िुडहवल यांना पायीं ।
रहसक कुणी प्रेमांध उचलु नी अर्पपल रमणीहृिंयीं ॥
ज्या िंे वानें असे मांहडला असला हनष्ठुर खेळ ।
असेल त्याला बसवायाचा िसाच कांिीं मे ळ ॥
त्याचीं त्याला फेंकुहन िंे िों; िें ब्रह्मापप णमस्िु।
कुठें हि पडिां पाविील त्या हवश्वहच त्याचें वास्िु ॥
नाजु क असलीं फुलें अशा या माझ्या हृिंयासाठीं ।
िंे वाजवळी िंािं मागहिल लागुहन त्याच्यापाठीं.”
िंे ि उघळु हन फुलें अर्पपिां िंे वा चिू ंकडे िी ।
‘गोदविंाग्रज’िशीं फुलें िीं रहसकां िुमिां िंे ई ॥
जानेवारी १९१४, अथणी.

❧❧❧

‘हिंव्य प्रेमाची जाहि’
संध्यापट गगनीं पसरी ।
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िारांची राणी िंसरी ॥
कधीं गाहलचा अरुणाचा ।
कहर िी िे जस्वी नाचा ॥
शु क्रिारका अशी नभा ।
नवी नवी िंे ई शोभा ॥
िारा गगनीं
पहर भूवरुनी;
बघिां नयनीं
जी संचरिे हृिंयीं, िी ।
हिंव्य प्रेमाची जाहि ॥ धष॰ ॥ १ ॥
न हमळे अवसर अहभलाषा ।
‘िंे घे’ची नािीं भाषा ॥
भाव आमचा थरारला ।
िहर िंािंहि त्याची न हिला ॥
एकाद्या हकरणापुरिा ।
प्रेमबंध िोिो पुरिा ॥
हजच्या हजवाला
हिळ मोबिंला
नकोच कसला;
हनराश जन्मापासुहन िी
हिंव्य प्रेमाची जाहि ॥ २ ॥
प्राण चंद्र ज्या कुमुिंांना ।
काय जाणिो िो त्यांना?
फुलें िंसहि पािु हन रहवला ।
कळे न पहर त्याचें त्याला ॥
चंद्रकांि महण पाझरिी।
चंद्र हफरे वरच्यावरिीं ॥
कहव कोठें िहर,
ित्कहविापहर
हफरे हिंगंिदर,
रहसकमनें मग कहववरिीं ।
कहरिो िी हिंव्य-प्रीहि ॥ ३ ॥
सौंिंयाचा उत्कषप ।
कुठें असे िहर िंे िषप ॥
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हिंशाकाल िोउहन सान्ि ।
त्या वषदिि हवरघळिाि ।
िंशपन— दकवा स्मरण पुरें ।
िन्मयिा िंे िीं प्रसरे ॥
प्रभुची शोभा
हिंव्य यशोभा
िहरिे लोभा;
ििंाकार कहरिे वषहि ।
हिंव्य प्रेमाची जाहि ॥ ४ ॥
सौंिंयाच्या ज्या श्रेहण ।
िीं िंे वाघरचीं ले णीं ।
हजवास िोिां जाणीव ।
िंे िाची सांडी शींव ॥
उिंास वषिीचा प्रसर ।
स्वाथाचा पाडी हवसर ।
सौंिंयानें
ऐश्वयानें
रं गुहन जाणें
हिंव्य जीवनें िीं लोकीं ।
िदच्चिनीं ििंालोकीं ॥ ५ ॥
प्रेमहवषय अपरं पार ।
सूक्ष्म-रप भव्याकार ॥
हनरहभलाष िन्मयिा िी ।
हिंव्य प्रेमाची जाहि ॥
कौिुक, हवस्मय आियप ।
शू न्यवषहि दकवा सभय ॥
अने क पहरचीं
त्या प्रेमाचीं
रपें साचीं
आहवष्करणीं जाणहविी ।
हिंव्य प्रेमाची जाहि ॥ ६ ॥
फेब्रुवारी १९१४, म्हापसें.
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पुनर्पवकसन
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िंयाघना! हवनहि कहरि मन िुज िें हचरहवरिें िापिां!
धन्य हवश्वरचना िी । यथासांग सवप कांदि
न्यून िींि मुदळ नािीं । मत्सरें हि पाििां!
वस्िुवस्िुमािाला । नाशकाल जहर हिंधला,
िहर हफरुनी उिंयाला । काल असे ित्त्विां!
अस्िंगि सूयाला । सुप्रभाि उिंयाला,
शु क्लपदि चंद्राला। हफरुहन वरी पू णपिा!
वषाऋिु समयाला । प्रहिवषी ये चपला,
प्रहिवसंि वषिाला । जन्म नवा आहणिा!
भरिीचा हनयिकाल । जलहधचे िहरि िाल
रािीं नििजाल । वहर नवी अपू वपिा!
पािु हन िें नवहवकसन । सुप्रसन्न िोई मन,
पहर हबचाहर िंीनबिंन । बालक िा ने णिा!
या मिंीय हचरहनराश । जीवन्मषि माणसास
पुनरहप उमलावयास । काल हिंला कोणिा?
चडसेंबर, १९१४.
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िालत्या दपपळपानास
[राहत्या घराच्या चखडकीसर्ोर कपपळािें पान वाऱयानें सारखें फडफडत होतें. परर्े श्वराच्या

इच्छे वांिून पानसुद्धां हालत नाहीं; या लौचकक श्रुतीवरून पुढील चविार सहजि र्नांत वावरूं लार्ले .]
कोवळ्या िालत्या हचमण्या दपपळपाना!
कल्पना िले िुज बघुहन असें िालिाना!
हनजशाखेच्या या शेवटच्या टोंकाशीं
कां इकडु हन हिकडे सांग सारखें हफरशी?
िा हिरवा, िांबुस रं ग काळसर कांिीं;
िूं हभरहभर हफरिां स्पष्ट भेिं नच रािी.
या झु ळझु ळत्या वाऱ्यानें नाचसी,
कोंवळ्या सूयि
प ापानें िळपसी,
आपल्या हमश्र रं गानें झळकसी,
िुजकडे च माझें लि सारखें लागे ,
बांहधलें ियाला गूढ कांदि अनु रागें ।
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जीं गूढ अप्सरागीिें नदभ पाझरिीं,
िीं विाि येिीं खालीं वाऱ्यावरिीं ।
ऐकुनी ियांचे सूर मुके नवलाचे,
या हृिंयकंपनें जीव काय िव नाचे ?
कीं जगीं िाप जो सारा उसळला,
रहविे जामादज भरारा हमसळला,
लागिां ियाचा वारा, कोमला,
थरकांप िोि िा िव कोमल िंे िाचा!
विं नाच भीहिचा कीं िा आनंिंाचा?
िें िुझ्याच िंु िःखें हृिंय असें िडफडिें?
हवश्वैक्यवषहिची ध्वजा काय फडफडिे ?
िूं स्वयें िालसी, कीं िुज कोणी िलवी?
सुखिंु िःखी झु लसी स्विां इिर कीं झु लवी?
कळिसें िुझें िुज का िें िालणें ?
कीं िंु सऱ्यासाठीं आिे चालणें ?
कीं भावावांचुहन पािे डोलणें ?
िव अग्स्ित्वाचें ज्ञान असे कां िुजला?
िुज इच्छािषग्प्ि हक्रयाभेिं का कळला?
िुजभंवि जी िी सषहष्ट असे पानांची,
कल्पना असे का हिला िुझ्या नाचाची?
रस एकच िरुचा िुमिांमधू नी वािी—
सुखिंु िःखभाव िी जोहड िुमिां कीं नािीं?
हवश्वेंच्या हवश्वें सारीं यापरीं
स्थदल हभन्न, हभन्न आकारीं, भूवरीं
नांिंिी गड्या कांिारीं हकहििरी!
जाणीव िुमिांला परस्परांची का रे
जीवैक्य असे कीं, हभन्न हभन्न जग सारें ?
क्रम िाच काय विं िुझ्या जीवनाचा रे ?
पहरणाम कहरि का सषष्टीवर िें सारें ?
कुहण हचिगुप्ि िें हलिू न ठे हवि आिे ?
कीं स्वैरनिंाच्या ओघावर िें वािे ?
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िे अवश्य जग चालाया कां असे?
कीं नसत्यािु हनिी वायां िें हपसें?
स्फूर्पिची कुणाच्या काया िलिसे?
मम नयदन हचिसम जाउहन बैसायाचें ,
इिुकेंच कायप का सांग िुझ्या नाचाचें ?
मम करीं कपाळीं िंु िंैवाच्या रे षा
मजसादठ हलहिहि हचरिंु िःखभोग िा पे शा!
पहर असहि िुझ्या िर रे षा साऱ्या अंगीं,
िंु िःखिी असे का हििुकें त्यांच्या संगीं?
कीं वाऱ्यावरच्या िाना यापरी
उमटल्या अशा हफरिांना, िुजवरीं?
त्या हफरुहन हफरुहन घेिांना अंिरीं—
हनजनािंब्रह्मीं गुंग िोउनी डु लसी?
िें गीि आंिल्या आंि ऐकूनी खु लसी?
कीं िंु िंैवाच्या दककाळ्या, या िाना,
िव कोमल हृिंयीं ठे हवहि बण जािां ना?
खालिीं पडु हन मग मादिि हमसळु हन जाया,
िूं फडफड कहरशी अशी भूहमवर याया?
पहर थांब! जरा गा गाना, िोषिंा,
ऐकवीं माहझया कानां एकिंां;
ग्स्थर रादि न, दपपळपाना! िूं किंा.
मज गाऊं िंे , मज नाचूं िंे , िुजसंगें,
सुखिंु िःख सारखें सेवूं मानसरं गें!
संबंध असो वा नसो आपणांमाजीं,
मी एक कारणासाठीं िुजवर राजीनवबालाहृिंयीं प्रीहि नवी िलिांना
िग्च्छरीं िलहस िूं िसाच दपपळपाना!
जीं हृिंयकंपनें सारीं मानसीं,
िीं आमिांिें बािे री िंाहवशी!
हनिंोष मनानें भारी िालसी!

अनु क्रम

कुहण बाला जहर मज िंे इल असला मान,
िहर सुखेंच िोइन मीिी दपपळपान!
चडसेंबर, १९१४

❧❧❧

िा िण
रमहण! स्मरणीं आमरणहच या हृिंयपटावर ठसा
सिंाचा ठे हवला िा िण असा!
भूिभहवष्यांमधें िरलिर विपमान ज्यापरी
चंचल सीमारे षा धरी;
गििंु िःखाच्या भाहव सुखाच्या मधें िसा सुंिंरी!
िण िा संशयरे षेपरी!
गिकालाच्या िंु िःखाचें िें पळिें पाऊल!
सुखाची येत्या चािू ल!
जहर संशय माझ्या िणास या िंू षवी,
िहर आयुष्यािें अवध्या िण भूषवी,
कहर िंु भंग जीवनिंास िंे गहि नवी;
अनंि सौख्याचा िा िोइल आहिंकालची िरी,
नािर अंि िरी सुंिंरी!
जु लै, १९१५.

❧❧❧

मागें पािणें
(िाल : नोहे हा पवन जवन॰)
चालिसे सारखीच िी मुशाफरी ॥
जिांगीर या फकीर िा हपशापरी ॥ धष॰ ॥
हजकडे मज मागप फुटे । न नकळि मी हफरि सुटे ॥

नच कसलीिी माया । पायबंिं बांधाया ।
मागुहन मज शोकवशा । पाहिना कुणी आशा ।
मग मागें वळु नी कां । पािणें िरी? ॥ १ ॥

अनु क्रम

३०-७-१९१५, पुणें.

❧❧❧

फुटकी िपेली
[आत्र्ज्ञान र्ायेंतून र्ळूं लार्लें म्हणजे आत्र्ा अर्चतक होतोि.]
नको िपे ली फुटकी असली!
जीव बोलिो पाणी पाणी
हचरकालाची ििान लागुहन;
अशी िपे ली मजला िंे उहन, थट्टा कहरिां िे थें कसली?
प्रवास करणें फार िंू रवर!
आद्याच्या पयंिापासुहन
अंिाच्या आरं भामधु नी—
एक अनंिें माप घेउनी, कैक अनंिें जाणें भरभर!
हवश्व कशाचें घेउहन बसलां?
हवश्व मला जें हिंसिें, त्यांहिल
हवश्वें िुमचीं अणुसम िोहिल;
हनजिणीं िें िुमच्या हजरहवल, काळांचा बाजारच सगळा
प्रवास माझा असा भयंकर !
या हवश्वाच्या मागुहन जाणें ,
मागुहन सुटुनी पुढें धांवणें ,
अथवा सवांठादय पसरणें , आद्यंिाचें कापुहन अंिर!
कडक कायिंा धांवायाचा!
पाउल एकािंें चहर चुकणें ,
पहिल्यापासुहन पुन्िां धांवणें !
आपुल्याच वा भंविीं हफरणें ! मागप कुठु हन मग सरावयाचा?
आधीं असिे पुष्कळ सोबि;
हकिीक ‘मी, मी’मजला हिंसिी,
पुढें चालिां भरभर मरिी;
मरुनी माझ्या ठायीं जगिी, माझीच मला उरिे संगि!

अनु क्रम

माझें मीपण फारच मोठें !
िंु ज्या रिाया जागा नािीं,
एकलकोंडा मिणुनी रािी,
खोटें ‘मी’ िी अंदगच पािीं, राहिल सोबि मग िो कोठें ?
मज जाणाया मीच हवचिण!
नसिे परके आदध जाणिों,
असत्या मलाच न परी बघिों;
मज ओळखिां इिर हवसरिों, माझें सवपच फार हवलिण!

िऱ्िाच माझी हवहचि असली!
अमला मी— िो प्रवास िसला!
कडक कायिंा त्याचा असला.
िशा प्रवासीं मजला, अशी िपे ली िंे िां कसली?
अनंििे ची ििान माझी,
हमळिां पाणीं वाढे उलटी,
अहधकहच पाणी—अहधकहच मोठी;
जलब्रह्म द्या पहर हिजसाठीं, िरीच िोइल मग िी राजी!
भांडीं असलीं कां मज िंे िां?
भरिांना जीं िोहि हरकामी,
भरुहन ठे हवलीं िहर कुचकामी,
पडहिल कोणाच्या िीं कामीं? कधीं परि बोला िो घेिां!
वागहवण्याचें उगाच ओझें!
करी प्रवासामाजीं खोटी,
फुटहक िपे ली िुमची खोटी,
मषगजळ नसिें िंावी खोटी, कधीं हिच्यांिुन नच गळ्लें जें !
मायेची िी खरी िपे ली;
मषगजळ प्याया आंि उिरिों,
अफाट िहर मी त्यांिच बुडिों,
नसत्यामाजीं असिां हजरिों; नको मला िी असली मे ली!

अनु क्रम

ब्रह्मांडाची करा िपे ली!
माझी ओळख पाहण हिच्यांहिल,
कैक अनंिें ियांि हजरहिल,
माझ्यावांचुहन सारे हवरहिल, हशरे िपे ली िी अशा जलीं!
ब्रह्मांडाची खरी िपे ली;
करा हरकामी िहरिी भरली,
भरुनी भरणें भरवुहन उरली,
हजरहिल हवश्वें हकिीक असलीं, कांठबरी जहर आधीं भरली!
माझी ओळख हवहचि पाणी;
जु हन ओळख मग नवीस आणी,
पाण्या वी अव्यािि पाणी,
पाण्यांिहि मग खेळे पाणी, िाय! कसें िें कोहण न जाणी!
ब्रह्मांडाची करा िपे ली;
िषषा नादिशी हिनें करीन,
िपे लीसिी जदल भरवीन;
प्रवासिी जदल हजरवीन, नको मला िी असली मे ली!
प्रकार घ्या िा मदन एकंिंर;
सवपस्वाची करा िपे ली;
माझ्या पाण्यानें भरले ली,
पािु हन हिजला िीन्िी काळीं, खु बी ओळखा क्या िै अंिंर!
जु लै, १९१५

❧❧❧

मनांिली हिंवसराि
अनंि नभ िें वरी पसरलें न मया िया;
अनंि मनहि िसें जहर लघू शरीरांि या;
सिंै व नदभ खेळिी हिंनहिंशा लपंडाव िा;
मनांिहि िशाच या हिंवसराि िंोन्िी पिा!
उषा हवरुहन जाि िों प्रकटिो नभीं भास्कर;

अनु क्रम

नवा हिंवस नाचिो नवनव्या जगाच्या वर!
मनाि उगवे िसा िदण नवीन आशारहव;
प्रफुल्ल िर कल्पने प्रहि नवीन ये पालवी!
हफरे हिंनभरी रहव; प्रकट िोई संध्या पुढें;
गमें उिंयकाळशी, रहवच िो हबचारा बुडे!
िशीच मदन सारखी वहरवरीच आशा चढे ;
गमे िणच जािली सफल, िोंच खालीं पडे !
िमास पसरी हनशा मग जगांि जािां रहव;
हिंसें सकल शू न्यसें, िम नव्या िमा माि वी!
हवषण्ण हृिंयीं िशी भयकरा हनराशा जडे ;
िमोमय रसा हगळी मन मनीं हबचारें रडे !
िशांि गगनामधें हिंसि िंू र िारा परी—
मनांिहि सिस्रधा हफरि कल्पना बावरी!
पुन्िां उगविो रहव प्रभविो प्रकाशा नव;
हनराश मदनिी पुन्िां कहर िशीच आशा रव!
असें सिि चालिें जदन िसें मनीं सारखें;
असे हृिंदय आज जें गमि िें उद्यां पारखें!
नको हिंवसराि िीं न सरिी कधीं जी पिा.
सरे ल कदध िो सरो हृिंदयचा लपंडाव िा!
ऑर्स्ट, १९१५.

❧❧❧

गीि-हवरग्क्ि
िंे वी िंशपनिंु लपभ झाली
आशाले शहि नच कांिीं;
संसाराची िोउहन भाषा
जीवनकवनांिुहन वािी!
प्रहिवस्िूचा शब्िंहच उरला
भावमया जगिीं रािी;
त्या शब्िंांचा अथप कुणािें
वस्िुज्ञानाहवण नािीं!

अनु क्रम

गूढाथपहच िो अहलहखि भागीं
मत्कवनीं भरुनी जाई;
नसिां पहर संकेि हजवाचा
उमगे ना िें कवणािी!
गीि कळावें जीस नसे िी
हिंशा शोहधल्या जहर िंािी;
‘गोदविंाग्रज’ सिजहच कवनें
जाहळ हनराशा खर िंािीं!
नोव्हें बर, १९१५.

❧❧❧

सुभाहषि
खरें औषध
जे जे रोग मनास िोहि, हृिंया संिाप जो जाळिो,
जे जे घाव हजवास लागुहन जगा िो हनत्य कंटाळिो;
त्या त्या हवस्मषहि िें च औषध खरें आिे गमे एक िें;
जें लोकीं नसिें िरी मग कुणी जीवंि ना राििें!
२५-११-१९१५, पुणें.

❧❧❧

िंु िंपशपन
नाना रोग, जु गुग्प्सिा, व्यसहनिा हवग्च्छन्न प्रेिावहल,
भूकंपाहिं अनथप, िंै वघहटिें िीं सवपिी पाहिलीं;
त्यांिीं हखन्न न हचि िोि, पहर िें िोिें ििंा ज्यापरी
हवश्रब्ध प्रणयास वंहचि यिंा सौंिंयप स्वाथास्िव!
२-१२-१९१५, पुणें.

❧❧❧

त्याच िारकेस याचना
थांब जरा, िारके! जरा िहर थांब, सखे सुंिंहर!
कुहणकडे ने शी मज यापरी?

अनु क्रम

िव हकरणांच्या सुंिंर कोमल आधारावहर सखे!
केलें माझें मज पारखें!
स्वगपसुखाची आशा लावुहन ओहढहस मजला गडे !
थांबहच— सांग परी कुहणकडे ?
अहि िंु िःखांच्या सिि अनु भवें िळवा हजव जािला,
सुखाची सवय नादि त्याजला!
पहर आशा लावुहन ने शी मज वहरवरी,
िंे शील टाकुनी स्वगांिुहन मज जरी,
िो अधिःपाििी या उन्नहिच्या परी!
उच्चिे स या योग्य न मी िहर स्वप्रेमें सांवरी,
याचना ‘गोदविंाग्रज’ करी.
२८-१२-१९१५, पुणें.

❧❧❧

—स
प्रेमें जीं कुसुमें हिंलींस मजला
िूं, प्रेमले ! धाडु नी,
कोमे जून उद्यांच जाहिल—सुखें
जावोि कोमे जुनी!
नािीं वाटि खेिं ले श, उलटा
आनंिं वाटे मना;
प्रेमाची स्मषहि त्या हजवास जडु नी
आजन्म रािील ना!
जानेवारी, १९१६

❧❧❧

एका जु न्या श्लोकाची आठवण
“डोळ्यांनीं बघिों, ध्वनी पहरसिों कानी, पिंीं चालिों ।
हजव्िे नें रस चाखिों, मधु रिी वाचें अमिी बोलिों ॥

अनु क्रम

िावांनीं बिु साल काम कहरिों— हवश्रांहििी घ्यावया ।
घेिों झोंप सुखें— हफरन उठिों िी ईश्वराची िंया” ॥ १ ॥
पू वी पू वपवयें प्रसन्नमयिा जेव्िां हमळे सषहष्टला ।
शाळे च्या हचमण्या जगांि असिां िा श्लोक मीं वाहचला ॥
साध्या बाळमनास अथप पटला— आनंिंिी वाटला।
आिां का करुणारस स्मषहिबलें त्याच्या असा िंाटला? ॥ २ ॥
डोळ्यांनीं बघणें , ध्वनी पहरसणें इत्याहिं सवप हक्रया ।
आिांिी घडिी; उपाहध चुकल्या नािींि जीवाहस या ॥
जेव्िा जीव थकून पािि परी हवश्रांहििी घ्यावया ।
नािीं झोंप सुखें— अिो, िरपली िी ईश्वराची िंया ! ॥ ३ ॥
सौंिंयें भरल्या जगास बघुनी िा प्रश्न हचिीं उठे ।
जीवानें जदग काय कायप करणें श्लोकांि नािीं कुठें ॥ ४ ॥
१२-२-१९१६, र्ुंबई

❧❧❧

हनवाणीची हवनवणी
(िाल : धाडु चन चदधले )
पािहस आिां अंि असा कां? पीहडहस कां या िंीना?
सुंिंहर, पिंरीं मिंीय हृिंया घेहस न कां पिंलीना?
िणैक िंससी, िणभर रुससी; हनष्ठुर चंचलिा िी;
संहिंग्धा िी वषहि व्याकुल कहरि मनाप्रहि पािी.
लाजु हन अजु नी स्वजना िा जन जवळी कां नच केला?
दकवा हृिंया िे षहच िंू षहव मजहवषयींचा पहिला?
सुंिंर विंनीं िव हनिंप यिा हृिंय हविंारि माझें;
पडु ं िंे श्रवणीं िी शु भ वाणी मौन न िें िुज साजे.
प्रत्युिर िंे प्रश्ना कांिीं; अंि वषथा न पिावा;
हवनोिंवचनीं थांबहव नच त्या, प्रश्नें परिहव नच वा.
संशयहवष िें जाहळि जीवा अधरसुधा िंे रमहण;
करी हवनवणी हनवाणीची गोदविंाग्रजवाणी!

अनु क्रम

२-३-१९१६, र्ुंबई.

❧❧❧

हृिंयास
हजवलग हृिंया! मूढ वषहि िी धारण केली कां असली?
लाथ मार त्या चंचल जगिा— प्रेमाचीं सोंगें कसलीं!
चंचल, लिरी, रं ग बेगडी सुंिंरिे च्या मोिानें ,
कां वाटे वर पडसी हृिंया हवकुंनी कवडीमोलानें ?
िुझ्या हजवाच्या बोलासाठीं िपापले िे रहसक पिा ।
स्वागि कदर जा त्यांचें— त्यांना िषप हकिी िोईल अिा!
नटव्या सोंगामागें लागे जें, त्या सौंिंयासाठीं
नवलाखाचें मोल िंे हस कां? कशास या आटाआटी?
हजथें गुणांची चाड न कांिीं—कमअस्सल जें जािीचें ;
सौंिंयपहच िें कसलें ?—केवळ एक बािु लें मािीचें !
हवद्यावैभव कुठें िुझें!— िो ज्ञानाचा गौरव कोठें !
आहण कुठें रं गीि खेळणें !— नवल खरोखहर िें मोठें !
उिंारिा िव हवशाल पािु हन िंे वांनािी मोि सुटे;
आहणक असलें खोटें नाटें नकली नाणें सांग कुठें !
गवाचें घर खालीं पडु नी खु शाल हमळू िंे मािींि;
रहसकांच्या मषिंुहृिंयमंहिंरीं रिा, हनजयशा हमरवीि!
हचिाडसी कां हचि हजवाचें पाण्यावरच्या रे घांनी?
‘गोदविंाग्रज’ सांगे िुजला ‘रिा त्यािु नी स्वस्थानीं’!
९-३-१९१६, र्ुंबई
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एका शब्िंासाठीं हवनं हि
िमा की, हजवलगे! िमा करी! न लाहविां अवहध ॥
कोमल हृिंया कठोर वचनीं छहळ िा अपराधी ॥ १ ॥

अनु क्रम

िमा करावी मी िुज, बाले , आहण िूंहि मािें ॥
असेंच आिां जडलें आिे िंोघांचें नािें ॥ २ ।
परस्परांस्िव आपण ऐसा प्रत्ययिी आला ॥
िुजवांचुहन मज सुचेरुचे ना; मजहवणिी िुजला ॥३ ॥
िणमािाचा राग अनावर- स्वभाव िंोघांचा ॥
समजु हन िें मग राग धरावा कोणीं कवणाचा?॥ ४ ॥
जीवाच्या बागेंि खेळिो पिी प्रेमाचा ॥
हपसामागुनी हपसें काढणें , मागप न सुज्ञाचा ॥५ ॥
पिािापें हृिंय िलहविां अश्रूंच्या धारा ॥
वािु हन त्याला लाभूं िंे िो मोत्यांचा चारा ॥ ६ ॥
जें झालें िें हवसरुहन, सखये! टाकुहन इिराजी ॥
भला बुरा मी मान्य करुहनया िोहशल ना माझी? ॥ ७ ॥
‘गोदविंाग्रज’ आणुहन नयनीं जीवाचें िोय ॥
हवनहवि; बाले ! हलिीं स्विस्िें िूंच पुढें—॥८ ॥
२४ - ३- १९१६, र्ुंबई.
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प्रेम आहण मरण
“ जगीं सांगिाि प्रीि पिंगाची खरी ।
झड घालू न प्राण िंे िो िंीपकाचे वरी ॥
—श्रीहोनाजी बाळ.
कुठल्याशा जागीं िंे ख।
मैिंान मोकळें एक ॥ पसरलें ॥
वषि थोर एकच त्यांि।
वाढला पुऱ्या जोमांि ॥ सारखा ॥
चिु ंकडे च त्याच्या भंविें ।
गुडघाभर सारें जग िें ॥ िे थलें ॥
झु डुपेंच खु रट इवलालीं ।
मािींि पसरल्या वेली ॥ माजिी ॥
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रोज िीं । कैक उपजिी । आणखी मरिी।
नादि त्या गणिी। िंािंिी अशांची नव्ििी । त्याप्रिी ॥
त्यासाठीं मैिंानांि ।
हकहि वेली िळमळिाि ॥ सारख्या ॥
पहर कमाचें दविंान।
कांिीं िहर असिें आन ॥ चिु ंकडे ॥
कोणत्या मुिूिावरिीं ।
मे घांि वीज लखलखिी ॥ नाचली ॥
त्या िणीं । त्याहचया मनीं । िरं गहि झणीं ।
गोड िहर जिरी । प्रीिीच्या नवथर लिरी ॥ न कळिां ॥
िो ठसा मनावर ठसला।
िो घाव हजव्िारीं बसला ॥ प्रीहिचा ॥
वेड पुरें लावी त्याला।
गगनांहिल चंचल बाला॥ त्यावरी ॥
जाहिधमप त्याचा सुटला।
संबंध जगाशीं िुटला॥ त्यापुढें ॥
आशाहि । कोठली कांदि। राहिली नादि।
सारखा जाळी । ध्यास त्यास िीन्िी काळीं॥ एक िो ॥
मुसळधार पाउस पडला ।
िीर कधीं टवटवी त्याला ॥ येइना ॥
जहर वारा कहर थैमान ।
िहर िले न याचें पान ॥ एकिी ॥
कैकिंा कळ्यािी आल्या ।
नच फुलल्या कांिीं केल्या ॥ पहर कधीं ॥
िो योग । खरा िठयोग । प्रीहिचा रोग ।
लागला ज्याला।— लागिें जगावें त्याला ॥ िें असें! ॥
िी त्याची ग्स्थहि पािु हनया ।
िी िंीड वीिीची िंु हनया ॥ बडबडे ॥
कुणी िंसे कुणी कहर कींव।
िडफडे कुणाचा जीव ॥ त्यास्िव ॥
कुहण िंयाहि त्यावहर कहरिी।
स्वगपस्थ िंे व मदन िंसिी ॥ त्याप्रिी ॥
दनहिंिी । कुणी त्याप्रिी । नजर चुकहविी ।
भीहििी कोणी । जड जगास अवजड गोणी ॥ िोइ िो ॥
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इष्काचा जिरी प्याला ।
नहशबाला ज्याच्या आला ॥ िा असा ॥
टोंकाहवण चालू मरणें ।
िें त्याचें िोिें जगणें ॥ सारखें ॥
हृिंयाला फसवुहन िंसणें ।
जीवाला न कळि जगणें ॥ वहरवरी ॥
पटि ना । जगीं जगपणा । त्याहचया मना ॥
भाव त्या टाकी । िंे वांिुहन िंगडहच बाकी ॥ राििो ॥
यापरी िपिया िी।
हकहि झाली न हिला गणिी ॥ राहिली ॥
इंद्राच्या इंद्रपिंाला ।
थरकांप सारखा सुटला ॥ भीहिनें ॥
आियें ऋहषगण िंाटे ।
ध्रु वबाळा मत्सर वाटे ॥ पािु नी ॥
िों स्विां । िपोिंे विा । काल संपिां ।
प्रकटली अंिीं । ‘वर ब्रूहि “ झाली विंिी ॥ त्याप्रिी ॥
“ िप फळास आलें पािी।
माग जें मनोगि कांिीं ॥ यावरी ॥
िो हचरं जीव लवलािी ।
कल्पवषि िंु सरा िोई । नंिंनीं ॥
प्रळयींच्या वटवषिाचें ।
िुज हमळे ळ पिं भाग्याचें ॥ िरुवरा ॥”
िो विंे ! “िंे हव सवप-िंे , । िें च एक िंे - ।
भेटवी मजला । जीदवच्या हजवाची बाला ॥ एकिंा ॥”
सांगिी हििाच्या गोष्टी ।
िंे वांच्या िे हिस कोटी ॥ मग िया ॥
“िी भलिी आशा बा रे ॥
सोदड िूं वेड िें सारें ॥ घािकी ॥
स्पशासि मरणहि आणी।
िी िुझ्या हजवाची राणी ॥ त्या िणीं ॥
िी अशी शु ि रािसी । काय मागसी।
माग िूं कांिीं ! लाभलें कुणाला नािीं ॥ जें कधीं ॥ ”
िो िंसे जरा उपिासें ।
मग सवेंच विंला िासें ॥ त्यांप्रिी ॥
“हनष्प्रेम हचरं जीवन िें।

अनु क्रम

जदग िंगडालाहि हमळिें ॥ हधक् िया ॥
िण एक पुरे प्रेमाचा ।
वषाव पडो मरणांचा । मग पुढें ॥ ”
हनग्रिें । विंु हन शब्िं िे । अहधक आग्रिें ।
जीव आवरुनी । ध्यानस्थ बैसला हफरुनी ॥ वषि िो ॥
िो हनग्रि पािु हन त्याचा ।
हनरुपाय सवप िंे वांचा ॥ जािला ॥
मग त्याला भेटायाला ।
गगनांिील चंचल बाला ॥ धाहडली ॥
धांवली उिाहवळ िोि ।
प्रीिीची जळिी ज्योि ॥ त्याकडे ॥
कडकडे । त्यावरी पडे । स्पशप जों घडे ।
वषि उन्मळला । िंु भंगून खालीं पडला ॥ त्या िणीं ॥
िंु भंगून खालीं पडला ।
पहर पडिां पडिां िंसला ॥ एकिंा ।
िषाच्या येउहन लिरी ।
फडफडु नी पानें सारीं ॥ िांसलीं ॥
त्या कळ्या सवपिी फुलल्या ॥
खु लल्या त्या कायम खु लल्या ॥ अजु हनिी॥
िो योग । खरा िठयोग । प्रीहिचा रोग ।
लागला ज्याला । लाभिें मरणिी त्याला ॥ िें असें ॥
अनु ष्टुभ्
स्मरणाथप ियाच्या िी बोलांची रानपालवी
मराठी रहसकांसाठीं ‘गोदविंाग्रज’ पाठवी ॥
एचप्रल, १९१६.
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परमाणूंचें कायपमािात्मय
हगहरहशखरें खरिांना त्यांिुहन कण वाळू चे पडिाि,
मिासागरोिंरीं िे थुनी हवश्रांिीस्िव िंडिाि;
कालमापनास्िव जन त्यांना घहटकायंिीं भरिाि,
िणािणासि एक एक िे खालीं भरभर झरिाि.
हगहरस्वरपा उन्नहिच्या िे कहरिी िंे िाची घटना,
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हवस्िारास्िव शय्यारचना मग करणें लागे त्यांना;
झटहि अनंिर अनंिांििी शोधायास्िव पहरमाणा,
कालस्वरप कालाचीिी मोहजहि घटका भरिांना;
हनजकवनाचें महसले खन िें , पुसुहन न जावें िु द्र िरी,
‘गोदविंाग्रज’ यास्िव त्यावहर वाळू चे कण िे पसरी!
६-४-१९१६.
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कांिी इंग्रजी कहविा वाचून—
[स्वयंपूणत
ु े िी जाणीव सुद्धां साधुवृिीला बाधक म्हणून म्हटली आहे . र्र् चतच्या अभावीं केवळ

नु सत्या अचभर्ानाकडे पाहू न आपले पणाला काय वाटत असेल बरें ?]
हपठांि पाणी घालु हन केलें िंू ध भलें हनष्ठुर काळें ,
हपिाि गहरबांचीं बाळें .
अमिां मराठी शािीरांच्या कवनाचा वािे पू र,
समाधान त्यांिच चूर!

पोि घालु नी गळ्यांि हफरिी हभल्लांच्या काळ्या पोरी;
कवीश्वरें चढलीं भारी!
गहरबीला बोलणें नसे िें , िंोष िंहरद्री गवाला—
िाि घाहल जो स्वगाला!
बाष्कळ बडबड ऐकुहन हचिीं िास्याचे ध्वहन उठिाि,
—आहण आंिडीं िुटिाि!
खेिं वाटला— िोंच आठवे बालकबीची रसवंिी;
धीर जरा वाटे हचिीं.
नव्याजु न्यांचा प्रेमळ पाइक ‘गोदविंाग्रज’ नमन करी—
भल्याबुऱ्यांना एकसरीं.
र्े , १९१६.
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हनिंप य बाले स
(िाल—र्ला शांत र्ुचन भासतो)
अखेर झाली आिां ॥ घे िा ॥ प्रणाम जािां जािां ॥ धष॰ ॥
दजकुहन िुजला प्रेमें िोइन िंास िुझा जन्माचा
या आशेवर जीव टांगला िोिा या िंीनाचा ॥ १ ॥
नजर जराशी िुझी बिंलिां थोडा थोडा िोई ॥
वेडा माझा जीव बुडहवला िूं शोकाच्या डोिीं ॥ २ ॥
िोिें नव्ििें त्याची केली िुझ्या हठकाणीं पोंच ॥
जीवांच्या जाळ्यांि झे लला शब्िं न पडला िोंच ॥ ३ ॥
रप मनोिर असलें , बुहिहि िीव्र लाभली िुजला ॥
खऱ्या गुणाची पारख कांिीं असेल िव हृिंयाला—॥४॥
वेडी आशा अशी धरुहनया धडा हजवाचा केला ॥
भल्याबुऱ्याचा भेिं न िुजला, अनु भव भलिा आला ॥ ५ ॥
केल्या ज्याच्या पायघड्या मीं िुझ्या पावलांसाठीं॥
त्या हृिंयाला िुडवुहन गे हलस नटव्या थाटापाठीं! ॥ ६ ॥
जग सगळें िें डोळ्यांपुरिें, रप हजवाला पुरिें ॥
उिंार हृिंया पहर हनिंप य जग िंगडाखालीं पुरिें ॥ ७ ॥
ज्या िंे वानें जग िें केलें , ज्या प्रेमें िें चाले , ॥
त्या िंे वाला, त्या प्रेमाला, जाहळन आिां, बाले ॥ ८ ॥
जगावांचुनी लाभिीस िहर जग मी केलें असिें ॥
िुझ्यावांचुनी जग िें आिां असून झालें नसिें ! ॥ ९ ॥
हिंला हिलांजहल अश्रूंचा िा त्या प्रेमाच्या नांवा ॥
परिायाचें नािीं आिां त्या प्रेमाच्या गांवा ॥ १० ॥
िोइल िोइल वाटि िोिें िेंच अखेहरस झालें ॥
नांव घेिल्यावांचुन आिां मनांि झु रणें आलें ॥ ११ ॥
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(अपूणु)
र्े , १९१६.
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शेवटचें प्रेमगीि
( िाल : र्ला शांत र्ुचन भासतो)
िुटे स्ने िसंबंध सवपग्स्वं आिां। टाहकिां िूं असें या अनाथा ॥ धष॰ ॥
साि वषै, सखे! िषपिं स्वप्न जें । पाहिलें , भोहगलें िेंच आिां।
घोरहिहमरा हनशा सिज भय िंे िसे । जीव िा एकला आज उरिां ॥
अश्रुधारा पिा वाििी हनभपरा। हचि हवव्िल; नसे वषहि शांिा ।
नयनजदल नाििां, त्यासवें वाििां। पाहिना िुजहवना जीव जगिा ॥
जीवनव्याप िा व्यथप वाटे पिा । नयनहवषयाच िी हवश्वसंस्था ।
कांदि नािीं पुढें, जीव हिहमरीं बुडे । ग्स्िहमि वा बहधर वा जाि अंिा ॥
नाश िहर सवपथा िोउं िंे एकिंां । आपिंा लोपवी रे कषिांिा!
कष्टला जीव िा िंु िःखामािाविा । शू न्यिा जीहविाप्रहि विािां ॥
यत्न केले सखे! रत्न िुजसारखें । कदध िरी व्िावया प्राप्ि िािां।
अन्य घटना परी नाकळे कां करी । िंे व कीं िंै व कीं िो हवधािा! ॥
जन्म िा व्यथपसा िोि! िोवो िसा । सवपथा हशवपरा ईशसिा ।
प्रेमयज्ञाप्रहि प्रथम िी आिु हि। अपहरिायाच जी जीवजािा ॥
एक आशा उरे -(िीच पहर मज पुरे) । हिजसवें जीव कहर एकमयिा ।
“ जन्मजन्मांिरीं एकिंां िणभरी । प्रेम लाभो िुझें शोकघािा” ॥
अनु ष्टुभ्
भावोल्लेखाथप आले खी कष्टिंें शोकहनग्रिें ।
“ गोदविंाग्रज” िें बोले ! अंहिम प्रेमगीि िें ॥
१-६-१९१६, र्ुंबई.

❧❧❧

अनु क्रम

कधीं?
हचिपटावहर रमयाकषहिच्या सीमारे षा परोपरी;
रं ग कधीं वठिील परी?
कानाला आनंिं िंे हि िे झु ळझु ळ गाउहन गोड झरे ;
अथप कधीं कळणार बरें ?
अंधुक अंधुक गोड भावना डोकावहि कहवमनाकडे ;
शब्िं कधीं िोिील खडे ?
सिे ज वचनें िंे ई िारा, परी लकाके नभामधीं;
खालीं येईल परी कधीं?
झांपड पडिे डोळ्यांवरिी— दचिा छहळिा हृिंं िरीं;
झोंप कधीं येईल परी?
प्रहिरािीं िी स्वप्नें िंाहवहि इच्छाहचिें जीवाचीं;
सषहष्ट कधीं िोइल त्यांची?
अंधनयदन िी बघिे आशा हवश्वहच िे रमयाकार;
जगीं कधीं िें हिंसणार?
—आहण वल्लभे! हिंलींस वचनें ; गोड अिा िीं हकिी िरी ।
खरी कधीं िोणार परी!
‘गोदविंाग्रज’ जें जें आळहव कवनीं-आहणक- मनामधीं;
पटे ल िें िें सांग कधीं?
जून, १९१६.

❧❧❧

अंधाला दृहष्टलाभ

नाहीं.]

[आंधळा र्ार्तो एक डोळा आचण दे व दे तो दोन; कधीं कधीं हा उपकार असेल; नेहर्ींि र्ात्र

अंधपणें मी पािि िोिों माझ्या प्रेमाची मूर्पि॥
जीवनिंे वी, जी हृिंयािें िंे ई हिंव्याची स्फूर्पि ॥

अनु क्रम

मम अंधत्वा वाटि िोिी िी सौंिंयै अप्रहिमा ॥
अमयािं आशेच्या राज्याचीिी उल्लंघी सीमा ॥
न कळे हनिंप य िंया कुणाला मजहवषयीं िी कां आली ॥
प्राणघािपर उपकाराची इच्छा कोणाला झाली? ॥
अमोघगुणहिंव्यांजन िंु लपभ— िाय! िेंहि पहर सांपडलें ! ॥
हवनायत्न या उभयहि नयनीं ने मकेंच कां िो पडलें ? ॥
स्पष्ट दृहष्ट मज अंधाप्रहि िी कशी लाभली अवकाळीं॥
सिे ज हनजहकरणांनीं जी मषिंु जीवा जगिा जाळी ॥
कषष्णवणप िा- प्रमाण कांिीं अवयवास या मुदळ नािीं ।
कुरप िंशपनिापिं असली बाला िी पुढिी रािी ॥
दृहष्ट लाभिां मूर्पिभंग िा—मनोभंगिी जन्माचा! ॥
शिहवध िानीिू निी असला लाभहच िंु िःखप्रिं साचा! ॥
दृहष्ट लाभिां पिावयाचें असें िेंच उरलें न परी ॥
‘गोदविंाग्रज’अंधत्वास्िव हवलाप आिां सिंा करी ॥
२५.९.१९१६, पुणें.

❧❧❧

प्रेमाची प्रामाहणकिा
[र्हाकचव बायरन् एके चठकाणीं प्रणयीजनास असा उपदे श करीत आहे कीं, “प्रेर्चवषयापासून

आपल्या प्रीतीिी उत्कट व शरणार्त उत्सुकता लपवून ठे वा म्हणजे तुर्च्या इच्छे िी पूतुता होईल.” प्रस्तुत
ले खकाच्या एका बुचद्धर्ान् चर्त्रानेंचह त्याच्याजवळ अशाि अथािें चवधान केलें होतें. या दोन्ही प्रसंर्ीं या
ले खकाला जरा िर्त्काचरक वाटलें होतें.]

सख्या! सांगसी बोध हििाचा चािुयाचा िसाच िा ॥
व्यविाराच्या परी संगिी प्रीहि िोईना सुखाविा ॥
िंळािंळाची पुरी खु लावट फूल उमलिें जरी ॥
रहसक भ्रमरा िरीच वाटे गुंगावेंसें ििंं िरीं ।
मे घांआडु हन रहवहकरणें जहर स्पष्ट िंशपनें नच िंे िी ॥
फुलें खालिीं काय उमलिी? दकवा रसरं गा येिी?
मूठ झांकली लाखाची िी भहरिे जोर चालू िूट ।
िंै व उद्यांचें पािावया पहर उघडावी लागे मूठ ॥
गंगास्नानें पावन व्िाया इच्छा झाली जरी मना ॥
िंे िावरचें वस्र वस्र िहर िंू र करावें लागे ना? ॥

अनु क्रम

प्रीिीची रसगंगा बघिां जीव हवकारी असे जरी ॥
हशष्ट कल्पना त्यजु हन ियाच्या िोिो आत्मा अहवकारी
हृिंयापप ण जहर करणें आिे स्पष्ट िंान िहर करावया ॥
अश्रुजलासि अपावें या पुण्यमागप एकच सखया ॥
स्वप्रेमािें लपवायाचा बोध िुझा लाभो िुजला ॥
‘गोदविंाग्रज’ वाहिल प्रेमा हृिंयासि हनजअश्रुजला ॥
१५- ११-१९१६,

❧❧❧

इच्छा, उपभोग व हवषय
[या चतघांिा अन्योन्यपोषक चत्रवेणीसंर्र् स्वर्ांत तरी असेल काय
अखंड गायन ऐकायािें पंजरांि धहरला पिी ।
उडिी लकेर झरिां, जीवा! नािंहचि केवळ लिी ॥ १ ॥
जनसंमिंीं अलभ्य शोभा पािु हन, ठसवुहन मदन घेणें।
एकांिीं िदच्चिन करणें ; िंु िःखावेगीं हवस्मरणें ॥
हिंव्यिंशपनें हृिंयपटावर नवरं गांनी रे खावीं।
आहण आंिल्या अश्रूंनीं िीं सवेंच धु वुनी काढावीं ॥
अवश्य जीवश्वसनें हनिंप य हनिःश्वासांनीं योजावीं!
हृिंयजलानें भरिां नयनें गे ली घहटका मोजावी ॥
आद्यंिींचे िण सोडु हनया अशेष जीवदन या िंे ख ।
पहरग्स्थिीचा रं ग काहढिां िणयुग्महच उरिें एक ॥
पहिला िण िो कीं ज्यावरिीं स्वप्रकाश आशा धाडी ।
िंु ज्या िणावहर िीव्र हनराशा छाया प्रेिमया पाडी ॥
आयुष्याचा िणािणाचा हिशेब केवळ िा आिे !
परं परे ला त्यांच्या हिंधलें नाम मनोिर जीवन िें ॥
रं ग बिंलु नी खेळि रािी अशा िणांची िी जोडी ।
स्थलकालाच्या हभन्नत्वानें हनत्य नवीं हिंसिीं कोडीं ॥

अनु क्रम

िणािणाला जननमरण िें प्राहणमाि भोहगि रािी ।
चौऱ्यांशीचा फेरा याहवण आहणक िंु सरा िो नािीं ॥
फसव्या पाण्यावरी पोिु नी, िंम कोंडु हन मरिां मरिां ।
‘गोदविंाग्रज’ मिणे ,–‘जीहविा! लाभ िुझा नच यापरिा !’॥
२२ नोव्हें बर, १९१६

❧❧❧

िीन िरी
[जीवनाच्या काव्यांत ‘जर, तर, पण, परंतु’ हीं इच्छे ला चवरोध करणारीं उभयान्वयी अव्ययें दु बळया

र्नु ष्ट्याला चवश्वचनयंत्या ईश्वराशीं जोडीत असतात.]

चल, सख्या हजवा रे , पुन्िां घरीं । कां उगाच हफरसी हपशापरी? ॥ धष॰ ॥
पाय लागुनी कांच िडकली । पुन्िा जोडणें कुणीं िरी,
िी कशी िरी कीं कधीं िरी । चलं ॰ ॥ १ ॥
कळस िंे वळावरला ढळला । पुन्िां बसहवणें कुणीं िरी,
िो कसा िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ २ ॥
वेजीं उिरे मोिीिंाणा । पुन्िां सांधणें कुणीं िरी,
िो कसा िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ३ ॥
िार घेउनी घार पळाली । पुन्िां आणणें कुणीं िरी,
िो कसा िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ४ ॥
लवून गे ली बिार हबजली । पुन्िां पािणें कुणी िरी,
िी कशी िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ५ ॥
लाट जळांिदर पळांि हजरली । पुन्िां चढहवणें कुणीं िरी,
िी कशी िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ६ ॥
सूर हवराला वाऱ्यावरिीं । पुन्िां छे डणें कुणीं िरी,
िो कसा िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ७ ॥
पळे सपाटीवरिीं पारा । पुन्िा बांधणें कुणीं िरी,
िो कसा िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ८ ॥

अनु क्रम

घडू ं नये िें घडू न गे लें । पुन्िां घडहवणें कुणीं िरी,
िें कसें िरी कीं कधीं िरी ॥ चल॰ ॥ ९ ॥
‘गोदविंाग्रज’ बघे सिंािी । या संसारीं नवलपरी,
कीं िरीमागुनी िीन िरी ॥ चल॰ ॥ १० ॥
११-४-१९१७ पुणें.

❧❧❧

हचन्िािुर जन्िु
“हनजलें जग; कां आिां इिक्या िारा हखळल्या गगनाला ।
काय मिणावें त्या िंे वाला? —” “वर जाउहन मिण जा त्याला.” ॥ १ ॥
“िे ज रवीचें फुकट सांडिें उजाड माळावर उघड्या।
उधळणूक िी बघवि नािीं—” “ डोळे फोडु हन घेच गड्या.” ॥ २ ॥
“हिरवी पानें उगाच केलीं झाडांवर इिकी कां िी ।
मादिि त्यांचें काय िोिसें?—” “माहिस हमळु नी जा पािीं”॥ ३ ॥
“पुराबरोबर फुकटावारी पाणी िें वािु हन जाि ।
काय करावें जीव िळमळे —” “उडी टाक त्या पू रांि.” ॥ ४ ॥
“िी जीवांची इिकी गरिंी जगांि आिे का रास्ि ।
भरिी मूखांचीच िोि ना?” “एक िूंच िोसी जास्ि.” ॥ ५ ॥
िंे वा, िो हवश्वसंसार रािू ं द्या राहिला िरी ।
या हचन्िािुर जन्िूंना एकिंां मुग्क्ि द्या परी ॥ ६ ॥
९- ११-१९१७, पुणें.

❧❧❧

फूल ना फुलाची पाकळी
शिाजिानाआधीं मे ली ख्याहलखु शाली िी त्याची ।
खडा िे वढा िाजमिालच भूषा जी या जगिाची ॥
चुकल्या िरुणा ! वेश्याक्रीडन आज िुझें स्मरणांि नसे ।

अनु क्रम

काहलिंासकषि शाकुंिल पहर सरस्विीच्या कंहठ असे ॥
खु नी खड्यांनीं भरले रांजण वाल्ह्याचे फुटले सारे ।
उरलें रामायण िें नटवी श्रीरामा हनज आधारें ॥
गोकुळांिल्या चोराचा नच गोपींना आिां िास ।
श्रीकषष्णाची गीिा उरली द्याया मरत्या उल्िास ॥
गडगडणें , काळोख, हवजा िीं गे लीं वळवाच्या मागें ।
अन्नब्रह्मची साि ियाची द्याया िें रािी जागें ॥
कांटे सुकले फांिंीवरिीं- धन त्यांची झाली राना।
गुलाब िंे वा, िुमिां वाहिला, गोड करुहन िो कां घ्याना ॥
िंू षण वगळु हन भूषणमािें प्रभुपूजन कहर काळ असें ।
िुमिीं आमिीं कष्टी िोणें िा कुठला मग न्याय असे ? ॥
[अनु ष्टुभ्]
‘गोदविंाग्रज’ अपी िी स्वभावें चरणांवरी।
रहसका, घ्या फूल नािीं फुलाची पाकळी िरी ॥
२४-११-१९१७, पुणें
❧❧❧

एक समस्या
असे एकिंां िंोघे चौघे कामाला प्राििःकाळीं ॥
घरांिुनी बािे र हनघालों; घाई जाण्याची सगळी ॥
िोंच धडकली समोर येऊहन वषिा हवधवा िंारांि ॥
अपशकून िा पािु हन बसला िाहसक चरका हचिांि ॥
“वेळ साहधिे कशी बरोबर पिा अशी पीडा नसिी ॥
या हवद्रु प अविंसा सारख्या अशा चिु ंकडे वणवणिी” ॥
❁

❁

❁

चार पावलें पुढें सरकलों हवसरुहन सारे झोकांि ॥
एक अडाणी कुणबट आलें कागिं घेउहन िािांि ॥

अनु क्रम

अडवुहन बोले , “वाचुहन िंावा िंािंा कागिं िा इिुका” ॥
िासुहन विंलों “ बाबा, आमिां िंु सरीं कामें नादिि का?” ॥
हगचहमड ओळी- हभकार अिर; लाहवि बसणें िें कोणीं? ॥
िंु सऱ्या कोणाच्या पाठीवर लािं ने उनी िी गोणी ॥
येईना वाचिां िुमिांला िहर पिांचा व्यविार ॥
कां कहरिां मग उगाच िा अव्यापारे षुव्यापार?”॥
हिंलें हचटोरें त्याचें त्याच्या अंगावरिी टाकून ॥
चालूं झालों गप्पा माहरि कांिीं कांिीं िांसून ॥
❁

❁

❁

जािां दकहचि पुढें आढळे — नांव न घेणें कवनांि ॥
डोकीवरिीं पाटी घेउहन अगिंीं शेजारुहन जाि ॥
त्या घाणीनें मस्िक हफरलें — रागहि आला भरपू र ॥
बोलि कांिीं आमिी झालों त्यापासुहन आधीं िंू र ॥
“ इिका झाला हिंवस िरी िे खु शाल अजूनी हफरिाि ॥
घाण घेउनी चिू ंकडे िी िवे िसे वावरिाि ॥
उमपट िर िे इिके असिी— बेमुवपि िंे हिल धक्का ॥
बंिंोबस्िच या लोकांचा केला नािीं कुदण पक्का” ॥
❁

❁

❁

जािां जािां पुढें यापरी एक हिंसे दपपळपार ॥
िंिाचें िंे वालय खालीं छोटे सें शोभें फार ॥
सुंिंर िरुणी दिडि िोिी त्या िंे वाच्या भंबिालीं ॥
हनरखु हन बघिां-िरिर ! िोिी हवधवा िीं बाला असली ॥
उचंबळु नी ये करुणारस— ने िहि अश्रूंनीं हभजले ॥
हनिंप यिा िंै वाची बघुनी हृिंय हबचारें िें हथजलें ॥
न्यायिंे विा जागषि झाली त्या सौंिंया बघिांच ।
हवषय िंयेचा लाहवि नािीं कोणाच्या जीवा आंच? ॥
“हधग् धमाला-हधग् रढीला-िे हिस कोटी िंे वांना-”॥
हकिी बोललों— नको सांगणें ! पाठ असे िें सवांना ॥
काम कशाचें ! धाम कशाचें ! एक प्रश्न मग हृिंयांि—॥
“सुधारणा िोणार िहर कदध या िंु िंैंवी िंे शांि?”
अनु ष्टुभ्

अनु क्रम

प्रश्नाच्या उिरासाठीं रहसकां जोडु नी करां
‘गोदविंाग्रज’ प्राथी— ‘कीं समस्या पू णप िी करा’॥
११-१२-१९१७, पुणें.

❧❧❧

िंै वाची हनिंप यिा
श्रीिहर मथु रानगरीं गे ले, गोकुळ मागें िळमळिें ।
प्राहणमाि नच केवळ, पहर िें यमुनेचें जळिी जळिें ॥
कळे सकळ िें श्रीगोपाळा कळवळु नी मदन आहण िंया।
धाडु हन हिंधला व्रजांि उिव हप्रयजनसांत्वन करावया ॥
सत्वर िहरचा हनरोप घेउहन उिव भेटे सकळांिें ।
वषिश्रवणा िणांि जमलें गोकुळ सारें त्याभविें ॥
िें नंिंाला, यशोिंे स िें , कोणाला कांिीं कांिीं ।
हनरोप सांगे सांत्वनपर िो; सुनें कुणी उरलें नािीं ॥
या गोपीला, त्या गोपीला, गोड शब्िं िंे वांटुहनया ।
राधे ला िर बिाल केली िहरनें जीवावी िंु हनया ॥
प्रेमकथांच्या संस्मरणानें जल सवांच्या ये नयनां ।
व्याकुळ हवव्िळ झाली राधा, सांवहरिां िो पुरे जनां ॥
सुखिंु िःखांच्या हमश्र सागरीं हनमग्न गोकुळ सवप असे ।
पहर िंु िंैंवी एक जीव िो त्या काळीं त्या स्थळीं नसे ॥
अष्टावक्रा, काळी, कुबडी, कुब्जा िे थें नच हिंसली ।
िंीन हबचारी एकटीच िी कुठें िरी जाउहन बसली ॥
स्मरण कशाचें हिचें कुणाला जी बघवेना डोळ्यांनीं ।
गजबजिां जग आनंिंानें िंु िंैंवी पळिी रानीं ॥
िोंड झांकुनी, ओंठ िंाबुनी, रडे आंिल्या आंि मनीं ।
पुसुनी टाकी झहण पिंरानें अश्रू आले जहर नयनीं ॥

अनु क्रम

“प्रेमळ िंे वा, हजवलग िंे वा, माझ्या जीवाच्या िंे वा,।
कसें हवसरलां या िंासीला? िंे वा िो, एकच िंे वा ! ॥
कशी हवचारं उिवजींना िे म िुझें या लोकांि? ॥
मिणे ल कोणी काय मला िें त्या न कळे भर आनंिंांि?॥
सुंिंर गोपी योग्य रडाया जगन्मोिना िुजसाठीं ।
परी कुठें मी? आहण कुठें िूं? लोकसुंिंरा जगजेठी ॥
रडायासिी मुक्िकंठ िा िंे वा रे जीवहच लाजे।
श्रीिहरसाठीं कुब्जा रडिे िें च िंसें िोईल माझें!” ॥
अनु ष्टुभ्
घडे ना कायप या लोकीं भाग्यावांचूहन कोणिें ।
िंसायािेंच न परी रडायािेंहि लागिें ॥
असावें लागिें भाग्य िंसायािें न काय िें ।
रडायािेंिी जीवाचें या लोकीं भाग्य लागिें ॥
२-१-१११८, र्ुंबई.

❧❧❧

फणसाचें पान
साकी
सिजहच हिंसलें पायाखालीं मज फणसाचें पान ॥
सवेंच कवनाचें हृिंयींच्या चढि चाललें मान ॥
फणसाच्या त्या पानावरिीं हिंसल्या ज्या मज रे षा ॥
कधींकाळच्या उघडु हन िंाहवहि मदनच्या आंिरवेषा ॥
हलिु हन ठे हवली पू वपवयामदध कथा गोड जी पानीं ॥
पुन्िां वाहचली;—आहण जािला सखेिं िषपहि रमहण!
िंोनच नयनीं नीट हिंसेना; अंधुक जग िें अवघें ॥
प्रीिीच्या उपने िांवांचुहन -पुढें बोलणें नलगे ॥

अनु क्रम

डोळे झांकुहन भरभर हफरुनी कथा वाहचली मग िी ॥
ििभागी िे जीव जगीं या स्मरणें केवळ जगिी ॥
गांव कुणाचें ? -नांव कुणाचें ? -आहण कुणाचें पान? ॥
सरोवराला परका मधु कर कहरि रसाचें पान ॥
वाऱ्यासरशीं अंगावरिीं येउहन पडिीं पानें ॥
ने मधमप त्यां कसला? अथवा ने म िंे व िो जाणे ॥
सुंिंर हचिा! मिंपू णा िी कथा-िुझी आठविे ॥
बाले ! रमणी! प्रणयभरानें हृिंय हकिी खळबळिें ॥
सळसळिी िीं आजहि सखये, भंविीं हिरवीं रानें ॥
‘गोदविंाग्रज’ परी शोहधिो िीं फणशीचीं पानें ॥
१०-२-१९१८, बोचरवली.

❧❧❧

जुंन्या कहविांची आठवण
साऱ्या त्या कहविा िशाच असिी; िे अथपिी त्यापरी।
शाळािी अजु नी नवीच हिंसिे त्या रमय जागे वरी ॥
❁❁! वाििसे भरहन िंु थडी ‘उल्िास
वािि जाऊन कल्याणच्या खाडीस हमळिे.]’

[िी निंी बोरघटांि खंडाळ्याच्या िळ्यांि उगम पावून कजपिनेरळिू न

िे व्िां जशी ।

गे ला वािु हन काळ िो, सकळ िीं सौख्येंहि त्यांचीं िशीं ॥ १ ॥
आनंिंें भरलें असें जग िसें आिांहि❁❁ ! पिा ।
❁❁िी असिील त्यापहर हकिी लोकांि रमय अिा ॥
प्रेमाचीं नवजीवनें हि हिंसिीं स्वच्छं िं चोिींकडे ।
ज्याचें त्यास नसे िरी जगभरी शू न्यत्व ये रोकडें ॥ २ ॥
बाले , दृहष्ट मनोिरा मजवरी िूं टाहकलीं ज्या िणीं ।
गे ला िो िण सांग सांप्रि कुठें ? िें शल्य रािी मनीं ॥
काळाच्या उिंरांि खोल िंडला जाऊहन कोठें िरी ।
❁❁ ! शोकच शेष आज उरला प्रेमांिुनी अंिरीं ॥ ३ ॥
हवद्यािंादन नसे हवशेष गहि त्या बाल्यांि आमिां िशी ।

अनु क्रम

प्रेमाचा पहिला धडा हगरहवला हनिंोषशा मानसीं ॥
❁❁ ! िीं वचनें मरन पडलीं; पद्यांि त्यां पाठवी ।
“गोदविंाग्रज” आज हवव्िल मनें , ❁❁ ! िुला आठवी ॥ ४ ॥
१३-२-१९१८, बोचरवली,

❧❧❧

माझा मषत्युलेख
याविीवहि ‘काय मी’ न कळलें आप्िांप्रिी नीटसें ।
हमिांिेंहि कळे न गूढ —न कळे माझें मलािी िसें ॥
अज्ञािा! मरणोिर प्रकट िें िोईल िूंिें कसें ॥
कोठें आहण कधीं िरी जगदि मी िोऊन गे लों असें ॥ १ ॥
An April Fool’s Work.

१-४-१९१८.

❧❧❧

गोफ
[घटनेपेक्षां चवघटना सुकर असते, हा व्यवहारीं जर्ािा चसद्धान्त आहे . हृदयाच्या ब्रह्मांडांतचह

ज्यांना हें ि सत्य पटलें आहे , ते भाग्यशाली!]

पिंर आहणले िुझे कांदि िूं, माझे आणीं मीहि िसा ।
िांसि खेळि गोफ गुंहफला, कळलें नािीं कधीं कसा ॥ १ ॥
एकामे कांभंविीं हफरिां, हगरकी जीवांना आली ॥
चढि चालला खेळ जसा िो, नजरहि धुंिं िशी झाली ॥ २ ।
कुणी दनहिंलें , कुणीं वंहिंलें , कुहण िंसलें , रडलें हि कुणी ॥
नादि पाहिलें आमिीं हिकडे , हवश्व बुडालें प्रेमगुणीं ॥ ३ ॥
पहर िंै वाचा खेळ हनराळा -खेळ नकोसा िुज झाला ॥
ज्या खेळानें जीव रं गला, त्याचा कंटाळा आला ॥ ४ ॥
गोफ गुंहफला उलगडण्याचा कहठण काळ येउहन थडके ॥
िाय, विंावें काय? हजवलगे, ऊर िे वढा िा धडके ॥ ५ ॥
िळू िळू ओढणें िळु जरा ओढायाची कां घाई? ॥

अनु क्रम

भलिा धागा ओहढिांच िूं, जीव हजवलगे, िा जाई ॥ ६ ॥
थांब, उलगडू ं गोफ कहठण िा शांि बुहिनें सखे असा−॥
कीं न िुटावा पिंर एकिी, धागा धागा नीट िसा ॥ ७ ॥
ना िहर िोईल िाहन आपुली आहण जगाचे िंसे िसें ॥
एक्या ठायीं आलों कां बिं िंू र व्िावया सखे असें? ॥ ८ ॥
कहठण असे, िहर उलगडणें िा गोफ असे आिां भाग ॥
ना िहर त्याचा पीळ रािु नी छळील िो जागोजाग ॥ ९ ॥
मनापासुनी जें केलें , जें मान्य हजवांनािी झालें ॥
हवमनस्कपणें परी आज िें हनस्िरणें नहशबीं आलें ॥ १० ॥
कहठण जोडणें , परी िोडणें सुकर वाटिें जनांप्रिी ॥
उलटा अनु भव आला आमिां, गुंग जािली इथें महि ॥ ११ ॥
अनु ष्टुभ्
खेळिां गुंहफला गोफ, जीव त्यालादग वाहिला ॥
‘गोदविंाग्रज’ सांगेना— कीं त्याचा पीळ राहिला ॥
❧❧❧

एक शंका
नािीं रािि वास-ले श कुसुमीं कोमे जिां िें त्वरें ,
िोिें पािहि कोरडें च घहडचा िो पू र जों ओसरे ,
कां प्रेमस्मषहि राििे हृिंय िें िंु िःखें िंु भंगे िरी?
आशा वावरिे उगाच मग कां िी माहझया अंिरीं?
❧❧❧

िु रिू र
काळोखामधु नी पल्याड न हिंसे या रािींचा शेवट,
आणी मोिकिा हिला िहर कसा िंु ष्प्राप्य िारागण?
अज्ञे यांिुहन आरपार न हिंसे हिंक्काल यांचा िट,
हचिाच्या नयनीं िंु रन खु पिी कां हिंव्य आशाकण ?
मी श्वासास धनी, अखंड हफरिो वारा भरारा जरी,

अनु क्रम

आधीं बाहरक वाडगें िहर िया िीं कुंपणें घािलीं!
या वाऱ्यावर बांधणार कदध मी उं ची मनोरे परी?
केव्िां नांगरणार िाल उघडी िी माळरानांिली?
जें दृष्टीस हिंसे न, िेंच पटु नी वाटे ल हचिा कधीं?
बुिीला हजरवीन भावजदल कां?—आशा न मािें िंु जी
िे जाला िु डकीन कां लपहलया या अंधकारामधीं?
केव्िां मस्िक लोपुनी हृिंदय या िोईल उं ची खु जी?
माझें िोइल सवप िें कदध, मला जें आजला पारखें?
माझें हचिच नाचवीन नयनीं माझ्या कधीं सारखें?
❧❧❧

स्मरणसषहष्ट
प्रेमाचे िे जीव ॥ िंयाळा ॥ आज कुठें िंाखीव ॥
काय न ये िुज कींव ॥ धष॰॥
प्रेमरसाचे हृिंयभूवरीं वािि िोिे पाट ॥
पाट कोरडे आज; खडकाची हचखलाचे घनिंाट ॥ १ ॥
प्रेमनिंासि आज बाळपण वािु हन गे लें िंू र ।
जें सुखकारण िेंच िंु िःख िंे ; स्मरण लाहव िु रिू र ॥ २ ॥
अश्रु वाििी, िंु िःखस्मषहिचें मूिपरप िें जाण ॥
शोधु हन बघिां त्यांि जीव िे , नलगे ठावहठकाण ॥ ३ ॥
नविे चा बािे र आड िा ! स्मषहिची हृिंदय हविीर ।
िंीन मनानें कुठें लपावें? प्रभो, िुटे रे धीर ॥ ४ ॥
िंु िःखिं जीवन आज कंहठिों; पुढेंहि हिंसिें िेंच ॥
अमषिसुखाचा बालकाल िो; प्रभु, ने मज मागेंच ॥ ५ ॥
प्रेमनिंाचीं पािें हृिंयीं वाळु हन झालीं कोळ ॥
नािहर त्यांिहच जाउहन मरिों करुहन हजवाचा घोळ ॥ ६ ॥
िारुण्याचें सौख्य हनराळें असेल बिु िें गोड ॥
बाळसुखाच्या स्मषहिचीिी िहर अहधक हजवाला ओढ ॥ ७ ॥
या सौख्यािें सेहवि असिां सेवनींहि ये वीट ॥
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त्या सौख्याची िंु िःखस्मषहि वहर; िंगडािु हन मउ वीट ॥ ८॥
हृिंयस्मशादन मषि लीलांना जाळु हन केल्या खाक ॥
िंीप स्मषहिचा जळक्या जागीं िंाहवि आिां राख ॥ ९ ॥
प्रसंग नाना, सुगंहध सुमनें हशशु िालहिकेचीं ॥
िंाब मनाचा फिर त्यांवर सुख िें अिरची ॥ १० ॥
फार सुगंधी अल्पजीहव िहर िणांि उडु नी जाि ॥
स्मषहिरपानें हिंगंि पसरे हमसळु हन या पवनांि ॥ ११ ॥
मायेची िी जािंू जमवी त्या चंचल पवनास ॥
स्मरणसषहष्ट िी हिंसे एकमय हचिाच्या नयनास ॥ १२ ॥
अिा! िे च िे जीव लाडके! जमुनी त्यांचा मे ळ ।
अवकाशाच्या रं गावहर कहर बाळपणाचा खेळ ॥ १३ ॥
स्मरणसषहष्टचा असा पसारा अदभुि िंे वा फार ॥
जडसषष्टीचें जाळु हन गाळु हन काहढयलें जणुं सार ॥ १४ ॥
अवकाशाचें राज्य ियांना; इच्छे चा अविार ॥
जीव हविंे िी, खूण पटहव िहर वायूचा आकार ॥ १ ५ ॥
भूिकाळच्या रे षा हगरहवहि; एकच काळ ियांस ॥
एकच; िोिी सान्ि काळ; स्मषहि अडवी त्याचे िास ॥ १६ ॥
उडहवहि घडलें जें जें, जोंवहर जीवाची िो सुटका
भहवष्यकाळा वाव न; त्याचा कडा हिंसिसे िुटका ॥ १७ ॥
जडसषहष्टचीं हचिें वठलीं का िीं आकाशांि ॥
कीं वायूवर ठसा उमटवी घडले ला वषिान्ि ॥ १८ ॥
अथवा प्रसंग िे नयनांनीं हगहळले जे घडिांच ॥
हनजहकरणांनीं िे च उगहळले बसिां हृिंया आंच ॥ १९ ॥
हभन्न कादलचे , हभन्न स्थदलचे जीव हिंसहि िे सांग ॥
ओळख त्यांची परस्परांना पटिे का रे सांग ॥ २० ॥
अनु भहवहि का गिलीलांिें हफरुहन िे च िे जीव ॥
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अविाराची अपुल्पा त्यांना आिे का जाणीव? ॥ २१ ॥
स्मरणसषहष्टला पटे खूण जहर िहर मजिी िंीनास ॥
स्मषहिरपानें िींि रमूं िंे ; हवरुहन टाहक िंे िास ॥ २२ ॥
माझी सषहष्टच जािां झालों हजवंिपदण मी भूि ॥
बांहधिसे मज येथें नसत्या आशेचें िें सूि ॥ २३ ॥
िोडू हन त्यािें, ने मज िंे वा, त्या माझ्या हमिांि ॥
नको जाळुं िा िंे ि यावरी जगिाच्या सिांि ॥ २४ ॥
❧❧❧

एकच मागणें !
आिे जो हवहधले ख भादल हलहिला कोणास िो नाकळे ॥
आिे जो सुखिंु िःखभोग नहशबीं, कोणास िो ना टळे ॥
आिे जीहवि िा हिशेब सगळा—िा बोघ हचिीं ठसे ।
िंे णें िें गिकादळचें सकळिी सव्याज िंे णें असे ॥ १ ॥
आशा मावळल्या; समूळ िुटले हृदबंध नानापरी ।
इच्छा केवळ िंु िःखिंा, अनु भवें िें बाणलें अंिरीं ॥
आिां एकच मागणें िव पिंीं, िंे वा, असे एवढें ।
संसारीं हमळिां न िें, मन सिंा शोकाग्ग्निापें कढे ॥ २ ॥
आिां िंु िःख नको, नकोच सुखिी, िोणार िोवो सुखें ।
इच्छा वावरिी मनांि, िहर िीं केलीं मुकीं ित्मुखें ।
“जें कांिीं घडिें सिंै व िुहझया इच्छाबळें िें घडे ”
ऐसें जाणुहन सोसण्यास मज िें सिै यप िंे िे वढें ॥ ३ ॥
❧❧❧

सुखिंु िःख
“ सुखिंु िःखांच्या िै िामधु नी िंु िःख सिंा वगळावें;
सुख सेवावें,” िीच वासना सामान्यांची धांवे.
एक पायरी चढिां वरिीं मानविा मग बोले ,
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१

“सुखिंु िःखांची समिा आिे; एकानें नच जग चाले .”

२

सिंा भरारी गगनीं ज्यांची ऐसे कहववरिी विंिी,
“ संसाराच्या गाड्याचीं िी िंोन्िीं चाकें जणुं असिीं !”

३

पहर सुखिंु िःखां पुढें टाकुनी, विंिां “घे जें रुचे िुला,”
अचुक सुखाला उचली मानव; िंु िःखा त्याची न ये िुला.

४

यापहर जगिीं सुखिंु िःखांचें खरें ममप ना कळे कुणा,
रुचे मला िर िंु िःख सुखािु दन; वेडा वाटे िरी मिणा !

५

सुख हनजभोगीं नरा गुंगवी हवसर पाहडिें इिरांचा,
िंु िःख हबलगिें थे ट हजवाला; ध्वज फडकहविें समिे चा.

६

सुख उद्दाम करी आत्मयाला ओळख ज्याची त्या नसिे ,
कोण कुणाला पुसिें जदग या िंु िःख जहर मुळीं ना वसिें!

७

गभपवासगि अधपणानें हिंशाभूल िोवोनी,
परक्या ठायीं आत्मा आला स्वस्थानािें त्यजु नी.

८

परमात्मयापयंि ियाला पुन्िां असे जें जाणें ,
नांव ियाला हिंलें गोडसें कीं. ‘जीवाचें जगणें .’

९

पहर ‘जगणें ’ िी मुिंि ठरहवली मूळपिंा जायाची
सिंा चालिां आत्मा िहरिी मजल न संपायाची.

१०

इष्ट पिंा ने िंु िःखभोग िा प्रवास आिे आत्मयाचा
हवश्रांिीचा मुकाम अगहिक काळ जाि जो सौख्याचा.

११

िंु िःख असे किपव्य; ियाची जाहणव पटिे जीवाला,
इंहद्रयांस वरच्यावर हशवुनी सौख्य जािसे हवलयाला.

१२

मजल मारणें इष्ट जयाला ठरले ल्या मुिंिीमाजीं
प्रवास िंु िःखांचा भोगाया त्यानें व्िावें राजी.

१३
❧❧❧

अवेळीं ओरडणाऱ्या कोहकळे स
[र्ध्यरात्रींच्या सुर्ाराला कोचकळे िा शव्द, चवषण्ण चनराश हृदयाला चकती सांत्वनपर वाटतो, यािी
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सुखचनचद्रत र्नाला साक्ष पटणार नाहीं.]
अवेळ िहरिी बोल, कोहकळे , अवेळ िहरिी बोल!
राि पसरली जगिावरिी,
भुरके काळे मे घहि हफरिी,
वारा वािे भरभर भंविीं,
बालचंद्रचंहद्रका घाबरी गोरीमोरी िोि.
उिंासीनिा छाया पसरी,
सषहष्ट हिंसे जहर वरुनी िंसरी—
हखन्निाच जहर अंिदर सारी,
व्यथप बोलिो, व्यथप डोलिो संसाराचा गोल!
आनंिंाच्या प्राििःकाळीं,
हिंवसाच्या गजवजल्या वेळीं,
दकवा संध्या जेव्िां नटली,
आनंिंाचीं गाणीं गाया गवई लाखकरोड!
असिां आनंिंाची माया,
वषहि िणभर हिची कराया,
लागे ज्याचा िोच गावया,
आनंिंाला हिगुहणि कहरिी आनंिंाचे बोल!
परं िु जेथें उिंासीनिा
व्याकुळ कहरिे हवषण्ण हचिा,
िे थें त्याला द्याया समिा—
गाणें गावें, िें च अलौहकक ईश्वरिे चें काम!
बाह्य सषहष्ट जहर हनद्रा भोगी,
अंििःसषहष्ट िरी ििभागी;
उडिे िशीच रािु हन जागी,
हनजवाया हिजलागीं असलें गाणें गाई गोड!
अवेळ येथें कसली बाई?
िंु िःखसांत्वना गा केव्िांहि!
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अनु कंपे ला हनयम न कांिीं!
हरत्या मनीं या ओि सूर; त्यां जाऊं िंे अहि खोल!
वळवाचा िा वारा गार
झोंबुहन पीडा िंे ई फार,
येि गवािांिुहन अहनवार;
येिां जािां सूर काहढिो भलभलिे भेसूर!
हखन्न चांिंणें ढगांआडचें
भग्न मनोरथ झाले ज्याचे —
िंसें जणूं िें अशा मनाचें ,
पुष्पविीच्या िोंडावरची छाया काय उिंास!
या अवकाळीं -या एकान्िीं,
हनद्रे ची हमळवाया शांहि,
थकुनी भागुहन पडलों अंिीं,
हनद्रा कुठली पहर त्या हृिंया, भहवष्य नािीं ज्यास!
िािीं संसाराची मािी,
मदनच्या आशा मनींच खािी,
भूिकाळचीं भूिें रडिीं!
हमटल्या जाग्या डोळ्यांपुढिीं शू न्याचें मैिंान!
हनष्प्रेमाची शेंज सोबिी,
भयाण िंु हनया सारी भंविीं,
हवषष्ण येिी हवचार हचिीं,
ब्राह्यांिर हवश्वांि खेळिे उिंासीनिा एक!
गा िर हचिा मम रमवाया;
िीच खरी जािंू ची माया;
आनंिंा खेळहवणें वाया.
मशाल हिंवसां लावुहन िोिो लाभ कुणाला काय!
िंू र कराया उिंासीनिा
गाच गडे ! अंगाई गीिा,

अनु क्रम

झोंप येउं िंे माझ्या हचिा,
लि लागिें सुरांकडे िव; वाटहि िे हबनमोल!
पािु हन िी िव िंयाशीलिा
द्रवेल कोणी भहगनी मािा,
शांि कराया ििाश हचिा—
रुि जगावर स्रीहृिंयांहिल टाहकल अश्रू एक!
त्या अश्रूंच्या शीिलिे नें
भोंविालची आग जाळणें ,
हनद्रा घेिां शांि मनानें
‘गोदविंाग्रज’ ऐकि राहिल गुंगींिहि िे बोल!
कोहकळे ! अवेळ िहरिी बोल!
❧❧❧

भयाण एकान्ि
शांि शांि अहि बाह्यसषहष्ट जहर चोंहिकडे शांि,
हृिंदय करी थैमान सारखा भयाण एकान्ि.
िणामागुनी िण जाउहनयां संिि वय वाढे ;
िंे िहि वाढे त्यासहि पीर नच हृिंय िसें हनधडें .
क्रमाक्रमानें नै राश्याचे कडे ियावरिीं
कोसळले हकहि, िहर, कोमलिा िोईना कमिी.
एकामागुहन एक सारखे िोउहन आघाि
घाव ियांचे अजु नी िाजे िसेच हृिंयांि.
मििी आशा, िीव्र हनराशा, िं ि हृिंदय कहरिी;
एकीमधु नी िंु सरी हनपजे, खळ नािीं कहश िी.
त्या िंोघींचें हृिंयभूहमवर समर सिंा चाले ;
काळ लागला जो त्या समरा जीवन िें झालें .
कडा कडा पडिांना िुटुनी आघािासरसें
हृिंयाचें या झालें जाळें राम न त्यांि असे.
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िुटिां िुटिां जाळें झालें ; हभन्न हभन्न िारा;
िशांिुनीिी जोडी त्यांना नहशबाचा िारा.
पुढें हनराशा िोहडि जाई हृिंयाचें सूि;
हनर्पजव िहर त्या बांहधि मागुहन आशेचें भूि.
िुटिां िुटिां असें आजवर िुटे न कां पार?
अशा घोंगडीवर हृिंयाला कसला आधार?
नव्या िंमाची कोमलिािी िशीच का रािी?
नै राश्याच्या िंगडासम िी कहठण कां न िोई?
अजु नी पडिां नवा हनराशािट हृिंयावरिीं
पहिल्याइिके खोल घाव िे कां त्यावर बसिी?
जरा कुठें सें कोमलिे िुहन हृिंय िोइ िंर,
िोंच कशाला प्रेमाची िी लागे िु रिू र?
िंु िःखामागुहन िंु िःख भोगुनी मन फिर बनिां,
कधींच मे लें प्रेम; पुन्िां िें हनपजे कां आिां?
सिवासानें , अभ्यासानें िीव्र हनराशेच्या,
हवसरि िोिें हृिंय भावना सौख्यकल्पने च्या.
हृिंयशारिंे ! िशांि टाहकहस उडी कशाला गे ?
भहवष्यदचिदन मषि आशांची मना कशा लागे ?
न कळिांच मज कसें हृिंदय िूं बसहवलें स ठाणें ?
वश न कुणा जें मन िें वश िुज कसें कोण जाणे ?
पडक्या दभिाडावर हृिंयीं कळस उं च असला;
कसें करावें? हृिंयशारिंे ! बसूं नये बसला!
ढळला, चळला, िुटला, फुटला, कीं पडला झडला;
सिन करावा कसा पाि िो? जीव इथें अडला.
चढिी, पडिी; पुरे, सुखाचा पुरे पाठलाग;
नको हिंवस िो राि धांविे ज्या मागोमाग.
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िुझी उपजिी आशा मदनची मनींच हचरडावी?
कीं हवसरुहन अनु भवा, एकिंां पुन्िां धांव घ्यावी?
हनराशेंिुनी प्रवास इिका पडला जो पार;
परिावें कां त्यांिुहन हफरुनी हबकट जरी फार?
पू वपसंहचिा! विं कायमचा का िो सरणार?
दकवा नहशबीं पहिल्यापासुहन पुन्िांहि येणार?
सिज जोहडला हमि िोहडिां कष्ट िोहि फार;
एक िोहडिां सखा हजवाचा एक जीव ठार.
प्रेमाची एकिंां पुरी जी झाली मदन िोळी,
हवसरावी िी दकवा घ्यावी कायमची झोळी?
भवाग्ब्धमधु नी कशीबशी जी हनघिे वर मान
पुरिी काढावी िी धरुनी असेंच अवसान?
दकवा िदळच्या रत्नांसाठीं हिगुहणि उत्सािें
पुन्िां बुडी मारावी खालीं? शंका मदन आिे .
सरिां प्रवास नै राश्याच्या भलाबुरा झाला;
मिणहवल का िो भाहव कालचा परी बरा त्याला ?
अशा भावना जीवांभंविीं घाहलिाि वेढा;
कोण त्यांिुनी काहढल िोिां ज्याचा िो वेडा?
आधीं आशा िुटिां सुटलें बंधन जगिाचें ;
उिंास हृिंया वेड लागलें चढत्या कहविे चें.
शब्िंशारिंा पहर िुज लाजु हन आज िंू र झाली.
हृिंयशारिंे ! िुझ्या हनशाणा प्रेम धाव घाली.
अशा हवचारें िुझी मूर्पििी पहर िोिां िंू र,
खराखुरा एकान्ि करी िा हृिंयाचा चूर.
कशा भोंविीं िहर गुंगावें िा हृिंयाचा धमप;
कहविा गे ली, िूंिी जासी, ओढवलें कमप!
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पू वी जग अंिरिां हृिंयीं कांदि िरी िोिें;
पहर या कालीं िूं त्यहजिां मग काय हिथें उरिें?
अनु भहविों िा, हृिंयशारिंं खराच एकान्ि;
भीि भीि आत्माहि बावरे भयाण हृिंयांि.
स्थापन कहर िव मूर्पि पुन्िां िी हृिंयमंहिंरांि;
िुजवांचुहन एकटा हफरावा जीव कसा त्यांि.
एकान्िांचे हृिंदय माजलें , सहख! जें थैमान,
जीव हबचारा जाइ न त्यामदध; शू न्य हृिंय जाण
आण िंया मदन हृिंयशारिंे , चल ये हृिंयांि;
शंका हववेक िंू र, मरं िंे ; िंे मजला िाि.
चल धांवुहन ये; नको असा िा भयाण एकान्ि;
‘गोदविंाग्रज’ वेडा िुजहजण; करी िया शांि !
❧❧❧

प्रेमाखािर
[प्रेर्चनराशेर्ुळें हे तुशून्य व हताश झाले ल्या र्नु ष्ट्याला पुन्हां प्रेर्ािा आधार सांपडला म्हणजे नवा

जीव लाभतो. असा एक प्रणयी पुरुष पावसाळयांत आपल्या प्रेर्ळ संजीवनीला भेटावयास चनघाला असतां
त्याच्या चर्त्रानें त्याला न जाण्यािा उपदे श केला आहे , व त्या उपदे शाला त्या प्रणयी पुरुषािें हें उिर आहे ,
अशी या र्ाण्यािी कल्पना आहे .]

प्रणयिंशपना जािां हमिा, न करी उपिासा,
नको थांबवूं मजला, मानु हन खोल हृिंयिासा.
कसले डोंगर? नद्या कशाच्या? िीं हवघ्नें कसलीं?
प्रेमपथावर सारखींच िीं जहर असलीं नसलीं.
हृिंयिंे विािंशपदन आिां ओढ हजवा लागे ;
चला थांबवा त्याला, पािू ं हफरिो का मागे .
मागी डोंगर नद्या पािु नी घे पळिा पाय;
असें हनरथपक हनर्पजव माझें प्रेम असे काय?
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नव्या िंमाचा, नव्या जयाचा, ज्याचा अविार,
त्या प्रेमाचा वीर करारी काय न करणार?
िटहिल डोंगर, िटहिल सहरिा ना आपोआप,
झटहिल मे घहि साह्य कराया धरुहन इंद्रचाप!
हगहरहशखरांची पडे ल खालीं मोडु हनया मान;
प्रेमापुढिीं सांग कुणाचा हटकिो अहभमान?
नव्या िंमाचा, नव्या जमाचा, त्याचा अविार
पािु हन कहरहिल नद्याच त्याला स्वयें पैलपार.
जो हनजहृिंया फाहडि चपलाहप्रया खेळवाया,
वषहष्ट कशी िी मे घ कहरल, विं, मला थांबवाया?
िोच आपुल्या पंखांवहर मज वािु हन ने ईल;
हनिंान मागीं मला हवजेचा हिंवा िंाखवील.
प्रेमें बोले , प्रेमें डोले , प्रेमें जग िाले ;
प्रेमाखािर जगीं आजवर काय नादि झालें ?
हगहरिट फोडु हन नद्या कशाला धांविाि? सांग.
लिा िरहवण सांग कुणाचे फेहडिाि पांग?
संध्याहृिंयीं रमावयाला सूयप धांविो ना?
नािरु गगनाच्या पडद्यावर भटकवेल कोणा?
प्रेमासाठीं, रामापाठी सीिा वनवासी;
वषंिंेस्िव िहर स्मशानांिला वषंिंावनवासी.
रघुवीरांनीं जलहनहधवरिी पवपि नाचहवले ;
सांग कोणिें संकट िंु सरें त्यावहर ओढवलें ?
गोहपजनांच्या करुणरवाच्या ऐकुहनया िाना,
कसा नख्ग्रावहर गोवधपन धहर गोकुदळचा कान्िा?
पुराणांिल्या कथा कशाला? पिा आजकाल!
नाचिसेना िवें िसें जग प्रेमें बेिाल?
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कां ब्राह्मणपिंपािंशिाला राणी मस्िानी?
कां धमावर लाथ माहरली पंहडिरायांनीं?
हब्रजभाषेचा प्रेमवाग्ल्मकी प्रेिावर िरला;
सांग ियाला प्रेमावांचुहन कोणीं िाि हिंला?
नजर गुंिली िुझी िरी कां हिकडे त्या नयनीं?
िसाच इकडे या नयनांस्िव मी बसलों ध्यानीं.
सिीिंे विा पहिसि गे ल्या रचुहन अग्ग्नशय्या;
प्रेमावांचुहन धीर कवण िंे िंु सरा लढवय्या?
िलवारींच्या धारे वरिीं जीवांचा नाच,
रणशू रांनीं कां केला? जा हवचार त्यांनाच.
प्रेमाचा िा प्रभाव असला अखंड बा चाले ;
िशांि िें िर हनराशेंिुनी प्रेम जन्मले लें !
नव्या िंमाचा, नव्या जमाचा, ज्याचा अविार,
त्या प्रेमाचा वीर करारी काय न करणार ?
❧❧❧

पुनजाि प्रेमास
प्रेमा ! उठ— चल उघड, झाकली मूठ!
िुंबळ सागर िव खळबळला,
हृिंयीं िटवूं त्यास कशाला?
जगभर लाटा उधळायाला
हिंली िुज सूट—चल उघड, झाकली मूठ!
कोंडु हन असला सागर धहरला,
माझा मूखपपणा मज कळला,
हमळिां स्थल िुज नाचायाला
करीं रे लू ट— चल उघड, झांकली मूठ!
िणभर वाटि िोिें मजला,
कीं िव ओघ आटु नी गे ला,
पहर जो अखंड भरला त्याला
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कशाची िूट?— चल उघड, झाकली मूठ!
उगवे सूयप काल मावळिां,
हफरुनी फुलिें फूलहि हमटिां,
प्राणजीवना, िुजिी हशविां,
मरण िें झूट— चल उघड, झाकली मूठ!
िे षावरिीं, िंु िःखावरिीं,
हफरवी िुझ्या यशाची मििी,
जा, जा, नाच सवपहि जगिीं,
धांव बेछूट— चल उघड, झाकली मूठ!
हवसरुहन जाऊं अनु भवजाला,
िुडवूं पायीं चल खेिंाला!
टाकंू जाळु हन नै राश्याला!
िंु िःख सब् झूट । —चल उघड, झाकली मूठ!
िुहझया श्वासाच्या उद्गारें
टाकंू भरुनी जग िें सारें ,
एकच नािंें करं आिां रे ,
सुखाची लू ट— चल उघड, झाकली मूठ!
मी िूं िंू र न रािू आिां,
िंाखवुं शक्िी अपुली जगिा,
आणूं परमे श्वरिी िािां,
ऊठ रे ऊठ— चल उघड, झाकली मूठ!
❧❧❧

प्रेमाचा प्रलयकाळ
[बुद्ध, तुकारार्, चिस्त, नानक यांच्या र्नािें र्ाणे असेंि असावें.]
चला चला रे चला चला ॥ हवसरुहन हवश्वा चला चला ॥ धष॰ ॥
पू र लोटला प्रेमाचा ॥ प्रलयकाळ िा हवश्वाचा ॥
लोट सारखा उचंबळे ॥ आिां कसला ओघ खळे ॥
स्वाथाचे िट िे फुटले ॥ चिू ंकडे पाणी सुटलें ॥
फुटकी िोडी ॥ टाका उपडी ॥
सोडु हन साऱ्या मोिाला ॥ चला हमळूं या ओघाला ॥ १॥
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अलोट प्रेमाचा पू र ॥ धरणें कहर सारीं चूर ॥
हवश्व बुडालें पाण्यांि ॥ या प्रळयाच्या लाटांि ॥
अथांग पाण्याचा अंि ॥ जाहण एक िो भगवंि ॥
पाणी इकडे ॥ पाणी हिकडे ॥
पाणी पाणी चिू ंकडे ॥ आिां लपविां कुणीकडे ॥ २ ॥
खडक बुडाले गवाचे । हवरले डोंगर रागाचे ॥
खंिंक हजरले िे षाचे ॥ कडे मोडले त्वेषाचे ॥
जीव कोंडला आशेचा ॥ श्वासहच बंिं हनराशेचा ॥
प्रेमजलाचा ॥ हृिंयरसाचा ॥
सागर कहर िांडव नाच ॥ प्रलयकाळ िो बा िाच? ॥ ३ ॥
हिंशा िंिािी खळबळल्या ॥ सीमा त्यांच्या हवरघळल्या ॥
हिवेहणसंगम काळांचा ॥ मागेंपुढें न व्िायाचा ॥
रजनीचा पडिंा धु िला ॥ हिंवसाशीं िन्मय झाला ॥
पांचहि भूिें । पंचत्वािें—॥
गे लीं; हगहळलीं प्रेमजळें ॥ हिगुणांचा रं गहि हनवळे ॥ ४ ॥
पाण्याच्या चढत्या लाटा । उचंबळहि बारा वाटा ॥
पषथ्वीसूयप ग्रिगण िारे ॥ बुडबुडेच त्यांवर सारे ॥
प्रकाश वरचा फेस असे ॥ हिहमर नीहलमा आंि नसे! ॥
एकाकारें ॥ हवरलें सारें ॥
पिा पिा रे पिा पिा ॥ प्रळयाची िी मौज अिा! ॥ ५ ॥
पािणार पहर कोण उरे ॥ जेथें सवपहच हवश्व मुरे
हृिंयाचें दपपळपान ॥ आत्मा माझा भगवान ॥
बाळरप हनजलें शांि ॥ उठहवल त्याला कल्पांि ॥
चला िोंवहर ॥ आपण सारीं ॥
प्रेमाच्या या प्रळयांि ॥ उडी घालुं या हनहमषांि ॥ ६ ॥
जन्म इथें मरणा जाई ॥ जन्म इथु हन मरणा नािीं ॥
सवांवर हफरिां पाणी ॥ कोणास्िव रडणें कोणी? ॥
हृिंयसागराच्या लिरी ॥ पोिि आत्मा ियांवरी ॥
हवश्व बहिरलें ॥ हवश्व महिरलें ॥
प्रेमजलाचा भहडमार ॥ कहर जीवा गारीगार ॥ ७ ॥
हचरहवश्वाचा अविार ॥ या पाण्यामधली गार ॥
हवरुहन जाऊं द्या एकसरें ॥ हजरुहन जाऊं द्या प्रेमभरें ॥
‘समा’ िोऊं द्या भरिीची ॥ एकसारखी चढिीची ॥

अनु क्रम

अखंड रािी ॥ अखंड वािी ॥
प्रेमसागरा ! िव भरिी ॥ चढहव सिंा वरिीं वरिीं ॥ ८ ॥
प्रेमसागरा, िव लिरी ॥ उडवी अजु नी वरीवरी ॥
अफाट लाटा नाचीव ॥ ब्रह्मनािं िो ऐकीव ॥
लाटांचे िंे ऊहन झोके ॥ काळाचीं हमळवीं टोकें॥
या बाजूला ॥ त्या बाजूला ॥
कुठें हि मग मी पडे जरी ॥ सवप सारखें मला िरी ॥ ९ ॥
थांबवील असला पू र ॥ कोण असा आिे शू र? ॥
अनंिास िंे उनी वळसा ॥ ब्रह्माच्या जाइन कळसा ॥
हवश्व बुडे मम हृिंयांि ॥ पू णप िरपलें अंशांि ॥
बोलि जय जय ॥ डोलि थय थय ॥
अनंििे च्या पलीकडे ॥ प्रेमप्रळया, जाच गडे ॥ १० ॥
गाणें माझें प्रळयाचें । कुठलें िें संपायाचें ॥
प्रळयाच्या लाटा उडिी ॥ गाण्याचीं कडवीं चढिीं ॥
ब्रह्मग्स्थहिची शू न्यगहि ॥ हिच्यांिुहनहि गाणीं हनघिीं ॥
स्वानंिंाच्या— ॥ ब्रह्मपिंाच्या— ।
पू णपप णाच्या पैलथडी । गाण्याची जाईल उडी ॥ ११ ॥
ब्रह्महि स्वपदिं िाले ल ॥ गाणें िहर िें चाले ल ॥
शू न्यकल्पने िुहन खोल ॥ प्रेमप्रळयाचे बोल ॥
नका थांबवूं प्रेमाला ॥ नका थांबवूं गाण्याला ॥
हृिंयहच िरलें ॥ शब्िंहि सरले ॥
हनिःशब्िंांच्या नािंभरीं ॥ गाणें ऐकि रिा िरी ॥ १२ ॥
टाकुहनया हचद्राजीव॥ प्रळयामाजीं द्या जीव ॥
अचे िनाच्या गुंगींि ॥ ऐका प्रळयाचें गीि ॥
मषिहवश्वाचें िे रावें ॥ कडवें चालें िे रावें ॥
कोणी दनिंा ॥ कोणी वंिंा ॥
प्रेमप्रळया प्रेमरसें ॥ ‘गोदविंाग्रज’ गाि बसे ॥ १३ ॥
❧❧❧

लांडोर
[र्ोर नाितो तशी लांडोर नािते यािा अनु भव चबिाऱया ते जस्वी र्ोराला येति असतो; लांडोरीला

त्या म्हणीिा अथु कळू न िुकला तरी उपयोर् होत नाही; एकूण हें र्ाणें फुकट आहे .]
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नाचिां मोर ॥ नाचिे पिा लांडोर ॥ धष॰ ॥
कोठें त्याचा भव्य हपसारा ॥ कोठें रं गाचाहि पसारा ॥
कोठें थाटमाट िो सारा ॥ कुठें िी चोर ॥ नाचिे ...॥ १ ॥
त्याचा आनंिंाचा नाच ॥ हिंवे लाहवले जाळु हन पाच ॥
कोठें हिरा कुठें िी कांच ॥ िहरहि समोर ॥ नाचिे...॥ २ ॥
जगांि कसरि चाले थोर ॥ िारे वरिीं नाचि मोरे ॥
पायीं अपुल्या कच्च िंोर । िहरहि हछचोर ॥ नाचिे... ॥ ३ ॥
कच्चा कुचका िो आधार ॥ केव्िां िुटुहन जाइल पार ॥
फुटिां आब िसहिल चार ॥ नसे िा घोर ॥ नाचिे ... ॥ ४ ॥
जेथें िे थें प्रकार िाच ॥ नाच न नु सत्या मोरांचाच ॥
नाचे मोर कुठें िो साच ॥ बढाईखोर ॥ नाचिे ... ॥ ५ ॥
िलिां सजीव बळकट काया ॥ लागे नसिें झट हचकटाया ॥
भंविीं भंविीं छाया । जीव ना जोर ॥ नाचिे ... ॥ ६॥
कला हनसगामागें जाण ॥ माया ब्रह्मामागें घाण ॥
छाया िंे वाची सैिान ॥ थोरा पोर ॥ नाचिे ... ॥ ७ ॥
सत्यामागें लागे भास ॥ नक्कल अस्सलास िमखास ॥
िुटली मधें जहर िंमसास ॥ िरी हबनजोर ॥ नाचिे ... ॥ ८ ॥
जमाव यांचा जमिां थोर ॥ मोरावरिी यांचा जोर ॥
चोरावरिी िोिी मोर ॥ अशी हशरजोर ॥ नाचिे ... ॥ ९ ॥
कमअस्सल या अक्करमाशा । िाज्या रक्िा जळवा बाशा ॥
कहरिी जगिीं स्वैर िमाशा ॥ रप अघोर ॥ नाचिे ... ॥ १० ॥
खोटें नाटें जगीं पसरिें ॥ फारपणानें खरें हि ठरिें ॥
खरें हबचारें हिंसिें भलिें ॥ मग हबनघोर ॥ नाचिे ... ॥ ११ ॥
बघुनी प्रकार उलटा असला ॥ येि जगाचा वीट मनाला ।
वाटे हवनवावें िंे वाला ॥ नको िो मोर ॥ आहण िी नको लांडोर
॥ नाचिे ... ॥ १२॥
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❧❧❧

गोड हनराशा !
जािंू ची माझी बाग
िींि फुलें जागोजाग;
रमय जरी बागाईि;
िरी हिची न्यारी रीि;
कळी कोंवळी चांफ्याची
हमटले ली िी कायमची;
जहर न कधीं उमलायाची
कहरल वषहष्ट िहर वासाची;
िशाच कोणी,
सूिावांचुहन
हिंधल्या रचुहन
कुंिंाच्या वेण्या िंोन
मोल हजवाचा त्यां िोन!
नािीं पाणी जहर भंविीं
िरी िंोन कमळें िंसिीं;
जन्म जलामदध कमळांचा
न्याय असे िा जगिाचा;
पहर या कमळांच्या रं गा
खेळे प्रेमाची गंगा!
िुमच्या जगिीं,
हकरणें पडिीं,
कमळें फुलिीं,
पहर माझीं कमळें च बघा
हनजहकरणीं खु लहविी जगा
गुलाब िोिे िंोन िसे,
आनंिंाचे गोड ठसे;
कळ्यावांचुनी फुलले ले
कांठ्यांच्या िासा चुकले ;
जणूं फडकिी मौजेचीं
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नवीं हनशाणें लाजेचीं!
गुलाब असले
िांसि बसले ,
मनांि ठसले ,
हृिंयीं धहरलें या भावा
एकिरी काढु हन न्यावा!
परी फुलें िीं जािंू चीं;
लपंडाव खेळहि साचीं;
रिण त्यांचें करणार
मनांिला जािंू गार!
हिंसिां िािीं लागि ना,
वेड लागलें िेंच मना;
िणांि फुलिीं,
िणांि लपिीं,
हिंसिीं िंसिीं,

घेर घेिला हगकीचा
फेर थरकत्या हफकीचा
हनिय केला दजकाया
जािंू ची असली माया;
िोंडानें उडवायाचा
मंि िाहकला प्रेमाचा;
श्वासानें हृिंयीं भहरला
मदन वाटे आिां धहरला;
पहर िो कुठला
गवसायाला !
िसाच उरला,
अहधक पसरला चिू ंकडे ,
िोहडिांच उलटा वाढे !
यत्न मांहडला िोच पुन्िां
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जीव गुलाबावीण सुना;
स्वस्थानांिुहन िलि नसे
काढावा िो वाटिसे;
गुलाब िर न हमळे मजला
पहर कांटे मम िंे िाला!
त्या कुसुमाचे
संसगाचे
कांटे साचे
मांहडहि अंगीं थैमान!
कांट्यांचें माजे रान!
कोण असा जािंू गार
खेळ करी िा अहनवार?
उघड्यावरिी टाकुहनयां
राखी िी फुलिी िंु हनया
चोहरिांच वाटे ऐशी!
चोरीची थट्टा खाशी!
हचि शरमलें
जरी हवरमलें
िहरिी रमलें ;
चोरी असली लाजेची
वाटे त्याला मौजेची!
अशी हनराशा भरे मनीं
शरीर भरलें कांट्यानीं
गुलाब मज िांसि बसला
िािाशीं नािीं आला;
नवल िरी कैसें िोई —
िंु िःख हनराशा नच िंे ई!
न कळे कांिीं,
िु रिु र कां िी?
वेचें मनिी
कां हवनहविसे िंे वासी?—
हनराशाच िंे गोड अशी!
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❧❧❧

स्मशानांिलें गाणें
[बोलू न िालू न भुतांिेंि र्ाणें— त्यांत अथु तरी काय असावयािा? व रार् तरी काय धरावयािा?]
वाटे स्मशान शांहिस्थान ! ॥ धष॰ ॥
सजीविे चा चाले चाळा,
कवीस त्याचा ये कंटाळा,
िास जगाचा चुकवायाला,
शांिपणाचें , रप जगाचें , अशा स्मशानीं जाि ॥ १ ॥
हवश्रांिीस्िव हनसगपिंेवी,
हनजसिंनींचा िंीप मालवी,
( ज्यािें विंिी अल्पधी रवी!)
दकवा केल्या, िारा हटकल्या, फोडु हन झुंबर छान! ॥ २ ॥
प्रकाश रवीचा यापहर मे ला,
संध्यारिारप पावला!
परी हिचािी शेवट झाला,
आकाशीं जी ‘गंगामाई,’ पडे हिच्या िीथांि ! ॥ ३
अनंि-िारा-िारक नयनीं
जरी यावया खु णवी रजनी
चंद्र न वरिी पहर ये हभउनी,
ग्स्थहि जी रहवची, िीच ियाची, िोईल िें भय त्यास! ॥ ४ ॥
िंु ष्कषत्यांचा बिर चालला,
जोड ियांच्या कषष्णत्वाला
द्याया, अंधारिी पसरला,
िंु ष्टत्वाशीं, अंिरनाशी, हमसळु हन जाई त्यांि. ॥ ५ ॥
भयाण जागीं, भयाण काळीं,
भयाण वषिी िोि हनराळी;
भयाण झाली िों आरोळी!
जरा िंचकला, कहव िो उठला, ऐके िंे उहन कान. ॥ ६ ॥
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“ शांिीची िी स्मशानकारा,
सजीविे ला इथें न थारा,
मिणिी मरुनी पडिो वारा!
प्रेम जगाचें , जर िें साचें , कसला मग िा नािं? ॥ ७ ॥
पवन गािसे कां बेसूर?
िंसें भुिांचें कीं भेसूर?
प्रेिांचा चौपिंरी सूर?
कीं प्रेिांिुहनसुटला मिणुनी आत्मा कहर थैमान? ॥ ८ ॥
िों सरणांिुहन अग्स्थच उडिी,
त्यांचीं िुटकीं प्रेिें िोिीं,
स्कंधीं त्यांच्या भुिें बैसिीं!
कहरिी बडबड, शब्िंिी न धड, कहव बसवी अनु मान. ॥९॥
अणुरेणूंच्या अवकाशांि
प्रेिांचे कण िे हशरिाि,
स्वैर घषपणें ध्वहन कहरिाि,
स्मशानांिलें , गाणें चाले ; त्याचा पडसािं. ॥ १० ॥
रािहकड्यांचा हकरप शब्िं या
हनघे, सारखा सूर धराया,
श्वान रडे िें साथ कराया,
िुहझया हृिंयीं, धडधड जी िी, धहर िबल्याचा िाल! ॥ ११॥
कहव ऐकुहन िें स्िब्ध जािला,
प्रकार सारा कळे ियाला,
मषि हजव्िे ला फांटा फुटला!
ऐकायासी, त्या गानासी कहर आत्मयाचा कान. ॥ १२ ॥
“ धन्य धन्य िी स्मशानभूहम!
धन्य येथलीं भुिेंहि आमिी!
सिंाहि िंे वा या सुखधामीं—
घडवी वसिी; सजीव जगिीं, नको नको आमिांस! ॥ १३ ॥
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धन्य िशी िी मानवजाहि!
श्रेष्ठपणा जी हमरवी जगिीं,
सजीविे चा आव घाहलिी,
भुिें परांिें, विंिां भूिें, हिरस्कार ये फार! ॥ १४॥
बाह्यरप नच भुिांस मिणुनी,
िुच्छ माहनिी त्यां अवगणुनी,
हिहवधरप जहर धहरिी प्राणी—
िहर बाह्यांिर, रपीं अंिर, जिनम्से अस्मान्! ॥ १५ ॥
िंे वनाम भूिांप्रहि पळवी.
िंे वाची त्यां कळे थोरवी,
मानव नवसें पहर त्या फसवी!
कोणी मिणिी, ‘ईश्वर नाग्स्ि’—िाच ियाचा मान! ॥१६॥
अने क मािा, एकहच वहनिा,
न्यायमागप िा ऐसा असिां,
अने क वहनिा, एकहच मािा ।
व्यथप सारा, मांहडहि पसारा, नीिीच्या जगिांि! ॥ १७ ॥
भुिें भुिांस कधीं न खािी,
बंधु बंधुच्या रं गि रक्िीं!
बाप मुलाची कहरिो मािी!
िा जगिाच्या मनु ष्यिे च्या, प्रेमाचा बाजार! ॥ १८ ॥
नीिीसाठीं वपन मांहडिी,
प्रेिािािीं नवरी िंे िी,
अनाथ हवधवा पिंीं हचरडिी!
सैिानावहर, िाण कसा कहर, सषष्टीचा सुलिान! ॥ १९ ॥
शास्रांचे िोंडांि फवारे ,
रढीचे पहर गुलाम सारे !
स्विंििे चें उसनें वारें ;
पिी सिंनीं, बसले कोंडु हन, गाहि यशाचें गान! ॥ २० ॥
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समानिे च्या मारी बािा,
वरच्या लिा झे हलि माथां,
सवेंच खालीं झाडी लाथा;
न िी हनवारी, न िी आवरी, बेशरमी िैवान! ॥ २१ ॥
अन्नावांचुनी सदपड मरिी;
मरिां त्यांचे दपड अर्पपिी!
सजीव िोंवहर लिा िंे िी
मरिां घेिी, खांद्यावरिी, उरफाटा सन्मान! ॥ २२ ॥
पुण्यहवक्रया कहर धनिंानीं,
मांग बसे िो उच्च स्थानीं!
भाहवकिे ला हशवे न कोणी,
कपटी मांजर, हिंलें िया घर, िंादर इमानी श्वान. ॥ २३ ॥
िंोन पिींनीं हवधवा न सिी,
पहिव्रिे ला पहर पांच पिी!
धमप भाळला आईवरिी;
परी आपुलें, िेंच चांगलें , हववेक झाला ठार! ॥ २४ ॥
िंे विारीं बसला नंिंी,
राजिारीं स्वारहशबंिंी,
रक्ष्य जनांला िोई बंिंी,
रक्ष्य वस्िुला, धक्का अपुला, रिक राखी प्राण. ॥ २५ ॥
गभीं भार धहर हिजला भजिी,
धे नु िंु ग्धिंा, मािा विंिी,
भर वािु हन आजन्म पोहषिी!
मरिां उिंरीं, मािषभूहम धहर; परी हिशीं बेमान। ॥ २६ ॥
हवधवा मागी मागें हफरवी,
मांजर अडवें कायप हबघडवी,
किषपत्वाची िीच थोरवी!
प्रेिा िंसिां, कायपिमिा, न धरी परीं गुमान. ॥ २७ ॥

अनु क्रम

भुिें हबचारीं रािीं हफरिी,
मिणुनी त्यांिें हिरस्काहरिी;
रािीची िर गोष्ट िंू र िी—
पहर हिंवसांिी िंु ष्कमािीं पाहडहि जन अंधार! ॥ २८ ॥
केंसांनीं जे गळे काहपिी,
स्त्रीच्या केंसांनीं िे िरिी!
प्रायहििें शु िहि िोिी.
शास्त्रें रडिीं, कराच सत्कषहि िहरिी िलिे मान. ॥ २९ ॥
धमपस्त्रीचा गळा कापुनी,
समाधान मग कहर दिडवुहन,
िुळशीभंविीं, िंे वायिनीं,
हवहचि लीला िंावुहन हिजला, िंे िंु िःखावहर डाग! ॥ ३०॥
गोपी सोळा सिस्त्र असिी,
िहरिी वषंिंेसाठीं श्रीपहि
हनघे स्मशानीं; धीर न पोटीं;
िुळशीभंविीं, हवधवा कहरिी, काय न िाच हवचार? ॥ ३१॥
वैराग्याच्या सोप्या गोष्टी!
राम रडे पहर सीिे साठीं!
ब्रह्मा लागे मुहलच्या पाठीं!
भोळा शंकर, स्त्री अंकावर, गणे श राखी िंार! ॥ ३२ ॥
घरच्या िंे वा हस्त्रया न भजिी,
पुराण-कीिपन धुंहडि हफरिी,
िंे वहि त्यांचे वेश्यांभंविीं,
हववािकालीं, शपथ वाहिली, िंोघे पाहळहि छान! ॥ ३३ ॥
सुधारणे चे भक्ि हनपजिी,
‘स्विंििा द्या हस्त्रयांस’ मिणिी,
पारिंत्र्य पहर आपण वहरिी
परानु करणी िंं ग; सोडु नी स्वत्वाचा अहभमान. ॥ ३४ ॥
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कोहण काहढिां नवी कल्पना,
कहरिी सारे वषथा जल्पना,
हमळिां यश त्या, िंे उहन माना—
पायां पडिां, लाज न हचिा, मिणिो िो अविार! ॥ ३५ ॥
सफेि येिो रं ग हशराला,
रं ग आंिला िसाच काळा!
वषिपणा नच िंु ष्टत्वाला,
भय काळाचें , नच िंे वाचें , िेंहि परी िंे िास! ॥ ३६ ॥
चुना पांढरा, कािहि काळा,
रं ग ियांिुहन हनघे हनराळा!
सिकायािें, असला िाळा!
िंोघे हमळु नी, एक हठकाणीं कहरहि परस्परनाश! ॥ ३७ ॥
हमिपणानें पडे गळ्यांि,
गळफांसहि िो घाहलन िाि!
कुणी कुणाचा करणें घाि—
ने म न याचा; उपकाराचा मोबिंला अपकार! ॥ ३८ ॥
सुखिंु िःखांचा भावहि नसिां,
सुखिंु िःखांची िंावी समिा.
सुखी व्िावया भगवद्गीिा
वेिं मंथुनी श्रीकषष्णांनीं, िें च काहढलें सार! ॥ ३९ ॥
बळी पोंचिां भुिें न छहळिी,
अल्पिुष्टिा िास्यास्पिं िी
मानविे ची परी न रीिी.
दपड जयाचा खािो त्याचा कहरिो जदग बोभाट! ॥ ४० ।
मिणिी आमिां भुिें बाधिीं
भूिांची पहर नािीं छािी—
जायाची या असल्या जगिीं!
भुिेंच भीिी या भूिांप्रहि, भुिें भुिां िीं खास! ॥ ४१ ॥
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“मरिां मानव भुिें हनपजिीं!”
बोलायाची पहर िी रीिी.
भांगेंिुहन कां िुळशी हनघिी?
कोठें आमिी? कोठें िुमिी? कशास कांिीं ठाव? ॥ ४२ ॥
ब्रह्मपिंािु हन आत्मा ढळिो,
मरुहन जगाच्या स्मशादन येिो,
मन मानव- छे :! भूिहच िोिो
हचिेंि जळु नी, हिंव्य भोगुनी, सुटिो आत्माराम! ॥ ४३ ॥
भुिें हविंे िी, मानव सुंिंर,
हिंव्य भूहमका स्मशान-मंहिंर,
प्रवास येथें फारहच िंु ष्कर!
प्रेि आहणिां बोले जनिा, ‘राम किो, श्रीराम!” ॥ ४४ ॥
इिकें गाउहन भूिें िंसलीं,
अखेरची जणुं िान घेिली,
िया वािवा घुबडमंडळी—
घू घू’ शब्िंें , िंे ि मग विंे ‘घ्या आिां आराम !’॥ ४५ ॥
श्वानहि सांथ करोनी िंमले ,
हवधवेनें मषि बालक त्यहजलें ,
िंू ध ियाच्या मुदख सांपडलें ,
हपउहन िे वढें , बघुहन कहवकडे , िांसि पडलें श्वान.॥ ४६ ॥
कहव िें पािू हन हवग्स्मि झाला,
मिणे , “पाि मी न या स्थळाला!”
पळु नी पापी जगांि आला,
स्मशानांिलें , गाणें असलें , कवीस नु रवी भान! ॥ ४७ ॥
मिणे , “वरुहन जग हिंसिें सुंिंर—
‘राम’जाणिो ‘क्या िै अंिंर’”
स्मशानािलें गाणें सत्वर—
अमोल मिणुनी, टाहक उधळु नी चिू ंकडे जगिांि! ॥ ४८ ॥
❧❧❧
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घुबडास !
“या हनशा सवपभूिानां िस्यां जागर्पि संयमी ।
यस्यां जाग्रहि भूिाहन सा हनशा पश्यिो मुनेिः ॥”
[या प्रविनािी आठवण घुबडािा शब्द ऐकून होऊं नये असें त्या चबिाऱयानें कोणतें पाप केलें आहे

बरें ? आर्च्या दृष्टीिा रंर् त्यावर कां लावायिा?]

घुबडा, बोल रे घू घू । नकोि हचमण्या राघू! ॥ धष॰ ॥
मादिि हमसळु हन झाली मािी
धडपड असल्या फोलासाठीं
दचवदचव नु सत्या पोटासाठीं
ओवाळु हन टाहकलें जगीं िें मीं िूं कदधहि न मागूं. ॥ १ ॥
आज आपला बोलहि नािं
उद्यांच भलत्याचा पडसािं!
पोपटपंची पोकळवािं!
जळत्या खाईसादठ मिणाया मी िूं कदधहि न मागूं. ॥ २ ॥
शंख कुणाचा पोटापाठीं!
गाि कुणी िर हिसऱ्यासाठीं!
छाया जीवाची उफराटी.
“जो िो ज्या त्यासाठीं!” चल, िें मी िूं यांना सांगूं. ॥ ३॥
पोपट गािो मंगल नाम,
जळु िंे ; — कुठला ियांि राम?
उष्ट्या गुळणीचा िो ‘राम!’
आपण आपुला राम रमहविां मी िूं कदधहि न भागूं! ॥ ४ ॥
सिाड उघड्या रहवहकरणाच्या
प्रकाशांिला जो िो नाच्या,
नाचि िालावर इिरांच्या,
िाज्या घोड्यावर गोमाशा खुशाल िंे या गुंगूं ॥ ५ ॥
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पोपट हचमण्या या जाऊं िंे ,
खु शाल रडगाणें गाऊं िंे ,
गोष्पदिं मुंगीला न्िाऊं िंे ,
मागप आमुचा सडे िोड िा; जगास िंे रे रांगूं ॥ ६ ॥
धनी जगाचा कुठला आला
िुमिांअमिांला हशकवायाला?
हनघेल िोची सूर आपुला!
माझे मजला, िुझेंहि िुजला, ‘मी-िूं पण’ ना त्यागूं ॥ ७ ॥
मनांि माझ्या जी िु रिू र
जनांि काहढन िीचा सूर,
सांथ मला कर; जहर िूं िंू र—
बेसूरानें , भेसूरानें , झोंप जगाची भंगू! ॥ ८ ॥
िुमची अमुची न्यारी रीि,
एकान्िाचे भालाईि,
काळोखावर हलहिलें गीि,
उचल जागत्या अशा जगाला चल, वाचाया सांगूं! ॥ ९ ॥
ऐकूहन असल्या हपशाचगाना
हकिीक मोडु हन पडहिल माना,
हकिे क िलहिल ऐकुहन िाना,
िुला मला पहर काय िोय िें? रं गाखािर रं गूं ॥ १० ॥
गगनाच्या उिंरांि भरारा
काळोखावर घुमिो वारा
घो घो घो घो ओघहच सारा,
िंहिण-उिर कापुहन अंिर नभास लागे लं घूं ॥ ११ ॥
वेिाळाची येिां स्वारी,
भूि वाजवी काय िुिारी?
भालिंार कीं त्या ललकारी?
मरत्या रािीचा िा श्वासहच लागे काय िरं गूं? ॥ १२ ॥
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वरिीं नभ िें , अरिीं भूिळ,
सटवीच्या जात्याचे िे िळ,
पीठ ियाचें गळिें भळभळ,
त्या जात्याची घरघर वारा; त्यावर गाया लागूं ॥ १३ ॥
अफाट वारा सुटला असला
काय कुणाला हभववायाला?
िसा घोगरा घसा आपला,
नच हरझवाया, नच हखजवाया; रं गाखािर रं गूं ॥ १४ ॥
मे घ मारुनी वरुनी गारा
काय कुणावर कहरिी मारा?
त्यांिुनीच पहर हनघिी धारा,
‘गोड कडू ’चें गाणें असलें चल ये जगिा सांगूं ॥ १५ ॥
गुरफटलें जग सारे मोिु हन,
कालिरं गावर पहर वािु हन,
बघ मी आलों त्यांिुहन पोिु हन,
हफरिा फकीर िूं; िव चरणीं जरा मला िंे लागूं ॥ १६ ॥
संन्यासी िूं जन्माचा रे ;
इिरांची िर कथाच हवस
िोिीं का पहर मािाहपिरें ?
पू वाश्रदमच्या संसाराचा थांग न िंे सी लागूं! ॥ १७ ॥
प्रीहि असे का ठाउक िुजला?
जीव कधीं का िंु िःखें सुजला?
प्रकाश नयना कदध का हिंसला?
िुझ्यावाचुनी िुझ्या जगांि न िंे सी कोणा वागूं ॥ १८ ॥
व्याप कधीं जन्मामरणाचे
भोहगले स का स्मरिें साचें ?
कीं संस्कारहि िे पू वींचे?
येिां जािां दकवा प्राणा िंे ि लागिो हबलगूं? ॥ १९ ॥
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एकान्िाला कां पिकरशी?
समाधींि या कदधचा रमशी?
कुठें असा संन्यासहि हशकशी?
“घू घू” वांचुहन िंु सरें कांिीं िुझें न िंे शी उमगूं॥ २० ॥
हशष्य िुझा मी झालों मिणुनी,
हनिःसंगाची संगि धरुनी,
काळोखाची राख फांसुनी,
सांग िुझा गुरुमंि मला िो; करीं एकिंां घू घू ॥ २१ ॥
ऐकुहन वाटे िव िें गाणें
हनजल्या हवश्वाचें च घोरणें ,
वाऱ्याचें बेछूट बरळणें ,
दकवा काळोखाचें रडणें लागि काय िरं गूं? ॥ २२ ॥
काळे डोंगर हजकडे हिकडे ,
कडे कपारी त्यांचे जबडे ,
काळोखामदध असिां उघडे —
िुझा शब्िं जणुं हनघिो त्यांिुहन ‘आ’कहरिांना घू घू ॥ २३ ॥
नािंब्रह्माचें िें प्रेि?
कीं जीवाचा नाच िवेंि?
मषि ओंकाराचा ध्वहन येि?
िांडवकालीं कीं शंभूचा डमर कहर िा घू घू? ॥ २४ ॥
भटक्या जीवा आला थकवा,
पािु हन भुलावणीचा चकवा,
काळोखांिुहन घाली पकवा,
उलू हन काहळज ब्रह्मांडाचें लागे काय िंु भंगू? ॥ २५ ॥
हवश्वात्मयानें शंख स्फुहरला,
हवश्वहृिंयीं िो घुमूं लागला
हृिंयामाजीं या िंु मिंु मला,
फोडु हन हृिंया गगनपथावर काय लागला वेंधूं? ॥ २७ ॥
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कीं वाऱ्याचे घुटके घेि,
राि करी प्रळयाचा बेि,
काळ हिला िु ंकारा िंे ि,
भीषण रव िो शब्िंांवर लागि काय िरं गूं? ॥ २७ ॥
बहिरासहिरा िोिो जीव,
घुसघुमण्याची नच जाणीव,
कानावांचुनचें ऐकीव,
थरथरिो अंगांि जगाच्या एकांिांहिल घू घू? ॥ २८ ॥
चोर मनाचे मनीं चरकिी,
िलल्याहवण मागेंहि सरकिी,
खु लीं हिंलें भ्रमभरें थरकिीं,
घुम् घुम् घुम् घुम् एकसारखा घुमिो आिा घू घू ॥ २९॥
असें असें जर गाणें भेसुर
ऐकाया िहर आत्मा आिुर,
कां न कळे िें लावी िु रिु र,
त्यांि कादि िहर असे थे ट जें हजवास लागे हबलगूं ॥ ३० ॥
असल्या गाना िूं गािांना,
काळोखावर ठरहिल िाना,
रे षारपें हिंसिील नयनां,
िुझी िीव्रिा ऐकुहन माझ्या हृिंया िंे या जागूं ॥ ३१ ॥
मीिी हमळहवन माझा सूर,
लांडे लांडे जें कमसूर,
करुनी टाकंू त्यांचा चूर,
‘गुळाचे च गणपिी’ जगीं जे त्यां वेशीवर टांगूं ॥ ३२ ॥
खरें न कोणा कधींच हिंसिें,
मिणुहनच हिंसिें िें िें पटिें,
चुकल्या हचिा खरें वाटिें,
वस्िुवस्िुवर पहर िे जाचा छाप लागिो रं गूं ॥ ३३ ॥
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मूळ रप पहर अंधारांि,
न हफरे त्यावर भलिा िाि,
िें िूं बससी सिंा पिाि,
िमोभेहिंनी दृहष्ट िुझी िी िंे मम नयदन िरं गूं ॥ ३४ ॥
दृहष्टस इिर न हिंसिां कांिीं,
सैरावैरा दिडि नािीं,
जो िो ज्याचा त्याला पािी,
आत्महनरीिण काळोखांहिल काम दृहष्टला सांगूं ॥ ३५ ॥
अिंपणाच्या गाऊं गाना,
मुक्या मनाच्या उघड्या िाना,
स्वानु भवानें िलवूं माना,
ठराहवकाला लाथ मारुनी नभासिी उल्लंघंू ॥ ३६ ॥
िुझी आपुली संगि छान,
एकान्िाचें गाऊं गान,
बाणा ज्याचा त्या अहभमान,
वेळ आपुली भरास आली चल ये गाया लागूं ॥ ३७ ॥
राि रं गली काळोखानें ,
गे लीं संगीिाचीं गानें ,
हवलया गे लीं उसनीं भानें ,
कोणी हनजलें , कोणी मे लें, आिां मी िूं जागूं ॥ ३८ ॥
वरिी नभ िें खाया पािी,
खालीं काळ्याकहभन्न राई,
काळोखाच्या भकास खाई,
सळसळु नी काळोख उकळिो; पवनहि लागे दझगूं ॥ ३९ ॥
िे जाची गंगाच आटली,
काळोखाची प्रभा िंाटली,
भयानकाची सभा थाटली,
हचरं िनाचें प्रेिहच नाचे; लागे हवश्व िंु भंगूं ॥ ४० ॥
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हिंवे चमकिी आकाशांहिल,
नसत्या हचरं िना िे गाहिल,
अपुल्या काळोखाला खाहिल,
जळत्या आशेच्या या ज्योिी काळोखानें डागूं ॥ ४१ ॥
मरुं िंे त्यांचें फसवें िे ज,
खोट्या मोत्यावरचें वेज,
कषष्णनभाची अखेरशेज—
करुहन घोंगडी िंे उहन त्यांच्या अखंड वािी भंगूं ॥ ४२ ॥
हपळु नी पाणी काळोखांहिल,
हिंवे मालवूं आकाशांहिल,
आले जेथुहन िे थें जाहिल,
काळोखाची धू ळं हगळु हन मग काळे काळे रं गूं । ४३ ॥
शरीर काळें , जीवहि काळे ,
बटबटीिसे काळे डोळे ,
िारांच्या काजहळचे गोळे ,
काळभैरवहच मी; िूं माझा गोहजरवाणा राघू ॥ ४४ ॥
घोर शब्िं िूं कदर या काळीं,
-एकांिाची जणुं दककाळी,
शांहिब्रह्माची कीं उकळी,
स्वानु भवाचा िुझेपणाचा, िंे रव भंविीं पांगूं ॥ ४५ ॥
मध्यराहिच्या या अवकाळीं,
गाि बसूं चल गाणीं काळीं,
काळीं हकरणें ने ि उगाळी,
सजीविे च्या काळ्या काळ्या प्रेिाला आदलगूं ॥ ४६ ॥
ठराहवकानें मग जें भरलें ,
ठराहवकहच िें आिां हनजलें ,
ठराहवकहच रीिीनें मे लें,
स्मशानांिला जलसा अपुला; चला गावया लागूं ॥ ४७ ॥
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ज्याच्या प्रेिाच्या िोंडावर,
काळोखाची टाकंू चािंर,
‘राम’ ियानें मिटला, ये िर—
रामप्रिरच्या अशा भुपाळ्या आपण गाउहन रं गूं ॥ ४८ ॥
भूपाळ्यांचा हवभास राग,
भयानकाला लाहवल आग,
ढवळु हन िमास जागोजाग,
काळोखाच्या लाटांवरिी लाहवल िे ज िरं गूं ॥ ४९ ॥
आकाराहवण जीव डोलिी,
बोलावांचुहन भाव बोलिी,
गाणीं त्यांचीं िंू र खोल िीं,
अथप खोल िे करं बोलिे ; चल ये, त्यांिच गुंगूं ॥ ५० ॥
काळोखाचे पीळ मोकळे ,
गिकाळाचें गाणें सगळें ,
घुमुहन सारखें त्यांि गोंधळे ,
अथप ियाचा चल ये, आपण सवांआधीं उमगूं ॥ ५१ ॥
फुलें कालचीं काळवंडली,
नििेंिी नभीं हझरपलीं,
हनिःश्रेयाचीं हबजें करपलीं,
हजत्या सुराचा जरा हजव्िाळा िंे रे त्यांना लागूं ॥ ५२ ॥
ऐकुहन िव िें शांिरसाचें ,
काळें गाणें करुणरसाचें ,
उफळिील कण काळोखाचे,
प्रकाशबीजें गूढ लागहिल फुलु नी स्वैर िरं गूं ॥ ५३ ॥
स्वैर नाचिीं प्रकाशांिलीं
हवश्वें सारीं बघ िीं सुकलीं,
उिंास छाया त्यांवर भरली,
सूर खडा धर, वेळ िुझी िी; गूढ आपुलें सांगूं ॥ ५४ ॥
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फुंक आपुलें भयाण दशग,
काळोखाचें फोडु हन दभग,
अज्ञे याचें उकली दबग,
पषथ्वीचें नादरग फुंकरावर उडवाया लागूं ॥ ५५ ॥
नादरगाच्या अशा हशिंोऱ्या,
काळोखाच्या वळुं या िंोऱ्या,
भुरक्या गहिऱ्या गोऱ्यामोऱ्या,
कहरहिल त्यांच्या आधाराबर नाच उद्यांचे राघू! ॥ ५६ ॥
जरी आपुलें गाणें काळें ,
हनघेल त्यांिुहन हवश्व उजाळें ,
हचरं मषिांना उठहवल काळें
मरत्या ब्रह्मालाहि आजच्या िोइल मािा लागूं ॥ ५७ ॥
झाडांच्या पानांची सळसळ,
मषिप्राय आत्मयांची िळमळ,
हवश्वाच्या हृिंयांहिल खळबळ,
िंू र कराया— िंू र िराया चल ये, गाया लागूं ॥ ५८ ॥
काळोखांिुहन जग जें हिंसिें,
परब्रह्म िें त्यावर बसिें,
काळें गाणें ऐकुहन िंसिें,
हनत्यासाठीं साि ियाची सुरासुरावर मागूं ॥ ५९ ॥
शांिरसाचा, एकान्िाचा,
स्वानु भवाचा, वैराग्याचा,
काळोखांहिल अज्ञे याचा,
गीिझरा सोडु नी ियावर िंे ऊं जगा िरं गूं ॥ ६० ॥
शांि शांि मग हजकडे हिकडे
ब्रह्मजलाचे सडे चिु ंकडे ,
जें िें िोइल िे व्िां उघडें ,
परात्पराचें गीि रोकडें गाहिल हचमण्या राघू ॥ ६१ ॥
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घुबडा! आिां वेळ न उरला,
जीव कधींचा गाया झु रला,
भाव ियाचा मनींच मुरला,
िोंड ियापहर फोहडलें स िूं आिां िंे त्या रं गूं ॥ ६२ ॥
काळोखाचें हभनिां वारें
शरीर सारें पिा थरारे
पंचप्राणहि हथजले सारे
सुन्न मस्िकीं घुमिो आिां एकसारखा घू घू ॥ ६३ ॥
काळीं गाणीं अशीं गाढ िीं
रसरसलीं हृिंयांि वाढिीं,
हपळु नी हृिंया सूर काढिीं,
‘गोदविंाग्रज’घुमहविाि मग घू घू घू घू घू घू ॥ ६४ ॥
❧❧❧

कलगीचें गाणे
बोल बोलिों सलगीचे
गाणें माझें कलगीचें !
एक वेळ जी आवडिी
सारं गी माझी िोिी,
नानापहरचे सूर हिचे
हनघिी हकहििहर गमिीचे;
काळ पुढें िो पहर गे ला
आनंिंहि कांिीं मे ला
नवी नवाई- कायम नािीं- थोडी रािी
पुढें सुरानें नच रमवी
स्मषहिनें पहर त्यांच्या भ्रमवी!
असाच बसलों कुठें िरी
सारं गी घेऊन करीं;
खेिं मना जहर बिु झाला
आशा िोिी फार मला—
हधन्ना हधन्ना हधन्नकना
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प्रसन्न कहरशील हखन्न मना
िी सारं गी- रं गुहन रं गीं- हचििरं गीं
िलहवल मदनच्या िारांना
काहढल नानापहर िाना!
ढोल नगारें मजभंविीं
नाना नािंें पहर रडिी;
त्यांची पोकळ ओरड िी
एकपणाची कहर माहि;
गरीब माझी सारं गी
मुळीं खु लेना िसरं गीं;
सूर जमे ना- हचि रमे ना-मज करमे ना,
हवरमे ना रव भंविींचा,
खेिंदि माझ्या हचिींचा!
िंाटी केली िों गगनीं
कषष्ण भयंकर मे घांनीं,
स्वैरपणें हृिंयीं हशरले ,
मस्िकांििी िे भरले ;
कडकडाट त्यांचा भारी,
धु कें पसरलें बािे री;
मन घाबरलें - बिु बावरलें - भटकि हफरलें .
कांदि सुचेना, समजेना,
कांदि रुचे ना, उमजेना!
मे घांच्या छायेसरसें
काळोखाचें राज्य हिंसे;
िंाट िमाच्या िे जांि
नादिपणाचा हगहर हिंसि;
काळोखाच्या हकरणांचे
कांटे खु पिी मग साचे;
वाटे िदण पर- हगहरहशखरावहर- बाळ एक धहर
मंजुळ गाण्याचे घेर
ऐकीवाच्या बािे र!
मे घांच्या थैमानानें
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िणांि हवसरे पहर गाणें ;
कल्लोळाच्या मग नािंीं
यत्न करीं मी संवािंीं;
पडु नी भलत्या अशा भरीं
सारं गी मी न धदर करीं;
पहर िें गाणें - मधु हन ऐकणें - पुनिः हवसरणें ,
रचणें काळोखावरिीं
मग वाऱ्याच्या इमारिी
मे घांच्या गजपनेसवें
मीहि ओरडें िंीघप रवें;
ढोल नगारे बेसूर
त्यांिच मी हमळवीं सूर;
आशा ऐशी मन भावी
सप्िसुरां हमळणी व्िावी;
अखेर फसलों- उगाच बसलों- भयाण िंसलों
सूर हभन्न एकेकाचा,
एक भाव िे थें कसचा!
यत्न करीं मग अखेरचा
सूर धरीं सारं गीचा;
भेसूराचें संगीि
ऐकाया आत्मा भीि!
संिापानें भूहमवरी
सारं गीचा चुरा करीं!
भान गळालें - ऐक्य पळालें - सूर जळाले ,
झालें गोडीचें काळें
िाराचें झालें जाळें !
हृिंयीं मे घांची गरिंी
िंं ग असे भीषण नािंीं;
नादिपणाचा डोंगर िो
अंधपणें पािि िोिों;
मधु हनमधु हन त्या बाळाचें ;
गाणें चाले भासाचें ;
वषहि बावरी- रडे हबचारी- ऐकाया िहर
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नसत्या पडद्याआड
गमे बाळ िंडलें िाड!
ग्स्थिींि या त्या मे घांचा
कडकडाट िो शेवटचा;
िोंच कडकडे वीज भरे
अवसानाचें ये वारें ;
धु कें पळालें फार जवें
मे घ जळाले जळासवें;
वषहि रं गली- फारच रमली- िषें रडली
उफराटी सारी सषहष्ट
मे घाहवण झाली वषहष्ट
खरे पणाचा पाऊस
स्वच्छ धू ि काळोखास;
िंाट िमाचें िे ज बने
गे लीं िीं काळीं हकरणें ;
सारं गी िों करीं िंसे
नवल, जशीच्या िशी असे!
समोर डोंगर- पहर हशखरावर- बाळ मनोिर
स्वच्छं िंें गाणें गाई
सूर सूर ऐकंू येई!
वषहि ऐकुनी थरारली
सारं गी बाजबुं सजली;
साि सुरांस्िव िी वेडी
मुिंें हिच्या िारा छे डी!
सूर एकची हनघे परी
पहिल्यािु हन हकहि गोड िरी!
सुराबरोबर- हवरला डोंगर- हशखरिळावर
नािींचें नािीं झालें
बाळ गाि पुढिी बसलें !
ढोल नगारे िे पहिले
पहिल्यापहर चालू झाले ;
गाण्याचे पहर या सूर
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पोकळ कहरिी चूर!
वषि वधू चें िो खासें
बालवराशीं लग्न असें!
त्या जोडीचें - अपत्य साचें - गाणें अमुचें
उपजे बाळपरी नािंीं
हपिराच्या जन्माआधीं!
ढोल नगारे एकसरी
त्या लग्नाचीं वाजंिी;
सुमुिूिांचा झण फुटु नी
युगें हनघालीं त्यामधु नी!
बाळहच ने गाई गाणें ;
नवरामुलगा मंि मिणे ;
नव्या जु न्याचें - उण्यापुऱ्याचें - असेनसेचें
लग्न चाललें चौफेर
सारं गी मम आिे र!
साथ कराया गाण्याशीं;
सारं गी घे िािाशीं;
“गा िूं, करील साथ, मुला!
माझी सारं गी िुजला.”
बाळ िें स्वच्छं िं
गाणें कहर अपुलें बंिं!
बालक रुसलें - पळि चाललें - अंधुक झालें ,
माझी सारं गी मिणिां
मुकेपणा वहर िें नसिा!
वेड लागलें गाण्याचें
आजपव केलें बिु त्याचें
“बाळा गा रे ! गाच पुन्िां,
गाण्यावांचुहन प्राण सुना!
माफ करीं कसलाहि गुन्िा,
गाच, गाच, पहर गाच पुन्िां।”
पायां पडलों- “चुकलों!” विंलों- अखेर रडलों;
राग ियाचा जाईंना!
कांिीं केल्या गाईना!

अनु क्रम

“जपलों जीिें हजवापरी
सारं गी िी िूंच धरीं!”
ऐकुहन आनंिंें िंसलें
बाळ पुन्िां गाऊं सजलें ;
एकपणा हभन्नत्वाचा
जीव िोच त्या गाण्याचा!
हचरकालींचे- मखमालीचे- मऊ गाहलचे
केले माझ्या हृिंयाचे
गाणें मग त्यावर नाचे .
बाळ सारखें गाि पुढें
गाण्यामाजी जीव बुडे;
सवांगीं िें हवष हभनलें ;
सुख मरणाचें सांपडलें ;
ऐकि असिां मीं मे लों
प्रेिावहर माझ्या बसलों!
भान न साचें - आज-उद्याचें - मग-आिांचें;
हिंवस वाढले जायाचे
प्रेिाच्या आयुष्याचे !
चिू कडे गाणें भरलें ;
सारं गी गाणें झालें ;
मूिप भाव ये गाण्याला
धरीनसें गमलें मजला;
धरावया जों िाि िले
िािाचें गाणें झालें !
कानांचेंिी- दृष्टीचें िी गाणें - िोई!
मजला मी पािू ं गे लों
िों मीिी गाणें झालों!
गाणें झालें सवांचें ,
गाणें झालें काळाचें ;
गद्याचें गाणें सगळें ,
गाण्याचें गाणें झालें ;
गाण्यानें मग त्या गाणें
गाण्यानें ऐकि बसणें !

अनु क्रम

नािंब्रह्मीं- हजरलीं ‘िुमिीं’- हजरलों ‘आमिी’
ऐकिांच ऐके त्याचें
झालें जें ऐकायाचें .
स्वाथप नसे, ना परमाथप,
गाण्याला कुठला अथप?
वषहि जािली चवचाल,
गाण्याला नु रली चाल!
ध्रु वपदिं गाणें जें सारें
ध्रु वपिं मग कसलें बा रे ?
गाण्यांिहच हजरिां काळ
गाणें सिजहच बेिाल!
िदण शब्िं सुरे- िदण राग िरे - मग नािं मरे ,
फुकट नव्िे बा, िें गाणें ,
कहरहशल मग “गाणें गाणें !”
बोल बोललों सलगीचे,
गाणें माझें कलगीचें !
िोच ियावहर कहरल िुरा
वेडा जो मदन खराखुरा
खराखुरा पहर पुरापुरा
असला वेडा कहरल िुरा!
गा जगिांना- गा मरिांना- मर गािांना,
मरुहन सिंािी गाच परी
गाणें मरणें एक करीं!
स्वप्रेिावहर जो बसिो,
िुझ्याठायीं मजला बघिो,
गाण्यामाजीं िंोघांना
पािु हन घेइल िो िाना!
त्याका िें िंे िों गाणें
अथप जयाला मानें बाणें ;
आहिंहि गाणें - मध्यहि गाणें - अंिहि गाणें ,
असलें गाणें हमळे नवें,
काय यािु नी िुला िवें?

अनु क्रम

िोिें गाणें जहर माझें ,
आिां झालें िेंच िुझें!
िुझें िरी पहर िें कसचें ?
गाणें झालें सवांचें !
जाणे िें गाणें साचें !
गाणें असलें कोणाचें ?
सवाल ध्यारे - पुढें सरारे - िुरा करारे !
बोल संपले सलगीचे ,
गाणें माझें कलगीचें !
❁

❁

❁

(तर्ाशांत कलर्ीच्या सवालाला तुऱयािा जबाब चर्ळतो; जर्ाच्या तर्ाशांत तरी तसें कां नसावें?)
❧❧❧

श्रीमिाराष्र गीि
मंगल िंे शा! पहवि िंे शा! मिाराष्र िंे शा ।
प्रणाम घ्यावा माझा िा, श्रीमिाराष्रिंे शा ॥ धष॰ ॥
राकट िंे शा, कणखर िंे शा, िंगडांच्या िंे शा ।
नाजु क िंे शा, कोमल िंे शा, फुलांच्याहि िंे शा ।
अंजनकांचनकरवंिंीच्या कांटेरी िंे शा ।
बकुल फुलांच्या प्राजक्िीच्या िंळिंारी िंे शा ॥
भावभग्क्िच्या िंे शा, आहणक बुिीच्या िंे शा ।
शािीरांच्या िंे शा, कत्यां मिंांच्या िंे शा, ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं
हनशाणावरी
नाचिें करीं ॥
जोडी इिपरलोकांसी
व्यविारा परमाथासी
वैभवाहस वैराग्यासी ॥
जहरपटक्यासि भगव्या झेंड्याच्या एकहच िंे शा ॥
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प्रणाम घ्यावा माझा िा, श्रीमिाराष्रिंे शा ॥ १ ॥
अपर दसधु च्या भव्य बांधवा! मिाराष्रिंे शा ।
सह्याद्रीच्या सख्या! हजवलगा! मिाराष्रिंे शा ॥
पाषाणाच्या िंे िीं वहरसी िू हिरव्या वेषा ।
गोिंा, कषष्णा, भीमा िुहझया ललादटच्या रे षा ॥
िुहझया िंे िीं करी प्रहिष्ठा प्रथम प्राणांची ॥
मंगल वसिी जनस्थादनची श्रीरघुनाथांची ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं..... ॥ २ ॥
हभन्न वषदिचीं भन्न हभन्न िीं एक जीवसत्त्वें ।
िुहझया िंे िीं प्रकट िंाहविी हिंव्य जीवित्त्वें ।
हचत्पावन बुिीनें कहरसी िूं किपबगारी ।
िंे शस्थाच्या खु ल्या हिंलाची िुजला हिंलिंारी ॥
कायस्थाचें इमान हफरवी रक्िाचा फेर ।
ठाक मराठी मनगट िंावी िुझें िाडपे र ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ... ॥ ३ ॥
ठायीं ठायीं पांडवले णीं सह्याद्रीपोटीं ।
हकल्ले सिावीस बांहधले सह्याद्रीपाठीं ॥
िोरणगडचा, प्रिापगडचा, पन्िाळगदडचाहि ।
लढवय्या झुंझार डोंगरी िूंच सख्या पािी ॥
दसधु िंुगप िा, हवजयिंु गप िा, िी अंजनवेल ।
िंयाविंी मिंुप मकीची ग्वािी सांगेल ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं.. ॥ ४ ॥
िुझ्या भुकेला वरी नागली आहण कणीकोंडा ।
विाण पायीं अंदग कांबळी उशाखादल धोंडा ॥
हवळा कोयिा धरी हिंगंबर िंख्खनचा िाि ।
इकडे कनाटक िांसिसे, हिकडे गुजराि ॥
आहण मराठी भाला घेई िंख्खन कंगाल ।
हिकडे इस्िंबूल थरारे , हिकडे बंगाल ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ॥ ५ ॥
रायगडावर माय हजवाची गवळण हबनधोक ।
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झोंक हिरकणी नांव ठे वुनी जाइ रोखठोक ॥
करीि पावन अपुपहन पंचप्राणांचा दपड ।
हिरडस-मावळचा श्रीबाजी, िी पावनदखड ॥
करी रायगड रायहरचा िो हजजाइचा िान्िा ।
कोंडाण्याचा कहर दसिगड मालु सरा िान्िा ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ॥ ६ ॥
रसवंिीच्या पहिल्या बाळा मुकुंिंराजाला ।
पहिलावहिला अष्टांगांनीं प्रणाम िा त्याला ॥
शिर पुण्याच्या, हशवनेरीच्या,पंढहरच्या िंे शा
पुंडहलकाच्या, हशवरायांच्या, हटळकांच्या िंे शा ॥
अनंि कोटी ग्रंथ रचुहनया जोहड िुझ्या नामा ।
वाल्मीकीचें शिकोटी यश हवष्णुिंास नामा ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ॥ ७ ॥
मयूर कहवच्या पू णप यमकमय मिाराष्रिंे शा ।
कहव कषष्णाच्या [केशवसुि] हनयपमका िे मिाराष्रिंे शा ॥
िंे वी ज्ञाने श्वरी कहर हजथें भक्िीचा खेळ ।
हिथेंच गीिारिस्य बसवी बुिीचा मे ळ ॥
हजथे रं गलीं साधींभोळीं जनाइचीं गाणीं ।
हिथेंच खेळे श्रीपािंांची [श्रीपािं कषष्ण कोल्िटकर.] कलाविी वाणी ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ॥ ८ ॥
हवकावयाला अमोल असली अभंगमय वाणी ।
करी िुझी बाजारपे ठ िो िंे िूचा वाणी ।
िुला जागवी ऐन पिांटे गवळी गोपाळ
धार िंु धाची काहढि काहढि िोनाजी बाळ ॥
मिंानी इष्काचा प्याला िुझा भरायासी ।
उभा ठाकला सगनभाउ िा शािु नगरवासी ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ॥ ९ ॥
प्रभाकराची जडण घडण कडकहडि मिणायाला ।
िंो िािांचा मुजरा माझा िुळशीरामाला ॥
भीमथडीिु हन चिु ंमुलखांवर हफरले धारकरी ॥
भीमथडीवर चिु ंमुलखांिुहन जमले वारकरी ।
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आळं िंीच्या ज्ञानोबांची दभि घेि धांव ॥
पुंडहलकाचें नांव चालवी िंगडाची नाव ॥
गोलघुमट घुमवीि सारखा नवलाची भाक ।
जेजूरीवर चढी पायरी उभी नऊ लाख ॥
ध्येय जें िुझ्या अंिरीं... ॥ १० ॥
(अपू णप)
❧❧❧

अनाहमकाचे अभंग
[ज्या प्रदे शांत पाऊल टाकावयािें आहे ते थील रचहवासी साधुसंतांना तुर्िा आर्िा स्पशु

अनाचर्कापेक्षांचह अर्ंर्ळ आहे ; चशवाय, र्राठीचिये नर्रीं या पंढरीच्या पाहु ण्यांिी श्रीिंद्रभार्ातटीं जी
प्रेर्ळ पंर्त झाली चतच्या उष्ट्ट्याखरकट्यासाठींि हात पसरण्यािा चजथें संकल्प आहे , चतथें नांवािा
अचभर्ान अनाठायीं आहे . र्राठी रसवंतीच्या पचवत्र अभंर्स्वरूपाला र्ाझ्या अनाचर्क वृिीच्या पार्र वाणीनें
स्पशुदूचषत करणाऱया या अचतप्रसंर्ािी जनस्वरूप जनादु नाकडू न र्ला क्षर्ा होईल अशी आशा आहे .]
मंगलाचरण
नमो पांडुरंगा! नमस्िे श्रीरं गा। रुग्क्मणीच्या रं गा नमोनमिः ॥ १ ॥
सवा मंगळाचा एकरप हनहध । िूंच िंे वा हवहध-िहरिर ॥ २ ॥
ऐहकल्या िंे वांच्या िे ििीस कोटी । िीं रपें गोमटीं िंे वा िुझीं ॥ ३ ॥
हनगुपणाचें ब्रह्म सगुणाची मूिप । िंोिी ठायीं कीिप एका िुझीं ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’अगा पंढरीच्या िंे वा । अनाहमक सेवा घ्यावी आिां ॥ ५ ॥
१
कहवत्वाचा येथें वाहिला मीपणा । लक्ष्मीनारायण िुझे पायीं ॥ १ ॥
गणांमािांचा िो नको िाळे बंिं। नको वषि छं िं नाम गाया ॥ २ ॥
हवना कानामािा आहणक वेलांटी । ले खन-कामाठी मांहडली िे ॥ ३ ॥
साहित्याची कळा झाली हिऱ्िाईि । शु िाशु िािीि नाम िुझें ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’जें जें मनीं मुखीं आलें । िें िें येथ झालें ब्रह्मापप ण ॥ ५ ॥
२
िणमाि थांबा असंगाच्या संगा । अिो पांडुरंगा कषपावंि ॥ १ ॥
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मनाचा मुिूिप साधु हन िा आज । सोडू हनया लाज बोलिों मी ॥ २ ॥
माझ्यावरी मीच मांडीन हफयािं । िुझ्यापायीं िंािं मागावया ॥ ३॥
नका िंे वराया धर भीडभाड । कराल िो हनवाड मान्य आिे ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’ िंे वा रखु माईच्या कांिा । परी िंू र आिां नका रािू ं ॥ ५॥
३
जीवेंभावें िंे वा आमिी अमंगळ । जािीचे चांडाळ, थोर नांवें ॥ १ ॥
पांडुरंगा आमिी युगांचे िंु जपन । िणाचे सिन पिािापें ॥ २ ॥
व्रि एकािंशी माि िें िंे िाशीं । हनत्य मनापाशीं हिंवाळीच ॥ ३ ॥
नांवाचे च साव आमिी थोरथोर । मनाचे िे चोर सवपकाळ ॥ ४ ॥
िुझे पायीं आिां चोरी नसे कांिीं । मिणे ‘X X’नािीं भयभीि ॥ ५ ॥
४
मागायाची आिे मे ख । िुजपाशीं िीच एक ॥ १ ॥
सुखिंु िःखें िीं केवळ । जन्मा आहलयाचें फळ ॥ २ ॥
इंद्राचंद्रा कमपरेखा । िे थें माझी कोण ले खा? ॥ ३ ॥
िें हच एक द्यावें िंान । घडी कांिीं िुझें गान ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’िीनिंीन । मषगजळींचा िा मीन ॥ ५ ॥

५
नािीं भग्क्िभाव नीट । िरी िांक मोकली िो धीट ॥ १ ॥
नािीं मुक्िीचा िव्यास । नसे नामाचािी ध्यास ॥ २ ॥
ने मधमप कोणा ठावा । एकरप उजवाडावा ॥ ३ ॥
िुमिी यावें आमिांसाठीं । कहवत्विी न ऐसें गांठीं । ४ ॥
मिणे ‘X X’िांके साच । अहधकार पाप िाच ॥ ५ ॥
६
आला गोपगोपींसाठीं । िंे वा िुमिी यमुनाकांठीं ॥ १ ॥
पुंडहलका द्याया भेटी । िंे व आले वाळवंटीं ॥ २ ॥
नामयाच्या कारणीं । राउळाचीिी हफरवणी ॥ ३ ॥

अनु क्रम

िंामाजीच्या संकष्टीं । हवठू धे ड िोई कष्टी ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’ मायबापा । भीशी काय माझ्या पापा ॥ ५ ॥
७
धन्य धन्य माझें पाप । िुज आहणल आपोआप ॥ १ ॥
माझ्या पािकांची रास । िंे वा पाडील इरे स ॥ २ ॥
“आजवरी थोरथोर । पायीं ने ले पहिि घोर- ॥ ३ ॥
पहर याचें पाप फार । पािू ं िोिो का उिार” ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’ ऐशा भरीं । िंे वा याल माझ्या घरीं ॥ ५ ॥
८
ने घे िंे वा िुझ्या नांवा । िुझा माझा उभा िंावा ॥ १ ॥
नामें उिहरले सारे । मीच एक राहिन बा रे ? ॥ २ ॥
िुझ्या नांवा गालबोट । सुखें खावे िंांिओठ ॥ ३ ॥
पािू ं बोलाहवल्यावीण । िरी का िें माझा शीण ॥ ४ ॥
िंे वा िुझी घ्याया लाज ॥ ‘X X’ ठाकलासे आज ॥ ५ ॥
९
काय महिमा नामांहकि । आज िंाखवा प्रचीि ॥ १ ॥
पू वी नांव झालें फार । नको त्याचा बहडवार ॥ २ ॥
िंादव मज प्रत्यय कांिीं । नको संिांची ग्वािी ॥ ३ ॥
िंे णेंघेणें िािोिाि । उधारीची नािीं बाि ॥ ४ ॥
धन्य ‘X X’ भाग्यवंि । िंे वा िुझा पािी अंि ॥ ५ ॥
१०
काळयवनाच्या भेणें । िंडी पाण्यापोटीं िंे णें ॥ १ ॥
धाकें आहण िंै त्याच्याच । मोहिनीचा केला नाच ॥ २ ॥
काल बळीचा अगोचर । िंे वा झाला मूठभर ॥ ३ ॥
पहर येिां पापें माझीं । कुठें िंडला िंे वाजी? ॥ ४ ॥
मिणे ‘X X’ धीटपाठ । येथें अस्सलाशीं गांठ ॥ ५ ॥

अनु क्रम

❧❧❧

हनजले ल्या बालकवीस—
[र्ाझे परर्चप्रय चर्त्र रा. त्र्यंबक बापूजी ठोर्रे - र्हाराष्ट्र रसवंतीिे रसाळ बांधव

—’आनंदीआनंद’ करून सोडणारे सुप्रचसद्ध बाल-कचव एकदां प्रातःकाळ अतीत झाला तरी झोपेंति र्ुंर्
होते; र्द्यांत दोनतीनदां हांका र्ारून फुकट र्ेल्यावर पुढील र्ीतवादानें त्यांना जार्ें केलें . सदर पद्य

फारि थोड्या वेळांत केलें असल्यार्ुळें बाल-कवींिें यथाथु र्ुणवणुन त्यांत कोठू न सांपडणार? त्यांच्या
‘अरुण’ व ‘िौघडा’ या दोन र्ुरलीर्ीतांिा प्रस्तुत र्ीतांत उडता उल्लेख केला आहे .]
जगद्गायका बालकवे! चल, ऊठ ऊठ आिां ।
िूंच हनजहस िहर कोण सांग मग जागवील जगिा? ॥ धष॰ ॥
िा िुझा अरुण वध उगवे पू वेकडे ॥
विं कोण ियाचें गाणें गाइल गडे ? ॥
िा िंे विारीं चौघडाहि धडधडे ॥
कहर कोण िुझ्याहवण बोल ियाचे खडे ? ॥
िव कवनाची वाट पाििीं पिा उगविीं हकरणें ॥
गाउहन गाणीं प्रेमळ त्या उल्िास िूंच रे िंे णें ॥ १ ॥
बघ सषष्टीचे कहव कसे भरारहि गगनीं ॥
गािाि कोणत्या स्वैर सुरांचीं गाणों ? ॥
चल एकजीव िो लौकर त्यांच्या गानीं ॥
स्वगीि सांग मग िेंच आमुच्या कानीं ॥
सौंिंयाची िाहि हफरहवण्या बा िव अविार ॥
मग ऊठ हनजहस कां असा गड्या रे झोंप झाहल फार ॥ २ ॥
बघ फुलें उमललीं आिां सारीं नवीं ॥
िव रसवंिीचीं फुलें हि आमिां िवीं ॥
िव रसाळ रसना-रससागदर जग झु लवीं ॥
रस उधळु हन गगनीं लपल्या मुकुला खु लवीं ॥
नव्या सष्टीच्या नव्या यशाचा िूंच हशले िंार ॥
नव कहविे च्या जहरपटक्याचा िुलाच अहधकार ॥ ३ ॥
िव गान खळाला ने इल पुण्याकडे ॥
हशकवील यमाला सिंयत्वाचे धडे ॥

अनु क्रम

फिरांि वाजहवल प्रेमाचे चौघडे ॥
ने ईल सिना आनंिंापहलकडे ॥
सूर खडा धर लावुहन गगनापहलकडे नक्की
कहर पुढें खडा जगिंीश िंे उनी प्रेमगांठ पक्की ॥ ४ ॥
भ्रमभरें हवश्व िें सवप जयांमदध बुडे ॥
चल फोडु हन टाकंू िे फसवे बुडबुडे ।
मग बसूं जाउनी काळाच्यािी पुढें ॥
िव सुराबरोबर कोण न यापहर उडे ? ॥
‘गोदविंाग्रज’ कहवहस
आहे .]

[ स्वतःकडे हा शब्द लावून घेतला याबद्दल उबदार हृदयांकडू न क्षर्ा होईलि अशी आशा

िुजसवें ने िंे उहन िािां ॥

जगद्गायका बालकवे! चल, ऊठ ऊठ आिां ॥ ५ ॥
❧❧❧

अरुण (िंु सरा)
[रा. ठोर्रे यांिी ‘अरुण’या नांवािी एक कोर्ल कचवता आहे . ती ऐकून अर्दीं चनराळया दृष्टीनें

प्रस्तुत कचवतेंत अरुणाकडे पाचहलें आहे . त्याि र्ोडं र्ीतािा या कचवतेंत शेवटीं उल्लेख केले ला आहे .
यापूवींिी या चवषयावरील पचहली कचवता रा. ठोर्रे यांच्या वळणािी आहे .]
पिा फडकला पू वपहिंशेवर रक्िरं ग कसला? ॥
अरुण िाच का? उषा िीच का? सांगा कुहण मजला ॥
लालभडक हिंग्भाग जािला मोिंें वा खेिंें ॥
अनु रागाचा कीं रागाचा रं ग नभीं कोंिंे ?॥
हवरिजागरण घडलें ज्यांना फार हनशाकालीं ॥
त्या नयनांची एकवटु ंहन का ये सारी लाली? ॥
रजनीच्या सिवासें सषदष्टि घडलें जें पाप ॥
िोि असे का सषहष्टस आिां िा पिािाप? ॥
दकवा कोमल बाला मे ली िीव्र हनराशांनीं ॥
हृिंया फोडु हन हिच्या प्रीहिची लाट चढे गगनीं? ॥
िंु खावले ल्या जळणाऱ्या पहर ििाश हृिंयांचे ॥
जे रागाचे, जे सूडाचे , बेि हनराशेचे— ॥
रािीं त्यांचे श्वास चालले हमटल्या डोळ्यांनीं ॥
िंे वपिंीं मग िंािं मागण्या हरघिी का गगनीं? ॥

अनु क्रम

आग लागली दकवा कोठें खालीं पािाळा ॥
उं च िंू रवर काय भडकल्या हिच्या अशा ज्वाळा? ॥
हनशापाप हनजहृिंयीं धहरलें अवकाशें मिणुनी ॥
पू वा जळिे पुण्यरवीच्या का पहिल्या हकरणीं?॥
अन्यायानें रक्ि करपिां वाफ काय झाली? ॥
रक्िहनहधस त्या जग बुडवाया कीं भरिी आली? ॥
मुक्याच इच्छा, आशा झाल्या कोणाच्या खाक ॥
रागानें िी लाल जािली का त्यांची राख? ॥
हिंनरजनींची धडक मस्िकीं परस्परां बसली ॥
िी हिंवसाच्या डोक्यावर का रक्िाची लाली? ॥
कीं रजनीची हटकल्यासाठीं फाडु हन कांचोळी ॥
जरीपुराण्यासाठीं केली िारांची िोळी? ॥
रहवहकरणांचे भाले हशरले आकाशापोटीं ॥
रक्िाचें दशपणें करी का जखम अशी मोठी? ॥
कीं पषथ्वीच्या पापश्वासें स्वगपहच हवरघळला ॥
हनराधार रस जाउहन हभडिो आिां पािाळा? ॥
हनशा संपवुहन हिंन आणाया सकल िंे व आले ? ॥
राि चालवूं या बाण्यानें िंै त्य पुढें झाले ? ॥
त्या िंोघांचें समर जुंपले पू वप हिंशाप्रांिीं ॥
िा रक्िाचा सडा फडकवी कीं त्याची ख्याहि? ॥
मषि रािीची हचिा उषा िी अरुणमया ज्वाला ॥
रहवरपानें प्राणगोल का िा वरिीं आला? ॥
भ्रमण हिंवसभर करुनी संध्यागभी िा प्राण ॥
हशरिां िोईल मषिरजनीचा पुनजपन्म जाण ॥
मरण सकाळीं; सायंकाळीं जन्म पुन्िां घेई ॥
रजनी यापहर भवचक्रावर सिंा हफरि रािी ॥
फार हवचारें कहवकल्पकिा अहि भ्रांि झाली ॥
बालकवीचें ‘अरुणगीि’िो मनीं उडी घाली ॥
जसा हनवळवी रं ग नभाचा अरुणिे ज पार ॥
‘अरुणगीि’ िी भीषणिे चा हजरवी िु ंकार ॥
वसुंधरे शीं लग्न कराया सूयप उिरं ग ॥
ये अरुणाचें िें सोने री बांधुहन बादशग? ॥
स्वभूपसंगम त्या लग्नाचा शु भकर पहरणाम ॥
पुण्यमया श्री-वसुधा िोइल शु िप्रेमधाम ॥
िंिा हिंशांनो! जरा जराशा बाजूला सरका ॥
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हिंशा नवी द्या कायमची या अरुणहचिफलका ॥
जगन्नायका! असा एकिंां काळ येउं द्याच ॥
हनशा नको; हिंन नको; असावा अरुण सारखाच ॥
लाल नभांिुहन िोिल िे व्िां प्रेमाची वषहष्ट ॥
‘गोदविंाग्रज’ गादन रं गहवल िीच प्रेमसषहष्ट ॥
❧❧❧

ऐका बाल-कवीस
[१४ वषें वयाच्या एका बाल-कवीिी श्रुचतर्नोहर, बऱयाि प्रर्ाणांत अथुशून्य, तथाचप प्रचतभापूचरत,

अतएव र्ोड कचवता वािल्यानंतर र्नाला वाटले ला आनंद पुढील शब्दांत अवतीणु झाला आहे .]
गा रे गा रे गाच जरा ॥ माझ्या हचमण्या मुशाफरा ॥ धष॰ ॥
ठराहवकाला, हनयमांला ॥ बंधाला जड जगिाला ॥
जीव पिा िासुहन जाई ॥ नको नकोसें त्या िोई ॥
करी जराशी बा घाई ॥ हरझवाया त्याला गाई ॥
गोहजरवाणें । अमोल गाणें । हृिंयीं बाणे ॥
अस्पष्टाचा सोड झरा । झटपट पळत्या मुशाफरा ॥ १ ॥
आमिी गािों जें गाणें ॥ िें जगिाचें रडगाणें ॥
हृिंयीं जो भरला िास ॥ िो कहविाचरणीं प्रास ॥
शब्िंापाठीं िपापले ॥ अथासाठीं जन टपले ॥
हृिंय करपलें । रसहि िरपले । कवनहच खपलें ॥
गा िूं आिां गाच जरा ॥ रसगंगेच्या मुशाफरा ॥ २ ॥
हनयमांनीं झालों ठार ॥ ठराहवकानें बेजार ॥
िा जगण्याचा बाजार ॥ सजीविे चा आजार ॥
अमुच्या कवनाचा पू र ॥ मरत्या जीवाचा सूर ॥
पहर िव कवनें । िलिां पवनें । भुलहिल भवनें ॥
त्या कवनाचा सूर खरा । गा, बागडत्या युशाफरा ॥ ३ ॥
स्वैरवषहि कहविािंे वी ॥ बालवषहि िूंिी िे वीं ॥
िीं सौंिंयाची छाया ॥ िव विंनींिी िी माया ॥
गालावरची लाल मजा ॥ िंादव प्रीहिच्या यशोध्वजा ॥

अनु क्रम

कवनहच रिंनीं । कवनहच विंनीं । कवनहच नयनीं ॥
झु लवी खु लवी जीव जरा ॥ सुंिंरिे च्या मुशाफरा ॥ ४ ॥
हृिंयाचे घुंगुर गोड ॥ मन्मदनचे िहरहिल कोड ॥
हृिंयाच्या हृिंयीं खोल ॥ ओि कवनरस हबनमोल ॥
फुललें हवश्वाचें फूल ॥ वर आकाशाची झूल ॥
सुखिंु िःखांची । बाग जगाची । जहर कांट्यांची ॥
फुलांचाच िूं धनी खरा ॥ फुलांि हफरत्या मुशाफरा ॥ ५ ॥
हचखल िंाट िा जगिाचा ॥ रढीचा, हनबंधाचा ॥
मम हृिंयाचें कल्िार ॥ पवनजलावर अविार ॥
घेि असे करुनी धीर ॥ िूंच ियाचा शािीर ॥
त्यांिच रािी । गुंगि कांिीं । िंं ग सिंािी ।
गा हृत्कमलाच्या भ्रमरा ॥ मनांिल्या िूं मुशाफरा ॥ ६ ॥
हिमवंिीच्या कणांपरी ॥ िव शब्िंांची मजा खरी ॥
थेंब न बा िे पाण्याचे ॥ खडे हि दकवा स्फहटकाचे ॥
अस्फुट त्यांचा आकार ॥ वाऱ्यावर पळिे स्वार ॥
अथप बोबडे । वेडे बगडे । बोल िे गडे ॥
उडवी त्यांना भराभरा ॥ वाऱ्यावरच्या मुशाफरा ॥ ७ ॥
अथपकल्पनांसादठ गडे ॥ कां बघसी इकडे हिकडे ? ॥
अथपशब्िं सोंगें सारीं ॥ बडे जाव िा बाजारीं ॥
धाव न कसली धहर िांव ॥ धांवायासादठच धांव ॥
अथप मरं िंे । शब्िं खरं िंे । काव्य झरं िंे ॥
परी भरं िंे नािंभरा ॥ चुकल्या मुकल्या मुशाफरा ॥ ८ ॥
अथप कळे ना जरी कुणा ॥ िहर िो नहशबाचाच उणा ॥
मागप कुणा का िंावाया ॥ ढगांमधें चमके माया? ॥
मूठ झांकली लाखाची ॥ उघडिांच कुचकामाची ॥
अस्फुट गाना हभरक्या िाना । त्या घेिांना ॥
नाच हबजहलच्या धरुहन करा ॥ मे घावरच्या मुशाफरा ॥ ९ ॥
मुग्धापदिं घुंगुरवाळा ॥ गायाचा त्याला चाळा ॥
स्वैराचें बंधन त्याला ॥ खु ला िाल त्या नाचाला ॥

अनु क्रम

रुम्झु म् शब्िंा अथप नसे ॥ थबथबिी पहर हिंव्य रसें ॥
त्या स्वच्छं िंा । त्या मकरं िंा ! त्या रसकंिंा ॥
नाचूं िंे कवनांि जरा ॥ हृिंयामधल्या मुशाफरा ॥ १० ॥
मार भरारी नभाकडे ॥ मे घावरिीं नाच गडे ॥
कहर त्यांचे िुकडे िुकडे ॥ उडवी जग हजकडे हिकडे ॥
कहविाजल जें चिू कडे ॥ पडिां आत्मा थंड पडे ॥
‘पाउसपाणी । अभाळिंाणी ।’ इकडे आणी ॥
शांि करी िी वसुंधरा आकाशांहिल मुशाफरा ॥ ११ ॥
ऐकहव गगनाचें गान ॥ जीव िुझ्यावर कुरबान ॥
सूर सारखा लाव चढा ॥ हिंव्य नािं कहर पुढें खडा ॥
शब्िंा शब्िंा मुशाफरा ॥ हजवाचाच िंे ईन हिरा ॥
जीव हकरहकरा । फारच अहधरा । बहिरासहिरा ॥
करावया मंजुळ मुखरा ॥ गा गगनांहिल मुशाफरा ॥ १२ ॥
अवकाशाच्या पानबुड्या ॥ िरल जलीं जा टाक उड्या ॥
आनंिंाच्या पलीकडे ॥ काय मजा मज सांग गडे ॥
अज्ञे याच्या परिीरा ॥ नाचि नाचि जाच जरा ॥
िसा िरं गि । िसाच रं गि । नसिां संगि ॥
िाि घाल जा परात्परा ॥ अवकाशांहिल मुशाफरा ॥ १३ ॥
हवश्वाचीं अवघड कोडीं ॥ कवनाच्या मंिें सोडी ॥
स्वानंिंाच्या पैलथडीं ॥ ब्रह्माची चल उकल घडी ॥
सवेंच खालीं पिा बरें ॥ जगास हवसरं नको बरें ॥
परात्पराचा । भवरा साचा । हवस्मरणाचा ॥
नको सांपडू ं त्यांि जरा । स्वानंिंाच्या मुशाफरा ॥ १४ ॥
परमात्मयाच्या भवऱ्यांि ॥ पडिां िूं हगरक्या खाि ॥
त्या हवस्मरणाची मािी ॥ जमिां, मोरा िुजवरिीं ॥
फुंकर िीन्िी काळांचा ॥ मारुहन उडवूं थर वरचा ॥
हझम् हझम् मोरा । ये सामोरा । थोरापोरां—॥
वर न्याया कर िंे च खरा । हचरं िनाच्या मुशाफरा ॥ १५ ॥
थकिां मग कोमल काया ॥ घेच हवसावा श्रम जाया ॥

अनु क्रम

हवश्वकटािावर पैस । पाय पसरुनी बा बैस ॥
शीळ वाजवुहन पवनांि ॥ समाधान हमळवी शांि ॥
िहर त्या स्थानीं । मधु नी मधु नी । रं गुहन कवनीं ॥
गा रे गा रे गाच जरा ॥ माझ्या हचमण्या मुशाफरा ॥ १६ ॥
❧❧❧

कहविेसाठीं धडपड
बा वाग्ग्वलासा!
कांिीं हलिावें िुझ्यासादठ िा हवचार मदन धरुनी ॥
ले खनसाधन घेउहन रािीं पडलों हनज शयनीं ॥
वाम करावर मस्िक ठे वुहन, ले खहन अन्य करीं ॥
हवषय कोणिा घ्यावा याचा हवचार फार करीं ॥
काठी, जोडा, छिी, टोपी, िाट, िवा, हपिळी ॥
कुिें, मांजर, िंि मिणोहन येहि पुढें सगळीं ॥
पसंि न पडे परी एकिी, सवां घालहवलें ॥
श्रेष्ठ प्रिीच्या हवषयास्िव मग मस्िक खाजहवलें ॥
मूल, फूल, फळ, संध्या, रजनी, चंद्र, सूयप, िरुणी—॥
समोर ठाके फौज अशी िी; रुचे न पहर कोणी ॥
चर्पवि चवपण िोईल, दकवा जु नी कल्पना िी ॥
“येउहन गे ली कधींच िी िर, िींि मजा नािीं ॥
संपािंक टाकुहन िंे इल; िी न कुणास रुचे” ॥
अशा प्रकारें िासुहन गे लों; मुळीं मना न सुचे ॥
हवषय शोहधिां यापरी कवना, नव आले नाकीं ॥
गुंग िोउनी नािंीं मग मी उभय ने ि झाकीं ॥
हवचार कहरिां फार यापहर िन्मय िोवोनी ॥
हवचारब्रह्मीं लीन जािलों ने ििय हमटु नी ॥
जागषि िोउहन, ने ि उघडु नी पािीं मी नािंी ॥
िों कळलें कीं राि सरोनी उजाडलें अगिंीं ॥
ले खनसाधन पािु हन शयनीं नीट उठु हन बसलों ॥
िोंच िोउनी स्मषहि रािीची स्वििःशींच िंसलों ॥
कशाबशा मग हलहिल्या सत्वर ओळी या चार ॥
धाहडि सांप्रि िुजसाठीं या; या िहर स्वीकार ॥

अनु क्रम

❧❧❧

पांखरास—
पंख उभारुहन जरा ॥ भरारा ॥ जा जा उड्डनी जा पांखरा ॥
हनकट िरच्या शाखेवरिीं नको बसूं खगवरा ॥ पंख.. ॥
गानहमषानें उडवुं नको रे रमय नािंहनझप रा ॥
सिवासें िव नव शोभा या खास येि िरुवरा ॥
सुरासुराची लकेर चढिां जलसा येिो भरा ॥
एक एक िा सूर िालवी हृिंयाला थरथरां ।
हिरवी पानें ; हनळ्या नभाचा वर डोल्िारा खरा ॥
रं गहव संध्या िरल ढगेंिी, नाना रं गीं खरा ॥
केला िंे वें या घुमटाचा सोने री दपजरा ॥
हवश्वाचें िें पवनहृिंय िे हचहरि जाहि चरचरा ॥
हखन्न मनीं मम गाणें िें िव वर्पष िषपहनभपरा ॥
वाटे हृिंयीं हजरवावा िा आनंिंाचा झरा ॥
िन्मय िोउहन हवरुहन हमळावें हचन्मय मंगलिरा ॥
चढ्या लकेरीसरशीं जावें िंे वाजीच्या घरा ॥
सोबि घ्यावी िव पंखांची उडिी पळिी त्वरा ॥
िण-सिवासें जीव कोंडला िोि असा बावरा ॥
परं िु सारा हनधपन मदनचा स्वप्नभास िा खरा ॥
हवषण्ण मानस; उिंास जीवन; पीि हनराशागरा ॥
हृिंय िडफडें िंु िःखाग्नीनें मुकलें सुखसागरा ॥
हचरं मषिाला गायन िें िव उगाच िलहव जरा ॥
हचरसिवासासाठीं पहर मीं पसहरिांच मम करा—।
उडु नी जाहशल भुरपहिंदश गगनीं खालीं टाकुहन धरा ॥
हवश्वगाहम िूं चंचल लिरी पवनावर भोंवरा ॥
िणांि हगरक्या घेिां घेिां जाहशल रे गरगरा ॥
िंू र िंू र िें पळिें गाणें कहरल मनाचा चुरा ॥
हमळिां लघु सुख अहधक सुखाचा जीव सिंा िावरा ॥
िीव्र हनराशा िोिां िोइल फार हक रे घाबरा ॥
ऐकुं न येिां सूर भासभय हचहरहिल मग अंिरा ॥
िणिी माझ्यासाठीं न बसहशल िूं उडत्या पांखरा ॥
इकडे हिकडे हफरहशल टाकुहन येथें या पामरा ॥
जड, हनर्पजव मी शोधुं कुठें िुज धरुहन िुझा धोसरा ॥

अनु क्रम

फुंकर एकहच सषष्टीचा िुज िंू रवील खगवरा ॥
िणपहरचय िा अशा ग्स्थिीिु हन फारच बरवा खरा ॥
अपू वप ऐकुहन िषप जािला िोच लाभ मज बरा ।
सिवासानें प्रेम जडायापू हवंच पळ, कहर त्वरा ॥
िें च मागणें िाि जोडु नी आनंिंी पांखरा ॥ पंख... ॥
❧❧❧

िाय िाय !
हिंक्कालांनीं, अज्ञािांनीं, बांहधिाच पाय ॥
एकलकोंडें अनंि कहवमन रडें धाय धाय ॥
वािे वारा कसा भरारां, वािचक्र हफरिें ॥
नव्याजु न्या पानांचें हवश्वहच ियांि हगरहगरिें ॥
कण धू ळीचे उडु नी जािी त्या वाऱ्यासंगें ॥
िाय! िाय! पहर ठादयच ठरिी माझीं जड अंगें ॥
या पषथ्वीचें आकषपण िें मला िोडवेना ॥
पायांखालीं जरी िुडहविो परी सोडवेना ॥
जर इवल्याशा वाऱ्यावर िें जग हगरक्या खाि ॥
मला न उडवी कसा मनींचा िा झंझावाि? ॥
िा वाऱ्याचा िंहरया पािु हन िसेंच बसवेना ॥
पहर पोिाया बघिां माझें अंगच िाले ना ॥
वायुसागरावर फेनाचे थेंबहच शिधारा ॥
िशा उसळिी वरिी वरिी लखलखत्या िारा ॥
दकवा वरुनी कुहण वाऱ्याची िी गंगा ओिी ॥
नभोहनधीच्या उिंरीं उडवी िे पळिे मोिी ॥
हिंसिां मज िीं िवीं वाटिीं पुष्पें काळाचीं ॥
परी नयन इथु नीच टाहकिी हकरणें आशांचीं ॥
लाख िारका नभीं सिज या ठे हवल्यांि िंे वा ॥
िंोनच कां या नयदन कोंहडल्या? —त्याहि हिथें ठे वा ॥
मनांि माझ्या कुणीं गािसे नवलाचे सूर ॥
मलाच ऐकंू येिे न; नु सिी लागे िु रिू र ॥
माझें गाणें िें ऐकुहन मी व्िाया बेभान ॥
एकसारखा कहरिो माझ्या जीवाचा कान ॥
िाय िाय िे ऐकंू येि न; झालों िैराण ॥
मलाच लागहि िीव्र सुरांचे मनांिले बाण ॥
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आग लागिा कुठें िे थुनी भडकिाि ज्वाला ॥
वाऱ्यावरिी पळिां पळिां भे टिाि काळा ॥
हकिी भावना, हकिी श्वासिी त्यांसि जािाि ॥
िाय िाय कां मलाच त्या मग इथें टाकिाि? ॥
िंे वा अंिदर आग भडकुनी जळू न जाऊं िंे ॥
त्या ज्वालामदध माझी ज्वाला हमसळु न वािू ं िंे ॥
मे घपषहष्ठवर चंहद्रकावर िे जा पाडी ॥
इथेंच रािु हन जीव हबचारा मना हिथें थोडी ॥
त्या िे जस्वी ओसाडीवर खेळे जों आशा ॥
पायांखालीं कहठण भूहम िों बांहधि हनजपाशा ॥
िाय िाय त्या मे घांमधली एकािंी हबजली ॥
जागी िोइ न; त्यांची सारी सषहष्टच का हनजली ॥
कडकडु नी पडिांच िनूवर सुटेल िा जीव? ॥
िाय िाय पहर कुणाला कहश येईना कींव? ॥
येिें कांिीं जािें कांिीं-मीं नु सिा बघिों ॥
कोणीं येिां जािां मोठ्या आशेनें उठिों ॥
उडत्या पंखांचा जीवाला लागिांच वारा ।
हिथल्या हिथेंच िालचाहलचा खेळ िोि सारा ॥
शरीर माझें, जग िें माझें परी जीव घेिें ॥
हजथें हिथें िें माझें मजला कसें आड येिें ॥
नको मला जें, हिंसें न रुजें, िसेंच नािीं जें ॥
िें आणाया, िेंच बघाया व न िा लाजे ॥
(अपूणु)
❧❧❧

कळ्यांची फुलें कशीं झालीं?
(ला बाइला ॰ ही िाल-थोडा फेरफार करून)
बाळ कुणीं । संध्याकाळीं रमे गुणी ॥
खेळिसे । बाळ अंगणीं िवें िसें ॥
बागेंि । मौजेनें झोंके घेि ॥
िों हिंसली! सुंिंरशी त्याला वेली ॥
िंे ठ कोंवळे । हिरवे हपवळे । नाजु क सगळे ॥
िी वेलीं । हिरवा शालू पांघरली ॥ १ ॥
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परी िया । िवा सोबिी खेळाया ॥
खेळगडी । मूल फूल सुंिंर जोडी ॥
पाििसे । पहर वेलीला मूल नसे ॥
हिच्या कळ्या । िोत्या हमटले ल्या सगळ्या ॥
जणुं िंमल्या । फार खेळुनी; मग हनजल्या ॥
िवेंि डु लणें । िें च खेळणें । खेळुहन हनजणें ॥
िी त्यांची । गािंी हिरव्या पानांची ॥ २ ॥
बाळ गुणी । वाइट वाटे फार मनीं ॥
हिंवसभरी । खेळुहन आला परि घरीं ॥
झोंपेंि । हकहििंां गे ला बागेंि ॥
धीर कुठें ? पिांट िोिां बाळ उठे ॥
बागेंि । धांव िसाची िो घेि ॥
मौज िों हकिी । कळ्या न हिंसिी । फुलें च िंसिीं ॥
बाळ डु ले । चिू ंकडे पािू न फुलें ॥ ३ ॥
आईला । शोधाया धांवि गे ला ॥
मग बोले । “आई! बघ िीं गोड फुलें ॥
काल कळ्या । आज फुलें झाल्या सगळ्या ॥
कशा उमलल्या? कुणीं िंसहवल्या? िांसि बसल्या ॥
कशा कळ्या? आई सांग मला, सगळ्या? ॥ ४ ॥
मग आई । बाळाला उिर िंे ई ॥
“खेळासी । जमहि चांिंण्या आकाशीं ॥
त्या िंसिी । चिू ंकडे पािि बसिी ॥
िों हिंसल्या । कळ्या हबचाऱ्या हिरमुसल्या ॥
कळवळल्या । फार चांिंण्या मग रडल्या ॥
आंसूं पडले । िे िंं व झाले । धांवि आले ॥
भुईवरी । पडले साऱ्या कळ्यांवरी ॥ ५ ॥
िो साचा । रं ग पांढरा िारांचा ॥
कळ्यांवरी । चिू कडे जाउहन पसरी ॥
मग िंसल्या । कळ्या फुलें िंसिां झाल्या” ॥
सवप असें । आई बाळा सांगिसे ॥
ऐकुहन िें । बाळ हिच्या विंना पािे ॥
कां न कळे । हमठी माहरली हिला बळें ॥
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त्या काळीं । आई आनंिंें िंसली ॥
िंसिा रडली । असवें पडलीं । त्याच्या गालीं ॥
िों साची । कळी उमलली बाळाची! ॥ ६ ॥
❧❧❧

चें डू
खेळि िोिा बाळ आमुचा चें डू घेवोनी ॥
पािि िोिों आमिी िंोघे आनंिंें वरुनी ॥
अडगळ िोिी भंविी पहर िो लक्ष्य न िंे हिकडे ॥
िांसे, धांवे, खेळे, उडवी चें डू चोंहिकडे ॥
िन्मय िोऊहन खेळि िोिा यापहर स्वच्छं िंें ॥
पािि िोिों आमिी त्यािें िशाच आनंिंें ॥
पाहि हिकडे कां न कळे िों िांसुं येि मला ॥
पहर िें कुळनी हिला हिच्यािी खळी पडे गाला ॥
इिुक्यामध्यें चें डु उडाला अडगळींि पडला ॥
बघे बाळ चिू ंकडे जरी िहर हमळे न िो त्याला ॥
हनराश झाला, थकुनी बसला, बाळ जरा रडला ॥
रडि रडिची हफरुहन लाडका लागे शोधाला ।
लक्ष्य िंे उनी फार शोहधिां अवहचि सांपडला ॥
िंसि लाडका खेळामाजीं हफरुनी िंं ग झाला ॥
हनिःश्वासािें सोहडि मी िा प्रकार पािोनी ॥
पािे िीं मजकडे विंे मी िन्मन जाणोनी ॥
खेळि आिों असेंच आपण अिीव आनंिंें ॥
बागडिो िा चें डु आपुला असाच स्वच्छं िंें ॥
पहर संसारीं बिु िंु िःखांची अडगळ िी साच ॥
एके हिंवशीं बाळहि जाइल चें डुसारखाच ॥
रडि बसूं मग असेच आपण हप्रय बाळासाठीं ॥
हफरुहन िंसूं का असेंच— पहर छे ; आशा िी खोटी ॥
िोंच विंे िी “पुरे गडे , िें बोलूं नये असलें ” ॥
बघे मजकडे रागानें पहर िसिहि प्रेमबळें ॥
पािि िोिों असेंच आमिी कांिीं हिंन जािां ॥
त्या हिंवसाची स्मषहि िोऊहन िी भग्न करी हचिा ॥
िशीच िोिी अडगळ सारी- चें डुहि िो िोिा ॥
हकिी यमाची हनष्ठुरिा पहर- बाळ िे थ नव्ििा! ॥
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बघुहन विंे िी-”चें डु िाच िो! बाळ परी नािीं” ॥
परस्परािें हमठी घालु नी रडलों िंोघेिी ॥
❧❧❧

ये ये ये कहविे !
[एका रचववारीं कांहीं चर्त्रांना एक कचवता दे ण्यािें ठरलें होतें; र्ुदत सरत आली पण कचवताि

सुिेना! ते व्हां कचवते स हें पािारण केलें होतें.]

ये ये ये, आिां ये कहविे । नको छळू यािु हन मािें ॥ धष॰ ॥
रहसक हमि िे जमले भंविीं रहववारहि गे ला ॥
घटका घटका भरि चालली सरि वायिंा आला ॥ १ ॥
पािू ं कोठें कहविे िुजला; मूढासम झालों ॥
ने ि मनाचे फाडु हन िुजला शोधाया मी झटलों ॥ २ ॥
गरगर गरगर ने ि हफरहि जणुं चंचलिा हफरिी ॥
िुज िु डकाया चिू ंकडे कीं स्थाना सोडु हन हनघिी ॥ ३ ॥
ऊर धडधडे , हृिंय माहर जणुं मुक्या मनाच्या िांका ।
हृत्पदट आत्मा नाचि थै थै िट्ट घेउनी िव का? ॥ ४ ॥
काव्यशू न्य िंे िाला हवटला; ध्यास िुझा मोठा ॥
वायुरप िा आत्मा श्वासें धांवि बारा वाटा ॥ ५ ॥
वस्िुवस्िुमदध शोधु हनया िुज हचि हबचारें िंमिें ॥
काव्यिीन पहर हचि आपुलें जगिंािंशीं बघिें ॥ ६ ॥
कोटें वससी? कैशी अससी? केव्िां येसी कहविे? ॥
ये ये, िंे िों मोबिंला िुज वस्िु कोणवी िहव िे ॥ ७ ॥
िारांमाजीं चंचलिा जी चमकिंार लु कलु किे ॥
िीच असहस, िहर हृिंयभेिं कहर पडु नी उल्कापािें ॥ ८ ॥
चंद्रमया जहर ियकालीं कुठें जहर िरी जी िंडसी ॥
िीच, हनिंप ये! िपापले ल्या या हृिंदय न कां पडसी ॥ ९ ॥
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रवींि असहशल िहर हकरणांचे िंोर सोडु नी खालीं ॥
ने िगवािांिुहन आत्मयाच्या भरभर शीर मिालीं ॥ १० ॥
फुलांि धहरशी सुगंधमय वा अदृश्यरपा बरवी ॥
िहर वाऱ्याचा घोडा कहर त्या हृिंयरं दग हफरवी ॥ ११ ॥
मे घमंडलीं जहर िूं हबजली; पड कडकडु नी माथीं ॥
नािं िवा जर नाचाया िर गडगडाट कहर साथी ॥ १२ ॥
जरी पवपिोिंरीं िंडाहलस, िोंड ियाचें फोडी ॥
िो ज्वाले ची लाट माहनिों त्या रदसिी मी गोडी ॥ १३ ॥
स्त्री-हृिंयीं जहर अससी िहर धदर रस्िा या हृिंयाचा ॥
ने िहकरदण िुज पू र िंे ि िा प्रेमाच्या िारांचा ॥ १४ ॥
िाय! िाय! कां येहश न अजु नी? हिखंड धुंडुहन झालें ॥
िुजहवरहिि मम हृिंदय रमाया परब्रह्म बघ भ्यालें ॥ १५ ॥
अंध, मूढिम, शू न्यवषहि िी मानविा पािी ॥
कुठली वस्िु कुठें टाहकिे भान न हिजला कांिीं ॥ १६ ॥
िंे व िंडहवला िंगडाखालीं, भावा ज्ञानजलीं ॥
स्त्री-हृिंयाला िसें िंडहपलें सोन्या-मोत्याखालीं ॥ १७ ॥
िीच रािसी मानविा िुज न कळे टाकी कोठें ॥
हवषय िुझा िु डकावा कैसा? कोडें पडलें मोठें ॥ १८ ॥
िंे वामाजीं बससी िहर िो िंे व पसरला जगिीं ॥
िूंच न हिंसिी कां मग, िंे वी? जीवन िुजहवण जगिी ॥ १९ ॥
शू न्यामाजीं रमहस रािसी शू न्यवषहि अससी ॥
शू न्यवषहि या मम हृिंयीं मग कां नच विं िूं वससी ? ॥ २० ॥
(चाल) िों नािं हवलिण उठले ॥ हृिंय मम भरलें ॥ चालिी बिंले ॥
खूण िों मनाला पटली ॥
कीं कहविािंे वी िंसली ॥
जी सिंाच या हृत्पटलीं ॥
अंिदृप हष्टहस हिंसली िंे वी, फार मला िंसली ॥
त्या िंसण्याचे नािं हनघाले ; िन्मयिा जमली ॥ २१ ॥
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हृिंयहच भरलें कवनरसानें , उचंबळु हन आलें ॥
रप अश्रुमय भरुहन काहढिें नयनांचे प्याले ॥
कबनजलाचा ओघ चालला हवश्व त्यांि न्िालें ॥
नीरसिे च्या माहलन्याचें नाम नष्ट झालें ॥
वस्िुवस्िुमदध कवन हिंसें मग गावें कवणाला ॥
भांबावुहन बिु जाई कवनीं गाई मीच मला ॥
िा हृिंयवसंिहच भला ॥ काय बिरला । जीव उमलला ॥
हृिंयाचा केला डोला ॥
कहविे नें आत्मा ओला ॥
त्यावरी बसुहन घे झोला ॥
खोला खोला हृिंयपटा; घ्या कहविे चा पू र ॥
कवन भुवन िें कवनहच जीवन; प्या मिापू र ॥ २२ ॥
❧❧❧

‘वेषभूषा’कारास सािंरार्पपि पद्यभूषा
रहचहस काव्यभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ध्रु ॥
मंजुल शब्िंें गूढाथािें, कहवराया ! जें झांकी,
हचिकाव्य िव पािु हन ऐसें प्रश्न मना पडला कीं —
रहचहस ‘वेषभूषा’? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ १ ॥
मंजुल गुंजारवें रं जवी कुंज कुंजगि भषंग,
घाहलहस कुंजसुखावहर रुंजी मषिंुपदिं िोउहन िंं ग,
रहचहस नािंभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ २ ॥
शब्िं िुझे व्यक्िाथाखालीं िंडहवहि मूकाथािें,
गूढभाव लहििां लक्ष्य मम भलत्या वेडा वहरिें.
रहचहस शब्िंभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ३ ॥
सुवेषभूषा ले ख्यहमषानें योहपिंं िरं गा—
शब्िंहचदि अव्यक्ि रे खुनी िसहवहस हचििरं गा !
रहचहस हचिभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ४ ॥
व्यक्ि कल्पनांसि मम हचिा प्रहिभा िव ने ई,
अव्यक्िाच्या पटाआड त्या टाकुहन मागें येई.
रहचहस काव्यभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ५॥
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पद्यावदलहिल पिंपुष्पांच्या अथामोिंानें
प्रीहििंे विा हृिंदय जागहवहस उद्दीपनमोिंानें .
रहचहस अथपभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ६ ॥
अथप खरा िा कीं प्रहिदबबा दबब िंाहव िुजशीं,
हनजाथाच मन माझें िैसें पािि काव्यािंशीं.
रहचहस गूढभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ७ ॥
सुंिंररमणीवणपनपर िें पद्य न मज भासे,
मजसम वेडा भ्रमीं पडाया मद्यहच वािे खासें!
रहचहस पद्यभूषा? अथवा कुसुमचापपाशा? ॥ ८ ॥
❧❧❧
[एका तरुणीस आपल्या बालकािें िुंबन घेतांना पाहू न—]
उपजाहिवषि
धवाननालोकनचुंबनािें ।
लिा, न आज्ञा जदन िंे ि िीिें,॥
िी बालरपा प्रहिमा ियाची ।
करोहन इच्छा पुरवी मनाची. ॥१ ॥
❧❧❧

काय करावें?
[आिरटपणापलीकडे या ओव्यांिी फारशी ककर्त नाहीं.]
उन्िाळ्यासाठीं पाणी न ठे वून । निंी वेगें जािां पळू न ।
भक्कम िंगडांचें धरण बांधून। हिला अडहविां येिसे. ॥ १ ॥
अगिंीं आपला ने म धरन । िोफ सुटिां धडधडू न ।
िळु च बाजूला सरन । मारा चुकहविां येिसे. ॥ २ ॥
अंिराळीं कडकडू न । वीज घरावहर पडिां िुटून ।
उं च खांबांि बांधून । पािाळीं सोहडिां येिसे. ॥ ३ ॥
सावकारांनीं वैर धरन । जप्िी आहणिां िंावा करन ।
मागील बाकी िंे ऊन । हिला उठहविां येिसे. ॥ ४ ॥

अनु क्रम

अगिंीं नीट रोंख धरन । मिैस मागीं येिां धांवून ।
एकिंम छिी उघडू न । हिला पळहविां येिसे. ॥ ५ ॥
जु न्यानव्याची चोरी करन । हभकार कहव येिां कहविा घेऊन ।
कशी िरी एकिंां वाचून । िास चुकहविां येिसे. ॥ ६ ॥
सवांस उपाय येि हिंसून । पहर एका गोष्टीस आिे न्यून ।
िोंडाळ बायको कडकडू न । येिां, काय करावें? ॥ ७ ॥
❧❧❧

सत्सुम-िंाम
आया
ज्याच्या बोध-सुधेनें पावन झालें मिंीय िीन मन ॥
श्रीज्ञाने श्वर-चरणीं प्रेमानें मी करीिसें नमन ॥ १ ॥
नहमला हशवरायगुर परळीचा रामिंास भक्िमणी ॥
यत्पिंकमलाधारें कालभयािें कधीं न हवश्व गणी ॥ २ ।
श्रीवर-कषपा जयावर श्रीवर ज्याचें न हचि हकमपी िी ॥
श्रीवरिं-साधु वणी श्रीवरिंा प्रणहि एकनाथािी ॥ ३ ॥
शहश भगणीं, मन करणीं, साधु जनीं िे हच िे िुकाराम ॥
ििचनपथक्रमणा त्यजु हन धहरल अन्य िे िु का ‘राम’? ॥ ४ ॥
जहर यवन, कवनकरणीं स्मरणीं आणूं नको कबीर कसा ॥
भग्क्िवधू धहर कहर ज्या भगविनकंकणांि िीरकसा ॥ ५ ॥
ज्या िीन िीन मिणहि प्रणहि कहरहि सुमहि ज्यास िो चोखा ॥
वंिंावा न कसा मयां? इंहद्रयिो िद्गुणाम्ररस चोखा ॥ ६ ॥
ज्यास्िव अंत्यज रपा धहर िहर िो वंहिंलाहच िंामाजी ॥
कां थोरवी न द्यावी त्यािें मयां कषपण िंे ि िंामाजी ॥ ७ ॥
यग्त्कंकर शंकरसख नहमला जगिंे कहवप्रवर नरसी ।
िद्भग्क्ििंशमरस सुख िंे ई जे िंे कहवप्रवर न रसीं ॥ ८ ॥

अनु क्रम

नहमला भग्क्िरसाचें धाम श्रीनामिंे व जहर दशपी ॥
लोकीं कामय न कां िी मोदि हजच्या उिंदर कहठण वहर दशपी ? ॥ ९ ॥
मान्य कसा न मला िो गोरा जहर िोय िीन कुंभार? ॥
भार जयाचा प्रभुवर वंद्य मला रोहििंास चांभार ॥ १० ॥
सत्सुमिंामीं िंासी मिणुहन न गुंफाहव कां जनाबाई? ॥
अिरमालें िुहन कहश वांकहड िहर टाकवे जना बा ‘ई’? ॥ ११ ॥
िंासी श्रीसुखिंासीं आमिांसी मायसी हमरािंे वी ॥
सकरण िनु िच्चरणीं त्यजु हन नु िामान कां न कहव ठे वी ? ॥ १२ ॥
वंिंन नंिं-सुनंिंकुंिं-सुकहलकाहल िुलहसिंासाला ॥
मिन्मग्रामस्था साधु वरा नमन टे लिंासाला ॥ १३ ॥
वंहिं हववेकानं िंा जहर अवाचीन मान्य साधु सिंा ।
कुमिप्रस्िर िंु रवुहन वािहवलें जगदि आयपधमपनिंा ॥ १४ ॥
िी षोडश कुसुमें हनजवासें हनहशहिंदन करोि शु ि मला ॥
वंिंुहन अपीं ‘सत्सुमिंाम’हवनि ‘राम’ईशपिंकमला ॥ १५ ॥
❧❧❧

लोकमान्यांस भारिवषाचा आशीवािं !
[लो. चटळक स्वराज्याच्या र्ार्णीसाठी इंग्लं डास र्ेले त्या चदवसाकचरतां]
(िाल : िन्द्रकांत)
अमषिहसहि िा योग मंगलहच जग सगळे गाय ॥
“मिाभाग जन! सुखं गमयिां पुनिंप शपनाय ॥”
जें जें नश्वर गे लें हनघुनी काळाच्या पाठीं ॥
अमषि िे वढें उरलें केवळ या हिंवसासाठीं ॥
अंधाराची वाट कंहठली हफरलों संकष्टीं ॥
चार युगांची राि भोहगली या हिंवसासाठीं ॥
रोज उगवला, रोज परिला, िोउहन बिु कष्टी ॥
आनंिंें रहव आज उगवला या हिंवसासाठीं ॥
िंहिणसागर िोउहन घहटकापाि हनरहभमान ॥

अनु क्रम

मोहजि िोिा या हिंवसांचें मंगल घहटमान ॥
पहिला वहिला हकरण पिाया या शु भ हिंवसाचा ॥
गंगादसधू धांवि िोत्या आंिंोहलि हृिंया ॥
या हिंवसाच्या या सूयाला अध्योिंक द्याया ॥
स्वग्स्ि वाचना दसिगडावर चढला गगनांि ॥
थरथरुनी श्री िानाजीचा िो िुटका िाि ॥
मंगल हृिंया बघे पांचिी करुहन प्राण गोळा ॥
पंजाबी दसिाचा िंु सरा फुटकािी डोळा ॥
व्यासवाग्ल्ककाहलिंास कहव आळवीि बसले ॥
या हिंवसाच्या भूपाळीस्िव वाङ्मय िें िसलें ॥
योहगवषंिंहगहरकंिंदर बसुहन लावुहन अवधान ॥
पािि िोिे या हिंवसाचें हचन्मंगल ध्यान ॥
आयपभट्ट हमहिराहिं काढु नी गगनाचा ठाव ॥
िु डहकि िोिे या हिंवसाचें एकरास नांव ॥
सोरठचा श्री सोमनाथिी या हिंवसासाठीं ॥
पडे हिस्थळीं फुटु हन लागिां मिंमिंी काठी ॥
हिष्ठि अठ्ठावीस युगांवर भीमे च्या कांठीं ॥
खडा पिारा पांडुरंग कहर या हिंवसासाठीं ॥
अठरा पद्में सेना योजु हन जलधीच्या पाठीं ॥
श्रीरामांनीं सेिु जोहडला या हिंवसासाठीं॥
अठरा अध्यायांची गीिा एक मुक्िकंठीं ॥
रणीं गाइली श्रीकषष्णांनीं या हिंवसासाठीं ॥
हफिुरगडावर आग लागली या हिंवसासाठीं ॥
पानपिावर रक्ि सांडलें या हिंवसासाठीं ॥
पोट बांधुनी वेिं राहखले सरस्विीकांठीं ॥
पुण्याई िी सवपहि केवळ या हिंवसासाठीं ॥
जन्मा येिो बाळ हटळकहि या हिंवसासाठीं ॥
जन्महि श्रीमान् पंचम जॉजपहि या हिंवसासाठीं ॥
❁

❁

❁

ििनामयावर सिी घाहलिां कहर खालीं मान ॥
िंु सरा बाजीराव बघे वर धरनी अहभमान ॥
❁

❁

❁

न लगे िंौलि, न लगे बरकि, नको कोहिनूर ॥
स्विंे श न लगे स्वराज्य न लगे िो सवपहि चूर ॥
एक सांगणें एक मागणें िेंच लाखवार ॥

अनु क्रम

“मागुहन घ्यावी श्रीहशवबांची भवाहन िलवार ॥
स्विंे शभूषा, स्वराज्यजननी सकाळें िंाखवावी ॥
िंाहवि िंाहवि सौभाग्यश्री स्विंे दश आणावी ॥
चिु ं मुलखांिुहन नव खंडांिुहन हमरहवि आणावी ॥
रायगडावर समाहधची मग पूजा बांधावी” ॥
मिणे ल जो िो ऐन हजवाचा िंे शभक्ि कट्टा ॥
सवपस्वाचा िाम्रपटहच िो, िोच अमरपट्टा ॥
(अपू णप)
❧❧❧

पांच िंे वींचा पाळणा
[हरएक चरयासतीच्या राखणीसाठीं कोणतें तरी एक जार्ृत दै वत असतें. इंग्रजी वािकांना र्ाहीत

आहे ि कीं, इंग्लं डभोवतीं सेंट जॉजु, स्कॉटलं डभोंवतीं सेंट अँड्र्य
ू ज, आचण आयलं डभोंवतीं सेंट पॅचरक

जार्त्या डोळयांनीं नेहर्ीं पहारा करीत असतात. र्राठे शाहीला अशा पांि दे वी संरक्षक होत्या! तुळजापूरिी
तुळजाई, सातारिी र्ंर्ळाई, प्रताप-र्डिी भवानी आई, पुण्यािी पवुती, आचण पारािी वरदायी,—हीं तीं
पांि पचवत्र नांव!े या दे वींनीं चशवनेरीच्या बाळाला चनजचवण्यासाठीं हा पाळणा श्रीचजजाऊसाहे बांच्या र्ुखानें

म्हटले ला आहे . इचतहास कल्पनेनें आधीं पाहण्यािी कल्पना रार्ाकाळिी पुराणी आहे हें सवांस ठाऊक
आहे ि.]

(िाल—अचज अक्रूर हा नेतो श्रीकृष्ट्णाला.)
गुहण बाळ असा जागहस कां रे वायां? ॥ नीज रे नीज हशवराया ॥ धष॰ ॥
अपरािीचा प्रिर लोटला बाई ॥ िहर डोळा लागि नािीं ॥
िा चालिसे चाळा एकच असला ॥ हिळ उसंि नादि हजवाला ॥
हनजवायाचा िरला सवप उपाय ॥ जागाच िरी हशवराय ॥
चाले ल जागिा चटका ।
िा असाच घटका घटका ।
कुरवाळा दकवा िटका ।
िा कष्टहवशी िुझी सांवळी काया? ॥ नीज रे नीज हशवराया ॥ १ ॥
िी शांि हनजे बारा मावळ थे ट ॥ हशवने री जु न्नरपे ठ ॥
त्या हनजल्या ना िशाच घांटाखालीं ॥ कोंकणच्या चविंा िाली ॥
ये हभववाया बागुल िो बघ बाळा ॥ हकहि बाई काळा काळा ! ॥
इकडे िे हसहद्द-जमान ।
िो हिकडे अफजु लखान ।
पहलकडे मुलुखमैिंान ।

अनु क्रम

िे आले रे िुजला बाळ धराया ॥ नीज रे नीज हशवराया ! ॥ २ ॥
(अपूणु)
❧❧❧

कारं जाचें चढिें पाणी
यंिबंधनीं हियपजलािें अवरोधु हन यापरी
चढहविा, सांगा, कां िो वरी?
प्रविण भूपषष्ठावर ज्याचा सिजधमप िा असे
स्वगीं चढे ल कां िें असें?
िणैक चढलें िरी हनिंानीं मािीवरिी पडे ;
िोइल हचखल माि चिु ंकडे !
पाट बांधुनी मागप सुगम त्या करुनी हिंधला जरी
जगहिल माळ मळे हकहि िरी!
कारं जाचें चढिें पाणी पडिां खालीं असें
उिंास “गोदविंाग्रज” िंसे !
❧❧❧

प्रेमशोधन
कोणी एक कहव स्वकीय हृिंया घेऊन आदिडि ॥
प्रेमाचा कहर शोध जें जदग जना कष्टाहवना लाभि ॥
हवश्वाचें अहि गूढ भाग धुंडुहन बघे ज्ञानाप्रिी वास्िव ॥
िोिा प्राणहि द्यावया हवहनमयें िो शु ि प्रेमास्िव ॥
(अपूणु)
❧❧❧

गाणें चांगलें कसें असावें?
संगीिाची करी योजना हवहध का जगिींि ॥
िें च कळे ना पामर जीवां; हृिंदय न संगहि ज्यांि ॥
हभन्नहभन्न हृिंयांि भाव जे शब्िंां पर असिी ॥

अनु क्रम

संगीिाच्या नािंावहर िे बािे री येिी ॥
पशू स मोिी गीिध्वहन िी िंं िकथा नच कांिीं ॥
पशु -मानव यांमधील सांधा िी जमवी पािीं ॥
(अपूणु)
❧❧❧

काव्याची व्याख्या
शव्िंांमध्यें, अथांमध्यें प्रासामध्यें काव्य नसे ।
नानारं गी वस्िूंिहि नच सौंिंयाचा ले ख वसे ॥
दसिाचें बळ अफाट मिणजे शौयाचें िें स्थानच कां? ।
गोड सुरावट वेळू कहरिी; गाणें त्याला मिणूं नका ॥
उं ची इमला हशल्प िंाखहवल; शोभा मिणजे काव्य नव्िे ।
काव्य कराया हजत्या हजवाचें जाहिवंि करणें च िवें! ॥
❁

❁

❁

काव्याची रचना नसे कहठण िी, अथास लागे कहव ।
आलीं वक्र जरी प्रकाशहकरणें िे जास िंावी रहव ॥
अथावाचुहन बोल सुंिंर जरी शोभा न त्यािें असे ।
शष ंगारहन उगाच प्रेि, पहर िें जीवंि का िोिसे? ॥ १ ॥
(अपूणु)
❧❧❧

सर्शेर दु धारी चदसता—

[❁ ही कचवता रा. के. र्ा. सोनाळकर यांच्या “द्वै त कीं अद्वै त” या कचवतेस अनुलक्षून चलचहली होती.]

[पद. िाल—उद्धवा शांतवन कर...]
समशेर िंु धारी हिंसिां । कां भीसी ऐसा का रे ? ॥
मरणाची हमळकि लोकीं । िूं मी िें हवश्वहच सारें ॥
या कीं त्या धारे वरिी । मरणाचें लागे बा रे ॥
॥ चाल ॥ जहर शेवट एकहच साचा ॥
मग वषथा वािं िंोघांचा ॥
कोणीिी कोठें नाचा ॥
िो नाच जहर प्रेमाचा !
प्रेमांिहच िोवो कांिीं । मग वािंहच रािि नािीं ॥ १ ॥
❧❧❧

अनु क्रम

गुलाबाच्या पाकळ्या
मैना भटके वनांि । वेडा राघू झु रिो मनांि ॥ धष॰॥
हवस्कळले पर, हपसें हवखु रलीं, गळले िंोन्िी पांख ॥
अखंड झरणी झु ळझु ळ लाहवहि अरधे उघडे आंख ॥ १ ॥
िालचालिी िरली सारी- कुठलें चारापाणी? ॥
बसल्या ठायीं हखळू न बसला हचि रे हखल्यावाणी ॥ २ ॥
घुमे पारवा इकडे , हिकडे त्या घुबडाला घूघू ॥
हजत्या हजवाची समाध बांधुहन मधे च बसला राघू ॥ ३ ॥
(अपू णप)
❧❧❧

हिंवाळी
जी िंु िःखी कष्टी जीवां िंु सरी मािा ।
वाढत्या वयांिहि लोभ हजचा नच सरिा ॥
त्या हनद्रािंे वीच्या मी मांडीवरिीं ।
हशर ठे उहन पडलों ध्यावया हवश्रांहि ॥
भोहगिां या पहर शांिी । हिंव्य िी ।
हनजिाि जगाचीं नािीं । जागिीं ।
जाळत्या मनाच्या वािी । लोपिी ।
धडधडां भोंविीं िोंच फटाके उडिी ।
मी जागा िोउहन पािि बसलों पुढिीं ॥
िों कळे उगवला आज हिंवस वषाचा ।
वषाव जगावर करीि जो िषाचा ॥ १ ॥
िी जु नी हिंवाळी नव्या िंमानें आली ।
िी नवी टवटवी जु न्या जगाच्या गालीं ॥
या नव्याजु न्याच्या मंगल संगमकालीं ।
जदग आनंिंीआनंिं झूल जणुं घाली ॥
चिू ंकडे हिंवे िे ; हिंवेच वरिीं खालीं ।
स्वगीय अग्ग्निे जानें जगिीं न्िाली ॥

अनु क्रम

काहढलें फोल हवश्वाचें । चाळु नी ।
या रसांि नव िे जाचें । जाळु नी ।
ढीगच्या ढीग िीणाचे । गाळु नी ।
सत्त्वाचें बावनकशीच सोनें सारें ।
ठे हचलें करा रे लक्ष्मीपू जन या रे ॥ २ ॥
िी ियोिंशी धन पू जायाला असलें ।
काहढलें जु न्यांिुहन नवें मनीं जें ठसलें ॥
जहर घरोंघरीं नव धन िें िांसि बसलें ।
नच परवा जहर ले णें जु नेंच असलें नसलें ॥
िीं ले णीं गिकाळाचीं । सवपिी ।
टाहकिे हगळु हनयां साची । जणुं मिी ।
उघडिे नव्या खात्याची । िी विी ।
जी झरली खरली शोभा वषाजालीं ।
िी पुन्िा लागली ल्याया सषष्टी सगळी ॥ ३ ॥
पालवी पळाली कधींच मधु मासाची ।
धुंिंीिी नािीं आिां वषावाची ।
िहर साघीभोळी मािा िंे वी सरला ।
िें ित्त्व हशकहविे चुकल्या मुकल्या बाळा ॥
जें जु नें फार उपयोगें । जािलें ।
त्यांिुनी आपुल्या जोगें । जें भलें ।
रं गवा नव्या नवरं गें । चांगलें ।
प्रहिवषप नव्याला जन्म जु न्यांिुहन िंे ई ।
िोळींि जाहळिां हशहशर, वसंिहच येई ॥ ४ ॥
अहि हनमपल जलयुि श्यानपुहलन सहरिा या ।
घनिंाट िमांिुहन हचमणासा शहशराया ॥
जें काल पहरलें िे व्िां वाटे गे लें ।
िें आज हपकाला आलें शिपट झालें ।
(अपूणु)
❧❧❧

अनु क्रम

लक्ष्मीपूजन
िी सरिी संध्या या सालाची जमली ।
हिजसवें हिंवाळी ऐन भराला आली ॥
जनमनें उजळलीं; आनंिंानें िंसिीं ।
प्रहिदबबिंशपना लाख लाहवल्या वािी ॥
नवनव्या परीचे हिंवे हभन्न रं गाचे ।
मांहडलें प्रिंशपन िे जोमय सौंिंयाचें ॥
(अपूणु)

❧❧❧

पानपिचा फटका
(िाल : भल्या र्ाणसा, दसलाखािी॰)
कौरव-पांडव-संगर-िांडव िापर-कालीं िोय अिी
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ धष॰॥
जासुिं आला कथी पुण्याला— “ दशिंा िंिाजी पडला;
कुिुबशिानें हशर चरणानें उडवुहन िो अपमाहनयला।”
भारिवीरा वषि ऐकिां कोप अनावर येि मिा
रागें भाऊ बोले , “जाऊं दििंु स्थाना, नीट पिा.
‘काळा’शीं घनयुि करं मग अबिंल्लीची काय कथा?
िंिाजीचा सूड न घेिां जन्म आमुचा खरा वषथा. “
बोले नाना, “ युक्िी नाना करुनी यवना ठार करा;
दशद्यांचा अपमान नसे िा; असे मराठ्यां बोला खरा.”
उिंगीरचा वीर हनघाला; घाला दििंु स्थानाला;
जमाव झाला; िुंबळ भरला सेनासागर त्या काळा.
िीन लि िंळ भय कराया यवनाधीशा चालिसे;
वषि बाल िे केवळ उरले िरुण हनघाले वीररसें.
िोळकराचे भाले साचे , जनकोजीचे वीर गडी,
गायकवाडी वीर अघाडी एकावरिी एक कडी.

अनु क्रम

समशेराची समशेर न िी मयानामध्यें धीर धरी;
मिािंजीची हबजली साची हबजलीवरिी िाण करी.
हनघे भोसले पवार चाले बुंिंेल्यांची त्वरा खरी;
धीर गारिंी न करी गरिंी नीटने टकी चाल करी.
मे िेंिंळे अहि जळे अंिरीं दवचुरकरिी त्याचपरी;
नारोशंकर, सखाराम िहर, सूड ध्यावया असी धरी.
अन्य वीर िे हकिी हनघाले गणना त्यांची कशी करा?
हजिका दििंू हििका जाई धीर उरे ना जरा नरां.
भाऊ सेनापिी चालिी हवश्वासािें घेहि सवें,
सूड! सूड!! मदन सूड हिंसे त्या सूडासाठीं जाहि जवें.
वीररसाची िंीप्िी साची वीरमुखांवर ििंा हिंसे;
या राष्राचे स्वािंत्र्याचे दृढस्िंभ िे हनघहि असे.
वानर रािस पू वी लढले जसे सुवेलाद्रीवरिी
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ कौ. १ ॥
[२]
जमले यापहर पानपिावहर-राष्रसभा जणुं िंु सहर हिंसे;
वीर वीरमिंयुक्ि सभासिं सेनानायक प्रहिहनहधसे.
अध्यि ने हमले िंि भाउ अहर भि कराया ििकसे;
प्रहिपिखंडना स्वमिमंडना; िंबू ठोहकहि मंडपसे.
शस्त्रशब्िं िीं सुरस भाषणें सभेंि कहरिी आवेशें;
रणभूमीचा कागिं पसरुहन ठराव हलहििी रक्िरसें.
एका काया जमहि सभा या, कषहि िंोघींची हभन्न हकिी!
बघिां नयनीं बाििीलची पू र अश्रूंचे स्वैरगहि.
पू वपवीरबल करांि रािे , आिे सांप्रि मुखामधीं;
िाय! ियांचे वंशज साचे असुनी झालों असे कुधी!

अनु क्रम

जमले यापहर पानपिावहर भारिसुंिंहरपुि गुणी
युि कराया, हरपु हशिाया, संरिाया यशा रणीं ॥ कौ॰ २ ॥
[३]
अडिंांड यवन रणमंडदप जमले ; युिकांड येथोहन सुर.
कहरिी हनिय उभयवीर रणधीर “मारुं वा रणीं मरं.”
पुढें पडे िंु ष्काळ चमूंमदध अन्न न खाया वीरांना;
मिणिी, “अन्नावांचुहन मरण्यापे िां जाऊं चला रणा.”
मग सेनेनें एक हिंलानें हनिय केला लढण्याचा;
स्वस्थ िोळकर माि नीचिर पगडभाई िो यवनांचा.
परधान्यिरणहमष करुहन रणांगदण पढले आधीं बुंिंेले;
श्रीहशवराया युि पिाया िांक द्यावया कीं गे ले?
धन्य मराठे ! धन्य यवन िे रणांगणामदध लढणारे !
आमिी त्यांचे वंशज केवळ िक्कांसाठीं रडणारे
आवेश प्रवेशे िंोन्िी सैन्यामधें कराया युिखळीं;
पहर स्वाथप अहनवार मार िंे , आयपजनांमदध कहर िंु फळी.
आयपजनांचें िंै वहि नाचे अहभमानाचें रप धरी;
कहर वसहि मदन सिंाहशवाच्या; िोय अमुच्या उरा सुरी.
सुरासुरीं जणुं डाव मांहडला बुहिबळाचा भूहमवरी;
पहर िंु िंैंवें वेळ साहधली प्यािंीं आलीं अमिांवरी!
कलि माजला, झाहल यािंवी, नवीन संकट ओढवलें ;
कारस्थानीं दििंु स्थाना व्यापुहन पू णपहच नागहवलें .
कुहण यवनांचा बाप जािला, िाप ियाचा िरावया,
नया सोडु नी जया िंबडु नी कुणीं लाहवला डाग वया.
कुहण हिंल्लीची वाहि काळजी, कोणी िख्िासादठ झु रे;
कुणा लागला ध्यास प्रीहिचा हवचार सारासादर नु रे.

अनु क्रम

“लालन लालन !” कहर कुहण, साधी मजीने ची कुहण मरजी;
असे घसरले , साफ हवसरले युिरीहि अहि खडिर जी.
गारिंीच मज फार रुचे जहर यवन न सोडी हवश्वासा;
हनजबंधूंची करणी ऐकुहन सोदड, वाचका, हनिःश्वासा!
कलिा कहरिी काय हवसरिी िु द्र वस्िुच्या अहभमानें ,
जसे िदल्लचे लोक िोकसम कलिा कहरिी ने मानें .
ने माने माच्या या गोष्टी कष्टी िोिें मन श्रवणीं
असो; बुडाली एकी, बेकी राज्य चालवी वीरगणीं.
सरिंारांच्या बुहिमंहिंरा आग लागली कलिाची
हशपाइभाई पहर नच चळले ; रीहि सोहडहल न मिंाची.
नािीं लढले , लढणारहि नच कुणी पुनरहप या जगिीं;
िसे मराठे हगलचे मोठे कलींि लढले पानपिीं ॥ कौ॰॥ ३ ॥
[४]
एके हिंवशीं रहव अस्िाशीं जािां झाला हवचार िा—
“प्राििःकालीं स्मरुनी काली युि करं घनिंाट मिा.”
हनरोप गे ला बािंशिाला, “युि कराया उद्यां चला;
समरांि मरा वा कीर्पि वरा जय हमळवुहन आमिांवहर अचला.”
सकल याहमनी आयपवाहिनी करी ियारी लढण्याची;
वीरश्रीचा कळस जािला परवा न कुणा मरणाची.
परस्परांिें धीर मराठे गोहष्ट सांगिी युिांच्या,
वीरश्रीच्या शस्त्रकले च्या जयाजयांच्या अश्वांच्या.
बोले कोणी, “माझा न गणी वंशहच मषत्यूभयादस कधीं;
आजा, पणजा, बापहि माझा पडला मे ला रणामधीं.
बापसवाई बेटा िोई खोटा िोइल ने म कसा?
पोटासाठीं लढाइ नच पहर मान हमळहवण्या िवा िसा !”

अनु क्रम

कुणी धरी िलवार करीं हिस पािु हन आनंिंें डोले ,
हफरवी गरगर कहर खालीं वर वीर मराठा मग बोले —
“अफाट वाढीची िी बेटी मोठी झाली लग्नाला
प्राणधनाचें द्याज घेउनी उद्यांच िंे इन यवनाला.”
अशी चालली गडबड सगळी हनद्रा कोणा नच आली;
कोठें गे ली कशी पळाली राि न कोणाला कळली.
प्रभािरपें ईषा आली; भीहि पळाली हनशाहमषें;
भय मरणाचें कैचें त्यांना? काय करावें िरा हवषें?
दशग वाजलें संगरसूचक कूच कराया हमळे मुभा;
धांवहि नरवर समरभूहमवर; रािे धनगर िंू र उभा.
िटवायािें िंे शिंहरद्रा मुखा िहरद्रा लावुहनया,
कीर्पिवधू िें जाहि वराया समरमंडपीं धांवुहनया.
शिावलीचा िलीसारखा अिाइ नामा पुि बली
यवनिंलीं मुख्यत्व घेि कीं पापावहलमदध जसा कली.
प्रणव जसा वेिंांस, सिंाहशव िसा आयपबलसेनानी;
हवश्वासािें पािु हन विंनीं अंगुहल घािहल यवनांनीं.
आले यापहर रणभूमीवहर; जसे गाि कहव यापुढिीं,
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ कौ॰ ॥ ४ ॥
[५]
वाढे जैसा हिंवस, वाढलें युि िसें अहिहनकरानें
िािघाइला लढाइ आली; अंबर भरलें नािंानें .
उभय वीरवर गजपहि ‘िरिर’, ‘अल्ला अकबर’ उल्िासें;
भासे आला प्रळय; यमाला हिंली मोकहळक जगिंीशें.
अश्ववीरगज भक्िमंडळी गोंधळ भारििंे वीचा;
िलवारींच्या हिंवठ्या केल्या; सडा घािला रक्िाचा.

अनु क्रम

धू ळ उडाली गुलाल झाली; “उिंे ” गजपिी भक्िबळी,
परस्परांचे बळी अर्पपिी भूहम िर्पपिी हशरकमळीं.
रणवाद्य भयंकर भराड वाजे शु ि न कोणा िंे िाची;
रणमिंमहिंरामि जािले , िले फणािी शेषाची.
मनु जेंद्रवला जणुं अंि न उरला िंे वेंद्राची नच परवा
मिणुहन धू हलकण नभीं धाडु नी मे घसंघ कीं रहचहि नवा?
रक्िपाट आििंाट वाििी घाट बांहधले अस्थींचे ;
मषिगजिुरंग मकर खेळिी कषत्य अगाधहच वीरांचें.
घोर कमप िें बघुनी वाटे रहवहि धरी हनजसिंनपथा;
कांपे थरथर स्थीर न िणभर; इिरांची मग काय कथा!
यापहर चाले लढाइ; भ्याले िंाढीवाले , मग िटले ;
पळिी, धांवहि सैरावैरा; आयपवीर त्यांवहर उठले .
आयपजनां आवेश नावरे ; भरे कांपरें यवनांला;
मिणहि “हमळाला जय दििंूं ला लढाइ आली अंिाला!”
िोंच अिाई िंू रदृहष्टचा धीर िंे ि हनजसैन्याल,
स्वयें धांवला, पुढें जािला, स्फूर्पि पुन्िां ये यवनाला.
त्वहरि पू वपवत् समर चाललें , िले भरं वसा हवजयाचा;
िंाढी शेंडी एक जािली खेळ शिाच्या िंै वाचा.
करी अिाई जबर लढाई नािीं उपमा शौयाला;
त्यावहर ये हवश्वास, भासलें कीं खानाचा यम आला!
हवश्वासानें अहिअवसानें खान पाहडला भूहमवरी
कहरवरचरणीं मरण िया ये, शरश एक मग यमनगरी.
धीर सोहडिी वीर शिाचे पळिी आवरिी न कुणा;
शिावलीची कमाल झाली यत्न ियाचा पडे उणा.
पिाि िोिा शिा खेळ िा िंु रुनी, िोिी घाबरला,
मिणे , “करावें काय? न ठावें!” िंै व िाि िंे पहर त्याला.

अनु क्रम

िंि वीर लिै कधीर िनु रिक सेनेसि धावे;
मिणे चमूला, “पळहि यवन जे कंठ ियांचे छे िंावे.”
पुन्िां उलटले यवन लढाया िु कुम ऐकिां िा त्याचा;
शिा ियांिें सिाय िोिां मारा कहरिो जोराचा.
जसे लढावे वीर संगरीं कहवजन इच्छा मदन कहरिी,
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ कौ॰ ॥ ५ ॥
[६]
नभोमध्यगि सूयप िोि मग युिहि आलें मध्याला;
िाय! िाय! या आयपभूहमचा भाग्यसूयप िो शेवटला!
सिंा अमिांला हवजय हमळावा, प्रिाप गावा जगिानें ;
पहर त्या काळीं फुटक्या भाळीं िसें न हलहिलें िंै वानें !
सिंाहशवाचा उजवा बािू रािु हरपुस्त्रीमुखहवधु चा,
बाऊ केवळ मलें च्छजनांचा, भाऊ माधवरायाचा,
बेटा ब्राह्मण बािंशिाचा; पे टा साचा वाघाचा,
वीरफुलांिील गुलाबगोटा, वाली मोठा धमाचा,
िाण जयाची द्रौणीवर उद्राण आहणिां आयाला,
हवजयाचा हवश्वास असा हवश्वास—लागला शर त्याला!
ममप िाहण िो वमी लागे कमप आमुचें ओढवलें ;
धमप-सभेला आत्मा गे ला, धमपवधू कदर शव पडलें .
अश्रू नयनीं आणी लक्ष्मी हप्रय भाया त्या आयाची;
उिरे चया, अघा न मया, पहर ये स्मषहि हिस कायाची.
की हवचारा वीराचारा िंारा वीराची स्वमनीं—
“नाथघाि सैन्यांि समजिां धीर उरे ल न आयपजनीं.”
छािीचा कहर कोट, लोहटला िंु िःखलोट अहनवार जरी,
नीट बैसवी प्रेिा िंे वी धनु ष्य त्याच्या हिंलें करीं.

अनु क्रम

धन्य सिी िी! धन्य हिचा पहि! धन्यहच जननीजनकाला!
धन्य कवीचें भाग्य असे या मिणुहन हमळे िें गायाला!
पहर जें घडलें लपे ल कुठलें ? वेग फार िंु वािेला;
अल्पहच काळें भाउस कळलें —”हगहळलें काळानें बाळा!”
“िाय लाडक्या! काय कषत्य िें ? घाय काय िा भान करी
गोंडस बाळा, िोंड पुण्याला िंावुं कसें? कदथ िोड िरी,”
असा करी िो शोक ऐकुनी िंु िःख जािलें सकळांला
अश्वावरिीं स्वार जािला भाऊराया मरण्याला.
व्यंग समजिां भंग कराया आयांच्या चिुरंग बळा
हसि जािला शिा; ियाला िंे वानें आधार हिंला.
हफरहि मराठे आला वाटे अंि हशवाजीराज्याला;
भाऊराया योहज उपाया —िोिी वायां पहर गे ला.
मान सोहडला, साम जोहडला; िंू ि धाहडला िोळकरा;
प्रसंग येिां मि दककरा धनी जोहडिी असे करां.
िंू ि हनघाला, सत्वर आला, िोळकराला नमन करी;
मिणे , “भाउचा हनरोप ऐका—’साह्य करा या समदय िरी.
उणें बोललों, प्रमि झालों, बिु अपराधी मी काका;
माफ करा, मन साफ करा, या आफिींि मज नच टाका.
मत्प्राणाची नािीं परवा बरवा समरीं मषत्यु िवा;
परी लागिो डाग यशाला हशवरायाच्या िो िंु रवा.
िंे शकायप िें व्यक्िीचें नच; सग्क्ि नको; भक्िीच िवी;
आसक्िी सवांची असिां हमळवूं आिां कीर्पि नवी.
राग नका धरुं; आग लागिे यशा; भाग िा सवांचा;
शब्िं मुलाचा धहरिां कैचा? िाच मान का काकाचा?
साह्य कराया यवन वधाया धीर द्यावया या काका! ’”
असें हवनहवलें , िाि जोहडले , िंया न आली पहर काका.

अनु क्रम

रट्टा िंे भूमािे ला; धहर कट्टा वैरी मान हिची
बट्टा लावी वयास; केली थट्टा ऐशा हवनिीची;
िंु िःखावरिीं डाग द्यायला करी िोळकर िु कूम िंळा—
“पळा, हमळाला जय यवनाला!” काय मिणावें अशा खळा?
हफरले भाले -भाले कैचे ? िंै वहच हफरलें आयांचें ;
पािे भाऊ, वािे नयनीं नीर; करपलें मन त्याचें .
हनरोप धाडी पुन्िा ियाला—”पळा वांचवा प्राण िरी
पळिांना पहर कुटु ंबकहबला न्यावा आमुचा सवें घरी”
घेि िोळकर वीरवधूंिें; मग िंहिणची वाट धरी;
िंे शहििाची करुनी िोळी नाम िोळकर साथप करी!
करी िंु जा हवश्वासघाि िा; हनजबंधूंच्या िंे साची
परवशिे ची माथीं मोळी, िािीं झोळी हभिे ची!
काय कथावी युि-कथा? मग वषथा भाउचा श्रम झाला;
धीर सोडु नी पळहि मराठे , पू णप पराभव त्यां आला.
कोणी वेणीमाधव धांवे; वार ियाचा हशरीं जडे ;
भारिरमणीकंठिन्मणी धरणीवरिीं झणीं पडे .
भूिंेवीची िुटे गळसरी! फुटे िंै व कीं आयाचें
आकाशाची कुऱ्िाड पडली; कडे लोटले िंु िःखाचे!
सैरावैरा आयप धांविी; िरिर! कोणी नच िािा!
यवन कहरहि ज्या मग प्रळय भयंकर; विंा कशाला िो आिां?
वणपन कहरिां ज्या रीिीनें कुंहठि िोइल सुकहवमहि,
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ कौ॰ ॥ ॥ ६ ॥
[७]
सन सिराशें एकसष्ट अहिनष्ट वषप या िंे शाला
िषप मरे , उत्कषप उरे ना; सकळां आली प्रेिकळा.

अनु क्रम

फुटे बांगडी िंीड लाख िी; राज जिाली िरुणांची
आग पाखडी िंै व अमिांवर; मूर्पि अविरे करुणाची.
घरोघरीं आकांि परोपहर; खरोखरीचा प्रळय हिंसे;
भरोभरीं रक्िाच्या अश्रू अबला गाहळहि शोकरसें.
‘िंोन िरवलीं मोदि; मोिरा गे ल्या सिावीस िशा;
रुपये खु िंा न ये मोहजिां’—वचना विंिी वषि अशा;
घोर वषि िें िंू िमुखानें कानीं पडलें नानाच्या;
‘भाऊ भाऊ’ कहरिां जाई भेहटस भाऊरायाच्या.
उघडा पडला िंे श ियािें िें नव संकट कां यावें!
िंु िःख एकटें कदध न येि पहर िंु िःखामागुहन िंु िःख नवें!
धक्का बसला आयपयशाला; िे थुहन जाई राज्य लया,
रघुनाथाचें धै यप िरपलें , जोड उरे ना हिमालया.
“नाथ! चाललां सोडु हन अबला! पािू ं कुणाच्या मुखाकडे ?”
“बाळा! कैसा जाहस लोटु हन िंु िःखाचे मजवरदि कडे ?”
हजकडे हिकडे िंबरडे यापरी पहरसिी जन हफरिां;
कोहणकडे िी िरुण हिंसेना, सेनासागर िोय हरिा.
उडे िंरारा, पडे पसारा राज्याचा; बळ घेि रजा;
उघडें पडलें मढें िहिचें कोल्िे त्यावहर कहरहि मजा!
भलिे सलिे पुढें सरकले , खरे बुडाले नीच-करीं.
मालक पडिां नीट बैसले पाटावरिी वारकरी.
नडे आमुची करणी आमिां;! खडे चारले यवनांनीं;
िडे पडोनी यशपािाला रडे सिंोहिंि भूरमणी.
गंजीफांचा डाव संपला हिंली अखेरी यवनांिें
स्वािंत्र्यासि सवपस्वािें िंू र लोहटलें हनज िािें.
रमशामला धू म ठोहकिां पुणें िादिचें घालहवलें ;
िंु ग्धासाठीं जािां मागीं पाि ठे वुनी घदर आले !

अनु क्रम

कहर माधव नव उपाय पुढिीं पहर िे पडिी सवप फशीं;
पहरटघडी उघहडल्या एकिंां बसेल कैशी पुन्िां िशी?
जसा निंीचा ओघ हफरावा पािीं पडिां हगहरहशखरें
पानपिाच्या पवपिपािें इहििासाचा ओघ हफरे .
इहििासाचें पान येथचें काळें झालें िंै वबळें ,
या िंे शावर अपमानाची स्वारी िंु िःखासहिि वळे .
सवपस्वाचा नाश जयानें वणुं ियािें अिां हकिी?
व्यास वर्पणिां थकेल यािें मग मी कोठें अल्पमहि?
जसें झगडिां त्वहरि हफरावी सकल जगाची सरल गहि
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ कौ॰ ॥ ७ ॥
[८]
जें झालें िें िोउहन गे लें फळ नच रडु नी ले शभरी;
हमळे ठें च पुढल्यास मागले िोऊं शिाणे अजु हन िरी.
पुरें पुरें िें राष्रहवघािक परपस्परांहिल वैर अिो!
पानपिाची कथा ऐकुनी बोध एवढा िहर घ्या िो!
भारिबांधव! पिा केवढा नाश िंु िीनें िा झाला!
परस्परांशीं कलिा कहरिां मरण मराठी राज्याला.
िा दििंू , िा यवन, पारशी िा, यिु िंी िा भेिं असा,
नको नको िो! एकी रािो! सांगुं आपणां हकिी कसा?
एक आइचीं बाळें साचीं आपण सारे िें स्मरुनी,
एकहिंलानें एकमिानें यत्न कर िहििकरणीं.
कथी रडकथा हनजिंे शाची वाचुहन ऐसा िा फटका
लटका जाउहन कलि परस्पर लागो एकीचा चटका!
कौरवपांडव-संगरिांडव िापरकालीं िोय अिी;
िसे मराठे हगलचे साचे कलींि लढले पानपिीं ॥ ८ ॥
❧❧❧
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कषष्णाकांठी कुंडल
[कुंडल कृष्ट्णाकांठीं नाहीं; पण घटकाभर त्याला तेथें नेलें आहे . त्या वेळच्या र्ांवकऱयांिा

थारे पालट आजच्या कुंडलकरांना दर्दर् दे णार नाहीं, अशी आशा आहे . र्ांवठाणाच्या या हालिालीनें

भूर्ोलाच्या भक्तांिीं थोडीशी चदशाभूल झाल्यास एक आण्याच्या भूर्ोलपत्रकानें त्यांिें सर्ाधान
होण्यासारखें आहे .]

साक्या
—१—
मनांि माझ्या गुणगुणिें िें रहसका कोणी कांिीं ।
“कषष्णाकांठीं कुंडल आिां पहिलें उरलें नािीं” ॥
नव्या भरानें जु न्या हजवाचें गाणें हृिंयीं खवळे ।
हफरत्या भंवऱ्यावरी मनाच्या फेस भराभर उसळे ॥
उचंबळु हन येिील बोल िे उधळु हन िंे िों वरिीं ।
पहढकांची चिुराई सारी येथुहन झाली परिी ॥
साधाभोळा मराठमोळा जोमिंार घाटाचा ।
रानफुलांचा साज चढहवला त्यास त्याच थाटाचा ॥
शािीराच्या रसवंिीला भावभेहटचें ले णें ।
एकसुराच्या एकसराला बाले घाटी िंाणे ॥
असेल रहसका, असलें कांिीं ऐकायाचा िे ि ।
िहर ये; मदनच्या मळ्यांि हपकलें िें शाळू चें शेि ॥
राखण कहर त्या जीवासाठीं डोळ्यांचा िा माळा ।
िझी बािु ली बसहव त्यांि; मग गोफण मारी काळा ॥
गोफणगुंडा फाडु हन टाकी पडिंा काळाचािी ।
िुटिी धागे िीन शेंकडा उणे पुरे िे पािी ॥
हशवने रीचा हिरा चमकिो िंख्खनच्या िंरबारीं ।
रायगडाचें िटबंिंीचें कोंिंण साजे भारी ॥
सह्याद्रीभर चमके त्याचा हजत्या हजवाचा जोर ।
िे जानें बघ पाजळल्या त्या राई काळ्याभोर ॥

अनु क्रम

त्याच लकाकीमधें िळपत्या त्या एका राईंि ।
कषष्णाकांठीं कुंडल हशकवी मायलें करां प्रीि ॥
त्या राईंहिल सगळ्या वेली एकच गाणें गािी ।
त्या गाण्यांहिल प्रेमकिाणी—वेड लाहविे मिणिी ॥
प्रीिीचें िें गाणें िोिें; सिज लागल्या नािंीं ।
कोणी येिां जािां त्यासी िेंच सांगिी आघीं ॥
झु ळझु ळत्या वाऱ्यावर त्यांचीं पानें िलिांनािी ।
गुणगुणिी िें गाणें ; त्यांना छं िंच िंु सरा नािीं ॥
वाऱ्याची धु गधु गी िलहव िहर वेली िें कुजबुजिी ।
सोंसाठ्याचा सूर लागला िरी िेंच ओरडिी ॥
िुझ्यासारख्या रहसकासाठीं त्या िें गाणें रानीं ॥
कळ्याफुलांच्या वेलपहिनें हलहििी पानोपानीं ॥
चल, िें वाचुहन पिा एकिंां बोलशील मग िूंिी ।
“कषष्णाकांठीं कुंडल आिां पहिलें उरलें नािीं”॥
—२—
चलाच रहसका, माझ्याखािर त्या राईंि हफराया ।
भलत्या वेळीं, भरल्या ठायीं, भलिी मौज पिाया ॥
सह्याद्रीच्या कडे कपारी कोठें मोठे घाट ।
िंरीपठारीं धुंहडि जाणें भारी अवघड वाट ॥
िशांि पसरुहन राि आपुली काळी काळी काया ।
िंहिण-उिर झांकुदन टाकी हिरवी डोंगरमाया ॥
थकाल वाटे रहसका! माझ्या रसवंिीच्या राया!
मनासारखें मोल न हमळिां कष्टहि जाहिल वाया ॥
परं िु आिां नकाच मागें परिूं इिक्यासाठीं ।
मायेखािर भटकलाच ना कान्िा यमुनाकांठीं? ॥

अनु क्रम

बारामावळ िंे श िुमिीहि पायाखालीं घाला ।
—पिा पुण्यािू न कषष्णाकांठीं सिजासिजीं आला ॥
मागीं हिंसल्या सह्यहगरीच्या हचमण्या हचमण्या बाळा ।
वाजहविांना हफरिां रानीं पायीं घुंगुरवाळा ॥
भीमानामें इथें नांिंिे श्रीमिी चंद्रभागा ।
पुंडहलकाची मायमाउली श्रीमिाराष्रगंगा ॥
साधी सुरिी बाळहजवाची, डामडौलिी नािीं !
बघून घ्या िी रहसका! इकडे नाचे नीराबाई ॥
काळा िंहरया काळोखाचा वरिीं भरन रािी ।
काळ्या राईमधें खालिी काळी कषष्णामाई ॥
काळोखाचें रान माजलें , चंिंाराणी नािीं ।
हिच्याच मागें पळे हिचा िो चंिंेरी िंहरयािी ॥
हजकडे हिकडे काळीं रानें िमरं गानें खु लिीं ।
हनळ्या चांिंव्यालागी नु सिीं झालरमोिीं झु लिीं ॥
राईमधली हिरवळ आिां काळ्या रािीं कुठली?
माथ्यावरची िशी कोंवळी रं गसभािी उठली ॥
हनजली िंु हनया, हनजला वारा, नव्ििें िालि पान ।
लाख हजभांची बडबड थांबुहन हनजलें सारें रान ॥
हमटु हन फुलांचे डोळे हनजल्या वनिंे वीच्या बाळा।
उभीं झोंपिीं झाडें ; त्यांचा उचलजागिा चाळा ॥
कुठें कळकबेटांिुहन हनघिां सुरांि वारा वािे ।
हनजली राई मधु नी मधु नी वाटे घोरि आिे ॥
क्रूर पशूंची हबनशब्िंांची लपिीछपिी चाल ।
िीं राईचीं िलिीं स्वप्नें भयाण बिु बेिाल ॥
काळे बुंधे खालीं नु सिे वरिीं पान हिंसेना ।
ठाण मांडुनी जणूं ठाकली वेिाळाची सेना ॥
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त्यांिुहन हचमणे झरे चालिां झु ळझु ळ िळु कहरिाि।
भुिाटकींिुहन जािां हभउनी रामनाम मिणिाि ॥
भयाण रानीं भयाण राई; भयाण हजकडे हिकडे ।
भयाण राणी भीहि नांिंिे बांधुहन काळे वाडे ॥
मिणहि अप्सरा आकाशांिुहन िंु रन बघिांनािी ।
“कषष्णाकांठीं कुंडल आिां पहिलें उरलें नािीं”॥
थरथर कांपे वरिी जी िी हनळ्या रानची राणी ।
त्या िर इवल्या हचमण्या, परं िु िंे वहि पळहि हवमानीं ॥
“िंे वहि पळिी हवमादन” मिणसी शािीरा! िें नीट
कोण सांग मग कषष्णाकांठीं िंे वािु हन िा धीट?
पिा हिंसे िी काळोखांिहि िलिी काळी काया ॥
खास नसे िी नु सिी िुमच्या चपळ मनाची माया ॥
*

*

*

[त्या दोन चजवांिी र्ांठ पडल्यावर ती त्याला चविारते—]
“कुठली िंौलि या खांद्यावर मान ठे वुहन हनजिे ?
कुण्या कुळाचें नांव उजहळिें िलवारीचें पािें? ॥
कोण गडाचा उभा बुरुज िा बांका बरकंिंाज?
कुणीं चढहवला लाजि मुरकि िंे िावर िा साज?” ॥
[ते व्हा तो सांर्तो—]
“रायगडावर धनी आमुचा, त्याला हवकली काया ।
या िंे िाला, नांव साजणी, ‘रायबागचा राया’॥
हशवरायाच्या शब्िंांसंगें नाचिसे िकिंीर ।
िंोरीपासुहन सुटले ला िा वाऱ्यावरचा िीर ॥
मैिंानावर बेलगाम कीं हफरे मोकळा वार ।
भरिंहरयावर भरकटिां धहर फेर हफरं गी िारं ॥

अनु क्रम

िलवारीच्या धारे वरिीं िा जीव बारगीर ।
भालफळावर हिंलें टांगुनी िािांनीं िकिंीर ।
रायगडावर खडे पसरले हशवरायाच्या पायीं ।
हिरे माणकें िीं; आमिांला िंु सरी िंौलि नािीं ॥
मैिंानाचा सुभा मोकळा, िंु हनया मािीमोल ।
हजवंि मुडिंा हिंला गाडु नी पािाळािु हन खोल ॥
पळत्या पायावरचा इमला; हिरवा मिाल माझा ।
रानगांवचे कांटे हकल्ले; त्याच रानचा राजा ॥
एकमांड घोड्यावर जाणें उिर दििंु स्थानीं ।
भीमथडीला भाकर; िोंवर गंगथडीला पाणी ॥
जंगलशािी हमरास सारी, हिरवी िंौलि न्यारी ।
रायबागच्या बािंशिाची हफरिे बेगम प्यारी ।
िोइल असिां बालीउममर सूरि ऐसी न्यारी ।
कुंडलवाली बािंशिाची बाली बेगम प्यारी ॥
जयवंिीशीं लग्न लाहवलें जेव्िां हशवरायांनीं ।
िोरणगदड िैं िोरण बांहधहि साऱ्या कुंडलकरणी ॥
[त्यानें र्ार्ें एकदां कुंडल प्रांतीं र्ुशाफरी केली. त्या वेळीं]
“पायाखालीं घालु हन थकलों कुंडलचें िें सिंर ।
िंू रिंे शच्या मुशाफराची कुणी न केली किंर” ॥
“एक हजवाहवण सुनेंच िे व्िां कुंडलचें िें सिंर” ॥
“आला नव्ििा”-”काय साजणी”? “नव्ििा आला पिंर ॥
गे ल्या गोष्टी आज कशाला? सोडा आिां राग ।
िंू रिंे शच्या मुशाफरा! घ्या हिंलाहिंलाचा बाग” ॥
कां वेलींचीं पानें हफरलीं; फुलें लाजलीं कां िीं? ॥
िांसलीस कां झाडावरिीं िूंिी, मैनाबाई? ॥
[चतनें ‘बरोबर घेऊन िला’असा हट्ट धरला ते व्हां तो म्हणतो, व ती त्याला उिर दे ते—]
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िुझ्या कपाळीं सुबक बसावी बघ मोत्यांची जाळी ।
करवंिंीची कांटेजाळी, परी आमुच्या भाळीं ॥
रायगडावर उघड्या पडल्या नव्या हिऱ्यांच्या खाणी ।
नटे ल त्यांनीं रायबागच्या रायाजीची राणी ॥
टकमक टोंकावरी रािणें चढण उभी िी फार।
पडे ल खालीं बघिां असली नाजु क नविी नार ॥
प्रीिीच्या पंखांनीं येइल टाकुहन मागें गगना ॥
रायबागच्या राघूमागें िी मान्यांची मैना ॥
थंडीची िु डिु डी हनवाली, सरिा झाला माघ ।
रायगडावर जागा झाला जंगलांिला वाघ ॥
शिरगांवच्या हिरव्या हफरत्या पोरी चुकल्यावाणी ।
उजाड रानीं पडल्या िर त्या लागिील ना झु रणी? ॥
चला हवचारा त्या वाघाला, ‘कधीं लागली पाठीं’।
िुझी रानची राणी कुंडलच्या बाजारासाठीं? ॥
वाघाची दककाळी मोंगल घोड्याची कीं टाप ।
ऐकुहन छािीवरच्या चोरा सुटेल ना थरकांप ॥
िरीच कां िी कमरे वरची नाहगण इिकी रोड? ।
रायबागच्या रणमिंाची जन्माची जी जोड ॥
हशवने रीच्या हशवरायांनीं िीच हिंली कां शीक? ।
रायबागचे राघू पढले पोपटपंची ठीक !
नािीं कोणी फसावयाचें बोल असे ऐकुहनया! ।
िंु सरी ग्वािी गािे आिां, अलम िंरखनी िंु हनया ॥
[तरी चतिा चनिय चफरचवण्याकचरतां तो सुिचवतो-]
फसाल पुरत्या; असल्या गांठीं जन्माच्या ठरले ल्या ।
बनी बनाई बिंलायाची नािीं कांिीं केल्या ॥

अनु क्रम

“िेंच सांगिें — हजवा हजवाच्या आिां नजरा जमल्या ।
बनी बनाई बिंलायाची नािीं कांिीं केल्या”
[चतिा चनरोप घेऊन स्वारींत र्ेला असतां—]
फुलांफुलांिुहन रं गि िोिीं मधु र सुगंधी स्वप्नें ।
[झाडावरच्या र्ैनेला दू ती करून—]
सखे, सवंगडी मिणहिल ज्याला ‘रानगांवचा राजा’।
खूणगांठ िी, मैनाबाई—िोच हशपाई माझा ॥
िोच हिंलाचा िंोस्ि, हजवाचा माझ्या मालक िोच ।
जें जें माझें त्याची त्याची झाली त्याला पोंच ॥
झाडावरचा राघू झाला जसा िुझा बेभान।
िसाच राघू रायबागचा, कापी माझी मान ॥
वाऱ्यावरिीं उडिी हफरिी असली मैनाराणी ।
िुझ्या गड्यानें परी सोहडिां झाहलस बापुडवाणी ॥

आहणक जें जें सुचेल िें िें सांग साजणी बाई ।
पढवणूक िी नको, िुलािी कळिें सारें कांिीं ॥
भरकन गे ली उडू हन मैना; उरे मराठी मैना ।
िु रिु र करुनी जीव भागला काय सांगणें िंै ना ! ॥
[पुढें तो घायाळ होऊन र्े ला ते व्हां–]
जीव सांडुनी पडला माझा जीवाचा अलबेला ।
िोंडीं मािी पडु हन रं गला जोबनरसरं गेला ॥
हशवबांच्या हशरपेंचासाठीं–बोली ठरली िोिी– ।
िोडु हन मंगलसूि हजवाचीं िंे णें माहणकमोिीं ॥
हशवने रीच्या हशवा, कसा िो केला माझा घाि?
िािावरचा राघू ने ला उडवुहन िािोिाि ॥
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घारीनें झडहपला िादिचा बघिां बघिां िार।
पुढिीं केला िाि जरा िों हवरन गे ली गार ॥
चुना लाहवला पानाला िो अजु हन वाळला नािीं ।
हवडा घेिल्यावांचुहन केली कां िो इिकी घाई?
असें जसेंच्या िसेंच वठलें जािें पाउल िुमचें ।
पाय काहढला इथून पुरिा; पुन्िां न परिायाचें ! ॥
अखंड भरला नव रं गांनीं िा इष्काचा प्याला ।
िंु हनया झु किी िै ये िरिंम; निीं झु काने वाला! ॥
[संदभु न लार्णाऱया ओळी]
जशी रानच्या पिीसाठीं रुसे मंगळागौर ।
रुसा साजणी; फुलिे गुलशन हिंले चमनकी और ॥
लपंडाव िा सरला, राया, राज्य िुमिांवर आलें ।
िंसेल बाई या बोला िी साधीभोळी राई ।
“कषष्णाकांिीं कुंडल आिां पहिले उरलें नािीं” ॥
[त्या शोकानें चतिा अंत झाल्यावर–]
ज्योि ज्योहिला हमळु नी गे ली, मािी मािीलािी ।
“कषष्णाकांठीं कुंडल आिां पहिलें उरलें नािीं” ॥
(अपूणु)
❧❧❧

िंे वल
वंिंन नाट्य-हमदलिंा, गोदविंा िव पिंारदविंांना, ।
वंिंन बलवन्नं िंन, िे दव िुझ्या काव्य-सुंिंरी-चरणा. ॥ १ ॥
आधीं कहवत्व नािीं; त्यांिहि कांिीं सुचूं न िंे घाई,
पहर उत्सुकिा विंवी मजकरवीं बोल बोबडे पािी. ॥ २ ॥

अनु क्रम

वािी चार फुलें िीं प्रेमें िा बाल त्या िुमिांलागीं, ।
ज्या िुमिां उभयाथीं बलवद्गुरु साथप िे दव वश्या गी. ॥ ३ ॥
आिे धाष्ट्यप बिु ि िें कहव-कुल-गुर-राज मजहि िें ठावें, ।
पहर गुरु-जन-िंशपन-सुख हरक्ि-करें मयां विंा, कसें घ्यावें? ॥ ४ ॥
िी धन्या िव कहविा रहव िापहविां उटी जशी अंगीं, ।
हखन्न मना िंं ग करी गुंगवुनी स्वैर आपुल्या रं गीं. ॥ ५ ॥
िहर िाप ‘शाप-संभ्रम’संभ्रम हनपजहव कहवत्व रहसक-मनीं ।
येथुहन उचलु हन बसवुहन मनो-हवमानीं ियास ने गगनीं. ॥ ६ ॥
बोलूं काय अहधक मी? जहर असिी कहव जगीं अहमि साच,।
िहर “िंे वल िे िंे वल” विंिी िे मान्य कां न मजलाच? ॥ ७ ॥
हनमूपहन ‘शारिंा’ पहर कां िुमची शारिंा उगी बसली?।
कसली भीहि धरी िी शग्क्ि हजची िंांडगी असे असली? ॥ ८ ॥
हजज्ञासा अहधका िी--िमा करावी परी मिाभाग, ।
अथवा िमा कशाला? मििनांिें कधीं न ये राग! ॥ ९ ॥
द्या रहसकांिें कांिीं अजु नी; घ्या मग सुखेन आराम,
हवनहवि सहवनय कहववर, नमन करुहनया पुन्िां पिंा ‘राम’. ॥ १० ॥
❧❧❧

घरांि बसले ल्या काजव्यास—
(िाल : भस्क्त र् वेणी । र्ाझी र्ुंफा र् साजणी ॥)
उडु हन जा स्वैर, । काजव्या, चमक बािे र. ॥ धष॰ ॥
वासरमणी अस्िासी गे ला,
कषष्ण करी िम सवप जगाला,
अजु हन चंद्रमा वरहि न आला,
असे िी वेळ, । जा, जा, जा, िोंवहर खेळ! । १ ॥
हिंवस िुझे िे फार मजेचे,
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िे ज िुला िें हनत्य कशाचें ?
आठवलें िुज बसणें कैचें ?
अगदिंच गैर! काजव्या, चमक बािे र. ॥ २ ॥
िंाट िरंची िी बघ राई,
चमकि चमकि हिकडे जाई,
प्रेम जसें नव-रमणी-हृिंयीं,
वीज मे घांि, । जा, िैसा चमके िींि. ॥ ३ ॥
विंहस काय “हचरसौख्य न माझें,
िे ज खरें नच िें अग्स्थर जें,
हमरवाया मी मिणुनी लाजें,”
वेडा, बा रे , । िें वेड िुझ्या मदन सारें . ॥ ४ ॥
वेिं, पुराणें नच पढलासी,
न्याय, िकपिी नच हशकलासी,
मिणुहनच ऐसा मूखप रिासी,
मानवी कावा । वेड्या, िुज नािीं ठावा! ॥ ५ ॥
असेल त्याचा गवप धरावा,
अल्प-अहधक िा भेिं नसावा,
ग्स्थराग्स्थराचा हवचार जावा,
सोडु हन जािां । धन, पुन्िां धरावी लघुिा. ॥ ६ ॥
“ज्ञानवंि जदग मनु जप्राणी,
िु द्र इिर” िें कोण न जाणी?
मिणुनी अमुच्या हनयमा मानीं.
जगाची रीिी । जा, ठे दव आपुल्या हचिीं ॥ ७ ॥
❧❧❧

सांग कसे बसलों?
[आिरटपणािाि आणखी एक र्ासला.]

अंजनीगीि
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भेट जिाली पहिल्या हिंवशीं
पहरहचि नव्ििों कुणी कुणांशीं,
लाजु हन िे व्िां परस्परांशीं,
िंू र— िंू र—बसलों. ॥ १ ॥
हिंवस यापरी जािां चार,
लिा उरली नािीं फार,
िास न िोिां मग अहनवार—
जवळ जरा— आलों. ॥ २ ॥
यापहर गे ले महिने कांिीं,
पहरचयास मग पार न रािी,
लिा नु रिां हिळभर पािीं—
सांग कसे बसलों? ॥ ३ ॥
❧❧❧

कवीचा वधू वरांस आिेर
[ िी कहविा भाषांिर आिे .]

शािंूप लहवक्रीहडि
श्रीमन्मंगल मंगलप्रिं असे जेथें उभा सवपिंा ।
मोिंें िे दव सिंा सिंाहश्रिपिंा श्रीशारिंा सवपिंा, ॥
पद्मािी कहर सद्म ज्यास अपुलें त्या मंडपीं मंगल ।–
जोडी मंगल कायप मंगलिरा हचन्मंगला मंगल! ॥ १ ॥
गंगौघा यमुना, सुकीर्पि हवजया, चंद्रास िारा रवा, ।
अथािें प्रहिभा, कवीस कहविा, स्वगा धरा सुंिंरा, ॥
आत्मारामपिंाहस मुग्क्ि हमळिां जो िषप वाटे जना, ।
िंे वो िे दव अपू वप योग िुमचा िो सवपथा सन्मना! ॥ २ ॥
श्रिा साधु जनीं, नया गुरुजनीं नम्रत्व हवििनीं, ॥
सेवा सेव्यजनीं, िंया हनजजनीं, स्ने िाद्रप िा सिनीं, ॥
माया िंीनजनीं िमा परजनीं, सुप्रेम साऱ्या जनीं, ।
ऐशा हनमपल सद्गुणांप्रहि सिंा आधार द्या त्वा मनीं. ॥ ३ ॥
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मािािाि जगांि वागहि, न िें िोई िुमिांिें पुरें, ।
िन्मागप क्रहमला यथाहवहध, िरी किपव्य थोडें उरें . ॥
त्यांनी वाढहवलें िुमिांस; ऋण िें िुमिांवरी राहि; जें–।
बाळें वाढवुनी िुमिांसम गुणी, िें फेहडलें पाहिजे. ॥ ४ ॥
आलें चालि जें क्रमागि कुळीं त्या सद्यशोवैभवा— ।
रिा िंिपणें ; सुलिणगणें लिै कधा वाढवा. ॥
ठे वा सुग्स्थर वैभवा; पहर करा त्या सद्यशा चंचल. ।
यावच्चन्द्रहिंवाकरौ पसरुरी आसेिुिैमाचल ! ॥ ५ ॥
जैशा मस्िदक या सुरक्िधवला मंिाििा अििा ॥
िैशी सत्कषहिसंघवषहष्टकरणीं ठे वा सिंा िंििा. ॥
जैसा गजपि वाद्यनािं सुयशा िैसें जगीं गाजवा ।
प्रेमें सुग्स्थरशा हचरं िनयशा ऐशा ध्रु वा लाजवा! ॥ ६ ॥
मालािंान न िें ; परस्पर परी सवपस्व संिपप ण! ।
केलें गुंफुहन सद्गुणांदि सुमनें िें हनत्य आत्मापप ण! ॥
गंगायमुना ओघ हभन्न असिां एकि िोिी यथा ।
झालां त्यापहर एकरप इथु नी; आिां न व्िा अन्यथा! ॥ ७ ॥
जें जें सुंिंर जें सुखप्रिं िसें जें जें मिन्मंगल! ॥
जें जें वांग्च्छि जें अभंग जदग िें िंे वो िुमिां मंगल! ॥
आशीवािं सिषप वर्पषि असा ज्या मान्य आिे रसा।
‘गोदविंाग्रज,’शब्िंिार कहर िा सामान्य आिे रसा! ॥ ८ ॥
❧❧❧

प्रासंहगक—दकवा अप्रासंहगकच—
श्लोक
[एका सावुजचनक सर्ारंभांत, एका थोर र्ृहस्थाबरोबर आले ल्या त्याच्या उपवर कन्येच्या

र्ळयांतचह इतरांप्रर्ाणें सहजर्त्या व्यवस्थापकांनी पुष्ट्पहार घातला; त्यावेळच्या त्या र्ुग्धे च्या वृिीस
पाहू न–]

सन्मानाथप सभेंि िार कुदणसा कंठीं िुझ्या घािला ।
िों झालें िुज कां कसेंच? इिका संकोच कां वाटला?
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लोकांिंेखि लाजसी नवल िें कांिीं न बाले ! परी ।
बाला पुष्पविी सलि असिे एकांदििी यापहर ॥ १ ॥
पुणें
❧❧❧

हवचार
[चविार ज्याच्या त्याच्या पाठीस लार्लाि आहे ; त्यािी ओळख कशाला करून द्यावयाला

पाचहजे?]

हवचार कहरिां िुजहवषयीं
गुंग हवचारा! मन

[३]

होई. ॥ धृ॰ ॥

चवपचिकाळीं आम्हांसी,

चदवसभरी करुनी धंदा

न कदाही टाकुचन जासी!

र्ुलार् पोटािा बंदा

चर्त्र म्हणावें तुला जरी,

पडे न तो थकव्यासाठीं;

दे ह जाचळसी सदा तरी!

तोंि लार्सी त्यापाठीं!

शत्रु म्हणावें जचर तुजशीं

ताळतंत्र न तुला कांहीं

यत्न चहतास्तव तचर कचरशी!

आचद अंत तुजला नाहीं!

“कसें करूं र्ी?”

दया न अंतकर

“काय करूं र्ी?

कचरसी स्वारी,

ध्रुवपद नार्ी

सदा तयांवचर—

हें तुचझया रडर्ाण्यािें,

खपती जे पोटावारी

नांव न संकट जाण्यािें

या जर्ताच्या बाजारीं.
[२]

[४]

तूं अससी बहु नवलपरी,

कचरसी एकान्तीं र्दी,

चवश्रांतीिा कार्करी;

एकान्तचह जनसंर्दीं.

चनद्रा तव कचरतां नाश,

जार्ा असतां कुचण त्यासी,

स्वप्नांतचह दे सी त्रास!

पुढिीं स्वप्नें दाखचवसी!

झोंप जार्ती तयांप्रती,

चनजतां कोणी त्याकरवीं,

ज्यांसीं तूं धचरसी हातीं.

करचवसी तूं कार्ें बरवीं.

नसत्या आचध

दे इन म्हणशी,
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स्वैर शतावचध;

सुंदर खाशी,

चनर्ुुचन आधी,

“उद्यां” नराशीं

क्षणोक्षणीं र्र् वाढचवसी

“आज” हाचतिी पचर हचरसी,

चवश्वाचर्त्र दु जा र्र्सी!

र्ृर्जकळ र्नुजा खेळचवशी!

[५]

काळाहु चन बहु वेर् तुला.

पुत्र भचवष्ट्यत्कालािा,

दोन जनांवर,

जन्र्चस त्याआधीं सािा.

लोभ अनावर,

किता जननी तुझी जरी,

कचरचस चनरंतर,

घात इस्च्छसी चतिा तरी.

चवचित्र लीला जशी तुझी

वाढायािी र्चत अतुला,

तशी नाढळे जर्ीं दु जी!
❧❧❧

घास
[िाल : चवडा घ्या हो नारायणा]
घास घे रे िान्ह्या बाळा । गोदविंा गोपाळा ।
भरवी यशोिंामाई । सांवळा नंिंबाळ घेई ॥ धष॰ ॥
घेई कोंडा कणी । िैलोक्याचा धणी ।
हविंु राघरींचा । पहिलावहिला घास ॥ १ ॥
पोिे मूठभरी । िीराब्धीचा िरी ।
मैि सुिंामजीचा । आला िंु सरा घास ॥ २ ॥
थाळी एक्या िंे ठीं । घ्यावी जगजेठी ।
द्रौपिंीमाईचा । आला हिसरा घास ॥ ३ ॥
उरल्या उष्टावळी । फळांच्या वनमाळी ।
शबरीहभहल्लणीचा । घ्या िो चवथा घास ॥ ४ ॥
टाकंू ओवाळू न । मुखचंद्रावरन ।
“गोदविंाग्रजा” चा । उरलासुरला घास ॥ ५ ॥
❧❧❧
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मोरहपसावरचा डोळा
डोळा साचा ॥ िा मोरहपसाऱ्यावरचा ॥ धष॰ ॥
बुट्टे काळ्या शालू वरिीं । िारे हनळ्या नभीं लकलकिी ।
कषष्णजलावरी कमलें रमिी । िसा डोळा िा ॥ मोरहपसावर पािा ॥
हिंसिी रं ग उघड नयनांिें । आिे हवद्युत्-शग्क्िहि यािें ।
ओढी वस्िुमाि; जग मिणिें ! खरें असावें ॥ कां नािीं उहगच मिणावें? ॥
मोिकिा िर आिे खास ! ओढी िी त्याजवहळ जगास ।
वाटे सौंिंयाचा वास । असावा त्यांि । ग्रि पहिला बघिां िोि ॥
हिंसिें काय कुणा पहर यानें । रुिंना खु लवी कां िंसण्यानें ।
फुलिें कुठल्या कीं प्रेमानें ? िणमािांि । िे हवचार येि मनांि ॥
सजीविे चें हनर्पजव फूल । नु सिी सौंिंयाची भूल ॥
ईश्वरिे ची पोकळ िू ल । हभन्न रं गाची ॥ िी बैठक हभन्नपणाची ॥
िणमािाची मोिकिा िी । चंचलिे नें चमकि रािी।
प्रेमाचें मुदळ पाणी नािीं । कसला डोळा? ॥ िे रं ग जािले गोळा ॥
शोभा प्रेमावांचुहन फोल। हजणें हि याचें कवडीमोल ।
अथाहवण मे लेले बोल । टाकुहन द्याना ॥ खेळणें मुलाबाळांना ॥
हकिीक असले फसवे डोळे । रं गीबेरंगी जणुं गोळे ।
जगांि पािु हन फसिी भोळे । िंे िी जोड ॥ िंे वा िे डोळे फोड ॥
❧❧❧

रांगोळी घािले ली पािू न—
[केशवसुिांची ‘रांगोळी घालिांना पािू न’िी उिंाि कहविा ज्यांनीं वाचली आिे , त्यानाच या कहविेचा अथप कळे ल.]

“साध्यािी हवषयांि आशय कधीं मोठा हकिी आढळे ;
हनत्याच्या अवलोकनें पहर हकिी िोिी जगीं आंधळे !
रांगोळी बघुनीच इििःपर िरी िोणें ियीं शािणें ,”
रांगोळी बघुनीच केशवसुिा िें आठवे बोलणें .
रांगोळींि िुझ्या हवशेष गुण जो आया! मला वाटिो,
स्पष्टत्वें इिुक्या अशक्य कथणें वाटे िुला काय िो?
जो िूिें विंवे न अथप मदनचा िोंडांि आला िरी,
िो मी बोलु हन िंाखवीन अगिंीं साध्याच शब्िंीं परी.
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चैिीं आंगण गोमयें सकलिी संमार्पजलें सुंिंर,
रांगोळीहि कुणीं हिथें हनजकरीं िी घाहिली त्यावर.
ज्यां आमंिण त्या घरीं मुदळ नसे ऐशा हस्त्रयांलागुनी
त्या हचन्िांिुहन िा हवशेष हनघिो आिे गमे मन्मनीं—
या या! आज असे सुरेख िळिंीकुंकू पिा या स्थलीं
बिासे बिु खोबरें िरभरे खैराि िी चालली!
ठावें कोण न जाि येि—हिंधलें कोणास आमंिण;
नािीं िंािं घरांि िी मुदळ कुणा; िंे धीर िें लिण.
संधी टाकुहन छान फौज िुमची कोठें पुढें चालली?
बायांनो! अगिंीं खु बी हवसरिां िैंलंगवषिींिली !
नािें, स्ने ि, हनिंान ओळख िुमिां येथें न आणी िरी,
या; आमंिण रािु ं द्या; पहर हशरा साऱ्याजणीं या घरीं!
लाभे िें फुकटांिलें च िळिंीकुंकू िुमिांला जरी,
िोई काय नफा अचानक ियामाजीं न हकिीिरी?
िी आगंिुकवषहि आपण जरी हधक्काहरली यापरी,
प्राप्िी चार घरें उगीच हफरुनी िोईल का िो िरी?
चाले काय असें उगीच हभऊनी? िुमिींच सांगा खरें !
या डोळा चुकवून नीट; डरिां आिां कशाला बरें ?
कोणाच्या निरें ि येइल िरी िोणें असे कांदि का?
केला का खटला कुणावर कुणीं ऐसा अजूनी फुका!
बायांनो! िर या, नकाच िंवडू ं संधी अशी िािची,
जा जें कांिीं हमळे ल िेंच भरल्या रस्त्यांिुनी खािची!
कामें िीं असलीं हििावि कधीं िोिील का लाजु नी?
या-या-या िर धांवुनी; त्यजुं नका रीिी पुराणी जु नी!
कोणाच्या घरचें असेल िळिंीकुंकंू कधीं ने मकें
ज्या बायांस नसेल िें चुकुहनयां केव्िां जरी ठाउकें,
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रांगोळी बघुनी इििःपर िरी िोणें ियीं शािणें ,
कोठें चालि काय काय अगिंीं िें ने िमीं पािणें !
❧❧❧

हवराम-हचन्िें
जेव्िां जीवनले खनास जगिीं प्रारं भ मी मांहडला,
जो जो दृदष्टि ये पिंाथप सिजीं वाटे िवासा मला!
बाल्याची पहिली अशी बिंलिी दृष्टी सिंा बागडे ,
िे व्िां ‘स्वल्पहवराम’माि हिंसिी स्वच्छं िं चोंिीकडे !
आिे काय जगांि? काय हिकडे ? िें कोण? कोठें असे?
सांगा ईश्वर कोण? त्यापहलकडे िें काय? केव्िां? कसे?
जें िें पािु हन यापरी भकिसे, दृक् संशयें टाहकि,
सारा जीवनले ख मी कहरिसे िैं ‘प्रश्नहचन्िां’हकि.
अधांगी पुढिी करी वश मना शष ंगारिंे वी नटे ,
अधें जीवन साथप िोइल इथें सािी मनाची पटे ;
प्रेमानें मग एकजीव बनिां भूमीवरी स्वगप ये!
केला ‘अधपहवराम’िे थ; गमलें येथून िालूं नये!
झाली व्यापक दृहष्ट; हचि हफरलें साियप हवश्वांिरीं,
हिंक्कालाहिं अनंिरप बघिां मी िोि वेड्यापरी!
सूक्ष्मस्थूलहि सारखीं भ्रमहविी; लागे मुळीं अंि न,
त्याकाळीं मग जािलें सिजची ‘उद्गार’वाची मन ।
आशा, प्रेम, नवीन वैभव, िशी कीर्पिप्रभा, सद्यश—
िीं एकेक समथप आज नसिीं हचिा कराया वश ।
सवांचा परमोच्च संगम हचरं जेथें असे जािला,
िंे वा! ‘पू णपहवराम’त्या िव पिंीं िंे शीघ्र आिां मला!
❧❧❧
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बागेंि बागडणाऱ्या लाडक्या लिानग्यास—
थांब जरासा बाळ ! ॥ धष॰ ॥
सुंिंर खाशा प्रभािकाळीं,
चिू ंकडे िीं फुलें उमललीं,
बाग िांसिे वाटे सगळी!
शीिल-वारा, या जलधारा कारं जाच्या छान!
थांब जरासा बाळ!
रमय िडागीं हनमपळ पाणी,
गादि पांखरें गोहजरवाणीं,
आनंिंाचीं वसलीं ठाणीं,
खरें असे रे ! िरी नको रे मारं लाडक्या धांव!
थांब जरासा बाळ!
पािु हन सौख्याचा ठे वा!
सषहष्ट करीलहच माझा िे वा!
माझ्यापासुहन फसवुहन न्यावा,
यत्न परोपहर, कहरहिल सारीं! भुलहशल िूं लहडवाळ!
थांब जरासा बाळ
िऱ्िे िऱ्िे चीं फुलें हवकसलीं,
रं गी बेरंगीिीं सगळीं,
िूंिी हशरिां त्यांच्या मे ळीं;
माझें मग िें, फूल कोणिें कसें ओळखूं सांग?
थांब जरासा बाळ,
बघ सुटला िा मोठा वारा,
वायुवषहि िव िंे िहि सारा!
उडवुहन ने इल िुला भरारा!
हिंगंिराला, जािां बाळा! पुन्िां कसा हमळणार?
थांब जरासा बाळ !
स्वच्छ िडागीं प्रहिदबबािें,
पािु हन वेड्या धरावयािें,
चुकुनी जाहशल पािाळािें!
ियासारखा, िणीं पारखा िोहशल बा आमिांस!
थांब जरासा बाळ !
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हकिी बुडबुडे पाण्यावरिी,
इकडु न हिकडे िरं गिािी,
चंचल लिरी, िूं त्या साथी,
िणांि बा रे , लपाल सारे , काळाच्या उिंरांि!
थांब जरासा बाळ!
फूलपांखरें िी स्वछं िंी,
िूंिी त्यांच्यासम आनंिंी,
िणांि पडहशल त्यांच्या फंिंीं!
त्यांच्या संगे, त्यांच्या रं गे, जाहशल उडु नी िंू र!
थांब जरासा बाळ !
अशा िुला मग बागडिांना,
भरभर वाऱ्यावर हफरिांना,
फुलांि िंडिां कीं उडिांना,
कवण उपायीं, आणू ठायीं, पुन्िां? लाडक्या सांग!
थांब जरासा बाळ!
शब्िंावांचुहन मंजुळ गाणें ,
अथप ियाचा िंे वहच जाणे !
गाइन माझें गोहजरवाणें ,
सप्िसुरांपहर या वाऱ्यावहर हवरुनी जाहशल पार!
थांब जरासा बाळ!
बालरवीचे हकरण कोवळे ,
कारं जावर पडहि मोकळे ,
रं ग खेळिी हिरवे हपवळे ,
धरावयासी, त्या रं गांसी जाहशल बाळा खास!
थांब जरासा बाळ!
जडावेगळी अमूिप मूर्पि,
कल्पकिे ची कीं िूं स्फूर्पि,
पुण्याची मम आशापू र्पि,
रहवहकरणांवहर, जलधारांिदर, िन्मय िोहशल पार!
थांव जरासा बाळ!
❧❧❧
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कहव आहण कैिंी
[संसत
ृ ीच्या पाशांत सांपडले ला आत्र्ा एकादे वेळीं तरी आपल्या पचरस्स्थतीच्या वर जाण्यािा

चविार कचरतोि; पण र्ायावश आत्र्र्ूढता त्याला खालीं ओचढते. अचवकारी आत्म्याच्याि “कचव” व
“कैदी” अशा दोन बाजू आहे त.]

(िाल - एडका र्दन॰)

मार भरारी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ धष॰ ॥
पायीं गंजि बेडी पडली,
नकळे कोणी केव्िां घडली;
पुढिी चाल परी िव अडली,
ब्यािं हभकारी । चल िोड बंधनें सारीं ! ॥ १ ॥
अवजड बेडीसि जड पाय,
अनाथ जीवांवरिी िाय!
टाकुहन हचरहडहस कोमल काय,
हनिंप य भारी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ३ ॥
नसिां मुळींच िूं अपराधी,
कोण िुझ्या िी पायीं बांधी?
करुनी हनधडा हनिय आधीं,
फटका मारी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ३ ॥
िुटिां असली हभकार बेडी,
िंसहिल िुजला भणंग वेडीं,
कोणी िुजशीं धहरहिल िे ढी,
ियां हधक्कारी! चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ४ ॥
मारी गरुडभरारी गगनीं,
सुख िें शेणहकडा का जाणी!
जाई शेणामधें च कुजु नी!
सुखाचा वैरी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ५ ॥
असल्या शेणहकड्यांच्या जािी,
हजकडे हिकडे बुजबुज कहरिी,
केवळ मरण्यासाठीं जगिी;
येि ओकारी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ६ ॥
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प्रकाश बघिां घुबडें िंडिीं
एकांिाची आवड वहरिी,
रािींबेरािीं पहर हफरिी,
घाण िी भारी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ७ ॥
हभडिो गरुड सिंा गगनाशीं,
वािावरणीं वसहिहि खाशी!
लावुहनयां टक िे जोराशी
बघिी घारी ! चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ८ ॥
जाऊं त्यांमागुहन धीरानें ,
काढू ं शोधु हन लपलीं भुवनें ,
गगनामागुहन हनघहिल गगनें ,
करी ियारी । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ ९ ॥
रहवहकरणाचे िंोर मोकळे ,
बांधूं नवमे घांचे िंोले ,
वारा िंे इल त्यांिें झोले ,
धन्य संसारीं! । चल िोड बंधनें सारीं! ॥ १० ॥
बसुनी िे थें िीन्िी काळीं,
पािु हन मूखपपणाच्या चाली,
जगिा िंसूं गादलच्या गालीं,
ब्रह्मानंिंीं । रं गुनी स्वैर स्वच्छं िंीं! ॥ ११ ॥
❧❧❧

केशवसुिांची कहविा वाचून—
हशवरायाच्या मागें आमिी लालमिालीं हफरणें ,
िसेंच िुमच्या मागें आमिी नवीन कहविा करणें ;
असेंच कांिीं कांिीं करुनी जीहवि त्याला गणणें –
‘गोदविंाग्रज’ मिणे असे िें आमिां लाहजरवाणें .
❧❧❧

अनु क्रम

रािीस ओरडणाऱ्या घुबडास
वसंिहिलका
जेव्िां धरी हनजहनभा रहव आवरोनी ।
हिग्मांधकार कहर कषष्ण जगा भरोनी ॥
जेव्िां अशेष जग हनहद्रि नीडभागीं
जेव्िां सजीव जगिा चलिाहि त्यागी ॥ १ ॥
जेव्िां न ये श्रुहिपथावहर शब्िं कांिीं ।
भाहव ग्स्थिी जग धरी जनु पूवप वा िी ॥
िोई अशांि रव ककपश िावकीन ।
जो िास िंे , खग मना कहर भीहििंीन ॥ २ ॥
आधींच भीषण हनशा, िम त्यांि घोर ।
चोंिींकडे वन भयंकर; भीहि थोर
येिां अशांि िव िापिं शब्िं कानीं ।
घोर ग्स्थिीहस जणुं पू णपिंशेस आहण ॥ ३ ॥
िो शांहिभंग कहर कष्टहव लोकहचिा ।
िोिां पुरी भयिं ग्रंहथक रोगग्रस्िा ॥
जैसा करी जनमनांप्रहि भीहियुक्ि ।
“श्रीराम” शब्िं शववािकसंघ-उक्ि ॥ ४ ॥
प्रौढा रवाहस ऐकुहन भीिहचिें ।
ऊरिःस्थलीं दृढ धरी हनज बालकािें ॥
मुग्धा समीप शहयिस्वधवांगभागीं ।
वेष्टीि चंिंनिरुप्रहि जेदव नागी ॥ ५ ॥
दचिी धवा कुशल िी हवरिािप बाला ।
िोडी िशी उपवरा स्वहवचारमाला ॥
ऐसें खगा! िव रवा जन अज्ञ भीिी ।
भीिी िसें िुज अमंगल माहनिािी ॥ ६ ॥
आिे ि अन्य खग जे िुजिू हन थोर ।
कांिीं िुझ्यािु हन रवा कहरिी कठोर।
िूिेंच कां मग कथी जन सवप भीिी?
शब्िंा िुझ्या अशु भसूचक माहनिािी? ॥ ७ ॥
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केलें स पािक असें विं काय बा रे ।
दकवा गमे िव मना “जन मूखप सारे !” ॥
छे ! लोक मूखप न; पडे िुजलादग भ्रांिी ।
घूका! िुला जन सकारण दनहिंिािी ॥ ८ ॥
िूं घोर शब्िं कहरसी भलत्याच काळीं ।
लोकांसवें नसहस, रीहि िुझी हनराळी ॥
रािीस िूंच हफरसी खगजात्यहमिा! ।
सूयप्र
प काश हिंपवीि िुझ्याच ने िां ॥ ९ ॥
यानें च लोक उलु का! िुजलादग भीहि ।
शब्िंा िुझ्या अशु भसूचक माहनिािी ॥
बा ठे व या सुहनयमास सिंै व हचिीं ।
“लोकानु साहर नसिां जन दनहिंिािी” ॥ १० ॥
❧❧❧

जीहविास–
[ईश्वरकल्प सौंदयािा पचरिय या लोकीं नेत्रप्रत्यक्षापुरताि आहे असें नेहर्ीं प्रत्ययास येतें या

प्रतीतीनें ज्यांना खेद होत नाहीं ते एका अथीं धन्यि!]

—आहण जीहविा, लाभ िाच का िुझ्या संगिीं रािु हनयां ?।
असेंच जाणें असे सिंा का कालौधावर वािु हनयां?।
सौंिंयाच्या िंशपनमािें जागषि िोत्या जीवांि ।
हवकल चे िना नाचे नु सिी स्वस्थानीं व्िाया श्रांि ॥
जनसंमिंीं अलभ्य शोभा पािु हन, ठसवुहन मदन घेणें ।
एकान्िीं िदच्चिन करणें ; िंु िःखावेगीं हवस्मरणें ॥
हिंव्यिंशपनें हृिंयपटावर नवरं गांनीं रे खावीं ।
आहण आंिल्या अश्रूंनीं िीं सवेंच धु वुनी काढावीं ॥
अवश्य जीवश्वसनें हनिंप य हनिःश्वासांनीं योजावीं ।
हृिंयजलानें भरिां नयनें गे ली घहटका मोजावी ॥
आद्यंिींचे िण सोडु हनयां अशेष जीवदन या िंे ख ।
पहरग्स्थिीचा रं ग काहढिां िणयुग्महच उरिें एक ॥
पहिला िण िो कीं ज्यावरिीं स्वप्रकाश आशा धाडी ।
िंु ज्या िणावदर िीव्र हनराशा छाया प्रेिमया पाडी ॥
आयुष्याच्या िणािणाचा हिशेब केवळ िा आिे ।

अनु क्रम

परं परे ला त्यांच्या हिंधलें नाम मनोिर ‘जीवन’िें ॥
रं ग बिंलु नी खेळि रािी अशा िणांची िी जोडी ।
स्थलकालांच्या हभन्नत्वानें हनत्य नवीं हिंसिीं कोडीं ॥
िणािणाला जनमरण िें प्राहणमाि भोहगि रािी ।
चौऱ्यांशीचा फेरा याहवण आहणक िंु सरा िो नािीं ॥
फसव्या पाण्यावरी पोिु नी, िंम कोंडु हन मरिां ।
“गोदविंाग्रज” मिणे जीहविा ! लाभ िुझा नच यापरिा ॥
❧❧❧

“समसमां संयोग कीं जािला !”
अशीं फुलें नेहर्ीं सांपडत नाहींत म्हणूनि जर्ांतले ग्रार्ोफोन कचवहृदयाच्या नालायकीिीं र्ाणीं

र्ात असतात.]

संध्याकाळ सिंा उिंास कहरिो माझ्या अभागी मना ।
त्यानें िषपहि जीवमाि, पहर िो मािेंच िंे यािना ॥
हनत्याचा क्रम एक िा ठरहवला कीं काळ जायाप्रिी ।
कोठें िी िहर शू न्यवषहि हफरुनी, येणें घरा मागुिीं ॥ १ ॥
येिां एक हिंनीं असेंच, हिंसली वेली कुठें शी मला ।
िोिी कांदि फुलें हिच्यावर, मना आनंिं िैं वाटला ॥
घ्यावीं काढु हन िंोन िीन मिणुनी जों जीव माझा भुले।
वारा वािु हनयां जरा— भरभरा सारीं उडालीं फुलें ॥ २ ॥
वेलीचीं नव्ििीं फुलें – हिजवरी िोिीं कुणीं टाहकलीं ।
(प्रेमाचे शु कपाठ बोलि नटी, िें आठवे त्या स्थलीं) ॥
कांिीं त्यांिुहन घेिलीं उचलु नी, चालावया लागलों ।
“याचें काय करं?” हवचार कहरिां िा मी पहर भागलों ॥ ३ ॥
कोणी हमि मला पुढें भटकिां वाटे मधें भेटला ।
प्रेमें ओढु हनयां स्वकीय सिंनीं िो शीघ्र ने ई मला ॥
माझें स्वागि िो करी बिु परी खेिंास न्याया लया ।
ग्रामोफोनहि लाहवला; हरझहव िें गाणें मना माहझया ॥ ४ ॥
ज्या गाण्यांहिल शब्िंसंघ पडला िोिा मनासारखा ।
गाणाराहि —गळा हकिी मधु र िो ! —लोकींच या पारखा ॥
अथानें िर वेड लागि मना; उत्कषप झाला रसा॥
नािीं एकच िे वढें हृिंय िें; िा खेळ िंै वा, कसा! ॥ ५ ॥

अनु क्रम

ग्रामोफोनवरी िे व्िां संिोषें जीव िषपिां।
फुलें िीं टाकुनी िोई “गोदविंाग्रज” चालिा ॥ ६ ॥
❧❧❧

गहरबीचें गाणें
कुहण ऐका िो ऐका एकच वेळ । िा िंु िंैवाचा खेळ ॥
मी शास्त्रांचा मोठा पंहडि नािीं । नच हशकलों पढलों कांिीं ॥
मषि हृिंयाचें रडकें केहवलवाणें । गहरबीचें माझें गाणें ॥
िंै वाचे पािु हन झगडे ॥
मम हृिंय जािलें उघडें ॥
मग गाई वेडें बगडें ॥
घ्या मानु हन िें ; चुकलें मुकलें कांिीं । िहर उपाय माझा नािीं ॥ १ ॥
िंु िंैवाची करणी अघहटि कांिीं । िंु ष्काळ पसरला बाई ॥
हनज बाळाला पाजीना िी आई । गोठ्यांि उडाल्या गाई ॥
चिु ं मुलखीं िो एकच उपासमारा । हचमणीला नािीं चारा ॥
झाडावर नािीं पान ॥
वैराणच रानोंरान ॥
िंु हनयेचा बिंले वान ॥
लवले श कुठें अन्नाचा न हमळावा । पोटांि पे टला वणवा ॥ २ ॥
हकहि आड िळीं हवहिरी गे ल्या खोल । नांवाला नािीं ओल ॥
जणुं प्रेिांच्या डोळ्यांच्या त्या खांचा । भेसूर भाव िंोघांचा ॥
नहिंनाल्यांना िापुहन रे िीचूर । मषगजळें च आले पू र ॥
पाण्याहवण िोिां भडका ॥
िंगडाला िंे िी धडका ॥
पहर पाझर कुठला खडका ॥
यमरायाचे िंू ि हफरहि चौफेर । सवांचा उठला शेर ॥ ३ ॥
(अपूणु)
❧❧❧

अनु क्रम

प्रेमकाळ
संगम िीन्िी काळांचा॥
प्रेमकाळ घडवी साचा ॥ धष॰ ॥
हृिंयिंे विे , िंे िािा ॥
प्रेमकाळ हनमूं आिां ॥
दृढ आदलगन िंे हृिंया ॥
चुंबन िंे ई नंिर त्या-॥
एक करं जीवा भावा ॥
प्रेमकाळ चल कर नवा ॥
प्रेमकामने । प्रेमचुंबनें ॥ जोडु ं या मनें ॥
विपमानकाळीं करुं िी ॥ भूि-भहवष्यांची भरिी ॥ १ ॥
सोडु हन सारें घरिंार ॥
दचिे चािी बाजार ॥
चुंबनें च घेऊं नु सिीं ॥
सखे ! सारखीं; सोडु ं न िीं ॥
काम एवढें मनीं धरं ॥
जीवन चुंबनमयहच करं ॥
आिां चुंबन । नंिर चुंबन । चुंबन जीवन ॥
इच्छा-िषग्प्ि हक्रया िशी ॥ चुंबनमय चल करं अशी ॥ २ ॥
भूिकाळची हक्रया अशी ॥
आणुं विपमानापाशीं ॥
विपमादनची िीच हक्रया
भहवष्यांििी ने ऊं या ॥
झाल्याचें गोडें स्मरण ॥
िोत्यांचे आशा-हकरण ॥
असत्याच्या या कायांि ॥
हजरवुहन टाकंू हनहमषांि ॥
चुंबन स्मरणीं । चुंबन करणीं । आशास्फुरणीं-॥
चुंबन एकच रािू ं िंे ॥ कायांच्या प्रेमानंिंें ॥ ३ ॥
आद्यंिीं िीन्िी काळीं ॥
इच्छा िषग्प्ि स्मषहि सगळी ॥
एकरप िोिां कुठला ॥
काळभेिं सखये! उरला? ॥
भेिं असे जो कायांचा ॥

अनु क्रम

भेिं िोच या काळांचा ॥
इच्छा चुंबन । आशा चुंबन ॥ स्मषहििी चुंबन ॥
हवलय िीनिी काळांचा ॥ प्रेमकाळ हनभेिंाचा ।
हक्रया एकची करं सिंा ॥
हक्रया एकची स्मरं सिंा ॥
मनांि आणूं, हकिीकिंां ॥
हक्रया िीच, नच िंु जी किंा ॥
भूिभहवष्यत्कालांचा ॥
विपमान एकच सांचा ॥
िा ऐक्याचा । िा प्रेमाचा । िा जीवांचा ॥
चुंबनसंगमकाल गणा । प्रेमकाळ त्यालादग मिणा ॥ ५ ॥
ओंठावरिीं ओंठ सिंा ॥
किंा न सोडू ं इष्टपिंा ॥
चुंबनास आरं भ नसे ॥
अंिहि कुठला त्यास असे ॥
चुंबन एक अनाद्यंि ॥
सखये ! मरणापयंि ॥
ओंठ न िाले । चुंबन असलें । सिंाहि चाले ॥
नव्या जु न्याचा एक ठसा । प्रेमकाळ चल करं असा ॥ ६ ॥
❧❧❧

लीला
(अनाथबालकाश्रर्ांतील एक पांि वषांिी र्ुलर्ी.)

दिंडी
हिंसे मजला िें पुढें गोड मूल ।
पडे कोमे जुहन रमय िसें फूल ॥
एक हनणपय मदन िोि नसे साच
हवषय दृष्टीचा हिहवध िा िसाच ॥ १ ॥
जसें वेलीचें िंहलिगहलि फूल ।
बालहवधवेचें िसें पहिि मूल ॥
हिंसदि िंोन्िीिी सारखीं मलू ल ।
कषपादृष्टीची कुहण न घाहल झूल ॥ २ ॥

अनु क्रम

पांच वषांची छबकडी सुरेख ।
जणूं हचमणीशी हिरकणीच िंे ख ॥
कशी हचिासारखी उभी रािी ।
नांव ठे वाया सोय मुळीं नािीं ॥ ३ ॥
कुण्या ऋहषचे यानास अडखळू न
पडे हनखळू नी जणुं नीलपटांिून ॥
आहल खालीं िी चांिंणीच एक ।
िहरच इिकी िी चमकिे सुरेख ॥ ४ ॥
बाल अवयव रे खीव एवढाले ।
कल्पने च्या जणुं भ्रमें हचि िाले ॥
काव्य िरळि जणुं हृिंदय कहवजनाचें ।
बालसौंिंयपहि असें िंे दि नाचे ॥ ५ ॥
बालसौंिंयपहि असें िंे दि नाचे ।
िरी वाटे िें स्वप्न हनधपनाचें ॥
यास कारण िें पाििां हिंसेची ।
जोड सौंिंया उिंासीनिे ची ॥ ६ ॥
हकिी लीले ! िव विंन उिंासीन!
सांग बाळे ! कां हिंसशी अशी िंीन ॥
बघावेंसें वाटिें जरी त्यास ।
िरी बघिां मन िोिसे उिंास ॥ ७ ॥
िोंच माझ्या लागलें कुणी काना ।
जन्मवािा कहथ हचिसमाधाना ॥
बालहवधवेनें टाहकली अनाथ ।
हमळाली िी बाहलका कंटकांि ॥ ८ ॥
जणुं कळु नी िी जन्मकथा नीच ।
असे िे व्िांपासून िी अशीच ॥
हकिी िंसवावी िरी िंसि नािीं ।
दृहष्ट भूभागीं यापरी सिंािी ॥ ९ ॥
❧❧❧
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हवश्वाची हवजयािंशमी
नवरािाची राि संपली सण आला िंसरा ॥
पडल्या प्रिरीं जनिा सारी करी येरझारा ॥
सषहष्टिंे विा उघडु हन रहवचें मावळिें िंार ॥
खु लें टाहकिें िें सोने री संध्याभांडार ॥
िें िंसऱ्याचें सोनें लु टणे कहवचा अहधकार ॥
ियार झाला, पुढें हनघाला; िौसच अहनवार ॥
शब्िंांचा चढहवला िणोिदण फुलिा पोशाख ॥
अिंपणाच्या मुिंपु मकीचे अलं कार लाख ॥
िुरा हशरावर डु लिो पवनीं िरल कल्पनांचा ॥
(अपूणु)
❧❧❧

अपराध यांि कोणाचा
िा असे खेळ िंै वाचा । अपराध यांि कोणाचा ॥ धष॰ ॥
कमहलनी मनोिर बाला । कमलमुखी शोभा वािी ॥
गुणरप रे हखल्याऐसें । कोठें िी न्यून न कांिीं ॥
मकरं िंें रसपू णप िी । कोणाला ठाउक नािीं ॥
पंकांि जन्म पहर हिजला ॥
िंे िांना हवहध का हनजला ॥
िें पािु हन जीवची हथजला ॥
पहरणाम पू वप जन्माचा । अपराध यांि कोणाचा ॥ १ ॥
उिंयाचदल श्रीमान् रहव ये । हनज िे ज हिजगीं पसरी ॥
अहि पहवि त्या स्पशानें । कमहलनी जािली िंसरी ॥
कुरवाळी हिजला स्वकरीं । भाग्याला उरली न सरी ॥
िे जाला िे ज हमळालें ॥
िंोन जीव एकच झाले ॥
“मी कुठें , कुठें िूं” सरले ॥
िा धमपहच सम हृिंयांचा । अपराध यांि कोणाचा! ॥ २ ॥
(अपूणु)
❧❧❧

अनु क्रम

पुिशोक
दिंडी
पू र सहरिे ला हफरुहन हफरुहन येि
फुटि हगहरचें पाषाणहृिंय जेथ ॥
हृिंय फुटिां िें , जरी िंीनवाणी ॥
करुणरं गें रं गिे “रामवाणी” ॥ १ ॥
पडु हन आकाशींच्याच कुऱ्िाडीचा ॥
घाव िंै वाच्या सबळ िांिडीचा ॥
वंशिरुचा रोपटा कोंवळाच ॥
िोहि एकुलिा िुटे आज साच ॥ २ ॥
हिरा जीवींच्या हजवाचाच माझा॥
गगननगरा जािसे बाळराजा ॥
शोकमंगल गावया गोड गाणीं ॥
सजे राजस रसविी “रामवाणी” ॥ ३ ॥
उचंबळु नी रस करुण येि रंगा ॥
भरुहन िंु थडी वाििे हृिंयगंगा ॥
“रामरसवंिी” रमे कादळ ऐशा ॥
साि िंे ई श्रीमिाराष्रभाषा ॥ ४ ॥
िाय !--शोकाच्या भरें काय आज ॥
बोललों िें सोडु नी भीड लाज ॥
िमा कदर िा अपराध शब्िं मािें ॥
मायभाषे! मज मूढ बालकािें ॥ ५ ॥
कुठें िंे वी मंगला मायभाषा ॥
कुठें पामर मी; काय िी िंु राशा ॥
थोरथोरांची मायमाउली िी ॥
बोल भलिे बोललों हिला कांिीं ॥ ६ ॥
ज्ञानिंे वाच्या हृिंदय बसुहन कोडें ॥
भाहवकांचें जी उकहल गूढ कोडें ॥
मराठ्यांच्या मंडळामाहज भावें ॥
हजनें भगवद्गीिे स नाचवावें ॥ ७ ॥

अनु क्रम

हजच्या सामथ्यें सिज नामयािें ॥
साध्य झालें हफरहवणें राउळािें ॥
एकनाथाचें िंे व आहण पाणी ॥
हजच्या ओघांिूहन िी िीच वाणी ॥ ८ ॥
गोकुळींच्या चोरास धरुहन पायीं ।
बसहव जात्यावर जेधवां जनाई ॥
िंळण िंहळिां गावया गोड गाणीं
आळवी िो श्रीरं ग िीच वाणी ॥ ९ ॥
फक्ि नांवाची ठे उहनयां ठे व ॥
करी िंे वाशीं सिंा िंे वघेव॥
अभंगांनीं िी कहर अभंग वाणी ॥
खरा िंे िूचा जाहिवंि वाणी ॥ १० ॥
हजनें आिांिी माहरिां भरारी ॥
गूढ गगनें भेिंुनी पार सारीं ॥
ित्त्वरत्ना उघहडल्या हिंव्य खाणी ॥
िीच कषष्णाची*[कचववयु केशवसुत] मिाराष्रवाणी ॥ ११ ॥
अशी थोरांच्या रमे हृिंयधामीं ॥
बोल सलगीचे बोहललों हिला मी ॥
मायभाषा मिणुनीच सवप सािी ॥
बाळबोलाचा हिला राग नािीं ॥ १२ ॥
अजु हन खेळि माहझया मनासंगें ॥
रं गवावी मीं िशी िीहि रं गे ॥
धीर येउहन यामुळें िुला मािे ॥
बोलवी मी मजसवें रडायािें ॥ १३ ॥
िाय! बघिां बघिांच काय झालें ॥
कुण्या जन्माचें पाप पुढें आलें ॥
(अपू णप)
❧❧❧

काळाला बजावणें
जबरिंग्स्िचा िु कूम माझा ऐकुहन काळा! थांब जरा ॥
बजावणें िें माझें िुजला, शक्िीचा िा जोर खरा ॥

अनु क्रम

ऐकुहन जाहशल पुढें िसाची, िुझाच िोइल िहर िोटा ॥
िंटावणी िी फोल नसे; बा शब्िं एक नािीं खोटा ॥
ब्रह्मचाहर बैरागी बळकट शू न्याच्या िािीं सोटा ॥
हनिःसंगाची सोबि माझी ब्रह्मांडाचा कदर लोटा ॥
गाणें माझें काळा! पाहडल चराचराला भुलावणी ॥
जो िो िोइल ठादयच वेडा ओळखील ना कुणा कुणी ॥
अवसानाच्या भरांि घेइन रहवचंद्रांची झांज करीं ॥
हिंनरजनीची जोडी िी िव िणांि मूखा! वांझ िरी ॥
गाणें ऐकुहन त्या सूयाचा प्रकाश िोइल गार अहि ॥
हवरहिल िारा; रस पाझरिां िशी चंहद्रका अखंड िी ॥
हिंनरजनीची जोहड फोहडसी नीरस अससी हकिी िरी ॥
एका काळीं, एका ठायीं िंोघां मी रमवीन परी ॥
एकरप िीं कहरिां यापहर झांज करीं रहवचंद्रांची ॥
हिंनरजनींचा खेळ बंिं; जणू उघडझांप िव डोळ्यांची ॥
उभें ठे हविां समोर माझ्या ब्रह्मांडा करुनी वेडें ॥
अंधा! ऐसा एकटाच िूं जाहशल कोठें सांग पुढें? ॥
मिणुहन सांगिों िु कूम माझा ऐक, नको करुं वषथा त्वरा ॥
बजावणें िें माझें िुजला; शक्िीचा िा जोर खरा ॥
❧❧❧

गे ले गोपाळ कषष्ण–िा! िाय!!
चल, ऊठ, कल्पने , जा बघ पािू ं आज जािलें काय
कां श्रीभारििंे वी एकाएकीच मोकली धाय?
जी एकमाि भूषण पुरुषाप्रहि िीहि वाङ्मयी िंे वी
ठे वी कां उिरोहन स्वभूषणें ? मूकवषहि कां सेवी?
साऱ्या शिर पुण्याची पुण्याई काळवंडली कां िी?
आनं िंाची माया िांसि खेळि कुठें च कां नािीं?
भारिसेवामंडलसिंनाभविीं उिंास विंनांनीं
अश्रूंची पुष्कहरणी केली कां? काय जािली िाहन?
श्री फग्युस
प न मंहिंदर शोकाचा पू र लोटला कां िा?
िे दभिीचे िंगडहि रडु हन मिणहि सारखेच कां? िािा !
मिणिाि झोंप आली हशिा ऐहकहल िरी त्वहरि ज्यांस
िे धीर बाळ हटळकहि आज रडिाि कां सहनिःश्वास?

अनु क्रम

हृिंया! धडधड न करी! ऐक इथें कोण बोललें काय?
नश्वर िंे िा त्यजु नी गे ले गोपाळ कषष्ण-िा! िाय!!
(अपू णप)
❧❧❧

वीणाविी सुंिंरीस—
घुमे नािं िो सुंिंरींच्या करीं
मनीं अंिरीं िी हवराल्या परी ॥
िशा हृिंदयच्या सवप िारा त्वरें ।
मिणूं लागल्या गान एकस्वरें ॥ १ ॥
चढें हिंव्य हृद्गान िें सारखें ।
करी बाह्य हवश्वास िें पारखें ॥
िणाधांि हचिषहि िी रं गली ।

स्वगीिांिची बाहलका गुंगली ॥ २ ॥
अशा हिंव्य त्या हचिगीिापुढें ।
असे कायसें हवश्व िें बापुडें ।
घुमे आंिल्या आंि गाणें असें ।
कळे िें जयाचें ियाला कसें? ॥ ३ ॥
मिणोनी करीं शांि झाली गिी ।
हवचारांिरीं लीन वीणाविी ॥
हिनें उधहळिां नािंरत्नाकरा ।
मनोवषहि साऱ्याहि आल्या भरा ॥ ४ ॥
मनांिील िारा हनजाथपध्वहन ।
खडा ठे हविी गूढिा टाकुनी ॥
मुक्या प्रीहिचे भाविी बोलिी ।
मनोवषहि त्यां ऐकुनी डोलिी ॥ ५ ॥
हमटी ने ि बाला पिाया मना ।
िशी गुंगली सवपिी चे िना ॥
मुकें गान अंिरीं पाझरे ।
हवरे िंे दिचा िंे िभाव त्वरें ॥ ६ ॥
जरासा िसा िाि रािी पिा।
करी यौवनश्री असा खेळ िा ॥

अनु क्रम

खु ले भाव सारा झु ले जीविी ।
िणाधांि झाली समाहधस्थ िी ॥ ७ ॥
❧❧❧

हजवास बोध
हशवोऽिं हशवोऽिं हशविः केवलोऽिम्!
(हटपणें )
जसें पाहिलें त्वां परा जीवजािां ।
िसें पािणें आपणासीहि आिां ॥
िुला कमपसाहित्व आलें हनिंानीं ।
हिवाचा करी बोध िा रामवाणी ॥ २ ॥
(अपूणु)
❧❧❧

अनु क्रम

पहरहशष्टे

अनु क्रम

पहरहशष्ट : १
नाटकांिील पिंें
संगीि गवपहनवाण
(१)
प्रभुपदीं नर्न तव पद तदचधक शतचवधा र्जचस
असत हे केकाकार आधीं । प्रभुपदीं ॥ धृ॰ ॥
अवर्णी म्हणूचन झकण, हचरहर चवचधतर न र्चणचत
अद्य–नर् ही र्तकचव, प्रभुबल तसा कचरचस
जचर प्रसाद र्जवचर असा पचतत तचर ।
प्रर्ुभयाचह र्कण चनज र्कन नि ककध ॥ १ ॥
चवनचवत नव कचव तूं करचशल प्रभुवरा, अर्ंर्ल
न जचर, सुर्ंर्लचि तचर, अभंर् चनज
कचर, चवतचरशी सहज र्जवरी चनरवचध ॥ २ ॥
(२)
र्र्नांत कां राही धरा ही अनंत दीपका ॥
स्स्थरतराचह, चफरत राही,
आज कां तारका-र्ाचलका ॥ धृ॰ ॥
स्वांतीं चकचत येचत कल्पना,
भ्रांचतप्रचत चिि सोचडना ॥ १ ॥
भ्रर् जचर नयनां, स्स्थर बघतांना,
शांचतप्रभा दे न कां र्ना ॥ २ ॥
चनरखुन बघतां, आकध अचधकता
अंतीं न कांहींि भावना ॥ ३ ॥
(३)
नर्री सारी नटु नी थटु नी सकलाभरणीं ।
सचरतार्ुकुरीं पाही कां ही वदना रर्णी ॥ धृ॰ ॥
दीप नयकन बघतां पचतला । लाजु चन लपवाया तनु ला ।
कृष्ट्णतर्ािी शाल करी ॥ १ ॥

अनु क्रम

तुषार नि जलयंत्र जलीं । स्पशें आकलर्नकालीं
सर्ळी । घर्ुजलें पचर तनु चभजली । होती न हे
ध्वचन पटहें , धडधड हें कचर हृदय परी ॥ २ ॥
(४)
प्रलयाग्नीिी वृचष्टचह झाली । र्िनु िी जचर रक्षा केली ॥
टाकुचन चदधली जाळें पातालीं । वृचि र्नीं शांत ॥ धृ॰ ॥
श्री जर्दीशा प्रेर्ें र्ाइन । कल्पांतीं हा असाचि राचहन ।
राज्यपदािा र्ोह न ठे चवन । वृचि र्नीं शांत ॥ १ ॥
राज्यलोभ भय धन सुत दारा । व्यथु तयांिा जर्ीं पसारा:
तारा अथवा क्रोधें र्ारा । वृचि र्नीं शांत ॥ २ ॥
(५)
जर्दीश-पदीं जा शरण
शरणपर अन्य जर्ांत न या !
तचदतर इतर न दु चरत हचरत
हचर करील दया तचर हचरल भया ॥ धृ॰ ॥
भक्त जचर असे सहस्रधा अपराधी
ठे चव श्रीहचर सदा करुणापराधी ॥ १ ॥
कां भयाचस अजु नी भाव हा न वधी?
जावया शरण त्या न करा अवचध ॥ २ ॥
(६)
अतुल नव कृचत अचत भ्रनचव र्चत ईश्वरा ॥ धृ॰ ॥
वषुती र्े घजल, शांतचवचत भूचर्तल,
सचलल र्र् त्यजुचन र्ल जात सुरर्ंचदरा ॥ १ ।
चफरचवसी रचवशशी, ते जचवचस भूचर्सी,
केचव जन सुखचवसी, कळत नि पार्रा ॥ २ ॥
कचरचस र्भावना, र्र् पयोयोजना,
पुढचत अर्मपचश जनां पवन जल शु भकरा ॥ ३ ॥
श्रर् जनां-चदनभरी । चवश्रर्ा शवुरी,
रर्चव संध्या बरी । रंर्वुचन अंबरा ॥ ४ ॥
चदङ-र्ंडलावरचत चनत्य नव चवहरती

अनु क्रम

तारकातचत, हरचत नयन र्न सुखकरा ॥ ५ ॥
पचक्ष लक्षावचध, श्रवणसुख चनरवचध
प्रसचरती स्वन नाद रस चनझुरा ॥ ६ ॥
वाग्वैजयंतींत शब्दर्चण अर्चणत
स्वीकरुचन कचवरचणत, हसुचन खुलवी जरा ॥
र्ोकवद पूवुपद अग्रज स्र्रुचन पद
उधचळ चनज हृत्सुखद शब्दरत्नाकरा ॥ ८ ॥
(७)
र्ाना विना; र्ान्य न हें वि हचरिरणा ॥
आिरण साि न या यश ककध जार्ा ॥ धृ॰ ॥
अशरणशरणा, शरण न तचर र्रणचि सर्जा,
स्वजना सकला न कचर हचरपदावर्ाना ॥ १ ॥
(८)
प्रेर्ाचवना । जर्तीं र्चत ना ।
कचरते धरा । ही पावना ॥ धृ॰ ॥
नसतां रचव । तचर कांचहसा ।
शचश भूषवी । सकला भुवना ॥ १ ॥
पचर आटला । प्रेर्ांबुचध ।
तत्साम्यता । करवे न कुणा ॥ २ ॥
(९)
कां शंका । कराया सांर् चवकट अघचटत अचश
कृचत कोणतीचह जी छे चदल या भयपंका ॥

लिाघातें कचठण चर्चरतटा । र्ुचष्टचवधातें तचडत्पटा ।
दृक्पातें वर र्र्नकपाटा । फोडु चन दाखवुं संरुद्ध—
बला वद का ॥

(१०)
आनंदाच्या सार्कर वाही । सृचष्ट अशी तर नवल न काहीं ॥ धृ॰ ॥
रर्वी स्वकरें नाथ सुतांसी । सुखचवचत बाळें नाथासही ॥ १ ॥

अनु क्रम

अशा सेचवतां चद्वचवध सुखासी । र्ाचनचत अबला र्ोह सदाही ॥ २ ॥
(११)
जर्दीश तो चवदे ही । चदसला कुणाचस नाही ।
तचर ही त्याचवना न कांही ॥ धृ॰ ।
दाही चदशांस राही । व्यापूचनया जर्ताही
भक्तास दू र न कांहीं तचर ही ॥ १ ॥
स्वजना सदाचह पाही । हृदयीं तयांच्या राही ।
चवलया भयाचस नेई तचर ही ॥
(१२)
अनंत ते जांिा तूं राणा । चवनचवत दे वा नारायणा ।
आणा करुणा करुणाघना ॥ धृ॰ ॥
कृचत घोर बघुचन ही लाजवीत का दीना?
घ्या झाकुचन आपुल्या सवुसाक्षी नयनांना ॥ १ ॥
(१३)
जर्दीश विनासी । कचर पूणु करुणाराशी ॥ धृ॰ ॥
रक्षी तुझ्या ब्रीदासी । दे धन्यता चनज दासासी ॥ १ ॥
कर हा अबल विना या । दे तां तुझ्या वािुचनया ।
धचर कोण अचभर्ानासी ॥ २ ॥
(१४)
कृचति र्ात्र हो नि विनापचर ।
चनदु यता आिरणी चदसे खरी ॥ धृ॰ ॥
कचरतां न दया आपण नाथा ।
टाचकल कां जर्दीश अनाथा ॥
दीनजनां तो नु रतां त्राता ।
सतत अवन कचर ॥ १ ॥
(१५)
रम्य आनंदपद पाहतां कानना ।
सहज सहवासपर हो र्ना कार्ना ॥ धृ॰ ॥

अनु क्रम

कांतार शांत कचर, स्वांतास शांत जचर ।
शांत तर अंत तचर, सहज वाटे र्ना ॥ १ ॥
(१६)
हा चनत र्ोद सकल भुवना । प्रभुवचर भाव धरा ।
सर्जुचन, कचर न ककध नाश, कुणाप्रचत जाणा ॥ धृ॰ ॥
येई धावुचन संकटसर्या । भक्त जनांप्रचत संरक्षाया ।
सहज करी जी अघचटत काया । शस्क्त न ही अवर्ाना ॥
(१७)
उत्कंठा वैकुंठािी लाचव र्ानसा ।
र्ोह न तचर आवरतां खास हा असा ॥ धृ॰ ॥
शून्य भूचर् पापवशा । शून्य चतला र्ीचह जसा ॥
शून्य जशा दाही चदशा । शून्य र्नीं वृचि तशा ॥
आयुष्ट्यास पळ ही नीरसा रसा । पळ जीवन सर् र्र्तें; नीरसा रसा ॥
(१८)
पृणुिद्र
ं चबम्बवदन एकदा पहा हो ।
धूचलपुचलन र्चलन कर्ल तेंि हें न कां हो? ॥ धृ॰ ॥
धूचलचर्श्र अश्रुजला बघुचन तत्त्वतां ।
िुंबनांचन र्चलनांबज
ु र्धुचस िाचखतां ।
त्यासर्चि आर्ुिेचह अधर र्ाखतां ।
हांसलों परस्परांचस आठवतें कां हो? ॥ १ ॥
(१९)
दे ई हीि जोड । आई । चवष हें दे इ र्ोड ॥ धृ॰ ॥
व्यथु हा पसारा सारा । र्कन न दे ह र्ोहा थार
तुच्छ र्ाचन या संसारा । र्ाया सोड सोड ॥ १ ॥
हट्ट ककधचह धचरला नाहीं । हाि आज शेवटिाही ॥
र्ार्णें न याहु चन कांहीं । पुरवी हें ि कोड ॥ २ ॥
पुरचवतां न आई ज्याला । कोण घेई जवळी बाळा?
धीर धरुचन र्ायाजाळा । आई तोड तोड ॥ ३ ॥

अनु क्रम

(२०)
पंिानन संिारुचन । भीषणरव कचरत वनीं ॥
नारायणनार्ध्वचन । त्यांतचह असे ॥ धृ॰ ॥
र्ुंर्ुचनया कर्लदलीं । र्ुंजारव कचरत अचल ॥
नारायणनार्ावचल । त्यांतही असे ॥ १ ॥
वायु करूचन वकन चननाद । र्ंचडत जणु तरुचस वाद ॥
नारायण हाि नाद । त्यांतही असे ॥ २ ॥
िंडनाद सार्रास । चनझुर कचर र्ंद हास ॥
नारायणनार्वास । त्यांतही असे ॥ ३ ॥
जनका चनज ताराया । ब्रह्मापुण कचर काया ।
रक्त सर्ूळ दु चरता या । धवल चवर्ल कचर चनर्ुला ॥
शु भ र्ुहूतु शु भ घचटका
हा अपूवु योर् चनका
पुण्यबळावािुचन कां
बाळ तुम्हां लाभला?
धन्य तुझी पुण्याई। नवलािी नवलाई ।
धन्य तुझी ही आई । धन्य जन्र् जाहला।
जन्र् र्रण र्ंर्ला । अर्र बाळ जाहला ॥
❧❧❧
पुण्यप्रभाव
(१)
प्रभुपदास नचर्त दास र्ंर्लर्ात्रास्पदा । वरदा सदवकन लव
यदवलं ब न कचर हचर दु चरता सौख्य चवतचर ॥ धृ॰ ॥ सारस्वत—
िरणकर्ल—। दकल चवहरत कचवर्ंडल । दु लुभ तें चदव्य स्थल ।
पंकचनरत । रार् रत । धन्य तरी ॥ १ ॥

(२)

(र्ुंबई, ६-६-१९१६)

नि संभव ज्या कांहीं होत अकारण तेंही । कालचह त्या नाहीं
॥ धृ॰ ॥ कचलका नाहीं खु लली, करपत तों अकालीं ।
हरपत र्ोहर कां वकन बाई ॥ १ ॥

(र्ुंबई, ११- ५- १९१६)

अनु क्रम

(३)
चशशु पणाहू चन पचरचित जनांचस बघुचन दु ःचख ही स्वसुख असुखर्य
कटु तर वाटे । र्ोदचह चवषसर् ॥ धृ॰॥ र्ंद सदा आनंद चवषादें ।
हृदकय चवरचत खर वसचव चनज धार् ॥ १ ॥
(र्ुंबई, १३-५-१९१६)
(४)
व्याकुळ हें र्न होई कां सतत कां त्यास छळ हा ॥ धृ॰ ॥
जर्कत न रंर्े । चविारी परी तरंर्े । नि त्या कांचह चवसावा हा ॥
अनलज्वाला । जाचळते अशी चजवाला । पसरी अंतरीं या दाहा ॥ १ ॥
(र्ुंबई, १४-५-१९१६)
(५)
दशा आता अशापरी अजुचन जाईना । उपत्य कांहीं ना । र्ना तें
साहीना ॥ धृ॰ ॥ प्रयास हा कचर र्हा । योर् तरी न पहा ।
चतळभर र्ान कसा तो राहीना ॥ १ ॥
(६)
अनु कार जना ने कालान्तकर थोर पदा । छचळ चवहास हा असला ।
आधी जचर त्या सदा ॥ धृ॰ ॥ हा चनिय ककध न ढळे ।
प्राणान्तचह आला जचर । न र्न चतळर्ात्र िळे । ये त्याप्रचत
यश तोंवचर । कचरन यत्न पचर । कल्पान्त घडला तचर ।
ही तापवीन तनु ॥ १ ॥

(र्ुंबई, ४-६-१९१६)

(७)
फसचवत पुरुषाप्रचत स्त्री खचन कपटािी ॥ धृ॰॥ दोषर्ात्र
पूणु र्ात्र । चवश्वासा ककध न पात्र । र्ोहपाश वार्ुराचि ॥ १ ॥

अनु क्रम

(८)
प्रभुसर् पचतपद अबलांना । न दै वत लोकीं तयांना । शु भर्चत
पचतप्राणा ॥ धृ॰ ॥ चनजपचतवांिुचन इतर जनांशीं । दशुन भाषण
सुकृताचस नाशी । ईशपदीं रचतही पापचि त्यांसी । भयद
खरचवषसर्ाना ॥ १ ॥
(९)
हालत वातें र्ृदु शास्न्त ही । भासे हासे कीं िंद्रालोक तनुलकास्न्त
॥ धृ॰ ॥ दशचदशा पुष्ट्पपरार्ें दरवळु चन हसत जणुं असती ॥ १ ॥
(१०)
दावी चनजकास्न्त । चवयतीं । शीतलर्ाया शान्त चनशापचत ॥ धृ॰ ॥
शान्त वैभवा कोर्ल चकरणां । चवतचर तरलतर धवलावरणा । दाचह
चदशाप्रान्तीं ॥ १ ॥ चवचवध चवरोधी भावांवरतीं । पसरी जणूं हा
र्ुचन एकान्तीं । ज्ञानर्या शास्न्त ॥ १ ॥
(११)
नाित ना र्र्नांत । नाथा । तारांिी बरसात ॥ धृ॰ ॥
आचणत होती । र्ाचणकर्ोती । वरतुचन राजस रात ॥ १ ॥
नाव उलटली । र्ाव हरपली । िंदेरी दचरयांत ॥ २ ॥
ती ही वरिी । दे वाघरिी । दौलत लोक पहात ॥ ३ ॥
(१२)
चवनाश कां सहर्ार्ीि सदा भोर्सुखाला ॥ धृ॰ ॥ सुवास वाहात
राही । नाश तदा पुष्ट्पािा । चविार हा कचर आनंदकाकल चखन्न र्नाला ॥ १ ॥

(१३)
र्ौरवा प्रसरी प्रभूच्या भव्य पट हा नभािा !
जीवकोचटप्रिुर भू कचर कुंचठता तेंचव वािा ॥ धृ॰ ॥
भ्रर्चत अवकाशांत अणु हे अलक्षयरूपें ।

पवन त्यांतुचन शीघ्र चफरतां नाद िाले तयािा ॥ १ ॥

अनु क्रम

चवस्र्याकुल र्नु जर्चतला तदा भास होई ।
हु ं कृचतध्वचन कोशवासी चवश्व कचर हाि सािा ॥ २ ॥
(१४)
भुलूचनया खलजनालापा । जचर चदला ताप चनष्ट्पापा । तचर
चनरयचनरचत न दु रापा ॥ धृ॰ ॥ या सदपा । बघुनी सपां ।
जात कोपा ॥ १ ॥ तनु सकंप नय कुजकन उचित जचर घडत न
तचर र्चलन करी सत्प्रतापा ॥ २ ॥

(१५)
दु दैवें हे तु झाला तुम्हां द्याया ताप हा ॥ धृ॰ ॥ उपकार आजवचर
केला । तो अकाकल चवलया र्ेला । अपकारर्ात्रें याला । स्र्रावें
आतां पहा ॥ १ ॥
(१६)
अंतकर खेद भरे , दीनवदन बोले ना । शून्य आलोक शून्य जर्
शून्य हृदय डोले ना धृ॰ ॥ शु भदशुन िरणािें, नि आतां
म्हणुनी । दे ह हा जड जाहला शोकचवकल हाले ना ॥ १ ॥ व्यथु
जीचवत यावरी । वज्र पडे ना कां चशरीं । हें अपयश आचज या
प्राक्तनीं हत आलें ना ॥ २ ॥
(१७)
करा करुणार्या क्षर्ा । चवषर्ा जचर र्र्े कृचत हतकार्ा तचर
सुखधार्ा सुपचरणार्ा ॥ ध्रु॰ ॥ क्षणचि हृदय हें भरतां चवकारीं ।
र्ोदभरें तव कृचत न स्वीकरी । चवसरुचन तें; अघ हें सहाया
दे या शर्ा ॥ २ ॥

(१८)
प्रलयािी जी हतदशा । आली ती कां आतां? ॥ धृ॰ ॥
रचवचकरणां वाटे भय याया । बघुचनया ऐशा एकान्ता ॥ १ ॥

अनु क्रम

(१९)
भारसंिय पहा चनयचर् िंिलपदा । जातर्ात्रास या कर्ुबंधापदा ॥ धृ॰ ॥ शकटभर जड यथा । र्होक्षचह पाहतां ॥
सुटत न कष्टतां । िक्रपद्धचत कदा ॥ १ ॥ पूवुकृत संचिता । जीव
हा ओचढतां ॥ चनयचतरे खांचकता । र्ात्र र्चत तापदा ॥ २ ॥
(२०)
अघचटत कृचतसी कचरसी कां ॥ धृ॰ ॥ या पापातें कवण अचश ।
र्हती आशा वद करचव ॥ जाचळ अंतरंर् जें । तदु पचर आत्र्नाश चिरन्तनचि कचर सुकृत लव नु रचव ॥ १ ॥

(र्ुंबई, २१-५-१९१६)

(२१)
कचध वदे प्रणय का कठोर चबकटचह विना । रुितसे तया
र्ृदुरिना । ध्वचन चतथें कलह तो र्ाना ॥ धृ॰ ॥ कळे न
वळे न कुणाचस जें । वि असेंचह वदतां लाजे । कुलीन
त्याप्रचत जर् सर्जे । पचतत इतर जन र्नीं र्णना ॥ १ ॥
(२२)
सदा हृदयीं या रंर्े । तरंर्े । प्रसन्न अंतरंर्े । कदा न भाव
भंर्े ॥ धृ॰ ॥ र्ूर्मतसुंदरा । र्दनर्दहरा । र्ुणां नटचव नटवरा ।
कुणा भुलचव न र्धुरा । प्रणयरार्ें ॥ १ ॥ प्रेर्चवव्हला ।
हतबल अबला । चप्रया शरण पदतला । चप्रया हृदकय द्या स्थला ।
न तचर भार्े ॥ २ ॥

(र्ुंबई, २९-५-१९२६)
(२३)

अचतशय छळी दीन र्नाचस कां? तापद असा हा ॥ धृ॰ ॥
चवषर्य र्र्े का हृदयचह या संतत सुखािा चवहार ॥ १ ॥
(२४)
रंर् अहा भरला । सुबक भला । नाित िंिल हा वरवरला ॥ धृ॰ ॥

अनु क्रम

भुलवुचन खुलवुचन हांसत खेळत । भारुचन केलें र्ुंर् जीवाला ॥ १ ॥
हं सवी फसवी नटवी र्ाया । शोभत बाई ज्यािी त्याला ॥ २ ॥
बांधुचन नजरा जादू र्ारा । दाखचवतां हा खेळ कुणाला ॥ ३ ॥
(२५)
ितुरा िातुरी । तुर्िी न्यारी । भुलावणी खरीखु री ॥
पचर र्ारी । चजव्हारीं । दु धारी सुरी ॥ धृ॰ ॥
भोळा भाव भुलाया टाकुचनया फांसा।
केला डाव असा अवचित कां हो खासा?
हा दे व पावला आज कुणाच्या नवसा?
रुसला कान्हा काय चजवाच्या रासा?
तुटली सारी कां चदलदारी इतक्यावारी?
(२६)
आतां न करी हा िाळा । टाचक छं द बाळा ॥ धृ॰॥
शास्न्तसुखािी झोप कशािी । भीचत र्जचस ही जािी घाली
आळा ॥ १ ॥ धीर र्ला दे र्ंजुळ नादें । हास परतवी वीरा
चनदु य काळा ॥ २ ॥
(२७)
बोल चब्रजलाला रे कांहीं हं सुनी बोल । भ्यालें जनाला ।
भ्यालें र्नाला । सुटला र्ाझा तोल ॥ धृ॰ ॥ कचर उकर धडपड
रहा र्कनि तूं । हांसुचन चभरचभर वद नयनांनीं । नवलाखािा बोल ॥
(२८)
रणवीर कुर्ारा चनकट चबकट रण हो झचण चसद्ध तया । यदचप
वय न तव, उघचड नयन चनज, हरुचन भया र्ज दे
अभया ॥ धृ॰॥ प्रसंर् घोर पाहु चनया भीत र्ाता । तुझाि
एक धीर चतला आतां । तात तुझे त्यजुचन र्ला दू र जाता ।
प्रभुस्वरूप तूंि जर्ीं, तूंि त्राता ॥

अनु क्रम

(२९)
चघकू जर्चत शतधा शु भयशा । त्या वीरकर्ा या पचर जरी
नरवर कृचत कचरचत अधर्ाधर्ा ॥ धृ॰ ॥ अनाथ अबलाजनालाकर्
छचळतें जें । चशशु वचर शस्र धरुचन जे हृदयीं लवचह न लाजे ।
तचर त्या चधकू ॥ १ ॥

(र्ुंबई १४-५-१९१६)

(३०)
अनु चित विनें ऐशीं । सतीतें व्यथु वदु चन अवर्णुचन चतस
जोचडतसां कां यापचर पातकराशी ॥ धृ॰ ॥ पचतव्रते च्या र्ंर्लधार्ा ।
पचतव्रते च्या शु भ नार्ा । अभद्रविनीं चवषसर् चवषर्ा । चवडं चबतां
कां जोडोचनया पापासी ॥ १ ॥
(३१)
जडताि र्डे शोभते असा प्रसंर् ये तदा । त्वरा रुिे न तापदा ।
कुलीनतेचस ती कदा ॥ धृ॰ ॥ र्ंद पडत पद तरी । ओढ चजवा
फार जरी । जड-पदाचह थोर पाकह दाचवती चवषादा ॥ १ ॥
(३२)
र्ार्ु दु जा नि जर्ांत । अतुल पातक ना तरी आतां । घडचवत
चपतरां चनरयपात ॥ धृ॰ ॥ थोर कुलीं जन्र् ज्यास ।
सौख्यले श नाही त्यास । कष्टदशा त्याला । अचशि नचशबाला ।
ना तरी कुल तें चवलया जात ॥ १ ॥

(र्ुंबई, २२-५-१९१६)
(३३)

चनज बाळा रे र्ाणें र्ाते आई । कचर आतां जो जो र्ाई ॥ धृ॰ ॥
तुज जन्र् चदला बाळा त्यांिी स्वारी । लाखांत चशपाई भारी ।
वघ र्दी ही बुरुजांिी तुजभंवती । दर्डांिी त्यांिी छाती॥
कचळकाळाशीं झर्डणार खंबीर । हे तुझेि चहरवे वीर ॥
(िाल) जीवांच्या जळत्या ज्योती । आकाशीं तारा होती ।
र्ोलािी र्ाचणकर्ोतीं ॥ त्या डोळयांनी दे वराय तुज पाही ।

अनु क्रम

कचर आतां जो जो र्ाई ॥ १ ॥ दो चदवसांिी ही दु चनयेिी
वसती । सारखीि असती नसती ॥ तुज ऐसा हा बाळ नऊ
नवसािा । हातिा चक रे जायािा ॥ ऋणानुबंधाच्या तुटल्या
आतां र्ाठी । र्र् कुठल्या भेटीर्ांठीं ॥ (िाल) हें दे वाघरिें
ले णें । नचशबानें दे णें घेणें । कुचणतरी कुणास्तव रडणें । तीं
रडणारीं रडतील घाईघाई । कचर आतां जो जो र्ाई ॥ २ ॥
(३४)
नीज र्ुणी बाळ झणीं शान्त यावरी।
र्ाऊं चकती कुंचठत र्चत नीज झडकरी ॥ १ ॥
हृदयािा केला हो पाळणा नवा ।
बांधाया र्र्ते िा पाश र्र् हवा ।
हृिरंर् हलचव तया करुचन र्ृदुरवा ।

ब्रह्मसर्ुण बाळरूप रर्त अंतरीं ॥ २ ॥
(३५)
चजवास वसुचन हा धाय । दयाघना । घचड घचड छचळत कसा अजुचन
रुजत ना । हृदय कचरल हें काय ॥ धृ॰ ॥ चनककट न तान्हा ।
फुटला स्तकन पान्हा । आतां होई चनरुपाय । नावरे र्ना ॥ १ ॥
(३६)
क्षणैकर्ात्र जचर हे संलग्न जीव झाले । तुटे पचर प्रसंर्ीं संबंध
अचिरकालें ॥ धृ॰ ॥ वसचतस्थल एक तरी असती दशा चवचवध
तयां । चभन्नकायु जीवजात चभन्नर्चतचह जर्तीं या । चखन्नता न
उचित चवरकह, दु जुय जचर र्ाया । फसवीत र्ोहजालें ॥

(३७)
पुण्यर्या तब र्ूर्मत पहातां खचन जी केवल ते जािी ।
इंद्रचह झाचकल नेत्रसहस्र काय कथा र्र् इतरांिी? ॥
दे वी चत्रपुरेश्वरी प्रचतष्ठा कचर कां दे हीं या सािी ।
दशुनर्ात्रें जाळु चन टाकी चवश्वें सारीं पापािीं ॥

अनु क्रम

(र्ुंबई, ५-६-१९१६)

(३८)
प्राणनाश नि पचर जन्र् नवा । या र्रणें चर्ळवी चर्रवी ते कव
जन चदव्य पुण्यप्रभावा ॥ धृ॰ ॥ हतलाभाहु चन त्यार् सुखािा शतपट बरवा ॥
(र्ुंबई, २८-६-१९१६)
(३९)
हृदय काचपतसे तापद वि व्याचप तसें चवष चजवाचस ॥ धृ॰ ॥
दे चव, उदार र्नें दे आज्ञा या जनाचस ॥
(४०)
नाथ भय न राचह । चतळचह कांहीं दु चरत हचरल तो हचर लवलाही ॥ धृ॰॥
साक्ष नदीय पटु चन झचण अंतकर । जचर संकट घन धीर ये तचरचह ॥
(४१)
अभार्ी जीवा शोक आतां पुरे हा ॥ धृ॰ ॥ नचशबीं आलें । त्यापरी झालें ।

र्न कां वृथा हें र्नाशीं झुरे ॥ १ ॥ रडणें हसणें एकि जाणें नातें न आतां जर्ाशीं उरे ॥ २ ॥
(४२)
चनरोप द्यावा आतां बाळा । टाकुचन जाते र्ाता ॥ धृ॰ ॥
र्ाझें र्ाझें म्हणुचन आजवर जें ले णें ल्यालें ।
बाळ र्ुणािें हाय कुणािें आज परी तें झालें ॥ १ ॥
हे तारांनो उिंबळूं द्या करुणारसरंर्ा ।
अखंड वाहो नवते जाच्या पुण्याईिी र्ंर्ा ॥ २ ॥
घटकेिा संसार संपला लटका ठावचठकाणा ।
वनदे वींनो पदरीं घ्या हा र्ाझा राजस राणा ॥ ३ ॥
अनाथ दु बळा दे ह पडे हा आई नाहीं त्याला ।
फुलत्या फुलवंतीिी यावर र्ायापांखर घाला ॥ ४ ॥
भुतें जार्तां उठतां दिकुचन हृदयींिा हा ठे वा ।
काळया रातीं चजत्या फुलांिा खडा पहारा ठे वा ॥ ५ ॥
कळतें तुम्हां सारें कांहीं अहां फुलांच्या र्ाता ।
लोभ असूं द्या इथून पुढतीं बोलत नाहीं आतां ॥ ६ ॥

अनु क्रम

(४३)
घडे नाथा प्रर्ाद जरी आतां क्षर्ाि तरी हो तया । झुरे दे ह
म्हणुचनयां नु रे धीरि हृदया । हा जीव शरण िरणीं या ।
भ्रर्ुचनया दर्ुचनया श्रर्ुचनया ॥ धृ॰॥ हा सतत असो प्रेर्भर
असा । शु भ आनंदलाभ तसा हा । दासी सदािी करी यािना ।
प्राण पहा वाही । अिल करुचन र्चत पचद सदया । तचर दया । करुचनया ॥
(४४)
हे प्रभुवर धृचतबल चवतरी लोकीं त्यार्ास्तव खरतर । सुखी तरी चवचहत
शु भसर्या ॥ धृ॰ ॥ आयावतीं आया । र्ान्य र्णाया । दे नयपर सुर्चत
पुरुषां । चवनचवत सचवनय ॥

❧❧❧

भावबंधन
(१)
कचर नचति ही स्तवनधी । प्रभुवर र्ौनर्यचि पकद । विनें स्तवना
क्षय ना साधी । चदव्य चवतचरसी सहज सुर्ुणर्ण र्ूढ र्नु जहृकद ॥ धृ॰॥
करावया प्रकट तया । शु भदा अघसंघा । चनर्मर्चस जचर वाटे खर आधीं ॥
(२)
स्वजनकृचतिे र्ुरु दोष झाकुनीयां
घेचत र्ुण लव जे र्ोड र्ानु नीयां
कृतज्ञत्वें त्यां नर्न अष्ट अंर्ीं
र्हाराष्ट्राच्या रचसक जनांलार्ी ॥
(३)
कृपाचि ज्यांिी कारण केवळ र्र् पार्रविनातें ।
वंदुचन त्या श्रीपादपदांप्रकत याया यश कायातें ।
नवनाटकरिना । सादर कचरतों रचसकजनां ॥

अनु क्रम

(४)
कचर र्ोहवश ना कसा । हा । नवकाव्यार्र् रचसकर्ानसा ॥ धृ॰ ॥
रर्चव र्ुकख न त्या वरुचन र्ुखरता । शर्चव न सुरसें कवण रसरता । हृदयचपपासा ॥
(५)

कचठण कचठण कचठण चकती पुरुषहृदय बाई । स्त्रीजातीप्रचत
झटता अंत कळत नाहीं ॥ धृ॰ ॥ रंर्ुचन रंर्ांत र्धुर र्धुर बोलती ।
हसत हसत फसवुचन हृदबंध जोचडती । हृदयांिा सुंदरसा र्ोफ
र्ुंचफती । पदर पदर पचर शेवकट तुटत तुटत जाई ॥
(६)
चवनचत अंचतर् असे ईशवर तव पदा ॥ धृ॰ ॥

भाकल र्र् रे चखला । अचखल सुखले ख जो ।

अंचकत प्रीचतच्या िरणतकल कचर सदा ॥ १ ॥
दु ःख खरतर चवतचर । प्रभुवरा र्र् चशरीं ।
दे इ इजसी परी । सकल सुख-संपदा ॥ २ ॥
(७)
र्ोह नसावा । त्यार् ठसावा । भावचह हृदकय चवरावा ॥ धृ॰ ॥
आशार्य हें । स्वप्नचि आहे । हा भचव अनु भव यावा ॥ १ ॥
जीव चनदानीं । नयनजलांनीं । ब्रह्मापुणचि करावा ॥ २ ॥
(८)
रर्ते सहवासें प्रीचत चवलासीं । पचर चवरहें येत भरासी ॥ धृ॰ ॥
िर्के रचवते जें हीरशलाका । घन चतर्रीं द्युचत पचर अचधका ॥
तळपे चकरणीं त्या कांिचह तैशी । तचर् चवसरे पचर ते जासी ॥
चर्थया प्रीतीच्या िंिल जाचत । चवस्र्रणें पावचत चवरचत ॥
(९)

शांत र्चन या । न धचर ककध दया । न धचर ककध र्ाया ॥ पकद
तुझ्या चवनचत ही । न सचख र्ुख हें ककध पाचह बाई ॥ धृ॰ ॥ ही
कृतान्तािी । चक्रया ज्यािी । सुता त्यािी म्हणुचन यािी ।
न सचख र्ुख हें ककध पाकह बाई ॥

अनु क्रम

(१०)
सुखा पारखा झाला । अभार्ी जो या प्याला ।
भरला का प्रेर्ािा हा चवषारी ऐसा प्याला ॥ धृ॰ ॥
नवरसलीला कोर्ल जाळु चनयाि रस हा भीषण केला ।
हृदयदहन कचर दु रुचनि हा । पळभचर अधकर न जो ठरला ।
❧❧❧
राजसंन्यास
(१)

पांच िंे वींचा पाळणा
र्ुचण बाळ असा जार्चस का रे वांया ।
नीज रे नीज चशवराया ॥ धृ॰ ॥
अपरात्रीिा प्रहर लोटला बाई ।
तचर डोळा लार्त नाहीं ।
हा िालतसे िाळा एकि असला
चतळ उसंत नाहीं चजवाला ॥
चनजवायाला हरला सवु उपाय
जार्ाि तरी चशवराय ॥
िाले ल जार्ता िटका
हा असाि घटका घटका
कुरवाळा ककवा हटका ।
कां कष्टचवशी तुझी सावळी काया
नीज रे नीज चशवराया ॥ १
ही शांत चनजे बारा र्ावळ थेट ।
चशवनेरी जु न्नर पेठ ॥
त्या चनजल्या ना तशाि घाटाखाली ।
कोकणच्या िवदा ताली ॥
ये चभववाया बार्ुल तो बघ काळा ।
चकचत बाई काळा काळा ॥
इकडे तो चसचद्द जर्ान ।
तो चतकडे अफझुलखान ।
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पचलकडे र्ुलुखर्ैदान ।
हे आले रे तुजला बाळ धराया
नीज रे नीज चशवराया ॥ २ ॥
(२)
तो एकि प्यारा बोल । र्नीं या खोल । जाउनी बसला
हृदयावर कायर् ठसला ॥ १ ॥

लाखािें ज्यािें र्ोल । असा तो बोल । बोल या काळा ।
शोभलीस राजसबाळा ॥ २ ॥

तो डावा डोळा - अहा । पुन्हा हा पहा । झाकला अरधा ।
कचर चजवास र्ोहनबाधा ॥ ३ ॥

चभवईिी चतरपी तऱहा । र्ुरडु नी जरा । त्यावरी ढळली ।
टोंकाशीं कांहीं िळली ॥ ४ ॥

हं सतांना थोडें कुठें । र्ाल तो उठे । आचण त्या र्ारें ।
चनपजली र्जा परभारें ॥ ५ ॥

त्या रे घा चिर्ण्या भल्या । तोंि उर्टल्या । तीन कीं दोन ।
डोळयािा साधुचन कोन ॥ ६ ॥

तो भरून आला ऊर । रंर्रसपूर । िालला श्वासें ।
ओंठावर अडलें हासें ॥ ७ ॥

भयभीत नवा आनंद । पदर बेबंद । कंप कचटबंधा ।

चजव झाला अरधा अरधा ॥ ८ ॥

नवतीिी राजस लाज । र्ुलाबी साज । और तो कांहीं ।
र्ालांवर िढवी दोहीं ॥ ९ ॥

थरथरत्या ओंठावरी । प्रीत बावरी । बोल तो टाकी ।
नजरे िा पडदा झांकी ॥ १० ॥

तो एकि प्यारा बोल । चजवािें र्ोल । घेउनी चफरुनी ।
एकदा ऐकवा कानीं ॥ ११ ॥
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(३)
अडला रायर्डींिा राणा । पडला आज चशपाईबाणा ।
दया राजवटी त्या रानवटीपचर जाणा ।

जन अवघे उघडे , नाहीं ठावचठकाणा ॥ १ ॥
बारा र्ावळ एकि दै ना । िवदा ताल कोंकणीं रै ना ।
र्र्नांत झांचकती दे वदे वता नैनां ।

रानांतचह प्याला शेंदुर राघूर्न
ै ा॥२॥
(४)
चनघते घेऊचन तुर्च्या नांवा ।
दे वा चशवनेरीच्या चशवा ॥
जचर करीन सोबत भ्याल्या चजवा
पदराखाकल चिर्ुकला चदवा ॥
झड घाचल तचर कसा वारा उजवा-डावा ।
घ्या सांभाळु चन, हा न्या आशेच्या र्ांवा ॥
(५)
आजवचर पाहु चन वाट सुंदरा दे ह चक रे झाला ॥ चजवलर्ा रे
डोळयांत प्राण बघ उरला ॥

भरास आला खेळ–जाब हा कोचण तचर उकला ।
र्ाझाि डाव कां हु कला? ॥

पुरती झाली सांज, कळप हा चवसांवत बसला ।
तो कचर कुचणकडे फसला? ॥

घकर घकर िाले थाट दे वावर फुलवरा कसला िढला ।
हा एक हार कां पडला ? ॥

बहरुचन आला बार्, िहु ं कडे रंर्ास झुकला
र्ाझाि र्ोर्रा सुकला ॥

(िाल) कां पाचडचस दे वा, वज्रिुड्याला तडा?
कुचणकडे उडाला र्ुचद्रकेंतला खडा?

हरपला र्चणि, र्र् उदास नाचर्णफडा ।
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धरुचन भरंवसा जीव ज्यावरकत आजवर ठरला?

चजवलर्ा रे , तो आज वायदा सरला । १
(६)

का सख्या चशणचवशी अशी । आपुली दासी ।
र्न होत कहपुटी; तसा शीण जीवासी ।
तो तुझ्या र्ुखींिा बोल पडू ं दे राया
पसरीन चजवािें जाळें त्याचस झे लाया ॥ धृ॰॥
फुलवंती राजसबाळी । चतिा तूं र्ाळी ।
चजवलर्ा, तीनही काळीं ।
ही र्ाळ धरा हृदयाशीं । वहा दे वासी ।
परवा न सख्या आम्हांसी ।
दे हािी नाहीं र्ाया । चजवाच्या राया ।
चशवर्ंर्ा तुर्िी छाया ।
करुचनया र्नािा रर्णा । अहो भर्वाना ।
लु टवा या पंिप्राणां ।
तो बोल एकदां बोल, वाहते आणा ।
तूं सुखी तरी सुख र्जला– हा एकि बाणा ॥ १ ॥
(७)
साजचण बाई । सजवी र्जचस कचर घाई ।
लचर्नघचड जाई । वेळ आली भरा
दे व आले घरा । करी ितुराई ॥ १ ॥
साजचण बाई । नटु चन थटु चन लवलाही ।
चनघतें अर्ाई । राजराजेश्वरा ।
जवकळ या हो जरा । बचघन र्ुख कांहीं ॥ २ ॥
साजचण बाई । िपळ पळत र्न पाही ।
जवकळ नि राही । र्ंर्लािे सडे ।
टाचक िोंहीकडे । दाचव नवलाई ॥ ३ ॥

अनु क्रम

पहरहशष्ट : २
[टीप– या पचरचशष्टांतील कचवता ‘सर्ीक्षक’ र्ाचसकाच्या र्डकरी चवशेषांकांत फेब्रुवारी १९४४ र्ध्ये

प्रचसद्ध झाल्या होत्या.]

१. झडहपला घाहरनें िार !
[स्वर्ीय सुखाच्या पचहल्या रात्रीनंतर दु सऱया चदवशीं सकाळीं नववधू आपल्या र्ैचत्रणीशीं असेंि

चहतर्ुज करीत असेल काय?]

चवरे जकळ र्ार । झडचपला घाचरनें हार?
र्ेल्या रात्रीं खेळत होती,

र्ालीं नयनीं हृदयावरती,
नाित रोर्ारोर्ाभंवती,

सखे, ती लाज! कुचणकडे पळाली आज?
तुटुनी ज्यािें बंधन बाई,

ले श न बालपणािा राही,

पडलें थोरपणाच्या डोहीं,

लज्जाजाल । हरपलें कालच्या काल!

लाजचव स्र्ृचत ही ज्या रात्रीिी,
नु सत्या कल्पनेंत चित्रींिी,

हरुनी लज्जा र्ाझ्या र्कनिी,

रात्र ती र्े ली । हें काय करोनी र्ेली?

टीप —[ ‘पुण्यप्रभावां’तील कांही पदांच्या खाली ले खनकाल चदला आहे तो अस्सल कार्दपत्रांच्या आधाराने चदला आहे . —संपादक.]
डोळा चभडतां त्या डोळयाला,
रंर्चव बघतां बघतां र्ाला,
रोर्ांिाच्या कांट्यावरला,

सदािा ताजा । कुचण र्ुलाब नेला र्ाझा?
थरथर नाित हृदयाभंवतीं,
लावी नजरचह पायावरती,

चखळवी जाकर्ि भारुचन र्ज ती,

कुठें र् आज । िोरट्या र्नािी लाज?
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रात्रीं होतें अजाण पोर,

एका रात्रींत झालें थोर,
र्ाझ्या बाळपणािे िोर,

बाई फार, नवलािे जादू र्ार!

हांसत हांसत र्ंचदकर आले ,
बाई र्ी तर फिर झालें ,

हृदयावांिुन कांकह न हाले ,

िाले श्वास । हालवी फार हृदयास!

र्ाकल, नयनीं ओठांवरतीं,

नािे र्ुक्या प्रीचतिी भरती,

िर्कचत धर्ुकबदु तनु भव
ं तीं

नव लाखािी । लाज ती नव्या नवसािी!
लबाड हासूं फसवें तसलें ,
र्ाझ्या ओंठावरतीं बसलें ,
बाई तयानेंि र्ी फसलें ,

कसें हें झालें । र्ी बाळपणाला र्ुकलें ।
नयनीं चकरणांिे जे भाले ,

र्ृदु पचर ते ही चनदु य झाले ,

लार्ुचन जखर्ा र्ालचह न्हाले ,

झाले लाल । लज्जेिा प्रातःकाल !

अघचटत जादू केली बाई,

त्यांिे त्यासचह भान न राही,
बघतां बघतां होउचन जाई,

कांहींच्या कांही । र्ज र्ाझें कळलें नाहीं!
ओठा ओठ लार्ल्या काळीं;

चर्टल्या नयनीं रात्र पसरली,

फुलत्या वदनीं सकाळ आली,

रंर्ली फार । र्ालावर ऐन दु पार!

२. हनिंप य िंे वीस—
हृदयशारदे ! चनदु य दे वी! ठे व र्नीं खोंल,
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❧❧❧

प्रेर्शरांनीं र्रणारािे शेवटिे बोल!
नवकवनािी अफू खाऊनी र्ुंर्ि होतों र्ी,
बेसावध टाचकलास वेड्या प्रेर्ाच्या होर्ीं!
र्ाचरलें स जैं चनजनयनांच्या चकरणांिे भाले ,
र्ुंर् र्नाला िैतन्यािें सौख्य तदा झालें !
ठाऊक नव्हतें पचर र्ज जेव्हां भेचदत तीं र्ेलीं
टोकें त्यािीं प्रेर्चवषांनीं होतीं चभजले लीं!
झरत िाललें हृदय सारखे प्रेर्चवषें न्हालें ,
नैराश्यािा धक्का बसुनी र्र्े ठार झालें !
नयनशरांनीं र्र् हृदयाच्या बघ किघ्या केल्या,
फुटलें तुटलें सांचधतात त्या आशाही र्े ल्या!
चिरचवरहाच्या तापानें त्या चवलयातें नेल्या,
रंर्च्छायाही किघ्यांच्या पार उडु चन र्ेल्या!
र्े लेल्यां आशांिी फासुचन राखचि चनजीव!
पांघरतो हृदयाच्या किध्या हा वेडा जीव!
बडबडतो वाटे ल र्ना तें प्रेर्चवषें भकला,
ज्या त्या वस्तूर्ध्यें चदससी वेड्या डोळयाला!
या वेड्याला हासतात बघ हे सारे लोक
हं सोत- पचर र्र् का उरतो हा वेड्या र्कन शोक?
चनदु य दे वी, हाय! चकती हा केला अचविार,
हृदयर्ंचदरा र्ोडू चन केलें प्रेर्ाला ठार!
नयनशरांनीं कचरतां तुकडे र्ाझ्या प्रेर्ािे,
अश्रुरूप नयनांतुचन वाहे रक्त पहा त्यािें!
प्रेर्चवषानें रक्त करपतां चनःश्वासासरशीं
धर्धर्ीत ही वाफ पसरते चर्ळते वाऱयाशीं!
त्या वाऱयानें भोवतालिें जर् हें होरपळे ,
सजीव होतें काल र्ला तें जळे आज सर्ळें !
हे राखेिें चित्र जसेंच्या तसें पहा त्यािें!
वस्तुवस्तुला घ्याया बघतां राख करीं नािे!
चनदु य दे वी, हसतां हसतां केलें हें काय?
आर् लार्ली जर्ास र्ाझ्या, चवश्व लया जाय!
कोर्ल बाला सौंदयािी प्रेर्ािी खाण,
जाणुचन हृदयीं झे लुचन घे र्ी तुझे नयनबाण!
प्रेर्यािना कचरतां दे शी हातचह हातांत
र्र्लें नव्हतें की तूं करचशल असा पुढें घात!
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त्या हृदयािी र्ाती र्ाती यापचर केलीस,
कल्पनेंत र्र् चशरून आतां पाहत बसलीस!
कां हं ससी चनदु ये, दाबुनी प्रीचत अशी फसवी?
तव शकर र्रणारांिी तळर्ळ काय तुला हं सवी?
करकर्ळांिीं दळें दळांशीं लाचवतांि अंर्,
सवुस्वाच्या भेटीिा तो र्र्े पूवुरंर्!
प्रेर्ांधािा पचर चवश्वासें धरुचन असा हात,
टाचकलें स त्या नैराश्याच्या भयाण डोहांत!
प्रेर्यािना पचरसुचन हं सचलस र्ालींच्या र्ालीं
हृदयाच्या रंर्ािी आली र्ालावर लाली!
भाचव भाग्यसूयािी र्ाझ्या उषाि ती र्र्ली,
हाय! चनराशारात्रीिी या पचर संध्या ठरली!
भचवष्ट्यकाळार्धून र्ाझ्या चदवस पळालाि!
काळया रात्रीं काळोखािा अखंड हा नाि!
आर् लार्तां हृदया चनघती चनःश्वासें ज्वाला,
तापुचन लार्े काळोखािा रस उकळायाला!
जळत्या जर्ांतलीं प्रेर्ािीं भूतें हीं सारीं,
रसरसले ल्या काळोखार्कध भाजतात भारी!
ऐक तयाच्या अखेरच्या या भयाण कककाळया,
बचहरें होतें अंर्चि सारें बसती कानठळया!
प्रेर्चह र्ाझें या हृदयींच्या स्र्शानांत जळतां,
हें स्र्रणािें भूत नाितें त्या जार्ीं आतां!
झाला र्ाझ्या भोंवतालच्या चवश्वािा जाळ,
त्या राखेवर नािाया र्ी झालों वेताळ!
चजथें चजथें ही पडते र्ाझी सैतानी दृचष्ट,
कांहींच्या कांहीि होतसे चतथें चतथें सृचष्ट!
रम्य िंचद्रका करपुचन होतो चतिाचह काळोख,
आनंदाच्या या नजरे नें होत र्हाशोक!
जळती तारा, फुलें करपतीं, काय कथा यांिी?
चनष्ट्प्रेर्ानें राख जाहली श्रीजर्दीशािी!
आर् भडका हृदयार्धला ईश्वरही र्े ला,
चनदु य दे वी, खेळ एवढा पहा तूंि केला!
ही हृदयािी आर् भडकती जरा चवझायाला,
अश्रुजळांिा सर्ुद्र चर्चळला तरी न तो पुरला!
तुझा पूणु र्ुखिंद्र पाहु नी हृदयसार्राला,
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पूणानंदें भरती आली पूणु पौर्मणर्े ला!
पचर तो चनदु य िंद्र न आतां कचरत रम्य हास्या,
नैराश्याच्या काळोखािी आज अर्ावास्या!
खळबळु नी हें आलें दु प्पट उधाण दचरयाला,
चिरचवरहािा वडवानलही आज उिंबळला!
काळोखािा अफाट दचरया आकाशीं वरतीं,
काळया पाण्यािा हा दचरया हृदयाच्या भंवतीं!
इकडे दचरया— चतकडे दचरया; कोण र्ूळ काया
कोण कुणािी छाया; खेळे लपंडाव र्ाया!
चवरहाग्नीनें हीं पाण्यािीं चवश्वें सळसळतीं,
दोन्ही दचरयांर्धल्या लाटा धडाधडा जळती!
एकर्े चकवर आदळतांना ककवा जळतांना,
त्या लाटांतुचन भीषणते च्या चनघती या ताना!
झंझावातावरतीं त्यांिा नाद असा नािे
सुरार्ार्ुनी सूर उसळती र्ाझ्या कवनािे!
असलीं कवनें र्ातां र्ातां चनराशांधकारीं,
अधार्ेला येऊन पडलों र्रणाच्या दारीं!
तुझा चवषारी घाव यापरी अपुताि राही,
सुख तर नाहीं– नसो, परी हा जीवचह नि जाई!
टाक कवषारी नजर जराशी पुन्हां एकदांिपुन्हां एकदां–पुन्हां चवषारी बाणांिा नाि!
काळर्ुखीं दे लोटु चन! झालों बहु कासावीस!
हीि चवनवणी तुझ्यासारख्या चनदु य दे वीस!
तुफान दचरया असा तयाच्या हलकल्लोळांत,
र्रणकाळिीं र्ाणीं असलीं बसलों र्ी र्ात!
ये; कां लाचवचस उचशर; एकदां कचर पुरता ठार!
चनज भक्ताच्या हत्येिी तर हौस तुला फार!
❧❧❧

३. शेवटची कहविा
[शेवटिी कचवता! र्ाझी शेवटिी कचवता! चतला प्रस्तावना काय चलहू ं? कचवता! उद्यांिी अनाथ

कचवतादे वी—दे चव, तूंि काय चलहावयािे तें चलही! ]

शांत शांत दशचदशा, शांतवा तुर्िे दशभार्,
शांत जरा व्हा सुरासुरांनो, सकळ र्हाभार्!
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अवकाशांचतल वायुसार्रा, लाटा कचर बंद,
जलिक्रा, तव चफरत्या झुळुकी ठे व जरा बंद!
दे वदू त हो पाउल वाजवुं नका, व्हाि शांत!
भूतांनो, क्षण बंद करा हा तुर्िा आकांत!
प्रकाशांतल्या अणुरेणुंनो, बंद करा नाि!
काळोखाच्या रजःकणांनो करा सहन जाि!
नका सळसळूं दे ऊं तरु हो, तुर्च्या पानांना,
श्वासचह सोडु ं न द्या लचतकंनो, कोर्ल कुसुर्ांना!
फुलत्या कचलकांनो, ठे वा र् स्तब्ध हृदयपात्र,
अधीं उघडीं तोंडें तशींि ठे वा क्षणर्ात्र!
नक्षत्रांनो, िर्केिी ही नकोि िाहू ल,
काळा, पळत्या क्षणाक्षणािें थांबचव पाऊल!
हृदया, धडधड कचरशी कां रे , तूंि कसें चफरशी?
कोंड झाचल तचर, जीवा धडपड करी र्ुळीं न अशी!
र्हाभार् हो, या आज्ञेिा र्ानुं नका रार्,
आज्ञा नि ही परी करपल्या आशेिी आर्!
स्वप्नार्धल्या स्वप्नांतचह र्ज येत काळझोंप,
म्हणुनी हृदयांतुनी उपचटतो नवलािें रोप!
रार् नका धरुं हतभाग्यािा ऐकुचन आकांत,
शांत शांत पचर चजकडे चतकडे व्हा सारें शांत!
वाहू ं द्या हा र्र् कचवते िा प्रवाह शेवटिा,
ऐकंू द्या हा चतजला र्ाझा चनरोप शेवटिा!
ऐचकलें स ना— दे चव, काय हें , कसला हा पूर?
रडशी कां वद, तुझें हृदयही झालें का िूर?
होय दे वते , कचवते, कचरतों र्ीि तुझा घात,
हा र्ातेच्या पहा र्ळयावर बाळािा हात!
सावध सावध दे चव शारदे , क्षणभर दे कान,
िरािरांनो, चनरोप ऐका, व्हाि सवधान!
र्ा चवहर्ांनो, कवीश्वरांनो, र्र्नर्ायकांनो!
हं सा र्ुलांनो, हं सा फुलांनो, हं सा तारकांनो!
ऐकत नाहीं र्ी त्या तुर्च्या र्ादक र्ुरलीला,
पाहत नाहीं सौंदयाच्या र्ोहकतर लीला!
कुंदलते, कचर कुंदकळयांनीं हं सुनी उपहास,
र्ड्या र्ुलाबा, झाडावरकति हवा तसा हांस!
र्ार भरारी र्रुडा, र्र्नीं; र्ी येति नाहीं,
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हे प्रचतभेिे पंख काचपतों र्ाझ्या हातांहीं!
िर्क सारखी इकडु न चतकडे तूं िंिल चबजली,
स्स्थरावली कल्पना जार्च्या जार्ीं ती चथजली!
फूलपांखरा, तुझी तरलता फुलांफुलांवरतीं—
नािूं दे ; पचर तरळ र्ना र्ी चखचळलें जड जर्तीं!
खु शाल आम्रा, र्ज र्दनािे पुष्ट्पबाण र्ार,
ही सोनेरी ढाल रुप्यािी हातीं तरवार!
आईच्या र्ांडीवर पाहु चन र्े लेलें र्ूल,
पडावयािी नाहीं आतां र्र् चििां भूल!
नवयुवतींच्या नेत्रचकरकण कुचण जचर केली जाळीं,
तोचडन तचर र्ी क्षणाधीत तीं सारीं या काळीं!
राधारर्णा श्रीकृष्ट्णा, तूं बंद करी र्ुरली,
र्कनिी र्नांत चजरचवन इच्छा जी उरलीसुरली!
कलर्ीसाठीं कुणी धांवला जरी तुरेवाला,
लार्ाबांधा तुटला आतां, सलार् हा त्याला!
र्ज चरझवाया काचलदास वा येऊं द्या बाण,
नीरसतेिें चिलखत कचर र्न अभेद्य पाषाण
(अपूणु)
❧❧❧

४. जु न्या प्रेमास
प्रेर्ािीं भाषणें पचरसतां ककवा वदतां तचद्वषयीं,
तुझी स्र्ृचत क्षणर्ात्र होत र्ज, लहरी लाजचव जी हृदयीं!
तुटला आतां ऋणानु बध
ं चि—— कुणी कुणािें जचर नाहीं,
तरी न चवसरे जीव— आपुलें र्ूढ असें जें र्कन कांहीं!
रचवचकरणानें कर्ल चवकसलें — कधीं कुठें तचर केव्हांही!
चकरण र्रे तें-कर्लचह नाहीं- पचर झालों तें नि “नाहीं?”
जें झालें तें चित्रर्ुप्तही चलहू न ठे वी स्वर्ांत,
स्वच्छं दािी जी दे वी ती जलवंती ही तें र्ात!
नवीं बंधनें तुला लाभलीं— आचण लाभचतल तशीं र्ला,
परंतु र्ेली पचहली प्रीचत— प्रीती प्रचतपद िंद्रकला!
व्यवहारािी बुचद्ध र्न्र्ना तुजपासुचन ओढु चन नेई,
र्चदरे िी ही भ्रष्ट चदव्यता स्वतंत्रता र्जला दे ई!
प्रेर्ािें तें िचरत्र जेव्हां आम्ही िालूं केलें ,
आम्ही रडलों— जर् हं सलें - पचर जें झालें तें झालें !
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❧❧❧

५. िाय िाय !
(‘वाग्वैजयंती’ ितुथावृचि–पान २२३ वर र्ोकवदाग्रजांिी ‘हाय हाय !’ ही कचवता छापले ली आहे .

चतच्यांत िोवीस कडवीं आहे त. तथाचप र्ूळ हस्तचलचखतार्ध्यें अचधक कडवीं आहे त. तीं उरले लीं

अप्रकाचशत कडवीं येथे चदलीं आहे त. हीं कडवीं र्ूळ प्रकाचशत कचवते बरोबरि वािावींत म्हणजे अचधक
अथुबोध होईल.)

इथें टाकुनी र्ला नजरही िहू ं कडे चफरते,
चदसतें चततकें र्ला चर्ळे ना, नको तेंि चर्ळतें !
चनःश्वासािें जीवन सारें ; आशेिी दृचष्ट,
हाय हाय, ही येत कपाळीं र्नांतली सृचष्ट !
र्ला नकोसा र्ी, तो असतो चनत्य र्ला र्ीि,
क्षणोक्षणीं उं िावत नभ कीं भूचर् होत नीि !
दे वा दे वा, खेळ असा हा र्ांचडलास काय,
र्नांतला हा कैदी कचरतो सदा हाय हाय !
पळत्यासह ककध पळतें र्न ककध उडत्यासह उडतें,
ककध आकाशार्ार्ें दडतें, सार्कर ककध बुडतें !
कोण तयाला चतथून र्ार्ें ओढु चन आणीत?
पुन्हां कोंचडते या दे हाच्या असल्या घाणींत?
कीं वाऱयाच्या दोऱयासंर्ें वरतीं उडवाया,
जीव र्नािा पतंर् उडवी चफरुनी ओढाया !
तोड तोड त्या दोऱया दे वा, र्न तचर जाऊं दे ,
जीव र्रूं दे , दे ह जळूं दे , कांहीं होऊं दे !
एका अंशािी तचर आशा पूणु करायास,
उरल्या सुरल्या र्ाझ्या दे वा, कचर सत्यानाश!
चफरता चफरता, पुरा लहचरिा, स्वैर चवश्वर्ार्ी,
जाग्या स्वप्नार्धला र्ाझा दाखचव र्जला र्ी !
खरें चवश्व हें टाक जाळु नी, स्वप्नसृचष्ट दे ई,
चर्टल्या डोळया चदसे तेंि दे ; चदसणारें घेई !
वस्तुवस्तुिा नाद चनपजुनी वाऱयावर पळतो,
पळतां पळयां दू रदू र र्र् कुणीकडे जातो,
अट्टाहासें ओरडतां र्ज चवरून जाऊं दे .
नादरूप र्ज त्या नादासह झुकून वाहू ं दे ,
रचवतापानें जलकबदूंिी चवरल हवा होते,
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कुणीकडे ती पळते यािा चविार र्न कचरतें!
संतापानें या दे हािें अश्रुि होऊं दे ,
अश्रुजलाच्या हवेंत र्जला चफरून घेऊं दे !
बघतां वारा, बघतां तारा, हें सारे कांहीं
या र्ाझ्या दे हािे कांहीं कसें होत नाहीं!
कराि र्जला र्हाकवीिी कल्पनाि अथवा,
त्याच्या प्रचतभेवरतीं र्जला दे टाकुनी दे वा!
दु दैव्यािें सुदैव कचर, जें पळे सदा दू र,
चनराश र्कनिें स्वप्न र्ला वा र्ाचझि हु रहू र!
भाव कुणािा, कचर र्ज अथवा कोणािी आशा
उं ि उं ि ती जाइल तोडु चन बंधाच्या पाशा!
कुणा र्ुलाच्या र्नांतली र्ज कचर बा चजज्ञासा,
ज्या त्या वस्तूवर खेळं ू दे र्ायार्य भासा!
ज्या रर्णीिा नाथ न कळतां चिरनष्टचि झाला,
चतच्या र्नािी प्रेर्ाशा तचर कचर दे वा र्जला!
अशक्य असतें, अतक्यु असतें, अनंत जें असतें,
त्याच्या त्याच्या पलीकडे ही ती आशा जाते!
त्या आशेच्या रूपानें तचर चफरून घेईन,
अर्याद चवश्वाला वळसा घालु चन येईन!
काय दया तुज नाहीं ककवा असचस फार दू र!
शस्क्त धाचडसी चतिा होतसे म्हणूनी कीं िूर!
शस्क्त र्ला धाचडशी दु रूनी ती चवरुनी जाते,
र्ाझ्या जवळीं येतां येतां इच्छार्य होते!
ती इच्छा र्र् र्नीं सारखी लावी हु रहू र,
त्या शक्तीिा जळत्या हृदयीं कीं होई धूर!
शस्क्तहीनता चदली का अशी, असल्या इच्छा का?
अनोळखीला उच्छृंखल र्न र्ाचरत कां हाका ?
बघुचन चबजेच्या नव्या वांकड्या अंधुक िंद्राला,
वाटे त्यािी करून द्यावी होडी जीवाला!
बसून तीवर टाकुचन र्ार्ें भचवष्ट्यकाळाला
चदर्ंकत जें जें, अनंत जें जें, हु डकावें त्याला!
❧❧❧
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६. कथाशेष
[या नांवािें एक प्रेर्चनराशापूणु खंडकाव्य चलचहण्यािें र्डकऱयांच्या र्नांत असावें]

उपोद्घाि
दे हाभंवतीं अंधारािी अधी काळी छाया,
व्याचप चजवाला आठवणीिी अंधुक उदास र्ाया!
उदास संध्याकाळ; भोवतीं वारा वाहे कुंद,
िढे शाचहरी शराब; झाला ‘र्ोकवदाग्रज’धुंद!
एक र्नाच्या र्रजीसाठीं प्रीतीिा इचतहास
चलहू न ठे चवला, रचसक वािका, खु शाल त्याला हांस!
प्रेर्कथा ही ऐकायाला नको चरकार्ा कान,
ज्यािी त्याला दस लाखािी र्ुक्या र्नािी तान!

संहिंग्ध व्यग्क्ि
पुढें लकाकत वाजत र्ाजत आला पाउसकाळ,
चहरवळले त्या काळीं सर्ळे चर्रजर्ळयािे र्ाळ!
नाि परोपचर कचर चबजलीिी वर लखलखती घाई,
भीतीनें डोळयांत तुझ्याही खेळे ती िपळाई!
शीतल जलकण तनु वचर उडवी शीतवात चनजरंर्,ें
ककचित् चभजलीं, र्ारठलीं हीं अपुलीं चवव्हळ अंर्ें
चनकट, चनकटतर सरलों—न कळत अंतर चवलया र्ेलें.
उष्ट्ण श्वासें परस्परांिें शीत चनवारण केलें !
स्त्रीसहजा संकोिवृचि ही कोर्ल चततकी क्रूर,
प्रसंर् साधुचन करी चवरस र्र् लाचव पुढें हु रहु र!
िुकल्या चििा िटपट लार्े, हृदय संशयें हालें ,
सीर्ारे षा चनरचखल्या न तों इंद्रिाप र्ावळलें !
पुन्हा र्नाच्या जर्ांत आली चकतीकदा ती वेळ,
एकसारखा करी आपुला झाला चततका खेळ!
झालें असतें काय दु जा क्षणीं नव त्यािी जाणीव,
अवघड कोडें हु डकायातें कचरत धडपड जीव!
क्षणचि आणखी एक, शब्द वा एक, एक दृक्पात,
जरी लाभतां तचर हा िुकता असा र्नािा घात!
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उं ि पठारावरी धांवतां फूलपांखरार्ार्ें,
हात सरकला पुढें—अरे रे –पंखचह हाता लार्े.
तोंि ते थुचन कडा लार्ला—तें सरतें पाऊल,
वरुचन तरळतें फूलपाखरूं पाडी दृचष्टला भूल,
अधांतरीं तें चभरचभरतें र्र्—अंतर नसता फार,
जडावले ल्या चजवास भासे पचर ते नानाकार!
चनःश्वासाच्या लहरीवरतीं दू र तरंर्त जाई,
उदास ओसाडीि पुढें ती वरतीं खालीं पाही!
(अपूणु)
❧❧❧

७. अनं िाचे सूर
र्ाण्यािा पाहु चन जलसा
र्न रर्लें नाहीं सहसा!
र्ोड सुरावट र्ायक ते,
र्ातां डु लती आयकते;
तालसुरांहीं ती चर्ळणी,
र्ुंर्ुचनया र्ेले कोणी;
परंतु र्ाझें र्न न वळे
कां र्ाझें र्जला न कळे !
सातसूर चर्सळु चन नादीं,
तानांिी झाली र्रदी
चभन्नत्वा येई ऊत,
नादािें नािें भूत!
*

*

*

जनसंर्दा पहावया,
र्ेलों र्ी र्ज चवसराया,
चभन्न दे श, भाषा चभन्न
कृचत्रर्ेंि सृष्टी चछन्न,
कंटाळा आला पुरता,
ते थुचनही झालों सरता
(अपूणु)
❧❧❧
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८. काव्याबद्दल
धचनक जनांच्या तनु वचर रत्नें नु सतीं बसतात
ककवच्या हृदयीं प्रभा पाहु नी पचर तीं हं सतात!
*

*

*

ही अनवद्या, दे वी आद्या हीि अनंता ही,
चिरकालािी सर्काला ही स्वसा काय नाहीं?
वाहत जें जें पात्र सारखें एक अनंतािें,
कालकवन हें दोरंर्ािें दोन ओघ त्यािे!
चत्रकाळ यर्ुना कृष्ट्ण जलािी धवल कवनर्ंर्ा,
उधचळत जाती एक सारख्या हृिरंर्रंर्ा!
ब्रह्मतटावर नौका एकचि ही धडकायािी,
चिरंतनावर ध्वजा एवढी ही फडकायािी!
(अपूणु)
❧❧❧

९. एका हमिास
स्वस्त तुम्हांतें, चर्त्रा, –वदते सहज अशी वािा—
द्या र्ज हा अचधकार तुम्हांला ‘चर्त्र’ म्हणायािा * [ काचशनाथ रघुनाथ चर्त्र]
चर्त्र कृपेनें चर्त्रलाभ हा झाला र्ज तुर्िा
चकती वाढला तुर्िा पचरिय एकचि चदवसािा!
थोर र्नाशीं क्षणर्ात्रािा पचरिय वषांिा
क्षण सहवासें ऋणानु बध
ं चह जर्तो कायर्िा!
अल्पकाळ जल वषुचु न सर्यीं र्े घ धन्य होती,
आचण आपुलें नांव कचरचत ना भूभार्ावरतीं!
(अपूणु)
❧❧❧

१० सोडु हन गे ला हप्रयजनका
सोडु चन र्ेला चप्रयजनका, का चप्रयतर् बाले ला?
भलल्या काळीं र्ुहूतु चनिय कां असला केला?
चकचत हौसेनें चववाह कौतुक केलें हो र्ाझें,
—आचण–पुढें पचर कितकनही हें वेडें र्न लाजे!
शु भलग्नािें शु भतर फल नि पाचहलें त ताता,
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कोकण करावें नव्या चजवािें नि कौतुक आतां?
करील त्यािे लाड बहु परी र्ाता–हा हाय—
र्ूर्मत परी ती चदसतां आतां हृदकय बसे घाय!
शु भ सवुस्वा र्ंर्लधात्री सौभाग्याच्या जी,
—काय वदावें, कसें वदावें—केचव चदसत आजी !
(अपूणु)
❧❧❧

११. अंिकाळची याचना
[िाल— आम्रर्ंजरी तुला]
प्रार्मथतसे एवढें र्डे र्! पाचह जरा र्जकडे र्डे र्!
र्ृत्युलोककिी वसती सरली
जीवन आशा वाटे र्ेली!
र्यादे पचलकडे र्डे र्!
इहलोका जचर होत पारखा,
तचर भेटीस्तव तुझ्या सारखा,
जीव पहा धडपडे र्!
(अपूणु)
❧❧❧

१२. हवि मषग
संर्ीत व्याधा, सुखद हें तव यापरी नि थांबवी,
या रसीं र्रु दे र्ला रचसकत्व पूणुचि दाखवी!

(अपूणु)
❧❧❧

१३. चुंबन
र्ाल रंर्ले िुंबकन पचर र्ुख सखये, होत र्लू ल
खु लचव त्याि चकरणानें करपत जणुं जाईिें फूल!

(अपूणु)
❧❧❧
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पहिल्या ओळींची सूची

अखंड र्ायन ऐकायातें पंजरांत धचरला पक्षी
अनंत नभ हें वरी पसरलें
अखेर झाली आतां घे हा प्रणार् जातां जातां
अंधपणें र्ी पाहत होतों र्ाझ्या प्रेर्ािी र्ूर्मत
अचभनंदन कचरतों प्रांजचल
अर्ृतचसचद्ध हा योर् र्ंर्लचि जर् सर्ळें र्ाय
अवेळ तचरही बोल कोचकळे , अवेळ तचरही बोल!
असे एकदां दोघे िौघे कार्ाला प्रातःकाळीं
अहा! उर्वला पहा अरुण हा
आठवतो का सांर् सखे तो काळ चववाहािा?
आचण जीचवता, लाभ हाि का तुझ्या संर्तीं राहु चनया?
आहे जो चवचधले ख भाकल चलचहला कोणास तो न कळे
उडु चन जा स्वैर। काजव्या िर्क बाहे र
उन्हाळयासाठीं पाणी न ठे वन
ू
करर्त नव्हतें म्हणुचन एकदा
कचरतां काया । िुकिुकते पाल ही वाया
काळोखार्धुनी पल्याड न चदसे या राचत्रिा शेवट
कांहीं र्ोड फुलें सदा चवहरतीं
कांचह चलहावें तुझ्यासाठीं हा चविार र्कन धरुनी
कुठल्याशा जार्ीं दे ख । र्ैदान र्ोकळें एक । पसरलें ॥
कुचण ऐका हो ऐका एकि वेळ
कोठें असे सकलपंचडतर्ुख्य भोज
कोणी एक कचव स्वकीय हृदया घेऊन आकहडत
कोवळया हालत्या चिर्ण्या कपपळपाना
कौरवपांडवसंर्र तांडव द्वापरकालीं होय अती
खेळत होता बाळ आर्ुिा िेंडू घेवोनी
र्ा रे र्ा रे र्ाि जरा
चर्चरचशखरें खरतांना त्यांतुचन कण वाळू िे पडतात
र्ुचण बाळ असा जार्चस कां रे वायां?
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घास, घे रे तान्ह्या बाळा
घुबडा, बोल रे घू घू
घुर्े नाद तो सुंदरीच्या करीं
िल, ऊठ, कल्पने, जा बघ पाहू ं
िल, सख्या चजवा रे , पुन्हां घरीं
िला आज हा आला दसरा!
िला िलारे िला िला, चवसरुचन चवश्वा िला िला
िष्ट्र्ा लावुचन डोळयां
िालतसे सारखीि ही र्ुशाफरी
चििकोचकला! प्रेर्ा र्ाया जर्द्र्ायनाला
चित्रपटावचर रम्याकृचतच्या सीर्ारे षा परोपरी
जर्तास जार्वायाला केशवसुत र्ाउचन र्ेले!
जर्दर्ायका बालकवे! िल, ऊठ ऊठ आतां
जबरदस्स्तिा हु कूर् र्ाझा ऐकुचन काळा थांब जरा
जसें पाचहलें त्वा परा जीवजाता
जादू िी र्ाझी बार् तींत फुलें जार्ोजार्
चजवलर् हृदया! र्ूढवृचि ही धारण केली कां असली?
जी दु ःखीकष्टी जीवा दु सरी र्ाता
जें जें या सर्यीं र्नांत
जे जे रोर् र्नास होचत, हृदया संताप जो जाळतो
जें र्नास चशवलें नाहीं
जेव्हां जीवनले खनास जर्तीं प्रारंभ र्ी र्ांचडला
जेव्हां धरी चनजचनभा रचव आवरोनी
ज्याच्या बोधसुधेनें पावन झालें र्दीय हीन र्न
ज्येष्ठ बंधो! साष्टांर् नर्स्कार
डोळा सािा, हा र्ोरचपसाऱयावरिा
डोळयांनीं बघतों, ध्वनीं पचरसतों कानीं
तुज बघुनी वाटतें कीं
तुटे स्नेहसंबध
ं सवुस्स्वं आतां
थांब जरा, तारके! जरा तचर थांब
थांब जरासा बाळ
दयाघना! चवनंकत कचरत र्न तुज हें
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चदक्कालांनीं, अज्ञातांनीं, बांचधतांि पाय
चदसे र्जला हें पुढें र्ोड र्ूल
दू रस्था जलधीकडे स्वहृदया नेते नदी वाहु नी
दे वी दशुनदु लुभ झाली
धन्य! धन्य! बा, तव सुयशािी होता जाणीव
धन्य पंढरी धन्य भीवरा
धवाननालोकनिुंबनातें
नको तपेली फुटकी असली
नर्ो पांडुरंर्।! नर्स्ते श्रीरंर्ा
नर्ोऽस्तु ते! धन्य एक सकल जर्ीं तूंि
नवरात्रािी रात्र संपली सण आला दसरा
नाितां र्ोर, नािते पहा लांडोर
नाजु क सुंदर र्ोंडस चिर्णी बाला दशवषा
नाना रोर्, जु र्ुस्प्सता, व्यसचनता
नाहीं राहत वास ले श कुसुर्ीं कोर्े जतां तें त्वरें
चनजलें जर्, कां आतां इतक्या तारा
नीज र्ुणी बाळ झणीं
पंख उभारुचन जरा भरारा
पदर आचणले तुझे कांहीं तूं
पन्हाळर्डिा पठार सर्ळा घालु चन पायाखालीं
पहा फडकला पूवु चदशेवर रक्तरंर् कसला?
पाहचस आतां अंत असा कां?
चपठांत पाणी घालु चन केलें दू ध भलें चनष्ठुर काळें
पूर सचरतेला चफरुचन चफरुचन येत
प्रणयदशुना जातां चर्त्रा, न करी उपहासा
प्रेर्ा! ऊठ—िल उघड झांकली र्ूठ!
प्रेर्ािे ते जीव, दयाळा आज कुठें दाखीव
प्रेर्ें जीं कुसुर्ें चदलींस र्जला
बाळ कुणी, संध्याकाळीं रर्े र्ुणी
बोल बोलतों सलर्ीिे, र्ाणें र्ाझें कलर्ीिें
भीर्कबाळा ती वेल्हाळा टाकुचन र्ोपाळा
भेट जहाली पचहल्या चदवशीं
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र्नांत र्ाझ्या र्ुणर्ुणतें हें रचसका कोणी कांहीं
र्ंर्लदे शा! पचवत्र दे शा! र्हाराष्ट्र दे शा
र्ार भरारी, िल तोड बंधनें सारीं
र्ैना भटके बनांत, वेडा राघू झुरतो र्नांत
यंत्रबंधनीं चतयुजलातें अवरोधुचन यापरी
यावज्जीवचह ‘काय र्ी’ न कळलें आप्तांप्रती नीटसें
ये, ये, ये, आतां ये कचवते
रंर् र्ुलाबी संध्या पसरी पचिर् चदग्भार्ीं
रचिचस काव्यभूषा? अथवा कुसुर्िापपाशा?
रर्चण! स्र्रणीं आर्रणाचि या हृदयपटावर ठसा
रानोर्ाळ, आंधळयांिी िाले र्ाळ
वंदन नाट्यचर्कलदा, र्ोकवदा, तव पदारकवदांना
वाचजव रे बाळा! वेल्हाळा!
वाटे स्र्शान शांचतस्थान
चविार कचरतां तुजचवषयीं र्ुंर् चविारा, र्न होई
चवरहोत्सुक सार्र झाला
वेडा कोणी जर्ास सोडु चन पळे
शब्दांर्ध्यें, अथार्ध्यें, प्रासार्ध्यें काव्य नसे
शहाजहानाआधीं र्े ली ख्याचलखु शाली ती त्यािी
शांत शांत अचत बाह्यसृचष्ट जचर िोहींकडे शांत
चशवरायाच्या र्ार्ें आम्ही लालर्हालीं चफरणें
श्रीर्न्र्ंर्ल र्ंर्लप्रद असे जेथें उभा सवुदा
श्रीहचर र्थुरानर्रीं र्ेलें, र्ोकुळ र्ार्ें तळर्ळतें
सख्या सांर्सी बोध चहतािा िातुयािा तसाि हा
संर्र् तीन्ही काळािा प्रेर्ळ घडवी सािा
संर्ीतािी करी योजना चवचध का जर्तींत
संध्याकाळ सदा उदास करतो र्ाझ्या अभार्ी र्ना
संध्यापट र्र्नीं पसरी
सन्र्ानाथु सभेंत हार कुचणसा कंठीं तुझ्या घाचतला
सर्शेर दु धारी चदसतां! कां भीसी ऐसा बा रे ?
सहजचि चदसलें पायाखालीं र्ज फणसािें पान
साध्याचह चवषयांत आशय कधीं र्ोठा चकती आढळे
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साऱया त्या कचवता तशाि असती
सुखदु ःखाच्या द्वै तार्धुनी दु ःख सदा वर्ळावें
हा असे खेळ दै वािा, अपराध यांत कोणािा?
हा हार शु भ्र चकचत आई
ही एक आस र्कन उरचल
ही सरती संध्या या सालािी जर्ली
हृदयशारदे ! या कवनािे बोल एक र्ाझे!
हें कोण बोलले बोला? राजहं स र्ाझा चनजला
होता एक जु नाट आड पडका
क्षणभर वेड्या प्रेर्ा थांब
क्षर्ा करी, चजवलर्े! क्षर्ा कचर!
❧❧❧
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कहविांची सूची

अनाचर्कािे अभंर्
अंधाला दृचष्टलाभ
अपराध यांत कोणािा?
अचभनंदनपर वधापन
अरुण
अरुण (दु सरा)
अल्लड प्रेर्ास
अवेळीं ओरडणाऱया कोचकळे स
आंधळयांिी र्ाळ
इच्छा, उपभोर् व चवषय
एकि र्ार्णें
एक शंका
एक सर्स्या
एका जु न्या श्लोकािी आठवण
एका तरुणीस. ..पाहू न
एका बाल-कवीस
एका शब्दासाठीं चवनंचत
एखाद्यािें नशीब
ओसाड आडांतील एकि फूल
कधीं?
कलर्ीिें र्ाणें
कचव आचण कैदी
कचवते साठीं धडपड
कवीिा वधूवरांस आहे र
कळयांिीं फुलें कशीं झालीं?
काय करावें?
कारंजािें िढतें पाणी
काव्यािी व्याख्या
काळ
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काळाला बजावणें
कांहीं इंग्रजी कचवता वािून
कृष्ट्णाकांठीं कुंडल
केशवसुत र्े ले?
केशवसुतांिी कचवता वािून
कोणी कोणास तरी
र्चरबीिें र्ाणें
र्ाणें िांर्लें कसें असावें?
र्ीतचवरस्क्त
र्ुलाबाच्या पाकळया
र्ुलाबी कोडें
र्ेले र्ोपाळकृष्ट्ण
र्ोड चनराशा
र्ोफ
घरांत बसले ल्या काजव्यास—
घास
घुंर्ुरवाळा
घुबडास
चिन्तातुर जन्तु
चिर्ुकलीि कचवता
िेंडू
जर्ािें र्ाणें
चजवास बोध
जीचवतास—
जु न्या कचवतांिी आठवण
तडजोड
ती कोण?
तीन तरी
त्याि तारकेस यािना
दसरा
चदवाळी
‘चदव्य प्रेर्ािी जाचत ‘
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दु दुशन
ु
दे वल
दै वािी चनदु यता
नट चर्त्रास पत्र
नदीस पूर आले ला पाहू न
चनजले ल्या बालकवीस—
चनद्रार्ीत
चनदु य बाले स
चनवाणीिी चवनवणी
परर्ाणूंिें कायुर्ाहात्म्य
पचहलें िुंबन
पांखरास—
पांि दे वींिा पाळणा
पानपतिा फटका
पुत्रशोक
पुनजात प्रेर्ास
पुनर्मवकसन
प्रासंचर्क-ककवा अप्रासंचर्कि
प्रेर्काळ
प्रेर् आचण र्रण
प्रेर्पाठ
प्रेर्शोधन
प्रेर्ाखातर
प्रेर्ािा प्रलयकाळ
प्रेर्ािी प्रार्ाचणकता
फणसािें पान
फुटकी तपेली
फुलें वेचिलीं पण
फूल ना फुलािी पाकळी
बार्ेंत बार्डणाऱया लाडक्या लहानग्यास
भयाण एकान्त
भीर्कबाळा
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र्नांतली चदवसरात्र
र्नांतली पाल
र्ार्ें पाहणें
र्ाझा र्ृत्युलेख
र्ाझी पचहली कचवता
र्ुरली
र्ोर्ऱयािा हार
र्ोरचपसावरिा डोळा
ये ये ये कचवते!
रांर्ोळी घातले ली पाहू न—
राजहं स र्ाझा चनजला!
रात्रीस ओरडणाऱया घुबडास
लक्षर्ीपूजन
लांडोर
लीला
लोकर्ान्यांस भारतवषािा आशीवाद
वािकांस चवज्ञापन
चविार
चवरार्चिन्हें
चवश्वािी चवजयादशर्ी
वीणावती सुंदरीस
वेडा
‘वेषभूषा’कारास....पद्यभूषा
शेवटिें प्रेर्र्ीत
श्रीर्त्....राज्यारोहणाचनचर्ि पदें
श्रीर्हाराष्ट्रर्ीत
—स
सर्ुण स्वरूप
सर्शेर दु धारी चदसतां–
सत्सुर्दार्
“सर्सर्ां संयोर् कीं जाहला! ”
सांर् कसें बसलों?
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सुखदु ःख
सुभाचषत
स्र्रणसृचष्ट
स्र्शानांतलें र्ाणें
स्र्ृचतर्ीत
हाय हाय!
हालत्या कपपळपानास
हा क्षण
हु कर्े हुकूर्
हु रहू र
हृदयशारदे स
हृदयास
❧❧❧
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पहरहशष्ट

अनु क्रम

पहरहशष्ट १
चशष्ट्यानें चलचहले ल्या

नाटकास र्ुरूिी प्रस्तावना
प्रत्यक्ष संसारांत आपण पुष्ट्कळ वेळां असें पाहतों कीं, एखाद्या र्ाणसाला स्वतःिें र्ूल नसतें पण

त्याला र्ुलांिी फार आवड असते व हा त्या र्ाणसािा बालचप्रय स्वभाव जाणून र्ुलें त्याला ‘बाबा बाबा’

म्हणून चबलर्तात, व आईबापही आपलीं स्वतःिीं र्ुलें या र्ाणसाकडे आणून टाकतात आचण हा र्नु ष्ट्य या
सवु र्ुलांिे लाड पुरचवतो, त्यांच्याशीं हं सतो व खेळतो, त्यांच्यावर प्रेर् करतो व तें इतकें कीं, चतऱहाइतास

हीं त्यािीं र्ुलें नाहींत असें सांचर्तल्याखेरीज ध्यानांतही यावयािें नाहीं. वाङ्र्यरूपी संसारांत र्ाझीही
अशीि अवस्था होऊं पाहात आहे . र्ला स्वतःिीं वाङ्र्यात्र्क र्ानचसक र्ुलें नाहींति म्हटलें तरी िाले ल;
पण दु सऱयांनीं आपलीं र्ानचसक र्ुलें र्ाझ्या र्ांडीवर आणून टाकण्यािी इच्छा दशुचवली व र्ीं तें नाकारलें

नाहीं व यापर्ाणें आधींि दोनतीन र्ुलें र्ाझ्या र्ांडीवर र्ीं घेतलीं आहे त व आज हें आणखी एक र्ूल

र्ांडीवर घेत आहें . अलं कार टाकून बोलायिें म्हणजे आजवर दोनतीन ग्रंथकारांच्या चवनंतीवरून र्ीं
त्यांच्या पुस्तकांना प्रस्तावना चलचहल्या आहे त व आज प्रस्तुतच्या पुस्तकास प्रस्तावना चलचहण्यािें र्नांत
आणलें आहे .

फग्युस
ु न कॉले जांतील चवद्याथी व र्ाझे चवद्याथीचर्त्र रा∘ रार् र्णेश र्डकरी यांनीं ज्या नाटकािें

शेवटीं ‘प्रेर्संन्यास’ म्हणून नार्ाचभकरण केलें त्या नाटकाला प्रस्तावना चलचहण्याबद्दल र्ला चवनंती केली व
त्यांच्या सर्ानशील व सर्ानचविार अशा स्नेहार्ुळें त्यांिें र्न र्ला र्ोडतां येईना. कारण पुनर्मववाह हा

र्ाझा एक आवडता चवषय आहे . याबद्दल कायावािार्नेंकरून, नव्या पचरभाषेंत बोलावयािें म्हणजे चविार,

उच्चार व आिार या र्ार्ुत्रयीनें र्ीं थोडीफार खटपट केली आहे व यार्ुळें या चवषयावर लोकर्त तयार
करण्यास आपल्या हातून होईल चततकी र्दत करण्यास र्ी सदा तयार असतों. असो.

आधींि सार्ाचजक सुधारणाचवषयक प्रश्न आर्च्या पुराणचप्रय जनते ला अचप्रय! त्यांतल्या त्यांत

चवधवाचववाहाबद्दल जनते च्या र्नांत चवशेष प्रकारिा दु राग्रह व अढी; परंतु अवािीन चविारांिा जोर व

सजीवपणा असा आहे कीं, सर्ाजािी इच्छा नसतांनासुद्धां या अचप्रय परंतु पथयकर सुधारणेवरि आतां
र्राठींत चकती तरी नाटकें व कादं बऱया झाल्या आहे त. बऱयाि वषांपूवीं झाले लें अण्णा र्ातंडािें

‘सौभाग्यरर्ा’ हें नाटक व भाजेकर र्ुन्सफ यांिी ‘र्नोरर्ा’ ही कादं बरी हीं दोन पुनर्मववाहचवषयक पुस्तकें
सोडू न चदलीं, तरी पुनर्मववाह या चवषयासंबध
ं ी र्राठींत कादं बरी व नाटकें चर्ळू न तीन ग्रंथ झाले आहे त व
आतां रा∘ र्डकरी यांिें ‘प्रेर्संन्यास’ हें नाटक प्रचसद्ध होत आहे .

या सवु ग्रंथांकडे बारकाईनें पाचहलें म्हणजे ‘चनरंकुशाः कवयः’ या म्हणीलाही कसा अपवाद आहे हें

िांर्लें चदसून येतें. कवीला कोणी दाबत नाहीं; कचवप्रचतभेवर कोणािें दाब दडपण िालत नाहीं;
कचवर्नाला जें जें पटतें तें तें तो बेधडक-बेलाशक आपल्या काव्यांत आणूं शकतो असा सार्ान्य सर्ज आहे ;

परंतु कवीवर सुद्धां जु न्या र्तािें व लोकभीतीिें दडपण पडतेंि पडतें व यािा प्रत्यय वरील ग्रंथांवरून
िांर्ला येतो. र्राठींतील अत्यंत प्रचतभावान कादं बरीकार व ज्यांनीं आपल्या अनु पर् कादं बऱयांनीं र्राठी

भाषेर्ध्यें आपलें नांव अजरार्र करून ठे चवलें आहे त्या रा∘ हचरभाऊ आपटे यांिी ‘भयंकर चदव्य’ ही

कादं बरी घ्या. या कादं बरीच्या नांवावरून व तींतील नाचयकेवरून रा∘ हचरर्ाऊ यांना पुनर्मववाहावर
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चलहावयािें होतें असें चदसतें. कारण यांतील नाचयका कर्ला ही एका पुनर्मववाचहत कुटु ं बािें अपत्य कस्ल्पलें

आहे ; परंतु चतच्यावर आले ले प्रसंर्, चतिा व चतच्या पतीिा झाले ला बेबनाव व त्यांिी झाले ली ताडातोड

वर्ैरे प्रसंर्, यांिा कर्ले च्या पौनभुवसंभवाशीं कांहींि संबंध नाहीं. तसेंि पुनर्मववाहाच्या प्रश्नािा चवशेष

ऊहापोह या कादं बरींत र्ुळींि केले ला नाहीं. पुनर्मववाचहत र्ृहस्थ बळवंतराव यांिें वणुन फार खु बीदार
आहे ; परंतु एकंदर प्रश्नि रा∘ आपटे यांनीं कादं बरीर्ध्यें र्ार्ें टाकल्या सारखा केला आहे व राजारार्
नांवाच्या दु ष्ट र्नु ष्ट्याच्या आपर्तलबी कारस्थानाला प्राधान्य चदलें आहे . थोडक्यांत असें चदसतें कीं,

पुनर्मववाह चवषयासंबध
ं ीं जास्त चलचहल्यास कादं बरी अचप्रय होईल अशी भीचत रा∘ हचरभाऊंच्या र्नांत आली
असावी व म्हणून त्यांनीं लांबन
ू व अत्यंत अप्रत्यक्ष रीतीनें या चवषयाला कादं बरींत जार्ा चदली असावी; परंतु
पुनर्मववाहावर कादं बरी चलचहण्यािा संकल्प तरी हचरभाऊंनीं कोठें प्रर्ट केला नव्हता; परंतु प्रचसद्ध
नाटककार कोल्हटकर यांनीं पुनर्मववाहावर म्हणून एक नाटक चलचहलें . चवधुरचववाह, स्त्रीचशक्षण, र्द्यपान व
चवधवाचववाह अशा िार सार्ाचजक चवषयांवर आपण िार नाटकें चलचहण्यािा संकल्प केला होता व
तद्नु रूप ‘र्चतचवकार’हें पुनर्मववाहावरील अनु कूल नाटक आपण चलचहलें , असें रा∘ कोल्हटकर आपल्या
प्रस्तावनेंत चलचहतात; परंतु आियािी र्ोष्ट ही कीं, हा पुनर्मववाहािा चवषय एखाद्या पडदानशीन बाईप्रर्ाणें

बुरख्यांत घालू न या नाटकांत रा∘ कोल्हटकरांनीं आचणला आहे . पुनर्मववाह करणारा नायक या नाटकांत

अर्दींि चफक्का पडतो व त्यािा थोरला चवधुर भाऊ-चशक्षण वर्ैरेंिा कैवारी—हाि नायक बनून त्यािें पचवत्र
िचरत्र व त्यािें स्त्रीचशक्षणालय यांनीं बहु तेक नाटक व्यापून जातें. पुनर्मववाहाच्या चवषयाला फारशी जार्ा
चर्ळत नाहीं व पुनर्मववाहावरील नाटकािा लोकर्नावर पचरणार् कांहींसा पुनर्मववाहाचवरुद्धि होतो. चतसरें

नाटक रा∘ चसतारार्पंत दे वधर यांिें. हे र्ृहस्थ र्ार्ें कांहीं चदवस सुधारकािे संपादक होते व हे स्वतः
पुनर्मववाचहत आहे त. रा∘ दे वधरांिें ‘सुचविारचवजय’ नाटक पुष्ट्कळ अंशानें िांर्लें साधलें आहे . तरीपण या
नाटकािा पचहल्या प्रथर्िा बराि भार् शारदा नाटकाच्या चवषयानें व्यापला आहे व शेवटीं या सार्ाचजक
सुधारणेर्ध्यें श्रीर्त् शंकरािायांिे चशष्ट्य आणल्यार्ुळें नाटकािा शेवट जरा चनराळया तऱहे नें करावा लार्ला
आहे .

या चतन्ही ककवा चवशेषतः दोन्ही प्रयत्नांपेक्षां रा∘ र्डकरी यांनीं पुनर्मववाह हा चवषय फार जोरदार

रीतीनें सर्ाजापुढें आणला आहे हें कबूल करणें भार् आहे ; परंतु त्यांच्या ले खणीलाही, लोकर्ताला म्हणा
ककवा कंपनीच्या र्ालकाच्या र्ताला म्हणा कशी र्ान वांकवावी लार्ली आहे हें पुढें चदसून येईल.

या नाटकांतील संचवधानक बरें ि िटकदार असून रा∘ र्डकरी यांनीं त्यांत अदभुत व हृदयद्रावक

असे बरे ि प्रसंर् आणले आहे त, हें वािकांच्या ध्यानांत येईल. संचवधानकाकडे बारकाईनें पाहतां हें नाटक
आनंदपयुवसायी व्हावें असें चदसतें. परंतु ग्रंथकत्यांनीं त्याला र्ारून र्ुटकून दु ःखपयुवसायी केलें आहे ; व
म्हणूनि संचवधानकांत व पात्रांच्या स्वभावांत बराि अस्वाभाचवकपणा आला आहे . ज्याप्रार्ाणें संस्कृतांतील

र्ृच्छकचटक नाटक हें स्वाभाचवकपणें आनंदपयुवसायी आहे व नाटकाच्या संचवधानकािी घडणही त्याला
अनु रूप आहे , तशीि र्डकऱयांच्या नाटकािी स्स्थचत आहे . त्यांिी पचहल्यापासूनिी घडण आनंदपयुवसायी

नाटकािी आहे ; परंतु नाटकांत पुनर्मववाह घडवून आणल्यास या काल्पचनक चवधवाचववाहानें नाटक
लोकांना अचप्रय होईल या लोकर्ताच्या बार्ुलबोवाला चभऊन म्हणा ककवा दु सऱया कोणत्या कारणानें

म्हणा, रा∘ र्डकरी यांनीं आपला पचहला बेत चफरवून नाटक दु ःखपयुवसायी केलें असावेंसें चदसतें; परंतु

ज्या कहदु सर्ाजांत दरवषी चकती तरी पुनर्मववाह प्रत्यक्ष, चबनचदक्कत व राजरोस घडत आहे त त्या सर्ाजांत
एका काल्पचनक पुनर्मववाहार्ुळें क्षोभ उत्पन्न होऊन नाटक अचप्रय झालें असतें असें र्ानणें िुकीिें आहे .
चशवाय या नाटकािा एकंदर र्ुणसचन्नपात इतका र्ोठा आहे व यांतला चवनोद तर इतका उच्च दजािा आहे
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कीं, त्या र्ुणसचन्नपातांत पुनर्मववाह सहज बुडून र्ेला असता; परंतु रा∘ र्डकरी हे चभत्र्या सल्लार्ारांच्या भरीं

पडले व त्यांनीं आपल्याला ‘म्हातारा आचण त्यािा बैल’ या र्ोष्टींतल्या म्हाताऱयाच्या तोडीला आणून
बसचवलें , ककवा दु सऱया उपर्ेंत सांर्ावयािें म्हणजे एखाद्या एंचजचनयरनें फार काळजीपूवुक नकाशा काढू न

इर्ारत बांधण्यास सुरुवात केल्यानंतर आयत्या वेळीं इर्ारतीच्या रिनेंत घाईघाईनें फरक केला म्हणजे

जसा इर्ारतीर्ध्यें वेढबपणा येतो तसा वेढबपणा रा∘ र्डकरी यांनीं आपल्या नाटकांत आणला व या पिात्
बुद्धीर्ुळेंि रा∘ र्डकरी हे पुनर्मववाहाला प्रचतकूल आहे त ककवा अनु कूल आहे त अशी कांहीं लोकांना शंका
येते. परंतु हा आयत्या वेळीं नकाशा बदलल्यार्ुळें उत्पन्न झाले ला दोष सोडू न दे ऊन रा∘ र्डकरी यांच्या

नाटकाकडे पाचहलें म्हणजे रा∘ र्डकऱयांिे साचभर्ान कौतुक केल्यावांिून राहवत नाहीं. कारण आजपयंत

प्रचसद्ध झाले ल्या सवु नाटकांत रा∘ र्डकऱयांिें नाटक सरस झालें आहे . वरवर पाहणारास जरी हें नाटक
पुनर्मववाहाचवरुद्ध आहे कीं काय आशी शंका आली तरी त्या नाटकाकडे व त्यायोर्ें दाखचवले ल्या
कहदु सर्ाजाच्या चित्राकडे नजर फेंकली म्हणजे कोणच्या सहृदय र्ाणसािें र्न बालचवधवांच्या दु ःस्स्थतीनें

कळवळणार नाहीं! र्नोरर्ा-जयंतासारखीं स्वभावचवरोधार्ुळें चवजोड झाले लीं जोडपीं आपल्या हल्लींच्या
संक्रर्णावस्थेंतील सर्ाजांत हवीं चततकीं पहावयास सांपडतील व याबद्दलही र्ाणसाच्या र्नांत सुधारणा
करण्यािें आल्यावांिून राहणार नाहीं. तसेंि लीले सारख्या प्रेर्ाच्या आधाराचशवाय पाण्यावांिन
ू

तडफडणाऱया र्ाशासारख्या बालचवधवा काय थोड्या आहे त! पाऊल वांकडें पडल्यावर लोकलज्जेस्तव

आपल्या पोटच्या र्ोळयाच्या र्ळयास नख लावणाऱया द्रु र्नसारख्या बालचवधवाही सर्ाजांत काहीं कर्ीं
नाहींत! सारांश रा. र्डकरी यांनीं सर्ाजांतील वस्तुस्स्थतीिें चित्र या नाटकांत हु बेहूब दाखचवलें आहे , व
यापासून सर्ाजानें खरोखरीि धडा चशकण्यासारखा आहे . तो हा कीं, र्नु ष्ट्यस्वभावाचवरुद्ध भलत्या
कल्पनेवर बसचवले ल्या चनयर्ांपासून सर्ाजावर संकटें व दु ःखें आल्याखेरीज राहणार नाहींत. या नाटकािें

संचवधानक ज्याप्रर्ाणें िटकदार, अदभुत व र्नाला िटका लावणारें आहे त्याप्रर्ाणेंि ककबहु ना त्यापेक्षां
जास्त या नाटकािी भाषा सरस, िटकदार व र्नोहर आहे . रा∘ र्डकरी हे र्ोठे प्रचतभावान् कचव आहे त व

त्यांिी या नाटकांतील भाषा म्हणजे एक र्द्यकाव्यि आहे असें म्हणणें अचतशयोक्तीिें होणार नाहीं. या

भाषेपेक्षांही या नाटकांतील चवनोद तर इतका उिर् साधला आहे कीं, त्यािी स्तुचत करावी चततकी थोडीि
होईल. या चवनोदािी खुबी ही आहे कीं, त्यांत अश्लीलपणािा, फाजीलपणािा, बीभत्सपणािा,

कुस्त्सतपणािा ककवा चहचडसपणािा अंशसुद्धां नाहीं. आजपयंतच्या बहु तेक नाटकांतील चवनोदांत
वरच्यापैकीं कोणता तरी दोष आहे ि; परंतु असा चनदोष, असा आनंद दे णारा व असा उच्च दजािा चवनोद

क्वचित् दृष्टीस पडे ल. या दृष्टीनें रा∘ र्डकऱयांिें र्ोकुळ हें पात्र म्हणजे प्रचतभाशक्तीिा अचद्वतीय र्ासला
आहे असें म्हटल्यावांिन
ू रहावत नाहीं.

रा∘ र्डकरी यांिी प्रचतभाशस्क्त फार स्पृहणीय आहे . तसेंि त्यांिे चविार उदाि आहे त. ते व्हां

त्यांनीं प्रचतभाशक्तीनें चनर्ाण केले ल्या पात्रांना जसेंच्या तसें जर्ापुढें आणावें, त्यांनीं लोकर्ताच्या

बार्ुलबोवाला चभऊं नये, आपल्या ‘चनरंकुशाः कवयः’ या जु न्या उक्तीिी साथुकता आपल्या भावी कृतींत
चनदशुनास आणून द्यावी व असें त्यांनीं केलें म्हणजे त्यांच्या कृचत र्राठी भाषेंतील अर्ोचलक रत्नें बनून
त्यांिें नांव हचरभाऊ आपट्यांप्रर्ाणेंि अजरार्र होईल. असें सांर्न
ू प्रेर्संन्यासाच्या सहवासानें आर्च्या

सर्ाजांत न्यायबुस्ध्द व सद्सदचविार यांिा चवकास होवो अशी आशा प्रदर्मशत करून व शेवटी
प्रेर्संन्यासाला ‘ चिर जीव ’ असा आशीवाद दे ऊन ही प्रस्तावना संपचवतो.

– र्ोकवद चिर्णाजी भाटे

❧❧❧
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पहरहशष्ट २
चदवंर्त चशष्ट्याच्या नाटकास
र्ुरूनें चलचहले ली प्रस्तावना

र्ाझे चर्त्र कै∘ रार् र्णेश र्डकरी यांच्या ‘प्रेर्संन्यास’ या पचहल्या नाट्यकृतीला र्ी त्यांच्या

चवनंतीवरून पचहली प्रस्तावना चलचहली होती. त्या र्ोष्टीला आतां दहावर वषें झालीं. त्यानंतर र्डकऱयांच्या
दु सऱया नाट्यकृचत सर्ाजापुढें येऊन र्डकऱयांिें नांव सवुतोर्ुखीं झालें व त्यांच्या नाट्यसंसाराच्या

अचद्वतीय कारभारानें सवांिे डोळे चदपून जाऊं लार्ले . तोंि अकालीं, अल्पवयांत व आपल्या एका
नाट्यरूपी अपत्याला जन्र् चदल्याबरोबर त्यांिें दे हावसान झालें . त्यांच्या चनधनानंतर त्यांच्या नाट्यकृतींिी

वाङ्र्यावृचि काढण्यािें सरस्वती र्ंडळानें ठरचवलें व पचहल्या नाटकािा धर्ुचपता या नात्यानें या

नाटकाच्या दु सऱया आवृिीिी प्रस्तावना र्ींि चलहावी अशी त्या र्ंडळानें चवनंती केल्यावरून कै∘
र्डकऱयांच्या र्ृत्यूनें हळहळणाऱया र्नानें र्ीं आज ही प्रस्तावना चलहावयास ले खणी हातीं धरली आहे .

कै॰ र्डकऱयांच्या प्रचतभाशक्तीनें एकंदर पांि नाटकें चनर्ाण केलीं. त्यांिी प्रचतभाशस्क्त

शु क्लपक्षांतील िंद्राप्रर्ाणें सारखी वाढत होती व म्हणून त्यांच्या या पांि कृती म्हणजे िंद्राच्या पांि
अवस्थांप्रर्ाणें जास्त जास्त आनंददायक होत र्ेल्या आहे त. त्यांिें ‘प्रेर्संन्यास’ हें नाटक प्रचतपच्चंद्राप्रर्ाणें

आहे . या नाटकांत र्डकऱयांच्या प्रचतभेिा उदय होऊन चतच्या सुखद प्रकाशाच्या छटा व भावी वैभवािी
साक्ष वािकांच्या व प्रेक्षकांच्या नजरेस येते. त्यांिें दु सरें नाटक ‘पुण्यप्रभाव’ हें ितुथीच्या िंदाप्रर्ाणें आहे .

यांत र्डकऱयांच्या प्रचतभेिा शीतळ व र्नाला िचकत करणारा प्रकाश दृष्टीस पडू न वािकांिें र्न थक्क होतें.

त्यांिें चतसरें नाटक ‘एकि प्याला’ हें अष्टर्ीच्या िंदाप्रर्ाणें आहे . यांत र्डकऱयांच्या प्रचतभेिा प्रकाश सवुत्र
पसरून दीघुकाळ चटकणारा आहे असें नजरे स येतें. त्यांिें िौथें नाटक ‘भावबंधन’ हें द्वादशीच्या िंद्राप्रर्ाणें
आहे . यांत त्यांच्या प्रचतभेच्या प्रकाशािें पटल सवु दशचदशांभर पसरलें आहे व चजकडे नजर फेंकावी चतकडे

प्रकाशि प्रकाश वािकांस चदसूं लार्तो. रा∘ र्डकऱयांिें पांिवें नाटक ‘राजसंन्यास’ हे पौर्मणर्े च्या
िंदाप्रर्ाणें आहे . यांत र्डकऱयांच्या प्रचतभेच्या दै दीप्यर्ान प्रकाशानें र्नु ष्ट्यािें र्न आनंदसार्रांत पोहू ं

लार्तें; पण पौर्मणर्ेिा िंद्र आकाशांत र्ध्यावर येण्यािे सुर्ारास जसें त्यास राहू नें ग्रासून खग्रास ग्रहण

पाडावें त्याप्रर्ाणें ‘राजसंन्यास’ हें नाटक अधेंर्ुधें तयार झालें नाहीं तोि क्रूर र्ृत्यूनें र्डकऱयांस ग्रासून
त्यांच्या ‘राजसंन्यासा’स कायर्िें खग्रास ग्रहण लावलें हें र्राठी भाषेिें व र्हाराष्ट्रािें केवढें दु भाग्य ! पण
ज्याप्रर्ाणें खग्रास सूयुग्रहण ककवा खग्रास िंद्रग्रहण यांिे वेळीं ज्योचतषी आपल्या दु र्मबणींच्या साहाय्यानें

सूयािें ककवा िंद्रािें सावकाश व सूक्षर् चनरीक्षण करून त्या त्या र्ोलािें चवशेष ज्ञान चर्ळचवण्यांत उपयोर्

करतात, त्याप्रर्ाणें कै∘ र्डकऱयांच्या र्ृत्यूनंतर त्यांच्या नाटकांिा चवशेष कोणकोणत्या बाबतींत आहे हें येथें
सांर्णें अप्रासंचर्क होणार नाहीं. नाटकपंिकािें सचवस्तर परीक्षण करण्यास नाटकांइतकाि र्ोठा ग्रंथ

चलहावा लार्ेल व तसें करण्यास सध्यां र्ला सवड नाहीं. या र्ेल्या पांि-पंिवीस वषांत र्हाराष्ट्रांत चकती

तरी नाटककार झाले आहे त व होत आहे त; कारण आर्च्या र्हाराष्ट्राला हल्लीं नाटकांिा फार नाद
लार्ले ला आहे . नाटकावर, नाटककार व नाटक र्ंडळी यांना खूप पैसा चर्ळतो. यार्ुळें हा धंदा हल्लीं
डोळयावर येण्यासारखा झाला आहे . यार्ुळें चकती तरी र्ाणसें या नाटक चलचहण्याच्या नादीं लार्ले लीं

आहे त. ते व्हां नाटककारांच्या वाढत्या र्ाचलकेंत कै∘ र्डकऱयांना अल्पावकाशांति अग्रपूजेिा र्ान कां
चर्ळाला व र्डकऱयांच्या चनधनानंतर चनरचनराळया चठकाणीं त्यांिे स्र्ृचतचदन कां पाळण्यांत येतात. अथात्
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र्डकऱयांच्या नाटकांत इतकें अचद्वतीयत्व काय आहे हें प्रस्तावनेंत सांर्णें क्रर्प्राप्त आहे ; म्हणून थोडक्यांत
तसा प्रयत्न येथें केला आहे .

कै∘ र्डकऱयांच्या नाटकािा पचहला चवशेष कथानकाबाबत आहे . र्राठी भाषेत चनर्ाण होणाऱया

पुष्ट्कळशा नाटकांकडे नजर टाकली तर असें चदसून येतें कीं, बहु धा नाटकािें कथानक पुराणांतून घेतले लें

आहे ककवा र्हाराष्ट्रांतील व क्वचित् दु सऱया प्रांताच्या इचतहासांतलें आहे . पुराणांतील एखादें नाटकास

सोइस्कर कथानक काढ ककवा इचतहासांतील एखादा प्रसंर् घे, त्यांत थट्टा व चवनोद उत्पन्न करण्याकचरतां
एखाददु सरें पात्र चनर्ाण कर, लोकांना आवडणाऱया अशा कांहीं कल्पना ककवा लोकचप्रय नावें यांिा
ओढू नताणून उल्लेख कर; लोकांना नावडत्या र्ोष्टींिी टवाळी कर; ऐचतहाचसक कथानक असल्यास
कालचवपयासाच्या दोषाकडे दु लुक्ष करून लोकचप्रय राजकीय नव्या कल्पना त्या जु न्या काळच्या

कथानकांत घुसडू न दे ! सारांश, इकडू न चतकडू न कांहीं तरी र्ोष्टी जर्ा करून र्नरंजन होईल अशा तऱहे नें
त्या र्ोष्टींिी चखिडी बनव म्हणजे झालें नाटक तयार व झाला तो नाटककार! असाि प्रकार फार चदसून
येतो. यार्ुळें त्या नाटकांत एखादें ध्येय नसावयािें ककवा नाटकािा चवचशष्ट हे तु नसावयािा, ककवा

असल्यास चनदान स्पष्टपणें चदसून तरी यावयािा नाहीं; पण या बाबतींत र्डकऱयांच्या नाटकांर्ध्यें
अचद्वतीयत्व आहे . आधीं र्डकऱयांिीं सवु नाटकें सहे तुक आहे त. म्हणजे प्रत्येक नाटकांत सर्ाजाला कांहीं

तरी एका चवचशष्ट बाबतींत उपदे श करण्याच्या हे तूनें तीं चलचहले लीं आहे त. अथात् तो उपदे श र्ुरर्ुरणाऱया
र्ुरूप्रर्ाणें ककवा ककुश आवाजानें कंठशोष करणाऱया र्ांवकाकाप्रर्ाणें नसून प्रेर्ळ चप्रयविन पत्नीनें

केले ल्या उपदे शाप्रर्ाणें आहे . ‘कांतासंचर्ततयोपदे शयुजे’ हें काव्यप्रकाशांत घातले लें काव्याच्या लक्षणांतील

एक पद कै∘ र्डकऱयांच्या सवु नाट्यकृतींस अक्षरशः लार्ू आहे . उदाि ध्येय व सदु पदे श दे शबांधवांपढ
ु ें
र्ांडण्याकचरतां कै∘ र्डकऱयांनीं पुराणांतलीं कथानकें न घेतां तीं स्वतंत्रपणें आपल्या प्रचतभाशक्तीनें चनर्ाण

केले लीं आहे त. त्यांच्या शेवटच्या नाटकाखेरीज सवु नाटकांिीं कथानकें काल्पचनक आहे त. त्यांपैकीं तीन

तर ‘आजकाल’च्या सर्ाजांतील र्ध्यर् वर्ाच्या सांसाचरक प्रसंर्ांिीं आहे त. एक कथानक र्ात्र कोणच्या
काळिें आहे हें सर्जण्यास साधन नाहीं. तें पूवुकाळिें धरणें स्वाभाचवक चदसतें व तें सर्ाजांतील

राजेरजवाड्यांसारख्या वचरष्ठ दजांतील लोकांसंबध
ं ीं आहे . त्यांच्या शेवटच्या नाटकािा प्रसंर् र्ात्र खरा
ऐचतहाचसक आहे . र्डकऱयांच्या ‘प्रेर्संन्यासा’िा उद्देश हल्लींच्या सर्ाजांतील बालचववाह, चवषर्चववाह,

पुनर्मववाहप्रचतबंध वर्ैरे दोषांिें हृदयद्रावक तऱहे नें आचवष्ट्करण करून सर्ाजािी सदसचद्ववेकबुचद्ध जार्ृत
करण्यािा आहे . त्यांच्या ‘पुण्यप्रभाव’ नाटकािा उद्देश चस्त्रयांिें उदाि िचरत्र, पत्नी या नात्यानें त्यांिा

सर्ाजांतील दजा व चनरचतशय सद्र्ुण आपल्या प्रखर प्रभावानें दु र्ुणी व दु ष्ट र्ाणसांनासुद्धां कसा

ताळयावर आणूं शकतो यािें पचरणार्कारक चित्र जनर्नाच्या हृत्पटलावर खोदण्यािा आहे . त्यांच्या ‘एकि
प्याला’ या नाटकािा उद्देश सध्यां सर्ाजांत सरसहा पसरले ल्या एका व्यसनािे भयंकर सार्ाचजक पचरणार्
काय होतात व होत आहे त हें दाखचवण्यािा आहे . त्यांच्या ‘भावबंधना’िा उद्देश सर्ाजांतल्या व्यक्तीिा

हटवादीपणा, वृथाचभर्ान, व्यावहाचरक लु च्चेचर्ऱया, चववाहचवषयक सौदे वजा कल्पना वर्ैरे दोषांिें

आचवष्ट्करण करणें व अशा स्स्थतींत सुद्धां सर्ाजांतील भाबड्या प्रेर्ािा, चवनयािा व दृढचनियािा शेवटीं
चवजय कसा होतो हें दाखचवण्यािा आहे . त्यांच्या ‘राजसंन्यासा’िा उद्देश राजानें आपलें कतुव्यकर्ु

सोडल्यानें दे शावर कसें संकट ओढवतें व त्या संकटािे दु ष्ट्पचरणार् सद्र्ुणी र्ाणसांस सुद्धां कसे भोर्ावे
लार्तात, हें दाखचवण्यािा आहे . सारांश, र्डकऱयांच्या नाटकपंिकािा पचहला चवशेष म्हणजे सहे तुकता हा

होय. कांहीं तरी एक हे तु र्नांत धरून-तो चनव्वळ जनर्नरंजनािा नव्हे , तर जनर्नोन्नतीिा- त्याच्या
चसद्ध्यथु र्डकरी आपल्या नाटकािें कथानक रिीत. अथात् तें स्वकपोलकस्ल्पत असल्यार्ुळें व पुराणांतून

ककवा ऐचतहाचसक प्रसंर्ांतून घेतलें नसल्यार्ुळें र्डकऱयांच्या कथानकांत स्वभावचवपयास, कालचवपयास
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वर्ैरे आर्च्या चवद्यर्ान नाटककारांच्या कृतींत चदसून येणाऱया दोषांस अवकाशि राचहले ला नाहीं. त्यार्ुळें
नाटकािें कथानक व नाटकांतलें र्ूलभूत तत्त्व अर्र हे तु यांिा सुंदर र्े ळ र्डकऱयांच्या सवु नाटकांत
चदसून येतो व म्हणून र्राठी चवद्यर्ान नाटकांत र्डकऱयांच्या नाटकपंिकास अचद्वतीयत्व आलें आहे .

र्डकऱयांच्या नाटकांिा दु सरा चवशेष, शेक्स्पीयरच्या रस्स्कननें दाखचवले ल्या एका चवशेषासारखा

आहे . Shakespeare has no heroes, he has, all heroines in his dramas. रस्स्कनच्या म्हणण्यािा अथु
हा कीं, शेक्स्पीयरिे नायक हे आदशुभत
ू पुरुष नाहींत. प्रत्येक नायकांत कांहीं ना कांहीं तरी दोष-दु र्ुण

आहे त; पण शेक्स्पीयरच्या नाचयका र्ात्र आदशुभत
ू चस्त्रया आहे त. त्या चनदोष व सद्र्ुणी चस्त्रया आहे त व

कथानकांतील प्रसंर्ांतून त्यांच्या र्ुणांनीं नायकांिी सुटका झाली आहे . रा∘ र्डकऱयांच्या नाटकांिा हाि
एक चवशेष आहे . र्डकऱयांच्या नाटकांत नाचयका व उपनाचयका अशा जोड्या सवुत्र आहे त. त्यांच्या

लीला-सुशीला, काकलदी-वसुंधरा कसधु-शरद, र्ालती-लचतका व येसूबाई-चशवांर्ी या चनरचनराळया

नाटकांतील नाचयकोपनाचयकांच्या जोड्या पहा! खरोखरीि कहदु सर्ाजांतील आदशुभत
ू चस्त्रयांच्या या र्ूर्मत
नाहींत असें कोण म्हणेल? या सवु चस्त्रयांिी पचतचनष्ठा, त्यांिा स्वाथुत्यार्, त्यांिा दृढचनिय, त्यांिा चवनम्र
करारीपणा, त्यांिा आत्र्चवश्वास, त्यांिें धैयु इत्याचद र्ुण र्नु ष्ट्याला आियुिचकत करतात; इतकेंि नाहीं,
तर न कळत या र्ुणांिी छाप र्नु ष्ट्यावर पडते व त्यािी सद्र्ुणाकडे प्रवृचि वळते , इतकीं र्डकऱयांिीं हीं

चित्रें उठावदार उतरलीं आहे त. ते व्हां या बाबतींत र्डकऱयांना शेक्स्पीयरच्या जवळ नेऊन बसचवण्यास
र्ला कांहीं एक हरकत वाटत नाहीं.

कै∘ र्डकऱयांच्या नाटकपंिकांतला चतसरा चवशेष म्हणजे त्यांिीं चवनोदी पात्रें. र्डकऱयांनीं

नाटकािा हे तु-चनदान त्यांच्या लोकचप्रयते िें एक कारण तरी-र्नोरंजन आहे , ही र्ोष्ट सवुदा ध्यानांत
ठे चवली होती, यांत कांहीं एक शंका नाहीं. म्हणून त्यांच्या प्रत्येक नाटकांत एकापासून पांिापयंत चवनोदी

पात्रांिी योजना केले ली आहे . र्राठी नाटकांत हा अलीकडे सरसहा प्रघाति पडू न र्ेला आहे व
र्डकऱयांनीं तो प्रघात िालू ठे वला; पण इतर नाटककारांिीं पात्रें नु सता पािकळपणा करून ककवा

धांर्डकधर्ा घालू न ककवा शब्दावर शु ष्ट्क कोट्या करून व शेवटीं बीभत्स व अश्लील र्ोष्टींिा आश्रय करून
प्रेक्षकांना हं सचवतात; म्हणजे इतर नाटककारांिा चवनोद फार हलक्या दजािा आहे , तर र्डकऱयांिा

चवनोद उच्च दजािा आहे . र्डकऱयांिा चवनोद अथुिर्त्कृतीनें आनंद दे तो; त्याला अश्लीलपणािा ककवा
बीभत्सपणािा वास सुद्धां येत नाहीं. या बाबतींत र्राठींतील इतर नाटककार व र्डकरी यांर्ध्यें फरक
आहे . हचरभाऊंच्या कादं बऱया ज्याप्रर्ाणें आबालवृद्धांनीं व आबाचलकापुरंध्रींनीं वािण्यास हरकत नाहीं,

त्याप्रर्ाणें र्डकऱयांिा चवनोद खरोखर शु द्ध, साचत्त्वक आनंद दे णारा आहे . या बाबतींत र्डकऱयांनीं

शेक्सपीयरच्या वर कडी केली आहे असें र्ोठ्या अचभर्ानानें म्हणतां येतें. शेक्सपीयरच्या नाटकांत
चवद्याथी-चवद्यार्मथनींनीं न वािण्यासारखे भार् पुष्ट्कळ आहे त व म्हणूनि शेक्स्पीयरच्या नाटकांच्या, शाळें त

वािण्यालायक अशा चनराळया आवृत्त्या काढाव्या लार्ल्या आहे त. र्डकऱयांच्या बाबतींत एखाददु सऱया
चठकाणाखेरीज अशा आवृत्त्या काढण्यािी आवश्यकता वाटणार नाहीं असें वाटतें. शेक्स्पीयरच्या काळीं
लोकांिी अचभरुचि अश्लीलचप्रय होती म्हणून शेक्स्पीयरला अश्लील प्रकार आपल्या नाटकांत नाइलाजानें

आणावे लार्ले असें शेक्स्पीयरच्या तफेनें म्हणण्यांत येतें; पण तसें पाचहलें असतां र्हाराष्ट्रांतील लोकांिी
अचभरुिी शेक्स्पीयरच्या काळच्या लोकांच्या अश्लीलचप्रयते पेक्षां कर्ी आहे अशांतील भार् नाहीं; पण

शेक्सपीयर जसा त्या काळच्या अचभरुिीला खु षी राखण्याच्या र्ोहाला बळी पडला त्याप्रर्ाणें र्डकरी
र्ोहाला बळी पडले नाहींत, म्हणून र्डकऱयांनीं शेक्स्पीयरवर कडी केली असें र्ला वाटतें. असो.
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र्डकऱयांच्या नाटकपंिकािा शेवटिा चवशेष म्हणजे र्डकऱयांिी भाषाशैली. आपलीं नाटकें

वाङ्र्यदृष्ट्ट्या वरच्या दजािीं व्हावीं याबद्दल त्यांनीं फार खबरदारी घेतले ली चदसते. त्यांनीं भाषेवर िांर्लें

प्रभुत्व चर्ळचवल्यावरि नाटकें चलचहण्यास हातीं घेतलीं. यार्ुळें त्यांिी भाषाशैली कर्ावले ली व बनले ली

चदसते. त्यांिी वाणी खरोखरीि ‘पचरणतप्रज्ञस्य वाणी’ भासते यांत कांहीं एक शंका नाहीं. त्यांच्या भाषेंत

ओढू नताणून अनु प्रास आणले ले नाहींत तर भाषा अन्वथुक असून अनु प्रासप्रिुर आहे . सारांश, त्यांिी
नाटकांतील भाषा र्द्यर्य काव्यि होय. त्यांनीं आपल्या एकाि ऐचतहाचसक नाटकाकचरतां त्या काळिे

भाषाप्रिार आणण्याकचरतां फार पचरश्रर् केले होते असें चदसतें. अथात् त्या भाषाशैलीिा पूणु र्ासला नाटक
अधुवट राचहल्यार्ुळें आतां दृष्टीस पडणें अशक्य झालें आहे , ही र्ोष्ट चनराळी!

असे हे र्डकऱयांच्या नाटकांिे चवशेष आहे त. म्हणून हीं नाटकें र्राठी भाषेिे कायर्िे अलं कार

बनले आहे त. भाषेिा अचद्वतीय अलं कारकार कालानें अकालीं हरण करून नेला हें र्राठी भाषेिें दु भाग्य!

पण र्त र्ोष्टीला उपाय काय? र्डकऱयांच्या प्रचतभेनें जे हे अलं कार भाषेला लाधले आहे त त्यांिें
चनरीक्षण-परीक्षण करणें व त्यापासून आनंद, उपदे श व अनु करणप्रवृचि आपल्या अंतःकरणांत कबबचवणें

इतकेंि भावी चपढीिें कार् आहे तें करण्यािी बुचद्ध र्हाराष्ट्रीयांस होवो अशी आशा प्रदर्मशत करून ही
घाई-घाईनें चलचहले ली प्रस्तावना संपचवतों.

–र्ोकवद चिर्णाजी भाटे

❧❧❧
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पहरहशष्ट ३
ले खन-र्ुरु कै. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर
यांनी चलचहले ली

‘भावबंधन’ नाटकांिी प्रस्तावना
ज्या नाटकांत, र्जचवषयी एका स्थळी प्रत्यक्षपणें सदभाव दाखचवला आहे , त्यांतील पद्यें व

प्रस्तावना र्ींि चलचहणें सार्ान्य पचरस्स्थतींत असदचभरुिीिें दशंक र्ानलें जाईल; पण ज्या पचरस्स्थतीत
र्ला तीं चलहावीं लार्ली, चतिा चविार करतां तें क्षम्य वाटे ल अशी आशा आहे .

ह्या नाटकािे कते कै. रार् र्णेश र्डकरी यांिा व र्ाझा परर् व अकृचत्रर् स्नेह होता. उभयतांनीं

चर्ळू न एखादें नाटक चलहू न तें उभयतांच्या नांवांनीं प्रचसद्ध करावें व या रीतीनें नांवें धारण

करणारांच्याप्रर्ाणें त्या नांवांिाचह दृढ संबंध जु ळवून आणावा अशी उत्कट इच्छा त्यांनीं चकती तरी वेळां
प्रकट केली होती! ती इच्छा संकस्ल्पत प्रकारापेक्षां अर्दींि चनराळया प्रकारानें पूणु व्हावयािी होती!

सन १९१८ सालिे नाताळांत रा. र्डकरी पुणें येथें अत्यवस्थ असतां र्ी त्यांच्या भेटीस र्ेलों.

आपण आतां फार चदवसांिे सोबती नाहीं हें त्यांस कळू न िुकलें असल्यार्ुळें त्यांनीं त्या वेळीं आपल्या

वाङ्र्यचवषयक संसारािी चनरवाचनरव िालचवली होती. त्यापूवी त्यांनीं ‘एकि प्याला’ या नाटकािें संपूणु
र्द्य, प्रस्तुत नाटकाच्या िार अंकांपेक्षां कांहीं अचधक भार्ािें र्द्य व दोन्ही नाटकांतील कांहीं पदें स्वतः

तयार केलीं होतीं. त्यांपक
ै ीं कोणत्या नाटकांतील पद्यावचल पुरी करणें र्ला आवडे ल असा त्यांनीं प्रश्न
केला असतां र्ीं प्रस्तुत नाटकािे प्रकाशक रा. कृष्ट्णाजी सखारार् हडीकर यांच्या व र्ाझ्या स्वतःच्या
इच्छे स अनु सरून प्रस्तुत नाटकािी पद्यावचल पूणु करण्यािी इच्छा व्यक्त केली व त्यांनीं तें कार् र्जकडे

सोंपचवलें . त्या वेळीं खु द्द रा. र्डकऱयांिीं पदें र्ाझ्या अवलोकनांत आलीं नव्हतीं. यानंतर लवकरि ते

आपल्या प्रेर्ळ र्ातुःश्रीस, उभयतां बंधूंस व पत्नीस, अनेक स्नेह्यांस व व्यवसायबंधूंस आचण र्राठी भाषेच्या
असंख्य अचभर्ान्यांस शोकांत लोटू न दे ऊन चदवंर्त झाले . त्यांच्या र्ृत्यूर्ुळें र्राठी भाषेिें व वाङ्र्यािें

कधींचह न भरून चनघण्यासारखें नु कसान झालें आहे . र्ाझा व त्यांिा जो चजव्हाळयािा संबंध होता त्यार्ुळें
र्ाझी हाचन त्यांच्या कुटु ं चबयांच्याइतकी नसली तरी त्यांच्यासारखीि अनन्यसाधारण वाटत आहे .

या नाटकांतील कांहीं पद्यें खु द्द कै. र्डकऱयांच्या सरस ले खणींतून उतरलीं आहे त हें वर आलें ि

आहे . तीं त्यांच्या रसाळ रिनेवरून रचसकांच्या ताबडतोब लक्षांत येतील. तीं वरवर पाहणारांच्याचह नजरे स
यावीं म्हणून त्याच्या चशरोभार्ीं फुल्या केले ल्या आहे त. र्ीं करावयाच्या पदांिीं स्थानें व िाली कै.
र्डकऱयांनीं बलवंत संर्ीत नाटक र्ंडळींतील र्ानकुशल नटांच्या सल्ल्यानें र्ुक्रर केल्याि होत्या. तीं पदें

भाषेच्या व कल्पनांच्या दृष्टीनें कोणत्या स्वरूपािीं असावीं यािें स्थूल चदग्दशुनचह कै. र्डकऱयांनीं पुणें
येथील भेटींत केलें होतें. त्यास अनु सरून बाकीिीं पदें रिण्यािा र्ीं प्रयत्न केला आहे . तो प्रयत्न कांहीं

स्थलीं चवफल झाला असण्यािा संभव आहे . चशवाय र्ीं केले ल्या पदांतील बहु तेक साऱया कल्पना र्ाझ्या
स्वतःच्या असल्यार्ुळें त्यांत नाटककत्यािें हृद्र्त उतरावें चततकें उतरलें नसल्यािाचह संभव आहे . र्ाझ्या
पदांत जे दोष आढळतील त्याबद्दल रचसकांनीं र्ाझ्या हे तूकडे लक्ष दे ऊन र्ला क्षर्ा करावी अशी चवनंती
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आहे . पदांतील कल्पना र्द्यांतील कल्पनांहून बहु धा चभन्न असल्यार्ुळें बहु तेक सवु र्द्य अचवकृत स्स्थतींत

ठे वतां आलें आहे . दोनिार स्थळीं जरूर वाटल्यावरून एखादें वाक्य, शब्द ककवा शब्दसर्ूह अचधक घातला
आहे व क्वचित् स्थळीं एखादा शब्द र्ाचळला ककवा बदलला आहे .

या नाटकािी प्रस्तावना ज्या र्ृहस्थांनीं चलहावी अशी कै. र्डकऱयांिी इच्छा होती त्यांस कांहीं

कारणार्ुळें ती पूणु करतां आली नाहीं. यार्ुळें औध्वुदेचहक चक्रयेइतकेंि दु ःखद पण आवश्यक असें हें

प्रस्तावनाले खनािें कतुव्य र्लाि करावें लार्त आहे . सुदैवानें नाट्यकत्याच्या असार्ान्य लोकचप्रयते र्ुळें तें
कार् अत्यंत सुलभ झालें आहे .

नवीन पद्यांच्या व प्रस्तावनेच्या ले खकािें नांव र्ुप्त ठे वण्यािा प्रथर् चविार होता; पण नाटकािी

जाचहरात दे णाऱया एका पुस्तकचवक्रेत्यानें तें नांव प्रचसद्ध करण्यािी घाई केल्यार्ुळें तो चविारचह बाजूस
ठे वावा लार्ला.

येथपयंत पद्यांिी व प्रस्तावनेिी प्रस्तावना झाली. नाटकांतील संपूणु र्द्यभार् खु द्द कै. र्डकऱयांच्या

ले खणींतून उतरला असल्यार्ुळें त्यांच्या इतर नाटकांतील र्ुण त्यांतचह उतरले आहे त. नाटक चलचहण्यास
सुरुवात त्यांच्या र्ृत्यूच्या सुर्ारें एक वषापूवी होऊन त्यािे जवळ जवळ िार अंक व पािव्या अंकािा
पचहला प्रवेश येवढा भार् सुरुवातीपासून सव्वा र्चहन्यांति पूणु झाला. त्या वेळीं त्यांच्या शरीरांत क्षयानें

जरी प्रवेश केला होता तरी चवशेष चनःशक्तता उत्पन्न केली नव्हती. यार्ुळें तो भार् त्यांच्या इतर नाटकांतील

र्द्यभार्ाच्या तोडीिा उतरले ला चदसून येईल; ककबहु ना त्यांत कल्पनांिा व भाषेिा सरसपणा व नावीन्य
रचसकांच्या बुद्धीस एकार्ार्ून एक िर्त्कृचतरूप आघात दे ऊन चतला अंचकत करण्यािें सार्थयु, चवचवध

प्रसंर्ांस व चभन्न चभन्न पात्रांस कथानकाशीं एकरूप करण्यािें कौशल्य पात्रांच्या व प्रेक्षकांच्या स्वभावांशीं
असले ला दृढ पचरिय, रचसकांच्या हृदयांत व र्ुद्रांवर लार्ोपाठ अनु क्रर्ें शोकरसाच्या व हास्यप्रकाशाच्या
लहरी उठचवण्यािी शस्क्त इत्याचद जे अनेक र्ुण प्रचतभावान् कचव व यशस्वी नाटककार या नात्यांनीं कै.

र्डकऱयांच्या ठायीं वसत होते ते प्रस्तुत नाटकांत त्यांच्या इतर नाटकांतल्यापेक्षांचह अचधक प्रर्ाणांत व

उज्ज्वल स्वरूपांत चनदशुनास येतील. नाटकांतील शेवटिा प्रवेश इतर भार्ांच्या र्ानानें योग्यतेंत कांहींसा

कर्ी भरे ल. नाटकांतील अत्यंत सुंदर अशा पचहल्या प्रवेशाच्या र्ानानें तर तो फारि चफका वाटे ल; पण
कत्याच्या या अखेरच्या नाटकांतील तो अखेरिा प्रवेश कत्याच्या आयुष्ट्यांतील अखेरच्या चदवशीं व

अखेरच्या प्रहरांत चलचहला र्ेला, या एका र्ोष्टीर्ुळें त्या प्रवेशास व त्याबरोबर संपूणु नाटकास कत्याच्या

नाटकांति नव्हे , तर एकंदर र्राठी ककबहु ना जर्ाच्या वाङ्र्यांत अपूवु र्हत्त्व आलें आहे . नाटकािा व
कत्यािा शेवट बरोबर झाला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. एका घटकेस नाटकािें जनन व दु सऱया

घटकेस कत्यािें र्रण घडू न आलें . नाटकािा प्रवेश रंर्भूर्ीच्या जर्ांत होतो न होतो तोंि जर्ाच्या
रंर्भूर्ीवरून कत्यािें चनष्ट्क्रर्ण झालें . अपत्याला आयुदान करून चिरंजीव करणाऱया बाबर बादशहाप्रर्ाणें

कत्यानें आपल्या कृतींत जीवन ओतलें . ती कृतीचह स्वतः जरा पत्करून चपत्यास तरुण करणाऱया

पुरुराजाप्रर्ाणें स्वतः वैर्ुण्य स्वीकारून व चपत्यािा कीर्मतरूप दे ह सतेज करून चपतृऋण फेडील अशी

खात्री आहे . लढतां लढतां धारातीथी पतन पावण्यािें भाग्य अनेक वीरांच्या ललाटीं असतें; परंतु चलचहतां
चलचहतां र्ृत्युर्ुखीं पडण्यािें व चवचधले खाबरोबरि स्वतःिा ले ख संपचवण्यािें सद्भाग्य फारि थोड्या

ग्रंथकारांच्या वांट्यास येत असेल! ‘भावबंधन’ नाटक त्यांतील चवपुल हास्यरसानें हजारों प्रेक्षकांस हं सवून

त्यांच्या र्ुरकुंड्या वळवील; पण त्याबरोबरि त्यांस आपल्या जनकाच्या चनधनािी उद्वे र्जनक आठवण
दे ऊन क्षणभर तरी तटस्थ केल्याचशवाय राहणार नाहीं. रचसकांच्या शोकरसास व हास्यरसास
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एकसर्यावच्छे देंकरून भरती आणून त्यांच्या दु ःखाश्रूंिा संर्र् घडचवणारें हें नाटक र्ंर्ायर्ुनांिा संर्र्
घडचवणाऱया प्रयार् तीथाइतकेंि पचवत्र आहे .

हें नाटक कै. र्डकऱयांनीं र्ुद्दार् बलवंत नाटक र्ंडळीकचरतां चलचहलें . त्या र्ंडळीवर त्यांिें चकती

प्रेर् होतें हें त्यांनीं चतच्या ऋणांतून उिीणु होण्याकचरतां आपले प्राण खिी घातले या एकाि र्ोष्टीवरून
उघड होईल. र्ंडळीस त्यांच्या प्रचतभेिा अचधक लाभ झाला नाहीं हें दु दैव होय.

प्रस्तुत नाटकाच्या र्ुद्राणाकचरतां छापखान्याकडे त्यांच्या रंर्ावृिीिी प्रत पाठचवण्यांत आली होती.

त्या प्रतीिें कै. र्डकऱयांच्या र्ूळ प्रतीहू न जें अंतर चदसून आलें तें पुरवणींत चदलें आहे . रंर्ावृिीिी प्रत र्ूळ
प्रतीशीं ताडतांना र्ला र्ाझे व्यवसायबंधु व स्नेही रा. प्रभाकर र्णेश धोपेश्वर व रा. केशव काशीनाथ जोशी
यांिें जें अर्ोल साहाय्य झालें त्याबद्दल र्ी त्यांिा ऋणी आहें .

या नाटकावरून कत्यािा एकदां हात चफरला असता तर तें झालें आहे त्यापेक्षांचह सरस वठलें

असतें. नाटक छापत असतांचह त्यावरून त्याच्या जनकािी प्रेर्ळ नजर चफरणें इष्ट असतें; पण
जन्र्ापासूनि जें अपत्य चपतृप्रेर्ास आंिवलें त्यािी चपतृव्याचदकांनीं चकतीचह प्रेर्ानें जोपासना केली तरी

त्यािी आबाळ व्हावयािी िुकत नाहीं. त्यांतील कांहींजण त्याच्या खाण्याचपण्यािी तरतूद करतात तर

दु सरे कांहींजण त्यास वस्त्रप्रावरणें पुरचवतात व चतसरेि कांहींजण त्यािें लालन करतात. प्रेर्ानेंि का
होईना, एकजण त्यास शस्क्त आणण्याकचरतां अजीणु होईपयंत खाऊं घालतो तर दु सरा त्यािी प्रकृचत

चनकोप राहावी म्हणून त्यािी जवळ जवळ उपासर्ार करतो. एकजण त्याला शु द्ध हवेिा लाभ चर्ळावा

म्हणून उन्हातान्हांतून कहडचवतो तर दु सरा त्याजवर उबदार वस्त्रें लादू न त्यािा कोंडर्ारा करतो. असाि
कांहींसा प्रकार कै. र्डकऱयांच्या या कृतीिा झाला आहे . नाटकािी र्ूळ प्रत, चतजवरून रंर्भूर्ीकचरतां
तयार झाले ली प्रत, चतजवरून छापखान्याकचरतां तयार झाले ली नक्कल, चखळे जुळचवणारांनीं केले ली ही

नकले िी नक्कल, स्थूल र्ुचद्रतें अनेकांच्या हातून जातांना त्यांत त्यांनीं केले ला फेरफार या सवांिे छापील
प्रतीवर

बहु चवध

संस्कार

झाल्याकारणानें

चतच्यांत

शब्दाअक्षरांसंबध
ं ानें

प्रर्ादबाहु ल्य

आचण

शु द्धले खनासंबध
ं ानें व चवरार्ांसंबध
ं ानें बरें ि र्तवैचित्र्य आढळू न येईल. तथाचप कै. र्डकरी हयात असते

तरीचह त्यांना ही कृचतकन्या अखेरीस ज्या कनवाळू रचसकवृद
ं रूपी पतीच्या स्वाधीन करावी लार्ली असती

त्याच्या औदायावर चभस्त ठे वन
ू व त्यानें चतला जनकचनर्मवशेष प्रेर्ानें वार्वावें अशी चवनंती करून ती
त्याच्याि िरणीं अपुण करतों.

जळर्ांव, वऱहाड, ता. १५-८-२०

श्री. कष. कोल्िटकर
❧❧❧
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पहरहशष्ट ४
वेड्यांिा बाजार
अंक पहिला
प्रवेश पचहला
नमन
अतुल तव कृचत अचत भ्रर्चव र्चत ईश्वरा! ॥ धृ॰ ॥ वषुती र्े घजल, शांतचवचत भूचर्तल, सचलल र्र्

त्यजुचन र्ल जात सुरर्ंचदरा ॥ र्ोकवद पूव-ु पद-अग्रज स्र्रुचन पद, उधचळ चनज हृत्सुखद शब्द रत्नाकरा!

(र्ोकवदाग्रज)

(र्धुकर व वसंत)
[स्थळ :- रस्ता.]
मधु कर : वेड्यांिा बाजार आहे आर्िें घर म्हणजे! वसंतराव, एकेकािा प्रकार ऐकलात तर अक्कल र्ुंर्
होऊन जाईल तुर्िी! नाहींतर उर्ीि वेणूताईिें लग्न इतकें लांबणीवर पडलें असतें का! आज कांहीं नाहीं
तरी सोळावें वषु असेल चतला! पण आर्िे तात्या पडले ज्योचतष्ट्याच्या नादांत! अण्णासाहे बांना सर्ळा

वैद्यकािा व्यापार आचण आईला दे वधर्ु पुरतात! बरें दादाचवषयीं म्हणाल तर त्यानें संन्यासदीक्षा घ्यावयािी
फक्त बाकी ठे चवली आहे !

वसंि : खरें ि, र्ाधवरावांच्या डोक्यांत हें वेड कसें काय आलें ?
मधु कर : लग्न झालें तोंपयंत सवु ठीक होतें; पुढें त्यांना कळलें कीं, वचहनीला चलचहतां वाितां येत नाहीं
म्हणून; आचण हे म्हणजे पक्के सुधारणावादी! केला चनिय कीं, पुन्हां म्हणून बायकोिें तोंड पहावयािे नाहीं,

आचण त्या सुर्ारास चववेकानंद, स्वार्ी रार्तीथु, हं सस्वरूप या र्ंडळींच्या व्याख्यानांिा प्रसार सुरू झाला
होता. त्या वैतार्ांत आर्च्या दादासाहे बांनींही परर्ाथािी कास धचरली! इकडे चबिारी रर्ावचहनी र्ाहे रीं

िांर्लें चलहायला वािायला चशकली, पण उपयोर् काय? इतक्या अवकाशांत दादासाहे ब पूणु चवरक्त
बनले ! वचहनींना घरीं आणावयािें नांव काढलें कीं हे घर सोडण्याच्या प्रचतज्ञा करायला लार्तात!

वसंि : पण, र्धुकर, र्ला वाटतें कीं र्ाधवरावािें हें वैराग्य फार चदवस चटकणार नाहीं! हें दोन चदवसांिें
वारें चदसतें सर्ळें ! कांहीं प्रयत्न केला तर र्ाधवराव अजून चठकाणावर येतील!

मधु कर : येतील ते व्हां खरें ! पण आज तर घरांत एका वेड्यािी भर पडली आचण बाकीच्यांच्या वेडांना

उठावणी चर्ळाली! तात्या म्हणतात त्याला साडे साती आहे सध्यां; अण्णा म्हणतात, अभ्यासानें अचण
जाग्रणानें त्यािें डोकें चफरलें आहे आचण आई म्हणते कुणी तरी जादु टोणा केला आहे !
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वसंि : आचण चतघांिेही आपापल्या परीनें सारखे उपाय िालू असतील.
मधु : तें कांहीं चविारूं नका. त्यांच्या पचत्रकेिीं वषुफळें काढण्यांत तात्या वषेंच्या वषें घालचवतात; अण्णांच्या

औषधांनीं आचण काढ्ांनीं त्यािी अन्नपाण्यािी सुद्धां र्रज भार्चवली आहे आचण आईनें तर
अंर्ाऱयाधुपाऱयांनीं त्याला शु द्ध बैरार्ी बनचवला आहे !

वसंि : काय चवलक्षण र्ंडळी! हा प्रकार पाहू न तुम्हाला अर्दीं वेड्यासारखें होत असेल!
मधु : अहो, इतक्यानें कुठें आटोपतें आहे सारें? दादाच्या लग्नांत आपण िुकलों असें प्रत्येकाला वाटतें आहे

आचण वेणूताईच्या लग्नाबद्दल फाजील सावधचर्री घेऊन र्ार्च्या िुकीिा विपा भरून काढप्यािी
चतघांनींही आपापल्या र्नाशीं र्ांठ बांधून ठे चवली आहे !

वसंि : आर्िी यर्ुताई र्ोठी भाग्यािी म्हणून चनर्मवध्नपणें तुर्च्या पदरांत पडली म्हणायिी!
मधु : त्यावेळीं आर्च्या र्ंडळींत इतकी जार्ृचत झाली नव्हती. नाहींतर र्ाझ्या लग्नािा प्रकारसुद्धां
वेणुताईच्या लग्नासारखाि झाला असता. हल्लीं र्ात्र खरा तर्ाशा िालला आहे घरांत! वेणुताई आचण दादा
यांच्या कल्याणासाठीं चतहे री उपायांिा सारखा र्ारा सुरू आहे .

वसंि : यर्ुताई कधींकधीं या र्ोष्टी सांर्ते, पण इतका प्रकार असेल असें नव्हतें आम्हांला वाटत! र्र्
कदाचित् ती र्ुद्दार् सांर्त नसेल!

मधु : ती सांर्णार चकती तुम्हांला! अण्णांनीं या दोघांसाठीं औषधांिा असा सांठा करून ठे चवला आहे घरांत
कीं तो पाहू न र्ुडी आंजल्याच्या वैद्यांनासुद्धां लाज वाटावी! आईनें दोघांच्या हातापायांत र्ंडेताईतांिी

इतकी र्दी केली आहे कीं दोघांनींही ताबूतांत फचकरी घे तली आहे असा भास होतो. आचण तात्यांनीं तर या

दोघांिी वषुफळें , पचत्रका यांच्या नकला करण्यासाठीं आचण चटपणें करण्यासाठीं वीस रुपये दरर्हािा एक
स्वतंत्र कारकून ठे वन
ू चदला आहे !

वसंि : आचण र्ाधवराव हें सारें र्ुकाट्यानें सोशीत असतात वाटतें!
मधु : तो इकडे लक्षि दे त नाहीं! भोंवतीं बैराग्यांिा एक तांडा असला म्हणजे झालें ! त्यानें तर घराला
धर्ुशाळे िी कळा आणून ठे वली आहे .

वसंि : अशा घोटाळयांत सारी जबाबदारी तुम्हांलाि संभाळावी लार्ते हें स्वाभाचवकि आहे . र्धुकर, र्ीं
वेणूच्या लग्नािा चवषय आज र्ुद्दार्ि काचढला आहे हें तुर्च्या लक्षांत आलें ि असेल.

मधु : तुम्हीं न बोलतां तुर्िा हे तु र्ाझ्या डोळयांसर्ोर नेहर्ीं उभा असतो; पण ज्या र्ोष्टीिा इलाज आपल्या
हातीं नाहीं चतिा नु सता उच्चार करण्यांत काय हांशील आहे या चविारानें र्ी नेहर्ीं स्वस्थ बसतों.
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वसंि : तर काय आर्च्या प्रीचतचववाहािी आशा र्ीं सोडू न द्यावी म्हणतां? र्धुकर, आर्िा प्रीचतचववाह

म्हणजे एखाद्या नाटकांतली नाहीं तर कादं बरींतील बडबड सर्जूं नका! तुर्च्या लग्नांत वेणू र्ला

दे ण्याबद्दल जी सारखी थट्टा िालली चतिा आर्च्या दोघांच्याही र्नावर अर्दीं तात्पुरताि पचरणार् झाला

नाहीं. लग्नानंतर यर्ुताईबरोबर र्ी तुर्च्या खेडेर्ांवीं एक र्चहनाभर होतों त्यावेळीं एकर्े कांच्या अचधक
पचरियानें तो पचरणार् दृढ झाला. तुर्च्या लग्नांतल्या थट्टे ला आम्हीं लग्नापेक्षां जास्त र्हत्त्व दे ऊं लार्लों.

पुढें, तुम्हांला र्ाहीति आहे , र्ी जरी त्यानंतर कधीं तुर्च्या घरीं आलों नाहीं तरी या तीन िार वषांत

आर्च्या यर्ुताईबरोबर वेणू आर्च्या घरीं दोन िार वेळां र्चहना र्चहना राचहली होती. या अवकाशांत
आर्च्या एकर्े कांच्या र्ुणांिी आम्हांला पारख पटू न तुर्च्या लग्नांतल्या थट्टे ला आर्च्या लग्नानें खरे पणािें

स्वरूप दे ण्यािा चनिय केला आचण या कार्ांत र्ाझी सारी चभस्त, र्धुकर, एकट्या तुर्च्यावरि आहे .
आर्च्या लग्नाला तुर्िी आडकाठी नाहीं ना?
वसंत :

(राग-यमन. ताल-दादरा.)
वैवाचहक दीक्षा जकध प्राप्त हो तुला । प्रेर्ोत्सव होई कीं ते चव तो र्ला ॥ धृ॰ ॥
आप्तवर्ु बांचधचत तीं सूत्र-बंधनें ॥ तींि कचरचत सुदृढ सुनव प्रेर्-बंधनें ॥
अंकुचरत प्रेर्ांकुर होइ त्या पळा ॥ १ ॥

मधु : असल्या अनुरूप चववाहाला दु दैवाखेरीज दु सऱया कोणािी आडकाठी असणार? र्ी र्ार्ेंि एक दोन
वेळां तुर्च्याबद्दल र्ोष्ट काचढली होती; पण तात्या म्हणतात तुर्िें चटपण जर्त नाहीं, आई म्हणते परतवेल
होते आचण अण्णा तर वैद्याच्या र्ुलाखेरीज कोणािें नांव सुद्धां काढू ं दे त नाहींत. यंदा तात्यांनीं पुढल्या
र्चहन्यांत वेणूिे ग्रह साधारण बरे आहे त ते व्हां ते वढ्ांत लग्न करून घ्यायला हरकत नाहीं म्हणून लग्नाला
कशीतरी परवानर्ी चदली आहे एकदांिी! ते व्हां आतां लोकांिीं तोंडें बंद करण्यासाठीं चनदान त्या
बाळाभाऊशीं का होईना पण एकदांिें वेणूिें लग्न करण्यािा र्ी चविार केला आहे .
वसंि : बाळाभाऊ कोण हा!
मधु : अहो तो आर्च्या र्ांवच्या वैद्यबुवांिा र्ुलर्ा! वैद्यबुवांनीं अण्णांच्यावर आपल्या वैद्यकािें िांर्लें ि

जाळें पसरले होतें. अण्णा त्यांच्या अर्दीं अध्या विनांत वार्त असत. वैद्यबुवांच्या अंतकाळीं अण्णांनीं

त्यांना विन चदलें कीं वेणू बाळाभाऊला दे ईन म्हणून. आतां बाळाभाऊनें स्वतां नकार चदल्याखेरीज अण्णा
म्हणतात र्ी कांहीं र्ाझ्या विनाला बाध आणणार नाहीं.
वसंि : बरें ; चनदान र्ुलर्ा तरी बरा आहे का?
मधु : कसला बरा? जाणून बुजून पोरीला चवचहरींत लोटायिी! घरच्या र्ाणसांनीं चशकण्यासाठीं इथं ठे वला

आचण र्ुलानें नाटकािा छं द धचरला! उठतां बसतां नाटकाखेरीज बोलणें नाहीं! नेहर्ीं नाटकवाल्यांत
पडले ला!
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वसंि : आचण अशा र्ाकडाच्या पदरीं तुम्हीं असलें रत्न बांधणार? र्धुकर, यापेक्षां वेणूला खरोखरीि
एखाद्या—

मधु : वसंतराव, र्ला कांहींि कळत नाहीं असें सर्जूं नका! पण हा लोकापवाद र्ोठा कठीण आहे !

िवाठ्यावरिीं कुत्रीं भाकरीच्या तुकड्यानें तरी भुक
ं ायिीं थांबतात; कावळा व्रण असेल चतथें तरी िोंि

र्ाचरतो, कविवाला छे डलें तरि तो नांर्ी िालचवतो; पण लोकांच्या कुटाळकीिी तऱहा या सवांच्या चवरचहत
असते. ते व्हां असा दे खतां डोळयांनीं आर्ींत पाय घालायला तयार झालों आहें . बरें दु दैवानें त्यािें चटपणही

तात्यांच्या पसंतीस उतरलें आहे ! आज आतां ते वढ्ासाठींि चनघालों आहें . कुठू न तरी त्याला हु डकून
काढू न एकदां र्ुलर्ी सर्क्ष पहा म्हणजे शास्त्रोक्त झालें म्हणून सांर्तों.

वसंि : चधक्कार असो आर्च्या सर्ाजाला! चविारी र्नु ष्ट्याला असा अचविार करणें भार् पडतें आचण

त्याबद्दल त्याला कोणी दोष दे त नाहीं! अरे रे असें प्रकार पहात बसण्यापेक्षां संन्यास घेऊन वनवास
पत्करले ला बरा!

मधु : वसंतराव असं अर्दीं चनराश होऊं नका! िला आज त्या बाळाभाऊला बोलावू,ं त्याला दोन र्ोष्टी

सांर्ून पाहू ं! र्ीही आज रात्रीं पुन्हां तुर्च्याबद्दल र्ोष्ट काढू न पाहतों! पाहू ं, प्रयत्नंतीं परर्े श्वर! नाहींतर
होणाराला पाठ चदलीि पाचहजे. िला, त्या बाळाभाऊिा तपास काढू ं .

वसंि : काशीच्या नव्या पाठशाळें तून चशक्षण संपवून परीक्षा चदल्यानंतरसुद्धां ते थेंि राचहलों असतों आचण
संन्यास घेतला असता—

मधु : वः र्र् दादाला हं सायला कुठें जार्ा उरली? िला अहो, हातपाय र्ाळूं नका. िला.
मधु कर :
(राग-हबिाग. ताल-चत्रवट.)
सजुचन तुम्हा संन्यासी होतां नु रत चतळचह हं सण्या कारण इतरां कां तुम्ही हं सतां
॥ धृ॰ ॥ हा चवषाद द्या त्यजु चन तुम्ही प्रयत्न करुचन वरा नव यशा ॥ १ ॥
(जातात.)

प्रवेश दु सरा
[वेणू व यर्ुना]
वेणू—[यादवराया भाई याहो,]
भीर्कबाळा ती वेल्हाळा टाकुचन र्ोपाळा ॥
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चनिय केला बंधुवरानें द्यावी चशशु पाळा ॥
चववाहकाळीं खळ तो आला तंव राजस बाळा ॥
शोकभरानें चवव्हळ झाली दोष लाचव भाळा ॥
“अजु चन तरी या दासीसाठीं याहो र्ोपाळा ॥
जवळी आली काळवेळ ही संकट हें टाळा ॥
ऐन सर्कय कां चनष्ठुर झालां? काय असें केलें ॥
दीनावचरिें प्रेर् सदािें आज कुठें र्ेलें ॥
ककध वाचहन ही काया र्ाझी दे वा तव पायां ॥
ककध पाचहनसें झालें र्जला सांवचळ ती काया ॥
कधीं सांठचवन रूप र्नोहर या नयनीं दे वा ॥
चर्ळे ल केव्हां अभाचर्नीला प्रेर्ािा ठे वा ॥
नका करूं छळ याहु चन र्ाझा अजु नी घननीळा ॥
वाट बघुं चकचत घेउचन हातीं अश्रूंिी र्ाळा ॥
चकती आळवूं परोपरीनें कंठ कक हो सुकला ॥
तचरचह यावया अजु नी र्ाझा र्ाधव कां िुकला ॥
सवुसाचक्ष भर्वंता आतां अंत नका पाहू ं ॥
कीं चवषपानीं प्राण तरी हा पदकर्ला वाहू ं ॥
र्ीि अभार्ी, म्हणुनी आपण अजु नी नि आलां ॥
ब्रह्म सर्ुण जें दु लुभ सकलां चर्ळे कसें र्जला ॥
रडतां यापचर अश्रुजलानें पदर चभजु चन जाई ॥
ऊर भरुचन ये, शब्द न िाले —
यमुना : हें हो काय वन्सं? र्ाणें म्हणतां म्हणतां तुर्िी सुद्धां अर्दीं तुर्च्या र्ाण्यांतल्या भीर्कबाळे सारखी
स्स्थचत झाली!

वेणू: वचहनी, तुझें आपलें भलतेंि! भीर्कबाळे सारखी स्स्थचत व्हायला र्ला र् काय झालें आहे ! एकादें र्ाणें
म्हणतांना र्नु ष्ट्य तसें तद्रूप नाहीं का होत?

यमुना: वेणू वन्सं! पुरे झाली ही बतावणी; तुर्च्यासारखी चशकले ली नसेन म्हणून काय झालें ! इतकें का
र्ला कळत नसेल? सांर्ा पाहू ं तुर्च्या र्नांत काय असेल तें. वाः र्डे , र्ाझ्याजवळ सुद्धां आडपडदा?

वेणू : वचहनी, रार्ावू नकोस अशी. बायकांच्या र्नाला कुठें तोंड असतें का? इतके चदवस तुला र्ीं र्ाझें

दु ःख र्ुद्दार् सांचर्तलें नाहीं. तूं तरी काय करणार बापडी! रर्ावचहनीिें दु ःख आपल्याला पुष्ट्कळ र्ाहीत

आहे . पण काय उपाय होतो आपल्या हातून चतथें तरी? तीि र्ाझी र्त. एरवीं आडपडदा कशािा? फार
झालें तर डोळे चनपटीत बसावें हें ि बायकांिें सर्ाधान.
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यमुना : (पदरानें चतिे डोळे पुसून) नका रडू ं , वन्सं. शपथ आहे तुम्हांला र्ाझ्या र्ळयािी. आजि तुम्हाला
इतकें वाईट वाटायला काय झालें ? सांर्ा पाहू ं र्ला ?

वेणू : सांर्तें, पण वचहनी, ऐकून घेतल्यावर तूं र्ाझी थट्टा नाहीं ना करणार?
यमुना : काय बोलतां वन्सं! िला. तुर्िें बोलणें तुम्हांलाि शोभतें. हीि का र्ाझी परीक्षा केलीत आजवर?
आम्हीं नांवाच्या नणंद-भावजयी; पण सख्या बचहणीप्रर्ाणें आतांपयंत वार्त आलों आचण तुर्िें हें बोलणें?
र्र् काय बोलायिें र्ाणसानें पुढें !
यमुना :
(राग—िंे स. ताल-झपताल.)
असुनी भचर्चन–भाव, कां हा दु जी भाव? र्ळवा न तें नांव ॥ धृ॰ ॥ कथुचन

कारण र्ला, करूं नका शोक हा, र्ी दे त विनाला ॥ ठे वा न त्या नांव कां हा
दु जा भाव? ॥ र्ळवा न तें नांव ॥ १ ॥

वेणू : रार्ावलीस पुन्हां! तसें नव्हें वचहनी, पण सुखांतल्या र्ाणसाला दु ःखी र्ाणसाच्या दु ःखािी िांर्लीशी

कल्पनाि कचरतां येत नाहीं. म्हणून र्ी तसें बोललें ; तुला लावून बोलण्यासाठीं नव्हे ! चवतीच्या यातना
चवतीलाि र्ाहीत; दु सऱयांना चतिें दु ःख हलकेंि आहे असेंि वाटायिें!

यमुना : बरें , तसें का होईना? र्ी र्ुळींि बोलत नाहीं आतां! आधीं र्ला सांर्ा आचण र्र् पहा. र्ी थट्टा करतें
का काय तें? हातच्या कांकणाला आरसा कशाला हवा? सांर्ा पाहू ं तुम्हांला का वाईट वाटलें र्घाशीं.

वेणू : सांर्ायलाि कशाला हवें? तूंि सांर् बरें वचहनी, र्ाझी स्स्थचतसुद्धां त्या भीर्कबाळे सारखीि नाहीं
का?

यमू : ती कशी काय?
वेणू : नीट आठवण कर म्हणजे तुझ्यासुद्धां ते व्हांि लक्षांत येईल.
यमू : (थोडा वेळ चविार करून) र्ाझ्या नाहीं बाई कांहीं लक्षांत येत.
वेणू : असें वेड पांघरलें स तर कुठू न येणार लक्षांत!
यमु : वेड नव्हे वन्सं, खरें ि नाहीं आठवत र्ला कांहीं.
वेणू : बरें , तुझ्या लग्नांतली तरी तुला िांर्ली आठवण आहे ना?
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यमू : अर्दीं िांर्ली आठवण आहे ! पण चतच्यावरून काय सर्जायिें इथें!
वेणू : बोहल्यावर तूं आचण र्धुदादा होता? र्ार्ें र्ी र्ुहूतािा कऱहा घेऊन उभी होतें, आठवतें का तुला?
यमू : हो, न आठवायला काय झालें ? डोळयांदेखतच्या र्ोष्टी! त्यावेळीं जाऊबाईंनीं तुर्च्या नी आर्च्या

वसंतदादाच्या पदराला र्ांठ र्ारली, र्ुलींनीं तुम्हांला वसंतदादािें नांव घ्यायिा आग्रह केला, अखेर तुम्ही
लाजून अर्दीं रडकुंडीला आलां ते व्हां र्ींि ती र्ांठ सोडली, ते व्हांिीि र्ोष्ट ना?
वेणू : ते व्हांिीि कशाला, तीि र्ोष्ट! आतां तरी आलें ना सारें लक्षांत?
यमू : अस्सं! अस्सं! आतां लक्षांत न यायला वेडी का आहें र्ी!
वेणू : वचहनी, कां बरें इतकी घाई केलीस, त्यावेळीं ती र्ांठ सोडायिी?
यमू : हें काय वन्सं? [चतिे डोळे पुसते] या र्ोष्टी कुणाच्या हातच्या का असतात! झालीं, पांि वषें होऊन
र्ेलीं त्या र्ोष्टीला!

वेणू : पांि वषें झालीं का र् वचहनी तुझ्या लग्नाला?
यमू : हो यंदाच्या श्रावणांतली र्ाझी पांिवी र्ंर्ळार्ौर ना? वषांना काय लार्तें व्हायला! आलीं-र्ेलीं वषें.
वेणू : र्ला ही र्ोष्ट अर्दीं काल झाल्यासारखी वाटते. वचहनी, त्या चदवसापासून र्ला एवढ्ा एकाि
र्ोष्टीिा सारखा चनचदध्यास लार्ला आहे . वचहनी, पुन्हां येईल का र् तशी वेळ कधीं?
यमू : हो, दे वाच्या र्नांत आलें तर तसें सुद्धां घडू न येईल.
वेणू : र्ला तुझे असे र्ोघर् आशीवाद नकोत. तूं घेशील का र्नावर र्ाझें एवढें कार्? तुझी अर्दीं जन्र्ािी
उतराई होईन.

यमू : हाचिच्या, त्याला एवढी काकळू त कशाला करायला पाचहजे, र्ला नको का आहे असें झालें तर,
एकदां र्ीं र्ोष्ट काढली सुद्धां होती जवळ! आज पुन्हां काढीन.

वेणू : “पुन्हां काढीन” नाहीं! एवढ्ानें नाहीं व्हायिें र्ाझें सर्ाधान. उन्हाच्या धापेंत उडत्या पांखराच्या
सावलीनें काय चवसांवा चर्ळणार? तूं र्धुदादाला अर्दीं र्ळ घाल आणखी.
यमू : आणखी वसंतदादाला सुद्धां ना?
वेमू : हो, दोहींकडे अर्दीं आळ घेऊन बैस. कांहीं म्हटल्या कांहीं आपला हट्ट सोडू ं नकोस. नाहीतर पहा,
बाबा कांहीं करोत, र्ाझ्या र्नासारखें नाहीं झालें तर र्ी कांहीं र्ाझ्या चजवािें–

अनु क्रम

वेणू :
(राग-यमन. ताल-चत्रवट.)

सोसुचन दु ःखा यापचर, ऐशी ॥ होऊं भार कां या जर्तासी? ॥ धृ॰ ॥ चप्रय

र्ोष्टींिा त्यार् करोचन, अचप्रय तेंही चप्रय र्ानोचन, घालूं र्ाळा कां दु ःखासी? ॥ १ ॥
यमू: पुरे र्े लें हे बोलणें. वन्सं, तुम्ही अर्दीं चबनघोर रहा. र्ी काय पाचहजे तें करीन. पण तुर्च्या र्नासारखें
घडवून आणीन. आतां तर झालें ना!

वेणू : तुझ्या तोंडांत साखर पडो म्हणजे झालें .
यमू : बरें , पण वन्सं, आजि तुम्हांला इतकें वाईट वाटू न ध्यायला काय झालें ?
वेणू : आज दु पारीं जेवणावर बाबा काय म्हणाले तें सांचर्तलें नाहीं वाटतें र्धुदादानें तुला?
यमू : कुठू न सांर्णें होणार, तर्िें तरी काय चविारणें.
वेणू : हो, खरें ि, राजाराणीिी र्ांठ पडायिी ती र्ंिकावरि! झालें , र्ुरडलें स नाक! पोर व्हायिी वेळ
आली तरी आर्च्या वचहनींिें पोरपण कांहीं र्ेलें नाहीं अजून.
यमू : बरें , काय म्हणत होते र्ार्ंजी?
वेणू: बाबांनी र्धुदादाला सांचर्तलें कीं ते-ते हे आहे तना त्यांना म्हणावें उद्यां येऊन र्ुलीला शास्त्रोक्त पाहू न
जा एकदां म्हणून! म्हणजे उद्यांच्या वैशाखांत घेऊं उरकून कायु झालें !
यमू : कुणाला, आपल्या वैद्यबुवांच्या बाळाभाऊंना वाटतें?
वेणू: हो.
यमू : र्र् त्यांच्या नांवािी लाज वाटायला लार्ली वाटतें इतक्यांत!
वेणू : बघ केलीस खरी भलतीि थट्टा, अर् लाज कशािी? जें नांव ऐकायलासुद्धां नको तें कशाला
तोंडावाटें काढू ं उर्ीि?

यमू : आचण उद्यांि बाळाभाऊ तुम्हाला पहायला येणार वाटतें?
वेणू : हो. अन् हें ऐकल्यापासून र्ाझा जीव कसा खालींवर होत आहे सारखा! सांर्शील ना तूं र्धूदादाला
आजि?
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यमू : सांर्ेन, सांर्ेन; अर्दीं खचित सांर्ेन, तुम्ही कांहीं काळजी करूं नका. [सदाचशव येतो.]
वेणू : या सदु भाऊ, इतक्या उन्हािे कुचणकडे ?
सिंा : ताईनें तुम्हांला बोलचवलें आहे घरीं!
वेणू : कुणी! रर्ावचहनीनें का?
सिंा : हो, चतला करर्त नाहीं म्हणून तुम्हांला बोलचवलें आहे घटकाभर बसायला.
वेणू : खरें ि, चकती चदवसांत रर्ावचहनीकडे र्ेलें नाहीं. शनवार शनवार आठ, आचदतवार नऊ आचण
आजिा सोर्वार दहा. िल वचहनी तूं पण.
यमू : अशा उन्हाच्या; अंर्ळशानेंवेणू : र्ाडी आचणवतें हवी तर, र्र् तर झालें ना?
सिंू : आणावयाला नकोि. र्ी आणलीि आहे आर्िी र्ाडी.
वेणू : झालें तर र्र्. र्ाडींत नाहींना झोंप लार्णार उन्हािी आर्च्या दादाच्या नाजूक राणीला? िल.
यमू : दर्ा जरा. सदु भाऊ, िहा करतें आचण र्र्.
सिंू : नको, आतां तुर्च्या घरीं करा िहा. िला लौकर. यर्ू-बरें िला.
(जातात.)

प्रवेश चतसरा
[बलवंत प्रासाचदक नाटकर्ंडळीिा चदवाणखाना. तालर्ीिा दे खावा. कांहीं र्ंडळी जर्ली आहे त,

कांहीं येताहे त, एकजण र्ध्येंि चनजले आहे त.]

काका: िलारे; कृष्ट्णा, दे घंटा आचण हाक र्ार बड्या र्ंडळीला; दादा, पांडू, भाऊराव (दोन तीन र्ुलें
जातात.) हें कोण चनजलें आहे , दे शपांडे का? उठीव त्यांना!
कषष्णा : दे शपांडे, अहो दे शपांडे, उठा कीं.
िंे शपांडें : अरे कां त्रास दे तोस र्दा; आहे काय र्डबड!
कषष्णा : अहो तालीर्.
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िंे श : तालीर् नाहीं आखाडा.
कषष्णा : काय कोट्यांिा नाद हा.
िंे श : नाद नाहीं आवाज.
काका : अहो, बस करा कीं; उठा. (दे शपांडे उठू न बसतात. र्ुलें येतात.)
गोपाळ : काका, अण्णासाहे ब र्ेले आहे त बाहे र. पंत म्हणतात र्ाझी आहे पाठ नक्कल; आचण र्णपतराव
म्हणतात तुम्ही सुरू करा र्ी आलोंि. रघुनाथ, भाऊराव म्हणतात र्ी भांर् काढू न येतों केंसांना?
िंे श : भांर् का र्ांजा? (दोघे चतघे जण येतात.)
पांडू : का काका, आम्हांला जरा उशीर झाला कीं कायदे आचण कलर्ें काचढलीं, आतां करा कीं दं ड?
िंे श : दं ड का हात?
काका : आम्ही कशाला बसतों कुणाला दं ड करीत; र्ालक जाणे अन् तो दं ड जाणे! तो र्ालकांिा र्ान!
िंे श : र्ान का कंबर!
पांडू : हं , तें ठीकि आहे ; र्ोठ्यांना कोण ठे वणार नांव?
ं
िंे श : नांव नाहीं होडी.
िात्या: र्प्प बैस कसा, पांडू; अरे , ती वडील र्ंडळी. आपण त्यांना असें बोलूं नये. त्यांनीं कांहीं केलें तरी
आपल्याला तीं पूज्यि !
िंे श : पूज्य का शून्य.
काका : बस करा आपला फाजीलपणा, दे शपांडे. नक्कल आहे का उद्यांिी पाठ?
िंे श : (हळू ि एकीकडे ) पाठ का पोट?
काका : बरें भाऊराव येईपयंत ते वढें “जाऊं कार्ाला” घ्या बसवून! पांडू, सूर धर काळया पांिव्यािा
र्ध्यर्.

िंे श : (एकीकडे ) र्ध्यर् का उिर्. (कांहीं र्ुलें पुढें येतात.)
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मुले : जाऊं कार्ाला! िला र् चदवस चकती आला॥
काका : ए चवन्या, नीट म्हण कीं ले का जा-ऊं.
हवन्या : जाऊं [त्यािा सूर िुकतो]
काका : अरे ले का, जा-आ-आ ऊं.
हवन्या : जा-आ-आ ऊं. [सूर पुन्हां िुकतो.]
काका : जा-आ-आ आ.
हवन्या : जा-आ-आ-आ-आ.
काका : िार कशाला आकार घेतोस? जा-आ-आ-आ. प, ध, प, सा.
हवन्या : प, ध, प, सा.
िंे श : पसा कां र्ूठ?
काका : आ-आ-आ-आ-प, ध, प, सा. (काका व चवन्या म्हणतात.)
गणू : [एकीकडे ] तात्या हे कावळयािी “सारीर्र्” करण्यापैकींि हं. ग्वाले रीस आपला र्ुक्कार् होता; ते व्हां
एकदां सकाळीं कावळा ओरडत होता एक; काका पडले र्ाण्यांतले दरदी; केली सुरुवात त्याच्या

ओरडण्यािी सुरावट करायला. त्यांतलाि हा अव्यापारेषु व्यापार. या र्ूठभर पोराला काय कळणार यांिा
‘पधपसा’ चन ‘चनसधप’!

काका : जा, ले का, म्हण कसें तरी. [र्ुलें पद म्हणतात.]
शंकर : उपवन तरुवेलींना जल र्ी घालाया जातें ॥ जल र्ी घालाया जातें.
िहर : हचरण-चशशून
ं ा कोर्ल पल्लव-काका, हचरण-चशशून
ं ा म्हणजे काय?
काका : यांत काय अवघड आहे ; अरे बेट्या, हचरण म्हणजे हरणें आचण चशशू म्हणजे ससे ! हचरण चशशून
ं ा
म्हणजे हचरणांना अन् सशांना.

गणू : [एकीकडे ] शाबास! चशशू म्हणजे ससे नी चवश्व म्हणजे चवशवे.
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िहर : हचरण-चशशून
ं ा कोर्ल पल्लव िालया जातें । पल्लव िाराया जातें ॥
गोपाळ : कादं बरीिी कुसुर् कंिुकी र्ुंफाया जातें। कंिुकी र्ुंफाया जातें ॥
काका : जरा िेहऱयांत र्जा आणा कीं थोडी! रडतोस कां असा.
िंामू : पंजर शु कसाचरकेस र्ायन चशकवाया जातें। सर्ायन चशकवाया॥
काका : अरे खु ळया सर्ायन काय? आचण तूं काय र्ायन चशकचवणार! र्ांजर खाल्ल्यासाखा ओरडतो
आहे स नु सता! नाहीं आवाजांत प्रेर् कीं नाहीं र्ाण्यांत ढं र्! आचण म्हणे र्ायन चशकवाया जातें.
िंामू : काका, भाऊराव आले ?

[भाऊराव येतात]

काका : हं र्र् घ्या र्ुलींिा प्रवेश शारदें तला!
रघु : काका, र्ी करूं वल्लरीिी नक्कल?
काका : ले का, आवाजािें झालें आहे र्डकें आचण वल्लरीिी नक्कल कशाला? बसत जा आजपासून आंतल्या
पेटीवर !

शंकर: तात्या तुर्िे बाळाभाऊ आले !

[बाळाभाऊ दोघांशीं बोलत बोलत येतात.]

काका : तात्या, हं , आज होऊन जाऊंदे यािी र्म्र्त.
िात्या: ओ हो हो हो, बाळाभाऊ? या, र्ुरू.
बाळा : र्ुरू! कोण आम्ही का तुम्ही? वाः भय्या!
िात्या : [हसत] भले ! आम्ही र्ुरू वाटतें! आर्िी काय आहे योग्यता र्ुरू व्हायिी!
िंे श : [एकीकडे ] र्ुरू का जनावर!
बाळा : बनवा, बनवा बुवा आम्हांला!
िात्या : हें बनवणें वाटतें! आतां र्ात्र हात जोडले ; र्ाफ करा. बाळाभाऊ; तुर्िी काय र्ोष्ट; आज तुम्ही
नाटकांत नाहीं, नाहींतर झुलवून सोडलें असतें लोकांना.
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काका: काय, तात्या, बाळाभाऊ र्ातात वाटतें!
िात्या : र्ातात! तुम्हीं ऐकलें नाहींत कधी! चकलोस्करांच्या भाऊरावार्ार्ें एवढा एकि प्राणी आहे आज!

आपल्या इथें नेहर्ीं येतात तर खरें ! तान तयारी भलतीकडे , र्ळा चफरता, आवाजांत झार अशी आहे अर्दीं
चकनरीसारखी! आतां र्ंधवािा पाडा चशल्लक नाहीं. नाहींतर हे सव्वा, दीड, अडीि र्ंधवापेक्षांही बालर्ंधवु
व्हावयािे.

भाऊ : र्र्, तात्या, होऊंद्या आतां कांहीं!
काका : हो खरें ि, ऐकवा कांहीं आम्हांला!
िात्या : बाळाभाऊ, या पुढें! भय्या एकि िीज, पण ऐशी झाली पाचहजे कीं अर्दीं भलतीकडे ! काका,
सुरेलपणाबद्दल तर चशकस्त आहे ! रचहर्तखां झक र्ारतो, यांच्यापुढें!
बाळा : ए, तात्या! काय हें ! आम्ही आपलें उर्ीि आ करणारे.
िात्या : आ करणारे ! लोकांना आियानें “आ” करायला लावाल! काका हें सारें उर्ीि वरवर बरें का?
र्ृहस्थाच्या अंर्ांत इतके र्ुण आहे त पण कोणी स्तुचत केली कीं चबघडलें बस्तान!
गण : हं , र्र्, तात्या, आतां उशीर कां!
िात्या : बाळाभाऊ करा सुरुवात. कृष्ट्णा घे तबला.
बाळा : (र्ंभीर आवाजानें तात्याच्या कानाशीं लार्ून पण सवांस ऐकंू येत जाईल अशा रीतीनें) अरे , तात्या,
काय र्ांडलें आहे काय तुम्हीं हें इतक्या बड्या र्ंडळींत? आपण काय म्हणणार राव!

िात्या: (त्याि रीतीनें) बडी र्ंडळी? जाऊं द्या! तुम्ही एकदां िढ्ां सुरांत दोन ताना फेंका कीं
चिर्णीसारखें तोंड होईल एकेकािें! बडी र्ंडळी! दे खनेर्ें ढबू और िलनेर्ें चशवराई! (उघड) म्हणा,
आपल्याला थोडाि रंर् र्ारायिा आहे ?
बाळा : पण-पण बुवा.
िंे श : (र्ध्येंि) पण कां पैज?
बाळा : तात्या, वेळ जातो आहे उर्ीि!
िात्या : बाळाभाऊ, हं , पांडू, धर सूर! [पांडू पेटीिा सूर धरतो.]
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बाळा : (चनरचनराळे सूर बदलू न) आ-आ-आ-आ. हं ठीक आहे . नाहींतर एक सूर िढा घ्या अजून. [पांडू
तसें कचरतो.]

बाळा : र्र् काय, म्हणायिें तात्या! [बाळार्ाऊ पुढील ठु ं बरी वेड्या वांकड्या सुरांत ओरडतात; तात्या
बढजाव भय्या म्हणून म्हणतात; र्ंडळी तोंडाला पदर लावून हं सतात व र्धून र्धून “वाहवा” दे तात.

बाळाभाऊ क्रर्ाक्रर्ानें आवाज िढवीत शेवटीं कककाळया र्ाचरतात व ताल प्रथर् सावकाश (लय) नंतर
फार जलद (दु र्ण) व एकदर् अर्दीं सावकाश (ठाय) असा बदलू न र्धून र्धून भरपूर ताना र्ाचरतात.
र्ंडळी र्ाना डोलाचवतात.]

(िीज)
बाळा : जो तूं र्ुण सर्जत सुन हर्री ॥
काका : वाहवाः बाळाभाऊ, वाहवा तात्या खूप र्जा केली.
भाऊराव : चशकले कुठें हें इतकें?
बाळा : चशकण्यासारखें आहे काय त्यांत, उर्ीि आपुलें वेडें वांकुडें र्ाईन परी तुझा म्हणवीन.
िात्या : अहो खऱया चहऱयाला उसनी िर्क हवी कशाला? हें सारें ऐकून ऐकून झालें आहे नु सतें.
(र्ुलें बाळाभाऊस र्धून र्धून ताना घ्यावयाला सांर्तात, बाळाभाऊ, वेड्यावांकड्या ताना

र्ाचरतात, तात्या बोटानें चर्रक्या घेऊन त्यांना सूिना दे तात.)
रघु : बाळाभाऊ आतां चफरकीिी तान,
शंकर : भले , आतां चजन्यािी तान,
रघु : आतां िक्री तान,
िात्या : बाळार्ाऊ, आतां लावणी ‘नका टाकून जाऊं,’

काका : तात्या आतां जरा यंत्र थांबवा. हा ग्रार्र्ीतािा प्रकार नको.
िात्या : यंत्र थांबवा कशाला, आतांशा र्ाणाऱया यंत्रांतून िांर्ले र्ोठे प्रचतचष्ठत लोक सुद्धां ही लावणी बरोबर

चबनचदक्कत ऐकत बसतात. र्र् आर्च्या या यंत्रानेंि काय पाप केलें आहे , ते कांहीं नाहीं िलदे व. बाळाभाऊ
अर्दी हावभाव सुद्धां,

(तात्या चशकचवतात बाळाभाऊ हावभावासकट वरील लावणी म्हणतात.)
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काका : भले , बाळाभाऊ. खूप आहे ! हावभावािी तर चशकस्त आहे !
िात्या : नाटकांत येणार आहे त आपल्या! िाले ल का नाहीं?
पंि : िाले ल म्हणजे? चकलोस्करांतल्या बालर्ंधवावर आहे कडी!
िंे श : कडी का कुलू प?
पंि : घाला कीं तुर्च्या तोंडाला कुलू प एकदां!
काका : बरें तात्या, आणखी कांहीं सुनवा कीं?
िात्या : बाळाभाऊ, होऊन जाऊं द्या एकदां अखेरिें! काय पाचहजे र्ंडळी, ‘नि सुंदरी करूं कोपा? ’‘कीं
अरचसक चकती हा शेला?’

रघु : “अरचसक चकती हा” ि होऊं द्या!
कषष्णा : आणखी, तात्या, परवां रंर्पटांत झालें तशा थाटानें!
िात्या : हरकत नाहीं, का बाळाभाऊ?
बाळा : म्हणजे पदर घेऊन? र्ाफ करा भय्या! बनचवतां वाटतें आम्हांला?
िात्या : बनचवतों? तुम्हांला वाटतें कां तसें खरोखरीि? र्र् काय, राचहलें आर्िें म्हणणें! बाकी,
बाळाभाऊ, आम्ही तुम्हांला र्ंडळींतले सर्जतों आचण तुम्हीं र्ात्र फटकून असतां बरें का?
काका : बरें , बुवा र्ाणें आपलें असें तसें असतें तर र्र् भार् चनराळा.
पंि : हो, पण आवाज जसा र्ळी; म्हणणें ढं र्दार! र्र् बनचवणार कसें इथें?
िात्या : आचण र्ी तुम्हांला बनवीन? आपल्या र्ंडळीला बनचवलें म्हणजे झालें ि कीं र्र्? तुम्हांला वाटलें
का खरें ि तुर्िा आवाज वाईट आहे आचण ही सारी थट्टा म्हणून ?
बाळा : नाहीं, पण उर्ीि बाहे रिी र्ंडळी आली म्हणजे पंिाईत.
िात्या : बाहे रिें कोण येणार? येवढी आपलीि र्ंडळी! र्ी करतों सारी व्यवस्था.
पंि : नाहींतर त्यांना आवडत नसेल तर राहू ं दे तात्या? उर्ीि कशाला इतका खल!
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िंे श : खल का बिा!
िात्या : नाहीं; नाहीं; म्हणावयािें ना र्ुरू?
बाळा : म्हणूं कीं? पण बाहे रिें कुचण—
िात्या : र्ी तें कचरतों सारें ठीक! अरे , कोणी तरी बसा आचण कुणी दारांत आलें तर एकदर् कळवा पाहू ं?
कोण बसेल बरं, कृष्ट्णा?

गणू : कृष्ट्णा कशाला, र्ीि बसतों कीं; उर्ीि पोरासोरीं कार् नको.
िात्या : बस, बस. सत्रा आणे कार्! (र्णू जाऊं लार्तो.)
बाळा : र्णपतराव, भय्या तसदी पडते आहे ? र्ाफ करायिी हं .
गणू : असे दोस्त, तुर्च्यासाठीं जान कुरबान आहे . (एका टोंकाला जाऊन बसतो.)
िात्या : ठीक आतां उठा भय्या; रघु , जा त्यांना पदर दे पाहू ं; हें घे र्ाझें उपरणें.
बाळा : तात्या पदरि कशाला पण नु सतें म्हणतों कीं.
िात्या : हे एकदां भाषा झाल्यावर बदलायिें नाहीं र्ुरु. जारे रघु ; कर सोंर् तयार. या उपरण्यािा पदर दे .
सदऱयाच्या बाह्या िोळीवजा सरकीव म्हणजे झालें . टोपबीप नको आज.
रघु : पण तात्या िोळीला कापूस नाहींना इथें.
िात्या : अरे नसूं दे ले का कापूस. ते धाकटे रंर्ािे चरकार्े पेले आहे त ना कोनाड्यांत ते ि घे लौकर जा.
पंि : ठीक रंर् आहे . तात्या.
(बाळाभाऊ, रघु व एकदोन र्ुलें जातात.)
काका : खूप बनचवला आहे स बुवा!
[वसंत व र्धुकर येतात.]
गणू : ओहोहो! कोण र्धुकर आचण वसंतराव! या बसा! कोचणकडे आज वाट िुकलां?
मधु : आर्िे ते बाळाभाऊ वैद्य; त्यांना बोलवावयाला आलो.
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गणू : होय का? या र्ूतीशीं काय कार् चनघालें तुर्िें?
मधु : थोडें ि कार् होतें; आहे त का ते ?
गणू : आहे त; पण जरा बाजूला उभे राहू न थोडी र्जा पाहा त्यांिी, पुढें र्ात्र येऊं नका इतक्यांत; नाहींतर
त्यांिा चफक्का पडे ल.

येतात.)

(र्धुकर व वसंत थोडे बाजूला सरतात. नंतर धोतरािा पदर घेतले ले स्त्रीवेषधारी बाळाभाऊ

काका : तात्या सोंर्ांतसुद्धां प्रेर् आहे , िालण्यांतसुद्धां लकब आहे थोडी.
पंि : हं हं बाळाभाऊ, खूप आहे बरें ; िालूं द्या आतां.
[एका उपरण्यािा शेला घेऊन बाळाभाऊ वेड्यावांकड्या अचभनयांत “अरचसक चकती हा शेला” हें

पद म्हणतात. र्ंडळींिा र्ोंधळ िालू ि आहे .]

काका : शाबास र्ब्रू! अर्दीं सही भाऊराव कोल्हटकर!
िंे श : सही नाहीं चशक्का.
पंि : सवाई भाऊराव म्हणाना! हा र्ुण नवीनि कळला!
िात्या : अहो, झांकलें र्ाचणक आहे र्ाचणक! र्ाणें आहे ; िेहरा आहे ; अचभनय आहे ; चशवाय कचव आहे त!
काका : काय सांर्तोस!
िात्या : खरें ि; नाटक चलचहलें आहे त्यांनीं एक! त्यािें नांव वैद्यनाटक!
बाळा : वा तात्या, वैद्यनाटक नव्हे ; नाट्यवैद्यक!
काका : म्हणजे वैद्यकािी भानर्ड आहे वाटतें त्यांत?
िात्या : म्हणजे-त्यांिे वडील र्ोठे प्रचसद्ध वैद्य होते! आचण हे नाट्यभक्त; ते व्हां आपल्या वचडलोपार्मजत

धंद्यािें नांव र्ाजचवण्यासाठीं तोि चवषय घेतला नाटकाला! हो, कवीला काय कर्ी? “जहां न पहू ं िे रचव;
वहां पहू ं िे कचव!” त्यांत नाचयकेला कार्ज्वर भरला होता तो पांिव्या अंकांत काडे चिराइतािा काढा दे ऊन
हटचवला असा भार् आहे एकंदर!

पंि: वाहवा! ऐकायला चर्ळालें पाचहजे बुवा एकदां!
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काका : बरें , तात्या, आतां अखेरिें एक; म्हणजे खेळ खलास!
िात्या : बाळाभाऊ ‘जाई परतोचन’ आतां! आचण शेवटीं म्हणत म्हणत आंत चनघून जायिें!

[कृष्ट्णाला हचरण कल्पून बाळाभाऊ पद म्हणतात; र्धून र्धून घसा फोडू न रडतात; र्ंडळी

रडण्यािा आचवभाव आचणतात; तात्या तर ओक्साबोक्शीं रडतात. शेवटीं बाळाभाऊ झटक्यानें चनघून
खोलींत जातात, टाळयांिा र्जर.]

मधु : का हो, र्णपतराव, अर्दीं हु बेहूब र्ाकडिेष्टा आहे त. या!
गणू : तो र्दारी आहे ना आर्िा तात्या। असें हु रळले लें तट्टू तात्याच्या तावडींत सांपडलें कीं त्यानें बनचवलें ि
त्याला! जरा िढचवलें कीं झालें कार्!

वसंि : म्हणजे, ही काय जादू आहे तात्याजवळ!
गणू : उद्योर् काय तात्याला दु सरा! हा बाळाभाऊ अर्दीं फटे ल ना! पण तात्याच्या अध्या विनांत अर्दीं!
तात्यािें वाक्य त्याला प्रर्ाण!

मधु : फारि नवल म्हणायिें बुवा!
गणू : नवल कशािें! एकटा बाळाभाऊि आहे का असा! र्ुक्कार्ाच्या दर र्ांवाला आर्च्या तात्यािीं एक

दोन कुळें आहे ति! एरवीं ही र्ंडळी खूप हु षार; पण एवढ्ा बाबतींत चढसाळ! िांर्लें सात सात यिा
चशकले ले लोकसुद्धां आहे त तात्याच्या यादींत! [,बाळाभाऊ बाहे र येतात.] बाळाभाऊ, हे र्धुकर आले
आहे त तुर्च्याकडे !

बाळा : [र्डबडीनें] कसें काय र्धुकर! कुणीकडे आज?
मधु : तुर्च्याकडे ि आलों आहे ! अण्णांनीं तुम्हांला बोलाचवलें आहे घरीं. तुम्ही वेणूताईला एकदां शास्त्रोक्त
पाहू न जा म्हणजे बरें पडे ल! आज ककवा उद्यां तुर्च्या सवडीप्रर्ाणें येऊन जा.

बाळा : ठीक आहे ! िला! आतां पाहतों कांहीं कार् नसलें तर, नाहीं तर उद्यां येईन. िला, बरें आहे,

र्ंडळी, जरा जाऊन येतों. [र्धु व वसंत नर्स्कार वर्ैरे कचरतात व बाळाभाऊसह जातात. र्ंडळींत खूप
हं शा होतो.]

प्रवेश िौथा
[अण्णासाहे ब; यशोदाबाई]
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अण्णा : काय करावें आतां प्रकृतीला! अर्दीं तीळ खपेनासा झाला आहे ! आज सकाळीं अस्ग्नर्ांद्य झालें

म्हणून िूणु आचणवलें वैद्यबुवांकडू न तों लार्लीि इतकी क्षुधा प्रदीप्त झाली कीं साऱया र्ुलखािी खाई खाई
सुटली आहे ! काय ही भूक!

यशोिंा : र्र् खायिें होतें कांहीं थोडें सें! दे ऊं का आणून कांहीं?

अण्णा : अर्, खायिें काय कपाळ! र्ार्ें त्या रार्भाऊला असेंि अस्ग्नर्ांद्य झालें ; पुढें िूणु घेतल्याबरोबर
अशीि खाई खाई सुटून त्या नादांत खाल्लेंचह त्यानें थोडें सें! झालें ; सहा र्चहने खाटे ला चखळू न पडावें
लार्लें ! वैद्य तरी आतां कोणता आणावा?

यशोिंा : खरें तर काय? इतके वैद्य झाले पण र्े ल्या एकाच्यासुद्धां हाताला र्ुण नाहीं. सारे र्े ले—
अण्णा : अर्, वैद्याला चशव्या दे ऊं नयेत अशा! वैद्यांच्या स्वाधीनच्या का या र्ोष्टी आहे त? वैद्य काय करणार
इथें? आतांशा हवा पहा ना कशी असते ती! सकाळीं सारें आभाळ झाकले लें ! दु पारी अंर्ािीं कारंजी होतात

आचण संध्याकाळीं र्ार वारा लार्तो! रात्रीं असाि वाऱयािा खेळ! घटकेंत वारा इतका बंद होतो कीं
श्वासोच्छ्वास सुद्धां बंद व्हावयािी वेळ येते, तर घटकेंत असा वारा सुटतो कीं घरें सुद्धां उडू न जातील असें
वाटतें! घर पडे ल म्हणून बाहे र यावें म्हटलें तर लार्लीि सदी व्हावयािी! काय-करावें काय या वाऱयाला?
यशोिंा : असें वाऱयाशीं भांडून काय होणार? हें सारें बाहे रिें आहे आचण त्यानेंि इकडे असें वाटतें!
अण्णा : कसलें आलें आहे कर्ािें बाहे रिें?
यशोिंा : नाहीं म्हणून कसें िाले ल? परवां का कालि वाटतें, कोपऱयांत ते लािा डबा होता आचण सकाळीं
बघतें तों डबा आपला आंर्णांत!

अण्णा : अर्, उडाला असेल या वाऱयानें!
यशोिंा : तसेंि, परवां पहांटे पहांटेस र्ोठ्यांत सारखी खडबड आचण सकाळीं कचपले नें दु धािा एक थेंब
चदला असेल तर शपथ!

अण्णा : वाऱयानें वासरािें दावें तुटलें असेल, नाहीं तर या उन्हानें र्ाय आटली असेल झालें !
यशोिंा : कांहीं नाहीं, वेणूला पाचहलें तर काल आपली एकदर् उिकीि लार्ली; घटका झाली, दोन
घटका झाल्या, उिकी आपली तशीि! नाना उपाय केले ; पण ज्यािें नांव तें! अखेर अंबाबाईच्या नांवानें

अंर्ारा लावला; म्हटलें िुकलें , कांहीं िूक झाली असेल तर आईनें पदरांत घ्यावी! झालें घटकेंत उिकी
बंद!

अण्णा : बाकी ती आतांशा फारि झुरणीस लार्ल्यासारखी चदसते.
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यशोिंा : पहावत नाहीं पोरीकडे ! कसली र्ेंदासारखी पोर, पण फाट्यासारखी झाली आहे बघतां बघतां!
खाणें नाहीं, चपणें नाहीं! इकडे पोरीिी ही दशा आचण चतकडे लोकांिीं घालू न पाडू न बोलणीं! नकोसा झाला
आहे जीव! कुणी म्हणतात पोरीनं लग्नािी धास्ती घेतली आहे तर कुणी म्हणतें चतिें र्ीठ तोडलें आहे !
अण्णा : धास्ती कसली आचण र्ीठ कसलें ? चतला र्ुळीं पचहल्यापासूनि क्षयािी भावना आहे !
यशोिंा : आतां बोललें तर येईल रार्? क्षय नाहीं, खोकला नाहीं; हा सारा बाहे रवा आहे ! म्हणून हे सारे
खेळ होताहे त.

अण्णा : पण बाहे रवा व्हायला आम्हीं काय कुणािें खाल्लें आहे ?
यशोिंा : आज सकाळींि र्ी चपलं भटािा दे व खेळचवला, दे वानें स्पष्ट सांचर्तलें , कीं करंजर्ांवच्या
चवचहरीवर तुझी र्ूल चतनीसांजिी न्हाऊनर्ाखून, डोकींत र्जरा घालू न र्ेली होती चतथें चतला बाहे रिा

पायरव झाला. तसा र्ार्ें र्ी एकदां अंबाबाईला र्ोंधळ बोललें होतें तो कांहीं अजून घातला नाहीं त्यािी ही
सारी घरांत नड आहे !

अण्णा : तुला नाहीं उद्योर् आचण त्या चपलं भटालाचह नाहीं उद्योर्! घाला र्ोंधळ झालें ; पण घरांत कुणािें
औषध र्ात्र बंद करूं नका!

[र्धुकर व चपलं भट येतात.]
मधु : अण्णा, दे ऊन आलों वसंतरावांिी पचत्रका आजोबांजवळ!
हपलं : हें पनवेलकरांिें क्षीणार्ृत वेणूताईसाठीं! या र्ाधवरावाच्या कफचपिवातनाशक र्ोळया चदल्या आहे त
भाऊशास्त्री घाट्यांनी! आचण हीं तुर्च्याकाढ्ांिीं औषधें! कपपळी, चहरडा, बेहडा, कोचष्टकोकळजन, धर्ासा,
चपिपापडा, वावकडर्, चडकेर्ाली.

अण्णा : भले शाबास! पण, चपलं भट, जीणुज्वर कांहीं हटत नाहीं अजून! पहा, बरें , आहे का आतां ताप!
हपलं : (नाडी पाहू न) ओ, हो, हो, पुष्ट्कळ ताप आहे अंर्ांत. काढा बदलला पाचहजे असें वाटतें!
यशोिंा : (अण्णांच्या अंर्ाला हात लावून) कुठें , आहे कुठें ताप! उर्ीि परािा कावळा करायिा झालें .
अण्णा : अर्, नाही कसा ताप? कालपासून अंर्ांत कणकण आहे नी म्हणे ताप नाहीं! काल रात्रीं
आंिवायला बार्ेंत र्ेलों आचण जरा बोलत उभा राचहलों जरासा उघड्या अंर्ानें वाऱयांत; ते व्हां र्न
किरलें ! आचण म्हणे ताप नाहीं!

यशोिंा : र्र् हाताला लार्त नाहीं कुठें र्ाझ्या?
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हपलं : बाईसाहे ब, हाडीज्वर हाताला कसा लार्णार? बोलू न िालू न िोरटें दु खणें हें . त्यांतला दरदी असेल
त्यालाि कळायिें!

अण्णा : (कण्हत) अहाहा, काय पाठींत कळ आली पाहा.
हपलं : ही झुळूक आली ही, वाऱयािी, चतनें!

मधु : बरें ; अण्णा, पचत्रकेिें तसेंि राचहलें ! वसंतरावांिी—
अण्णा : वसंतराव, वसंतराव, र्ाळ का करून घालायिी आहे वसंतरावािी! छप्पन्न वेळा सांचर्तलें आचण
आतां पुन्हां सांर्तों एकदां, कीं तो सोन्यानें भरला असला तरी र्ला त्याला र्ुलर्ी द्यायिी नाहीं!

यशोिंा : पण उर्ीि का चजवािें पाणी करून घ्यायिें तें! चतनें ज्यािे तीळतांदूळ खाल्ले असतील तो येऊन
आपण होऊन घेऊन जाईल चतला. आपण कशाला उर्ीि संताप करून घ्यायिा?

अण्णा : तसें नव्हे , र्ीं एकदां सांचर्तलें कीं र्ीं वेणू बाळाभाऊला दे णार, त्याच्या वचडलांना र्ाझें विन र्ेलें

आहे तें कांहीं र्ी र्ोडणार नाहीं आचण बाळाभाऊनें आपण होऊन नको म्हटलें तर दु सऱया एखाद्या वैद्याच्या
घरीं दे ईन! पोरीला क्षय आहे , चतला वैद्याच्याि घरीं चदली पाचहजे.

यशोिंा : बाळाभाऊिें चठकाण कांहीं वाईट नाहीं; आज इतके चदवसांिा नाद आहे आचण र्ुलर्ाही

र्ाचहतीिा! आतां अंर्ळ र्ुलर्ा आहे बसक्या बांध्यािा आचण पोरीिी जात पडली उफाड्यािी. म्हणून
वरणभात व्हायिी भीचत आहे थोडीशी, पण ते वढ्ावर कांहीं हातिें स्थळ घालवायला नको!
मधु : पण जें करायिें तें जरा चविारानें केलें तर बरें नाहीं का?
यशोिंा: अरे सारें खरें ; पोरीला सुख लार्लें पाचहजे; र्ुलर्ा हातािा धड पाचहजे,—
हपलं : नाहीं तर आपली हातातोंडाशीं र्ांठ.
यशोिंा : हो; सर्ळें खरें ; पण करायिें कसें! पोरीिें बाकशर्बळ असें कीं आजवर लग्नािें नांव सुद्धां
चनघायिी पंिाईत. आतां कुठें हातातोंडास र्ांठ पडते तोंि हीं कुसपटें कशाला हवींत? कुठू न तरी पोरीला
हळद लार्ली म्हणजे चर्ळचवली असें झालें आहे . थोरापोरीं बोलबोलू न नकोसें केलें आहे र्ला.

मधु : पण, आई, लोकांसाठीं का लग्न करायिें आहे ? उर्ीि एखाद्या उडाणटप्पूला धरला आचण चदली
पदराला र्ांठ तर चतकडू न पुन्हा लोक नांवें ठे वणारि.

अण्णा : आतांच्या लोकांना भारी सर्जायला लार्लें . आम्ही यांच्या वयािे होतों चपलं भट, पण वचडलांिे

सर्ोर बोलण्यािी प्राज्ञा नव्हती कधीं. कांहीं र्ार्णें-सवरणें झालें तर तें सुद्धां चिठ्ठीनें, तोंडांतून म्हणून ब्र
चनघायिा— नांव कशाला पाचहजे!
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हपलं : हल्लीं सुद्धां आम्हीं पाहात नाहीं का प्रत्यक्ष! तात्यासाहे बांच्या तोंडीं लार्तांना आपण अण्णासाहे बांना
अजून तर कांहीं पाचहलें नाहीं. अर्दीं सांभाच्या कपडीवर हात र्ारून सांर्ावें कुणी यांतलें एक अक्षर खोटें
असेल तर!

अण्णा : तात्यांिी र्जी चनराळी चदसली अंर्ळ कीं आर्िें आपलें र्ाघार घ्यायिें ठरले लें ; पण आर्िे
चिरंजीव पाहा.

मधु : अण्णा, तुम्हांला येतो रार्, पण कांहीं वेळाि अशा असतात.
यशोिंा : ऐक रे , र्धु, भारी तोंड तुला, आपला साधारण कल पाचहला; सोडू न चदली र्ोष्ट, सर घोड्या पाणी
खोल, उर्ीि तोंड करायिें कारण काय?

मधु : आई, आतां तोंड न केलें तर उद्यां लोक तोंड काढू ं दे णार नाहींत कुठें . तुला सांचर्तलें ना
नाटकर्ंडळींत काय िाललें होतें तें, अशा वेड्याचपराच्या र्ळयांत पोर बांधली तर लोक काय म्हणतील?

अण्णा : अरे , नाटकर्ंडळींत र्ेलें आलें एखादे वेळीं म्हणून काय होतें त्यानें? पोरपण आहे , होतोि असा
हू डपणा थोडा र्ाणसाच्या हातून! आम्ही लहान होतों ते व्हां चकलोस्करांिें नाटक नवीनि चनघालें होतें;

आम्ही खु शाल जात येत होतों. अण्णा र्ोठा योग्य पुरुष! लाख र्नु ष्ट्य! शरीरानें असा सुदृढ असे कीं हा
एकेक दं ड! कधीं ताप नाहीं, खोकला नाहीं; कांहीं नाहीं.

हपलं : वः अण्णािी र्ोष्ट कशाला! हजारों र्ाणसांिा पोकशदा तो! अिरािे चदवे जाळले त त्यानें!
भटाचभक्षुकाला र्ुठीनें पैसे द्यावे त्यानें. आल्यार्ेल्याला, र्ोब्राह्मणाला खेळ पहायिी सदर परवानर्ी!

आतांिे नाटकवाले कसले भुकेबंर्ाल! कुणाला फुकट सोडतील का नाटकाला? नांव कशाला? अण्णािी
र्ोष्ट कशाला?

अण्णा : त्यांिा आर्िा र्ोठा घरोबा! पण म्हणून र्ाणसांतून का उठू न र्ेलों होतों? त्यांतलें ि बाळाभाऊिें

कार्! आस्ते आस्ते संसारािें ओझें पडू ं लार्लें कीं चततकें राहात नाहीं तें वारें . बरें , हा वसंतराव तरी काय
असा लार्ून र्ेला आहे र्ोठा? त्यािे तरी काय हात लार्ले आहे त आकाशाला?

मधु : काय वाईट आहे वसंतराव? आपल्या दादासारखी त्यािी सुद्धां वचकलीिी परीक्षा झाली आहे !
यशोिंा : र्र् यांनीं काय चदवे लावले एवढें चशकून, तर त्यानें लावायिे राचहले आहे त? चशवाय आर्च्या

र्ुलीला र्ाहे रकरांिें वळणि चनराळें ! दे व नाहीं, धर्ु नाहीं; चशवण नाहीं चटपण नाहीं! त्या र्ुलािे र्ुण तर
काहीं चविारूंि नका! तुम्ही पाचहले ि असतील आपल्या र्धूच्या लग्नांत, चपलं भट!

हपलं : हो, न पाहायला डोळयावर भात का बांधला होता र्ाझ्या? बाई, चशकले ले लोक ना हे !
यशोिंा : अहो, चशकले ले झाले म्हणून काय झालें ! आर्िीं र्ुलें नाहींत का चशकले लीं? पण
चशकण्याचशकण्याच्या परी आहे त ना?
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हपलं : आर्च्या र्ुलांिी र्ोष्ट कशाला पाचहजे? र्धु-र्ाधवांच्या एवढाल्या परीक्षा झाल्या पण कधीं बुवा

पायरीला पाय लावतील? जीभ कापून दे ईन र्ी आपली हवी तर! लौचकक केवढा, अर्त्य काय र्ाणसािें!
केव्हांही पानतंबाखूला िार सहा आणे र्ार्ा; नाहीं म्हणून नाहींि चनघायिें एकाच्या तोंडांतून! तेंि याच्या

जवळ कधीं र्ाचर्तलें -र्ार्तो कोण आधीं. आपण तर त्यानें एकदां नाहीं म्हटल्यापासूनि कानाला खडा
लावला आहे ! पण एकदां म्हटलें संकल्प सांर्तों, उदक सोडा; म्हणे, आम्हांला संकल्प नको; म्हटलें

तशीि दक्षणा द्या. धर्ाला पाठ दे ऊं नये अशी! म्हणे, धर्ु आंधळयापांर्ळयांना करावा. तात्पयु काय, अखेर
दक्षणा चदली नाहीं, साफ नाहीं म्हटलें !

यशोिंा : तें असो; पण र्धूच्या लग्नांत वसंतराव करीत होता चवडे आचण िुना होता थोडासा कोरडा. या

र्ुलानें पाणी घेतलें हातीं ते व्हां म्हटलें र्ार्ाच्या भाच्यानें िुन्यांत पाणी घालूं नये; तर म्हणतो त्यानें काय
व्हायिें आहे ? खु शाल त्यानें पाणी टाकलें िुन्यांत! झालें , म्हटलें तर, शनवारीं आदरून दू ध घ्यायिें,
भरल्या घरांत चदवे लावतांना जेवायला बसायिें, असें नाहीं तें करायिें.

हपलं : तसेंि वरातीच्या वेळीं र्ाझा दे व खेळचवला ना तुम्ही आचण दे वानं र्धुकरावरून उतरले ला नारळ,

यानें घेतला तो हातीं. म्हटलें हा उतरले ला नारळ हातीं घेऊं नये, द्या इकडे , र्ी करतों त्यािी व्यवस्था.
त्यानें चतथल्या चतथें फोडला नारळ आचण हं सत हं सत खाऊन टाकला.

यशोिंा : छे र् बाई, र्ी नाहीं द्यायिी र्ाझ्या पोरीला असल्या र्ुलाला! साराि र्े ला भ्रष्टाकार!!
अण्णा : आचण शरीरानें तरी काय आहे ? बरर्डीन् बरर्डी र्ोजून ध्यावी र्ुलािी! र्ला वाटतें त्याला
क्षयािी बाधा असावी!

हपलं : हो, हो, आहे ि ना! कालि र्ीं त्याला खोकतांना पाचहला. खोकला म्हणजे क्षयािें र्ूळ आहे . येरव्ही
यायिाि नाहीं. (अण्णासाहे ब खोकतात.) नाहीं तर हें खणखणीत खोकणें पाहा. खोकण्याखोकण्याच्या
तरी परी आहे त. त्या पोरािें शरीर काय आचण खोकणें काय?

अण्णा : छे , हो, अर्दींि पाण्यािें चपतर. पोरीला काय डोळे झांकून चवचहरींत का लोटावयािी आहे ?
मधु : (स्व.) चबिाऱया वसंतरावािे ग्रह कांहीं ठीक चदसत नाहींत! (पाहू न) झालें , हे तात्या आले ि! यांिें
कांहीं चनराळें ि असेल आणखी.

[तात्यासाहे ब व र्ाधव पचत्रकांिीं भेंडोळीं घेऊन येतात.]
माधव : हं , ही घ्या पचत्रकांिीं कबडाळीं सारीं, (खालीं टाकतो.)
िात्या : अरे , अरे , र्ाधव, पचत्रका ना त्या वेड्या! अशा टाकंू नयेत त्या!
हपलं : हो, जन्र्जन्र्ािा संबध
ं त्यांत. एखाद्या पचत्रकेंतला एखादा ग्रह या घरांतला या घरांत लवंडला तर
फट् म्हणतां ब्रह्महत्या व्हायिी.
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िात्या : वः चपलं भट, वसंतरावािी पचत्रका घेऊन र्ी तुर्िी वाट पाहात बसलों. म्हटलें आतां याल, र्र्
याल अखेर कंटाळू न र्ीि आलों र्ाधवाबरोबर पचत्रका घेऊन इकडे .

हपलं : र्ी र्ेलों अण्णासाहे बांिीं औषधें आणायला! त्यांिा जीणुज्वर आज जरा बळावला आहे !
िात्या : आतां काय सांर्ावें या लोकांना? अरे , औषधें घेऊन काय होणार कपाळ? जीणुज्वर नाहीं आचण
चवषर्ज्वर नाहीं; ही सारी ग्रहांिी पीडा आहे ! यंदा आण्णाला र्ुळीं शनीिी र्हादशा आहे !

हपलं : हो, हो, तरीि शरीर काळें चठक्कर पडत िाललें आहे ! शनीखेरीज काळसरपणा नाहीं. जपजाप्य
करायला हवें उद्यांपासून.

मधु : बरें , तात्या, त्या चटपणांिें काय झालें ?
िात्या : आज इतके चदवस घालचवले ते व्हां अखेर दोन चटपणें वेणूच्या चटपणाशीं जर्तातशीं आढळलीं.

अर्दीं झाडू न जु न्यापान्या साऱया कुंडल्या पालथया घातल्या! ही चवक्रर्ािी; ही काशीकर र्ार्ाभट्टािी ! ही
थोडीबहु त जर्ते. पण त्याला र्रून झालीं अडीिशें वषें! आतां ही कहदु स्थान दे शािी आचण ही बाळाभाऊिी
कुंडली. या दोन्ही र्ात्र जर्तात.

हपलं : ते व्हां त्यांत बाळाभाऊि बरे . हो, कहदु स्थान दे शाशीं तर लग्न नाहीं लावतां येत.
मधु : पण ती वसंतरावािी नाहीं जर्त कुंडली?
िात्या : र्ुळींि नाहीं. ती तर अर्दींि जर्त नाहीं. फारि भयंकर योर्ायोर्!
मधु : साधारण जर्त असेल तर पाहा. अर्दींि फार बारकाईनें—
िात्या : छत्, वेड्या नांव सुद्धां काढू ं नकोस त्या र्ुलािें! त्याच्या लग्नीं राहू , केंद्रांत र्ंर्ळ, चत्रकांत शचन

असे सारे ग्रह अचनष्ट पडले आहे त. काय सांर्ूं तुला अरे , त्याच्या र्ळयांत लग्नािी र्ाळ पडल्याबरोबर
त्याला र्ृत्यु येणार. अर्दी र्ृत्यु ठे वले ला.

हपलं : र्ी म्हणतों चनदान अपर्ृत्यु. अपर्ृत्यूला तर र्रण नाहीं ना?
अण्णा : आचण हीं पाप्यािीं चपतंरे अपर्ृत्यूनें सुद्धां र्रायिीं!
हपलं : तर काय? यांना र्रायला र्ृत्यूि कशाला हवा! खरें कीं नाहीं र्ाधवराव?
माधवराव : कशािा र्ृत्यु आचण कशािा जन्र्. हे सारे या स्थूल दे हािे चवकार आहे त. अंतवंतं इर्े दे हा
चनत्यस्योक्ताः शरीचरणः ॥ आत्म्याला या उपाचध र्ुळींि नाहींत. आत्र्ा अचवनाशी, अचवकारी अनंत असा

आहे . त्याला नाश नाहीं. नैनं कछदं चत शस्त्राचण नैनं दहचत पावकः। न िैनं क्ले दयंत्यापो न शोषयचत र्ारुतः॥
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पंिवीस तत्त्वांिा र्े ळ म्हणजे दे ह. र्ात्र, वासांचस जीणाचन यथा चवहाय नवाचन र्ृह्णाचत नरोऽपराचण ॥

तशांतला आत्र्संक्रर्णािा प्रकार. र्ायाभ्रर्ानें र्ूढ जीव त्याला र्रण म्हणतात. बाकी खरें पाहतां, आत्र्ा
अर्र आहे . ‘नायं हं चत न हन्यते!’

यशोिंा : र्ाधव हें रे काय बडबडणें? एकुलत्या एक बचहणीच्या लग्नािें घाटतें आहे आचण—
माधव : बहीण, भाऊ, आई, बाप सवु भ्रर् आहे हा. का तव कांता कस्ते पुत्रः संसारोयर्तीव चवचित्रः! कस्य
त्वं त्वा कुत आयातः। र्ी कोण यािा चविार केला पाचहजे! संसार र्ृर्जलवत् आहे . र्ेल्या जन्र्ींिीं
बहीणभावंडें कुठें र्ेलीं; पुढल्या जन्र्ींिी आतां कुठें आहे त; हा सारा र्ायेिा खेळ आहें . ‘अहं ब्रह्मास्स्र्’ र्ी
ब्रह्म, तूं ब्रह्म, तात्या ब्रह्म, आण्णा ब्रह्म—

हपलं : र्ीही ब्रह्म आहें ; पचत्रका ब्रह्म आहे त; पैसा ब्रह्म आहे .
माधव : एकं सदचवप्रा तद्बहु धा वदस्न्त! तें शोधून काढलें पाचहजे! ब्रह्म हचवब्रुह्म भोक्ता ब्रह्माग्नौ
ब्रह्मणाहु तम्!

मधु : दादा, जरा थांब. र्ुख्य कार्ािा ब्रह्मघोटाळा होतो आहे सारा. तात्या, पचत्रकेवर इतका भरंवसा ठे वन
ू
कसें िाले ल? वेळ थोडी िुकली तर लार्लीि जर्ीनअस्र्ानािें अंतर पडतें भचवष्ट्यांत.
हपलं : हो, सरासरी आचण शतर्ान.
मधु : म्हणून म्हणतों कीं पचत्रकेकडे थोडें दु लुक्ष केलें तर नाहीं का िालणार? र्ुलर्ा िांर्ला आहे .
िात्या : भलतेंि कांहीं तरी. र्ुलर्ा िांर्ला आहे ; पण लाभला पाचहजे ना? चवषािी परीक्षा पहायिी कीं
काय? खु ळा नाहीं तर. आजन्र् र्ुका राहीन र्ाझें बोलणें खोटें झालें तर!
हपलं : भलतेंि! होप्यर्ाण कुठें िुकतें काय?
यशोिंा : चशवाय परतवेल होईल तें चनराळें ि.
मधू : र्र् काय हा नाद सोडू न द्यायिा? दै व पोरीिें; दु सरें काय?
अण्णा : िला; र्धु, जा आचण बाळाभाऊला आतांि घेऊन ये.
मधु : जातों. काय करायिें? र्जी प्रभूिी!
माधव : र्धु, वेड्या, असा हताश काय होतोस? काय करायिें तें केलें पाचहजे! पचरणार् कांहीं का होईना?
कर्ुण्येवाचधकारस्ते र्ा फले षु कदािन॥

र्ा कर्ुफलहे तुभर्
ूु ा ते संर्ोऽस्त्वकर्ुचण॥
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[पडदा पडतो.

❧❧❧

अंक िंु सरा
प्रवेश पचहला
[कभतीवरून उडी र्ारून बाळाभाऊ येतात.]

बाळा : काल र्धुकरानें वेणूला पाहायला येण्यासाठीं र्ला बोलाचवलें ; पण अशा राजरोस रीतीनें

येण्यांत काय अथु? कुठल्याही कादं बरींत, नाटकांत नायकनाचयकेला त्यांच्या भावांिें ककवा बापािें साह्य

ककवा संर्चत चर्ळाली आहे का? असें साह्य चर्ळतें तर चकत्येक कादं बऱयांिा पचहल्या प्रकरणांति शेवट
झाला असता आचण बहु तेक नाटकें नाटकांतल्या पांि अंकांऐवजीं उजळणींतल्या पांि अंकांति आटोपलीं

असतीं! प्रेर्ािी खरी लज्जत िोरटे पणांति आहे ; पण या अरचसकांना त्यािी काय ककर्त? चतच्या-नाहीं,
र्ाझ्या चप्रयेच्या बापािी, भावािी चनदान आईिी जरी आर्च्या चववाहाला आडकाठी असती तर आर्च्या या

प्रीचतचववाहाला नाटकािें चकती सुरेख स्वरूप आलें असतें. तरी र्ाझ्याकडू न र्ी चकती सावधचर्री ठे चवली
आहे . र्ोहनतारें तल्या र्ोहनाप्रर्ाणें, चप्रयेिी बार्ेंत िोरून भेट घेण्यासाठीं या कभताडावरून उडी र्ारून र्ी

आंत आलों. चकती त्रास पडला र्ला. र्ाझा ढोपर फुटू न पाय अर्दीं जायबंदी झाला. र्ोहनिा कांहीं ढोपर
फुटला नाहीं. नाटकांतले नायक भाग्यवान् खरे! उड्या र्ारतांना त्यांिे ढोपर फुटत नाहींत, चकत्येक

जखर्ा लार्ल्या तरी त्यांना दु ःख होत नाहीं. जेवणाखाण्यािी त्यांना ददात नाहीं! नाहीं तर हल्लींिें नीरस
जीचवत! ले खणी करतांना िाकूनें हात कापला तरी असह्य वेदना होतात. उडी र्ारतांना ढोपरं फुटतात,

पण नाहीं, असें चभऊन उपयोर् नाहीं. प्रेर्ांत संकटें तर यायिींि. (पाहू न) अरे , पण र्ाझ्या येण्यािें साथुक
झालें सें वाटतें. कारण—

ही सुरसुंदरी जणुं खालीं । उतरोनी भूवचर आली ॥
ती ही र्र्कनिी रंभा उवुचशकीं ।

पण, ही सुंदरी केर टाकण्याकचरतां येत आहे , त्या अथी ही ती नसावी. कुठल्याही नाटकांत, काव्यांत,
कादं बरींत, नाचयका केर वर्ैरे टाचकतांना दृष्टीस पडली नाहीं. ही चतिी एखादी र्ोलकरीण, िुकलों,
र्ोलकरणींना काव्यांत जार्ाि नाही—चतिी एखादी दासी ककवा चनदान सखी असावी! (चनरखून पाहू न)
पण, छे , र्ाझी शंका चनराधार आहे ! हीि ती र्ाझी चप्रया. कारण—
*सुवणु केतकी पचर जो चदसतो वणु नव्हे तो दु सरीिा ॥

सडपातळ हा नाजु क बांधा खचित त्याि र्ृदुदेहािा ॥ वर्ैरे
अरे रे, कोण भयंकर हाल हे ! कोणत्याही सुंदर स्त्रीवर असा दु धुर प्रसंर् आला नसेल. ही सुंदरी केर

टाकणार! परर्े श्वरा, हें पाहण्यापेक्षां र्ी अंध का नाहीं झालों? हें काय पहायािें नचशबीं आलें ! प्रभु चवचित्र
चकती तव िचरत्र तकु न कोणािा िाले ॥ कोर्ल शकुंतले ला झाडांना पाणी घालायला लावणाऱया त्या
थेरड्या कण्वापेक्षां चहिा थेरडा फारि अचविारी असला पाचहजे. करूं का सूड घ्यायिी प्रचतज्ञा ? लाडके,

सुकुर्ार वेण,ू टाक, टाक तो केर खालीं; पण हें काय? या केराकडे ि र्ाझी नजर इतकी कां बरें लार्त
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आहे ? हं , र्ोहनतारें त तारे च्या हातांतल्या घार्रीप्रर्ाणें आपणही फुंकलों र्ेलों असतों तर फार बरें झालें

असतें असें र्ोहनला वाटलें तसेंि र्लाही वाटत असलें पाचहजे. अहाहा र्ी जर असा केर होऊन झाडलों
र्ेलों असतों तर आणखी काय पाचहजे होतें? बा केरा, धन्य आहे स तूं. हा केर त्या उचकरड्यावर पडे ल तो

उचकरडा धन्य, त्याच्यावर लोळणारा र्ाढव सुद्धां धन्य धन्य! चत्रवार धन्य! त्या केरांतला कार्दािा फाटका
तुकडा र्ला प्रणयपचत्रकेसारखा वाटतो; त्यांतली धूळ हीि अंर्ारा. (चतच्याकडे पाहात राहतो.)

वेणू : (स्वर्त) जरा कुणािें पाऊल वाजलें कीं कोणी र्ला पहायला येत आहे असें र्ला वाटतें. वचहनीनें

र्ला इतका धीर चदला खरा, पण चतिें बापडीिें तरी काय िालणार? असो, नशीब आपलें , जें व्हायिें
असेल तें होईल. आतां दे वासाठीं िार कळया तरी काढू न ठे वाव्या.

(रार्-चपलु . ताल-चत्रवट.)
वेणू : * कचलका कचरती केचल का र्चणचत न नाशास कां? ॥ धृ॰ ॥
आत्र्ापुण करुनी ईशा र्जही सूिवीचत कां? ॥ १ ॥
(फुलें काढू ं लार्ते.)
बाळा : (स्वर्त) आतां पुढें कसें व्हावें? अशांत चहच्यावर एखादें संकट येईल तर काय बहार होणार आहे ;

पण संकट तरी कोणतें येणार? सौभद्राप्रर्ाणें घटोत्किासारखे राक्षस या कचलयुर्ांत नसल्यार्ुळे तशीं
संकटें येण्यािे र्ार्ुि बंद झाले आहे त. चनदान वीरतनयांतल्या शाचलनीप्रर्ाणें एखादा वाघ येईल म्हणावें

तर त्यािाही कांहीं संभव नाहीं. या घराजवळच्या बार्ांतून अरण्यांतल्या कसहवाघांबद्दलिी भूक
कुत्र्यार्ांजरांवरि भार्चवली पाचहजे. हां! चनदान शाकुंतलासारखा एखादा भ्रर्र र्ात्र या बार्ेंत असेल कुठें

तरी; पण त्याला या आतांच्या पोरी चभतात तरी कुठें ? त्याच्या र्ुंजारवानें आतांशा कोणी र्ुंर्तही नाहीं.

प्रेर्ाच्या बाजारांतल्या साऱयाि पदाथांिा भाव उतरल्यासारखा चदसतो. प्रणयीजनांच्या या र्ैरसोई परर्े श्वर

कधीं दू र करील तो सुचदन! (पाहू न) आहा, ती एक र्ाशी चतच्या तोंडापुढें येत आहे . र्ाशी का असेना?

बुडत्याला काडीिा आधार. व्हावेंि आतां पुढें (पुढें होऊन र्ाशी हाकलतो. वेणू दिकते.) सुंदरी, चभऊं
नकोस. काय ही तुझी स्स्थचत? सुंदचर,

* घेउचन पंकजपत्रािा पंखा घालूं का शीत वारा॥ वर्ैरे
वेणू : आहे काय हा र्ोंधळ? आचण तुम्ही इथें आलां कसे?
बाळा : कसा आलों हें भर्वान् कार्दे वाला ठाऊक!
वेणू : म्हणजे?
बाळा : त्या पडक्या कभताडावरून. येतांना र्ाझ्यावर काय काय संकटें आलीं यािी तुला कल्पनाही नसेल.

काय सांर्ूं सुंदरी, र्ाझा सदरा फाटला, धोतराला आखूट भरला, हा पहा र्ाझा ढोपरही फुटला आहे ; पण
त्यािें काय आहे . प्रणयीजनांनीं संकटें हीं सोसलींि पाचहजेत!
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वेणू : इतके सायास घ्यायिें कारण?
बाळा : कारण? कारण तूंि. तुझ्याखेरीज दु सरें कोण?
वेणू : काय र्ी? र्ीं काय केलें यांत?
बाळा : काय केलें स? तूंि पहा बरें , सुंदरी !
*हें काय बरें त्वां केलें ॥ र्ृणालसर्र्ुक्तालचतकेतें । दावुचन जैसें हं स
वरातें । तैसें र्र् र्ानसजन्म्यातें ॥ बहु दू र चवलोभुचन नेलें ॥ १ ॥
वेणू : र्ोठाि िर्त्कार म्हणायिा! बरें , तुम्हांला यायिेंि होतें तर इतर रस्ते का थोडे पडले होते? घरांत
यायिें होतें नीट!

बाळा : घरांत! छे ः प्रणयीजनांिी पचहली भेट अरण्यांत चनदान एखाद्या बार्ेंत तरी पडावी असा चसद्धांति

आहे ! अजुुन सुभद्रे ला भेटला तो अरण्यांत! र्ोहनाने तारे ला पाचहलें तेंही बार्ेत! दु ष्ट्यंत-शकुंतले िी भेट
पहा, अरण्यांति! कार्सेन रचसकेला भेटला बार्ेंति! एवढी जहांबाज त्राचटका; पण प्रतापरावाला बार्ेंति

भेटली! फार कशाला, र्चतचवकार अर्दीं आजकालिें नाटक ना? त्यांत सुद्धां िकोर-िंचद्रकेिी भेट
तुळशीवृद
ं ावनांत होते!

वेणू : अस्सें; पण अशा रीतीनें येतांना तुम्हीं सारासार चविार पहायािा होता थोडा? लोक काय म्हणतील
तुम्हांला—

बाळा : सुंदरी, प्रेर्वेड्याला लोकांिी भीचत कधीं असते का? सारासार चविार पहावयाला ककवा लोकांिी
बोलणीं ऐकायला र्ला अवकाश नाहीं. कारण—

* प्रणय तरंर्ांसिें । चववश वाहतों जवें । जलरवें पाहवे र्चतर्ुळें न

ऐकवे ॥ योर्बलें जणुं यचत । ब्राह्मउपाधींप्रती । प्रणयीजन चनवारती ।
खेद र्ुकळ न त्यां चशवे ॥ १ ॥

वेणू : इतकें प्रेर् आहे तुर्िें र्ाझ्यावर? र्ला नव्हतें हें र्ाहीत!
बाळा : इतकेंि काय! यापेक्षांही जास्त! वेणू, सुंदरी—
*तुजचवण वृथा र्र्े संसार । संसार सौख्य कुठिें ॥ ध्वचन ॥
वेणू : बरें , पण इतके चदवस हा तुर्च्या प्रेर्ािा उर्ाळा असाि राचहला अचण आजि त्याला असा पूर कशानें
आला?
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बाळा : इतके चदवसांिी र्ोष्ट चनराळी! आतां तरुणपणािी र्ोष्ट चनराळी! बाळपणींिा काळ चनघून र्ेला तो!

त्या वेळीं “जें ब्रह्म काय तें र्ायबाप ही जोडी ॥ खेळांत काय र्ोडी ॥” पण आतां ते खेळ नकोत, त्या
आट्यापाट्या नकोत, ते बैदूल नकोत, ती लं र्डी घालणें नको असें झालें आहे ! आचण तें कां म्हणशील

तर-आचल काकल या र्ज तरुण दशा ॥ चनःशंकपणें रर्णें र्ेलें प्रणयकेचल र्ज सुिती ऐशा॥ धात्रीपूवी चनचध
वाटे तो सांप्रत र्णती तरुणी चप्रयशा.

वेणू : बरीि र्नोरंजक आहे तुर्िी कहाणी! बरे , झालें ना तुर्िें पहाणें? जातें र्ी आतां.
बाळा : (चतला अडवून) वाः हें काय ? िाललीस कुठें अशी तूं? र्ी तुला जाऊं दे णार नाहीं. नु सता तुला
पहावयास र्ी आलों हा तुझा संशय खोटा आहे . सुंदरी, भूचर्जल ते ज नभ... ! पाचण तुझा सखे ॥ (चतिा
हात धरतो. ती रार्ानें दू र जाऊन उभी राहते .)
वेणू : हं ; खबरदार! अंर्ाला हात लावाल तर!
बाळा : (स्वर्त, चवस्र्याने) र्ला वाटलें होतें कीं र्ाझे श्रर् जाणून ही आतां र्ला आकलर्न दे ऊन
सुभद्रे प्रर्ाणें॥ बहु त छचळयलें ॥ पद म्हणणार! पण ही तर संतापून दू र उभी राचहली ! नाटकांतल्या र्ुख्य
र्ुख्य खु ब्या चहला ठाऊक नाहींत असें चदसतें! आर्च्याकडे स्त्रीचशक्षण नाहीं त्यािे हे दु ष्ट्पचरणार्! आतां चहिें

सर्ाधान केलें पाचहजे. (प्रकट) सुंदरी, अशी रार्ावू,ं नकोस! अशा वेळीं रार्ावणें म्हणजे अर्दीं

अरचसकपणा आहे ! एकसुद्धां नाटक पाचहलें नाहींस वाटतें तूं? तरीि. म्हणून म्हणतों—नि सुंदचर करुं
कोपा । र्जवचर कचर अनु कंपा ॥ (वर्ैरे) काय, अजून तुला र्ाझी दया येत नाहीं?—

वेणू : (स्वर्त) काय म्हणावें आतां या र्ूखुपणाला? (प्र.) तुर्च्याकडे पाहील त्याला तुर्िी दया येणारि
म्हणा—

बाळा : (आनंदानें) झालें तर र्र्; कर टाचक सखे र् या कंठीं ॥ चफरचवन हनु वटी । चशणचवन तनु कटी ॥
(वर्ैरे)

वेणू : (स्वर्त) या स्वारीला बेतानेंि जायला लाचवलें पाचहजे. (प्र.) हें पहा, तुर्च्या आवडत्या

नाटकांतलाि र्ी तुम्हांला एक प्रश्न चविारतें! आतांि तुम्हीं म्हटलें ना कीं र्ीं एकही नाटक पाचहलें नाहीं

म्हणून तें पुष्ट्कळसें खरें आहे आचण तुम्ही तर असे रचसक! र्र् तुर्िी शारदा म्हणते त्याप्रर्ाणें रे शर्ाच्या
शेल्याला सुताच्या दशीप्रर्ाणें र्ी तुम्हांला शोभलें तर पाचहजे ना? ते व्हां हा नाद तुम्ही सोडू न द्या!
तुर्च्यासारखी एखादी रचसक र्ुलर्ी पाहू न चतच्याशीं लग्न करा!

बाळा : ठीक चविारलें स! असेंि शाचलनीनें शूरसेनाला चविाचरलें ते व्हांिें त्यािेंि उिर तुला दे तों! वेडे.
*अचश ही सर्ुणखचन दे इ त्यजोनी । जकर् या चदसोनी न येईल कुणी ।
शरिंद्र अचतचनर्ुल जैसा शोभचव तारार्ार ॥ चवर्ल दे हीं शु द्ध आत्र्ा

ते कव कचरत सुचवहार ॥ चनरखोनी, चवदे ही र्ुचनही र्चतहीन होई ॥ १ ॥

अनु क्रम

असा र्ूखु अंध-वेडा; पुढें शाचलनीिें वाक्य आहे ! दु सरी रचसक र्ुलर्ी आतां पाहणें म्हणजे प्रेर्ाला हरताळ
लावण्यासारखें ि आहे ! पुष्ट्कळदां नाचयकेपेक्षां दासींिीं सोंर्ें सुरेख चदसतात; परंतु कोणत्याही नाटकांतला

नायक चतकडे ढु ं कून पाहायिा नाहीं आचण चप्रयेिे दोष त्याला र्ुणासारखेि वाटतात. कारण अचनवार र्नु ज
कचर अंतरीं ज्या वस्तुवरी प्रीचत (वर्ैरे) म्हणून म्हणतों, लाडके, आतां अंत पाहू ं नकोस! ये अशी, बैस
र्जसरशी! नाहीं कुणीं दु सरें ॥ कां शंका धचरशी कबबाधरे ॥

वेणू : (स्व॰) छे ः हें वाढति िाललें ! आतां आटपतें घेतलें ि पाचहजे. (प्र.) र्ी र्घापासून पाहतें आहें ; लाज
नाहीं वाटत तुम्हांला असें भलभलतें बोलायला! जनलज्जा, र्नलज्जा कांहीं वाटू ं द्या थोडी!
बाळा : सुंदरी, कां रार्ावते स आतां उर्ाि? रार्ावण्यािा काळ र्ेला.
* जें जें तूं बोलसी तें र्जला का श्रुत नसे ॥

पचर त्यािें काय आतां र्ज भरलें स्र्रचपसें ॥
म्हणून आतां र्ी तुझें र्ुळींि ऐकणार नाहीं! र्ाचडवचर िल र् र्डे जाऊं झडकरी! नाहीं तर हा अस्सा र्ी
सोडीत नाहीं!

वेणू : िला, व्हा दू र! शरर् नाहीं वाटत तुम्हांला! एवढें वय वाढलें त्यािी कांहींि का लाज नाहीं?
बाळा : आतां र्लाही रार् आवरत नाहीं! फार वेळ तुझें बोलणें ऐकून घेतलें र्ी! तुझ्या बापानेंि र्ला इथे

बोलाचवलें आहे ! पाहू ं बरें आतां काय करते स ती-वेणू-अजवचर हे का । धरुचन अनेका ॥ (वर्ैरे.) (चतिें िुंबन
घ्यावयास जातो.)

वेणू : (घाबरून) धांवा हो धांवा! दादा, अहो अण्णा!
बाळा : बोलाव, कोणालाही बोलाव! र्ी सुद्धां आतां कीिकासारखा बेफार् झालों आहें ! येऊं दे त, तुझे दादा
येऊं दे त; अण्णा येऊं दे त; भीर् येऊं दे त; अजुुन येऊं दे त!
*कोण येतो तो पाहतों र्जचस र्ाराया ।
प्राण त्यािा प्रथर् घेतों कोप शर्वाया

युवचतकुंकुर्चतलक पुसुनी पुसुचन नंतर या । (चतिें कुंकू पुसतो)
शु द्धबीजांकुर नर हा चसद्ध झाला या ॥

(एकदर् थबकून) अरे रे, काय अचविार करीत होतों र्ी? कोणत्याही नायकानें अजून असा अत्यािार केला
नाहीं! प्रणचयनीनें चधक्कार केला तर फार झालें तर र्ूर्मछत पडायिें! नाचयकेला त्रास प्रचतनायकानें द्यायिा!

जा वेणू, जा. नाटकाच्या चनयर्ाबरहु कूर् र्ला आतां र्ूर्मछति पडलें पाचहजे. (ती जाते) हाय ॥ र्ेली चप्रया
र्ेचल र्ेली चप्रया र्ेचल र्ेली ॥ हर हर! शेवटिी साकी सुद्धां र्ला उं ि सुरांत म्हणवत नाहीं.
*पाषाणापचर र्स्तक झालें स्पष्ट चदसे ना कांहीं ॥

अनु क्रम

भ्रर् पडलासे वाटे र्चतला अंर्चह हालत नाहीं ॥
चजव्हा जड पडली चप्रये ये— ॥

(र्ूर्मछत पडतो)

[पडदा पडतो.

❧❧❧

प्रवेश दु सरा
[यर्ुना, र्धु व वसंत]
यमुना : र्र् काय? हो म्हणायिें ना? वसंतदादािा चविार कांहीं वावर्ा नाहीं!
मधु : वावर्ा नाहीं खरा; पण जर बाजू अंर्ावर आली तर र्ात्र फजीतीला पारावार नाहीं! बाळाभाऊिी
नाटकी तऱहाि ही! िोंहीकडे हसें होईल फसर्त झाली तर!

वसंि : सर्जलें ! प्रयत्न करून पाहायिा, बोलू निालू न वेड्यांिा बाजार हा! साधलें नाटक; नाहीं तर
प्रहसन आहे ि पुढें!

मधु : साधला तर ठीक आहे प्रयत्न; पण—
यमुना : पण नको नी बीण नको! घरांतल्या र्ाणसांनाि काय हं सायिें? इकडे सुद्धां संशयािें वेडि आहे ,
नाहीं तर काय?

वसंि : पहा, एका कार्ांत दोन कार्ें होत आहे त! जबाबदारी सारी र्ाझ्यावर!
मधु : तो नाटकांतला तात्या इतकें सारें करणार कसा? त्याला असा र्ुलर्ा कोण चर्ळणार?
वसंि : तें तर र्ी हां हां म्हणतां जर्वून आणीन. पंिाईत आहे जरा या दु सऱया कार्ािी. रर्ाबाई र्ांवीं
येणार कशा?

यमुना : दादा, त्यािी नको तुला काळजी! तें र्ाझ्याकडे लार्लें . जाऊबाईंना र्ी सांर्ेन सारें सर्जावून,
आपलें कल्याण होतें आहे चतथें अडथळा कोण करणार?
मधु : र्र् काय? करायिें म्हणतां असें?
वसंि : अर्दीं कांहीं हरकत नाहीं, चपलं भटाला पैशानें सहज चवकत घेतां येईल.

अनु क्रम

मधु : पण र्ी त्याला नाहीं चविारणार. एखादे वेळीं तो कबूल न होतां, सारे रहस्य उघडकीस आणूं लार्ला

तर तोंड दाखवायिी पंिाईत पडे ल र्ला ! तो पुरा आपलासा होईपयंत या र्ोष्टींत र्ाझें अंर् आहे सें त्याला
कळतां कार्ा नये.

(रार्-बार्ेश्री. ताल-एकताल)
*सहजिी तो भेद करील, र्ार्ु हा बरवा ॥ धृ॰ ॥
अचतलोभी चभक्षुक तो पाचडल फकश र्जला ॥ १ ॥

यमुना : र्र् काय रे दादा, कसें करायिें? इकडिा स्वभावि असा पडला.
वसंि : र्ी चविारतों त्याला; र्र् तर झालें ना? त्याच्याकडे कार्ें दोन, एक ही घरांत उं दीर र्े ल्यािी बातर्ी

पसरवावयािी आचण दु सरें रर्ाबाईंना घेऊन र्ुपचिप तुर्च्या र्ांवीं जायिें. हो, आणखी र्ी बैरार्ीवेषानें
तुर्च्या र्ांवीं आलों म्हणजे र्ाधवरावांजवळ, अण्णासाहे बांजवळ र्ाझी चनरचनराळी स्तुचत करायिी.

मधु : तुर्च्या या घरर्ुती सौभद्रांतला र्र्ुर्ुचनि म्हणावयािा! त्या बाळाभाऊला हसतां हसतां तुम्ही सुद्धां
त्याि वळणावर जात िाललां हळू हळू !

वसंि : खरें म्हणाल तर सौभद्रावरूनि र्ला ही युस्क्त सुिली. त्यांतल्या त्यांत म्हटलें र्ाधवरावही

ताळयावर आले तर पाहू ं. रर्ाबाईिी आचण र्ाधवरावांिी एकदां र्ांठ पडली म्हणजे र्ाधवरावांिें वैराग्य
खात्रीनें लटपटणार.

यमुना : खात्रीनें. बायकांिें बळि असें आहे .
(रार्-हर्ीर. ताल-एकताल.)
*अबला आम्हीं प्रबला, िकुचन भ्रर्ुचन अचल येतां,
कर्चलचन बद्धचि कचर त्याला ॥ धृ॰ ॥
प्रेर्-पाशबंधन-कर र्ळां पडतां, सुटका कधीं न कुणाला ॥ १ ॥
पुरुष एकदां का हातीं सांपडले म्हणजे सुटावयािी आशाि नको.
वसंि : र्धुकरांना तर त्यािा अनु भव आहे ि म्हणा!
यमुना : आचण तुला कुठें नाहीं? वन्संसाठींि ना तुझी सारी खटपट? इकडे संन्यास तर नाहीं ना घ्यावा
लार्त र्ाझ्यासाठीं?

मधु : बरें , ठरलें ना सारें ?
वसंि : ठरलें , पण घरांत उं दीर पडल्याबरोबर अण्णासाहे ब र्ांवीं जायला चनघतील ना?

अनु क्रम

मधु : अर्दीं सहकुटु ं ब सहपचरवारें पचहपाहु ण्यासुद्धां. घरांत पाणीसुद्धां चपऊं दे णार नाहींत र्र् ते कोणाला.
तडक र्ांविा रस्ता धरतील.

वसंि : आचण र्ांवीं पोितांि तुम्हीं तें औषध खु बीनें त्यांच्या पायाला लावायिें म्हणजे आपोआप वळं धा
येईल.

मधु : काय काय होतें बघूं या आतां! घोडार्ैदान जवळि आहे .
वसंि : आपल्याला एखादा िाबकािा फटका खाण्यािी पाळी न येवो म्हणजे झालें . बरें जातों र्ी आचण
करतों सारी व्यवस्था.

मधु : ठीक आहे . र्ला कळवा र्ात्र ताबडतोब.
[जातात.]
❧❧❧

प्रवेश चतसरा
[चपलं भट प्रवेश करतो.]
हपलं भट : (स्वर्त) एकदां कुठें पावुती रावणाच्या हवालीं केली म्हणून शंकराला लोक भोळा शंकर
म्हणतात; पण त्यांत काहीं अथु नाहीं. स्त्रीदानांत खरीं भोळीं दै वतें दोन. एक चवष्ट्णु आचण दु सरें र्णपती.
एकानें लक्षर्ी आचण दु सऱयानें सरस्वती साऱया जर्ािी र्ालर्िा म्हणून र्ोकळया सोडल्या आहे त.
िोरापोरांच्या सुद्धां हातांत त्या सांपडावयाच्या! र्ाझीि र्ोष्ट पाहा ना, आज इतकीं वषें या इनार्दारांच्या

घरच्या लक्षर्ीशीं खु शाल हवी तशी कधर्ार्स्ती करतों आहें . पैसा, पैसा म्हणजे चबशाद काय? आणखी िार
वषांत सोन्यािीं कवलें घालीन घरावर. नाहीं तर आर्च्या वचडलांिी कारकीदु . घराला सोन्यािांदीिा

चवटाळ नाहीं. आम्ही दोन सोन्यासारखीं र्ुलें, तो कशर्र्ोडका सोन्या बैल आचण तो परसदारांतला

सोनिाफ्यािा खुंट याखेरीज सोनें दृष्टीस पडायिें तें दसऱयाच्या चदवशीं आपट्याच्या पानािें. याउपर
सोन्यािें नांव नाहीं घरांत. नाहीं म्हणायला आर्िी आजी वारली ते व्हां र्ात्र कोणी कोणी म्हणाले कीं,

“चतिें काय वाईट झालें ? सोनें झालें चतिें.” र्र् का ती सोनार्ुखी फार खात होती म्हणून म्हणाले कुणास

ठाऊक. आम्ही लहान; र्ेलों चतसरे चदवशीं रक्षा उपासायला. पाहातों तों भट्टींत हीणकसि फार! र्ूठभर

अस्स्थ र्ात्र सापडल्या. त्या नेऊन वाईस पोंिचवण्याच्या भानर्डींत, आटले लें सोनें सांपडण्याऐवजीं
खिाच्या पेिानें िांर्ली िांदी र्ात्र आटली! ही बाबांच्या संसारािी कहाणी! तेंि आतां पाहा! ज्योचतष,

वैद्यक, दे व खेळचवणें; होय आहे , नाहीं आहे , चनरचनराळया र्ार्ांनीं इनार्दारांच्या घरांतून पैसा येतो आहे !
सर्ुद्राला जसे िहू ं कडू न नद्यांिे ओघ चर्ळायिे तसा संपिीिा ओघ चनरचनराळया र्ार्ांनीं आर्च्या घराकडे

वाहतो आहे . येवढ्ानें इनार्दारांच्या र्नर्ुराद उत्पन्नाला तरी काय धक्का बसणार? कांहीं नाहीं; दयार्ें
खसखस! भरल्या र्ाड्याला सुपािा काय भार? आतां या वेणूताईच्या लग्नांत बरें ि िािपडायला

अनु क्रम

सांपडे लसें वाटतें. त्या वसंतरावािें चटपणार्ुळें चफसकटलें -अरे वा! नांव काढल्याबरोबर स्वारी हजर
[वसंतराव येतो.] या वसंतराव!

वसंि : चपलं भटजी, तुर्च्याकडे ि आलों आहें . थोडें कार् आहे र्ाझें.
हपलं : हं हं ? कार् आहे ? र्र् आंधळयापांर्ळयांना बोलवा! दानधर्ाला आंधळे पांर्ळे आचण कार्ाधार्ाला

र्ात्र चपलं भटजी! असें रे कां बाबा? अरे , तुम्हां चशकले ल्या लोकांना लाजा नाहींत लाजा! साहे बलोकांच्या

नादानें पूवु चवसरलांत! आतां काय कार् अडलें आहे भटाचभक्षुकांशीं? जा, आतां जा साहे बांकडे , ते ि
तुर्च्या पांिवीला पुजले ले .

वसंि : केलें आहे काय असें त्या साहे बांनीं तुर्िें ?
हपलं : काय केलें आहे ? अरे पोथया नेल्या, पुस्तकें नेलीं, तुर्च्या शेंड्या नेल्या, आणखी काय करायिें

राचहलें आहे त्यांनीं? नाहीं म्हणायला ते वढा जानव्यांिा कारखाना कांहीं काढला नाहीं अजून! आतांशा तर

म्हणतात, पापडलोणिीं सुद्धां येतात चवलायते िीं डब्यांतून! ते व्हां आतां कुठें तुर्िे डोळे उघडताहे त! आतां
भटजीिी आठवण होते! म्हणे भटजी, र्ाझें थोडें सें कार् आहे ! लाज नाहीं वाटत तुम्हां लोकांना! बेशरर्
कुठले ! तुम्हा चशकले ल्या लोकांना पाचहलें म्हणजे असें वाटतें कीं एक कोरडा घेऊन र्ारावा फडाफड.

(वसंत कांहीं रुपये दे ऊं लार्तो.) तुर्च्याबद्दल नाहीं म्हणत र्ी, या हु च्च चशकले ल्या लोकांिी एक र्ोष्ट
सांचर्तली! सारे ि तसे नसतात! तुम्ही झालां, आर्िा र्धु झाला, तुर्िी र्ोष्ट चनराळी! तुर्च्यासारखे
धर्ािे आधार नसते तर ब्राह्मणत्व कधींि र्ेलें असतें रसातळाला! (पैसे घेतो.)

वसंि : हा आपला नु सता चवसार चदला तुम्हांला! दे णर्ी अजून पुढेंि आहे ! आतां होईल ना र्ाझें कार्?
हपलं : हें काय चविारणें? झालें ि पाचहजे कार्. नाहीं तर तुम्ही यजर्ान कशािे आचण आम्ही आचश्रत
कशािे? आपल्या चजवावर आर्च्या साऱया उड्या. र्रीबांिे वाली आपण; आंधळयापांर्ळयांनाही पैपैसा

चदला पाचहजे. आर्च्यासारख्यांिाही हात चभजला पाचहजे. कार् काय तें सांर्ा म्हणजे झालें . केलें ि म्हणून
सर्जा.

वसंि : सांर्तों, पण अर्ोदर यांतलें एक अक्षर कोठें बोलणार नाहीं अशी शपथ घ्या पाहू ं !
हपलं : घेतों शपथ-पण-पणवसंि : कां घुटर्ळतां कां असे? कार् वाईटपैकीं असेल असें वाटलें कीं काय?
हपलं : भलतेंि, वाईट कार् आचण आपल्या हातून, असें कुठें झालें आहे ? तुम्हां चशकले ल्या लोकांच्या हातून

वाईट कार्ें होणें नाहींत. साहे बलोकांच्या चवद्येिा हा तर र्ोठा र्ुण. साहे बलोकांसारखे लोक चर्ळायिे
नाहींत कुठें !

वसंि : र्र् काय अडिण आहे आतां?
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हपलं : अडिण एवढीि, बाकी अडिण कसली ती म्हणा? आपण ते व्हांि चतिा चनकाल कराल! इतकेंि
म्हणत होतों आतां ही जी कृपादृचष्ट केली आचण पुढच्या दे णर्ीबद्दल जो कांहीं र्नांत संकल्प केला असेल,

हो, आपण कुठले रहायला? आचण तो संकल्पसुद्धां अव्वाच्या सव्वा असायिा हं , तर हें सारें कार्
करण्याबद्दल झालें ! आतां तें पुन्हां र्ुप्त ठे वण्यािी जबाबदारी, चभक्षुकािी जीभ अंर्ळ लविीकि! कार्
करणें आर्च्या र्तें सोपें; पण तें र्ुप्त ठे वणें र्ोठें कठीण! ते व्हां म्हटलें या दु सऱया अवघड कार्चर्रीबद्दल?

वसंि : हं सर्जलों! तुर्िें तोंड बंद करण्यासाठीं चपशवीिें तोंड र्ोकळें करावें लार्णार. (पैसे दे त) बरें हें
घ्या! आतां झालें ना!

हपलं भट : आतां ही यज्ञोपवीतािीि शपथ! या कानािा शब्द या कानालासुद्धां कळणार नाहीं. कुणीं र्ाझी
जीभ तोडली तरी शब्द नाहीं चनघायिा एक. सांर्ा खु शाल आपलें कार्!

वसंि : करा कान इकडे , आजच्या आज घरांत एक र्े लेला उं दीर टाकून त्याबद्दल बभ्रा करायिा! आणखी
दु सरें , एक दोन चदवसांत रर्ाबाईंना घेऊन करंजर्ांवीं जायिें. त्यांना अर्दीं र्ुप्तपणें तुर्च्याि इथें

ठे वावयाच्या. (भट तोंड वाईट करतो.) खिािा योग्य बंदोबस्त आम्ही करूं. (सुप्रसन्न होतो.) पुढें लौकरि
र्ी संन्याशाच्या वेशानें तुर्च्या घरीं येईन. ते व्हां काय करावयािें तें र्धुकर, तुम्ही आम्ही चर्ळू न ठरवू.ं
हपलं : र्धुकर आहे त ना या बाबतींत?
वसंि : तर, तुम्हीं वाईटपणाबद्दल शंकासुद्धां आणूं नका र्नांत! इनार्दारांच्या चहतासाठींि ही खटपट आहे
सारी. हं , र्े लेल्या उं दराला चशवल्याबद्दल हें घ्या प्रायचििादाखल! (रुपये दे तो.)
*चकती वैराग्य तुर्िें! व्यथुचि कनदा केली ॥ धृ॰ ॥
नि सौजन्याचस या चतळचह सीर्ा उरचल,

जकर् जन्र्ा-र्ृत्युचस जो ठे वी भेदा न र्ुळीं ॥ १ ॥
हपलं : [घेत घेत] आतां काय बुवा नाहीं कसें म्हणावें-शब्द कसा र्ोडावा?
वसंि : हं , लार्ा आपल्या कार्ाला! या र्ोष्टीिी वाच्यता र्ात्र अर्दीं बंद!
हपलं : हें पहा घातलें तोंडाला कुलू प!
वसंि: आतां तें िांदीच्या चकल्लीनेंही उघडणार नाहीं ना! नाहीं तर कराल सारा घोटाळा, िला आतां लार्ा
कार्ाला! (जातात. पडदा पडतो.)

❧❧❧
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प्रवेश िौथा
[नाटक र्ंडळीच्या घरासर्ोरील रस्ता. तात्या व रघुनाथ.]
िात्या : हे र्धुकर म्हणायिे, ते त्या र्ुलीिे भाऊ आचण ते वसंतराव म्हणायिे, त्यांच्याशीं चतिें लग्न व्हायिें

आहे ! र्ुलर्ी आहे नक्षत्रासारखी आचण चतच्या बापानें तर बाळाभाऊला विन चदलें आहे ; तो “नाहीं” म्हणेल
ते व्हां पुढिी र्ोष्ट! आचण तो तर असा वेडापीर! म्हणून ही सारी खटपट करायिी. नाहीं तर फुकट पोर
बुडते बघ!

रघु : पण तात्या, हें र्ालकांना पसंत पडे ल का? नाहीं तर म्हणतील तुला कोणी ही पंिाईत सांचर्तली होती
म्हणून!

िात्या : अरे वेडाि आहे स! ते कशाला नको म्हणतात! यांत कांहीं वाईट का आहे ? उलट परोपकार! आतां
सोंर् घेतल्यावर त्यांच्याशीं कसें काय बोलायिें हें सारें तुला सांर्ेन र्र्!
रघु : पण असें कसें बोलायिें बुवा भलतेंि!
िात्या : अरे ले का, रोज सोंर्े नाहीं का घेत तुम्ही? त्यांतलें ि हें एक सोंर्. बरें ! जा तर आतां! तो पाहा
बाळाभाऊि येत आहे ! तर सोंर्ािी तयारी करून ठे व जा.

[तो जातो व बाळाभाऊ येतो. तात्याला न पाहतां बाळाभाऊ चविार करतो.]
बाळा : जर्ायिें कीं र्रायिें? हा एवढाि प्रश्न आहे ! जर्णें-र्रणें हीं दोन्ही सारखींि! अखेर चतनें र्ला

केराप्रर्ाणें झाडू न लोटू न चदला ना? चप्रयेनें र्ाझा चधक्कार केल्यानंतर हें काळें तोंड कुठें दाखवू?
ं
कांिनर्डच्या र्ोहनेंतल्या हं बीररावाप्रर्ाणें र्ाझी दु दुशा झाली आहे ! अरे रे, सुंदर वस्तूंिी लयलू ट कां बरें

असूं नये? नाहीं तर दु सऱया एखाद्या-काय हा पापी चविार! हा अधर् बाळाभाऊ आतां दु सऱया स्त्रीवर प्रेर्
करणार! चधक्, चधक्, काय करूं रे ? र्ला कोणी प्रचतस्पधीही नाहीं! याही बाबतींत र्ी पुरा दु दैवी आहें!
परर्े श्वरा, सूड घेण्यािें सर्ाधानसुद्धां तूं र्ला दे त नाहींस!
िात्या : बाळाभाऊ!
बाळा : (दिकून, पण र्ंभीर आवाजानें) कोणी हाक र्ाचरली र्ला? बोला, तुम्ही वेणू आहांत का? (पाहू न)
कोण तात्या, र्ाझा चप्रय चर्त्र तात्या! (त्याच्या र्ळयाला चर्ठी र्ारतो.!) चर्त्रा, चप्रयचर्त्रा तात्या, इतका
वेळ कुठें रे होतास? र्ाझ्या ककपजला! या बाळाभाऊला-तुझ्या चर्त्र पुंडरीकाला चवरहावस्थेंत टाकून तूं
कुठें रे र्ेला होतास? तात्या, प्राणचर्त्र तात्या! अरे !

*कोण जर्ीं या तुजचवण दु सरा र्ज चवश्वासािा ॥

चर्त्र चजवािा कोण तुझ्याचवण आश्रय शोधूं अन्य कुणािा ॥
घालु चन पोटीं अपराधातें कोण कचरल र्ज बोध चहतािा ॥
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िात्या : बाळाभाऊ, काय हें ! धीर धरा! धीर धरा र्ुरू, हें काय?
बाळा : तात्या, आतां कशािा र्ुरू. तात्या, तुर्िा तो आनंदी, रंर्ेल बाळाभाऊ आतां कुठें आहे ? आतां र्ी
र्ुरू नाहीं, कोणी नाहीं! आतां धीर धरणार कशाच्या जीवावर? शून्यचि भासे हें जर् सारें नि उत्साह कसा
तो ॥

(वर्ैरे)
िात्या : या बोलण्यांत काय अथु आहे ? उठा! हें शोभतें का तुम्हांला?
बाळा : न शोभेना! र्ला आतां त्याच्याशीं काय करायिें आहे ? र्ी आतां कोठें तरी जाऊन आत्र्घात
करणार!

िात्या : काय आत्र्घात? र्हत्पाप, र्हत्पाप, र्हत्पाप!
बाळा : भर्वान् नारदर्ुने-नाहीं, नाहीं चप्रयचर्त्रा तात्या, आत्र्हत्या करूं नको तर काय करूं? ठे वचू न प्राण
करूं र्ी काय! ऐसा हतभार्ी ॥

िात्या : पण काय झालें काय तें सांर्ा आधीं. र्ाझ्यासारख्या चर्त्राजवळ सुद्धां सांर्ायिें नाहीं र्र्
कुणाजवळ सांर्णार?

बाळा : ऐक तर र्र्! र्धुकर कालपरवां र्ला बोलचवण्यासाठीं आला हें र्ाहीत आहे ना?
िात्या : हो, त्याच्या बचहणीला पाहण्यासाठीं तुम्हांला बोलावलें होतें ना त्यानें?
बाळा : हो. पण र्ी चतला भेटतों तों चनराळाि प्रकार! र्ी चतिें पाचणग्रहण करतांि ती संतापली, चतनें र्ाझा
चधक्कार केला, र्ला दु रुिरें बोलली, र्ाझ्या पचवत्र प्रेर्ाला पायाखालीं तुडचवलें !
िात्या : म्हणजे लाथ र्ारली कीं काय तुम्हांला ?
बाळा : नाहीं. र्ाझा फार अपर्ान केला चतनें. अखेर र्ी र्ूर्मछत पडलों हें पाहू न ती राक्षसी चबनचदक्कत र्नानें
चनघून र्ेली.

िात्या : अरे रे! काय क्रूरपणा हा! आचण तुम्ही?
बाळा : र्ी चतथेंि र्ूर्मछत पडू न राचहलों! त्या वेळीं र्ला चतथें वारा घालू न सावध कोण करणार? पुष्ट्कळ वेळ

वाट पाचहली कीं कोणी येऊन र्ाझ्या हताश र्नािें सर्ाधान करील म्हणून! पण त्या भयाण वेळीं आचण
भयाण

अरण्यांत—
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िात्या : अरण्यांत?
बाळा : म्हणजे त्यांच्या त्या बार्ेंत कोण येणार? चर्त्रा, तूं सुद्धां त्या वेळीं चतथें नव्हतास!
िात्या : पण अखेरीस उठलां कीं नाहीं ?
बाळा : अथात्; नाहीं तर इथें कसा आलों असतों? उठलों खरा, पण तो कसा? त्यांच्या र्ाळयानें येऊन
र्ला हांकलू न चदलें ; अर्दीं हांकलू न चदलें बरें ! ते व्हांपासून एक तासभर असा भटकत चफरतों आहें !
(तात्या डोळे पुसतात व रडतात.)
बाळा : पण तात्या, हें काय? अरे बोलतां बोलतां-दृचष्ट भरे जलभारें । का रे अचनवारे । सुहृदा रे ॥ वद कारण
र्जला सारें ॥

िात्या : हरहर! इतका वेळ र्ाझें लक्षि र्ेलें नाहीं! काय दशा झाली आहे ही तुर्िी! पंजर झाला अस्थींिा
या सुरम्य दे हािा ॥

बाळा : (स्वर्त) तर काय, र्ी रोडसुद्धां झालों आहें ! चवरहावस्थेिीं सारीं वणुनें अक्षरशः खरीं आहे त तर
र्र्! (प्रकट) काय म्हणतां र्ी रोड झालों आहे ?

िात्या : रोड! अहो तुर्च्या अंर्ांतून तुर्िा सदरा कसा र्ळू न पडला नाहीं यािेंि र्ला नवल वाटतें!

कोदं ड दोन तीन चदवसांत रोड झाला, शूरसेनािी “काय ही दशा” व्हायला एक चदवस लार्ला आचण
पुंडचरकािा वाळू न कोळ व्हायला आठ प्रहर लार्ले ; पण या सृष्टिर्त्कारांवर तुर्िी ताण आहे ! तुम्हीं एका

तासांति वाळू न कोळ झालां! चफक्के तर इतके पडलां आहां कीं हे सारे नायक चफक्के पडतील तुर्च्या दारुण
चवरहावस्थेपुढें. पण र्ुरु, तुर्िी टोपी कुठें आहे ?

बाळा : र्ला र्ाझ्या दे हािीही पवा नाहीं, र्र् टोपीिी काय कथा? आतां र्ला टोपी काय करायिी आहे ?
िात्या : खरें ि! ती ठे वायिी तरी कुठें ? डोकें असेल तर ना चठकाणावर? (स्वर्त) डोकें र्ुळींि नाहीं, र्र्
त्यािें चठकाण कसें चर्ळणार?

बाळा : (स्वर्त) टोपी र्ुद्दार् टाकून चदली चतिें साथुक झालें ! चवरहावस्थेंत नायक नेहर्ीं बोडकाि
असावयािा! (प्रकट) तात्या, झाले ल्या दु दैवी प्रकरणांत त्या र्ाळयानें र्ला हांकलू न चदलें यािें र्ला फार
वाईट वाटतें! र्ुप्तर्ंजूषांत चवलासाला नंचदनीिा बाप र्े घनाथ स्वतः हांकलू न दे तो; अजुुनाला हांकलणारा

बलरार् सुभद्रे िा वचडल भाऊ तरी होता! पण र्ाझ्या वांट्याला तो चभकारडा र्ाळी, वेणूच्या घरिा र्डी
यावा ना!

िात्या : र्ला वाटतें चतनेंि तुर्िा अपर्ान करण्यासाठीं त्याला र्ुद्दार् पाठचवलें असावें!
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बाळा : असें तुम्हांलाही वाटतें ना? र्लाही थोडासा असा संशय येतोि!
िात्या : संशय नकोि! एरवीं त्यािी काय छाती होती तुम्हांला धक्के दे ण्यािी!
बाळा : खरें आहे तुर्िें म्हणणें? (एकदर् आवेशानें) आतां असें करणार.
िात्या : कसें?
बाळा :

* अंचर्कार करुचन चहिा र्वु खंचडतों ॥
अबले िा पाड काय सहज कजचकतों ॥
श्रेष्ठ नरावीण यात काय भूषण ॥

कुशब्द बोलु चन र्लाि लाचव दू षण ॥
चतच्या बापानें तर आर्च्या लग्नाबद्दल विन चदले लें आहे ना?
िात्या : (स्वर्त) अरे च्या! हें भलतेंि होऊं पाहत आहे . (प्र.) नाहीं र्ुरु, या रीतीनें जाण्यांत र्जा नाहीं.
र्ाझ्या र्तें अशा उन्र्ि स्त्रीिा सूड दु सऱया एखाद्या स्त्रीवर प्रेर् करून घ्यावा! र्ाचननी चस्त्रयांना यासारखें
दु सरें र्रण नाहीं!

बाळा : छे छे ! दु सऱया स्त्रीवर प्रेर् कधीं कोणी केलें आहे का? अनु रक्त पुरुषाला त्याच्या प्रणचयनीखेरीज
र्त्यंतरि नाहीं!

िात्या : तें कां? सत्यचवजयांत नाहीं का सत्यचवजयानें पचहली स्त्री टाकून दु सरी केली ती! वाः र्ुरु, चवसरूं
नका असे!

बाळा : हो हो ठीक आहे ; पण हें जर्णार कसें? अशी दु सरी स्त्री कोण चर्ळणार? वेणूसारखी योग्य?
िात्या : भय्या, हा तात्या बोलतो आहे म्हटलें ! अधुवट र्ोष्टी नाहींत आपल्याजवळ! तुर्च्या योग्य अशी एक
सुंदर तरुणी पाहू न सुद्धां ठे चवली आहे ! उर्ीि नाहीं! अर्दीं त्या वेणूपेक्षां सरस!
बाळा : कोण, कोण हो ती ?
िात्या : आपला रघुनाथ आहे ना? त्यािी हु बेहूब प्रचतर्ा! रूपानें, र्ुणानें, वयानें, उं िीनें अर्दीं तशी!
बाळा : खरें ? का थाप आहे झालें !
िात्या : थाप? चदली आहे का थाप कधीं तुम्हांला? चशवाय तुर्च्यासारखाि नाटकािा नाद आहे चतला!
सारीं नाटकें पाठ!
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बाळा : काय म्हणतां? सारें खरें हें ?
िात्या : अक्षरशः खरें ! आचण म्हणूनि तर ती एका संकटांत आहे .
बाळा : काय संकटांतसुद्धां आहे ! र्र् तीि खरी नाचयका!
िात्या : संकटांत आहे तर! चतच्या बापानें एका र्नु ष्ट्याशीं चतिें लग्न ठरचवलें ; पण चतिें त्याच्यावर प्रेर्
नाहीं! म्हणून ही लग्नाला कबूल नाहीं! येवढ्ासाठीं चतच्या बापानें चतला एका खोलींत कोंडू न ठे चवली
आहे ! कोणाला चतकडे जाऊं दे त नाहीं, कोणाशीं चतला बोलूं दे त नाहीं!
बाळा : अरे रे, कोण भयंकर हाल हे !
िात्या : आणखी सांचर्तलें तर तुम्हांला खोटें वाटे ल, चतिें तुर्च्यावर थोडें सें प्रेर्ही आहे !
बाळा : हॅट्! थाप आहे सारी!
िात्या : आतां काय सांर्ावें तुम्हांला? र्ाझा चतिा स्नेह आहे ! तुम्हांला र्ाझ्याबरोबर बरे ि वेळां चफरतांना
पाहू न चतनें तुर्िी सवु हकीकत र्ला चविारली! पण चतकडे जाणें र्ोठें कचठण आहे ! र्ार्ांत शत्रू फार! एक
उपाय आहे फक्त!

बाळा : बोला, कोणता तो. र्ला संकटािी र्ुळींि पवा नाहीं. हा र्र् तदथु त्यजीन प्राण ॥ (वर्ैरे)
िात्या : चतच्या घरीं जायिें तें रात्रीं वेषांतर करून, एका पेटाऱयांत बसून जावें लोर्ेल! म्हणजे पेटारा चतच्या
खोलींत पोंिचवण्यािी र्ी व्यवस्था करीन! आहे कबूल?

बाळा : कबूल! कबूल! पेटारा र्ात्र बुरुडी करा म्हणजे झालें !
िात्या : हो, म्हणजे वारा खेळता राहील म्हणंता!
बाळा : चशवाय चशवाजीर्हाराजांिें अल्प अनु करण केल्यासारखें होईल त्यांत. छत्रपचत चदल्लीहू न पळाले ते
बुरुडी पेटाऱयांतूनि!

िात्या : उिर्! करूं तर र्र् सारी व्यवस्था?
बाळा : अर्दीं खु शाल! पण चतिें नांव नाहीं सांचर्तलें त तुम्ही!
िात्या : सरोचजनी!
बाळा : वाहवा! नांवांत सुद्धां प्रणय आहे ! सरोचजनी!
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िात्या : जातों तर र्र् र्ी! दोनिार चदवसांत तुम्ही र्ला भेटा!
बाळा : बरें !

(तात्या जातो.)

बाळा : आतांि ती रात्र असती तर चकती बरें झालें असतें! प्रत्येक क्षण र्ला युर्ासारखा वाटत आहे ! चप्रया

संकटांत, र्ाझ्यावर चतिें प्रेर्, र्ी रात्रीं चतला िोरून भेटणार! र्ी वेशांतर करणार! अहाहा, नाटकांत
यापेक्षां काय जास्त असतें! नांव तरी चकती र्ोड? सरोचजनी! काव्यर्य, प्रेर्र्य, सरोचजनी. नाहीं तर हीं
र्ांवढळ नांवें; यर्ी, बर्डी, र्ोदी, वेणू! शीः! त्या वेणूिें तर नांव सुद्धां नको! आतां एक सरोचजनी आचण

बाळाभाऊ! बाळाभाऊ हें नांव जरासें बावळटि आहे . हरकत नाहीं! आपण तर नांव सुद्धां बदलणार!

चवक्रांत हें ि नांव सांर्णार! झालें र्ाझ्या भाग्याला तर पार नाहीं! हे छत्रपचत चशवाजीराजा, र्ी आज
तुझ्यासारखा बुरुडी पेटाऱयांत बसून जाणार, तर या कायांत यश दे ! बोल चशवाजीर्हाराजकी जय!
(उडी र्ारून चनघून जातो. पडदा पडतो.)
❧❧❧

प्रवेश पांिवा
[अण्णासाहे ब व यशोदाबाई.]
अण्णा : तुला सत्रा वेळा सांचर्तलें तरी तुझ्या कांहीं ध्यानांत राहात नाहीं! औषधािी आबाळ करून र्ाझा

प्राण का घेणार आहांत तुम्ही? पहांटेस झोंप येत नाहीं म्हणून तें औषध शास्त्रीबुवांनीं र्ुद्दार् चदलें ! तें कांहीं
पहांटेस द्यायिी आठवण राचहली नाहीं!

यशोिंा : द्यायिें तरी कसें? पहांटेस आपल्याला लार्ली होती झोंप! म्हटलें िांर्ली झोंप लार्ली आहे ती
कशाला र्ोडावी?

अण्णा : चशकस्त झाली आतां! झोंप येत नाहीं म्हणून र्ी औषधें आचणतों आचण तुझें म्हणणें र्ला झोंप
लार्ली होती! काय म्हणावें तुम्हांला आतां?

यशोिंा : खरें ि झोंप लार्ली होती! खोटें कशाला सांर्ूं र्ी?
अण्णा : भलतेंि! झोंप नाहीं ती! ग्लाचन असेल! औषधावांिून आजाऱयाला झोंप येणार कशी? आली तरी

ती खरी झोंप नाहीं, पुन्हा र्ला अशी झोंप लार्ली तर जार्ें करून औषध दे त जा म्हणजे र्ी पुन्हां शास्त्रोक्त
चनजत जाईन! र्ला असली वेडीवांकडी झोंप नको!
यशोिंा : बरें , आतां नाहीं चवसरायिी!
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अण्णा : बरें , आतां आण!
यशोिंा : आतां कशाला अवेळीं?
अण्णा : अवेळ कशािी? औषध केव्हांही घ्यावें आचण चकतीही घ्यावें. जा, आण लौकर! जा! जा! लौकर!
(यशोदाबाई जातात.)
अण्णा : (स्व.) काय कटकट करावी लार्ते पहा! ही पुडी घ्यावी आतां! (पुडी उलर्डू न पाहतो.) पुरती
चिर्ुट सुद्धा नाहीं. वैद्यलोक आतांशा पैशाकडे फार बारकाईनें पाहू ं लार्ले ; अर्दीं सोन्यार्ोत्याच्या भावानें

औषधें दे तात! (पुडींतील औषध तोंडांत टाकतो.) बाकी शास्त्रीबुवांिीं औषधें रार्बाण खरीं! त्यांनीं

म्हटल्याप्रर्ाणें खरें ि हु शारी आल्यासारखें वाटू ं लार्तें! र्ला वाटतें दु सरी पुडी घेतली तर दु प्पट हु शारी
येईल! पाहतोंि प्रिीचत! (दु सरी पुडी घेतो.) अरे च्या हु शारी! वाहवा रे औषध! शाबास! रात्रीं खावें तूप

आचण सकाळीं पहावें रूप! आपण चतसरीही पुडी घेणार ! (चतसरी पुडी घेतो.) वाहवा, वाहवा, नवीन जन्र्
घेतल्यासारखें वाटतें! र्ला वाटतें िोवीस तास या पुड्यांिाि खु राक िालू ठे वावा! पण पुड्या कुठें आहे त
जास्त आतां? (फडकें झाडतो. कांहीं पुड्या पडतात.) अरे च्या! या पुड्या कसल्या? (पुडीवरील अक्षरें

वाितो.) अरे , हु शारीच्या पुड्या तर या! र्र् र्ी घेतल्या त्या कोणत्या आचण त्यांनीं हु शारी आली कशी! हां,

आलें लक्षांत! पहांटेस खरी झोंप न येतां झोंपेिा भास झाला! तशीि आतां हु शारी आल्यािा सुद्धां हा भासि
असावा! र्ला वाटतें र्ाझा रोर् फार बळावत िालला! त्यानें असे चवलक्षण भास होतात! आतां खरें तरी
कोणसें आचण भास तरी कोणता? सध्यां जें कांहीं चदसतें, त्यावर चवश्वास ठे वतां कार्ा नये! बरें पण र्ीं
खाल्ल्या त्या पुड्या तरी कशाच्या? (त्या पुड्यांवरील अक्षरें वाितो. घाबरून) अरे बाप रे , या तात्यांच्या
नेत्रानंदकज्जलाच्या पुड्या! आचण त्यांत चवष असेल तर! हो डोळयांच्या औषधांत चवष असावयािेंि! छे ः

आहे ि! हें , र्ाझें डोकें सुद्धां चफरूं लार्लें ! हें चजकडे चतकडे चहरवेंिार चदसूं लार्लें ! आतां कसें करावें?
(र्ोठ्यानें ओरडू न) अहो चपलं भट! धांवा! धांवा! चपलं भट! अहो घात! घात!
[चपलं भट धांवत घाबऱया घाबऱया येतो.]
हपलं : (स्व.) उं दीर र्े ल्यािी थाप टोकावी आतां. (प्र.) घात, अण्णासाहे ब, घात! अहो घात, घात!
अण्णा : अहो घात, भयंकर घात, घात!
हपलं : घात! भयंकर! घात.
अण्णा : अहो केवढा घात?
हपलं : अर्दी आपण म्हणतां येवढा घात, घात.
अण्णा : आतां कसें करावें?
हपलं : आतां कसें करावें? घात! अहो! घात!

अनु क्रम

अण्णा : अहो घात! घात! पण करायिें कसें आतां?
हपलं : करायिें काय दु सरें ? आतांच्या आतां पळालें पाचहजे इथून!
अण्णा : पळू न काय होणार? यर्ापुढें चकती पळणार?
हपलं : र्र् दु सरा काय उपाय करणार इथें?
अण्णा : यावर कांहीं औषध नाहीं?
हपलं : कांहीं औषध नाहीं! घटकेिा उशीर केला तर चनकाल लार्ायिा!
अण्णा : (खालीं बसतो) र्ाझे हातपायि र्ोडले ! आतां पळणार तरी कुठें ? घात! औषध नाहीं ना कांहीं
उपयोर्ी?

हपलं : नाहीं! पण आपल्याला कसें कळलें हें ?
अण्णा : अहो र्ाझें र्ला कसें कळणार नाहीं?
हपलं : म्हणजे? ही र्ोष्ट प्रथर् पाचहली र्ीं!
अण्णा : पण केली र्ीं ना! या पहा पुड्या हु शारीच्या! अन् या र्ी खाल्लेल्या नेत्रानंदकज्जलाच्या! चभनलें त्यािें
चवष!

हपलं : अहो हें चनराळें ि! र्ी म्हणतों तें चनराळें ! अहो, आपल्या घरांत र्े लेला उं दीर!
अण्णा : (ताडकन उठू न) र्े लेला उं दीर! अहो, कुठें ? चपलं भट कुठें ?
हपलं : अहो आपल्या र्ाजघरांत, घात; र्ाजघरांत!
अण्णा : र्ाजघरांत; अहो घात! र्घाच्याहू न र्ोठा घात!
हपलं : म्हणून तर र्ी आपल्यापेक्षा र्ोठ्यानें ओरडत होतों!
अण्णा : तुम्ही पाचहलात स्वतः?
हपलं : अर्दीं या डोळयांनीं पाचहला. तो पहा चतथें आहे , िला.
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अण्णा : अहो, नको, र्ी नाहीं यायिा त्याच्या जवळ. धांवा, र्धूला बोलवा; र्ाधवाला बोलवा; आतांच्या

आतां करंजर्ांवीं िला सारे! धांवा; अहो धांवा म्हणतों ना? करा तयारी चनघण्यािी! (चपलं भट धांवत
जातो.) अरे र्धू, र्ाधवा, उठा! बांधा पेट्या; िला, र्ाड्या आणा, चनघा पळा. [यशोदाबाई येतात.] उठा!
बांधा पेट्या; िला, र्ाड्या आणा, पळा. (इकडू न चतकडे धांवतो.)

यशोिंा : ( घाबरून) अर् बाई? असें काय करायिें हें ? हें काय बोलायिें असें?
अण्णा : अर् धांव, पेट्या बांध! ऊठ पळ. अरे , धांवा, पळा; र्ाड्या आणा.
यशोिंा : (र्ोठ्यानें) अर् बाई आतां काय करूं? इतक्यांत कुणी कौटाळ केलें वाटतें! अहो चपलं भट धांवा हो
धांवा! घात; अंर्ारा आणा. अहो चपलं भट, धांवा; अंर्ारा! अर् बाई! आतां काय करूं?

अण्णा : (स्व.) चतकडू नि आली ही वाटतें? झाला घात! ताप वायु सुद्धां झाला वाटतें! झाली-बडबड सुद्धां
करायला लार्ली! आतां काय करावें? (प्र.) अहो चपलं भट! धांवा! घात. ही चतकडू न आली. चहला ताप
भरून वायुसुद्धां झाला! अहो धांवा घात! डार्ण्या आणा! घात! अरे , डार्ण्या आणा!

यशोिंा : घात! सवुस्वी घात! अहो चपलं भट इकडे बाहे र घात झाला इतक्यांत! काय ही बडबड! अहो
धांवा! अंर्ारा आणा! घात; (अण्णासाहे ब “वायू, घात, डार्ण्या” असें ओरडतात व यशोदाबाई “बाहे रवा,
घात, अंर्ारा,” असें ओरडतात; र्धू, र्ाधव व चपलं भट येतात.)

हपलं : अण्णा, बाई, असें घाबरूं नका! कोणाला कांहीं झालें नाहीं अजून!
अण्णा : अहो नाहीं झालें कसें? र्र् ही ओरडते कां अशी?
यशोिंा : आपण ओरडायिें म्हणून!
अण्णा : अर्, घरांत उदींर पडल्यावर कोण नाहीं ओरडणार?
यशोिंा : असें! र्ला वाटलें आपल्याला बाहे रवा झाला म्हणून र्ी चभऊन हांका र्ारल्या चपलं भटांना.
अण्णा : र्ला वाटलें र्ाजघरांतून तूं आलीस ते व्हां तुला ताप भरून वायु झाला. हं चपलं भट, पहा कुणाला
झाला आहे का ताप आचण करा बांधाबांध लौकर.

मधु : अण्णा, अहो आहे काय हें ? एकादा उं दीर र्े ला म्हणून झालें काय?
अण्णा : अरे बाबा, घात. या काळांत जीवंत कसहापेक्षां र्े लेल्या उं दरालाि जास्त भ्यावें लार्तें, सर्जलास!
माधव : रास्त आहे . आत्र्ा म्हटला म्हणजे सवांिा सारखाि. सवुत्र एकि ब्रह्म पसरलें आहे . र्ूळ ब्रह्म,
चतथून पुढें ओंकारध्वचन चनघून पुढें र्ाया—

अनु क्रम

अण्णा : अरे , पुरे, बाबा तें राहू ं दे आतां. चपलं भट उठा लवकर, धांवा, तांर्े आणा, पचहलीि र्ाडी सांपडली
पाचहजे. जा. र्धु, पळ.
मधु : पण अण्णा—
अण्णा : सांचर्तलें ना आतां वेळ घालवूं नका म्हणून. र्ाड्या, बग्या, छकडे , तांर्े, दर्ण्या, बंड्या खटारे,
एक्के, फैठणी, जें सांपडे ल तें घेऊन या!

माधव : त्यांत भेद तो काय पहावयािा! हा तांर्ा, हा छकडा, ही बंडी, हा सारा स्थूल दृष्टीस भ्रर् आहे .
अंतदृु ष्टीला एकाकारानें एकािी शून्यांत आचण—

अण्णा : याला, र्ला वाटतें झालें आहे कांहीं तरी—
माधव : व्हावयािें आहे काय? या साऱया उपाचध—
अण्णा : खरी उपाचध आहे बुवा तुझी! चपलं भट पळा; उर्ीि वेळ घालवूं नका!
हपलं भट : बरें , पण आपण त्या पुड्या खाल्ल्या त्यांिें काय?
अण्णा : अहो, त्यािें काय! र्ला तर चवषसुद्धां िढे नासें झालें आहे . प्रकृचत अर्दीं अश्शी होऊन बसली
आहे ! नसता भास होतो आहे !

माधव : अहाहा! हीि उन्र्नी अवस्था. र्ुर्ुक्षेिी तृष्ट्णा लार्ण्यापूवीं र्ुर्ुक्षु जनािी हीि अवस्था होते. इथून
पुढें तळर्ळ-पुढें चपपासा-पुढें साक्षात्कार- पुढें र्ुस्क्त! अण्णा, धन्य, धन्य तुर्िी! तुयावस्था संपून चतच्या
पुढिी अवस्था तुम्हांला प्राप्त होणार! ज्ञानदे व, तुकारार्, एकनाथ, चवसोबा खेिर-

अण्णा : म्हसोबा र्ाढव-पुरे कर ही यादी! आणखी कांहीं वेळ असा घोळ घालू न बसलास तर रोर्ानें र्ाझी

खरोखरीि पुढिी अवस्था होणार! धन्य आहे तुझी! चपलं भट, उठा! र्धु पळ! हे पहा तात्या आले ि! [तात्या
येतात.]

अण्णा : तात्या, िला, घरांत उं दीर पडला! आतां इथें राहू न उपयोर्ी नाहीं.
िात्या : नाहीं खरें ; पण िालायिें कसें! घरांतून बाहे र पडायिें म्हटलें तर पूवाचभर्ुख र्र्न करावें लार्ेल
आचण हा र्ुहूतु तर पूवाचभर्ुख र्र्नाला चवरोधी आहे ! या वेळीं उिराचभर्ुख र्र्न लाभेल काय तें!

अण्णा : अहो, आतां र्ुहूतु पाहावयाला तरी अवकाश कुठें आहे ? हातघाईच्या वेळीं सारे र्ुहूतु सारखेि!
माधव : हें ि खरें! हरीचिया दासा ॥ शु भकाळ अवघ्या चदशा ॥
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अण्णा : र्ाझी आई, तुला दहा चदशा र्ोकळया आहे त; पण आतां जीभ र्ोकळी सोडू ं नकोस! काय तकलीफ
आहे पहा! हं , तात्या, आतां चनघालें ि पाचहजे!

िात्या : अरे काय म्हणणें हें , अण्णा? हें पहा, (पंिांर् दाखचवतात.) संकट होय, क्ले श उपजे; सुखनाश;
र्ुहूतें िाले ल तो सुख पावेल. र्ोरक्ष पुस;े र्त्स्येंद्र सांर्े; हा केवळ र्ुहूतुराज होय! सहदे व म्हणे भाडळीशीं–

अण्णा : आपली र्चत हरली बुवा आतां! हा प्राण जाण्यािा र्ुहूतु चदसतो; र्र् तात्या, आतां करायिें तरी
कसें?

िात्या : करायिें काय त्यांत? त्या उिरे कडच्या चखडकींतून सारे बाहे र पडा म्हणजे झालें !
यशोिंा : त्यापक्षीं, र्ी म्हणतें, ते वढें परस्थान—
अण्णा : आतां पायांवर डोकें फोडू न घेऊं का एकेकाच्या! आतां परस्थान नको, संस्थान नको; चपलं भट—
यशोिंा : असें काय म्हणायिें भलतेंि? परस्थान ठे चवल्यावांिून का कुठें चनघणें म्हटलें आहे ?
हपलं भट : आतां असें करूं द्या. परस्थान घेऊन र्ी त्या उिरे कडच्या चखडकीवाटे बाहे र पडतो आचण र्र्
र्ंडळी येऊं द्या पुढल्या दारानें! म्हणजे साऱया अडिणी भार्तील!

अण्णा : शाबास. असेंि करा. िला, तात्या, चपलं भट, त्या चवषाच्या पुड्या खाल्ल्या त्यांच्यावर उतारा पण
आणा बरें का? र्ला भलभलता भास होऊं लार्ला आतां!

हपलं भट : (स्वतःशीं) न होईल तर र्र् र्ाझी करार्त कुठें राचहली? साऱया पुड्या इथून चतथून एक. घरिा
वैद्य.

अण्णा : हां, चनघा आतां.
हपलं : जातों, तांर्े आणतों आचण आपल्यासाठीं उताऱयािें औषधचह आणतों.
अण्णा : औषध आणाि; तें घेईन आर्र्ाडींत बसल्यावर! आधीं तांर्े आणा! तांर्े कांहीं आर्र्ाडींत
बसल्यावर र्र् उपयोर्ी पडायिे नाहींत. ते व्हां आधीं तांर्े आणा. िला, एकएक क्षण म्हणजे वषु आहे
आतां!

यशोिंा : अंर्ारा तरी लावूं का कुळस्वाचर्णीिा सर्ळयांना?
अण्णा : नको. अंर्ारा आणायला सुद्धां चतकडे जाऊं नकोस, िला. काय बांधाबांध करायिी ती करून घ्या
लौकर! र्ी जाऊन बसतों सडकेवर.

(जाऊं लार्तात.)
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िात्या : अरे , पण त्या र्ुहूतांच्या चखडकींतून—
यशोिंा : ते वढें तें परस्थान आधीं—
माधव : कशाला? अण्णा, तुम्हींि जा म्हणजे झालें . अर्, परस्थान आचण अण्णा यांच्यांत काय भेद आहे ?
आचण या चखडकींत आचण त्या दारांत तरी काय भेद आहे ?
अण्णा : वेड्यांिा बाजार, खरा वेड्यांिा बाजार हा! िला.
(सवु जातात.)
मधु : (जातां जातां) शाबास, चपलं भट! संपला हा प्रवेश; आतां िला, पुढच्या कार्ाला लार्ा.
(जातात. पडदा पडतो.)

❧❧❧

अंक हिसरा
प्रवेश पचहला
[यर्ुना व रर्ा भीत भीत येतात. र्ाधवरावांिी खोली]
यमुना : हं , या आतां लौकर आचण घ्या पाहू न सारी व्यवस्था!
रमाबाई : यर्ुनाबाई; र्ाझ्या चकनई उरांत धडकीि भरली आहे !
यमुना : जाऊबाई, भारीि चभत्रा स्वभाव बाई तुर्िा! र्ाधव भावोजी आतां इकडे र्ुळींि यायिे नाहींत.
रमा : त्यािा कुणी नेर् सांर्ावा! जर येणें झालें तर आणखी संतापायिें होईल! कांहीं नाहीं तर आज

सातआठ वषे नांव टाचकलें आहे ; र्र् संतापाला कारण चर्ळाल्यावर तर काय होईल नी काय नाहीं? म्हणून
म्हणतें, अजून िला र्ाघाऱया!

यमुना : कांहीं होत नाहीं नी जात नाहीं! र्ला इकडू न अर्दीं िांर्लें सांर्णें झालें आहे कीं र्ाधवदादाला

बाबांच्याजवळ बसवून ठे चवतों, घरांतील सारीं र्ाणसें चतथेंि बसलीं आहे त, ते व्हां आतां रर्ावचहनीला नेऊन

सारी जार्ा दाखीव म्हणून! आतां तर झालें ना? आणखी र्ी सुद्धां येतांना पाचहलें तर र्ाधवभावोजी
र्ार्ंजींच्या पायाला ते ल िोळीत बसले आहे त! ते कांहीं इतक्यांत इकडे येत नाहींत!

रमा : खरें ि, र्ार्ंजींिी तब्बेत एकदोन चदवसांत इतकी कशी बरें चबघडली? पुण्यास बरे होते ना अर्दीं?
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यमुना : अहो, चबघडली कशािी? वसंतदादािी आचण इकडिी सारी खटपट! वसंतदादानें चदले लें

कसलें सें औषध इकडू न र्ार्ंजींच्या तळपायाला लावायिें झालें ! त्यािा र्ार्ंजींच्या पायांत आला बळं घा!
झालें , चपलं भटानें र्े लेला उं दीर घरांत टाकलाि होता, र्ार्ंजींना आणखी तें काय हवें! लार्लीि ते

घायकूत होऊन बसले ! एकदां त्यांच्या र्नांत संशयानें घर घेतलें कीं, झालें ! इकडिा सूयु चतकडे होईल
पण त्यांिा संशय कांहीं दू र व्हावयािा नाहीं!

रमा : पण इतकें करून पुढें काय करायिें तें नाहींि सांचर्तलें र्ुळीं!
यमुना : अहो, तें सारें सांर्त बसलें तर भारत होईल आचण इथें तर कुडाला सुद्धां कान फुटायिे! वेणू

वन्संनासुद्धां यांतलें अर्दीं अवाक्षर र्ाहीत नाहीं. त्या आहे त हळव्या र्नाच्या! फटचदशीं बोलू न जायच्या!
वसंतदादाि बैरार्ी होऊन येणार आहे हें सुद्धां त्यांना ठाऊक नाहीं.

रमा : वसंतरावांिें करणें तरी अघचटति! बायकोसाठीं बैरार्ी होणार?
यमुना : आचण बैराग्यासाठीं बायको आणणार हें नाहीं म्हटलें त कुठें ! बरें , तें राहू ं दे . सध्यां आपलें पायापुढिं
पाचहलें म्हणजे पुरे झालें . ही पहा दारािी कडी; बाहे रच्या बाजूनें या चबजर्ऱया चखळचखळया केल्या आहे त.
त्या चफरचवल्या म्हणजे कोयंडा र्ोकळा होईल. तो सुटला कीं त्याला बांधले ला तो दोर सैल सोडा, म्हणजे

कोयंडा हळू हळू खालीं येईल; घाई केलीत तर आवाज होईल! आलें लक्षांत! वसंतदादानें टाळी वाजवून
खूण चदली कीं हळू ि या युक्तीनें दार उघडू न आंत चशरा. दार लावून घ्या आचण या पडद्यार्ार्ें उभ्या राहा.
पुढें काय करायिें आचण कसें बोलायिें हें कांहीं सांर्ायला नको. चभऊंचबऊं नका म्हणजे झालें !
रमा : काय होईल तें खरें ! र्ाझें र्न आपलें सारखें र्ार्तें पाऊल घेतें.
यमुना : अहो, होणें जाणें दै वाधीन! प्रयत्न आपल्या हातीं, ते वढा करून पाहावयािा झालें . िला आतां.
सांचर्तले लें नीट लक्षांत ठे वा.

[जातात.]

❧❧❧

प्रवेश दु सरा
[चपलं भट व बैराग्याच्या रूपानें वसंत प्रवेश कचरतात.]
हपलं भट : र्र् काय, इतक्यांति हा वेड्यांिा बाजार आटोपता घ्यावयािा म्हणतां?
वसंि : अजून सुद्धां इतक्यांति का?
हपलं भट : म्हणजे र्ला जारीिी जु ळवाजु ळव करावी लार्णार?
वसंि : त्याला कसें करायिें ? र्रज आपल्याला आहे ना?
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हपलं भट : बरें र्र् सांर्ा पाहू ं काय काय करायिें तें? या र्डबडींत र्ी पूवानुसध
ं ान बरें िसें चवसरून र्ेलों
आहें . आधीं आतां काय करायिें?

वसंि: अधींर्धीं असें कांहीं नाहीं. संचध सांपडे ल तसतसें एक एक कार् हातावेर्ळें करायिें. तो नाटकी
बाळाभाऊ आहे ना, त्याच्याकडू न आतां एक दोन चदवसांत पत्र येईल कीं र्ला कांहीं वेणूशीं लग्न करावयािें
नाहीं म्हणून!

हपलं भट : तें कशावरून आचण कां?
वसंि : त्यािा खुलासा र्ी सावकाशीनें करीन. सध्यां तुम्हीं असें पत्र खात्रीनें येणार एवढें धरून िाला आचण

हें यशोदाबाईंजवळ दे व खेळचवतांना सांर्ा; तात्यासाहे बांजवळ भचवष्ट्यकथनाच्या नात्यानें सांर्ा; वाटलें तर
र्ाधवरावांजवळ चत्रकालज्ञानाच्या धोरणानें सांर्ा.

हपलं भट : आचण एखादे वेळीं बाळाभाऊिें असें पत्र न आलें म्हणजे ताडचदशीं र्ाझ्या पदरीं खोटे पणा
यायिा!

वसंि: चपलं भट, तुम्हांला खोटें पाडण्यासाठीं का आम्हीं या खटपटी करीत आहोंत? अहो, उलट हें तुर्िें
भचवष्ट्य दोन चदवसांनीं अिूक खरें ठरलें म्हणजे तुर्िा या लोकांत बोज र्ात्र वाढे ल!

हपलं भट : र्र् कांहीं हरकत नाहीं; अशीं खात्रीनें घडू न येणारीं भचवष्ट्यें र्ला जरूर सांर्त िला. म्हणजे पहा
र्ीं कशीं चकफायतवार चवकतों तीं! अशीं भचवष्ट्यें र्ाझा हातखंडा आहे अर्दीं!

वसंि : पण ऐन वेळीं चजभेला खंड पडू ं दे ऊं नका म्हणजे झालें . नाहीं तर आयत्या वेळीं किराल. ररऽ
कराल आचण सारें ि रस्त्यावर आणाल!

हपलं भट : ती धास्तीि सोडू न द्या! असा आडरस्त्यानें वावरण्यांत र्ीं अर्दीं पटाईत झालों आहें ; अहों, आतां
तुर्च्याजवळ म्हणून आपलें बोलायिें—हा जो द्रव्यािा ओघ र्ाझ्या घराकडे िालला आहे हा का सरधोपट
र्ार्ानें वाहतो आहे वाटतें; र्ुळींि नाहीं; चनवळ आडवळणांनीं.

वसंि : बरें , तें असो. पुढें दु सरी र्ोष्ट. तात्यांच्या जवळ वेणूिी पचत्रका आहे ; ती कांहीं ते कोणाच्या नजरे स

पडू ं दे त नाहींत. ते व्हां कशा तरी र्फलतीनें ती पचत्रका ते वढी हस्तर्त करून घ्यावयािी—चनदान चतिी

नक्कल तरी करून घ्यावयािी आचण आपल्या ओळखीच्या एखाद्या ज्योचतष्ट्याजवळू न चतच्याशीं बरोबर जर्े ल
अशी एक पचत्रका र्ाझ्यासाठीं—या र्ाझ्या संन्याशी नांवासाठीं करून आणावयािी. आलें लक्षांत?

हपलं भट : लक्षांत आलें , पण पटलें नाहीं इतकें. आतां तुर्च्या या कारवाया आचण युक्त्या पाहू न र्ी अर्दीं

सदु झालों आहें खरा; पण ही युस्क्त नाहीं इतकी आवडली र्ला; हें सारें तात्यासाहे बांना तुर्िी पचत्रका
वेणूताईच्या पचत्रकेशीं जर्ते एवढें भासचवण्यासाठींि ना? र्र् असें केलें तर नाहीं का िालणार? त्या
बाळाभाऊिी कुंडली तात्यासाहे बांना पसंत आहे ि; चतिीि जवळजवळ नक्कल करून घेतली म्हणजे झालें
कीं नाहीं?
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वसंि : ठीक आहे . कसें तरी करून पचत्रका जर्वा म्हणजे झालें . नाहीं तर बैराग्याला र्ुलर्ी दे ते वेळीं पुनः

वसंतािेंि नशीब आड यावयािें. बरें , हें एक ठरलें . तसेंि र्ीं अण्णासाहे बांना औषध द्यायला उद्यांपासून
सुरू करणार; ते व्हां आधीं त्यांच्याजवळ र्ाझी वैद्यकीच्या ज्ञानाबद्दल स्तुचत करा; तात्यासाहे बांभोंवतीं
ज्योचतषािें जाळें पसरा आचण र्ाधवरावांजवळ र्ाझ्या योर्साधनािी तारीफ करा. र्ी तुर्िा र्ुरु आहें असें
सांर्ा. म्हणजे प्रत्येकािा तुर्च्या सांर्ण्यावर चवश्वास बसेल. घटकाभर र्ला र्ुरु र्ाना म्हणजे झालें .

हपलं भट : र्ुरु र्ानायला कशाला पाचहजे? तुम्ही खरोखरीि र्ाझे र्ुरु झालां आहां. र्ला हा लप्पन् छप्पन्

करण्यािा थोडासा नाद पचहल्यापासूनि होता आचण त्याबद्दल र्ी र्ाझ्या र्नांत अर्दीं र्ग्न असें; पण
तुर्िीं व र्धुकरांिीं हीं चशकले लीं कुलं र्डीं पाहू न र्ी अर्दीं िीत झालों आहे . आम्हीं दशग्रंथी पाचहले लीं
र्ाणसें या तुर्च्या करार्तीपुढें कुिकार्ािीं ठरतो. आर्च्या दशग्रंथीिीं सूत्रें ताणून धरलीं तरी त्यांिें असें

सवुस्वीं र्ुरफटणारें जाळें होणें शक्य नाहीं. या बाबतींत तुर्िा चशकलासवरले ला हात धरण्यािी आम्हां
दशग्रंथयांिी शहार्त नाहीं; तुर्िे पायि धरावयाला पाचहजेत. र्ाझ्या र्वािें पाणी पाणी होऊन र्ी
कधींपासूनि आपल्याला र्ुरुस्थानीं र्ानायला लार्लों आहें .

वसंि : झालें तर र्र्; या भावनेनेंि र्ाझी सवांजवळ स्तुचत करीत सुटा. बाळाभाऊिें पत्र आलें म्हणजे

आम्हां र्ुरुचशष्ट्यांच्या जोडीवर बऱयाि जणांिा चवश्वास बसेल; नंतर अण्णासाहे बांिा हा आम्हींि उभारले ला
आजार कर्ी होत िालला कीं यशोदाबाईंच्या र्नांत र्ुलर्ी दे ण्यािें भरवून द्या म्हं णजे आटोपलें .

बाळाभाऊनें वेणूशीं लग्न करण्यािें नाकारलें म्हणजे विनर्ुक्त झाले ले अण्णासाहे ब र्ाझें वैद्यकज्ञान पाहू न
र्ाझ्या उपकारांतून उतराई होण्यासाठीं आपण होऊनि र्ला र्ुलर्ी दे ऊं करतील. तात्यासाहे बांिा
बंदोबस्त ठरचवलाि आपण आतां. म्हणजे जर्ेल कीं नाहीं सारें?

हपलं भट : अर्दीं िोख! पण, काय हो, र्ाधवरावांिी तुम्ही प्रथर् योर्साधनाबद्दल खात्री कशी करून
दे णार?

वसंि : त्यािा चविार र्ीं पूवींि करून ठे वला आहे . त्याला घटकाभर ब्रह्मस्स्थतीिाि अनु भव चदला म्हणजे
सहज त्यािा र्ाझ्या शक्तीवर चवश्वास बसेल.

हपलं भट : पण ती ब्रह्मस्स्थचत कशी दाखचवणार?
वसंि : हें पाचहलें त र्ुंर्ी येण्यािें औषध? त्यांना जरा छां छूं करून याच्या वासानें घटकाभर र्ुंर्ी आचणली
म्हणजे ताबडतोब त्यांिी अक्कल र्ुंर् होईल कीं नाहीं?

हपलं भट : जरूर; या नु सत्या कल्पनेनेंि र्ाझी अक्कल र्ुंर् झाली आहे .
वसंि : हं , तुम्ही र्ात्र अक्कल र्ुंर् होऊं दे ऊं नका; उलट अर्दीं सावध रहा आचण र्ीं पचहली टाळी
वाजचवली कीं रर्ाबाईंना त्या दारानें र्ाधवरावांच्या खोलींत सोडा. राहील सारें नीट लक्षांत ?

हपलं भट : अर्दीं. आतां एकदां र्ाझ्या डोक्यावर आपला हात ठे वा म्हणजे र्ला िांर्ली तरतरी येईल.
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वसंि : नको; डोक्यावर र्ाझा हात ठे वण्यापेक्षां तुर्च्या हातावर र्ी र्ुरु असूनचह र्ुरुदचक्षणा ठे चवतों म्हणजे
तर खरी तरतरी येईल. हा चववाह जर्वून आणून त्याला आतां र्ान्यता चर्ळवून दे णें दे वा, आतां तुझ्या हातीं
आहे .

(रार्-काफी; ताल चत्रवट)
*र्ान्यता चर्ळो या जर्ीं र्चद्ववाहा ॥ धृ॰ ॥
साचत्त्वक शु द्ध प्रेर् र्र् होवो स्वजनांप्रचत सुखवावया ॥
चवनवी तुजला र्ी जर्दीशा ॥ योग्य पथा लाभावया ॥ १ ॥
[त्याला कांहीं रुपये दे तो. दोघे जातात.]
(पडदा पडतो.)
❧❧❧

प्रवेश चतसरा
[अण्णासाहे ब, यशोदाबाई, र्धुकर, वेणू, र्ाधव. अण्णासाहे ब आजाऱयासारखे उठू न बसले आहे त.]
अण्णा : (कण्हत) आई आई, शेवटीं प्रकृतीिें र्ान या थरावर येऊन पोंिले ! तरी र्ी रोज एकेकाच्या
कानींकपाळीं ओरडत होतों कीं बाबा रे खाण्याचपण्यािा नीट बंदोबस्त ठे वा, सध्यां चदवस बरे नाहींत.
वेणू : अण्णा, खाण्याचपण्यािा काय संबंध या दु खण्याशीं? हें वाऱयासारखें दु खणें!
अण्णा : खु ळी पोर कुठली? खाण्याचपण्यानें तर सारें होतें. वाग्भटानेंि रडू न, ठे वलें आहे ना कीं “सवेषार्े व
रोर्ाणां चनदानं कुचपता र्लाः” एरवीं र्ाणसाला कांहीं व्हावयािें नाहीं. हीं तुर्िीं पक्वानें शेवटीं र्ला र्ात्र
नडलीं!

वेणू : अशीं पक्वान्नें तरी कोणतीं केलीं? येऊन जाऊन कधींर्धीं सणासुदीला घरांत कांहीं र्ोडधोड झालें

असेल! ते वढें ि! पण ते वढ्ानें हें दु खणें आलें असें कसें म्हणतां अण्णा? या दु खण्यािा आचण
खाण्याचपण्यािा काय संबध
ं ?

मधु कर : आणखी अण्णा, या दु खण्याला सुद्धां आतां इतके चभण्यािें कारण नाहीं. कारण एक तर तुम्हांला

आज पांि चदवस झाले . ज्या अथीं यो पांि चदवसांतचह या दु खण्यानें उग्र स्वरूप धारण केलें नाहीं, त्या अथीं
हा अर्दीं र्ाइल्ड टाइपिा अटॅ क असला पाचहजे.

माधव : अरे रे, र्धु काय बोलतोस. हें ? अरे रोर्ांतसुद्धां भेद पाडतोस! हा लहान, हा र्ोठा असें कधीं
र्नांतसुद्धां आणूं नये. “नोच्चाथो चवफलोऽचप दू षणपदं दू ष्ट्यस्तु कार्ो लघुः!”

यशोिंा : र्ाधवा, तूं र्प बैस पाहू ं! राहू ं दे तें तुझें पुराण! र्े ल्यांनो, आजारी र्ाणसाच्या जवळ असें
बडबडतांना थोडा चविार करावा!
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अण्णा : अर्दीं खरें! र्ला वात झाल्यासारखें वाटत आहे ! खूप र्ोठ्यांदां ओरडावेंसे वाटतें आहे . अर्,

र्ाधवा, र्धु, काय करूं? र्ला भ्रर् झाल्यासारखें वाटायला लार्लें आहे ! आ! आ! (आंर् टाकून
अंथरुणावर पडतो. सवु धरतात.)

मधु : (स्वर्त) तुम्हांलाि काय, अण्णा, इथें सवांनाि भ्रर् झाला आहे !
यशोिंा : (पदरािा अंर्ारा सोडू न) अंबाबाई, आतां तूं आर्िी पाठराखी आहे स. र्ला क्षर्ा कर! आई, तुझा
र्ोंधळ या दु खण्यांतून उठल्याबरोबर र्ी घालीन र्! (दु सरी र्ंडळी तोंडांत औषध घालतात.)

अण्णा : (एकदर् उसळू न) र्ाझी आई, कां उर्ीि र्ोंधळ घातला आहे स! तुझी अंबाबाई कशाला पाचहजे

इथें! हा बघ र्ी उठू न बसलों! र्ला कांहीं होत नाहीं आतां! घाल र्ोंधळ पाहू ं कसा घालते स तो! (उठू न
बसतात.)

यशोिंा : आई अंबाबाई-(असें म्हणून हातावर अंर्ारा घेऊन िोंहोकडे फुंकते.)
अण्णा : कां र्? घाल कीं र्ोंधळ! म्हणे र्ोंधळ घालीन! घाल र्ोंधळ!
यशोिंा: र्धु, र्ाधवा, अरे बाबांनो जा रे कुणी तरी त्या चपलं भटाला तरी घेऊन या! र्ला कांहीं हें िार्लें

चिन्ह चदसत नाहीं! हा र्ोंधळ; र्ोंधळ बरें हा ! ते व्हांि म्हटलें र्ी; कीं चदवसर्त लावूं नका! पण र्ाझें ऐकतें
कोण?

अण्णा : अर्, कां उर्ीि र्ोंधळ घालते आहे स ?
यशोिंा : पाचहलें स वेणू, आतां म्हणत होते कीं र्ोंधळ घाल! जा बाई दे वीपुढिा थोडा अंर्ारा तरी घेऊन ये!
जा!

वेणू : अर् बाई, अण्णांना आतां बरें वाटत आहे !
अण्णा : काय बरें वाटतंय! हा र्ोंधळ िालला आहे तो र्ला बरा वाटतो आहे ?
यशोिंा : अर् पोरी, जा. उर्ीि बोलत उभी राहू ं नकोस! अरे र्धु, र्ाधवा तुम्हांला त्या चपलं भटाला र्ी
बोलवायला सांचर्तलें आहे ना? र्र् असें तोंडाकडे काय पहात उभे राचहलां आहांत?

अण्णा : ए, र्ाझ्याकडे पाहा पाहू ं तूं जरा आतां! तूं काय िालचवलें आहे स हें ? तुझ्या या र्ोंधळानें र्ात्र र्ाझें

डोकें चठकाणावर राहील असें कांहीं र्ला वाटत नाहीं! आतां तूं जर बडबड केलीस ककवा त्या अंबाबाईिें
नांव काढलें स तर पहा!

यशोिंा : (कपाळाला हात लावून र्ट्टचदशीं बसते.) अर् बाई, तरी र्ला वाटलें ि होतें. आईिें नांव सुद्धां
नकोसें वाटू ं लार्लें हें कांहीं ठीक लक्षण नाहीं! आतां काय करूं? ए र्धु, र्ाधवा, जा-(केचवलवाणी होते.)
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अण्णा : कशाला, ए र्धु, र्ाधवा,—
यशोिंा : (त्याच्या कानांत सांर्ते) बाबांनो तुम्हांला आतां र्ाझी शपथ आहे येथें थांबाल तर, अरे त्यांिी
प्रकृचत अशी झाले ली आहे , आचण र्ाधवा तूं हसतोस काय असा?

माधवा : अर् आई, “वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” अर्, हा वाद म्हणजे सवु चवषयांिें र्ंथन! यांतून जें सार
चनघेल त्यािेंि एक तत्त्व तयार होईल आचण पुढें तेंि जर्ाच्या उपयोर्ी पडे ल!

मधु : दादा, तूं तरी असा काय र्ोंधळ िालचवला आहे स? तूं त्या चपलं भटाकडे जा, र्ी दु सऱया एखाद्या

डॉक्टराला घेऊन येतों! तूं प्रथर् िल पाहू ं र्ाझ्याबरोबर! (त्याला आपल्याबरोबर घेऊन जावयाला चनघतो.
अण्णा र्ोठर्ोठ्यानें र्धु, र्ाधवा म्हणून ओरडतात, यशोदा त्यांना जा जा म्हणून सांर्त असते. असा कांहीं
वेळ र्ोंधळ िालतो. नंतर दोघेही जातात.)

अण्णा : आतां काय सांर्ूं तुला? अर्, र्ला खरोखरीि आतां बरें वाटत आहे .
यशोिंा : एकदां बरें वाटतें आहे म्हणायिें आचण पांिि चर्चनटांनी एकदर् उसळायिें!
अण्णा : अर्, आतां र्ाझी प्रकृचत िांर्ली आहे ; पण त्याला कारण तुझी अंबाबाई नसून त्या चपलं भटानें आज
सकाळीं चहर्ालयांतील एका र्हान चभषग्वयािें औषध आणून चदलें न् त्यािा हा पचरणार् आहे , सर्जलीस?
आचण हें ि र्ी र्घांपासून सांर्णार होतों. पण र्ाझें ऐकतें कोण? इथून चतथून सारा एकि र्ोंधळ!

यशोिंा : कुणाच्या हाताला का होईना, यश चर्ळालें म्हणजे झालें ! कुणाच्या रूपानें दे वी उभी राहील कुणी
सांर्ावें? आचण म्हणूनि र्ी त्या पोरीला अंर्ारा आणायला पाठचवली. र्ीं आज सकाळीं त्या चपलं भटािा दे व
खेळचवला.

अण्णा : अर् तुझें हें दे व खेळचवणें पुरे कर पाहू ं आतां. असे खेळखंडोबा करून रोर् का कुठें बरे व्हायिे
असतात. हे अंर्ारे , धुपारे,- (वेणू अंर्ारा आणते.)

यशोिंा : (चतच्या हातांतून अंर्ारा घेऊन त्यांच्या कपाळाला लावते व िोहींकडे फुंकते .)
अण्णा : कां र् तूं दे वाला असें पोरासारखें र् कां खेळवीत असते स? इतकीं वषें र्ी आपलें रोज ऐकतों आहें ,

आज अर्क्यािा दे व खेळचवला, उद्यां तर्क्यािा दे व खेळचवला, आज अर्क्यानें अंर्ारा चदला, उद्यां
तर्क्यानें र्ंतरले ला ताईत चदला अशा एक ना दोन, त्या दे वािें हें असें खेळणें करून तूं या वयांत जो हा

पोरखेळ िालचवला आहे स, त्या तुला आतां काय म्हणावें तेंि सर्जत नाहीं. बरें , र्ी नशीब सर्जतों कीं
तुला चलहावयाला, वािावयाला येत नाहीं. नाहीं तर या अचलकडच्या चसद्ध र्ांचत्रकाच्या आचण ताइतांच्या

जाचहरातींनीं आर्िें घर म्हणजे एक र्ोफत वािनालय तूं बनचवलें असतेंस, आचण ताइतांच्या तोडग्यांनीं
आपल्या या घराला धर्ुशाळे िी कळा आणली असतीस!
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यशोिंा : वेणू, पाचहलास र्घाच्या बोलण्याला अचण आतांच्या बोलण्याला कांहीं तरी र्े ळ! हा सारा त्या

चपलं भटाच्या अंर्ाऱयािा प्रभाव बरें ! खरें ि सांर्ते असें बोलूं नये. त्या चपलं भटािे र्ुरु आतां आले आहे त
येथें. त्यांनीं आज सकाळीं हा अंर्ारा दे ऊन र्ला चकती तरी िांर्ल्या र्ोष्टी सांचर्तल्या! हो, त्यानें आणखी

आपल्या र्ुरूच्या पडतांळयािी एक र्ोष्ट सांचर्तली आहे ; चतिा जर आपल्याला प्रत्यय आला म्हणजे र्र्
तरी आपण र्ाझ्या या दे वीवर चवश्वास ठे वाल ना?

अण्णा : म्हणजे त्या चपलं भटाच्या र्ुरूकडू न का आले ला हा अंर्ारा आहे ? अर्, त्यांिेंि तर औषध र्ी आज

सकाळपासून सुरू केलें आहे . त्यांच्या त्या चहर्ालयांतील वनस्पतींनीं तर र्ाझ्या प्रकृतींत हा एकदर् आज
असा फरक पडला आहे . नाहीं तर अशा प्ले र्सारख्या भयंकर रोर्ानें पछाडले ला रोर्ी कधीं जर्ायिी
आशाि करायला नको!

यशोिंा : खरें ना पण हें ! आपला सुद्धां त्यांच्यावर चवश्वास आहे ना! र्र् कां बरें उर्ाि र्घाशीं त्या
अंर्ाऱयाला आपण नांवें ठे चवलींत?

अण्णा : अर्, पण हा र्ुण त्यांच्या औषधांिा असेल!
यशोिंा : त्यांनीं पडताळा पहाण्यासाठीं आणखी असें सांचर्तलें आहे कीं तुर्च्या र्ुलीिें पचहलें लग्न र्ोडे ल
आणखी—

अण्णा : आणखी काय?
यशोिंा : आणखी चतिा एका र्हाचवद्वान पुरुषाशीं लग्नािा योर् आहे आचण ही र्ोष्ट या िार चदवसांत घडू न
येईल.

अप्णा : आियु आहे ! बाकी त्याच्या सांर्ण्याप्रर्ाणें तो जरी चवद्वान असला आणखी त्याला वैद्यकािी

र्ाचहती नसली तर र्ी पोरीला चतथें र्ुळींि दे णार नाहीं. बरें , तो र्ाधव त्या चपलं भटाला आणायला र्ेला
होता, तो चतकडे ि रंर्ला वाटतें. (र्ाधव येतो.)

माधव : अहाहा, काय तें ते ज, काय ती र्ुखर्ंडलावरिी शोभा! अण्णा, काय सांर्ूं तुम्हांला, आज र्ाझा
आनंद अनावर झाला!

अण्णा : तुझा आनंद अनावर झाला आहे , पण र्ाझा रार् आतां अनावर झाला आहे . काय रे हें ! अरे तुला
त्या चपलं भटाला बोलवायला धाडलें होतें ना?

माधव : अहाहा। धन्य तो चपलं भट, धन्य तें त्यािें घर! आचण चत्रवार धन्य ते त्यािे सद्र्ुरु. अण्णा, तुर्िा
रार् तर र्ाझा आनंद! केवढा भेद! र्ऊ र्े णाहु नी आम्ही चवष्ट्णुदास! वा रे वा! कशाला रार्, कशाला लोभ!

यशोिंा : बाळ, तुला आनंद व्हायला झालें तरी काय? त्या चपलं भटाच्या र्ुरूनें कांहीं िर्त्कार केलान् का?
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माधव : िर्त्कार! काय सांर्ूं िर्त्कार? र्ी र्ेल्यावर पहातों तों त्या योर्ींद्रािी सर्ाधी लार्ले ली! त्या
स्स्थतींति र्ी त्यांच्या िरणावर र्स्तक ठे वलें , तों ते एकेक सूत्रवाक्य बोलूं लार्ले . खरें ि आहे .

“पचरत्राणाय साधूनां चवनाशाय ि दु ष्ट्कृतां! धर्ुसंस्थापनाथाय संभवाचर् युर्ेयुर्े” काय ती र्ंभीर वाणी!
अण्णा, आई, आज तुर्िा र्ाधव तुम्हांला चनराळा चदसत असेल. त्यांनीं र्ाझ्या र्स्तकावर हात ठे वला,
तोंडावरून हात चफरचवला र्ात्र, तों एकाएकीं र्ी हें जर् सोडू न—
यशोिंा : काय झालें बाळ?
अण्णा : काय झालें र्ाधव, तूं एकाएकीं असा र्कहवरून कां आलास?
माधव : अहाहा! तें चिन्र्य स्वरूप, तो आनंद, तें ध्यान, “ब्रह्मानंदीं लार्ली टाळी, कोण दे हातें सांभाळी!

ते थें कोण दे हातें सांभाळी.” ज्या वेळीं चिचकत्सक बुचद्ध नष्ट पावून, चजज्ञासा चजथें संपते चतथेंि असे उद्र्ार
बाहे र पडतात! “कोण दे हातें सांभाळी, ते थें कोण दे हातें सांभाळी.” (जोरानें टाळया चपटू ं लार्तो, अण्णा
र्ोंधळांत पडतात. कांहीं वेळानें अंथरुणावर जाऊन पडतात.)

यशोिंा : अर् बाई! पुन्हां असें कशानें झालें ! अरे र्ाधवा, जा बाबा त्या र्ुरुर्हाराजांना तरी इकडे घेऊन ये!
माधव : इकडे चतकडे हा भेदि आतां राचहला नाहीं! अहाहा! काय ती र्ूर्मत, काय तें रूप, काय तें
िेहेऱयावरिें ते ज! अहं ब्रह्मास्स्र् (ध्यान लावतो.)

यशोिंा : अर्बाई, आतां करूं तरी काय? हे इकडे चनपचित, यािी इकडे सर्ाधी! अर् वेणू, यर्ू, अर्, कुणी

तरी इकडे या! (त्या दोघी येतात.) बाई, जा तो अंर्ारा तरी घेऊन ये. आचण तो र्धु कुणीकडे र्ेला? त्या
चपलं भटाकडे कुणाला तरी धाड पाहू ं! (चपलं भट येतो.)

हपलं भट : धाडतां कशाला बाईसाहे ब, र्ाझ्या र्ुरुर्हाराजांनीं अंतज्ञानानें हें सवु ताडलें आहे . आतां
इतक्यांत ते इकडे येतील. र्धुकरही त्यांिेबरोबर आहे त! श्रीर्ारुतीला तुम्ही अकरा अचभषेकांिा नवस
बोला. इतक्यांत र्ुण!

यशोिंा : (दे वाला नर्स्कार करून र्नांत कांहीं पुटपुटते व पुन्हा नर्स्कार करते .)
[र्धुकर बैरार्ी वेषांतल्या वसंताला घेऊन येतो.]
वसंि :

भजन
*भजन चवना एक जल र्यो चजवना ॥ धृ॰ ॥ पवुत सुन्ना
एक चबरछ सुना, चबरछ सुना एक पात चबना ॥ १ ॥

माधव : अहाहा, हे चित्स्वरूप, र्हन्र्ंर्ल र्ायावतारी—
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वसंि : (र्ाधवािे र्स्तकावर हात ठे वन
ू त्यास) सावध हो बाळा, सावध हो. अशी वारंवार सर्ाधी लावून
त्या चिरशक्तीला वारंवार त्रास कां दे तोस? अशानें वारंवार दशुन दु लुभ होईल. (सवु र्ंडळी त्यांच्या
पायांवर डोकें ठे वतात. र्ाधव सावध होऊन त्यािे पाय धरतो.)
माधव : र्ुरुर्हाराज—
दपलं भट : र्ाधवराव, थोडे थांबा. अर्ोदर अण्णासाहे बांच्या प्रकृतीकडे आपल्याला लक्ष पोिचवलें पाचहजे.

(त्याला अण्णांच्या पलं र्ाजवळ नेतात. तो त्यांिी नाडी पाहू न थोडें दू ध आणावयाला सांर्तो. दू ध
घेतल्यावर ते सावध होतात.)

अण्णा : स्वार्ीर्हाराज–(असें म्हणून उठावयाला लार्तात. र्ाधव, र्धु, चपलं भट भक्तजनांसारखे आ
पसरून बसतात.)

वसंि : र्हाराज, आपल्याला क्षीणता आले ली आहे . आपण ही तसदी घेऊं नका! रोर्ािें असें आहे कीं

त्याला नेहर्ी चवश्रांतीिी आवश्यकता असते. त्याला उर्ीि छे डणें िांर्लें नाहीं. बरें , सकाळीं चदले लें औषध
यांना चकती वेळा चदलें त?

यशोिंा : िार वेळ. (तो परीक्षेला सुरुवात करतो.)
अण्णा : त्याच्यापासून र्ला थोडें घेरी आल्यासारखें वाटतें!
हपलं भट : योजनाि तशी आहे !
अण्णा : ओकारी होईल असें वाटतें!
हपलं भट : योजनाि तशी आहे !
यशोिंा : घटकेंत घार् येतो तर घटकेंत थंडी वाजल्यासारखें होतें!
हपलं भट : खरें ना पण? योजनाि तशी आहे !
यशोिंा : र्ध्येंि भ्रर् झाल्यासारखें करतात!
वसंि : सांर्, योजनाि तशी आहे म्हणून!
अण्णा : एकदां खूप र्ोठ्यानें ओरडावेंसें वाटतें!
हपलं भट : योजनाि तशी आहे !
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अण्णा : घटकेंत अर्दीं शांत पडावेंसें वाटतें!
वसंि : योजनाि तशी आहे !
मधु कर : अशी योजना करण्यािें कारण काय र्ुरुर्हाराज! (हं सतो.)
वसंि : त्यािें कारण असें कीं, उष्ट्ण आचण शीत असे दोन प्रकार नेहर्ीं प्रकृतींत असतात, त्यांपक
ै ीं एकाला
कधीं छे डूं नये, एकदां याला, एकदां त्याला असें दोघांनाही छे डून प्रकृतीला आपल्या ताब्यांत आणायिी

आचण र्र् ज्याच्यावर स्वार व्हायिें असेल त्याच्यावर योजना करायिी म्हणजे दु सऱयािा कांहीं अंर्ल
िालत नाहीं.

अण्णा : अहाहा, काय हें ज्ञान, काय ही योजना, काय ही चिचकत्सा!
वसंि : असें पहा तुम्हीं चनसर्ाला सोडू न नेहर्ीं वतुन करतां. त्यार्ुळें अशा रोर्ांना थारा चर्ळतो! चदवस,

रात्र, उन्हाळा, थंडी, आर्, पाणी, स्त्री, पुरुष या योजनाि र्ुळीं चनसर्ुचसद्ध आहे त; परंतु तुर्िें वतुन र्ात्र

नेहर्ीं चनयर्बाह्य. आतां याि र्ाधवरावांिें उदाहरण पहा, हा तरुण पुरुष, स्त्रीला सोडू न -जाऊं द्या

एकंदरींत काय कीं चनसर्ाच्या चवरुद्ध वतुन कधीं करूं नये. चनसर्ाला नेहर्ी प्रसन्न ठे वलें पाचहजे. (सवु
भस्क्तभावानें डोलतात.)

मधु कर : पण र्ुरुर्हाराज, आपण तर आजपयंत कडकडीत ब्रह्मियांत—
हपलं भट : (र्धुकराला दाबतो.) अहो र्धुकर—
वसंि : अरे थांब चपलं भट, अहो र्धुकर, आम्हीही पण कांहीं चदवसांनी या आश्रर्ािा त्यार् करून तुर्च्या

आश्रर्ांत येणार आहों. कारण आम्हांला तशी आज्ञा आहे . ज्याच्या आज्ञेनें आर्िा जन्र् झाला, ज्याच्या
आज्ञेनें आम्ही आजपयंत या ज्ञानपवुतावर आरूढ झालों, त्याच्याि आज्ञेनें या जर्ाच्या रहाटीकडे लक्ष
दे ऊन आम्हांला वतुन केलें पाचहजे.

माधव : योग्यि आहे . “यत्र नायुस्तु पूज्यन्ते रर्न्ते तत्र दे वताः”
वसंि : र्र् तुर्िें वतुन असें कां? राहू ं द्या आतां हा चवषय! र्हाराज, आज र्ी आपल्या प्रकृतीिें चनदान

करून एक वनस्पती दे तो. चतिें तीन वेळ पोटांत सेवन करा व पायाला लावण्याला एका वेलीिा रस दे तों

तो लावा. उद्यां सकाळीं आपली कांहीं तक्रार राहणार नाहीं. चपलं भट, र्ातोश्रींना तो अंर्ारा दे ऊन तो अष्ट
चदशांनीं नीट फुंकरायला सांर्. (अण्णा र्धुकराच्या कानांत कांहीं सांर्तो. र्धुकर तबकांतून कांहीं रुपये
आणून त्यांच्यापुढं ठे वतो. वसंत चतकडे पहातसुद्धां नाहीं.)
माधव : र्ी दशुनासाठीं केव्हां येऊं?
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वसंि : तुम्ही स्नान करून शु चिभूत
ु अंतःकरणान आज सायंकाळीं आर्िेकडे या म्हणजे तुर्च्या सवु
प्रश्नांिा आम्ही उलर्डा करूं. (सवुजण पायांवर डोकीं ठे वतात.)

हपलं भट : र्हाराज, हे (असें म्हणून रुपयांिें ताट त्याच्यापुढें करतो.)
वसंि : (उसळू न) अरे , तूं इतके चदवस आर्च्या संर्तींत घालवून पुन्हां आम्हांला या र्ोहांत फसचवण्यािा

प्रयत्न करतोस? तें तूं घे, नाहीं तर चतकडे टाकून दे . आम्हांला काय करायिें आहे ? (चपलं भट खूष होतो,
जय र्ुरु र्हाराज की जय म्हणून सवुजण ओरडतात. वसंत पूवुवत् भजन करीत जातो.)
*[हीं पदें कै. र्डकरी यांिी नाहींत.]
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