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माझे परमपूज्य लेखनगुरु, 
 

स्वतंत्र शक्तीिे नाटककार, प्रद्वतभासंपन्न कद्वव मार्ममक टीकाकार, 
कुशल द्ववनोिपदं्वित व द्वविान् द्वनबधंकार 

 
रा. रा. श्रीपाि कृष्ट्ण कोल्हटकर 

बी. एल्एल्. बी.; वकील, खामगावं. 
 

संगीत वीरतनय, मूकनायक, गुप्तमंजूष, मद्वतद्ववकार, पे्रमशोधन व 
वधूपरीक्षा या नाटकािें व ‘सुिाम्यािे पोहे’ या लेखसंग्रहािे कते यासं : 

 
गुरुवयु तात्यासाहेब, 

 
माझ्यासारख्या द्ववषम स्स्थतींतल्या आद्वण असदृश योग्यतेच्या 
मनुष्ट्याला आपण आज इतकीं वष े उिार हृियानें, बरोबरीच्या 
द्वमत्रपणािा थोर मान िेत आलां; वळेोवळेीं माझ्या िुकल्या 
बालबुद्धीला विीलपणानें सिुपिेश करीत आलां; कधींमधीं 
उच््ंृखलपणानें माझ्याकिून आपला उपमिु िंाला असता ं त्यािीही 
बधुंपे्रमानें क्षमाि करीत आला;ं आजवर मीं द्वलद्वहलेल्या वडे्यावाकंड्या 
शबिािंें द्वपतृतुल्य पे्रमानें प्रोत्साहनपर कौतुकि करीत आलां; 
याप्रमाणें, एक ना िोन, हजारों उपकारािंें आज एकसमयावच््ेिें 
करुन स्मरण होऊन, अंतःकरण कृतज्ञतेनें उिबंळून येत आहे! आद्वण 
त्या कृतज्ञतेिे अश्रूि आज मी सानंि भस्क्तभावानें आपल्या परमपूज्य 
िरणीं वाहत आहें. 

 
माझ्या सबंध पुस्तकािी आपण द्वलद्वहलेल्या एखाद्या शबिाइतकीसुद्धां 
झकमत नाहीं हें मी जाणून आहें; पण हा प्रश्न योग्यतेिा नाहीं. 
गोपाळबाळानें भस्क्तभावानें वाद्वहलेल्या फत्तरािीं फुलें  िंालीं. या 
कथेंत ऐद्वतहाद्वसक सत्य मात्र खास आहे; तोि प्रकार कृतज्ञतेिाही! 

 
आपलेि लेख वािून मला हे िार शबि द्वलद्वहता ंआले; तेव्हा ंयातं जें 
िागंलें  असेल तें आपलेंि आहे, त्यािा आपण स्वीकार करालि; 
आद्वण जें वाईट आहे त्यािें तरी क्षमापूणु उिारतेनें कौतुक आपल्या 
इतकें  िुसरें कोण करणार? 
 
ता. २॰ द्विसेंबर १९१२  आपला कृपाद्वभलाषी 
फग्युुसन कॉलेज, पुणें.  राम गणेश गिकरी 

 

कृतज्ञतेचे  
अश्र ु

  



 

अनुक्रम 

हनवेदन – 
 
नाटककार, द्ववनोिी लेखक आद्वण कवी म्हणून ख्यातनाम असलेले राम गणेश गिकरी 

(गोझविाग्रज) यािें सवु साद्वहत्य मराठी वाङ्मयािे भषूण मानले जाते. गेली जवळजवळ शभंर वष ेया थोर 
साद्वहत्यकाराच्या प्रद्वतभेतून द्वनमाण िंालेले वाङ्मय महाराष्ट्राने द्वशरोधायु मानलेले आहे. आजही त्यांच्या 
साद्वहत्यािी लोकद्वप्रयता अणूमात्र कमी िंालेली नाही. त्यामुळे गिकरी यािें समग्र वाङ्मय, ज्याला आिायु 
प्रल्हाि केशव अते्र यािंी प्रिीरु् अशी द्ववश्लेषक व आस्वािक समीक्षा प्रस्तावनेच्यारुपाने लाभली आहे, ते 
गिकरी जन्मशताबिीच्या द्वनद्वमत्ताने पुनमुुद्वद्रत करावे असे तत्कालीन मंिळाच्या अध्यक्षानंी व सिस्यानंी 
ठरद्ववले व १९८४ मध्ये ‘संपूण ु गिकरी’ हा गं्रथ िोन भागामध्ये प्रकाद्वशत करण्यात आला. ही पुनमुुद्वद्रत 
आवृत्ती यथाकाल संपली. महाराष्ट्राच्या सुवणमुहोत्सवाच्या द्वनद्वमत्ताने महाराष्ट्राच्या या महान 
साद्वहस्त्यकािे पुनःस्मरण करावे या हेतूने गिक्याचं्या समग्र साद्वहत्याच्या िोन्ही खंिािे पुन्हा एकवार 
मुद्रण करून ते महाराष्ट्राच्या नव्या द्वपढीला उपलबध करून द्यावे, असे द्ववद्यमान मंिळाने ठरवले. त्यानुसार 
आज गिकरी वाङ्मयािे िोन्ही खंि मराठी वािकानंा सािर करताना मला आनंि होत आहे. 

 
 

 
 (मधु मंगेश कर्णर्क) 

 अध्यक्ष 
मंुबई, महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वण 
१४ नोव्हेंबर, २॰११ संस्कृती मंिळ, मंुबई. 
  



 

अनुक्रम 

हनवेदन – 
 
महाराष्ट्रािे थोर नाटककार, द्ववनोिी लेखक आद्वण कवी राम गणेश गिकरी यािंी जन्मशताबिी 

यावषी महाराष्ट्रात आद्वण िेशातील इतरत्र भागात मोठ्या उत्साहाने साजरी होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने 
ही शताबिी योग्य त्हेने साजरी करण्यासाठी द्वशक्षण-मंत्री श्री. सुधाकरराव नाईक याचं्या अध्यक्षतेखाली 
एक सद्वमती नेमली. या सद्वमतीच्या बैठकीत काही वषापूवी प्रकाद्वशत िंालेल्या आद्वण आता उपलबध 
नसलेल्या “संपूण ुगिकरी” या गं्रथािे पुनमुुद्रण कराव ेआद्वण हे काम साद्वहत्य संस्कृती मंिळाने कराव ेअसा 
द्वनणयु रे्तला गेला. राम गणेश गिकरी याचं्या वाङ्मयािी असामान्य लोकद्वप्रयता लक्षात रे्ता आिायु अते्र 
यािंी प्रिीरु् प्रस्तावना असणारा हा गं्रथ िोन खंिात अत्यंत कमी झकमतीत प्रकाद्वशत केल्यास 
महाराष्ट्रातील शाळा कॉलेजातंील आद्वण अन्य महत्वाच्या शहरातील वािनालयात हे पुस्तक जाईल आद्वण 
शताबिी महोत्सवाच्या दृष्टीने एक अत्यंत द्ववधायक कायु मंिळाकिून होईल. या दृष्टीने मंिळाने हे काम 
अंद्वगकारले. या गं्रथािी जाद्वहरात वृत्तपत्रात प्रकाद्वशत होताि त्याला सवुसामान्य वािकाकंिून जो प्रिंि 
प्रद्वतसाि द्वमळाला त्यावरून गिकरी वाङ्मयािी जनमानसावरील मोद्वहनी अजूनही कायम आहे यािा 
प्रत्यय आला. 

 
मराठी भाषेतील अन्य थोर लेखकािें साद्वहत्य सवुसामान्य वािकानंा अशाि त्हेने उपलबध करू 

िेण्यािी आमिी योजना आहे आद्वण योजनेिा शुभारंभ गिकरी वाङ्मय प्रकाशनाच्या द्वनद्वमत्ताने होत आहे 
यािा मला आनंि होत आहे. आिायु अते्र यािंी प्रिीरु् प्रस्तावना या गं्रथात अंतभूतु करण्यािी परवानगी 
द्विल्याबद्दल सौ. द्वशरीष पै आद्वण सौ. मीना िेशपािें यािें मी मनःपूवुक आभार मानतो. िॉ. रा. श.ं वाझळबे 
याचं्याबद्दलही कृतज्ञता व्यक्त करणे आवश्यक आहे. िॉक्टर वाझळबे हे गिकरी साद्वहत्याच्या रसात 
िुबलेले. गिकरी साद्वहत्यािी सवु हस्तद्वलद्वखते त्याचं्या संग्रही आहेत. त्यातून द्वनविून त्यानी 
हस्तद्वलद्वखतािंी, एकि प्याला, वाम्वैजयंती इत्यािीिी काही मूळ पाने, आम्हाला मुद्वद्रत करण्यास द्विद्वल हे 
त्यािें न द्वफटणारे ऋण आहे. 

 
अवघ्या तीस द्विवसात हे पुस्तक ्ापून िेण्यािा द्ववक्रम केल्याबद्दल मायक्रो ग्राफ झप्रटसुिे श्री. 

झितामणी आद्वण प्रभाकर िेसाई यािेंही साद्वहत्य संस्कृती मंिळ व व्यक्तीशः मी आभारी आहोत. 
 

 सुरेंद्र बारललगे 

यशोधन, अध्यक्ष 
मंुबई–२॰. महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य संस्कृती मंिळ 
२६–५–१९८४ मंुबई. 
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अनुक्रम 

प्रस्तावना 
 
मराठी साद्वहत्यातं राम गणेश गिकरी ह्ानंा जेवढी कीर्मत आद्वण लोकद्वप्रयता द्वमळाली, तेवढी 

महाराष्ट्रामधल्या या शतकातंल्या फारि थोड्या लेखकाचं्या वाटं्याला आली असेल. महाराष्ट्रानें त्याचं्या 
गुणािंें जेवढें कोिकौतुक केलें  तेवढें कोणत्याद्वह मराठी लेखकािें केलेलें  नाहीं. काव्य, नाट्य आद्वण द्ववनोि 
ह्ा तीनद्वह के्षत्रातं ते सारख्याि वैभवानें आद्वण तेजानें तळपले. ह्ापैकीं केवळ एकाद्याि के्षत्रातं ते वावरले 
असते तरी त्यानंीं तेवढेंि यश द्वमळद्ववलें  असतें. पण साद्वहत्यामधल्या अत्यंत अवर्ि म्हणून समजल्या 
जाणा्या त्या तीनद्वह के्षत्रामंध्यें एकाि वळेीं त्यानंीं असामान्य प्रभतु्व द्वमळद्ववलें , म्हणूनि त्याचं्या 
व्यस्क्तमत्त्वाभोंवतीं अद भतुतेिें द्ववलक्षण वलय द्वनमाण िंालें . त्याचं्या काव्यानें, नाट्यानें आद्वण द्ववनोिानें 
महाराष्ट्राला अक्षरशः विे लावलें . 

 
द्ववष्ट्णुशास्त्री द्विपळूणकरापं्रमाणेंि गिक्यानंा ऐन तारुण्यातं मृत्यु आला. मरणसमयीं ते अवरे् 

िौतीस वषांिे होते. गिक्यािंें कतुृत्व जसें अलौद्वकक, तसें त्यािंें व्यस्क्तमत्त्वद्वह लोकद्ववलक्षण. म्हणून 
अवघ्या िौतीस वषांच्या आयुष्ट्यातं एवढा द्विस्ग्वजय द्वमळवनू ते गेले. त्यािंा एकंिर लेखनकाल िहाअकरा 
वषांिाि होता. पण एवढ्या थोड्या काळातं त्यानंीं वाङ्मयातं जी द्ववलक्षण कामद्वगरी करून ठेवली आहे, ती 
बुद्धीला अक्षरशः स्स्तद्वमत करून टाकणारी आहे. त्यानंा जाऊन इतकीं वष ेिंालीं तरी िेखील त्यािंी कीर्मत 
पद्वहल्याइतकीि प्रफुद्वित आद्वण टवटवीत आहे. झकबहुना त्याचं्या अवसानानंतर जशीं जशीं जास्त वषे 
लोटताहेत, तसतसें याचं्याबद्दलिें आकषुण जास्त जास्त वाढत िाललें  आहे. 

 
काव्यातं ते स्वतःला केशवसुतािें सच्चे िेले म्हणवीत. तर नाट्यद्ववनोिातं श्रीपाि कृष्ट्ण कोल्हटकर 

हे त्यािें गुरु होते. आपल्या ह्ा िोन्ही गुरंूपासून त्यानंीं द्वनःसंशय लेखनस्फूर्मत रे्तली. काहंीं मयािेपयंत 
त्यानंीं त्यािंें अनुकरणद्वह केलें . पण असें असूनद्वह गिक्यािंी प्रज्ञा आद्वण प्रद्वतभा उभय गुरंूपेक्षां अद्वधक 
स्वतंत्र होती. म्हणूनि त्याचं्यापेक्षा ंजास्त लौद्वकक आद्वण प्रद्वसद्वद्ध ते द्वमळवू ंशकले. 

 
केशवसुतािंी जीवनदृद्वष्ट गिक्यापेंक्षा ंअद्वधक द्ववशाल होती. केशवसुत द्रष्टे होते. पण गिकरी हे 

स्रष्टे होते. कोल्हटकर हे गिक्यापेंक्षा ं अद्वधक तकुद्वनष्ठ आद्वण मार्ममक होते. पण गिक्यािंें लाद्वलत्य 
त्याचं्याजवळ नव्हतें. केशवसुत आद्वण कोल्हटकर ह्ाचं्यापेक्षा ंगिकरी हे अद्वधक कलात्मक आद्वण रद्वसक 
होते. कद्ववत्व आद्वण द्ववनोि ह्ा प्रद्वतभेच्या िोन वगेवगेळ्या शस्क्त आहेत. त्या एकाि व्यस्क्तमत्त्वातं द्वततक्या 
प्रभावानें क्वद्वित् संभवतात. पण तो अपूवु योग गिक्याचं्या ठायीं जमून आलेला होता. म्हणून इतर 
लेखकानंा द्वमळंू न शकलेली लोकद्वप्रयता अगिीं थोड्या अवधींत त्यानंा लाभली. 

 
द्ववष्ट्णुशास्रयानंंतर मराठी गद्यावर आपल्या लेखनािा प्रभाव पािणारा आद्वण त्याला द्वनद्वित वळण 

लावणारा गिक्यासंारखा शलैीिार लेखक अलीकिच्या काळातं तरी िुसरा िंालेला नाहीं. द्ववष्ट्णुशास्त्री 
द्विपळूणकरानंीं मराठी भाषेला सामर्थयु द्विलें . तर गिक्यानंीं मराठी भाषेला सौंियु द्विलें . त्याचं्या 
िेिीप्यमान भाषेनें आद्वण वैद्वशष्ट्ट्यपूणु शलैीनें शारिेच्या अंगावर नव े नवे अलंकार िढवलें  आद्वण मराठी 
साद्वहत्यातं नवें युग सुरू केलें . मराठी साद्वहत्यातं गिक्याचं्या इतकें  अनुकरण िुस्या कोणत्याद्वह 
लेखकािें िंालेलें  नाहीं. गिक्यानंंतर द्वनमाण िंालेल्या बहुतेक सवु लद्वलत वाङ्मयावर कमीजास्त 
प्रमाणानें गिक्याचं्या साद्वहत्यािा, भाषेिा द्वन शलैीिा ठसा उमटलेला आढळतो. ह्ातंि गिक्याचं्या 
अलौद्वककत्वािें द्वन महत्त्वािें वैद्वशष्ट्ट्य आहे. 
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आपल्या वाङ्मयीन जीवनाला जरी गिक्यानंीं काव्यलेखनानें प्रारंभ केला, तरी काव्यापेक्षा ं
नाट्यािें आकषणु गिक्यानंा अद्वधक होतें, ह्ािें कारण वयाच्या एकद्ववसाव्या वषी द्वकलोस्कर नाटक 
मंिळीशीं त्यािंा संबंध जमून आला. वयाच्या एकोद्वणसाव्या वषी ते मॅद्वरकिी परीक्षा पास िंाले. त्यानंतर ते 
फग्युुसन कॉलेजातं पद्वहल्या वषांत िाखल िंाले. त्या वगांत एक वष ुकाढूनसुद्धा ंते ती परीक्षा काहंीं पास 
होऊं शकलें  नाहींत. त्यानंतर ते सरळ द्वकलोस्कर मंिळींत मुलािें मास्तर म्हणून राद्वहले. त्यािंें ‘मास्तर’ हें 
नावं तेव्हापंासूनि पिलें . 

 
द्वकलोस्कर मंिळींत आल्यानंतर साहद्वजकि मंिळीिे नाटककार श्रीपाि कृष्ट्ण कोल्हटकर 

ह्ाचं्याशीं त्यािंा पद्वरिय िंाला. आद्वण त्यामुळें  कोल्हटकराचं्या नाटकािंी, भाषाशलैीिी आद्वण कोटीबाज 
द्ववनोिािी त्याचं्यावर द्ववलक्षण ्ाप पिली. तेव्हापंासून ते कोल्हटकरानंा आपले लेखनगुरु मानंू लागले. 
कोल्हटकराचं्या नाटकािंा त्यानंीं द्वकती सू्मपणें अायास केलेला होता, हें त्यानंीं त्या काळीं प्रद्वसद्ध 
केलेल्या ‘कोल्हटकराचं्या नाटकातंील संुिर उतारे’ या ्ोट्याशा पुस्तकातं द्विसून येण्यासारखें आहे. 
द्वकलोस्कर नाटक मंिळीिे व्यवस्थापक शकंर बापूजी मुजुमिार हे त्या काळीं ‘रंगभदू्वम’ नावंािें एक माद्वसक 
प्रद्वसद्ध करीत होते. ह्ा माद्वसकातं ‘नाटक कसें द्वलहावें,’ ‘नाटक कसें पहावें,’ ‘प्रमािपिंिशी’ असे काहंीं 
स्फुट द्ववनोिी लेख ‘सवाई नाटकी’ ह्ा टोपणनावंानें त्यानंीं प्रद्वसद्ध केले होते. 

 
वस्तुतः, ते जरी द्वकलोस्कर मंिळींत मास्तर असले, तरी नाट्यतंत्रािे आद्वण नाट्यलेखनािे पद्वहले 

धिे त्यानंा िेणारी द्वकलोस्कर मंिळी हीि त्यािंी खरी मास्तर होती. द्विवसा मुलानंा द्वशकवायिें द्वन रात्रीं 
द्वकलोस्करािंीं नाटकें  पहावयािीं हाि त्यािंा त्यावळेीं व्यवसाय होता. त्यामुळें  प्रयोगाच्या दृष्टीनें नाटक 
कसें यशस्वी आद्वण पद्वरणामकारक करावें ह्ािें प्रात्यद्वक्षकि त्यानंा तेथें वारंवार पहावयाला द्वमळालें . 
कोणत्या वाक्यानंा टाळ्या पितात, हंशा कसा द्वन कुठें द्वनमाण करावयािा, पे्रक्षकाचं्या काळजानंा कसा हात 
र्ालावयािा द्वन त्याचं्या द्वित्तवृद्वत्त कशा थरारून सोिावयाच्या हें सवु शास्त्र बारीकसारीक तपद्वशलासह 
गिकरी द्वकलोस्कर नाटक मंिळींति द्वशकले. 

 
ह्ा सवु गोष्टींिा व्हायिा तोि पद्वरणाम िंाला. गिक्यानंीं, ‘द्वकलोस्कर मंिळीं’त असतानंा 

बाद्ववसाव्या तेद्ववसाव्या वषी ‘वडे्यािंा बाजार’ आद्वण ‘गवुद्वनवाण’ हीं नाटकें  द्वलद्वहलीं. ‘वडे्यािंा बाजार’ हें 
त्यािंें पद्वहलें  नाटक. त्या नाटकािी बठैक द्ववनोिी आहे हें त्याच्या नावंावरूनि उर्ि होतें. त्यािे फक्त 
िोन अंकि त्यानंीं पूण ुकेले. नाटकािंें विे लागलेल्या तरुणािंें द्वविंबन द्वितारण्यािा प्रयत्न गिक्यानंीं 
ह्ा नाटकातं केलेला आहे. हें नाटक जर त्यानंीं पूणु केलें  असतें, तर रंगभमूीवर तें िागंलेंि गाजलें  असतें. 
‘गवुद्वनवाण’ हें पौराद्वणक नाटक प्रल्हाि–द्वहरण्यकश्यपूच्या कथाभागावर आधारलेलें  होतें. तें द्वलहून पूणु 
िंालेलें  होतें. पण तो १९॰८ िा काळ होता. लो. द्वटळकानंा सहा वष ेहद्दपारीिी द्वशक्षा िंाली होती नाद्वशकिे 
कलेक्टर जॅक्सन ह्ािंा खून द्वकलोस्कर नाटक मंिळीिें नाटक िालू असता ंभर नाटकगृहातं िंालेला 
होता. खाद्विलकरािंें ‘कीिकवध’ नाटक सरकारनें त्यावळेीं बिं केलें  होतें. अशा वातावरणातं ‘गवुद्वनवाण’ 
हें नाटक राजकीय स्वरूपािें आहे अशी त्यावर तोहमत येण्यािी शक्यता आहे, ह्ा भीतीनें गिक्यानंीं तें 
नाटक आपल्या हातानंीं जाळून टाकलें  असें म्हणतात. 

 
‘द्वकलोस्कर नाटक मंिळी’शीं काहंीं मतभेि होऊन त्यानंीं त्यानंतर मंिळी सोिली. मध्यंतरींच्या 

काळातं त्यानंीं उपजीद्ववकेसाठीं द्वशक्षकािी नोकरी केली. पण कुठेंद्वह त्यािंें पटेना. त्या काळातं त्यािंी 
अत्यंत हलाखीिी स्स्थद्वत होती. तथाद्वप, तशाद्वह अवस्थेंत त्यानंीं रद्वसकािंीं मनें आकर्मषत करणारीं अनेक 
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काव्यें द्वलहून ‘माद्वसक मनोरंजना’ंत प्रद्वसद्ध केलीं. ‘गोझविाग्रज’ हें काव्यासाठीं त्यानंीं धारण केलेलें  
टोपणनावं महाराष्ट्रातं ज्याच्या त्याच्या तोंिीं खेळंू लागलें . १९१॰ ते १२ िा हा कालखंि होता. त्याचं्या 
काव्यप्रद्वतभेला त्यावळेीं द्ववलक्षण बहर आलेला होता. त्याि मनस्स्थतींत त्यानंी ‘पे्रमसंन्यास’ नाटक द्वलहून 
पूण ुकेलें . आद्वण तें लेखन िालू असतानंाि त्यानंीं ‘फग्युुसन कॉलेज’मध्यें पुन्हा ंनावं र्ालून आपल्या उच्च 
द्वशक्षणाला प्रारंभ केला. १९१२ सालीं ते पद्वहल्या वषािी परीक्षा पास िंाले द्वन त्याि सुमारास त्यािंें 
‘पे्रमसंन्यास’ नाटक रंगभमूीवर आलें . त्या नाटकाच्या ‘अपुणपद्वत्रके’च्या तळाशीं ‘फग्युुसन कॉलेज’ असा 
त्यानंीं स्थळद्वनिेश केलेला आहे. खेरीज, त्या नाटकाला फग्युुसन कॉलेजमधील तकुशास्त्रािे प्राध्यापक, 
त्यावळेच्या महाराष्ट्रातंले एक ख्यातनाम सुधारक आद्वण गिक्यािें द्ववद्यागुरु गोझवि द्विमणाजी भाटे ह्ानंीं 
प्रस्तावना द्वलद्वहलेली आहे. आपण पिवीधर नसलों तरी ‘फग्युुसन कॉलेज’शीं आपला कसातरी संबधं आहे 
हें िाखद्ववण्यािा गिक्यािंा तो प्रयत्न पाहून मौज वाटते. 

 
राजकीय दृष्ट्ट्या त्या वळेच्या भाषेंत सागंावयािें म्हणजे गिकरी हे ‘मवाळ’ होते. जहालािंी 

राजकीय द्वविारसरणी त्याचं्या स्वभावाला पिण्यासारखी नव्हती. द्वटळकािंें नावं उच्चारण्यािें सुद्धा ंत्यानंा 
धैयु नव्हतें. ते त्यािंा ‘बी. जी.’ अशा साकेंद्वतक अक्षरानंीं उिेख करीत. सामाद्वजक दृष्ट्ट्या सुद्धा ं ते 
संपूणुपणें सुधारणावािी होते असें म्हणता ंयेणार नाहीं. झकबहुना आिारद्वविारानें ते सनातनी, भाद्ववक–नव्हे 
अगिीं िेवभोळे होते. गिक्याचं्या उशागती श्रीशकंराच्या द्वन श्रीद्ववठ्ठलाच्या िोन द्विमुकल्या तसद्वबरी 
अहर्मनश असत. पुण्याच्या रस्त्यावरून जातानंा िेव द्विसला कीं त्यािें हात नमस्कारासाठीं आपोआप वर 
जात. ते एकािशी पाळीत. झहिु संस्कृतींत जें जें म्हणून काहंीं मंगल आद्वण पद्ववत्र आहे त्यावर त्यािंा संपूणु 
द्ववश्वास होता. म्हणून त्यानंीं आपल्या पद्वहल्या नाटकासाठीं द्ववधवा–पुनर्मववाहासारखा सामाद्वजक 
सुधारणेिा द्ववषय कसा द्वनविला ह्ािें आियु वाटतें. द्वशवाय, त्यािें गुरु कोल्हटकर ह्ानंीं त्याि द्ववषयावर 
द्वलद्वहलेलें  ‘मद्वतद्ववकार’ हें नाटक रंगभमूीवर मुळींि यशस्वी िंालें  नव्हतें. 

 
आज जरी पुनर्मववाह रूढ िंाला असला तरी एका काळीं महाराष्ट्राच्या सामाद्वजक जीवनातं ह्ा 

प्रश्नानें द्ववलक्षण खळबळ माजद्ववलेली होती, हें ऐद्वतहाद्वसक सत्य द्ववसरून िालणार नाहीं. त्यामुळें  
कोल्हटकरािंें ‘मद्वतद्ववकार’ हें पुनर्मववाहावर आधारलेलें  नाटक १९॰७ सालीं रंगभमूीवर येण्यापूवी द्वकती 
तरी वषांआधींपासून ह्ा द्ववषयावर अनेक नाटकें  द्वलद्वहण्यातं आलीं होतीं. त्यापंैकीं पुनर्मववाह–िुःखिशनु 
(१८८५), स्वैरसकेशा (१८७१), मनोरमा (१८७१), रूद्वढद्विस्ग्वजय (१८८५), सौभाग्य रमा (१८८५), 
इंद्विरा-माधव (१८९५), आद्वण रूद्वढद्ववनाश (१८९७) ही नाटकें  उिेखनीय आहेत. पण हीं सवु नाटकें  
कलेच्या द्वन तंत्राच्या दृष्टीनें अगिीं सामान्य होतीं. त्या दृष्टीनें कोल्हटकरािंें ‘मद्वतद्ववकार’ हें करुणगंभीर 
नाटक हा प्रभावी नाट्यतंत्रािा द्वन पद्वरणामकारक वाङ्मयीन लेखनािा एक द्ववक्रमि होता. तथाद्वप, असें 
असूनद्वह हें नाटक लोकद्वप्रय होऊं शकलें  नाहीं. कारण, ‘पे्रमसंन्यासा’ंत जो पुनर्मववाह रंगभमूीवर गिकरी 
िाखवू ं शकले नाहींत, तो कोल्हटकरानंीं ‘मद्वतद्ववकारा’ंत प्रत्यक्ष िाखद्ववलेला आहे. त्यामुळेंि त्या 
नाटंकाला त्या काळीं लोकाश्रय द्वमळाला नसावा. 

 
‘मद्वतद्ववकार’ यशस्वी होऊं शकलें  नाहीं हें शल्य गिक्यानंा फार लागून राद्वहलें . म्हणून त्याि 

द्ववषयावर नवें नाटक द्वलहून आपण तें यशस्वी करुन िाखद्ववतों, ह्ा द्वजद्दीनें गिक्यानंीं ‘पे्रमसंन्यास’ 
नाटक द्वलद्वहण्यािा संकल्प केला असावा. तथाद्वप, ‘मद्वतद्ववकारा’वर मात करण्यािा द्वनधार करूनद्वह 
‘मद्वतद्ववकारा’च्या अनुकरणामधून काहंीं गिकरी बाहेर पिंू शकले नाहींत. ‘मद्वतद्ववकारा’ंतलीं पाते्रच्या पात्रें 
गिक्यानंीं ‘पे्रमसंन्यासा’ंत उिललेलीं आहेत. िकोर–िदं्वद्रकेवरून लीला–जयंत रे्तलेलीं आहेत. 
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‘पे्रमसंन्यासा’ंतला जयंत नाटकाच्या अखेर संन्यास रे्तो, तर ‘मद्वतद्ववकारा’ंतला िकोर द्वतस्या अंकाच्या 
िुस्या प्रवशेातंि तापसािा वषे अंगावर िढद्ववतो. वणेूवरून दु्रमन रे्तली आहे. आद्वण कमलाकर तर 
हद्वरहरशास्रयािी हुबेहूब नक्कलि आहे. कमलाकरला शवेटीं िरोिेखोर ठार मारतो, तर हद्वरहरशास्त्री द्ववष 
रे्ऊन मरतो. िोर्ाचं्याद्वह जवळ द्ववषािी सोय सारखीि असते. सनातनी झहिुसमाजातंील रूढीच्या 
अन्यायावर द्वन द्ववषमतेवर ‘पे्रमसंन्यासा’मध्यें जयंतानें जे कोरिे ओढलेले आहेत, त्यातंले पुष्ट्कळसे द्वविार 
द्वन युस्क्तवाि ‘मद्वतद्ववकारा’ंतल्या िकोराच्या भाषणातं व्यक्त िंालेले आहेत. 

 
त्या काळीं ‘द्ववधवा पुनर्मववाहाला’ ताद्वत्त्वकदृष्ट्ट्या फारसा कोणािा द्ववरोध नव्हता. पुण्यातं 

अधूनमधून असे पुनर्मववाह होत. पण अशा िापंत्यानंा सवुसामान्य समाजातं द्ववशषे मान नसे. ‘शारिा’ 
नाटकानें जरठकुमारी द्वववाहानंा आळा बसला आद्वण ‘पण लक्षातं कोण रे्तो’ या कािंबरीनें द्ववधवाचं्या 
वपनाद्ववरुद्ध लोकमत तयार िंालें . अशा रीतीनें पाढंरपेशा समाजातंल्या अन्यायमूलक आद्वण अद्वनष्ट रूढींिी 
हळूहळू पी्ेहाट होत िाललेली होती. तथाद्वप, जसजशी लोकजागृद्वत होईल तसतशा ह्ा सुधारणा 
आपोआप होत जातील. त्यासाठीं मुद्दाम कोणी काहंीं प्रिार झकवा प्रयत्न करण्यािी आवश्यकता नाहीं असें 
समाजातंील स्स्थरबुद्धीच्या समंजस लोकानंा वाटत होतें. द्ववधवाद्वववाहाच्या प्रश्नावर कोल्हटकरानंीं 
द्वलद्वहलेलें  ‘मद्वतद्ववकार’ यशस्वी िंालें  असतें, तर किाद्वित् गिक्यानंीं आपल्या पद्वहल्या नाटकासाठीं तो 
द्ववषय द्वनविला नसता. कोल्हटकरािंें ‘सहिाद्वरणी’ नाटक अपेशी ठरल्यानंतर तशाि त्हेच्या द्वविारातूंन 
‘भावबधंन’ द्वलद्वहण्यािी पे्ररणा गिक्यानंा िंाली नाहीं काय? गिक्याचं्या सवुि नाटकािंें मूळ 
कोल्हटकराचं्या नाटकातूंन आढळतें. ‘पुण्यप्रभावा’िें ‘पे्रमशोधन’ मध्यें आद्वण ‘एकि प्याला’िें झकद्वित् सें 
‘मूकनायक’ मध्यें. 

 
‘पे्रमसंन्यास’ नाटक मी गिक्याचं्या हयातींति पाद्वहलें . ‘महाराष्ट्र नाटक मंिळी’ तें करीत असे. 

त्या प्रयोगातं जयंतािें काम केशवराव िाते ह्ानंीं केलें  होतें. कमलाकरािें काम अण्णासाहेब 
कारखानीसानंीं आद्वण गोकुळिें काम द्वशवराम पराजंपे ह्ानंीं. िाते ह्ािंी काव्य द्वन कारुण्य ह्ानंीं 
ओथंबलेली भदू्वमका मनाला फारि िटका लावीत असे. पराजंपे ह्ािंें द्ववनोिी काम अद्ववस्मरणीय होतें. 
कारखानीस एवढे मोठे कंपनीिे मालक. पण त्यािंी कमलाकरािी खलनायकािी भदू्वमका फारि सामान्य 
होती. ‘पे्रमसंन्यास’ ह्ा पद्वहल्याि नाटकानें नाटककार म्हणून गिक्यानंा िागंलीि प्रद्वतष्ठा द्वमळवनू द्विली. 
कारण, हृियाला पीळ पािणारा करुणरस, बुद्धीला िद्वकत करणारें कल्पनारम्य काव्य आद्वण मनाला 
पराकाष्ठेिा द्वरिंवणारा द्ववनोि ह्ािंा एवढा जबरिस्त समन्वय तोंपयंत कोणत्याद्वह मराठी नाटकातं 
पहावयाला द्वमळाला नव्हता. खाद्विलकर तर तें नाटक वािून थक्क िंाले. ते गिक्यानंा म्हणाले कीं, “िार 
नाटकािंा मालमसाला तुम्ही एका नाटकातं ठासूंन भरलेला आहे.” 

 
तथाद्वप, हें नाटक रंगभमूीवर यशस्वी िंालें  असें म्हणता ं येणार नाहीं. त्या नाटकातंील जयंत, 

गोकुळ अन् मथुरा एवढीं पात्रें काय तीं लक्षातं राहतात. बाकीिें नाटक केव्हािं काळाच्या पिद्याआि लोपून 
गेलें  आहे. गेल्या िाळीस वषांत क्वद्विति त्या नाटकािा प्रयोग कोणी केलेला असेल. आज हें नाटक आहे 
तसें रंगभमूीवर आलें  तर तें पाहवणारद्वह नाहीं. परंतु, गिक्यािंें पद्वहलेंि नाटक म्हणून त्यािें द्ववशषे महत्त्व 
आहे. कारण, ज्या अलौद्वकक नाट्यगुणाचं्या सामर्थयावर गिक्यानंीं मराठी नाट्यके्षत्रातं अढळ स्थान 
द्वमळद्ववलें , त्या सवु नाट्यगुणािंा तेजस्वी उगम ह्ा नाटकातं पहावयाला द्वमळतो. गिक्यानंीं शके्सपीअर, 
मोद्वलअर आद्वण इबसेन ह्ा पािात्त्य नाटककाराचं्या नाटकािंा अायास केलेला होता हें जरी खरें असलें , 
तरी इबसेनपेक्षा ं शके्सपीअरच्याि नाट्यतंत्रािा त्याचं्या लेखनावर जास्त पद्वरणाम िंालेला द्विसून येतो. 
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त्यािें गुरु कोल्हटकर ह्ाचं्याद्वह नाट्यप्रद्वतभेला शके्सपीअरिेंि आकषणु सगळ्यातं जास्त होतें. म्हणून 
त्याचं्या सामाद्वजक नाटकातंद्वह वास्तववािापेक्षा ं अद भतुरम्यतेिें प्रमाण वाजवीपेक्षा ं अद्वधक स्वरूपातं 
आढळून येतें. त्यामुळें  आज ‘पे्रमसंन्यास’ जर आपण वािू ंलागलों तर आधुद्वनक नाट्यतंत्राच्या दृष्टीनें तें 
फारि तोकिें पितें. कथानकािी रिनाद्वह अद्वतशय द्वशद्वथल वाटते. आद्वण शक्यतेच्या द्वन संभवनीयतेच्या 
दृष्टीनें तर त्यातं जागोजाग अनेक ढोबळ िोष आढळून येतात. 

 
त्या काळातं पुण्यासारख्या शहरामध्यें एकाद्या सुद्वशद्वक्षत र्रातं आधुद्वनक सुधारणेसंबधंीं 

सवुसामान्यपणें जे साधकबाधक वािद्वववाि िालत असत, तसलेंि वातावरण गिक्यानंीं ह्ा नाटकाच्या 
कथानकासाठीं द्वनविलेलें  आहे. बाबासाहेब आद्वण तात्यासाहेब हे िोरे् बंधू. बाबासाहेब जुन्या द्वविारािे तर 
तात्यासाहेब आधुद्वनक द्वविारािे. बाबासाहेबाचं्या लीला आद्वण सुशीला ह्ा िोन्ही मुली द्ववधवा. लीला 
बालद्ववधवा; तर सुशीला वयानें आद्वण द्वविारानें द्वतच्यापेक्षा ंप्रौढ. समुद्राच्या अपर्ातातं द्वतिा पद्वत नाहींसा 
िंालेला होता. तात्यासाहेबािंी मुलगी वीणा ही द्ववलायती वसंतरावाचं्या नािानें एकिमि वाहवलेली 
्िोर मुलगी. वसंतरावािंी बहीण दु्रमन हीद्वह एक भोळसर बालद्ववधवा. बाबासाहेबािंा भािा जयंत हा तर 
लीलेिा बाळपणापासूनिा द्वमत्र. लहान वयापासूनि उभयता ंएकमेकावंर अनुरक्त. पण त्यािंीं तीं स्वप्नें 
वा्यावरि कुठल्या कुठें द्ववरून गेलीं. जयंतच्या काव्यमय द्वन स्वप्नाळू स्वभावाशीं द्ववसदृश असलेल्या रुक्ष 
द्वन तापट मनोरमेशीं त्यािें लग्न िंालें . अन् लीलेिा कोणा तरी अन्य माणसाशीं द्वववाह होऊन ती 
बालद्ववधवा िंाली. जयंतािा द्वमत्र द्ववद्याधर–हा वस्तुतः सुशीलेिा नवरा गुणाकर असतो. तो समुद्राच्या 
अपर्ातातूंन वािंलेला असतो. ह्ा िहा पात्रामंध्यें द्ववसराळू गोकुळ द्वन त्यािी कजाग अन् कुरूप बायको 
मथुरा ह्ािंी भर पिलेली. आद्वण सवांच्या सुखातं आद्वण आनंिातं द्ववष कालवण्यासाठीं संभाद्ववतपणें त्या 
र्रातं झहित असलेला राक्षसी खलपुरुष कमलाकर. असा सारा ‘पे्रमसंन्यासा’िा पात्रप्रपिं आहे. 

 
द्ववधवाद्वववाह हा केवळ एकि प्रश्न ह्ा नाटकातं नाहीं. पण त्याच्या जोिीला बालद्वववाह, द्ववषम 

द्वववाह आद्वण पे्रमद्वववाह हे प्रश्न िेखील गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं रे्तलेले आहेत. पात्रािंी काटकसर 
(economy) गिक्याचं्या कोणत्याद्वह नाटकातं आढळत नाहीं. तोि िोष याद्वह नाटकातं द्विसून येतो. 
बाबासाहेब, दु्रमन्, वसंत, वीणा, सुशीला द्वन द्ववद्याधर ह्ा पात्रािंी ह्ा नाटकाला कािीमात्र जरुरी नाहीं. 
गिक्यािंीं उपकथानकें  नेहमींि सैल आद्वण अनावश्यक असतात. सुशीला द्वन द्ववद्याधरािें उपकथानक 
तसल्यािपैकीं आहे. नाट्यवस्तूच्या द्ववकासाला आद्वण प्रगतीला त्यािी काहंींद्वह आवश्यकता नाहीं. लीला, 
जयंत, मनोरमा, कमलाकर, गोकुळ द्वन मथुरा आद्वण फार िंालें  तर तात्यासाहेब ह्ा सात पात्रावंर ह्ा 
नाटकाच्या सवु कथानकािी उभारणी उत्तम त्हेनें करता ंआली असती. आद्वण त्यातंील कारुण्य द्वन द्ववनोि 
ह्ा िोन प्रधान रसािंा उत्तम रीतीनें आद्ववष्ट्कार करता ंआला असता. 

 
आता ंह्ा नाटकातंल्या खटकणा्या काहंीं गोष्टींिा द्वविार करंू. लीला ही जयंतािी मामेबहीण. 

िोर्ािंेंद्वह बाळपण एकमेकावंर पे्रम करण्यातं गेलें . िोरे्द्वह एकमेकानंा अनुरूप. असें असतानंा त्यािंें लग्न 
का ंहोऊं शकलें  नाहीं? मामेबद्वहणीशीं लग्न होतें. बाबासाहेब हे जरी जुन्या द्वविारािे असले तरी ते समंजस 
होते. आपला भािा आपल्या मुलीला अनुरूप वर र्रातंल्या र्रातं असतानंा त्याला सोिून द्वतच्यासाठीं 
त्यानंा बाहेरिें स्थळ शोधण्यािी काहंीं जरंूरी नव्हती. आद्वण जयंतसारख्या सुद्वशद्वक्षत आद्वण भावनाप्रधान 
तरुणाच्या गळ्यातं तरी त्यानंीं मनोरमेसारखी अद्वशद्वक्षत आद्वण विेगळ बायको का ंबाधंावी? साराशं, लीलेिें 
वैधव्य द्वन जयंतािा द्ववषमद्वववाह ह्ा िोन्हीद्वह गोष्टी नाटकामध्यें ओढूनताणून रु्सिलेल्या वाटत ता 
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द्ववद्याधरािीद्वह गोष्ट अशीि लंगिी वाटते. सुशीलेशीं त्यािें लग्न लागल्यानंतर लहानशा 
जहाद्वगरीच्या आशनेें त्याच्या काकानंीं त्याला समुद्रातं ढकलून द्विलें . पण एका नाखव्यानें त्यािा प्राण 
वािंद्ववला. नंतर काकाच्या भयानें द्वन ‘साहेबा’ च्या संमतीनें तो उत्तर झहिुस्थानातं पळाला. (हा साहेब 
कोण? ) द्वतकिे द्ववद्याायास पुरा करून–म्हणजे वकील होऊन तो परत सुशीलेच्या र्रीं आला. इतक्या 
वषांत आपण द्वजवतं आहोंत ही गोष्ट त्यानें सुशीलेला कळवूं नये आद्वण द्वतला वैधव्याच्या आगींत होरपळत 
ठेवावें हें अमानुष वाटतें. बरें, इतक्या वषांनीं जो सुशीलेच्या र्रीं परत आला तो जयंतािा द्वमत्र म्हणून. 
जयंतािी व त्यािी मतै्री कशी िंाली? बरें, िंालीं असेल कशी तरी. पण जयंतानें त्याला ओळखलें  कसें 
नाहीं? त्याच्या लग्नातं जयंत हजर असलाि पाद्वहजे. जयंतानें नाहीं ओळखलें  तर नाहीं, पण द्वनिान 
सुशीलेच्या मनािी तरी त्याला बरू्न काहंीं तरी िलद्वबिल व्हावयाला पाद्वहजे होती. पण पद्वहल्यानें त्याला 
बरू्न ती झकवा द्वतला बरू्न तो अक्षरसुद्धा ंउच्चारीत नाहींत. झकबहुना दु्रमनलाि बरू्न द्ववद्याधर द्वतिी प्रथम 
िौकशी करतो, ‘बरें, या कोण?’ तेंि त्यािें ह्ा नाटकातंलें  पद्वहलें  वाक्य. सुशीलेच्या पुनर्मववाहािें ऐकून 
जेव्हा ंद्ववद्याधर द्वविारतो, ‘काय सुशीलाबाईच्या पुनर्मववाहािें र्ाटत आहे?’ तेव्हा ं‘हा एक र्टकेिा पाहुणा 
हें ऐकून इतका का ं बरें गागंरून गेला? र्टकेच्या स्नेहाच्या मानानें ही िलद्वबिल अंमळ फाजीलि 
म्हणायिी!’ या कमलाकराच्या स्वगत उद्गारावरून द्ववद्याधरािें सुशीलेकिे लक्ष असावें असा पे्रक्षकानंा 
ओिंरता संशय येतो. 

 
िुस्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवशेातं रात्रीच्या वळेीं द्ववद्याधर सुशीलेच्या खोलींत िोरून द्वशरतो. तेव्हा ं

‘परमेश्वरा, या साहसातं मला यश िेऊं नकोस!’ असें सुरुवातीला तो उद्गारतो. ते उद्गार सूिक असले 
तरी त्यानंीं पे्रक्षकानंा काय बोध होणार? ते उलट बुिकळ्यातंि पितात. ती जागी िंाल्यावर द्ववद्याधर 
द्वतला पुनर्मववाहािी मागणी र्ालतो. द्वतला ती नकार िेते. तेव्हा ं“पुनर्मववाह नको तर द्वनिान गुप्तपणें मािंा 
स्वीकार कर!’ असें तो द्वतला सुिद्ववतो. तेव्हा ं ‘माझ्या बालपद्वतराजाच्या हक्कािा अद्वभलाष करणा्या 
राक्षसा, िल नीर् येथून’ असें ती त्याला संतापून सागंते. द्ववद्याधरला जर आपल्या पत्नीच्या शीलािीि 
परीक्षा करावयािी होती, तर द्वतिे हे उद्गार ऐकून त्यानें आपल्या स्वगत भाषणातं तरी द्वतला धन्यवाि 
द्यावयाला हवे होते. म्हणजे तो द्वतिा पद्वत आहे अशी सूिना पे्रक्षकानंा द्वमळाली असती. द्वतस्या अंकातं 
िरोिेखोर सुशीलेला पळवनू नेत असता ं द्ववद्याधर त्याचं्या हातून द्वतला वािंद्ववतो. तेव्हा ं ‘प्राणाचं्या 
मोबिल्यातं माझ्या पाद्वतव्रत्यािी अपेक्षा करतां?’ असें म्हणून सुशीला त्याला द्विंिकारते. तेव्हा ं ‘शाबास, 
सुशीले, अशा प्रसंगीं सुद्धा ं आपल्या कतुव्याला तंू द्ववसरत नाहींस!’ असें द्ववद्याधर स्वगत म्हणतो. पण 
त्यावरून उभयताचं्या पूवुसंबधंािा काहंींद्वह बोध होत नाहीं. सगळ्यातं आियािी गोष्ट ही कीं, पािंव्या 
अंकातं तुरंुगातं जयंताला फाशंी द्यावयाच्या द्वठकाणीं स्थळकाळािा द्वविार न करता ं द्ववद्याधर आपण 
सुशीलेिे पद्वत ‘गुणाकर’ आहोंत असा रहस्यस्फोट प्रथम द्वतच्याजवळ करतो. आपल्या हातावरच्या ‘िागा’ 
िी खूणद्वह द्वतला तो पटवनू िेतो. तेव्हा ंसुशीलेला त्यािी एकिम ओळख पटते आद्वण ती त्याला आझलगन 
िेते. आपल्याला इतके द्विवस का ंफसद्ववलें  असें सुशीला त्याला द्वविारते, तेव्हा ं ‘तुमच्या र्रीं िालणा्या 
फाजील सुधारणेिा द्वकती पद्वरणाम तुझ्यावर िंाला आहे, त्यािी परीक्षा पाद्वहल्यावािंून मला स्वीकार 
करवनेा!’ असा तो खुलासा करतो. मृत पतीिें स्मरण करीत द्ववधवनेें जन्मभर त्याच्याशीं एकद्वनष्ठेनें राद्वहलें  
पाद्वहजे हें मत मािंण्यासाठीं का गिक्यानंीं सुशीलेिें पात्र रंगद्ववलें  आहे? तसें असेल, तर पुनर्मववाहािें 
समथुन करण्यासाठीं द्वलद्वहलेल्या नाटकातं ह्ा पात्राला झकवा ह्ा द्वविाराला सुतराम् स्थान द्वमळंू शकत 
नाहीं. 

 



 

अनुक्रम 

‘पुण्यप्रभावा’ं तला वृिंावन आद्वण ‘भावबधंन’ मधला र्नश्याम हे गिक्यािें िोन खलनायक 
िागंलेि गाजलेले आहेत. त्या मानानें ‘पे्रमसंन्यास’ मधला कमलाकर हा त्यािंा खलपुरुष फारि ढोबळ 
आद्वण प्राथद्वमक वाटतो. त्याच्या िुष्टपणाला काहंीं कारणि नसतें. ‘माझ्या द्ववषारी श्वासानें फुलें  कोमेजून 
जातील, ज्वालामय दृष्टीनें तारका जळून त्यािंा काळोखािा कोळसा होईल’ असें तो मोठ्या अद्वभमानानें 
सागंतो. द्वनसगाकिे आद्वण पुराणाकिे तो अत्यंत द्ववकृत दृष्टीनें पहात असतो. जगातं कोणतीद्वह गोष्ट त्याला 
िागंली म्हणून द्विसत नाहीं. पापपुण्याच्या कल्पना त्याला मान्य नसतात. ईश्वराला तो ओळखत नाहीं. ह्ा 
नाटकातंल्या प्रत्येक स्त्रीबद्दल त्याला पापी अद्वभलाषा वाटत असते. 

 
लीलेच्या पाठीमागें तर तो हात धुऊन लागलेला असतोि. शवेटीं ती आपल्याला द्वमळत नाहीं असें 

पहातािं द्वतला तो द्ववष िेऊन ठार मारतो. द्ववषािी पुिी जणू काहंीं त्याच्या द्वखशातं कायमिी ठेवलेलीि 
असते. सुशीलेला िरोिेखोराकिून पळवनू नेऊन भ्रष्ट करण्यािें कारस्थान तो रितो; दु्रमन् शीं त्यािा 
अनैद्वतक संबंध असतो; त्यापासून द्वतला मूल होतें. तें ती ठार मारते. तरी िेखील ती पुन्हा ंकमलाकराच्या 
किाट्यातं सापंितेि. कमलाकरानें आपला नाश केला हें माहीत असूनद्वह दु्रमन िुस्यािंा ंत्याच्या ताविींत 
कशी सापंिते हें एक न उलगिणारें कोिें आहे. कमलाकराच्या बंिींत असतानंा दु्रमन आत्महत्या करते. 
द्वतिें पे्रत बरू्न त्यािें िुंबन रे्ण्यािा सुद्धा ंत्याला मोह होतो. जयंतािी बायको मनोरमा द्वहला थाप मारून 
कमलाकर द्वतला आगगािींतून मंुबईला रे्ऊन जात असतां, खंिाळ्याच्या र्ाटातं द्वतच्यावर बलात्कार 
करण्यािा प्रयत्न करंू लागतो. तेव्हा ंती िबयातूंन खालीं पुलावर उिी मारते. एका नाटकामधल्या िार 
द्वस्त्रयाशंीं संबंध जोिंू पहाणारा कमलाकरासारखा भयंकर खलनायक क्वद्वित् ि कोणत्याद्वह नाटकातं 
आढळून येईल. 

 
जयंताला खुनाच्या खटल्यातं अिकद्ववतानंा कमलाकरानें जें कारस्थान रिलेलें  आहे त्यातं 

शक्याशक्यतेिा सवु द्वविार झशक्यावर टागंून गिक्यानंीं अद भतुरम्यतेिा अगिीं कळस केलेला आहे. तेव्हा ं
तो द्वकस्सा द्ववस्तारानें सागंतों. दु्रमनिे द्विवस भरत आलेले असतात. अगिीं सातवा आठवा मद्वहना लागला 
असतो तरी ती गोष्ट द्वतच्या जवळ वावरणा्या कोणाद्वह माणसाच्या ध्यानातं येत नाहीं. फक्त गोकुळिी 
बायको मथुरा द्वहला ‘दु्रमनला काहंीं द्विवस गेल्यािा’ संशय असतो. पुढें दु्रमनशीं पुनर्मववाह करण्यािी थाप 
मारून कमलाकर द्वतला र्राबाहेर काढतो. एकाि आगगािीमध्यें मनोरमेला द्वन दु्रमनला द्वनरद्वनराळ्या 
िबयातं बसवनू तो पळवनू नेतो. मनोरमेवर बलात्कार करण्यािा प्रयत्न करतो. ती िबयाबाहेर उिी मारते. 
तेव्हा ंकमलाकर द्वतिी पेटी — कारण त्या पेटीिा त्याला पुढें उपयोग करावयािा असतो — रे्ऊन आद्वण 
दु्रमनला तशीि गािींत सोिून परत येतो. 

 
दु्रमन र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यातं जाऊन बाळंत होते. आद्वण आपलें  मूल मारून टाकते. इकिे 

मनोरमेिें काय िंालें  तें पहा. पुलावर आगगािी उभी असतानंा ती िबयातूंन बाहेर उिी रे्ते. पण पुलावरून 
खालीं न पिता ंपुलाच्या तारातंि अिकून रहाते. थोड्या वळेानें कामावरिे लोक येऊन द्वतला काढतात. 
आद्वण र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यातं आणून पोहोंिवतात. तसें मनोरमेला काहंीं मुळींि लागलेलें  नसतें. 
द्वतिी अन् दु्रमनिी तेथें गाठं पिते. त्याचं्या िागंल्या गप्पागोष्टी होतात. आपल्याला फसवणारा राक्षस 
कमलाकरि आहे हें एकमेकाशंीं बोलतानंा िोर्ींच्या लक्षातं येतें. त्यानंतर कमलाकराच्या किाट्यातं पुन्हा ं
सापंिण्यासाठीं दु्रमन द्वनरू्न जाते. पुढें पहावें तर मनोरमा मरणोन्मुख अवस्थेंत पिलेली आहे असें द्विसतें. 
आद्वण ती लागलीि मरण पावते. 

 



 

अनुक्रम 

मनोरमा जर तारेवर पिली, कामावरच्या लोकानंी द्वतला िवाखान्यातं आणून पोहोंिवली; दु्रमनशीं 
ती िागंली बोलली िालली, त्यावळेीं तर द्वतिी प्रकृद्वत उत्तमि होती, तशी द्वतच्या शरीराला काहंींि 
िुखापत िंाली नव्हती, मग द्वतला एकिम तिकाफिकीं मरायला काय िंालें? त्यािंें कारण पुढें सागंतों. 
मात्र मरण्यापूवी द्ववद्याधरािी द्वन मनोरमेिी गाठं पिते. ती मेल्यानंतर तो द्वतच्या मृत्यिूा िाखला 
पोद्वलसाकिून रे्तो. द्ववद्याधर तेथें येतो कसा द्वन तो द्वतच्या मृत्यिूा िाखला रे्तो कशासाठीं? तेंद्वह पुढेंि 
सागंतों. 

 
‘भतूमहाल’ नावंािें एक अजब मकाण आपलीं सारीं कृष्ट्णकृत्यें करण्यासाठीं कमलाकरानें 

गावंाबाहेर रे्तलेलें  असतें. तेथें दु्रमनला तो कैिेंत ठेवतो. आद्वण तेथेंि ती आत्महत्या करते, पण मरण्यापूवी 
ती एक पत्र द्वलहून ठेवते. पत्र द्वलद्वहण्यासाठीं दु्रमन त्या भतूमहालातं शाई, लेखणी द्वन कागि कोठून आणते 
कोणास ठाऊक? तें पत्र द्वतच्या मेलेल्या हातातं असतें. कमलाकराला तें पत्र सापंितें. वस्तुतः तें पत्र त्यानें 
त्याि वळेीं फािून टाकायिें. पण तसें न करता ंतें तो आपल्या पैशाच्या पाद्वकटातं ठेवनू िेतो. कशासाठीं तें 
पहा पुढें. दु्रमनच्या पे्रतािे तुकिे करून ते तो मनोरमेच्या पेटींत भरतो. द्वतिें मंुिकें  द्वनराळें  कापून तें तो 
आपल्या हातातं रे्तो. आद्वण रात्रीच्या वेळीं िरोिेखोराकरवीं ती पेटी आणून तो जयंत जेथें रहातो त्या 
बाबासाहेबाचं्या र्राच्या मागें असलेल्या द्ववद्वहरीजवळ ठेवनू िेतो. त्या कामद्वगरीबद्दल कमलाकर 
िरोिेखोराला आपल्या पैशाच्या पाद्वकटातूंन शभंर रुपयािंी नोट बद्वक्षस िेतो. पण नोटेच्या ऐवजी तो िुकून 
दु्रमनिें पत्र त्याला िेतो. त्या पेटीवर कमलाकर नंतर मंुिकें  ठेवतो. त्याि वळेीं द्वन त्याि द्वठकाणीं जयंत 
आद्वण लीला ह्ािंी भेट होण्यािी व्यवस्था कमलाकरानें केलेली असते. त्याप्रमाणें जयंत येतो. त्यावळेीं 
कमलाकर द्ववद्वहरींत एक धोंिा टाकतो. जयंतला वाटतें कीं अंधारातूंन येता ं येता ंलीला द्ववद्वहरींत पिली 
असावी. तेव्हा ंतो द्ववद्वहरीजवळ जातो, तोंि त्याला ती पेटी लागते अन् त्यावर दु्रमनिें केसाळ मंुिकें  त्याच्या 
हातातं येतें. त्याि वेळीं द्वशपाई तेथें येतात. कारण कमलाकरानें िरोिेखोराला पोलीस पाठवनू द्यावयास 
सादं्वगतलेलें  असतें. एवढ्यातं वीज िमकते. मंुिकें  स्पष्टपणें द्विसतें. आद्वण खुनाच्या आरोपावरून पोलीस 
जयंताला पकितात! वािकहो, वास्तववािी सामाद्वजक नाटकातं इतक्या पराकाष्ठेच्या अशक्य आद्वण 
असंभवनीय गोष्टी खच्चनू कोंबलेल्या तुम्हीं कधीं पाद्वहल्या आहेत काय? पण हें तर काहंींि नाहीं. पुढें बर्ा. 

 
बाबासाहेबाचं्या र्रामध्यें फार भानगिी िालल्या आहेत म्हणून द्ववद्याधर तें र्र सोितो आद्वण 

कमलाकराच्या सल्ल्यानुसार तो ‘भतूमहाल’मध्यें रहावयाला येतो. भतूमहालमध्यें ‘बोद्विंग लॉझजग’िी काय 
व्यवस्था होती तें भतूनाथ श्रीशकंरि जाणे. द्ववद्याधर तेथें रहात असतानंा, ज्या िरोिेखोरानें कमलाकराच्या 
सागंण्यावरून पे्रतािी पेटी बाबासाहेबाचं्या र्राच्या बागेंत त्या रात्रीं ठेवली होती, तो एक द्विवस आला. 
आद्वण द्ववद्याधर हाि कमलाकर आहे असें समजून त्याला म्हणाला, “साहेब, त्या रात्रीं तुम्ही मला शभंरािी 
नोट द्यावयाच्या ऐवजीं हें पत्र द्विलें .” द्ववद्याधर तें पत्र वािून पहातो तों तें दु्रमननें मरण्यापूवी द्वलद्वहलेलें  पत्र 
होतें, जें कमलाकरानें आपल्या पैशाच्या पादं्वकटातं ठेवलेलें  होतें. तें वािल्यावर द्ववद्याधराच्या आनंिाला 
पारावारि राद्वहला नाहीं. तो त्या आनंिाच्या भरातं त्या िरोिेखोराला शभंराच्या िोन नोटा िेतो. आता ं
गंमत ही बर्ा कीं, कमलाकर अन् िरोिेखोर ह्ािंी एवढी जानप्ान असतानंा, तो द्ववद्याधरालाि 
कमलाकर कसा काय समजतो? बरें, शभंराच्या नोटा कमलाकरानें जशा हाताळल्या होत्या, तशा त्या 
िरोिेखोरानें सुद्धा ंहाताळल्या असतील. असें असता ंदु्रमननें द्वलद्वहलेलें  साध्या द्ववसद्ववशीत कागिावरिें पत्र 
शभंरािी नोट म्हणून अमावास्येच्या काळ्या अंधारातं सुद्धा ंतो िरोिेखोर पत्करणें शक्य नव्हतें. 
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बरें, तें राहंू द्या. दु्रमननें त्या पत्रातं काय द्वलद्वहलें  होतें तें पहा. द्ववद्याधर म्हणतो, “अहाहा, 
परमेश्वरा, तंू द्वनरपराधािा खरा साह्कारी आहेस. ह्ा कागिाच्या सहाय्यानें जयंत एका क्षणांत िोषमुक्त 
होईल. दु्रमननें आत्महत्या केली. द्वतिें पे्रत कमलाकरानें पेटींत भरून त्या द्ववद्वहरीवर नेलें . लीलेला 
भेटण्यासाठीं आलेला जयंत आयताि या हरामखोराच्या जाळ्यातं सापंिला. आद्वण मनोरमा 
र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यातं मरत पिली आहे. दु्रमननें स्पष्ट द्वलहून ठेवलें  आहे सारें. दु्रमन, मरता ंमरता ं
केवढा उपकार करून गेलीस!” द्ववद्याधरािे हे उद्गार ऐकून हंसाव े का रिावें हें कळत नाहीं. आपण 
आत्महत्या करतों आहोंत येथपयंत दु्रमनच्या पत्रातंला मजकूर ठीक आहे. पण आपण मेल्यानंतर आपलें  
पे्रत कमलाकर (मनोरमेच्या) पेटींत भरून द्ववद्वहरीवर नेणार आद्वण लीलेला भेटण्यासाठीं आलेला जयंत त्या 
खुनाच्या जाळ्यातं अिकणार हा मजकूर मरण्यापूवी आपल्या पत्रातं द्वलहावयाला दु्रमन ही काय 
द्वत्रकालिशी भद्ववष्ट्यवाद्विनी होती? आद्वण मनोरमा मरत पिली आहे हें तरी दु्रमनला काय माहीत? त्यािंी 
गाठं पिली तेव्हा ंतर द्वतिी प्रकृद्वत िागंलीि होती. 

 
तें पत्र वािून द्ववद्याधर र्ाईर्ाईनें मनोरमा ज्या िवाखान्यातं आजारी आहे तेथें जातो. वस्तुतः 

जयंतवर खुनािा खटला िालू असतानंा आद्वण त्यातं आरोपीतफे द्ववद्याधर हा एक वकील असतानंा मध्येंि 
तो खटला सोिून द्ववद्याधरनें जाणें योग्य नव्हतें. पण मनोरमा केव्हां मरेल तें माहीत नसल्यानें त्याला 
तातंिीनें जाणें मुळीं भागि पिलें . पण जाण्यापूवी खटल्यािी िहा द्विवस तहकुबी मागण्यासाठीं त्यानें 
तात्यासाहेबानंा तार पाठद्ववली. ती कमलाकरानें मधल्यामध्येंि िाबनू टाकली. वस्तुतः, द्ववद्याधर वकील 
होता. तहकुबीिी तार सरळ कोटाकिे करण्याऐवजीं ती तात्यासाहेबानंा करण्यािें त्याला कारणि काय 
मुळीं? त्यािा पद्वरणाम असा िंाला कीं मनोरमेच्या मृत्यिूा िाखला रे्ऊन तो परत येण्यापूवी जयंतला 
फाशंीिी द्वशक्षा होऊन तुरंुगातं द्वतिी अंमलबजावणीद्वह िाललेली होती. म्हणून द्ववद्याधराला तो िाखला 
रे्ऊन धावंत धावंत परस्पर तुरंुगातं जावें लागलें . 

 
गिक्यािंें फौजिारी कायद्यािें द्वन कोटाच्या एकंिर कारभारािें ज्ञानद्वह फारि तुटपुजंें होतें. 

त्यामुळें  ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकातं त्याचं्या हातून कायद्याच्या ढोबळ िुका िंालेल्या आहेत. दु्रमनच्या पे्रतािे 
तुकिे मनोरमेच्या पेटींत कमलाकरानें भरले. त्या पेटींत मनोरमेिे काहंीं िाद्वगने द्वन कागिपत्रें होतीं. 
अंधारातं पेटीच्या वर दु्रमनिें मंुिकें  ठेवलें  होतें. जयंतच्या तें िुकून हाताला लागलें . एवढ्यातं पोलीस आले 
द्वन वीज िमकली. यावरून मनोरमेिा खून जयंतनें केला हें कसें काय द्वसद्ध होतें? न्यायाधीश द्वनकाल 
िेतानंा म्हणतात कीं पे्रतािे तुकिे द्ववद्वहरींत टाकतानंा द्वशपायानंीं जयतला पुराव्याद्वनशीं पकिलें . साफ 
खोटी गोष्ट होती ही. जयंतनें पेटी िेखील उर्िली नव्हती. वर ठेवलेल्या मंुिक्याला नुसता हात लावला 
होता. त्यािप्रमाणें न्यायाधीश पुढें म्हणतात कीं लीला द्वन सुशीला ह्ाचं्या साक्षीवरून तें पे्रत मनोरमेिें होतें 
असें द्वसद्ध िंालें . 

 
दु्रमनिें मंुिकें  झकवा पेटींतले द्वतच्या पे्रतािे तुकिे पाहून तें पे्रत मनोरमेिें होतें अशी साक्ष द्यावयाला 

लीला–सुशीला ह्ानंा काय विे लागलें  होतें? दु्रमन आद्वण मनोरमा ह्ा काय जुळ्या बद्वहणी होत्या? कीं 
एकीिें पे्रत िुसरीसारखें द्विसणें शक्य होतें? बरें, समजा, तें पे्रत मनोरमेिें आहे अशी लीला–सुशीला ह्ािंी 
खात्री िंालेली असली, तरी त्या जयंताच्या द्ववरुद्ध साक्षी िेणें हें कालत्रयीं तरी शक्य होतें काय? त्या काय 
सरकार पक्षाच्या साक्षीिार होत्या? त्यानंीं सरळ सादं्वगतलें  असतें की, “हें पे्रत कोणािें आहे हें आम्हालंा 
मुळींि माहीत नाहीं!” कमलाकर तर बोलून िालून खलपुरुष. लीलेच्या िोस्तीवरून जयंतािा द्वन 
मनोरमेिा तंटा िंाला अशी आरोपी पक्षातफे त्यानंीं द्ववरुद्ध साक्ष द्यावी, हें त्याच्या हलकटपणाला 
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शोभण्यासारखें होतें. आम्हालंा आियु वाटतें तें हें कीं आरोपीिे साक्षीिार त्याच्याद्ववरुद्ध उर्ि उर्ि अशा 
साक्षी िेत असतानंा आरोपीिे वकील काय करीत होते? साक्षीिार उलटले म्हणून त्यानंीं त्याचं्या साक्षी 
तेथल्या तेथें रद्द करून घ्यावयाला हव्या होत्या. पण तें काहंीं त्यानंीं केलें  नाहीं. जयंताला फाशंीवर 
िढवण्याला न्यायिेवतेपेक्षा ंस्वतः गिकरीि जास्त उत्सुक होते. 

 
आद्वण आरोपी जयंताच्या बाजूनें सवांत शवेटिी साक्ष गोकुळिी. गोकुळसारख्या मूखु, अजागळ 

आद्वण द्वबसराळू माणसािी साक्ष काय म्हणून काढण्यातं आली? लीलेच्या नावंानें बनावट पत्र कमलाकरानें 
जयंताला उदे्दशून द्वलद्वहलें  द्वन तें गोकुळकिून त्याला पोहोंिद्ववण्यािी व्यवस्था केली, तें द्वसद्ध 
करण्यासाठीं? पण त्यािंी काय जरुरी होती? लीलेच्या साक्षींति तें पत्र आपण द्वलद्वहलेलें  नाहीं हें द्वसद्ध 
करून रे्ता ंआलें  असतें. आद्वण लीलेिें अक्षर जयंत काय ओळखत नव्हता? द्वतिें बनावट पत्र वािून द्वतिी 
शवेटिी भेट घ्यावयाला जयंत रात्रीच्या वळेीं बागेमधल्या द्ववद्वहरीजवळ आला कसा हें एक द्वनराळेंि कोिें 
आहे. खुनाच्या आरोपावरून जयंत फाशंी जातो आहे, का काळ्या पाण्यावर जातो आहे अशी गंभीर 
पद्वरस्स्थद्वत असतानंा केवळ ‘िरखास्त, कैद्वफयत, जप्ती, मुकद्दमा, हुकूमनामा, फैसिा’ ह्ा शबिावंर द्ववनोि 
द्वनमाण करून हंशा द्वपकद्ववता ंयावा म्हणून कोटाच्या शवेटच्या दृश्यातं गिक्यानंीं गोकुळसारख्या द्ववनोिी 
पात्रािी योजना करावी ही गोष्ट अत्यंत अमानुष आहे. पे्रक्षकाचं्या काळजानंा पीळ पित असतानंा, त्यानंा 
‘खो–खो’ हंसद्ववण्यािा प्रयत्न करणें ही नाट्यनीतीिी शुद्ध द्ववटंबना आहे. 

 
बरें िला, आता ंपुढें जाऊ. जयंतला फाशंीिी द्वशक्षा िंाल्यानंतर त्याला काय िारिोन द्विवसाचं्या 

आंत फासंावर िढवणें शक्य होतें काय? फाशंीच्या द्वशके्षद्ववरुद्ध काहंीं अपील द्वबपील? त्याला िारसहा 
मद्वहने तरी लागणार? पुढें गव्हनुरकिे ियेिा अजु? त्यालाद्वह द्वनिान तेवढीि मुित! म्हणजे कोटानें 
फाशंीिी द्वशक्षा द्विल्यापासून तो आरोपी प्रत्यक्ष फाशंी जावयाला द्वनिान वषािी तरी मुित लागते. पण 
गिक्यानंा त्यािी काय परवा? त्यानंा नाटक संपवायिें होतें ना! वषभुर वाट पहावयाला त्यानंा कुठें धीर 
होता?  

 
आता ं आपण फाशंीच्या िेखाव्याकिे जाऊं! त्या द्वठकाणीं जयंतािें फाशंीिें दृश्य पहाण्यासाठीं 

जयंतािे सारेि आप्त – लीला, सुशीला, तात्यासाहेब अन् कमलाकर जमलेले होते. फाशंीिी द्वशक्षा म्हणजे 
सवांनीं पहावयािें नाटक असतें? आद्वण सगळ्यातं गंमत म्हणजे ज्यानें जयंताला फाशंीिी द्वशक्षा द्विलेली 
होती, ते न्यायाधीशद्वह आपण द्विलेल्या द्वशके्षिी अंमलबजावणी कशी काय होते आहे, हें ‘सुपरव्हाईज’ 
करावयाला स्वतः जातीनें त्या द्वठकाणीं हजर होते. तुरंुगातं फाशंीिी द्वशक्षा कशी िेतात ह्ािी सामान्य 
माद्वहती सुद्धा ं गिक्यानंा असंू नये ह्ािें आियु वाटतें. फाशंी जाण्यापूवी लीला–जयंत हे एकमेकाचं्या 
गळ्यानंा द्वमठ्या मारून पे्रमािीं भाषणें करीत असतात, तेव्हा ंिुष्ट कमलाकराला तें पाहवत नाहीं. म्हणून तो 
तात्यासाहेबानंा सुिद्ववतो, “थाबंवा हें आता,ं सरकारी माणसािंी खोटी करणें गुन्हा होईल!” म्हणजे 
सरकारी माणसें त्या द्वठकाणीं प्रत्यक्ष हजर असतानंा त्यानंा आपल्या ‘कामािी खोटी’ िंाली असें वाटत 
नाहीं, तें कमलाकराला वाटावें म्हणजे कमाल आहे कीं नाहीं! 

 
जयंत फासंाच्या फलाटावर िढतो, तोंि द्ववद्याधर धावंत धावंत त्या स्थळीं येतो. त्याला 

तुरंुगामधल्या फाशंीच्या आवारातं कोणी सोिलें  हें फक्त गिकरीि जाणे. तेथें येताकं्षणींि मनोरमा द्वजवतं 
असल्यािे िोन िाखले तो न्यायाधीशाचं्या हातीं िेतो द्वन ‘द्वमत्रा जयंता, खालीं ये तंू!’ अशी न्यायाधीशाच्या 
अद्वधकारावर आक्रमण करून तो फाशंीच्या फलाटातूंन उतरण्यािी जयंताला बेधिक आज्ञा करतो. 



 

अनुक्रम 

मनोरमेिा खून िंालेला नसून ती ‘काल एका भलत्याि गावंीं वारली’ याबद्दलिे िोन िाखले आद्वण 
मरण्यापूवी दु्रमननें द्वलद्वहलेलें  पत्र द्ववद्याधर न्यायाधीशाला िाखवतो. तेव्हा ं न्यायाधीशािी खात्री होते की 
‘जयंत द्वनिोष आहे!’ म्हणून. कायिेशीर पुरावा कसा िाखल करून घ्यायिा ह्ािा पद्वरक्रम (Procedure) 
Evidence Act नें सागंून ठेवला आहे. त्यािा ह्ा द्वठकाणीं सपशले मुििाि पािण्यातं आलेला आहे. 
जयंतािी फाशंीिी द्वशक्षा तीन द्विठो्याचं्या आधारावर तहकूब करून जाद्वमनावर सोिवण्यासाठीं स्वतः 
न्यायाधीश त्याला सरन्यायाधीशाचं्या किेरींत रे्ऊन जातो. जणु ं काहंीं जयंताच्या वद्वकलापेक्षादं्वह त्याला 
जाद्वमनावर सोिण्याबाबत न्यायाधीशालाि बेट्याला जास्त उत्साह वाटत होता. 

 
फाशंींतून जयंतािी मुक्तता होणार असा रंग द्विसतािं कमलाकर तेथून पसार िंाला. त्याला पुढिें 

सारें द्वित्र द्विसलें . मनोरमा मेल्यानें आता ंजयंताला लीलेबरोबर पुनर्मववाह करावयाला काहंींि आिकाठी 
राद्वहली नव्हती. (तेवढ्यासाठींि तर मनोरमेला कसलीद्वह िुखापत िंालेली नसतानंा लेखकानें मारून 
मुटकून मरावयाला लावलें  होतें.) बाबासाहेबानंींद्वह आता ंलीलेच्या पुनर्मववाहाला परवानगी द्विलेली होती. 
तेव्हा ं लीला–जयंतािा पुनर्मववाह होणार. सुशीला–द्ववद्याधरािें तर पुनमीलन िंालेंि होतें. सवु सुखी 
होणार, अन् दु्रमनच्या आत्महत्येबद्दल आपल्याला मात्र तुरंुगातं जावें लागणार, हेंद्वह कमलाकराला कळून 
िुकलें  होतें. म्हणून जयंतावर सुि उगवण्यासाठीं लीलेला ठार मारण्याच्या हेतूनें तो र्ाईर्ाईनें द्वतच्या र्रीं 
येतो. 

 
तोंि जयंत मरण पावल्याच्या समजुतीनें लीला आत्महत्या करण्याच्या मानद्वसक अवस्थेंत आहे 

असें पाहून कमलाकर द्वतला द्ववष िेतो. जयंत मोठ्या आशनेें द्वन आनंिानें फुलािंी माळ रे्ऊन लीलेला 
भेटावयाला येतो तोंि लीलेनें द्ववष रे्तल्यािें त्याला कळतें. ‘लीलाशून्य जगातं मी कसा राहंू?’ असें म्हणून 
तोद्वह आत्महत्या करंू पहातो, पण ‘मािंी करुण कथा सवु जगाला सागंा. माझ्यासारख्या हजारों 
बालद्ववधवा हृियातं मेलेल्या आशचे्या समाधीवर अश्रूंिीं फुलें  वहात असतील त्यांिा उद्धार करा’ असे 
लीला, त्याला सागंते. द्वतिा तो आिेश द्वशरोधायु मानून जयंत ‘पे्रमसंन्यासी’ होतो द्वन द्वतच्या आिेशानुसार 
आपलें  उवुद्वरत आयुष्ट्य र्ालवतो. लीलेवर द्ववषप्रयोग केल्यानंतर कमलाकर भतूमहालातं जातो. तेथें 
िरोिेखोरािी द्वन त्यािी गाठं पिते. कमलाकरामुळें  आपण काहंीं तरी संकटातं सापंिणार आहोंत ह्ािी 
कल्पना येतािं, िरोिेखोर त्यािा गळा िाबनू प्राण रे्तो. कमलाकरािीं िुष्ट्कृत्यें जशीं भयानक तसें त्यािें 
मरणद्वह पण भयंकरि! 

 
‘पे्रमसंन्यास’ नाटक सुखान्त िाखद्ववलें  असतें तर तें काहंीं कमी पद्वरणामकारक िंालें  असतें असें 

वाटत नाहीं. पण त्या वेळच्या सनातनी वातावरणातं रंगभमूीवर राजरोसपणें द्ववधवाद्वववाह होतो आहे आद्वण 
आनंिीआनंिातं नाटक समाप्त होतें आहे असें िाखद्ववल्यानें, त्याला द्ववरोध होईल, आपल्यावर टीकेिा 
भद्विमार होईल अशा भयानें गिक्यानंीं त्या नाटकािा शवेट ओढूनताणून शोकान्त केलेला आहे. नाटकािें 
पयुवसान हें त्याच्या कथानकातूंन अपद्वरहायुपणें द्वनमाण व्हावयाला हवें. जयंताशीं पुनर्मववाह करणें 
आपल्याला सवुस्वीं अशक्य आहे ह्ा जाणीवनेें लीलेनें आत्महत्या केली असती तर तो शोकान्त 
समजण्यासारखा होता. झकवा जयंत फासंावर िढतो आहे द्वन लीला तेथून द्वनरू्न जाते आहे एवढेंि तें दृश्य 
िाखवनू पुढें लीला र्रीं येऊन आत्महत्या करणार तोंि द्ववद्याधर जयंताला सोिवनू तेथें रे्ऊन येतो द्वन 
उभयतािें पुनमीलन र्ितें, अशी जर त्या नाटकाला सुखिायी कलाटणी द्विली असती तर नाटक फारि 
पद्वरणामकारक िंालें  असतें. जयंत येण्यापूवीि कमलाकरानें लीलेला द्ववष िेऊन द्वतिा र्ाईर्ाईनें मृत्यू 
र्िवनू आणणें, कमलाकराला िरोिेखोरानें मारणें, आद्वण शवेटीं स्मशानातं लीलेच्या जळत्या द्वितेसमोर 
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हृियभेिक शबिातं जयंतानें आपल्या भावना प्रकट करणें हीं द्वतन्ही दृश्थें नाट्याच्या दृष्टीनें पद्वरणामकारक 
वाटत असलीं तरी कलेच्या दृष्टीनें फारि ढोबळ वाटतात. 

 
वस्तुतः, द्ववधवाद्वववाहासारख्या सामाद्वजक आद्वण वास्तववािी नाटकातं एवढ्या अद भतु, 

िमत्काद्वरक अन् असंभाव्य गोष्टी एकद्वत्रत करण्यािें लेखकाला मुळींि कारण नव्हतें. पण कोल्हटकराचं्या 
अद भतुरम्यतेच्या विेानें गिक्यानंाद्वह िागंलेंि िंपाटलेलें  होतें. आद्वण त्या वेळच्या पे्रक्षकानंाद्वह रंगभमूीवर 
अशा गोष्टी पहाण्यािी संवय िंाली होती. प्रत्येक असंभाव्य द्वन िमत्काद्वरक गोष्टी म्हणजेि नाटक असा 
त्यानंीं आपल्या मनाशीं ठोकताळा बाधूंन ठेवला होता. कथानकाच्या द्वन रिनेच्या दृष्टीनें एवढे िोष असूनद्वह 
ह्ा नाटकानें पे्रक्षकाचं्या मनािी त्यावळेीं का ंपकि रे्तली? ह्ािें कारण करुणरसािा आद्वण हास्यरसािा 
पद्वरपोष करण्यािें गिक्याचं्या काव्यमय भाषेिें जबरिस्त सामर्थयु हेंि होय. 

 
रंगभमूीवर असलें  काव्य द्वन असला द्ववनोि ऐकण्यािी पे्रक्षकानंा तोंपयंत संवय नव्हती. त्यामुळें  

आकाशातं उिणा्या एकेका अस्ग्नबाणाप्रमाणें गिक्याचं्या नाट्यप्रद्वतभेंतून उिबंळणा्या त्याचं्या कल्पना 
आद्वण उत्पे्रक्षा पाहून पे्रक्षकािंीं मनें द्विपून गेलीं आद्वण हा कोणी तरी द्ववलक्षण प्रद्वतभेिा नाटककार मराठी 
रंगभमूीवर अवतरला आहे असा त्यानंा साक्षात्कार िंाला. आपल्या र्राच्या बागेंत पहाटेंच्या वेळीं लीला-
जयंत बोलत बसले आहेत हा िुस्या अंकातंला पािंवा प्रवशे, जयंत कारागृहातं असतानंा लीलेनें त्याला 
पाठवलेलें  आपल्या अश्रूंनीं द्वलद्वहलेलें  कोरें पत्र तो वािीत आहे हा िवर्थया अंकातंला पािंवा प्रवशे आद्वण 
लीलेच्या द्वितेसमोर जयंत शोक करतो आहे हा पािंव्या अंकातंला पािंवा प्रवशे, हे तीन प्रवेश म्हणजे 
गिक्याचं्या भाषावैभवािे द्वन कद्ववकल्पनािें िेिीप्यमान उच्चाकं आहेत! महाराष्ट्राला मंत्रमुग्ध करणा्या 
गिक्याचं्या वैद्वशष्ट्ट्यपूणु भाषाशलैीिें पद्वहलें  िशनु ह्ाि प्रवशेातं प्रथम होतें. त्यामुळें  ते प्रवशे द्वन त्यातंलीं 
भाषणें वाजवीपेक्षा ंिीरु् असलीं तरी तीं ऐकतानंा पे्रक्षकाचं्या अंतःकरणातं रसािा द्वन भावनािंा असा काहंीं 
किोळ उितो कीं ते आपलें  िेहभान द्ववसरून जातात. ह्ातंि गिक्याचं्या नाटकािें यश आहे. 

 
‘पे्रमसंन्यास’ च्या लोकद्वप्रयतेिें िुसरें कारण म्हणजे त्यातंला द्ववनोि. गिक्यानंीं गोकुळ हा 

द्ववनोिािा एक द्वनराळाि नमुना ह्ा नाटकातं द्वनमाण केलेला आहे. इतका द्वनमुळ आद्वण द्वनरागस द्ववनोि 
त्यापूवी मराठी रंगभमूीवर आलेला नव्हता. कजाग आद्वण भािंकुिळ बायकोमुळें  त्याच्या स्वभावातं द्वनमाण 
िंालेला द्ववसरभोळेपणा अगिीं साहद्वजकि वाटतो. आद्वण त्या द्ववसरभोळेपणाला सनातनी द्वविारािी जोि 
द्विल्यानें तर त्याच्या द्ववनोिािी लज्जत आणखीनि वाढते. ‘आपल्याला कोणी महार म्हटलेलें  िालेल, पण 
सुधारक म्हटलेलें  नाहीं खपायिें!’ हा त्याचं्या वणाश्रमधमािा जाज्वल्य अद्वभमान पाहून उद्धारक आद्वण 
सुधारक िोरे्द्वह पोट धरधरून हंसतील. प्रारंभीं ‘भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती’ असें मारुतीिें 
स्तोत्र म्हणत मथुरेपुढें लोटागंण र्ालणारा गोकुळ, ती बापाच्या र्रून कानद्वपिक्या खाऊन आद्वण 
सुतासारखी सरळ होऊन परत आल्यानंतर जेव्हा ं अखेर आपला कायद्याच्या ज्ञानािा किका द्वतला 
िाखवतो द्वन भेिरवनू सोितो, तेव्हा ं पे्रक्षकाचं्या हंसता ं हंसता ं मुरकंुड्या वळतात. बायकोला र्ाबरणारा 
नवरा जेव्हा ंशवेटीं द्वतलाि वठणीवर आणतो, तेव्हा ंआपोआपि द्ववनोि द्वनमाण होतो, हें द्ववनोिािें रहस्य 
गिक्यानंीं उत्तम ओळखलें  होतें. 

 
बालद्ववधवचे्या प्रश्नावर द्वलद्वहलेल्या ह्ा नाटकातं सनातनी झहिुसमाजातं बालद्ववधविेा जो ्ळ 

होतो आद्वण द्वतला ज्या यातना सहन कराव्या लागतात त्यािंें प्रत्यक्ष द्वित्रण पहावयाला द्वमळत नाहीं असा 
एक आके्षप ह्ा नाटकावर रे्तला जातो. सून बालद्ववधवा असली तर र्रातं सासूसासरा द्वतिा जो 



 

अनुक्रम 

उठल्याबसल्या ्ळ करतात तसलें  काहंीं दृश्य या नाटकातं िाखद्ववलें  नाहीं हें खरें. ह्ा नाटकाच्या 
कथानकाच्या मयािेंत तसें काहंीं बसंू शकत नाहीं. पण ‘ताई, प्रकाश काय असतो असें ज्याप्रमाणें आंधळा 
मुलगा द्वविारतो, त्याप्रमाणें सुख काय असतें हें सुद्धा ं बालद्ववधवेला िुस्याच्या सागंीवरून समजतें’ हे 
लीलेिे उद्गार पे्रक्षकािंीं काळजें कापीत जातात. पुढें ती म्हणते, ‘वरातीच्या द्वमरवणुकी पाहून दृद्वष्ट 
भाबंावनू जाते. मंगलवाद्यािंा आवाज ऐकला म्हणजे पोटातं भिभिून येतें. सुखािीं बणनुें वािलीं म्हणजे 
अंगावर शहारे येतात. आद्वण िेवीच्याजवळ असलेल्या िेवाच्या मूर्मत पाद्वहल्या म्हणजे द्वतरस्कार येतो. सवु 
द्विवस अगिीं एकसारखे वाटून आयुष्ट्य म्हणजे एकाि िुःखिायक द्विवस-रात्रीिें िक्र वाटतें!’ द्ववधवेच्या 
मनःस्स्थतीिें ह्ापेक्षा ंअद्वधक करुण आद्वण हृियभेिक द्वित्र कोणी रंगवलें  आहे?  

 
पुढें जयंताशीं बोलतानंा ‘अनाथ द्ववधवलेा िुःखमुक्त होण्यासाठीं समाजानें मरणाखेरीज एक तरी 

माग ु मोकळा ठेवला आहे काय?’ असें जेव्हा ंलीला म्हणते तेव्हा ं ‘द्ववधवाचं्या माना मुरगळण्यातं पुरुषाथु 
मानणारा, द्वशक्षणापासून द्वस्त्रयानंा िूर ठेवनू केवळ पशुवृत्तीनें त्यािंी पायमिी करणारा समाज विंनीय कसा 
होणार? संसारातंील जोिी फुटली तर द्ववधवचे्या मस्तकावरिा केशकलाप नाहींसा होतो, आद्वण द्ववधुराच्या 
मस्तकाला बाझशग बाधंण्यातं येतें. द्ववधवेला स्वतःच्या िाराबाहेर पिण्यािी िोरी, तर द्ववधुराला 
परिारागमनापयंत आद्वण द्ववश्विारागमनापयंत मोकळींक!’ हे जयंतानें काढलेले जळजळीत उद्गार 
सनातनी समाजाच्या द्वजव्हारीं लागल्यावािूंन रहात नाहींत. झवधवा दु्रमन जेव्हा ं भ्रणूहत्या करते तेव्हा ं
सनातनी बाबासाहेबािें िोळे खािकन् उर्ितात आद्वण बालद्ववधवाचं्या पुनर्मववाहाला प्रद्वतबंध करणा्या 
प्रद्वतगामी धमाला उदे्दशून ते किाितात, “द्वधक्कार असो अशा या धमाला, अशा समाजाला द्वन अशा रूढीला. 
भतूिया हाि सा्या धमांिा धमु. भतूियेला थारा िेत नाहीं, पद्वततािंें समाधान करीत नाहीं, िुःद्वखतािंें 
िुःख जाणत नाहीं, तो धमु कशािा? ” सनातनी समाजाच्या पिात्तापािें द्वन जागृतीिें हें एक प्राद्वतद्वनद्वधक 
द्वित्रि नव्हे काय?  

 
अखेर पे्रमद्वववाहािें समथुन हाि या नाटकािा द्वनष्ट्कष ु आहे. नाटकािा नायक जयंत शवेटीं 

सागंतो, “बालपणीं बीजारोपण िंाल्यामुळें  तारुण्यातं हृियाच्या तळापयंत िूरवर मुळें  पसरणारा पे्रमवृक्ष 
एकिम समूळ उपटतानंा हृियाच्या झिधड्या होतात, हें लक्षातं ठेवा! द्वववाहसंबधंानें एक स्वग ुतरी हातीं 
येतो, नाहीं तर पाताळातं पिावें लागतें!” 

 
एकट्या ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकािेंि काय, पण गिक्याचं्या इतर नाटकािंें सवांत अद्ववस्मरणीय 

आद्वण प्रभावी वैद्वशष्ट्ट्य हें कीं, द्वस्त्रयािंें पाद्ववरय द्वन पाद्वतव्रत्य हा भारतीय संस्कृतीिा आत्मा आहे ह्ा 
द्वसद्धातंावर असलेला त्यािंा अढळ द्ववश्वास. िुस्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवशेातं द्ववद्याधर जेव्हा ंसुशीलेच्या 
खोलींत िोरट्यानें द्वशरतो तेव्हा ं ती त्याला सागंते, “आत्मद्ववश्वास हेंि संरक्षणािें साधन आहे. उत्कट 
पाद्वतव्रत्याच्या अलोट शक्तीवर मािंा फारि भरंवसा आहे. पापािंें पाद्वरपत्य करण्यासाठीं अणुरेणूंत भरून 
उरलेला परमेश्वर पद्वतव्रतेिा पाद्वठराखा असतो.” ह्ाि तत्त्वाच्या आधारावर गिक्यानंीं पुढें ‘पुण्यप्रभाव’ 
िी उभारणी केलेली आहे. स्त्रीच्या पाद्ववरयािी द्वन मागंल्यािी द्ववटंबना होईल असें एक अक्षरद्वह गिक्याचं्या 
वाङ्मयातं तुम्हालंा कुठें आढळणार नाहीं. जयंत ज्याप्रमाणें म्हणतो की, ‘प्रीतीच्या साम्राज्यातं जेवढें द्विव्य, 
मंगल, पद्ववत्र असेल तेवढ्यािाि काय तो समावशे होतो,’ त्याप्रमाणें ‘गिक्याचं्या वाङ्मयातं जेवढें द्विव्य, 
मंगल, पद्ववत्र असेल तेवढ्यािाि काय तो समावेश होतो’ असें मोठ्या अद्वभमानानें आपल्याला म्हणता ं
येईल. सवुसामान्य पे्रक्षकानंा गिक्यािंें जें सवांत मोठें आकषुण वाटतें, तें ह्ािमुळें! 

 



 

अनुक्रम 

‘पे्रमसंन्यासा’ंतल्या सुशीलेिें द्वित्र द्वितारतानंाि पद्वतव्रतेच्या पुण्यप्रभावािा द्वविार गिक्याचं्या 
मनातं खेळंू लागला असला पाद्वहजे. ‘परमेश्वर पद्वतब्रतेिा पाद्वठराखा असतो’ ह्ा सुशीलेच्या वाक्यािा 
आतािं वर उिेख केलेला आहे. तो ‘पुण्यप्रभावा’िा पद्वहला द्वविार होय. त्याप्रमाणें ‘पे्रमसंन्यासा’च्या 
पािंव्या अंकातंील पद्वहल्या प्रवशेातं द्ववद्याधर द्वतला म्हणतो, ‘सुशीला, तुझ्या पाद्वतव्रत्याच्या शक्तीिी तुला 
कल्पना नाहीं. मी जर परपुरुष असतों तर पद्वतव्रते, त्या द्विवशीं तुझ्या खोलींत पाऊल टाकतािं जळून भस्म 
िंालों असतों.’ ही त्या पद्वहल्या द्वविारािी िुसरी पायरी होय. ईश्वरासंबधंी वृिंावन जी तुच््तेिी भाषा 
वापरतो, द्वतिा उगम तुरळकपणें कमलाकराच्या उद्गारातंद्वह आढळतो. आद्वण वसंुधरेसाठीं पे्रमसंन्यासी 
िंालेला ‘ईश्वर’ हा िेखील ‘पे्रमसंन्यासा’ंतल्या जयंतािाि अवतार वाटतो. त्याखेरीज ‘पुण्यप्रभावा’च्या 
पद्वहल्याि वाक्यातं ‘ईश्वरा’च्या तोंिून गिक्यानंीं कबुली द्विलेली आहे कीं, ‘माझ्या पे्रमसंन्यासानें मला हा 
पुण्यप्रभावािा माग ुअिूक िाखवला नसता तर अजूनद्वह मन त्या वडे्याचं्या बाजारातं रमत राद्वहलें  असतें.’ 

 
रिनेच्या आद्वण कथानकाच्या दृष्टीनें ‘पुण्यप्रभाव’ हें नाटक ‘पे्रमसंन्यास’ पेक्षादं्वह जास्त द्ववस्कळीत 

आद्वण बेिौल आहे. त्यािा सहा अंकी द्ववस्तारद्वह अवाढव्य आहे. त्या काळातं सुद्धा हें नाटक संपूणुपणें 
रंगभमूीवर करता ं येत नसे. गिक्यािंी प्रद्वतभा एवढी अनावर असे कीं एकिा ं ते द्वलहावयाला बसले, 
म्हणजे पात्राचं्या भाषणाच्या द्वन प्रवशेाच्या लाबंीरंुिीिा ते क्वद्वित् द्वविार करीत असत. लीला–जयंतािीं 
काव्यमय भाषणें एकिा ं द्वलहावयाला सुरुवात िंाली म्हणजे मग जेवढ्या काव्यमय कल्पना आद्वण उत्पे्रक्षा 
त्यानंा सुित असत त्या सगळ्यािंी नोंि ते कटाक्षानें त्या भाषणामंध्यें करीत. जें लीला–जयंताच्या बाबतींत 
तेंि भपूाल, वसंुधरा द्वन वृंिावनच्या बाबतींत. आद्वण जें गंभीर प्रवशेातं तेंि द्ववनोिी प्रवशेातं. नाटक हें 
वािण्यासाठीं नसून प्रयोगासाठीं आहे ह्ािा त्यानंा जणूं काहंीं द्ववसरि पिल्यासारखें वाटे. पूवीच्या सवुि 
नाटककारासंंबधंी कमीजास्त प्रमाणामध्यें हेंि म्हणावें लागेल. भाषणातं काय झकवा गाण्यातं काय कुठेंद्वह 
आटोपशीरपणाि नसे. कोणी द्वकती बोलायिें आद्वण द्वकती गायिें ह्ाला मुळीं काहंीं सुमारि नसे. 

 
‘पे्रमसंन्यास’ नाटक १९१३ सालीं रंगभमूीवर आलें . त्याि वळेेपासून ‘पुण्यप्रभावा’च्या लेखनाला 

गिक्यानंीं प्रारंभ केलेला होता. पण तें प्रत्यक्ष रंगभमूीवर आलें  १ जुलै १९१६ ला मंुबईच्या ‘द्वरपन 
द्वथएटर’मध्यें. तथाद्वप, हें नाटक मंुबईमध्यें फारसें रंगलें  नाहीं. नटानंीं नकलाि मुळीं पाठ केल्या नव्हत्या. 
त्यािें एक कारण असें कीं, मुळातं ‘पुण्यप्रभाव’ नाटक हें गिक्यानंा ‘गंधवु नाटक मंिळी’ला द्यावयािें 
होतें. पण तें जमलें  नाहीं. म्हणून नाइलाजानें त्यानंीं तें नाटक ‘द्वकलोस्कर मंिळी’ला द्विलें . पण त्या 
कंपनीकिून आपलें  नाटक रे्ऊन गिकरी केव्हा ं िुसरीकिे जातील, ह्ािी कंपनीला खात्री नसल्यामुळें  
नटानंीं आपापल्या नकला मन लावनू पाठ केल्या नाहींत. पण १८ ऑगस्ट १९१६ ला त्या नाटकािा पद्वहला 
प्रयोग जेव्हा ं पुण्याला िंाला, तेव्हा ं तो कमालीिा रंगला. आद्वण पुणेकरानंीं ह्ा नाटकािें प्रििं स्वागत 
केलें . त्या प्रयोगाला मी उपस्स्थत होतों. 

 
‘पुण्यप्रभावा’च्या एकंिर रिनेवर त्या काळीं अत्यंत लोकद्वप्रय असलेल्या उिुू नाटकािंा पद्वरणाम 

िंालेला आहे असें सागंणारे सागंतात. कोणास ठाऊक, त्या नाटकातंले बुरख्यािे, पेटा्यातं लपण्यािे, 
तळर्रािे द्वन मूल मारण्यािे िेखाव ेकिाद्वित् त्यानंा उिुू नाटकावंरून सुिलेले असावते. कारण, मराठी 
रंगभमूीवर असली िमत्काद्वरक उलाढाल तोंपयंत कोणीद्वह केली नव्हती. तथाद्वप, माझ्या माद्वहतीप्रमाणें 
मॉद्वरस मेटरझलक ह्ा सुप्रद्वसद्ध फ्रें ि नाटककाराच्या ‘मोना व्हेना’ ह्ा नाटकातं ‘िेशािें स्वातंरय का 
पाद्वतव्रत्य’ अशी जी एक द्ववलक्षण समस्या उपस्स्थत करण्यातं आलेली आहे, द्वतच्यापासून ‘पुण्यप्रभावा’ंतली 
मूलभतू कल्पना त्यानंा सुिलेली असावी. भारतीय पद्वरस्स्थतीला अनुसरून गिक्यानंीं मोना व्हेनाच्या त्या 



 

अनुक्रम 

समस्येला ‘पत्नीिें पाद्वतव्रत्य का स्वतःिे प्राण’ असें वगेळें  रूप िेऊन ती भपूालच्या मुखानें मािंली आहे. 
कोल्हटकराचं्या ‘पे्रमशोधन’ नाटकािाद्वह ‘पुण्यप्रभावा’वर पद्वरणाम िंालेला स्पष्टि द्विसतो. ‘कन्िन’वरून 
त्यानंा ‘वृिंावन’ सुिलेला असावा. कारण कंिन हा आधीं खलपुरुष असतो. आद्वण अखेर त्यािें रूपातंर 
सत्पुरुषातं होतें. वृिंावनिा नोकर कंकण ही तर कंिनिा सेवक तिाग ह्ािी सही सही नक्कल आहे. 
िोरे्द्वह ‘द्वशपाईगिी’ असून द्ववरोधकािें ‘एक र्ाव िोन तुकिे’ करावयाला िोरे्द्वह एका पायावर तयार 
असतात. ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकापूवी गिक्यानंीं ‘गवुद्वनवाण’ नाटक द्वलद्वहलें  होतें. त्यातंील ‘द्वहरण्यकश्यपू’ 
आद्वण ‘कयाधू’ ह्ािें पुष्ट्कळसे संवाि त्यानंीं ‘वृिंावन–काझलिी’च्या तोंिीं पुन्हा वापरलेले आहेत. 

 
‘पे्रमसंन्यासा’ंत अवर्ीं िोनि द्ववनोिी पात्रें होतीं. त्यामुळें  नाटकातंील गंभीर द्वन करुण 

वातावरणाला त्यािा फारसा उपसग ु होत नाहीं. पण ‘पुण्यप्रभावा’ंत ही संख्या एकिम पािंावर गेली. 
‘लग्नाच्या जोिप्याखेरीज कोणतींद्वह स्त्री-पुरुषें कुठेंद्वह आद्वण काहंींद्वह बोलतानंा आढळली तर तेथें कांहीं 
तरी िगलबाजी असावयािी’ असलें  लोकंशास्त्र उराशीं कवटाळून बसणारा गावंकुटाळ नुपूर, ‘स्त्री जात 
तेवढी हरामखोर’ हें पालुपि अष्टौप्रहर मनाशीं र्ोकणारा संशयी सुिाम, ‘बायकानंा बेहोष करण्यासाठींि 
आपला अवतार आहे. माझ्याकिे पाहून मला सुद्धा ं जी बाई बधणार नाहीं ती पद्वतव्रता म्हणून खुशाल 
समजावें’ अशी स्वतःच्या सौंियािी र्मेंि असलेला आििािं कंकण, स्वतःच्या अंगावर भरपूर िाद्वगन्यािंा 
साजशृगंार र्ालता ं यावा म्हणून द्वकमयावाल्याचं्या सतत शोधातं असलेली िाद्वमनी आद्वण उठण्यातं, 
बसण्यातं, िालण्यातं, बोलण्यातं आपल्या धद्वनणीिी नक्कल करून स्वतःिें लग्न जमद्ववण्याच्या खटपटींत 
असलेली झकद्वकणी अशीं हीं द्ववद्ववध रंगािीं द्वन ढंगािीं पािं पात्रें ‘पुण्यप्रभावा’मधून स्वैर संिार करतानंा 
आढळतात. 

 
‘पे्रमसंन्यासा’ंत गोकुळ हा काहंीं इतका द्ववसंगत वाटत नाहीं. कारण तो सनातनी द्वविारािंा असून 

स्त्रीस्वातंरयाला आद्वण द्ववधवाद्वववाहाला द्ववरोध करणारा आहे. पण, ‘पुण्यप्रभावा’ंतल्या या पािंद्वह पात्रािंा 
नाटकातंल्या मुख्य द्ववषयाच्या अनुसंधानानें काहंींद्वह उपयोग नाहीं आद्वण नाट्यवस्तूशीं त्यािंा जो संबंध 
जुळवनू आणलेला आहे, तोद्वह अगिींि िुबुल आद्वण ओढून ताणून असा आहे. त्यामुळें  ‘पुण्यप्रभावा’ंतला 
सवुि द्ववनोि हा अस्थानीं द्वन द्ववसंगत वाटतो. एक गंभीर प्रवशे िंाल्यानंतर पे्रक्षकािंें मनोरंजन करण्यासाठीं 
एक वगेळाि द्ववनोिी प्रवशे र्ालण्यािा उिुू नाटकामंध्यें पद्वरपाठ आहे असें म्हणतात. किाद्वित् त्यािें हें 
अनुकरण असावें. वसंुधरा, भपूाल, वृिंावन आद्वण काझलिी एवढींि ह्ा नाटकातंली खरीं महत्त्वािीं पात्रें 
होत. ईश्वर, राजा द्वन युवराज हीं तीन पात्रें िेखील द्ववनोिी पात्रापं्रमाणेंि अनावश्यक पात्रें आहेत. 

 
‘पे्रमसंन्यासा’ प्रमाणेंि ‘पुण्यप्रभावा’िा प्रारंभ अत्यंत मामुली द्वन सामान्य आहे. ईश्वरािी लाबंलिक 

द्वन कंटाळवाणी बिबि ऐकून पे्रक्षक अगिीं जेरीस येतात. ‘आयुष्ट्याच्या नाटकातंल्या पद्वहल्या प्रवशेातं मला 
द्वजतकें  काम द्वमळालें  द्वततकें  पुढें कधींि द्वमळावयािें नाहीं’ या जाणीवनेें तो पद्वहल्या प्रवशेातं जेवढें बोलता ं
येईल तेवढें बोलून रे्ऊन पे्रक्षकावंर अक्षरशः सूि उगवतो. ‘द्ववषण्ण अथािा एकातंातंला कलकलाट 
नुसत्या नािानें भरलेल्या गिीतल्या गिबिीपेक्षा ंहजारपटीच्या किवटपणानें कानठळ्या बसवू ंलागतो.’ 
असलीं त्यािीं जिजंबाली वाक्यें समजणारे कोण भाग्यशाली श्रोते नाटकगृहातं बसले असतील ते असोत. 
ईश्वरािें पे्रम वसंुधरेवर होतें. पण वसंुधरेच्या द्वपत्याला त्यािें स्थळ अयोग्य वाटल्यामुळें  त्यानंीं द्वतला 
भपूालला द्विलें . तेव्हा ं हृियभगं होऊन ईश्वर पे्रमसंन्यासी िंाला, हा आशय अध्या पानातं व्यक्त करता ं
आला असता. तेवढ्यासाठीं पधंरावीस पानें खिु करण्यािी काय जरुरी होती?  

 



 

अनुक्रम 

तथाद्वप, ईश्वराच्या ह्ा कंटाळवाण्या ताद्वत्त्वक प्रविनातूंन गिक्याचं्या वाङ्मयीन प्रद्वतभेिे शीतल 
उन्मेष पे्रक्षकाचं्या अंगावर हषािे रोमािं कसे उभे करतात पहा : 

 
(१) आयुष्ट्यातंल्या आद्विमध्यातंाच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या द्विवसापंैकीं, जन्ममरणाच्या 

टोंकावरच्या द्विवसािंी कमकुवत मनुष्ट्यबुद्धीला आठवण नसते. पद्वहल्या वळेीं आठवणीिा जन्म िंालेला 
नसतो. मरणकाळापूवीं आठवणीिें मरण र्िून येतें. म्हणून, लग्न-द्विवसािी आठवण द्वतप्पट ताकिीनें 
जीव धरून रहाते. वसंुधरे, तुझ्या लग्नद्विवसानें माझ्या जन्मद्विवसाला द्वनष्ट्फळ ठरवनू मला मरणद्विवसािी 
अपेक्षा करावयाला लाद्ववलें . त्या द्विवशीं तुझ्या ख्याखु्या सुखािा जन्म िंाला आद्वण मािंें जन्मािें सुख 
नाहींसें िंालें . 

 
(२) ख्या सुखाच्या द्वनराशनंेतर हें कशािें सुख आद्वण कशािें समाधान! गजान्तल्मीच्या 

राजवैभवातं द्वमरवणूक काढण्यासाठीं आणलेल्या हत्तीच्या मढ्यावर हस्स्तिंती सामानािें िुकान काढण्यािा 
प्रसंग आला तर त्यातं समाधान कोण मानील?  

 
ह्ाि प्रवशेातं नाटकािी नाद्वयका वसंुधरा द्वनरू्न गेल्यानंतर ईश्वरासारखा सत्पुरुष सुिाम आद्वण 

नुपूर ह्ा िोर्ा ं आिरट कुटाळखोराचं्या तिाख्यातं सापंिून अक्षरशः हैराण होतो. सुिाम तर त्याला 
‘राखंुिींतला रामोशी’ अशी उर्ि उर्ि द्वशवीगाळी करतो. सुिाम आद्वण नुपूर ह्ाचं्या भिक द्ववनोिाला 
उठाव िेण्यासाठीं ईश्वरासारख्या सज्जनाला वळी िेण्यािें मुळींि कारण नव्हतें. त्यानंतरच्या िुस्या 
प्रवशेातं काझलिी आद्वण वृिंावन ह्ािंें संभाषण अद्वतशय लाबंलिक द्वन कंटाळवाणें आहे. एकमेकाशंीं 
बोलण्यापेक्षा ं ते स्वगति अद्वधक बोलतात. आद्वण जेव्हा ं प्रकट बोलतात तेव्हा ं एकमेकाचं्या अद्वभनयामध्यें 
ज्या भावनािंा आद्ववष्ट्कार होत असतो, त्यािेंि ते तपशीलवार वणनु करीत असतात. भाषासौंियानें 
ओथंबलेलीं ‘मृत्यनूेंि जगाला मनोहर केलेलें  आहे. मरणामुळेंि माणसाला मोल येतें’ असलीं अमर 
सुभाद्वषतें ह्ा संभाषणातं असलीं तरी तीं बाकींच्या शास्बिक बिबिींत कोठल्या कोठें लोपून जातात. 

 
वसंुधरेिी आपल्याला प्रास्प्त िंाली नाहीं म्हणून द्वतच्यावर सूि उगद्ववण्यासाठीं वृंिावन भपूालच्या 

द्ववरुद्ध जें कारस्थान रितो, त्यातं कंकणसारख्या मूखु माणसाकिे वृंिावनसारख्या िीरु्िेषी आद्वण 
पाताळयंत्री पुरुषानें काहंीं कारद्वगरी सोंपवावी ही गोष्ट अत्यंत हास्यास्पि वाटते. आद्वण त्याच्याकिे 
कामद्वगरी तरी कोणती सोंपद्ववली आहे? कंकण म्हणतो, “बस, हेंि काम? नुसतें मारेक्यािंें सोंग 
आणायिें. थोिेंसें खोटें बोलायिें. शवेटीं महाराजािें पाय धरायिे. आद्वण भरपूर रिायिें!” पण ह्ापैंकीं 
एकद्वह गोष्ट कंकणाला पुढें नाटकातं करावी लागली नाहीं. झकद्वकणीपुढें म्हणावयािा पे्रमपाठ आद्वण 
महाराजापंुढें म्हणावयािें रिगाणें ह्ािंी गित होऊन ‘पे्रमसंन्यास’मधील गोकुळाच्या साक्षीप्रमाणें हंशा 
द्वपकत असेल, पण यावरून युवराजाचं्या खुनािा खोटा आरोप भपूालवर शाबीत करण्याच्या कामीं कंकण 
हा द्वकती नालायक होता हेंि द्वसद्ध होतें. खरोखरि, कंकणानें राजापुढें साक्ष द्विली असती तर त्या 
कारस्थानाच्या आरोपातूंन भपूालिी सुटका िंाली असती आद्वण वृिंावनािी मानि नेमकी अिकली असती. 

 
ह्ा द्वठकाणीं गिक्याचं्या हातून एरव्हीं कधींद्वह न र्िणा्या स्त्रीद्ववषयक अनौद्वित्यािा एक अत्यंत 

अद्वप्रय उिेख करणें भाग आहे. वृिंावनानें सोंपद्ववलेली कामद्वगरी कंकणानें मान्य केल्यानंतर त्यािंा हा 
पुढील संवाि वािण्यासारखा आहे. 

 



 

अनुक्रम 

कंकर् : अरेरे, असल्या उिार पुरुषाच्या (म्हणजे, वृिंावनाच्या) द्वठकाणीं त्याच्या बायकोिी 
(म्हणजे, काझलिीिी) द्वनष्ठा अढळ राहंू नये ही केवढी नामुष्ट्कीिी गोष्ट आहे. 

 
वृंदावन : काय म्हणालास कंकणा? काझलिीिी द्वनष्ठा अढळ नाहीं?  
 
कंकर् : कसूर माफ करा, धनीसाहेब. त्यािंी द्वनष्ठा आपल्या या एकद्वनष्ठ सेवकाच्या द्वठकाणीं जरा 

िळली आहे खरी! 
 
वृंदावन : काय मूखु आहेस? तुझ्या द्वठकाणीं? (हंसतो.) 
 
कंकर् : धनीसाहेब, ह्ातं हंसण्यासारखें काहंींि नाहीं. िाकराच्या वाटं्याला धन्यािीं जुनींपानीं 

वस्त्रें, अंगवस्त्रें, अधा — 
 
वृंदावन : बेवकूफ, तुिंी जीभ फारि लाबं व्हायला लागली! 
 
कंकर् : धनीसाहेब, माफ करा. पण धनी-नोकरामध्यें बोलण्यािी फाजील लगट द्वजथें होते द्वतथें 

नोकरािी जीभ लाबंत नसून-बहुतकरून धन्यािे कानि लाबं िंालेले असतात. 
 
वृंदावन : (स्वगत) माझ्यापेक्षा ंउंि िजाच्या भपूालला, याच्या हातानें खालीं लोटण्यासाठीं थोिा 

वळे तरी याला असें िोक्यावर बसवनू रे्णें भाग आहे. 
 
हा सवु संवाि म्हणजे ‘पुण्यप्रभावा’च्या पाद्ववरयावरिा एक द्वहिीस िाग आहे. वृिंावनासारख्या श्रेष्ठ 

िजाच्या अद्वधका्याला जेव्हा ंिीििमिीिा कंकण तोंिावर सागंतो कीं, ‘तुमिी बायको माझ्यावर आषक 
आहे’ तेव्हा ंत्याच्या श्रीमुखातं कािकन् भिकावण्याऐवजी वृिंावन नुसता हंसतो. ह्ावरून तो द्वकती बेशरम 
द्वन नालायक आहे हें द्वसद्ध होतें. त्याद्वह पुढें जाऊन कंकण त्याला सागंतो कीं, ‘धन्यािंीं जुनींपानीं वस्त्रें 
िाकराच्या वाटं्याला येणारि!’ तेव्हा ं तर कहरि होतो. ‘भपूालवर सूि रे्ण्यासाठीं ह्ा मूखाला असें 
िोक्यावर बसवनू घ्यायलाि पाद्वहजे!’ अशा नपुसंक युस्क्तवािानें जेव्हा ं वृिंावन आपलें  समाधान करून 
रे्तो, तेव्हा ंगिक्यानंीं वृिंावनाला त्याि द्वठकाणीं खलास करून टाकलेला आहे. 

 
भपूालद्ववरुद्ध वृिंावनानें रिलेलें  कारस्थान अत्यंत गलथानपणािें आहे. ‘इंद्रनाथाच्या बिंाळीच्या 

बिंोबस्तासाठीं मोद्वहमेवर जा’ म्हणून राजानें भपूालला आज्ञा केल्यानंतर भपूाल त्याला का ंनकार िेतो? तो 
म्हणतो, ‘आपल्याला अद्वतशय आियु वाटेल. किाद्वित् रागद्वह येईल. परंतु सध्या मोद्वहमेवर जाण्यािी 
माझ्या मनािी तयारीि नाहीं!’ कोणता सेनापद्वत आपल्या राजाला असें उत्तर िेईल? त्यानें हा नकार का ं
द्विला ह्ािा खुलासा गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं कुठेंद्वह केलेला आढळत नाहीं. तो नकार िेऊन भपूाल 
राजासमोरून द्वनरू्न जातािं युवराजािा वध करून राजपि द्वमळद्ववण्याच्या भपूालाच्या कारस्थानािा 
गौप्यस्फोट वृिंावन राजाच्या कानातं करतो. राजा त्यावर ताबितोब द्ववश्वास ठेवतो. रात्रीच्या वळेीं 
आपल्या बागेंत भपूाल आद्वण वसंुधरा द्ववश्रबध मनानें सुखसंवाि करीत बसलेले असतात. 

 
ह्ा सुखसंवािातंलीं भपूालिीं िोन वाक्यें नमुन्यासाठीं येथें िेतों. 
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(१) या कारंजाच्या शीतस्पश ु तुषारानंीं गारठल्यामुळें  या वयातंलीं अंगािंीं द्वशद्वथल संद्वधबंधनें 
संकोि पावनू, आपल्या तृप्त आझलगनातंद्वह पद्वहल्या आतुरतेिी उत्कट दृढता उत्पन्न होत आहे. 
िेहस्स्थतीच्या एकतानतेनें मनद्वह बालिपल वृत्तींत तरंगत आहे. पुन्हा लाभलेल्या या अििपणाच्या आनंिी 
भरानंा माझ्याकिून नकळत िंालेल्या एकाद्या द्ववभ्रमप्रमािाबद्दल तुिंी पद्वरियप्रगल्भतेमुळेंि सलज्ज 
िंालेली स्स्मत दृद्वष्ट अपराधी मनाच्या ओशाळलेल्या शोधक वृत्तीला मात्र द्विसण्याइतक्या सू्म भ्रभूगंानें 
मािंा द्वनषेध करीत आहे. 

 
(२) म्हणून, वधं्यातृप्तीच्या द्वनराश सुखासाठीं—द्वनःश्रयेसासाठीं आमच्या अगाध ज्ञानसागरािी, 

जीवात्म्याच्या जाणीववेािंून परमस्वरूपातं द्ववलय करून टाकण्यािी कल्पना साध्य नसली झकवा सत्यद्वह 
नसली तरी कल्पना-शक्य मात्र वाटते. 

 
शृगंाराच्या द्वन पे्रमाच्या एकातंातं असलें  गंभीर तत्त्वज्ञान अत्यंत स्क्लष्ट आद्वण द्वकिकट शबिातं 

आपल्या पत्नीशीं करीत बसलेल्या भपूालच्या अंगातं या वळेी बहुधा योगवद्वसष्ठािंा संिार िंालेला द्विसतो 
आहे. त्यािें हें पादं्वित्यपूण ुप्रविन पे्रक्षकानंा तर राहंू द्याि, पण वसंुधरेला तरी कसें कळणार? नटानंाद्वह 
उच्चारावयास द्वन अद्वभनयास कद्वठण अन् पे्रक्षकानंाद्वह सहजासहजीं आकलन करावयास अवर्ि असले 
िुगमु द्वन िुबोध संवाि द्वलद्वहण्यातं गिक्यािंा काय हेतु असावा हें त्यािंें त्यानंाि ठाऊक! 

 
हा प्रवशे संपता ंसंपता ंवृिंावन र्ाईर्ाईनें येतो आद्वण युवराजािे प्राण संकटातं आहेत असें सागूंन 

तो भपूालला बरोबर रे्ऊन जातो, तों थेट युवराजाचं्या शयनमंद्विरातं, युवराजाचं्या पलंगामागें 
मच््रिाणीच्या आि राजा उभा आहे. एका बाजूनें भपूाल तलवार उपसून प्रवशे करतो. मच््रिाणीच्या 
आि उभी असलेली आकृद्वत ही मारेक्यािी आहे, अशा समजुतीनें युवराजाचं्या अंगावरून त्या आकृतीवर 
तो तलवार उगारतो. तोंि राजा ‘थाबं, िािंाळा, थाबं’ असें ओरिून त्याला हटकतो आद्वण भपूालला यापुढें  
तळर्रातं कोंिून ठेवायिा द्वन त्याच्या र्रािारािी वाटेल ती व्यवस्था करावयािी वृिंावनाला आज्ञा िेतो. 
वसंुधरेसंबंधींिा आपला पातकी हेतु साध्य करण्यासाठीं भपूालला आद्वण वसंुधरेला वगेवगेळ्या तळर्रातं 
कोंिून ठेवण्यासाठीं वृिंावनानें भपूालच्या द्ववरुद्ध हें जें मारून मुटकून कारस्थान रिलें  आहे, तें अत्यंत 
हास्यास्पि आहे. 

 
राजवाड्यातं रक्षकािंा किेकोट बिंोबस्त असतानंा युवराजािें प्राण आधीं संकटातं पितीलि 

कसे? आद्वण त्या संकटातूंन एकटा भपूाल त्यािंें कसें काय रक्षण करणार? अन् युवराजानंा स्वतः 
वािंवायिें सोिून त्यासाठीं आपल्याला बोलवायला वृंिावन मुळीं र्ाईर्ाईनें येतोि कसा, असा संशय 
भपूालला आला कसा नाहीं? बरें, युवराजाचं्या शयनमंद्विरातं त्याच्या मच््रिाणीच्या मागें जी आकृद्वत उभी 
होती, ती जर युवराजाचं्या मारेक्यािी होती असें भपूालला वाटलें , तर त्याच्या मनातं हा द्वविार त्याि 
क्षणीं यावयाला पाद्वहजे होता, की तो मारेकरी त्या द्वठकाणीं नुस्ता स्वस्थ का ंउभा राद्वहला होता? भपूाल 
येण्यापूवी युवराजाला मारून त्याला कधींि पसार होता ंआलें  असतें. का, तो भपूाल येण्यािी वाट पहात 
उभा होता?  

 
आद्वण वृंिावनानें आपला द्ववश्वासर्ात करून युवराजाच्या वधाच्या कारस्थानातं आपला गळा 

गुंतवलेला आहे हें लक्षात आल्याबरोबर भपूालनें वृिंावनाच्या अंगावर धावंनू जाऊन त्यािीं खािंोळीं 
करावयाला पाद्वहजे होतीं. द्वनिान आकाशपाताळ एक करून राजािी तरी तशी खात्री करून द्यावयाला हवी 
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होती. पण ‘बनशकंरीच्या द्वशकारींत िवताळलेल्या वाद्वर्णीनें युवराजावंर अिानक िंिप र्ातली, त्यावळेीं 
त्याचं्यापंुढें होऊन जंगलच्या राणीच्या तोंिातं आपलें  मस्तक द्यावयाला तयार होणारा द्वन वीरावतीच्या 
रणकंिनातं युवराजाचं्या रोखानें जेव्हा ं इंद्रनाथाच्या लोकानंीं िाल केली तेव्हा ं त्यानंा पाठीशीं र्ालून 
स्वतःच्या िेहाच्या झिधड्या करून रे्णारा’ हा रणबहािूर िंुंिंार भपूाल राजापुढें आद्वण वृिंावनापुढें अक्षरशः 
‘शपूेट र्ालून’ बसतो अन् कपाळाला हात लावनू राजाला म्हणतो कीं, ‘या अकस्ल्पत प्रकारानें मािंें मस्तक 
इतकें  सुन्न होऊन गेलें  आहे कीं कोणत्या शबिानंीं सत्य आपल्यापुढें मािंावें हेंि सुित नाहीं.’ सवु 
मािंद्वलकावंर अद्वधकार िालद्ववण्यासाठीं ज्याला राजानंीं ‘मंिलेश्वर’ ही महान् पिवी द्विली, तो भपूाल 
मंिलेश्वर तर नाहींि नाहीं, पण नुसता ‘बिंलेश्वर’ द्विसतो आहे. 

 
भपूालला त्या राज्यातं कविीिीद्वह झकमत द्विसत नाहीं. एवढ्या मोठ्या मंिलेश्वराला द्वन 

युवराजाचं्या पालकाला राजानें बदं्विवान करून ठेवलें , म्हणून त्याला सोिद्ववण्यासाठीं प्रजाजन बाहेरून 
काहंींि उठाव करीत नाहींत. बरें, कैिेंतून बाहेर पिण्यासाठीं हा नरवीर भपूाल तरी काहंीं प्रयत्न करतो 
आहे का? नावं नको! तळर्राच्या अंधारातं बसून तो इतका मेल्याहून मेला िंालेला असतो कीं, त्याच्या 
बायकोिी–वसंुधरेिी–मागणी प्रत्यक्ष त्याच्या तोंिावर वृिंावनानें केली तरी त्याच्या सवांगािा भिका उित 
नाहीं! ‘अरेरे, काय बोललास हें!’ ह्ापेक्षा ंअद्वधक किक भाषा त्याच्या तोंिून द्वनर्त नाहीं. 

 
राजाजे्ञवरून वृिंावननें भपूालला तळर्रातं कैि करून ठेवलें  ही गोष्ट समजण्यासारखीि आहे. 

पण वसंुधरेला द्वतच्या मुलासह तळर्रातं जी बदं्विस्त करून ठेवण्यातं आली त्यािें कारण काय? वसंुधरेनें 
काय गुन्हा केला? भपूालच्या र्रािारािी काय वाटेल ती व्यवस्था करा असा राजानें वृिंावनाला सरधोपट 
हुकूम द्विला असला, तरी त्यािा अथु वसंुधरेला द्वतच्या अभकुासह तळर्रातं कोंिा असा होतो कीं काय? 
आद्वण तळर्रातं द्वतच्यावर िेखरेख करावयाला बुरखा रे्तलेली िाद्वमनी कशाला? संशयखोर सुिामानें 
िाद्वमनीवर जबरिस्तीनें बुरखा लािला असला, तरी तळर्रातं वसंुधरेवर पहारा करतानंा िाद्वमनीनें बुरखा 
रे्ण्यािी काय जरुरी होती? तेथें काय वसंुधरेिा आठ मद्वहन्यािंा िीनार द्वतिा हात पकिणार होता? केवळ 
िाद्वमनीच्या जागी पुढें काझलिीिीं द्वतच्या केतनासह बिली करावयािी होती, म्हणून गिक्यानंीं हा 
तळर्रातंल्या बुरख्यािा सवु खटाटोप केला, िुसरें काय?  

 
वृिंावन हा एक अत्यंत भेकि आद्वण द्वठसुळ स्वभावािा खलपुरुष असतो. तळर्रातंल्या अंधुक 

उजेिातं भपूालाला तोंि िाखद्ववण्यािी शरम वाटल्यामुळें  तो संध्याकाळीं वेळ साधून तेथें जातो. वसुंधरेशीं 
बोलतानंा तर त्यािी गाळणि उिते. इतकी कीं ती वसंुधरेच्यासुद्धा ंलक्षातं येते. ती स्वगत म्हणते, ‘आज 
िार द्विवस पहातें आहें, वृिंावन बोलतानंा मधून मधून माझ्याकिे पहाण्यािें का ंबरें टाळतात? बोलतानंा 
मध्येि अिखळतात कां? हें सारें उसनें अवसान तर नाहीं?’ आद्वण वसंुधरेला ‘भ्रष्ट’ करण्याच्या ्ातीठोक 
गोष्टी द्वतच्या तोंिावर बोलून अखेर ‘द्वतनें माझ्या गळ्यातं, नुसता हार र्ातला तरी मािंें समाधान होईल!’ 
एवढ्यावर तिजोि करण्यापयंत त्यािी र्सरगंुिी होते. असें असतां, असल्या अवसानर्ातकी अन् 
किखाऊ खलपुरुषानें वसंुधरेच्या िोळ्यािेखत द्वतच्या िीनारािा बळी रे्ण्याच्या गोष्टी कराव्यात–अन् पुढें 
द्वतच्या अभकुाच्या ्ातींत खरोखरि स्वतः कट्यार खुपसावी ही गोष्ट सवुथैव असंभवनीय वाटते. 

 
िौर्थया अंकापासून कारस्थानािी गुंतागुंत आणखी द्वकिकट होत जाते. आपला नवरा वृिंावन 

वसंुधरेच्या िीनाराला ठार मारण्याच्या प्रयत्नातं आहे, ही गोष्ट काझलिीला त्याच्या िंोपेंतल्या बिबिीवरून 
कळून येते. तेव्हा ंती त्याच्या पायाशंीं लोटागंण र्ालते. पण तो द्वतला लाथेनें उिवनू ‘िीििमिीिी रा—ं’ 
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अशी द्वशवी िेतो. आद्वण द्वतला आपल्या बागेंतल्या बगंल्यातं कोंिून ठेवायला कंकणाला सागंतानंा म्हणतो 
कीं, ‘कंकण, िहंूकिे जाऊन सागं, कीं बायको बििालीिी द्विसली म्हणून वृिंावनानें द्वतला कोंिून ठेवली 
आहे. पुढें झकद्वकणीच्या वद्वशल्याने काझलिी कंकणाच्या नजरकैिेंतून बाहेर पिते द्वन आपल्या केतनाला 
रे्ऊन िाद्वमनीच्या जागीं बुरखा रे्ऊन वसंुधरेवर पहारा करावयाला तळर्रातं जाऊन बसते. तथाद्वप, मौज 
ही आहे कीं, िाद्वमनीच्या ऐवजीं बुरख्यातं काझलिी बसलेली आहे ही गोष्ट वसंुधरेला कधींद्वह उमगत नाहीं. 
िोर्ींच्या आवाजातं द्वन हालिालींत द्वतला काहंीं एक फरक वाटत नाहीं. ज्या द्विवशीं वृिंावन िीनाराला 
मारणार असतो त्या द्विवशीं वसंुधरा तर त्याला जवळि मुळीं रे्त नाहीं. म्हणून िीनाराच्या ऐवजीं केतन 
बिलून आलेला आहे, ही गोष्ट द्वतला समजत नाही! 

 
अखेर तोंि बाजूला करून उजव्या हातानें वृिंावन ‘िीनारा’ च्या पोटातं कट्यार खुपसतो. आद्वण 

िाव्या हातानें िोळे पुसतो. मरण्यापूवी िीनार झकिाळतद्वह नाहीं ह्ािें द्वनिान वसंुधरेला तरी आियु 
वाटावयाला हवें होतें. काझलिीला तसें आियं वाटणें शक्यि नव्हतें. कारण, द्वतनें िीनाराऐवजी ज्या 
आपल्या केतनला रे्तलें  याला गुंगी येण्यासाठीं आधींि अफूिी बाळगोळी द्विलेली असते. आपल्या 
िीनाराला कातरवळेेला दृष्ट लागूं नये म्हणून जी त्याला जपत असते झकवा त्याला कोणी आपल्या 
मािंीवरून उिलला तरी द्वजला मनापासून राग येई त्या आपल्या बाळाच्या पोटातं वृिंावनानें कट्यार 
खुपसली तरी द्वजच्या र्शातूंन अस्पष्ट हंुिका सुद्धा ं येत नाहीं, झकवा जी हंू का िू सुद्धा ंकरीत नाहीं, ती 
वृिंावन िोळे पुसत असलेले मात्र अगिीं न िुकता ंपहाते द्वन स्वगत म्हणते, “वृिंावन िोळे का ंपुसताहेत? 
अहाहा, िेवा, िेवा असाि, असाि मला धीर िे!” आपलें  लािकें  मूल मेल्यानंतर वसंुधरेला िेवाकिून 
आता ंकसला धीर पाद्वहजे! 

 
पािंव्या अंकातंील ‘पत्नीिें पाद्वतव्रत्य का स्वतःिे प्राण’ हें जें स्वगत भपूाल तळर्रातं म्हणतो, तें 

ऐकून हंसावें का रिावें हें कळत नाहीं. ‘प्राणहानीिे पद्वरणाम बुद्वद्धगम्य आहेत आद्वण पाद्वतव्रत्यािा नाश ही 
संस्कारहाद्वन आहे,’ असा जो शबिािंा कार्थयाकूट तो करीत बसतो, त्यावरून तो कोठल्याद्वह संकटातं 
सापंिलेला नसून केवळ ‘प्राणनाश का पाद्वतव्रत्यनाश’ ह्ा द्ववषयावर तो एखाद्या स्पधेतील द्वनबधंाच्या 
मुद्द्यािा द्वविार करीत असावा असें वाटतें. वृिंावन वसंुधरेला भेटावयाला त्याला द्वतच्या तळर्रातं रे्ऊन 
जातो. तेथेंद्वह वृिंावनािा किखाऊपणा भरपूर द्विसून येतो. ‘वसंुधरेिें पाद्वतव्रत्य का तुिें प्राण’ असा सवाल 
वृिंावन भपूालला करतो तेव्हा ंभपूाल म्हणतो, ‘हे पहा मािें प्राण तुझ्या स्वाधीन आहेत!’ त्याबरोबर वृिंावन 
मनातंल्या मनातं मंिलेश्वर भपूालला धन्यवाि िेतो. 

 
पुढें भपूाल वसंुधरेिा द्वनरोप रे्तानंा, ‘माते’ म्हणून द्वतला जेव्हा ं वंिन करतो, त्यावळेीं वृिंावन 

एकिम तोंि द्वफरवतो;तेव्हा ं वसंुधरा स्वगत म्हणते, “काय पाद्वहलें  मी? िोळ्यातं तरंगणारा अश्रुझबिु 
लपद्ववण्यासाठीं वृिंावनानंीं तोंि द्वफरद्ववलें ! खास, वृिंावनािंें अंतःकरण पुरतें मेलें  नाहीं. त्यािंी ही 
राक्षसवृद्वत्त वरवरिी आहे. ते माझ्याकिे आद्वण माझ्या पतीच्या तोंिाकिे पहात नाहींत. कू्रर द्वनियािे शबि 
उच्चारतानंा ते रु्टक्या द्वगळतात. त्याचं्या पापण्या जलिीनें उर्ििंाप करतात. मर्ाशीं नाथाचं्या 
आवशेाकिे ते ििकून सािर दृष्टीनें पहात होते. आता ंनाथानंीं मला वंिन करतािं, त्याचं्या िोळ्यातं पाणी 
आलें . वृिंावन या एकाि अश्रूंत तुमच्या अन्यायाचं्या कोटी उजळून द्वनर्तील.” वृिंावनािें पाणी त्याि वळेीं 
वसंुधरेनें जोखलें  द्वन आपल्या स्वतःच्या शृगंारमंद्विरातं वृिंावनाच्या गळ्यातं हार र्ालावयािें द्वतनें कबूल 
केलें . पे्रक्षकानंाद्वह ह्ाि वेळीं समजून येतें कीं कच्चया काळजाच्या ह्ा खलपुरुषािा वसंुधरेपुढें फारसा 
द्वनभाव लागायिा नाहीं. 
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सहाव्या अंकातंला िौथा प्रवशे हा या नाटकातंला द्वशखर प्रवशे आहे. सबंध नाटकातंलें  कथानक 
केवळ ह्ा एका प्रवशेासाठीं नाटककारांनीं पद्वहल्यापासून बाधंीत आणलेलें  आहे. म्हणून हा प्रवशे 
गिक्याचं्या नेहेमींच्याि पद्धतीप्रमाणें वाजवीपेक्षा ंजास्त लाबंलिक असला, तरी द्ववलक्षण काव्यमय भाषा 
आद्वण प्रभावी युस्क्तवाि ह्ािंी त्यानंीं ह्ा प्रवशेातं परमोच्च सीमा गाठंलेली आहे. वसंुधरा आद्वण वृिंावन 
ह्ानंीं एकमेकावंर मात करण्यासाठीं जे तेजस्वी कोद्वटक्रम केले आहेत, ते पाहून पे्रक्षकािें िोळे अक्षरशः 
द्विपतात यातं मुळींि शकंा नाहीं. 

 
ईशं्वरावर असलेल्या आत्यंद्वतक द्वनष्ठेच्या सामर्थयावर वसंुधरेनें आपलें  पाद्वतव्रत्य कसोटीला 

लावावयािें ठरद्ववलेलें  असतें. ‘पाद्वतव्रत्य ही बायकाजंवळ ईश्वरी अंशािी ठेव आहे तेव्हा ंती साभंाळण्यािी 
सारी लाज त्याला! तेव्हा ंकोणत्याद्वह पद्वरस्स्थतींत ईश्वर माझ्या सहाय्यासाठीं अवतार रे्ईल!’ असें जेव्हा ं
वसंुधरा सागंते, तेव्हा ंवृिंावन द्वविारतो, ‘कोणता ईश्वर येथें येणार?’ तेव्हा ंवसंुधरा तािकन् त्याला सागंते 
कीं, ‘वृिंावन, तुमच्या हृियातंला ईश्वर!’ त्याबरोबर वृंिावन कि खातो आद्वण ििकून स्वतःशीं म्हणतो, 
“हा, हृिया, वृिंावनाच्या हृिया, असें िरकंू नकोस! भीतीनें असें ििकंू नकोस!’ 

 
तथाद्वप, त्याि क्षणीं वृिंावनच्या हृियातंला परमेश्वर आपल्या अस्स्तत्वािें स्पंिन करंू लागतो. पुढें 

परमेश्वराच्या अद भतु आद्वण अतक्यु सामर्थयािें एवढें प्रभावी द्वित्र वसंुधरा वृिंावनाच्या िोळ्यासंमोर उभी 
करते, कीं त्यामुळें  तो ‘नाहीं, नाहीं’ म्हणत असतानंा वृिंावनाच्या शरीरातंल्या अणुरेणूतं परमेश्वरािा संिार 
होतो आद्वण त्यामुळें  अखेर तो द्वतिा हात धरण्याऐवजीं द्वतिे ‘माते’ म्हणून एकिम पाय धरतो द्वन पद्वतव्रते, 
हाि तुिंा ‘पुण्यप्रभाव!’ असें मान्य करतो. पे्रक्षकाचं्या काळजानंा हात र्ालणारें जबरिस्त नाट्य ह्ा 
र्टनेंत आहे ह्ातं शकंा नाहीं. 

 
तथाद्वप, ही र्टना र्िल्यानंतर आपण िीनाराच्या जागीं केतनाला आणण्यािी व्यवस्था केली होती 

द्वन केतनच्या जागीं एक मेलेलें  मूल आणून ठेवलें  होतें असा जो ईश्वर खुलासा करतो अन् वसंुधरा-
काझलिीिे जीवतं िीनार केतन त्याचं्या स्वाधीन करतो, तो सवु प्रकार हास्यास्पि आहे. काझलिीला 
आपल्या हातातंलें  मूल हें आपलें  मूल नसून तें कोणािें तरी एक मेलेलें  मूल आहे, हें शवेटपयंत उमगूं नये, 
स्मशानातं जळत्या द्वितेच्या प्रकाशातंद्वह त्यािा िेहरा द्वतला ओळखता ं येऊं नये, अगिीं त्यािें िुबंन 
रे्तानंाद्वह त्याच्या ओठािा स्पश ुद्वतला समजंू नये ही गोष्ट पराकाष्ठेिी अशक्य वाटते. द्वशवाय ईश्वरानें तरी हें 
मेलेलें  मूल कोठून पैिा केलें  होतें हा प्रश्नि आहे. त्यानें तें काहंीं िोरून आणलेलें  नसावें. कोणाकिून तरी 
मागून आणलेलें  असावें. पण स्वतःिें मूल िुस्याला काहंीं काळ वापरण्यासाठीं िेणारे ते आईबाप म्हणजे 
अजबि असावते! 

 
ह्ा नाटकामध्यें अगिीं शवेटपयंत काळािा द्वन वेळेिा द्वविार न करता ं द्ववनोिी पात्रानंीं जो 

धागंिझधगा र्ातलेला आहे, तो तापिायक वाटतो. हे द्ववनोिी प्रवशे द्वलद्वहतानंा द्वकत्येक द्वठकाणीं रिनेच्या 
दृष्टीनें तर इतक्या ढोबळ िुका िंाल्या आहेत कीं काहंीं द्वविारंू नका. उिाहरणाथु, िुस्या अंकातंला 
पद्वहला प्रवशे घ्या. िाद्वमनी र्रातं एकटी बसलेली असते. द्वतला वाटतें आपला नवरा सुिाम बाहेर गेलेला 
असतो. पण तो र्रातंल्या र्रातं एका पेटा्यातं ििून बसलेला असतो. वस्तुतः, िाद्वमनीनें र्राच्या िारािी 
किी आंतून लावलेली असली पाद्वहजे. असें असता ंनूपुर िार उर्िून – कसा तें कोणास ठाऊक – आंत 
येतो. त्यानंतर िरवाजावर िार वेळा ंथाप वाजते. ही थाप कोण वाजवतें? सुिाम तर र्रातंि आहे. ती थाप 
ऐकून िाद्वमनी र्ाबरते? द्वतला वाटतें आपला नवरा आला. आद्वण ती नूपुरला पेटा्यातं लपावयाला सागंून 
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बाहेर किी काढायला जाते! पेटा्यातं नूपुर द्वन सुिाम ह्ािंी गाठ पिते. नंतर नूपुर द्वनरू्न जातो – 
कोणत्या िारानें कोणास ठाऊक! िाद्वमनी िारापयंत जाऊन परत येते तों द्वतला सुिाम द्विसतो. पण सुिाम 
बाहेर गेला हें जर द्वतला ठाऊक होतें, तर सुिाम र्रातं आला कोठून आद्वण केव्हा ंह्ाबद्दल ती िुकून त्याला 
अक्षरानें द्वविारीत नाहीं. हा प्रवशे वािकानंीं मुद्दाम वािून पहावा. म्हणजे त्यातं पात्रप्रवशेािा केवढा र्ोटाळा 
िंाला आहे हें त्याचं्या लक्षातं येईल. 

 
पािंव्या अंकातंल्या द्वतस्या प्रवशेातंला अस्ग्नद्विव्यािा द्ववनोि हा तर अत्यंत औद्वित्यशून्य द्वन 

हास्यास्पि आहे. कोणतीही नाटक मंिळी तो प्रवशे करीत नाहीं म्हणूनि गिक्यािंी शोभा शाबतू राद्वहली 
आहे. नूपुर आद्वण कंकण ह्ानंीं केलेल्या झकद्वकणीच्या द्वप्रयाराधनेंतून गिक्यानंीं द्वनमाण केलेला द्ववनोि 
िमत्कृद्वतपूण ुअसला, तरी या नाटकामध्यें तो सवुस्वीं द्ववसंगत आहे. 

 
स्फुट काव्यातं अनेक अद भतु िमत्कार केलेल्या ‘गोझविाग्रजा’ं च्या प्रद्वतभेिें तेज ह्ा नाटकातं का ं

लोपावें हें कळत नाहीं. नाटकातंलीं पिें गिक्यानंा मुळीं कधीं साधलींि नाहींत. ‘पुण्यप्रभावा’ं तली त्यािंीं 
बहुतेक सारीं पिें रुक्ष आद्वण िुबोध आहेत. ‘वाजद्वव रे बाळा वले्हाळा,’ ‘नाित ना गगनातं नाथा’ ‘बोल 
द्वब्रजलाला रे,’ ‘द्वनज बाळा रे गाणें गाते आई’, ‘नीज गुणी बाळ िंणीं’, आद्वण ‘द्वनरोप द्यावा आता ंबाळा’ 
एवढीं सहा पिें काव्य म्हणून गिक्याचं्या कीतीला शोभण्याइतकीं सुिर आहेत. पण नाटकातंलीं गाणीं 
म्हणून तीं कधींि लोकद्वप्रय होऊं शकलीं नाहींत. 

 
पण ह्ा नाटकातं िोन गाणीं अशीं आहेत कीं जीं गिक्यानंीं स्वतः रिलेलीं नाहींत आद्वण जीं 

जवळ जवळ गद्यासारखीं म्हटलीं जातात – तीं ह्ा नाटकातंल्या बाकीच्या सा्या काव्यावर मात करून 
जातात. िवर्थया अंकातंल्या पािंव्या प्रवशेातं वृिंावन िीनाराला मारण्यापूवी वसंुधरा िाद्वमनीला 
(काझलिीला) ‘अद्वभमन्यिूें गाणें’ म्हणावयाला सागंते. आद्वण िीनाराच्या पोटातं वृिंावन प्रत्यक्ष कट्यार 
खुपसतो, तेव्हा ंस्वतः वसंुधरा ‘द्वशवलीलामृता’ंतला रुद्राध्यायािा पाठ म्हणते. ह्ा अद्वभमन्यचू्या गाण्यानें द्वन 
रुद्राध्यायाच्या पाठानें िीनाराच्या मृत्यचू्या र्टनेला जो काहंीं करुणरसािा द्ववलक्षण उठाव द्वमळतो त्यािें 
वणनु करावयाला मजजवळ शबि नाहींत. सारा प्रवशेिा प्रवशे काव्यातं द्ववरर्ळून जातो. 

 
कथानकाच्या आद्वण रिनेच्या दृष्टीनें ‘पुण्यप्रभाव’ नाटकातं जे अनेक िोष आहेत, त्यािें आतापंयंत 

द्विग्िशनु केलें . आकाराच्या दृष्टीनें हें नाटक अद्वतशय बेिौल आहे. आटोपशीरपणा आद्वण बाधेंसूिपणा या 
नाटकातं कोठें औषधाला पहावयाला द्वमळणार नाहीं. एवढें असूनद्वह प्रयोगाच्या दृष्टीनें हें नाटक कमालींिे 
प्रभावी आहे आद्वण एका काळीं महाराष्ट्रातं ह्ा नाटकानें लोकद्वप्रयतेिा उच्चाकं गाठंला होता ह्ातं काय 
शकंा? मी जेव्हा ं हें नाटक प्रथम पाद्वहलें , तेव्हा ं त्याच्या वैभवानें मािें िोळे द्विपून गेले होते. आद्वण मी 
िेहभान द्ववसरून गेलों होतो. ‘पुण्यप्रभावा’च्या ह्ा यशािें रहस्य काय?  

 
ईश्वरािें आस्स्तक्य आद्वण द्वस्त्रयािंें पाद्वतव्रत्य हे भारतीय संस्कृतीिे िोन प्राणझबिु आहेत. आपल्या 

पाद्वतव्रत्याच्या संरक्षणासाठीं स्वतःच्या, पुत्राच्या अन् पतीच्या प्राणावंर पाणी सोिावयाला द्वसद्ध होणारी स्त्री 
ही भारतीय संस्कृतीमध्यें आिश ु स्त्री मानलेली आहे. परमेश्वर हा पद्वतव्रतेिा पाद्वठराखा असल्यानें तो 
ऐनवळेीं कोणत्या ना कोणत्या तरी रीतीनें प्रकट होऊन द्वतच्या पाद्वतव्रत्यािें रक्षण करतो अशीं अनेक 
उिाहरणें ‘महाभारता’ंत आद्वण ‘रामायणा’ंत आढळतात. भारतीय संस्कृतीिा गाभा असलेला असा 
‘पद्वतव्रतेिा पुण्यप्रभाव’ हा द्ववषय ह्ा नाटकासाठीं द्वनविून गिक्यानंीं त्यािें अधे यश आधींि झजकून 
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ठेवलेलें  आहे. बुद्वद्धवािाच्या कसोटीला अथाति हें नाटक उतरणार नाहीं आद्वण त्या दृष्टीनें तें कोणीं बरंू्द्वह 
नये. या जगातं ईश्वर आहे, भक्तािंी लाज राखण्यासाठीं तो ऐन वळेीं धावंनू येतो आद्वण नरपशूनंा 
नारायणस्वरूपी करतो, ह्ा गोष्टींवर ज्यािंा द्ववश्वास आहे. त्याचं्याि मनावर ह्ा नाटकािा पद्वरणाम होईल. 
बहुसंख्य झहिुसमाज ह्ाि मनोवृत्तीिा असल्यानें ह्ा नाटकानें त्याचं्या काळजाला हात र्ालावा, हें 
साहद्वजकि होतें. 

 
भारतीय स्त्री, भारतीय जीवन आद्वण भारतीय संस्कृद्वत ह्ाचं्याबद्दल गिक्यानंा वाटणारा अपरंपार 

द्वजव्हाळा त्याचं्या रसवतंीच्या कारंजातूंन उिबंळणा्या पाद्ववरयाच्या अन् मागंल्याच्या धारातूंन ह्ा 
नाटकातंल्या वाक्यावाक्यातूंन आद्वण पानापंानातूंन झशपिलेला असल्यानें त्याच्या स्वगीय पद्वरमळानें हें 
नाटक आरंभापासून अखेरपयंत िरवळून गेलेलें  आहे. या नाटकातं गिक्याचं्या वाग्वैभवािा प्रकट 
िंालेला द्विमाख अक्षरशः िोळे द्विपवणारा आहे. उपद्वनषिातंील मंत्राशंीं ज्यािंी तुलना होऊं शकेल अशा 
अनेक सुभाद्वषतािंा सुगंधी सिा ह्ा नाटकातं सवुत्र सािंलेला आहे. 

 
पुराणातंले वेंिक द्वन समपुक िाखले योग्य प्रसंगीं हळुवार काव्यंमय भाषेंत कसे द्यावयािे आद्वण 

पे्रक्षकाचं्या काळजानंा कसा स्पश ुकरावयािा ह्ा कलेंत गिक्यािंा हात धरणारा लेखक आजतागायत 
मराठी भाषेंत िंालेला नाहीं. द्वतस्या अंकातंल्या सातव्या प्रवशेातं वसंुधरा िीनाराशीं बोलत आहे, ते द्वतिे 
काव्यमय बोल ऐका : “राधेसाठीं गोकुळींिा कान्हा लहानािा मोठा आद्वण मोठ्यािा लहान िंाला. 
द्रौपिीसाठीं त्यानें अदृश्य रूपानें उभे राहून द्वतिी लाज राखली. बाळा, त्या द्वभन्न पे्रमािी आज एका 
मातृपे्रमातं द्वमळवणी करून कृष्ट्णासारखा माझ्या धावंण्या धावंशील ना? अहाहा, अशी मूठ वळवलीस? 
एकाएकीं िेवानें का तुझ्या मनातं ही पे्ररणा केली? भरसभेंत िुःशासनानें पिर ओढल्याबरोबर भीमसेनानंीं 
िंशसहस्त्र नागाचं्या बळानें वळद्ववलेल्या वज्रमुष्टीकिे पाहून द्रौपिीिेवीला वाटला नसेल एवढा धीर तुझ्या 
गोद्वजरवाण्या बाळमुठीनें माझ्या हृियातं िाटला आहे.” 

 
वृिंावनानें िीनाराला ठार मारल्यानंतर वसंुधरेनें आपल्यासमोर जे उद्गार काढले आहेत, ते वािा 

: “आपल्या पे्रमािी - माझ्या उज्ज्वल शीलािी साक्ष िेण्यासाठीं - तुमच्या नावंािी िाही द्वफरद्ववण्यासाठीं 
आपल्या पद्वहल्या प्रीतीिा साक्षीिार िेवाच्या िरबारीं द्वनरू्न गेला. आईच्या अब्रसूाठीं आपला द्विमणा द्वशपाई 
लढता ंलढता ंगारि िंाला! संसाराच्या सारीपटातंला पे्रमािा पद्वहला िाव िेव गजाननाला द्विला. िेवािें 
िेणें िेवार्रीं पावतें िंालें . जि जगािा िेह मात्र िीनार मेला. िेवािा आत्मस्वरूप िीनार या पाळण्यातं 
खेळत आहे.” 

 
शवेटच्या अंकातंल्या अखेरच्या प्रवशेातं तर गिक्याचं्या रसवतंीला अस्ग्नपुष्ट्पािंा बहार आलेला 

होता. वसंुधरेच्या तोंिून स्त्रीजातीच्या महात्म्यािें जें अमर उपद्वनषद प्रकट िंालेलें  आहे, तें प्रत्येक पुरुषानें 
मुखोद्गत केलें  पाद्वहजे. “वृिंावन, मातृरूपानें तुम्हालंा जन्म िेणा्या, पत्नीरूपानें तुमिी जन्मािी सोबतीण 
होणा्या, कन्यारूपानें तुमच्या उिरीं जन्म रे्णा्या-तुमच्या आयुष्ट्यातंल्या द्वतन्ही अवस्थांत तुम्हालंा 
कोवळ्या पे्रमािी साक्ष पटवनू पुत्र, पद्वत आद्वण द्वपता ह्ा िढत्या पिवींना नेणा्या स्त्रीजातीिी झकमत इतकी 
कमी समजूं नका! द्ववश्वातंल्या पे्रमाच्या, मागंल्याच्या, कोमलतेच्या, सौंियाच्या आद्वण पाद्ववरयाच्या सारभतू 
सवुस्वािी स्त्री ही एकरूप द्ववजयपताका आहे. स्त्रीनें तेजाला कोमलतेिी जोि द्विली आहे आद्वण स्त्रीनें 
सत्यावर सौंियािा साज िढद्ववलेला आहे. द्वस्त्रयासंाठी पवुत समुद्राच्या पाठीवर नािले आहेत. साक्षात् 
परमेश्वरानें द्वस्त्रयासंाठीं स्त्रीरूप रे्तलेलें  आहे. वृिंावन, भक्त-भगवतंाच्या उच्चतम भावनािंा स्त्रीच्या ठायीं 
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प्रीद्वतसंगम िंालेला आहे. एका स्त्रीिेहातं पुरुष आद्वण परमेश्वर आपापल्या उत्कट गुणाचं्या एकरूपानें वास 
करतात. पुरुष परमेश्वरािी कीर्मत आहे; पण स्त्री परमेश्वरािी मूर्मत आहे!” 

 
असले अमृतानें ओथंबलेले द्वन भावनेनें रसरसलेले संवाि गिकरी द्वलहंू शकतात म्हणून त्यािें 

इतर िोष द्ववसरून पे्रक्षक त्याचं्या पायावंर लोटागंणें र्ालतात. 
 
नुसत्या एकाद्या शबिानें, वाक्यानें झकवा कृतीनें अद भतु नाट्य द्वनमाण करण्यािें वा संवािानंा 

एकिम कलाटणी िेण्यािें द्ववलक्षण सामर्थयु गिक्याचं्या वाणींत आहे. हीं िोनि उिाहरणें पहा. 
 
काललदी : बायको म्हणजे पायािंी िासी! 
 
वृंदावन : मग द्वतनें बाहेरच्या र्िामोिी करण्यािें कारण नाहीं. पायापंुरतें. पाद्वहलें  म्हणजे िंालें ! 
 
काललदी : (त्यािे पाय पकिून) आद्वण म्हणूनि हें पाऊल मी कधींद्वह वाकंिें पिंू िेणार नाहीं. अशी 

द्वमठी र्ालून बसेन. 
 
त्याबरोबर सा्या नाटकगृहातूंन टाळ्यािंा प्रििं किकिाट होतो. 
 
शवेटच्या प्रवशेातं– 
 
वसंुधरा : वृिंावन कबलू करा अगर न करा. तुमच्या हृियातंला ईश्वर आता ंजागा िंालेला आहे. 
 
वृंदावन : जागा िंाला असला तरी त्याला पायाखंालीं तुिवनू जमीनिोस्त करून टाकीन! 
 
वसंुधरा : आपलें  हृिय आपल्या स्वतःच्या पायानंीं केव्हादं्वह तुिवता ं येत नाहीं. भोंवतालीं 

पसरलेल्या वस्तुमात्रातंला ईश्वर एकाद्या पद्वततानें पायाखंालीं तुिवनू टाकला तरी त्याच्या हृियातंला 
ईश्वर द्वजवतं रहावा, म्हणून द्ववधात्यानें हृियािी उभारणी पायावंर केली आहे. 

 
सारे पे्रक्षक ह्ा द्वठकाणीं अक्षरशः कोलमिून पितात. आद्वण गिक्याचं्या नाट्यप्रद्वतभेच्या 

िंगिंगाटानें त्यािें िोळे द्विपून जातात. भाषेच्या असामान्य सामर्थयावर गिक्यानंीं नाट्यसृष्टींत 
एकापेक्षादं्वह एक द्ववलक्षण िमत्कार करून िाखद्ववले आद्वण मराठी नाटककारामंध्ये अभतूपूवु स्थान 
द्वमळद्ववलें . 

 
अनुप्रासािें मराठी भाषेंतलें  जें नवें वैद्वशष्ट्ट्य गिक्यानंीं आपल्या ‘पे्रमसंन्यासा’ंत प्रथम सुरू केलें  

होतें, तें पुण्यप्रभावातं भलत्याि थराला गेलें  होतें. ‘पे्रमसंन्यासा’ मधल्या जयंतािी मजल ‘द्वित्तभेिक द्वितेिें 
द्वित्र’, ‘मेलेले मनोरथ’ ‘पे्रमािे पे्रतप्राय प्रलाप’, ‘करपलेल्या कल्पना’, ‘मुक्या मनाच्या मातींत द्वमसळलेल्या 
महत्त्वाकाकं्षा’ येथपयंत जाऊन पोहोंिली होती. पण ‘पुण्यप्रभावा’ंत द्वतनें आणखी पुढिा पिा गाठंला. 
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ईश्वर : द्ववश्ववैभवािी वैजयंती ल्मीविभासारख्या लोकैक पुरुषाच्या कंठीं पिली तर द्वतच्याकिे 
आशनेें पहाणा्या भणगंानें आपल्या द्वभकारी भाग्यिेवतेला बोल लावावा. आकाशातूंन उतरलेल्या द्वहमवतंीनें 
फुलत्या फुलाच्या हृियातं ठाव रे्तल्याबद्दल जद्वमनीशीं जखिलेल्या िगिानें िुिैवाला िोष िेत बसावें. 

 
वृंदावन : (१) िुंळिुंळत्या िं्याच्या नाजुक िंरणीनें काळ्याकद्वभन्न कड्यालाद्वह कंगोरा पितो. 

(२) संसारातंली सुरेल सतार मािंीवर बसद्ववली, ्ातीवर ठसद्ववली, हृियाशीं हंसवली तरी द्वतच्या 
द्वजवाच्या तारा द्वपळून काढल्यावािून मनासारखे सूर द्वनर्त नाहींत ते नाहींत. (३) पद्वतव्रते, हा तुिंा 
पुण्यप्रभाव. पद्वतव्रतािंी पुण्याई पातकी पुरुषालाद्वह परमेश्वराच्या पिवीला पोहोंिद्ववते आद्वण नरपशूला 
नारायणस्वरूप करते. पद्वतव्रतेच्या पुण्याईपुढें पाप पागंळें  पिून द्वतच्या पायाशीं अशी लोळण रे्तें. 

 
गिक्यानंतर अनुप्रास हा वाङ्मयीन अलंकार तेवढ्या रुबाबानें मराठी भाषेंत कोणालाि वापरता ं

आला नाहीं. ज्यानंीं तो वापरण्यािा प्रयत्न केला त्याचं्या तो द्वशवधनुष्ट्यासारखा गळ्यातंि आला. 
 
१९१४ सालीं केव्हातंरी गिकरी हे मालवणिा झसधुिुग ुपाहण्याकद्वरता ंगेले होते. त्या द्वकल्ल्याच्या 

तटावरून ते झहित असता ंएका बुरुजावर ते थाबंले आद्वण तेथून खवळलेल्या समुद्रािा द्ववलक्षण रोमहषुक 
िेखावा त्यानंीं पाद्वहला. त्याि क्षणीं ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या नािंीिी द्वन पद्वहल्या प्रवशेािी कल्पना त्याचं्या 
मनातं एकिम द्ववजेसारखी लखाकून गेली. झसधुिुगाच्या उसळत्या लाटावंर मराठी द्वरयासतीभोंवतीं 
जागत्या िोळ्यानंीं पहारा करीत असलेल्या पािं िेवी द्वशवनेरीच्या बाळाला द्वनजवण्यासाठीं ‘पाळणा’ गात 
आहेत, ह्ा नािंीनें, नाटकाला सुरुवात करावयािी द्वन नंतर समुद्रातं बुिणा्या तुळशीला वािंद्ववण्यासाठीं 
संभाजी राजे झसधुिुगाच्या बुरुजावरून उिी मारीत आहेत या प्रवशेानें नाटकाला सुरुवात करावयािी. त्या 
प्रवशेामधलीं काहंीं वाक्यें तेथल्या तेथेंि र्ाईर्ाईनें कागिावर द्वटपून त्यानंीं त्या नाटकाच्या लेखनािा 
मुहूतुद्वह करून टाकला. ही हकीगत स्वतः गिक्यानंीं मला १९१५ मध्यें केव्हातंरी सादं्वगतली. 

 
त्यावळेीं ‘पािं िेवींिा पाळणा’ त्यानंीं द्वलद्वहलासुद्धा ंहोता. मला तें नावंि मोठें रोमहषकु वाटलें . 

म्हणून त्यासंबंधीं मी त्यानंा द्वविारलें . तेव्हा ंते म्हणाले, “हरएक द्वरयासतीच्या राखणीसाठीं कोणतें तरी एक 
िैवत जागृत असतें. इंग्लंिभोंवतीं सेंट जॉजु, स्कॉटलंिभोंवतीं सेंट ॲण्यू ज आद्वण आयलंिभोंवती सेंट 
पॅद्वरक. त्याप्रमाणें तुळजापूरिी तुळाई, सातारिी मंगळाई, प्रतापगिािी भवानी आई, पुण्यािी पवुती आद्वण 
पारािी वरिायी अशा पािं िेवी मराठेशाहीच्या संरक्षक होत्या अशी मािंी भावना आहे.” 

 
तथाद्वप, ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या प्रत्यक्ष लेखनास त्यानंीं पुढें िोन वषांनीं सुरुवात केली. कारण, 

तोंपयंत त्या नाटकािें कथानक संपूणुपणें द्वशजून त्याचं्या िोक्यातं तयार होत होतें. यादं्वत्रक जगातं 
ज्याप्रमाणें एकाद्या यंत्रािे सवु बारीकसारीक र्टक आधीं तयार केले जातात आद्वण मग ते एकत्र भराभर 
जोिून पूणावस्थेंत तें यंत्र तयार करण्यातं येतें, तशा त्हेनें गिकरी आपली कलाकृद्वत तयार करीत असत. 
एखािें नाटक द्वलद्वहण्यािा त्यानंीं द्वनधार केला, म्हणजे तें नाटक संपूणपुणें त्याचं्या िोक्यातं 
द्वशजल्याखेरीज आद्वण त्यािे सवु आराखिे आद्वण नकाश े Blue prints कागिावर काढून तयार 
िंाल्याखेरीज ते प्रत्यक्ष लेखनास आरंभ करीत नसत. 

 
त्या नाटकातंले अनेक संवाि, त्यामधल्या कोट्या, सुभाद्वषतें, टाळ्यािंीं वाक्यें हीं सवु त्यानंीं 

आधींि कागिावर नोंिून ठेवलेलीं असत. त्यामुळें  प्रत्यक्ष लेखनाला ते वाटेल त्या अंकापासून झकवा 
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त्यातंल्या कोणत्याही प्रवेशापासून सुरुवात करीत. उिाहरणाथु, ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या शवेटच्या 
अंकािा पािंवा म्हणजे शवेटिा प्रवशे त्यानंीं २३ जून १९१६ रोजीं सायंकाळीं मंुबई येथें द्वलद्वहला. त्याि 
अंकातंले पद्वहले िार प्रवशे त्यानंीं ८ द्वन १॰ सप्टेंबर १९१६ रोजीं पुणें येथें द्वलद्वहले. त्यानंतर पद्वहल्या 
अंकातंला पद्वहला प्रवशे ५ नोव्हेंबर १९१६ रोजीं नाद्वशक येथें आद्वण िुसरा प्रवशे ७ जानेवारी १९१७ रोजीं 
जळगावं येथें त्यानंीं द्वलद्वहला. असें हें गिक्याचं्या नाट्यलेखनािें द्ववद्वक्षप्त त्रागंिें होतें. शवेटिा अंक 
पद्वहल्यानें द्वलहावयािा अन् पद्वहला अंक शवेटून द्वलहावयािा, असला ‘आधीं कळस मग पाया रे’ िमत्कार 
केवळ मराठी वाङ्मयातंि नव्हे तर माझ्या माद्वहतीप्रमाणें जगाच्या वाङ्मयातं िुस्या कोणत्याद्वह 
नाटककारानें केला असेल असें मला नाहीं वाटत. 

 
‘राजसंन्यास’ नाटकातंील मूळ पुस्तकाच्या प्रारंभीं अकरा पानािंा जो मजकूर जोिलेला आहे तो 

गिक्यानंीं द्वलहून ठेवलेल्या द्वटपणावंरून मीि तयार केलेला आहे. ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या अपूणु 
भागातंील काहंीं मुख्य प्रवशेािंी साधारण कल्पना या मथळ्याखालीं जो पािं प्रवशेािंा स्थूलमानानें साराशं 
द्विलेला आहे तो मात्र मी स्वतः माझ्या आठवणींवरून त्यावळेीं तयार केलेला आहे. द्वनरद्वनराळ्या वळेीं ह्ा 
नाटकामधल्या संकस्ल्पत प्रवशेाबद्दल गिकरी आपल्या द्वनकटवती द्वमत्रांजवळ बोलत असत. त्यातंला 
जेवढा भाग मला आठवला तेवढा मी त्यातं समाद्ववष्ट केलेला आहे. 

 
एकािा पूल झकवा इमारत बाधंण्यापूवी स्थापत्यशास्त्रज्ञ ज्याप्रमाणें शेंकिो आराखिे तयार करतो, 

त्याप्रमाणें नाटकातंील कथानकािी मािंणी करतानंा त्यातंील पात्राचं्या स्वभावािे प्राकृद्वतक भेिाभेि आद्वण 
त्यामधील द्वनरद्वनराळ्या र्टनािंा कायुकारणभाव द्वनद्वित करतानंा गिकरी द्वकती सू्म त्हेने द्वनरद्वनराळ्या 
योजना आंखीत असत, तें त्यानंीं द्वलहून ठेवलेल्या ह्ा त्रोटक द्वटपणावंरून कोणाच्याद्वह लक्षातं येईल. 
नाट्यलेखनािी ही शास्त्रीय दृद्वष्ट त्यानंा मोल्टन ह्ा सुप्रद्वसद्ध आंग्ल नाट्यटीकाकाराच्या गं्रथावरून आलेली 
असावी. आम्ही कॉलेजमध्यें असतानंा शके्सपीअरिा अद्वधकारी टीकाकार म्हणून मोल्टनिें नावं सवुतोमुखी 
होतें. गिक्यानंीं मोल्टन अद्वतशय काळजीपूवुक वािलेला होता, आद्वण त्यामुळें  नाट्यरिनेिे मूलभतू 
द्वसद्धातं त्यानंा िागंलेि अवगत होते. मोल्टनने र्ालून द्विलेल्या नाट्यपरीक्षणाच्या अनुमान पद्धती 
(Inductive Method) िाद्वह त्यानंीं िागंलाि अायास केलेला होता, हें मला प्रत्यक्ष माहीत आहे. मोल्टननें 
द्ववशि केलेल्या शके्सपीअरच्या नाट्यतंत्रािा जास्तींत जास्त उपयोग आपल्या ‘राजसंन्यास’ मध्यें 
करावयािा असें गिक्यानंीं आपल्या मनाशीं ठरद्ववलेलें  होतें. त्यामुळें  िंालें  काय तर त्या नाटकािें लेखन 
एकिा ं जें रेंगाळत पिलें  तें पिलेंि. मरण्यापूवी त्यािंा शवेटिा द्वविार हा ‘राजसंन्यास’ पूणु 
करण्यासंबंधींिाि होता. ‘भावबधंना’िा शवेटिा प्रवेश द्वलहून िंाल्यानंतर त्यानंीं आपल्या लेखकाला 
सादं्वगतलें  की, ‘उद्यापंासून आपण ‘राजसंन्यास’ च्या लेखनाला प्रारंभ करंू या.’ पण िुिैवाने ती ‘उद्या’ं 
कधींि उगवली नाहीं. आद्वण ‘राजसंन्यास’ िा संगमरवरी ‘ताजमहाल’ तसाि अपूण ुराद्वहला. 

 
‘राजसंन्यास’ ही काहंीं तरी एक अभतूपूवु कलाकृद्वत द्वनमाण करावयािी असें गिक्यािंें 

सुवणसु्वप्न होतें. त्या नाटकामध्यें एकापेक्षादं्वह एक द्ववद्वित्र र्टना द्वनमाण करावयािें त्यानंीं ठरद्ववलें  होतें. 
त्यानंीं मला सादं्वगतलेली एक कल्पना ह्ा द्वठकाणीं आठवते. थोरले आबासाहेब (म्हणजे राजे द्वशवाजी) 
कसे होते अशी बाळराजे शाहू ह्ानंा द्वजज्ञासा होती. तेव्हा ं औरंगिेंबाच्या िरबारातं राणी येसूबाई द्वन 
शाहूराजे बसले असतानंा औरंगिेंबानें त्याच्या एरव्हीच्या स्वभावाला न शोभेल असें काहंीं औिायािें कृत्य 
केलें . त्यावळेीं राणी येसूबाई बाळराजे शाहू ह्ानंा सागंतात, “असे होते आबासाहेब!” औरंगिेंबाच्या ठायीं 



 

अनुक्रम 

द्वशवाजीमहाराजाचं्या व्यस्क्तमत्त्वािा भास उत्पन्न करून िाखवायिा असला धािसी िमत्कार 
गिक्याखंेरीज कोण करणार?  

 
१९१५ च्या मेमध्यें लो. द्वटळकािंें ‘गीतारहस्य’ पुण्यातं प्रथम प्रद्वसद्ध िंालें . त्यािी एक प्रत द्ववकत 

रे्ऊन आद्वण ती काखोटीला मारून एकाद्या द्वशष्टासारखा मी गिक्याचं्या र्रीं गेलों. गिक्यानंीं माझ्या 
हातून तो गं्रथ रे्ऊन त्यािी प्रस्तावना र्ाईर्ाईनें िाळली. आद्वण हळहळल्यासारख्या स्वरातं ते उद्गारले, 
“अरेरे, द्वटळकानंीं आमिी एक कल्पना िोरली!” तेव्हा ंमला आियािा धक्का बसला. मी म्हणालो, “असें 
काय बोलता?ं ” तेव्हा ं त्यानंी द्वटळकाचं्या प्रस्तावनेमधल्या शवेटच्या प्या्यातंलें  पद्वहलें  वाक्य मला वािून 
िाखद्ववलें . “प्रस्तावना संपली. आता ंज्या द्ववषयाच्या द्वविारातं आज पुष्ट्कळ वष ेर्ालद्ववलीं व ज्याच्या द्वनत्य 
सहवासानें व झितनानें मनािें समाधान होऊन आनंि होत गेला, तो द्ववषय गं्रथरूपानें हाताद्वनराळा होणार 
म्हणून वाईट वाटत असलें  तरी –”आद्वण मला म्हणाले, “राजसंन्यासच्या, प्रस्तावनेमध्यें अगिीं हाि, हाि 
द्वविार ह्ाि भाषेमध्यें मी मािंणार होतों. पण आता ंकाहंीं तो द्वविार मला द्वलद्वहता ं येणार नाहीं. नाहींतर 
द्वटळकािंी कल्पना मी िोरली असा माझ्यावर आरोप यावयािा!” “म्हणून, तुम्हीि त्याचं्यावर िोरीिा 
आरोप करता ंकीं काय? ” मी हंसत म्हणालों. 

 
‘राजसंन्यास’ च्या द्वविारातं गिकरी द्वकती व्यग्र असत ह्ािें आणखी एक उिाहरण त्यानंीं मला जें 

सादं्वगतलें  तें सागंतों. ते म्हणाले, “पुष्ट्कळिा ंमी माझ्या मािीच्या मोकळ्या भागातूंन ‘राजसंन्यास’ िा द्वविार 
करीत फे्या मारीत असतो. अशा वळेीं मािंी एवढी तंद्री लागते कीं समोरून प्रत्यक्ष आबासाहेब (द्वशवाजी) 
येताहेत असा मला भास होतो. आद्वण त्याचं्या अंगाला आपलें  अंग लागूं नये म्हणून मी अंग िोरून बाजूला 
होतों द्वन त्यानंा वाट िेतों.” 

 
गिक्यािंी वैद्वशष्ट्ट्यपूणु भाषा हें त्याचं्या सवुि नाटकािें सौंियु द्वन सामर्थयु आहे. पण त्याचं्या सवु 

नाटकातं ‘राजसंन्यास’ मधली जोमिार मराठमोळ्या र्ाटािी आद्वण बालेर्ाटी थाटािी शाद्वहरी भाषा 
म्हणजे मराठी भाषेला एक भावभेटीिें अहेव लेणें होय. ही भाषा कमावण्यासाठीं त्यानंीं सा्या द्वशवकालीन 
बखरी, पत्रें आद्वण वाङ्मय अक्षरशः मुखोद्गत करून टाकलें  होतें. आद्वण ती भाषा प्रत्यक्षातं कशी वापरतां 
येते हें पाहण्यासाठीं त्यानंीं ‘कृष्ट्णा काठंीं कंुिल’ हें शाद्वहरी काव्य द्वलद्वहण्यािा प्रयोगद्वह पण केला होता. 

 
‘राजसंन्यास’ नाटकासारखी त्यािी ‘अपुणपद्वत्रका’ द्वह पण अद भतु होती. तें नाटक त्यानंीं कोणाला 

अपुण केलें  असावें बरें? आपलें  ‘तोि-हीं-माळ’ हें संकस्ल्पत नाटक ज्याप्रमाणें त्यानंीं ‘केवड्याच्या बनातं 
ििलेल्या नाद्वगणीला’ अपुण करावयािें ठरद्ववलें  होतें, त्याप्रमाणें ‘राजसंन्यास’ हें नाटक श्रीद्वशवरायाचं्या 
जळत्या द्वितेंत उिी मारणा्या त्याचं्या आवित्या ‘मोत्या’ कुरयाला अपुण करण्यािी त्यािंी इच््ा होती. 
त्या ‘अपुणपत्रकें ’त ते द्वलद्वहतात, “(द्वशव) प्रभिूें शुभावसान िंाल्याबरोबर त्या मुक्या इमानानेंद्वह त्यानंा 
स्वगापयंत सोबत केली. आज रायगिावर त्यािी भाग्यशाली समाद्वध राजाचं्या शजेारीं मािंीला मािंी लावनू 
बसलेली द्वतन्ही लोक िोळ्यानंीं पाहात आहेत. त्या समाधीवर त्या ितुष्ट्पाि पशूिी पूजा बाधंण्यासाठीं 
नरिेहािा नसता अद्वभमान सोिून माझ्या या ‘राजसंन्यासा’च्या पामर बोलािंी – िोंगरपठारीवरच्या या 
रासवट रानफुलािंी पाखंरण करून ठेवीत आहें.” 

 
एकिा ं गिकरी ‘राजसंन्यासा’ंतल्या पद्वहल्या अंकातंला पद्वहला प्रवशे वािून िाखवीत होते. 

ऐकणारातं िोरे्द्वतरे् होते. त्यातं मी एक होतों. एवढ्यातं खालून अच्युतराव कोल्हटकरािंी हाकं आली. 
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गिकरी लगबगीनें द्वजन्याजवळ गेले आद्वण वरून म्हणाले, “आमिा द्वजना अरंुि आहे. जरा जपून या!” 
तेव्हा ंअच्युतराव द्वजना िढता ंिढता ंखालूनि ओरिले, “Narrow is the way that leads to heaven!” 
(स्वगािी वाट अरंुिि असते.) नंतर अच्युतराव वर आले. बसले. तेव्हा ं गिकरी म्हणाले, “Now it is 
heaven.” (तुम्ही आल्यानें आता ंहा स्वग ुिंाला!) उभय महापुरुषािंी एवढी द्ववनोिी सलामी िंाल्यानंतर 
गिकरी म्हणाले, “बरे, वळेेवर आलातं. मी ‘राजसंन्यास’ िा एक प्रवशे वािून िाखवतों.” गिक्यािंें 
वािन िालू असता ं अच्युतराव अगिीं मंत्रमुग्ध होऊन बसले होते. वािन संपतािं भावनाद्वववश स्वरातं 
अच्युतराव म्हणाले, “मी जर कधीं काळीं या मंुबई इलाख्यािा गव्हनुर िंालों तर प्रत्येक शाळेंत 
‘राजसंन्यास’ हें पाठ्यपुस्तक नेमीन!” 

 
‘राजसंन्यास’ नाटकातंल्या पद्वहल्या अंकािे िोन प्रवशे पूणु, द्वतसरा अधवुट, द्वतस्या अंकातंल्या 

पद्वहल्या प्रवशेातंलें  एकि गाणें आद्वण पािंव्या अंकातंले पािंद्वह प्रवेश पूणु असा एकंिर सिुसष्ट पानािंा 
्ापील मजकूर आहे. शवेटिा अंक ३९ पानािंा आहे. पद्वहले िार अंक पस्तीस पस्तीस पानािें धरले तर, 
सबधं नाटक गिक्यानंीं पूण ु केलें  असतें तर तें एकंिर ्ापील १८॰ पानािंें िंालें  असतें. म्हणजे 
गिक्याचं्या इतर नाटकापं्रमाणेंि तें वाजवीपेक्षा ंजास्त लाबं िंालें  असतें. 

 
‘राजसंन्यास’ हें एक तत्त्वप्रधान नाटक आहे. गिक्यानंीं आरंभींच्या द्वटपणातं द्वलहून ठेवलें  आहे 

कीं, It is a principle Play. The Principle to underlie the plot is that of राजसंन्यास which exactly 
would mean सावुजद्वनक मनुष्ट्य आद्वण खासगी मनुष्ट्य ह्ाचं्या लढ्यातं जसजशी जबाबिारी मोठी असेल 
तसतशी इच््ा मरत जाऊन कतुव्यमय रुक्ष आयुष्ट्य-द्वनद्वरच्् आयुष्ट्य-द्वनष्ट्काम द्वक्रया द्ववजद्वयनी व्हावयास 
पाद्वहजे. सवात्मक परमेश्वर द्वनर्मवकार आहे. राजा हें परमेश्वरािें जि दृष्टीला द्विसणारें स्थूल व व्यापकतम 
स्वरूप आहे. म्हणून राजा हा जगािा इच््ाद्ववरद्वहत उपभोगशून्य स्वामी आहे. “This theory to be clearly 
explained to संभाजी by साबाजी in the fourth scene of the first act, and to be actually practiced 
by येसूबाई in the next scene.” 

 
संभाजीच्या जीवनावर शवेटिा पििा पाितानंा त्याच्या पिात्तप्त अंतःकरणातूंन अखेरीला हेंि 

तत्त्वज्ञान बाहेर पितें, “राजा म्हणजे जगािा उपभोगशून्य स्वामी. राज्य-उपभोग म्हणजेि राजसंन्यास.” 
‘ह्ा संुिर तत्त्वािा प्रमाणबद्ध द्ववकास अपूण ु राजसंन्यासातं आढळत नाहीं. एवढेंि नव्हे तर संकस्ल्पत 
प्रवशेािीं जीं टािंणें राजसंन्यासाच्या आरंभीं आढळतात, त्यावंरूनद्वह प्रद्वतपाद्य द्ववषय स्पष्ट होईल अशा 
रीतीनें त्यानंीं नाटकािी आंखणी केली होती असें वाटत नाहीं’ अशा त्हेिी तक्रार श्री. द्वव. स. खािेंकर 
ह्ानंीं आपल्या ‘गिकरी’ ह्ा गं्रथातं केलेली आहे. ती त्यािंी तक्रार द्वकती खोटी आहे हें िाखद्ववण्यासाठीं 
‘राजसंन्यासा’ंतील तत्त्वज्ञानािा द्वनिेश त्यानंीं आपल्या ज्या टािंणातं केलेला आहे, तें मीं वर द्विलेलें  आहे. 
ह्ा तत्त्वज्ञानािें द्वनरूपण पद्वहल्या अंकाच्या िौर्थया प्रवशेातं साबाजी संभाजीला करतो आद्वण पुढच्या प्रवशेातं 
त्या तत्त्वज्ञानािें प्रात्यद्वक्षक येसूबाई आपल्या कृतीनें िाखवते अशी स्पष्ट योजना गिक्यानंीं आपल्या 
टािंणातं केलेली असतानंा, त्यानंीं ‘आपल्या टािंणातं तशी आंखणी केलेली नाहीं’ अशा त्हेिें खोटें 
द्ववधान खािेंकरानंीं ठोकून द्यावें ह्ािें आियु वाटतें. 

 
आग्रा हा ‘ताजमहाला’साठीं प्रद्वसद्ध आहे; पण त्याि आग््यामध्यें राधाियाळिी पथंानें अनेक 

वषांपासून एक संगमरवरी िगिािें प्रििं मंद्विर बाधंण्यािा प्रयत्न िालद्ववलेला आहे. ह्ा मंद्विरािें स्थापत्य 
द्वन द्वशल्प ह्ािंें सौंियु एवढें संुिर आहे कीं, त्याच्या झभतीवर, स्तंभावंर द्वन गवाक्षावंर प्रकट िंालेल्या 
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कलेच्या िशनुानें पे्रक्षक अक्षरशः तोंिातं बोट र्ालतो. ही अद भतुरम्य इमारत कधीं, कोणत्या काळीं पूणु 
होईल हें काहंीं सागंता ं येणार नाहीं. बाधंकाम वषांनुवष ेअखंि द्वन अष्टौप्रहर िालू आहे. ती इमारत पूणु 
िंाल्यानंतर ‘कुतुबद्वमनार’ एवढी उंि होईल असें सागंण्यातं येतें. बारा वषांपूवी आम्हीं जेव्हा ंत्या इमारतींत 
पाऊल ठेवलें  तेव्हा ंद्वतिे तीन का िार मजले पूण ुिंालेले होते. हें सवु एवढ्या द्ववस्तारानें सागंावयािें कारण 
हें कीं, गिक्याचं्या ‘राजसंन्यास’ ह्ा नाटकािा जेव्हा ंमी द्वविार करतों, तेव्हा ंमला आग््यामधल्या त्या 
अपूणु द्वन अद भतुरम्य संगमरवरी मंद्विरािी आठवण होते. 

 
‘राजसंन्यास’ मधलीं पात्रें, त्यािंा स्वभावपद्वरपोष, त्यािंी भाषा, ‘राजा हा जगािा उपभोगशून्य 

स्वामी आहे’ ह्ा तत्त्वज्ञानानुसार त्यापंैकीं प्रत्येकानें केलेला पराकाष्ठेिा आत्मयज्ञ आद्वण नाटकातंल्या 
प्रत्येक प्रवशेािी रिना ह्ा सवु गोष्टी इतक्या कलासंुिर आहेत कीं, त्यािंें द्वकतीद्वह अवलोकन आद्वण 
रसग्रहण केलें  तरी मनािें समाधान होत नाहीं. द्वशवाजीमहाराजानंा ज्यानंीं अंगाखादं्यावर खेळवलेलें  असतें 
ते साबाजी द्वशके आद्वण द्वहरोजी फजंि हे ऐशीं ऐशीं वषांिे मराठशाहीिे िोन एकद्वनष्ठ सेवक म्हणजे 
गिक्याचं्या कल्पनाशक्तीिा िमत्कार होय. द्वशवाजीमहाराजानंीं आपल्याभोंवतीं जमा केलेलीं अगिीं 
सामान्य माणसें िेखील केवढीं िोंगराएवढ्या ्ातीिीं आद्वण उंिीिीं होतीं ह्ािे हे िोन िालतेबोलते द्वजवंत 
नमुने गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं उभे केलेले आहेत. साबाजीिा मुलगा िौलतराव हा मराठ्यािंा ियासारंग 
असतो. यािी बायको तुळशी ही द्वहरोजीिी मुलगी असते. तीि संभाजीच्या अधःपाताला कारणीभतू होते. 
‘राजसंन्यासा’ च्या पद्वहल्या प्रवशेातं संभाजी आद्वण तुळशी एकमेकावंर कशीं आषक होतात ह्ािें द्ववलक्षण 
अद भतुरम्य दृश्य गिक्यानंीं द्वितारलेलें  आहे. हा पद्वहला प्रवशे म्हणजे ह्ा नाटकािा सुवणकुळस होय. 
आपण परृ्थवीतलावरील एखाद्या नाटकातंला प्रवशे पाहात नसून एकािें स्वगीय स्वप्न पाहात आहोंत झकवा 
काय असा भास होतो. कोणत्याद्वह नाटकािी अशी सुरम्य मनोहर सुरुवात िंालेली मला माहीत नाहीं. 
अथात् हें दृश्य नाटकापेक्षा ंद्वित्रपटातंि जास्त यथाथुतेनें िाखद्ववता ंआलें  असतें. 

 
मालवणच्या झसधुिुगाच्या बुरुजावर संभाजीराजे, ियासारंग िौलतराव आद्वण इतर अद्वधकारी 

असतात. समुद्र तुफान खवळलेला असतो. तशा िद्वरयातूंन आपलें  जहाज हाकंारण्यािी राजानंा इच््ा 
असते. बुरुजाखालीं र्ाटावर िौलतरावािंी बायको तुळशी आपल्या लहानशा होिींत पाय टाकीत असते. 
अशा तुफान समुद्रातं होिी टाकणें धोक्यािें असतें, असा इशारा तुळशीिी िासी मंजुळा द्वतला िेते; पण 
बेफाम मनोवृत्तीिी तुळशी द्वतिें सागंणें धुिकावनू लावते. ती म्हणते, “मी अशा सादं्वगतल्या बुद्धीिी नाहीं. 
पाखं मोिल्यावर मनैा कसली? गळा िाबल्यावर कोयल कसली? िातं पिल्यावर नागीण नाहीं द्वन िोळे 
फोिल्यावर वार्ीण नाहीं!” राजसंन्यासमधल्या गिक्याचं्या भाषेिा सरास असा थाट आहे. म्हणूनि 
त्याच्या िंगिंगाटानें पे्रक्षकािें द्वन वािकािें िोळे द्विपतात. 

 
तुळशी आपली होिी समुद्रातं र्ालते. काहंीं वळेानें द्वतिी होिी उलटते. आद्वण ती द्विसेनाशी होते. 

तेव्हा ं मंजुळा ‘धावंा, धावंा!’ म्हणून ओरिंू लागते. आपल्या बायकोला वािंद्ववण्यासाठीं समुद्रातं उिी 
घ्यायला संभाजीराजे िौलतरावाला सागंतात. िौलतराव बेपवाईनें बोलतो कीं, “अष्टौप्रहर काळाच्या 
किेवर खेळणा्या या बेमुवुत बायकोसाठीं द्वजवािें मोल ठरद्ववण्याइतका मी मूखु नाहीं.” तेव्हा ं“नव्यानें 
बायको बुिद्ववली तरी राजानें प्रजा तारली पाद्वहजे.” असें म्हणून ‘रायगििा परमेश्वर’ संभाजी तुळशीला 
वािंवण्यासाठीं समुद्रातं उिी रे्तो. 
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बुित असलेल्या तुळशीला संभाजी राजे वािद्ववतात अन् मग िोरे्द्वह एकमेकावंर आषक होऊन 
पे्रमसागराच्या लाटावंर हेलकाव ेखात खात बोलंू लागतात : 

 
तुळशी : आपल्याकिे पहातानंा नजरेिी ज्योत पापणीनें मालवली-उरींिीं लाज पिरानें पालवली-

आज जवानमिीच्या बािशहाने माझ्या जीवनवतंीला काटेंरी भषूणें बहाल केलीं-सह्ाद्रीच्या राजझसहा, 
झसधुिुगाच्या वाद्वर्णीिी आज गाय िंाली– 

 
संभाजी : प्यारी, मानवलोकींिीं लग्नं रद्द करून रायगििा राजा आज पुन्हा ंतुझ्याशीं लग्न करीत 

आहे. मस्तकावरून सुटणा्या ह्ा थेंबािंी-सौंियांिी या मोत्यािंी द्वबनसरािी मंुिावळ तुझ्या कपाळीं शोभते 
आहे. समोर संध्याकाळिा होम पेटला आहे. तुफान िद्वरयातं मरणात नेम नसल्यामुळें  काळािा एकि पाश 
आपल्या िोर्ाचं्या कंठातं आहे. त्यािीि लगीनमाळ करून िोंगरलाटेच्या बोहल्यावर मावळत्या िेवाच्या 
साक्षीनें मरणािा मुहूतु साधून रायगििा राजा मनाच्या मुक्या मंत्रानें तुळशी, तुझ्याशीं लग्न लावीत आहे. 

 
त्यानंतर संभाजीराजे तुळशीला रे्ऊन द्वतच्याबरोबर रायगिावर उर्िपणें राहंू लागतात. एक 

द्विवस ते गंगासागरातं तुळशीसमवते जलद्ववहाराला गेले असतां परत काठंावर येतािं राजानंा 
ओवाळण्यासाठीं येसूबाई पिंारती रे्ऊन उाया असलेल्या त्यानंा द्विसतात. तें पाहून ते द्वविारतात, 
‘पिंारतींिे कारण?’ येसूबाई उत्तरतात, ‘अद भतु पराक्रम गाजवनू परत र्रीं येणा्या वीराला पिंारतीनें 
ओवाळण्यािा भोंसल्याचं्या कुळातं द्वरवाज आहे. काशीिी गंगा व रामेश्वरिा सागर एकत्र करून थोरल्या 
महाराजानंीं गंगासागर हें राष्ट्रतीथु रायगिावर द्वनमाण केलें . तें आपल्या पराक्रमानें आपण पावन केलेंत. 
म्हणून मी आपल्याला ओवाळतें आहे!’ हें जलाल अंजन िोळ्यातं पितािं संभाजी राजे शुद्धीवर येतात 
आद्वण ते तुळशीला हाकून िेतात. हा प्रवेश गिक्यानंीं द्वलद्वहलेला नाहीं. 

 
आपल्या बायकोला रखेली बनवनू आपल्या संसारािी राखरागंोळी केल्याबद्दल िौलतराव 

संभाजीवर भयंकर द्विितो. आद्वण म्हणून त्याच्यावर सूि उगवण्यासाठीं ियासारंगपिावर लाथ मारून 
िौलतराव मोगलानंा द्वमळावयाला जात असतानंा वाटेंत त्यािे विील साबाजी त्याला भेटतात आद्वण 
अिवतात. 

 
साबाजी : राजाकिून व्यस्क्तस्वरूपातं र्िलेल्या अपराधाबद्दल त्याच्या सावुजद्वनक स्वरूपाला 

अपाय करण्यातं अथु नाहीं. स्वतःच्या संसारािी राखरागंोळी िंाली तरी बेहेत्तर पण अलम मराठेशाहीिा 
संसार शाबूत राखण्यासाठीं मराठ्यानंीं आपलें  इमान पणाला लावलें  पाद्वहजे. 

 
दौलतराव : केवळ मराठेशाहीच्या इमानािाि काय, पण मी महाराष्ट्र धमािा सुद्धा ंसंन्यास करीन. 

पण संभाजीिा सूि उगद्ववल्याद्ववना रहाणार नाहीं — 
 
साबाजी : ‘महाराष्ट्र धमािा संन्यास करीन’ असे बोल जाद्वतवतं मराठा, जीव गेला तरी ओठाबाहेर 

काढणार नाहीं. मराठेशाही मातीला द्वमळवण्यासाठीं ज्या अथी असे शबि उच्चारून द्वशक्यांच्या आजपयंतच्या 
इमानी अब्रवूर काळोखी आणीत आहेस, त्या अथी असली अवलाि द्वजवंत ठेवणें पाप आहे. 
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असें म्हणून साबाजी आपल्या पुत्रावर स्वतःच्या हातानंीं वार करतो. एवढ्यातं संभाजीराजानंीं 
हाकून द्विलेली तुळशी राणी येसूबाईवर कसा सूि घ्यावा, ह्ािा द्वविार करीत करीत तेथें येते. तोंि आपला 
नवरा िौलतराव शवेटिी र्टका मोजीत त्या द्वठकाणीं पिलेला द्वतला द्विसतो. तुळशीिे व्यद्वभिाद्वरत 
पद्वतपे्रम पुन्हा ंजागृत होतें. आद्वण ‘मराठेशाही मातीला द्वमळवनू मराठ्याचं्या महाराणीला गाय करीन आद्वण 
तुमिी प्रद्वतज्ञा पूण ुकरीन’ असें ती आपल्या नव्याला विन िेते. तेव्हा ंिौलतराव सुखानें प्राण सोितो. 
िौलतरावाच्या रक्तानें रंगलेला एक िगि त्याच्या द्वक्रयाकमासाठीं जीवखिा म्हणून तुळशी आपल्या पिरीं 
बाधूंन रे्ते. हाद्वह प्रवशे गिक्यानंीं द्वलद्वहलेला नाहीं. तो त्यानंीं मला जसा सादं्वगतला तसा मी साराशंानें 
द्वलद्वहला आहे. 

 
पुढें संभाजीराजे मोंगलािें कैिी होतात. मो्यािंी सेना राणी येसूबाईंना द्वगरफिार करते. तुळशीिी 

प्रद्वतज्ञा पूण ुहोते. हषोन्मािानें बेफाम होऊन ती राणी येसूबाईच्या पायातंल्या सोन्याच्या साखळ्या आपल्या 
पायातं र्ालंू लागते. तोंि द्वतिे विील द्वहरोजी फजंि तलवार उपसून द्वतच्या अंगावर धावतात आद्वण ‘आई 
भवानीच्या भिंाराला’ पाय लावनू फजंिाच्या कुळाला बट्टा लावणा्या त्या कमअस्सल अवलािीला 
तलवारीच्या एका र्ावानें ठार करतात. संभाजीराजािंें नावं रे्त रे्त तुळशी प्राण सोिते. मराठेशाहीशीं 
बेइमान िंालेल्या आपल्या पुत्राला द्वन कन्येला स्वतःच्या हातानंीं कंठस्नान र्ालणारे साबाजी द्वशके द्वन 
द्वहरोजी फजंि हे ऐशीं वष ेवयािे म्हातारे म्हणजे मराठ्याचं्या इमानािे आद्वण त्यागािे जणू काहंीं रायगिािे 
िोन अक्राळद्ववक्राळ किेि होते. असलीं खिकासारखी बुलंि माणसें ्त्रपतींनीं पिरीं बाळगलीं म्हणूनि 
महाराष्ट्रातं स्वराज्यािा िंेंिा फिकला. 

 
‘अमृताशीं आळी करणारी ज्ञानोबािी मराठी वाणी आद्वण अमृताला औषध िारणारी द्वशवबािंी 

मराठी करणी’ ह्ानंीं अवर्ें भमंूिळ जें गाजद्ववलें  त्यानें मंतरलेलीं अन् भारलेलीं सामान्य मराठी माणसें त्या 
काळीं कोणत्या उंिीपयंत जाऊं शकत त्यािे िोन ऊजुस्वल नमुने साबाजी–द्वहरोजी ह्ाचं्या रूपानंीं, 
गिक्यानंीं मराठी रंगभमूीवर उभे केलेले आहेत. त्यािंें कौतुक करावयाला मराठी वाणी अपुरी पिेल! 

 
साबाजी द्वन द्वहरोजी हे िोरे् बाळपणापासूनिे द्वमत्र द्वन त्यानंतरिे व्याही. पण त्यानंीं एकमेकावंर जें 

पे्रम केलें  त्यालाद्वह तुलना नाहीं. तुळशीला ठार मारल्यानंतर मो्यािें लोक द्वहरोजीवर तुटून पितात. त्या 
िंटापटींत द्वहरोजी मारला जातो. एवढ्यातं साबाजी त्या द्वठकाणीं येतो. उभय द्वमत्रािंी गाठं पिते. ‘राजािें 
नावं, भोळा भाव, द्वसद्धीस पाव’ असें म्हणत द्वहरोजी प्राण सोितो. आद्वण ‘उज हातानें राजाचं्या रुजवातीला 
द्वनरू्न जातो.’ 

 
आपल्या आधीं आपल्याला सोिून गेलेल्या द्वहरोजीसाठीं साबाजीनें जो शोक केला आहे आद्वण 

शवेटीं त्यािा जो द्वनरोप रे्तलेला आहे तो पाद्वहल्यावर फत्तरािा द्विल िेखील िुभगं होईल. त्याच्या त्या 
शोकद्ववव्हल अंतःकरणातूंन बाहेर पिलेलीं काहंीं वाक्ये िेतों : 

 
“द्वहरू, आजवर जगाकिे िार िोळ्यानंीं पाद्वहलें . आज या माझ्या िोनि िोळ्यानंा इकिेद्वतकिे 

पहाण्यािी भीद्वत वाटते. अरेरे, द्वहरकणी, तुझ्या रक्ताला माती कीं रे लागली ही! त्या मातीमोल मो्यानंीं 
असा द्वह्यासारखा द्वहरा मातीला द्वमळवला. द्वहरू, काय करंू रे, शभंिेूवाला सोिवण्यासाठीं मला जायिें 
आहे. मािंा हात द्वरकामा असता तर तुझ्याबद्दलिा सूि पुरतेपणीं रे्तला असता. मो्याचं्या मागच्या 
बेिाद्वळशीिे गािलेले मुििे उकरून, त्याचं्या हािाचं्या द्वहरक्यानंीं तुिंें सरण रिलें  असतें. आजच्या 
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मो्याचं्या हािािंीं कािें काढून तुिंी द्वतरिी तयार केली असती. मो्याचं्या पुढच्या बेिाद्वळशीच्या कोवळ्या 
नाळवारानंीं तुझ्या ताटीसाठीं नाड्या केल्या असत्या. या मो्यािंें मंुिकें  ्ाटून त्यािी रक्ताळलेली झशकाळी 
या हातातं रे्ऊन राजाचं्या नावंानें गजुत गाजत तुझ्या िेहाच्या द्वमरवणुकीपुढें द्वत्रखंि नाित सुटलों 
असतों.” 

 
द्वहरोजीिा द्वनरोप रे्तानंा साबाजीनें त्याच्या मृतमुखािें अखेरिें िुंबन रे्तलें . त्यावेळीं तो म्हणतो, 

“आजवर द्वपत्या बाळािा मुका रे्तल्यामुळें  आईच्या ओंठाला द्वतिें िूध लागलें  असेल. तरुणािे ओठ 
तरुणीच्या िुंबनानें पे्रमाच्या कल्पनेमुळें  अमृतानें न्हाऊन द्वनर्ाले असतील; पण अशा म्हातारड्या मुक्यानें 
आपल्या द्वजव्हाळ्याच्या रक्तानें आपले ओठ अजून कुणी रंगद्ववले नसतील.” काळजाला पीळ र्ालणारे 
असे एकेक द्ववलक्षण प्रसंग गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं द्वितारलेले आहेत. 

 
नरवीर तानाजी मालुस्यािंा पुत्र रायाजी मालुसरे हा संभाजी राजाचं्या वळेीं मराठ्यािंा 

सेनासागर असतो. ‘आधीं कोंिाण्यािें लगीन लावीन अन् मग माझ्या रायाजीिें!’ असें म्हणून तानाजी 
मालुसरे ‘रायाजीिें लगीन’ थाबंवनू तातिीनें ‘कोंिाण्यािें लगीन’ लावायला धावंले, पण लढता ंलढतां 
धारातीथी पतन पावले. ‘गि आला पण झसह गेला.’ तें सगळें िंालें . पण रायाजीिें लग्न त्यावळेीं जे राद्वहलें  
तें तसेंि राद्वहलें . त्यानंतर त्यानें पुढें लग्न केलें  नाहीं. पुढे तो स्वारीवर गेला असतानंा त्याला द्वशवागंी 
नावंािी एक संुिर तरुणी अकस्मात् भेटली. िोरे्द्वह प्रथमिशनुींि एकमेकावंर आषक िंाले. पण त्यानंतर 
त्यािंी जी ताटातूट िंाली ती जणू ंकाहंीं कायमिी! िोरे्द्वह परस्परािंें अष्टौप्रहर झितन करीत एकमेकािंा 
शोध करीत होते. रायाजी मराठ्यािंा एवढा मोठा सेनासागर पण द्वशवागंीच्या पे्रमापुढें त्याला कशािीद्वह 
द्विक्कत वाटत नाहीं. असला पे्रमपागल सेनासागर संभाजीराजानंीं आपल्या सेवेंत कसा काय राहंू द्विला 
ह्ािें आियु वाटतें. पण जेथें स्वतः राजेि इष्ट्काच्या आहारीं जाऊन आपला राजधमु द्ववसरले होते, तेथें 
आपल्या सेवकाकंिे लक्ष द्यावयािा त्यानंा कुठें होष होता? पे्रमवडे्या रायाजीिी द्वशवागंीबद्दलिी प्रारंभींिी 
सवु बिबि. नाटकाच्या वातावरणाशीं अगिीं द्ववसंगत वाटते. हें विेें पात्र ह्ा नाटकातं गिक्यानंीं का ं
र्ातलें  असा प्रश्न उत्पन्न होतो. पण प्रारंभीं गैरलागू वाटणा्या रायाजीिा द्वन द्वशवागंीिा िुवा नाटकाच्या 
कथानकाशीं पुढें इतका बेमालूम जुळवनू रे्तला आहे कीं, त्यामुळें  त्या िोन्ही पात्राबंद्दल पे्रक्षकानंा द्ववलक्षण 
द्वजव्हाळा वाटंू लागतो. 

 
पािंव्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवशेातं तुळशी आद्वण द्वहरोजी मरतात. मो्यानंीं संभाजीराजानंा 

द्वगरफिार केलेलें  असतें. येसूबाईच्या िोक्यावरिें अक्षरशः आभाळ फाटलेलें  असतें. वख्त मोठा बाका 
असतो. अशा वळेी संभाजीराजाचं्या कुमकेला धावंनू जाणें हें सेनासागर रायाजीिें कतुव्य असतें. पण तशा 
पद्वरस्स्थतींतद्वह त्याच्या िोक्यातंली पे्रमािी धंुिी काहंीं उतरत नाहीं. मग साबाजी संतापतो द्वन त्याला अशा 
सणसणीत कानद्वपिक्या िेतो कीं, त्यािे िोळे खािकन् उर्ितात. 

 
साबाजी : नािान मुला, मालुस्याच्या र्राण्यातं जन्माला येऊन आल्या कामाला अशी कुिराई 

करतोस? तुझ्याकिे पाहून वरच्या िरबारातं सुभेिारािंा झसहािा जबिा द्विमणीसारखा िंाला असेल. 
अरेरे, द्वक्रयानष्टा, िेवकळा िविून िगि होण्यािी ही हौस तुला कुठून आठवली? द्वबरवािीच्या 
बहाद िराच्या बीजाला बाट लावलास तर उद्या ं तुझ्या नावंानें बायकापोरी कीं रे बोटें मोितील! सारा 
जनलोक तोंिावर थंुकेल!  
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तेव्हा ं रायाजी एकिम शुद्धीवर येतो आद्वण संभाजीराजाचं्या मितीला तीराच्या तिफेनें धावंत 
जातो. 

 
पुढें रायाजी येसूबाईंना रे्ऊन तळकोंकणाच्या मागानें र्ाटमार्थयावर जातो. द्वतथें एका आंबराईला 

त्यािंा मुक्काम असतानंा अखेर त्यािी द्वशवागंी त्याला अिानक भेटते. पण त्यािंी भेट होते न होते तोंि 
मान्याचं्या लोकानंीं त्या आंबराईला िौगिु रे्रा र्ातल्यािी बातमी येते. आता ं त्याचं्या तिाख्यातूंन राणी 
येसूबाईंना कसें वािवावयािें? तेव्हा ं रायाजीच्या िोक्यातं एक भयंकर कल्पना येते. मान्याच्या लोकानंीं 
येसूबाईंना काहंीं पाद्वहलेलें  नसतें. तेव्हा ं येसूबाईच्या सोन्याच्या साखळ्या द्वशवागंीच्या पायातं र्ालून तीि 
येसूबाई आहे असें नाटक केलें  तर मान्यािे लोक द्वशवागंीलाि येसूबाई समजून पकिून नेतील अन् येसूबाई 
सहीसलामत वाितील! रायाजीनें ही आपली कल्पना द्वशवागंीला सादं्वगतली. ती द्वतनें तात्काळ मान्य केली. 
आपल्या पे्रमासाठीं वाटेल तो त्याग करावयािी द्वतिी तयारी असते. राणी येसूबाई त्या तरुण पे्रद्वमकािंी ती 
आत्यंद्वतक त्यागबुद्वद्ध पाहून हतबुद्ध होतात. पण प्रसंगि असा द्ववपरीत होता कीं, मराठेशाहीच्या रक्षणासाठीं 
येसूबाईंना तें िुःखािें सारें द्ववष उर्ड्या िोळ्यानंीं द्वगळावें लागतें. 

 
मराठ्याचं्या महाराणीच्या पायातंल्या सोन्याच्या साखळ्यानंा पाय लावण्यािें जो महापातक करील 

त्याला झकवा द्वतला िेहान्त प्रायद्वित्त ही एकि द्वशक्षा होती. तुळशीनें तें पातक केलें , ती आपल्या बापाच्या 
हातून मेली. आता ंद्वशवागंीनें तें पाप द्वकतीद्वह श्रेष्ठ उदे्दशानें केलेलें  असलें  तरी मराठेशाहीिी भाग्यिेवता त्या 
पापाबद्दल द्वतला कशी क्षमा करणार? द्वतच्या कपाळींिें मरण िुकणें आता ंशक्यि नव्हतें. 

 
द्वशवागंीला राणी येसूबाई समजून मान्यािें द्वशपाई पकिून नेतात. रायाजी कृताथु होतो. ‘पे्रमाच्या 

पोरखेळातंली रायाजीिी राणी मरणािें मोल िेऊन मराठ्यािंी महाराणी िंाली. मािंी द्वशवगंगा श्री 
महाराष्ट्रगंगा िंाली!’ त्यानंतर ‘रक्तामासंािा रायाजी मेला. समशरेीपुरता सेनासागर काय तो द्वशिक 
राद्वहला.’ राजसंन्यासातंली रायाजी-द्वशवागंीिी पे्रमकहाणी त्याचं्या अखेरच्या आत्यंद्वतक हौतात्म्यानें 
उजळून द्वनर्ाली. मराठेशाहीसाठीं जास्तींत जास्त बद्वलिान कोण करतो ह्ािी ‘राजसंन्यास’ नाटकातंल्या 
प्रमुख व्यक्तींमध्यें एक प्रकारिी िढाओढ लागून राद्वहलेली द्विसते. तेंि ह्ा नाटकातंलें  प्रधान सूत्र आहे 
असें समजावयाला हरकत नाहीं. 

 
गिक्याचं्या सवु नाटकामंध्यें ‘एकि प्याल्या’नंतर ह्ाि नाटकातंला द्ववनोि कथानकाशीं सुसंबद्ध 

आद्वण सुसंगत आहे. द्वजवाजीपतं कलमिाने आद्वण िेहू िप्तरी हीं िोन पात्रें म्हणजे गिक्याचं्या द्ववनोिी 
प्रद्वतभेिे िोन इरसाल नमुने आहेत. आपल्या कानावर ठेवलेल्या कारकुनी लेखणीच्या करामतीनें 
आपल्याला सात द्वपढ्यािंा सत्यानाश करता ं येतो ह्ा अद्वभमानानें कलमिान्याचं्या र्राण्यामधले आपण 
द्वशवाजीसारखेि शककते पुरुष आहोंत अशी ह्ा द्वजवाजीला र्मेंि असते. कारकुनी कसबाच्या जोरावर 
वाटेल त्याच्या हातिें अक्षरी वळण काढून त्याला नेस्तनाबिू करणें हा द्वजवाजीच्या शाईभरल्या हातिा 
नुसता मळ असतो. म्हणूनि भवानीच्या जोरावर द्वशवाजीनें रायगिािी िौलत जी द्वमळद्ववली ती आपल्या 
‘कलमेश्वरी’च्या करामतीवर द्वजवाजीनें आपल्या र्रीं पळद्ववली. संभाजी राजािा मुख्य प्रधान जो कलुशा 
कबजी त्याच्या हाताखालिा द्वजवाजी हा कारकून असल्यामुळें  त्याच्या पाजी सद िीिा जोर भलताि 
वाढलेला आहे. 
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ह्ा द्वजवाजीिी नजर ‘िािंणी’ नावंाच्या एका पोरीवर बसते. द्वतच्याशीं संधान जुळवण्यासाठीं 
द्वतच्या द्वजवाभावािा मतै्र जो िेहू पद्वहलवान त्याला तो आपल्या हाताखालीं ‘िप्तरी’ म्हणून गुंतवनू टाकतो. 
ताकिीच्या जोरावर मुलुखातं पुिंाई करून द्वशवाजीराजा होण्यािें िेहू िप्तरीला विे लागलेलें  असतें. 
द्वशवाजीराजा होण्यािा तो कोणत्या रीतीनें प्रयत्न करीत असतो, त्यािें वणुन त्याच्याि तोंिून ऐका : 

 
“एवढ्यासाठीं मी आििािं लोकािंी संगत करून ठेवलेली आहे. पुंिाई िालू आहेि. हमरस्त्यातं 

मारामारीद्वशवाय पाऊल टाकीत नाहीं पुढें. आता ंतर गि घ्यायिे. कुठें तरी कुणाच्या अटकें त गवसायिें. 
बुरिी पेटा्यातूंन पसार व्हायिें. नावंािीं नाणीं ठोकायिीं. अन् सोन्यािा पुतळा लुटवायिा. की एकिम 
बजरंग बलीकी! रोज सकाळीं ओढ ओढून नाकाला गरुिाच्या िोिीसारखी मी अणकुिी आणतों, वार्नखें 
नाहींत म्हणून तूतास मी माजंरीच्या नखावंरि भागवनू नेत आहें. मरतांना गुिर्ा मोिून घ्यायला सुद्धा ंमी 
एका पायावर तयार आहें.” 

 
कोणताद्वह महापुरुष िंाला तरी त्याच्या बाह्ागंािी नक्कल करून त्यािा मोठेपणा द्वमळवण्यािी 

खटपट करणारीं िेहूसारखीं फितूस माणसें जशीं द्वशवकालातं होतीं, तशीं तीं आजच्या द्वटळक-गाधंी-
नेहरंूच्या काळातंद्वह आढळून येतात. असल्याि उपटसुंभ प्रवृत्तीिें गिक्यानंीं हें फमास द्वविंबन केलेलें  
आहे. त्यािप्रमाणें महापुरुषािंें महत्त्व केवळ त्याचं्या बाह्ागंावरि आहे असें समजून तेवढ्याि भािंवलावर 
त्यािंी टवाळी करणारे द्वजवाजीसारखे पाजी लोक प्रत्येक कालखंिातं असतात. 

 
द्वजवाजी िेहूला सागंतो, “अरे द्वशवाजी, द्वशवाजी काय रे्ऊन बसला आहेस! अरे, द्वशवाजी म्हणजे 

मूठ िाबल्या हातीं सािेतीन हात उंिीिा, नाकीं िोळीं नीटस, काळगेल्या रंगािा, राकटलेल्या अंगािा, 
हरहुन्नरी ढंगािा, द्वलद्वहणें पुसणें वतेास बात, गुिघ्यातं अंमळ अधू, असा एक इसम होऊन गेला. त्यािी 
काय मातबबरी सागंतोस एवढी? ” 

 
असें जर होतें तर मग ‘राजानंीं आपल्या नावंािा एवढा गं्रथ कसा केला’ अशी रास्त शकंा 

साहद्वजकि िेहूच्या मनातं येते. तेव्हा ं ‘द्वशवबानंी जो एवढा गं्रथ केला त्यािीं एकूणएक पानें समथांनी 
खरिलेली होतीं’ असें सागंून समथांनीं ज्याप्रमाणें द्वशवाजीसाठीं ‘िासबोध’ द्वलद्वहला त्याप्रमाणें आपणद्वह 
तुझ्यासाठीं ‘कलमबोध’ द्वलहंू असें द्वजवाजी िेहूला आश्वासन िेतो, तेव्हा ंिेहू हषभुद्वरत होऊन पद्वहलवानी 
उड्या मारंू लागतो. 

 
द्वजवाजी आद्वण िेहू ह्ािंा पद्वहल्या अंकातंला हा िुसरा प्रवशे अनेक द्ववनोिी कल्पना-िमत्कृतींनीं 

बहरलेला आहे.’ ‘एकि प्याल्यातं गिक्यानंीं जशी िारूच्या उत्पत्तीिी द्ववलक्षण उपपद्वत्त सादं्वगतलेली 
आहे… “उभयताचं्या या अपमानामुळें  अस्ग्न आद्वण पाणी ह्ानंीं आपापलें  नैसर्मगक वैर द्ववसरून सजीव 
सृष्टीच्या संहारािा द्वविार केला. खवळलेले सप्तसमुद्र सूिाच्या बुद्धीनं इवल्याशा टीिभर प्याल्यातं 
सामावनू बसले. आद्वण आद्वित्यानं आपली जाळण्यािी आग त्याच्या मितीला द्विली. मनुष्ट्याच्या दृष्टीला 
भलू पािणारा मोहकपणा आणण्यासाठीं तरण्याताठ्या द्ववधवाचं्या कपाळाि ं कंुकू कालवनू या बुित्या 
आगीला लाल तजेला आणला. या एकाि प्याल्यातं इतकी किू अवलािीिी िारू भरलेली आहे!” तशीि 
शाई द्वन लेखणी ह्ाचं्या उत्पत्तीिी कथा द्वजवाजीच्या तोंिून गिक्यानंीं या प्रवशेातं विद्ववली आहे. 
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“अष्टौप्रहर कानावर बसून ही (कानावरिी नागीण) कानीं पिेल तें ऐकून रे्ते आद्वण मग प्रसंग 
सापंितािं शाईच्या द्ववषानें तें ओकायला लागते. आद्वण एकिा ंबहकली कीं, बेसुमार! वारा प्यालेलें  वासरंू 
आवरता ंयेईल, पण शाई प्यालेलें  कलम कळीकाळाला आवरायिें नाहीं. शाईिी द्वनशा कारकुनी मनाच्याि 
काय ती पिनीं पिेल. ही शाई म्हणजे साक्षात् कालकूट द्ववषािी कन्या आहे. अन्नािा कोळसा करून द्वशरें 
बनवावयािें आद्वण तेजाच्या काळोखीिें काजळ त्यातं द्वमसळायिें, अशी अनस्न्वत शाईिी पैिास आहे. आद्वण 
द्वतखट पात्याच्या धारेच्या पोटीं लेखणीिा जन्म. शाईिा सोमरस आद्वण लेखणीिी सद्वमधा करून एकाद्यािी 
आहुद्वत रे्ण्यासाठीं कारकुनानें एक ओळ खरिली कीं, ती विेवाक्य!” 

 
‘राजसंन्यास’ मधला एवढा एकि द्ववनोिी प्रवशे गिकरी द्वलहंू शकले. पुढें ज्या लेखणीच्या 

िुरुपयोगानें द्वजवाजी िढतो आद्वण ज्या िािंणीच्या लोभानें तो िळतो त्याचं्यािमुळें तो मान्याचं्या लोकाचं्या 
हातून अखेर अज्ञानानें द्वशवागंीप्रमाणें मारला जातो, असा त्यािा शवेट गिक्यानंीं योजलेला होता. 
संभाजीच्या गंभीर शोकनाट्यातं वस्तुतः द्ववनोिाला काय स्थान होतें? पण तेवढ्यातंल्या तेवढ्यातं 
नाट्यवस्तूिें अनुसंधान न सोिता झकवा केवळ हंसवण्यासाठीं द्ववनोिािी योजना न करता ंकथानकाच्या 
प्रवाहातं द्वजवाजी – िेहूिा द्ववनोि अत्यंत कुशल हातानंीं गिक्यानंीं सोिून द्विलेला आहे. त्याबद्दल त्यािंें 
जेवढें कौतुक करावें तेवढें थोिेंि आहे. 

 
आता ंह्ा नाटकातंल्या शवेटच्या प्रवशेािाि काय तो द्वविार करावयािा बाकी राद्वहलेला आहे. 

तुळापूरच्या मोगल ्ावणींतल्या तुरंुगातं संभाजी राजे अगिीं मरणोन्मुख मनस्स्थतींत बसले असतानंा 
त्यानंा त्या तुरंुगातूंन सोिद्ववण्यासाठीं बुरखा पारं्रून ऐशी वषांिा साबाजी येतो. त्यानें आपल्याबरोबर 
बेगमेच्या द्वशक्क्यािा परवाना आणलेला असतो. तो िाखवला तर कोणीद्वह मज्जाव करणार नाहीं; म्हणून तो 
रे्ऊन आद्वण आपला बुरखा पारं्रून संभाजी राजानंीं त्या तुरंुगातूंन बाहेर पिावें, अशी साबाजीिी योजना 
असते. 

 
संभाजी : आद्वण तंू?  
 
साबाजी : तुला इथें राहून जें करावें लागणार तें मी करीन. 
 
संभाजी : स्वगाला कंटाळलेले िेव का रे तुमच्या मनींमानसीं वसतीला उतारा करतात? अमृताच्या 

िुळा टाकीत का रे तुमिी रसवतंी अवतरत असते? साबाजी, मेलेल्याला मारण्यातं काय मौज आहे बरें? 
तुझ्या पद्ववत्र प्राणाचं्या मोबिल्यानें या कविीमोल शरीरािा साभंाळ करंू?  

 
साबाजी : लाख मरोत, पण लाखािंा पोझशिा न मरो! तुझ्या मूतीकिे सारी मराठेशाही िोळे लावनू 

बसली आहे. तुझ्याद्ववणें आई भवानीिी पूजा थाबंली आहे. 
 
संभाजी : तो संभाजी मरणावािंून मेला. आद्वण हा संभाजी द्वजवावािून जगत आहे. द्वजवातं 

जीवपणा नाहीं. िेहातं िेहपण नाहीं. नुसतें संभाजी हें नावं राद्वहलें . 
 
साबाजी : राजा, जें तुझ्या नुसत्या नावीं आहे तें आमच्या गावंींसुद्धा ंनाहीं – 
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संभाजी : गावं वाहून गेलें . नावं राहून गेलें . 
 
साबाजी : तुिंें नावं? रामनामानें नुसते िोंगर तरले. पण राजा तुझ्या नावंानें–मराठेशाहीच्या 

्त्रपतींच्या नावंानें - नऊ खंि परृ्थवी उद्धरून जाईल. राजा तुिंें नावं नीट ऐक. गोब्राह्मणप्रद्वतपालक 
झहिुपिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत संभाजी महाराज!  

 
संभाजी : नाहीं, साबाजी ही मािंी द्वकताबत नाहीं. हा संभाजी म्हणजे केवळ रंिीबाज ्ाकटा. 

काशीिी गंगा आद्वण रामेश्वरिा सागर एकवटून ्त्रपतींनीं बाधंलेल्या राष्ट्रतीथािी - श्रीगंगासागरािी 
ज्यानें व्यद्वभिाराच्या द्विवाणखान्यातंली मोरी बनद्ववली तो हा संभाजी. वैराग्याच्या वगेानें फिफिणा्या 
भगव्या िंेंड्याला िारूबाजािें तोंि पुसण्यािा िस्तीरुमाल केला! महाराष्ट्रल्मीच्या वैभवािा जरीपटका 
फािून त्यािी रािेंसाठीं कािोळी केली! 

 
लाव्हारसातं लेखणी बुिवनू हे सारे ज्वलंत संवाि गिक्यानंीं द्वलद्वहले असावते असें वाटते. 

त्यानंतर ज्या बाळाजी आवजी द्विटद्वणसानंा संभाजी राजानंी हत्तीच्य पायाखालीं द्विलें , आद्वण ज्या मातोश्री 
सोयराबाईंना द्वजतेपणीं झभतीमध्यें द्विणून मारलें  अन् ज्या द्वशरक्यािंीं द्वशरें आकाशातं उिद्ववलीं, त्यािें आत्मे 
आपलीं पूवींिीं रूपें रे्ऊन आपल्यावर सूि रे्ण्यासाठीं तळमळताहेत असा संभाजी राजानंा भास होतो. 
त्यानंतर ्त्रपद्वत द्वशवाजी राजािंी आद्वण श्रीसमथांिी मूर्मत आपल्याकिे रागानें पहात आहे, असें त्यानंा 
द्विसूं लागतें. त्याि वेळीं ‘राजसंन्यासा’िी पे्ररणा संभाजी राजाचं्या मनातं द्वनमाण होते. त्याबरोबर आपल्या 
िोक्यावरिा मराठेशाहीिा द्वजरेटोप ‘श्रीसमथांच्या साक्षीनें आबासाहेबाचं्या िोळ्यािेंखत ्त्रपतींच्या 
मस्तकस्पशानें पद्ववत्र िंालेल्या साबाजीच्या तीथुस्वरूप िरणावंर’ अपुण करून तो त्यानंा ‘उद्याच्या श्री 
राजाराम महाराजाचं्या मस्तकावर’ नेऊन ठेवावयाला संभाजी राजे सागंतात. आद्वण ‘राजा म्हणजे जगािा 
उपभोगशून्य स्वामी, राज्य उपभोग म्हणजे राजसंन्यास’ ह्ा राजसंन्यासाच्या महामंत्रािी र्ोषणा करतात. 
येथें नाटक संपते. 

 
राजसंन्यास हा गिक्यािंा एक महान् वाग्यज्ञ आहे. मराठी इद्वतहासािी, मराठी संस्कृतीिी, 

मराठी भाषेिी, मराठी शौयािी आद्वण मराठी इमानािी ही एक अमर गाथा आहे. ऊजुस्वल भावनािंी आद्वण 
िेिीप्यमान द्वविारािंी मराठी साद्वहत्यावर उठलेली ही एक उत्तुंग लाट आहे. द्वशवकालामधला एकािा 
रायगिासारखा वा झसहगिासारखा प्रिंि द्वकिा पहात असतानंा सद्यःकालातलें  त्यािें उद्ध्वस्त स्वरूप 
बरू्न आपल्या मनािी जी स्स्थद्वत होते, तशीि गिक्यािंें हें अपूणावस्थेंतलें  ‘राजसंन्यास’ वािीत असतानंा 
आपली स्स्थद्वत होते. त्याच्या अपूणु स्वरूपातंि त्यािी भव्यता आद्वण सौंियु ह्ािंा खरा साक्षात्कार होतो. 

 
गिक्यानंीं आपलें  ‘एकि प्याला’ हें द्वतसरें नाटक १९१७ च्या नोव्हेंबरमध्यें द्वलहून पुरें केलें . 

तथाद्वप, तें नाटक ‘गंधवु नाटक मंिळी’ च्या रंगभमूीवर गिक्याचं्या मृत्यनंूतर िहाअकरा मद्वहन्यानंीं आलें . 
सिर नाटकािीं बरींिशीं पिें गिक्यािें ‘बधुंतुल्य’ द्वमत्र द्ववठ्ठल सीताराम गुजुर ह्ानंीं द्वलद्वहलीं. आद्वण त्या 
नाटकािी ‘प्रस्तावना’ द्वलद्वहण्यािें काम सुद्धा ंत्याचं्याकिेि आलें . 

 
त्या प्रस्तावनेंत ‘एकि प्याल्या’िी उभारणी गिक्यानंीं आपल्या ‘ख्याखु्या अनुभवावर केली’ 

असें अद्वतद्वरक्त द्ववधान करून गिक्याचं्या ह्ा बधुंतुल्य द्वमत्र गुजुरानीं आपल्या कैलासवासी बधूंिा गळा 
ह्ा कानापासून त्या कानापयंत सपशले कापला आद्वण गिकरी हे एक अट्टल िारूबाज होते अशी सा्या 
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महाराष्ट्रातं त्यानंीं त्यािंी कारण नसता ं बिनामी केली. झकबहुना, ‘एकि प्याला’ हें नाटक म्हणजे 
सुधाकरिें द्वित्र नसून ते गिक्यािें स्वतःिेंि िद्वरत्र होय असें म्हणण्यापयंत काहंी लोकािंी मजल गेली. 
मद्यपानाच्या व्यसनातं खोलवर बुिालेले गिकरी हे एक कट्टर मद्यपी होते, असा त्याचं्याबद्दल जो 
सावुद्वत्रक समज आजपयंत फैलावलेला आहे, त्याला ‘एकि प्याला’ नाटकाला द्वलद्वहलेली गुजुरािंी ही 
प्रस्तावनाि कारणीभतू आहे. गिक्याबंद्दलिी ही समजूत द्वकतपत सत्यास धरून होती ह्ािें द्ववविेन मीं 
अन्यत्र केलेलें  आहे. 

 
गिक्यानंीं मद्यपानद्वनषेधावर नाटक द्वलद्वहण्यासाठीं ‘मूकनायक’ नाटकािा सािंा रे्तला असें 

वरेरकर म्हणतात, ह्ा कल्पनेिा द्ववस्तार करतानंा ते पुढें म्हणतात की, “‘मूकनायका’ंतली रोद्वहणी माहेरीं 
गेल्यावळेीं द्ववकंठ शरच्चंद्र राजाला िारूिें व्यसन लावतो. शरच्चंद्र िारू द्वपऊन बेहोष असतानंा द्ववकंठाच्या 
द्विथावणींने रोद्वहणीिा वीणारवा (द्ववक्रातंा)शीं संबधं असल्यािा संशय रे्तो, त्यािप्रमाणें ‘एकि प्याला’ 
नाटकातं सुधाकर तळीरामाच्या द्विथावणींनें झसधूिा संबधं रामलालशीं असल्यािा संशय रे्तो. हा सबंध 
प्रवशे पुष्ट्कळसा ‘मूकनायक’ नाटकातंील प्रवशेासारखा आहे. सुधाकर आद्वण शरिच्चंद्र हीं नावें िेखील 
िदं्रािींि आहेत. ‘एकि प्याला’ंतील झसधू ही तत्त्वतः ‘मूकनायका’ंतील रोद्वहणीिीि प्रद्वतकृद्वत आहे.” 
वरेरकरािंा हा सवु युस्क्तवाि असत्य आद्वण भ्रामक आहे. झसधूिें माहेरीं जाणें आद्वण रोद्वहणीिें बापाच्या 
मृत्यनंूतर त्याच्या र्रीं जाणें ह्ातं काहंीं साम्य नाहीं. केवळ ती गेल्यामुळें  शरच्चंद्राला द्ववकंठानें िारूिें 
व्यसन लावलें  ह्ािा ‘मूकनायक’ नाटकातं कुठें उिेखद्वह नाहीं. रोद्वहणीिा वीणारवाशीं संबधं आहे अशी 
द्ववकंठ शरच्चंद्राला द्विथावणी िेतो हें वरेरकरािंें म्हणणें खोटें आहे. शरच्चंद्र िारू द्वपऊन बेहोष िंाल्यावर 
आपण होऊनि आपल्या िोक्यातूंन तें तकुट काढतो. द्ववकंठ त्या वेळीं काहंींद्वह बोलत नाहीं. असें असता ं
त्या प्रवशेािें, सुधाकर झसधूिा रामलालशीं संबधं असल्यािा संशय रे्तो, या प्रवशेाशीं ‘पुष्ट्कळसें’ साम्य आहे 
असें वरेरकरानंी म्हणावें ही असत्यकथनािी पराकाष्ठा आहे. ‘मूकनायकं’त िारू हा जरी द्ववषय असला तरी 
तो नावापंुरताि. द्ववक्रातंाच्या द्वन सरोद्वजनीच्या पे्रमातं आद्वण शृगंारातं तो द्ववषय कोठल्या कोंठें वाहून जातो. 
द्वशवाय, माणसाला िारूिें व्यसन का ं लागतें आद्वण तें सुटणें कसें िुरापास्त असतें ह्ािें मानसशास्त्रीय 
द्ववश्लेषण कोल्हटकरानंी त्या सबधं नाटकातं कुठेंद्वह केलेलें  नाहीं. िारूच्या िुष्ट्पद्वरणामािें केवळ ढोबळ अन् 
बटबटीत द्विग्िशनु त्यानंीं केलें  आहे.  

 
अथात्, गिक्याचं्या आधीं मद्यासंबंधानें द्वलद्वहलेल्या ‘मूकनायक’ आद्वण ‘द्ववद्याहरण’ ह्ा 

नाटकावंरून त्याि द्ववषयावर नवीन नाटक द्वलद्वहण्यािी कल्पना गिक्यानंा सुिली नसेल असें मी म्हणत 
नाहीं; पण ‘एकि प्याला’ हें नावं, त्यातंील मुख्य तत्त्वज्ञान आद्वण कथानकािा सािंा ह्ाचं्या कल्पनािंा 
उगम िुसरीकिे आहे. 

 
‘एकि प्याला’ हें नाटक गिक्यानंा शके्सपीअरच्या ऑथेिोवरून सुिलें  असें जर मी सादं्वगतलें  

तर कोणी त्यावर द्ववश्वास ठेवील काय? पण ती खरी गोष्ट आहे. ऑथेिो म्हणजे सुधाकर, िेस्स्िमोना 
म्हणजे झसधू, आयागो म्हणजे तळीराम आद्वण एद्वफलीया म्हणजे गीता. हीं िार पात्रें िोळ्यासंमोर कल्पून 
आद्वण ‘संशया’िें रूपातंर ‘मद्यपाना’ंत करून ‘ऑथेिो’िी आद्वण ‘एकि प्याल्या’िी जर तुलना केली तर त्या 
िोन्ही नाटकामंधील साम्य लक्षातं येईल. एवढेंि नव्हे, तर ‘एकि प्याला’ हें नावं िेखील गिक्यानंा 
‘ऑथेिो’ वरूनि सुिलेलें  आहे. 
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तुकी आरमारािा ऑथेिोनें पराभव केल्यानंतर त्या द्ववजयाच्या आनंिानें त्याच्या ्ावणींतले सारे 
सैद्वनक आधींि बेहोष होतात. आद्वण मग त्या बेहोषींत मद्यािी भर पिल्यानंतर त्यानंीं त्या रात्रीं काय जिोष 
केला असेल ह्ािी कल्पनाद्वह करता ंयेणार नाहीं. ऑथेिोिा िुय्य्म सहाय्यक कॅद्वशयो म्हणून होता. त्याला 
िारू फार िढे. म्हणून त्यानें त्या रात्रीं फक्त ‘एकि प्याला’ (One cup only)रे्तला होता. पण त्याला 
िारू पाजून बेहोष करण्याच्या उदे्दशानें त्या नाटकातंला खलपुरुष आयागो त्याला फक्त ‘एकि प्याला’ 
आणखी द्वपण्यािा आग्रह करतो. तो त्याचं्यामधला संवाि असा : 

 
आयागो : िल, ऑथेिोच्या आरोग्यासाठीं आपण आज िारू द्वपऊं या— 
 
कॅहशयो : नको रे, आज रात्रीं नको. मला िारू मुळींि सहन होत नाहीं. आनंि व्यक्त करण्यािें 

िुसरें एकािें साधन नाहीं का?  
 
आयागो : But one cup only (अरे, एकि प्याला!) 
 
कॅहशयो : अरे, एकि प्याला मी आज रात्रीं रे्तला आहे, तो िेखील इतका हात राखून, तरी 

िेखील त्यानें मािंी काय िशा करून टाकली ती पहा! 
 
आयागो : (स्वगत)याला जर मला आणखी एकि प्याला पाजता ंआला तर काय मौज होईल! मग 

काय हा माझ्या मालद्वकणीच्या कुरयासारखा द्वपसाळेल अन् सवांना िावत सुटेल! 
 
साराशं, माणसाला द्वपण्यािी जी ठराद्ववक मयािा असते, द्वतच्यातं आणखी ‘एकि प्याला’िी भर 

पिली तर तो पशू होतो, ही जी शके्सपीअरिी कल्पना आहे, ती गिक्यानंीं सुधाकराच्या तोंिून िौर्थया 
अंकातं विद्ववली आहे. “या संशयावस्थेच्या शवेटच्या द्विवसातं तर हें प्रमाण वाढत वाढत इतक्या नाजुक 
मयािेवर येऊन ठेपलें ले असतें कीं बठैक संपल्यानंतर एकि प्याला अद्वधक रे्तला तर तो अद्वतरेकािा 
िंाल्यावािंून राहंू नये. संमोहावस्था जाऊन उन्मािावस्था पद्वहल्यानें सुरू करणारा असा हा एकि प्याला. 
बरळणं, तोल सोिणं, ताल सोिणं, कुठें तरी पिणं, काहंी तरी करणं, या गोष्टी अद्वतरेकामुळें  त्याच्याकिून 
र्िंू लागतात.” 

 
‘एकि प्याला’िा मूळ द्वसद्धातं आद्वण पात्र िौकट गिक्यानंा शके्सपीअरच्या ‘ऑथेिो’ वरून 

सुिली असली तरी ‘एकि प्याल्या’िें मूळ कथानक गिक्यानंी हद्वर नारायण आपटे ह्ाचं्या ‘अल्प – 
िुकीिा र्ोर पद्वरणाम’ ह्ा िीरु्कथेवरून रे्तलेलें  असलें  पाद्वहजे ह्ाद्ववषयीं माझ्या मनातं द्वतळमात्र शकंा 
नाहीं. 

 
हद्वरभाऊंच्या त्या गोष्टीिा साराशं असा : द्ववष्ट्णुपंत आद्वण ल्मीबाई नावंािें एक सुखी िापंत्य असतें. 

ल्मीबाई बाळंतपणाकरता ं माहेरीं जाते. आद्वण द्वतिी पाठ द्वफरलेली पहातािं िारूच्या रूपानें अविसा 
द्वतच्या र्रातं प्रवशे करते. पत्नी माहेरीं गेल्यावर द्ववष्ट्णुपतं खाणावळींत जेवत असे. पण त्या अन्नाला 
कंटाळून पुढें तो गंगाधरपतं नावंाच्या एका स्नेह्ाच्या र्रीं जेवू ंलागला. हे गंगाधरपतं िागंलेि िारूबाज 
होते. एकिा ं द्ववष्ट्णुपंतािंें पोट िुखंू लागलें  तेव्हा ं गंगाधरपतंानंीं त्यानंा मद्यपानािी िीक्षा द्विली. बायको 
माहेराहून परत येईंपयंत द्ववष्ट्णुपंतानंीं त्या द्ववद्येंत िंपाट्यानें प्रगद्वत केली. र्रातूंन िारापयंत आद्वण िारातूंन 
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गटारापयंत त्यानंीं मजल गाठंली. ल्मीबाईंच्या िुःखाला काहंीं अंति राद्वहला नाहीं. त्यािंा भाऊ त्यानंा 
माहेरीं रे्ऊन जावयाला तयार होता. पण ती साध्वी त्याच्याबरोबर गेली नाहीं. मेलमजुरी करण्यापयंत 
द्वतिी पाळी आली. िारू द्वपऊन किेरींतल्या कामािे कागि खराब केल्याबद्दल द्ववष्ट्णुपतंािंी नोकरीद्वह गेली. 
तरी द्ववष्ट्णुंपंतािें िोळे उर्िले नाहींत. शवेटीं िोषी तापानें द्ववष्ट्णुपतं आजारी पिले. त्याचं्या त्या आजारातं 
ल्मीबाईंनीं रक्तािें पाणी करून द्ववष्ट्णुपतंानंा काळाच्या िाढेंतून बाहेर आणलें . द्वतच्या त्या अलौद्वकक 
भक्तीनें द्ववष्ट्णुपतं शुद्धीवर आले आद्वण िारूच्या व्यसनातूंन त्यानंीं आपली सुटका करून रे्तली. ह्ा 
गोष्टीिा शवेट सुखन्त आहे. तेवढें वजा केल्यास द्वतच्यातं आद्वण ‘एकि प्याल्या’ च्या कथानकातं पुष्ट्कळसें 
साम्य आहे असें सहज द्विसून येतें. आणखी एकि साम्य िाखवनू िेतों. ‘एकि प्याला’ नाटकातं मरणोन्मुख 
तळीरामाला एकाि वळेीं वैद्यानें आद्वण िॉक्टरझन तपासण्यािी जी द्ववनोिी र्टना गिक्यानंी द्वितारली 
आहे ती त्यानंी सुप्रद्वसद्ध फ्रें ि नाटककार मोद्वलअरच्या ‘ला मूर मेिेद्वसन’ (पे्रम हाि खरा वैद्य) या 
नाटकाच्या िुस्या अंकामधल्या िवर्थया प्रवशेामधून रे्तलेली आहे. एवढें सगळें  सागंून िंालें  तरी ‘एकि 
प्याला’ हें नाटक केवळ गिक्याचं्या अलौद्वकक आद्वण िेिीप्यमान प्रद्वतभेिा स्वतंत्र द्ववलास आहे ह्ातं काय 
शकंा?  

 
‘पे्रमसंन्यास’ आद्वण ‘पुण्यप्रभाव’ ह्ा िोन नाटकापेंक्षा ं तंत्राच्या, भाषेच्या द्वन पद्वरणामकारकतेच्या 

दृष्टीनें ‘एकि प्याला’ हें नाटक सवुस्वीं वगेळें  आद्वण वरिढ आहे. ‘एकि प्याला’ ह्ा नुसत्या नावानेंि ह्ा 
नाटकािी लढाई द्वनम्मी झजकलेली आहे. इतकें  सूिक, प्रभावी द्वन संुिर नावं कोणत्याही मराठी नाटकाला 
त्यापूवी द्वमळालेलें  नव्हतें. ‘मद्वतद्ववकार’ ‘पे्रमशोधन’ ‘पे्रमसंन्यास’ झकवा ‘पुण्यप्रभाव’ हीं काय नाटकािंीं नावंें 
आहेत? ‘एकि प्याला’ हें नावं उच्चारतािं सवु जगािा नाश करणारा तो िारूिा राक्षसी एकि प्याला 
आपल्या िोळ्यापंुढें उभा रहातो. आद्वण नाटकाच्या स्वरूपािी पे्रक्षकानंा तात्काळ कल्पना येते. 
‘पे्रमसंन्यासा’िी द्वन ‘पुण्यप्रभावा’िी भाषा काहंीं म्हटलें  तरी नटवी, कृद्वत्रम आद्वण िीरु्सूत्री होती. संवाि 
लाबंलिक आद्वण कंटाळवाणे होते. पण त्यािा लवलेश िेखील ‘एकि प्याला’ नाटकातं कोठें आढळणार 
नाही. मराठी भाषेच्या अत्यंत सुबोध, सोज्वळ आद्वण साद्वत्त्वक स्वरूपािें ह्ा नाटकातं सवुत्र िशनु होतें. 
कोल्हटकरािें ‘मद्वतद्ववकार’ झकवा गिक्यािें ‘पे्रमसंन्यास’ ह्ानंा सामाद्वजक नाटकें  असें म्हटलें  जातें. पण 
त्यातं समाजाच्या वास्तव स्वरूपािें क्वद्वित् ि िशनु होतें. झकबहुना, त्याचं्यामध्यें अद भतुतेिें एवढें द्वमश्रण 
केलेलें  आहे कीं वास्तववािािी द्वन त्यािंी फारकति िंालेली आहे असें वाटतें.  

 
‘एकि प्याला’ बद्दल तसें कोणालाही म्हणता ं येणार नाहीं. तें नाटक पाहतानंा रोजच्या रोज 

तुमच्या िोळ्याला द्विसणारें एक भयानक सत्य त्याच्या नागड्याउर्ड्या वास्तववािी स्वरूपातं 
नाटककारानें तुमच्यापुढें उभें केलेलें  आहे, असाि क्षणोक्षणीं तुम्हालंा प्रत्यय येईल. अद भतु आद्वण 
काल्पद्वनक अशी एकद्वह गोष्ट तुम्हालंा त्यातं कोठेंद्वह आढळणार नाहीं.  

 
िारूच्या व्यसनामुळें  सुधाकरासारखा एक बुद्वद्धमान्, तेजस्वी आद्वण स्वाद्वभमानी माणूस आपला 

स्वतःिा, आपल्या साध्वी पत्नीिा आद्वण आपल्या संसारािा कसा नाश करून रे्तो ही भयानक गोष्ट 
गिक्यानंीं अत्यंत प्रभावी भाषेंतून द्वन रोमािंकारी र्टनामंधून पे्रक्षकानंा द्ववलक्षण पद्वरणामकारक रीतीनें 
सादं्वगतलेली आहे. ती गोष्ट पहात असतानंा पे्रक्षकाचं्या काळजानंा पावलोंपावलीं पीळ पितो आद्वण पाहून 
िंाल्यानंतर त्यािंा मेंिंू काहंीं काळ तरी सुन्न होतो. पे्रक्षकाचं्या भावना ठेंिून आद्वण भरिून काढणारें एवढें 
प्रभावी नाटक मराठी भाषेंत तर िुसरें नाहींि. पण इतर भाषातं असले कीं नाही हें ठाऊक 
नाहीं.मद्यपानाद्ववरुद्ध द्वनरद्वनराळ्या िेशातंील वायमयातं गोष्ट, कािंब्या झकवा नाटकें  काय कमी द्वनमाण 



 

अनुक्रम 

िंालीं असतील? पण आम्हालंा नाहीं वाटत कीं, ‘एकि प्याला’च्या तोिीिी अपूवु कलाकृद्वत जगातंल्या 
कोठल्याद्वह वायमयातं द्वनमाण िंाली असेल! मद्यपानाद्ववरुद्ध एवढा जबरिस्त प्रिार कोणत्याद्वह 
समाजधुरीणानंीं वा धमुगुरंूनीं आपल्या प्रविनातूंन केला असेल! त्यािें कारण मद्यपानाच्या व्यसनािी 
अत्यंत मूलभतू आद्वण शास्त्रीय मीमासंा गिक्यानंी अत्यंत लाद्वलत्यपूण ु आद्वण नाट्यपूणु भाषेंत ह्ा 
नाटकामध्यें केलेली आहे. त्यामुळें  पे्रक्षकाचं्या काळजािा तें ताबितोब कबजा रे्ऊं शकतें.  

 
नाटकातं ‘नाट्य’ पाद्वहजे. बाकीिें नसलें  तरी िालेल. ‘play is the thing’ असें शके्सपीअर 

म्हणतो. तसलें  नाट्य ‘एकि प्याला’ नाटकातं काठंोकाठं भरून सािंतें आहे. आद्वण तें नाट्य भीषण 
(Tragic) असल्यानें त्यािा आर्ात पे्रक्षकाचं्या मनावर जास्त होतो. ‘महापुरुषािंा अधःपात’ हा भीषण 
नाट्यािा नेहमींिाि द्ववषय असतो. पण महापुरुषािंा एकट्यािाि अधःपात कधीं होत नाहीं त्याचं्याबरोबर 
त्याचं्याशीं द्वनगद्वित असलेल्या द्वनरपराध व्यक्तींिाद्वह द्वनष्ट्कारण नाश होतो. त्यामुळें  त्या भीषण नाट्यािी 
तीव्रता पराकाष्ठेनें जाणवते. हॅम्लेटमुळें  ॲद्वफद्वलयाला द्वन ऑथेिोमुळें  िेस्स्िमोनाला मृत्यु येतो. एक 
आत्महत्या करते, तर िुसरीिा खून होतो. त्याप्रमाणें सुधाकराच्या व्यसनाच्या वणव्यातं झसधूच्या सुखािी, 
सवुस्वािी द्वन प्राणािी राखरागंोळी होते.  

 
‘पुण्यप्रभाव’ हें नाटक द्वलहून िंाल्यानंतरद्वह पाद्वतव्रत्य हा द्ववषय कांहीं गिक्याचं्या िोक्यातूंन 

द्वनरू्न गेलेला नव्हता. तो ‘एकि प्याला’ नाटकामधून द्वनराळ्या स्वरूपातं प्रकट िंाला. ‘पुण्यप्रभावा’नें 
पद्वतव्रतेच्या पुण्याईच्या सामर्थयािें उिात्त िशनु र्िद्ववलेलें  आहे, तर ‘एकि प्याला’ नें पद्वतव्रतेच्या 
आत्यंद्वतक त्यागािें द्वन बद्वलिानािें िेिीप्यमान द्वित्र रंगद्ववलेलें  आहे. िोन्हीद्वह द्वठकाणीं भारतीय 
संस्कृतीच्या आिश ु मूल्यािंा महान् साक्षात्कार होतो. ‘एकि प्याला’ ही कथा केवळ भारतीय जीवनातंि 
शक्य आहे. पािात्त्य समाजातं ही गोष्ट मुळीं संभवति नाहीं. त्यािा अथु असा नव्हें कीं पािात्त्य िेशातं 
मद्यपी नवरे नसतात. असतात, मद्यपानातं सुधाकरावरद्वह ताण करणारे द्वववाद्वहत पुरुष पािात्त्य समाजातं 
शकेिों आढळतील. पण नव्यािें व्यसन िुःसाध्य िंाल्यानंतर झकवा प्रमाणाबाहेर गेल्यानंतर त्याच्याशीं 
द्वनष्ठेनें राहून स्वतःिे जीवन उद ध्वस्त करावयास पािात्त्य समाजातंली स्त्री क्वद्वित् ि तयार होईल. एकािी 
तशी द्वनर्ाल्यास तो िुर्ममळ अपवाि होईल. पतीिें व्यसन आद्वण पत्नीिी द्वनष्ठा ह्ाचं्या संर्षांतून ‘एकि 
प्याला’ िें शोकनाट्य द्वनमाण होतें. 

 
आद्वण लक्षातं ठेवा, कीं हा संर्ष ुम्हणजे काहंीं सामान्य व्यसन आद्वण सामान्य द्वनष्ठा ह्ाचं्यामधला 

नाहीं. पतीिी पराकाष्ठेिी व्यसनासस्क्त आद्वण पत्नीिी पराकोटीिी पद्वतभस्क्त ह्ाचं्यामधला हा संर्ष ुआहे. 
भीषण नाटकाला नेहमीं असेि अद्वतरेकी द्ववषय द्वनविाव ेलागतात. त्याखेरीज पे्रक्षकाचं्या काळजानंा वढेे 
कसे पिंू शकतील? असे सामान्य नवरे पुष्ट्कळ असतील कीं जे मद्यद्वप असतील, पण सुधाकराएवढा 
आपल्या संसारािा सत्यानाश ज्यानंीं करून रे्तला नसेल. आद्वण अशाद्वह सामान्य बायका पुष्ट्कळ असतील 
की ज्यानंीं आपल्या पतीच्या मद्यपानािी द्ववशषे पवा न करतानंा त्याच्याशीं सुखानें संसार केला असेल. पण 
अशा पद्वतपत्नीिें जीवन हा नाटकािा द्ववषय होऊं शकत नाहीं आद्वण त्यािंीं द्वित्रें कोणी नाटकातं रेखाटलीं 
तर तें नाटक फुकट असलें  तरी कोणी पहायला जाणार नाही. अद्वतरेक आद्वण अद्वतशयोस्क्त हा सवुि 
रसािंा आधारस्तंभ आहे. त्याखेरीज पद्वरणामकारक रसपद्वरपोष द्वनमाण होत नाहीं. मद्यपानािे िुष्ट्पद्वरणामि 
जर रेखाटावयािे असतील, तर जेवढ्या भिकपणें आद्वण भीषणपणें रेखाटता ं येतील तेवढा पे्रक्षकाचं्या 
मनावर त्यािा पद्वरणाम खोल होणार; मग त्यासाठीं वास्तवता आद्वण शक्याशक्यता ह्ािंा बळी द्यावा 
लागला तरी िालेल. 



 

अनुक्रम 

‘एकि प्याला’ नाटकातं गिक्यानंीं तेंि केलें  आहे. वास्तुतः, ज्यानंीं उाया आयुष्ट्यातं मद्याच्या 
थेंबाला स्पश ु केलेला नाहीं, तो सुधाकर सहा मद्वहन्याचं्या अवधींत एवढा भयंकर िारूबाज कसा काय 
िंाला; ह्ािा खरोखर द्वविार करण्यासारखा आहे. एवढ्या थोड्या वेळातं इतका िारूच्या आधीन तो कसा 
काय िंाला? त्याला एकि उत्तर. तें हें कीं, सुधाकराच्या स्वभावातंि मुळीं अद्वतरेक होता. तो त्यािा 
िेहस्वभाव होता. कोणत्याही के्षत्रातं त्यानें प्रवशे केला तर त्यामध्यें शवेटच्या सीमेपयंत जायिें त्याखेरीज 
त्याच्या अंतःकरणािें समाधान मुळीं व्हायिेंि नाही अशी त्याच्या मनािी ठेवण होती. ज्याप्रमाणें कांहीं 
माणसें द्वमतआहार करतात, काहंींिा आहार अपद्वरद्वमत असतो, तसे काहंीं मद्यपीद्वह आढळतील कीं जन्मभर 
ते ‘एकि प्याला’ पीत रहातील. सुधाकर हा त्या वगांतला नव्हता. जोंपयंत तो पीत नव्हता, तोंपयंत तो 
मुळींि पीत नव्हता. पण एकिा ंप्यायला सुरुवात केली रे केली कीं त्यानें द्वपण्यािा उच्चाकं गाठंला. 

 
त्याच्या द्वपण्याच्या अद्वतरेकाला झसधूच्या पाद्वतव्रत्याच्या अद्वतरेकािी साथ द्वमळाली. मग त्याच्या 

संसारािा भिका उिावयाला द्वकतीसा वळे लागणार! झहिु समाजातं पद्वतव्रता बायका काय कमी आहेत? 
पण झसधूिी जाति मुळीं वगेळी. आत्मनाशाच्या िरींत सुधाकर िंपाट्यानें र्सरत िाललेला आहे हें द्वतच्या 
िोळ्यानंा प्रत्यक्ष द्विसत असतानंा, ती त्याला एका अक्षरानें उणें झकवा वावगें बोलत नाहीं. िुकून कधींद्वह 
म्हणत नाहीं कीं, ‘तुम्ही हें व्यसन सोिा!’ बायका द्वकतीद्वह सहनशील आद्वण सोद्वशक िंाल्या तरी नव्याच्या 
िुवुतुनाद्ववरुद्ध सौम्य शबिातं का होईना, पण एकािें तरी अक्षर त्या बोलणार नाहींत असें कसें होईल? पण 
झसधंूिें पाद्वतव्रत्यि मुळीं अद्वतरेकी स्वरूपािें, द्वतथें ती काय करणार? िवर्थया अंकाच्या िुस्या प्रवशेातं ‘मी 
आजपासून िारू द्वपणं सोिलं! कायमिं सोिलं!’ असें सुधाकर आपण होऊन म्हणतो तेव्हा ंती, ‘अहाहा, 
असं िंालं तर िेवि पावला! असें म्हणून त्याच्या पायावंर िोकें  ठेवते. ब  इतकें ि! द्वतिा भाऊ पद्माकर 
सुधाकराला ‘द्विवाणा िारूबाज’ अशी द्वशवी िेतो, त्याबरोबरि झसधूच्या अंगािा भिका उितो. ती 
किािते, “हा ंिािा, या र्रातं-या पायासंमोर-माझ्यासमोर असं अमंगल मी तुला बोलंू िेणार नाहीं. जा - 
बाप, भाऊ मािंं या जगातं कोणी नाहीं! पद्वतव्रतेला नातीं नसतात. ती बापािी मुलगी नसते. भावािी बहीण 
नसते. मुलािी आई नसते. िेवाब्राह्मणानंीं द्विलेल्या नव्यािी ती बायको असते.” एवढें बोलून ती थाबंते 
म्हणता ं कीं काय? ती प्रद्वतज्ञा करते, “झसधूिा सगळ्या जगाशीं संबधं सुटला. आपल्या िोर्ाचं्या 
कष्टाद्ववरहीत सगळ्या जगातंली धनिौलत आजपासून मला द्वशवद्वनमाल्य आहे!” आद्वण आपण होऊन ती 
िाद्वरद्र्याच्या गळ्यातं द्वमठी मारते. साराशं, अद्वतरेकी िारूबाजी आद्वण अद्वतरेकी पाद्वतव्रत्य ह्ाचं्या संर्षांतून 
‘एकि प्याला’िें भीषण नाट्य द्वनमाण िंालेलें  आहे.  

 
अशा नाटकातं सत्यासत्यतेिा मुळीं द्वविार करायिा नसतो. जोंपयंत नाटककार आपल्या उद्वद्दष्ट 

रसािा द्वन नाट्यािा पद्वरपोष प्रभावी रीतीनें करीत आहे, तोंपयंत काहंीं तरी आगंतुक आके्षप काढून या 
रसािी हाद्वन करणें योग्य नाहीं. ‘एकि प्याला’ वर तसे आके्षप द्वकती तरी रे्ता ंयेतील! वास्तुतः सुधाकर हा 
आर्मथकदृष्ट्ट्या, इतका िद्वरद्री होता असें वाटत नाहीं. रामलाल जरी म्हणतो कीं, ‘हा सुधाकर म्हणजे 
जनसमुद्राच्या गरीब तळाशीं सापंिलेलं एक अमूल्य रत्न आहे’ तरी ते त्यािे शबि अक्षरशः खरे मानण्यािें 
कारण नाहीं. 

 
वयाच्या सोळाव्या वषीं विील वारल्यानंतर ‘पैशािंं पाठबळ नाहीं. आप्तेष्टािंा आधार नाहीं. 

आईबापावंगेळीं आम्ही िोन पोरकीं मुलं! अशा वळेीं रामलाल िेवासारखा पुढं उभा राद्वहला!’ अशी कबुली 
सुधाकरानें पद्वहल्या अंकाच्या पद्वहल्याि प्रवशेातं जरी द्विलेली असली, तरी केवळ िुस्याच्या मितीवरि 
स्वतःिी कशीबशी गुजराण करण्याएवढी काहंीं त्यािी अन्नान्निशा िंालेली नसावी. झसधूिा बाप हा काहंीं 
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केलें  तरी द्वगरणीमालक होता. तो काहंीं आपली मुलगी भणगं द्वभका्याला िेणें शक्य नाहीं. आद्वण सुधाकर 
खरोखर तसा असता तर त्यानें लग्नाच्या वळेीं सुधाकराला वीस पिंवीस हजार रुपयािंा हंुिा द्विला असता 
आद्वण मुलीिें सालंकृत कन्यािान केलें  असतें. पण सबधं नाटकातं झसधूच्या अंगावर एकद्वह िाद्वगना द्विसत 
नाहीं. एवढी ‘लंकेिी पावुती’ ती कशी काय असंू शकेल?  

 
आद्वण सुधाकर एकंिर सहा मद्वहन्यातं िारू द्वपऊन द्वपऊन द्वकती प्याला असेल? रोज समजा, तो 

तीन स्व्हस्कीच्या बाटल्या पीत असला – तेंद्वह अशक्यि होतें – तर त्यािा रोजिा खिु – त्यावळेीं 
बाटलीिी झकमत पािं रुपये होती त्या द्वहशोबानें पंधरा रुपयािंा होता. म्हणजे सहा मद्वहन्यातं त्यािा एकंिर 
खिु तीन हजाराचं्या आंतबाहेरि असेल. मग, एवढ्या तीन हजाराचं्या खिामुळें  मद्वहना पधंरा रुपयािंी 
पटे्टवाल्यािी झकवा हमालािी नोकरी धंुिाळण्यािी पाळी त्याच्यावर कशी काय येऊं शकते? त्याला काय 
जुगारािें, शयुतीिें झकवा बाहेरख्यालीपणािें व्यसन होतें? का, तळीराम त्याच्या द्वखशातूंन पैसे िोरीत होता 
झकवा िारूच्या नशेंत त्याच्याकिून िेकवर सह्ा करून रे्त होता? पण ह्ा सवु शकंा ख्या असल्या तरी 
िेवळाबाहेर जसे आपण जोिे ठेवतों त्याप्रमाणें ह्ा शकंा नाटकगृहाबाहेर ठेवनूि आपल्याला तें नाटक 
पाहावयाला पाद्वहजे. नाटकािी व्याख्या ‘Willing suspension of disbelief’ अशी एकानें केली आहे. 
अद्ववश्वासािी प्रवृद्वत्त आपण होऊन झशक्यावर टागंायिी अन् मग नाटकगृहातं द्वशरावयािें. त्याखेरीज 
नाटकातंल्या रसािा आस्वाि पे्रक्षकानंा रे्ता ंयेणार नाहीं, असा या व्याख्येिा अथु आहे. 

 
िारूच्या व्यसनामुळें  सुधाकरावर जास्तींत जास्त संकटें द्वकती आणता ंयेतील ह्ािी नाटककारानंी 

ह्ा नाटकातं पराकाष्ठा केली आहे. मग तीं संकटें खरीं असोत वा खोटीं असोत. सुधाकरासारखा बुद्वद्धमान 
वद्वकल कोटांत द्वकतीद्वह प्रक्षबुध िंाला तरी तो काय न्यायाधीशाला आईमाईवरून द्वशव्या िेईल? कोटांिा द्वन 
त्यािा वािद्वववाि द्वकतीद्वह गरमागरम िंाला तरी कोटांिी अमयािा करण्यािा गुन्हा त्याच्यासारख्या हुषार 
वद्वकलाच्या हातून होणें सवुस्वीं अशक्य होतें. ‘िािासाहेबािंा सुमार सुटला. मुन्सफाला होय नव्हे वाटेल तें 
बोलू लागले.’ हें तळीरामानें त्या िोर्ाचं्या बािाबािीिें केलेलें  वणनु खरें असणें मुळीं शक्यि नाहीं. बरें तें 
असो. त्यानंतर मुन्सफानंी काय केलें  तर सुधाकरािी सनि तेथल्या तेथें सहा मद्वहन्यासंाठीं रद्द करून 
टाकली. गिक्यानंा कोटु-कायद्यािें फारसें ज्ञान नव्हतें हें ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकातंि उर्िकीस आलें  आहे. 
त्यािीि ही पुनरावृद्वत्त. वद्वकलािी सनि रद्द करण्यािा मुन्सफाला अद्वधकार नसतो, एवढी साधी गोष्ट 
गिक्यानंा कशी माहीत असंू नये? वद्वकलािी सनि िोन कारणामुंळें  रद्द होते. एक, त्यानें आपल्या 
व्यवसायाला लां् न आणणारें (unprofessional) वतुन केलें  तर आद्वण िुसरें, त्याला फौजिारी गुन्ह्ातं वा 
नौद्वतक वतुनावरून द्वशक्षा िंाली तर! पण गिकरी ह्ा गोष्टीिा कशाला द्वविार करतात? त्यानंा काय 
वाटेल तें करून सुधाकरािी सनि रद्द करून टाकायिी होती. 

 
बरें, ही सनि परत द्वमळद्ववण्यासाठीं सुधाकर काय प्रयत्न करतो? काहंी नाहीं. उलट, तो झसधूला 

सागंतो, ‘सनिेच्या कामासाठीं खटपट करायिी असते िारिौर्ाकंिे जाऊन, तेव्हा ं झहिावंें लागतें 
सारखें!’पण ही शुद्ध थाप आहे. िारिौर्ाकंिे जाऊन कशी काय सनि परत द्वमळणार! पण कोटांतलें  त्यािें 
‘पॅ्रस्क्टस’ कमी िंालें , तरी त्यािें ‘आयु मद्विरा मंिळां’ तले ‘पॅ्रस्क्टस’ जोरातं वाढतें आद्वण एक द्विवस तो 
द्विकार िारू द्वपऊन कोटांत जातो. तेथे काय िंालें . त्यािें वणनु भगीरथाच्या तोंिून ऐका : “भाईसाहेब, 
अनथु िंाला. सुधाकर मद्यपान करून किेरींत गेला. वाटेल त्याला वाटेल तें बोलंू लागला व मुन्सफानंी 
त्यािी सनि कायमिी रद्द केली.” वकील द्वकतीद्वह िारूबाज िंाला तरी िारूच्या आत्यंद्वतक धंुिीत तो 
कोटांत जाईल आद्वण अशा त्हेिें वतुन करील ही गोष्ट सवुस्वीं असंभवनीय आहे. मग सुधाकरासारख्या 
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असामान्य कायिेपदं्विताच्या बाबतींत तर ती गोष्ट मुळीं अशक्यि आहे. आमच्या माद्वहतीिे जुन्या द्वपढींतले 
पुण्यामधले िार िोन वकील तर अगिीं पट्टीिे िारूबाज होते. पण उाया आयुष्ट्यातं कोटामध्यें त्याचं्या 
हातून वावगें वतंन कधीं र्िलें  नाहीं. कोटांत ते एकाद्या वार्ाच्या रुबाबानें झहित. र्रीं आल्यावर मग त्यािंें 
काय ‘बकरें’ व्हायिें तें होईल. पण गिक्यानंा त्या गोष्टीशीं काहंीं कतुव्य नव्हतें. सुधाकराला सनि 
द्वमळण्यािी शवेटिी आशा त्यानंा समूळ नष्ट करून टाकायिी होती! केवळ एवढ्यानें सुधाकर–झसधु 
िाद्वरद्र्याच्या वणव्यातं पुरेशीं भाजून द्वनर्णार नाहींत, म्हणून कीं काय आपल्या श्रीमंत भावाकिंून अन् 
बापाकिून एका कपर्मिकेिीही मित आपण यापुढें रे्णार नाहीं अशी झसधु प्रद्वतज्ञा करते आद्वण कागिाच्या 
र्ड्या पािून त्यावर द्वमळणा्या आण्य - िोन आण्यावंर ती आपली गुजराण करंू लागते. कुठें कोणािें 
िळण द्वमळेल कीं काय यािी ती िौकशी करंू लागते. झसधूिी उपासमार पाहून अमृतेश्वरीं िाललेल्या 
सिावतांत जाऊन गोिाधोिािे िोन र्ासं खाऊन यावयािी सूिना गीता झसधूला करते. तथाद्वप झसधूिा 
स्वाद्वभमान अद्याप द्वशिक असतो. फाटक्या लुगड्यािें द्वनद्वमत्त पुढें करून ती गीतेिी सुिना अमान्य करते. 
करुणरसािा येथें परमोत्कष ु होतो. सुधाकराला पिात्ताप होतो. आद्वण ‘झसधु, आजपासून मी िारू 
सोिली!’ अशी आपल्या बाळािी शपथ रे्ऊन तो प्रद्वतज्ञा करतो. येथून नाटक पलटी खातें कीं काय आद्वण 
झसधु-सुधाकराच्या जीवनावरिीं सारीं मद्वलन अभ्रें मावळून सुखािा सूयोिय पुन्हा ंत्याचं्या संसारातं उगवतो 
कीं काय, असें वाटंू लागतें. 

 
किाद्वित् सुधाकराला नोकरी द्वमळाली असती तर एकािे वळेीं त्यािी िारू सुटलीद्वह असती. पण 

सुधाकराला नोकरी मुळीं द्वमळवनूि द्यायिी नाहीं असा गिक्यानंीं िगं बाधंलेला होता. द्वतथें काय 
करायिें? नाहींतर पंधरा रुपये पगारािी नोकरी द्वमळद्ववण्यासाठीं सुधाकराला िोन तीन मैल तंगड्या 
तोिीत त्यानंीं बिंगािुनला कशाला पाठद्ववलें  असतें? बिंगािुनला नोक्या द्वमळतात हा शोध गिक्यानंी 
कोठून लावला? पूवी पुण्यातं बुधवारबागेच्या बाहेर बेकार लोक नोक्या द्वमळवण्यासाठीं िंंिीनें उभे असत; 
आद्वण गरजू मालक त्याचं्या शोधासाठीं तेथे जात. पण गावंातंले लोक आपल्याला ओळखतील, म्हणून 
सुधाकर त्या द्वठकाणीं जाणें शक्यि नव्हतें. पण मुख्य प्रश्न असा आहे कीं, सुधाकराला पंधरा रुपये 
पगारािी नोकरी द्वमळद्ववणें एवढें का िुरापास्त होतें? त्याच्यासारख्या बुद्वद्धमान बी. ए., एलएल. बी. 
वद्वकलानें कॉलेजच्या द्ववद्यार्थयाच्या िोन द्वशकवण्या केल्या असत्या, झकवा एकािा इंग्रजी द्वशकवण्यािा वगु 
उर्िला असता तर त्याला रोजिें तास िोन तास काम करून मद्वहन्यािे शभंर रुपये सहज द्वमळवता ंआले 
असते. आद्वण कोटांत जरी त्यािी बिनामी िंालेली असली तरी शहरातंील कोणाद्वह हुषार वद्वकलानें त्याला 
आपल्या हाताखालीं शभंर रुपये मद्वहन्यावर द्वफयािीिे कचे्च खिे द्वलद्वहण्याच्या कामासाठीं(Drafting) सहज 
नेमलें  असतें. पण ते सवु पयाय गिक्यानंीं मुळीं द्वविारातंि रे्ण्यािें नाकारलें . कारण, सुधाकरावर 
बेकारी लािल्याखेरीज आत्मनाशािी त्यािी शवेटिी अवस्था मुळीं सुरूि होऊं शकली नसती. िारूबाज 
िोस्तानंी त्याला नोकरी तर द्विली नाहींि, पण त्यािी मानहाद्वन करून पुन्हा त्याला िारूच्या बाटलीकिे 
िुप्पट वगेानें धावंायला लावलें . तेव्हा ंमग ‘मुलासकट माणुसकीला, झसधूसकट संसाराला, सद गुणासकट 
सुखाला, जगासकट जगिीश्वराला’ द्वनवाणीच्या द्वनराशेंतला शवेटिा प्रणाम करून ‘आता ंयापुढें िारू–
प्राण जाईपयंत िारू–शवेटपयंत िारू’ असा द्वनधार करून िारूिी बाटली हातातं रे्ण्यावािंून सुधाकराला 
मुळीं गत्यंतरि राद्वहलें  नाहीं.  

 
यानंतर आत्मनाशाखेरीज सुधाकराच्या जीवनाला िुसरा पयायि रहात नाहीं. त्यािें उरलेलें  

जीवन द्वित्त्याच्या िालीनें भीषण नाट्याच्या िरीकिे िंपाट्यानें उड्या मारीत धावं रे्ऊं लागतें. एके द्विवशीं 
‘बाळा’च्या िुधासाठीं जमवलेले पैसे सुधाकराला िारू द्वपण्यासाठीं हव े असतात. पण ते आधींि झसधूनें 
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गीतेला िूध आणण्यासाठीं द्विलेले असतात. तेव्हा ं सुधाकराच्या अंगातंला सैतान त्याच्या उरल्यासुरल्या 
माणुसकीिा गळा िाबनू बाहेर पितो. आपलें  मूल हें ‘रामलालिें काटें’ आहे असें झसधूच्या पाद्वतव्रत्यावर 
िाबंर फासूंन तो आपल्या मुलाच्या िोक्यातं काठी र्ालून तें मारून टाकतो. त्यानंतर झसधुला जगणें मुळीं 
शक्यि नव्हतें. लािकें  मूल नव्यानें आपल्या िोळ्यापंुढें मारलें , ज्या पाद्वतव्रत्याच्या पुण्याईवर अनेक 
संकटानंा तोंि िेऊन तोंपयंत द्वतनें तग धरला त्यािा, पतीनें संशय रे्तला, मग जगायिें कशासाठीं? तरी 
मरता ंमरता ंनव्यानें आपल्या मुलाला मारलें  नाहीं, आपल्याि अंगाखालीं तें िेंगरून मेलें  अशी पोद्वलसापंुढें 
खोटी जबानी िेऊन ती आपल्या पतीिे प्राण वािंवते आद्वण स्वतःिे प्राण सोिते. तेव्हा ंमग सुधाकरािे िोळे 
उर्ितात. पण ते कायमिे द्वमटण्यासाठीं. िारंूत रसकापरासारखें जलाल द्ववष द्वमसळून तो अखेरिा 
एकि प्याला रे्तो. अन् झसधूच्या पायावंर िोकें  ठेवनू मरतो. द्वरकामा प्याला हातातं रे्ऊन रामलाल त्याकिे 
पहात शोक करतो, “एकिम तीन जीवाचं्या तीन परी िंाल्या. मूल गेलं, झसधू गेली, सुधाकर गेला, या 
जगातं आता ंसुधाकराि ंकाय राद्वहलं? सवुस्वासह हे तीन जीव ज्याच्यातं बुिाले तो तेवढा िारूिा एकि 
प्याला!” ‘एकि प्याल्या’िें भीषण नाट्य येथें संपतें.  

 
िारूिें व्यसन मनुष्ट्याला एकिा ं लागलें  कीं त्याच्यापायीं त्यािा द्वन त्याच्या संसारािा केवढा 

भयंकर द्ववध्वंस होतो, एवढें एकि द्वित्र गिक्यानंा जास्तींत जास्त भयानक, द्वविारक आद्वण थरारक 
रीतीनें या नाटकातं द्वितारावयािें होतें. तेवढ्यासाठीं त्यानंा आवश्यक आद्वण पोषक असलेला जेवढा काहंी 
मालमसाला द्वमळवता ंआला–मग तो शक्य असो अशक्य असो, संभाव्य असो असंभाव्य असो–तो त्यानंी ह्ा 
नाटकामध्यें ठासूंन भरलेला आहे. एकिा ं मद्विरेनें सुधाकरािा कबजा रे्तल्यावर त्यािी सनि रद्द होणें, 
कायमिी रद्द होणें, त्याला नोकरी न द्वमळणें, अठरा द्ववश्वे िाद्वरद्र्य हात धुऊन त्याच्यामागें लागणें, पत्नीच्या 
शीलािा त्याला संशय येणें आद्वण त्याच्या हातून स्वतःच्या मुलाि खून होणें ह्ा संकटरूपी सवु िाद्वकणी 
सुधाकराच्या मुसक्या बाधूंन त्याला धके्क मारीत आद्वण खेंिीत खेंिीत आत्महत्येच्या मुक्कामावर नेऊन 
पोहोंिद्ववतात. एवढ्या मोठ्या माणसािा तो कू्रर अधःपात पे्रक्षकानंा आपले श्वास अवरोधून बर्ावा लागतो. 
तोद्वह त्यानंी एकािे वळेीं बद्वर्तला असता. पण सुधाकराच्या र्रािारावरून द्ववध्वंसािा जो भेसुर रणगािा 
द्वफरंू लागतो त्याच्याखालीं झसधूसारख्या एका द्वनरपराध द्वन िेवतातुल्य साध्वीच्या शरीरािा जो नाहक 
िुरािा होतो, तो मात्र पे्रक्षकानंा बर्वत नाहीं. करुण रसाला त्यामुळें  उधाण येतें. आद्वण सवुत्र हंुिक्यािंा 
हलकिोळ उितो. भीषण रसािा द्वन करुण रसािा हा जो मुख्य प्रवाह महापूर आलेल्या निीच्या 
लोंढ्याप्रमाणें नाटकामधून फंुफाटत जातो, त्यािा वगे झकवा द्ववस्तार कमी करण्याच्या दृष्टीनें गिक्यानंी 
कोठेंद्वह ह्ा नाटकातं अपप्रयत्न केलेला नाहीं हेंि त्यािें सवांत मोठें यश! नाहीं म्हणायला गिक्यानंी 
आपल्या नेहमींच्या स्वभावाप्रमाणें ह्ा नाटकाला रामलाल, भगीरथ आद्वण शरद ह्ािंें जें उपकथानक 
जोिलें  आहे तें अनावश्यक, गैरलागू आद्वण अपकषुकारक आहे. पण हा सबधं भाग गाळला - आद्वण तो 
नेहेमीं गाळलाि जातो - तरी त्यािा मुख्य कथानकाला काहंींि उपसगु होत नाहीं, रामलाल हें ह्ा 
नाटकातंलें  सवांत शहाणें आद्वण संमजस पात्र, पण सुधाकरािा अधःपात थाबंद्ववण्यासाठीं द्वनकरािा प्रयत्न 
रामलाल ह्ा नाटकातं कुठेंद्वह करीत नाहीं. उलट एकािी वाईट र्टना र्िली कीं बाजूला उभें राहून 
आंबट िेह्यानें तो त्या र्टनेवर लाबंलिक व्याख्यान िंोितो आद्वण ‘हे असें का ं िंालें?’त्यािें तात्पयं 
सागंतो. भगीरथाला सुधारण्यासाठीं रामलाल द्वजतका आटाद्वपटा करतो त्याच्या एक शताशंद्वह तो 
सुधाकराच्या बाबतींत करीत नाहीं. 

 
तसेंि ‘एकि प्याल्या’ च्या उपपत्तीशीं ‘एकि स्पशा’ च्या उपपत्तीिी सागंि र्ालण्यािा गिक्यानंीं 

जो अट्टाहास केलेला आहे, तो हास्यास्पि आहे. ‘एकि प्याल्या’च्या रागंेंत ‘एकि स्पशा’िी कल्पना मुळी 
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बसंूि शकत नाहीं. आता ंभगीरथािा पे्रमभगं िंाला म्हणून तो िारू द्वपऊं लागला. पण पुढें तो ताळ्यावर 
आला आद्वण िारू द्वपणें त्यानें कायमिें सोिून द्विलें . यामुळें  ‘एकि प्याल्या’च्या मूळ कल्पनेला बाध येत 
नाहीं काय, असें कोणी द्वविारतात. त्यानंा मािंें एवढेंि उत्तर आहे कीं, भगीरथ हा एक सामान्य माणूस 
आहे. तो िारू प्याला काय झकवा न प्याला काय, त्यामुळें  त्याच्या स्वतःखेरीज इतरािें काय नुकसान 
होणार आहे? सुधाकरािी गोष्ट द्वनराळी होती. तो समाजािा एक जबाबिार र्टक होता. अशा माणसानें 
एकि प्याल्यापासून िूर राद्वहलें  पाद्वहजे यावर गिक्यािंा खरा कटाक्ष होता. 

 
सुधाकरािी सनि रद्द िंाल्यानंतर भगीरथानें शरद ला ‘द्वनबधंमाले’ मधला ‘लोकभ्रम’ हा द्वनबधं 

शातंपणें द्वशकवत बसावें, अन् झहिुसमाजातं द्ववधवािंी जी द्ववटंबना होते आहे त्याबद्दल द्वतच्याशीं ििा करीत 
बसावें आद्वण मागून रामलालनें तेथें येऊन सावुजद्वनक द्वशक्षणावर लाबंलिक प्रविन िंािावें ही नाट्यशून्य 
द्ववषयातंरािी पराकाष्ठा होय. त्याद्वहपेक्षा ं द्वतस्या अंकाच्या अखेरीस नाट्यािा परमोत्कष ुिंाला असतानंा 
िवर्थया अंकािा प्रारंभ रामलाल शरद ला ररु्वशंातंला एक सग ु द्वशकवीत बसला आहे, असल्या मुिाि 
प्रवशेानें गिक्यानंीं करावा म्हणजे अरद्वसकतेिा अगिीं कळस होय! हेंद्वह परविलें , पण िवर्थया अंकातं 
‘प्राण जाईपयंत िारू द्वपण्यािी’ सुधाकरानें प्रद्वतज्ञा केल्यानंतर मग आजारी तळीरामािी प्रकृद्वत तपासतानंा 
वैद्य द्वन िॉक्टर ह्ानंीं त्यािी केलेली द्ववनोिी परवि अगिीं असह् होते! आद्वण िवर्थया अंकांत सुधाकरानें 
आपलें  मूल मारल्यानंतर पािंव्या अंकाच्या सुरवातीला भगीरथ द्वन शरद ह्ािंा प्रवेश, त्यानंतर मेलेल्या 
तळीरामािें स्मारक करण्यासंबधंींिा ‘आयु मद्विरा मंिळा’िा प्रवशे आद्वण त्यापुढिा भगीरथ द्वन शरद ह्ािंा 
पुनर्मववाह रामलाल लावनू िेतो तो प्रवशे, हे तीनद्वह प्रवशे म्हणजे ‘एकि प्याला’ला जोिलेलीं अनावश्यक 
अशीं तीन द्वठगळें होत. गिक्याचं्या हातून असली अक्षम्य िूक कशी व्हावी हेंि आम्हालंा कळत नाही. 
पािंव्या अंकातंला िवथा प्रवशे हा फक्त एकि महत्त्वािा प्रवशे आहे. पद्वहले द्वतन्ही प्रवशे गाळून ह्ाि 
प्रवशेापासून पािवा ंअंक सुरू करावयाला पाद्वहजे. आद्वण तोि पद्वरपाठ नाटक मंिळ्या अनुसरतात. 

 
ह्ा नाटकातं ‘आयु मद्विरा मंिळ’ द्वनष्ट्कारण रु्सिण्यातं आलेलें  आहे. असा त्यावर आके्षप रे्ण्यातं 

येतो. पण तो द्वततकासा बरोबर नाहीं. सुधाकराच्या जीवनामधलें  भीषण नाट्य तींन अंकानंंतर सुरू होतें. 
तोपयंत ‘आयु मद्विरा मंिळ’ हे सुसह् वाटतें. समाजातंील मध्यम वगामधल्या कोणकोणत्या र्टकापयंत 
िारू जाऊन पोहोंिली आहे आद्वण द्वतनें त्याचं्या जीवनाला केवढें ओंगळ आद्वण बीभत्स स्वरूप द्विलेलें  आहे 
त्यािें अत्यंत हृियद्रावक द्वित्र ह्ा ‘आयु मद्विरा मंिळा’च्या प्रवशेातं पहावयाला द्वमळतें. आद्वण सुधाकरािा 
अधःपात कोणत्या थरापयंत जाऊन पोहोंिणार आहे ह्ािी िेखील त्यावरून पे्रक्षकानंा कल्पना येऊं शकते. 
िौर्थया अंकातंल्या प्रवशेातं तळीराम आसन्नमरण असल्याकारणानें ‘आयु मद्विरा मंिळा’िी बठैक त्याच्या 
र्रीं त्याच्या उशागतीि भरलेली आहे. त्या प्रवशेािा प्रारंभीिा भाग गैरलागू आहे. तो गाळून ‘प्राण 
जाईपयंत िारू’ द्वपण्यािा द्वनधार करून सुधाकर तेथें येऊन ठेपतो, तेथूनि तो प्रवशे सुरू व्हावयाला हवा. 
पािंव्या अंकातंला, तळीराम मेल्यानंतर त्यािें स्मारक करण्यािा सवुच्या सवुि प्रवेश सपशले कटाप करून 
टाकण्यासारखा आहे.  

 
सुधाकर आद्वण झसधु ह्ाचं्यानंतर ह्ा नाटकातंलीं अत्यंत महत्त्वािीं पात्रें म्हणजे तळीराम आद्वण 

गीता. तळीराम हा गिक्यानंीं आपल्या अवलोकनामधून आद्वण कल्पनाशक्तीमधून द्वनमाण केलेला 
मनुष्ट्यस्वभावािा एक अत्यंत द्ववलक्षण नमुना होय. अशीं इरसाल व्यसनी माणसें समाजाच्या खालच्या 
थरातूंन अगिीं िोरपावलानंी वावरत असतात. त्यािंा अगिीं जवळच्या माणसानंा सुद्धा ंपत्ता लागत नाहीं. 
खािेंकर द्वविारतात कीं, ‘तळीराम इतका िारूबाज होता तर त्याच्या तोंिािी र्ाण सुधाकराला केव्हािं 
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येऊं नये ही नवलािी गोष्ट नव्हे काय? सुधाकराच्या र्रीं येतानंा तळीराम द्विपटें मापटें बद्विशपे खाऊन 
अगर शरेभर भजीं उठवनू येत असे, असें मानलें  तरी त्याच्या तारवटलेल्या िोळ्यावंरून अथवा बहकणा्या 
बुद्धीवरून ही गोष्ट सुधाकराच्या सहज लक्षातं आली असती.’ खािेंकराचं्या या शकेंवरून तळीराम ही विी 
त्यानंा मुळीं समजलीि नाहीं. तळीराम जरी अट्टल िारूबाज असला तरी त्यानें िारू पुरेपूर पिद्ववली होती. 
िारू द्वपऊनद्वह द्वतिीं द्विन्हें तोंिावर न द्विसतील आद्वण बुद्धीिा तोल न ढळेल अशी सावधद्वगरी बाळगण्यातं 
तो तरबेज होता. तो काय िोवीस तास थोिाि िारूबाज होता? सुधाकराच्या र्रातंले झकवा कोटांत काम 
करीत असतानंा तो थोिाि झिंगून जात होता? त्याला र्रीं झकवा बाहेर िोस्ताचं्या खाजगी बठैकींत जो 
काय धागंिझधगा र्ालावयािा असे, तो र्ालतानंा त्यािी िारिौर्ातं वाच्यता व्हावयािें काय कारण? 
सगळींि अट्टल व्यसनी माणसें आपल्या व्यसनािा तमाशा सा्या जगासमोर मािंीत नाहींत. फार धूतं 
असतात तीं. स्वतःच्या व्यसनािा बभ्रा होऊं नये द्वन आपल्या अब्रिूें द्वपतळ उर्िें पिंू नये म्हणून तीं िोळ्यातं 
तेल र्ालून काळजी रे्त असतात. आयुष्ट्यातंील एका िुबुल क्षणीं सुधाकर जर तळीरामाच्या आहारीं गेला 
नसता, तर तळीरामानें िारूद्ववषयीं सुधाकराकिे िकार शबिसुद्धा ं कधीं काढला नसता आद्वण मग 
तळीरामाच्या िारूबाजीिी गंधवाताही कधीं सुधाकराला लागली नसती. 

 
सुधाकराच्या कतुृत्वाबद्दल तळीरामाच्या मनातं आिर होता. त्यािा तापट स्वभाव त्याला माहीत 

होता. म्हणून तो एरव्हीं त्याच्या वा्याला कधीं उभा राद्वहला नाहीं. पण वळे कधीं सागंून येत नाहीं म्हणतात 
ना, योग तसा जमून आला. आद्वण तळीराम सुधाकराच्या इतका जवळ आला, कीं त्याच्या सवुस्वािा द्ववध्वंस 
करून तो आरपार गेला. सनि रद्द िंाली नसती, मानहानीच्या यातना असह् िंाल्या नसत्या, रामलाल 
परिेशीं गेला नसता आद्वण झसधू शरद ला रे्ऊन माहेरीं गेली नसती, तर सुधाकराच्या आयुष्ट्यातं द्वशरावयािी 
तळीरामाला मुळीं संधीि द्वमळाली नसती. िारूच्या व्यसनातं सुधाकरासारख्या थोर पुरुषाला गुंतवायिें 
म्हणजे काय सोपी गोष्ट होती? पण एकिा द्ववषारी िासं जसा माणसाला इतक्या सू्मतेनें िंश करतो कीं 
त्यािा त्याला पत्ता लागत नाहीं, त्याप्रमाणें िारूिा पद्वहला प्याला तळीरामानें सुधाकराच्या हातातं इतक्या 
नाजुक सफाईनें ठेवला कीं आपण कोणत्या संकटातं उतरतों आहोंत, ह्ािा सुधाकराच्या मनाला ओिंरता 
स्पशहुी िंाला नाही. पद्वहला ‘एकि प्याला’ सुधाकराच्या ओठातं गेला रे गेला अन् तळीरामािें काम संपलें . 
मग तो प्याला सुधाकराच्या पोटातं पुढें आपोआप वाट िालंू लागला.  

 
तळीराम हा अत्यंत िलाख बुद्धीिा आद्वण बहुरूपी स्वभावािा माणूस होता. कोणाशीं कुठें कसें 

वागावें ह्ािें व्यवहारज्ञान त्याला िागंलें  होतें. द्वमत्रमंिळींत तो मोठा गमत्या आद्वण हजरजबाबी होता. मात्र 
बायकोशीं वागतानंा तो सैतान होता. आद्वण सुधाकराशीं वागतानंा जास्तींत जास्त अिबीिें आद्वण नम्रतेिें 
नाटक तो करी. पण कोठपयंत? सुधाकरािा अधःपात होईपयंत आद्वण आयु मद्विरा मंिळाच्या बठैकींत 
तळीरामाच्या मािंीला मािंी लावनू तो बसेपयंत. पुढें मग सुधाकराशीं द्वकती सलगी करावयािी ह्ािा 
त्याला सुमारि राद्वहला नाहीं.  

 
‘िारू’ या द्ववषयावर तळीरामानें फार मूलग्राही द्वविार केलेला होता. िारूबद्दल बिबिणा्यानंा 

िारू की काय िीज आहे हें मुळीं माहीति नसतें. िारू एकिा ं रे्तली म्हणजे सुटत नाहीं म्हणून काय 
िंालें? पिवी आद्वण बायको एकिा ंद्विकटली म्हणजे कुठें सुटते? मद्यपान नीद्वतमते्तला फार पोषक आहे. हे 
त्यािे द्वविार मोठे गमतीिे आहेत. मद्यपान हें बहुताशंीं हलक्या लोकाचं्या हातीं गेल्यामुळें  संभाद्ववत 
समाजाकिून िारूिी जी हेटाळणी होते, ती बिं व्हावी, मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावें 
एवढ्यासाठीं त्यानंीं ‘आयु मद्विरा मंिळ’ काढलेलें  असतें. एरव्हीं असें गमतीिार बोलणारा तळीराम िारू 
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द्वपण्यासाठीं आपल्या बायकोच्या गळ्यातंलें  मंगळसूत्र काढून त्यातंले सोन्यािे मणी तोिायला कमी करीत 
नाहीं. िारू द्वपऊन कोटांत जाण्यािी द्विथावणी तळीरामानेंि सुधाकराला द्विली. िोरे्द्वह एकाि बठैकींत 
िारू द्वपऊन कोटांत गेले. तेथें सुधाकरानें तमाशा केला आद्वण कायमिी सनि गमावली. पण तळीराम 
अगिीं शातं होता. जसा काहंी तो त्या गावंिाि नव्हता. सुधाकराच्या िंोकाडं्या जात होत्या. त्याला 
िालता ंयेत नव्हतें. पण तळीरामानें त्याला नीट सावंरून र्रीं आणून द्वब्ान्यावर िंोंपवलें . 

 
सुधाकराशीं एवढी िोस्ती िंाल्यावर मग तळीरामानें त्याच्या कानातं हळूहळू द्ववष ओतावयाला 

सुरुवात केली. ‘तुम्हालंा आपल्या र्रातं झकमत नाहीं, हें र्र रामलालिें आहे, आम्हालंा त्यानंीं ह्ा र्रातं 
येण्यािी बिंी केली आहे. तुमिी सनि गेली तेव्हा ंरामलालनें झसधूला द्वमठी मारली!’ वगैरे वगैरे. मग काय 
द्वविरता?ं सुधाकर आधींि प्यालेला. त्यातं आणखी ह्ा द्ववषािी भर! त्यानें तळीरामाला झसधूच्या गळ्यातंलें  
मंगळसूत्र तोिायला सादं्वगतलें . शरद द्ववधवा आहे ह्ािें िेखील त्याला द्ववस्मरण पिलें . द्वतच्याद्वह गळ्यातंलें  
मंगळसूत्र तोिायला तो तळारामाला सागंतो. ऐनवळेीं पद्माकर येऊन त्यानें तळीरामाला लाथेनें उिद्ववला 
नसता तर त्यानें त्या िोर्ींिी द्ववटंबना करावयाला कमी केलें  नसतें. तळारामाच्या स्वभावािा हा द्वहिीस 
पैलू त्या वेळीं प्रथम प्रकट होतो. आद्वण तेथेंि तळीरामािें ह्ा नाटकातंलें  काम संपतें. पुढें तो आजारी पितो 
द्वन मरतो. ते िोन प्रवशे नाटकाच्या दृष्टीनें अनावश्यक आहेत. सुधाकराला िारूच्या व्यसनातं गुंतवणारा 
तळीराम हा एक इरसाल िारूबाज होता एवढेंि त्यािें द्वित्रण गिक्यानंी केलें  असतें आद्वण झसधू द्वन 
रामलाल ह्ाचं्याबद्दल सुधाकराच्या मनातं द्ववष कालवण्यािें खलकृत्य त्याच्या हातून करद्ववलें  नसतें तर 
काय िंालें  असतें, हा एक द्वविार करण्यासारखा प्रश्न आहे. तळीराम द्वकती जरी िारूबाज असला तरी 
सुधाकराच्या र्रातं बसून त्याच्यासमोर त्याच्या बायकोिी बेअब्र ूकरण्यापयंत त्यािी मजल जाईल असें 
वाटत नाहीं. ‘मद्यपी कधीं खोटं बोलत नाहीं. मद्यपानानें नीद्वतमत्ता सुधारते’ हें जें िारूबद्दलिें तत्त्वज्ञान 
तळीराम पूवीं सागंतो त्याच्याशीं त्यािें हे वतुन द्ववसंगत वाटतें आद्वण खरेंि, िारूबाज हा िुष्ट होऊं शकेल, 
झहस्त्रद्वह होऊं शकेल पण तो ‘खलपुरुष’(Villain) क्वद्वित् ि असंू शकतो. अशा त्हेिें त्यािें द्वित्रण कोणी 
नाटककारानें केल्यािें मला स्मरत नाहीं. 

 
त्यानंतर तळीरामािी बायको गीता ही एक ह्ा नाटकामधली अत्यंत द्वनिोष, तेजस्वी आद्वण प्रभावी 

अशी भदू्वमका गिक्यानंीं द्वनमाण केलेली आहे. तोंिानें द्वजतकी फटकळ द्वततकीि मनानें द्वनमुळ. पण 
िारूबाज नव्याशीं जन्मािी गाठं पिल्यानें द्वतच्या िागुंलपणािा अगिीं कोंिमारा होऊन बसला होता. 
म्हणून द्वतिा साद्वत्त्वक संताप अधूनमधून एकाद्या ज्वालामुखीच्या स्फोटाप्रमाणें उफाळून बाहेर पिे. “नवरे 
म्हणे िेव! हे हो कसले िेव! शेंिूरकमी िेव! मला कोणी राज्य द्विलं तर मी सा्या बायकानंा सागंून ठेवीन 
कीं नवरा िारू द्वपऊन आला तर खुशाल त्याला िाव्यािोरखंिानं गोठ्यातं नेऊन बाधंीत जा. िारू द्वपतो तो 
कसला हो नवरा!” पण तळीराम समोर द्विसला कीं द्वतच्या मनातंले हे सारे मािें मनातंल्या मनातंि द्ववरत. 
तळीरामानें द्वतच्या गळ्यातंलें  मंगळसूत्र तोिलें  तरी ती त्याच्या अंगाला बोटिेखील लावीत नाहीं. 

 
झसधु आद्वण गीता हे जुन्या झहिु समाजातंील सोज्वल गृद्वहणींिे िोन करुणरम्य नमुने आहेत. 

िोर्ींिेंद्वह पाद्वतव्रत्य बावनकशी. फक्त गीता मनातंलें  िुःख ओकून टाकी. आद्वण झसधु मनातंल्या मनातं तें 
द्वगळत असे. आपण तर बोलून िालून कमनद्वशबी आहोत. आपण िार द्विवस कसे तरी काढंू. पण 
झसधूसारख्या एका धनसंपन्नाच्या कन्येच्या आद्वण ज्ञानसंपन्नाच्या पत्नीच्या संसारािी नव्याच्या 
िारूबाजीमुळें  अशी धुळधाण व्हावी हें पाहून गीतेिा अंतरात्मा अक्षरशः जळत होता. मोलमजुरीिीं द्वन 
कष्टािीं कामें करून झसधु रोजिा द्विवस कसा तरी कंठीत होती. पण त्यामुळें  जी उपासमार होत होती ती 
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पाहून गीतेिीं आंतिीं तुटत होतीं. म्हणून द्वतनें झसधूच्या भावना न ओळखता ं द्वतला सिावतांत जाऊन 
गोिधोि खाऊन येण्यािी सूिना केली. एवढेंि नव्हे तर झसधूजवळ नेसूं लुगिें नव्हतें तर द्वतला आपलें  
पातळ सुद्धा ंिेऊं केलें . ‘त्या भोळ्या द्वजवाला तर हंसण्यारिण्यावर आपलं स्वतःि ंसुद्धा ंसुखिुःख लागत 
नाही’ असें सुधाकरानें पूवी द्वतच्या स्वभावािें वणनु केलेलें  असतें. गीतेिें हें भाबिें आद्वण मायाळू द्वित्र 
झसधूच्या पाशु्वभमूीला उभें करून गिक्यानंीं नाटकातंल्या करुणरसामध्यें एक द्ववलक्षण द्वजव्हाळा द्वनमाण 
केला आहें. 
 

रामलाल हें ह्ा नाटकातंलें  सवांत सौम्य आद्वण मवाळ पात्र आहे. आईबापामागें त्यानंीं सुधाकर 
आद्वण शरद ह्ानंा वाढवलें  आद्वण ‘हे सोन्यािे द्विवस िाखद्ववले!’ पण त्यानंतर िारूबाजीच्या प्राणादं्वतक 
संकटातं जेव्हा ं सुधाकर सापंिला तेव्हा ं त्याला वािद्ववण्यासाठीं त्यानें नुसता उपिेश करण्यापलीकिे 
कािीमात्र प्रयत्न केला नाहीं. द्ववलायतेला जाण्यापूवी सुधाकराला झसधूनें कसें साभंाळावें ह्ािा तो द्वतला 
लाबंलिक उपिेश करतो. पण पुढें ती पाळी, त्याच्या स्वतःवर जेव्हा ं येते, तेव्हा ं तो हातपाय गाळतो. 
रामलाल हा जर रागीट, आग्रही द्वन आक्रमक वृत्तीिा गिक्यानंीं द्वितारला असता तर काय िंालें  असतें? 
तर मग रामलालनें सुधाकराच्या िार थोबािींत मारून आत्मनाशापासून त्याला वािंवलें  असतें. पण 
गिक्यानंा तें नको होतें. सुधाकराच्या अधःपाताला प्रद्वतरोध करणारी कोणतीद्वह शस्क्त त्यानंा ह्ा 
नाटकातं नको होती. म्हणून त्यांनीं रामलालला जाणूनबुजून शळेपट बनद्ववलेलें  आहे. तळीरामपेक्षा ंमला 
रामलालिाि जास्त संताप येतो. सुधाकर िारू प्यायला लागला आहे ही बातमी प्रथम गीता जेव्हा ं
रामलालला सागंते तेव्हा ंत्यािी पद्वहली प्रद्वतद्वक्रया काय होती? तर ‘(द्वनश्वास टाकून) ररु्वीर! श्रीहद्वर!’ 

 
रामलाल हा िॉक्टर होता. कसला िॉक्टर होता कोणास ठाऊक! िार सहा मद्वहने इंग्लंिला 

राहून तो शवेटच्या परीके्षसाठीं जमंनींत जाणार होता. पण लढाई सुरू िंाली म्हणून जमंनीला जाण्यािा 
बेत त्यानें रद्द केला. पािात्त्य िेशातं अशी एकद्वह वैद्यकीय पिवी नाहीं कीं द्वतच्या अायासािा प्रारंभ 
इंग्लंिमध्यें िार सहा मद्वहने राहून करता ंयेतो आद्वण मग शवेटिी परीक्षा जमुनींत िेता ंयेते. गिक्यानंीं ही 
अद भतु परीक्षा कोठून शोधून काढली कोणास ठाऊक? द्ववलायतेहून तो परत आला तोंि सुधाकरानें 
िारूच्या व्यसनातं िागंलीि प्रगद्वत केलेली. एका रात्रीं भगीरथाच्या बरोबर तो ‘आयु मद्विरा मंिळा’ं त 
जातो. िारू पीत बसलेल्या सुधाकराला तो आपल्या िोळ्यानंीं पहातो. आद्वण उपिेशािा एक पानभर िोस 
पाजतो. कोणाला? तर भगीरथाला! “भगीरथ, हीनहीन, पगंू, अनाथ अशी ही आपली भारतमाता तुम्हा ं
तरुणाचं्या तोंिाकिे आशनेें पहात आहे. पाद्वणग्रहणावािंून द्वरकामा असलेला तुिंा हात - िुकलेल्या बाळा, 
जन्मिात्री स्त्रीजात गुलामद्वगरींत पिलेली आहे, लक्षावद्वध द्वनरक्षर शूद्र ज्ञानप्राप्तीसाठीं तळमळत आहेत, 
सािेसहा कोटी माणसं नुसत्या हस्तस्पशासाठीं तळमळत आहेत, या बुित्यापैकीं कोणाला तरी जाऊन हात 
िे!” आद्वण ह्ा उपिेशािा इष्ट तो पद्वरणाम भगीरथावर होऊन तो हातातंला िारूिा प्याला तािकन् 
जद्वमनीवर फें कून िेतो आद्वण ‘जन्मातं पुन्हा ंिारूला स्पश ुकरणार नाहीं!’ अशी प्रद्वतज्ञा करतो. 

 
नुसत्या एका व्याख्यानानें जर एकाद्या मद्यप्याला मद्यापासून परावृत्त करण्यािें रामलालच्या 

वाणींत सामर्थयु होतें, तर तसें त्या आपल्या प्रभावी वाणीिें सामर्थयु भगीरथापेक्षा ं अनेक पटींनीं जवळ 
असलेल्या सुधाकराला सुधारण्यासाठीं त्यानंीं करंू नये हें या नाटकातंलें  सवांत मोठें आियु आहे! द्वतकिे 
िारू द्वपऊन सुधाकर कोटांत जातो. त्यािी सनि कायमिी रद्द होते, तरी हा महामूखु रामलाल जसें 
काहंींि िंालें  नाहीं, अशा द्वनर्मवकार मनानें भगीरथाशीं लोककल्याणाच्या मागािी ताद्वत्त्वक द्विद्वकत्सा 
शातंपणें करीत बसलेला असतो. आपल्या सागंण्यािा सुधाकराच्या मनावर काहंीं एक पद्वरणाम होत नाहीं 
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असा स्वतःच्या तोंिानें रामलाल आपला पराभव कबूल करतो द्वन झसधूच्या भावाला अन् बापाला तार करून 
बोलवायला भगीरथाला सागंतो. 

 
‘प्राण जाईपयंत िारू द्वपण्यािा’ द्वनधार करून सुधाकर जेव्हा ं एकामागून एक प्याले फस्त करंू 

लागतो, तेव्हा ंएकािें बकरें कें काटावें द्वततक्या िुबळेपणानें रामलाल अधूनमधून पुटपुटत असतो, “सोि, 
सुधा, अजून तरी ही िारू सोि रे - सुधा, सुधा, तंू मनातं आणल्यावर तुला काय करता ं येणार नाहीं? - 
सुधा, सुधा, काय करतो आहेस हें तंू – सुधाकर िोळ्यानंीं हें पाप पहावत नाहीं रे!” त्यावळेीं सुधाकरापेक्षा ं
रामलालिीि अद्वधक कींव वाटंू लागते. आद्वण सगळ्यातं द्ववनोि हा कीं, सवु जगाला मद्यपानापासून 
परावृत्त करण्यािें ‘द्वमशन’ शवेटीं सुधाकर ह्ा असल्या नालायक रामलालकिे सोंपद्ववतो. “जा, सा्या 
जगातं तुझ्या वैभवशाली वाणीनं हें मूर्मतमंत द्वित्र – हा द्ववराट् स्वरूप एकि प्याला – अशा उग्र स्वरूपातं 
प्राद्वणमात्राच्या िोळ्यापंुढं उभा कर!” रामलालिी वाणी ही ‘वैभवशाली वाणी’ आहे हें कशाच्या आधारावर 
सुधाकर त्याला ‘सर्मटद्वफकेट’ िेतो? सबधं नाटकातं रामलालिा एकि उपयोग आहे. तो हा कीं, 
सुधाकरानें पानेंच्या पानें सादं्वगतलेलें  िारूिें भयानक तत्त्वज्ञान आद्वण िारूबाजीच्या तीन अवस्थािंें केलेलें  
द्ववश्लेषण शातंपणें ऐकून घ्यावयाला त्याला एकािा थंि िोक्यािा श्रोता पाद्वहजे होता. तें श्रोत्यािें काम 
रामलालनें उत्तम त्हेनें बजावलेलें  आहे ह्ातं काहंीं शकंा नाहीं. शवेटच्या अंकातं पे्रतािंी द्ववल्हेवाट 
लावण्यािी कामद्वगरी साहद्वजकि रामलालकिे येते. तेंद्वह काम त्यानें यथाद्ववद्वध केलेलें  असावें. 

 
ह्ा नाटकाच्या यशािें सवांत मोठें सामर्थयु म्हणजे सुधाकर आद्वण झसधू ह्ाचं्या स्वभावािंें 

वैद्वशष्ट्ट्यपूणु द्वित्रण आद्वण काळजाला हात र्ालणारे द्ववलक्षण प्रभावी संवाि. त्या बाबतींत आपल्या इतर 
नाटकापेंक्षा ं गिक्यानंीं स्वतःवरि येथें मात केलेली आहे. त्याचं्या भाषेत नेहमींिा नटवपेणा आद्वण 
अलंकाद्वरकपणा ह्ा नाटकातं क्वद्वित् ि द्विसून येतो आद्वण द्वतच्यातं शुद्ध मराठमोळ्या शलैीिी प्रसन्नता आद्वण 
द्वजव्हाळा ठायीं ठायीं प्रकट होतो. स्वतःच्या संसारातं सुखी असलेल्या सुधाकरािें प्रारंभीिें आनंिी, 
द्वनष्ट्काळजी आद्वण थटे्टखोर स्वरूप पहातानंा एका भयानक आपत्तीिीं अभ्रें लौकरि त्याच्या िोक्यावर जमा 
होणार आहेत ह्ािी पे्रक्षकानंा कल्पनाद्वह होत नाहीं. अथात् त्यािंी ्ाया पद्वहल्या प्रवशेातं गिक्यानंीं 
कौशल्यानें सूद्वित केलेली आहे. 

 
पद्वहल्या अंकानंतर आद्वण द्ववशषेतः िुस्या अंकानंतर नाटकािा सारा रंगि बिलून जातो. 

िुःखाच्या द्वन कारुण्याच्या सावंल्या हळंूहळंू नाटकाच्या वातावरणातं उतरंू लागतात. िूध द्वपतानंा िािंगाई 
करणा्या आपल्या बाळाला, ‘वन्सं साभंाळा बाई तुमि ंरत्न हें! तुमिीं माणसंि भारी अिपळ!’ असें म्हणून 
झसधू त्याला शरद्च्या हातीं िेते, त्याि वेळीं झसधूच्या मनातं कसले तरी विेेद्ववदे्र द्वविार यावयाला सुरुवात 
िंालेली असते. ती म्हणते, ‘आपिा िंद्रासूयासारख्या वळेा सागंून का येत असतात? बरं व्हायि ं तें 
जपातापनं होतं आद्वण वाईट मात्र िंाल्यावर कळायला लागता फळ द्वपकण्यापूवी पािानं रंगून जातं. पण 
पुरतेपणीं कुजल्याखेरीज त्याला कधीं र्ाण सुटली आहे का?’ 

 
नेमकी त्याि वळेीं मद्यपान करून कोटांत गेल्याबद्दल मुन्सफानें सुधाकरािी सनि कायमिी रद्द 

केलेली असते. 
 



 

अनुक्रम 

मद्विरेनें एकाद्या कैिाद्वशणीप्रमाणें द्वतच्या संसारािा कबजा रे्तल्यानंतर झसधू हातपाय गाळून 
मुळूमुळू रित बसत नाहीं; द्वतिी प्रखर पद्वतद्वनष्ठा आद्वण तेजस्वी स्वाद्वभमान त्या क्षणीं प्रकट होतो. आद्वण 
द्वतच्या मुखातूंन त्या आवगेातं जें ज्वलन्त वाङ्मय बाहेर पितें तें ऐकून िोळे द्विपतात : 

 
“हा नरक! हे पाय द्वजथं आहेत द्वतथं नरक! वेड्या; हे पाय द्वजथं असतील द्वतथंि मािंा स्वगु; 

द्वतथंि मािंं वैकंुठ आद्वण द्वतथंि मािंा कैलास!” 
 
“पद्वतव्रतेला नातीं नसतात. ती बापािी मुलगी नसते. भावािी बहीण नसते. मुलािी आई नसते. 

िेवाब्राह्मणानंीं द्विलेल्या नव्यािी ती बायको असते. मुलीि ं लग्न म्हणजे द्वतिी उत्तरद्वक्रया. बाबा, 
कन्यािानासाठीं इकिच्या हातावंर तुम्ही जें उिक सोिलंत त्यानंि माझ्या माहेरच्या नावंाला द्वतलाजंद्वल 
द्विलीत!” 

 
“झसधूिा सगळ्या जगाशीं संबधं सुटला! आपल्या िोर्ाचं्या कष्टाद्ववरद्वहतिी एक कपर्मिका िेखील 

र्रातं आणीन तर आपल्या पायािीि शपथ आहे!” 
 
द्वतस्या अंकातंला हा शवेटिा प्रवशे म्हणजे झसधूच्या पाद्वतव्रत्याच्या तेजािा उच्चाकं आहे. द्वतच्या 

व्यस्क्तमत्त्वािें द्वविारक आद्वण िाहक स्वरूप पाहून पे्रक्षकाचं्या काळजािें पाणी पाणी होतें आद्वण आपलीं 
अंतःकरणें ते झसधूवरून ओवाळून टाकतात. झसधूिें असें िेिीप्यमान स्वरूप पुन्हा ं ह्ा नाटकातं पुढें 
पहावयाला सापंित नाहीं. ‘पुण्यप्रभावा’ं तल्या वसंुधरेलािेखील ती या प्रवशेातं द्वफकी पािते. 

 
त्यानंतर िाद्वरद्र्याशीं िंगित असलेल्या हीनिीन झसधूिें केद्ववलवाणें िशनु आपल्याला र्ितें. 

‘अध्या िावावरून ल्मी उठून गेली आद्वण हातीं कवड्या राद्वहल्या’ अशी द्वतिी स्स्थती िंालेली असते. 
र्रातंली उपासमारी टाळण्यासाठीं सिावतामध्यें जाण्यािी जेव्हा ं झसधूला पाळी येते, तेव्हा ं सुधाकराला 
पिात्तापािा जबर िंटका येतो आद्वण ‘झसधू, आजपासून मी िारू सोिली-कायमिी सोिली!’ अशी 
सुधाकर शपथ रे्तो. त्यावळेीं झसधूच्या आनंिाला केवढें भऱतें आलें  म्हणता,ं “अहाहा असं िंालं तर 
अमृतेश्वराला लक्ष वाती लावनू - लक्ष वातीिशी काय - पण पंिप्राणािंी पिंारती पाजळून ओवाळणी 
करीन!” आद्वण त्या आनंिाच्या भरातं झसधू तशीि धावंत जाऊन आपल्या लािक्या बाळाच्या द्विमुकल्या 
कानातंि ती गोि गोष्ट सागंूं लागते. पत्नीच्या आनंिािें द्वन मातेच्या वात्सल्यािें इतकें  हृियस्पशी दृश्य 
कुठल्या मराठी नाटकातं तुम्हालंा पहायला द्वमळेल? अशा स्थळीं गिक्याचं्या प्रद्वतभेिा खरा साक्षात्कार 
होतो. हें दृश्य पहात असतानंा आधल्याि अंकातं झसधूबरोबर रिणारे पे्रक्षक पुन्हा ं द्वतच्याबरोबर आनंिानें 
नािू ंलागतात - िोलंू लागतात. 

 
त्यानंतर नोकरीच्या शोधासाठीं गेलेल्या सुधाकराला जेव्हा ंत्यािे िारूबाज िोस्त ठोकरतात तेव्हा ं

िुिैवािे िशावतार पाहण्यािीं त्यािी ताकि संपुष्टातं येते. 
 
“बेवकूफ बाप - नालायक नवरा - मातीमोलािा मनुष्ट्य - िीििमिीिा िारूबाज - िेवा - िेवा, 

कशाला या सुधाकराला जन्माला र्ातलंस? मी काय करंू? कुठं जाऊं? या जगातूंन बाहेर कसा जाऊं? 
कोणत्या रूपातं मृत्यचू्या गळ्यातं मगरद्वमठी मारंू? ” 

 



 

अनुक्रम 

अशा मनःस्स्थतीनं द्वजवावर उिार होऊन सुधाकर तळीरामाच्या र्रीं येतो आद्वण िारूला अखेरिी 
प्राणादं्वतक द्वमठी मारतो. 

 
“ये, मद्विरे, ये, तंू िेवता नाहींस, हें सागंावयाला जगातंल्या पदं्वितािंा तािंा कशाला हवा? तंू एक 

राक्षसी आहेस! पण तंू प्रामाद्वणक राक्षसी आहेस! गळा कापीन म्हणून म्हटल्यावर तंू गळाि कापीत आलेली 
आहेस. िल मद्विरे, आपल्या अर्ोर र्ातुक शक्तीनें सुधाकराच्या गळ्याला द्वमठी मार! मग ह्ा 
कंठाझलगनानें सुधाकरािे प्राण कंठाशीं आले तरी बेहेत्तर!” 

 
त्यानंतर िारूच्या सामर्थयािें, द्वतच्या तीन अवस्थािंें, िारूच्या उत्पत्तीिें द्वन िारूच्या द्वरकाम्या 

प्यालय्ातं द्विसलेल्या द्ववश्विशनुािें जे द्ववलक्षण प्रद्वतभाशाली द्वन ओजस्वी वणनु सुधाकरानें केलेलें  आहे तें 
एक ‘मद्विरोपद्वनषद’ि आहे असें म्हणावयाला हरकत नाहीं. गिक्याचं्या कल्पनाशक्तीिा हा सुवणकुळस 
होय. वाङ्मयीन प्रद्वतभेिा असा िमत्कार जगामधल्या कोणत्याद्वह साद्वहत्यातं आढळणार नाहीं! 
ज्वालामुखींतून बाहेर पिणा्या लाव्हा रसाच्या रसरशीत लोटाप्रमाणें हा जो शबिािंा अंगार सुधाकरािें 
काळीज फािून त्याच्या ओंठातूंन बाहेर पितो, तो पाहून शके्सपीअरिेद्वह िोळे खद्वित द्विपले असते. 
त्यापुढें झसधूच्या करुणरसािी गंगा िुथिी भरून वाहंू लागते. स्वतःच्या बाळाला िूधिेखील द्वतला िेता ंयेत 
नाहीं म्हणून द्वतच्या मातृत्वािी जी धिपि िालू असते, ती पाहून पे्रक्षकािंा शोक अनावर होतो. 

 
‘िदं्र िवथीिा । रामाच्या ग बागेमध्यें िाफा नवतीिा’ ही ओवी करुण स्वरातं गात झसधू िळीत 

बसते, तोंि बाळ उठतें. 
 
“अगबाई, बाळ उठला वाटतं! आज िवथीिी ही द्विमुकली िदं्रकोर लवकर का ं बरं उगवली? 

ितुथीिा उपास लागला वाटतं द्विमण्या िदं्राला? आता ंगीताबाई िूध रे्ऊन येतील बरें. माद्वगतल्यावेळीं 
िूध द्वमळायिे द्विवस, राजसा, आता ंआपले नाहींत रे! आपल्या लेखीं गोकुळींच्या गोठणी ओस पिल्या!” 

 
“बाळा, मी रिते म्हणून तंू सुद्धा ंअसा रिणारि का? मी रिंू नको तर काय करंू? वाटलं, आज 

िेवाला िया आली म्हणून! पण आपलं िैव आि आलं! आता ंबाळा, संसाराला तुिंाि काय तो आधार! 
बाळ, लवकर मोठे व्हा आद्वण आपल्या गोद्वज्या हातानंीं मािंीं आसव ंपुसून टाका!” 

 
“िेवा ल्मी नारायणा, ‘कुबेर तुिंा भािंारीं, आम्हा ंद्वफरद्ववशी िारोिारी.’ पूवुजन्मीं केलं तें कपाळीं 

उमटलं, त्याला तंू काय करणार! मागल्या जन्मीं ब्राह्मण ताटावरून उठवला असेल म्हणून आता ंअन्नासाठीं 
िाही द्विशा पाहण ंआलं. अतीत-अायागताला द्वरत्या हातीं िविलं असेल म्हणून र्रिी ल्मी पारखी 
िंाली. द्वहरव्या कुरणातूंन गाईगुजीला हाकललं असेल, तेव्हा ंआज बाळाला िूध द्वमळत नसेल!” 

 
मराठी वाणी ही अमृताशीं पैजा झजकणारी वाणी आहे, ही ज्ञानेश्वराच्या िाव्यािी सत्यता गिक्यािें 

हे संवाि वाितानंा पटते. पण ह्ा करुण वत्सल प्रवेशािा शवेट कसा िंाला म्हणतां? बाळाला िूध तर 
द्वमळालें  नाहींि. पण िारूनें बेहोष िंालेल्या सुधाकरानें त्याच्या िोक्यातं काठी मारून त्यािा खून केला. 

 
झसधूच्या िोक्यातंद्वह काठीिा एक जबर तिाखा लागून ती आसन्नमरण स्स्थतींत पिते. पण तशाद्वह 

स्स्थतींत द्वतच्या पाद्वतव्रत्यािा िेिीप्यमान उन्मेष प्रकट होतो. ‘मूल आपल्या अंगाखालीं द्विरिून मरण 



 

अनुक्रम 

पावलं’ असं ‘द्विव्य असत्य’ ती पोद्वलसानंा सागंते. ‘द्विव्य असत्य’ हे शबि आमिे नाहींत. ‘एकि प्याला’ च्या 
पद्वहल्या प्रयोगाच्या प्रसंगी मंुबईंतले एक रद्वसक द्वविान् हें दृश्य पहातािं आपल्या खुिीवरून तािकन् उठून 
ओरिले, ‘Oh, what a divine lie!’ 

 
झसधू खोटें बोलते आहे असें द्वतिा भाऊ पोद्वलसानंा जीव तोिून सागंत होता. त्याला ती म्हणते, 

“िािा, लहानपणीं माझ्या कंुकवाला तजेला यावा म्हणून तंू माझ्या करंड्यातं मृगािीं इवलालीं पाखंरें 
आणून ठेवीत होतास, आवठतं का? मग आता ंती माया कुठें गेली? ” 

 
मरतानंाद्वह झसधूिी शवेटिी झिता सुधाकराच्या कल्याणािी होती. 
 
“भरल्या हातीं हळिीकंुकवानं आपल्या मािंीवर मला मरण आलं. याहून आणखी कोणतं भाग्य हव ं

मला! आपण मनाला त्रास रे्ऊं नये. आधींि प्रकृद्वत अशी िंालेली. उन्हाच्या वळेीं संतापानं िोकं तापलं तर 
संुठ उगाळून द्यायला सुद्धां कोणी नाहीं. आता ंआपल्या जीवाला जपणारं कुणी नाहीं. लोकं सारीं ज्यािीं 
त्याला असतात. आपण आता ंएकटे राद्वहला ं- माझ्या रक्तािी शपथ आहे - ऐकायि ंना मािंं एवढं - एका 
थेंबाला सुद्धा ंद्वशवायि ंनाही –” 

 
नवरा राक्षस असला तरी त्याच्यावर पे्रम करावें – प्राण जाईपयंत पे्रम करावें – हें ध्येय कोणाला बरें 

वाटो, वाईट वाटो – कसेंद्वह वाटो – पण तें प्रत्यक्ष आिरणातं आणणा्या महान् पद्वतव्रता यापूवी 
भारतवषांत होऊन गेल्या आद्वण आजद्वह तशा असतील. भारतीय संस्कृतीिा जो अवर्ट आिश ु झसधूच्या 
रूपानें गिक्यानंीं या नाटकातं द्वितारून ठेवला आहे, यातं काहंीं शकंा नाहीं. सबधं नाटकातं द्वतनें 
आपल्या पतीच्या व्यसनािा – िारूिा – शबिानें सुद्धा ं उिेख केला नाहीं. झसधूिा आिेश द्विंिकारून 
सुधाकर िारूिा फक्त ‘एकि प्याला’ आणखी रे्तो, पण त्यातं रसकापरासारखें जलाल द्ववष र्ालून तो 
आपलें  जीवन अखेर संपद्ववतो. 

 
या नाटकातंल्या रसपद्वरपोषाला ज्या काहंीं पिानंीं द्ववलक्षण सहाय्य केलं आहे, तीं रिणारे द्ववठ्ठल 

सीताराम गुजुर आद्वण आपल्या अलौद्वकक अद्वभनयाने झसधूला अमर करणारे बालगंधवु ह्ािंा उिेख येथें 
करणें जरूर आहे. 

 
‘एकि प्याला’िीं गिक्यानंीं मािंलेलीं उपपद्वत्त खरीं असोत झकवा िुकीिीं असोत. पण त्या 

उपपत्तीच्या एका लहानशा पायावर गिक्यानंीं ‘एकि प्याला’ ह्ा भीषण नाटकािा जो उत्तुंग इमला 
उभारला आहे, तो मानवी बुद्धीिा एक महान िमत्कार आहे ह्ातं काय शकंा? एवढें एकि नाटक 
गिक्यानंीं द्वलद्वहलें  असतें तरी ते मराठी साद्वहत्यातं अमर िंाले असते. 

 
परवा ंएक प्रद्वथतयश मराठी द्वविान म्हणाले कीं, ‘जागद्वतक वाङ्मयातं ज्यािा समावशे होईल असें 

मराठी भाषेंत एकद्वह नाटक नाहीं!’ 
 
किाद्वित, त्याचं्या हातातं ‘एकि प्याला’ असावा म्हणून गिक्याचं्या अमर एकि प्याला’िा त्यानंा 

द्ववसर पिलेला असावा! 
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१९१७ सालच्या अखेरीला गिक्यानंीं ‘भावबधंन’ नाटक द्वलहावयाला रे्तले. त्यावळेेपासून त्यािंी 
प्रकृद्वत द्वबर्िावयाला प्रारंभ िंालेला होता. त्याच्या आधीं कोल्हटकरािंें ‘सहिाद्वरणी’ हें नाटक ‘गंधवां’च्या 
रंगभमूीवर आलें  होतें. तें साफ पिलें . तेव्हा ं असलें  द्वभकार नाटक द्वलद्वहल्याबद्दल गिक्यानंीं आपल्या 
गुरूिी खूपि टर उिवली. गिकरी तात्यानंा म्हणाले, “तात्या, ‘पे्रमसंन्यास’ नाटक जेव्हा ं मी तुमच्या 
पायावंर अपुण केलें , तेव्हा ंत्या नाटकातंले मािें िोषद्वह मी तुमच्या पायावंर अपुण केले, असें असता ंते सारे 
िोष तुमच्या पायापासून िोक्यापयंत वर कसे िढत गेले काहंीं कळत नाही!” एवढेंि नव्हे तर ‘द्ववनोिी 
नाटक कसें द्वलहावयािें असतें तें मी तुम्हालंा िाखवतों’ असा पैजेिा द्वविा त्यानंीं गुरूसमोर उिलला. 

 
‘भावबधंन’च्या जन्मािी हकीगत द्ववठ्ठल सीताराम गुजुर सागंत ती अशी : ‘सहिाद्वरणी’ वािून 

गिकरी त्यानंा म्हणाले, “्े, ्े, तात्यानंीं या रंगरावला आद्वण स्व्हलनला अगिीं भलतेंि वळण द्विलें . 
त्यामुळें  नाटक रंगिार होणार नाहीं अशी मला भीद्वत वाटते. ह्ा िोन्ही पात्रानंा द्वनराळ्याि त्हेनें रंगवायला 
पाद्वहजे होतें तात्यानंीं!” त्याि क्षणीं गिक्यानंा स्फूतीिा िंटका आला. अंग थरारल्यासारखें करून 
गिकरी गुजुरानंा म्हणाले, “थाबंा, माझ्या मनातं या क्षणीं एका नव्या प्लॉटिा ‘जमु’ (अंकुर) पिला आहे. 
मीि त्यावर एक नाटक द्वलद्वहतों. एका पक्क्या स्व्हलनच्या ताविींत एक भाबिा म्हातारा सापंिलेला आहे, 
या कल्पनेवर एक संुिर आद्वण िटकिार ‘कॉमेिी’ द्वलद्वहता ंयेईल असें मला वाटतें.” 

 
१९१८ च्या एद्वप्रल अखेरपयंत ‘भावबधंना’िे तीन अंक पूण ुकरून त्यानंीं िौथा अंक द्वलहावयास 

प्रारंभ केला होता. तें कोल्हटकरानंा समजतािं गिक्यांनीं पूवी ‘सहिाद्वरणी’ नाटकाबाबत आपली टर 
उिद्ववली होती ही गोष्ट अद्वजबात द्ववसरून त्यानंीं गिक्यानंा खामगावंहून अद्वभनंिनािें पत्र द्वलद्वहलें  : 
“आपण भावबधंन द्वलद्वहल्यािें व तें अत्यंत संुिर िंाल्यािें वतुमान रा. गुजुराकंिून कळलें . फार आनंि 
िंाला. अशीं आणखी द्वकतीतरी नाटकें  आपल्या लेखणींतून बाहेर पिण्यािी अपेक्षा आपल्या स्नेह्ासं व 
मराठी भाषेच्या अद्वभमान्यासं आहे. स्वतःकद्वरता ंनाही तर द्वनिान त्याजंकद्वरता ंतरी आपल्या प्रकृतीस जपणें 
आपलें  कतुव्य आहे. तें आपण पार पािावें अशी मािंी अंतःकरणपूवुक इच््ा आहे.” 

 
तात्याचं्या ‘सहिाद्वरणी’वर मात करण्याच्या द्वजद्दीनें जरी गिक्यानंीं ‘भावबधंन’ नाटक द्वलद्वहलें  

असलें  तरी त्या नाटकाच्या प्रारंभीं आपल्या गुरूला कृतज्ञतेनें अद्वभवािन करावयाला मात्र ते मुळींि 
द्ववसरले नाहींत. 

 
“कृपाद्वि ज्यािंी कारण केवळ 

मम पामर विनातें । 
विुंद्वन त्या ‘श्रीपाि’ पिाप्रद्वत 

या या यश कायातें । 
नवनाटक रिना । सािर कद्वरता ं। 

रद्वसक जना ।” 
 
‘एकि प्याला’च्या नावंािा द्वन द्वसद्धातंािा उगम जसा ‘ऑथेिो’त आढळतो त्याप्रमाणे ‘भावबधंन’ 

मधल्या फटकळ लद्वतकेिी कल्पना त्यानंा शके्सपीअरच्या बोलभािं ‘त्राद्वटके’वरून सुिलेली असावी असें 
वाटतें. िोर्ींच्या तोंिािा िंपाटा सारखाि आहे. ह्ा आमच्या कल्पनेला िुसराद्वह िुजोरा असा द्वमळतो कीं, 
‘त्राद्वटका’ नाटकातंल्या धनाजीरावाचं्या र्रातं त्याच्या मुलीिी पे्रमयािना करण्यास रंभाजी हा 
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‘द्ववद्याधरशास्त्री पुराद्वणका’िें सोंग रे्ऊन द्वशरतो, तर राणोजी हा ‘बमूय्या रायलू’ या मद्रासी गवयािें सोंग 
रे्ऊन तेथें राहतो. ही द्ववनोिी र्टना गिक्यानंीं आपल्या ‘भावबधंन’मध्यें सही सही उिललेली आहे. 

 
राणोजीिें हें मद्रासी बोलणें पहा, “आमी तेना मणाले, ते वी-वीणािा कंुटी असा द्वपळावा. तो तेनी 

आमिी कान द्वपळले. आमाला द्वशव्या द्विले. कूप मारले. अय्याय्यो, सारा अंगात िुःक भरले.” आता ं
गिक्याचं्या प्रभाकरािें हें कानिी बोलणें वािा. “हे पत्र एक लोक िेतो. मोरेश्वर गृहस्थ आगगािीिें 
िबींत भेटलो. सवु बोलतो हे हकीगत. आम्ही कळलो. तर पत्र रे्तला.” ह्ा साम्यावर अद्वधक भाष्ट्य 
करण्यािी काय आवश्यकता आहे?  

 
१९१८ च्या अखेरीस गिक्यािंी प्रकृद्वत फारि द्ववकोपाला गेली. तेव्हा ं तें वष ु संपता ं संपता ं

गिक्यािें थोरले बधूं त्यानंा रे्ऊन नागपूरजवळ असलेल्या सावनेर या गावंीं गेले. अखेर २३ जानेवारी 
१९१९ िी काळरात्र उगवली. मृत्यु आपले पाश रे्ऊन त्याचं्या उशाशीं उभा होताि. रात्रौ िहा वाजता 
‘भावबधंन’ नाटकािा शवेटिा प्रवशे द्वलहवनू रे्तल्यावर, थोड्याि वेळानें त्यािंें प्राणोत्क्रमण िंालें . साराशं, 
हें सवु नाटक गिक्यानंीं आपल्या शवेटच्या आजारातंि द्वलद्वहलें  आद्वण मरण्याआधीं कसेंबसें पुरें केलें . 

 
या अभतूपूवु र्टनेबद्दल तात्यासाहेब कोल्हटकर ‘भावबधंन’च्या प्रस्तावनेंत द्वलद्वहतात, 

“गिक्याचं्या या अखेरच्या नाटकातंील तो अखेरिा प्रवशे त्याचं्या आयुष्ट्यातंील अखेरच्या द्विवशीं व 
अखेरच्या प्रहरातं द्वलद्वहला गेला, या एका गोष्टीमुळें  त्या प्रवशेास व त्याबरोबर संपूणु नाटकास – त्याि नव्हे 
तर एकंिर मराठी झकबहुना जगाच्या वाङ्मयांत अपूवु महत्त्व आलें  आहे. नाटकािा व कत्यािा शवेट 
बरोबरि िंाला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. एका र्टकेस नाटकािें जनन व िुस्या र्टकेस कत्यािें 
मरण र्िून आलें . नाटकािा प्रवशे रंगभमूीच्या जगातं होतो न होतो, तोंि जगाच्या रंगभमूीवरून कत्यािें 
द्वनष्ट्क्रमण िंालें . अपत्याला आयुिान करून द्विरंजीव करणा्या बाबर बािशहाप्रमाणें कत्यानें आपल्या 
कृतींत जीवन ओतलें . ती कृतीद्वह स्वतः जरा पत्करून द्वपत्यास तरुण करणा्या पुरुराजाप्रमाणें स्वतः 
वैगुण्य स्वीकारून व द्वपत्यािा कीर्मतरूप िेह सतेज करून द्वपतृऋण फेिील अशी खात्री आहे. लढतां लढता ं
धारातीथी पतन पावण्यािें भाग्य अनेक वीराचं्या ललाटीं असतें. परंतु द्वलद्वहता ंद्वलद्वहता ंमृत्युमुखीं पिण्यािें 
व द्ववद्वधलेखाबरोबरि स्वतःिा लेख संपद्ववण्यािें सद भाग्य फारि थोड्या गं्रथकाराचं्या वाटं्यास येत 
असेल!” 

 
‘भावबधंन’ नाटक हें ‘सहिाद्वरणी’ पेक्षा ंश्रेष्ठ ठरलें . प्रयोगाच्या दृष्टीनें त्यानें त्या काळीं पराकाष्ठेिें 

यश द्वमळद्ववलें  - अजूनद्वह त्यािी लोकद्वप्रयता पुष्ट्कळि द्वटकून आहे, पण ‘एकि प्याला’ नाटकातं 
गिक्याचं्या नाट्यप्रद्वतभेिा जो गगनिुबंी द्ववलास पहावयाला सापंितो त्यािा कोठेंद्वह या नाटकातं प्रत्यय 
येत नाहीं. ‘पुण्यप्रभाव’ झकवा ‘एकि प्याला’ ह्ा नाटकाचं्या पाठीवर जन्माला आलेलें  हें अपत्य िेह्या-
मोह्यानें वा अंगाझपिानें त्या नाटकािंें भाविं म्हणून तर मुळींि शोभत नाहीं. शोभलेंि तर तें ‘पे्रमसंन्यास’िें 
भाविं शोभेल. कथानकािा द्वन रिनेिा सैलपणा द्वन द्ववस्कळीतपणा िोन्ही नाटकातं सारखाि आढळून 
येतो. 

 
‘भावबधंन’ ह्ा नावंािा द्वन नाटकािा काहंीं एक संबधं नाहीं. हें नावं कोणत्याद्वह पे्रमद्ववषयक 

नाटकाला िेता ंयेण्यासारखें आहे. ह्ा नाटकातं तशी कोणत्याद्वह सामाद्वजक स्वरूपािी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
समस्या नाहीं. केवळ द्ववनोिी नाटक म्हणावें तर तसेंद्वह ह्ाला म्हणता ं येणार नाहीं; कारण त्यातं गंभीर 
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आद्वण करुणरसात्मक भागद्वह पुष्ट्कळि आहे. ‘एकि प्याला’ नाटक वजा केलें  तर गिक्यािंीं बाकीिीं 
त्रोटक नाटकें  द्ववलक्षण लाबंलिक आहेत. भावबंधन नाटक जेव्हा ं्ापून प्रद्वसद्ध िंालें  तेव्हा ं त्यािीं १७९ 
पानें होतीं. तरी पािंव्या अंकातं त्यानंीं अवरे् िोनि प्रवशे द्वलद्वहले. ह्ाला काय नाटक म्हणायिें? 
आजकाल पाऊणशें ते शभंर पानाचं्या आंत नाटकािा कारभार संपतो. पण गिक्यािंें असें होतें कीं, एकिा ं
ते द्वलहावयाला बसले, म्हणजे जेवढें सुिेल तेवढें ते द्वलहीत असत. प्रयोगाच्या सोयीच्या दृष्टीनें ते आपल्या 
लेखनािा कधींद्वह द्वविार करीत नसत. त्यामुळें  त्यािंें नाटक द्वनम्म्याहून अद्वधक कापल्याखेरीज तें मुळीं 
रंगभमूीवर करणेंि अशक्य होतें. ज्यािंा सारा जन्म नाटक कंपनीमध्यें गेला त्यानंीं प्रयोगाच्या दृष्टीनें 
आपलीं नाटकें  द्वलहंू नयेत, यािें सवांत आियु वाटतें. 

 
खरें पाद्वहलें  तर ‘भावबधंना’ मधला खलनायक र्नश्याम हाि ह्ा नाटकािा नायक आहे. कारण 

ह्ा नाटकाच्या कथानकािा सवु िोलारा तोि आपल्या कारस्थानामधून उभारतो. आद्वण त्याच्या 
समाप्तीबरोबर हें नाटक संपतें. तसें पाद्वहलें  तर ह्ा नाटकाला मुळीं कथानकि नाहीं. धंुिीराज हा एक 
भोळाभाबिा शबिवले्हाळ म्हातारा आहे. त्यािी मुलगी मालती आद्वण त्यानें बाळगलेला तरुण प्रभाकर. 
धनेश्वर हा िुसरा म्हातारा-धंिा सावकारीिा आद्वण वृत्तीनें बिमाष. त्यािी मुलगी लद्वतका आद्वण त्यानेंद्वह 
बाळगलेला एक तरुण मनोहर. मालतीिें पे्रम मनोहरवर असतें आद्वण लद्वतकेिें पे्रम प्रभाकरवर बसलेलें  
असतें. इतकें  हें साधें द्वन सरळ कथानक. ह्ातूंन नाटक कसें द्वनमाण व्हावयािें! मालतीिें लग्न मनोहरशीं 
व्हावयाला कोणािीद्वह आिकाठी नव्हती. तथाद्वप धनेश्वर आपली मुलगी लद्वतका प्रभाकराला िेऊं इच््ीत 
नव्हता. कारण, आपल्या भागीिाराला फसद्ववण्यासाठीं त्यानंीं खोटे िस्तऐवज केले होते. त्यामधून स्वतःिा 
गळा सोिद्ववण्यासाठीं तो आपल्या लद्वतकेला त्या भागीिाराच्या मोरेश्वर नावंाच्या एका वडे्या मुलाला िेऊं 
इच््ीत होता. पण तेवढ्याद्वह एका द्ववरोधाच्या पायावर हें नाटक उभारता ंआलें  नसतें. म्हणून र्नश्यामाच्या 
करवीं ह्ा नाटकािें सवु कथानक गिक्यानंा रिावें लागलें . 

 
र्नश्याम हा धनेश्वरािा मुनीम असतो मालकाइतकाि तो पाजी असतो. र्नश्याम हा वृिंावनािा 

थोरला आद्वण कमलाकरािा धाकटा भाऊ शोभतो. गिक्यािें सवुि खलनायक अत्यंत ढोबळ आद्वण 
बटबटीत आहेत. ‘भावबधंन’ मध्यें र्नश्याम आद्वण धनेश्वर हीं िोनि िुष्ट पात्रें. आपण िुष्ट आद्वण पातकी 
असल्यािी कबुली ते स्वतःच्या तोंिानेंि पे्रक्षकानंा िेतात. ‘आपण ह्ा नाटकातंले स्व्हलन आहोंत हें 
पद्वहल्याि अंकातं र्नश्याम सागंून टाकतो. तर त्याच्या अगोिरि आपल्या पातकीपणािा कबुलीजबाब 
धनेश्वरद्वह िेऊन टाकतो. स्वतःच्या िुष्टपणािी इतक्या उर्िपणें कबुली िेणारीं पात्रें गिक्याखंेरीज 
िुस्या कोणाद्वह नाटककारानें द्वनमाण केलीं असतील असें नाहीं मला वाटत. आता ंनाटकाकिे वळंू. 

 
पद्वहल्या अंकातंल्या पद्वहल्या पद्वहल्या प्रवशेातं र्नश्याम धंुिीराजला रस्त्यावर भेटतो. आद्वण 

त्याच्या मुलीला-मालतीला मागणी र्ालतो. एवढ्या एका लहानशा गोष्टीसाठीं गिक्यानंीं बारा पानें खिी 
टाकलीं आहेत. कारण काय, तर धंुिीराज हा एक बिबड्या म्हातारा आहे. त्याच्या द्वजभेिी टकळी एकिा 
सुरू िंालीं कीं ती थाबंता ंथाबंत नाहीं. एका द्ववषयावरून िुसरा द्ववषय, िुस्यावरून द्वतसरा, द्वतस्यावरून 
िौथा असा त्याच्या द्ववषयातंरािा एकिा ंिंपाटा सुरू िंाला कीं, तो शवेटीं इतक्या द्ववकोपाला जातो कीं, 
त्यातं श्रोता कोठल्या कोठें वाहवत जातो. व्यवसायानें हा धंुिीराज द्ववमा एजंट आहे, असें िाखद्ववलें  आहे. 
वस्तुतः त्या धंद्याला धंुिीराजसारखीं माणसें सवुस्वी नालायक. का या म्हाता्याच्या किाट्यातूंन 
सुटण्यासाठीं लोक आपले द्ववमे उतरतील, अशी गिक्यािंी कल्पना होती? धंुिीराजसारखें तेंि तें द्वफरून 
द्वफरून आळवनू आळवनू बोलणारे पे्रमळ आद्वण भाबिे म्हातारे पूवीच्या काळीं आढळत. त्याचं्यापैकीं एक 
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द्वनविक नमुना गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं मोठ्या द्वजव्हाळ्यानें मािंलेला आहे ह्ाबद्दल त्याचं्या 
कल्पनािातुयािें जेवढें कौतुक करावें तेवढें थोिेंि आहे. ‘भावबंधन’मधला हा पद्वहला प्रवशे गिक्यािंा 
एक उत्कृष्ट प्रवशे आहे असें समजलें  जातें. पण हा जर त्यानंीं थोिक्यातं द्वलद्वहला असता तर त्याचं्या 
पद्वरणामकारकतेला तुलना नसती. पण धंुिीराजाच्या बिबिीिा गिक्यानंीं ह्ा प्रवशेातं इतका अद्वतरेक 
केला आहे कीं, पे्रक्षकानंा अगिीं विे लागायिी पाळी येते. आद्वण सगळ्यातं गंमत ही कीं, नाटकातंल्या सवु 
पात्रािंी ओळख त्यानंीं ह्ा म्हाता्याच्या बिबिींतून करून द्विलेली आहे. असल्या जुनाट नाट्यतंत्रािा 
अवलंब गिक्यानंीं करावा ह्ािें आियु वाटतें. 

 
िुस्या प्रवशेातं धंुद्विराज र्नश्यामाला रे्ऊन आपल्या र्रीं येतो. तेथें नाटकातंलीं महत्त्वािीं पात्रें 

बुद्वद्धबळें खेळत बसलीं आहेत. पण बुद्वद्धबळें  रहातात बाजूला. द्वन लद्वतका अन् प्रभाकर एवढी बिबि 
करतात कीं, जणू काहंीं त्याचं्या अंगी धंुद्विराजािा संिार िंालेला आहे. लद्वतकेच्या सौंियािी तपशीलवार 
स्तुद्वत करतानंा प्रभाकर इतकी वायफळ बिबि करतो कीं काहंीं द्वविारंू नका. भाषणातं नाट्य असेल तर 
तें द्वकतीद्वह लाबं असलें  तरी पे्रक्षक सहन करतील. पण नुसत्या वणनुानंीं खच्चनू भरलेलीं लाबंलिक भाषणें 
कोण ऐकून रे्णार? नाट्यािें हें महत्त्वािें तंत्र गिक्यानंा कधींि उमगलें  नाहीं. 

 
नंतर सवांसमोरि र्नश्याम मालतीला मागणी र्ालतो. आपल्या वद्विलाचं्या एका यःकद्वित् 

मुद्वनमानें आपल्या मदै्वत्रणीला मागणी र्ालावीं हें पाहून लद्वतका द्वििते आद्वण संतापून त्याच्यावर वाटेल तसें 
तोंि टाकते. 

 
“काय हो र्नश्याम, मालतीिी मागणी म्हणजे मालती का द्वभक्षा आहे, का जोगवा आहे, का गोग्रास 

आहे? आज मालतीला मागणी र्ातलीत. उद्या ंमाझ्याशीं लग्न करायला तयार व्हाल. विे नाहीं ना लागलें  
तुम्हालंा? जा, मालतीच्या लग्नाच्या वळेीं तुम्हालंा हजर रहावें लागेल, तें नवरिेव म्हणून नव्हे, तर 
लग्नाच्या सामानािी यािी करण्यासाठीं!’ केवळ ह्ा एका वाक्यातूंन नुसत्या लद्वतकेवरि नव्हे तर 
मालतीवर, धंुद्विराजावर आद्वण धनेश्वरावर सूि रे्ण्यािा भयानक भस्मासुर र्नश्यामाच्या अंतःकरणांत 
परत द्वनमाण होतो. आद्वण आपल्या कारस्थानातं तो कोणाकोणाला कसें अिकवणार हें पे्रक्षकानंाद्वह सागंून 
टाकतो. 

 
“लद्वतके, एकट्या तुझ्या लग्नािेि झधिविे काढून मािंें समाधान व्हायिें नाहीं. तुझ्याबरोबर 

मालतीद्वह िुःखातं पिायला पाद्वहजे. पद्वहल्या प्रतीच्या मानी लद्वतकेला जसा पद्वहल्या प्रतीिा मी, तसा 
मालतीसाठीं िुय्यम बिमाष कोण शोधून काढंू? अथात्, लद्वतकेिा पाजी आद्वण रंगेल बाप धनेश्वर. 
अनोळखी महेश्वरािी ओळख लािून धंुद्विराजाला िोरीसारख्या गुन्ह्ातं गुंतवतों म्हणजे िंालें ! 
लद्वतकेसाठीं मालती, आद्वण मालतीसाठीं धंुद्विराज अशी ही िावण मला बांधावीि लागणार!” र्नश्यामाच्या 
या कारस्थानावर सगळें नाटक आधारलेलें  आहे. 

 
मध्यंतरीं धनेश्वराच्या र्रातं एक र्टना र्िते. बापाच्या सागंण्याप्रमाणें लद्वतका मोरेश्वराशीं लग्न 

करावयाला साफ नकार िेते. त्यामुळें  द्वशक्षणाला आद्वण मराठी भाषेला धनेश्वर आपल्या र्रातं बंिी करतो. 
धनेश्वरानें आपल्या र्रातं मराठीला बिंी करावी हा शुद्ध पोरकटपणा आहे. पण तसें नसतें केलें  तर मग पुढें  
त्या र्रातं कानिी गवयािें द्वन मद्रासी पदं्वितािें सोंग रे्ऊन महेश्वर द्वन प्रभाकर ह्ानंा वावरायला कशी संद्वध 
द्वमळाली असती! 
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आता ंर्नश्यामानें आपल्या कारस्थानाला कशी सुरुवात केलीं तें पहा. लग्नासाठीं विेा िंालेला 
त्यािा एक महेश्वर नावंािा मूखु द्वमत्र असतो. लद्वतकेशीं तुिंें लग्न लावनू िेतों अशी आशा त्याला िाखवनू 
आंधळ्या कानिी गवयािें सोंग रे्ऊन धनेश्वराच्या र्रातं रहावयास र्नश्याम त्याला प्रवृत्त करतो. 
धनेश्वरानें जे खोटे िस्तऐवज तयार केलेले असतात ते त्याच्या कपाटातूंन िोरण्यासाठीं महेश्वरािी त्या 
र्रातं र्नश्यामानें योजना केलेली असते. महेश्वरासारख्या एका पागल आद्वण फाजील इसमाकिे 
धनेश्वराच्या र्रातंले कागि िोरण्यािें काम र्नश्यामानें सोंपवावें यावरून ह्ा खलपुरुषाच्या अकलेिा 
मगिूर केवढा असावा यािी कल्पना येते. 

 
त्यानंतर र्नश्यामिें पुढिें काम म्हणजें धंुद्विराजाला िोरीच्या गुन्ह्ातं अिकवण्यािें. एका रेल्व े

स्टेशनावरल्या वझेटग रूममध्यें धंुद्विराज बसला असतानंा (कुठें जावयाला कोणास ठाऊक? ) आपण 
‘मोरेश्वर’ आहोंत, अशी बतावणी करून महेश्वर खोट्या िाद्वगन्यािंें गाठोिें धंुद्विराजला साभंाळावयाला 
सागंतो. नंतर फौजिारािें सोंग रे्ऊन आद्वण ख्या मोरेश्वराला रे्ऊन र्नश्याम तेथें येतो. आद्वण एका 
उतारूिे िाद्वगने िोरल्याबद्दल धंुद्विराजला अटक करतो. धंुद्विराजवर आभाळि कोसळतें. तो र्नश्यामिे 
पाय धरतो. िोरी केल्यािा कबुलीजबाब आपखुषीनें द्वलहून िेशील तर संशयािा फायिा तुला िेतों असें 
र्नश्याम त्याला िरिावतो. त्याप्रमाणें धंुद्विराज कबुलीजबाब द्वलहून िेतो. मोरेश्वर त्यावर साक्ष र्ालतो. 
र्नश्याम तो कागि द्वखशातं र्ालून िालता होतो. येथें पद्वहला अंक संपतो. 

 
धंुद्विराजला िोरीच्या गुन्ह्ातं अिकवण्यासाठीं गिक्यानंीं हें जें कपटनाटक योजलें  आहे, तें 

इतकें  पोरकट आद्वण हास्यास्पि आहे कीं काहंीं द्वविारंू नका. धंुद्विराजसारखीं जुनीं माणसें द्वकतीद्वह 
भोळींभाबिीं, द्ववसराळू, बिबिीं आद्वण पापभीरू असलीं तरी तीं व्यवहारातं पक्कीं असत. असल्या बनावानें 
तीं कधींद्वह लटपटायिीं नाहींत. िुस्या धंुद्विराजनें सरळ र्नश्यामाला उलट खिसावलें  असतें, “वा, 
फौजिार, बरेि गमती आहातं की तुम्ही! ज्यानं जन्मातं कोणाच्या तनसिीला हात लावला नाहीं त्या 
माझ्यावर असल्या िोरीिा आरोप र्ालता!ं विे तर नाहीं लागलं तुम्हालंा िला पोलीस िौकीवर! मािंा 
शभं ू मािंा पाठीराखा आहे! कसा हा िोरीिा आरोप तुम्ही माझ्यावर द्वसद्ध करता ं तें पहातों!”असा 
जमिग्नीिा अवतार धंुद्विराजानें िाखवला असता तर र्नश्यामला पळता ंभईु थोिी िंाली असती. आपण 
अधूनमधून जमिग्नीिा अवतार िाखवतों असें धंुद्विराजानें पद्वहल्याि अंकातं सादं्वगतलें  आहे. तसा अवतार 
त्यानें सबधं नाटकातं कुठें िाखवलेला नाहीं; तों िाखद्ववण्यािी त्याला हीि संद्वध होती. पण तें रागािें 
अवसान जर त्यानें ह्ावळेीं िाखद्ववलें  असतें तर मग िोरीिा कबुलीजबाब नाटककारानंा धंुद्विराजकिून जो 
द्वलहवनू घ्यावयािा होता तो कसा रे्ता ंआला असता?  

 
िुस्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवशेातं मालतीशीं लग्न करण्यािी मान्यता र्नश्याम धनेश्वराकिून रे्तो 

आद्वण पुढच्या प्रवशेातं तो गुन्ह्ािा कबुलीजबाब रे्ऊन सरळ धंुद्विराजाकिे जातो आद्वण मालती धनेश्वराला 
द्विली नाहीं तर तुिंीं शभंर वषे भरलीं असा र्नश्याम त्याला सरळ िम िेतो. जमिग्नीिा अवतार 
िाखवण्यािी धंुद्विराजाला ती िुसरी संद्वध द्वमळते. पण धंुद्विराज एकाद्या बुद िू झकवा बेवकूफ माणसाप्रमाणें 
र्नश्यामाच्या पायावर लोळण रे्तो आद्वण त्यािें म्हणणें मान्य करतो. 

 
धनेश्वरािे खोटे िस्तऐवज िोरण्यासाठीं द्वन लद्वतकेशीं लग्न लावण्याच्या आशनेें आंधळ्या कानिी 

गवयािें सोंग रे्ऊन महेश्वर त्या र्रातं राद्वहलेला असतो खरा, पण तेथें तो इंिू द्वन झबिू ह्ा िोन काळ्या 
अन् कुरूप काट्यांच्या तिाख्यातं सापंितो, त्यामुळें  त्यािी भलतीि द्वतरपीट उिते. तथाद्वप एक द्विवस 



 

अनुक्रम 

महेश्वर धनेश्वराच्या कपाटातंले ते िस्तऐवज िोरतो. कसे ते गिक्यानंाि माहीत! धनेश्वरासंारखा अट्टल 
आद्वण बिमाष सावकार काय आपले खोटे िस्तऐवज - कीं ज्यावर त्यािें जीवनमरण अवलंबून आहे - 
इतक्या मोकळ्यावर ठेवतो कीं, र्रातं द्वशरलेल्या महेश्वरासारख्या एका उिाणटप्पू उप्याला ते सहज 
कपाटातूंन काढता ंयेतील? कथानकातंला हा िुवा अत्यंत द्वखळद्वखळा आहे. 

 
महेश्वर ते िोरलेले कागि नंतर र्नश्यामच्या स्वाधीन करतो. बरें, र्नश्यामनें तरी ते कागि कुठें 

पुरावेंत? तर स्मशानातं. का,ं स्मशानातं का?ं तर ज्या महेश्वरानें धनेश्वराकिून ते कागि िोरले त्याला 
स्मशानातं जावयािी भयंकर भीद्वत वाटते. जणु ंकाहंीं र्नश्यामानें ते कागि आपल्या र्रातं पुरून ठेवले 
असते तर ते महेश्वर िोरूनि नेणार होता! आद्वण महेश्वराला त्या कागिािंा उपयोग काय? तो कशाला ते 
कागि िोरणार? त्या कागिानंा खरें भय होतें धनेश्वरािें! एका जस्ताच्या िबयातं र्नश्यामानें ते कागि 
र्ातले; त्याबरोबर धंुद्विराजािा कबुलीजबाबद्वह र्ातला आद्वण स्मशानातं एक खड्डा खािूंन र्नश्यामानें तो 
िबा त्यातं पुरला द्वन खुणेसाठीं वर द्वहरवा िगि ठेवला. धनेश्वरािे कागिपत्र महेश्वराच्या भीतीनें 
र्नश्यामानें स्मशानातं नेऊन पुरावेत हा कथानकाच्या ओढाताणीिा अद्वतरेक होय. पण एवढ्यानेंि काय 
िंालें  आहे! थोिे थाबंा. 

 
लद्वतका मालतीसाठीं आपल्या वद्विलािंी मनधरणी करते. त्यािें पाय धरून ती ओक्साबोक्शी रिते 

तेव्हा ंधनेश्वर द्ववरर्ळतो. आद्वण आपल्या मुलीच्या गळ्यािी शपथ रे्ऊन सागंतो कीं, ‘मालतीशीं काय, पण 
कुणाशींि मी लग्न करणार नाहीं!’ या द्वठकाणीं नाटक पुन्हा पलटी खातें कीं काय अशी कल्पना पे्रक्षकाचं्या 
अंतःकरणाला िाटून जाते. 

 
धनेश्वराच्या कपाटातंले कागि महेश्वरनें िुस्या अंकातंल्या पािंव्या प्रवशेातं िोरलेले असतात. 

पण त्या गोष्टीिा पत्ता धनेश्वराला द्वतस्या अंकाच्या सातव्या प्रवशेातं लागतो. एवढ्या महत्त्वाच्या 
कागिाबंद्दल धनेश्वरसारखा द्वनढावलेला सावकार इतका द्वनष्ट्काळजी राहील ही गोष्ट पटत नाहीं. आपले 
कागि िोरीला गेले असें ज्या क्षणी धनेश्वराच्या ध्यानातं येतें त्याि क्षणीं ते कागि हातातं रे्ऊन र्नश्याम 
त्याच्या मागें उभा रहातो आद्वण ‘हे कागि मी आपल्या र्रातूंन िोरले’ असें द्वनलुज्जपणें त्याला सागंतो. ते 
कागि होते तरी काय? तर खोट्या हंुड्या आद्वण खोटे िस्तऐवज. खोट्या हंुड्या म्हणजे काय? धनेश्वरानें 
िुस्यानंा द्वलहून द्विलेल्या का धनेश्वरानें िुस्याकिून द्वलहून रे्तलेल्या? काहंींद्वह असलें  तरी त्या हंुड्या 
ठराद्ववक मितीच्या असतात. त्या योग्य वळेीं वटवावयालाि हव्यात. मग त्या धनेश्वराच्या िप्तरीं पिून 
कशा राद्वहल्या? अन् खोट्या हंुड्या ह्ा शबिाला मुळीं अथुि नाहीं. तसेंि खोटे िस्तऐवज. त्यािंें स्वरूप 
काय होतें? हें फक्त गिकरीि जाणोत. गिक्यानंा कायिा जसा कळत नव्हता तसा सावकारी व्यवहारद्वह 
फारसा माहीत नसावा. त्यानंा फक्त पे्रक्षकानंा एवढेंि भासवावयािें होतें कीं धनेश्वराला फौजिारी गुन्ह्ातं 
अिकवणारे ते काहंीं तरी भयंकर कागि होते. ते कागि धनेश्वराच्या ्ातािावर द्वपस्तुलासारखे धरून 
र्नश्याम त्याला िरिावतो, “बोला, मालतीशीं लग्न केव्हा ंलावता ंआद्वण तुमिी लद्वतका मला केव्हा ंिेतां? 
” तेव्हा ंधनेश्वराला र्नश्यामिे पाय धरण्यावािंून गत्यंतर उरत नाहीं. मालतीशीं लग्न न करण्यािा द्वनिय 
त्याला पुन्हा ंबिलावा लागतो. आद्वण ‘र्नश्यामशीं तुला तीन द्विवसाचं्या आंत लग्न लावावें लागेल!’ असें 
तो लद्वतकेला सागंतो. 

 
र्नश्याम हा कागिासाठीं वारंवार स्मशानातं फे्या मारीत असतो. तेव्हा ं त्याजवर पाळत 

ठेवावयाला प्रभाकर मनोहराला सागंतो. मनोहराच्या पे्रमािें ‘स्मशान’ िंालेलें  असतें. तेव्हा ं स्मशानातं 
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जाऊन बसावयाला त्याला काहंीं फारसें अवर्ि वाटत नाहीं. स्मशानातं गेल्यावर इतर िगिापेंक्षा वगेळा 
म्हणून त्या द्वहरव्या िगिाकिे मनोहरािें लक्ष जातें. आद्वण िगिाच्या वैद्वशष्ट्ट्याकिे त्यािें लक्ष का ंआकर्मषत 
होतें ह्ाला सबळ कारण िाखद्ववण्यासाठीं गिक्यानंीं मनोहराला पद्वहल्यापासून ‘भसू्तर शास्त्रज्ञ’ 
(Geologist) िाखद्ववलेलें  आहे. विािी साल झपपळाला म्हणतात ती अशी. द्वहरवा िगि उकरून 
काढतानंा मनोहराला तो र्नश्यामानें पुरून ठेवलेला जस्ती िबा सापंितो. आद्वण त्यातं त्याला मुद्द्यािे 
सगळे िस्तऐवज सापंितात. अशा रीतीनें केवळ योगायोगानेंि र्नश्यामाच्या कारस्थानािा ऐन प्राणि 
मनोहराच्या हातीं येतो. नाट्यरिनेच्या शदै्वथल्यािा ह्ाच्यापेक्षा ंजास्त काय पुरावा द्यावा?  

 
आपल्यामुळें  मालती आद्वण लद्वतका प्राणादं्वतक संकटातं सापंिताहेत ह्ा जाणीवनेें धनेश्वराला 

पिात्ताप होतो. तो िौर्थया अंकाच्या सुरुवातीलाि आत्महत्या करावयािें ठरवतो. त्यानंतर नाटकातंल्या 
कथानकामधला संिेह ढासळंू लागतो आद्वण पे्रक्षकाचं्या द्वजज्ञासेिे ताण सैल होऊं लागतात. आंधळ्या 
गवयाच्या सोंगाला महेश्वर कंटाळतो. आद्वण लद्वतका त्याच्या त्या रहस्यािा बुिबुिाि फोिते. तेव्हां 
महेश्वराला कळून िुकतें कीं आपलें  द्वन लद्वतकेिें लग्न र्नश्याम जमवीत नसून तो स्वतःि द्वतच्याशीं लग्न 
करणार आहे म्हणून. त्याबरोबर महेश्वर एकिम पलटी खातो द्वन र्नश्यामाद्ववरुद्ध सवु माद्वहती तो सरळ 
लद्वतकेला पुरद्ववतो. त्यानंतर महेश्वरािा द्ववनोिी अवतार आपोआपि समाप्त होतो. आद्वण र्नश्यामाला 
गुन्ह्ाच्या जाळ्यातं कसें अिकवावयािें ह्ा कारस्थानातं महेश्वर िाखल होतो. र्नश्यामानें 
धंुद्विराजाकिूनद्वह एक बनावट कागि द्वलहून रे्तला असल्यािें महेश्वर सागंतो. धनेश्वर आत्महत्या 
करणार असल्यािी बातमी मालती सागंते. तेव्हा ं धनेश्वरािी आत्महत्या थाबंद्ववण्यासाठीं र्नश्यामालाि 
आपण खोट्या पोद्वलसाचं्या सोंगातं आणण्यािें महेश्वर कबूल करतो. खोट्या पोद्वलसाच्या सोंगातं र्नश्याम 
आला कीं त्याला ख्या पोद्वलसाच्या ताबयातं द्यायिें असें तें कारस्थान असतें. आद्वण आत्महत्येच्या प्रयत्नात 
धनेश्वर सापंिंू नये म्हणून त्याच्या कपाटातंली द्ववषािी कुपी काढून तेथें सरबतािी कुपी ठेवण्यािी योजना 
होते. एवढ्यातं र्नश्यामनें िोरलेलीं द्वन स्मशानात पुरलेलीं सगळीं कागिपत्रें रे्ऊन मनोहर येतो. मग 
काय र्नश्यामिी नागंीि त्याच्या हातीं सापंिते. अशा रीतीनें िौर्थया अंकामध्यें एकंिरि कारस्थानािा जो 
उलगिा होतो, तो इतका द्वनजीवपणें होतो कीं, त्यामुळें  तो अंक अद्वतशयि द्वढला पितो. तीन अंकातं 
नाटक इतकें  िढवीत िढवीत नेल्यानंतर आद्वण पे्रक्षकाचं्या द्वजज्ञासेला एवढे ताण द्विल्यानंतर िौर्थया अंकातं 
नाटक एकिम कोसळल्यासारखें वाटतें. पािंवा अंक द्वलहावयाला गिक्यानंा मानद्वसक आद्वण शारीद्वरक 
स्वास्र्थयि मुळीं द्वमळालें  नाहीं. त्यातं फक्त िोनि प्रवशे आहेत. आद्वण िुसरा प्रवशे तर त्यानंीं मरणाच्या 
फक्त िहा द्वमद्वनटें आधीं द्वलद्वहला. र्नश्यामला ख्या फौजिारानें ठरल्याप्रमाणें पकिलें . धंुद्विराजकिून 
त्यानंीं द्वलहवनू रे्तलेला गुन्ह्ािा खोटा कबुलीजबाबािा कागि त्याच्यापुढें करून फौजिार त्याला 
िरिावतो कीं, ‘बोला, आता ंसापंिलातं कीं नाहीं?’ पण धंुद्विराज तो कागि आपण होऊन आपल्या हातानें 
फािून टाकतो. तेव्हा ‘ही खरी द्वनरपेक्ष िया!’ असें म्हणून र्नश्याम धंुद्विराजाच्या पायावर लोळण रे्तो द्वन 
नाटक संपतें. 

 
र्नश्यामनें धंुद्विराज आद्वण धनेश्वर ह्ानंा अिकवण्यासाठीं एकाकिून गुन्ह्ािा कबुलीजबाब 

रे्ण्यािें आद्वण िुस्यािे िस्तऐवज िोरण्यािें जें कारस्थान रिलें  तें द्वजतकें  ढोबळ होतें, त्याहूनद्वह 
र्नश्यामला पोद्वलसाचं्या किाट्यातं अिकद्ववण्यािें प्रभाकर, महेश्वर, लद्वतका वगैरे मंिळींिे कारस्थान 
लेिेंपेिें होतें. केवळ योगायोगानेंि मुदे्दमालािे कागिपत्र त्याचं्या हातीं आले. नाहीं तर काय िंालें  असतें? 
धंुद्विराजकिून द्वलहवनू रे्तलेला गुन्ह्ािा कबुलीजबाब हा र्नश्यामच्या द्ववरुद्ध कसा काय पुरावा होऊं 
शकतो? तो धंुद्विराजनें स्वतःच्या हस्ताक्षरातं द्वलद्वहलेला असतो. त्यावर र्नश्यामिी थोिीि सही असते? 
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मग तो कागि धंुद्विराजनें स्वहस्तानें फािून टाकण्यानें र्नश्याम हा कसा काय िोषमुक्त होतो तें फक्त 
नाटककारालाि ठाऊक! शवेटीं ‘द्वनरपेक्ष िया’ िाखवल्यामुळें  र्नश्यामिा उद्धार होतो, हें सवु ठीक. पण 
र्नश्यामानें नाटकातंल्या सवु पात्रािंा इतका अमानुष आद्वण कू्रर ्ळ केलेला आहे कीं वस्तुतः त्याला 
जन्मािी अद्दल र्िेल अशी काहंीं तरी भयंकर द्वशक्षा द्वमळावयाला पाद्वहजे होती. झकवा ती द्वमळण्यािी 
शक्यता तरी नाटककारानें ह्ा नाटकाच्या उत्तराधांत द्वनमाण करावयाला पाद्वहजे होती; त्याखेरीज 
नाटकातंील बाकीच्या पात्रानंा न्याय (Poetic justice) द्वमळाला असें कसें म्हणता ं येईल? धंुद्विराज, 
धनेश्वर, मालती द्वन लद्वतका ह्ानंा पकिण्यासाठीं र्नश्यामानें जो सांपळा द्वनमाण केलेला होता, त्यातं तो 
स्वतः आपल्या कमानें अिकतो अशी काहंीं एकािी र्टना जर नाटककारानें द्वनमाण केली असती तर मग 
तशा प्रकारिा न्याय द्वमळाल्यािें काहंीं समाधान पे्रक्षकानंा िंालें  असतें. पण र्नश्याम नुसत्या माफीवर 
सुटला. आद्वण तीद्वह माफी त्याला मागण्यािें काहंींि कारण नव्हतें. कारण त्याला अिकद्ववण्यासारखा 
द्वबनतोि पुरावा पोद्वलसाचं्या झकवा प्रद्वतपक्षाच्या हातीं मुळींि सापंिला नव्हता. 

 
‘भावबधंन’ हें एक द्ववनोिी नाटक आहे अशी सवुसामान्य समजूत आहे. कोल्हटकराचं्या 

‘सहिाद्वरणी’ या प्रहसनात्मक नाटकावर मात करण्यासाठीं मुळीं गिक्यानंीं तें नाटक मुळातं द्वलद्वहलें  
होते. ह्ा नाटकातं केवळ द्ववनोि द्वनमाण करण्यासाठीं तीन पात्रें र्ालण्यातं आलेलीं आहेत. एक महेश्वर 
उफु कामण्णा द्वन इंिू-झबिू या िोर्ी काळ्या कुरूप बद्वहणी. धंुद्विराजाच्या गळ्यातं िाद्वगन्यािंें र्ोंगिें 
अिकद्ववण्यासाठीं आद्वण धनेश्वरािे कागि त्याच्या कपाटातूंन िोरण्यासाठींि मुख्यत्वेंकरून महेश्वरािा या 
नाटकातं उपयोग करून रे्ण्यातं आलेला आहे. पद्वहलें  काम तो पद्वहल्या अंकाच्या शवेटीं करतो आद्वण िुसरें 
काम करण्यासाठीं आंधळ्या कानिी गवयािें सोंग रे्ऊन तो िुस्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवशेातं धनेश्वराच्या 
र्रातं द्वशरतो. आद्वण पािंव्या प्रवशेातं ते कागि िोरतो. त्यानंतर द्वतस्या, िवर्थया झकवा पािंव्या अंकातं 
त्याला मुळीं कामि द्वशिक रहात नाहीं. अजागळस्तनाप्रमाणें हें पात्र त्या अंकात नुसतेंि लोंबत रहातें. 
इंिू-झबिू ह्ा िोर्ा काळ्या कुरूप बद्वहणींिा ह्ा नाटकाच्या कथानकाशीं कािीमात्र संबंध नाहीं. केवळ 
हास्यद्वनर्ममतीसाठीं हा काळा माल गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं ििपून कोंबला आहे िंालें . काळ्या द्वन कुरूप 
माणसावंर द्ववनोि करण्यािी गिक्यानंा फार आवि होती. ‘पे्रमसंन्यासा’त मथुरा, द्वरकामपणच्या 
कामद्वगरींत ‘ठकी’ त्याप्रमाणें ‘भावबधंना’तल्या ह्ा इंिू-झबिू होत. माणसाच्या व्यंगानंा झकवा कुरूपपणाला 
खिी टाकून हास्य द्वनमाण करावें कीं नाहीं हा एक वािािा द्ववषय आहे. त्यािा द्वविार इथें अनावश्यक आहे. 
पण कोणताद्वह द्ववषय हास्यद्वनर्ममतीसाठीं गिक्यानंीं एकिा ं द्वनविला म्हणजे त्यासंबधंीं नंतर काहंींही 
द्वलहावयािें ते बाकी ठेवीत नाहींत. इंिू झबिूच्या काळेपणावर जेवढा म्हणून द्ववनोि द्वनमाण करता ं येईल 
तेवढा करून गिक्यानंीं पे्रक्षकानंा जास्तींत जास्त हसद्ववलें  आहे. आता ं ह्ानंतर काळेपणावर 
हास्यद्वनर्ममती करावयास गिक्यानंीं इतरानंा फारसा ‘काळा’ मालमसाला द्वशिक ठेवला आहे, असें वाटत 
नाहीं. 

 
महेश्वर ‘कामण्णा’िें सोंग रे्ऊन धनेश्वराच्या र्रीं जातािं तो या िोन काळ्या पोरींच्या तिाख्यातं 

सापंितो ही र्टना अव्वल िजािी द्ववनोिी आहे. िोन्हीद्वह पोरी ऋद्वद्धद्वसद्धीसारख्या त्याच्या सेवलेा 
ठेवण्यातं आलेल्या आहेत. आद्वण िोन्हीद्वह स्वतःिें लग्न ठरवण्यासाठीं अगिीं हातर्ाईला आलेल्या 
असतात. प्रथम इंिू त्याला पकिते. द्वतला वाटतें कीं कामण्णा आंधळा असल्यामुळें  त्याला आपलें  रूप 
द्विसणार नाहीं. म्हणून तो आपल्याला सहज पत्करील. इंिू एकिम मागून येऊन त्याला हटकते, तेव्हा ंतो 
अनवधानानें मराठींत एकिम बोलून जातो. तेव्हा ं तो कानिी नसून मराठी आहे हें त्यािें रहस्य इंिूला 
आपोआपि कळून िुकतें. त्यािा फायिा रे्ऊन इंिू त्याला सरळ िम िेते कीं, “तुम्ही मला लग्नािें विन 
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आताचं्या आता द्विलें  नाहीं तर ही तुमिी भानगि मी आता ंधनेश्वरकाकानंा जाऊन सागंतें.” तेव्हा ंमहेश्वर 
मोठ्या पेिातं सापंितो. तो द्वतिा हात हातातं रे्ऊन शपथ रे्तो कीं, “हे स्वगसु्थ िेवानंो आद्वण स्वगाखेरीज 
िुसरीकिे द्वखतपत पिलेल्या द्वपतरानंो, तुमच्या साक्षीनें मी इंिूला लग्नािें विन िेतों.” इंिू लाजते द्वन 
आपल्या गालावर गुलाबी रंग िढला असल्यािें सागंते. तेव्हा ं ‘दृष्टीलाि कळणारे हे शृगंाद्वरक फेरफार 
वळेोवळेीं आपल्याला शबिानंीं कळवीत जा’ असें कामण्णा द्वतला सागंतो. 

 
ह्ा संकटातूंन महेश्वर कसाबसा द्वनभावतो आहे, तोंि धनेश्वराच्या कपाटातंले मराठी कागि िोळे 

उर्िून तो तपाशीत बसलेला असतानंा, झबिू मागून येते. कामण्णा हा आंधळा नसून िागंला िोळस आहे 
आद्वण त्याला मराठी समजतें, ही गोष्ट ताबितोब द्वतच्या लक्षातं येते. त्यावर ‘धनेश्वर काका’ंना ती हाका 
मारंू लागते. तेव्हा ंकामण्णा द्वतिे पाय धरून क्षमेिी यािना करतो. क्षमेच्या मोबिल्यातं झबिू त्याच्याकिून 
इंिूप्रमाणें लग्नािें विन मागते. तेव्हा ंआपण इंिूला लग्नािें विन द्विलें  आहे, असें तो सागंतो. झबिू म्हणते, 
“तें विन मोिा नाहींतर आम्हा ंिोर्ींशीं लग्न करा.” महेश्वरला कळत नाहीं कीं एका बयेच्या तिाख्यातूंन 
आपण द्वनसटलों अन् िुस्या अविसेच्या किाट्यातं सापंितों काय? आपल्या नद्वशबाला िंालं आहे तरी 
काय? का आपल्या लग्नकंुिलींतले सगळे शुभग्रह प्लेगमुळें  बाहेरगावंीं रहावयाला गेले आहेत. 

 
इंिूझबिूच्या काळ्या रंगािें द्ववनोिी वणुन करतानंा महेश्वर एकापेक्षादं्वह एक टोलेजंग कल्पना 

लढवतो, त्या वळेीं हास्यरसाच्या महापुरातं श्रोते गटागंळ्या खाऊं लागतात. 
 
महेश्वर म्हणतो, “गोरेपणामुळें  मस्तानीच्या गळ्यातूंन द्वपक उतरतानंा द्विसत असे. त्याप्रमाणें 

इंिूझबिूनीं जर िाबंरािा रस द्वगळला तर तो त्याचं्या काळ्या गळ्यातूंन उतरतानंा खालीं द्विसेल. ह्ा िोर्ी 
जर टवकारून पाहंू लागल्या तर आरशािंीं झभगें तिकतील अन् र्ड्याळािे काटेंसुद्धा जागच्या जागीं 
थबकतील. िोर्ींच्या तोंिावरच्या िेवीच्या वणािंी संख्या मोजतानंा िशाशं स्थळािा उपयोग करावा 
लागेल. िोर्ींना पाढंरीं पातळें नेसवनू उन्हातान्हातूंन र्ाम येईपयंत द्वफरवनू आणलें  तर तीं पातळें िदं्रकळा 
म्हणून खुशाल द्ववकता ंयेतील. ‘श्वेत समुद्रा’ंत ह्ानंीं िोनि बुड्या मारल्या तर त्यािा ‘काळा समुद्र’ होऊन 
जाईल.’’ वगैरे वगैरे. 

 
पुढें महेश्वर इंिू-झबिूच्या तिाख्यातं एकाि वळेीं सापंितो. तेव्हा ं तर हास्यरसाला उधाण येते. 

इंिूला ठाऊक असतें कीं कामण्णाला मराठी येतें अन् झबिूला ठाऊक असतें कीं तो आंधळा नाहीं म्हणून. 
तेव्हा ंिोर्ींना माहीत असतील तेवढींि रहस्यें त्याचं्याजवळ शाबूत राखून एकाि वेळीं िोर्ींशीं बोलायिें ही 
हास्यरसािी भलतीि कसरत होय. जी. आय्. पी. आद्वण बी. बी. ह्ाचं्या िुहेरी धुमधिाक्यातं सापिलेल्या 
मंुबई शहरासारखी कामण्णािी स्स्थती होते. पण त्यातूंन तो सहीसलामत द्वनसटतो. महेश्वर अन् इंिू-झबिू 
ह्ािंा मुख्य नाटकाशीं द्ववशषे संबंध नसतानंा हीं तीन पात्रें सा्या नाटकातं भलताि भाव खाऊन जातात. 
आद्वण त्यानंीं द्वनमाण केलेल्या हास्याच्या धबधबयातं नाटकातंला करुणरस कोठल्या कोठें वाहून जातो. 

 
धंुद्विराज हें या नाटकातंलें  अत्यंत महत्त्वािें पात्र आहे. त्यािी बोलण्यािी पद्धद्वत, मूळ मुद्दा सोिून 

एकसारखें द्ववषयातंर करण्यािी त्यािी प्रवृद्वत्त, एकाि शबिाला अनेक प्रद्वतशबि िेण्यािी त्यािी शलैी आद्वण 
ह्ा सवांच्या जोिीला त्यािा भोळाभाबिा आद्वण द्ववसराळू स्वभाव ह्ा सवु वैद्वशष्ट्ट्यांमुळें  पे्रक्षकानंा सिैव 
आविणारा असा अद्ववस्मरणीय नमुना मराठी रंगभमूीवर द्वनमाण िंालेला आहे. त्यािें बोलणें ऐकतानंा 
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पे्रक्षकानंा खळखळून हंसंू येतें. पण त्यानंा हंसंू यावें म्हणून बोलणें नसतें. म्हणून तें एक द्ववनोिी पात्र आहे 
असा कोणी गैरसमज करून रे्ऊं नये. 

 
मोरेश्वराच्या लहानपणीं त्यािी आजी वारल्यािी गोष्ट सागंता ंसागंता ंधंुद्विराज िुसरीकिेि वाहवत 

जातो. तेव्हा र्नश्यामाला त्याला आठवण करून द्यावी लागते कीं, ‘मोरेश्वरािी आजी द्वतकिे मरून पिली 
आहे. द्वतिें काय िंालें?’ र्नश्यामच्या कोद्वटबाज बोलण्यािी स्तुद्वत करतानंा धंुद्विराज म्हणतो, “असा 
कोद्वटक्रम हवा बोलण्यातं. हें आमच्यातं नाहीं. आमिें बोलणें सरास अर्ळपर्ळ. म्हणजे काय पािंपेि 
नाहीं. आपला ऐसपैस कारखाना. तुमिें बोलणें म्हणजे खुबीिार, प्रासयुक्त.असेंि पाद्वहजे बोलणें 
माणसािें. उगीि गबाळगं्रथी फापटपसारा नाहीं कामािा. या बोलण्यांत म्हणजे गंमत आहे. मौज आहे. अन् 
मजाद्वह आहे.” 

 
मालतीला मागणी र्ालण्यासाठीं र्नश्याम जेव्हा ंधंुद्विराजबरोबर त्याच्या र्रीं येतो, तेव्हा धंुद्विराज 

त्याला सागंतो, “हा,ं र्नश्याम, तुम्हालंा काय मागणी र्ालायिी ती बोला. ही मालती. आमिी फुल 
परद्वमशन आहे. हा,ं आमिा संकोि वाटेल नाहीं का तुम्हालंा? आता ं जो कण्वासारखा इष्टीला म्हणून 
जातों, तो एकिम पाठद्ववणेिे वेळीं आशीवािाला हजर. अण्णा द्वकलुुस्कराचं्या शाकुंतलातंली गंमत बरं का 
ही! अण्णाला बद्वर्तलें  नसेल तुम्ही! जबर पुण्याईिा मनुष्ट्य. आद्वण हा एकेक िंि!” अशा धंुद्विराजाच्या 
बोलण्याच्या द्वकतीतरी गंमती सागंण्यासारख्या आहेत. 

 
पण वात्सल्य हा धंुद्विराजाच्या स्वभावािा खरा स्थायी भाव आहे. आपल्या मुलाबंाळावंर त्यािें 

पराकाष्ठेिें पे्रम आहे. 
 
“बाळगोपाळाचं्या बोलण्यािा ज्याला राग आला, तो थेरिा म्हणजे िळलाि म्हणून समजा 

बेलाशक. म्हातारपणीं मन म्हणजे काय पाद्वहजे? बोलण्यािा राग म्हणजे काय बोलणें आहे? ” 
 
“र्नश्याम, थकून भागून संध्याकाळीं र्रीं असं येऊन पिावें. अन् भोवताली या आनंिी पाखंरािी 

एकिा ंगोि गजबज सुरू िंाली, म्हणजे सारा शीणभाग हरून जातो अगिीं. जीव कीं प्राण आहेत मािंीं मुलें  
मला. आवतींभोंवती अशी द्वकलद्वबल करंू लागलीं, म्हणजे द्वजवाला गार वा्यावर िािंण्यातं पिल्यासारखें 
वाटतें.” 

 
ह्ाि वात्सल्याच्या द्वजवतं द्वजव्हाळ्यामधून पुढें करुणरसािीं कारंजीं उिंबळलेलीं आहेत. 

मालतीच्या कन्यािानाच्या द्वविारानें धंुद्विराजिें काळीज अगिीं गलबलून येतें. “काय सागंावें र्नश्याम! 
निीला सासरीं पाठद्ववतानंा पवुतािेंसुद्धां पाषाणहृिय फुटल्याखेरीज रहात नाहीं. ही पोरीिी जात फार 
िुःखिायक. आनंिानें नटद्ववतानंा सुद्धा ं िुःखिायक. नथीच्या शोभेिा आनंि पहाण्यासाठीं आधीं कोवळें 
नाटक टोिावें लागतें. कानाला कणफुुलें  लाभण्यापूवी आनंिानें ते वेधून काढावे लागतात. पद्वतरूपी खरा 
अलंकार कंुकवाच्या सौभाग्यानें नावंाद्वनशीं रेखाटण्यासाठीं आधीं कपाळािें माताद्वपतरािंें सुख पुसून काढावें 
लागतें.” 

 
िोरीच्या कबुलीजबाबािा कागि धंुद्विराजासमोर धरून जेव्हा ंर्नश्याम त्याला सरळ धमकी िेतो 

कीं, ‘धनेश्वरला मालती द्या नाहीं तर तुमच्या जन्मािी माती करून टाकतों.’ त्यावळेेला धंुद्विराजािी जी 
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व्याकुळ मनःस्स्थद्वत होते, द्वतिें अत्यंत हृियद्वविारक द्वित्र त्याच्या नंतरच्या संवािातूंन बाहेर पितें. 
रक्तबबंाळ काळीज आंतल्याआत िाबनू धरून आद्वण तोंिावर हास्यािें द्वन समाधानािे खोटें आवरण ओढून 
मालतीिें लग्न आपण धनेश्वराशीं ठरद्ववलें  आहे असें धंुद्विराज जेव्हा ं आपल्या र्रातं सागंतो, तेव्हा ं
पे्रक्षकाचं्या काळजािें पाणी पाणी होतें. येथून पुढें धंुद्विराजािें जुनें भोळेंभाबिें आद्वण शबिवले्हाळ व्यस्क्तमत्त्व 
आमूलाग्र बिलून जातें. मूर्मतमंत करुणरसि जणु ंकाहंीं त्याच्या रूपानें नाटकातं वावरंू लागतो. 

 
कोणत्या पद्वरस्स्थतींत धनेश्वराशीं मालतीिें लग्न लावायला आपण तयार िंालों हें रहस्य जेव्हा 

धंुद्विराज मालतीला सागंतो, तेव्हा ं ती द्वपतृभक्त कन्या आपण होऊन त्या लग्नाला तयार होते द्वन 
धंुद्विराजािा आशीवाि मागते. धंुद्विराजानें द्विलेला तो आशीवाि म्हणजे करुण रसािी पद्वरसीमा होय. 

 
“मालती हा रे् मािंा आशीवाि! 
 

शास्त्राायास नको, श्रुती पढंु नको, तीथास जाऊं नको,  
योगाायास नको, व्रतें मख नको, तीव्रें तपें तीं नको 
काळािें भय मानसीं धरंू नको, िुष्टाद्वस शकंूं नको. 
ज्यािीया स्मरणें पतीत तरती तो शभं ुसोिंू नको. 

 
बेटा मालती, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव. जा, म्हाता्या धनेश्वराशीं लग्न कर, नाहीं तर एकाद्या 

पे्रताशीं लग्न लाव. तुिंा संसार सुखानें साजरा होईल!” 
 
‘जा, पे्रताशीं लग्न लाव. तुिंें सौभाग्य अभगं राहील!’ असा आशीवाि कोणता बाप आपल्या मुलीला 

िेईल! पण अशा अमंगळ आशीवािातंद्वह द्वपतृपे्रमािें मागंल्य द्वन पाद्ववरय इतकें  अपरंपार भरलें  आहे कीं, त्याच्या 
उत्कटतेनें पे्रक्षक द्विपून आद्वण भारावनू जातात. नाट्यपूण ुद्ववरोधाभासािे असले िमत्कार गिक्यानंींि करून 
िाखवावते! 

 
धंुद्विराजाबद्दल यापेक्षा ं अद्वधक काय सागंणार? तें सागंणें ठीक नाहीं. बरें नाहीं. उद्वित नाहीं. अन् 

आवश्यकद्वह पण नाहीं. 
 
ह्ा नाटकातंली करुणरसािी िुसरी अद्वधष्ठात्री िेवता म्हणजे धंुद्विराजािी कन्या मालती. द्वतिें ज्या 

तरुणावर पे्रम असतें तो मनोहर. हा 'भसू्तरशास्त्रा'िा तज्ज्ञ आहे. वस्तुतः मनोहराला ह्ा नाटकातं सुतराम 
स्थान नाहीं. तो हॅम्लेटच्या बापाच्या भतुासारखा द्ववनाकारण ह्ा नाटकामधून वावरतो आहे. स्मशानामध्यें ज्या 
द्वहरव्या िगिाखालीं र्नश्यामनें धनेश्वरािे कागिपत्र पुरले आहेत, तो द्वहरवा िगि ओळखण्यापलीकिे 
मनोहराला ह्ा नाटकामध्यें िुसरें काहंींि काम नाहीं. मालतीला ह्ा नाटकातं महत्त्वािी भदू्वमका आहे, 
म्हणूनि नाटककाराला मनोहर हें पात्र द्वनमाण करावें लागलें . त्यामुळें  िंालें  आहे काय कीं मनोहरिा ह्ा 
नाटकातं द्वत्रशकुं िंालेला आहे. गिक्यािें उपनायक बहुधा असेि लोंबकळे असतात. द्ववद्याधर घ्या झकवा 
रामलाल घ्या. मनोहर हा त्याचं्याि रागंेंत बसण्याच्या लायकीिा आहे. धंुद्विराज अन् मनोहर ह्ाचं्याबरोबर 
मालतीिे जे जे प्रवशे आहेत, ते ते सवु मालतीच्या कारुण्यानें कमालीिे ओथंबलेले आहेत. मालतीिी धाकटी 
बहीण कुमुि आपलें  द्ववसकटलेलें  कंुकू नीट करून घ्यायला मालतीकिे येते. तेव्हा ंमालती आपल्या कपाळािें 
कंुकू द्वतच्या कपाळीं लावते. ती म्हणते, “द्ववसकटलेल्या कंुकवानेंि आता ंमािंें सौभाग्य शृगंारावयािें आहे.” 
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ही र्टना अगिीं लहानि आहे. पण ती इतकी नाजुक द्वन हृियस्पशी आहे कीं ती पहात असतानंा कोणी तरी 
आपल्या काळजािा पापुद्रा सोलतें आहे असें वाटतें. 

 
लद्वतका ही या नाटकािी नाद्वयका आहे. ती तोंिानें फटकळ आहे. आद्वण द्वततकीि भावनाप्रधान आहे. 

लहान मुलासारखा द्वतिा स्वभाव आहे. बोलता ं बोलता ंकधीं ती भािेंल अन् 'गट्टी फू' करील आद्वण कधीं 
मनमोकळेपणानें खिखिा हंसू लागेल तें सागंता ंयेणार नाहीं. द्वतच्यावर पे्रम करणारा प्रभाकर हा मोठा रद्वसक 
आद्वण रंगेल आहे. लद्वतका द्वन प्रभाकर ह्ािें ह्ा नाटकातंले प्रणयसंवाि शृगंार आद्वण द्ववनोि ह्ाचं्या सुगंधानें 
िरवळलेले आहेत. लद्वतकेच्या गालावरच्या द्वतळािें वणनु करतानंा प्रभाकर म्हणतो, “सौंियािें हें 
िालतेंबोलतें काव्य सवांगपद्वरपूण ु केल्यावर काव्यरसािी सीमा िंाली हें िाखद्ववण्यासाठीं द्ववधात्यानें या 
द्वतळािा गालावर, हा संुिर पूणदु्ववरामि िेऊन ठेवला आहे.” गिक्याचं्या नाटकातूंन ‘गोझविाग्रजा’ िें अमर 
काव्य असें अधूनमधून प्रकट होतें म्हणूनि त्यानंा एवढें अहेव सौंियु प्राप्त िंालेलें  आहे. प्रभाकराच्या 
भाषणातूंन संुिर सुभाद्वषतािंी जागोजाग सुवाद्वसक पखरण सािंलेली द्विसते. ‘संुिर द्ववषयावर संुिर कोण 
बोलणार नाहीं?’ ‘मूखु मनुष्ट्यािी कोटी आद्वण कुरूप पोरीिा लद्विवाळपणा अशी वढेब जोिी आमच्या झहिु 
समाजातं सुद्धा ं सापंिायिी नाही.’ ‘प्रीद्वत कधीं द्वजभेनें बोलत नाहीं. ती ओंठावर थरथरते, गालावर रंगते 
आणखी िोळ्यातूंन तरंगते.’ ‘िार पैशाचं्या फुलािंा पुिा आणला तर त्यातं बावन्न गुलाब व ्प्पन कमळें 
येतात.’ ‘अरे, मानली तर सारी बागशाई, नाहीं तर कोण्या िंािािा पाला?’ 

 
‘भावबधंन’नाटक हें केवळ लद्वतकेच्या फटकळ बोलण्यातूंन द्वनमाण िंालें , द्वतच्या ह्ा बेफाट 

बोलण्यामुळें  द्वतनें आपल्यावर काय काय आपिा ओढवनू रे्तल्या ह्ािें इत्थंभतू वणनु करतानंा मालतीनें 
िागंलीं तीन पानें लद्वतकेिी कानउर्ािणी केलेली आहे. त्यािा उपसंहार करतानंा अखेर ती म्हणते, ‘आज 
तुझ्या बोलण्यामुळें  तुझ्या स्वतःच्या संसारातं िुःखािा द्वशरकाव िंाला. तुझ्या बाबानंा जीव िेण्यािी पाळी 
आली. तुिंें र्नश्यामाशीं लग्न लावण्यािी वळे आली. एक नुसतें बोलणें. लद्वतकाबाई, बेजबाबिारपणािें 
बोलणें नितें आहे हें सारें!’ लद्वतकेच्या बोलण्यािा हा जो बभ्रा नाटककारानें आद्वण नाटकातंल्या इतर पात्रानंीं 
केला आहे, तो शुद्ध राईिा पवुत आहे. इतकी काहंीं ती अद्वविारी आद्वण बेजबाबिार नाहीं. असलीि तर त्या 
गोष्टीिा ह्ा नाटकातं फारसा पुरावा आढळत नाहीं. आपल्या द्वजवाभावाच्या मदै्वत्रणीला-मालतीला जर मागणी 
र्ालावयाला र्नश्यामासारखा आपल्या वद्विलािंा यःकद्वित् मुनीम आला तर लद्वतकेिें िोकें  द्वफरून का ंजाऊं 
नये? आद्वण असें मुलखावेगळें र्नश्यामाला ती म्हणाली तरी काय? हेंि ना, कीं, “र्नश्याम, मालतीिी 
मागणी म्हणजे मालती का द्वभक्षा आहे, का जोगवा आहे, का गोग्रास आहे? आज मालतीला मागणी र्ातलीत, 
उद्या ं माझ्याशीं लग्न करावयाला तयार व्हाल, विे नाहीं ना लागलें  तुम्हालंा? मालतीच्या लग्नाच्या वळेीं 
तुम्हालंा हजर रहावें लागेल तें नवरिेव म्हणून नव्हे, तर लग्नाच्या सामानािी यािी करण्याकद्वरता!ं” बस, 
एवढेंि! आत्यंद्वतक आपत्तीिा भयंकर िोंगर कोसळावा असा भयानक िारूगोळा काय भरलेला आहे या 
भाषणातं? व्यवहारातं असली परखि भाषा वारंवार आपल्याला ऐकंू येते. पण त्यानें नाहीं बोलणाराच्या 
हृियाचं्या झिधड्या होत? अन् त्यािंें जीवन उद्ध्वस्त होत तें? बेजबाबिार बोलण्यािें वाजवीपेक्षा ं जास्त 
खापर लद्वतकेच्या िोक्यावर फोिण्यातं आलेलें  आहे. द्वतच्यासारखी धनसंपन्नािी सुद्वशद्वक्षत, स्वाद्वभमानी आद्वण 
तिफिार कन्या असेंि बोलणार. त्यातं लोकद्ववलक्षण असें काय होतें?  

 
असें जर आहे तर लद्वतकेच्या ह्ा बोलण्यानें र्नश्यामाच्या संतापािा ज्वालामुखी एवढा का ंभिकला 

आद्वण त्यातूंन सूिािा सैतान एवढा का ं प्रकट िंाला? त्यािें कारण र्नश्यामिा जन्मजात स्वभाव. तो 
पराकोटीिा िुष्ट आद्वण हीन आहे असेंि नाटककारानें पद्वहल्यापासून त्यािें द्वित्र रंगवलें  आहे. ‘नाटकातंले 
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आपण स्व्हलन आहोंत’ असें द्वमटक्या मारीत तो स्वतःच्या तोंिानें कबूल करतो. त्यािा मालक धनेश्वर तर 
त्याच्या तोंिावर त्याला ‘पाजी’म्हणतो. “र्नश्याम, भाद्ववक अजागळापेक्षा ं तुमच्यासारखीं पाजी मनािीं 
माणसेंि मला फार आवितात.” र्नश्याम हा एक पाजी माणूस होता, हें जर धनेश्वरला पद्वहल्यापासून माहीत 
होतें तर त्यानें त्याला उर्ड्या िोळ्यानंीं आपल्या पेढीवर मुनीमाच्या नोकरीवर का ं ठेवलें? आपल्या नीि 
मनोवृत्तीवर र्नश्याम बेहद्द खूष आहे. तो म्हणतो, “मी असें िुष्ट का ंहोऊं नये? नाटकातंल्या नीि पात्राचं्या 
धूतु बुद्वद्धमते्तनें आपले बेत का ं रिीत बसूं नये? त्या धनेश्वराच्या उमुट पोरीनें (लद्वतकेनें) मािंें मानी मन 
आपल्याकिे ओढून रे्तलें  आहे. एकिा ंमला असें ओढल्यावर पुढें माझ्या मगरद्वमठींतून मी कुणाला अजून सुटंू 
द्विलें  नाहीं. नुसत्या कल्पनेनेंि मी ब्रह्मानंिातं रंगून गेलों आहे. कतुबगार बुद्धीच्या नीि वृत्तीिी द्वनशा और 
आहे.” 

 
धनेश्वरािे कागि आपण सरळ सरळ त्याच्या कपाटातूंन िोरले असें हंसत हंसत त्याच्या तोंिावर 

जेव्हा ंर्नश्याम सागंतो, तेव्हा ंधनेश्वर त्याला द्वविारतो, “िािंाळा, काय करण्यािें योजलें  आहेस मनातं तंू? 
”त्यावर र्नश्याम त्याला ्ातीठोकपणें सागंतो, “आपण जाणति आहा ं कीं मी पाजी मनािा मनुष्ट्य आहें 
म्हणून - बेिाळीस द्वपढ्यासंकट आपल्याला मातींत द्वमळवणार आहें मी!” 

 
लद्वतका जेव्हा ं र्नश्यामाशीं लग्न करावयाला तयार होते तेव्हा ं द्वतच्याशीं जास्तींत जास्त क्रौयानें 

आद्वण िुष्टपणानें बोलण्यािा उच्चाकं र्नश्याम मोितो. 
 
र्नश्याम : असा काय अपराध केला होता मी आपला? मी हलक्या िजािा असेन. सपाप्रमाणें िुष्ट 

असेन. झकवा वार्ाप्रमाणें कू्रर असेन. पण म्हणून मला सुखिुःख, मनोवृद्वत्त ही काहंींि नसतील का?  
 
लहतका : इतकें  आजंवनू जीव तोिून सादं्वगतलें  तरी ियामाया कशी हो येत नाहीं! 
 
र्नश्याम : काय संबधं ियामाया येण्यािा? कोणी कधीं माझ्यावर ियामाया केली आहे, म्हणून 

मोबिल्याखातर मी िुस्यावर िया करंू? कोणत्या मनुष्ट्यानें माझ्यावर द्वनरपेक्ष शुद्ध असंबद्ध िया केली आहे? 
टीिभर उर्ड्यानागड्या िेहाच्या िेणगीखेरीज मानवजातीनें आजवर या एकलकोंड्या र्नश्यामावर काय 
उपकार केले आहेत? द्वजथें द्वतथें मला अनािर, द्वतरस्कार, सहाय्यशून्यता आद्वण परकेपणा यािंाि अनुभव येत 
गेला आहे. (तेव्हा ंलद्वतका त्यािे पाय धरते). आपला नुसता हात धरल्यानें आपलें  हृिय ज्याप्रमाणें माझ्या 
हातीं लागण्यासारखें नाहीं, त्याप्रमाणें नुसते मािें पाय धरल्यामुळें  आपल्याला मािंें मस्तकद्वह द्वमळायिें नाहीं. 
(आपलें  हृिय आपल्या मस्तकातं आहे, असा र्नश्यामिा िावा असतो.) कारण हातापासून हृिय िोनि हात 
िूर असतें, तर पायापासून िोकें  सािेतीन हात अंतरावर असतें. 

 
र्नश्याम जो सा्या जगावर द्वििला आहे, त्यािें कारण आपल्या टीिभर नागड्याउगड्या िेहाला 

जन्म िेण्यापलीकिे मानव जातीनें आपल्यावर कांहीं एक उपकार केले नाहींत आद्वण उाया आयुष्ट्यातं कधीं 
कोणी आपल्यावर द्वनरपेक्ष िया अशी केली नाहीं. म्हणून आपण कोणािें काहंीं एक लागत नाहीं. तेवढ्यासाठीं 
तो कोणाच्याही सुखसवुस्वाला आद्वण संसाराला आग लावण्यासाठीं हातातं अष्टौप्रहर द्ववस्तव रे्ऊन झहित 
असतो. र्नश्यामिा जगावरिा हा राग अनाठायीं आहे. तो उर्ड्यानागड्या िेहानें जन्माला आला हें समजलें . 
मग त्यािें पालनपोषण झकवा जें काहंीं द्वशक्षण िंालें  असेल तें कोणी केलें? शकंुतलेला ज्याप्रमाणें रानातंल्या 
शकंुत प्यानंीं वाढद्ववलें , त्याप्रमाणें रस्त्यावर पिलेल्या नागड्याउर्ड्या र्नश्यामला काय कावळ्यानंीं आद्वण 
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द्वगधािानंीं वाढद्ववलें  द्वन मोठें केलें? उाया आयुष्ट्यातं आपल्यावर कोणीही द्वनःस्वाथी झकवा द्वनव्याज िया केलेलीं 
नाहीं हा र्नश्यामिा सरधोपट िावा द्ववश्वसनीय वाटत नाहीं. कारण तो जर खरा असता तर उाया नाटकातं 
मोहरमच्या वार्ाप्रमाणें धागंिझधगा र्ालणारा हा र्नश्याम शवेटीं धंुद्विराजनें आपल्या कबुलीजबाबािा नुसता 
कागि फािल्याबरोबर ‘द्वनरपेक्ष िया - द्वनरपेक्ष िया!’ म्हणून त्याच्या पायापाशीं कोलमिून उताणा पिला 
नसता. 

 
कसली द्वनरपेक्ष िया िाखवली हो धंुद्विराजने र्नश्यामवर? तो कबुलीजबाबािा कागि फािून 

टाकला ही? अगोिर त्या कागिानें र्नश्याम गुन्हेगार मुळीं ठरति नव्हता. र्नश्यामला स्वतःला ही गोष्ट 
पुरेपूर माहीत असलीि पाद्वहजे. शवेटीं फौजिार जेव्हा ं र्नश्यामला तो कागि िाखवनू म्हणाला कीं, 
“धंुद्विराजपतंािी ही लेखी साक्ष तुमच्याद्ववरुद्ध असतानंा तुमिें काय िालणार? ” तेव्हा ंर्नश्यामनें तुच््तेनें 
हंसून त्याला सागंावयाला पाद्वहजे होतें की, “फौजिारसाहेब, हा कागि रे्ऊन त्यािें लोणिें र्ाला! ह्ा 
कागिानें मािंा गुन्हा द्वसद्ध होतो हें कोणत्या गाढवानें तुम्हालंा सादं्वगतलें  हो? ” पण र्नश्यामसारखा पद्वहल्या 
नंबरिा बुद्वद्धमान् आद्वण िाबंीस माणूस नेमका याि वळेीं आपली जीभ, टाळ्याला द्विकटवतो! 

 
तेवढ्यातं धंुद्विराज तो कागि फाितो आद्वण र्नश्याम त्यािे पाय पकितो. प्रक्षक किाकिा टाळ्या 

वाजवतात. जािूगार ज्याप्रमाणें हातिलाखीं करून पे्रक्षकाचं्या िोळ्यातं धूळ टाकतो, त्याप्रमाणें ‘द्वनरपेक्ष िये’ 
िी ही ‘द्वरक’ करून गिक्यानंीं पे्रक्षकानंा सपशले िकवलें  आहे. 

 
र्नश्याम हा फारि भिक रंगातं रंगवलेला खलनायक आहे. जगातं त्याच्यापेक्षादं्वह िुष्ट माणसें 

एकापेक्षा ं एक भयंकर आढळतील. पण समाजाच्या िैनंद्विन जीवनातं तीं वावरत असतानंा त्यानंा ओळखणें 
फार कठीण असतें. आद्वण इथें तर र्नश्यामनें ‘मी स्व्हलन आहें’ अशी िोक्यावर पाटी लावायिें तेवढें काय तें 
बाकी ठेवलेलें  आहे. कमलाकर िंाला काय, वृिंावन िंाला काय झकवा र्नश्याम िंाला काय, सवु 
खलपुरुषािें तोंिवळे जवळ जवळ सारखेि, एकूण काय, तर गिक्यानंा खलपुरुष मुळीं साधलेि नाहींत 
असें म्हणावें लागतें. 

 
‘भावबधंन’मधलीं थोिीं पिें गिक्यािंीं आद्वण बाकीिीं सवु पिें त्यािें गुरु श्रीपाि कृष्ट्ण 

कोल्हटकरािंीं आहेत. कोणािीं का असेनात, पण ह्ा नाटकातंलीं एकूण एक पिें द्वभकार आहेत, ह्ातं शकंा 
नाहीं. 

 
‘भावबधंन’ हें द्ववनोिी नाटक आहे का गंभीर नाटक आहे असा शवेटीं प्रश्न उरतो. द्ववनोिी नाटक 

म्हणून गिकरी तें द्वलहावयाला बसले खरे. पण धंुद्विराज, मालती द्वन लद्वतका ह्ाचं्या अश्रूंनीं द्वभजून झिब 
िंालेलें  पराकाष्ठेिें करुणगंभीर नाटक शवेटीं त्याचं्या हातून द्वलहून तयार िंालें . गंमत ही कीं, पे्रक्षकानंा त्यािी 
आठवणि रहात नाहीं. ‘भावबधंन’ म्हटलें  कीं त्यानंा फक्त कामण्णा द्वन इंिू - झबिू आठवतात. अय्यायो, ह्ा 
कमाला काय करावयािें म्हटलें?  

 
गिक्याचं्या पािं नाटकावंरील द्वववेिन येथें संपलें . गिक्याचं्या नाट्यप्रद्वतभेबद्दल संपूण ुआिरभाव 

मनातं बाळगून त्याचं्या नाटकातंल्या द्ववद्ववध िोषािंें मी प्राजंळपणें द्विग्िशनु केलें  आहे. हे िोष असूनद्वह त्यांच्या 
नाटकानंा अभतूपूवु यश का ंद्वमळालें  आद्वण जवळ जवळ अधशुतकपयंत त्यानंीं महाराष्ट्राला मंत्रमुग्ध का ंकेलें  
त्यािीद्वह कारणमीमासंा मी त्याजबरोबर केलेली आहे. आज काळ बिललेला आहे. नाट्यतंत्र फार पुढें गेलें  
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आहे, सामाद्वजक समस्येिें द्वन नाटकाचं्या द्ववषयािंें स्वरूपद्वह आज वगेळें  िंालें  आहे. त्या दृष्टीनें पहाता ं
गिक्यािंीं नाटकें  आज जुनीं वाटतील. तथाद्वप, गिक्याचं्या भाषेिा लखलखाट त्याचं्या काव्यमय 
कल्पनािंा आद्वण उत्पे्रक्षािंा िंगिंगाट आजद्वह पद्वहल्याप्रमाणें वािकािें िोळे द्विपवल्याखेरीज राहणार नाहीं. 
हास्यरसािा द्वन करुणरसािा पद्वरपोष करण्यािें गिक्याचं्या भाषेिें सामर्थयु आजद्वह पद्वहल्याइतकें ि प्रभावी 
वाटतें. भारतीय संस्कृतीमधलें  द्वन प्रािीन साद्वहत्यातंलें  जें जें म्हणून काहंीं मंगल द्वन ऊजुस्वल आहे, तें तें 
िेिीप्यमान स्वरूपातं गिक्यानंीं आपल्या नाटकातं मािंलेलें  आहे. म्हणूनि नाट्यसृष्टींतलें  गिक्यािंें कायु 
युगप्रवतुक द्वन मराठी रंगभमूीवरील त्यािंें स्थान अढळ आहे! 

 
श्रीपाि कृष्ट्ण कोल्हटकर हे आधुद्वनक मराठी वाङ्मयातंील द्ववनोिािे जनक होत. म्हणून मराठी 

भाषेंतील ‘द्ववनोिपीठािे आद्य शकंरािायु’ असा आम्हीं त्यािंा मागें उिेख केला होता. द्ववनोिािें भाग्य थोर कीं 
त्यानंा राम गणेश गिक्यासंारखा तुल्यबळ द्वशष्ट्य त्याचं्या हयातींति लाभला. रंगभमूीवर आलेलें  आपलें  
पद्वहलेंि ‘पे्रमसंन्यासिा’ हें नाटक श्रीपाि कृष्ट्णानंा अपुण करतानंा ‘मािें परमपूज्य लेखन गुरु’ असा 
गिक्यानंी उिेख केलेला आहे. एवढेंि नव्हे तर कोल्हटकरािेंि लेख वािून आपल्याला ‘िार शबि’ 
द्वलद्वहता ं आले अशी कृतज्ञतेिी कबुलीद्वह त्यानंीं त्या ‘अपुणपद्वत्रकें त’ द्विलेली आहे. ह्ा त्याचं्या कबुलींत 
औपिाद्वरक असें काहंीं नाहीं. गिक्याचं्या सवुि द्वलखाणावर कोल्हटकरािंी गिि ्ाया पिली आहे. आतां, 
काव्याच्या द्वन नाट्याच्या प्रातंातं आपल्या गुरूवर द्वशष्ट्यानें द्वनःसंशय मात करून त्याचं्या िोळ्यासंमोर त्यानंा 
द्वनष्ट्प्रभ करून टाकलें  हें खरें आहे. तथाद्वप, द्ववनोिाच्या के्षत्रातं गिक्याचं्या स्वतंत्र प्रद्वतभेिा फारसा 
आद्ववष्ट्कार होऊं शकला नाहीं. 

 
नाटकाचं्या लोकद्वप्रयतेमुळें  गिक्याचं्या द्ववनोिािा कोल्हटकराचं्या द्ववनोिापेक्षा ं अद्वधक बोलबाला 

िंाला; पण कोल्हटकराचं्या मार्ममक द्ववनोिािी िंेंप आद्वण द्ववद्ववधता काहंीं गिक्यानंा आपल्या द्ववनोिातं 
आणता ंआली नाहीं. ह्ािें कारण कोल्हटकरानंीं सामाद्वजक तत्त्वज्ञानािा खोलवर द्वविार केला होता. म्हणून 
सामाद्वजक िोषािंें द्वविारक द्ववश्लेषण ते पुरोगामी भदू्वमकेवरून करंू शकले. गिक्यािंा सामाद्वजक द्वविार 
तुटपुजंा होता आद्वण वृत्तीनें तर ते सनातनीि होते. गिक्यािंीं नाटकें  द्वन कद्ववता वाितानंा कोल्हटकरािंी 
द्ववशषे आठवण होत नाहीं; पण त्यािंा द्ववनोि वाितानंा मात्र पावलोपावलीं कोल्हटकरांिें स्मरण होतें. 
कोल्हटकराचं्या ्ायेंतून फारि थोड्या द्वठकाणीं गिकरीं बाहेर पिलेले आढळतात. 

 
कोल्हटकरानंीं आपल्या द्ववनोिािें एक स्वतंत्र तंत्र द्वनमाण केलें  होतें. त्यािेंि पुष्ट्कळसें अनुकरण 

गिक्यानंीं केलें . कोल्हटकराचं्या टाकंसाळींत द्वनमाण िंालेली त्यािंी द्ववद्वशष्ट भाषा, वाक्यािंी ढब, शबिािें 
श्लेष अगिीं त्याचं्या स्क्लष्टतेपयंत गिक्यानंीं सही सही उिलले. कोल्हटकरानंीं आपल्या द्ववनोिी लेखनािी 
सुरुवात ज्याप्रमाणें द्वनबधंानंीं केली, त्याप्रमाणें गिक्यािंें प्रारंभींिें सवु द्ववनोिी लेखन द्वनबंधात्मक स्वरूपािेंि 
होतें. कोल्हटकरािें ‘सुिाम्यािे पोहे’ि त्याचं्या िोळयासंमोर असले पाद्वहजेत. वयाच्या बाद्ववसाव्या वषी 
गिक्यानंीं आपल्या द्ववनोिी लेखनाला सुरुवात केली. 

 
ज्या नाट्यसृष्टीमध्यें ते त्या वळेीं वावरत होते, द्वतच्यातं द्ववनोिािा मालमसाला द्वमळावयाला त्यानंा 

भरपूर वाव होता. म्हणून साहद्वजकि त्याचं्या द्ववनोिािी िंेंप पद्वहल्यानें नाट्यद्ववषयावर पिली. ‘सवाई नाटकी’ 
ह्ा टोपण नावंानें त्यानंीं ‘नाटक कसें द्वलहावें,’ ‘नाटक कसें पाहावें’ ‘प्रमािपिंिशी’ ह्ा मथळ्याखालीं 
‘रंगभदू्वम’ माद्वसकातून काहंीं स्फुट लेख द्वलद्वहले. हे लेख इतके सामान्य आहेत कीं, ते गिक्याचं्या लेखणींतून 
उतरले आहेत असें काहंीं आज वाटत नाहीं. इतकी त्यािंी द्ववनोिािी प्रद्वतभा त्या वळेीं अपक्व अवस्थेंत होती. 
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‘नाटक कसें द्वलहावें’ ह्ा लेखातं एक िोन स्थळेंि मनोरंजक सापंितील, बाकीिा भाग अगिीं 
मामुली आहे. एका नाटकमंिळींतील सूत्रधाराच्या आद्वण गणपतीच्या पात्रािें वाकंिें होतें. पण नाटकाच्या 
प्रारंभीं सूत्रधाराला गणपतीच्या पाया ं पिावें लागत असे. ही आपली मोठी मानहाद्वन आहे असें सूत्रधाराला 
वाटे. एक द्विवस गणपतीला िागंला हात िाखद्ववण्यासाठीं त्याच्या पाया ंपितेवेळीं सूत्रधार त्याच्या पायाच्या 
आंगठ्याला किकिून िावला. त्याबरोबर ‘द्ववघ्नहत्या’ गणपतीनें तें द्ववघ्न टाळण्यासाठीं आपली सोंि उपटून 
सूत्रधाराच्या पाठीवर आिळली. त्यामुळें  नाटकगृहातं खूपि िंगा िंाला आद्वण तें नाटक थाबंलें . त्यानंतर 
सूत्रधाराच्या प्रवशेातंल्या काहंीं मौजा गिक्यानंीं वणनु केल्या आहेत. 

 
सूत्रधारािें मंगलािरण संपल्यानंतर िोन्ही पाद्वरपाश्वुक िोन्ही बाजंूनीं द्वनरू्न जातािं एकिम सूत्रधार 

उद्गारतो, “पुरे, पुरे. हा सभाजनािंा रसभगं करणारा खटाटोप पाद्वहजे कशाला? ” त्याला उदे्दशून गिकरी 
द्वलद्वहतात कीं, एकाि क्षणापूवी भस्क्तभावानें ईश्वराला आळवणारा माणूस हा नाटकािीं संूतं्र हातीं येतािं 
एवढा मस्तवाल होतो कीं, ईश्वराच्या स्तुतीला तो ‘सभाजनािंा रसभगं करणारा खटाटोप’ असें म्हणून पार 
मोकळा होतो, हें आियु नव्हे काय? त्यानंतर नाट्यप्रयोगाला ‘भायेिें अनुमोिन’ रे्ण्यासाठीं ‘वषेद्वसद्ध िंाली 
असल्यास बाहेर ये’ म्हणून तो द्वविारतो. आता ं वषेद्वसद्वद्ध िंाल्यावर हमेशा आपला नवरा आपल्याला बाहेर 
बोलावतो, हें जर नटीला ठाऊक असतें, तर ती िर प्रयोगाच्या वळेीं त्याच्या बोलावण्यािी वाट का ंपाहात 
बसते? आद्वण बाहेर आल्यावर ‘काय आज्ञा आहे?’ म्हणून मूखासारखें का ं द्वविारतें? नव्यािा पोषाख, 
द्विव्यािंा िकिकाट, पे्रक्षकािंी िाटी, तबलजी – पेटीवाला हा सवु िेखावा पाहून आज नाटक आहे, हें 
समजण्यािी िेखील द्वतला अक्कल नसावी काय? आपला नवरा नाटक करणार आहे असें त्याच्या तोंिून 
समजतािं ती अद्वतशय रागावते. नाना प्रकारें त्याला बोध करून पहाते; पण द्वतिें म्हणणें सूत्रधाराला कधींद्वह 
पटत नाहीं आद्वण पटूनद्वह उपयोग काय? कारण नाटकाच्या जाद्वहराती द्वनिान िोवीस तास तरी आधीं 
लागलेल्या असतात. त्यानंतर ते एकमेकानंा शाबासक्या िेतात, मुलीच्या लग्नाच्या वाटार्ाटी करतात, 
एकमेकाचं्या करमणुकीसाठीं गातात आद्वण सरतेशवेटीं कोणािी तरी िाहूल लागतािं सूत्रधार एखाद्या भरुट्या 
िोराप्रमाणें नटीसह पळून जातो. सूत्रधाराच्या मुलीिें सुद्धा ंलग्न का ंहोत नाहीं हा द्वविार करण्यासारखा प्रश्न 
आहे. गिकरी द्वलद्वहतात, “कार्मतकस्वामी आद्वण सूत्रधारािी मुलगी यािंें कौमायु अक्षय्य आहे. सूत्रधारािी 
मुलगी ही सिैव उपवर असते. काळािा द्वहच्या वयावर पद्वरणाम होत नाहीं झकवा द्वहला कोणी नवराद्वह द्वमळत 
नाहीं. द्वहच्यातं काहंीं तरी खोि असल्यामुळें  म्हणा झकवा ही नाटकवाल्यािी मुलगी असल्यामुळें  म्हणा, द्वहला 
पत्करावयाला कोणीद्वह तयार होत नाहीं. द्वहिा बापद्वह या बाबतींत मोठा बेद्वफकीर राहातो. पे्रक्षकाचं्या 
मनोरंजनासारख्या साध्या कतुव्याबाबत प्रयत्नवािी असणारा हा माणूस आपल्या कन्येच्या लग्नासारख्या 
महत्त्वाच्या कतुव्याबद्दल िेवावर भरंवसा टाकून पूण ु िैववािी बनतो. रोजिा हा प्रकार ऐकून कंटाळलेल्या 
पे्रक्षकामंधून एखािा परोपकारशील ‘कोिंि’ उत्पन्न होऊन, ह्ा मुलीिें पाद्वणग्रहण करील तरि बाकीच्या 
पे्रक्षकाचं्या मागिी ही पुराणश्रवणािी कटकट िुकण्यािा संभव आहे.” एवढा भाग वजा केला तर बाकीिा हा 
सवु लेख सामान्य आहे. त्यातं द्ववनोिद्वनर्ममतीिी पुष्ट्कळ खटपट आहे; पण ती यशस्वी िंालेली नाहीं. 

 
‘नाटक कसें पाहावें’ हा लेखद्वह पूवोक्त लेखाप्रमाणेंि द्ववनोिद्वसद्धीच्या बाबतींत अयशस्वी िंालेला 

आहे. साम - िाम - िंि - भेि इत्याद्वि साधनािंा उपयोग करून फुकट नाटकें  पाहणा्या पे्रक्षकािंें वणुन 
अगिीं बारीकसारीक तपद्वशलानें त्यातं िेण्यातं आलें  आहे; पण तें द्वकत्येकिा ंफारि नीरस िंालेलें  आहे. 
नाटककंपनीशीं बािरायण संबधं जोिून फुकट नाटक पाहंू इस्च््णा्या एका उपद्व्यापी माणसािी हकीगत 
मात्र फारि मनोरंजक आहे. “काहंीं द्विवसामंागें आमच्या नाटकमंिळींत एक माकि बाळगलें  होतें. एक 
द्विवस एक गृहस्थ िार्मवनसाहेबािंें ‘ओद्वरद्वजन ऑफ स्पीसीज’ हें पुस्तक रे्ऊन िरवाजावर आले. त्या 



 

अनुक्रम 

पुस्तकातंलें  अक्षर िाखवनू त्यानंीं त्या माकिापासून आपली उत्पद्वत्त आहे, हें द्वसद्ध करून िाखद्ववलें  आद्वण 
त्या नात्याच्या जोरावर फुकट नाटक पाहण्यािी परवानगी ते मागंू लागले. त्याचं्या काहंीं अंगद्ववके्षपावंरून 
त्याचं्या म्हणण्याला िुजोरा द्वमळाला आद्वण आमच्या मंिळींतील एका प्राण्यािे आप्त म्हणून आम्हीं त्यानंा 
नाटकास फुकट सोिलें . मात्र िुस्या प्रयोगाच्या द्विवशीं त्या माकिािा वशंवृक्ष इतका फोफावला कीं, 
त्याच्या शाखावंरून उद्या मारण्यासाठीं त्या माकिासं कायमिें सोिून िेणें आम्हासं भाग पिलें .” 

 
पूवींच्या काळीं प्रत्येक नाटक मंिळी बहुधा िर मुक्कामास ‘द्ववद्यार्थयांसाठीं द्वनम्म्या िरानें’ एक खेळ 

लावीत असे. त्यािें वणनु गिक्यानंीं अत्यंत मार्ममकपणें केलें  आहे : “त्या द्विवशीं अगिीं गावंगंुिाला सुद्धा ं
द्ववद्यािेवीच्या भक्तीिा उमाळा येतो. िारिार द्ववद्यार्थयांिे बापसुद्धा ं त्या द्विवशीं टोपी र्ालून द्ववद्याथी 
बनतात. आपल्या ‘भजंुगनाथी’ िेहे्याकिे शारिािेवी ढंुकूनद्वह पाहणार नाहीं झकवा आपल्या ओठावरच्या 
केरसुण्या शाळेिी िंािलोट करण्यासाठीं मात्र योग्य आहेत, असल्या द्ववरोधक गोष्टींबद्दल ते अगिीं 
बेिरकार असतात. िोक्यातं द्ववद्या नसली तरी िालेल; पण िोक्यावर टोपी असली कीं िंाला द्ववद्याथी. 
अशा रीतीनें आधीं स्वतः टोपी र्ालून मग नाटकवाल्यानंा टोपी र्ालावयास तयार होणारे द्ववद्याथी बहुधा 
प्रत्येक गावंीं आढळतात. द्ववद्यार्थयांिी संख्या वाढद्ववण्यासाठीं सक्तीच्या प्राथद्वमक द्वशक्षणासारख्या फंिातं 
पिण्यापेक्षा ं सरकारनें सवु नाटकवाल्यानंा प्रत्येक खेळ ‘द्ववद्यार्थयांसाठीं द्वनम्म्या िरानें’ लावण्यािा हुकूम 
केल्यास जास्त यश येण्यािा संभव आहे. 

 
ह्ा वणनुाला गिक्यानंीं जी पुढें पुस्ती जोिली आहे ती बहारीिी आहे : “फुकट नाटक 

पाहण्यासाठीं गावंगंुि जसे िागंल्या वगांत द्वशरंू पाहतात, तसेि िागंले लोकद्वह वाईट वगांत द्वशरतील कीं 
काय या प्रश्नािा द्वनकाल लावण्यासाठीं द्वनव्वळ ‘हलकट लोकासंाठीं’ द्वनम्म्या िरानें एखािें नाटक 
लावण्यािीं मीं एकिा ंआमच्या मनेॅजरासं द्ववनंती केली होती; परंतु आमच्या मनेॅजरािंें माझ्याबद्दल फारसें 
िागंलें  मत नसल्यानें मी आपल्या द्वमत्रमंिळीसाठीं ही तजवीज करतों आहें अशी त्यािंी समजूत िंाली 
आद्वण त्यानंीं माझ्या द्ववनंतीकिे िुलुक्ष केलें .” 

 
“प्रमािपिंिशी’ हा लेख अपूण ुआहे. त्यातं फक्त िारि प्रमािािंा उिेख केलेला आहे; पण त्यातं 

द्ववशषे हास्यकारक असें काहंीं नाहीं. ह्ातं त्या काळामधल्या नटाचं्या द्वित्रद्ववद्वित्र रंगभषेूिी जी थट्टा 
केलेली आहे ती द्ववशषे मनोरंजक वाटते. ‘नाटकी सृष्टींत काळ्या रंगानें काळेंि केलें  आहे. राजा पाहावा तो 
गोरा. त्यािा हुज्या पाहावा तोद्वह द्वततकाि गोरा. िारुित्त द्वजतका गोरा द्वततकाि त्याला मारावयाला 
तयार िंालेला मागंद्वह गोरा. ऋषीिें सोंग असलें  म्हणजे ह्ा रंगीत कामातं आणखी भस्मािी भर. कोणी हें 
सारवण सवांगभर करतो तर कोणी नुसते पटे्टि ओढून थाबंतो. शकंुतलेला पोहोंिद्ववण्यासाठीं द्वभन्न रीतीनें 
रंगून तयार िंालेले हे ऋद्वषकुमार पाद्वहले कीं, त्याचं्यातंही तरसाप्रमाणें पट्टट्यािें, द्वठपक्यािें प्रकार होते 
कीं काय असें वाटतें. सवांग रंगलेले ऋद्वष एखाद्या द्वपठाच्या द्वगरणीमधून नुकत्याि बाहेर पिलेल्या 
मजुरासंारखे द्विसतात. खड्डड्यातूंन द्वनर्ालेल्या गोरखनाथानें आपल्या अंगावर भस्मािा थर इतका जाि 
िढद्ववला होता कीं, बारा िौिा वष ेखड्डड्यातं पिून राद्वहल्यामुळें  त्याचं्यावर किाद्वित् बुरशी िढून त्यािी 
अशी िशा िंाली असेल अशी आम्हीं समजूत करून रे्तली.” 

 
तथाद्वप, याि कालखंिातं ‘जगूिा द्वरपोटु’ म्हणून अवर्ा पंिवीस ओळींिाि जो द्ववनोिी लेख 

गिक्यानंीं द्वलद्वहलेला आहे, तो इतका संुिर आहे कीं, त्यािी जेवढी प्रशसंा करावी तेवढी थोिीि आहे. 



 

अनुक्रम 

जन्मापासून नाटकमंिळीच्या वातावरणातं वाढलेला जगू नावंािा एक लहानसा मुलगा लग्नसमारंभाला 
जातो आद्वण त्यािा द्वरपोटु आपल्या समवयस्क द्वमत्रानंा िेतो. त्यातंला काहंीं भाग येथें िेतों : 

 
“स्टेज मातीिें होतें, पण फारि लहान होतें. खेळािे ‘पास’ फुकट वाटंले होते. कुलीन द्वस्त्रयासंाठीं 

स्टेजजवळ जागा राखून ठेवली होती; पण वेश्यासंाठीं मुळींि जागा नव्हती आद्वण त्या आल्याद्वह नव्हत्या. 
पेटी-तबल्याजवळ सनया आद्वण ताश ेठेवले होते; पण त्या लोकािंीं कामें केव्हा ंहोतीं हें त्यािंें त्यानंा सुद्धा ं
ठाऊक नव्हतें. म्हणून त्यानंा ‘वाजवा रे वाजवा’ असें मधून मधून सागंावें लागत होतें. स्टेजवर मुख्य 
पुरुषपाटी, मुख्य स्त्रीपाटी व भटािें सोंग रे्तलेला एक मनुष्ट्य ह्ािंीं कामें िाललीं होतीं. भटािी नक्कल 
िोख होती, पण मुख्य पाट्याच्या नकला मुळींि पाठ नव्हत्या. म्हणून भट त्यानंा स्टेजवरि ‘प्रॉम्ट’ करीत 
होता. तें प्रॉस्म्टंग ऑद्विअन्सला ऐकंू येत होतें. स्त्रीपाट्यािें काम पद्वहलेंि असावें. कारण तो फार र्ाबरून 
मान खालीं र्ालून बसला होता. शवेटीं त्या िोर्ािंें लग्न लागलें . सात आठ जणानंीं कोरस म्हटला आद्वण 
खेळ आटोपला. राजाराणी कोरसातं म्हणत नव्हतीं.” गिक्याचं्या द्ववनोिी प्रद्वतभेिें पद्वहलें  तेजस्वी िशनु 
ह्ा द्विमुकल्या लेखातं होतें. 

 
नाटकमंिळींतलें  गिक्यािंें वास्तव्य संपल्यानंतर साहद्वजकि ‘सवाई नाटकी’ पिद्यामागें 

कायमिाि अंतधान पावला. त्यानंतर ब्याि वषांनीं बाळकराम ह्ा नव्या टोपण नावंाखालीं गिक्यािंा 
प्रगल्भ द्ववनोिी अवतार ‘माद्वसक मनोरंजना’ मधून प्रकट िंाला. ह्ा नावंानें त्यानंीं अवरे् पािि द्ववनोिी 
लेख द्वलद्वहले; पण तेवढ्या थोड्याशा भािंवलावर सा्या महाराष्ट्राला गिक्यानंीं िकीत करून ‘श्रेष्ठ 
प्रद्वतभेिे द्ववनोिी लेखक’ म्हणून महाराष्ट्रातं आपला लौद्वकक प्रस्थाद्वपत केला. हे पािं लेख ‘द्वरकामपणािी 
कामद्वगरी’ ह्ा मथळ्याखालीं प्रथम प्रद्वसद्ध िंाले. त्यापंैकीं ‘वरसंशोधन’ ‘लग्नाच्या मोद्वहमेिी पूवुतयारी’ 
आद्वण ‘लग्न मोिण्यािीं कारणें’ ह्ा तीन लेखातं मुलीिें लग्न जमवतानंा द्वतच्या द्वपत्याला आपल्या 
समाजातं ज्या अनंत अििणी येतात, त्यािंें अत्यंत द्ववनोिी पण द्वविारक द्वित्र गिक्यानंीं रेखाटलेलें  
आहे. 

 
तथाद्वप, ही लेखमाला िुिैवानें अपूण ु राद्वहलेली आहे. िौथा लेख ‘स्वयंपाकर्रातंील गोष्टी’ हा 

आहे. त्या काळीं पुष्ट्कळशा द्वनयतकाद्वलकातूंन ‘स्वयंपाकर्रातंल्या गोष्टी’ हें सिर प्रद्वसद्ध होत असे; त्यािें 
अत्यंत मार्ममक आद्वण हास्यकारक द्वविंबन गिक्यानंीं केलेलें  आहे. गिक्याचं्या स्वतंत्र द्ववनोिी प्रद्वतभेिा 
हा एक अमर नमुना आहे. पािंवा लेख ‘कवींिा कारखाना’ हा आहे. केशवसुतानंीं मराठी साद्वहत्यातं 
आधुद्वनक कद्ववतेिें नवें युग सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्रातं कवींिे एक भरमसाट पीक आलें  होतें, त्यािें 
द्वविंबन गिक्यानंीं या लेखातं केलेलें  आहे. 

 
कोल्हटकरािंा द्ववनोि हा प्रामुख्यानें सामाद्वजक स्वरूपािा होता. रूढ परंपरेनें समाजाच्या 

हािींमाशीं द्वखळलेले जुने िोष आद्वण नव्या जमान्यातं द्वनमाण िंालेलीं नवीं खुळें  आद्वण ढोंगें हीं वशेीवर 
टागंण्यासाठीं कोल्हटकरानंीं आपल्या द्ववनोिािा उपयोग केला. गिक्यानंीं सामाद्वजक समस्यािंा इतका 
खोलवर द्वविार केला नव्हता, यािा ओिंरता उिेख प्रारंभींि आम्हीं केला. त्यामुळें  ठकीच्या लग्नासंबधंींिे 
तीन लेख वजा केले तर समाजािे िोष आद्वण ढोंगें िव्हाट्यावर आणण्यासाठीं त्यानंीं आपल्या द्ववनोिािा 
द्ववशषे वापर केलेला आढळत नाहीं. ठकीच्या लग्नासंबधंींच्या तीन लेखावंर कोल्हटकराचं्या द्ववनोिी 
लेखातूंन कधींि प्रकट न िंालेलें  कारुण्य गिक्याचं्या या द्ववनोिी लेखातूंन जागोजाग प्रकट िंालेलें  
असल्यानें, हास्य आद्वण कारुण्य ह्ािंा एक िुर्ममळ समन्वय होऊन उिात्त द्ववनोिािें हृियंगम िशनु मराठी 



 

अनुक्रम 

वािकानंा प्रथमि र्िलेलें  आहे. सुप्रद्वसद्ध द्ववनोिपदं्वित माकु ट् वनेच्या ‘टॉम सॉयर’ ह्ा द्ववनोिी कािंबरींत 
अशा स्वरूपािा द्ववनोि पाहावयाला द्वमळतो. 

 
मुलीिें लग्न जमवणें हा द्ववषयि मुळीं असा आहे कीं, द्वकत्येक प्रसंगीं मुलीच्या बापाला द्वन आप्तानंा 

हंसावें कीं रिावें हेंि मुळीं कळत नाहीं. मग प्रत्यक्ष मुलीच्या मनािी आद्वण भावनेिी काय स्स्थती होत असेल 
ह्ािी कल्पनाद्वह करवत नाहीं. लग्नासारख्या गंभीर प्रश्नािी द्वजतकी अमानुष थट्टा झहिु समाजातं होते, 
द्वततकी िुस्या समाजातं क्वद्विति होत असेल. गिक्याचं्या द्ववनोिी प्रद्वतभेिें लक्ष ह्ा द्ववषयाकिे गेलें , 
ह्ातंि द्वतच्या अध्या यशािें श्रेय आहे. 

 
ठकीिें लग्न जमवण्याच्या नाटकातं झतबूनाना, आबाभटजी आद्वण बाळकराम हीं तीन प्रमुख पात्रें 

आहेत. कोल्हटकराचं्या द्ववनोिी लेखनाच्या प्रपिंातंद्वह पािूंनाना, बिूंतात्या आद्वण सुिाम अशीं तीनि पात्रें 
आहेत. द्ववनोिद्वसद्धीसाठीं तीन माणसािंें भािंवल जमद्ववण्यािी ही मूळ कल्पना जेरॉम के. जेरॉम या 
सुप्रद्वसद्ध इंग्रज द्ववनोिी लेखकािी. त्यािें Three men in a Boat (not to say of the dog) हें द्ववनोिी 
पुस्तक सुप्रद्वसद्धि आहे. 

 
ठकी ही झतबनूानािंी उपवर मुलगी. द्वतिें लग्न जमवण्याच्या खटपटीवर गिक्यािी ही द्ववनोिी 

लेखमाला आधारलेली आहे. ठकी हे एक अत्यंत कुरूप मुलगी असल्यानें द्वतिें लग्न जमद्ववण्याच्या कामीं 
अनस्न्वत अिथळे द्वनमाण व्हावते हें साहद्वजक आहे. बरें, ठकी ही काहंीं अशीतशी मुलगी नव्हती. 
‘लाखामध्यें एक’ असेंि त्या दृष्टीनें द्वतच्या रूपािें गिक्यानंीं केलेलें  हें वणनु पहा : 

 
“ठकीच्या अंगकादं्वत सुवणुरंगािी होती. मात्र ही सुवणुरिना सोनेरी झकवा ताबंड्या शाईनें करून 

भागावयािें नाहीं. या रंगामुळें  ठकीच्या बहुताशंी गैरहाजीर भोंवयािंी उणीव झकवा धािंरटपणें िोळ्याबंाहेर 
येऊन भोंवतालच्या प्रिेशातं बागिणा्या काजळािा फाजीलपणा द्वत्हाइताचं्या िटकन् लक्षातं येत नसे. 
महाकद्वव काद्वलिासानें शकंुतलेच्या सौन्ियुसवुस्वािी तुलना जी लद्वतकेशीं केली आहे, तीि ठकीच्या 
बाबतींत सत्याला न सोिता ं करून िाखद्ववता ं येईल. इतकें ि नव्हे तर एखाद्य लतेशीं पूण ु सदृश न 
व्हावयाला शकंुतलेच्या द्वठकाणीं जी मोठी उणीव होती, ती सुद्धा ंठकीच्या वणनुातं भरून द्वनर्ाली आहे. 
कारण शकंुतलेप्रमाणेंि ठकीिे ‘बाहू ढापे लद्वतकेिे कर पिव सािे’ असून द्वशवाय एखाद्या लद्वतकेप्रमाणें 
ठकीच्या एका िोळ्यातं ‘फूले’ द्वह होतें. 

 
“त्यािप्रमाणें संुिर स्त्रीला ‘िेवी’ या संबोधनानें पािारण्यािा प्रर्ात आहे. या दृष्टीनें पाद्वहलें  तरी 

ठकीच्या तोंिाकिे पाहातािं हजारों िेवींिे िशनु रे्तल्यािा साक्षात्कार होऊन द्वशवाय भाद्ववक वारक्याला 
तर आळंिीच्या वाकंड्या द्ववठोबािी आठवण होत असे. कारण ठकीिी मान स्वभावतःि उजव्या बाजूकिे 
जराशी कलती असल्यामुळें  नीट उभी राद्वहली असतानंा ती समोरून पाहाणारास परेि करतानंा ‘आईस 
राईट’ च्या पद्ववरयातं उाया असलेल्या द्वशपायासारखी द्विसत असे. एखािे वळेीं कंबर कसून अशा लष्ट्करी 
पेशातं ठाण मािंलेल्या ठकीकिे पाद्वहलें  म्हणजे उजव्या सोंिेिा गणपद्वत झकवा िाव्या तोंिािा मारुती 
यासंारख्या िुर्ममळ िेवतेप्रमाणें द्वतिें अपूवु कौतुक करावेंसे वाटल्यावािंून राहात नसे.  

 
सवुसामान्यपणें कोणाद्वह साधारण स्वरूपाच्या मुलीिें लग्न जमद्ववणें आपल्या समाजातं द्वकती 

कद्वठण आहे ह्ािें वास्तववािी द्वित्र ज्याला रेखाटावयािें आहे, त्याला ठकीसारखी पराकाष्ठेिी कुरूप 
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मुलगी आपल्या कल्पनेंतून मुद्दाम द्वनमाण करण्यािी काय आवश्यकता होती? काळ्याकुट्ट रंगािी, तोंिावर 
शेंकिों िेवीिे वण असलेली, एका िोळ्यातं फूल पिलेली आद्वण वाकंड्या मानेिी अशी भयंकर मुलगी 
असली, तर साक्षात् ब्रह्मिेव या परृ्थवीतलावर उतरला तरी द्वतिें लग्न कसें काय जमणार? अशा मुलींिे 
लग्न जमलें  नाहीं म्हणून आपल्याला समाजाला िोष कसा िेता ं येईल? साराशं, मुलीच्या द्वववाहाच्या 
बाबतींत वधूद्वपत्यानंा ज्या अििणी येतात आद्वण ज्या द्ववटंबना सहन कराव्या लागतात, त्यािंी खरी कल्पना 
वािकानंा आणून िेण्यासाठीं ठकीच्या कुरूपतेिा एवढा अद्वतरेक करण्यािी मुळींि जरुरी नव्हती. त्यामुळें  
गिक्याचं्या या द्ववनोिािी बठैकि मुळीं िुकलेली आहे.  

 
ठकी िहा जणींसारखी एक मुलगी आहे एवढेंि सादं्वगतलें  असतें, तर केवळ ‘ठकी’ ह्ा नावानंेंि 

द्वतच्या बावळटपणािी आद्वण वेंधळेपणािी कल्पना येऊं शकली असती. तथाद्वप, ठकीच्या कुरूपतेिी 
अद्वतशयोस्क्त अनुद्वित आहे असें मानलें  तरी शकंुतलेपेक्षादं्वह लद्वतकेशीं ठकीिें साम्य अद्वधक आहे असें 
सागंतानंा ठकीच्या िोळ्यातंल्या ‘फुलावंर’ गिक्यानंीं जी कोटी साधली आहे, ती काहंीं सामान्य 
कोटींतली नाहीं हें कबूल केलें  पाद्वहजे. वस्तुतः ठकीिें लग्न जमद्ववण्याच्या या मोद्वहमेंत काहंीं काहंीं प्रसंग 
सहजगत्या इतके कमालीिे द्ववनोिी िंाले आहेत कीं, खरें पाहाता ं अद्वतशयोक्तीिा अवलंब करण्यािी 
त्यामध्यें मुळींि अवश्यकता नव्हती. उिाहरणाथु, ‘यंिा आम्हालंा कतुव्य नाहीं’ असें स्वतःिा भाव 
िढद्ववण्यासाठीं सकृद्दशनुीं सागंण्यािा ढोंगी वरद्वपत्यािंा नेहमींिा द्वशरस्ता असतो. त्यािा अद्वतरेक कधीं 
कधीं द्वकती हास्यास्पि होऊं शकतो ह्ािा एक अत्यंत मनोरंजक नमुना गिक्यानंीं या लेखमालेंत 
सादं्वगतलेला आहे. तो पाहा : 

 
“एका गरीब गृहस्थाच्या र्रीं त्याच्या उपवधू भावाबद्दल गळ र्ालण्याकद्वरता ं मी व झतबनूाना 

उभयता ं गेलों होतों. नमस्कार-िमत्कार होऊन हवापाणी वगैरे अनावश्यक बाबतींबद्दल बरेंि बोलणें 
होईपयंत तो गृहस्थ माझ्याशीं अद्वतशय अिबीनें व आजुवानें बोलत होता; पण मीं आमच्या येण्यािें कारण 
सादं्वगतलें  मात्र आद्वण सारा मनु एकिम पालटला. त्या गृहस्थािा मूळिा भाटीसारखा गोल िेहेरा 
महत्त्वद्वनिशनुासाठीं लागलीि नाना फिद्वणसाच्या िेहे्यासारखा लंबोत्तर िंाला. तो द्वविारानें ओथंबलेले 
जि द्वनःश्वास टाकंू लागला. फाटकी सतरंजी, वळकटीिी बेबंिशाही, मोिकी खुिी, अंगठे तुटलेल्या 
वहाणा, स्वतःिें काळें  द्वमिकूट धोतर, र्रातं मावनेासें िंालेलें  िाद्वरद्र वगैरे ऐद्वहक गोष्टींिा क्षणैक द्ववसर 
पिून तो उच्च द्वविारातं भरा्या मारंू लागला. 

 
“अखेर त्याला मृत्युलोकाच्या वस्तीिी आठवण करून िेण्यासाठीं मी द्वविारलें , ‘काय मानस आहे 

तुमिा?’ फारि मोठा सुस्कारा टाकून, द्विरमुटलेल्या व काळ्याकुट्ट ओठािंें वतुुळ करून, भुवंया आिव्या 
उिवनू व मान झकद्वित् उजवीकिे कलती करून तो प्राणी प्रत्येक शबिानंतर द्ववसावा रे्त रे्त म्हणाला, ‘या 
जन्मीं आम्हासं कतुव्य नाहीं!’” ह्ातं लेखकािी एका अक्षरािी अद्वतशयोस्क्त नाहीं. उलट, वधूपक्षािी 
यािकवृद्वत्त पाहून वरपक्षाच्या िोक्यातं द्वकती कमालीिा उन्माि िढतो आद्वण मग त्याच्या तोंिून कधीं कधीं 
जीं द्ववलक्षण मुक्ताफळें बाहेर पितात, त्यािंें हें हुबेहूब द्वित्रण आहे. तें वािून वािकाच्या हंसता ं हंसता ं
मुरकंुड्या वळल्याि पाद्वहजेत. 

 
मुलीिें लग्न ठरद्ववण्यासाठीं काय काय आपिा सहन कराव्या लागतात त्यािंी आपल्या 

समाजातंील सवु जाणत्या द्वन प्रौढ माणसानंा पूण ुकल्पना असल्यानें एखाद्या बापाला मुलगी होणें झकवा 



 

अनुक्रम 

एखाद्या स्त्रीला मुली होवोत असा आशीवाि िेणें, हें केवढें द्ववलक्षण संकट म्हणून समजलें  जातें ह्ािेंद्वह मोठें 
मार्ममक द्वित्रण गिक्यानंीं केलें  आहे.  

 
ठकीच्या लग्नािी ही खटपट िालू असता ंझतबनूाना आद्वण बाळकरामािे परम द्वमत्र भाबंरूाव ह्ािंी 

एक द्विवस त्यानंा तार येऊन धिकते. भाबंरूावाचं्या ‘मंिळीिं’ पद्वहलेंि बाळंतपण त्या सुमारास होणार 
असल्यानें त्या बाळंतपणातं भाबंरूावािंी पत्नी िगावली असली पाद्वहजे, अशी साहद्वजकि झतबनूानािंी आद्वण 
बाळकरामािी कल्पना िंाली. ‘अरेरे, द्वबिा्या भाबंरूावावंर प्रसंग कोसळला. एकुलती एक बायको आद्वण 
द्वतिा असा शवेट व्हावा.’ असें म्हणून बाळकराम ओक्साबोक्शीं रिंू लागला. 

 
पण झतबनूाना गंभीर िेहेरा करून म्हणाले, “बाळक्या, प्रसंग येऊं नये पण आला. आता ंआपणि 

भाबंलूा धीर द्विला पाद्वहजे. उद्याचं्या उद्या ंभाबंूला तार ठोक. म्हणावें, ‘द्वभऊं नको, ठकी आहे.’ मािंी ठकी 
मी त्याला िेईन. मी आद्वण भाबं ूकाहंीं िोन नाहीं. प्रसंगीं उपयोगी पित नाहीं तो द्वमत्र कशािा? ” 

 
िुस्या द्विवशीं बाळकराम तार करावयास जाणार तोंि भाबंरूावािें पत्र त्याच्या हातीं पिलें . 
 
‘काल रात्रौ सौ. िी सुखरूप सुटका िंाली. बाळंतीण खुशाल आहे, पण मुलगी िंाली आहे. 

झतबनूाना आज तीन वषें आपल्या मुलीिें लग्न ठरद्ववण्यासाठीं ज्या वनवासातं द्विवस काढीत आहेत त्यािी 
आठवण िंाली म्हणजे धीर खितो,’ इ॰ 

 
तें पत्र वािून बाळकराम–झतबनूानानंा फारि वाईट वाटलें . झतबनूानानंा तर द्ववशषेि खेि वाटला. 

त्याि द्विवशीं भाबंरूावाला िुखवट्यािीं पत्रें, सहानुभदू्वतपर तारा वगैरे पाठवनू ते िोरे् आपल्या कतुव्यातूंन 
मोकळे िंाले. 

 
कन्याजन्मािें िुःख द्वकती जबरिस्त आहे ह्ािी िुसरी एक द्ववलक्षण र्टना गिक्यानंीं वणनु 

केली आहे. झतबनूाना अन् बाळकराम एकिा ंएका स्नेह्ाकिे वरातीला गेले. विीलधा्या मंिळीला नवीन 
जोिप्याच्या हातून साखर िेण्यािी वद्वहवाट असते. त्याप्रमाणें झतबनूानानंा वधूहस्तें साखर िेववण्यातं 
आली. ठकीच्या लग्नाबाबत त्या सकाळीं एका द्वठकाणीं ‘अष्टवषा भवते् कन्या’ या सूत्राबद्दल वाि िंाला 
होता. तो झतबनूानाचं्या िोक्यातं असल्यानें, त्या नािातं नववधूला आशीवाि िेतानंा त्याचं्या तोंिून 
‘अष्टकन्या सौभाग्यवती भव’ असे शबि िुकून गेले. आशीवाि कसला, शापि तो! त्यामुळें  भयंकर गोंधळ 
माजला. वधूवरािें सारे आप्त िवताळून झतबनूानाचं्या अंगावर धावले द्वन त्यानंीं झतबनूानािंी कद्वणक यथेच्् 
झतबनू काढली. एवढेंि नव्हे तर असा आशीवाि द्विल्याबद्दल झतबूनानावंर खटला भरण्यातं आला. स्वतः 
न्यायाधीश हाद्वह मुलीिा बाप असल्यानें झतबनूानािंा आशीवाि द्वकती भयंकर आहे ह्ािी बरोबर झकमत 
त्याला ठरद्ववता ंआली आद्वण म्हणून त्यानंीं झतबनूानानंा िोषी ठरवनू पुढीलप्रमाणें द्वशक्षा ठोठावली : 

 
“आरोपी झतबनूाना, तुमच्यावर आरोप शाबीत िंाला आहे. म्हणून मी तुम्हालंा 

‘द्ववद्ववधज्ञानद्ववस्तारां’तील ‘क्रीतो व द्वफिो’ हा लेख, ‘ज्ञानप्रकाशा’ंतील सहकारी पतपेढ्यासंंबंधींिे सारे 
अग्रलेख आद्वण ‘ब्रह्मज्ञानप्रिीप’ हें आध्यास्त्मक गद्यनाटक वािण्यािी व ‘मानापमान’ नाटकातंील प्रत्येक 
पिािा अन्वयाथु लावण्यािी द्वशक्षा फमावतों. हें सवु वािन होईपयंत तुम्हालंा पुण्यातंल्या खाणावळींत 
जेवावें लागेल आद्वण िर आठवड्यास ‘वीकें ि’ द्वतकीट काढून ‘सिनु मराठा रेल्वे’च्या द्वतस्या वगांतून 
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पुण्याहून द्वमरजेपयंत प्रवास करावा लागेल. यापेक्षा ं कमी द्वशक्षा तुम्हालंा करतािं येत नाहीं.” द्वबिारें 
झतबनूाना खटल्यािा हा द्वनकाल ऐकतािं िोळे पाढरे करून बेशुद्धि पिले. 

 
झतबनूानानंा जी द्वशक्षा िेण्यातं आली द्वतिी मौज ज्या काळातं गिक्यानंीं ही लेखमाला द्वलद्वहली, 

त्या काळातंल्या वािकानंा समजण्यासारखी असल्यामुळें, ती वािून त्यािंी त्या वळेीं फारि करमणूक 
िंाली. ‘अष्टकन्या सौभाग्यवती भव’ ह्ा आशीवािातूंन द्वनमाण िंालेली िंगल आद्वण कोटांतला खटला जरी 
अद्वतशयोस्क्तपूण ु वाटला तरी अद्वभपे्रत द्ववषय पद्वरणामकारक करण्याच्या दृष्टीनें ती अद्वतशयोस्क्त योग्य 
वाटते. 

 
िुसरा एक प्रसंग असाि द्ववनोिी आहे. ठकीिी पद्वत्रका जमत असूनद्वह ‘मुलगी पसंत नाहीं’ या 

क्षिुक कारणावरून एका टारगट सुधारकानें ठकीला नाकारली. पुढें एके द्विवशीं हा सुधारक एका 
इराण्याच्या िुकानातं राजरोसपणें िहा रे्तानंा झतबनूानाचं्या आद्वण बाळकरामाच्या दृष्टीस पिला. कारण 
सिरहू िुकानामध्यें ते िोरे् सुद्धां एका कोप्यातं िहा पीत बसले होते. बशींतल्या ऊन िहावर फंुकर 
टाकण्याच्या द्वमषानें झतबनूाना त्या पापभ्रष्ट सुधारकाबद्दल द्वनराशिेे िीरु् द्वनःश्वास टाकंू लागले. बाळकराम 
म्हणाला, “नाना, बरें िंालें , ह्ा कमुनष्ट्याच्या गळ्यातं आपण ठकी बाधंली नाहीं. अशा सुधारकाला पोर 
िेणें म्हणजे पोरीिा पुनर्मववाह लावण्यासारखेंि मी समजतों. मग धिधिीत एखाद्या गुत्त्यातं नेऊन पोरीला 
िारूच्या झपपातं का ंलोटंू नये? (सुधारक या शबिानें झतबनूानानंा िारू व पुनर्मववाह याखेरीज कसलाद्वह 
बोध होत नसे.) नाना, स्वारीिी जरा उिवतोंि आतां” असें म्हणून बाळकराम मोठ्यानें त्या सुधारकाला 
उदे्दशून म्हणाला, “अरे, िागंले झहिु म्हणद्ववता ं आद्वण इराण्याच्या िुकानातं िहा द्वपतां? आपले विील 
झहिूि होते ना? ” 

 
प्रश्नािें उत्तर द्विल्यावािंून स्वारी तेथून िालती िंाली. प्रश्नातं खोंि होती. द्वतनें स्वारी वरमली. 

िुसरें काय? शजेारच्या बाकंावरिे िोनिार मुसलमान या वळेीं हंसावयाला लागले. ते उर्ि उर्ि झहिंूच्या 
धमुग्लानीलाि हंसत असावते. परस्पर द्ववरोधावर आद्वण द्ववसंगतीवर आधारलेला हा द्ववनोि बहारीिा आहे. 

 
ठकीला स्थळ पाहण्यासाठीं पुण्यातूंन मोहीम काढायिी म्हणजे िागंला पोषाख र्ालून जावयाला 

पाद्वहजे. तेवढ्यासाठीं झतबनूाना अन् बाळकराम ह्ा िोर्ाचं्या पोषाखािें ‘एस्स्टमेट’ काढण्यातं आलें . तें 
पाऊणशें रुपयाचं्या र्रातं आलें ; पण तो आंकिा ऐकून नानानंा गुिमरल्यासारखें िंालें . तेव्हा ंबाळकराम 
म्हणाला, ‘नाना, आता ं पाऊणशें रुपयािंा पोषाख घ्यावयाला किरतां, मग उद्या ं जावयासाठीं पोषाख 
करतेवळेीं काय करणार तुम्ही?  

 
नाना गंभीरपणें म्हणाले, ‘बाळक्या, वडे्या, जावयासाठीं पोषाखखिु केला तर तो बुिीत होत 

नाहीं. कारण, तो पोषाखाबरोबर ठकीलाद्वह पत्करील. तुझ्या पोषाखािा खिु म्हणजे द्वनव्वळ बुिीत. 
त्यापेक्षा ंतंू असंि कर–ठकीलाि पत्कर ना–’  

 
या वाक्यािा बाळकरामाच्या मनावर काय पद्वरणाम िंाला त्यािें वणनुद्वह अद्वतशयोस्क्तपूणु असलें  

तरी कमालीिें द्ववनोिी आद्वण िमत्कृद्वतजनक आहे. 
 



 

अनुक्रम 

‘ठकीला पत्कर’ असें म्हणताकं्षणींि बाळकराम जो बेशुद्ध पिला, तो िार द्विवसानंीं सावध िंाला. 
त्यानें जेव्हा ंिोळे उर्िले तेव्हा ंआपण एका इस्स्पतळातं असून आपल्यावर शस्त्रकमु करण्यासाठीं तज्ज्ञािंी 
एक कद्वमटी बसलेली त्याला आढळली. ठकीच्या लग्नाच्या खटपटीसाठीं झतबनूानाबंरोबर बाळकरामाला 
अजून पुष्ट्कळि झहिावयािें होतें. थटे्टच्या बोलण्यानंीं त्याच्या हृियाला धके्क बसून तो जर असा बेशुद्ध पिंू 
लागला तर एकंिर कामातं व्यत्यय यावयािा. म्हणून त्यािें ‘नाजुक हृिय’ काढून टाकून त्याच्या ऐवजीं 
कोणत्याद्वह प्रसंगाला टक्कर िेण्याजोगें िणकट हृिय बसवनू रे्ण्यासाठीं नानानंीं िार साधे िॉक्टर, तीन 
िेशी वैद्य, एक गुरािंा िॉक्टर, िोन वैिू, एक खाटीक आद्वण एक िाभंार एवढ्यािंी एक कद्वमटी बसद्ववली. 

 
त्या द्विवशीं िवाखान्यातं एका शास्रयािें, एका तरुण सुधारकािें आद्वण एका िरोिेखोरािें अशीं 

तीन पे्रतें येऊन पिलीं होतीं. द्वतर्ािंीद्वह पे्रतें फािून पाहाता ं असें आढळून आलें  कीं, सुधारकािें हृिय 
फारि कमकुवत आहे. शास्त्रीबुवानंा मुळीं हृियि नव्हतें. िरोिेखोरािें हृिय उरफाटें होतें. तेव्हा ं त्यािेंि 
हृिय कापून तें सुलटें करण्यातं आलें  आद्वण बाळकरामाच्या हृियाच्या जागीं बसवण्यातं आलें  आद्वण त्यािी 
अव्याहत द्वक्रया िालण्यासाठीं कायमच्या द्वकिीिें ‘द्वलव्हर वॉि’ त्याला जोिण्यातं आलें  आद्वण अशा रीतीनें 
ऑपरेशन सुखरूपपणें पार पािलें . 

 
बाळकरामािें हृिय काढून तेथें काय बसवावें याबद्दल तज्ज्ञाचं्या कद्वमटीमधील द्वनरद्वनराळ्या 

सभासिािंा सिा द्वन सुधारक-शास्त्रीबुवानंा बाजूला सारून शवेटीं िरोिेखोरािेंि हृिय का ंपसंत करण्यातं 
आलें  ह्ाबद्दलिीं कारणें इतकीं द्ववनोिी आद्वण अथुपूण ुआहेत कीं, तीं मुळातूंनि वािलीं पाद्वहजेत. 

 
झतबनूाना हे द्ववधुर होते. त्यामुळें  मुलाला ‘सासू’ नाहीं या कारणानें एका वरपक्षानें मुलीला नकार 

द्विला होता. म्हणून झतबनूानानंीं पद्वहल्याि मुहूतावर स्वतःला ितुभुजु करून रे्तलें . ह्ा झतबनूानाचं्या नव्या 
बायकोमुळें  केवढा र्ोटाळा िंाला आद्वण ठकीिें एक जमलेलें  लग्न कसें, द्वफसकटलें  तो प्रसंग फारि 
बहारीिा आहे. 

 
एका द्वठकाणीं मुलगी पाहण्यािा प्रसंग द्वनर्मवघ्नपणें पार पिला. मुलीला आई असल्यािी साक्ष 

पटद्ववण्यासाठीं झतबनूानाचं्या नूतनपद्वरणीत पत्नी त्या प्रसंगीं हजर होत्या. मुलगी पसंत पिली आद्वण उभय 
पक्षािंी तयारी होऊन ‘सीमान्तपूजना’ िा समारंभद्वह उरकला. सिर समारंभाच्या वळेीं सौं. झतबनूाना 
द्ववद्वहणीच्या नात्यानें हजर होत्या. त्यानंा पाहून व्याह्ानंी संशययुक्त मुदे्रनें त्याचं्या तेथें येण्याच्या कारणािंी 
िौकशी केली. ‘िहंूकिेि अशी िाल आहे’ असें उत्तर िेऊन वधूपक्षानें वळे द्वनभावनू नेली. पुढें शवेटीं 
वाङ द्वनियाच्या समारंभासाठी जेव्हा ंवरपक्षािी मंिळी वधूच्या र्रीं आली तेव्हा ंसारें कोिें उलगिलें . 

 
वधूच्या जागीं ठकीला व द्ववद्वहणीच्या जागीं सौ. झतबनूानानंा बसलेल्या पाहतािं व्याही तािकन् 

उठून उभे राद्वहले व द्वविारंू लागले, “ह्ा िोहोंतली तुमिी मुलगी ती कोणती? ” आम्हीं ठकीकिे बोट 
केलें . त्यावर सौ. झतबनूानाकंिे बोट िाखवनू ते म्हणाले, “अस्सें काय? मग आम्ही ह्ानंाि वधू समजलों. 
मुलगी पाहावयाच्या वळेीं तुम्हीं हें स्पष्ट सागंावयास हवें होतें. झतबनूानाचं्या कुटंुबाला नवरीमुलगी समजून 
आम्हीं रुकार द्विला. आता ं या मुलीशीं आम्हालंा लग्न कतुव्य नाहीं.” असें सणसणीत उत्तर िेऊन 
व्याहीमंिळीनें र्रिा रस्ता धरला. 

 



 

अनुक्रम 

‘मुला’च्या शोधासाठीं द्वफरत असता ं एकिा ं झतबनूाना आद्वण मंिळी वडे्याच्या इस्स्पतळातं सुद्धा ं
द्वशरली. तेथे त्याचं्या येण्यािें कारण समजतािं िवाखान्याच्या अद्वधका्यानंी त्यानंा तेथें पकिून ठेवलें  द्वन 
त्यािें मेंिू तपासण्यासाठीं त्यानंा वद्वरष्ठ िॉक्टराकंिे पाठद्ववलें . सिर िॉक्टर नानािंा मेंिू तपाशीत असतां 
त्यािंें िोकें  एका तरुण झहिु द्ववद्यार्थयानें धरून ठेवलें  होते. तेवढ्यातं नानानंी त्या तरुणािे पाय धरून 
‘पोरी’ला पिरातं रे्ण्यािी द्ववनंती करावयास सुरुवात केली; पण बाळकरामानें िोळ्याचं्या खुणेनें नानानंा 
िटावलें , म्हणून तेवढ्यावरि तें थाबंलें . अखेर नानािंा मेंिू शाबतू आहे असें ठरवनू त्यानंा सोिून िेण्यातं 
आलें . सतत तीन वषे मुलीच्या लग्नाच्या द्वववंिनेंत असूनद्वह आपण खरोखर वेिे कसे ठरलों नाहीं याबद्दल 
आियु करीत ते र्राकिे वळले. त्यानंतर िॉक्टरी द्ववदे्यवरिा त्यांिा द्ववश्वासि पार उिाला. 

 
मंगळवारीं जन्मलेल्या मुलालाि काय तो मंगळ असतो अशी बाळकरामािी प्रथम कल्पना होती. 

एके द्वठकाणीं सवु गोष्टी द्वबनबोभाट पटून मुलगा अ-मंगळ असल्यामुळें  मुलीला मंगळ नसल्यास ती 
पत्करण्यािें आश्वासन त्याच्या बापानें द्विलें . िुसरे द्विवशीं झतबनूाना आद्वण बाळकराम ह्ानंीं ठकीिी एक 
बनावट जन्मपद्वत्रका तयार करून द्वतच्यातूंन मंगळाला अद्वजबात अधुिदं्र द्विला आद्वण ती मुलाच्या बापाच्या 
स्वाधीन केली. पद्वत्रकेकिे बराि वळे द्वनरखून पाहून अखेर मंगळािा उिेख करावयािा िुकून राद्वहल्याद्दल 
त्यानंीं शकंा प्रिर्मशत करतािं, बाळकराम अजाण बालकाच्या द्वनिोष हास्यमुदे्रने म्हणाला, ‘िुकून राद्वहला 
नाहीं. मुलीला मुळीं मंगळि नाहीं. मग पद्वत्रकें त कोठून येणार?’ 

 
हें उत्तर ऐकतािं त्या गृहस्थानें संतापानें पद्वत्रका जद्वमनीवर फेकून द्विली. त्याच्या ताबंड्यालाल 

िोळ्याचं्या जागीं एक सोिून िोन मंगळ द्विसूं लागले. अशी मंगल दृष्टीनें तो गृहस्थ झतबनूाना-
बाळकरामाकंिे पाहंू लागतािं ते शनीसारखे काळेद्वठक्कर पिले. अखेरीस त्यानंीं मगळािी जी िशा केली 
तीि िशा त्या गृहस्थानें त्यािंी केली. 

 
प्रसंगद्वनष्ठ द्ववनोिािे ह्ा लेखमालेंतले हे द्वनविक नुमने द्विले आहेत. त्याखेरीज लग्न 

जमद्ववण्याच्या खटपटींत मनुष्ट्यस्वभावािे जे िमत्काद्वरक नमुने आढळतात, जे मासलेवाईक अनुभव येतात 
आद्वण त्या संकटातूंन बाहेर पिण्यासाठीं वधूपक्षाला ज्या नाना त्हेच्या लटपटी कराव्या लागतात, त्यािंीं 
फारि खुमासिार वणुनें गिक्यानंीं आपल्या वैद्वशष्ट्ट्यपूण ुद्ववनोिी भाषेंत केलेलीं आहेत. 

 
(१) वसंतऋतंूत सृष्टीमध्यें केवढाले फेरफार र्िून येतात? िंािानंा पालवी फुटते. आंबयाला 

मोहोर येतो. वलेींना फुलें  येतात. वक्त्यानंा शबि फुटतात. पाढं्या सशानंा पोरें होतात. ्रयावंर नव ेअभे्र 
िढतात. शहरातं खेिेगावंच्या पाहुण्यानंा ऊत येतो. त्याप्रमाणें नव्यामुलािंीं व त्याचं्या आईबापािंीं माथीं 
द्वफरतात. द्वपसाळलेलें  कुत्रें िावलेला मनुष्ट्य ज्याप्रमाणें आगोटीच्या मेर्ािंा गिगिाट ऐकून पुन्हा ं
द्वपसाळतो, त्याप्रमाणें मंुजीच्या वाजंरयािंा किकिाट ऐकून उपवधू मुलाचं्या व त्याचं्या वािवद्विलाचं्या 
अंगी द्वभनलेलें  अहंपणािें द्ववषद्वह तिाक्यासरशीं उिल खात असतें. 

 
(२) या सुमारास ‘नवरबापा’ िें मन थोर थोर ऐद्वतहाद्वसक पुरुषाचं्या गुणद्ववशषेािंें प्रिशनुि बनून 

जातें. महंमद द्वगजनीच्या धनलोभानें तो स्वाथुपरायण होतो. नेपोद्वलयनच्या महत्त्वाकाकें्षनें तो आपल्या 
मुलाकिे पाहातो. नाना फिणद्ववसाचं्या व्यवहारकौशल्यानें तो मुलािी झकमत ठरवतो. द्वशव्त्रपतींच्या 
धािसानें वाटेल त्या द्ववजापुरकरावर तो त्या रकमेिा मारा करतो आद्वण नाद्विरशहाच्या कू्ररपणानें ही रक्कम 
वसूल करून रे्तो. 



 

अनुक्रम 

(३) उपवर वधंूच्या बापानंा वरसंशोधनासाठीं ज्या येरिंारा र्ालाव्या लागतात, त्याला ‘जोिे 
फािणें’ ही लाक्षद्वणक संज्ञा द्विलेली आहे. पयःप्रास्प्त होण्यासाठीं प्रथम गाईच्या सिानंा लावण्यासाठीं थोिें 
पय (पक्षीं : पाणी) खिी र्ालावें लागतें, त्याप्रमाणें एक जोिा जमद्ववण्यासाठीं आधीं एक जोिा (पक्षी : 
खेटर) फािावा लागतो हेंि यातं लक्षातं ठेवण्यासारखें आहे. 

 
(४) जन्मवेळेिी नोंि रे्ण्यातं एका क्षणािी िुकामूक िंाल्यास पद्वत्रकें त जमीनअस्मानािे फरक 

र्िून येतात आद्वण आमच्याकिे तर मुलाच्या जन्मकाळासंबंधीं जन्मवषिु काय तें साधारणतः बरोबर 
सागंता ं येतें. कांहीं आईबापें मुलािंा जन्ममास सुद्धा ं एखािे वेळी नेमका सागंतात; परंतु हें केवळ 
अपवािात्मक आहे. ‘गाई गोठणीवर आल्या असतील’ ‘गड्यािंी न्याहरी गेली नव्हती’ झकवा ‘मामंजी असे 
पोथी वािून उठले असतील’ यासारख्या वारेमाप गोष्टींच्या द्वनयद्वमतपणावरूनि बाबूिी झकवा ‘बगी’ िी 
पद्वत्रका तयार करावी लागते. आमच्या गावंच्या म्हाळसाकाकंूच्या ‘ना्या’ िी जन्मवळेी द्वविारली, म्हणजे 
त्या म्हणतात कीं, ‘खालच्या ओळींतल्या रखमाकाकंूच्या गोंद्यािी पािंवी होती, त्या द्विवशीं असा पिल्या 
प्रहरीं मािंा ना्या िंाला.’ आद्वण रखमाकाकंूना द्वविारलें  तर त्या म्हाळसाकाकंूच्या ना्यािा हवाला िेतात. 

 
(५) एक मुलगा िंाल्याबरोबर त्यािीं आईबापें हंुड्याच्या रकमेवर काय काय गोष्टी करावयाच्या, 

यािा द्वविार करंू लागतात. हिींप्रमाणें प्रमाणाबाहेर हंुिा रे्ण्यािी िाल पौराद्वणक काळींद्वह प्रिद्वलत 
असती तर भारतीय युद्धासारखा प्रििं अनथु द्वबनबोभाट टळला असता. कारण, शभंर राजझबड्या मुलािंा 
हंुिा येण्यािी खात्री असल्यावर हस्स्तनापूरच्या टीिभर राज्यासाठीं असल्या कुलक्षयकर युद्धास 
धृतराष्ट्रानें कधींद्वह संमद्वत द्विली नसती. तेवढ्या हंुड्यावर त्यानें तसलीं ्प्पन्न फरोक्त खरीि केलीं 
असतीं. 

 
(६) नानानंीं स्वतःसाठीं जुन्या िद्वक्षणी त्हेिा गुिघ्याशीं गोष्टी सागंणारा मलमलीिा अंगरखा 

बरोबर आणला होता. त्यािे हात िुण्यािे असून त्यापैकीं एकेकािी लाबंी इतकी होती कीं नाना अंगरखा 
र्ालून ‘द्वविाउट द्वतकीट’ प्रवास करीत असता ंबोरीबंिर स्टेशनावर द्वतद्वकटकलेक्टरला ‘पास’ असें सागंून 
ते िंटक्यासरशीं बाहेर येतानंा त्यानें आपला हात धरल्यािें द्वगरगावंातं येईपयंत नानानंा कळलें  नाहीं. 
थोिक्या वेळातं िुण्याचं्या हातावरून पत्ता काढीत येऊन द्वतकीटकलेक्टरानें नानाकंिून योग्य ते पैसे वसूल 
करून रे्तले. 

 
(७) ‘बाळकराम आद्वण मंिळी’िी बलैगािी ठकीला ‘स्थळ’ शोधण्यासाठीं पुणें शहरातूंन झहिंू 

लागली. एखाद्या शाळेच्या िाराशीं ही गािी उभी राहातािं सवु शाळाभर शुकशुकाट होऊन इन्स्पेक्टरिी 
तपासणी आल्याप्रमाणे शाळेंत शातंता होत असे. द्वकत्येक कच्च्या द्विलािे तरुण तर रात्रीं-अपरात्रीं 
ििपल्यासारखे होऊन बरळत ििकून उठत. एकिा ंतर निींत िंुबत असलेल्या एका तरुणानें र्ाटावर 
गािी उभी राद्वहलेली पाहातािं तोंि िुकद्ववण्यासाठीं तळाशीं बुिी मारून कायमिी जलसमाद्वध रे्तली. 

 
(८) एखािें लग्न जमद्ववतानंा द्ववघ्नािंें बाहुल्य द्वकती असतें! पद्वत्रकाचं्या भानगिींत एखाद्या वळेीं 

मंगळ आिवा पिे, तर एखाद्या वळेीं शनीिी सािेसाती भोंव.े या द्वठकाणीं ग्रहािंें षिाष्टक द्वनर्ावें, तों त्या 
द्वठकाणीं माणसािंें खिाष्टक व्हावें. कोठें िेवगणािा राक्षसगणाशीं सामना जंुपे, तर कोठें राक्षसगण 
मनुष्ट्याला द्वगळावयाला तयार होई. एके द्वठकाणीं काय म्हणे ‘वरणभात’ होता, तर िुसरीकिे 
बािरायणसंबंधानें ‘परत वेल’ होते. मुलगी बसली म्हणजे द्वतिे मोकळे केस जद्वमनीला लागतात आद्वण हें 



 

अनुक्रम 

लक्षण माहेरकरानंा वाईट असतें, या कारणामुळें  एके द्वठकाणीं लग्न मोिलें  मुलीिी जीभ नाकाला लागते 
झकवा मधलें  बोट वाकंद्ववलें  तर मनगटाला लागतें यासाठीं सुद्धा ंलग्नें द्वफसकटल्यािीं उिाहरणें एक िोन 
जागीं आढळून आलीं. एकिा ंमुलाच्या मामाच्या मोलकरणीच्या मुलीिी व आमच्या गािीवाल्याच्या ित्तक 
बापािी एकनाि जमल्यामुळें  लग्न जमेना, तर िुस्यािंा प्रत्यक्ष मुलाच्या बापािी व आमच्या गािीच्या 
पोवळ्या बलैािी एक रास जमल्यामुळें  हातिें स्थळ िविावें लागलें . अखेर अखेर तर आबाभटजींच्या 
कानातं अद्वतशय कें स असल्यामुळें  आद्वण माझ्या एका बुटाला धोतराच्या काठंािा लेस लावल्यामुळें  
हातातंलें  स्थळ जातें आहे कीं काय अशी आम्हालंा भीद्वत वाटंू लागली. 

 
गिक्यािंी सिर लेखमाला अपूणु राद्वहल्यामुळें  ठकीिें लग्न अखेर जमलें  नाहींि. ‘काहंीं एक 

आकस्स्मक कारणामुळें  तें कसें अिानक जमून आलें ’ तें सागंण्यािा त्यािंा संकल्प होता; पण तो संकल्प 
अपूणुि राद्वहला. ठकीसारख्या ‘सौंियुवती’ मुलीिें लग्न खरोखरि जमलें  असतें का हा एक प्रश्न आहे. 
तथाद्वप, प्रत्यक्ष मुलगी पसंत पिण्यापेक्षां द्वतिें लग्न जमवण्याच्या मागांत प्रारंभींि अनंत अििणींिा जो 
प्रििं िोंगर आहे तो ओलािंणें द्वकती िुरापास्त आहे ह्ािी यथाथु कल्पना वािकानंा आणून िेण्याच्या 
कामीं गिक्यािंी ही लेखमाला यशस्वी िंाली आहे, यातं काहंी शकंा नाहीं. 

 
म्हणून िेवलाचं्या ‘शारिा’ नाटकातं विरी जशी म्हणते कीं ‘िेवा, नको रे हा मेला पोरीिा जन्म!’ 

त्याप्रमाणें ‘मेला’ हा शबि वापरण्यािी पुरुषानंा सवलत द्विली तर प्रत्येक उपवर मुलीिा बाप ‘िेवा, नको रे 
हा मेला पोरीच्या बापािा जन्म’ असें अट्टाहासानें म्हणेल,’ हा जो गिक्यानंीं अखेर द्वनष्ट्कषु काढला आहे 
त्यातं एका अक्षरािीद्वह अद्वतशयोस्क्त नाहीं, अशी वािकािंी खात्री होते. 

 
“कवींिा कारखाना” हा लेख एखाद्या कारखान्याप्रमाणेंि रुक्ष, बकाली आद्वण अस्ताव्यस्त वाटता. 

ह्ातं काहंीं थोड्या-फार गमती आहेत, नाहीं असें नाहीं; पण भाषेच्या आत्यंद्वतक स्क्लष्टतेमुळें  त्यातंला 
द्ववनोि खालीं ििपला गेला आहे. तो हुिकून बाहेर काढणें द्वततकें सें सोपें नाही. कद्ववतेच्या व्याख्या करणें 
द्वकती अवर्ि आहे आद्वण द्वतच्या द्ववषयव्यापकतेिा पसारा द्वकती अवाढव्य आहे हें सागंतानंा गिकरी 
म्हणतात, द्वत्रकालिशी व सवुतोगामी ऋषीच्या गंभीरतेनें द्वजनें द्विक्कालाच्या अनंत ब्रह्मािंातं भरा्या मारल्या 
आहेत, तीि लहान मुलाच्या उत्सुकतेनें इद्वतहासातंल्या सनावळी झकवा मंुबई इलाख्यातंल्या तालुक्यािंी 
यािी गात बसली आहे. एकीकिे ती अनुरूप वधूवराचं्या द्वववाहासाठीं मंगलाष्टकें  म्हणत आहे, तर 
िुसरीकिे खेळातंल्या द्वबद्विंकािीं गुलाम-राण्यािंीं द्ववजोि जोिपीं जमवण्यासाठीं ‘फुलवर राणी पहा 
बिामाला’ असे द्वनयम ठरवनू िेत आहे. र्टकें त एकान्तातंल्या योगाायासी जनाला ती समाधीिें रहस्य 
सागंते, तर र्टकें त बिोद्याच्या जुम्मािािाच्या तालमींतल्या बोलगोपाळानंा ‘जंझपग म्हणजे उिी मारावी; 
जोिी मुद्रलािी द्वफरवा सेक्शन सहा मोजुनी पहा’ असा कसरतीिा उपिेश करीत आहे. 

 
द्वहमालयाच्या वणनुानंतर द्वतनें िव बिलण्यासाठीं ग्राटंरोि वणनु केलें  आहे. 

सहस्त्रिलकमलापासून िगिफुलापयंत, सीतेसारख्या साध्वीपासून साळवीसारख्या गावंगौरीपयंत, 
क्षीरसागरातंील पाद्वरजात पुष्ट्पापासून िबक्यांतल्या फुलापयंत, िवरीपासून केरसुणीपयंत, सहस्त्राक्ष 
इंद्रापासून आंधळ्या मुलापयंत, सप्तिीपाचं्या नामावळीपासून जी. आय. पी. स्टेशनच्या द्वशरगणतीपयंत, 
भास्करािायाच्या लीलावतीपासून तात्या पतंोजींच्या तोंिच्या द्वहशबेाच्या िालीपयंत, पुराणपुरुषाचं्या 
सहस्त्रनामापंासून आधुद्वनक कवींच्या खानेसुमारीपयंत, फार काय सागंावें, तुळशीच्या बुधंापासून रामाच्या 
शेंिीपयंत सवुत्र कद्ववतेनें आपलें  एक्त्री साम्राज्य पसरून ठेद्ववलें  आहे. 



 

अनुक्रम 

गिक्यानंीं कवींिे िोन वग ुकस्ल्पलेले आहेत. एक सत्कवींिा; िुसरा नुसत्या कवींिा. सत्कवींना 
त्यानंीं आपल्या थटे्टमधून वगळलें  आहे. ‘कद्वव’ ह्ा सिरातं जे ‘गणिास’ झकवा ‘प्रासपुत्र’ पितात ते त्याचं्या 
द्ववनोिािा द्ववषय िंाले आहेत. सत्कद्वव झकवा महाकद्वव आद्वण गणिास ह्ाचं्यातंला फरक वणुन करतानंा 
गिक्यानंीं एक उत्कृष्ट कोटी केली आहे, ती अद्ववस्मरणीय आहे. ते म्हणतात, ‘महाकद्वव आद्वण प्रासपुत्र-
कद्वव ह्ाचं्यातं द्ववशषे अंतर नाहीं. केवळ िोन बोटाइंतकें . महाकद्वव अगिीं स्वगांत भरा्या मारीत असतात 
आद्वण प्रासपुत्रानंा स्वग ुकेवळ िोन बोटें उरलेला असतो.’ 

 
कवींच्या आयुष्ट्यातंील द्वनरद्वनराळ्या कालखंिािें वणनु करतानंा गिकरी सांगतात कीं, “कवीिें 

बालपण मात्र अत्यंत सुखातं गेलेलें  असतें. मोठमोठ्या कवींनीं ‘बाळपणािा काळ सुखािा’ ‘रम्य तें बाळपण 
िेई िेवा द्वफरुनी’ झकवा ‘बाळपणींच्या नाना त्हा’ असे बाळपणािे पोवािे गायले आहेत. अहाहा, तें बाळपण 
आद्वण त्या लीला. तें अध्या द्वतद्वकटानें प्रवास करणें, तें द्वनम्म्या िरानें नाटक पाहणें, तें सवांनीं कौतुक करणें, 
माझ्या लहानपणीं शजेारपाजारच्या बायकानंीं पटापट िुबंनें रे्ऊन मािें लाि पुरवावते, पण तेंि आता–ं
बाळपणींिें सुख अवणनुीय आहे.” 

 
पण कवीिें बालपण द्वजतक्या सुखातं गेलेलें  असतें द्वततकें ि त्यािें तारुण्य मात्र िुखःपूण ुअसतें. 

त्याच्या अंतरीं कसली तरी आग भिकलेली असते. तो रानावनातूंन, िोंगरावरून, जलाशयाच्या तटावरून 
झकवा बागबगीिातूंन नेहमीं द्वफरत असतो. आनंिातं द्वनमग्न असणें, रिणें, तंद्रींत पिणें, झककाळ्या मारणें, 
आलोिन जाग्रणें करणें, स्वप्नें पाहणें, भ्रास्न्तष्टासारखें भटकणें, अश्रूंच्या पुरातं वाहून जाणें, फुलपाखंराचं्या 
मागें लागणें, जगावर लाथ मारणें यासंारख्या करमणुकीच्या प्रकारातं हा आपला फावला वळे र्ालवीत 
असतो. 

 
कवीिा मुख्य आहार म्हणजे अमृत. तें आणण्यासाठीं हा हरर्िी स्वगापयंत येरिंारा र्ालीत 

असतो. वणनुावरून पाहाता ंअमृतािा रंग तािीसारखा पाढंरा असावा. कवीच्या वस्त्रप्रावरणाबद्दल बहुतेक 
कोठेंद्वह उिेख केलेला नाहीं. ‘अरद्वसकेषु कद्ववत्व द्वनविेनं’ ‘द्वनरंकुशाः कवयः’ ‘तान्प्रद्वत नैष यत्नः’ आद्वण 
‘कद्वव हे शबिसृष्टीिे ईश्वर’ या िार बुरुजाचं्या द्वकल्ल्यातं यािें वास्तव असतें. कवीिें लग्न जरी एकिािं 
होत असतें तरी त्याला िोन द्वस्त्रया असतात. एक संसारकामातं राबणारी बायको आद्वण िुसरी कद्ववतेध्यें 
नािणारी द्वप्रया. बायको र्रातं काबािकष्ट करून पोराबाळाचं्या खस्ता खात असते, तर द्वप्रया कवीला 
गुंगारा िेऊन कोठें तरी ििून बसलेली असते. द्वतला आळवण्यासाठीं हा परोपरीनें रित असतो. कधीं कधीं 
हा ्ातीवर फुलें  ठेवनू पिलेला असतो. याच्या िोळ्यातूंन अलोट पूर वाहात असतात. आगीसाठीं बबं 
ठेवण्यापेक्षा ंम्युद्वनद्वसपाद्वलटीनें द्ववरहावस्थेंतले कद्वव ठेवावते. 

 
कवीच्या ज्ञानाबद्दल तर काहंीं द्वविारावयालाि नको. त्यांनीं आपल्या काव्यातूंन केलेल्या 

वस्तुद्ववपयासािी काहंीं मजेिार माद्वहती गिक्यानंीं द्विलेली आहे. िुस्याला आद्वश्वन मासािे द्विवस 
द्ववलक्षण शातंीिे वाटून जमीन द्वहरव्या कुरणानंीं मंद्वित िंालेली द्विसली आहे. द्वतस्यानें बोरर्ाटातं हंसािी 
वसाहत करून ठेवली आहे. कोणी फुलपाखंरािें गाणें ऐकलें  आहे. कोणी काकि कंुायाला सकाळीं 
सूयाला सामोरें जाऊन स्वागतपर गातानंा पाद्वहलें  आहे. एका कवीनें आपण ‘बोलून िालून स्पष्ट रोिकेि 
असलो’ तरी आपला द्वतरस्कार न करण्याबद्दल आपल्या द्वप्रयेला द्ववनवणी केली आहे. जणु ं काहंीं संुिर 
द्वस्त्रयाचं्या िोळ्यातं भरण्यासाठीं तरुणींच्या अंगी गलेलठ्ठपणा हा गुण अवश्यि आहे. 
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कवीला कद्ववता करण्याइतकाि आपल्या कद्ववता िुस्याला वािून िाखवण्यािा फार हव्यास 
असतो. काहंीं कद्वव आपलें  बाि बरोबर रे्ऊन झहितात. तर काहंींना आपल्या सा्या कद्ववता तोंिपाठ 
असतात. गिक्यानंा एक कद्वव बुधवार िौकांत भेटला आद्वण त्यानें तेथें आपल्या कद्ववता तालासुरावर 
त्यानंा म्हणून िाखवण्यास सुरुवात केली. एवढेंि नव्हे, तर मधून मधून तो आपल्या कद्ववतावंर गद्यातं 
मद्विनाथीद्वह करी. त्यािा हा नमुना बर्ा. 

 
तो : लक्षातं नाहीं आलें  तुमच्या. ही या िरणातंील मुख्य मख्खी आहे. 
 
गिकरी : फारि मार्ममकपणें तुम्हीं हें वर्मणलें  आहे. 
 
तो : हाि तर मािंा द्ववशषे. सृष्टीिें सू्म अवलोकन. अंतःकरण सृष्टीशीं एकजीव िंालें  पाद्वहजे. 

बस्स. कवीला हृिय पाद्वहजे. िोक्यािी जरुरी नाही. 
 
गिकरी : बरोबर. कवींना द्ववधात्यानें जें िोकें  द्विलें  आहे तें उपयोगासाठीं नसून मनुष्ट्यिेहािी 

परंपरा साभंाळण्यासाठींि असावें. 
 
तो : अगिीं खरें. मािंें हृिय मऊ नसतें तर अशी कद्ववता होती काय? अहो, मािंें हृियि काय, 

मािंा हात पाहा. कद्ववता द्वलहून द्वलहून द्वकती मऊ िंाला आहे बर्ा. 
 
गिकरी पुढें सागंतात कीं, ‘त्यानंतर तो एक शोकपयुवसायी काव्य गाऊं लागला आद्वण शोकानें 

ओक्साबोक्शीं रिंू लागला. तो रिंू लागतािं मीद्वह झककाळ्या मारायला लागलों आद्वण शवेटीं िुःखावगेाच्या 
भरातं बेशुद्ध िंाल्यािें सोंग करून धािकन् धरणीवर अंग टाकलें ; पण मला सावध करण्याऐवजीं तो 
माझ्यावर कद्ववता करंू लागला; पण बराि वळे जसा मी बेशुद्ध पिून राद्वहलों, तसा आपल्यावर काहंीं तरी 
द्वकटाळ येईल, या भीतीनें तो आपलें  िबंुगवाळें  आवरून र्ाईर्ाईनें द्वनरू्न गेला. तेव्हा ं मी त्याच्या 
किाट्यातूंन सुटलो.’ सबधं लेखातं हा एवढाि प्रसंग बहारिार आहे. 

 
‘स्वयंपाकर्रातंील गोष्टी’ हा गिक्यािंा सवांत उत्कृष्ट द्ववनोिी लेख आहे. त्याचं्या स्वतंत्र 

प्रद्वतभेिा हा आल्हािकारक द्ववलास होय. मराठी भाषेंतील पुष्ट्कळसे वाक्सापं्रिाय हे खाद्यवस्तंूवर 
आधारलेले आहेत, ह्ािी पद्वहली आियुकारक जाणीव द्ववलक्षण मनोरंजक रीतीनें जर कोणी करून द्विली 
असेल तर ती गिक्यानंीं. त्याचं्या ‘स्वयंपाकर्रातंल्या गोष्टी’ िे हे काहंीं नमुने बर्ा. 

 
धम्मक लािू : स्वतःच्याखेरीज िुस्यािी िागंलीशी पाठ घ्यावी. हातािी भक्कम मूठ करून खूप 

जोरानें त्या उर्ड्या पाठीवर आपटावी. याि पिाथाला कोठें कोठें मुद्वष्टमोिक म्हणतात. हे िोन्ही पिाथु 
वळेीं–अवेळीं मुलानंा द्यावयाला िागंले असतात. 

 
र्रािारािें खोबरें : ‘द्वतकिे’ बाटलाबाईच्या सारखें एखािें व्यसन लागलेलें  पहातािं, आपण 

वैतागानें िाकरमाणसावर र्र टाकून माहेरिी वाट धरावी. वषसुहा मद्वहन्यातं सा्या र्रािारािें खोबरें 
होतें. हा पिाथु जन्मातं एखाद्या वेळेला करता ंयेतो. 
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अकलेिा कािंा : आपले िागंलें  आठिहा वषांिें पोर घ्यावें. त्यािी द्वतन्ही द्वत्रकाळ सारखी 
वाखाणणी करावी. त्यािे भलभलते लाि मनापासून पुरवावते. वषािोन वषांत पोरािा िागंला अकलेिा 
कािंा तयार होतो. पुढें याला बाहेरच्या लोकानंीं िागंला फोिून काढतानंा पाद्वहलें , म्हणजे मात्र खरोखरीि 
िोळ्यानंा पाणी येतें. 

 
स्वयंपाकर्रातंल्या गोष्टींिी प्रस्तावना ही त्या गोष्टींइतकि लज्जतिार आहे. हा नमुना बर्ा. 

“स्वयंपाकर्रातंल्या ब्याि गोष्टींतून ‘मोहन’ हा नायक असावा असें वाटतें. ‘िह्ािी भाजी’ ‘कादं्याच्या 
करंज्या’ ‘द्वतखटद्वमठाच्या मेसूरवड्या’ हीं स्वयंपाकर्रातंल्या काव्यशास्त्रातंलीं द्ववरोधाभास अलंकारािीं 
उिाहरणें असून ‘भोपळ्याचं्या द्वबयािें अनारसे ‘अद भतु रसाच्या कोटींत जमा होतात. ‘अद्वलजा बहाद िूर हें 
पक्वान्न वीररसािें एकलकोंिें उिाहरण असून ‘फद्वजता’ हास्यरसािें अपत्य असावें. ‘मुरक्की’ ‘सुरळी 
होळगी’ हीं पात्रें परभाषावािक असून संगीत-मृच््कद्वटकातंल्या बौद्ध द्वभक्षपू्रमाणें झकवा ‘शारिें’ तल्या 
मुसलमान द्वशपायाप्रमाणें हास्यरसािा उठाव करणारीं आहेत. 

 
ह्ानंतर गिक्याचं्या स्फुट द्ववनोिी लेखातं ज्यािंा उिेख करणें जरूर आहे अशीं तीनि ्ोटींशीं 

प्रकरणें आहेत. ‘सकाळिा अायास’ हा आठ नऊ पानी नाट्यप्रवशे शाळेच्या द्ववद्यार्थयांसाठीं गिक्यानंी 
द्वलद्वहला होता. मुलाचं्या स्वभावािें त्यािंें अवलोकन द्वकती सू्म आद्वण मार्ममक होतें तें ह्ावरून द्विसून येतें. 

 
िामू आद्वण द्विनू या िोन भाविंािंें रोज सकाळच्या अायासािें मोठें मासलेवाईक द्वित्र गिक्यांनीं 

रेखाटलें  आहे. महाराष्ट्रातंल्या बहुधा प्रत्येक र्रातं असें द्वित्र पाहावयास द्वमळेल. िामू एका बाजूला 
कोशातूंन शबि काढीत बसला आहे. द्विनू खानिेश द्वजल्ह्ातंील तालुक्यािंीं नावंें पाठ करीत बसला आहे. 
अायास करता ंकरता ंिोर्ािंी भािंणें द्वन बारीकसारीक मारामा्या िालूि आहेत. मधून मधून ‘आई’ च्या 
नावंाने ते आरोळ्या ठोकीत आहेत. ह्ा भािंाभािंींत अनेक गफलती आद्वण तोिफोि होत आहे. पेस्न्सली 
मोितात, पाट्या फुटतात, द्वपशवीिे बंि तुटतात, पुस्तकें  हरवतात, िौती सािंतात, द्वब्ान्यातं कपिे 
गुंिाळले जातात. तेवढ्यातं बाहेर रस्त्यावरून कुरयािंी भुकंाभुकंी ऐकंू येते. त्यािंीद्वह ते िखल रे्तात. 

 
अशा हिकिोळाच्या पाश्वुभमूीवर िाललेल्या उभयताचं्या र्ोकंपट्टीला पुढें पुढें इतकें  द्ववकृत आद्वण 

हास्यकारक स्वरूप येतें कीं, एक-धुळे-अंमळनेर म्हणून गुरासारखा ओंरित सुटतो, तर िुसरा 
‘ऑक्सफिु–कें द्वब्रज’िा द्ववपयास ‘िास्कर आद्वण खेपरी’ असा करून टाकतो. अशा थाटातं ‘सकाळिा 
अायास’ पुरा करून हे बाबालोक अंगावर शाई सािंलेली आहे, कपड्यािंी द्वन पुस्तकािंी अिलाबिल 
िंाली आहे अशा थाटातं र्ाईर्ाईनें इन्स्पेक्शनसाठीं शाळेंत जातात. लहान द्ववद्यार्थयांच्या िैनंद्विन जीवनािें 
इतकें  द्ववनोिी आद्वण वास्तववािी द्वित्र मराठी भाषेंत िुस्या कोणी रेखाटलेलें  असेल, असें वाटत नाहीं. 

 
‘िीिशहाणा’ ह्ा नावंानें ‘संगीत मूकनायक’ आद्वण ‘िीिपानी’ नाटक अशीं िोन त्रोटक नाट्यद्वित्रें 

गिक्यानंीं द्वलद्वहलेलीं आहेत तीं त्याचं्या द्ववनोिी प्रद्वतभेिीं प्रभावी िशनुें होत. इतक्या थोड्या अवकाशातं 
एवढा गंभीर आशय इतक्या आकषुक आद्वण मनोरंजक रीतीनें व्यक्त करणें ही काहंीं सामान्य कला नव्हे. 
‘मूकनायक हें झहिु समाजातं जन्माला आलेल्या सवुसामान्य माणसािें एक अत्यंत द्वविारक द्वविंबन आहे. 
हा माणूस उाया आयुष्ट्यातं नैद्वमद्वत्तक िेहधमापलीकिे िुसरें काहंीं करीत नाहीं. तो बोलत नाहीं. िालत 
नाहीं. हालत नाहीं. एवढें कशाला? तो आईच्या उिरातूंन िेखील न रितािं बाहेर येतो. लहानपणीं शाळेंत 
तो जातो; पण इतर पोराकंिून एकसारखा मार खातो. आपल्या भेकि आद्वण मरतुकड्या पोरािें पुढें बाप 
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‘लगीन’ लावनू िेतो. वार्मषक परीक्षेंत द्विपोटी द्वविारतात त्यापंैकी एकाद्वह प्रश्नाला तो उत्तरें िेऊं शकत 
नाहीं. तेव्हा ं त्यािा द्वनकाल िुसरा काय लागणार? एवढ्या गिबिींत बायको वयातं आल्यानें एक द्विवस 
‘जें’ व्हायिें तें होतें. नंतर विलाचं्या वद्वशल्यानें मामलेिार त्याला कुठें तरी कारकून म्हणून द्विकटवनू 
िेतात. 

 
यानंतर पुढें त्याच्या आयुष्ट्यातं काय होणार? िर वषी त्यािी बायको बाळंत होत असते. र्रातं 

पोरविा एकसारखा वाढत असतो. आद्वण हा तेलाच्या र्ाण्याला जंुपलेल्या बैलासारखा वषानुवषे 
हद्वपसातंल्या कागिातं तोंि खुपसून जो बसतो, तो थेट अगिीं पेन्शनींत येईपयंत. पेन्शन रे्तल्यानंतर तो 
एक द्विवस मरतो. स्मशानातं सरणावर त्यािें पे्रत जळत असतें, त्याला पोहोंिवायला आलेली मंिळी 
त्याच्या आयुष्ट्यािें ‘तात्पयु’ काढतात तें असें : ‘एक िागंला मनुष्ट्य गेला. संपला त्यािा आपला ऋणानुबधं. 
कोणाच्या अध्यातं ना मध्यातं. कधीं खटखट नाहीं कीं ठकठक नाहीं. उाया जन्मातं याच्या हातून 
िारिौर्ानंीं नावंें ठेवण्यासारखें काहंीं िंालें  नाहीं – तेवढ्या आठ मुलाखंेरीज – ह्ानंतर द्विता धिकते 
आद्वण द्वतच्या जाळानें पेटून पििा जळतो आद्वण ‘मूकनायका’िा खेळ खलास होतो. सारा झहिुसमाज 
असल्या मूकनायकानंीं भरलेला आहे हीि त्यािी शोककथा होय. 

 
‘िािपानी नाटकातं’ तकालंकार िूिामद्वण प्रोफेसर कोद्वटबुदे्ध नावंािे एक प्रकािंपदं्वित 

अद्वतद्वविते्तमुळें  संसारातंल्या सामान्य समंजसपणाला आद्वण व्यवहारज्ञानाला कसे पारखे िंाले आहेत ह्ािें 
थोिक्यातं पण फारि द्ववनोिी बहारीिें द्वित्र गिक्यानंीं रेखाटलें  आहे आद्वण रात्रीच्या वळेीं त्यािंा 
आठिहा मद्वहन्यािंा ‘बाब’ू भोकािं पसरून रित आहे. आद्वण प्रो. कोद्वटबुदे्ध त्याला शातं करण्यािा 
अटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. ते म्हणतात, “हें िीरु्कंिन आरोग्यशास्त्राच्या दृष्टीनें प्रकृतीला अपायकारक 
आहे. त्यामुळें  शद्वररातंील रुद्वधराद्वभसरणद्वक्रया बिं होण्यािा संभव आहे. भगवतंानंी अजुुनाला िेखील ‘तंू 
शोक करंू नकोस’ असेंि सादं्वगतले आहे.” पण बाबूिें रिणें काहंी थाबंत नाहीं. उलट तो जास्ति रिंू 
लागतो. मग प्रा. कोद्वटबुदे्ध त्याला आकाशातंील नक्षत्रें िाखवनू खगोलशास्त्रािे काही द्वसद्धान्त समजावनू 
सागंतात. त्यामुळें  बाबचू्या रिण्यािा सूर आणखीनि वाढतो. 

 
शवेटीं त्यािंी िहाबारा वषािी मुलगी र्रातूंन धावंत येते आद्वण ‘िािंोबा, िािंोबा भागलास कां?’ 

असें गाणें म्हणून बाबूिें रिणें तत्काळ थाबंवते आद्वण त्याला खेळायला लावते. त्याबरोबर टाळक्याला हात 
लावनू प्रो. कोद्वटबुदे्ध मटकन् खालीं बसतात आद्वण आपल्या िायरींत पुढील द्वनष्ट्कष ुद्वलद्वहतात. “आमच्या 
स्त्रीवगाच्या तोंिीं बसलेलीं ही अथुशून्य, द्ववसंगत व विेीवाकंिीं गाणीं ऐकलीं म्हणजे माणूस व्यग्र 
िंाल्यावािंून राहात नाहीं. गीता व उपद्वनषिें यािें पाठ या केव्हा ंम्हणणार–इ. इ.” 

 
लोकवाङ्मय का शास्त्रीय वाङ्मय हा जो वाि काहंीं वषांपूवीं महाराष्ट्रातंल्या लद्वलत लेखकातं 

आद्वण द्वविानातं मोठ्या हमरीतुमरीनें िालू होता, त्याला उदे्दशून गिक्यानंीं हें मार्ममक द्वविंबन द्वलद्वहलें  
होतें. येथपयंत गिक्याचं्या स्फुटलेखनातंील द्ववनोिािें द्वववेिन केलें . ‘संपूणु बाळकराम’ या द्ववनोिी 
लेखसंग्रहाच्या िुस्या आवृत्तींत पाऊणशें पानािंा नवा मजकूर जोिण्यातं आलेला आहे. त्यातं त्यािें 
अप्रकाद्वशत आद्वण अपूणु लेख द्विलेले आहेत; पण त्यातंला द्ववनोि फारि सामान्य आद्वण अपद्वरपक्वआहे. 
म्हणून त्याकिे िुलुक्ष करून आता ंआपण गिक्याचं्या नाटकातंील द्ववनोिाकिे वळंू. 

 



 

अनुक्रम 

‘वडे्यािा बाजार’ हें गिक्यािंें पद्वहलें  नाटक. ‘द्वकलोस्कर नाटक मंिळीं’त मुलािें द्वशक्षक 
असतानंा वयाच्या द्ववसाव्या वषी त्यानंी तें द्वलद्वहलें . त्यािे फक्त िोनि अंक त्यानंीं पूण ुकेले. ते ‘रंगभदू्वम’ 
माद्वसकातं क्रमशः प्रद्वसद्ध िंाले. ह्ा नाटकािी बठैक द्ववनोिी आहे हें त्याच्या नावंावरूनि उर्ि होतें. 
अनेक विेानंीं प्ािलेली ्ंद्विष्ट मंिळी या नाटकातं वावरताहेत. ‘बलवतं प्रासाद्विक नाटक मंिळी’ 
मधल्या िेशपािें नावंाच्या एका नाटकाला नुसत्या शबिावर कोट्या करण्यािें विे लागलें  आहे. ‘मी केसानंा 
भागं पािून येतों.’ असें कोणी म्हणालें  कीं, ‘भागं का गाजंा’ अशी कोटी िेशपाडं्यानें केलीि. ‘विील मंिळी 
आपल्याला पूज्य आहेत’असें कोणी उद गारलें  की, ‘पूज्य का शून्य’ ही कोटीबाज मखलाशी िेशपाडं्यानें 
त्यावर केलीि. सुरुवातीला या कोट्यािंी मौज वाटते; पण पुढें पुढें त्यातंलें  नावीन्य नष्ट िंाल्यामुळें  त्यानंीं 
हंसंू येण्याऐवजीं कंटाळाि येतो. 

 
ह्ाि कंपनींतलें  बाळाभाऊ नावंािें एक संगीत पात्र आहे. द्वनरद्वनराळ्या नाटकातंल्या नायक-

नाद्वयकािें वगेवेगळे पे्रमािे प्रकार पाहून ह्ािें िोकें  द्वफरलेलें  असतें. त्यामुळें  नाटक हें संसारािें द्वित्र नसून, 
संसार हेंि मुळीं नाटकािें द्वित्र आहे अशी त्यािी भावना िंालेली असते आद्वण तो स्वतःला कोठल्या तरी 
नाटकािा नायक समजतो. वणेू नावंाच्या मुलीला पाहण्यासाठीं त्याला त्याच्या द्वमत्रानें बोलावलेलें  असतें. 
पण तो वणेूच्या र्रातं सामान्य माणसाच्या द्वशरस्त्याप्रमाणें द्वशरत नाहीं. ‘मोहनतारा’ नाटकातंल्या 
मोहनप्रमाणें आपल्या द्वप्रयेिी बागेंत िोरून भेट रे्ण्यासाठीं त्या र्राच्या झभतािावरून उिी मारून तो आंत 
येतो आद्वण स्वतःिें ढोपर फोिून रे्तो. 

 
तेवढ्यातं वणेू केर टाकण्यासाठीं म्हणून मागील िारीं येते. बाळाभाऊला कळत नाहा की ही 

आपली ‘नाद्वयका’ आहे का द्वतिी ‘मोलकरीण’ आहे. कारण कोणत्याद्वह नाटकातं, काव्यातं वा कािंबरींत 
नाद्वयका केर टाकण्यासाठीं आल्यािें आढळत नाहीं; पण मागाहून द्वतला त्यानें द्वनरखून पाद्वहल्यानंतर त्यािी 
खात्री होते कीं हीि आपली द्वप्रया असावी. त्याबरोबर द्वतच्या केरसुणीवर साठंवलेल्या केराकिे पाहात तो 
म्हणतो, ‘बा केरा, धन्य आहेस तंू. हा केर ज्या उद्वकरड्यावर पिेल तो उद्वकरिा धन्य. त्याच्यावर लोळणारा 
गाढवसुद्धा ंधन्य. त्या केरातंला कागिािा फाटका तुकिा मला प्रणयपद्वत्रकेसारखा वाटतो.’ 

 
एवढ्यातं वणेूच्या तोंिावर एक माशी येते. शकुन्तलेला त्रास िेणा्या भुगं्यापासून द्वतला 

वािंद्ववण्यासाठीं ज्याप्रमाणें िुष्ट्यंत पुढें येतो, त्याप्रमाणें वणेूच्या तोंिा. वरिी माशी हाकंलण्यासाठीं 
बाळाभाऊ एकिम पुढें येतो आद्वण म्हणतो, ‘संुिरी’ द्वभऊं नकोस. काय ही तुिंी स्स्थद्वत?’ गद्य संभाषण 
करीत असतानंा मधून मधून तो नाटकातंलीं पिेंद्वह म्हणतो. वणूे त्याला द्वविारते कीं, ‘तुम्हालंा माझ्या र्रातं 
जर यावयािें होतें तर नीट सरळ रस्त्यानें यावयािें सोिून िेऊन ह्ा भलत्या मागानें तुम्ही का ंआलातं?’ 

 
त्यावर बाळाभाऊ म्हणतो, ‘प्रणयी जनािंी पद्वहली भेट अरण्यातं... द्वनिान एखाद्या बागेंत तरी 

पिावी असा द्वसद्धान्ति आहे. अजुुन सुभदे्रला भेटला तो अरण्यातं. मोहननें तारेला पाद्वहलें  तेंद्वह बागेंत. 
िुष्ट्यंत–शकुन्तलेिी भेट पाहा अरण्यातंि. कामसेन रद्वसकेला भेटला बागेंति. एवढी जहाबंाज त्राद्वटका; 
पण प्रतापरावाला ती भेटली बागेंति.’ 

 
या वडे्या माणसाशीं फार बोलण्यातं अथु नाहीं म्हणून वणेू जाऊं लागते. तोंि द्वतला अिवनू 

बाळाभाऊ द्वतिा हात धरतो. तेव्हा ंवणेू ओरिते, ‘खबरिार, अंगाला हात लावाल तर.’ ते द्वतिे शबि ऐकून 
बाळाभाऊ मनातं द्ववस्स्मत होतो. तो स्वगत म्हणतो, “मला वाटलें  कीं, सुभदे्रप्रमाणें ही मला आझलगन िेऊन 



 

अनुक्रम 

‘बहुत ्द्वळयेले’ हें पि म्हणायला लागेल; पण नाटकातंल्या मुख्य खुबया द्वहला माहीत नसाव्यात असें 
द्विसतें.” वणेूला रागावलेली बरू्न तो ‘नि संुिद्वर करंु कोपा’ हें पि म्हणू ंलागतो. बाळाभाऊिें नाटकी वेि 
पुढें इतकें  वाढतें कीं, तो द्वतिें िुबंन रे्ण्यािा प्रयत्न करतो. तेव्हा ंती मोठ्यामोठ्यानें र्रातंल्या माणसानंा 
हाकंा मारंू लागते. 

 
तेव्हा ं बाळाभाऊला नाटकी पिात्ताप होतो. तो म्हणतो ‘अरेंरे, काय अद्वविार करीत होतों मी? 

कोणत्याद्वह नायकानें अजून असा अत्यािार केलेला नाहीं. प्रणद्वयनीनें द्वधक्कार केला तर फार िंालें  तर 
मूस्च््ुत पिायिें’ त्यानंतर तो वणेूला सागंतो, ‘जा वणेू, जा. नाटकाच्या द्वनयमाबरहुकूम मला आता ंमूस्च््ुत 
पिलेंि पाद्वहजे. मग वणेू गेल्यानंतर’ पाषाणापद्वर मस्तक िंालें , स्पष्ट द्विसे ना काहंीं’ ही साकी उंि सुरातं 
म्हणत म्हणत बाळाभाऊ मूस्च््ुत पितो. 

 
‘वडे्याचं्या बाजारातंला’ बाळाभाऊिा हा प्रवशे म्हणजे हास्यरसािा कळस आहे. त्या पात्रािी मूळ 

कल्पनाि मुळीं द्ववनोिी आहे. त्याला नायक करून जर गिक्यानंी हें नाटक पूणु केलें  असतें, तर तें एक 
मराठी भाषेंतलें  उत्कृष्ट द्ववनोिी नाटक िंालें  असतें; पण पुढे द्वलद्वहलेल्या भागातं बाळाभाऊला मागें सारून 
िुस्याि पात्रानंा त्यानंी महत्त्व द्विलेलें  द्विसतें. 

 
बाळाभाऊखेरीज िुसरींद्वह ्ंद्विष्ट पात्रें ह्ा नाटकातं आहेत. अण्णासाहेबानंा आपली प्रकृद्वत 

कोणत्या ना कोणत्या तरी रोगानें द्वबर्िली असल्यािा एकसारखा भास होत असतो. त्यामुळें  
उठल्याबसल्या िूणे, मात्रा, अद्वरष्टें, काढे ह्ाखेरीज ते िुसरी भाषा बोलत नाहींत. केवळ स्वतःच्या 
शद्वररावर औषधािंा मारा करून त्यािंें समाधान होत नाहीं तर कुटंुबातंल्या प्रत्येक माणसानें रोज काहंीं ना 
काहंीं तरी औषध रे्तलेंि पाद्वहजे असा त्यािंा सवांच्या मागें लकिा असतो. 

 
अण्णासाहेबािंें औषधविे द्वकती द्ववकोपाला गेलें  आहे, हें त्याचं्या पुढील भाषणावरून कळून येईल. 

ते म्हणतात, “सणासुिीच्या द्विवशीं औषधें खायिें सोिून गोि पक्वान्नें खाण्यािी िाल कोणत्या शहाण्यानें 
पािली असेल ती राम जाणे. असा एक तरी सण आहे का कीं त्या द्विवशीं र्रातंलीं सारीं माणसें एका 
द्वठकाणीं बसून िूणु खाताहेत झकवा मात्रा रे्ताहेत. उलट िसरा आला, करा गोि, द्विवाळी आली करा 
गोि. झशिें वनभोजनाला जायिें. द्वतथें तरी काहंीं वनस्पद्वत औषद्वध खातील म्हणावें, तर द्वतथेंद्वह आपलें  गोि 
आहेि. यज्ञकमाच्या वळेीं प्रािीन ऋषी सोम पीत असत. मला वाटतें तो सोमरस म्हणजे अष्टमाशं काढाि 
असला पाद्वहजे. त्याद्वशवाय रानावंनातं त्याचं्या प्रकृत्या धिधाकट कशा राद्वहल्या असत्या? आजकाल 
सकाळीं िहा द्वपण्यािी पद्धत सुरू िंाली आहे. िहाऐवजीं एखािा काढा सकाळच्या प्रहरीं प्याला तर काहीं 
द्वबर्िेल काय? ” 

 
अण्णासाहेबापं्रमाणेंि माधवराव नावंािें िुसरें एक पात्र या नाटकातं आहे. उपद्वनषिें, गीता, विेान्त 

वािून त्यािें िोकें  द्वफरलेलें  आहे. आत्मा अमर आहे, बहीण–भाऊ, आईबाप हा सवु भ्रम आहे, का ते कातंा, 
कस्ते पुत्रः, अहं ब्रह्मास्स्म, मी ब्रह्म, तंू ब्रह्म, तात्या ब्रह्म, अण्णा ब्रह्म असा ‘ब्रह्म’ र्ोटाळा माधवरावाचं्या 
िोक्यातं द्वनमाण िंालेला आहे. 
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‘वडे्यािंा बाजार’ हें नाटक तसें पाद्वहलें  तर फारि अपद्वरपक्व अवस्थेंत गिक्यानंीं द्वलद्वहलें  आहे; 
पण रंगभमूीवर पराकाष्ठेिीं द्ववनोिी पात्रें द्वनमाण करण्याच्या बाबतींत गिक्यानंीं पुढें जो उच्चाकं गाठंला, 
त्यािा प्रारंभ ‘वडे्याचं्या बाजारातं’ िंाला असल्यािीं द्वनःसंद्विग्ध द्विन्हें त्या नाटकातं जागोजाग आढळतात. 

 
त्यानंतर ‘पे्रमसंन्यास’ हें मराठी रंगभमूीवर आलेलें  गिक्यािें पद्वहलें  नाटक होय. तेरा सालीं 

ह्ािा पद्वहल्यानें प्रयोग िंाला. झहिुसमाजातंील बालद्ववधवचे्या हृियद्रावक जीवनािी ही करुण कहाणी 
होय; पण द्वतच्यातं द्ववषमद्वववाह, पे्रमद्वववाह, आद्वण पुनर्मववाह हे प्रश्नद्वह अनुषंगानें आलेले आहेत. नाटकािें 
सवु वातावरण गंभीर असून, त्यातं करुणरसािा द्ववशषे पद्वरपोष केलेला आहे. नाटकािा शवेट फारि 
भयानक रीतीनें शोककारक िंालेला आहे. अशा वातावरणातं वस्तुतः द्ववनोिाला कोठून वाव असणार? पण 
स्मशानातं एका बाजूला उगवलेल्या एखाद्या संुिर फुलाप्रमाणें ह्ा शोकान्त नाटकातंला गिक्यािंा 
द्वनरागस द्ववनोि पे्रक्षकाचं्या मनाला मोद्वहनी र्ातल्यावािंून राहात नाहीं. 

 
द्ववसराळू स्वभावािें गोकुळ नावंािें जें पात्र गिक्यानंीं ह्ा नाटकातं द्वितारलेलें  आहे तो त्याचं्या 

स्वतंत्र द्ववनोिी प्रद्वतभेिा एक अद्ववस्मरणीय आद्वण आल्हाििायक नमुना होय. ज्या द्ववनोिामुळें  पे्रक्षकाचं्या 
झकवा वािकाचं्या मनातं सहानुभदू्वत द्वनमाण होते तो द्ववनोि झकवा तें हास्य सवांत उत्तम असें यापूवीि आम्हीं 
सादं्वगतलेलें  आहे. त्या कसोटीला गोकुळ हें पात्र सवुस्वीं उतरणारें आहे. गोकुळच्या भोळसर आद्वण 
द्ववसराळू स्वभावािे एकेक नमुने पाद्वहले म्हणजे पे्रक्षक पोट धरधरून हंसतो. 

 
कोणकोणतीं कामें करावयािीं ह्ािी आठवण राहण्यासाठीं तो आपल्या उपरण्याला सतराशेंसाठ 

गाठंी मारून त्या उपरण्यािी अक्षरशः सतपुतळी करून टाकतो; पण कोणत्या गोष्टीसाठीं कोणती गाठ 
मारली आहे हें मागून त्याच्या ध्यानातंि राहात नाहीं. शरेभर साखर आद्वण तोळाभर केशर आणण्यासाठीं 
म्हणून तो र्रातूंन बाहेर पितो खरा; पण वाण्याच्या िुकानातं आल्यानंतर त्याला साखर शरेभर घ्यायिी 
का तोळाभर घ्यायिी आद्वण केशर तोळाभर घ्यायिें का शरेभर घ्यायिें यािें द्ववस्मरण होतें आद्वण मग तो 
तसाि काहंीं न रे्तल्यावािंून मोकळ्या हातानंी र्रीं परततो. 

 
पावसातं द्वभजत असतानंा ्त्री उर्िण्यािेंद्वह स्मरण त्याला राहात नाहीं. उपरण्याला गाठंी मारून 

आठवण राहात नाहीं, म्हणून तो पुढें स्मरणवही ठेवतो; पण द्वकत्येक गोष्टींिें टािंण करण्यािी त्याला जशी 
आठवण होत नाहीं, तसें टािण ठेवलेल्या गोष्टी पाहाण्यािें स्मरण त्याला होत नाहीं. आद्वण काहंी वळेा ं
स्मरणवरही कुठें ठेवली हेंि मुळीं त्याला स्मरत नाहीं. त्यामुळें  ब्रह्मिेव आपल्याला स्मरणशस्क्त द्यावयाला 
अद्वजबात द्ववसरला कीं काय अशी त्याला जबरिस्त शकंा येते. 

 
जयंतावर िंालेल्या खुनाच्या खटल्यातं आरोपीच्या बाजूनें गोकुळिी साक्ष काढण्यातं येते; पण 

वयाच्या बाबतींत आपली स्मरणशस्क्त िगा िेणार अशी भीद्वत वाटल्यामुळें, गोकुळ वृन्िावन द्ववसरभोळे ह्ा 
आपल्या नावंातंल्या बारा अक्षरानंा िोन्ही बाजंूच्या िोन वद्वकलानंीं गुणून त्यातं एक न्यायाधीश द्वमळवायिा 
म्हणजे पिंवीस हा आपल्या वयािा बरोबर आकिा येतो, असा त्याने आिाखा बसवनू ठेवला. 

 
पण ऐन वळेीं कोटांत साक्ष िेतानंा द्ववसराळूपणानें त्यानें आपल्या नावंाच्या बारा अक्षरानंा 

न्यायाधीशानें गुणून त्यातं िोन वकील द्वमळवले आद्वण आपलें  वय िौिा म्हणून उत्तर द्विलें . त्यामुळें  कोटांत 
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हंशा द्वपकला. तेव्हा ंत्यानें आपली िूक िुरुस्त करून मूळ ठरद्ववलेल्या आकड्याप्रमाणें आपलें  वय ‘पिंवीस’ 
असें सादं्वगतलें . 

 
तेव्हा ंसरकारी वद्वकलानें त्याला द्वविारलें , ‘मग पद्वहल्यानें िौिा कशीं सादं्वगतलीं?’ तेव्हा ंगोकुळानें 

त्याला उत्तर द्विलें , ‘पद्वहल्यानें फुकट गेलेलीं वषें जमेस धरलीं नव्हतीं.’ 
 
गोकुळ हा एक विेगळ माणूस आहे ही गोष्ट न्यायाद्वधशाच्या लक्षातं यावयाला काहंीं फारसा वेळ 

लागला नाहीं. त्यानंीं त्याला नालायक साक्षीिार ठरवनू त्यािी साक्ष काढून टाकली. तेव्हा ं ‘शहाण्यानें 
कोटािी पायरी िढंू नये म्हणून वािविीलद्वह म्हणत आले तें काहीं खोटें नाहीं’ असें पुटपुटत गोकुळ 
साक्षीिाराच्या झपज्यातूंन बाहेर पितो. 

 
साक्षीच्या द्वनद्वमत्तानें कोटाच्या वातावरणाशीं आद्वण भाषेशीं जेव्हा ं गोकुळिा संबंध येतो, तेव्हा ं

िरखास्त, सुनावणी, कैद्वफयत, हुकूमनामा, जातमुिलका आद्वण फैसला ह्ा शबिािंा गोकुळच्या मनावर 
द्ववलक्षण पद्वरणाम होतो. हे शबि उच्चारतानंा अंगातं द्ववलक्षण अवसान भरल्यािा त्याला भास होतो. 
आपल्याला पुढेंमागें जर मुलें  िंालीं तर िरखास्त, कैद्वफयत अन् जप्ती हीं मुलींिीं नावें आद्वण मुकािमा, 
हुकूमनामा आद्वण फैसिा हीं मुलािंीं नांवें ठेवण्यािा आद्वण शक्य तर स्वतः मुखत्यार वकील होण्यािा तो 
द्वनधार करतो. 

 
द्ववसराळू गोकुळबद्दल पे्रक्षकानंा जी सहानुभदू्वत वाटते द्वतिें आणखी एक कारण आहे. तें म्हणजे 

त्यािी भािंखोर आद्वण जहाबंाज बायको मथुरा. गोकुळ सुरुवातीलाि म्हणतो, ‘हा द्ववसराळूपणा आद्वण ही 
कजाग बायको या िोहींनीं माझ्या जन्मािें इथेंि साथुक िंालें  आहे.’ तथाद्वप, मानसशास्त्रदृष्ट्ट्या द्वविार 
केला म्हणजे गोकुळ मूळिा जरी थोिासा द्ववसराळू असला तरी त्यािा द्ववसरभोळेपणा इतका पराकष्ठेिा 
वाढायला त्याच्या बायकोिा कजागपणाि कारणीभतू िंालेला असावा हें सहज कळून येतें. आपल्या 
बायकोबद्दल मनातं साठलेलें  सारें हािु कोणापुढें तरी ओकून टाकावें म्हणून बायकोच्या गैरहद्वजरींत गोकुळ 
द्ववद्याधराला बोलावतो; पण द्ववसराळूपणामुळें  तो मागलें  िारिा बिं करावयाला द्ववसरतो. त्यामुळें  गोकुळिें 
स्वपत्नी-झनिापुराण ऐन रंगातं आलें  असता ंमथुरा हळूि मागून येते आद्वण गोकुळिी अशी काहंी फद्वजती 
उिवते कीं पे्रक्षकाचं्या हंसता ंहंसता ंमुरकंुड्या वळतात. 

 
गोकुळसारखा भोळा, अजागळ, द्ववसरभोळा माणूस हा सनातनी धमािा जाज्वल्य अद्वभमानी आद्वण 

आधुद्वनक सुधारणािंा कट्टर द्ववरोधक असावा हें बरू्न आपल्याला त्यािें जास्ति हंसंू येतें. आपल्याला 
कोणी महार म्हटलें  तरी िालेल, पण सुधारक म्हटलेंलें  खपायिें नाहीं असें तो मोठ्या अद्वभद्वनवशेानें 
सागंतो. त्यािा धमाद्वभमान इतका प्रखर असतो कीं, झसहस्थातं पत्त्यातंल्या राजाराण्यािंींसुद्धा ं तो लग्नें 
लावीत नाहीं. स्त्री–पुरुषानंीं मोकळेपणानें समाजातं एकत्र द्वमसळावयाला त्यािा सक्त द्ववरोध आहे. स्त्री–
पुरुषाचं्या तसद्वबरीसुद्धा ंझभतींवर एकत्र लावण्यािी त्याला भीद्वत वाटत असते. 

 
त्यािा स्वभाव द्वकती संशयी आहे ह्ािा एक अत्यंत द्ववनोिी मासला म्हणजे जेव्हा ं वृद्ध 

तात्यासाहेबाचं्या र्रातंल्या दु्रमन्, वीणा वगैरे तरुण मुली पळून जातात तेव्हा ं गोकुळ म्हणतो, कीं, 
“बायकानंा पाय फुटण्यािा हा हंगाम द्विसतो. दु्रमन् गेली, वीणाताई गेली, लीलाताई गेल्यासारखीि आहे. 
आमच्या र्रातंलीसुद्धा ंगेली आत मी तर प्रत्यक्ष तात्यासाहेब आद्वण स्वयंपाकीण आजीबाई या िुकलीवरद्वह 
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आपली िुरून टेहेळणी करणार आहे.” गोकुळच्या तोंििें हें वाक्य ऐकल्यावर नाटकगृहातंल्या पे्रक्षकाचं्या 
हंसता ंहसता ंकशा िामट्या वळतात हे आम्हीं आपल्या िोळ्यानंीं स्वतः पाद्वहलें  आहे. 

 
गोकुळच्या या स्वाभाद्ववक आद्वण सहजगत द्ववनोिाखेरीज शास्बिक कोट्यािंीद्वह ह्ा नाटकातं 

पुष्ट्कळ रेलिेल आहे. उिाहरणाथु, ‘अंगवस्त्राच्या गाठंीपेक्षा ंलग्नगाठंि बरी म्हणायिी.’ ‘नव्याला िोकें  
नसलें  म्हणजेि बायका िोक्यावर बसतात.’ ‘द्ववजापूरच्या मुलुखमिैान तोफेच्या आवाजानें गर्मभणीिे 
गभपुात िंाले असें म्हणतात. पण द्वहच्या तोंिािी तोफ सुरू िंाली म्हणजे माझ्यासारखा पुरुषिेखील 
गभगुद्वळत होतो.’ मथुरा म्हणते, ‘इतकीं माणसें असतात आपल्या बाबाचं्या खाणावळींत; पण माझ्याखेरीज 
पान हालत नाहीं’ तेव्हा ंगोकुळ म्हणतो, ‘खाणावळींतलीं िोन िोनशें पानें हालवायला तुझ्यासारखी खंबीर 
बायकोि पाद्वहजे.’ 

 
मथुरेिा बाप द्वकती द्विकू्क असतो, त्यािें गोकुळनें केलेलें  हें वणुन वािा. ‘पक्का द्विकू्क आहे तो. 

िस्यािें सोनें सुद्धा ंत्याच्या हातून सुटत नाहीं. कोणी द्वनरोप सादं्वगतला एखािा तर त्यातंले िेखील िार 
शबि तो िलालीिाखल ठेवनू रे्ईल.’ 

 
‘पुण्यप्रभाव’ नाटक हा गिक्याचं्या पद्वरपक्व प्रद्वतभेिा पद्वहला, िेिीप्यमान द्ववलास होय. त्याचं्या 

नाट्यािें, काव्यािें द्वन द्ववनोिािें अत्यंत प्रगल्भ आद्वण आल्हािकारक िशनु ह्ा नाटकातं प्रथम र्ितें. 
काव्याच्या आद्वण द्ववनोिाच्या दृष्टींनीं ‘पे्रमसंन्यास’ नाटक उत्कृष्टि आहे. पण त्यातं नाट्य अद्वजबात नाहीं; 
असें म्हटलें  तरी िालेल. त्या दृष्टीनें ‘पुण्यप्रभावा’ंत गिक्याचं्या प्रद्वतभेनें प्रगतीिा फार मोठा पिा गाठंला 
आहे ह्ातं संशय नाहीं. उिात्त ध्येयवाि आद्वण भावमधुर कारुण्य ह्ाचं्या बरोबरीनें उिात्त हास्यरस आणून 
बसद्ववण्यािा त्यानंीं या नाटकातं महत्त्वाकाकं्षी प्रयत्न केला आहे. ईश्वर, भपूाळ, वृिंावन, वसंुधरा आद्वण 
काझलिी हीं ह्ा नाटकामध्यें पािं प्रमुख गंभीर पात्रें तर नूपुर, सुिाम, कंकण, झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी हीं 
द्वततकींि द्ववनोिी पात्रें गिक्यानंीं त्याचं्या समोर आणून उभीं केलीं आहेत. 

 
हीं पािंद्वह द्ववनोिी पात्रें पािं मानवी स्वभावािें द्वनरद्वनराळे मासले आहेत. नूपुरला िुस्यािीं 

खाजगी रहस्यें जाणून रे्ण्यािा हव्यास असतो, तर सुिामला स्वतःच्याि काय पण एकूण एक द्वस्त्रयाचं्या 
एकद्वनष्ठेबद्दल अद्ववश्वास असतो. कंकणाला सा्या द्वस्त्रया आपल्यावर द्वफिा असल्यािी र्मेंि असते. 
िाद्वमनीला िाद्वगन्यािंें विे असतें, तर झकद्वकणीला आपल्या मालद्वकणीिें अनुकरण करण्यािा नाि 
जिलेला असतो. गंभीर पात्रातं स्त्रीस्वभावािें गिक्यािंें द्वित्रण जसें पद्वरणामकारक वठतें, तसें त्यािें 
खलपुरुष वजा केले तर पुरुषांिें द्वित्रण गिक्यानंा साधलेलें  नाहीं. त्याच्या उलट गिक्यािंीं द्ववनोिी 
पुरुषपात्रें द्वजतकीं यशस्वी वठतात द्वततकीं त्यािंीं स्त्रीपात्रें वठत नाहींत. नूपुर, सुिाम आद्वण कंकण ह्ाचं्या 
द्ववनोिापुढें झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी फारि द्वफक्या पितात. 

 
‘पुण्यप्रभाव’ नाटकाच्या पद्वहल्याि प्रवशेातं गिक्यानंीं आपल्या द्ववनोिािें सारें बारिान उर्िें 

केलें  आहे. त्यामुळें  कंकण, नूपुर आद्वण सुिाम ह्ािंीं स्वभाववैद्वशष्ट्ट्यें अगिीं प्रारंभापासून पे्रक्षकानंा समजून 
येतात. वसंुधरा आद्वण िाद्वमनी िेविशनुासाठीं द्वशवालयातं येतात व वसंुधरेनें भपूाळशीं लग्न केल्यामुळें  
द्वतच्यासाठीं पे्रमसंन्यास रे्तलेला ईश्वर द्वतला त्या द्वठकाणीं भेटतो. वसंुधरेिें आद्वण त्यािें पूवायुष्ट्याबद्दल 
पुष्ट्कळि बोलणें होतें. नूपुरच्या मनातं साहद्वजकि संशय येतो. वसंुधरेसारख्या थोरामोठ्यांच्या स्त्रीनें एका 
सामान्य बरैाग्याशीं अशा त्हेनें िव्हाट्यावर गप्पा माराव्या म्हणजे काय? त्या अथी त्या द्वठकाणीं काहंीं तरी 
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भानगि असली पाद्वहजे, असा तो द्वनष्ट्कष ुकाढतो. कारण लग्नाच्या जोिप्याखेरीज कोणतींद्वह स्त्री-पुरुषें 
कुठेंद्वह आद्वण काहंींद्वह बोलतानंा आढळलीं, तर तेथें काहंीं तरी िगलबाजी असायिीि हा लोकशास्त्रािा 
द्वसद्धान्त नूपुरला तोंिपाठ असतो. 

 
िाद्वमनी ही सुिामिी पत्नी. तेव्हा ं तो स्वतः द्वतच्या पाळतीवर असतोि. कारण ‘स्त्रीजात तेवढी 

द्वनमकहराम’ हें ब्रीिवाक्य त्यानें आपल्या उराशीं बाळगलेलें  असतें. ईश्वरासारख्या बरैाग्याशीं वसंुधरा 
िकाट्या द्वपटीत बसली असता ंआपली बायको िाद्वमनी द्वतथें ज्याअथी जवळपास रेंगाळत होती त्या अथी 
द्वतच्यावर त्या गोसावड्यानें मोद्वहनी टाकली असलीि पाद्वहजे, असा साहद्वजकि सुिामला संशय येतो. 
आपल्या बायकोवर तर त्यािा द्ववश्वास नव्हताि; पण बैरागी लोक द्वततके बिमाष अशी त्यानें आपल्या 
मनाशीं खूणगाठं बाधंलेली असते. बैराग्याच्या एकेक माळेगद्वणक लग्नािी द्वकमान पक्षीं हजार हजार माळ 
तरी तुटत असली पाद्वहजे. म्हणून बैराग्यािी स्मरणी म्हणजे त्याच्या बिफैलीिी मोजिािि असली पाद्वहजे 
असा त्यािा ठाम द्वसद्धान्त असतो. 

 
ईश्वराच्या मागावर नूपुर आद्वण सुिाम हे िोरे्द्वह असतात. तेव्हा ंईश्वर द्वनरू्न गेल्यावर साहद्वजकि 

त्या िोर्ािंी गाठं पिते. एकमेकािंी ओळख करून रे्ण्यासाठीं िोरे्द्वह उत्सुक असतात; पण िोरे्द्वह पिले 
पट्टीिे इरसाल. ते काय ताकास तूर लागून िेणार?  

 
सुिामनें द्वविारलें , ‘काय हो, आपलें  नावं काय?’ नूपुर उत्तरला, ‘माझ्या बारशापूवींि मािें 

आईबाप मेले. तेव्हा ंमािंें नावं ठेवायिें तसेंि राहून गेलें . बरें, तुमिें नावं काय?’ सुिामनें त्याच्यावर किी 
केली. तो म्हणाला, ‘रोज मला लोक इतकीं नावंें ठेवतात कीं त्यातंलें  कोणतें सागंावें ह्ािा मलाि र्ोटाळा 
पितो.’ 

 
िाद्वमनी सुिामिी बायको आहे हें नूपुरला ठाऊक नसतें. आपल्या बायकोबद्दल नूपुरच्या भावना 

काय आहेत हें सुिामलाद्वह समजावनू घ्यायिें होतें. अशा मनस्स्थतींत िोर्ािंा िंालेला मासलेवाईक संवाि 
वािण्यासारखा आहे. 

 
सुिाम : रंगीबेरंगी पाखंरू जातानंा द्विसलें  का एखािें? 
 
नूपुर : द्विटपाखंरंूसुद्धा नाहीं. 
 
सुिाम : काय थापा मारता ंहो? 
 
नूपुर : हं, हं, त्या गमतीबद्दल बोलता ंहोय? तें पाखंरंू म्हणजे अजब िीज आहे. 
 
सुिाम : कोण वसंुधरा का द्वतिी िासी? 
 
नूपुर : वसंुधरेबद्दल कशाला बोला? मोठ्या निींत बारमहा पाणी असायिेंि. मी त्या गावंगंगेबद्दल 

बोलतों; पोरसविाि आहे. पण अशी बाझजिी अन् ्टेल आहे. 
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सुिाम : (स्वगत) बाझजिी–्टेल–आमच्या पद्वतव्रतेनें कमाई तर खूप करून ठेवली आहे. 
 
गावगंुिाचं्या पािकळ बोलण्यािा असा इरसाल नमुना िुसरीकिे वािावयाला द्वमळणार नाहीं. 
 
स्वतःच्या स्त्रीबद्दल आधींि सुिामिा भयंकर संशय. त्यातं नूपुर आणखीनि तेल ओततो. तो 

सागंतो. ‘कपड्यालत्त्यातं ्ान्ोकी. बोलण्यातं एवढासा मोकळेपणा, नजरेंत एवढीशी लोभी द्वफरकी, 
जराशी हस्या िोळ्यािंी आद्वण िाबलेल्या ओठािंी, द्वनलाजरा लाजाळूपणा हीं द्विसलीं कीं हजार 
द्वहश्श्यानंीं द्वतथें लगीनगाठं सैल आहे अशी खूणगाठं बाधूंन ठेवा. नूपुरच्या ह्ा बोलण्यानें सुिामच्या अगिीं 
वमावर िाग बसले. शवेटीं, िाद्वमनीच्या भानगिी शोधून काढण्याच्या कामीं िोर्ानंींद्वह खटपटीस 
लागावयािें असा उभयतािंा करार ठरला. 

 
त्याप्रमाणें एक द्विवस नूपुर िाद्वमनीच्या र्रातं द्वशरला. द्वतिें िाद्वगन्यािंें विे त्याला माहीत होतें. 

तेव्हा ंत्या बाबतींत एका साधूिा द्वनरोप रे्ऊन आपण आलों आहोंत, अशी बेधिक थाप त्यानें द्वतला मारली. 
तेवढ्यातं िरवाजावर थाप वाजते, तेव्हा ं आपला नवरा बाहेरून आला असावा या समजुतीनें िाद्वमनी 
नूपुरला एका पेटा्यातं लपद्ववते आद्वण किी काढावयाला बाहेर जाते. 

 
त्या पेटा्यातं सुिाम आधींि लपून बसलेला असतो. त्यामुळें  नूपुर त्या पेटा्यातं द्वशरतािं िोरे्द्वह 

एकमेकािें कान पकिून परस्परावंर गुरगुरत त्या पेटा्यातूंन बाहेर पितात. ही र्टना कृद्वत्रम असली तरी 
रंगभमूीवर ती खूप रंगते आद्वण हंशा द्वपकतो. 

 
सुिाम : कसा आलास या र्रातं? 
 
नूपुर : तुमच्यासारखाि. 
 
सुिाम : पाजी मनुष्ट्या, मी द्वहिा नवरा आहें. 
 
नूपुर : पद्वत हा स्त्रीिा अलंकार म्हणतात म्हणून द्वतनें तुम्हालंा या पेटींत जपून ठेवलें  होतें वाटतें? 

काल संध्याकाळी द्वतिी तुमिी ओळखद्वह नव्हती अन् आज अगिीं नवरा-बायकोंिें नातें जोिून पार मोकळे!  
 
तेव्हा ंसुिामला वाटलें  कीं इतक्यातं आपण आपली खरी ओळख नूपुरला िेता ंकामा नये. आपण 

केवळ थट्टेंनें तसें बोललों अशी थाप मारून तो नूपुरला बाहेर कुठें तरी भेटायला सागंतो. 
 
नूपुर गेल्यावर िाद्वमनीिे तो असे वाभािे काढतो म्हणता ं‘यापुढें अष्टौप्रहर नखद्वशखान्त िोक्यावर 

बुरखा रे्ऊनि तुला झहिावें लागेल’ असें तो द्वतला फमाद्ववतो. 
 
िाद्वमनी : मेला स्वभावि भारी संशयी. परवा ंमाझ्या माहेरिा एक माणूस आला, तर त्यािा िेखील 

तुम्ही संशय रे्तलातं. आता ंत्यानें माझ्याकिे पाहून काणा िोळा केला म्हणून बरें. 
 
सुिाम : जो तो तुझ्याकिे पाहून असा काणा िोळा करतो म्हणून तर ही आटाआट. 
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आता ंनूपुर, सुिाम आद्वण िाद्वमनी ह्ा द्ववनोिी पात्रािंा साधंा गिक्यानंीं कंकण आद्वण झकद्वकणीशीं 
कसा जोिला आहे तें पाहा. कंकण हा राजपुत्रािा संरक्षक आद्वण एका लष्ट्करी पथकाच्या प्रमुखपिीं 
असलेला राजिरबारिा सरिार जो वृिंावन, त्याच्या काझलिी नामक बायकोिी झकद्वकणी ही िासी. 

 
ही झकद्वकणी मोठी ्टेल आद्वण नखरेल िासी असते. आपल्या मालद्वकणीप्रमाणें ्ान्ोकीिे कपिे 

आद्वण िागंले िागंले िाद्वगने अंगावर र्ालून आपण िोंहीकिे द्वमरवावें हें विे द्वतच्या िोक्यातं द्वशरलेलें  
असतें. द्वशवाय स्वतःिें लग्न जमद्ववण्याच्याद्वह ती नािातं असते. 

 
कंकण आद्वण नूपुर हे द्वतच्या मागावर असतात; पण नूपुरला ती पद्वहल्याि तिाख्याला सागंतें कीं, 

‘तुमिें न् मािंें मुळींि पटायिें नाही!’ तेव्हा ं नूपुर द्वतला म्हणतो कीं, ‘आता ं तरुणपणीं पटणार नाहीं 
किाद्वित्; पण म्हातारपणीं तर पटेल? तीन आद्वण सहािें द्वनजीव आंकिे ऐन ्द्वत्तशीच्या भरातं एकमेकािंी 
तोंिें पाहात नाहींत; पण साठी उलटून गेल्यानंतर तेि परस्परािें पके्क स्नेही होतात कीं नाहीं?’ 

 
एकिा ं नूपुर आद्वण कंकण ह्ा िोर्ािंीद्वह झकद्वकणीच्या र्रीं गाठं पिते अन् िोर्ािंीद्वह खूप 

खिाजंगी उिते. कंकण तरवार उपसतो अन् नूपुर झकद्वकणीच्या आि जाऊन िितो. 
 
नूपुर : बायकाचं्या मागें ििलेल्या वीरावर हत्यार िालवतोस?  
 
कंकर् : मग असा पुढें ये! 
 
नूपुर : पे्रमासाठीं प्रद्वतस्पधा म्हणजे तुझ्यासारख्या रेड्याबरोबर साठमारी नव्हे! सागं, तुझ्या अंगातं 

काय गुण आहेत ते झकद्वकणीला. 
 
कंकर् : झकद्वकणी, मी द्वपढीजात लढवय्या आहें. माझ्या एकाद्वह पूवुजानें लढाईंत कधीं मार्ार 

रे्तली नाहीं. 
 
नूपुर : एकाद्वह पूवुजाशीं द्वतला लग्न करायिें नाहीं. िरोबस्त बापापं्रमाणें जर प्रत्येक बेटा द्वनपजंू 

लागला, तर जगाच्या इद्वतहासातं नावंें बिलण्यापलीकिे काहंींि फेरफार करण्यािी जरूर राहणार नाहीं. 
 
कंकर् : लाथ मारीन द्वतथें पाणी काढीन अशी धमक आहे माझ्या अंगातं – 
 
नूपुर : हो, बायकोला लाथ मारून द्वतच्या िोळ्यातूंन पाणी काढशील 
 
शवेटीं, उभयतामंध्यें तिजोि होऊन पे्रमशास्त्रान्वयें झकद्वकणीिी पे्रमयािना करण्यािा त्या िोर्ािंा 

करार होतो. झकद्वकणीिा द्वनरोप रे्ण्यापूवी आपल्या वाढत्या वैभवािी बातमी सागंण्यासाठीं कंकण द्वतला 
एकातंातं नेतो त्या वळेीं नूपुरिा खरा स्वभाव प्रकट होतो. तो म्हणतो, ‘कंकण द्वहच्याशीं काय बोलणार आहे 
तें कळण्यासाठीं मी द्वहच्या पे्रमावरद्वह पाणी सोिायला तयार आहें.’ 
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त्यानंतर युवराजािा खून करण्यािा खोटा आळ भपूाळवर र्ालून ‘त्याला कारागृहातं र्ालावयािें 
कारस्थान’ वृन्िावन रितो. तसें िंालें  म्हणजे वसंुधरेला तळर्रातं कोंिून आपली पातकी इच््ा द्वतच्यावर 
लािता ं येईल अशी वृन्िावनािी कल्पना असते. ह्ा कारस्थानातं कंकण हा माफीिा साक्षीिार होणार 
असतो. वसंुधरेला तळर्रातं ठेवली म्हणजे द्वतच्यावर पहारा करण्यासाठीं एक स्त्री हवी असते. त्या कामीं 
सुिामिी बायको िाद्वमनी िागंली उपयोगी पिेल ह्ा दृष्टीनें कंकण सुिामच्या र्रीं जातो. त्याि वेळीं 
अष्टौप्रहर बुरखा पारं्रून झहिण्यािी द्वशक्षा सुिामनें आपल्या बायकोला फमावलेली असते.  

 
कंकणला तो प्रकार शुद्ध वेिगळपणािा वाटतो. तेव्हा ं द्वस्त्रया जात्याि कशा बिफैली असतात 

आद्वण त्यानंा पुरुषािंें वारेंसुद्धा ंकसें लागूं िेता ंकामा नये ह्ाबद्दलिें आपलें  तत्त्वज्ञान सुिाम त्याला पटवनू 
िेतो.  

 
‘मािंी बायको आरशातंल्या माझ्या प्रद्वतझबबाशजेारीं फाजील सलगीनें उभी राद्वहली तरी सुद्धा ंमला 

िुजाभाव वाटतो. कृपण लोकानंीं द्रव्य जद्वमनींत पुरण्याऐवजीं बायकानंाि द्वजवंतपणीं सुरद्वक्षत गािून 
ठेवण्यािी एखािी युस्क्त शोधून काढायला हवी होती. बायकािंा नटवपेणा फार वाईट. त्यानंीं िोक्याला 
सुवाद्वसक तेल लावणें, तर नव्यानें िोळ्यातं तेल र्ालून द्वतला जपलें  पाद्वहजे. बायकािंा वाकंिा भागं 
म्हणजे वाकंड्या मागाच्या अंिाजािी आखणीि!’ 

 
कंकणला आपल्या स्वरूपािा फारि गवु असतो. तो सुिामला सागंतो, ‘तुिंी बायको वाईट 

िालीिी आहे कीं नाहीं ह्ािी परीक्षा मी करतों. माझ्याकिे पाहून मला सुद्धा ंजी बाई बधणार नाहीं, ती 
पद्वतव्रता म्हणून खुशाल समजाव.े’ सुिाम त्या गोष्टीला तयार होतो. त्यािप्रमाणें झकद्वकणीवर पे्रम 
करण्यासाठीं कंकणला पे्रमशास्त्रािें अध्ययन करावयािें असतें. त्या बाबतींत त्याला एखािा शास्त्री-पदं्वित 
गाठूंन िेण्यािें सुिाम मान्य करतो. 

 
भपूाळच्या द्ववरुद्ध राजापुढें माफीिी साक्ष िेणें आद्वण झकद्वकणीच्या पुढें जाऊन द्वतिी पे्रमयािना 

करणें ह्ा िोन धड्यािंी उजळणी जेव्हा ं कंकण प्रत्यक्ष करंू लागतो तेव्हा ं त्याच्या िोक्यातं त्या िोन्ही 
धड्यािंी गमतीिार गित होते. राजापुढें गुिरे् मोिून त्याला ‘प्राणिात्या’ असें संबोधावयािें असतें अन् 
झकद्वकणीपुढें गुिर्ा मोिून द्वतला ‘प्राणेश्वरी’ म्हणावयािें असतें. पण त्या िोन्ही गोष्टींिी तालीम करीत 
असतानंा कंकण कसा गोंधळ करतों तें पाहा. 

 
“िोन्ही गुिरे् मोिून आद्वण िोन्ही हात जोिून हे प्राणेश्वरी झकवा प्राणिात्या, माझ्या र्ोर पे्रमामुळें  

माझ्या तोंिून शबिद्वह द्वनर्त नाहीं, या अपराधानें मी रातं्रद्विवस द्ववरहव्याकुळ होऊन आपली करुणा 
भाकतों. पुन्हा ंअसें अर्ोर पे्रम केलें  तर राजाद्वधराज, मला आपल्या हृियमंद्विरातं स्थळ िे.” गिक्याचं्या 
द्ववनोिी कल्पकतेिा हा सवोत्कृष्ट नमुना आहे. 

 
त्यािप्रमाणें झकद्वकणीिी शास्त्रोक्त पे्रमयािना करण्यासाठीं जेव्हा ं कंकण द्वतच्या र्रीं येतो तेव्हा ं

द्वतच्या रूपाच्या वणनुािे जे कपटे त्यानें द्वलहून बरोबर आणलेले असतात, त्यािंा अनुक्रम गिबिींत 
खालिा वर अन् वरिा खालीं होतो. त्यामुळें  फारि बहारीिा द्ववनोि द्वनमाण होतो. 
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कंकण आपल्या पे्रयसीला म्हणतो, ‘हे संुिरी, तुिंीं नखें भुगं्यासारखीं आहेत. िरण पोवळ्याप्रमाणें 
आहेत. कंबर हत्तीसारखी आहे. ्ाती झसहाप्रमाणें आहे. ओठािंी शोभा कोद्वकळेसारखी आहे. िंतािंी मजा 
धनुष्ट्याप्रमाणें. नाक गुलाबासारखे. िोळे द्वपकलेल्या तोंिल्यासारखे आहेत. इ॰ इ॰’ह्ा द्ववनोिातंद्वह 
गिक्यािंी स्वतंत्र प्रद्वतभा द्विसून येते. 

 
नूपुर हा बाणभट्टाच्या लाबंलिक संस्कृतप्रिुर समासाचं्या शलैीनें आपलें  पे्रम प्रकट करतो. ‘हे 

िारुगात्री, तुझ्या लद्वलत–मधु–मधुर–रूप–सौंियानें या िासानुिासािें मृिु–मृिुल–हृियोन्मीलन होऊन 
कोमल–सरसलीला–द्ववलासानंीं जगिारझवि सुगंधमकरंि–रस–द्वनमग्न िंाले आहे. हे कंबुकंद्वठ, 
ललना–ललाम भतू लद्वतकावद्वल–मृिुल–हृिये, मला ब्रह्मािं आठवतें. ब्रह्मािं पे्रमसोल्हद्वसत हद्वसत–
वृद्वत्तशून्य िंालें . पे्रमािें ब्रह्मािं द्ववलसून ब्रह्मािंािें पे्रम िंालें . इ॰’ तथाद्वप, नूपुरच्या ह्ा भारिस्त आद्वण 
सुसंस्कृत पे्रमापेक्षा ंझकद्वकणीला कंकणिें रानिािंगें पे्रमि अद्वधक आवितें. 

 
वृिंावनानें काझलिीला कोंिून ठेवलेलें  असतें. तेव्हा ंद्वतिी सुटका करण्यािा एखािा उपाय असला 

तर तो द्वविारण्यासाठीं झकद्वकणी िाद्वमनीकिे येते. िाद्वमनी आपल्या बुरखा झकद्वकणीच्या अंगावर र्ालून 
त्याबाबत ईश्वरािी सिामसलत द्वविारायला र्राबाहेर जाते. एवढ्यातं कंकण तेथें येतो. िाद्वमनी ही 
बििालीिी बायको आहे झकवा नाहीं यािी परीक्षा रे्ण्यािें त्यानें सुिामला अश्वासन द्विलेलें  असतें. 

 
कंकणला ठाऊक नसतें कीं, बुरखा पारं्रलेली स्त्री िाद्वमनी असून आपली पे्रयसी झकद्वकणी आहे. 

तो द्वतला िाद्वमनी समजून द्वतिी पे्रमयािना करतो; पण झकद्वकणी तोंिावरिा बुरखा काढून जेव्हा ं प्रकट 
होते, तेव्हा कंकणिी अशी काहंीं फटफद्वजती होते. िाद्वमनीिी परीक्षा पहाण्यासाठीं सुिामच्या 
सागंण्यावरून आपण हें सारें पे्रमािें नाटक करीत होतों असें समजावण्यािा कंकण खूप प्रयत्न करतो; पण 
झकद्वकणीिें समाधान होत नाहीं. शवेटीं, वृिंावनला न कळत काझलिीिी अन् ईश्वरािी भेट र्िवनू 
आणण्यािें कंकण जेव्हा ंविन िेतो तेव्हा ंझकद्वकणीिें समाधान होतें. झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी त्या कामासाठीं 
द्वनरू्न जातात. 

 
नूपुर ह्ा मंिळींच्या पातळीवर बाहेर द्वर्रट्या र्ालीत असतोि. ती मंिळी र्रातूंन बाहेर 

पिल्यानंतर तो आंत द्वशरतो. र्रातं आता ंकोणीि नसतें. िाद्वमनीिा तेथें पिलेला बुरखा पारं्रून तो तेथेंि 
बसतो. सुिाम र्रच्या भयुारातं आधींपासून लपून बसलेला असतो. तोद्वह बुरखा पारं्रून काहंीं वळेानें 
िाद्वमनी काय करते आहे हें पाहण्यास बाहेर येतो. बुरख्यातं बसलेली व्यस्क्त िाद्वमनी आहे असें समजून 
द्वतला फसवण्यासाठीं सुिाम आवाज बिलतो आद्वण आपण ईश्वर आहोंत अशी बतावणी करतो. नूपुरद्वह 
बुरख्या ं तून िाद्वमनीसारखा बायकी आवाज काढून त्या खोट्या ‘ईश्वरा’िें मोठ्या पे्रमानें स्वागत करतो. 
त्यामुळें  सुिामच्या अंगािा तीळपापि उितो. शवेटीं िोर्ेंद्वह एकमेकाचं्या तोंिावरिे बुरखे काढतात आद्वण 
वरमतात. येथपयंत नाटकािा िौथा अंक संपतो. 

 
या प्रवशेापासून ह्ा नाटकातंला गिक्यािंा द्ववनोि ढासळावयाला सुरुवात होते आद्वण पािंव्या 

अंकातंला ‘अस्ग्नद्विव्या’ िा प्रवशे तर अनुद्वित द्ववनोिािी अगिीं परमावद्वध होय. 
 
िाद्वगन्याचं्या प्राप्तीसाठीं िाद्वमनी ईश्वराला भेटावयाला जाते आद्वण रात्रभर र्राबाहेर जाते, हें 

सुिामच्या दृष्टीनें महत्पाप होय. तेव्हा ंसीतेप्रमाणें अग्नीत उिी टाकून आपलें  पाद्ववरय द्वसद्ध करण्यािें तो 
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द्वतला आव्हान िेतो. एवढेंि नव्हे, तर अंगणातं अस्ग्नकंुि पेटवनू तो द्वतला फरफर ओढीत तेथें आणतो. 
िाद्वमनी ओरिंू लागते. तेवढ्यातं एका बाजूनें कंकण येतो आद्वण िुस्या बाजूनें नूपुर आद्वण झकद्वकणी येतात. 
तेव्हा ं झकद्वकणीबाबत सुिामािीद्वह नजर साफ नाहीं ह्ा आरोपावरून त्यालाद्वह अस्ग्नद्विव्यािें आव्हान 
िाद्वमनी िेते. त्यावर िाद्वमनीबाबत कंकणिा आपल्याला संशय आल्यामुळें  त्यानेंद्वह अस्ग्नद्विव्य करावें असा 
झकद्वकणी आग्रह धरते. तेव्हा ंझकद्वकणी आद्वण सुिाम ह्ािंी काहंीं तरी भानगि असावी असें नूपुरनें सादं्वगतलें  
असल्यानें आपलें  पाद्ववरय द्वसद्ध करण्यासाठीं झकद्वकणीनें आगटींत उिी मारावी असा कंकण आग्रह धरतो. 

 
हें आगींत उिी मारण्यािें कारण आपल्या अंगावर शकेणार असें पाहतािं नूपुर तेथून द्वनसटंू 

लागतो; पण कंकण त्याला पकितो आद्वण ‘तुझ्यामुळें  ह्ा माझ्या सा्या भानगिी िंाल्या, म्हणून तंूद्वह 
आमच्याबरोबर आगींत उिी टाकली पाद्वहजेस’ असें म्हणून कंकण त्याला अस्ग्नकंुिापुढें आणून उभें करतो. 

 
आगींत उिी टाकण्याला कोणीि तयार नसतें. म्हणून एकामागून एक अशा क्रमानें आगींत उड्या 

मारायच्या, का सवांनी िोळे द्वमटून अस्ग्नकंुिातं एकिम उड्या टाकून जाळून घ्यायिें असल्या वायफळ 
ििेत ते बराि वेळ र्ालवतात. उिी टाकण्यापूवी मृत्यिूें भय वाटंू नये म्हणून एक वीररसािें ‘कद्ववत्व’ 
कंकण म्हणून िाखवतो. शवेटीं सारेजण िोळे द्वमटतात अन् जागच्या जागेवर पाय आपटून आगींत उड्या 
मारल्यािी बतावणी करतात. एवढेंि नव्हे, तर आपल्या सवांगाला िटके लागल्यािें सोंग करून सारे 
ओरिंू लागतात. 

 
नूपुर म्हणतो, ‘मी तोंिाकिून पेटलों रे’ कंकण द्वविारतो, ‘मग तंू हें बोलतोस कसें?’ नूपुर उत्तर 

िेतो, ‘मी पिद्वजभेनें बोलतों आहे रे.’ 
 
ह्ा प्रवशेातं शबिािंा द्वन कल्पनेिा पुष्ट्कळ द्ववनोि आहे, नाहीं असें नाहीं; पण तो सवु प्रवशे इतका 

कृद्वत्रम, गैरलागू आद्वण अनावश्यक आहे कीं तो प्रयोगातं गाळतात म्हणूनि या नाटकातंल्या द्ववनोिािी 
काहंीं तरी प्रद्वतष्ठा राहाते. पािं द्ववनोिी पात्रें रे्ऊन आद्वण त्याचं्यातं नाना त्हेच्या गुंतागुंती द्वनमाण करून 
तबबल सहा अंकभर हास्य द्वनमाण करण्यािा गिक्यानंीं या नाटकातं जो मोठा व्यहू रिला होता, तो 
शवेटपयंत काहंीं त्याचं्या आवाक्यातं राहंू शकला नाहीं. 

 
द्ववनोिाच्या दृष्टीनें पद्वहले तीन अंक उत्तमि आहेत, यातं काहंी शकंा नाहीं. पण मग पेटारे, भयुारें 

अन् बुरखे असल्या कृद्वत्रम आद्वण तकलािू भािंवलावर जेव्हां गिकरी द्ववनोिािे मजले एकावर एक 
िढवण्यािा प्रयत्न करंू लागतात तेव्हा ं त्याचं्या द्ववनोिािी स्स्थद्वत वाजवीपेक्षा ं उंि बाधंलेल्या 
मोहरममधल्या ताबुतासारखी होते. त्यािा तोलि सगळा िळमळंू लागतो. द्ववनोिािी मयािा सुटली कीं 
त्यानें हास्य द्वनमाण होण्याऐवजीं त्यािें हंसंू होतें, या मूलभतू द्वसद्धान्तािा गिक्यासंारख्या श्रेष्ठ िजाच्या 
द्ववनोिपदं्विताला या नाटकातं द्ववसर पिावा यािें नवल वाटतें. 

 
‘एकि प्याला’ हें गिक्यािंें अत्यंत लोकद्वप्रय आद्वण यशस्वी नाटक. एवढें पद्वरणामकारी शोकान्त 

नाटक मराठी भाषेंत िुसरें नाहीं. वस्तुतः, शोकान्त नाटकातं हास्याला फारसा वाव नसावा. पण 
कारुण्याच्या पुराबरोबर हास्यािीं कारंजीं उिवणें हें गिक्याचं्या प्रद्वतभेिें वैद्वशष्ट्ट्य होतें. तें पूवीच्या िोन्ही 
नाटकातं प्रकषानें प्रकट िंालेलें  आहे. ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकातंील द्ववनोि हा त्या नाटकातंील मुख्य द्ववषयाशीं 
सुसंबद्ध नाहीं. ती िुरुस्ती गिक्यानंीं आपल्या ‘पुण्यप्रभावा’ं त पुढें केली. द्वस्त्रयािंें पाद्ववरय आद्वण त्याचं्या 



 

अनुक्रम 

पाद्वतव्रत्यािा प्रभाव यावर नाटकाच्या मूळ कथानकािी उभारणी िंालेली आहे. तेव्हा ंत्यामधल्या द्ववनोिािी 
रिना त्याि अनुषंगानें करण्यात आलेली आहे. 

 
वस्तुतः ‘एकि प्याला’ ही काहंीं िारूच्या िुष्ट्पद्वरणामािी शोककथा नव्हे. ती मानवी स्वभावाच्या 

अद्वतरेकािी शोककथा आहे. िारूिा‘एकि प्याला’ रे्तला रे रे्तला कीं माणसािा ‘सुधाकर’ होऊन त्यािा 
सत्यानाश िंालाि पाद्वहजे, ह्ा गोष्टीवर स्वतः गिक्यािंा सुद्धा ंद्ववश्वास नसावा; नाहीं तर ‘एकि प्याला’ 
रे्ऊन िोन अंकाचं्या आंत त्याच्या मोहातूंन सहीसलामत सुटलेला भगीरथ त्यानंीं त्या नाटकातं द्वितारलाि 
नसता. 

 
िारूिा एकि झकवा अद्वधक प्याले रोज द्वनयद्वमतपणें रे्ऊन संसारातं सुखी, यशस्वी आद्वण 

िीर्ायुषी िंालेलीं अनेक माणसें जगातं िाखद्ववता ं येतील. पण काहंीं काहंीं माणसाचं्या स्वभावािी 
प्राकृद्वतक रिनाि अशी असते कीं, तीं अद्वतरेकाच्या पराकोटीला जाऊन पोहोंितात. अधेंमधें थाबंति 
नाहींत. मग तीं िारू द्वपवोंत नाहीं तर अमृत ढोसोत. शवेटीं त्या अद्वतरेकामुळेंि त्यािंा नाश होतो. 

 
सुधाकरािा नमुना त्यापंैकीं होता. आद्वण त्याच्या िुिैवानें त्याला बायकोद्वह अशी द्वमळाली होती कीं, 

द्वजच्या पाद्वतव्रत्याच्या कल्पनाद्वह पराकाष्ठेच्या अद्वतरेकी होत्या. पतीला व्यसनापासून मुक्त करण्यािा 
एकिादं्वह कधीं ती प्रयत्न करीत नाहीं. अशा अद्वतरेकी स्वभावाच्या िोन माणसािंी एकत्र सागंि बसल्यानंतर 
त्यािंा नाश न व्हावा तर िुसरें काय व्हावें? पण ही ििा ह्ा द्वठकाणीं अप्रस्तुत आहे. िारू द्वपणें द्वनराळें  
आद्वण िारूबाजी (alchoholism) द्वनराळी. वैद्यकीय दृष्ट्ट्या तो एक रोगि समजला जातो. ‘एकि प्याला’ं 
त िारूबाजीिे िुष्ट्पद्वरणाम िशदु्ववणें हा गिक्यािंा उदे्दश होता आद्वण त्या दृष्टीनेंि त्यानंीं मुख्य पात्रािंी 
कल्पना आद्वण योजना केलेली आहे. 

 
‘पुण्यप्रभावा’ प्रमाणें ह्ा नाटकातंला द्ववनोिद्वह त्यातंील मुख्य द्ववषयाशीं संबद्ध असाि आहे. 

सुधाकरािी वद्वकलीिी सनि मुन्सफानंीं सहा मद्वहन्यासंाठीं रद्द केल्यानंतर त्याला त्या अपमानाच्या 
जािंण्या असह् होतात. त्या िुःखािा द्ववसर पिावा म्हणून त्यािा कारकून तळीराम त्याला िारूिा ‘एकि 
प्याला’ िेतो. तेथून सुधाकराच्या अधःपाताला प्रारंभ होतो. साराशं, सुधाकराला िारूच्या व्यसनातं 
गुंतवायला तळीराम हाि कारणीभतू िंालेला आहे. 

 
तळीराम हा काहंीं नुसताि िारू द्वपणारा नसतो. तो अट्टल िारूबाज असतो. तो त्या व्यसनाच्या 

‘तळीं’ इतका खोल गेलेला असतो कीं त्यातूंन त्यािी सुटका होणें सवुस्वी अशक्यि असतें. ही त्यािी 
अवस्था लक्षातं रे्तली म्हणजे मग त्याच्या स्वभावािें रहस्य उमगतें. समाजातं िारू हें अत्यंत झनद्य आद्वण 
भयंकर व्यसन समजलें  जावें ह्ािी तळीरामाला साहद्वजकि िीि असते. म्हणून िारूबाबत सामान्यतः 
समाजातं जे गैरसमज पसरलेले आहेत, ते िूर करून िारू द्वपण्याला समाजातं प्रद्वतष्ठा प्राप्त व्हावी ह्ाच्या 
प्रयत्नातं तो असतो. 

 
ह्ा दृष्टीनें कोणीद्वह िागंला मनुष्ट्य नव्यानें आपल्या पंथातं आला तर त्याला तो हवाि असतो. 

म्हणजे भगीरथाला झकवा सुधाकराला िारू द्वपण्यािा त्यानें जो नाि लावला, तो काहंीं त्यािंा नाश 
करण्याच्या िुष्ट हेतूनें नव्हे, हें यावरून लक्षातं येईल. व्यसनी माणूस स्वतःच्या व्यसनािें समथुन करण्यािा 
जो हास्यास्पि प्रयत्न करतो त्या द्ववरोधाभासावर तळीरामािा द्ववनोि आधारलेला आहे. 



 

अनुक्रम 

तळीराम िारू द्वपण्यािें समथुन जें करतो तें मोठें मासलेवाईक आहे. तो म्हणतो, “म्हणे िारू 
एकिा ं रे्तली म्हणजे ती सुटत नाहीं. पण तेवढ्यानें िारू वाईट कशी ठरते? द्ववश्वद्ववद्यालयािी एकिा ं
पिवी द्वमळवली म्हणजे ती जन्मािी द्विकटते. एकिा ं नुसती माळ र्ातली कीं बायको कायमिी द्वबलगते. 
मग पिवीला न् बायकोला जर लोक वाईट समजत नाहींत तर िारूलाि तेवढें लोक वाईट का ं
समजतात? पे्रमािे िुष्ट्पद्वरणाम तर िारूपेक्षा ंवाईट असून सुद्धा ंपे्रमाला जगातं भाव आला आहे! पे्रमातं राजा 
सुद्धा ंगुलाम होतो. पण मद्विरेंत गुलामाला आपण राजा आहोंत असें वाटतें. पे्रमामुळें  काहंीं सुिेनासें होतें. 
तर मद्विरेमुळें  कल्पनाशस्क्त अद्वनवार वाढते. लोक म्हणतात, मद्यपान हें अनीद्वतकारक आहे. साफ खोटें. 
मद्यपान नीद्वतमते्तला फार पोषक आहे. मद्यपी कधीं खोटें बोलत नाहीं. कारण खोटें रिून त्याला सागंतािं 
येत नाहीं. तो कधीं कोणािा द्ववश्वासर्ात करीत नाहीं. कारण त्यावर कोणी द्ववश्वास ठेवीत नाहीं. िोरीच्या 
बाबतींत तर तो अजाण असतो. एकािी लहानशी गोष्टसुद्धा ं त्याला िुस्याजवळून िोरून ठेवता ं येत 
नाहीं.” 

 
त्यावर भगीरथ तळीरामाला द्वविारतो, “िारू जर इतकी िागंली आहे असें तुम्ही म्हणतां, तर मग 

द्वतिी जगातं एवढी झनिा का ंहोते? ” 
 
त्याला तळीराम उत्तर िेतो कीं, “मद्यपान हें बहुताशंीं हलक्या लोकाचं्या हातीं गेल्यामुळें  संभाद्ववत 

समाजाकिून त्यािी हेटाळणी होत असते, ती बिं व्हावी आद्वण मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावें, 
एवढ्यासाठीं सवु धमाच्या, सवु जातींच्या आद्वण पोटजातींच्या िारू द्वपण्या्यािंें एक ‘आयु मद्विरा मंिळ’ 
काढण्यािें आपण ठरद्ववलेलें  आहे.” 

 
िारू द्वपण्याच्या बाबतींत समाजातं केवढें ढोंग माजलेलें  असतें, त्यािें आद्ववष्ट्करण करण्यासाठीं 

गिक्यानंीं ‘आयु मद्विरा मंिाळा’ िी योजना केलेली आहे. खेरीज द्वकत्येक राजकीय आद्वण सामाद्वजक 
ढोंगािंीद्वह बभेंरी प्रसंगोपात्त ह्ा मंिळातंील सभासिाचं्या संभाषणातूंन मोठ्या कौशल्यानें त्यानंीं 
वाजद्ववलेली आहे. या मंिळाच्या नावंाबद्दल आद्वण उदे्दशाबद्दल, तळीरामानें जें टािंण केलेलें  आहे त्यातंला 
उपरोध आद्वण उपहास अद्वतशय मार्ममक आहे. 

 
“मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावें एवढ्यासाठीं संस्थेच्या नावंातं ‘आयु’ हा शबि 

र्ालण्यातं आलेला आहे. मंिळािा प्रत्येक सभासि रोज िारू द्वपणारा आद्वण आपण िारू द्वपतों हें 
िारिौर्ातं बोलून िाखद्ववणारा असा पाद्वहजे. मासंाहाराला हें मंिळ उते्तजन िेतें. सािेआठाला िारूिीं 
िुकानें बिं होतात, तो कायिा मोिून सरास अहोरात्र तीं िुकानें उर्िीं ठेवावींत एवढ्यासाठीं हें मंिळ 
सरकारला सारख्या द्ववनवण्या करीत राहणार. द्वबनवासािी प्यायिी िारू शोधून काढण्यासाठीं हें मंिळ 
द्वशष्ट्यवृत्त्या िेऊन द्ववद्यार्थयांना परिेशीं पाठवणार. प्रत्येक सभासिानें नवीन सभासि द्वमळवनू मद्यपानािा 
जारीनें प्रसार करावयाला हवा. त्याप्रमाणें व्यसनें सोिण्यािें आजकाल समाजातं जें खूळ बोकाळलें  आहे; 
कोणी िहा सोितो, कोणी द्वविा सोितो; त्या खुळाला या मंिळानें आळा र्ातला पाद्वहजें.” हा द्ववनोि 
वाितानंा कोल्हटकराचं्या ‘िोराचं्या संमेलना’ िी आठवण होणें अपद्वरहायु आहे. 

 
‘आयु मद्विरा मंिळा’ िा सभासि िंाल्यानंतर सुधाकर राजरोसपणें जाऊन तेथें िारू द्वपऊं 

लागतो, तसा त्या मंिळािा मूळिा द्ववनोिी रंग पालटून त्याला द्वनव्वळ िारूबाजाच्या अड्डयािें स्वरूप प्राप्त 
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होतें, आद्वण त्यातंली गंमत द्वनरू्न जाते. ‘मंिळा’ च्या बठैकीिे हे प्रवशे गिक्यानंीं फारि संयमानें 
रंगवायला पाद्वहजे होते पण तो द्वववके काहंीं त्यानंा राद्वहला नाहीं. 

 
सुधाकराच्या व्यसनािा जसा जसा अद्वतरेक होऊं लागला, तसतसा ‘आयु मद्विरा मंिळा’ च्या 

द्ववनोिािाद्वह अद्वतरेक होत िालला. िारू हा द्ववषय पुष्ट्कळिा ंबाजूला राहून सुधारक–िुधारक, जहाल–
मवाळ, सभा–संमेलनें–ठराव ह्ािंीि टर ह्ा मंिळाच्या पे्रवशातूंन होऊं लागली. अथात्, हा द्ववनोि आद्वण 
उपहास अद्वतशय ममुभेिक आहे ह्ातं संशय नाहीं. पण त्यािी ह्ा नाटकातं एवढी आवश्यकता होती असें 
वाटत नाहीं. 

 
शास्त्रीबुवा आद्वण खुिाबक्ष ह्ाचं्या स्वभाव–द्ववसंगतीिा हा प्राद्वतद्वनद्वधक नमुना बर्ा : 
 
शास्त्री : सुधारणेिें नावं सागंून उद्या ं तुम्ही जर अपेयपान करंू लागलातं, अभ्य-भक्षण करंू 

लागलातं, सुधारक म्हणून मासंाहार करंू लागलातं-खुिाबक्ष, आज मटन िागंलं द्वशजलं आहे नाहीं? – 
तुम्ही जर खाण्याद्वपण्यािा ताळ सोिंू लागलातं-तर तें आम्हा ंजुन्या लोकानंा कधीं खपायिें नाहीं. मासंाहार 
आम्हालंा कधीं खपायिा नाहीं. अरे हुसेन, आणखी थोिं मटण आण. आगरकरािंा द्वतटकारा येतो तो या 
कारणानें. द्वटळकाबंद्दल आम्हालंा आिर वाटतो तो या करणामुळें– 

 
सोन्याबापू : मग द्वटळकाचं्या गीतारहस्याबद्दल एवढी आरिाओरि कां? 
 
खुदाबक्ष : त्याि ं कारण असं. एरव्हीं द्वटळकाबंद्दल आम्हालंा आिर आहे. पण गीतारहस्यातं 

द्वटळकानंीं श्रीमंत शकंरािायांना ्ेिलें  आहे. त्यानंीं आयुधमाच्या ऐन गड्डड्याला हात र्ातला आहे. 
सनातन धमािी ही हानी आहे– 

 
शास्त्री : भले शाबास-खुिाबक्ष, आज तंू सनातन आयुधमािी बाजू राखलीस. (त्याला द्वमठी मारतो. 

आद्वण पगड्यािंी अिलाबिला करतो.) 
 
अद्वतद्वरक्त िारूबाजीनें तळीराम आसन्नमरण होतो. तेव्हा ंत्यािी प्रकृद्वत तपासायला शास्त्रीबुवा एका 

वैद्याला रे्ऊन येतात आद्वण सोन्याबापू एका िॉक्टरला आणतात. िोरे्द्वह नावंािेि वैद्य अन् िॉक्टर 
असतात. तथाद्वप िोर्ाचं्याद्वह संभाषणातूंन वैद्य आद्वण िॉक्टर ह्ाचं्या व्यवसायामधील काहंीं िोषािंी 
िागंलीि रेविी उिवण्यातं आलेली आहे. 

 
वैद्यानंीं आपल्या पोतिींतून द्वनरद्वनराळीं भस्में जेव्हा बाहेर काढलीं तेव्हा ं ‘एका िेहािें भस्म 

करण्यासाठीं एवढीं भस्मे’ असे उद गार काढून तळीराम िॉक्टरला द्वविारतो, ‘काय हो िॉक्टर, वैद्यावर 
नाहीं का औषध?’ त्यानंतरिा संवाि फारि बहारीिा आहे. 

 
वैद्य : असं म्हणू ंनये. वैद्य हाि रोग्यािा खरा द्वजवलग द्वमत्र. 
 
तळीराम : एरव्ही, रोग्याच्या द्वजवाशीं इतकी लगट कोण करणार? 
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डॉक्टर : वैद्याच्या औषधानें कुठें रोग बरे होतात? बापानें औषध घ्यावें तेव्हा ंमुलाच्या द्वपढीला गुण. 
 
वैद्य : तरी पुष्ट्कळ आहे. वैद्याच्या औषधानें मुलगा द्वजवतं तरी राहातो-िॉक्टराच्या बाबतींत बाप 

औषधानें मरायिा अन् मुलगा द्वबलाचं्या हप्त्यानंीं– 
 
डॉक्टर : राहंू द्या. आमच्या औषधानें अवघ्या तीन द्विवसातं रोग्याच्या स्स्थतींत जमीन अस्मानािें 

अंतर पितें. 
 
वैद्य : म्हणजे, जो रोगी जद्वमनीवर असतो तो तीन द्विवसातं अस्मानातं जातो असेंि ना?  
 
तेव्हा ं तळीराम त्यानंा सागंतो, अरे, ‘असें आपापसातं भािूंन जर तुम्ही एकमेकािंा जीव रे्ऊं 

लागलातं, तर मग मािंा जीव कोण रे्ईल?’ त्यानंतर िॉक्टर आद्वण वैद्य िोरे्द्वह एकिम तळीरामािी 
प्रकृद्वत तपासूं लागतात. िोर्ािंेंद्वह द्वनिान परस्परद्ववरोधी. एक म्हणतो, ‘नािी फार मंि िालते’ िुसरा 
म्हणतो, ‘नािी फार जलि िालते. ‘तापानं अंगाला हात लाववत नाहीं.’ एक म्हणतो, ‘रोग प्रयत्नसाध्य 
आहे. जीव गेला तरी रोगी मरायिा नाहीं.’ िुसरा म्हणतो, ‘रोग अगिीं असाध्य आहे. तीन द्विवसातं 
रोग्यािा मुििा पािून िाखवतों.’ 

 
तळीराम शास्त्रीबुवानंा द्वविारतो, ‘यापंैकी एकट्याच्या हातून मी मरण्याजोगा नव्हतों, म्हणून का या 

िोर्ानंा एकिम आणलंत? शवेटीं तळीराम िोर्ानंाद्वह हाकलून िेतो. आद्वण म्हणतो, ‘काय नद्वशबािा खेळ 
आहे पहा. औषधासाठीं िारू प्यायला सुरुवात केली, तों िारूसाठीं औषध द्वपण्यावर मजल येऊन ठेपली.’ 

 
हा सवु प्रवशे द्ववलक्षण हास्यकारक आहे. पण त्यािी पाश्वुभदू्वम इतकी भीषण आहे, कीं मुक्त मनानें 

त्यािी मौज मुळीं उपभोगतािं येत नाहीं. एकाद्या खेळकर वातावरणाच्या नाटकातं हा द्ववनोि कमालीिा 
रंगला असता. िुसरी गोष्ट अशी कीं, वैद्य आद्वण िॉक्टरानें रोग्याला एकाि वेळीं तपासण्यािी ही कल्पना 
गिक्यािंी स्वतःिी नाहीं. ती त्यानंीं मलेरी याच्या ‘लामूर मेिेद्वसन’ (पे्रम हाि खरा वैद्य) ह्ा नाटकातूंन 
(अंक २, प्रवेश ४) रे्तलेली आहे. 

 
तळीरामाच्या मृत्यिूा शवेटिा प्रवशे ‘पुण्यप्रभावा’ं तील ‘अस्ग्नद्विव्या’ च्या प्रवशेाप्रमाणेंि कमालीिा 

कृद्वत्रम आद्वण अनावश्यक म्हणून गाळण्यातं येतो. तथाद्वप, ह्ा प्रवशेातंील काहंीं गंमती रंगभमूीवर 
पाहण्यासारख्या नसल्या तरी वािण्यासारख्या आहेत. 

 
आपलें  मरण जवळ आलेलें  पाहून तळीराम आपल्या सोबत्यानंा सागंतो, ‘मरतानंा मला थोिीशी 

िारू पाजा. तुळशीपत्राऐवजीं तोंिावर एक बूि ठेवा. म्हणजे ठसका लागला तरी तोंिातंली िारू सािंणार 
नाहीं. भगीरथाला सागंा, तळीराम अखेर िारू द्वपता ंद्वपता ंमेला. मी मेल्यावर माझ्या स्मरणाथु माझ्या र्रातं 
‘तद्वळराम मोफत मद्यालय’ उर्िून आल्यागेल्यानंा, गोरगद्वरबानंा, गोब्राह्मणानंा फुकट िारू पाजा. 
द्ववद्यार्थयांना द्वनम्मे िरानें द्ववका. माझ्या वषशु्राद्धाच्या द्विवशीं एकाद्या सत्पात्र ब्राह्मणाला सिकून िारू 
पाजा.’ असें म्हणून तो शवेटीं ‘एकि प्याला’ रे्तो आद्वण प्राण सोितो. 
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तळीरामाच्या मृत्यनंूतर त्यािे सोबती द्वतथेंि िारू पीत पीत िुःखप्रिशनुाथु सभा भरवनू स्मारकािी 
योजना आंखतात. ह्ा सभेंतलीं भाषणें मोठीं मासलेवाईक आहेत. द्वनरद्वनराळ्या मंिळींिे हे उद गार बर्ा : 

 
“अरेरे, िारूच्या या द्वजवतं गुत्त्यािे एकिम सािेआठ वाजले. मद्विरेिा खरा कैवारी मेला. आयु 

मद्विरा मंिळािा आयुआुधार तुटला. मद्विरे, मद्विरे, तुिंी धंुिी उतरली. खरा महात्मा िारूबाज आज 
आम्हालंा सोिून गेला. द्वपतानंा त्यानें कधीं द्विवस पाद्वहला नाहीं कीं रात्र पाद्वहली नाहीं. तपस्वीि तो. ‘बोले 
तैसा िाले, त्यािीं वंिावीं पाउलें .’ बारा वषें अिखळत बोलला, आद्वण अिखळत िालला.” 

 
तळीरामािी पे्रतयात्रा कशी काढावी याबद्दल सभेंत भािंणें सुरू होतात. तेव्हा ं खुिाबक्ष म्हणतो, 

‘भािूंन सभेंत बखेिा र्ालायला ही का िेशातंल्या िोन्ही पक्षामंधल्या द्वविानािंी सभा आहे?’ पुढें तळीराम 
स्मारक फंि कद्वमटी स्थापन करून वगुणीच्या आकड्यािंी मागणी करण्यातं येते. तेव्हा ंसारेजण आंबट 
िेहरे करतात. त्यावर शास्त्रीबुवा म्हणतात, ‘आजवर कोणत्या स्मारक सभेनें आंकिे वसूल करून स्मारक 
केल्यािें कोणाच्या स्मरणातं आहे? त्या वेळेपुरते हे िशनुी आंकिे टाकायिे असतात. पुढं सवांनाि त्या 
आंकड्यासंकट स्मारकािाद्वह द्ववसर पित जातो.’ 

 
हा सवु द्ववनोि एकाद्या द्वनबधंातं वा गोष्टींत िागंला शोभनू द्विसंला असता. पण नाटकातं इतका 

बारकाव्यानें द्वकसून काढलेला द्ववनोि कंटाळवाणा होतो. आद्वण शोकान्त नाटकामंध्यें अन् त्याहूंनद्वह त्यातंलें  
करुण नाट्य आपल्या भीषण द्वनयतीकिे िंपाट्यानें धावंत िाललें  असतानंा हा द्ववनोि अत्यंत रसभगं 
करणारा वाटतो. 

 
तळीरामािी बायको गीत ही झसधूिी नेमकी उलटी बाजू आहे. ‘असे पद्वत िेवद्वि ललनानंा’ हें 

नव्याबद्दलिें झसधूिें तत्त्वज्ञान, तर ‘असले नवरे काय जाळायिे आहेत? हे म्हणे िेव! या िेवािंी 
द्वनत्यनेमानें खेटरानंीं पूजा करावयाला हवी. हे हो कसले िेव? शेंिूर कमी िेव, द्वनव्वळ िगिधोंिे! नवरा 
िारू द्वपऊन र्रीं आला तर खुशाल त्याला िाव्यािोरखंिानं गोठ्यातं नेऊन बाधंीत जा. नवरा म्हणे 
िेवासारखा. अशानं तर नवरेपणािे िेव्हारे माजले. िारू द्वपतो तो कसला हो नवरा? माणसातं िेखील जमा 
व्हायिी नाहीं त्यािी.’ हें गीतेिें त्या तत्त्वज्ञानावरील भाष्ट्य! 

 
गीता ही नव्यानंा िेव मानावयाला तर तयार नाहींि, पण खुद्द िेवाच्या िेवपणािी िेखील द्वतला 

खात्री वाटत नाहीं. ती म्हणते, ‘तो िेव मेला ििी मारून कुठं बसला आहे, का िारूद्वबरूि प्यायला आहे–
िेवानेंि मुळीं आताशंा लाज सोिल्यासारखी द्विसते!’ 

 
िारूबाज नव्याच्या त्रासानें आद्वण ्ळानें वैतागून गेलेल्या गीतेिी ही िंणिंणीत भाषा आद्वण हा 

द्वििखोर स्वभाव पाहून पे्रक्षकानंा हंसंू आल्यावािंून रहात नाहीं. तथाद्वप, तो काहंीं केवळ द्ववनोि नव्हे. 
उलट, स्वतःच्या कपाळावरिें कंुकू पुसून ती जेव्हा ं तळीरामाला सागंते कीं, ‘हें एकिािं ं घ्या अन् त्या 
कलालाच्या कपाळाला लावनू घ्या शवेटिा र्ोट बायकोच्या आद्वण संसाराच्या नावंानें; म्हणजे तुम्ही 
सुटलातं आद्वण मी सुटलें .’ त्यावळेीं पे्रक्षकाचं्या काळजाला पीळ पिल्याखेरीज रहात नाहीं. 

 
‘एकि प्याला’ नाटकाच्या एका प्राध्यापक टीकाकारानें तळीराम हा खलपुरुष आहे झकवा काय, 

असा एक वाि उपस्स्थत केला आहे. गिक्यानंीं ‘खलपुरुष’ म्हणून त्यािी योजना केलेली नाहीं हें त्यानंा 
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मान्य आहे. तरी िेखील, सुधाकरला िारूच्या भयंकर व्यसनातं बुिवनू त्यािा सवुस्वी नाश करण्यािी 
कामद्वगरी तळीरामनें हेतुपुरस्सर केली आहे, असा सिर टीकाकारािा तळीरामावर आके्षप आहे. तळीराम 
हा सद गुणद्रोही आहे, जन्मजात हलकट आहे, मनुष्ट्यिेष्टा आहे; परपीिनासक्त आहे, अकारणवैरिारुण 
आहे, एवढेंि नव्हे तर ‘ते के न जानीमहे’ ह्ा कोटींतला एक नरराक्षस आहे, असें ह्ा प्राध्यापक मजकुरािंें 
तळीरामाबद्दलिें द्वनिान आहे. 

 
‘या र्रातं तुमिी काय झकमत आहे?’, ‘हें र्र रामलालि ंआहे’, ‘पद्माकर तुमिा खिु िालवतो’, 

‘तुमिी सनि गेली त्यावेळीं रामलालनं बाईसाहेबानंा द्वमठी मारली’ असें सागंून तळीराम झसधूबद्दल 
सुधाकरािें मन कलुद्वषत करण्यािा प्रयत्न करतो, हें जरी खरें असलें  तरी त्यामुळें  काहंीं तळीराम खलपुरुष 
आद्वण मानव-राक्षस ठरंू शकत नाहीं. कारण हें सवु तळीराम िारू द्वपऊन बोलतो आद्वण तें ऐकत असतानंा 
सुधाकरद्वह िागंला प्यालेला असतो. िारू द्वपऊन बेहोष िंालेल्या माणसानंा कोणत्याि गोष्टीिें पाद्ववरय 
कसें वाटत नाहीं आद्वण त्या धंुिींत तीं वाटेल ती गद्वलच्् बिबि कशी करतात एवढाि तकु फार िंालें  तर 
ह्ावरून द्वनरंू् शकतो. खलपुरुष होण्यास िारूबाज हा सवुथैव अपात्र असतों हें काय प्राध्यापकासंारख्यानंा 
कोणी सागंावयास पाद्वहजे? 

 
तळीराम हा मूळिा मोठा हुषार आद्वण द्वहमती माणूस होता. पण अद्वतद्वरक्त िारूबाजीमुळें  त्याच्या 

उपजत गुणािंा द्वन कतुृत्वािा अधःपात होऊन अशा माणसाचं्या अंगीं सवुसामान्यपणें जे िुगुणु आढळतात, 
ते सवु त्याच्या द्वठकाणीं एकद्वत्रत िंाले होते. त्यामुळें  त्यािें व्यस्क्तमत्व द्वतरस्करणीय वाटतें हें खरें; पण 
त्याच्याबद्दल द्वतरस्कार उत्पन्न व्हावा म्हणून काहंीं गिक्यानंीं या नाटकातं त्यािी योजना केलेली नाहीं. 
िारूिें व्यसन काहंीं सुटत नाहीं अन् तरी िेखील लोकानंीं आपल्याला प्रद्वतद्वष्ठत म्हणावें हा जो 
िारूबाजाचं्या व्यस्क्तमत्त्वातं पुष्ट्कळिा ंहास्यकारक संर्ष ुउत्पन्न होतो, त्यािें द्ववनोिी द्वित्रण गिक्यानंीं 
तळीरामाच्या िारा या नाटकातं केलेलें  आहे. म्हणून तळीराम हें हास्यद्वनर्ममद्वत करण्याच्या उदे्दशानेंि 
संकस्ल्पलेलें  द्ववनोिी पात्र आहे असाि शवेटीं द्वनष्ट्कषु काढावा लागतो. 

 
मृत्यपूूवी अवर्ें अधा तास आधीं पुरें केलेलें  गिक्यािंें ‘भावबधंन’ हें तर बोलून िालून खेळकर 

आनंिपयुवसायी नाटक आहे. ‘त्यातंील द्ववपुल हास्यरस हजारों पे्रक्षकानंा हंसवनू त्याचं्या मुरकंुड्या 
वळवील’ असा द्वनवाळा तात्यासाहेब कोल्हटकरानंीं त्या नाटकाच्या प्रस्तावनेंत िेऊन ठेवलेला आहे. या 
नाटकातं मनोहर, मालती, धनेश्वर आद्वण र्नश्याम हीं संपूणतुया गंभीर पात्रें आहेत. धंुद्विराज हा आपल्या 
भिभड्या आद्वण बिबड्या स्वभावामुळें  प्रारंभीं हास्यरस द्वनमाण करतो खरा. पण त्यािा उपयोग 
वात्सल्यािा द्वन कारुण्यािा पद्वरपोष करण्यासाठींि गिक्यानंीं केला आहे. 

 
लद्वतका आद्वण प्रभाकर हे परस्परावंर अनुरक्त िंालेले तरुण आद्वण आनंिी पे्रद्वमक. कसलाद्वह 

आिपििा न ठेवता ं तीं मनमोकळेपणानें बोलतात. प्रभाकर कोद्वटबाज आद्वण लद्वतका फटकळ. त्यामुळें  
िोर्ाचं्याद्वह बोलण्यानें मुबलक द्ववनोि द्वपकतो. तथाद्वप, केवळ हास्यद्वनर्ममतीसाठीं म्हणून गिक्यानंी 
महेश्वर उफु कामण्णा, इंिू, झबिू आद्वण मोरू हीं िार द्ववनोिी पात्रें द्वनमाण केलेलीं आहेत. महेश्वर हा त्यािंा 
म्होरक्या. ‘या कपटनाटकातं िागंला उपयोग करून रे्ण्यासाठींि महेश्वर या द्ववनोिी पात्रािी मी योजना 
केली आहे’ असें र्नश्यामच्या मुखातूंन गिक्यानंीं स्पष्टपणें सादं्वगतलें  आहे. 
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(अंक १ : प्रवेश ४). 
 
स्वतःच्या गावंीं महेश्वरिें कोठें लग्नि जमत नाहीं. तसें म्हटलें  तर त्याला र्र आहे. िार आहे. 

स्वतः तो आहे. त्याच्या पद्वत्रका आहेत. पण त्याच्या लग्नाला मात्र द्वठकाणा नसतो. म्हणून आपलें  लग्न 
जमद्ववण्यासाठीं तो आपला द्वजगरिोस्त जो र्नश्याम त्याच्याकिे मोठ्या आशनेें येतो. पत्र पाठवनू 
र्नश्यामनेंि मुळीं त्याला बोलावनू रे्तलेलें  असतें. भेटताकं्षणींि र्नश्यामच्या गळ्यातं हात र्ालून तो 
मोठ्या अजीजीनें म्हणतो, ‘द्वमत्रा, या संकटातं मला हात िे. आद्वण एकाद्या तरुणीिा हात माझ्या हातातं िे.’ 

 
‘वडे्याच्या बाजारा’ंतील बाळाभाऊिी ्ाप महेश्वरवर पिलेली द्विसते. पे्रयसीच्या प्राप्तीसाठीं 

वाटेल तीं पातकें  करण्यािी महेश्वरािी तयारी असते. तो र्नश्यामला म्हणतो, ‘पे्रमाच्या सृष्टींत कसलें  
आलें  आहे पाप? पे्रम सिासवुकाळ पद्ववत्र असतें. प्रणयी पुरुषानंीं कोणतीं पापें करायिीं बाकीं ठेवलीं 
आहेत? सागं, मी मकरंिाप्रमाणें वषेातंर करंू, शर्मवलकाप्रमाणें िोरी करंू, का िुष्ट्यंताप्रमाणें मृगबाद्वलकािंा 
खाटीक बनंू? का बागेंत बसून भुगेंमाश्या मारंू?’ 

 
र्नश्यामला महेश्वरािी िोन कामामंध्यें मित हवी असते. पद्वहलें  काम, त्याच्या मितीनें 

धंुद्विराजाला िोरीच्या गुन्ह्ातं गुंतवण्यािी त्यािी इच््ा असते. आद्वण िुसरें काम–धनेश्वराच्या र्रातूंन 
खोटे िस्तऐवज िोरण्यािें काम महेश्वराकिून त्याला करावावयािें असतें. तेवढ्यासाठीं ‘लद्वतकेशीं तुिंें 
लग्न लावनू िेतों.’ असें मधािें बोट त्याच्या तोंिाला लावनू र्नश्याम त्याला कानिी गवयािें सोंग िेतो 
आद्वण धनेश्वराच्या र्रातं ठेवतो. स्वतःिें लग्न जमद्ववण्याच्या द्वनद्वमत्तानें का होईना, पण धंुद्विराजासारख्या 
िेवमाणसाला िोरीच्या गुन्ह्ातं अिकवण्याला आद्वण धनेश्वराच्या र्रातूंन त्यािे िस्तऐवज िोरण्याला 
महेश्वरासारख्या द्ववनोिी पात्रानें प्रवृत्त होणें ही गोष्ट त्याच्या द्ववनोिी स्वभावािी हानी करणारी आहे. द्ववनोिी 
पात्रािा अशा कामासाठीं उपयोग करणें उद्वित नाहीं. 

 
लद्वतकेिे आपण फाजील लाि केले आद्वण द्वतला इंग्रजी द्वशक्षण द्विलें  म्हणून ती एवढी उच््ंृखल 

िंाली आद्वण आपलें  ऐकेनाशी िंाली एवढ्यासाठीं धनेश्वरानें द्वतिी र्रातं नाकेबंिी करावयािें ठरद्ववलें . 
बाहेरच्या जगाशीं लद्वतकेिा संबंध तोिण्यासाठीं आद्वण र्रातं धार्ममक वातावरण द्वनमाण करण्यासाठीं 
मराठी भाद्वषकािंी–पुस्तकािंी र्रातूंन हाकलपट्टी करण्यािा त्यानंीं द्वनधार केला. त्यािा फायिा लद्वतकेिा 
द्वप्रयकर प्रभाकर हा ‘महामहोपाध्याय द्वगरसप्पा’ ह्ा कानिी पदं्वितािें सोंग रे्ऊन ज्याप्रमाणें धनेश्वराच्या 
र्रातं द्वशरतो, त्याप्रमाणें भस्क्तरसात्मक भजनें म्हणण्यासाठीं ‘कामण्णा’ हें आंधळ्या कानिी गवयािें सोंग 
िेऊन महेश्वराला र्नश्याम त्याि र्रातं आणून रु्सितो.  

 
द्वगरसप्पािें सोंग रे्ऊन प्रभाकर जेव्हा ं येतो तेव्हा ं धनेश्वर त्याला द्वविारतो, ‘मराठी येतें का?’ 

प्रभाकर उत्तर िेतो, ‘लोक थोिें बोलतो, तो समजतो. झहिुस्थानी थोिे. जन्मलो कन्नि. पुढें काशी 
गुरूशास्त्र द्वशकलो. षड शास्त्र विेविेान्त वािलो. फार पारंगत. केवळ मुखोद गत.’ 

 



 

अनुक्रम 

नंतर ‘तरुणाचं्या दृष्टीनें अत्यंत नीरस आद्वण अवर्ि संस्कृत शास्त्रगं्रथ कोणता?’ या धनेश्वराच्या 
प्रश्नाला ‘योगवाद्वसष्ठ–बृहद योगवाद्वसष्ठ–बहोतही बिा गं्रथ षष्ठलक्ष गं्रथ–नीरस. व्हेरी मि एक पदं्वित 
काशीर्ाट पारायण केली, तर तीन तरुण लोक गंगेत जीव द्विले, िोन लोक जागेवर मेलो, कंटाळला.’ 
असें प्रभाकर उत्तर िेतो.  

ह्ाि वळेीं महेश्वर आंधळ्या कामण्णा गवयािें सोंग रे्ऊन प्रद्ववष्ट होतो. तोद्वह कानिीि. तेव्हा ं
धनेश्वर द्वगरसप्पाला कामण्णािें नावं कानिींत द्वविारावयाला सागंतात. आता ं मोठा पेंिप्रसंगि आला. 
द्वगरसप्पानें मनािा द्वहय्या करून द्वविारलें , ‘रंुिु गुंिू कंुिू?’ महेश्वर अिमासानें सागंतो, ‘कामण्णा.’ 
त्यामुळें  वेळ द्वनभावली जाते. 

 
धनेश्वराच्या र्रातं इंिू आद्वण झबिू या अत्यंत काळ्या आद्वण कुरूप अशा िोन मुली असतात. 

स्वतःिें लग्न कुणाशीं तरी जुळवण्याच्या खटपटींत त्या असतात. त्याचं्या तिाख्यातं महेश्वर ऊफु कामण्णा 
सापंितो. हें नाटकातंल्या द्ववनोिािें मुख्य भािंवल आहे. इंिू–झबिू या ‘द्वरकामपणाच्या कामद्वगरीं’ तील 
ठकीच्या झकवा ‘पे्रमसंन्यास’ मधील मथुरेच्या सुधारून अद्वधक कुरूप केलेल्या आवृद्वत्त होत. 

 
शारीद्वरक व्यंगावर द्ववनोि करण्यािी गिक्यानंा द्ववलक्षण हौस. ही गोष्ट बरी आहे कीं िागंली आहे 

हा इथें प्रश्न नाहीं. काळ्या रंगािी आद्वण कुरूपतेिी थट्टा करण्याकिे सा्या जगािीि नैसर्मगक प्रवृद्वत्त 
असते. त्या दृष्टीनें अशा द्ववनोिािें समथुन होऊं शकेल. गिक्यानंीं या थटे्टला वाङ्मयीन स्वरूप द्विलें  
इतकें ि काय तें. पण इंिू–झबिूच्या रंगावर गिक्यानंीं रिलेला द्ववनोि म्हणजे काळ्या रंगावर केलेल्या 
उपहासािा उच्चाकं होय.  

 
इंिू–झबिूच्या थटे्टला प्रभाकरानेंि प्रारंभ केला आहे. प्रभाकरानें मालती आद्वण लद्वतका ह्ानंा संुिर 

म्हटलें  तेव्हा ंइंिू–झबिंूना साहद्वजकि वाईट वाटलें . प्रभाकरानें त्या वणानामधून आपल्याला का ंवगळलें  
म्हणून त्या द्वविारतात. तेव्हा ं प्रभाकर स्वगत म्हणतो, ‘मिनाच्या संुिर सैन्याशीं तोंि िेता ं िेता ं अखेर 
बाजारबुणग्याशंीं गाठं पिली. नयनाच्या बाणातूंन द्वनभावलों, पण वाकंड्याद्वतकड्या द्वभवयाचं्या 
द्ववळ्याकोयत्यातूंन पसार होणें कठीण आहे.’ 

 
प्रभाकर उत्तर द्यायिी टाळाटाळ करतो तेव्हा ं इंिू त्याच्याशीं लर्ळपणा करते. तेव्हा ं ‘मूखु 

माणसािी कोटी आद्वण कुरूप पोरीिा लद्विवाळपणा अशी बेढब जोिी जगातं कुठें आढळणार नाहीं.’ असे 
सुभाद्वषतवजा उद गार तो काढतो. 

 
लग्नाच्या आशनेें इंिू-झबिू जेव्हा ं आलटून आलटून महेश्वराच्या म्हणजे कामण्णाच्या मागें 

लागतात, तेव्हा ं त्यािी अशी काहंीं द्वतरपीट उिते म्हणता!ं कारण त्या िोर्ी त्याच्या तैनातीला ठेवण्यातं 
आलेल्या असतात. कामण्णानें जरी आंधळ्यािें सोंग रे्तलें  असलें  तरी इंिू-झबिूच्या रूपारंगािी त्यानें 
इत्थंभतू पहाणी केलेली असते. म्हणूनि तो म्हणतो, ‘काय एकेकीिें रंगरूप आहे पण. द्वस्त्रयाचं्या 
सौंियातल्या सवु वैगुण्यांिीं स्मरणासाठीं द्ववधात्यानें ही िोन टािंणें तर करून ठेवलेलीं नसतील 
किाद्वित्? कोणा तरुणािे गळे कापण्यासाठीं परमेश्वरानें हीं कृष्ट्णकारस्थानें करून ठेद्ववलीं आहेत न 
कळे!’  
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कामण्णाला मराठी िागंलें  बोलता ं येतें हें रहस्य इंिूला प्रथम समजलें . ‘तुम्ही माझ्याशीं लग्न 
केलेंत तरि मी ही गोष्ट धनेश्वराला सागंणार नाहीं.’ असा इंिूनें जेव्हा ंत्याला सणसणीत िम भरला, तेव्हा ं
‘र्ातवार, व्यद्वतपात, संक्रातं, झक्रक्रातं, मद्वरआई, बारावा बृहस्पती, सािेसाती’ एकिम सारीं उपटल्यािा 
कामण्णाला भास िंाला. कामण्णानें त्या संकटातूंन पळवाट काढण्यािा पुष्ट्कळ प्रयत्न केला. तो म्हणाला, 
‘मी हा असा आंधळा. तंू अशी गरीब. आपला िद्वरताथु िालायिा कसा?’ इंिू म्हणाली, ‘कुठेंही आपण द्वभक्षा 
मागून पोट भरंू. तुम्ही आंधळे असल्यानें लोकानंा तुमिी िया येईल!’ त्यावर कामण्णा म्हणतो, ‘लोकानंा 
िया यायला आंधळेपणािी काय जरूर? नुस्ता तुिंा नवरा या नात्यानें जो पुरुष उभा राहील, त्यािी सा्या 
जगाला िया येईल!’ शवेटीं इंिू जबरिस्तीनें कामण्णाकिून लग्नािें विन रे्ते आद्वण तोद्वह ‘स्वगसु्थ 
िेवािंी द्वन स्वगाखेरीज िुसरीकिे द्वखतपत पिलेल्या द्वपतरािंी’ शपथ रे्ऊन द्वतला लग्नािें विन िेतो. 

 
पुढें धनेश्वराच्या खोलींत िोरट्यानें द्वशरून त्यािे िस्तऐवज जेव्हा ंकामण्णा धंुिाळू लागतो, तेव्हा ं

तो िोळस असल्यािें झबिूला आढळून येतें. एवढेंि नव्हे, तर झबिू जेव्हा ं मागून जाऊन त्याला एकिम 
पकिते, तेव्हा ं त्याला मराठीद्वह िागंलें  बोलता ं येतें हें द्वतला कळून येतें. त्याबरोबर ‘माझ्याशीं लग्न 
करण्यािें विन द्याल तर धनेश्वरानंा मी हें सागंणार नाहीं अशी इंिूप्रमाणें ती त्याला धमकी िेते. तेव्हा ं
कामण्णा इतका गागंरून जातो कीं आपण द्वगरणीच्या धुराड्यातं पितों आहोंत, का आगगािीच्या 
रुळाखालीं िेंगरतों आहोंत हेंि त्याला कळत नाहीं. 

 
कामण्र्ा : झबिूताई, तुम्ही कधीं आरशातं िोकावलें  आहे का?  
 
लबदू : इंिूला लग्नािें विन द्विलें , तेव्हा ं तुमिे िोळे फुटले होते का? इंिूताईपेक्षा ंमी रूपानें का 

वाईट आहे?  
 
कामण्र्ा : तुम्हा ं िोर्ातं सरस–द्वनरस कसें ठरद्ववता ं येणार? तुम्ही िोर्ी टवकारून पाहंू 

लागल्यावर तरुणािंी तर गोष्टि नको, पण द्वनजीव आरशािंीं झभगे तिकतील आद्वण र्ड्याळािे काटें सुद्धा ं
जागच्या जागीं थबकतील. पण मी इंिूला लग्नािें विन द्विलें  आहे ना! 

 
लबदू : तें विन मोिा. नाहींतर िोर्ींशीं लग्न करा. 
 
कामण्र्ा : ्ान. बाकी िोर्ींशीं लग्न केल्यावर तुमच्या काळ्या रंगाच्या आधारावर जन्मािें 

गुजराण करायला हरकत नाहीं. पाढंरीं पातळं नेसवनू उन्हातान्हातूंन तुम्हालंा र्ाम येईपयंत द्वफरवनू 
आणावें आद्वण तीं पातळें  खुशाल काळ्या िंद्रकळा म्हणून द्ववकीत सुटावें! 

 
शवेटीं िेवाब्राह्मणािी शपथ रे्ऊन कामण्णा झबिूला लग्नािें विन िेतो. यावेळीं कामण्णाला 

आपल्या लग्नकंुिलींतले सगळे शुभग्रह प्लेगामुळें  बाहेरगावंीं राहायला गेले आहेत कीं काय, असा संशय 
आल्यावािंून रहात नाहीं. 

 
िोर्ा ंबद्वहणींना लग्नािीं द्वनरद्वनराळीं विनें द्विल्यानंतर पुढें िोर्ींच्या किाट्यातं एकाि वेळीं जेव्हा ं

कामण्णा सापंितो, तेव्हा ंया नाटकातंील सवोत्कृष्ट द्ववनोिी र्टना द्वनमाण होते. कामण्णाला मराठी येतें, हें 
िोर्ींनाद्वह माद्वहती असतें, पण तो आंधळा आहे असें इंिूला वाटतें, तर तो िोळस आहे हें झबिूला ठाऊक 
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असतें. तेव्हा ंएकाि वळेीं एकीशीं िोळें  उर्िून बोलायिें आद्वण िुसरीशीं बोलतानंा आंधळेपणािी बतावणी 
करायिी, अशा भलत्याि संकटातं सापंिलेला कामण्णा जेव्हा ं त्यातूंनद्वह स्वतःला सहीसलामत द्वनभावनू 
नेण्यािा प्रयत्न करतो, तेव्हा ंहास्यरसाला महापूर येतो. 

 
िोन्ही बाजंूनीं जेव्हा ं त्या िोर्ी कामण्णावर िंिप र्ालतात, तेव्हा ंजी. आय् . पी. आद्वण बी. बी. 

याचं्या िुहेरी धूमधिाक्यातं सापंिलेल्या मंुबई शहरासारखी कामण्णािी स्स्थद्वत होते. त्यानंा बरू्न 
द्ववधात्यानें आधीं शूपुणखा, झहझिबा, कुबजा, हीं द्ववदू्रप वळणें द्वगरवनू त्या कसलेल्या हातानंीं परीके्षसाठीं 
यािोन पुस्त्त्या तर काढल्या नाहींत अशी शकंा त्याच्या मनातं येते. आईबाप आद्वण कुणीतरी िोन तरुण अशा 
िौर्ाचं्या मुळावर या िोन पोरी जन्माला आल्या असाव्यात, अशी मात्र त्यािी खात्री होते. 

 
त्या िोर्ी जेव्हा ं द्वनकराला येऊन त्यािी ओढाताण करंू लागतात, तेव्हा ं कामण्णा अगिीं 

रिकंुिीला येऊन त्यानंा म्हणतो, ‘बायानंो, मािंी अशी िैना करायला मी एकीिाद्वह नवरा िंालों नाहीं 
अजून. लग्न होईतोंपयंत कंुवारपणाला न शोभण्याजोगें मी कुणाला काहंीं करंू िेणार नाहीं!’ 

 
हा प्रवशे म्हणजे ‘भावबधंन’ नाटकातंल्या द्ववनोिािा कळस होय. पुढें कामण्णाद्वह कोसळतो आद्वण 

नाटकातंला द्ववनोिद्वह ढासंळतो. कामण्णा हा िोळस असून त्याला मराठी िागंलें  येतें, हें रहस्य लद्वतकेला 
इंिू–झबिूकिून ज्या क्षणीं समजतें, त्या क्षणीं आपल्या तोंिवरिा ‘कामण्णा’िा हास्योत्पािक मुखवटा 
खालीं उतरून, महेश्वर हें या नाटकातंलें  एक सामान्य पात्र बनतें. र्नश्यामिी िगलबाजी त्याला समजून 
येते. लद्वतकेला फसवल्याबद्दल त्याला पिात्ताप होतो. आद्वण अखेर ‘पेशवाईंत’ झत्रबकजी िेंगळ्यानेंसुद्धां 
द्वजतका र्ोटाळा माजवला नसेल, द्वततका आपण माजवला याबद्दल तो धनेश्वरिी क्षमा मागतो. 

 
र्नश्याम धंुद्विराजच्या जेव्हा ंपाया पितो तेव्हा ं‘अरेरे, आमिा स्व्हलन पार पिला’ असे जे उद गार 

महेश्वर काढतो, ते खुद्द त्याच्या स्वतःच्या द्ववनोिी भदू्वमकेलाद्वह लागू पिण्यासारखे आहेत. 
 
गिक्याचं्या या नाटकावर ‘त्राद्वटका’ नाटकािी िाट ्ाया पिली आहे. त्राद्वटका आद्वण लद्वतका 

झकवा प्रतापराव आद्वण र्नश्याम ह्ाचं्या स्वभावािंी तुलना करून पाहण्यासारखी आहे. पण तो काहंीं येथें 
आमिा द्ववषय नाहीं. द्ववनोिापुरतेंि बोलायिें िंाल्यास ‘त्राद्वटका’ नाटकातंल्या धनाजीरावाच्या र्रातं 
त्याच्या मुलीिी पे्रमयािना करण्यास रंभाजी हा ‘द्ववद्याधरशास्त्री पुराद्वणक’िें सोंग रे्ऊन द्वशरतो, तर 
राणोजी हा ‘बमूय्या रायलू’ ह्ा मद्राशी गवयािें सोंग रे्ऊन रहातो. ही द्ववनोिी र्टना गिक्यानंीं 
‘भावबधंन’ मध्यें सही सही उिललेली आहे. 

 
राणोजीिें हें मद्रासी बोलणें पहा. ‘आमी तेना मणाले ते वी–वीणािा कंुटी असा द्वपळावा. तो तेनी 

आमिी कान द्वपळले. आमाला द्वशव्या द्विले. कूप मारले. अय्ययो, सारा अंगातं िुःक भरले.’ आता ं
गिक्याचं्या प्रभाकरािें हें कानिी बोलणें वािा. ‘हे पत्र एक लोक िेतो. मोरेश्वर गृहस्थ आगगािीिे िबींत 
भेटलो. सवु बोलतो हे हकीगत. आम्ही कळलो. तर पत्र रे्तला.’ ह्ा साम्यावर अद्वधक भाष्ट्य करण्यािी 
आवश्यकता नाहीं. 

 
कामण्णानंतर ह्ा नाटकातंला पुष्ट्कळसा कोटीबाज द्ववनोि प्रभाकराच्या तोंिीं आढळतो. त्यािा 

आद्वण लद्वतकेिा जो अनेकिा ंसंर्षु होतो, त्यामध्यें अशा कोद्वटक्रमािी खैरात िंालेली आहे. ‘नवयौवनािी 
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तरल लीला नाजुक द्ववनोिावािंून वणनु करता ं येणार नाही.’ अशी प्रभाकरिी मुळीं द्वविारसरणीि आहे. 
‘आता ंतोंिाला तोंि द्विलेंस तरी मुक्यािें व्रत सोिणार नाहीं’ झकवा ‘तुझ्याजवळ बोलण्यािी मुळीं सोयि 
नाहीं–अन् तुमच्याजवळ सोयीिें मुळीं बोलणेंि नाहीं.’ असले खटके त्याचं्या बोलािालींत जागोजाग 
आढळतात. 

 
तथाद्वप, नवयौवनाच्या लीलािंें रसभद्वरत वणनु करतानंा प्रभाकराला नाजुक द्ववनोिािें पर्थय 

नेहेमींि काहंीं साभंाळता ं आलेलें  नाहीं. ‘यौवनाच्या नव्या िेणग्या त्यािंें मोल कळल्यामुळें  दृष्टीआि 
करण्यािी प्रौढ सावधद्वगरी या वयातं आलेली नसते’ हा द्ववनोि कसा तरी द्वनभतो. पण ‘एका मूतीला स्पश ु
न केल्यामुळें  मत्सरानें कंप सुटत आहे, तर िुसरीकिे स्पशाच्या कल्पनेमुळें–कीं लद्वतके, अस्पश्यु वृत्तीच्या 
कल्पनेमुळें...?’ येथपयंत जेव्हा ं प्रभाकराच्या द्ववनोिािी मजल जाते, तेव्हा ं मनोहराच्या मुखानें पे्रक्षकि 
त्याला बजावतात, ‘सरस्वतीच्या तरुण उपासका, तुझ्या िेवीच्या मंद्विरातं हा भ्रष्टाकार होत आहे.’ 

 
धंुद्विराज हें काहंीं द्ववनोिी पात्र नव्हे. पण त्याच्या बोलण्याच्या गबाळ्या पद्धतींत मात्र वैद्वशष्ट्ट्यपूणु 

मौज आहे. अशा त्हेनें बोलणारे म्हातारे लोक समाजातं पुष्ट्कळ आढळतात. ‘या बोलण्यातं म्हणजे गंमत 
आहे, मौज आहे, अन् मजाद्वह आहे’ झकवा ‘फार बोलणें अन् तेंद्वह म्हटलें  म्हणजे उगाि वाढवनू बोलणें हे 
उद्वित नाहीं, रास्त नाहीं अन् योग्य नाहीं–द्वशवाय तें ठीकद्वह नाहीं’ ही धंुद्विराजिी बोलण्यािी लकब झकवा 
अण्णा द्वकलुुस्कराचं्या ‘शाकंुतला’ं तील गंमत सागंत असतानंा ‘शाकंुतला’ पेक्षादं्वह अण्णाचं्या ‘ह्ा एकेक 
िंिािंें’ त्यानंा वाटणारें कौतुक हयामुळें  फारि हृियंगम द्ववनोि द्वनमाण होतो ह्ातं काहंीं शकंा नाहीं. 

 
‘िंालें , त्याला बद्वर्तलें  द्वविारून नुसतें. अनमानधपक्यानें–मनातं म्हटलें , बधूं तर खरें-हो,गंमति 

करायिी र्टकाभर म्हटलें , का हो बुवा, अमुक अमुक ते आपणि का? िंालें  बुवा, द्वविारून तर गेलों. 
त्यानें म्हटलें  होय. म्हणजे काय, सिुि िंालों ना एकिम. खरोखरीि, तो म्हणजे तोि. िंटक्यास ओळख 
पटली ना. मग हिसून खिसून सादं्वगतलें -हो, त्यानेंि कबलू केलें . मग काय हो! म्हटलें , गोमाजी द्वतमाजी 
ते आपणि का? अमक्यािे तुम्ही अमुक. त्याला मुळीं होयि म्हणणें आलें  ना. बरें, गंमत ही त्यातं-तुम्ही 
म्हणाल नावं नेमकें  सादं्वगतलें  म्हणून आमिें त्यािंें संर्ष्टण द्ववशषे असेल–नाहीं. तसें म्हटलें  तर पद्वरिय 
नाहीं. ओळख नाहीं. जानप्ान नाहीं. न लेवा न िेवा.” 

 
मानवी स्वभावािें गिक्यािंें अवलोकन द्वकती मार्ममक आद्वण त्यािंी द्ववनोिबुद्वद्ध द्वकती सू्म होती. 

त्यािें ह्ाच्यापेक्षा ंअद्वधक पद्वरणामकारक उिाहरण िेता ंयेईल असें वाटत नाहीं. 
 
‘राजसंन्यास’ हें गिक्यािंें अपूण ुऐद्वतहाद्वसक नाटक. गिक्याचं्या नाट्यप्रद्वतभेिें एक द्ववलक्षण 

ओजस्वी िशनु अपूण ु अवस्थेमध्यें असतानंाद्वह ह्ा नाटकातं होतें. संभाजी महाराजाचं्या भागावर 
आधारलेल्या ह्ा नाटकातं द्ववनोिाला कोठून वाव असणार? पण अशाद्वह वातावरणातं कथानकाशीं सुसंबद्ध 
असलेला एक वगेळ्याि ढंगािा द्ववनोि द्वनमाण करण्यािा गिक्यानंीं यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे. अथात् 
ह्ा नाटकामधला जो एकि द्ववनोिी प्रवशे उपलबध आहे, त्याच्याि आधारानें हें द्ववधान आम्ही करीत 
आहोंत. 

 
द्वशवाजी महाराजासंंबधंीं त्या काळीं–अन् अद्यापद्वह द्ववरोधकािें जे अपसमज आहेत, आद्वण त्यािंें 

महात्म्य द्वहणकस ठरवण्यािा ह्ा मंिळीकिून जो पद्धतशीर प्रिार िालू असतो, त्यािें खरपूस द्वविंबन ह्ा 
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नाटकातंल्या द्ववनोिातं गिक्यानंीं केलेलें  आहे. त्यािप्रमाणें या िेशातंल्या फितूस लेखकानंीं शालेय 
इद्वतहासाच्या पुस्तकातं द्वशवाजी महाराजािंें जे मामुली वणनु करून बालकािंा आद्वण अज्ञ जनािंा 
महाराजाबंद्दल गैरसमज करण्यािा जो प्रयत्न केलेला आहे, त्यािीद्वह गिक्यानंी खूपि टर उिवलेली 
आहे. 

 
द्वजवाजी कलमिाने हा कलुशा कबजीच्या पिरींिा एक महा इस्बलस आद्वण बिमाष कारकून होता. 

मुलािे पाय पाळण्यातं द्विसतात, ह्ा म्हणीप्रमाणें अगिीं बाळपणापासून त्याच्या अंगीं हे ‘गुण’ प्रकट होऊं 
लागले होते. विील वारल्यावर त्याच्या मातोश्रीनें जेव्हा ंमंगळसूत्र तोिून टाकलें  तेव्हा ंत्याच्यातंला टीिभर 
िोरा त्यानें वाविीसाठीं बाजूला काढून ठेवला. 

 
कलुशा कबजी अत्तरद्ववक्या म्हणून जेव्हा ंमहाराष्ट्रातं प्रथम फेरेकरी म्हणून आला, तेव्हा ं त्याच्या 

पेटींतली एक अत्तरािी कुपी ‘खरेिीवािंून खपली’ ती द्वजवाजीच्या र्रातं. सईबाई राणीसाहेब जेव्हा ं
वारल्या तेव्हा ंत्याचं्या अंत्यसंस्कारासाठीं सवाखंिी िंिनािा हुकूम िंाला. पण ‘सवा शरे ििंनाच्या उटीनें 
सव्वा खंिी बाभळीिें िैत्री हळिीकंुकू उरकून’ या बहाद्दरानें पधंरा मोहरािंी बित केली. ज्या 
कलमिान्याचं्या र्राण्यातं ह्ा स्वारीिा जन्म िंाला, तें र्राणें म्हणजे द्वपढीजाि कारकुनािें. ‘एकटाकंी, 
एकिाकी अन् एकराखी’ हें ह्ा र्राण्यािें ब्रीि. (म्हणजे प्रत्येक) कलमिान्याला द्वकमान पक्षी एकेक ‘राख’ 
(पक्षीं : रखेली) ही असायिीि. 

 
‘लेखणी’ ही या र्राण्यािी आराध्य िेवता. म्हणून द्वतला ते ‘कलमेश्वरी’ म्हणतात. ह्ा 

कलमेश्वरीिें महात्म्य द्वजवाजीच्याि शबिातं ऐकायला हवें. “वारुळातंल्या िोन द्वजभािंी द्वपवळी नागीण 
िावली तर एकाि द्वपढीिा र्ात होतो. पण कारकुनी कानावरिी ही िोन द्वजभािंी नागीण िसली तर सात 
द्वपढ्यािंा सत्यानाश करते. ह्ा लेखणींतून द्वनर्ालेलीं लपेटिार अक्षरें, एक वळे विारणीिे कें स उकलतां 
येतील, पण कोणाला उकलायिीं नाहींत. जािूगाराच्या नळकाडं्याप्रमाणें या टीिभर कलमामध्यें काय 
काय इलमा खेंिून भरल्या आहेत म्हणतां? तरवारबहाद्दरािंा तािंा अंगावर िालून येत असला तर 
र्ोििौिीच्या िणिणाटानें इशारत द्वमळून ििी मारायला तरी अवसर द्वमळतो. पण कलमबहाद्दर 
एकाद्याच्या र्रािारावरून आपले कागिी र्ोिे नािावयाला लागला तर टापािंी िाहून िेखील लागणार 
नाहीं.” 

 
‘एकि प्याल्या’ मध्यें िारूिें जें द्ववश्विशनु गिक्यानंीं र्िवलेलें  आहे, त्याि िालीवर ‘शाई’ च्या 

अनस्न्वत पराक्रमािें ह्ा नाटकातंलें  त्यािें हें ‘स्तोत्र’ वािा : 
 
“अष्टौप्रहर कानावर बसून कानीं पिेल तें ही नागीण ऐकून रे्ते. आद्वण मग प्रसंग पितािं शाईच्या 

द्ववषानें तें ओकायला लागते. एकिा ंबहकली कीं बेसुमार. वारा प्यालेलें  वासंरंू आवरता ंयेईल, पण शाई 
प्यालेलें  कलम कद्वळकाळाला आवरायिें नाहीं. ही शाई म्हणजे साक्षात् कालकूट द्ववषािी कन्या आहे. 
अन्नािा कोळसा करून द्वशरें बनवायिें आद्वण तेजाच्या काळोखािें काजळ त्यातं द्वमसळावयािें, अशी शाईिी 
अनस्न्वत पैिास आहे. अन् द्वतखट पात्याच्या धारेपोटीं लेखणीिा जन्म. शाईिा सोमरस आद्वण लेखणीिी 
सद्वमधा करून एकाद्यािी आहुती रे्ण्यासाठीं कारकुनानें एक ओळ खरिली कीं ती विेवाक्य. ललाटीिें 
ब्रह्मद्वलद्वखत टळेल, पण कारकुनी द्वलद्वखतें अढळ.” 
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असल्या ह्ा इरसाल विीला पद्वहलवान िेहू भेटतो. ‘शालेय इद्वतहासािीं पुस्तकें ’ वािून 
आजकालच्या द्ववद्यार्थयािी द्वशवाजी महाराजाबंद्दल सामान्यपणें जी कल्पना िंालेली असते तशीि, िेहूिी 
कल्पना होती. ती अशी कीं, ‘द्वशवाजी सोळा वषांिा िंाला नाहीं तोंि त्यानें आििािं लोकािंी संगत धरून 
मुलखातं पुिंाई आरंभली. आद्वण ह्ाि पुंिाईच्या भािंवलावर द्वशवाजी राजा िंाला.’ म्हणून द्वशवाजीच्या 
पावलावर पाऊल टाकून ‘राजा’ होण्यािी िेहूिी महत्त्वाकाकं्षा असते. 

 
त्यासाठीं त्यानंीं जो कायुक्रम आंखलेला असतो त्यािें वणनु त्याचं्याि शबिातं सादं्वगतलेलें  बरें. 
 
“आििािं लोकािंी संगत करून ठेवली आहे. पुिंाई िालू आहेि. हमरस्त्यातं मारामारीद्वशवाय 

पाऊल टाकीत नाहीं पुढें. आता ंिार गि घ्यायिे. कुठें तरी कोणाच्या अटकें त गवसायिें. बुरिी पेटा्यातूंन 
पसार व्हायिें. नावंािी नाणीं ठोकायिीं अन् सोन्यािा पुतळा लुटवायिा. द्वधमे द्वधमे मी थेट थोरल्या राजािंी 
्बी सुद्धा ंवठवनू िेतों बर्ा. रोज सकाळीं ओढओढून नाकाला गरुिाच्या िोंिीसारखी अणकुिी आणतों. 
राजासारखी कें साळ ऐट साधण्यासाठीं िोकीभर संजाब िेखील ठेवनू द्विला आहे. द्वजरेटोपाला जोि 
िेण्यासाठीं विलाचं्या िक्री पागोट्यातूंन कोकी काढायिें तेवढें बाकी उरलेलें  आहे. वार्नखें नाहींत म्हणून 
मी तूतास माजंरीच्या नख्यावंरून भागवनू नेत आहें. आद्वण मरतानंा गुिर्ा मोिून घ्यायला सुद्धा ंमी एका 
पायावर तयार आहें.” 

 
आता ं द्वशवाजी महाराजाबंद्दल द्वजवाजी कलमिाने ह्ाच्या तोंिून जीं मुक्ताफळें बाहेर पिलीं तीं 

पहा. म्हणजे त्याच्या मुखातूंन कोण बोलतें आहे, त्यािी यथाथु कल्पना येईल. 
 
“अरे, द्वशवाजी म्हणजे मूठिाबल्या हातीं सािेतीन हात उंिीिा. नाकींिोळीं नीटस, काळगेल्या 

रंगािा, राकटलेल्या अंगािा, हरहुन्नरी ढंगािा, द्वलद्वहणेंपुसणें वतेास बात, गुिघ्यातं अंमळ अधू, असा एक 
इसम होऊन गेला. त्यािी काय मातबबरी सागंतोस एवढी? केलें  काय रे द्वशवाजीनें असें? मोगलाईंत 
हुकमती केसािंी टोळी िाढीखालीं लोंबत होती ती मराठेशाहींत कवटीवर िढली एवढाि लाभ ना? ” 

 
नुसत्या अंगमस्तीनें कोणी द्वशवाजी होऊं शकत नाहीं. ्त्रपद्वत व्हायला त्याच्या मागें कलमािें बळ 

असावें लागतें. रामिासानंीं िासबोध गं्रथ द्वलद्वहला नसता, तर द्वशवबािा एवढा गं्रथ किाकाळीं होताि ना. 
द्वशवाजीच्या नावंातं रामिासाइतका राम होता काय? तेव्हा ंिेहूला जर द्वशवाजी होण्यािी इच््ा असेल तर 
त्यानें आपल्यासारखा एकािा ‘रामिास’ गाठंला पाद्वहजे असा सिा द्वजवाजीनें त्याला द्विला. 

 
िेहूनें त्याला द्वविारलें  कीं “तुमिी आद्वण रामिासािी कशी तुलना होऊं शकेल? तुम्ही कुटंुबवत्सल 

अन् रामिास बालब्रह्मिारी!” 
 
त्यावर द्वजवाजी त्याला सागंतो कीं, ‘मी िेखील बालपणीं म्हणजे सुमारें सात वषेंपयंत 

बालब्रह्मिारीि होतो. पुढें मात्र शजेारीपाजारी–’ 
 
अखेर, आपल्या हातातंील सोन्यािीं सलकिीं द्वजवाजीच्या ‘िंोळींत’ टाकून िेहू त्यािा द्वशष्ट्य 

होतो. आद्वण त्याच्या उद्धारासाठीं समथांच्या ‘िासबोधा’ प्रमाणें ‘कलमबोध’ द्वलद्वहण्यािें द्वजवाजी मान्य 
करतो. या एका प्रवशेातं कोट्या आद्वण द्ववनोि ह्ािंी गिक्यानंीं वारेमाप खैरात केली आहे. ‘िािंणी’ 
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नावंािी िेहूिी एक िटकिार मैत्रीण होती. द्वतला लंबे करण्यािा द्वजवाजीिा बेत होता. पण तो मौजेिा भाग 
नाटक अपूण ुराद्वहल्यामुळें  अद्वलद्वखत राद्वहला ही िुःखािी गोष्ट आहे. 

 
गिक्याचं्या द्वनबधंात्मक आद्वण नाटकातंील द्ववनोिािें येथवर द्ववश्लेषण िंालें . आता ंफक्त त्याचं्या 

कद्ववता राद्वहल्या. त्याचं्या ‘वाग्वैजयंती’ मध्यें एकंिर िीिशें कद्ववतािंा संग्रह करण्यातं आलेला आहे. 
त्यापैंकीं ‘काय करावें’, ‘सागं कसे बसलों’, ‘झितातुर जन्तु’ ‘हुकमेहुकूम,’ ‘द्ववद्वहणीिा कलकलाट’ आद्वण 
‘रागंोळी र्ातलेली पाहून’ एवढ्या सहाि कद्ववता द्ववनोिी आहेत. शवेटीं गिक्यानंीं स्वतःिा ‘मृत्युलेख’ 
एक एद्वप्रलच्या द्विवशीं द्वलहून आपला सवु काव्यप्रपंि हा ‘एद्वप्रल फूल’ िा उपद व्याप असें सुिद्ववतानंा असें 
म्हटलें  आहे कीं, ‘मी कोण आहे हें मला स्वतःला उमगत नाहीं, आप्तानंा कळलें  नाहीं, द्वमत्रानंा समजलें  
नाहीं, मग भद्ववष्ट्काळाला कसें कळणार? जाऊं द्या िंालें . कोठें तरी आद्वण कधींतरी होऊन गेलेला मी एक 
कोणीतरी आहें, एवढा मािंा मृत्युलेख द्वलद्वहला गेला तरी त्यातं मला समाधान आहे.’ 

 
‘काय करावें’ या कद्ववतेंत जगामध्यें प्रत्येक गोष्टीला उपाय असतात. तोफ अंगावर सुटली तरी 

िटकन् बाजूला होता ं येतें, म्हैस समोरून आली तरी समोर ्त्री धरून द्वतला पळवता ं येतें, पण तोंिाळ 
बायको किकिून आपल्या अंगावर धावंनू आली तर काय करावें हे समजत नाहीं म्हणून कद्वव हतबुद्ध 
िंालेला द्विसतो. ‘सागं कसें बसलों?’ या कद्ववतेंत द्वप्रयतमेिी प्रथम भेट िंाली तेव्हा ं ‘िूर–िूर–बसलों,’ 
‘िार द्विवसाचं्या पद्वरियानें जवळ–जरा–आलों’ आद्वण काहंीं मद्वहने गेल्यानंतर ‘सागं कसें बसलों?’ असा 
प्रश्न द्वविारून बहारीिा शृगंाद्वरक द्ववनोि साधलेला आहे. 

 
‘झितातुर जन्तु’ मध्यें एका द्वरकामटेकड्या ‘जन्तू’ िें द्ववनोिी शबिद्वित्र रंगद्ववलें  आहे. सारें जग 

िंोपल्यानंतर आभाळातं िािंण्या कशाला? िंािावरिीं पाने जर अखेर मातींत गळून पितात, तर तीं पानें 
िंािावर उगवतात तरी कशाला? असल्या फालतू िौकसपणाला काय उत्तर द्यायिें? पुरातं इतकें  पाणी 
फुकट वाहून िाललें  आहे, काय करावें काहंीं कळत नाहीं, ह्ा त्याच्या प्रश्नाला कद्वव उत्तर िेतों कीं, ‘मग 
त्या पुरातं तंू उिी का ंनाहींस टाकीत?’ जगातं इतकीं माणसें जन्माला र्ालून िेव मूखांिी भरती कशाला 
करतो, ह्ा त्याच्या प्रश्नाला कद्वव जबाब िेतो कीं, ‘तुिंीि तर त्यातं अद्वधक भर आहे!’ शवेटीं, कद्वव 
परमेश्वराला द्ववनंती करतो कीं, ‘िेवा, तुमिें द्ववश्वसंसारािें कायु क्षणभर बाजूला ठेवनू, ह्ा िोंबड्या 
झितातुर जन्तंूच्या आत्म्यानंा एकिा ंशादं्वत द्या पाहंू!’ 

 
‘हुकमेहुकूम’ मध्यें कवीनें एका वसंत अंकासाठीं िंटपट कद्ववता कशी द्वलहून द्विली ह्ािें वणनु 

आहे. ‘द्ववद्वहणीिा कलकलाट’ हें मुक्तेश्वरी काव्यािें संुिर द्वविंबन आहे. 
 

रणवाद्यािंा िणिणाट । हत्यारािंा खणखणाट 
द्ववजयरं्टािंा र्णर्णाट । एका जागीं द्वमळद्ववले 
प्रलयमेर्ािंा गिगिाट । आद्वण द्ववजािंा किकिाट,  
भदू्वमभगंािा तितिाट । भरतीस हे र्ातले. 

 
तरी िेखील लग्नातं द्ववद्वहणी जो कलकलाट करतात त्यािी त्यानंा सर येणार नाहीं, असा द्वनष्ट्कष ुकवीनें 
अखेर काढला आहे. 
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‘रागंोळी र्ातलेली पाहून’ ही कद्ववता केशवसुताचं्या त्याि नावंाच्या कद्ववतेिें द्वविंबन नसली तरी 
मूळ कद्ववतेंतील ‘साध्याद्वह द्ववषयातं आशय कधीं मोठा द्वकती आढळे’ या ओळीवर एक मनोरंजक कोद्वटक्रम 
गिक्यानंीं या कद्ववतेंत केलेला आहे. िैत्राच्या मद्वहन्यातं कोठल्याद्वह र्रापुढें रागंोळी र्ातलेली द्विसली रे 
द्विसली, कीं त्या र्रातंल्या मंिळींशीं आपलें  नातें, स्नेह झकवा ओळख असो वा नसो, तेथलें  आमंत्रण 
आपल्याला द्वमळो वा न द्वमळो, आपण बेधिक त्या र्रातं रु्सून तैलंगी वृत्तीनें तेथल्या कंुकवातंले बत्तासे, 
खोबरें अन् हरबरे लुटून आणावे असा सिा कवीनें मद्वहलावगाला द्विलेला आहे. ‘रागंोळी बरु्नी इतःपर 
तरी होणें तरी शाहणे’ ह्ा केशवसुतानंीं एका द्वनराळ्या संिभानें द्वलद्वहलेल्या ओळीिा अशा त्हेनें गंमतीिार 
द्ववपयास करून त्यातूंन गिक्यानंीं बहारीिा द्ववनोि काढलेला आहे. 

 
नाटकातंल्या आद्वण द्वनबधंातंल्या द्ववनोिाच्या तुलनेनें गिक्यािंा कद्ववतेमधला द्ववनोि अत्यंत 

सौम्य आद्वण सामान्य वाटतो. त्यावरून द्ववनोिद्वसद्धीसाठीं गद्यािें माध्यम वापरण्याच्या कामीं गिक्यानंीं 
जेवढें प्रभतु्व द्वमळद्ववलें  होतें, तेवढें पद्यामध्यें त्यानंीं द्वमळवलें  नव्हतें असें द्विसतें. काव्यातंील द्ववनोिािा 
द्वविंबन हाि सवांत मोठा राजमागु असतो. त्या मागानें गिक्यानंा जाता ंआलें  नसतें असें कोणीद्वह म्हणूं 
शकणार नाहीं. पण द्वतकिे त्यानंीं िुलुक्षि केलें . 

 
द्ववनोिािी पे्ररणा आद्वण तंत्र गिक्यानंीं कोल्हटकरापंासून जरी रे्तलें  असलें , आद्वण सामाद्वजक 

आशयाच्या दृष्टीनें कोल्हटकरािंा कोद्वटबाज द्ववनोि गिक्याचं्या पेक्षा ंजरी जास्त पुरोगामी असला, तरी 
द्ववद्ववधतेच्या, द्ववस्ताराच्या आद्वण पद्वरणामाचं्या दृष्टीनें गिक्यानंीं कोल्हटकराचं्या पुढें फार मोठी मजल 
मारली यातं काहंीं शकंा नाहीं. गिक्यािंा द्वनबंधात्मक द्ववनोि त्या मानानें त्रोटक वाटतो. पण िोन अपूणु 
आद्वण िार पूण ुनाटकामंधून गिक्यानंीं द्ववनोिािी आद्वण कोट्यािंी एवढी प्रििं खैरात उधळली आहे, कीं 
कोल्हटकराचं्या सा्या नाटकातंला द्ववनोि एकत्र केला तरी तो त्याच्या पासंगालाद्वह पुरणार नाहीं. त्यामुळें  
महाराष्ट्राच्या जीवनातं द्ववनोिाला जास्तींत जास्त लोकद्वप्रय आद्वण सुप्रद्वतद्वष्ठत करण्याच्या कामीं गुरूला जें 
यश द्वमळद्ववता ंआलें  नाहीं तें द्वशष्ट्यानें द्वमळवनू गुरूवर मात केली यातं संशय नाहीं. 

 
एकािा शबि झकवा द्ववषय द्वनविला कीं त्याच्यावर जास्तींत जास्त कोट्या झकवा द्ववनोि द्वकती 

करता ंयेईल तो करून पाहण्यािा गिक्यानंा द्ववलक्षण हव्यास होता. त्या शबिावर झकवा द्ववषयावर द्ववनोि 
करावयाला िुस्या द्ववनोिकाराला काहंींही मालमसाला मुळीं द्वशिकि ठेवायिा नाहीं, असा त्यानंीं जणुं 
काहंीं द्वविाि उिलला होता. 

 
उिाहरणाथु, ‘तोंि’ हा शबि घ्या. ‘तोंिा’ वर त्यानंीं द्वठकद्वठकाणीं द्वकती तोंिसुख रे्तलें  आहे तें 

पाहण्यासारखें आहे. 
 
(अ) हवद्याधर : गोकुळ, द्वस्त्रयाचं्या सौंियावर असं तोंि टाकणें िागंलें  नाहीं.  
 
गोकुळ : का ंबरें, द्वतच्या गालावर तोंिसुख रे्ण्यािा मािंा अद्वधकार नाहीं काय?  
 
(ब) गोकुळ : जयंतानीं मला द्वविारलें  कीं हें बोलणें िोरून ऐकून तुझ्या बायकोनें तुझ्यावर तोंि 

टाकलें  तर काय करशील? मीद्वह जोरानें म्हणालों, कीं द्वतनें तोंि टाकलें  तर मी अस्सें इकििें तोंि द्वतकिे 
करून टाकीन. 
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(क) गोकुळ : पाठीमागें कोण काय बोलतें ह्ािी मी मुळीि पवा करीत नाहीं. 
 
मथुरा : : (स्वगत) आद्वण तोंिावर बोलंू लागलें  तर तोंि िेत नाहीं. 
 
(ि) लहतका : मग तोंि िुखेपयंत माझ्या तोंिािी तारीफ करीत होता ंती का?ं  
प्रभाकर : तोंिापुरतें बोलायला मला काय हरकत आहे? लद्वतके, तंू संुिर असशील, पण तुिंें तोंि 

सुद्धा ंपाहंू नये. 
 
(ई) लहतका : खबरिार, भलतें सलतें बिबिाल तर. तोंि सुद्धा ंबरंू् नये तुमिें. 
 
प्रभाकर : काय त्रास आहे पहा. जसें काहंी द्वहला तोंि िाखद्ववलें  नाहीं तर मग जगातं तोंि 

िाखवायला जागाि उरणार नाहीं. 
 
लहतका : आता ंजर तोंि िाखद्ववलेंत, तर तोंि पहाणार नाहीं तुमिें! 
 
अगिीं तोंि िुखेपयंत गिक्यानंीं तोंिावर कोट्या केलेल्या आहेत. असेि आणखी अनेक नमुने 

िाखवता ं येतील. िातंािंा उिेख आला कीं ‘िंतकथा’ आलीि पाद्वहजे. कपोलािा संबंध आला कीं, 
‘कपोलकस्ल्पत कािंबरी’ रिलीि पाद्वहजे, हे गिक्याचं्या कोट्यािें सवु आिाखे अगिीं ठरून 
गेल्यासारखे िंाले आहेत. त्यािप्रमाणें ‘द्विव्यािा धूर अन् धुरािे द्विवे’, ‘सुखािा जन्म आद्वण जन्मािें सुख’ 
झकवा ‘औषधासाठीं िारू द्वन िारूसाठीं औषध’ असा शबिाचं्या आलटापालटीवर कोद्वटक्रम करणें हेंही 
त्याचं्या द्ववनोिािें एक ठराद्ववक वैद्वशष्ट्ट्य आहे. 

 
द्ववषयाच्या बाबतींत गिक्यािंी हीि पद्धती आहे. ‘द्ववसराळूपणा’ हा द्ववषय रे्तला, तर त्यामधून 

जेवढा काहंीं द्ववनोि खोिून काढता ं येईल, तेवढा काढायला ते कधीं द्ववसरणार नाहींत. ‘एकि प्याला’ 
नाटकातं तर ‘िारू’ वर करता ं येण्यासारखा जेवढा काहंीं द्ववनोि आहे, तो सारा त्यानंीं संपवनू टाकला 
आहे. इतका कीं, इतरानंा त्या बाबतींत एक थेंबद्वह त्यानंीं द्वशिक ठेवलेला नाहीं. काळेपणा आद्वण 
कुरूपपणा ह्ाचं्यावर त्यानंीं द्ववनोिािा कहर केला आहे. साराशं एकािा कोशकार ज्याप्रमाणें शबिािे झकवा 
द्ववषयािे यच्चयावत् पयाय सागंून टाकतो, त्याप्रमाणें द्ववनोि द्ववषयािे जेवढे म्हणून पयाय संभवतील तेवढे 
सागंून गिकरी मोकळे होतात. त्यामुळें  त्याचं्या द्ववनोिातं पुष्ट्कळिा ंअद्वतरेक आद्वण प्रमाणबाह्ता हे िोष 
आढळून येतात. 

 
तथाद्वप, हे िोष मान्य करूनद्वह गिक्यािंा द्ववनोि इतका द्ववद्ववध, अद भतु आद्वण पद्वरणामकारक 

आहे, कीं त्या के्षत्रातं त्यानंीं केलेल्या एकेका द्ववक्रमानें पािात्त्य वाङ मयातंील द्ववनोिकारावंरद्वह मात केलेली 
आहे. मानवी स्वभावातंील आद्वण समाजातंील िोषावंर अन् द्ववसंगतीवर त्यानंीं जागोजाग उपहासगभु 
द्ववनोि केला आहे, तो तर अद्ववस्मरणीयि आहे. पण गोकुळ, नूपुर, सुिाम, कंकण, तळीराम, कामण्णा 
आद्वण िेहू हे मानवी स्वभावािे जे द्ववद्ववध आद्वण वैद्वशष्ट्ट्यपूण ु द्ववनोिी नमुने त्यानंीं द्वनमाण करून ठेवले 
आहेत, ते महाराष्ट्रभाषा असेपयंत मराठी जनतेच्या हंसून हंसून मुरकंुड्या वळवतील यातं काय शकंा?  
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आता ंआपण गिक्याचं्या काव्याकिे वळंू. 
 
गिक्यानंीं आपल्या वाङ्मयीन जीवनाला काव्यलेखनानें प्रारंभ केला. ‘मनोरंजन’ हें त्यावळेिें 

महाराष्ट्रातंलें  एकमेव लोकद्वप्रय माद्वसक होतें. ह्ा माद्वसकातं ‘गोझविाग्रज’ ह्ा नावंानें त्याचं्या नाद्ववन्यपूणु 
कद्ववता जेव्हा ं एकामागून एक प्रद्वसद्ध होऊं लागल्या, तेव्हा ं सा्या महाराष्ट्रािें लक्ष त्याचं्याकिे एकिम 
वधेलें  गेलें . आद्वण ‘राजहंस मािंा द्वनजला’ हें आंतड्यानंा पीळ पािणारें त्यािंें शोकगीत जेव्हा ं‘मनोरंजना’ंत 
प्रथम ्ापून आलें , तेव्हा ं काव्यके्षत्रातंलें  अग्रस्थान मराठी रद्वसकानंीं एकमतानें त्यानंा िेऊन टाकलें . 
कोणाद्वह कवीच्या एका कद्ववतेिा एवढा बोलबाला िंालेला माझ्या ऐद्वकवातं नाहीं. महाराष्ट्रातं र्रोर्र या 
कद्ववतेिीं अक्षरशः पारायणें िंालीं. 

 
‘राजहंसा’ नंतर त्याचं्या ‘मुरली’ लाद्वह तेवढीि लोकद्वप्रयता लाभली. अकरा सालापासून तों पधंरा 

सालापयंत जवळ जवळ पािं वष े‘गोझविाग्रजा’ं च्या काव्यप्रद्वतभेला द्ववलक्षण बहर आला. नाट्यलेखनाकिे 
जसे ते वळले आद्वण नाटककार म्हणून त्यािंी जशी कीर्मत होऊं लागली, तसा त्याचं्या काव्यद्वनर्ममतीला खळ 
पिला. अथात् त्यािंीं नाटकें  म्हणजे जवळ जवळ गद्यकाव्येंि होतीं. माझ्या मतें तर त्यािंें गद्यकाव्य जेवढें 
तेजस्वी आद्वण प्रभावी आहे, तेवढें त्यािंें पद्य-काव्य नाहीं. 

 
गिक्याचं्या मृत्यनंूतर त्याचं्या समग्र काव्यािंा संग्रह ‘वाग्वैजयन्ती’ या नावंानें प्रद्वसद्ध िंाला. ह्ा 

संग्रहातं त्याचं्या अिमासें िीिशें कद्ववता समाद्ववष्ट केलेल्या आहेत. या संग्रहाला नरझसह झितामण केळकर 
ह्ानंीं प्रस्तावना द्वलद्वहलेली असून ‘गिकरी यािंें कद्वविद्वरत्र एखाद्या धूमकेतूप्रमाणें अकस्ल्पत व तेजस्वी 
होऊन गेलें . पण धूमकेतूच्या तेजापेक्षा ंगिक्यािंी काव्यकीर्मत त्याचं्या पिात् अद्वधक काळ द्वटकेल’ असा 
गिक्याचं्या काव्यािा त्यानंीं द्वतच्यातं मुक्तकंठानें गौरव केला आहे. िव्विेाळीस सालीं गिक्याचं्या 
मृत्यलूा पिंवीस वष ेपूण ुिंालीं. त्या प्रसंगीं माझ्या ‘द्वशक्षक’ माद्वसकािा मी जो खास ‘गिकरी अंक’ काढला 
त्यातं गिक्याचं्या अप्रकाझशत आद्वण अपूणु कद्ववता मी त्याचं्या कागिपत्रामंधून संशोधून प्रद्वसद्ध केल्या. ह्ा 
व्यद्वतद्वरक्त आणखी त्याचं्या काहंीं अप्रकाद्वशत कद्ववता असतील असें मला वाटत नाहीं. 

 
द्ववश्वद्ववद्यालयीन द्ववद्यार्थयांच्या अायासासाठीं ‘वाग्वैजयंती’ मधल्या काहंीं द्वनविक कद्ववता एकद्वत्रत 

करून ‘राजहंस’ हा संग्रह तयार करण्यातं आला आहे. कद्ववतािंी द्ववषयवार मािंणी करण्यातं आली आहे, 
हें ह्ा संग्रहािें वैद्वशष्ट्ट्य आहे. गिक्याचं्या सवुि उत्तमोत्तम कद्ववता या संग्रहातं आल्या असल्यानें त्याचं्या 
काव्यप्रद्वतभेच्या द्ववद्ववध पैलंूिी ओळख अगिीं थोड्या अवकाशातं या संग्रहानें होण्यासारखी आहे. 

 
गिक्याचं्या कद्ववतामंध्यें पे्रमकाव्यािंी आद्वण भावकाव्यािंी संख्या अद्वधक आहे हें त्यािंा समग्र 

काव्यसंग्रह नुसता वर वर िाळला तरी लक्षातं येण्यासारखें आहे. म्हणून त्यानंा ‘पे्रमािे शाहीर’ असें 
म्हणतात. पण त्यािंी हीं बहुतेक पे्रमकाव्यें भावनोत्कट असलीं तरी गेय नाहींत. द्वकत्येक ताद्वत्त्वकि आहेत. 
म्हणून त्यानंा ‘पे्रमगीतें’ म्हणता ं येणार नाहीं. मराठी भाषेंतलें  लावणी वाङ मय म्हणजे पे्रमगीतािंें द्वजवंत 
भािंारि आहे. जगातंल्या कोणत्याद्वह भाषेंत अशीं उन्मािक पे्रमगीतें नसतील. गिक्यानंीं लावण्यािंा फार 
रद्वसकतेनें अायास केला होता. असें असूनद्वह भास्करराव ताबंे ह्ाचं्याप्रमाणें ते प्रभावी पे्रमगीतें का ं द्वलहंू 
शकले नाहींत ह्ािें मला आियु वाटतें. 
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गिक्यािंीं पुष्ट्कळशीं पे्रमकाव्यें गद्य द्वन कृद्वत्रम वाटतात. त्यांच्या बहुतेक पे्रमकाव्यावंर द्वनराशिेी 
्टा पिलेली द्विसते. ‘जुन्या कद्ववतािंी आठवण’, ‘फणसािें पान’, ‘शवेटिें पे्रमगीत’ ह्ा पे्रमकाव्यातं तर 
पे्रमकद्ववता आत्मिद्वरत्रात्मक असून स्वतःच्या आयुष्ट्यातं िंालेल्या पे्रमद्वनराशिेी धूसर ्ाया त्याचं्यावर 
पिलेली आहे, असा द्वनष्ट्कष ुकाढण्यािा साहद्वजकि वािकानंा मोह होतो. गिक्याचं्या काव्यािे िोन 
टीकाकार िॉ. हष ेआद्वण प्रा. वाझळबे ह्ानंीं ह्ा गोष्टीिा अगिीं द्वनःसंद्विग्धपणें उिेख केलेला आहे. 

 
प्रा. वाझळबे ह्ानंीं तर ‘गिक्याचं्या अंतरंगां’त खोल बुिी मारून त्यािंें हे पे्रमरहस्य उजेिातं 

आणण्यािा ‘द्ववक्रम’ केला आहे. गिक्याचं्या गद्य व पद्य वाङ मयातं ‘तारा’ आद्वण ‘तारका’ ह्ा शबिािंा 
जेथें जेथें उिेख िंालेला आहे, ते सवु उिेख तपशीलवार एकत्र करून प्रा. वाझळबे ह्ानंीं असा शोध 
लावला आहे कीं, गिक्यानंा आयुष्ट्यातं द्वनराश करणा्या त्यांच्या त्या प्रणद्वयनीिें नावं ‘तारा’ हें असलें  
पाद्वहजे. बायरन झकवा शलेे ह्ाचं्या जीवनातं अनेक द्वस्त्रया आल्या आद्वण त्याचं्यामुळें  त्याचं्या आयुष्ट्यातं अनेक 
प्रक्षोभक प्रसंग द्वनमाण िंाले. त्याचं्या िद्वरत्रातंली ही प्रणयािी पाश्वुभदू्वम लक्षातं रे्तल्यावािंून त्याचं्या 
पे्रमकाव्यािेंि नव्हे तर प्रद्वतभेिेंद्वह द्ववश्लेक्षण होऊं शकत नाहीं. मराठी कवींच्या बाबतींत हा द्वनयम लागू 
करणें धोक्यािें होईल. 

 
तरुण वयातं गिक्यािें मन एखाद्या मुलीनें आकर्मषक केलें  असलें  आद्वण तें त्यािंें पे्रम पुढें सफळ 

होऊं शकलें  नसलें , म्हणून त्यािंें आयुष्ट्य आद्वण काव्यपे्रम द्वनराशनेें ग्रासून गेलें  होतें असें समजणें 
वस्तुस्स्थतीला धरून होणार नाहीं. गिक्याचं्या ज्या आप्तानंीं प्रा. वाझळबें ह्ानंा त्याचं्या ह्ा ‘प्रणया’ िी 
माद्वहती पुरद्ववली ते त्या वेळीं वयानें इतके लहान होते कीं त्यानंा प्रत्यक्ष पद्वरस्स्थद्वत माहीत असणें शक्यि 
नाहीं. ‘जुन्या कद्ववतािंी आठवण’ ही कद्ववता ज्या मुलीला उदे्दशून गिक्यानंीं रिली आहे, त्या मुलीबद्दल 
अत्यंत लहान वयातं त्यानंा आकषणु वाटलें  असावें असें द्विसतें. िोरे्द्वह द्वनिोष मनःस्स्थतींत असता ंत्यानंीं 
‘पे्रमािा पद्वहला धिा द्वगरद्ववला.’ तथाद्वप, ह्ा मुलीशीं त्यािंें लग्न होऊं शकलें  नाहीं, त्यािंें लग्न त्याचं्या 
मनाद्ववरूद्ध अगिीं तरुण वयातंि िंालें . ही मुलगी अद्वशद्वक्षत असल्यानें गिक्याशंीं द्वतिें पटंू शकलें  नाहीं. 
‘पे्रमसंन्यास’ मधील ‘मनोरमे’ िी कल्पना त्यानंा आपल्या पद्वहल्या द्वववाहावरून सुिली असावी. 

 
पुढें ही त्यािंी प्रथम पत्नी त्यानंा सोिून गेली. त्यामुळें  त्यानंा फारि धक्का बसला. ‘अवेळ तद्वरही 

बोल कोद्वकळे’ या कद्ववतेमधील ‘हातीं संसारािी माती द्वनष्ट्पे्रमािी शजे सोबती’ या उिेखातं त्या 
कालखंिातंील त्याचं्या मनःस्स्थतीिें द्वित्र प्रकट िंालें  आहे. गिक्याचं्या प्रणद्वयनीिें लग्न िुस्या एका 
माणसाशीं िंालें . पण म्हणून त्यानंतर ते द्वतच्याबद्दल एकसारखे िुंरत बसले होते, आद्वण द्वतच्या नावंािे 
उिेख आपल्या वाङ मयातं त्यानंीं सवुत्र द्ववखरून द्विले आहेत, हें काहंीं खरें नव्हे. उलट ती मुलगी आद्वण 
द्वतिे यजमान ह्ाचं्या जीवनावर ‘सोन्यािी सलकिी’ नावंािी एक कािंबरी द्वलद्वहण्यािा त्यानंीं संकल्प 
केला होता. 

 
मृत्यपूूवी अवर्ीं िोन वषें त्यानंीं िुसरें लग्न केलें . पण त्याि सुमाराला त्याचं्या आजाराला प्रारंभ 

िंाला, त्यामुळें  त्यानंा ह्ाद्वह लग्नापासून सुख लाभलें  नाहीं. गिक्याचं्या सवु पे्रमकद्ववता एकाि व्यक्तीला 
उदे्दशून केल्या आहेत, असें मानणें िुकीिें आहे. द्वकत्येक कद्ववतामंधील ‘रमणी’ शुद्ध काल्पद्वनक आहे. 
भावनेच्या एका द्ववद्वशष्ट अवस्थेंत कद्वव द्वनरद्वनराळ्या कल्पनािंीं जाळीं द्ववणतो आद्वण त्याचं्याशीं खेळत बसतो. 
ह्ा अवस्थेंत त्याचं्या तोंिून द्वनर्ालेल्या सवुि उद गारािंा सत्यस्स्थतीशीं संबधं असतोि असें नाहीं. 
गिक्याचं्या िद्वरत्रािे बारीकसारीक धागे त्याचं्या वाङ मयातं द्वठकद्वठकाणीं आढळतात. सवुि उत्तम 
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वाङ मय आत्मिद्वरत्रात्मक असतें. पण त्यािा असा मात्र अथु नव्हे कीं लेखक जें यच्चयावत् द्वलद्वहतो 
त्यावरून त्याच्या िद्वरत्रावर प्रकाश पितो. 

 
गिक्याचं्या वाङ्मयावरून त्यािंें िद्वरत्र अजमावण्यािा ज्या टीकाकारानंीं प्रयत्न केला आहे 

त्यािंी फसगत िंालेली आहे. प्रा. हष ेह्ानंा गिक्यािंी द्वकत्येक पे्रमकाव्यें वैषद्वयक वाटतात. ते म्हणतात, 
‘म्हणूनि द्वशष्ट लोक गोझविाग्रजाचं्या कद्ववतेला नाकें  मुरितात. आपल्या िद्वयतेिी ‘द्वनवाणीिी द्ववनवणी 
करीत’ असता ं ‘िुबंन िे रमणी’ ह्ाच्या पलीकिे ज्याच्या हेतूिीं मजल जात नाहीं, त्याच्या शुद्ध पे्रमािा 
कोणाला द्ववश्वास येणार आहे?’ िद्वयतेला िुंबन माद्वगतल्यानें पे्रम अशुद्ध होतें असें ज्याला वाटतें, तो 
भलताि ‘द्वशष्ट’ असला पाद्वहजे. िद्वयतेकिून ‘िुबंन’ नाहीं मागायिें तर काय ‘तीथु’ मागायिें?  

 
‘अरुण’ कद्ववतेवर टीका करतानंा मािखोलकरानंीं असें द्वलद्वहलें  आहे कीं, ‘गिकरी नेहमीं उशीरा 

उठत. त्यानंीं ‘अरुण’ केव्हा ं पाद्वहला?’ तेव्हा ं मी एका व्याख्यानातं त्यानंा उलट असा प्रश्न केला कीं, 
‘गिकरी उद्वशरा उठत हें तुम्हालंा काय माहीत? तुम्हालंा काय त्यािंें अंथरुण गुंिाळायच्या कामावर कोणी 
नेमलें  होतें?’ िारूच्या िुष्ट्पद्वरणामावर गिक्यानंीं ‘एकि प्याला’ हें नाटक द्वलद्वहलें . त्यावरून 
टीकाकारानंीं द्वनष्ट्कष ुकाय काढला तर गिकरी हे िारूबाज होते. गिक्यांच्या वाङ्मयावरून त्यािंें िद्वरत्र 
जाणण्यािा ज्यानंीं प्रयत्न केला त्यानंीं त्यानंीं त्याचं्या बाबतींत अन्याय केलेला आहे. म्हणून गिक्याचं्या 
साद्वहत्यािें शुद्ध वाङ्मयीन दृष्टीनेंि मूल्यमापन व्हावें हें योग्य. 

 
‘फूल ना फुलािी पाकळी’ या कद्ववतेमध्यें तर गिक्यानंीं आपल्या भावी टीकाकारानंा स्पष्ट 

इषाराि िेऊन ठेवला आहे कीं, “शहाजहानिा ‘ताजमहाल’ पहा. त्यािी ख्यालीखुशाली पाहंू नका. 
काद्वलिासािें वशे्यागमन द्ववसरून जा. त्यािें ‘शाकंुतल’ लक्षातं घ्या. ‘वाल्ह्ा कोळ्या’िे खुनी खड्यानें 
भरलेले राजंण आठवू ंनका. त्यािें ‘रामायण’ बर्ा. कृष्ट्णानें गोकुळातं केलेल्या सा्या मौजा द्ववसरा. त्यािी 
‘गीता’ ध्यानीं धरा.” 

 
िूषण वगळुद्वन भषूणमात्रें 

प्रभपूुजन कद्वर काळ असें 
तुम्ही आम्ही कद्वष्ट होणें 

हा कुठला मग न्याय असे?  
 
सवुसामान्य माणसासारखेंि गिक्यािंें जीवन होतें. तें इतरापेंक्षा ंअद्वधक वैषद्वयक होतें वा व्यसनी 

होतें या कल्पनेला यस्त्कंद्वितद्वह कोणी आपल्या द्वित्तातं थारा िेऊं नये. आपलें  वसुस्व त्यानंीं वाङ्मयाला 
वाद्वहलेलें  होतें. वाङ्मयावरील त्यािंी द्वनष्ठा संपूणुतया अव्यद्वभिारी होती. ही दृष्टी बाळगूनि त्यािंें सवु 
वाङ मय वािावें. 

 
‘फुलें  वेंिलीं पण,’ ‘फणसािें पान,’ ‘गोफ’ आद्वण ‘पे्रमाखातर’ हीं गिक्यािंीं िार उत्कृष्ट 

पे्रमकाव्यें आहेत. त्यातं प्रकट िंालेली भावना अत्यंत हृियस्पशी आहे, यातं शकंा नाहीं. माणसानें संुिर 
संुिर फुलें  जमवावींत अन् तीं जमद्ववल्यानंतर मग एकिम त्याच्यापुढें हा प्रश्न उभा रहावा कीं, ‘फुलें  
वेंद्विलीं-पण-आता ंहीं द्यावीं कोणालागीं?’ हा प्रसंगि व्याकुळ करणारा आहे. 
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काटं्यावद्वर ह्ा कोमल हृिया 
टाकुद्वन िेवा कू्रर 

कुठें फुलािंी धनीण मािंी 
द्विली िविुनी िूर?  

 
ह्ा ओळींतली आतुता अंतःकरणाला िटका लावणारी आहे. ‘फणसाच्या पाना’ं तील ‘हतभागी हे जीव जगीं 
या स्मरणें केवळ जगतीं’ ह्ा कल्पनेंत सुद्धा ंतीि व्यथा व्यक्त िंाली आहे. ‘गोफ’ या कद्ववतेंत कल्पना आद्वण 
भावना ह्ाचं्या हृियंगम संमीलनानें अपूवु गोिी द्वनमाण िंालेली आहे. प्रणयािा गोफ गुंफतानंा एकमेकाचं्या 
हृियािे पिर नकळत परस्परातं गुंतले जावते अन् त्यामुळें  पुन्हा ंतो गोफ उलगिण्यािें काम िुष्ट्कर व्हावें 
ही कल्पनाि मुळी अत्यंत भावरम्य आहे. 

 
‘पे्रमाखातर’ ही कद्ववता म्हणजे पे्रमािें एक तेजस्वी स्तोत्रि आहे... गोझविाग्रजाचं्या वैद्वशष्ट्ट्यपूणु 

शलैीिा द्विमाख या कद्ववतेंत पहावयाला द्वमळतो. 
 

पे्रमासाठीं रामापाठीं सीता वनवासी 
वृिेंस्तव हद्वर स्मशानातंला वृंिावनवासी 
का ब्राह्मणपि बािशहाला राणी मस्तानी 
का धमावर लाथ माद्वरली पदं्वितरायानंीं 
द्वब्रजम्राषेिा पे्रमवास्ल्मकी पे्रतावर तरला 
सागं तयाला पे्रमावािंुद्वन कोणी हात द्विला?  

 
असली ऐट अन् ठसका गोझविाग्रजाखंेरीज िुस्या कोणाच्या काव्यातं येऊ शकणार?  

 
‘ओसाि आिातंील एकि फूल’ झकवा ‘द्विव्य पे्रमािी जाद्वत’ ह्ा कद्ववतेंत गिक्यािंें व्यस्क्तमत्त्व 

पहावयाला द्वमळत नाहीं. ‘पे्रम आद्वण मरण,’ अन् ‘गुलाबी कोिें’ ह्ा कद्ववतेमध्यें मात्र ‘गोझविाग्रजा’ंच्या 
प्रद्वतभेिा वैद्वशष्ट्ट्यपूणु द्ववलास दृष्टीस पितो. पे्रमासाठीं सवुस्वािें बद्वलिान करणा्या पे्रद्वमकाच्या आत्यंद्वतक 
त्यागािें रोमहषकु द्वित्रण ‘पे्रम आद्वण मरण’ ह्ा काव्यातं गिक्यानंीं केलेलें  आहे. सासंाद्वरक शृगंारािा जो 
आल्हािकारक नमुना ‘गुलाबी कोड्या’ मध्यें अनुभवावयाला द्वमळतो, तसा क्वद्विति कोणत्याद्वह काव्यातं तो 
द्वमळंू शकेल. या कद्ववतेला जवळ जवळ िार तपें आता ं पूण ु होतील पण रद्वसकाचं्या मनावरील त्यािी 
मोद्वहनी पद्वहल्याइतकीि प्रभावी आहे. 

 
गिक्याचं्या काळातं सामाद्वजक सुधारणािंा फारसा शास्त्रीय द्वविार िंालेला नव्हता. द्ववधवा–

पुनर्मववाह आद्वण अस्पशृ्यता–द्वनवारण ह्ा िोनि सामाद्वजक सुधारणेच्या प्रमुख बाबी होत्या. पण ह्ा 
सुधारणाकंिे पाहण्यािी पाढंरपेशा वगािी दृद्वष्ट केवळ भतूियावािी होती. गिक्यािंा दृद्वष्टकोणद्वह तोि 
होता. आगरकर, राजारामशास्त्री भागवत झकवा केशवसुत ह्ाचं्या सामाद्वजक द्वविारािंा त्याचं्या मनावर 
पगिा होता. जुन्या रूढी आद्वण परंपरा ह्ाचं्याशीं ‘नव्या मताचं्या भालाइतानंीं’ टक्कर द्विली पाद्वहजे आद्वण 
समाजाच्या प्रगतीिा िोहोंकिे कोंिमारा करणा्या आिाराचं्या अकंुद्वित सीमा ओलािंल्या पाद्वहजेत, 
एवढेंि त्याचं्या पुरोगाद्वमत्वािें के्षत्र होतें. 
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‘िसरा’ या कद्ववतेंत त्यानंीं आपल्या सामाद्वजक सुधारणेिें तत्त्वज्ञान द्ववशि केलें  आहे. ‘केशवसुता’ं 
च्या ‘तुतारी’ िी या कद्ववतेवर गिि ्ाया पिलेली आहे. गिकरी हे स्वतंत्र प्रद्वतभेिे लेखक होते. पण 
सामाद्वजक सुधारणेिा त्यानंीं स्वतः असा द्वविार केला नसल्यानें, भावनेच्या आद्वण कल्पनेच्या के्षत्रातं त्यािंी 
काव्यप्रद्वतभा जशी द्विमाखानें भरा्या मारतानंा द्विसते तशी ती सामाद्वजक द्ववषयामध्ये मारंू शकत नाहीं. 
त्यामुळें  त्याचं्या सामाद्वजक द्ववषयावरील कद्ववतेंत त्यािंें वैद्वशष्ट्ट्यपूण ु नाद्ववन्य कुठेंद्वह आढळून येत नाहीं. 
गिकरी हे वृत्तीनें भाद्ववक आद्वण श्रद्धाळू होते. िेवाद्विकाचं्या िद्वरत्रातंील काहंीं द्ववसंगतीवर त्यानंीं द्ववनोि 
केला असला, तरी पुराणातंल्या पुष्ट्कळशा िमत्कारावंर त्यािंा द्ववश्वास होता. गावंातंील कोणत्याद्वह 
िेवळासमोरून जातानंा आंतल्या िेवाला रस्त्यावरून का होईना नमस्कार केल्यावािंून ते कधीं पुढें  जात 
नसत. अशा अनेक प्रसंगीं मी त्याचं्या साद्वन्नध्यातं होतों. मला त्यािंी ‘आस्स्तकता’ त्या वळेीं तरी अत्यंत 
हास्यास्पि वाटल्यावािंून राद्वहली नाहीं. ख्या सुधारकाच्या प्रखर बुद्वद्धवािािा गिक्याचं्या जवळ 
अभावि होता असें म्हटलें  पाद्वहजे. 

 
म्हणून त्याचं्या सामाद्वजक कद्ववतेंत नुसती अस्पष्ट तळमळ द्विसून येते. जाद्वतवतं द्वजव्हाळा असा 

कुठेंि भासत नाहीं. तरी िेखील ‘स्मशानातंील गाणें’ आद्वण ‘एक समस्या’ ह्ा कद्ववतेमध्यें त्यानंीं सामाद्वजक 
अन्यायािें अत्यंत प्रखर आद्वण मार्ममक द्वविंबन केलेलें  आहे. ‘स्मशानातंलें  गाणें’ हा मराठीं भाषेंतला 
भयानक रसािा एकमेव नमुना आहे. ‘पे्रमसंन्यास’ नाटकािा उगम ह्ा कद्ववतेंत आढळतो. गिक्याचं्या 
वैद्वशष्ट्ट्यपूणु गद्यशलैीिा आद्वण द्ववरोधाभासात्मक द्ववनोिािा तोंिवळा सुद्धा ं ह्ाि कद्ववतेंत पाहायला 
सापंितो. ‘जगातंल्या मानवापेक्षा ंस्मशानामधल्या भतुामध्यें जास्त माणुसकी आहे’ हा या कद्ववतेिा मध्यवती 
द्ववषय आहे. तो इतक्या समपुक दृष्टातंानंीं आद्वण उिाहरणानंीं त्यानंीं आकषुक केला आहे की, कद्ववतेिी 
कमालीिी लाबंी यस्त्कंद्वित् द्वह जाणवत नाहीं. 

 
‘िेवनाम भतूाप्रद्वत पळवी । िेवािंी त्या कळे थोरवी । मानव नवसें पद्वर त्या फसवी,’ ‘भतुें भतुासि 

कधीं न खाती । बधुंबधुंच्या रंगत रक्तीं’ ‘िोन पतींनी द्ववधवा न सती । पद्वतव्रतेला पद्वर पािं पद्वत ।’ ‘माजंर 
आिवें कायु द्वबर्िवी कतुव्यािी हीि थोरवी,’ ‘सजीव तोवद्वर लत्ता िेती । मरता ं रे्ती खादं्यावरती । 
उफराटा सन्मान।’ असल्या अिाखेबंि सुभाद्वषतवजा कल्पना–िमत्कृतींनीं ही कद्ववता आमूलाग्र 
ओथंबलेली आहे. भतुािंें गाणें संपल्यानंतर द्ववधवचे्या मृत बालकाच्या तोंिातं उरलेलें  िूध िाटून एक कुत्रें 
कवीकिे बरू्न हसूं लागलें , ही कल्पना म्हणजे या कद्ववतेंतल्या भयानक रसािा कळसि होय. हें द्वित्र 
नुसतें िोळ्यापंुढें आणलें  तर काळजातं भीतीिा शहारा उठल्याखेरीज राहात नाहीं. ज्या द्ववद्वशष्ट 
मनःस्स्थतींत गिक्यानंा ही कल्पना सुिली असेल त्याि मनःस्स्थतींतून द्रमनच्या पे्रतािें िुंबन रे्णा्या 
कमलाकराच्या भयानक स्वभावद्वित्रािा संभव िंाला असावा असें वाटतें. 

 
“एका समस्येंत बोलरे्वड्या आद्वण ढोंगी सुधारकाचं्या िादं्वभक सुधारणाद्वप्रयतेिा मोठा मार्ममक 

रहस्यस्फोट केलेला आहे. ही कद्ववता एखाद्या सभेपुढें िागंल्या रीतीनें म्हणून िाखद्ववली म्हणजे द्वतिा 
श्रोत्यावंर काय पद्वरणाम होतो हें पाहण्यासारखें आहे. ‘कद्वव आद्वण कैिी’ ही काहंीं सामाद्वजक कद्ववता नाहीं. 
तें एक आध्यास्त्मक रूपक आहे. मायेच्या बंधनातं अिकलेल्या आत्म्यािी त्यातूंन सुटण्यासाठीं कशी उत्कट 
धिपि िाललेलीं असतें हें या कद्ववतेंत द्विद्वत्रत केलें  आहे. पण प्रा. हष ेह्ानंीं ‘मार भरारी । िल तोि बंधनें 
सारीं ।’ह्ा कद्ववतेच्या धृपिािा अथु भलताि केलेला हे. ते म्हणतात, “वैवाद्वहक बंधनानंीं पुढें गिकरी 
जखिले गेल्यानंतर एक वळे सवु बंधनें तोिून टाकून स्वैर भरारी मारण्यािाद्वह द्वविार त्याचं्या मनातं 
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आलेला होता.” टीकाकार िीिशहाणा असला म्हणजे तो लेखकाच्या कोणत्या द्वलखाणातूंन काय अनथु 
काढील ह्ािा हा एक मासला आहे. 

 
कल्पना हाि गिक्याचं्या काव्यािा प्राण आहे. त्याचं्या एकेक उत्पे्रक्षा म्हणजे कल्पनेच्या 

आकाशामधल्या ििंोलाच्या उत्तुंग भरा्या होत. वीज जशी नािते तशी त्यािंी प्रद्वतभा तळपते. क्षणातं इथें 
तर क्षणातं कुठें? िहा वषांच्या एका संुिर मुलीला बरू्न आद्वण बागेंत बागिणा्या एका लहानग्या 
बालकाला पाहून त्याचं्या प्रद्वतभेनें जें लाद्वलत्यपूण ुशबिािंें द्वन द्ववलोल कल्पनािंें हास्य केलें  आहे तें रद्वसक 
मनाला अक्षरशः मुग्ध करून टाकणारें आहे. ती मुलगी म्हणजे स्वग ुआद्वण परृ्थवी यातंला जणू ंकाय साधंाि. 
द्वतच्या द्विमण्या भवुया म्हणजे रामल्मणािंीं द्विमुकलीं धनुष्ट्येंि. द्वतच्या िोळ्यातं बालमिनानें आपल्या 
धनुर्मवदे्यिी जणु ं काहंीं ‘तालीम’ ि सुरू केली आहे. द्वतच्या गालावरिे गोंिवणािे द्वठपके म्हणजे द्वतच्या 
भद्ववतव्यािें ब्रह्मिेवानें मािंलेलें  िशाशं द्विन्हािंें गद्वणति. शबिािंी शाल न पारं्रता ं धावंत सुटलेली ही 
एखाद्या कवीिी तरळ कल्पनाि नव्हे काय? अशा एकापेक्षा ंएक बहारीच्या कल्पनािंी गिक्यानंीं कमाल 
करून सोिली आहे. ही कद्ववता वाितानंा जाईजुईच्या फुलानंीं बहरलेल्या एखाद्या मािंवाखालीं 
बसल्यासारखें वाटतें. सवांगावर सुगंधी कळ्याफुलािंा जणु ंसिाि पितो आहे. 

 
‘बागेंत बागिणा्या लािक्या लहानग्यास’ या कद्ववतेमध्यें गिक्यािंी प्रद्वतभा कल्पनेच्या 

अधोन्मीद्वलत फुलावंर एखाद्या फुलपाखंराप्रमाणें द्वभरद्वभरते आहे असें वाटतें. बागेंत द्विसणा्या प्रत्येक संुिर 
वस्तूमागें मूल अवखळपणें धावंत आहे. तें बरू्न सृष्टीला आपला जणु ंकाहंीं हेवा वाटतो आहे आद्वण म्हणून 
ती आपल्या बाळाला आपल्यापासून फसवनू िूर नेण्यािाि जणु ं काहंीं प्रयत्न करीत आहे असें त्याच्या 
आईला वाटतें, ही कल्पनाि अतीव काव्यमय आहे. त्या मानानें ‘अरुण’ मोहक वाटत नाहीं. बालकद्वव ठोंबरे 
ह्ाचं्या ‘अरुणा’ पुढें तर तो द्वनष्ट्प्रभि वाटतो. 

 
‘हालत्या झपपळपानास’ हा गिक्याचं्या कल्पनाप्रधान काव्यािा एक अपूवु संुिर नमुना आहे. 

शलेेच्या कद्ववतेशीं त्यािी तुलना करून पाहण्यासारखी आहे. गिक्याचं्या कल्पनाप्रधान काव्यािें वैद्वशष्ट्ट्य 
हें आहें कीं त्यातूंन कोमल भावनेिें एकािें अत्यंत सू्म असें सूत्र जात असतें. त्यामुळें  त्याचं्या कल्पनेच्या 
वैभवानें आपले िोळे द्विपताहेत तोंि मध्येंि आपल्या हृियािी तार ते अशा सफाईनें ्ेितात कीं सवांगावर 
कोमल द्वन सुखि कंप उठतो. ‘द्विमुकल्या मुली’ ला बरू्न त्याचं्या मनातं िटकन द्वविार येतो कीं द्वहच्या 
द्ववशुद्ध मनातं क्षणभर जाऊन आपण आपलें  कद्ववत्व पावन करून रे्ऊं या. या असल्या एका भावनेनें सबंध 
कद्ववताि एकिम उजळून जाते. द्विमुकल्या ‘झपपळपाना’ िा िंािाच्या शेंड्यावर अहर्मनश िाललेला नाश 
बरू्न कद्वव एकिम आत्मलक्षी होतो. आद्वण त्याला द्ववश्वािीं सूत्रें हालद्ववणा्या अनेक सुप्त शक्तींिी जाणीव 
होते. त्यामुळें  जीवनातंील असहाय्यतेिा त्याला प्रत्यय येऊन तो द्ववषण्ण होतो. आपल्यासारखेंि हें 
झपपळपानद्वह िुिैवी द्विसतें आहे, असा द्वविार त्याच्या मनातं येतो. आता ंह्ाि भावनेंत जर ह्ा कद्ववतेिा 
शवेट िंाला असता तर ती हृियस्पशी िंाली नसती. पण सवांगािा उकािा होत असतानंा जशी एखािी 
वा्यािी िुंळुक एकिम येऊन मनाला आल्हाि िेऊन जाते त्याप्रमाणें द्वविारानंीं कद्ववमन उिास िंालें  
असतानंा िटकन् त्याच्यापुढें एक रमणीय कल्पना िमकून जाते. एकाद्या प्रणयमुग्ध बाद्वलकेच्या कपाळावर 
हालणारें ‘झपपळपान’ त्याच्या अंतःिक्षूंना द्विसतें. आद्वण हा मान जर कोणी ‘बाला’ आपल्याला िेईल तर 
जन्मभर आपण द्वतच्या कपाळावरिें झपपळपान होऊन राहंू या मधुर द्वविारातं तो आपली द्वखन्नता द्ववसरून 
जातो. ह्ा एका बहारीच्या कल्पनेनें त्या कद्ववतेिा सारा आत्माि बिलून जातो. 
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‘नवबालेच्या द्वशरावरिें झपपळपान’ होण्यािा हा द्वविार इतका कोमल आद्वण पद्ववत्र आहे कीं त्यातं 
कवीिी वैषद्वयक भावना ििली आहे असा संशय सुद्धा ं कोणाला येऊं नये. पण गिक्याचं्या प्रत्येक 
लेखनातूंन त्यािें िद्वरत्र हुिकून काढण्याच्या विेामुळें  प्रा. वाझळबे ह्ानंीं या संुिर भावनेंतून द्वकती द्ववपरीत 
अथु बाहेर काढला आहे ते पहा : ते म्हणतात, ‘तरुणीच्या पे्रमाच्या प्राप्तीसाठीं गिक्यािें मन द्वकती 
द्ववलक्षण आसावलें  होतें व त्या संविेनेमुळें  उत्पन्न होणा्या हृियाच्या स्पिंनातंील थरथरणारी उत्सुकता 
अनुभवावयास सापंिावी यासाठीं ते द्वकती तळमळत होते यािें प्रत्यंतर या ‘हलत्या झपपळपाना’ंत द्वमळेल. 
‘कवीच्या कोमल भावनेिा यापेक्षा ंअद्वधक कोणता उपमिु करता ंयेईल?’ 

 
‘राजहंस मािंा द्वनजला’ ही गिक्यािंी कद्ववता म्हणजे त्याचं्या ‘वाग्वैजयंती’ मधला कौस्तुभि 

होय. मराठी वाङ्मयातं यापेक्षा ं अद्वधक प्रभावी करुणरसािी कद्ववता िुसरी नाहीं. हास्यरसाइतकें ि 
करुणरसावरद्वह गिक्यािंें प्रभतु्व होतें. या कद्ववतेच्या जन्मािी हकीगत गिक्याचं्या धाकट्या बधंूंकिून 
मला कळली. सकाळीं अकराच्या सुमारास ते आपल्या मािीिें िार बिं करून ही कद्ववता द्वलहावयास 
बसले. पाऊण तासातं ही कद्ववता सबधं द्वलहून पुरी िंाली. मध्येंि त्याचं्या बधूंनें त्यानंा जेवावयास हाकं 
मारली, तेव्हा ं ते द्वििून त्याच्या अंगावर ओरिले, ‘मूखा, मराठी भाषेंतील एका अद भतु कद्ववतेला मी इथें 
जन्म िेतों आहे हें तुला ठाऊक नाहीं वाटते?’ 

 
या कद्ववतेिें मूळ हस्तद्वलद्वखत मी पाद्वहलें  होतें. पेस्न्सलीमध्यें अगिीं र्ाईर्ाईनें सवु कद्ववता 

द्वलद्वहलेली होती. त्यावरून स्फूतीच्या एका द्ववद्वशष्ट अवस्थेंति ही कद्ववता द्वलद्वहली असावीं हें उर्ि होतें. 
प्रकाद्वशत कद्ववतेपेक्षा ंमूळ कद्ववतेमध्यें तीन िार किवीं जास्त होतीं. ती त्यानंींि स्वतः मागाहून कमी केलीं. 

 
एका स्त्रीिा नवरा वारल्यानंतर थोड्या द्विवसाचं्या आंति द्वतिें एकुलतें एक मूल वारलें . त्या 

िुःखाच्या आर्ातानें त्या िुिैवी आईला विे का ं बरें लागणार नाहीं? द्वतला वाटलें  आपला ‘राजहंस’ 
आपल्या मािंीवर िंोपलाि आहे. या मनाच्या स्स्थतींत द्वतनें मुलाला उिलावयाला जमणा्या मंिळींना 
उदे्दशून जे उद गार काढले त्यातं िगिाला पािंर फोिणारें कारुण्यं आहे. 

 
‘करंू नका गलबला अगिीं । लागली िंोप मम बाळा ॥’ या द्वतच्या तोंिून बाहेर पिणा्या पद्वहल्याि 

ओळी ऐकून हृियािी कालवाकालव व्हावयाला सुरुवात होते. “हें िूध जरासा प्याला, आतासंा कोठें 
द्वनजला ।” तों इतक्यातं तुम्ही जमलातं? मी तुम्हालंा िागंली ओळखून आहें. मागें मािंा द्वहरा नेलात–अन् 
आता ं ही द्वहरकणी न्यायला आलातं होय? माझ्या ्बकड्याबद्दल वाईटसाईट बोलंू नका. “मी गरीब 
द्वकतीद्वह असलें , जद्वर कपाळ मािंें फुटलें  । बोलणें तरी हें असलें , खपणार नाझह हो मजला ॥” हें असेंि 
सागंून मागें, तुम्ही माझ्या द्वजवािा राजा नेलातं. पुन्हा ंिाखद्ववलें  सुद्धा ंनाहींत त्याला आद्वण आता ंमािंा हा 
राजहंस न्यायला आलातं होय? एवढा का िुष्टावा तुम्ही माझ्याशीं करतां? 

 
हृियाला पीळ पािणा्या या सवु भाषेिी गंमत ही आहे कीं त्यातं प्रत्यक्ष शोक असा कुठेंि नाहीं. 

त्यामुळें  द्वतिा मनावर जास्त पद्वरणाम होतो. आपलें  मूल मरण पावलें  आहे, असें आईला कळून द्वतनें शोक 
केला असता तर तो इतका प्रभावी िंाला नसता. प्रारंभींिी एवढी भाषा िंाल्यानंतर आई जेव्हा ंआपल्या 
‘राजहंसा’ च्या सौंियािें आद्वण गुणािंें वणुन करंू लागली, ‘तेव्हा ंभोंवतालच्या िार जनां’ च्या िोळ्यातूंन 
अश्रूंच्या धारा वाहंू लागल्या असतील. तें दृश्य पाद्वहल्यावर मग आईच्या िोक्यातंला भ्रम द्ववरर्ळून गेला 
आद्वण मग आपलें  मूल खरोखरि मरण पावलें  आहे हें द्वतला उमगलें . त्याबरोबर ‘हें असें जाहलें  म्हणता ंतद्वर 
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िेवद्वि द्वनजला का ंहो?’ ही पद्वहलीि द्वतच्या शोकािी ओळ इतकी द्ववलक्षण प्रभावी आहे कीं ती काळजािा 
पििा फोिून आरपार द्वनरू्न जाते. 

 
‘जद्वर होउं नये तें िंालें , तद्वर सोिणार या नाहीं । पाळणाद्वह रुततो ज्याला, पे्रमें जरी द्वनजवी आई । 

तो िेह खािंिगिातं, ्े नको नको ग बाई ॥’ येथें ह्ा शोकािी अगिीं पद्वरसीमा होते. आद्वण मग ती आई 
आपल्या मृत बाळाला हृियाशीं धरून जी द्वनजते, ती पुन्हा ंउठति नाहीं. भ्रम, शोक आद्वण अकस्मात मरण 
अशा ह्ा कद्ववतेच्या तीन अवस्था आहेत, त्या मानसशास्त्राला धरूनि आहेत. कोणत्याद्वह कद्ववतेंिें 
मूल्यमापन करतानंा द्वतिा मनावर पद्वरणाम काय होतो हें अजमावनू पाहावें. कद्ववता ही काहंीं वािण्यािी 
वस्तु नाहीं. ती मोठ्यानें म्हणून पहावी. गाऊन बर्ावी. भावनापूण ु स्वरातं ‘राजहंस’ म्हणावा. म्हणजे 
श्रोत्याचं्या आद्वण द्ववशषेतः द्वस्त्रयाचं्या मनािी काय स्स्थद्वत होते तें प्रत्यक्ष पहावयाला सापंिेल. हातच्या 
काकंणाला आरसा कशाला पाद्वहजे? 

 
असें असूनद्वह ह्ा कद्ववतेवर थोिीशी टीका िंाली, ती अशी : रे. नारायण वामन द्वटळक म्हणाले 

कीं, “पुत्रमरणाच्या िुःखानें विेी िंालेली आई, ‘या माझ्या मानससरसीं’ सारखी संस्कृतप्रिुर आद्वण 
रूपकात्मक भाषा वापरील काय? ” हा आके्षप िुकीिा आहे आद्वण अयोग्यद्वह आहे. एक अिाणी स्त्री 
मंुबईच्या रस्त्यातं मोटारखालीं द्विरिून मरण पावलेल्या आपल्या मुलाबद्दल शोक करतानंा मी प्रत्यक्षि 
ऐकली आहे. ती आपल्या मुलावर ‘माझ्या द्वह्या, माझ्या माणका, माझ्या िदं्रा–’ अशा द्ववशषेणािंा वषाव 
करीत होती. भावनाप्रक्षोभाच्या प्रसंगी आपलें  नेहमीिें स्वरूप सोिून अलंकाद्वरक होण्याकिे भाषेिी मुळीं 
प्रवृद्वत्ति असते. आद्वण िुसरी गोष्ट अशी कीं कोणी काहंींद्वह म्हटलें  तरी वाङ्मयातंील भाषा ही 
वाङ्मयकारािीि असते. त्यातंील वण्यु व्यक्तीिी नसते. वाङ्मयकारानंी त्या भाषेंत वास्तववािािा 
द्वकतीद्वह आभस द्वनमाण करण्यािा प्रयत्न केला तरी माध्यमाच्या काहंीं मयािा ठरलेल्या आहेत. त्या 
टीकाकारानंीं ओळखावयाला हव्यात. एखाद्या व्यक्तीिें द्वित्र झकवा पुतळा द्वकतीद्वह उत्तम असला तरी तो 
संपूणुपणें त्या व्यक्तीसारखा कसा द्विसेल? तसेंि भाषेिेंद्वह आहे. द्वटळकानंीं रे्तलेला आके्षप जगातंल्या 
प्रत्येक वाङ्मयवर रे्ता ं येण्यासारखा आहे. जगातंलीं माणसें जशीं बोलतात तसें द्वलद्वहलें  तर त्यातूंन 
‘वाङ्मय’ द्वनमाण होणार नाहीं. त्यानंीं कसें बोलावें असें लेखकाला जें वाटतें, तें वाङ्मय. 

 
प्रा. हष ेह्ानंीं आपल्या ‘गोझविाग्रज’ या पुस्तकातं ‘राजहंसा’ वर जी पािंसहा पानािंी टीका केली 

आहे त्यापेक्षा ं अद्वधक अिाणीपणािी–अरद्वसकपणािी टीका मी माझ्या आयुष्ट्यातं वािलीं नाहीं. 
काव्यपरीक्षण कसें करंू नये यािा तो एक नमुना आहे. त्यातंला एक हास्यास्पि मासला येथें िेतों. 
‘राजहंसा’ं तली द्ववधवा माता आपल्या मृत पतीच्या िरणीं अपुण करण्यासाठीं अश्रूंिी ‘वैजयंद्वत मोहनमाळा’ 
गुंफीत बसली होती. आपला पुत्र हा त्या अश्रूंच्या माळेंतला ‘कौस्तुभमद्वण’ आहे असें ती म्हणते. त्याला 
उदे्दशून प्रा. हष े म्हणतात, ‘अश्रूंच्या वैजयंतींत जि शरीरास्न्वत राजहंस हा कौस्तुभमद्वण कसा काय 
बसणार? त्याच्या भारानें ती मोहनमाळ तुटून नाहीं का पिणार? हे कोिें काहंी केल्या उलगित नाहीं.’ 

 
प्रा. हष ेयानंा हें कोिें आयुष्ट्यभर उलगिणार नाहीं. कारण तें कोिें उलगिायला जें ‘िोक्या’ िें 

भािंवल लागते तेंि त्याचं्याजवळ नाहीं. प्रा.हष े ह्ाचं्यासारख्या टीकाकारानंा उत्तर िेणें अशक्य आहे. 
‘लोकमान्य द्वटळक हे महाराष्ट्रािे झसह होते’ असें कोणी म्हटलें  कीं प्रा. हष ेशकंा काढायिे, ‘लोकमान्यानंा 
आयाळ कुठें आहे? शपूेट कुठें आहे? उगाि भलतें काय बोलताहंात झकवा एकािा बाप आपल्या संुिर 
मुलीला हृियाशीं धरून मोठ्या कौतुकानें म्हणाला, ‘मािंी पोरगी म्हणजे नुसती द्वबजली आहे’ कीं प्रा. हषे 
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त्याला द्वविारावयािे, ‘मग तुम्ही या द्वबजलीला आपल्या हृियाशीं कसें धरतां? द्वतच्या धक्क्यानें तुम्ही मरत 
कसे नाहीं?’ कल्पना आद्वण वास्वत ह्ािंी गित करण्यािा प्रयत्न असाि हास्यास्पि होतो. 

 
‘अवेळीं ओरिणा्या कोद्वकळेस’ हे करुणरम्य भावकाव्य आहे. बाह् सृष्टी आद्वण अंतःसुद्वष्ट ह्ािंा 

सुरेल समन्वय र्ालण्यािा हा एक अत्यंत कलात्मक प्रयत्न आहे. रिना आद्वण भावना ह्ािंी फारि कोमल 
गुंफण ह्ा काव्यातं केलेली आढळते. ‘केशवसुत मेले?’ ही एक सामान्य कद्ववता आहे. द्वशष्ट्यानें आपल्या 
गुरूच्या िरणीं भस्क्तभावानें केलेलें  काव्यमय विंन एवढेंि त्याला महत्त्व आहे. ‘वाग्िेवीनें स्वगातून जे 
सुधाकंुभ ओतले ते परृ्थवीवर केशवसुतानंी आपल्या हृियामध्यें िेंलले आद्वण आपल्या श्वासाच्या कारंजानें 
िहंूकिे उधळून द्विले’ असें या कद्ववतेच्या िुस्या किव्यातं गोझविाग्रजानंीं जें रूपक कस्ल्पलेलें  आहे, 
त्यावर प्रा. हष ेयानंीं ‘राजहंसा प्रमाणेंि जी मासलेवाईक टीका केली आहे ती वािून िुसरा काहंीं फायिा 
िंाला नाहीं तरी करमणूक मात्र खास होईल. 

 
हष ेम्हणतात, ‘वाग्िेवीनें स्वगांतून सुधाकंुभ खालीं ओतले खरे, पण त्या सुधेिी धार अस्मानातूंन 

नेमकी कवीच्या हृियातं कशी पिावी? बरें स्वगापासून परृ्थवीच्या प्रवासातं त्या धारेंतला बारीकसा एकािा 
थेंब तरी भक्ताच्या वाटं्यास येईल काय? वाटेंत अििणी द्वकती? सूयाच्या तापानें ती धार आटून 
जाईल.नाहींतर द्वहमरेषेनें गोठून जाईल. पुन्हा ंमध्यें मेर्ािंें ्त आहे. त्यातूंन ती धार खालीं गळालीि तर 
वारा द्वतच्यातंलें  काहंीं थेंब लुबािणार. काहंीं िातकपक्षी द्वपणार. काहंीं िंािाचं्या पानावंर पिणार. मग 
त्याचं्यातले द्वकतीसे थेंब केशवसुताचं्या हृियावर पिणार? काव्यािें असलें  पोरकट द्ववश्लेषण करणारा 
िीिशहाणा टीकाकार जगातं कुठें तरी आढळेल काय? 

 
‘स्वगु, वाग्िेवी, सुधाकंुभ, हृियातं िेंलणें’ ह्ा सवुि मुळीं कद्ववकल्पना. त्याचं्याशीं उन्ह, द्वहमरेषा, 

मेर्, िातक, िंािें ह्ा सत्य वस्तंूिी गित करून गिक्यानंा हास्यास्पि करण्यािा हष ेयानंीं जो प्रयत्न 
केला आहे तो नेमका त्याचं्याि गळ्यातं उलटला आहे. मेर्ाचं्या ्तातं सुधेिे थेंब अिकण्यािी शक्यता 
ज्या हष्ट्यांना वाटते, त्याचं्या भौगोद्वलक ज्ञानािी जेवढी तारीफ करावी तेवढी थोिीि आहे. वाग्िवीनें 
परृ्थवीवर ओतलेल्या सुधाकंुभातंले द्वकती थेंब खालीं पोहोंिले असतील ह्ािी प्रा. हष ेयानंा शकंा वाटते. 
अन् मग समुद्रमंथनातूंन द्वनमाण िंालेल्या अमृतािा कंुभ जेव्हा श्रीद्ववष्ट्णूनें गरुिावर पळवनू नेला तेव्हा ं
त्यातंलें  नेमके िार थेंब िार के्षत्राचं्याि द्वठकाणीं पिले ही गोष्ट भारतातंील लक्षावद्वध लोकानंा खरी कशी 
वाटते? तेवढ्यासाठीं िार बारा वषांनीं द्ववराट कंुभयात्रा भरते ना? पुराणातंल्या या कथेबाबत उर्िपणें 
संशय रे्णारा एकद्वह ‘हषें’ अद्याप द्वनमाण िंालेला नाहीं. 

 
‘रंु्गुरवाळा’ हें गिक्यािें एक अत्यंत श्रवणमधुर आद्वण भावसंुिर गीत आहे गिक्यािंें फारि 

थोिें काव्य गेय आहे. त्याचं्या गेय काव्यातं या गीतािा प्रामुख्यानें समावशे कद्वरता ं येईल. पद्वतपे्रमािें जें 
गूढरम्य संगीत स्त्रीच्या अंतःकरणातं लपलेलें  असतें, त्यािे अस्फुट सूर द्वतला आपल्या बाळाच्या पायाभोंवतीं 
रुमिुंमणा्या रंु्गुरवाळ्याच्या नािातं प्रगट होत असलेले ऐकंू येतात, पण आमच्या प्रा. हषांना हें गाणें 
‘अश्लील आद्वण वैषद्वयक’ वाटतें. ्े, ्े, गिक्याचं्या काव्याबद्दल बोलतानंा पुन्हा ंहष ेह्ािंें नावं सुद्धा ंरे्णें 
नको. ‘भीमकबाळा’ आद्वण ‘स्मृद्वतगीत’ या गीतािंी गोिी अवणनुीय आहे. त्यािंी रिना इतकी बाळबोध 
आद्वण अद्वभजात आहे कीं कोणा तरी एखाद्या जुन्या कवीिीं वा कद्ववयत्रीिीं तीं गाणीं असावींत असा भास 
होतो. 
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समकालीन कवींत बालकद्वव ठोंबरे ह्ाचं्यावर गिक्यािंें अद्वधक पे्रम होतें. ‘बालकद्वव’ त्याचं्यापेक्षा ं
वयानें लहान होते. पण त्याचं्याबद्दल गिक्यानंा अद्वतशय आिर वाटत असे. गिक्यासंारख्या स्वतंत्र 
बुद्धीच्या कवीलाद्वह द्वकत्येकिा ं ‘बालकद्वव’ िें अनुकरण करण्यािा मोह आवरता ंआलेला नाहीं. उभयतािें 
द्वकत्येक काव्यमय संवाि ऐकण्यािें भाग्य मला लाभलें  होतें. बालकवींिा ‘नव कद्ववतेच्या जद्वरपटक्यािा 
अद्वधकार’ गिक्यानंीं ह्ा कद्ववतेंत मान्य करून त्याचं्या कद्ववतेिा फार मोठा गौरव केलेला आहे. 
‘बालकवीं’ना आगगािीखालीं अपर्ाती मृत्यु जर आला नसता तर त्यानंीं ‘नव कद्ववतेिा जद्वरपटका’ 
महाराष्ट्रातं मोठ्या द्विमाखानें नािवला असता ह्ातं काय संशय! 

 
‘श्री महाराष्ट्रगीत’ आद्वण ‘कृष्ट्णाकाठंीं कंुिल’ या िोन्हीद्वह अपु्या कद्ववता एकाि मराठमोळ्या 

धाटणीनें द्वलद्वहलेल्या असून त्यामंध्यें प्रकट िंालेला गिक्यािंा महाराष्ट्र–अद्वभमान आद्वण मराठी बाणा 
मराठी भाद्वषकानंा द्वनःसंशय आल्हाि िेणारा आहे. श्रीमहाराष्ट्रगीत हें वस्तुतः ‘गीत’ नव्हे; तो ‘महाराष्ट्रािा 
पोवािा’ आहे. महाराष्ट्राच्या भगूोलािें, वाङ्मयािें आद्वण इद्वतहासािें असें ठसकेबाज आद्वण काव्यमय वणुन 
क्वद्विति िुस्या कोणीं केलें  असेल. 

 
‘कृष्ट्णाकाठीं कंुिल’ ही द्वशवकालीन वीरािी एक शोकान्त प्रणयकथा होती. द्वतिीं जीं त्रोटक 

किवीं गिक्यानंीं रिून ठेवलेलीं आहेत त्यातूंन या कथेिा बराि बोध होतो. द्वशवाजी महाराजािंा एक शूर 
आद्वण एकद्वनष्ठ द्वशपाई ‘रायबागिा राया’ म्हणून होता. त्यािें कंुिल येथें रहाणा्या माने ह्ा मराठा 
र्राण्यातंील मनैा नावंाच्या मुलीवर पे्रम बसतें. उभयतािंी गाठं कृष्ट्णेकाठंीं असलेल्या संुिर राईंत पिली 
असावी. तेथेंि कृष्ट्णाबाईला साक्ष ठेवनू िोरे्द्वह द्वववाहबद्ध िंालीं. मनैा रायाला म्हणाली, “मला 
तुमच्याबरोबर रे्ऊन िला.” राया म्हणाला, “आम्ही द्वशवरायािे द्वशपाई म्हणजे वा्यावरिे तीर! पळत्या 
पायावरिा आमिा इमला. रानगावंिे आम्ही राजे. तंू आमच्याबरोबर कुठें येणार? वार्ाबरोबर त्यािी 
वार्ीण थोिीि झहिते!” मनैा द्वििून म्हणाली, “द्वशवनेरीच्या द्वशवरायानंीं हीि का पोपटपंिी तुम्हालंा 
द्वशकद्ववली आहे? तुम्ही जाल द्वतथें प्रीतीच्या पखंानंीं मी उित उित येईन.” तरी िेखील द्वतला बरोबर 
रे्ऊन जायला तो तयार िंाला नाहीं. 

 
पुढें राया मुलुखद्वगरीवर द्वनरू्न गेला. त्यािी पुष्ट्कळ द्विवस बातमी आली नाहीं, म्हणून मनैा फार 

िुःखी िंाली. िंािावरच्या एका मनेैला आपल्या द्वप्रयकरािी बातमी आणावयाला द्वतनें सादं्वगतलें . ती द्वतला 
म्हणाली, “तुिंा रारू् जसा बेमान िंाला असेल, तसाि मािंा रायबागिा रारू् मािंी मान कापून गेला कीं 
काय कोण जाणे? ” पुढें रायाजी लढाईंत कामास आला. मनेैच्या गळ्यातंलें  ‘मंगळसूत्र’ तोिून त्यातंले 
मद्वण रायाजीनें द्वशवरायाच्या द्वशरपेंिातं खोवले. द्वप्रय पतीच्या मरणािें िुःख असह् होऊन पुढें मनैा मरण 
पावली. 

 
ज्योत ज्योद्वतला द्वमळुनी गेली, माती मातीलाही 
कृष्ट्णाकाठंीं कंुिल आता ंपद्वहलें  उरलें  नाहीं । 

 
आज कंुिल हें गावं कृष्ट्णाकाठंीं नसतानंा तें गिक्यानंीं तेथें नेऊन का ं बसद्ववलें  अशी काहंीं 

टीकाकारानंीं शकंा प्रकट केली आहे. पण त्यािें उत्तर हें खंिकाव्य पूण ुिंालें  असतें म्हणजे द्वमळालें  असतें. 
त्यासंबधंी बोलतानंा गिकरी मला त्यावेळीं म्हणाले, “रायाजींच्या मृत्यिूी बातमी ऐकून मनेैनें त्यावळेीं 
एवढा शोक केला कीं तो कृष्ट्णा निीला ऐकवनेा म्हणून ती कंुिल गावंापासून द्वकत्येक मैल िूर हटली.” 
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द्वकती काव्यमय कल्पना आहे ही! असल्या धािसी क्लुप्त्या केवळ गिक्यानंींि आपल्या िोक्यातूंन 
काढाव्यात! ‘कृष्ट्णाकाठंीं कंुिल आता ं पद्वहलें  उरलें  नाहीं,’ तें का ंह्ािें रहस्य हें होतें. ‘राजसंन्यासा’ंत 
गिक्यानंीं जी शाद्वहरी मराठी शलैी वापरलेली आहे, द्वतिी रंगीत तालीम म्हणजे, ‘कृष्ट्णाकाठंीं कंुिल’ ही 
कद्ववता होय. 

 
गिक्यािंें गद्य द्ववनोिी द्वलखाण ज्यानंीं वािलें  असेल त्यानंा त्यािंी द्ववनोिी कद्ववता फारि आळणी 

वाटेल. ‘ठकीिें लग्न,’ ‘स्वयंपाकर्रातंील गोष्टी,’ ह्ा लेखातंील हृियंगम द्ववनोिाच्या पासंगालाद्वह त्याचं्या 
काव्यामधला द्ववनोि पुरणार नाहीं. ‘झितातुर जन्तु’ ही कद्ववता द्ववनोिाच्या सिरातं र्ातली गेली असली 
तरी द्वतच्यातं द्ववनोि नाहीं. जळजळीत उपरोध आहे. गिक्यािंा एक द्वमत्र होता. (अजून तो आहेि.) मोठा 
सत्प्रवृत्त माणूस. पण बुद्धीनें बेतास बात. गिक्यानंा तो द्ववनाकारण काहंीं तरी प्रश्न द्वविारून 
सतावावयािा. जगातंल्या सवुसामान्य अिाणी माणसािंा तो एक प्राद्वतद्वनद्वधक नमुना आहे असें समजून 
गिक्यानंीं ही कद्ववता द्वलद्वहली. परमेश्वराच्या कायाबद्दल ह्ा लोकाचं्या मनातं सिैव आपल्या शकंा. ह्ािें 
काय होईल न त्यािें काय होईल? म्हणून गिकरी िेवाला द्ववनवतात कीं, “िेवा, बाकीिा तुमिा उद्योग 
क्षणभर बाजूला ठेवा अन् या झितातुर जन्तूच्या मनािें अगोिर समाधान करा.”  

 
‘एखाद्यािें नशीब’ ही गिक्यािंी एक अत्यंत अद्वभजात कद्ववता आहे. जगातंल्या िुःद्वखताबंद्दल 

त्याचं्या अंतःकरणातं द्वकती सू्म सहानुभदू्वत वसत होती, ह्ािा हा एक हृियस्पशी पुरावा आहे. ह्ा 
कद्ववतेिें हस्तद्वलद्वखत माझ्या संग्रहीं आहे. त्यातं मूळ द्वतसरा श्लोक असा होता :  

 
मेर्ावींण जलाशया न गुणुनी एकाग्रद्वनष्ठा धरी 
जो जो िातक मागुती जलकणा एकस्थ सौख्या करी,  
िेतीद्वह धन त्यास त्यास जल तें होती सुखी सवु ते 
एखाद्यावर मात्र वीज पिुनी सवुस्व संहाद्वरते ।  

 
हा श्लोक नंतर काढून टाकून त्याऐवजीं त्यानंीं पुढील श्लोक रिला— 

 
िंािें जोिुद्वन पत्रयुग्म फुटलें  मेर्ाप्रती यािती 
स्वच््ंिें जलझबिु तोंि सगळ्या पानावरी नािती 
सारीं पालवतीं फुलें  द्ववहरती शोभा वरी लोळते ।  
एखाद्यावर मात्र वीज पिुनी त्या जाळते पोळते ।  

 
ह्ा िोन श्लोकातंला फरक लक्षातं रे्तला म्हणजे आपल्या काव्यािी रिना कलात्मक आद्वण 

ध्वद्वनसंुिर करण्याच्या कामीं गिकरी द्वकती जागरूक होते हें कळून येईल. 
 
गिकरी हे अत्यंत भाद्ववक होते. त्याचं्या उशाशीं शकंराच्या आद्वण द्ववठोबाच्या िोन लहान तसद्वबरी 

ठेवलेल्या असून तुकाराम आद्वण नामिेव ह्ाचं्या अभगंािें ते अहर्मनश पद्वरशीलन करीत. एकािशीद्वह ते 
करीत असत. िर एकािशीला ते भस्क्तभावानें एक अभगं रिीत. अशा एकािश अभगंािंा संग्रह त्यानंीं 
‘अनाद्वमकािे अभगं’ ह्ा मथळ्यानें प्रद्वसद्ध केला. ह्ावरून संताचं्याबद्दल त्याचं्या मनातं केवढा आिरभाव 
वसत असला पाद्वहजे हें द्विसून येतें. संताचं्या के्षत्रातं पाऊल टाकतानंा स्वतःिें नावं उच्चारण्यािें सुद्धा ंत्यानंा 
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भय वाटतें. संतािंी वाणी गिक्यानंीं द्वकती आत्मसात केली होती हें ह्ा अभगंावंरून द्विसून येईल. “तुिंें 
नावं ज्यानंीं रे्तलें  त्यािंा िेवा, तंू उद्धार केलास. पण तुिंा मािंा िावा आहे. मी तुिंं नावंद्वह रे्त नाहीं. बरंू् 
तंू मािंा कसा उद्धार करतोस! तुझ्या थोरपणािी मी आता ंपरीक्षाि रे्तों. मािंें पाप एवढें आहे कीं तुला 
माझ्याकिे ओढून आणण्यािा तोि मािंा अद्वधकार आहे.” हें या अभगंातंलें  सूत्र मोठें हृियद्रावक आहे. 

 
‘द्ववरामद्विन्हें’ ही कद्ववताद्वह ‘एखाद्याच्या नद्वशबा’ प्रमाणें गिक्यािंी एक अद्ववस्मरणीय कद्ववता 

आहे. गिक्याचं्या तरल कल्पनाशक्तीिा हा एक तेजस्वी नमुना आहे. व्याकरणातंलीं द्ववरामद्विन्हें 
जीवनामध्येंद्वह जो पाहंू शकतो त्यािी प्रद्वतभा काय सामान्य कोटींतली आहे? ‘फूल ना फुलािी पाकळीं’ हें 
गिक्यािंें आत्मसमथुन आहे. त्याचं्या मृत्यनंूतर अलौद्वकक कीर्मत त्यानंा प्राप्त िंाली खरी, तथाद्वप त्याचं्या 
िद्वरत्रािी झनिाद्वह काहंीं कमी िंाली नाहीं. तेवढी त्याचं्या हयातींत जरी िंाली नसली, तरी त्यािंी हेटाळणी 
करणारी कुस्त्सत मंिळीद्वह त्याचं्या काळामध्यें काहंीं कमी नव्हती. त्यानंा गिक्यानंीं द्विलेलें  हें उत्तर आहे. 
ही कद्ववता द्वलहून िंाल्यानंतर थोड्याि वळेानें मला ती वािायला द्वमळाली. त्यामुळें  गिक्यािंें त्या 
कद्ववतेवरील भाष्ट्यद्वह मला त्याचं्या तोंिून ऐकावयास सापंिलें . ते म्हणाले, “कद्वव म्हणून मी जनतेसमोर 
प्रकट होतो. व्यस्क्त म्हणून नव्हे. माझ्या काव्यावर टीका करण्यािा जनतेला अद्वधकार आहे. मग लोक 
माझ्या व्यस्क्तगत जीवनावर का ं टीका करतात? ” प्रद्वसद्ध पुरुषाचं्या खाजगी जीवनाकिे कुस्त्सतपणें 
पहावयािें हा महाराष्ट्रातंल्या काहंीं लोकािंा फार जुना धंिा आहे. गिकरी तरी त्याला अपवाि का ं
असावते?  

 
‘मुरली’ ही ‘राजहंसा’ एवढी गिक्यािंी लोकद्वप्रय कद्ववता आहे, झकबहुना मुरली’ आद्वण ‘राजहंस’ 

ह्ा िोनि कद्ववतावंर गिक्याचं्या काव्यकीतीिा मनोरा उभा आहे. श्री कृष्ट्णाच्या ‘मुरली’ वर मराठी भाषेंत 
प्रािीन काळापासून तों आतापंयंत शकेिों काव्यें द्वलद्वहलेलीं असतील. पण त्यापैकीं द्वकती लोकाचं्या 
स्मरणातं असतील? जुन्या गाण्यापैकीं तर ‘मुरली’ वरिें एकि गाणें मला आठवलें  : 

 
जळो जळो िेवा तुिंी मुरली,  
तुझ्या मुरलींने शुद्ध मािंी हरली ।  
आम्ही द्वमळून गौळणी,  
जातों यमुना जीवनीं,  
तुझ्या मुरलीिा ध्वनी,  
मी ऐकीला कानीं,  
तेव्हा ंर्ागर मािंी पािंरली। 

 
पण सवु ‘मुरली गीता’ं त गिक्याचं्या ‘मुरली’ सारखें नािमधुर आद्वण हृियंगम गीत िुसरें नाहीं. 

तें एक द्वनतातं संुिर रूपक आहे. ईश्वरी साक्षात्कारासाठीं भक्तािें हृिय कसें तळमळतें हें श्रीकृष्ट्णािा 
मुरद्वलध्वद्वन ऐकावयास आतुर िंालेल्या राधेच्या व्याकुळ मानद्वसक अवस्थेिें भावपूण ु द्वित्र रेखाटून 
गिक्यानंीं सादं्वगतलें  आहे. ह्ा गाण्यातं प्रकट िंालेलें  गिक्याचं्या कद्ववत्वािें वैभव अक्षरशः िोळे द्विपवनू 
टाकणारें आहे. 

 
पुष्ट्पाद्ववण येई वास 
वा्याद्ववण िाले श्वास 
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हषाद्ववण आता ंहास 
मरणाद्ववण सुटका िंाली 

 
झकवा 

 
श्वासें मज हृियीं भरवी 
नािें कीं ओढुद्वन नेई 
िुबंनेंि कीं मज बनवी 
तव ओठावरली लाली ।  

 
हा आधुद्वनक मराठी काव्यातंील प्रद्वतभेिा द्वनःसंशय उच्चाकंि आहे. निीिें पाणी आल्यानें िढंू 

लागलेलें  जसें िोळ्यानंा द्विसतें, तसें राधेच्या क्षणोक्षणीं वाढत िाललेल्या उत्कंठेिें आद्वण उन्मािािें द्वित्र 
प्रत्यक्ष बर्ावयाला आद्वण अनुभवायला सापंितें. ‘बावरी राद्वधका बनली’, ‘ना तरी राद्वधका मुकली’, 
‘कुद्वणकिे राद्वधका भकद्वल’, ‘कृष्ट्णातं राद्वर्का रमली’ आद्वण ‘िहंुकिे राधा िुंकली’ या प्रीद्वत-उत्तानतेच्या 
पािं पाय्या िढत िढत राधा श्रीकृष्ट्णाकिे आपल्या िोळ्यापंुढून िाललेली आहे असे वाटतें आद्वण िोकें  
धंुि होतें आद्वण मग— 

 
उरलें  न शीत वा उष्ट्ण 
काहंीं न शुभ्र वा कृष्ट्ण 
एकरूप राधाकृष्ट्ण 
जयनाि गात ही मुरली ।  

 
अशी त्या द्विव्य मुरलीच्या संगीतातं आपलीद्वह समाद्वध लागते. शुद्ध पे्रमािें इतकें  उन्मािक वणुन कुठल्याद्वह 
भाषेंत कुणा कवीनें केलें  नसेल. भावसमाद्वध लावण्यातं ह्ा कद्ववतेइतकें  िुसरें प्रभावी साधन भक्तास 
आढळणार नाहीं.  

 
भोगुनी तापमय उष्ट्णा 
मुरलीिी लागता ंतृष्ट्णा 
जग गाइल राधाकृष्ट्णा 
ही साक्ष मनोमन मुरली ।  

 
हें किवें गिक्यािंें अत्यंत आवितें होतें. तें स्वतःशीं गुणगुणतानंा त्यानंा मी द्वकती वळेा ंतरी ऐकलेलें  आहे. 
खरेंि संसाराच्या उष्ट्णतेनें िग्ध िंालेल्या जगाला राधाकृष्ट्णाच्या ‘मुरली’िें जसें सतत स्मरण होत राहील 
त्याप्रमाणें जगामधील भावशून्य जीवनानें द्ववटलेल्या आतु मराठी मनाला गोझविाग्रजािंी ‘मुरली’ सिैव तृस्प्त 
आद्वण तुद्वष्ट िेत राहील. 

 
‘फुटकी तपेली’ ही गिक्यािंी एक अध्यास्त्मक कद्ववता आहे. अध्यात्मािी तोंिओळख 

असल्याखेरीज या कद्ववतेिा अथु कळणें जि जाईल. आपल्या िोळ्यानंा हें जग द्विसतें आहे, तो परमेश्वरानें 
द्वनमाण केलेला एक आभास आहे. त्यालाि माया म्हणतात. या मायेच्या आवरणातं परमेश्वर लपलेला 
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आहे. तें आवरण िूर केल्यावािंून जीवात्म्याला परमात्म्यािें िशनु होणार नाहीं. परमात्म्यािी भेट होणें 
ह्ालाि मोक्षप्रास्प्त म्हणतात. मोक्षाच्या वाटेवरिा जीवात्म्यािा हा प्रवास द्वकती जन्मामंधून तरी करावयािा 
आहे? ‘आरंभाच्या शवेटापासून तो शवेटाच्या आरंभापयंत’ कैक अनंतें त्याला भराभर ओलािंावयािीं 
आहेत. परमात्म्याच्या भेटीिी जीवाला एकसारखी तहान लागलेली असते. तो सारखा ंपाणी पाणी करीत 
असतो. पण त्याच्याजवळ ‘माये’िी जी तपेली असते ती असतें फुटकी. ह्ा तपेलींत ‘आत्मज्ञाना’िें पाणी 
कसें द्वटकून रहाणार? तें सारखें गळणारि. 

 
आत्मज्ञानािें पाणी जोंपयंत जीवात्म्याला प्यायला द्वमळत नाहीं, म्हणजे स्वतःिी ओळख स्वतःला 

जोंपयंत होत नाहीं, तोंपयंत परमात्मा कसा भेटणार? अन् मोक्ष तरी कसा द्वमळणार? या मायामोहातं 
जीवात्मा जोंपयंत गुरफटून रहातो, तोंपयंत मोक्षाच्या वाटेवर त्यािी प्रगद्वत होऊं शकत नाहीं. म्हणून ह्ा 
प्रवासातं मला ही मायेिी फुटकी तपेली नको, कारण ती जोंपयंत आहे तोंपयंत आत्मज्ञानािें पाणी मला 
प्यायला द्वमळण्यािी आशा नको, असें कवीनें एकसारखें तळमळून सादं्वगतलें  आहे. मोक्षािा प्रवास सोपा 
नाहीं. त्यािे कायिे फार किक आहेत. जीवात्म्याच्या हातून जरा काहंीं िूक िंाली कीं त्यािा अधःपात 
होतो आद्वण पुन्हा ंपद्वहल्यापासून त्याला प्रवास करावा लागतो. 

 
मानवजन्म प्राप्त होईपयंत जीवात्म्याला द्वकती तरी योनींमधून जावें लागतें. त्याच्याबरोबर 

प्रारंभापासून प्रवासाला द्वनर्ालेले िुसरे प्राणी वाटेंतल्या वाटेंत खलास होतात. म्हणजे त्या त्या प्राण्यािंी 
उत्क्रादं्वत थाबंते. त्या सवांिे संस्कार रे्ऊन जीवात्मा मानविेहातं द्वशरतो. ज्याचं्या ओळखीिी काहंीं जरूरी 
नाहीं अशाचं्या ओळखी करून रे्ण्यातं जीवात्मा गुंगून रहातो आद्वण स्वतःिी ओळख करून घ्यायिें मात्र 
सपशले द्ववसरतो. आत्मज्ञानािें पाणी थोिें जरी प्यायला द्वमळालें  तरी परमात्म्याच्या भेटीिी तहान 
एकसारखी वाढत जाते. अशा वळेीं मायेिा फार उपसग ु होतो. कारण ती द्ववषयोपभोगािें खोटें मृगजळ 
जीवात्म्याला पाजून त्याला परमात्म्यािा द्ववसर पािवते.  

 
ब्रह्मािंािी तपेली ही खरी तपेली. म्हणजे ‘हें द्ववश्वद्वि मािंें र्र’ असें जेव्हा ंजीवात्म्याला आत्मज्ञान 

होतें, तेव्हा ंमग परमात्म्यािी भेट होऊन जीवात्म्यािा प्रवास संपतो; आद्वण त्यािी तहान पूणपुणें नष्ट होते. 
म्हणून आत्मज्ञानािें पाणी जेव्हा ंसवुस्वातं द्वशरेल आद्वण भरेल तेव्हा ंमोक्षािा लाभ होईल ही ‘अंिरकी बात’ 
आहे. ‘फुटक्या तपेली’ िा हा मी जो अथु लावला आहे त्याखेरीज द्वतिा िुसरा अथु संभवणार नाहीं असें 
नाहीं. अध्यास्त्मक काव्यातं असें पुष्ट्कळ वेळा ं होतें कीं काहंीं भाग गूढ असतो आद्वण त्याच्या अथासंबंधीं 
मतभेि होतो. कल्पनािमत्कृद्वत ह्ा दृष्टीनेंि ‘फुटक्या तपेली’किे पहावें. अशी रूपकें  प्रािीन कवी 
पुष्ट्कळिा ंरिीत असत. 

 
कान्हा, तुिंी र्ोंगिी िागंली 
आम्हासं द्विली का ंवागंली?  

 
हें ज्ञानिेवािें गाणें असेंि आहे. िेवा, तुमिी र्ोंगिी तेवढी िागंली आहे. अन् मग आम्हालंा ही अशी 
षद्विपूनंीं भरलेली फाटकी र्ोंगिी का ंबरें द्विली? असें मानवी शरीरावरिें हें रूपकगीत आहे. 

 
‘मािंा मृत्युलेख’ ह्ा कद्ववतेिा शोध मंलाि लागला. भदू्वमतीच्या पुस्तकातं एका ितकोर वहीच्या 

कागिावर एका बाजूला काहंीं उिाहरणें सोिद्ववलेलीं होतीं अन् िुस्या बाजूला ही कद्ववता द्वलद्वहलेली 
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होती. मािंी समजूत आहे कीं एखाद्या इंग्रजी कद्ववतेिें हें रूपातंर असावें. कारण ‘कोठें आद्वण कधीं तरी 
जगद्वत मी होऊन गेलों असे’ असा आपला मृत्युलेख ‘अज्ञाता’ला द्वलद्वहण्यािी पाळी येईल एवढे गिकरी 
स्वतःच्या सामर्थयाबद्दल अज्ञानी नव्हते.  

 
येथपयंत या संग्रहातंील काव्यािें स्थूल द्ववविेन केल्यानंतर, आता ंमराठी वाङ्मयातं कद्वव म्हणून 

गिक्यािंें स्थान कोणतें ह्ा प्रश्नािा द्वविार ओर्ानेंि येतो. गिक्याचं्या काव्यावर आजपयंत अनेक 
द्वटकाकारानंी भाष्ट्यें केलीं. पण गिक्याचं्या काव्यगुणािें यथाथु मूल्यमापन करणारा टीकाकार अजूनद्वह 
काहंीं मला पहावयाला द्वमळाला नाहीं. गिक्यासंंबंधी नाना त्हेिे पूवुग्रह मनामध्यें बाळगून पुष्ट्कळशा 
टीकाकारानंीं त्याचं्या काव्यािें परीक्षण केलेलें  आहे. गिक्याचं्या काव्यािें पद्वहले टीकाकार 
मािखोलकर. पण ते त्याचं्या काव्यावर टीका द्वलहावयािी सोिून स्वतःिेंि काव्य रिीत बसले. वयानें 
आद्वण बुद्धीनें अत्यंत अपद्वरपक्व असतानंा मािखोलकरानंीं ‘आधुद्वनक कद्ववपिंक’ हें पुस्तक द्वलद्वहलें . म्हणून 
केवळ कौतुकापलीकिे त्या पुस्तकाकिे अद्वधक गाभंीयानें बर्ण्यािें कारण नाहीं.  

 
त्यानंतर गिक्याचं्या संपूण ु काव्यािें परीक्षण करण्यासाठीं म्हणून प्रा. रा. ग. हष े ह्ानंीं 

‘गोझविाग्रज’ हें स्वतंत्र पुस्तक द्वलद्वहलें . प्रा. हषें ह्ानंीं हें पुस्तक द्वलद्वहतानंा पुष्ट्कळि श्रम रे्तले आद्वण 
गिक्याचं्या काव्यािी खूपि उलथापालथ केली. पण काव्य कशाशीं खातात ह्ािें सामान्यज्ञान सुद्धा ंप्रा. 
हष ेह्ानंा नाहीं. काव्यािें द्ववश्लेषण करण्यािी त्यािंी पद्धद्वत द्वकती हास्यास्पि आद्वण अिाणीपणािी आहे 
यािे िोनिार नमुने मागें मीं द्विलेि आहेत. गिक्याचं्या काव्यािें परीक्षण करण्याऐवजी त्यानंीं त्यािा 
‘पिंनामा’ केलेला आहे. काव्यपरीक्षण कसें करंू नये ह्ािा प्रा. हष ेह्ानंी ‘गोझविाग्रज’ पुस्तक द्वलहून एक 
वस्तुपाठ द्विला आहे म्हणाना. 

 
द्वव. स. खािेंकरानंीं आपल्या ‘गिकरी’ ह्ा तीनशें पानी पुस्तकातं त्याचं्या काव्यावर सोळा-सत्रा 

पानें खिी र्ातलीं आहेत. तथाद्वप, मािखोलकरापं्रमाणें टीका करण्याऐवजीं खािेंकरानंीं स्वतःिेि काव्य 
रिण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. ‘िार बंधंूपैकी गिकरी नावंानें राम असले तरी अनुक्रमानें ल्मण होते’ 
असल्या शुष्ट्क कोट्या करून का एखाद्या थोर कवीच्या व्यस्क्तमत्त्वािें वा वाङ्मयािें मूल्यमापन होऊं 
शकतें? ‘गिक्याचं्या कद्ववतेंत कल्पनाद्ववलासाच्या मानानें रसोत्कटता कमी’ हा त्यािंा द्वनष्ट्कष ु अगिीं 
सकृद्दशनुींि एकागंी वाटतो. हा आरोप कोल्हटकराचं्या लेखनावर फार तर करता ं येईल. शृगंार, करुण 
आद्वण हास्यरस ज्या गिक्याचं्यापुढें हात जोिून सिैव द्वसद्ध असत त्याचं्या काव्यातं रसोत्कटता कमी असें 
म्हणणें कसें वाजवी होईल? गिक्याचं्या स्फुट काव्यातं त्यािंें िद्वरत्र बरंू् नये अशी सावधद्वगरीिी सूिना 
िेत िेत स्वतः खािेंकरानंीं मात्र त्याचं्या ‘वैयस्क्तक िोषाबंद्दल सहानुभदू्वत वाटते’ असें सागंून त्यािंी सवांत 
जास्त बिनामी केली आहे. 

 
प्रा. रा. श.ं वाझळबे ह्ानंीं गिक्याचं्या कद्ववतािंें ‘रसोद ग्राही’ द्ववविेन करण्यासाठीं ‘गिक्यािंें 

अंतरंग’ हें प्रिीरु् पुस्तक द्वलद्वहलें . प्रा. वाझळबे ह्ाचं्या अंगीं रद्वसकता आहे आद्वण काव्यािें वाङ्मयीन 
मूल्यमापन कसें करावें हें तंत्रद्वह त्यानंा उत्तम अवगत आहे. पण गिक्याचं्या काव्यातूंन त्याचं्या िद्वरत्रातंलीं 
रहस्यें शोधून काढण्याच्या त्याचं्या अद्वतद्वरक्त हव्यासामुळें  हें त्यािंें द्ववविेन ‘रसोद ग्राही’ व्हावयाच्या ऐवजी 
‘रहस्योद ग्राही’ िंालें  आहे. त्याचं्या पुस्तकातंलें  हें लहानसेि उिाहरण घ्या. ‘अरुण’ कद्ववतेमध्यें 
गिक्यानंीं कल्पनेिा अद्वतरेक केला असें सागंतानंा प्रा. वाझळबे म्हणतात, “खाजगी जीवनातंसुद्धा ंहाि 
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द्ववलक्षण अद्वतरेक गिक्यानंीं प्रत्येक बाबतींत िाखद्ववला. या अद्वतरेकी स्वभावामुळें  संयम ही गोष्टि 
गिक्यानंा माहीत नव्हती. ‘अद्वतरेक–सवुत्र अद्वतरेक’ हें गिक्याचं्या जीवनािें सार आहे.” 

 
खाजगी जीवनातं गिकरी अद्वतरेकी होते, त्यानंा संयम माहीति नव्हता ही गोष्ट प्रा. वाझळबे ह्ानंा 

कोणीं सादं्वगतली? गिक्यािंें जीवन जणू ंकाहंी सारें आपल्या िोळ्यापंुढें र्िलें  अशा आद्ववभावानें वाझळबे 
जें बोलतात, त्यािें मला मोठे आियु वाटतें. गिकरी खाजगी जीवनातं अद्वतरेकी होते हा त्याचं्या शत्रूंनीं 
त्याचं्याद्ववरुद्ध केलेला िेषमूलक प्रिार होय. त्यावर द्ववश्वास ठेवनू वाङ मयीन द्वनष्ट्कष ेटीकाकारानंीं काढीत 
बसावें, हा कोणत्या मुलखािा शहाणपणा? आद्वण र्टकाभर असें समजलें  कीं, गिकरी हे जीवनातं 
अद्वतरेकी होते, तरी त्यामुळें  आपल्या वाङ मयातंद्वह ते अद्वतरेकी िंाले हा द्वनष्ट्कषु कसा द्वनर्तो? िॉ. श्रीधर 
व्यंकटेश केतकर हे खाण्याच्या कामी अत्यंत अधाशी आद्वण अद्वविारी होते. म्हणून काय ते िुगुणु त्याचं्या 
लेखनामध्यें प्रद्वतझबद्वबत िंाले आहेत असें कोणाला म्हणता ं येईल काय? सवुत्र अद्वतरेक हें गिक्याचं्या 
जीवनािें सार हें जें वाझळबयानंी काढलेलें  आहे, तें त्याचं्या वैिाद्वरक गोंधळािें द्वनिशकु आहे. अद्वतरेक नव्हे! 
उत्कटता हें गिक्याचं्या जीवनािें सार आहे बरें वाझळबें! (बेटा िेहू, भाषा नेहमी वेतशुद्ध असावी!) 

 
मािखोलकर आद्वण खािेंकर ह्ाचं्याप्रमाणेि टीका करतानंा काव्य रिण्यािी वाझळबे ह्ानंाद्वह पण 

हुक्की आलेली आहे. हा त्याचं्या लेखनािा एक नमुना पहा. “गिक्याचं्या करुणासंकुल जीवनावर काळािा 
पििा पिूनद्वह बत्तीस वष ेलोटली. समुद्राच्या द्वकना्यावर पाण्याखालीं वाळूिें कण िंरिंर द्वनरू्न जातात, 
त्याप्रमाणें द्विवसद्वह पाहता ंपाहता ंद्वनरू्न जातात. ‘हाय काय पद्वर त्यािें’ या भास्करराव ताबयाचं्या उक्तींत 
व्यक्त िंालेलें  पयुुत्सुकत्व प्रत्येक भावनावश मनाला व्यद्वथत करीत असलें  आद्वण ‘द्वनमुल िंवकण जैसे गेले 
धद्वरता ंधद्वरता ं ते उिुनी’ ह्ा द्वविारानें आपण कष्टी होत असलों, तरी गिक्यानंीं कद्वव व नाटककार या 
दृष्टीनें द्वमळद्ववलेलें  यश या काळातं प्रद्वतपिेच्या िंद्राप्रमाणें वाढति गेलेलें  द्विसून येईल.” 

 
“गिक्यानंा जाऊन बत्तीस वष ेिंालीं तरी कद्वव व नाटककार ह्ा दृष्टीनें त्यािें यश एकसारखें 

वाढति गेलेलं आहे.” एवढें साधें वाक्य द्वलद्वहण्याऐवजीं वाझळबयानंीं त्यासाठी िोन अवतरणें आद्वण िहा 
वाक्यें खिी टाकलीं आहेत. आद्वण शबिािंा एवढा अद्वतरेक करून शवेटीं हे वाझळबे गिक्यानंाि ‘अद्वतरेकी’ 
ठरवतात! हा िागंला न्याय आहे कीं नाहीं? वाक्यािंी वारेमाप उधळपट्टी आद्वण स्वतःच्या द्वविते्तिें द्वन 
व्यासंगािें प्रिशनु करण्यासाठीं सवुत्र उधळलेलीं अवतरणें ह्ामुळें  वाझळबे ह्ािें पुस्तक भारी लाबंलिक 
आद्वण कंटाळवाणें िंालें  आहे. शभंर पानातं त्यानंा जी गोष्ट सागंता ंआली असती, द्वतच्यासाठीं त्यानंीं तीनशें 
पानें खिु केलेलीं आहेत. 

 
कवीवर टीका करावयािी िंाल्यास ती काव्यमय भाषेंत करावयाला हवी ही मराठी टीकाकारािंी 

कोणी समजत करून द्विली आहे कुणास ठाऊक! ह्ा न्यायानें गायनाच्या टीकाकारानें गातगात द्वन 
नृत्याच्या टीकाकारानें नाित नाित बोलावयाला हवें. गिक्यािंें िाद्वररय संशयास्पि होतें, ते व्यसनी 
होते, अद्वतरेकी होते, वैषद्वयक होते, पे्रमद्वनराशनेें त्यािंें सवु जीवन िंाकंळून गेलें  होतें, त्यािंें जीवन 
कंटकमय, अपेशी व कारुण्यपूण ुहोतें, हे गिक्याचं्या िद्वरत्रासंबधंीं अनेक टीकाकारानंीं काढलेले द्वनष्ट्कष ु
खोटे तर आहेति, पण त्याचं्या काव्यािें मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीनें ते सवुस्वी अनावश्यक आहेत. प्रा. 
माटे ह्ाचं्यासारख्या प्रबुद्ध टीकाकारािंा ह्ाि पूवुग्रहामुळें  गैरसमज होतो आद्वण ‘मुरली’सारख्या शुद्ध 
पे्रमाच्या स्तोत्रातंद्वह ‘इंद्वद्रयसुखािंीं द्ववलासवणनुें वािावयास लोभावलेल्यानंा मनसोक्त िंुबावयास सापंिेल 
असा माजोरी रस’ त्यानंा द्विसूं लागतो. 
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मराठी कद्ववतेमधील गिक्यािंें स्थान द्वनद्वित करतानंा केवळ त्याचं्या काव्यातंील गुणिोष 

द्वविारातं घ्यावयास हवते. गिक्यानंीं पुष्ट्कळशीं पे्रमकाव्यें केलेलीं आहेत. म्हणून काहंीं टीकाकारानंीं 
त्यानंा ‘पे्रमािे शाहीर’ ही पिवी बहाल केलेली आहे. पण तेवढ्यानें काहंीं त्याचं्या कद्ववतेिें यथाथु वणनु 
होऊं शकणार नाहीं. गिकरी हे काहंीं केवळ ‘प्रीद्वतिेवीच्या पायातंला रंु्गुरवाळा’ नव्हते. आपल्या काव्यािें 
थोिेंसें वैद्वशष्ट्ट्य ‘नवशबिािें रंु्गुर बाधुंद्वन रसवतंी मािंी’ ह्ा ओळींत त्यानंीं स्वतःि प्रकट केलेलें  आहे. 
गिक्याचं्या रसवतंीच्या पायातं केवळ नवशबिािेंि रंु्गुर आहेत असें नाहीं, तर द्वतच्या मस्तकावर नव 
कल्पनािंा तेजस्वी द्वशरपेंिद्वह पण िंळकतो आहे, द्वतकिे िुलुक्ष करून िालणार नाहीं. 

 
नवशबि आद्वण नवकल्पना हें गिक्याचं्या काव्यािें स्वरूप असलें  तरी उत्कट भावना त्याचं्या 

काव्यािा आत्मा आहे. त्यामुळें  महाराष्ट्रातंल्या इतर सवु कवींच्या काव्यापेक्षा ं गिक्यािंें काव्य एकिम 
उठून द्विसतें. केशवसुत, बालकद्वव, ताबंे झकवा िदं्रशखेर ह्ािें काव्य गुणाचं्या दृष्टीनें गिक्यापेंक्षा 
सुतराम् द्वह कमी नाहीं. झकबहुना काहंीं बाबतींत ते गिक्यापेंक्षाद्वह उजव ेआहेत. तथाद्वप, ह्ा सगळ्याचं्या 
कद्ववता जर एका ओळीनें उाया राद्वहल्या तर रद्वसकािंें लक्ष प्रथम गोझविाग्रजाचं्या कद्ववतेकिे जाईल यातं 
काय संशय? त्याचं्या कद्ववतेिा ढंग, नखरा अन् द्विमाखि मुळीं द्वनराळा आहे. नाद्ववन्यानें ओथंबलेलें  असें 
उत्कट काव्य मराठींत कोणीद्वह द्वलद्वहलेलें  नाहीं. यामुळें  गिक्यािंें मराठी कद्ववतेमधलें  स्थान अगिीं 
स्वतंत्र आहे. 

 
‘गुलाबी कोिें’, ‘राजहंस’ झकवा ‘मुरली’ ह्ा कद्ववता गिक्याचं्याखेरीज िुस्या कोणी द्वलद्वहल्या 

असत्या अशी कल्पनाि करवत नाहीं, इतकें  गिक्याचं्या प्रद्वतभेिें वैद्वशष्ट्ट्य त्यातं प्रभावीपणें व्यक्त िंालेलें  
आहे. केशवसुताद्वि कवींच्या काव्यातंलें  सौंियु अंतमुुख आहे. त्यािा यथाथु प्रत्यय प्रथमिशनुींि येत नाहीं. 
त्याच्याशीं जसजसा आपला पद्वरिय वाढत जाईल, तसतसा त्यािा अनुभव येतो. त्याच्या उलट 
गिक्याचं्या काव्यािा पद्वरणाम होतो. प्रथमिशनुींि आपण त्याच्या पे्रमपाशातं पितों, एवढें त्यािें सौंियु 
बद्वहमुुख आहे. गिक्याचं्या काव्यातं िोष नाहींत असें नाहीं. अथात् आजपयंत टीकाकारानंीं जे िाखद्ववले 
त्यापेक्षा ंते द्वनराळे आहेत. पण त्याचं्या गुणाचं्या िंगिंगाटातं ते िोष लपून जातात. 

 
गिक्यािंीं काहंीं काव्यें हीं मराठी भाषेिीं तर अमर भषूणें म्हणून आज समजलीं जातात. द्ववद्ववध 

सामर्थयािे आद्वण प्रद्वतभेिे अनेक मोठे कद्वव महाराष्ट्रातं आजपयंत होऊन गेले आद्वण पुढेंद्वह होतील. पण 
‘नवनवोन्मेषशाली प्रद्वतभेिा एकमेव कद्वव’ म्हणून गोझविाग्रजािंी कीर्मत मराठी साद्वहत्यातं द्विरकाल द्वटकून 
राहील ह्ातं मुळींि संशय नाहीं. 

—प्र. के. अते्र 
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पे्रमसंन्यास 
 
अंक पहिला 
 
प्रवेश पहिला 
 

[बाबासाहेब, तात्यासाहेब व कमलाकर आगगािीिी वाट पहात आहेत.] 
 
बाबा : तीन रं्टा तर िंाल्या! ही द्वतसरीि रं्टा ना? पण गािीिा अजून पत्ता नाहीं. तात्या, गािीिी वळे तर 
बिलली नाहीं ना?  
 
तात्या : ्े, ्े, वळे बिलली असेल तर रं्टा कशाला होतील? झहिु लोकाचं्या गिाळपणाला हंसता ंहंसता ं
साहेबलोकानंींही अखेर तोि माग ुपत्कद्वरला आहेसें द्विसते. कमलाकर, तपास करा बरें काय िंालें  आहे 
त्यािा. 
 
कमलाकर : इथून द्वविारून जमायिें नाहीं. तात्यासाहेब, आपण आणखी बाबासाहेब इथेंि थाबंा काहंीं वेळ. 
मी त्या बाजूला जाऊन तपास कद्वरतों. 
 

[जातो.]  
 
बाबा : तात्या, तुझ्याशीं मर्ापंासून बोलेन बोलेन म्हणतों, पण अजून धीर होत नाहीं; मािंें बोलणें ऐकून 
तुला किाद्वित् द्ववषाि वाटेल.  
 
तात्या : द्ववषाि! मला आपल्या बोलण्यािा द्ववषाि कधींि वाटत नाहीं. बाबासाहेब, आपल्यातंल्या 
सामाद्वजक मतभेिामुळें  आपल्या िोर्ाचं्या द्वविारातं इतकें  अंतर पित गेलें , पण म्हणून आपल्या 
बालपणाच्या बधुंभावातं अंतर पिलें  आहे का? काय सागंावयािें असेल तें मोकळ्या मनानें सागंा.  
 
बाबा : त्या मतभेिाबद्दलि मी बोलणार आहें. सुशीला आद्वण लीला याचं्यावर–द्वनिान लीलेवर–
सुशीलेबद्दल मला फारसें भय वाटत नाहीं; पण लीला मात्र, तुला ठाऊकि आहे–जरा अिि आहे; म्हणून 
द्वतच्यावर नीट लक्ष ठेवनू— 

 
तात्या : म्हणजे माझ्या वीणेिा द्वपता या नात्यानें मािंी जबाबिारी तरी मला कळत नाहीं झकवा वीणा आद्वण 
लीला – सुशीला ह्ाचं्यातं मी अंतर तरी कद्वरतों असेंि तुमिें म्हणणें द्विसतें! 
 
बाबा : पहा! मािंा हेतु न समजता ं रागावलास खरा! अद्वववाद्वहत वीणेपेक्षा ं वैधव्यिशेंत पिलेल्या लीला 
आद्वण सुशीला ह्ाचं्याकिे द्ववशषे लक्ष द्यायला पाद्वहजे. ह्ातं अंतरािा प्रश्न मुळींि नाहीं. पाद्विमात्य 
सुधारणेच्या गोष्टी ऐकून अद्वववाद्वहत मुलगी फार िंालें  तर प्रीद्वतद्वववाहािे िार करील – तें सुद्धा ंवाईटि 
म्हणा! – पण अिि बालद्ववधवा मात्र पुनर्मववाहाबद्दलिी सारखी बिबि ऐकून— 
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तात्या : काय? बिबि म्हणता?ं  
 
बाबा : नाहीं; केवळ बिबि नाहीं. पण तो प्रश्न पुढच्या द्वपढीनें सोिवावयािा आहे. पण आज, िोन द्ववधवा 
मुली म्हणजे उरावर िोन जळत्या शगेड्या समजणारीं जी द्वविारीं माणसें आहेत त्यापंैकींि मी आहें; 
तशातूंन आजि जयंत आद्वण त्यािा द्वमत्र द्ववद्याधर िोरे्ही यावयािे आहेत. 
 
तात्या : म्हणजे? मी नाहीं समजलों आपलें  म्हणणें! जयंत आपला सख्खा भािा, आद्वण त्याच्या येण्यानें 
आपलें  मन साशंक व्हावें, हें अगिीं िमत्काद्वरक आहे! आद्वण त्यािा द्वमत्र द्ववद्याधर – केवळ जयंतािा तो 
द्वमत्र आहे हीि गोंष्ट त्याच्या िागुंलपणािी पुरेशी साक्ष आहे. 
 
बाबा : तात्या, द्वकती भलता द्ववपयास केलास माझ्या बोलण्यािा! जयंत आद्वण द्ववद्याधर याचं्याबद्दल सुद्धा ं
माझ्या मनातं अगिीं आिरि आहे; मी सुद्धा ं त्याचं्यासाठीं आजिा द्विवस इथें रहाणार होतों; पण 
िवाखान्यातं बरेि नवीन रोगी आले आहेत असें माझ्या हाताखालच्या मनुष्ट्यािें द्वनकिीिें पत्र आल्यामुळें  
मला राहता ं येत नाहीं. द्वशवाय तेही वद्वकलीिी सनि काढून आता ं नेहमींि इथें रहाणार आहेत. माझ्या 
बोलण्यािा उदे्दश अगिीं द्वनराळा होता.  
 
तात्या : कोणता तो? माझ्या अजून लक्षातं येत नाहीं! 
 
बाबा : पद्वहल्यानें भलताि तकु केल्यामुळें  तुझ्या द्वविारािी नसती द्विशाभलू िंाली. मी एवढेंि म्हणत होतों 
कीं, तुमच्या र्रीं सिैव सुधारणेबद्दल वािद्वववाि िालतात, तो वसंतराव, त्यािी बहीण ती दु्रमन, तुिंी 
वीणा, हा कमलाकर, सारेि सुधारक; त्यातं आणखी जयंत आद्वण द्ववद्याधर ह्ािंी भर पिली म्हणजे 
सुधारणा, पुनर्मववाह याखंेरीज द्ववषय द्वनर्णार नाहीं बोलण्यातं! जयंत शहाणा, समजूतिार असला तरी 
मोठा उतावळा, सहृिय आद्वण थोिासा अद्वविारी आहे. तो केव्हा ं काय बोलेल ह्ािा नेम नाहीं. आद्वण 
तशातूंन स्त्रीपुरुषाचं्या अशा स्वैर संभाषणाला तुिंें पूण ुअनुमोिन! तेव्हा ंलीला–सुशीला ह्ाचं्यावर अशा 
बोलण्यािा अद्वनष्ट पद्वरणाम व्हावयािा! 
 
तात्या : अद्वनष्ट पद्वरणाम तो कोणता? पुनर्मववाह हाि ना? मग आपल्याला जें अद्वनष्ट तेंि मला इष्ट वाटतें! 
त्याचं्यावर पुनर्मववाहाला अनुकूल पद्वरणाम िंाला, तर मी उलट त्यातं आनंि मानीन!  

 
बाबा : पण तशा प्रकाराला मािंी मुळींि संमद्वत नाहीं! पुनर्मववाहािा प्रर्ात नसल्यामुळें  समाजािी मोठी 
हाद्वन होते आहे असें मला मुळींि वाटत नाहीं! मी पुनर्मववाहाला अजून पद्वहल्याइतकाि द्ववरुद्ध आहें. तंू जरी 
मािंा सख्खा भाऊ असलास तरी आपल्या वयामंध्ये द्वनिान पंधरा वषािें म्हणजे जवळ जवळ एका द्वपढीिें 
अंतर आहे, तेंि आपल्या द्वविारातंही आहे. 
 
तात्या : जरा स्पष्ट बोलतों, रागावू ंनका! इंग्रजी ज्ञानाच्या अंजनानें आमच्या द्वपढीिे जसे िोळे उर्िले तसे 
तुमच्या जुन्या द्वपढीिे उर्िले नाहींत यािें राहून राहून मोठें नवल वाटतें. 
 
बाबा : यातं मुळींि नवल वाटावयाला नको. नव्या मंिळीिे िोळे उर्िले खरे; पण ते इतके एकिम 
उर्िले कीं, ते अगिीं वटारल्यासारखे द्विसूं लागले; आद्वण त्या भयानें जुन्या पक्षानें आपले िोळे एकिम 
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द्वमटून रे्तले. नव्या पक्षानें अगिीं द्ववलक्षण आिारभ्रष्टता करून आपल्या सुधारणेिा केवळ अद्वनष्ट पद्वरणामि 
िाखद्ववला नसता तर जुन्या द्वपढीनेंही सुधारणेकिे अशी िोळेिंाकं केली नसती. पण नव्या लोकानंीं 
सरसकट ‘नवें तें हवें’ असा हेका धद्वरला तेव्हा ंअथाति आर्ाताइतक्याि नेटाच्या प्रत्यार्ातामुळें  ‘जुनें ते 
सोनें’ असा जुन्या लोकानंीं आग्रह धद्वरला. तीव्र मतभेिामुळें  जोिींत गोिी असते ह्ािें कोणालाि भान 
राद्वहलें  नाहीं. आद्वण शवेटीं पद्वहल्या द्वपढीतल्या सुधारकाचं्या स्वैर वतुनामुळें  सुधारणेला अद्वनष्ट स्वरूप 
द्वमळत गेलें . 
 
तात्या : हें मात्र खरें. पद्वहल्या द्वपढीच्या पुढा्यानंीं सुधारणेिी वेल रूढीच्या काटेंरी कंुपणावरूनि जपून 
समाजवृक्षावर िढद्ववली असती, तर आज द्वतला आिारािीं संुिर फुलें  खास आलीं असतीं. पण 
अनुकरणाच्या आंधळेपणानें त्यानंी द्वतला वरच्यावर टाकून समाजवृक्षावर िढद्ववतानंा र्ाईनें खालीं पािून 
मातीला मात्र द्वमळद्ववली. पण बाबासाहेब, आता ं त्या गोष्टीिा आपणावंर पद्वरणाम व्हावयाला नको आहे. 
पुनर्मववाहासारख्या इष्ट सुधारणेला आपण आि येणें फारि अद्वनष्ट आहे. 
 
बाबा : मािंा स्वभाव तुला ठाऊकि आहे. प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या पुराव्याखेरीज माझ्या मतातं बिल होणें शक्य 
नाहीं. पुनर्मववाहावरिे मािें आके्षप इतक्या र्ाईनें सागंता ंयेण्याजोगे नाहींत; पण मी पुनर्मववाहाच्या द्ववरुद्ध 
आहें, इतकें ि नाहीं तर तुझ्या र्रातंल्या ह्ा स्त्री-पुरुषाचं्या स्वैर संमीलनाच्याही मी द्ववरुद्ध आहें. आद्वण 
त्याला काहंीं आळा र्ालावा एवढ्यासाठींि मी हा द्ववषय मुद्दाम काढला. 
 
तात्या : क्षमा करा, स्त्री-पुरुषाचं्या द्वनिोष संमीलनातं जो िोष द्विसतो तो आनुवदं्वशक दृष्टीिा िोष आहे. 
 
बाबा : हें म्हणतानंा तंू आमच्या समाजावर दृद्वष्ट टाकली नाहींस. स्त्री-पुरुषाचं्या अशा अद्वनयंत्र सहवासानें 
समाजातं अद्वतरेकािे पद्वरणाम िंालेले द्विसून येत नाहींत का?  
 
तात्या : कुठें कुठें असें होणारि! कोणताही द्वनबधं एकिम मोिायिा म्हटलें  म्हणजे थोिासा अद्वतरेक हा 
ठरलेलाि! कोंिलेला निीिा प्रवाह एकिम सुटतािं प्रथम जोराच्या वगेानें वहायिा! त्याला आपली 
तयारी पाद्वहजे! 
 
बाबा : मग ह्ा प्रकाराला आळा र्ालण्यािी तुिंी तयारी नाहीं म्हणतोस?  
 
तात्या : नाहीं, मुळींि नाहीं; तुमच्याि शबिािंी पुनरुस्क्त होईल, पण प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या पुराव्यावािून मािंें 
मत मुळींि बिलावयािें नाहीं. इतकें ि नाहीं तर इष्ट सुधारणेला संशयािा सुद्धा ंमी फायिा िेईन. आपल्या 
मंिळीच्या शुद्धािरणाबद्दल मािंी खात्री आहे, तोपयंत मी त्याचं्या एकजागीं उठण्याबसण्याद्ववरुद्ध एक 
अक्षरही बोलणार नाहीं. उलट उते्तजन िेईन. पण त्यापंैकीं एकाद्यािे वतुन जरी कािीइतकें  द्वनराळें  द्विसलें  
तर मात्र त्यानंा एकमेकाशंीं एक अक्षरही बोलंू िेणार नाहीं. 
 
बाबा : बरें, तें काहंीं असो; सध्या ंलीला आद्वण सुशीला याचं्यावर माझ्या दृष्टीनें लक्ष ठेव म्हणजे िंालें . 
 
तात्या : त्याबद्दल तुम्ही द्वनधास्त रहा! 
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[कमलाकर हमालासह र्ाईनें प्रवशे कद्वरतो.] 
 
कमलाकर : बाबासाहेब, जरा र्ोंटाळा िंाला! गािी आज त्या बाजूला येणार. आपण िोरे् या 
हमालाबरोबर पुढें व्हा! तोंपयंत मी सामानाजवळ उभा राहतों. (हमालास) हं, उिल तें सामान आद्वण पुन्हा ं
लवकर ये. 
 

[हमाल, बाबासाहेब व तात्यासाहेब जातात.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) काय िैवयोग पहा! या बाबासाहेबािंी त्या पोरीवरिी िेखरेख कमी होऊन माझ्या 
कतुबगारीला थोिी सवि द्वमळणार तोंि मािंा लहानपणापासूनि प्रत्येक बाबतींत प्रद्वतस्पधी तो जयंत 
आतािं येणार! आद्वण तात्यासाहेबाचं्या सुधारणेिा फायिा त्याला द्वमळणार. या सा्या ्बेल्या त्याच्यावर 
कशा आजन्म द्वफिा िंालेल्या द्विसतात. त्यामुळें  शवेटीं हा जयंत या गोपींनीं भरलेल्या गोकुळातं कृष्ट्णािे 
खेळ करणार आद्वण कृष्ट्णद्ववरद्वहत गोपी आपल्यासाठीं धंुिाळण्यािा द्वनष्ट्फळ प्रयत्न करून थकलेल्या 
नारिाप्रमाणें मला कलागतीवर द्वभस्त ठेवावी लागणार! 
 

[हमाल येतो.] 
 
िमाल : िला रावसाहेब लौकर; गािी आली. 
 

[िुस्या बाजूस गािी येतानंा द्विसते. कमलाकर व हमाल र्ाईर्ाईनें जातात. पििा पितो.] 
❧❧ 

 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[गोकुळिें र्र. गोकुळ सझित उभा आहे.] 
 
गोकुळ : आता ंया द्ववसराळूपणाला काय करावें! अगिीं र्टकेिी सुद्धा ंआठवण रहात नाहीं! कोणकोणतीं 
कामें करावयािीं आहेत त्यािंी आठवण राहण्यासाठीं उपरण्याला या गाठंी मारून ठेवल्या. पण आता ं
कोणती गाठं कशासाठीं हेंि द्ववसरलों. मला स्मरणशस्क्त द्यावयाला ब्रह्मिेव अद्वजबात द्ववसरला कीं काय? 
िागंला पोषाख र्ालून कुठें जावयाला द्वनर्ालों तों कुठें जावयािें यािाि द्ववसर पिला! म्हणून द्वतला तरी 
द्वविारून पहावें एवढ्यासाठीं पुन्हा ं परतून आलों; बाकी ती सागेंल कीं नाहीं यािा संशयि आहे. हा 
द्ववसराळूपणा आद्वण ही कजाग बायको या िोहोंनीं माझ्या जन्मािें इथेंि साथुक िंालें  आहे. कोणतीही गोष्ट 
द्ववसरायिें मी द्ववसरत नाहीं! आद्वण कोणतीही गोष्ट द्ववसरल्याबद्दल रागवावयािें ती द्ववसरत नाहीं! वाहवा! 
गोकुळ, धन्य तुिंा संसार! पण अशा द्वविारातं वळे र्ालवनू उपयोगी नाहीं. नाहीं तर पुन्हा ंर्रीं कशासाठीं 
आलों यािाि द्ववसर पिेल! त्यािी आठवण आहे तोंि द्वतला हाकं मारावी! अग ऐकलेंस का? जरा इकिे ये 
पाहंू. ऐकलेंस का? ए! 
 

[पिद्यातं मथुरा ओरिते ‘ऐकलें  हो. आलें ; जरा थाबंा.’] 
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गोकुळ : आता ंहाकंा मारण्यािा सपाटा सुरू ठेवावा! नाहीं तर थोिा उशीर िंाला म्हणजे द्वतला किाद्वित् 
येथें येण्यािी आठवण राहणार नाहीं. आलीस का? अग ए ऐकलेंस का? अग ए— 
 

[मथुरा हात पुशीत बाहेर येते.] 
 
मथुरा : काय, िंालें  काय एकसारखें ओरिायला! जरा हात धूत होतें तर पन्नास हाकंा िंाल्या. वार् का 
पाठीस लागला आहे तुमच्या?  
 
गोकुळ : तशातंला काहंीं प्रकार नाही! तंू अशी सिा हात धुऊन पाठीस लागल्यावर वार्ाला सवि कोठून 
द्वमळणार? म्हटलें , कामामुळें  पद्वहल्या हाकेंिी तुला आठवण राहणार नाहीं— 
 
मथुरा : न राहावयाला काय िंालें  आहे मला? आपल्यासारखेंि का जग आहे सारें?  
 
गोकुळ : बरें, तें असो. काय द्वविारणार होतों मी तुला? – पाद्वहलेंस, हें असें होतें. 
 
मथुरा : काय हें? आपल्याला आपल्या नावंािा द्ववसर कसा पित नाहीं यािें— 

 
गोकुळ : तंू माझ्या नावंानें नेहमीं खिे फोिीत राद्वहली नसतीस तर खात्रीनें मी नावं सुद्धां द्ववसरलों असतों. 
आठवण म्हणून कशी ती रहात नाहीं! 
 
मथुरा : आठवण रहात नाहीं तर उपरण्याला खूणगाठं बांधावी एखािी. 
 
गोकुळ : ही बद्वर्तलीस खूणगाठंींच्या फुग्यानंीं उपरण्यािी कशी सुतपुतळी िंाली आहे ती! 
 
मथुरा : हें काय? मािंी आपली गाठं पिली आहे म्हणूनि आपली अब्र ूद्वठकाणावर आहे. इतक्या का गाठंी 
िेतात कुठें? करायिें तें भारीि! आता ंिेशमुखाचं्या येथें िार माणसें जमणार आद्वण तेथें असें सोंगासारखें— 
 
गोकुळ : शाबास, हेंि द्वविारणार होतों! िेशमुखाकंिे जायला द्वनर्ालों होतों हेंि वाटेंत द्ववसरलों! एकूण 
अंगवस्त्राच्या गाठंीपेक्षा ंलग्नगाठंि बरी म्हणायिी! 
 

[एक गाठं सोितो.] 
 
मथुरा : बरें, मर्ाशीं तें सामान आणायला सादं्वगतलें  त्यािें काय िंालें?  
 
गोकुळ : काय व्हायिें! हेंि िंालें ! वाण्याच्या िुकानापयंत गेलों आद्वण काय आणावयािें तें द्ववसरलों! 
 
मथुरा : बाई, बाई, बाई, हद्द िंाली आता!ं शरेभर साखर आद्वण तोळाभर केशर एवढेंसुद्धा ंद्ववसरला ंना?  
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गोकुळ : द्वजनसा लक्षातं होत्या, पण शरेभर साखर आद्वण तोळाभर केशर, कीं तोळाभर साखर आद्वण शरेभर 
केशर ह्ािा द्वनणयु होईना, तेव्हा ंटाकलें  तें उद्यावंर काम. 
 
मथुरा : तें नाहीं िालायिें; आधीं सामान आणा नाहीं तर आज िूल बिं! रात्रीं जेवायला काहंीं द्वमळायिें 
नाहीं. 
 
गोकुळ : बरी आठवण केलीस! मला आज िेशमुखाकंिे पाहुण्याचं्या पकं्तीला बसावयािें आहे हें मी 
द्ववसरलोंि होतों! आता ंतुला वाटेल तर ठेव िूल बंि!  
 
मथुरा : मी म्हणतें सामान आधीं आलेंि पाद्वहजे! मग जायिें होतें कोठें भीक मागावयाला. आणखी ऊठपाय 
िेशमुखाकंिे काय असतें हो तुमिें?  
 
गोकुळ : काय असतें म्हणजे? आज लहानपणापासून त्यानंीं मला वाढद्ववला, द्वलहायला वािायला 
द्वशकद्ववलें , संसार थाटून द्विला आद्वण म्हणे द्वतथें काय असतें? मोठी शहाणीि कीं नाहीं तंू? र्रातं काय 
वाटेल तें कर! आज द्वतकिे पाहुणे येणार, िार माणसें जमणार, आद्वण मी गेलों नाहीं तर– 
 
मथुरा : तर, तर, अिून बसेल त्यािंें अगिीं! हें पहा, तुम्हालंा जर मािंा ्ळ करावयािा असेल तर मी 
जातें आपली माहेरीं. माझ्या बापाच्या येथें अन्नवस्त्राला काहंीं तोटा नाहीं. 
 
गोकुळ : वाः! तुिंा बाप म्हणजे हजारािंा पोझशिाि कीं नाहीं! त्याच्या खाणावळींत रोज िोनशें पान जेवनू 
उठतें. तेव्हा ंअन्नाला काहंीं तोटा नाहीं खरा! पण सात रुपये मद्वहना तंू कोठून िेणार?  
 
मथुरा : इतकें  द्वहणवायला नको काहंीं; मािंी आई खंबीर आहे मला पोसायला! म्हशीिीं झशगे म्हशीला 
काहंीं जि होत नाहींत! 
 
गोकुळ : मग लग्नािी तरी उठाठेव कशाला केली? म्हणजे त्या म्हशीिीं झशगे माझ्या िोक्यावर तरी बसलीं 
नसतीं. 
 
मथुरा : लग्न तरी कुठें करणार होते मािंें! पण हळिकंुकवाला आधार म्हणून– 
 
गोकुळ : म्हणून माझ्या गळ्यातं तुझ्या माळेिी तातं बाधंली वाटतें? मग तुला जेजुरीच्या खंिोबािी मुरळी 
केली असती तर भिंार भरपूर नसता का द्वमळाला? पण मग ही व्याि कशी द्वनर्ाली असती र्रातूंन? म्हणे 
मी त्यानंा जि नाहीं! इतका उिार तुिंा बाप असता तर मग द्विवाळसणासाठीं तुला न् मला मद्वहनाभर ठेवनू 
रे्ऊन अखेर नऊ रुपये िरमहाप्रमाणें िोर्ािंा अठरा रुपये आकार का ंकेला असता माझ्यावर? त्यानें केला 
द्विवाळसण पण मािंें द्वनर्ालें  द्विवाळें! 
 
मथुरा : आपल्यासारख्या द्विवाळखोराला असेंि पाद्वहजे. एरवीं मी एकटी गेलें  म्हणजे मािंा मानपानसुद्धा ं
ठेवतात सारीं माणसें! इतकीं माणसें असतात आमच्या बाबाचं्या खाणावळींत, पण माझ्याखेरीज पान हलत 
नाहीं. 
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गोकुळ : खरेंि पान हलत नसेल! खाणावळींतलीं िोनिोनशें पानें हलवावयाला तुझ्यासारखी खंबीर 
बायकोि पाद्वहजे. आद्वण याि गुणामुळें  मात्र तुिंा बाप तुला अन्न तर िेईलि; पण तुझ्या वाटेल त्या गुणावर 
पारं्रूण सुद्धा ंर्ालील! 
 
मथुरा : लाज नाहीं वाटत हो तुम्हालंा असें बिबिायला? काय मािें गुण आहेत हो असे? खाई त्याला 
खवखव!े एवढ्यासाठीं मात्र आपण जात असाल उठल्यासुठल्या िेशमुखाकंिे! हो, एरवीं काय असणार 
िुसरें? त्या र्रच्या साळकाया तर आहेति आद्वण त्या द्ववलायती वसंतरावािी बहीण दु्रमन का कोणशी, ती 
एक; बया कपाळी आली पण आईबापािंें कपाळ फुटलें ! द्वतला तर कांहीं म्हणे द्विवस लोटले आहेत! पोरीनें 
पाऊल बाहेर टाकल्यापासून बापानें बाहेर पाऊल टाकायिें सोिलें  आहे! मीं सुद्धा ंकाल पाद्वहलें , िेहरा 
अगिीं द्वफक्कट िंालेला— 
 
गोकुळ : तुझ्या तेजानें द्वफक्की पिली असेल द्वबिारी! तुिंें लावण्यि आहे तसें! 
 
मथुरा : उगीि काय हें बोलणें? िोळे सुद्धा ंद्वतिे खोल गेले आहेत. 
 
गोकुळ : तुला द्वभऊन मागें सरले असतील किाद्वित्. 
 
मथुरा : तुम्हालंा त्याचं्याकिे जावें यावें लागतें तेव्हा ंतुम्ही करा द्वतिी तरफिारी— 
 
गोकुळ : बरें िंालें ! मला जायिी आठवण करून द्विलीस, नाहीं तर — 
 
मथुरा : उगीि तुमच्यासाठीं खोळंबा; हो, राजािी द्वनर्ाली स्वारी आद्वण मशालजीिा म्हणे र्ातवार! 
 
गोकुळ : बरें;मी येईंपयंत ओटीवर द्विवा का ंठेवीत नाहींस? मी र्र द्ववसरून द्वकत्येक वळेा ंउगीि पुढें जातों! 
ठेवीत जा द्विवा त्या कोनाड्यातं. 

 
मथुरा : कशाला? ढणढण जळून धुरानें ओटी काळी करायला?  
 
गोकुळ : आता ंद्विव्यािा धूर नको म्हणून धुरािे द्विवे आणणारि आहें मी.  
 
मथुरा : द्विव ेओवाळा धुरािे द्विव ेआणणारावंरून! र्रातं अकलेिा उजेि— 
 
गोकुळ : बस् ! हा ओवाळणीिा समारंभ आद्वण मुक्ताफळािंा वषाव बाहेर जातानंा नको. नवरा परत 
आल्यावर बायकानंीं मुक्ताफळें उधळून त्याला द्विवे 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[सुशीला व लीला बसल्या आहेत. लीला वािीत आहे.] 
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सुशीला : लीलाताई, इतका वळे मी इथें येऊन बसलें  आहे; पण अजून तंू एक शबिसुद्धा ंबोलली नाहींस. 
माझ्यावर रागावली आहेस वाटतें?  
 
लीला : काय बोलतेस ताई! तुझ्यावर, माझ्या सुशीलाताईवर मी रागावने? आईच्या मागें तुझ्या 
लहानपणापासूनि मातृपिाच्या थोरवीनें तंू मािंी जोपासना केलीस आद्वण तुझ्यावर रागावूं? ताई, या 
काव्यरत्नावलींतली ही ताबंयािंी कद्ववता वािली नाहींस वाटतें तंू?  
 
सुशीला : कोणती? ही का? काय आहे? “द्ववधवेिें स्वप्न!” मीं नाहीं वािली अजून! 
 
लीला! ताई, मी सुद्धा ंया अनाथ द्ववधवशेीं तदू्रप िंालें  होतें; मािंें जागतेंपणािें ते तंद्रीिे स्वप्न हाकं मारून 
तंू र्ालद्ववलेंस; तेव्हा ंमला फारि वाईट वाटलें . 
 
सुशीला : लीले, त्या द्ववधवेिें स्वप्नातंलें  स्वप्न तें! द्वतच्या िुःखमय स्स्थतींत जाऊन त्या स्वप्नािा अनुभव 
रे्ऊन आपल्याला काय करायिें आहे? द्वतच्यापेक्षा ंआपलें  स्वप्न द्वकती िागंलें  आहे! 
 
लीला : आपलें  कोणतें स्वप्न तें?  
 
सुशीला : या संसारािें! मायामोहाच्या द्वनद्रेंत आत्म्याला हें संसारािें स्वप्नि पित नाहीं तर काय? तेव्हा ं
त्या द्ववधवेप्रमाणें सौभाग्याच्या स्वप्नातूंन जागें होऊन भयंकर वैधव्यािी जागृद्वत भोगीत बसायिें त्यापेक्षा ं
आपलें  हे वैधव्यािें स्वप्न संपून ईशज्योतींत एकरूप िंालेल्या पतीबरोबर अखंि सौभाग्यािी तेजोमय 
जागृद्वत अनुभवणें द्वकती तरी िागंले नाही का? त्या स्वप्नापेक्षा ं आयुष्ट्यािें स्वप्न जरा लाबंलिक मात्र 
असतें; आद्वण म्हणूनि त्याच्यापेक्षा ं यािा खरेपणा जास्त भासतो; बाकी खरें म्हटलें  तर िोन्ही स्वप्नेंि! 
भस्क्तरूप सखीनें ही मायाद्वनद्रा मोिल्यावर जी अक्षय्य सौभाग्यजागृद्वत द्वमळेल द्वतच्या मानानें हीं िोन्हीं 
स्वप्ने सारखींि. 
 
लीला : ताई, तुला असें बोलतानंा ऐकलें  म्हणजे मला पुराणातंल्या द्वस्त्रयािंी आठवण होतें आद्वण साद्ववत्रीनें 
सत्यवानाला यमाच्या हातातूंन परत आद्वणलें , सीमंद्वतनीनें द्वित्रागंिािा यमुनािोहातूंन उद्धार केला, तशी तंू 
सुद्धा ंआपल्या पतीला त्या समुद्रातूंन वर काढशील असें वाटंू लागतें. 
 
सुशीला : वेिी आहेस िंालें ! माझ्यावर तुिंी ममता फार म्हणून तुला असें वाटतें. त्या थोर िेवींिी आद्वण 
मािंी बरोबरी कशी होईल! जवळिे कािेंिे द्विव ेआकाशातंल्या िूरच्या तारापेंक्षा ंजास्त तेजस्वी द्विसतात 
म्हणून त्यािंी तुलना कोण करील? िुःख सहन करण्यािा अायास करीत गेलीस तर तुला सुद्धा ं मािंी 
स्स्थद्वत सहज आद्वणता ंयेईल.  
 
लीला : ताई, माझ्या स्स्थतीिी गोष्टि बोलायला नको. आई वारल्यानंतर मािंी सुशीलाताई जवळ नसती 
तर या भयाण जगातं माझ्याच्यानें एक क्षणभर सुद्धा ंराहवलें  नसतें. ताई, एका आंधळ्या मुलानें प्रकाश काय 
असतो असें द्वविारलें  आहे, तसेंि सुख काय असतें हें सुद्धा ंबालद्ववधवेला िुस्याच्या सागंीवरून कळेल 
तेवढेंि. ताई, मला सुखिुःखािंी द्वभन्नता कळेनाशी होऊन िुःखािी तीव्रताि काय ती जाणवते. वरातीच्या 
द्वमरवणुकी पाहून दृद्वष्ट भाबंावनू जाते. मंगलवाद्यािंा आवाज ऐकला म्हणजे पोटातं भिभिून येतें. सुखािीं 
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वणनेु वािलीं म्हणजे अंगावर शहारे येतात; आणखी ताई, रागावू ं नकोस, िेवाचं्या मूर्मत पाद्वहल्या, 
िेवींच्याजवळ असलेल्या िेवाचं्या मूर्मत पाद्वहल्या, म्हणजे द्वतरस्कार येतो. सवु द्विवस अगिीं एकसारखें 
वाटून आयुष्ट्य म्हणजे एकाि िुःखिायक द्विवसरात्रीिें िक्र वाटतें. एकि द्वविार, एकि स्स्थद्वत, एकि 
िुःख, एकटी मी–आणखी ताई मी एकटीि आहें, नाहींतर काय? बाळपणींच्या जगातंल्या आनंिािा आत्मा 
नाहींसा होऊन त्यािें आज नुसतें द्वित्रि मी पहात नाहीं का? प्रत्येक वस्तंूतलें  वस्तुपण नाहींसे िंालें  आहे! 
ताई, क्षमा कर; एका गोष्टींत मात्र अजून पे्रम, द्वजवतं पे्रम, अगिीं या अभाद्वगनीच्या सुद्धा ंहातीं लागणारें पे्रम 
अनुभवाला येतें; आद्वण तें फक्त माझ्या ताईच्या या पे्रमळ आझलगनातंि! ताई एकेकिा ंमला वाटतें कीं, 
आपल्या आईनें मरतानंा तुझ्या िेहातं प्रवशे तर केला नसेलना! अहाहा! ताई, पिंू िे ती आंसवें माझ्या या 
करपलेल्या हृियावर! आईिे िोळे पाण्यानें भरले म्हणजे अगिीं असेि द्विसत असत. ताई, या बालवयातं 
तुझ्या अंगीं इतकें  वैराग्य, वैधव्याच्या ब्रह्मियांत अशी आईंिी वत्सलता हीं कुठून ग आलीं?  
 
सुशीला : लीले, यातं मीं काहीं अद्वधक का ंकेलें  आहे? वैधव्यिुःखािा अनुभव रे्त असतानंा त्याि प्रसंगातं 
सापंिलेली तंू द्विसलीस, त्यामुळें  सहजि तुझ्या द्वठकाणीं मला हतभागी सुशीलाि द्विसूं लागली. आद्वण 
माझ्या िुःखाच्या जाद्वणवनेें मी तुझ्याकिे पाहंू लागलें . तोंि द्वततक्यातं आईनेंद्वह आपल्याला सोिलं; तेव्हा ं
मािंें सारें लक्ष तुझ्याकिेि लागलें . तुझ्या िुःखािा अनुभव मला तुझ्या अंतःकरणािी स्स्थद्वत 
पटद्ववण्यापुरताि होऊन माझ्यावर आलेल्या जबाबिारीमुळें  मन द्वविाराच्या स्वाधीन िंालें . लीले, िुःखमय 
स्स्थतींतून परिुःखािी जाणीव िंाल्यानें खरें आपलेपण सवांठायीं द्विसून येतें आद्वण नसत्या आपलेपणािा 
द्ववसर पितो.  

 
लीला : अहाहा! ताई, आपण जवळ जवळ एका वयाच्या, पण तंू द्वविारानें द्वकती िुःखमुक्त िंाली आहेस! 
माझ्या द्वविारशक्तीिा उपयोग मला माझ्या िुःखािी तीव्रता कळण्याइतका मात्र होतो. 
 
सुशीला : आणखी म्हणूनि, लीलाताई, तुला मी नेहमीं सागंतें कीं, तंू पुनर्मववाहाला–हं, असें तोंि वाईट 
का ंकद्वरतेस? मी काहंीं हा तुिंा कमीपणा समजत नाहीं. तुझ्यासारखीं अद्वत कोमल मनािीं माणसें पे्रमाच्या 
आधारावािंून द्वजवतंि रहावयािीं नाहींत. 
 
लीला : आता ंकशाला हवी पे्रमािी गोष्ट? पण काय ग ताई, जयंत आद्वण त्यािें द्वमत्र द्ववद्याधर अजून कसे बरे 
आले नाहींत? आज जयंत द्वकती तरी द्विवसानंीं भेटणार! 
 
सुशीला : (स्वगत) पे्रमािी गोष्ट काढतािं ही शून्य दृष्टीनें पाहंू लागली आद्वण द्वहला एकिम जयंतािी 
आठवण िंाली; यावरून माझ्या मनातंला िोरटा तकु खरा आहे असें वाटंू लागतें. िेवा, या द्वनराशचे्या 
पे्रमािा खेळ कसा संपद्ववणार आहेस, तुिंें तुलाि ठाऊक! (उर्ि) खरेंि, गािीिी वळे तर केव्हािं होऊन 
गेली. बरें, आपली वीणा, त्या वसंतरावानंा आद्वण दु्रमनला आणण्यासाठीं गेली आहे द्वतिाही अजून पत्ता 
नाहीं. पण हा पहा गोकुळ आलाि! 
 

[गोकुळ येतो.] 
 
लीला : कायरे गोकुळ, आले का जयंत?  
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सुशीला : आणखी पाहुणे आहेत का बरोबर?  
 
गोकुळ : जरा िम खा; आधीं तात्यासाहेबानंीं सादं्वगतलेलें  काम करतों आद्वण मग तुमच्या प्रश्नािंीं उत्तरें 
िेतों. नाहीं तर त्यािंें काम द्ववसरून जाईन आद्वण साराि र्ोंटाळा होईल. जयंत आले आहेत; पाहुणेही 
आले आहेत! पाहुण्यािंें नावं पहा काय आहे— 
 
सुशीला : अरे, तंू पाहुण्यािंें नावं आधीं द्ववसरणार, कीं काकािंें काम आधीं द्ववसरणार?  
 
गोकुळ : िंालें ! िोन्हीं एकिम द्ववसरलों. आता ं िोहींिी एकिम आठवण करणार! काय बरें? 
तात्यासाहेबािंें नावं काय आद्वण त्या पाहुण्यािंें काम काय? ्े बुवा, कोणकोणत्या गोष्टी आपण द्ववसरलो 
यािी माणसाला आठवण राहती द्वकनई तर काय बहार होती! पण आता ंआठवणीच्या द्वविाराला सवि 
कोठून द्वमळणार? हे पहा, इकिून हे जयंत आद्वण पाहुणे आले आद्वण इकिून या वीणाताई, वसंतराव आद्वण 
दु्रमनताई यानंा रे्ऊन आल्या. अगिीं नाटकी योगायोगि हा! 

 
[एकीकिून जयंत, द्ववद्याधर व कमलाकर वएकीकिून वीणा, दु्रमन् व वसंत हीं येतात.] 

 
वसंत : (काहंीं वळे गेल्यावर, जयंतास) वाः! जयंत, यािा काय अथु? पाहुण्यािंा आद्वण मंिळींिा पद्वरिय 
अजून करून िेत नाहींस याला काय म्हणावें? द्ववलायतेंत अशा द्विरंगाईला द्वशष्टािार समजत नाहींत! झहिु, 
अगिीं झहिु आहेस तंू. 
 
जयंत : (वसंतास) माफ कर बुवा, मी आहें खरा झहिु! तुिें हे द्ववलायती द्वशष्टािार मी ताबितोब द्ववसरतों. 
द्ववद्याधर, आमिे थोरले मामा बाबासाहेब याचं्या कन्या या सुशीला आद्वण लीला! याचं्या िुिैवािी कहाणी मीं 
तुम्हालंा सादं्वगतलीि आहे. या आमिे धाकटे मामा तात्यासाहेब याचं्या कन्या वीणाताई, या आमच्या 
र्रातंल्या सुधारणेच्या अद्वधष्ठात्री िेवताि आहेत. द्वस्त्रयानंीं लग्न न केल्यापासून त्यािें द्वकती फायिे आहेत 
हें द्वशकण्यासाठीं थोिे द्विवसापूंवी यािंा द्ववलायतेस जाण्यािा मानस होता; पण मध्यंतरींि हे आमिे 
वसंतराव द्ववलायतेहून आल्यामुळें  वीणाताई याचं्या पे्रमपाशातं सापंिल्या. लौकरि यािें वसंतरावाशंीं 
झहिुपद्धतीनेंि लग्न व्हावयािें आहे. 
 
हवद्याधर : झहिुपद्धतीनेंि म्हणजे? नाहीं तर िुसरी कोणती पद्धद्वत?  
 
जयंत : इंग्रजी! वसंतराव आद्वण वीणाताई यानंा जें जें इंग्रजी तें तें मनापासून आवितं! झहिुजीद्ववताला तीं 
िोर्ेंही अगिी कंटाळलीं आहेत. आमच्या शहरातंल्या सुधारणेिी सारी द्वभस्त या वसंतरावावंरि आहे. हे 
नुकतेंि द्ववलायतेहून कायद्यािी परीक्षा िेऊन आले आहेत. 
 
हवद्याधर : द्ववलायतेहून कायद्यािी परीक्षा म्हणजे— 
 
जयंत : समजलों; तुमिा तकु बरोबर आहे. बरा आयताि द्ववषय द्वनर्ाला. द्ववद्याधर, या आमच्या द्विमुकल्या 
द्वमत्रमंिळानें फार द्विवसापंासून असा एक द्वनयमि ठरवनू टाकला आहे कीं, होता ं होईतों एक भाषा 
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बोलतानंा तींत िुस्या भाषेिे शबिि आणावयािे नाहींत. त्यातंल्या त्यातं आमच्या वसंतरावानंीं सुद्धा ंअजून 
या द्वनयमाला मान द्विला आहे हें द्ववशषे! 
 
हवद्याधर : वाः! मी तर असा द्वनयम मोठ्या आनंिानें पाळीन! (दु्रमनकिे पाहून) बरें, या कोण?  
 
वसंत : पाद्वहलेंस जयंत, पुन्हा ंिुकलास! द्वकती झहिु आहेस रे! माझ्या आधीं दु्रमनताईिीि ओळख करून 
द्यायला पाद्वहजे होती! द्ववलायतेंत अग्रपूजेिा मान नेहमीं द्वस्त्रयानंाि द्यावा लागतो! या द्वनयमाच्या उिंर्नानें 
द्वशष्टािाराच्या राज्यातं द्वतकिे मोठा गुन्हा केल्यासारखा होतो!  
 
जयंत : याबद्दल मी तुिंी पुन्हा ंक्षमा मागतों. द्ववद्याधर, वसंतरावाचं्या भद्वगनी या दु्रमन् . िुिैवानें याचं्यावरही 
वैधव्यािा प्रसंग आलेला आहे. आद्वण हे आमिे कमलाकर, तात्यासाहेबाचं्या शालकािें द्विरंजीव. हेही 
लहानपणापासून इथेंि असतात. असें हें आमिें लहानसें द्वमत्रमंिळ आहे. 
 
गोकुळ : (स्वगत) म्हणजे? या सुधारकािंें हें द्वमत्रमंिळ आद्वण मी जुन्या मतािा म्हणून शत्रमंुिळ वाटतें? 
मला वाटत होते कीं, मी एकटाि द्ववसराळू आहें. पण आज जयंत सुद्धा ं मािंी ओळख करून द्यायिी 
द्ववसरलेि कीं! काहंीं हरकत नाहीं; आपल्याला हे सुधारकी िोिले कशाला हवे? आपणि आपली ओळख 
करून घ्यावी. पण काय नावं या पाहुण्यािंें? जयंतानंीं आतािं रे्तलें  कीं! काय बरें? (आठवतो.) 
 
जयंत : द्ववद्याधर— 
 
गोकुळ : (एकिम) हो खरेंि, द्ववद्याधर. अहो द्ववद्याधरसाहेब, ओळख व्हायिा मीि िुकून राद्वहलो आहें 
तेवढा! मािंें नावं गोकुळ. कृष्ट्णावतारािी खूणगाठं बाधूंन ठेवा म्हणजे नावं लक्षातं राहील. लहानपणापासून 
तात्यासाहेबानंींि मािंें पालनपोषण केलें , पुढें लग्न करून द्विलें— 
 
जयंत : गोकुळ, तुला िुकून द्ववसरलों त्यािी क्षमा कर. बाकी द्ववसराळूपणाशीं तुिंा तसा द्वनकट संबंध आहे 
यातं शकंा नाहीं. द्ववद्याधर, हा आमिा गोकुळ;अगिीं लहानपणापासूनि आमच्या इथें असतो; मनुष्ट्य मोठा 
प्रामाद्वणक, ममताळू आद्वण गरीब आहे. 
 
गोकुळ : मी उद्धारक मतािा आहे हें सागंावयाला द्ववसरंू नका. नाहीं तर सवांबरोबर पाहुणे मलाही 
सुधारकि समजावयािे! हो, मी आहें जरा फटकळ आपल्याला कोणी महार म्हटलें  तर िालेल, पण 
सुधारक म्हटलेलें  नाहीं खपायिें! 
 
सुशीला : खरेंि; द्ववद्याधर, आमिा गोकुळ इतका धमाद्वभमानी आहे कीं झसहस्थातं पत्त्यातंल्या राजाराण्यािंीं 
सुद्धा ंलग्नें लावीत नाहीं. 
 
वीर्ा : आद्वण इकिे पुनर्मववाहािी िाल पािण्यासाठीं वसंतराव पत्त्यातंल्या राण्यािंी मुद्दाम िोन िोनिा ं
लग्नें लाद्ववतात.  
 
गोकुळ : द्ववद्याधरसाहेब, हा सारा फाजील द्वशक्षणािा पद्वरणाम!  
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वसंत : यातं मात्र शकंा नाहीं. या बाबतींत मात्र गोकुळ अक्षरशः बाळबोध वळणािा आहे. 
 
गोकुळ : असे कुस्त्सत नजरेनें पाहंू नका, वसंतराव; यातं मला नाहीं काहीं कमीपणा वाटत! द्ववद्याधरसाहेब, 
आमिें र्राणें खरोखरीि इतकें  बाळबोध वळणािें कीं, स्त्रीद्वशक्षण तर आमच्या र्रातं नव्हतेंि पण 
पुरुषापंैकींसुद्धा ंद्वकत्येकानंा तरी द्वलद्वहतावंािता ंयेत नव्हतें. 

 
कमलाकर : पण द्ववद्याधऱ, गोकुळिा अजून मुख्य गुण राद्वहलाि आहे. द्ववसरभोळेपणातं गोकुळ केवळ 
अद्वितीय आहे. पावसातं द्वभजतानंा कधीं कधी त्याला ्त्री उर्िण्याच्या सुद्धा ंद्ववसर पितो.  
 
गोकुळ : आणखी अहो-काय आपलें  नावं? पुन्हा ंद्ववसरलों! 
 
हवद्याधर : द्ववद्याधर मािंें नावं. 
 
गोकुळ : हो, खरेंि द्ववद्याधर! द्ववद्याधरसाहेब, इतका काहंीं मी द्ववसराळू नाहीं. पण या कमलाकरािंा मुख्य 
गुण म्हणजे परझनिा! आजपयंत सवांिी झनिा करण्यातंि यािंा सारा वळे गेल्यामुळें  द्वनरुद्योगीपणामुळें  हिीं 
हेि सवांच्या झनिेला पात्र होऊन बसले आहेत.  
 
सुशीला : गोकुळ, अशा वळेीं आपण जर एकमेकाचं्या उखाळ्या पाखाळ्या काढंू लागलों तर हे पाहुणे काय 
बरें म्हणतील? द्ववद्याधर, तुम्ही आमच्या गोकुळिा आद्वण वसंतरावािंा वािद्वववाि ऐकला नाहीं अजून!  
 
वीर्ा : शास्त्रद्ववद्वहत आिारािंा त्याच्यासारखा पुरस्कता सापंिावयािा नाहीं! 
 
वसंत : हो, बाप द्वजवतं असल्यामुळें  श्राद्धािें पुण्यकमु िविण्यापेक्षा ंश्राद्धािा हक्क द्वमळद्ववण्यासाठीं बापािा 
र्ात करावा असें हे म्हणतात! 
 
हवद्याधर : वाहवा! अशी प्रखर धमुजागृद्वत असल्यावर सुधारकािंा बींमोि व्हावयाला द्वकतीसा उशीर 
लागणार?  
 
जयंत : पण एक िोन बाबतींत मात्र गोकुळ स्वतःि सुधारक मतािा आहे! 
 
लीला : हो, खरेंि, बायकोच्या जािानें असा द्ववपरीत प्रकार िंाला आहे खरा गोकुळिा! 
 
दु्रमन् : र्रातं स्त्री–पुरुषानंा सारखे हक्क असावते हें सुधारकािंें म्हणणें गोकुळला सवुस्वीं मान्य आहे; कारण 
त्याच्या र्रातं त्यािा कशावरही हक्क िालत नाहीं! 
 
लीला : आणखी सुधारक आपल्या बायकानंा नावंानेंि हाकं मारतात तसा गोकुळही नेहमीं बायकोच्या 
नावंानें हाकं मारीत असतो! 

 
हवद्याधर : म्हणजे, कजाग आहे वाटतें यािंें कुटंुब?  
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कमलाकर : ती कजाग कशािी! हाि अजागळ आहे िंालें ! नव्याला िोकें  नसलें  म्हणजेि बायका 
िोक्यावर बसतात! 
 
गोकुळ : या म्हणण्यातं काय अथु आहे? भगवान् शकंराला एक सोिून पािं िोकीं होतीं तरी गंगामाई 
िोक्यावर बसल्याि कीं नाहीं अखेर! आधींि बायका तोंिाळ; त्यातूंन ही तर इतकी बोलभािं आहे म्हणतां, 
कीं द्विवसभर तर बोलतेि बोलते पण रात्रीं िंोंपेंत सुद्धा ंसारखी बोलत असते आद्वण ती सुद्धा ंअगिीं खड्या 
सुरातं! आवाज असा खणखणीत आहे कीं, लग्नातं द्ववद्वहणींि कलकलाट िालला तरी द्वहिें बोलणें 
शजेारणीला साफ ऐकंू जातें! बोला आता.ं 
 
सुशीला : गोकुळला अव्वाच्या सव्वा गोष्टी सागंण्यािें भारी वेंि आहे. अशी काहंीं त्यािी बायको मुलुखमिैान 
नाहीं अगिीं! 
 
गोकुळ : खरेंि नाहीं! सुशीलाताई, आमच्या द्वहला मुलुखमिैान म्हणून द्वतिी झकमत कोण कमी करील? 
द्ववजापूरच्या मुलुखमिैान तोफेच्या आवाजानें नुसत्या गर्मभणींिेि गभपुात िंाले म्हणातात! पण द्वहच्या 
तोंिािी तोफ सुरू िंाली म्हणजे माझ्यासारखा पुरुष सुद्धा ंगभगुद्वळत होतो! 
 
वसंत : अरे, अरे! द्वस्त्रया म्हणजे गृहिेवता, पण आमच्या समाजातं त्यािंी कोण हेटाळणी िालते ही! 
द्ववलायतेस आपल्या बायकोबद्दल असे बोलणाराला खरोखर तोफेच्याि तोंिीं द्विलं असतं! 
 
गोकुळ : मग मलाही द्वतच्या तोंिाच्या तोफेला बळी द्विलेलाि नाहीं कां?  
 
कमलाकर : कसलें  आलें  आहे तोंि? याच्यातंि पाणी नाहीं म्हणून! जरा तोंि करंू लागली कीं, एक 
श्रीमुखातं िेऊन एका तोंिािीं िोन तोंिें करावींत िंालें ! 
 
गोकुळ : िागंला उपाय आहे हा! एका तोंिानेंि सध्या ंमीं बेजार िंालों आहे; मग िोन तोंिें िंाल्यावर काय 
करावें लागणार न कळे! 
 
वसंत : या गोकुळला असें बोलतानंा ऐकला म्हणजे तळपायािी आग मस्तकाला जाते. पण एकट्या 
गोकुळलाि का ं िोष लावावा? सारा समाजि जेथें द्वस्त्रयाचं्या हक्कािंी पायमिी करीत आहे तेथें 
एकट्यालाि जबाबिार कोणी धरावा?  
 
गोकुळ : अशी काय पायमिी िालली आहे ती कळंू तरी द्या! येऊन जाऊन पुनर्मववाह म्हणजे पाट 
लावावयािी मोकळीक नाहीं हेंि ना?  
 
दु्रमन : अमुक एकि गोष्ट कशाला हवी? पायापंासून िोक्यापयंत सारखा अन्याय िालला आहे. 
 
वीर्ा : एखाद्या बेइमान नव्याच्यासाठीं सुद्धा ंत्याच्या द्वनिोषी स्त्रीला आपल्या संुिर केशकलापाला मुकावें 
लागतें, हा केवढा अद्वविार! 
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गोकुळ : वीणाताई, वपन केल्यावर सुद्धा ं जर या बायका मृतपतीिा केसानंीं गळा कापावयाला िुकत 
नाहींत, तर मग वपन न केलें  तर काय होईल? प्रौढ द्ववधवानंा किाद्वित् हा केशवपनािा आळा नसला तर 
एक वळे िालेल, पण अिि वयाच्या बालद्ववधवानंा तर— 
 
सुशीला : हें जुलमािें नैद्वतक बधंन पाद्वहजेि म्हणतोस?  
 
हवद्याधर : अशा गोष्टींिा आमच्या समाजाकिून तीव्र द्वनषेध होत नाहीं ही मोठ्या िुिैवािी गोष्ट आहे! 
सामाद्वजक सुधारणेला पाऊल पुढें टाकावयाला ही द्वकती योग्य जागा आहे! 
 
गोकुळ : याि काय, पण कुठल्याही बाबतींत, जुन्या िालीिा समाज द्ववधवा पुढें आली कीं कधींि पुढें 
पाऊल टाकणार नाहीं! 
 
जयंत : द्वनषेधािी गोष्ट िूर राद्वहली, पण उलट हा द्वनजीव समाज द्ववधवािंा द्वजवतंपणींि जीव रे्ऊन 
पुरुषानंा वाटेल द्वततकीं लग्नें करण्यािी मोकळीक िेतो– 
 
वसंत : वशे्यागमनाच्या झनद्य अन्यायाकिे कानािोळा करतो यापेक्षां िुिैवािी सीमा कोणती?  
 
हवद्याधर : खरोखरी, आमच्या पुरुषवगािी द्वशद्वथल नीद्वतमत्ता वशे्येच्या रूपानें, समाजातं उजळ मार्थयानें 
वावरतानंा पाद्वहली म्हणजे उद्विग्न मनाला द्वस्त्रयानंा द्वमळणारे अन्याय द्विगुद्वणत द्विसतात आद्वण अशा कू्रर 
समाजाबद्दलच्या आपलेपणािा सुद्धा ंक्षणभर द्ववसर पितो! 
 
वीर्ा : तें काहंी नाहीं; सुशीलाताई, तुला मी बजावनू ठेद्ववतें, आता ं पद्माकराकिून तात्यासाहेबाकंिे 
तुझ्याबद्दलिी पुनर्मववाहािी मागणी आली म्हणजे तंू द्वबनद्विक्कत त्याच्या मागणीला रुकार िे; तसेंि दु्रमन, 
तंू सुद्धा!ं 
 
वसंत : दु्रमनताईच्या बाबतींत मािंा नाइलाज िंाला आहे. 
 
हवद्याधर : का ंबरें?  
 
वसंत : आमिे द्वनस्सीम झहिु हािािे विील दु्रमनताईंच्या पुनर्मववाहािी गोष्ट काढतािं, जानव्यािा गळफासं 
रे्ण्यािी तयारी कद्वरतात आद्वण मातोश्री िुलींत सती जावयाला तयार होतात. 
 
हवद्याधर : पण तुमच्या एकंिर बाण्यावरून तर तुमच्या र्रीं सुधारणेला इतका मज्जाव असेल असें 
कोणालाही वाटणार नाहीं. 
 
गोकुळ : द्विव्याखालीं अंधार! याचं्या र्रातं हेि काय ते कुलिीपक द्वनपजले आहेत, बाकी िहंूकिे अंधार 
आहे सारा! गरीब द्वबिारे यािें विील, दु्रमनताईच्या द्वशक्षणािें नावं काढल्याबरोबर मार्थयातं राख र्ालून 
बसतात! एकिा ंतर–कधीं बरें वीणाताई, काय िंालें  तें—(आठवता.) 
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वीर्ा : बरें, आठवण िंाली म्हणजे सागं एखािे वळेीं! द्ववद्याधर, एवढें मात्र खरें कीं, दु्रमनताईंना मराठी 
द्वलद्वहणें सुद्धा ं वसंतरावानंीं अगिीं िोरून मारून द्वशकद्ववलें  आहे. दु्रमनताईंना आमच्या इथें यावयािी 
परवानगी द्वमळते ती सुद्धा ंफार द्विवसाचं्या र्रोबयामुळें! त्याचं्या पुनर्मववाहाबद्दल तूतु शबिि काढावयाला 
नको! पण सुशीलाताई, तंू मात्र मागें रे्ऊं नकोस. पुनर्मववाहािी मुहूतुमेढ र्रातं उभारावयाला तुझ्यासारखी 
िेवताि पुढें व्हावयाला पाद्वहजे! 

 
हवद्याधर : काय, सुशीलाबाईंच्या पुनर्मववाहािें र्ाटत आहे?  
 
कमलाकर : (स्वगत) हा एक र्टकेिा पाहुणा हें ऐकून इतका का ंबरें गागंरून गेला? र्टकेच्या स्नेहाच्या 
मानानें ही िलद्वबिल अंमळ फाजीलि म्हणावयािी! 
 
वसंत : अहो, मी तुम्हालंा सवु वृत्तातं सागंतों! द्ववद्याधर, या गावंातं पद्माकर म्हणून एक सधन द्ववधुर 
आहेत; द्वशक्षणही श्रीमंतीच्या मानानें बरेंि िंालें  आहे म्हणायिें! त्यािंा आमच्या सुशीलाताईशीं पुनर्मववाह 
लावण्यािा जुना मानस— 
 
हवद्याधर : मग तो अजून द्वसद्धीस का ंजात नाहीं?  
 
गोकुळ : तसें व्हायला सुशीलाताईंिीि आिकाठी आहे. 
 
कमलाकर : (स्वगत) सुशीलाताईंिी आिकाठी आहे हें ऐकून हा साद्वत्त्वक महात्मा जरासा प्रसन्न 
िंाल्यासारखा द्विसला! एकूण शुद्ध द्वमत्रत्वापेक्षा ंजास्त सलगीिी महत्त्वाकाकं्षा द्विसते स्वारीिी! 
 
वीर्ा : आजपयंत िालत आलेली रूढी कशी मोिावी यािा सुशीलाताईला मोठा प्रश्न पिलेला आहे. 
 
हवद्याधर : का ं बरें? सुशीलाबाईंसारख्या सुद्वशद्वक्षत माणसाला रूढीिें इतकें  भय नको आहे. इतर काहंीं 
कारणें असल्यास गोष्ट द्वनराळी! 
 
सुशीला : इतर कारणासंाठींि पुनर्मववाह मला नको आहे. परोपकाराच्या मागानं सुखािी हाद्वन सवापरी 
भरून येते. 

 
वसंत : सुशीलाताई, काय हें बोलणें! कसिा कमािा परोपकार करीत बसता ंआहां? द्ववलायतेंत कोणतीद्वह 
बाई असें बोलायिी नाहीं! परोपकारािें वेि द्वनव्वळ झहिूपणािें आहे! तुमच्या द्वशक्षणािा तुमच्यावर मग काय 
पद्वरणाम िंाला?  
 
सुशीला : वसंतराव, या गोष्टीिी सागंून समज पिावयािी नाहीं! मला पाद्वहजे तर विेी म्हणा, पण 
पुनर्मववाहािी मला तशी आवश्यकता वाटत नाहीं. 
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हवद्याधर : जयंत, तुमिे सुधारणेबद्दल आजपयंतिे उद्गार ऐकून मला वाटत होतें, तुम्हीं तर सुशीलाबाईंना 
पुनर्मववाहाबद्दल सवांहून द्ववशषे आग्रह कराल; पण मी मर्ापंासून पाहतों आहें, तुम्हीं अगिीं मौन धरून 
बसला ंआहा!ं जरासें िमत्काद्वरकि आहे हें! 
 
जयंत : माझ्या मौनािें कारण हेंि कीं, मलाद्वह हा पुनर्मववाह इष्ट वाटत नाहीं. 
 
हवद्याधर : मग पुनर्मववाहाला तुमिी संमद्वत— 
 
जयंत : पूण ुआहे. पण हा पुनर्मववाह मात्र नको! पद्माकराच्या िुष्टपणािी ज्याला ज्याला िागंली माद्वहती 
आहे तो तो असेंि म्हणेल. 
 
गोकुळ : हें कारण नसतें तरी सुद्धा ंआपण पुनर्मववाहाच्या आिि आलें  पाद्वहजे! श्रुद्वतस्मृतींिा पुनर्मववाहाला 
मुळीि पाझठबा नाहीं! 
 
हवद्याधर : वाः! जसें काहंीं बाकीिे सारे प्रकार श्रुद्वतस्मृतींच्या आधारानेंि िालले आहेत! ज्या धमुगं्रथानंा 
आम्ही यच्चयावत् बाबतींत द्वबनद्विक्कत धाबयावर बसद्ववतों त्याचं्याकिे या एकाि बाबतीसाठीं धाव रे्णें 
म्हणजे द्वनवळ पोरखेळि आहे. अगिीं अनािार कद्वरतानंा सुद्धा ं श्रुतीिें ऐकावयािें नाहीं आद्वण स्मृतीिी 
स्मृद्वत होऊं द्यावयािी नाहीं; त्याचं्या न्याय्य आज्ञानंा फाटंा द्यावयािा; आद्वण एका अर्ोर अन्यायाच्या 
समथुनासाठीं मात्र त्यािंी कास धरावयािी, हा कोठला न्याय?  
 
गोकुळ : असें का बरें म्हणता?ं सनातन धमाच्या पक्क्या पायािी उभारणी श्रुद्वतस्मृतींच्या जोरावरि िंालेली 
आहे. ज्या ईश्वरित्त संपत्तीच्या जोरावर आमच्या पूवुजानंीं अनायांि नायनाट केला, ज्या जगमान्य 
महावाक्यावंरून आम्हीं आजपयंत सा्या जगाला तुच्् मानीत आलों, ज्याचं्या हृियातं आम्हा ं आयांिें 
आयुत्व आज हजारों वष ेआम्ही ििवनू ठेद्ववलें  आहे— 
 
वसंत : आयुत्व ििवनू ठेद्ववलें  आहे हें मात्र अगिीं खरें. 
 
गोकुळ : थाबंा, वसंतराव, मला पुरतेपणीं बोलंू द्या! आयुत्व ििवनू ठेद्ववले आहे, ज्या गं्रथातं द्ववमानें आहेत, 
आगगाड्या आहेत, तारायंत्रें आहेत, पाद्विमात्य सा्या सुधारणा आहेत, ज्यातं ईश्वरािें अंतःकरण आहे, 
ज्यातं आयु ऋषींिी वाणी आहे, ज्यातं रूढीिा आत्मा आहे, ज्यातं पापपुण्यािी शहाद्वनशा केलेली आहे, ते 
आमिे विे, त्या आमच्या श्रुद्वत, त्या आमच्या स्मृद्वत, तीं आमिीं उपद्वनषिें, तीं ब्राह्मणें— 
 
वसंत : तीं तुमिीं ब्राह्मणें, तीं तुमिीं भटें! भले शाबास! कुठें पाठ केलें  होते हें सारें? आज तुझ्या या 
भाषणानं तंू सुधारकानंा अगिीं िीत केलेंस नाहीं? पापपुण्याच्या मोठ्या बहारीच्या कल्पना आहेत या. पण 
हे द्वविारािें नवकोटनारायण आिाराच्या बाबतींत मात्र सुिाम्यापेक्षा ं िद्वरद्री असतात ए कंगाल, या 
मोठमोठ्या गं्रथाचं्या नुसत्या जोरिार उच्चारानें आजच्या आिरट आिारािंें समथुन कसें होणार? रामनाम 
पद्ववत्र असलें  तरी पोपटाला त्यािी पद्ववत्रता काय करणार?  
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गोकुळ : वसंतराव, आपल्याला उत्तर कोण िेणार? मी थोिाि द्ववलायतेस जाऊन जानवें तोिून शेंिी 
काढून मोकळा िंालों आहें? मी जर िेशी पोपट असेन तर आपण द्ववलायती पोपट आहा ंइतकंि! पण हें 
पहा–अहो द्ववद्याधर, मी अजून मुद्दाम बोललो नाहीं! अहो, पुनर्मववाहािा प्रसार सुरू िंाला तर कंटाळलेल्या 
बायका नावित्या नव्याला द्ववष िेऊन पुनर्मववाहािा रस्ता मोकळा करतील, समजला?ं धिाधि हत्या 
होतील हत्या!! 
 
वसंत : वाः! काय पण कल्पनेिी कसरत ही! झहिूखेरीज असली कल्पना िुस्याला सुिायिीि नाहीं! 
द्ववलायतेंत कोणाला असें बोलतानंा मी कधींि एकलें  नाहीं! हा गोकुळ तर झहिंूतला झहिु आहे अगिीं! हें 
पहा, ए झहिू, असें होऊं लागलें  तर काहंीं वाईट नाहीं! आज बालहत्या होत आहेत त्या बिं होऊन उद्या ं
पद्वतहत्या होतील एवढेंि. एक स्त्री फार िंालें  तर एकिोन पतींिा नाश करील; पण आज एका द्ववधवेला 
द्वकतीतरी बालहत्या कद्वरता ं येतात! तेव्हा ं लोकसंख्येच्या दृष्टीनें सुद्धा ं एकंिरीनें फायिाि होणार! 
समजला?ं यापेक्षा ंया आिरट शकेंिें सरळ समाधान करीत बसण्यािें कारणि नाहीं. 
 
हवद्याधर : गोकुळ, तुमिी ती भीद्वत द्वनराधार आहे. आज ज्या जातींत पुनर्मववाह प्रिद्वलत आहेत त्याचं्यातं 
असे अनथु द्वकतीसे होत आहेत? त्यािंीि साक्ष घ्या म्हणजें िंालें ! 
 
सुशीला : मला या वािद्वववािािा आता ंइतका कंटाळा आला आहे म्हणतां, कीं काकानंा या बाबतींत एकिा ं
कायमिें उत्तर िेऊन मी केव्हा ंमोकळी होईन असें िंालें  आहे मला!  
 
गोकुळ! अरे, अरे, अरे! सुशीलाताई, तात्यासाहेबानंी सादं्वगतलेलें  काम द्ववसरलों म्हणून म्हणत होतों तें 
हेंि! हें पहा पद्माकरकिून आलेलें  पुनर्मववाहाच्या मागणीिें पत्र! हें तुमच्याजवळ द्यावयाला 
तात्यासाहेबानंीं मला सादं्वगतलें  होतें. यािें उत्तर आजि द्यावयाला पाद्वहजे. 

 
सुशीला : त्यातं काय उत्तर द्यावयािें आहे? मीि तात्यासाहेबानंा जाऊन सागंतें कीं, साफ नकारािें उत्तर 
द्वलहा म्हणून! िला, सारीं काकाचं्या द्विवाणखान्यातं जाऊं! 

 
[सवु जातात.—जयंत जाऊं लागतो तोंि मनोरमा येते.] 

 
मनोरमा : अहो, जरा थाबंा पाहंू! आता ंतुम्ही िागंले आलां, पण मला भेटायिी आठवण होते का तुम्हालंा? 
मी मर्ापंासून आपली पाहतें आहें; इतका वळे िंाला तरी तुमिा आपला नेहमींिा बाजार िाललाि आहे! 
म्हटलें , आता ंिागंले िारसहा मद्वहने मंुबईस होतां; द्वततक्या वळेातं काहंी तरी अक्कल आली असेल! 
 
जयंत : (स्वगत) अरेरे, आनंिाच्या भरातं इतका वेळ माझ्या िुिैवािी मला आठवणि िंाली नव्हती! 
क्षणभरि का ंहोईना, मी स्वतःला द्ववसरलों होतों; पण िैवाला तें कोठून रुिणार! 
 
मनोरमा : काहंो, िंाला ंका ंगप्प? मी आल्याबरोबर तुमच्या तोंिाला असें कुलूप बसतें आद्वण एरवी मोठ्या 
पदं्वितासारखे बोलत असता,ं असें मीं तुमिें काय र्ोिें मारलें  आहे?  
 
जयंत : मनोरमे, तंू मािंी पत्नी ना?  



 

अनुक्रम 

मनोरमा : होय बरें! मला िागंली आठवण आहे हो! पण आपण असे नेहमीं द्ववसरतां, आद्वण म्हणूनि मला 
अशी आठवण करून द्यावी लागते! 
 
जयंत : मनोरमे, मला िुःख द्यावयाला का तंू जन्मली आहेस?  
 
मनोरमा : काय बाई बोलणें तरी! माझ्या बोलण्यापासून तुम्हालंा त्रास होतो नाहीं? असे मािंें बोलणे असतें 
तरी काय? तुम्हालंा गोकुळकाल्यातं या र्ोड्याएवढ्याल्या पोरींबरोबर उधळंू िेत नाहीं हेंि ना?  
 
जयंत : अरेरे, मनोरमे, काय हे नसते कुतकु! एवढ्यासाठीं का मी सुशीलाताईशीं आद्वण लीलाताईशीं बोलत 
असतों?  
 
मनोरमा : नाहीं तर कशासाठीं? नेहमीं पाहावें तों तुमिीं संभाषणें िाललेलीं! िुसरें काय बोलावयािें असतें 
हो एवढें?  
 
जयंत : मनोरमे, शुद्ध पे्रमानें एका मनुष्ट्याला िुस्या मनुष्ट्याशीं, त्यातूंन स्त्री - पुरुषानंा एकमेकाशंीं द्वनष्ट्काम 
बुद्धीने बोलता ंयावयािेंि नाहीं, हीि द्वजथें सा्या समाजािी अनुिार दृद्वष्ट, तेथें तुलाि िोष कोणी द्यावा?  
 
मनोरमा : अहाहा! मी काहंी अगिीं बोंिल्यानें िूध पीत नाहीं! या साळकायाशंीं तुम्ही हंसता ंद्वखिळता ंआद्वण 
माझ्याशींि बोलतानंा का ंबरें तोंि किू होतें? बोला आता ंकाय तें! 
 
जयंत : काय बोलंू हेंि मला कळत नाहीं! मनोरमे, तंू मािंी पत्नी खरी, पण तुझ्या मनोवृत्तींत हा जो एवढा 
फरक आहे त्यामुळें  काय बोलावयािें यािाि द्वनणयु होत नाहीं! लहानपणापासून कल्पनेच्या काव्यानंिावर 
तरंगणारा मािंा पे्रमात्मा वस्तुस्स्थतीच्या वणव्यातं पार होरपळून गेला आहे! भावी आयुष्ट्याच्या 
कल्पनाकाव्यातं आपल्या लग्नाच्या— 

 
मनोरमा : कद्ववतेिा आद्वण लग्नािा काय संबधं? आमच्या आईला माझ्यासारखेंि कद्ववतेंिे नावंही माहीत 
नव्हतें; पण बाबानंीं असा त्रागा केला नव्हता! त्या िोर्ानंीं िागंला संसार थाटला. आठ मुलगे आद्वण आम्ही 
पािं मुली त्यानंा िंालों; आद्वण हें सारें कद्ववतेिी एक ओळ सुद्धा ंम्हटल्यावािंून! 
 
जयंत : तुिंा बाप मोठा खंबीर मनािा! पण मी तसा नाहीं! जेथें द्वजवािें पे्रम नाहीं, आयुष्ट्यािें एकजीव काव्य 
नाहीं— 
 
मनोरमा : पुन्हा आपलें  तेंि! अहो, कद्ववतेला काय िुलींत जाळावयािी आहे! आमटी आळणी िंाली तर 
तेथें कद्ववतेंिे आधण ओतून काहंी होईल का? द्वनगोि िहातं कद्ववतेिीं िोन पानें बुिकळून गोिी आणता ं
येईल का? म्हणे तुला कद्ववता कळत नाहीं! मग कद्ववतेच्या िोपड्यािंी एक रास करून द्वतच्याशीं का ंनाहीं 
लग्न केलें? सारीं सोंगें! म्हणे तुिंें मािंें हृिय जमत नाहीं! आद्वण या बायकाचं्या बाजारातं मन रमतें वाटतें?  
 
जयंत : राक्षद्वसणी, का ं उगीि वाग्बाण सोितेस? िुःद्वखत जीवाला िुस्या तशाि िुःखी जीवानंा धीर 
िेण्यातं थोिेंसें समाधान वाटतें, आद्वण एवढ्यासाठींि या अनाथ बालद्ववधवाकंिे लक्ष वेधतें! 
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मनोरमा : हो, हो, लक्ष पुष्ट्कळ वधेेल; पण मी वधंूे िेईन तेव्हा ंना! हजार रुपये हंुिा आद्वण द्वशवाय करणी, 
मानपान सारें करून बाबानंीं मला येथें ढकलली, ती काहंीं तुमिा हा तमाशा पहावयाला नाहीं! 
 
जयंत : िल जा, काय बोलावयािें असेल तें एकीकिे जाऊन बोल. माझ्या मनाला उगीि संतापवू ंनकोस! 
जा येथून! 
 
मनोरमा : जातें बरें! काय न्याय आहे बर्ा! (स्वगत) माझ्या आता ंिागंलें  ध्यानातं येत िाललें  आहे सारें! 
एकिा ंस्वारीला िागंलें  राजरोस पकितें आद्वण मग िाखवतें कसें काय सुख आहे तें! 
 

[जाते.] 
 
जयंत : (स्वगत) हरहर, हेंि का मािंें संसारसुख! जमीन-अस्मानाप्रमाणें एकमेकापंासून िूर राहणा्या 
िोन द्वभन्नवृद्वत्त जीवानंा कृद्वत्रम उपयानंीं एकत्र बाधंावयािें आद्वण एकजीव िंालेल्या, िेहमात्र द्वभन्न, पण 
एकवृद्वत्त हृियानंा एकमेकापंासून िूर ठेवावयािें! परमेश्वरा, मी बालपणींि काढलेल्या आशचे्या द्वित्रावर–
काव्याच्या आत्म्यानें कल्पनासुष्टींत जवळ जवळ सजीव खेळणा्या भावी द्वित्रावर–असे द्वनराशिेे काळे िाग 
टाकून मूळच्या मनोहर स्मृतीमुळें  ते अद्वधक भयंकर केलेंस, त्यापेक्षा ं बाळपणींि तो द्वित्रपट फािून का ं
टाकला नाहींस? पे्रमरंगानें भरलेला हृियािा पेला तेव्हािं फोिून टाकावयािा होतास; वतुमानािें 
वातावरण भेिून भद्ववष्ट्याच्या पटावर लीलेनें कल्पनाद्वित्र काढण्यापूवीि आशादृष्टीिें कलम मोिून 
टाकावयािें होतेंस. अरेरे! नीरस, हृियशून्य, जिवृद्वत्त मनोरमेिी प्रास्प्त आद्वण तीद्वह काव्यमय, हृियसवुस्व 
लीलेिी आशा भग्न िंाल्यावर! पण नको—आता ंलीलेिा द्वविार बधुंपे्रमाच्या दृष्टीनेंि केला पाद्वहजे. पे्रम 
आद्वण लीला यािंी कल्पनेंतली जोिीसुद्धा ंजगाच्या दृष्टीनें पापमय ठरेल! कू्रर कृद्वत्रम जगता! अशीं द्वकती 
हृियें तुझ्या बोजि द्वनयमाखालीं पार िुरिून गेलीं असतील! पण जगािा यातं काय िोष? लोकदृद्वष्ट 
कल्पनेच्या द्वक्षद्वतजानें िूरस्थ आकाशाला जद्वमनीशीं जोिंू पाहते आद्वण भलूोकीं प्रत्यक्ष पसरलेल्या 
स्वगसुुखाला काल्पद्वनक स्वगाच्या बेसुमार वणनुानें नरकयातनेिें स्वरूप िेते! िेवा! अद भतुरम्य काव्यसृद्वष्ट 
जर व्यवहाराच्या वस्तुस्स्थतींत कधींि उतरण्यासारखी नसेल तर प्रद्वतभाशाली कद्वव द्वनमाण करून त्याचं्या 
आशापूण ु भद्ववष्ट्यद्वित्रानंीं तरुणानंा नसता मोह का ं पाद्वितोस? अहाहा! ही पहा लीला आली! आहे, 
काव्यसृद्वष्ट खरी आहे! पण हृिया, आता ं बधुंपे्रमाला जागृत कर! परमेश्वरा, पे्रममय कल्पनािें माझ्या 
मनातूंन आता ंद्वनबीज करून टाक. 
 

[लीला येते.] 
 
लीला : सारी मंिळी वर गेली आद्वण तुम्ही मागें राद्वहला ं तेव्हािं मला वाटलें  कीं, तुमिें मन स्वस्थ नाहीं 
आद्वण म्हणून मी मुद्दाम धावंत इकिे आलें . 
 
जयंत : लीलाताई, मी िुःखातं असतों तर खरोखरीि तुझ्या या मायाळू साह्ानें मािें समाधान िंालें  असतें. 
(हंसून) पण जेथें िुःखि नाहीं, तेथें या तुझ्या ममतेनें तुझ्या हृियािी थोरवी मात्र द्विसून येते! 
 
लीला : नका, असें हंसून आपलें  िुःख लपवूं नका! भयाण द्वखन्नतेला िंाकंावयाला या कृद्वत्रम हास्यािें 
द्ववरल आच््ािन कसें पुरणार? त्यानें उलट द्वखन्नता जास्त भयाण द्विसते. 



 

अनुक्रम 

जयंत : लीले, तंू म्हणतेस तेंि खरें आहे! काळविंलेलें  पे्रत द्विंरद्विंरीत मलमलीखालीं िंाकंलें  तर द्ववशषेि 
भयंकर द्विसतें. पण लीले, िुःख िुस्याला, त्यातूंन स्वतःच्या िुःखानें िूर िंालेल्या तुझ्यासारख्या जीवाला 
सागंून काय उपयोग?  
 
लीला : का ंबरें? तुम्हीं नेहमीं मािंें सातं्वन कद्वरता ंतसें मीद्वह तुमिें िुःख हलकें  करण्यािा यत्न करीन! 
 
जयंत : विेी नाहीं तर! िल, मंिळी वर वाट पाहात असेल. 
 
लीला : नका सागंूं वाटेल तर मला आपलें  िुःख! पण मला अगिीं स्पष्ट द्विसतें आहे. (त्याच्याकिे पाहते.)  
 
जयंत : (स्वगत) अहाहा! ही दृद्वष्ट काय बोलत नाहीं? बोललेलें  फक्त कळतें पण न बोललेलें  अगिीं 
हृियातं द्वभनतें! पण या दृष्टीला दृद्वष्ट िेऊन उपयोगी नाहीं! (तोंि द्वफरद्ववतो.) अरे, ही पहा िुसरी नजर! 
मनोरमा संशयाच्या दृष्टीनें आमच्याकिे पाहात आहे. आता ंयेथें उभें राहून मुळींि उपयोगी नाहीं. (प्रगट) 
लीले, िल लौकर, तात्यासाहेब वाट पहात असतील. 
 

[जातात.] 
 
प्रवेश चवथा 
 

[कमलाकर प्रवशे करतो.] 
 
कमलाकर : (स्वताशंीं) िुद्वनया एक द्विवानोंका बिंार है! परिेशच्या पेढीवर िशनुी हंुड्या पटतात आद्वण 
शजेारच्या िुकानिाराला रोख रुपयािी मोि द्वमळत नाहीं! इकिे पाठीवर पाय िेऊन आलेला भाऊ 
पोटावर पाय द्यावयाला सोिीत नाहीं, तर द्वतकिे शबिाच्या शपथेखातर ज्यािंी पुरतीशी तोंिओळख सुद्धां 
नाहीं अशीं वधूवरें तोंिाशीं तोंि द्वभिवायला तयार होतात! स्वगुसुखाच्या मुितीच्या हंुिीसाठीं आज 
हातच्या सुखाच्या रोख रकमेिी मनोती कापून द्यावयािी! आंतबट्याच्या या अजागळ सट्टट्याला आंधळ्या 
श्रदे्धिी साक्ष आद्वण अनोळखी ईश्वरािी जामीनकी! आद्वण हा जामीन जगाच्या आरंभापासून सिैव संशयाच्या 
धुक्याआि ििून बसलेला! द्वजकिे पहावें द्वतकिे द्ववसंगतपणा! गळ्यातं पिलेल्या मनोरमेला, ती अद्वशद्वक्षत 
आद्वण कजाग आहे म्हणून टाकून िेऊन लहानपणच्या थट्टेंतल्या लग्नाच्या लोभानें जयंत लीलेच्या द्वनराश 
आशवेर जीव काढतो! अपार सुखभोगासह शरण आलेल्या आद्वण आजन्म सहवासािें विन िेणा्या 
पद्माकरािा सुशीला द्वतरस्कार कद्वरते आद्वण लग्नातंल्या क्षणमात्र पद्वरियाच्या मेलेल्या नव्यासाठीं रित 
बसते! लग्न लावणा्या भटासाठीं सुशीलेनें का ंरिंू नये यािेंि नवल वाटतें! त्याच्याशीं ती िोन शबि तरी 
बोलली होती! द्वतकिे लीला हक्कािी हुकमत हरपली तरी जयंताच्या पे्रमाच्या भािोत्री भािंवलािा भरंवसा 
धरून बसली आहे! िोर्ी सख्ख्या बद्वहणी, पण सुशीला जळक्या द्वजनगीच्या आठवणीिी राख जपत 
बसण्याइतकी कंजूष, तर लीला मनोरमेिी मालमत्ता आपली समजण्याइतकी उिार! तशीि मनोरमा! 
बाह्ागंाकिे िोळेिंाकं करणा्या जयंतासाठीं अंतरंगािा होम मािूंन बसली आहे! आद्वण माझ्या 
पे्रमयािनेकिे ढंुकूनही पाहात नाहीं! पाठीस लागलेल्या अरबी समुद्राकिे पाठ द्वफरवनू गोिावरीनें हजारो 
कोसावंरच्या पूवुसमुद्राकिे धावं रे्तली त्यातंलाि प्रकार हा! तशीि वीणा! द्वतच्या मूळच्या मूखुपणाला 
द्वशक्षणानें द्वनवळ िुजोरा द्वमळाला आहे! वसंत द्ववलायतेहून जाऊन आला आहे एवढ्यावरूनि त्याच्यावर ती 
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पोरगी द्वफिा िंाली आहे. आणखी दु्रमन — द्वतच्या मूखुपणाला तर पारि नाहीं! ती कायमिी कबज्यातं 
आल्यावर सुद्धा ं मी द्वतच्याशीं पुनर्मववाह करीन असें द्वतला वाटत आहे! विेे, मकरंि िाखल्यावर भ्रमर 
कमळाभोंवतीं गुणगुणत रहात नाहीं! पण पािंव्या वषींि गोपींशीं बागिणा्या गोपाळाला सोिून 
पुत्रप्राप्तीच्या आशनेें ब्रह्मिारी बजरंगाभोवतीं द्वर्रट्या र्ालणा्या द्वबिा्या बायकानंाि िोष का ं द्यावा? 
जयंत, वसंत, पद्माकर, आद्वण स्वतः मी, सारे आपापल्या सुखािीं साधनें अगिीं श्वासाच्या आटोक्यातं 
असूनही उगाि द्वववकेािे प्राणायाम करीत बसलों आहों! आद्वण हें सारें कां? तर केवळ लग्नसंबधंासाठीं! 
प्रत्येक मनुष्ट्य आपल्या मूखुपणानें फार िंालें  तर स्वतःच्या कुटंुबाच्या सुखािा नाश करील; पण ज्या 
महात्म्यानें ही लग्नबंधनािी कल्पना शोधून काढली त्यानें मात्र अतुल मूखुत्वानें सा्या मानवी कुटंुबाच्या 
सुखािी धूळधाण करून ठेवली आहे! वाः! ही पहा, माझ्या म्हणण्यािी मूर्मतमंत साक्ष िेण्यासाठीं मनोरमा 
रित रित इकिे येते आहे. द्वतच्या संुिर पण रिक्या िेह्यावर द्वतच्या िुिैवािा आद्वण जयंताच्या 
मूखुपणािा सारखाि ्ाप बसलेला आहे. (मनोरमा येते.) मनोरमाबाई! तुम्हालंा अशा स्स्थतींत पाहून 
मािंा जीव अगिीं द्वतळद्वतळ तुटत असतो! 
 
मनोरमा : मग तुमिा जीव िोंगराएवढा असला तरी त्याने द्वतळएवढाले तुकिे होतील! कारण मािंें िुःख 
कधींि कमी व्हावयािें नाहीं. 
 
कमलाकर : तुम्ही अशा अगिीं द्वनराश होऊं नका. पुढें मागें जयंताला तुमिी िया येणार खास! 
 
मनोरमा : त्यानंा िया! अहो, मुसळाला कोठें अंकुर फुटले आहेत का? या जन्मातं तरी असें होणार नाहीं! 
त्या अविसेनें माझ्या जन्मािें मातेरें केलें  हो मातेरें! 
 
कमलाकर : अहो, त्यातं त्यािंा वाईट हेतु नसेल सुद्धां! लीला आद्वण जयंत नेहमीं कुजबुजत बसतात 
एवढ्यावरि जाऊं नका! त्यािंी आज लहानपणापासून मतै्री! 
 
मनोरमा : मैत्री! ही कसली मतै्री? तुमिा स्वभाव भारीि सरळ! अहो, बायकापुरुषािंी कसली ही मतै्री? 
अशा मतै्रींत काळेबेरें आपलें  असायिेंि! 
 
कमलाकर : मग आपण िोर्ें नाहीं का एकमेकाशंीं बोलत?  
 
मनोरमा : म्हणून काय िंालें? तुम्ही माझ्या माहेरच्या ओळखीिे! 
 
कमलाकर : आद्वण जयंत नाहीं का लीलेच्या माहेरिा? तो तर द्वतिा सख्खा आतेभाऊ! मग लोकानंी मािंा 
तरी संशय का ंरे्ऊ नये?  
 
मनोरमा : भलतेंि! तुमिें बायकाशंीं वागणें कुणीकिे? नाहीं तर त्यािें वागणें! बरोबरीच्या बायकाशंीं 
धागंिझधगा र्ालीत बसायला यानंा लाजा वाटत नाहींत काहो?  
 
कमलाकर : मनोरमाबाई, ही सुधारणा आहे! तुम्हालंा त्यातंलें  रहस्य कळत नाहीं. 
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मनोरमा : कपाळािी सुधारणा! सावंळा गोंधळ सारा! एकमेकाचं्या हातातं हात र्ालावयािा, रात्रीं अपरात्रीं 
बोलत बसायिें, हंसायिें, द्वखिळायिें; ही सुधारणा वाटतें? मग बाजारबसव्या मोठ्याि सुधारक 
म्हणावयाच्या! इकिे अशी आंधळी कोझशबीर खेळतानंा पाद्वहलें  कीं अंगािी अशी आग होते! पण काय 
करावयािें? मेला बायकािंा जन्म! 
 
कमलाकर : (स्वगत) मनोरमो, सुधारणेबद्दलच्या तुझ्या या उिाणटप्पू कल्पनािंा बरोबर फायिा न रे्ईन 
तर नावंािा कमलाकरि नव्हे! (उर्ि) मनोरमाबाई, द्ववधवाचं्या िुःखािी तुम्हालंा कल्पनाही नाहीं. 
 
मनोरमा : िागंली कल्पना आहे हो! मला द्वजवतं नव्यािी द्ववधवा, लग्न िंालेली कंुवारीण, काय वाटेल तें 
म्हटलें  तरी िालेल! 

 
कमलाकर : असें म्हणू ं नका! जगातंले सारे व्यवहार केवळ आपल्या नावंाच्या पतीसाठीं आद्वण पतीच्या 
नावंासाठींि कराव ेलागतात! पुरुषाला पत आद्वण स्त्रीला पद्वत! 
 
मनोरमा : मी मात्र सा्या गोष्टी पतीच्या नावंासाठीं करीत नसून अगिीं नावंाच्या पतीसाठींि करतें आहें. ते 
खरेखुरे पद्वत आहेत त्या अविसेिे. 
 
कमलाकर : नका! नका! अशा बाबतींत एकिम त्यािंें नावं रे्ऊं नका. 
 
मनोरमा : याि काय, कुठल्याि बाबतींत बायकानंा नव्यािें नावं घ्यावयािी िोरी. नाहीं तर असा लपिंाव 
खेळतानंा पाहून द्वतकििा कान धरून द्वविारलें  असतें, कीं हें काय म्हणून?  
 
कमलाकर : काय हें बोलणें! मनोरमाबाई, पद्वत म्हणजे स्त्रीिी सारी शोभा, खरा अलंकार. 
 
मनोरमा : अलंकार खरा! पण गहाणवट पिला आहे ना िुस्याकिे! 
 
कमलाकर : मग त्या िुस्याशीं खुशाल उभा िावा धरावा. जयंताकिे यातं काहंीं िोष नाहीं! त्यािा स्वभाव 
जरा ियाळू आहे. 
 
मनोरमा : ियाळू आहे? काय बोलता?ं आपल्या बायकोिा गळा कापावयािा आद्वण कोण्या मेल्या भलतीच्या 
गळ्यातं गळा र्ालावयािा! ही कोठली िया? कमलाकर, फुकट हो फुकट बायकािंा जन्म! मला द्वकनई 
जीव सुद्धा ंजि िंाला आहे. 
 
कमलाकर : मनोरमाबाई, जगातं जीव जि होऊन भागणार नाहीं! प्रसंगी िुस्यािा जीव रे्ऊन मग 
स्वतःिाही जीव रे्ऊन पळत सुटण्यािी तयारी पाद्वहजे! उठा, अशा रिंू नका! जयंताला लीलेच्या नािातूंन 
सोिद्ववण्यासाठीं अनेक उपाय कद्वरता ंयेतील. 
 
मनोरमा : एकूण तुम्हालंा सुद्धा ंअसा संशय आहे तर!  
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कमलाकर : मला संशय मुळींि नाहीं; मािंी अगिीं खात्री आहे, आद्वण द्वतच्या पुराव्यािाखल मला द्वकत्येक 
गोष्टी माहीत आहेत. 
 
मनोरमा : बाई, बाई, तुमच्या सुद्धा ं या गोष्टी लक्षातं येऊं लागल्या, िारिौर्ातं बोभाटा होऊं लागला, 
लोकातं ओरि िंाली, तरी सुद्धा ंयानंा लाज नाहीं ना? कोणत्या त्या गोष्टी? मला तरी सागंून ठेवा. 
 
कमलाकर : मनोरमाबाई, त्या िोरट्या पे्रमाखेरीज कद्वरता ंयावयाच्या नाहींत, मनोमन साक्ष असल्याखेरीज 
पटावयाच्या नाहींत, मत्सराच्या तीव्र दृष्टीखेरीज द्वतस्याला द्विसावयाच्या नाहींत, आद्वण अनुभवाच्या 
ज्ञानाखेरीज सागंून समजावयाच्या नाहींत! एकानें िुस्याकिे उगीि सारखें पहात राहणें, त्याच्याखेरीज 
िुस्याच्या बोलण्याकिे लक्ष न िेणें, आपण काहंीं बोललें  तरी िुस्याच्या मनाला तें द्वकतपत रुितें हें 
पाहण्यासाठीं सारखें त्याच्याकिे पाहणें, एक उठून गेले तर िुस्याच्या अगिीं द्ववरस होऊन इतर 
मंिळीबद्दल त्यानें शून्यवृद्वत्त होणें, एकमेकाचं्या बोलण्याला िुजोरा िेणें, अगिी नेणून सुद्धा ं नेहमीं होता ं
होईल तो जवळ जवळ बसणें, या सा्या िोरट्या प्रणयाच्या खुणा आहेत! या गोष्टी क्षिुक ख्या; पण 
ठळक गोष्टींपेक्षा ंजास्त महत्त्वाच्या! 
 
मनोरमा : खरें, अगिीं खरें! पाद्वहलेंत ना? असा कोंिमारा केला मािंा! याला काय करावें बरें?  
 
कमलाकर : हा,ं मी सागंतो असें करा. जयंताला तुम्ही एकिा ंस्पष्ट सागंून पहा आद्वण मािंी हेळसािं केली 
तर मी द्ववष खाऊन प्राण िेईन असें भय र्ाला! 
 
मनोरमा : वाः! म्हणजे त्यानंा बरेंि तें! संुठीवािंून खोकला गेला. म्हणतील खुशाल मर! तेव्हा ंआणखी या 
अपमानािा अनुभव रे्ण्यापेक्षा—ं 
 
कमलाकर : वेड्या आहातं तुम्ही! त्यािी काय ्ाती आहे असें म्हणावयािी? कायद्याच्या द्वकिाटािी त्याला 
पुरी माद्वहती आहे. द्वजवावर उिार िंाल्यािें सोंग मात्र सफै आणा! अगिीं वफेाम िंाल्याप्रमाणें त्याला असा 
त्रास द्याल म्हणता,ं कीं स्वारीला जीव नकोसा िंाला पाद्वहजे! अगिीं खनपटीस बसा कीं आलीि स्वारी 
ताळ्यावर! तुम्ही बतावणी मात्र िागंली करा म्हणजे िंालें ! सत्यापरता धमु नाही हें खरें; पण पुष्ट्कळिा ं
सत्यापेक्षा ंसत्याच्या आद्ववभावानेंि जास्त कायुभाग होत असतो. पहा, मी म्हणतों यािा तुम्हालंा अनुभव 
येईल. 
 
मनोरमा : बरें, करीन बापिी! 
 
कमलाकर : अहो, एकेक यत्न करून पहावा! हा नाहीं साधला तर िुसरा. तुम्ही इतक्यातंि द्वनराश होऊं 
नका! िला, आता ंमीं सादं्वगतलेलें  द्ववसरंू नका. 
 
मनोरमा : नाहीं द्ववसरावयािी! तुम्हालंा द्विसेलि आता ंसारें!  
 

[मनोरमा जाते.] 
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कमलाकर : (स्वगत) ठीक, ही द्ववषािी पेरणी सुरेख िंाली! जयंता, आपल्या गोि बोलण्यानें या 
कमलाकरािा लहानपणापासून जो सारखा पािाव करीत आलास त्यािीं फळें भोगायला आता ंतयार हो. 
अपमानािा, िेषािा, द्वतरस्कारािा जो तीव्र रस आजवर या हृियातं साठंवनू ठेवीत आलों त्यािा आतां 
कतुबगारीच्या जोरावर अकु–हा द्ववषारी अकु–द्वनमाण करून तुझ्या सुखाला ठार मारल्यावािंून मी कधीं 
राहणार नाहीं! माझ्या आयुष्ट्यािें साफल्य माझ्या सुखानें होणार नसून तुझ्या िुःखानें मात्र होणार आहे. 
माझ्या या कव्यांत थोिा वेळ जी द्ववश्रादं्वत द्वमळेल द्वतलाि मी मािंें सुख मानीन. 
 

[जातो.] 
 
प्रवेश पाचंवा 
 

[लीला. स्थळ – निीतीरावरील अमृतश्वरािें तुळशीवृंिावन] 
 
लीला : (वािते) 
 

[िाल – यािवराया भई या हो] 
 

आठवतो का सागं सखे तो काळ द्वववाहािा । 
बाळपणािा, मुग्धपणािा द्वनमुळ भावािा ॥ 
संसारािें द्वित्र द्विमुकलें , द्विमुकलेि जीव 
फुललें  नव्हतें हृियािंेंही राजस राजीव ॥ 
पहात होते तात तिा त्या लीला बाळाचं्या । 
जणु ंआठवती त्यासंद्वह लीला त्याि सुकालाच्या ॥ 
जपद्वत परोपद्वर प्रसन्नहृिया पुण्यमया मातंा । 
गेले ते द्विन सीते, यापद्वर हा बर्ता ंबर्ता ं॥ 
बाळपणींिे प्रसंग जणु ंते र्िद्वत आज द्वफरुनी । 
द्वित्रपटा या अश्रुजलानें िल टाकू धुउनी ॥ 
तंू सीता ती, राम तोि मी, त्याि आज माता ॥ 
पद्वर जे गेले द्विन ते आता ंयेद्वतल का हाता ॥ 
कशास आशा आता ंनसती; िंालें  तें गेलें  । 
सुकलें  फूल न िेत वास जद्वर अश्रूंनीं द्वभजलें  ॥ 

 
्ेः! नाहींि जमत हें! मुळातंला श्लोक एवढासा, पण माझ्या इतक्या ओळी होऊन सुद्धा ंकाहंीं तरी िुकून 
राद्वहल्यासारखें वाटतें! या उत्तररामिद्वरतािें सारें असेंि आहे! मनाला द्वजतकें  पटतें द्वततकें  शबिातं वठवनू 
िाखद्ववता ं येत नाहीं. पद्वहल्या अंकातं द्वित्रपट पहात बसलेल्या सीतारामाचं्या मंगलमूर्मत नजरेपुढून हलत 
नाहींत अगिीं! त्याचं्या बाळपणािीं द्वित्रें त्याचं्या िोळ्यापंुढे उभीं राद्वहलीं यातं काय नवल? पण हें उत्तरराम 
वाितानंा आम्हालंा सुद्धा ंती द्वित्रें द्विसतात. लग्नकालीं एखाद्या बाहुलीएवढ्या सीतािेवीनें आपल्या गोंिस 
हातानंीं ती द्विमुकली माळ मेर्श्याम जगन्नाथाच्या कंठातं—अगबाई, हा काय िमत्कार! रामिद्वरत्रातंल्या 
इतर प्रसंगीं िोळ्यासंमोर खेळणारी त्या जानकीजीवनािी श्यामसुंिर मूर्मत द्वववाहप्रसंगाच्या द्वित्रातूंन 
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नाहींशी होऊन जयंतािी लहानपणींिी गोजीरवाणी मूर्मत द्वतच्या जागीं का ंबरें द्विसायला लागली? आणखी 
सीतािेवीच्या जागीं आठ वषांिी लीला! िेवा, क्षमा कर; मनािा द्वकतीही धिा केला तरी सुद्धा ं
लीलाजयंतािी ही द्विमुकली जोिी अशी िोळा िुकवनू कल्पनेपुढें उभी राहाते याला मी तरी काय करंू? 
अहाहा! लहाणपणीं सवांनीं या आमच्या द्वित्रासारख्या जोिीिें कौतुक करावें! आद्वण आज तेंि मंगलिशनु 
जगाच्या दृष्टीनें पापद्वित्र द्विसावें ना! िेवा, तुझ्याही दृष्टीला तें पापद्वित्र वाटत असेल तर ही पहा मी, 
द्वनिुयपणानें त्या लहानग्या कल्पनाजीवानंा या अश्रूंच्या पुरातं बुिवनू टाझकते! ज्या काळाच्या प्रवाहातं 
आमिीं खरीं बाळरूपें वाहून गेलीं, त्याच्याि ओर्ातं त्याचं्या द्वित्रानंाही लोटून िेतें! पण नको! त्या वळेच्या 
िहा वषांच्या जयंताला आद्वण आठ वषांच्या लीलेला, मायावी जगता, तुझ्या पापद्वविारािंी ओळख तरी 
होती का? मग िंालें  तर! या हतभागी लीलेच्या, द्वतच्या भोंवतीं पसरलेल्या जगाच्या समजुतीसाठीं त्या 
कल्पनाराज्यातंल्या बाळजीवािंा कशाला द्ववरस करंू? त्यािंा आनंि तेव्हाहंी द्वनिोष होता आद्वण आताहंी 
द्वनिोषि आहे. श्रीरामिदं्रा, रावणाला मारल्यावर सीतािेवीला परत आणून, द्वतच्यासह अयोध्येच्या िौिा 
िौकड्याचं्या ्त्रझसहासनावर बसवनू स्वगसुुखाच्या ऐन भरातं असतानंा सुद्धां, जर आपल्याला 
बाळपणािा द्वित्रपट पाहून वाईट वाटलें , तर मग या भाजलेल्या द्वजवाला ओलावा द्वमळण्यासाठीं, 
बाललीलाचं्या अकािा एखािा अश्रू या हृियावर टाद्वकला, तर िेवाद्वधिेवा, तंू क्षमा करणार नाहींस का? 
अहाहा! त्या द्वनिोष पे्रमद्वित्राकिे सारखी टक लावनू द्वकती वेळ पहात बसंू असें मला िंालें  आहे. अंतःसाक्षी 
अमृतेश्वरा! आज कल्पनेच्या द्वकल्ल्यातं पळून गेलेलें  हेंि द्वित्र एकिा ंआम्हीं तुला प्रत्यक्ष िाखद्ववलें  होतें 
ना? शुभ्र मोग्याचं्या कळ्यािंी एकि लाबंलिक माळ गळ्यातं र्ालून, याि निीच्या काठंीं त्या पायरीवर 
उभें राहून, जयंत व मी द्वकती तरी वेळ आमिें पाण्यातं उमटलेलें  प्रद्वतझबब पहात होतों. इतक्यातं 
कमलाकरानंी हळूि मागें येऊन थट्टेंनें ती माळ तोिून टाद्वकली. तिीनतेमुळें  आम्हालंा गळ्यातंली माळ 
तुटतानंा द्विसली नाहीं. पण त्या िलद्वित्राच्या गळयातंली तुटलेली माळ पाहून आम्ही जरा ििकलों. 
कैलासनाथा, तेंि ना हें द्वित्र? कमलाकर, का ंबरें त्या वळेीं ती माळ तोिून—(पाहून) कोण? कमलाकर, 
आज सुद्धा ंअशाि रीतीनें यानंीं ही सुखद्वविारािंी माळ तोिून टाद्वकली! 
 

[कमलाकर येतो.] 
 
कमलाकर : लीलावती, नेहमीं पहावें तों तंू आपली या जागीं बसलेली असतेस, इतकी काय या जागेंत जािू 
भरली आहे न कळे! 
 
लीला : जािूि आहे नाहीं तर काय? संथपणानें वाहणारी ही निी, आमच्या रक्षणासाठीं या एवढ्याशा 
िेवळातं समावनू बसणारा हा कैलासनाथािा प्रद्वतद्वनद्वध, मावळण्यापूवी त्या टेकिीवर भरजरी गाद्वलिा 
पसरून बसलेला सूयुनारायण, वा्याच्या एवढ्याशा िुंळकीबरोबर सुवास पसरणारी ही पद्ववत्र तुळशी, 
पद्वलकिच्या पटागंणातं आनंिानें बागिणारीं मुलें—हंसंू नका, कमलाकर, जगािा जािूगार याि गोष्टींनीं 
आपली नजरबिंी करीत नाहीं का?  
 
कमलाकर : लीलावती, तुिंें, जयंतािें, िेवभोळेपणािें विे अजून गेलें  नाहीं यािें मला नेहमीं आियु 
वाटतें. ज्या वेळी आपण नव्यानें जगांत आलो तेव्हा ंप्रत्येक नवाईनें मनाला वेिावनू सोद्विलें  हें ठीक िंालें ; 
पण आता ंकाय त्यािें? त्याि त्याि गोष्टी पाहून रोज आियुिद्वकत होणें हे मी मानवी बुद्वद्धमते्तिें कमीपण 
समजतों! 
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लीला : कमलाकर, सवुशस्क्तमान् सवेश्वराच्या कृतीपुढें मनुष्ट्याच्या बुद्धीिा कमीपणा द्विसला तर त्यािी 
आपल्याला लाज का ं वाटावी? तुमिी दृद्वष्ट लहानपणापासूनि या सृद्वष्टसौंियाच्या बाबतींत द्वबर्िलेली! 
हेि जयंत असते तर या वळेीं ते सुद्धा ं माझ्यासारखेि विेे िंाले असते! पहा बरें! या निीच्या सपाट 
पाणभईुवर हा द्वनळीिा आद्वण िुस्या जलवेलींच्या पानािंा द्वहरवा गाद्वलिा पसरला आहे, याच्यावर 
र्टकाभर कोणािी दृद्वष्ट द्ववसावंणार नाहीं?  
 
कमलाकर : मािंी! लीलावती, निीनें आपलें  अंतरंग िंाकंण्यासाठी पारं्रलेला हा द्वहरवा शालू फािून 
मािंी अंतभेंिी दृद्वष्ट निीच्या तळाशीं माजलेल्या द्विखलावर–सा्या शहराच्या र्ाणीच्या द्वब्ायतीवर–
प्रत्यहीं बालद्ववधवानंीं टाकून द्विलेल्या मुलाचं्या कुजलेल्या िेहावर खेळंू लागली म्हणजे या निीच्या 
अंतरंगातं आद्वण एखाद्या नटव्या वशे्येच्या अंतःकरणातं मला काहंींि फरक द्विसत नाहीं! 
 
लीला : इश्श! काय र्ाणेरिे द्वविार हे! कमलाकर, या अशा संध्याकाळी, अशा रमणीय जागीं, अगिीं 
प्रत्यक्ष िेवाजवळ असतानंा सुद्धा ंअसल्या द्वहद्विस कल्पना तुमच्या िोक्यातं येतात तरी कशा?  
 
कमलाकर : िेवाचं्या सादं्वनध्यानें, या िगिी िेवाचं्या सादं्वनध्यानें, लीले, माझ्या अशा कल्पना उलट 
बळावतात! लीलावती, साधे सृष्टिमत्कार पाहून, पूवीच्या नेभळट मनुष्ट्यािंी बुद्वद्धमत्ता द्विपून, हबकून, 
जागच्या जागीं मरून ठार िंाली. आद्वण ईश्वर हें त्या मेलेल्या बुद्वद्धमते्तिें भतू उत्पन्न िंालें ! पूवुजाचं्या 
मेलेल्या बुद्वद्धमते्तिें हें ईश्वरी भतू आजच्या त्याचं्या नािान पोराबाळानंा भेिसावीत आहेत! पण, लीले, खरें 
म्हटलें  तर प्रत्येक िगिी मूर्मत म्हणजे मानवी बुद्वद्धमते्तच्या पे्रतावर, तुमच्या भाद्ववकपणावर, बाधंलेली 
समाद्वध आहे; आद्वण प्रत्येक िेऊळ हें मेलेल्या बुद्वद्धमते्तिें स्मशान आहे! तें बर्, लीलावती, पलीकिे तें 
स्मशान आहे; ऐक - अशी कानावंर हात का ंठेद्ववतेस? – त्या स्मशानातंल्या प्रत्येक राखेच्या द्वढगाखालीं, 
जळून गेलेल्या पे्रताबरोबरि खाक िंालेल्या, शवेटपयंत आशाद्वनराशा याचं्या कैिीनें कातरलेल्या, 
सुखिुःखाचं्या पेंिातं द्वपळून द्वनर्ालेल्या हृियातंल्या हजारों गूढािंीं, मनुष्ट्याच्या मेलेल्या आशािंी जशी राख 
सापंिेल तशी प्रत्येक िेवाच्या मूतीखालीं, तकुद्ववतकांच्या पंखानंीं सृष्टीिीं रहस्यें शोधण्यासाठीं 
धिपिणा्या, पण अखेर आियानें िमकून आद्वण भयानें भेिरून प्राण सोिणा्या हताश मानवी कल्पनेिी 
राखि सापंिेल. 
 
लीला : कमलाकर, नका, नका, असें बोलंू नका! तुमच्या प्रत्येक शबिासरशीं माझ्या अंगावर शहारे येत 
आहेत. त्या मावळत्या सूयुनारायणाकिे पहा! मला वाटतें, साक्षात् सवुसाक्षी परमेश्वरािा हा नेत्र सुद्धा ं
तुमच्या शबिामुंळें  रागानें लाल िंाला आहे! कमलाकर, त्यािी करुणा भाका! तें पहा, त्याच्या 
कृपाद्वकरणानंीं पावन िंाल्यामुळें, वा्यानें उिालेल्या अगिीं धुळींिेंसुद्धा ंसोनें िंालें  आहे! मग त्याि कृपेनें 
आम्हा ंमनुष्ट्यािें सोनें होणार नाहीं का?  
 
कमलाकर : धुळीिें सोनें! लीले, रात्रीिे खेळ खेळण्यासाठीं ही सृद्वष्ट तुझ्या िेवाच्या िोळ्यातं 
द्विवसाढवळ्या ही धूळ टाकीत आहे, समजलीस! 
 
लीला : जाऊं द्या; कमलाकर, मला असल्या द्वहद्विस गोष्टी ऐकायिी इच््ा नाहीं! िागंली संध्याकाळ 
िंाली, सूयु मावळायला िंाला, मनोरमा वद्वहनीला या तुळशीवृंिावनातं तेवढा द्विवा लावनू ठेवायला 
सागंतें!  
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कमलाकर : थाबं; लीले, तुझ्या प्रत्येक करणीिें आज मला हंसंू येत आहे! या तुळशीिी सेवा करून तुला 
कोणता मोक्ष द्वमळवावयािा राद्वहला आहे?  
 
लीला : कोणता म्हणजे? सुशीलाताईंनें द्वमळद्ववला आहे तोि! माझ्या सारख्या द्ववधवनेें धमािरणानें जर 
नाहीं तर मग िुस्या कशानें मनािी शादं्वत द्वमळवावी? सुशीलाताईंनें तरी याि मागानें ती द्वमळद्ववली आहे 
ना?  
 
कमलाकर : अशी शादं्वत द्वमळद्ववणारी ती सुशीला एक विेी, द्वतच्या पावलावर पाऊंल टाकणारी तंू सातविेी, 
आद्वण तुम्हा ंद्ववधवानंा वैराग्य द्वमळद्ववण्यासाठीं या तुळशीभोंवती आद्वण िेवळाभोंवतीं भटकायला सागंणारी ती 
धमाज्ञा शभंरवेिी! लीलावती, तुमच्या िेवाचं्या भाकिकथा ख्या मानल्या तरी त्यांच्या पारायणानें वैराग्य 
कसें द्वमळणार? ही तुळशी काय सागंते? सोळा हजार एकशें आठ गोपींिा मेळा भोंवतीं नाित होता; पण 
कृष्ट्णानें एका वृिेंच्या शोकामुळें  द्वतच्या स्मशानातं–या तुळशीवृिंावनातं, धावं ठोद्वकली, हीि गोष्ट तुळशी 
सागंणार ना? तुझ्या हातातंलें  हें उत्तमरामिद्वरत; हें तरी हेंि सागेंल कीं, सुखाच्या वळेीं योगवाद्वसष्ठाच्या 
गप्पा िंोंकणारा राम, सीता जराशी िूर िंाल्याबरोबर राज्यपिावर लाथ मारून सारखा रानोमाळ रित 
सुटला. तसाि हा नंद्विकेश्वर! िरवाज्याच्या मद्वहरपीवर आपल्या पोराला–त्या गणपतीला–बसवनू 
पावुतीबरोबर गाभा्यातं बसलेल्या या भोळ्या शकंरािी िंतकथा ऐकून तर लीले, तुला द्वकळस येईल. सागं 
पाहंू आता ं या असल्या िेवाचं्या रिगाण्यानंीं भरलेल्या पोर्थयापुराणानंीं कोणत्या द्ववधवेला वैराग्यप्रास्प्त 
होणार? तीं पहा, सूयु मावळल्यामुळें  र्रीं जायला द्वनर्ालेलीं मुलें  िेवासमोर हात जोिून उभीं आहेत. तंू 
आद्वण जयंत लहानपणीं असेि िेवासमोर हात जोिून उभीं आहेत. तंू आद्वण जयंत लहानपणीं असेि 
िेवासमोर हात जोिून वडे्यासारखीं उभीं रहात होता.ं तेव्हा ं तें शोभनू गेलें , पण आज जर तुम्ही या 
फत्तरासमोर  —या शून्यवृद्वत्त पाषाणासमोर तदू्रप शून्यवृत्तीनें फत्तरासारखीं उभीं राद्वहला,ं तर माग वाढत्या 
वयािा तुमच्यावर —द्वनिान अकालवैधव्यानें भाजलेल्या तुझ्या मनावर — काहंींि पद्वरणाम िंाला नाहीं असें 
नाहीं का होत? बावळट बाळपणाला भाबड्या भाद्ववकतेिी जोि ठीक होती; पण आज त्या बालवृत्तीिी काय 
झकमत? त्या मुलानंाि द्वविार; तीं सुद्धा ंम्हणतील, हें बाळपण नको; आमिी मोठें होण्यािी इच््ा आहे. 
 
लीला : त्या द्वबिा्यानंा मोठेपणाच्या िुःखािंी कल्पना कशी असणार? मोठेपणािी एकागंी बिेजावी पाहून 
त्या अजाण अभकुानंा तसें वाटलें  तर त्यातं काय नवल? पण लहानपण आद्वण मोठेपण या िोहींिा अनुभव 
रे्तलेल्या लोकानंा पुन्हा ं मागें जाण्यािी परवानगी द्वमळाली, तर एका क्षणातं सारी सृद्वष्ट बालकानंींि 
गजबजून जाईल! 
 
कमलाकर : लीलावती, ही तुिंी केवळ कल्पना आहे! िोंगर िढतानंा आपण एक टप्पा िढून गेल्यावर जर 
मागें नजर टाद्वकली तर मागच्या वाटेवर नुसत्या िंािािंी कोवळी द्वहरवळि द्विसते; द्वतच्यातूंन पसार 
होतानंा पायालंा रुतणारे खिे आद्वण अंगाला ओिकारे भरणारीं काटेंरी िुंिपें िूरपणामुळें  त्या 
द्वहरवळीखालीं ििून बसतात; हीि रमणीयता पुढच्या वाटेवरही पसरलेली द्विसते; पण उलटपक्षीं, 
पायाखंालच्या वाटेवरिा मात्र वाईटपणाि जाणवतो. आद्वण त्याला शोभद्ववणारी द्वहरवळ आपल्या िोक्याच्या 
वर — कल्पनेच्या आटोक्याबाहेर असते. लीले, हीि गोष्ट आयुष्ट्याच्या प्रवासािी! भतूकालािी रमणीयता 
वाटते ती यािमुळें; आणखी यािमुळें  भद्ववष्ट्यािी आशा सुटत नाहीं! वतुमानािा वाईटपणा िूर लोटून 
द्यावयािी ताकि आपण अंगी आणली पाद्वहजे. 
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लीला : तुमच्याि दृष्टान्ताप्रमाणें पाद्वहलें  तरी बाळपणािें मोठेपण द्वतळमात्र कमी होत नाहीं. प्रवासािे सारे 
टप्पे सारखेि त्रासिायक असले तरी सुरवातीच्या हुषारीमुळें  बाळपणािा टप्पा द्वततका अवर्ि वाटत नाहीं; 
द्वशवाय त्यावरून खालीं पिलें  तरी फार लागण्यािें भय नाहीं. वाढत्या वयाच्या प्रवासाबरोबर पिण्यािी 
भीतीही उंिावत जाते. बाळपणीं सुखिुःखािें िक्र सारखें द्वफरतें खरें, पण त्याि कारणामुळें  त्यािी 
तीव्रताही क्षद्वणकि भासते. तीं मुलें  पहा; आजच्या सुखिुःखाचं्या त्याचं्या कल्पना रात्रीं िंोंपेंत 
थकव्याबरोबर द्ववरून जातील; उद्यािंें जग द्वनराळें; उद्याचं्या आशाद्वनराशा द्वनराळ्या! वा्याच्या प्रत्येक 
लहरीसरशीं—सृद्वष्टिेवीच्या प्रत्येक श्वासद्वनश्वासासरशीं—बालमनाच्या सुखिुःखािी हालिाल बिलते! 
तेंि आपलें  मन पहा! एकेक द्वविारािें ओिंें अगिीं जन्मभर वागवावें लागतें! कमलाकर, हीं मुलें—
आपल्याि लहानपणाच्या खेळगड्यािंीं हीं हालिाल करणारीं, हुबेहुब त्याचं्यासारखींि द्विसणारीं द्वित्रें—
सारखें पहात बसलें  म्हणजे आपल्या बाळपणािाि काळ अजून िालला आहे—सृद्वष्ट सवुकाळ एकरूपि 
आहे असें वाटायला लागतें. कमलाकर, सृष्टीच्या या कायमच्या द्वित्रपटावर, आपलीं—नाहीं! तुमिीही 
जमा आमच्यातंि कशाला करंू? िेव तुमिा तरी संसार यशस्वी करो—पण कमलाकर, आमिीं द्वित्रें 
ठेद्ववल्यावािंूनि आम्ही—मी म्हणा, जयंत म्हणा, सुद्वशलाताई म्हणा—सारखीं काळाच्या ओर्ातं वाहात 
िाललों आहों! अहाहा! एकेकिा ंमनातं येतें कीं, बाळपणािाि सारखा ध्यास करून मनानें—तसेंि शरीरानें 
पण बालरूप व्हावें, आद्वण या मुलातं द्वमसळून आमच्या पुसलेल्या प्रद्वतमा कायमच्या कालपटावर पुन्हा ं
द्वलहून काढाव्या! कमलाकर, तुम्हालंा नाहीं असें वाटत?  
 
कमलाकर : मुळींि नाहीं. लीलावती, तारुण्यातं तुिंी, तुम्हा ं सवांिीि द्वनराशा िंाली—िंाली कसिी? 
पापपुण्याच्या नसत्या कल्पनेनें तुम्हींि करून रे्तली! म्हणून या वयातंल्या सुखोपभोगाला लागणारा वेळ तें 
सुख नसल्यामुळें  तुम्हालंा जि िंाला आहे; आद्वण या द्वरकामटेकड्या वेळातं तुम्ही बाळपणाच्या 
वडे्यावाकंड्या मूखुपणाला सुख मानंू लागला! लीले, तारुण्याच्या सुखािी तुला कल्पनाही नाहीं. 
लहानपणीं तंू िागंली द्विसत होतीस, त्या वळेीं मीं तुला हजारिा ंपाद्वहली; पण आजच्या दृष्टीनें तुझ्याकिे 
पाहण्यािी शस्क्त त्या कोवळ्या कमलाकराच्या अंगीं नव्हती. लीलावती, पापपुण्याच्या, िेवाधमाच्या 
कल्पना—लीले, हा पहा तुिंा हात धरून तुला सुखाच्या मंद्विरातं नेऊन सोितों. (द्वतिा एकिम हात 
धरतो.) हं, लीलावती, एकिम ओरिंू नकोस, मी तुिंा गुलाम आहें; लीले, तुझ्या पायधरणी करण्याऐवजीं 
एकिम हात धद्वरला त्यािी क्षमा—असा हात सोिवू ंनकोस! 
 
लीला : कमलाकर— 
 
कमलाकर : तुिंा हात सोिून हे पहा तुिें पाय धद्वरतों. (द्वतिे पाय धद्वरतो.) तुझ्या तोंिातूंन मोठ्यानें एक 
शबि द्वनर्ाल्याबरोबर सारीं माणसें जमून मी रसातळाला जाईन हें मला माहीत आहे. पण तुझ्यावर द्ववश्वास 
ठेवनू मीं आपले प्राण तुझ्या हातीं द्विले आहेत. लीले, मला तारणार झकवा मारणार तंूि आहेस! 
लावण्यलद्वतके, द्वविार कर, िूर गेलेल्या सूयाच्याि वैभवानें रंगलेल्या या सोनेरी ढगाकंिे पहा, या नुकत्या 
उगवणा्या िािंण्याकंिे पहा, पूवेकिे तोंि काढणा्या त्या िदं्राकिे पहा! ही संध्या आपल्या मृत पतीच्या 
वैभवािी, या ढगाचं्या आद्वण ताराचं्या सोन्यामोत्यािंी रास पसरून त्या िदं्राला भलुद्ववण्यासाठीं नटून बसली 
आहे! लीले, सृष्टीला पापपुण्याच्या कल्पना मान्य नाहींत! िर मद्वहन्याला सत्तावीस तारािंीं र्रें 
धंुिाळणा्या िदं्रािी साक्ष रे्! सारी सृद्वष्ट हेंि सागंते. लीले, नसत्या नीतीच्या कल्पनेनें मािंा द्वतरस्कार — 
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लीला : तुिंा द्वतरस्कार – तुझ्या ्ायेिा – तुझ्याबद्दलच्या कल्पनेिा सुद्धा ं द्वतरस्कार येईल! ऊठ, सोि 
मािें पाय! नाहीं सोिीत पाय? ओरिंू मोठ्यानें?  
 
कमलाकर : नको; िंाली ही आगळीक केवळ िुकून; अगिीं क्षद्वणक आवशेामुळें! लीले, तुझ्या उिारतेिी, 
तुझ्या पद्ववत्रतेिी तेजस्स्वता क्षणभर कामाधं िंालेल्या या माझ्या पापी िोळ्यानंा द्विसली नाहीं म्हणूनि तुिंा 
असा उपमिु माझ्या हातून िंाला! पण लीले, मािें प्राण तुझ्या हातीं आहेत, माझ्या हातून िुकून िंालेल्या 
या भयंकर अपराधािा कोणाजवळ उच्चार करणार नाहीं असें मला आश्वासन िे; त्याखेरीज मी तुिें पाय 
सोिणार नाहीं! तुझ्या द्ववलक्षण तेजानें मी द्विङ्मूढ िंालों आहें! 
 
लीला : उठा! या गोष्टीिा कुठेंही बभ्रा न करण्यािें हें घ्या मी तुम्हालंा विन िेतें. 
 
कमलाकर : नको; तुझ्या हाताला पुन्हा ंस्पश ुकरण्यािी मािंी योग्यता नाहीं! तुझ्या नुसत्या शबिावर मािंा 
द्ववश्वास आहे. तुिें पाय धरण्यािीि मािंी योग्यता आहे! 
 
लीला : उठा, या अमृतेश्वरािी शपथ रे्ऊन सागंतें कीं, यावज्जन्म ही गोष्ट मी कोणाजवळ बोलणार नाहीं! 
 
कमलाकर : अहाहा! लीले, धन्य आहे तुिंी! पापातं पिणा्या माझ्या आत्म्यािा आज तंू उद्धार केलास! 
माझ्या आयुष्ट्याला आज तंू नवीन द्विशा िाखवलीस! कमलाकरािा आज नवीन जन्म िंाला! तंूि हा नवा 
जन्म िेणारी माता! लीले, या िुकलेल्या लेंकराला नीट मागाला लाव! 
 
लीला : यातं मीं काय केलें? कमलाकर, याबद्दल त्या अमृतेश्वरािे उपकार माना! त्याच्याजवळ िागंली 
बुद्वद्ध मागा! तुमच्या मर्ाचं्या र्ाणेरड्या कल्पना — 
 
कमलाकर : तुझ्या स्पशानें पावन िंालेल्या िेहातं कशा राहतील? लीले, िेवाबद्दल मािें द्वविार अशा 
त्हेिे व्हावयाला आधी तंूि कारण िंालीस! आद्वण आज मािंा उद्धार व्हावयाला कारणही तंूि िंालीस! 
लहानपणीं तंू आद्वण जयंत एकमनानें ज्या ज्या गोष्टी करीत आला ंत्या त्या गोष्टींिा मी द्वतरस्कार करायला 
द्वशकत आलों! तुम्हीं मला नेहमीं एकीकिे टाकीत होतां म्हणूनि मी असा पद्वतत िंालों! तुमिी िेवाबद्दलिी 
द्वनष्ठा वाढत गेली तसा मािंा द्वतरस्कार वाढत गेला! पण आज तंू मला िेवािी साक्ष पटवनू द्विलीस! ज्या 
िेवाच्या कृपेनें तुझ्या अंगीं इतकें  प्रखर तेज आलें , तो िेव—लीले, मला सुमागाला लावणा्या िेवतेिा 
िेव—मला पूज्य कसा नसेल?  
 
लीला : कमलाकर, िला, िंालें  तें िंालें . आजपयंत जयंताचं्या कृतीिा तुम्हीं द्वतरस्कार केला, आता ंद्वतिें 
अनुकरण करा! त्यािंा मनोद्वनग्रह, त्यािंी उिार पुण्यशीलता, त्यािंी उिार द्वविारशीलता िोळ्यासंमोर 
ठेवनू यापुढें वागत िला! 
 
कमलाकर : (तुळशीवृिंावनातंल्या महािेवावर हात ठेवनू) या कैलासनाथािी शपथ रे्ऊन सागंतों कीं, 
तुिंी आज्ञा मला द्वशरसामान्य आहे. लीले, जा तंू आता.ं आजपयंत आलेल्या नास्स्तक कल्पनािंें, आताचं्या 
अमंगळ पापद्वविारािंें, क्षालन करण्यासाठीं मी आज मोकळ्या मनानें त्या भगवतंाजवळ प्रथमि क्षमा 
मागणार आहें! र्टकाभर हृिय मोकळें करून मला या मूतीला अश्रूंिा अद्वभषेक करंू िे! लीलावती, या 
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पाषाणहृियातूंन वाहणा्या अश्रूंच्या गंगेत ही पाषाणमूर्मत सुद्धा ंद्ववरर्ळून टाकल्याखेरीज मी इथून हालणार 
नाहीं! 
 

[एकाग्र दृष्टीनें िेवाकिे पाहात राहतो. लीला जाते.] 
 
कमलाकर : (एकिम उठून) उठा, कैलासनाथ, या निीच्या तळातंल्या गाळातं बुिी मारून खरोखरीि 
कैलासवासी व्हा! (िेव निींत िुंगारतो.) मािंा, माझ्या ्ायेिा, माझ्याबद्दलच्या कल्पनेिा सुद्धा ंद्वतरस्कार 
आं! आकाशातंल्या द्विवट्यानंों! पाद्वहलातं आजिा हा नाटकी प्रकार? लौकरि या नाटकािा शवेटिा अंक 
तुम्हालंा द्विसेल! जयंतािा मनोद्वनग्रह, त्यािी पुण्यशीलता—लीले, तुम्हा ंसवांिी पुण्यशीलता मला िागंली 
समजते! जयंतासाठीं रातं्रद्विवस िुंरणा्या या ्बकिींने मला नीद्वतपाठ द्वशकवाव ेकाय? इतका मी मूखु 
नाहीं! नीतीिे फाजील िावपेंि मी ओळखून आहें! ठीक आहे, तुमिी नीद्वतमत्ता पायाखालीं तुिवनू तुमच्या 
िोरट्या सुखािी राखरागंोळी करीन तरि नावंािा कमलाकर! मनोरमेिा जयंताला शह लावनू त्याला 
सळो की पळोसें केलें  म्हणजे आपोआप तो या पोरीच्या पायाशीं लोळण रे्ईल; हळूहळू याचं्या पापाला पाय 
फुटून तें िारिौर्ातं रागंूं लागलें  म्हणजे लीले, तुला एखाद्या बाजारबसवीच्या पायरीवर नेऊन बसवायला 
द्वकतीसा उशीर लागणार? इकिे मनोरमेला, केवळ ती जयंतािी लग्नािी बायको, एवढ्यासाठींि फसवून 
द्वतिे झधिविे काढतों आद्वण जयंताच्या तोंिाला काळें फासतों. आद्वण नंतर सुशीलेिा समािार! 
खवळलेल्या पद्माकरानें सुशीलेला र्रातूंन िरविा र्ालून पळद्ववण्यािा र्ाट र्ातला आहे आद्वण त्या 
बाबतींत माझ्या साह्ाबद्दल त्यानें िहा हजार रुपये िेऊं केलेि आहेत! ठीक आहे. िहा हजारालंा 
सुशीलेच्या पाद्वतव्रत्यािा सौिा काहंीं वावगा नाहीं! लीले, या िुखवलेल्या सापािा िाव द्वकती भयंकर 
असतो यािी तुला लौकरि ओळख पटेल! 
 

[जातो.] 
 

अंक पहिला समाप्त 
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अंक दुसरा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[सुशीला द्वनजली आहे; द्ववद्याधर भीत भीत प्रवशे कद्वरतो.] 
 
हवद्याधर : परमेश्वरा, या साहसातं मला यश िेऊं नकोस! माझ्या या साहसी हेतूला ही वळे आद्वण त्यािा 
द्ववषय द्वकती तरी प्रद्वतकूल आहेत. बाहेर शीतरद्वश्म द्वनशापतीनें आपल्या अमृतवषी कोमल द्वकरणानंीं या 
भतूलावर िदं्वद्रकेिा पाऊस पािून अंतराळाला िुग्धवणािी शोभा आद्वणली आहे! या उरफाट्या 
िुग्धसमुद्राच्या नीलवणु तळाशीं मंितेजोमय तारकामौस्क्तकें  द्ववरल पसरलीं आहेत! या पुण्यस्नानानें 
आनंिलेली भिेूवी मंिवायचू्या रूपानें वाहणा्या समाधानाच्या द्वनश्वासाबरोबर गगनमंिलातं पुष्ट्पपराग 
उधळीत आहे. पुण्यवंताच्या द्वनकट सहवासानें पापवृद्वत्त सुद्धा ं पुष्ट्कळशी मावळून जाते, त्याप्रमाणें 
्ायारूपानें वृक्षाखालीं ििून बसलेल्या मूळच्या काळ्याकुट्ट अंधाराला सुद्धा ं या िािंण्याच्या द्वनकटवती 
प्रभावानें द्वकती तरी उजाळा आला आहे! सारें द्वनिोष, पे्रमवृद्वत्त जग द्वनद्रावश होऊन िोंहीकिे शातंता द्विसत 
आहे! सजीव सृष्टीच्या शातंवृत्तीमुळें  िदं्वद्रकें त हा सौम्य, शातं, स्पष्ट दृग्ग्गोिर होणारा शहरािा भाग पहात 
असतानंा, सृष्टीच्या सत्यतेिा द्ववसर पिून, िुर्मबणींतून एखाद्या द्वित्रातंला िेखावा मी पहात आहें असें 
वाटतें! आद्वण िदं्वद्रका म्हणजे रद्ववतेजािें द्वित्रातं उतरलेलें , मंि आद्वण दृद्वष्टसुसह रूपि नाहीं तर काय? या 
िेखाव्यातं पुण्यशील सुशीला तर मूर्मतमंत शादं्वतिेवीि शोभते आहे. अहाहा! द्वकती अलौद्वकक शोभा, मनोहर 
लावण्य, तेजोमय पद्ववत्रता, गंभीर वृद्वत्त ही! या शातं, पद्ववत्र आद्वण रम्य द्वित्राकिे पाहून मला काश्मीरिी, 
त्या रमणीय िेंलम निीिी, आद्वण द्वतच्या भोंवतालच्या गुलाबाच्या ताटव्यािंी आठवण होते! झहिुस्थानच्या 
नंिनवनातंल्या त्या मंिाद्वकनीच्या—िेंलम निीच्या—िुतफा पसरलेल्या त्या गुलाबी गाद्वलच्यावर, जर ही 
शादं्वतसुंिरी द्वनजवली तर विेावलेल्या कवींना तरी शारिािशनुािा भास होईल आद्वण िेंलम निीिा 
रमणीय प्रवाह कद्ववतेिा मूर्मतमंत ओर्ि वाटेल. अहाहा! हें िशनुसुख द्विरकाल लाभेल काय? जगिीश्वरा, 
कधीं काळीं सृष्टीिा लय करण्यािा तुिंा खरोखरि हेतु असेल तर तो आतािं, या स्स्थतींत, कर, आद्वण 
मािंी दृष्टीिी शस्क्त मात्र द्वजवतं ठेव. अथवा ही पूवेकििी द्वखिकी उर्ितों म्हणजे िदं्राला द्वहच्या 
मुखमंिलािें पूण ुिशनु द्वमळून मोहानें तो येथेंि थाबंेल आद्वण ही सुखमय रात्र अशीि िालू राहील. पण 
नको; अशा रीतीनें काळाला फसद्ववण्याच्या प्रयत्नापेक्षा ं अद्वधक सुख िेणा्या या सुखमूतीलाि मोह 
पािण्यािा प्रयत्न करावा. द्वहला स्पश ुकरंू का? नको, माझ्या नुसत्या उष्ट्ण द्वनश्वासानें सुद्धा ंही शादं्वतिेवता 
जागी होईल. सुशीले— 
 

[सुशीला उठून उभी राहते.] 
 
सुशीला : कोण द्ववद्याधर?  
 
हवद्याधर : सुशीलाबाई, अशा अकस्ल्पत स्स्थतींत मला पाहून तुम्ही ायाला ं नाही झकवा ओरिला ं नाहीं, 
यावरून आतािं मीं तुम्हालंा शादं्वतिेवता म्हटलें  त्यािी तुम्हीं साथुकता केलीत; आद्वण त्यावरून माझ्या 
द्ववनंतीिा द्वविार सुद्धा ंतुम्ही शातं मनानें कराल अशी मला आशा वाटंू लागली आहे! 
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सुशीला : एकंिर प्रकारावरून मला तुमिा हेतु अधामुधा कळून िुकून, तुमच्याबद्दल द्वतरस्कार मात्र वाटतो! 
पण यातं द्वभण्यािें झकवा ओरिण्यािें कारणि नाहीं! आत्मद्ववश्वास हेंि संरक्षणािें साधन आहे! उत्कट 
पाद्वतव्रत्याच्या अलोट शक्तीवर मािंा फारि भरंवसा आहे. पापािंें पाद्वरपत्य करण्यासाठीं अणुरेणूंत भरून 
उरलेला परमेश्वर, पद्वतव्रतेिा पाद्वठराखा असतो! द्वशवाय, त्यािंा आत्मा—या द्वनद्वशगंधाच्या सुवासातं 
द्वमसळून िदं्रद्वकरणावंर तरंगणारा माझ्या नाथािंा अदृश्य आत्मा — माझ्याभोंवतीं नेहमीं पहारा करीत 
असतो! तेव्हा ंमला द्वभण्यािें कारणि नाहीं! तसेंि, अगिीं द्वबकट प्रसंग आल्याखेरीज िारिौर्ानंा जमवनू 
बाजार भरद्ववण्यािाही मला कंटाळा आहे! बरें, तुमिी कोणती द्ववनंती आहे?  
 
हवद्याधर : पण आधीं हें सागंा, कीं तुमच्याशीं बोलत बसायला काहंीं भय नाहीं ना?  
 
सुशीला : भय, संशय हीं सारीं पापािीं भाविंें आहेत! माझ्या शीलाबद्दल सवांिी िागंली खात्री आहे. बोला 
लौकर काय बोलायिें आहे तें. 
 
हवद्याधर : सुशीले, कालपयंत माझ्या आयुष्ट्यािें गलबत शून्य हेतूच्या समुद्रातं वाटेल द्वतकिे संिरत होतें, 
पण तुझ्या या तेजस्वी नेत्रिीपकाच्या खुणेनें माझ्या द्ववश्रातंीिें स्थान मला िाखद्ववलें ! सुशीले, तुझ्याशीं 
पुनर्मववाह करून सिैव या द्विव्य िीपकाच्या प्रकाशातं राहण्यािी मािंी उत्कट इच््ा आहे! तंू मािंा 
स्वीकार करशील का?  
 
सुशीला : समुद्रातंले जसे खुणेिे द्विव ेखालीं खिक आहे असे िाखवीत असतात, त्याप्रमाणें माझ्या या 
िोळ्यािंी उभारणी सुद्धा ं माझ्या अभेद्य पाषाणहृियावर िंालेली आहे! तेव्हां तुमच्यासारख्या धािसी 
खलाश्यानें त्यापासून आपलें  गलबत िूर ठेवावें हेंि बरें. द्ववद्याधर, कालच्या वाटार्ाटीनंतर आजच्या 
प्रश्नािें कारणि नाहीं. आद्वण त्यातूंन तुमच्या आताचं्या द्वहद्विस धािसानें तर तुमच्याशीं पुनर्मववाह करण्यािी 
कल्पना सुद्धा ंमनाला सहन होत नाहीं! 
 
हवद्याधर : सुशीले, लोकापवािाच्या भीतीनें किाद्वित् उर्ि पुनर्मववाहाला तुिंी तयारी नसली तर — 
 
सुशीला : (रागानें) तर काय? — द्ववद्याधर, तुम्ही शुद्धीवर नाहीं वाटतें?  
 
हवद्याधर : सुशीले, िया तर, मािंी द्वनराशा करंू नकोस! तुझ्या सहवासावािंून सारें जग मला शून्य होईल! 
पुनर्मववाह नको तर द्वनिान गुप्तपणें तरी मािंा स्वीकार कर! 
 
सुशीला : तुमच्या प्रत्येक शबिानें द्वतरस्कारािी परमावद्वध होते आहे द्ववद्याधर, कालिा तुमिा द्ववनय, ज्ञान, 
लज्जा हीं काय िंालीं?  
 
हवद्याधर : सुशीले, मी विेा िंालों आहें. बाहेर िदं्राच्या प्रकाशानें िोहींकिे उजेि पसरला आहे; पण तुझ्या 
मुखिदं्राच्या प्रकाशानें माझ्या हृियातं अंधार पिून मला पापमागिु स्पष्ट द्विसत आहे; त्याच्या तेजानें मािें 
िोळे द्विपून पापपुण्यािा भेि मला द्विसत नाहीं! आियानें भाबंावल्यामुळें  मािंी द्वविारशस्क्त नष्ट िंाली 
आहे! सुशीले, प्राणेश्वरी, मािंा द्वतरस्कार करंू नकोस. तुझ्यापायीं मािें प्राण, आद्वण प्राणापेंक्षाहंी अमूल्य 
असें मािंें सच््ील अपुण करावयास मी तयार आहें! 
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सुशीला : सच््ील अपुण करणार! तुमिें सच््ील तुमच्याजवळ आहे कोठें? तुम्ही िोरासारखे आंत 
द्वशरतानंा शील बाहेरि राद्वहलें  आहे! सच््ील परस्त्रीच्या खोलींत कधींि द्वशरणार नाहीं! 
 
हवद्याधर : रात्रीच्या पिद्याआि िोरट्या पे्रमाला िंाकूंन ठेवलें  तर — 
 
सुशीला : माझ्या बालपद्वतराजाच्या हक्कािा अद्वभलाष करणा्या राक्षसा, िल नीर् येथून! इतकें ि नाहीं, तर 
सूयोिय िंाल्याबरोबर या र्रातूंनद्वह काळें कर! तंू दृष्टीआि िंाल्याखेरीज मी अन्न ग्रहण करणार नाहीं! 
 
हवद्याधर : अशी प्रद्वतज्ञा तरी करंू नकोस. द्वनिान माझ्या दृद्वष्टसुखाच्या तरी आि येऊं नकोस! िातक 
मेर्मालेच्या नुसत्या िशनुानें द्वजवतं राहतो तसें तुझ्या दृष्टीच्या अमृतवषावानेंि माझ्या िग्ध पे्रमािें 
पुनजीवन होईल! तुझ्या पतीच्या वैभवािा उपभोग द्वमळाला नाहीं, तर त्यािें नुसतें द्वित्र पहाण्यातं मी 
समाधान मानीन! कैलासनाथाप्रमाणें शद्वशकला प्रत्यक्ष मस्तकीं धारण करता ं आली नाहीं तरी द्वतच्या 
िदं्वद्रकेच्या प्रभेवरि िकोर आपली तृषा भागद्ववतो! सुशीले, मािंा स्वीकार केला नाहींस हेंि मािंें मोठें 
िुिैव! तशातं मला हद्दपार करून माझ्या िुिैवाच्याही सीमेपलीकिे मला लोटंू नकोस! 
 
सुशीला : यानंतर तुम्हालंा या र्रातं राहंू िेणें फार भयंकर नाहीं का?  
 
हवद्याधर : सुशीले, या र्रातूंन बाहेर पितािं मी या जगालाही मुकेन. नको, पे्रमानें द्वविारशून्य िंालेल्या या 
तुझ्या वेड्या भक्तािी हत्या करंू नकोस! 
 
सुशीला : मला तुमिी िया तर येते, पण तुमच्या राहण्यानें स्वतः मला भय नसलें  तरी लीला, वीणा झकवा 
दु्रमन याचं्यासाठीं तरी मला तुमिा बिंोबस्त केला पाद्वहजे! िैवी रूपाखालीं लपून बसलेल्या तुमच्या राक्षसी 
कृतीिा त्याचं्या अिि मनाला मोह पिून — 
 
हवद्याधर : ही तुिंी भीद्वत द्वनराधार आहे! लीला जशी तुिंी बहीण तशीि मािंीही. तुझ्याखेरीज सवु द्वस्त्रया 
मातेसमान आहेत! द्वशवाय परमेश्वरािी माझ्यावर कृपादृद्वष्ट िंाली तर मागेंपुढें तुिंें माझ्याबद्दलिें इतकें  
वाईट मत. एका क्षणातं बिलून टाकीन अशी मला आशा आहे! 
 
सुशीला : एका क्षणातं िुस्यािें आपल्याबद्दलिें मत अद्वजबात बिलून टाकण्यािी अद भतु शस्क्त तुमच्यातं 
आहे, याबद्दल वाईट अनुभवानें का होईना मािंी खात्री िंालेली आहे. बरें, तुम्हालंा या र्रातं राहण्यािी मी 
परवानगी िेतें; पण ज्या द्विवशीं मला तुमिें वतुन वाईट द्विसेल — 
 
हवद्याधर : त्या द्विवशीं, त्या क्षणीं, हें र्र सोिावयास मािंी तयारी आहे. पण तोंपयंत माझ्या आजच्या 
अपराधािी क्षमा करून त्याबद्दल कोठें उच्चार करंू नकोस. 
 
सुशीला : ठीक आहे. जा आता ंआपल्या द्वठकाणीं! परमेश्वर तुम्हालंा तुमच्या पापािी क्षमा करो! 
 
हवद्याधर : उिार सुशीले, शाबास तुझ्या मोठेपणािी! आजिा हा अपराध द्ववसरून यापुढें मला तुिंी भस्क्त 
करण्यािी आज्ञा िे! आज ना उद्या ंमाझ्या तपियेिें फळ मला द्वमळाल्यावािंून राहणार नाहीं. तोंपयंत मात्र 
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अशाि उिारपणानें माझ्या या धािसाच्या प्रवशेावर द्ववस्मृतीिा पििा टाकून हा िेखावा दृष्टीआि कर, 
एवढीि, िेवी, तुझ्या पायाजंवळ यािना आहे. 
 

[पििा पितो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[तात्यासाहेब व कमलाकर फाशंानंीं सोंगट्या खेळत आहेत. र्ाईनें गोकुळ प्रवशे कद्वरतो.] 
 
गोकुळ : (स्वगत) जी िुवाता तात्यासाहेबानंा सागंण्यासाठीं मी इतका धावंत आलों, जी ऐकल्यापासून 
मनातं द्वतच्याखेरीज िुसरा द्ववषय र्ोळत नाहीं, ती कोणती? इतक्या महत्त्वािी बातमी द्ववसरलों म्हणावें तर 
तेंही शक्य नाहीं. का गिबिींत ती बातमी ऐकून रे्ण्यापूवीं ती सागंण्यासाठीं मी पळत सुटलों? काय बरें 
असावी ती?  
 

[द्वविार करीत उभा राहतो.] 
 
तात्यासािेब : कायरे गोकुळ, असा सझित का?ं काहंीं मला आणलेला एखािा द्वनरोप द्ववसरला आहेस 
काय?  
 
गोकुळ : ्ेः ्ेः तसें काहंीं नाहीं! सहज उभा आहें आपला. (स्वगत) कोणती गोष्ट ती?  
 
तात्या : (कमलाकरास) द्वकती पिले? पोबारा! मग पळालीि ती! आता ंहातीं लागत नाहीं. 
 
गोकुळ : (स्वगत) हा!ं दु्रमन पळून गेली हीि बातमी. (प्रकट) तात्यासाहेब, एक मोठी िमत्काद्वरक बातमी 
सागंायिी आहे आपल्याला! हो; द्ववसरेन म्हणून टािंण सुद्धा ंकरून ठेवलें  आहे. हा घ्या वािा कागि. 
 

[एक कागि तात्यासाहेबासं िेतो.] 
 
तात्या॰ : (आियानें) काय, दु्रमन नाहींशी िंाली? सागं पाहंू, काय काय िंालें  तें? केव्हा ंगेली, कुठें गेली, 
कोणाबरोबर?  
 
गोकुळ : त्यािा काहंीं मागमूस सुद्धा ं नाहीं! काल रात्रीपासून द्वतिा पत्ता नाहीं; वसंतराव सारखा तपास 
करीत आहेत; पण कुठें थागं लागत नाहीं. 
 
तात्या॰ : फारि आियु म्हणावयािें! का हो कमलाकर, तुम्हालंा काहंींि आियु वाटत नाहीं यातं?  
 
कमलाकर : (स्वगत) दु्रमन पळाली हें ऐकून यानंा आियु वाटतें; पण मला हें ऐकून आियु का ंवाटत नाहीं 
हें यानंा कळलें  तर मात्र हे आियानें विेे होतील! (प्रकट) मला यातं मुळींि आियु वाटत नाहीं! 
द्वतच्याबद्दल अलीकिे माझ्या कानीं थोिी कुजबजूही आली होती! 
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गोकुळ : कानीं थोिी कुजबूज? आमिी ही तर माझ्या कानीं कपाळीं सारखी ओरित होती रोज! हा सारा 
स्त्रीस्वातंरयािा पद्वरणाम! सोिा म्हणावें बायकानंा आणखी मोकळ्या! आता ंपरत नाहीं आणता ं येत कुठें? 
सुधारणा, सुधारणा बरें ही कमलाकर! 
 
तात्या॰ : फारि आियु आहे म्हणायिें! बरें, जा, वीणेला आधीं इकिे पाठीव! द्ववसरंू नकोस! 
 
गोकुळ : (स्मरणवहीवर द्वटपतो.) वीणेला आधीं इकिे पाठीव. 
 

[जातो.] 
 
तात्या॰ : काय बोलाफुलाला गाठं पिली पहा! त्या द्विवशीं बाबासाहेबाजंवळ बोलल्याप्रमाणें वागण्यािा 
प्रसंग इतक्या लवकर येईल असें वाटलें  नव्हतें. 
 
कमलाकर : म्हणजे? स्त्रीस्वातंरयाच्या द्ववरुद्ध खरेंि जायिा द्वविार आहे आपला?  
 
तात्या॰ : द्वविार नाहीं, द्वनिय आहे! पण ही पहा आलीि वीणा! (वीणा व गोकुळ येतात.) वीणे, ऐकली ना 
ही द्ववलक्षण बातमी?  
 
वीर्ा : हो बाबा, आद्वण म्हणून द्वतकिेि जायला द्वनर्ालें  आहें मी! 
 
तात्या॰ : वीणे, वसंतरावाकिे जायिें कारण नाहीं. 
 
वीर्ा : बाबा, अशा वळेीं सुद्धा ंजाऊं नको म्हणतां?  
 
तात्या॰ : अशा वळेीं नाहीं, पण इथून पुढें केव्हाहंी त्याचं्याकिे जाण्यािी मी तुला मनाई कद्वरतों आहें! 
 
वीर्ा : मनाई? द्वस्त्रयाचं्या स्वतंत्रतेला तुम्ही स्वतािं द्वनबधं र्ालणार?  
 
तात्या॰ : हो. स्त्रीपुरुषाचं्या स्वैर संिारापासून अद्वनष्ट पद्वरणाम होतील असें मला वाटतें. 
 
वीर्ा : म्हणजे दु्रमनच्या िुकीबद्दल मला शासन?  
 
तात्या॰ : तुलाि काय? सुशीला, लीला यानंा सुद्धा ंमी बिंी करणार! आजपासून पुरुषािंी बठैक द्वनराळी, 
आणखी द्वस्त्रयािंी द्वनराळी! कारणावािून कोणी कोणाशीं संबधं ठेवायिा नाहीं. गोकुळ, सवांना माझ्या 
द्विवाणखान्यातं रे्ऊन ये. (गोकुळ जातो.) आणखी वीणे, वसंतरावाशीं यापुढें तुिंा कोणताही संबधं असतां 
कामा नये! मीि त्याला आपल्या इथें न येण्यािी ताकीि करणार आहें! 
 
कमलाकर : काय, वसंताला इथें येण्यािी बंिी? त्यािा काय अपराध आहे यातं?  
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तात्या॰ : असें करणें थोिेंसें द्वनिुयपणािें आहे खरें, पण प्रत्यक्ष त्याच्या बद्वहणीनेंि असा द्ववपरीत प्रकार 
केल्यानंतर आता ं त्याला र्री येऊं िेणें म्हणजे शुद्ध विेेपणािें होईल. ििाद्ववषय िंालेल्या मनुष्ट्याच्या 
आसपासच्या माणसावंर सुद्धा ं कुटाळािंी झनिाव्यंजक दृद्वष्ट द्वफरते! एखािा अंधुक तारा िाखद्ववण्यासाठीं 
लोक आधीं शजेारच्या ता्याकंिे बोट कद्वरतात. 
 
वीर्ा : बाबा, मािंें त्याचं्यावर पे्रम आहे हें द्ववसरता ंतुम्ही! 
 
तात्या॰ : आणखी आता ंतुलाही तें द्ववसरलें  पाद्वहजे! 
 
वीर्ा : पण तुम्हींि आधीं मला त्याचं्यावर पे्रम करायला सादं्वगतलें ! 
 
तात्या॰ : तसेंि आता ंन करायला सागंतों! वीणे, याबद्दल अद्वधक वाटार्ाट करण्यािें कारण नाहीं, मािंी 
आज्ञा तुला ऐकलीि पाद्वहजे. 
 
वीर्ा : ऐकली पाद्वहजे म्हणजे? मी नाहीं ऐकणार! द्वस्त्रयानंा वाटेल त्याच्यावर पे्रम करायला अद्वधकार आहे! 
पे्रमाच्या बाबतींत काहंीं मी तुमिी बाधंलेली नाहीं! माझ्या मनाप्रमाणें वागायला मी मािंी मुखत्यार आहें. 
 
कमलाकर : (स्वगत) उच््ंृखल मनाला मोकळें सोिण्यािा हा पद्वरणाम! 
 
तात्या॰ : वीणे, जसें मीं तुला पूवी स्वातंरय द्विलें  तसेंि आज परत रे्णार! 
 
वीर्ा : रे्णार म्हणजे? ही गोष्ट काहंीं तुमच्या हातिी नाहीं. प्याला झपज्यातूंन मोकळें सोिणें सोपें, पण 
पुन्हा ंकोंिणें कठीण! 
 
गोकुळ : (स्वगत) ऐका हीं मुक्ताफळें! आमच्या इकिे असले िोिले मुळींि उपयोगी नाहींत. मला तर 
स्त्रीपुरुषाचं्या तसद्वबरा सुद्धा ं एकत्र ठेवण्यािी भीद्वत वाटते! (पाहून – प्रकट) तात्यासाहेब, ते पहा 
वसंतरावि इकिे येत आहेत. सागंूं का त्यानंा आपली आज्ञा?  
 
वीर्ा : थाबंा, थाबंा, आतािं असा द्वनष्ठुरपणा ंकरंू नका! मला त्यािंी शवेटिी भेट तरी रे्ऊं द्या! 
 
तात्या॰ : ठीक आहे; मी वर जातों. मला त्यािंी भेट घ्यावयािी इच््ा नाहीं; तंू पण लौकरि ये! फार वेळ 
बोलत बसू नकोस. 
 

[वीणेखेरीज सवु मंिळी जातात.] 
 
वीर्ा : द्ववलायतेंत असा अंधार खास नसेल! काय बाबािंी लहर ही! हें ऐकून द्वबिा्या वसंतरावानंा काय 
वाटेल? मािंें मस्तक अगिीं द्वफरून गेलें  आहे. वसंतरावानंाि यावर तोि द्वविारली पाद्वहजे! (वसंतराव 
येतो.) या. कळली सारी हकीकत मला! पण द्वप्रया, त्या बातमीपेक्षाहंी द्ववलक्षण आणखी िुःखकारक बातमी 
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तुम्हालंा ऐकावयािी आहे. तुमच्याशीं न बोलण्याबद्दल बाबानंीं मला ताकीि केली आहे आद्वण तुम्हालंाही 
आमच्या र्रीं येण्यािी बिंी होणार आहे. काय उपाय करावा आतां?  
 
वसंत : हा द्वनवळ जुलूम आहे. द्ववलायतेंत एखाद्या मुलीवर असा प्रसंग आला तर ती खुशाल आपल्या 
विभाबरोबर द्वनरू्न जाते! 
 
वीर्ा : होय ना? मग मी पण तसेंि करणार! िंाली याबद्दल बाबािंी नािक्की तर मी काय करणार? त्यािंी 
िूक िंाली म्हणूनि मी तरी िूक करणार. पवुतावर द्विखल िंाला म्हणजे निीिा प्रवाह गढूळ व्हायिाि! 
 
वसंत : पण पळून गेली यातं दु्रमननें काय वाईट केलें? माझ्या प्राणा, द्ववलायतेंत असे प्रकार िररोज शेंकिों 
होतात! मला दु्रमनबद्दल काहंींि वाटत नाहीं. ती तरी आपल्या विभाबरोबरि द्वनरू्न गेली असेल! तुिंी 
आहे ना तयारी?  
 
वीर्ा : अगिीं या र्टकेला! िला आंत; द्ववशषे काहंीं होण्यापूवीं सवु बेत ठरवनू टाकंू. 
 

[गोकुळ येतो.] 
 
गोकुळ : (स्वगत) थकलों बुवा ही धावपळ करून. दु्रमन पळून गेली पण द्वतला माझ्या इतकें  काहंीं पळावें 
लागलें  नसेल! (प्रकट) वसंतराव, हें घ्या पत्र! 
 
वसंत : (पत्र वािून) यातं तात्यासाहेबानंीं मला येथें येण्यािी बिंी केली आहे. गोकुळ, त्यानंा सागं तुमिी 
आज्ञा मला मान्य आहे म्हणून! 
 

[गोकुळ जातो.] 
 
वसंत : िल लािके, पुढिा एकंिर बेत ठरवनू टाकंू. 
 

[जातात.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[भतूमहाल – दु्रमन व कमलाकर] 
 
दु्रमन : एकूण मी कुठें आहें यािा कुणालाही संशय आला नाहीं?  
 
कमलाकर : मुळींि नाहीं. मी तुला सागंति होतों! अपराधाच्या जागेपासून प्रथम फार िूर जाण्यािा प्रयत्न 
कधींि करंू नये! िूरच्या प्रवासाच्या आटाआटींत पकिणाराला सुगावा मात्र लागायिा! मीं पसरून 
द्विलेल्या बातम्यामुंळें  त्यािें भलभलत्या रीतीनें तपास िालले आहेत. 
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दु्रमन : तुम्ही येईपयंत माझ्या द्वजवातं जीव नसतो अगिीं. सारखी तुमच्या वाटेकिे नजर लावनू बसतें. 
 
कमलाकर : पण कोणाच्या नजरेस पित नाहींस ना?  
 
दु्रमन : मुळींि नाहीं. या र्रािी भतुाटकीबद्दल बोलवा असल्यामुळें  या रस्त्यानें सुद्धा ंकोणी फारसें जात येत 
नाहीं! पण द्वप्रया, असा बदं्विवास आणखी द्वकती द्विवस काढावा लागणार? अज्ञातवासािे हे द्विवस संपवनू 
लग्नाच्या बंधनानें कायमिी मोकळी होऊन, एकिोन मद्वहन्यानंीं अवतार रे्णा्या आपल्या कुलिीपकाला 
रे्ऊन राजरोस िारिौर्ातं केव्हा ंझहिेन असें िंालें  आहे मला! कधीं द्वनर्णार आतां?  
 
कमलाकर : लािके, थोिा धीर धर! आजि मी इथून द्वनर्ालों तर उगीि संशयाला कारण होईल! एकिोन 
द्विवसातं तात्यासाहेबाचं्या कामासाठीं मला मंुबईसि जायिें आहे; तेव्हा ंसवु व्यवस्था आपोआप होईल! 
 
दु्रमन : मंुबईस कोणाला पत्ता लागणार नाहीं ना पण?  
 
कमलाकर : विेी कुठली! मंुबईसारख्या द्वठकाणीं द्वबनिूक पत्ता माहीत िंाला तरी नेमकें  माणूस हुिकून 
काद्वढता ंयेत नाहीं; मग मुद्दाम नापत्ता िंालेल्या माणसािी गोष्टि नको! पण मािंी ओळख फार असल्यामुळें , 
मंुबईपयंतिा प्रवास माझ्यापासून िूर म्हणजे बायकाचं्या िबयातं बसून करावा लागेल. 
 
दु्रमन : आपल्याबरोबर जन्मािा प्रवास करण्याच्या आशवेर हा एवढा प्रवास मी सहज पतकरीन! पण द्वप्रया, 
मीं र्र सोिण्याबद्दल फार तगािा लाद्ववला होता त्यािी क्षमा केली आहे ना?  
 
कमलाकर : अगिीं मनापासून! बरें, तंू तुझ्याबरोबर आणलेला तो िाद्वगन्यािंा िबा काढून ठेव! आलोंि मी. 
(दु्रमन जाते.) सुधारक द्विखलातं पिलेल्या गाईिा उद्धार करण्यािा प्रयत्न कद्वरतात. पण अशा सवत्स 
धेनूिा उद्धार करण्यािा हा पद्वहलाि प्रयत्न आहे. काय मूखु पोर! माझ्या वाटेकिे नजर लावनू बसते! ठीक 
आहे! तुला वाटेला लावल्याखेरीज मािंी वाट मोकळी होणार नाहीं. आता ं मंुबईस जाण्यापूवी बायकाचं्या 
िबयातं बसवनू सोिून द्यावी िंालें ! मग जाईल नशीब द्वफरेल द्वतकिे. 
 

[जातो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश चवथा 
 

[गोकुळिें र्र. गोकुळ द्वविार करीत उभा आहे.] 
 
गोकुळ : उपरण्याला गाठंी मारून आठवण राहात नाहीं म्हणून स्मरणवही तयार केली, पण द्वतिाही 
उपयोग होत नाहीं; द्वकत्येक गोष्टींिें टािंण करण्यािी आठवण होत नाहीं; टािंून ठेवलेल्या गोष्टी 
पाहण्यािी आठवण होत नाहीं; आद्वण आज तर स्मरणवही कुठें ठेवली हेंि स्मरत नाहीं. स्मरणवही 
सापंिती म्हणजे द्ववद्याधराचं्या भेटीिा द्विवस आजिाि ठरद्ववला आहे कीं नाहीं यािा शहाद्वनशा करून रे्तां 
आला असता. मला वाटतें आज त्यानंीं यायिें आम्हीं ठरद्ववलेलें  नाहीं. नाहीं तर त्याचं्या द्वनयद्वमतपणावरून 
म्हणजे या वेळेस त्यानंीं यायलाि हवें! का कबलू केल्याप्रमाणें यायिा त्यानंा द्ववसर पिला? या लोकानंा 
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आठवण राहत नाहीं तर स्मरणवह्ा का ंठेवीत नाहींत? त्याचं्या स्वागतािी तयारी तर िोख िंाली आहे. या 
िेशमुखाकंिच्या जुन्या खुच्या वगैरे द्वकती उपयोगी पिल्या आज! (पिद्यातं – गोकुळ, अहो गोकुळ) आले 
वाटतें द्ववद्याधर! (मोठ्यानें) या हो असेि नीट! (द्ववद्याधर येतो.) या, बसा. मला वाटलें  तुम्ही आता ं येत 
नाहीं म्हणून. 
 
हवद्याधर : एकिा ंकबूल केल्यावर माझ्याकिून द्विरंगाई व्हावयािी नाहीं.  
 
गोकुळ : बरें, आता ं आमिें कुटंुब गेलें  आहे बाहेर, सोबद्वतणीकिे बसायला! आणखी आपल्याला 
द्वतच्याबद्दलि बोलायिें आहे; तेव्हा ंती आली तर आपल्याला कळावें म्हणून एकिा ंसगळ्या िारानंा कड्या 
आहेत कीं नाहींत तें पाहून येतों. मग बोलंू अगिी मोकळ्या मनानें. 
 

[जातो.] 
 
हवद्याधर : मला इथें बसवनू हा गृहस्थ बाहेर गेला खरा, पण परत यायिी याला आठवण कशी होणार? मी 
गेलों असतों तरी बरें िंालें  असतें. बरें हा महात्मा आता ंकाय बोलणार आहे यािा तकु सुद्धा ंहोत नाहीं. या 
आताचं्या प्रस्तावनेवरून त्याच्या बायकोबद्दल बोलणार आहेसें द्विसतें! परस्त्रीबद्दल अशा वाटार्ाटी 
करण्यािा हा प्रसंग जरासा द्वबकट तर खराि! (गोकुळ येतो.) या! आलातंि ताबितोब! मला वाटलें  पुन्हा ं
यायिें द्ववसरता ंवाटतें! 

 
गोकुळ : ्ेः; द्ववसरतों कसिा! मी इतका द्ववसराळू नाहीं; या लोकानंीं उगीि बभ्रा केला आहे िंालें ! मी हें 
तुम्हालंा पूवीि सागंणार होतों; पण आठवणि राद्वहली नाहीं! बरे; द्ववद्याधरपतं, तुम्हालंा येथपयंत येण्यािी 
तसिी िेण्यािें कारण सागंतों आता.ं िोनिार द्विवसाचं्या बोलण्यावरून तुम्हीं तािलेंि असेल कीं, आमच्या 
खटल्यािा प्रकार थोिासा द्ववद्वित्र आहे! 
 
हवद्याधर : तुमच्यावर खटला वगैरे — 
 
गोकुळ : गैरसमज िंाला तुमिा! खटलें  म्हणजे कुटंुब! मािंी बायको द्राष्ट, कजाग आद्वण भािंकुिळ आहे! 
तेव्हा ंद्वतला ताळ्यावर आणण्यासाठीं काय युस्क्त करावी? तुमच्यासारख्या पोक्त द्वविाराच्या मनुष्ट्यािा या 
बाबतींत सिा घ्यावा म्हणून तुम्हालंा ही तसिी द्विली आहे! सागंा पाहंू आता ंएखािा उपाय! 
 
हवद्याधर : अशा बायकोला हळूहळू धाक िाखवनू — 
 
गोकुळ : धाक िाखद्ववण्यािें िूरि राद्वहलें ; अहो, तोंिावाटें ब्र काढायिी िोरी! र्रातं मला तोंि उर्िायिा 
प्रसंग फक्त जेवतानंाि काय तो येतो. फार कशाला? गेल्या वषी वायमुूळें  एकिा ं द्वतिी िातंद्वखळी बसली 
तेव्हा ं वैद्यबुवानंा द्वतच्या प्रकृतीिें मान मीं सादं्वगतल्यामुळें  ती माझ्यावर रागावली! िातंद्वखळी बसली होती 
तरी सुद्धा ंआपणि वैद्यबुवानंा समजावनू सागंावें अशी द्वतिी इच््ा द्विसली. शवेटीं त्याि संतापाच्या भरातं 
द्वतिी िातंद्वखळी उर्िली; आद्वण द्वतिा त्या वळेिा आवशे पाहून भीतीनें द्वबिा्या वैद्यबुवािंी मात्र िातंद्वखळी 
बसली! द्वतच्या तोंिाशीं तोंि िेण्यािी सोय नाहीं. द्वतच्या भािंखोरपणािी साक्ष ही सारी आळीि िेईल! 
भतुाचं्या भतुाटकीनें एखािें िुसरें र्रि ओसाि पितें, पण या िाद्वकणीच्या तोंिामुळें  ही आळी उठून गेली 
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आहे. शजेारच्या र्रातं तीन माणसाचं्या कुटंुबािी वस्ती आहे; द्वतच्यावर आमच्या द्वहच्या तोंिािी मात्राि 
िालत नाहीं. कारण त्या गृहस्थाला बोललेलें  ऐकता ं येत नाहीं, त्याच्या बायकोला ऐकलेलें  बोलता ं येत 
नाहीं, आद्वण मुलीला बोललें ले आद्वण ऐकलेलें  िोन्ही कळत नाहींत. 
 
हवद्याधर : ही िातंद्वखळीिी कथा म्हणजे खरोखरीि िंतकथा आहे िंालें . मला वाटतें तुमिा स्वभाव जरा 
द्ववनोिी आहे. 
 
गोकुळ : यातं द्ववनोि मुळींि नाहीं. निीच्या पुरातं वाहून जात असतानंा द्वतच्या वगेाला कसली उपमा द्यावी 
यािा द्वविार कोण करीत बसेल? खरें द्वविाराल तर मी आता ंद्वजवाला सुद्धा ंकंटाळून गेलों आहें! 
 
हवद्याधर : अरेरे! मग तुम्ही कािी का ंमोिून िेत नाहीं! 
 
गोकुळ : अहो, कािी मोिून द्यायला र्रातं कािीवर तरी सत्ता िालली पाद्वहजे ना! द्ववद्याधर, ब्रह्मािंातं 
मायेनें जसें ईश्वरालाही व्यापून टाकलें  आहे, तसेंि आमच्या र्रातं बायकोनें नव्याला अगिीं ग्रासून 
टाद्वकलें  आहे. 
 

[हळूि मथुरा येते व द्ववद्याधराला गप्प बसण्यािी खूण करते.] 
 
मथुरा : (स्वगत) मािंीि झनिा िालली आहे वाटतें! ऐकलें  पाद्वहजे सारें बोलणें. 
 
गोकुळ : द्वतच्या रूपािें वणुन तर द्वविारंूि नका! िुस्या कोणत्या प्राण्याशीं सादृश्य नाहीं एवढ्यासाठींि 
द्वतला मनुष्ट्य म्हणायिें! 
 
मथुरा : (स्वगत) आद्वण यानंा तर मनुष्ट्य म्हणायिेंही कारण नाहीं. परक्या माणसाला र्रीं आणून 
त्याच्यासमोर  
मािंी नालस्ती करीत आहेत काय?  
 
गोकुळ : द्वतिा तो मिानी बाधंा, पहािी आवाज, भरिार अवयव, तेल्या रंग वगैरे लक्षातं आलीं म्हणजे 
शूपुणखा, द्वहझिबा यािंीं वणुने खरीं वाटंू लागतात. जुन्या कवींच्या ठराद्ववक उपमािंी अिलाबिल केली तर 
द्वतिें यथायोग्य वणनु थोिक्यातं िेता ं येईल. कोद्वकळेिा आवाज आद्वण नाद्वगणीिी कादं्वत यािंा द्ववपयास 
होऊन, कोद्वकळेिा काळा कुळकुळीत वण ुआद्वण नाद्वगणीिें फोंफावणें यािंी ती धनीण िंाली आहे. हत्तीिी 
मंिगद्वत आद्वण हद्वरणािे द्ववशाल नेत्र यािंी अशीि द्विशाभलू होऊन हत्तीिे बारीक िोळे आद्वण हद्वरणािी 
ििंल गद्वत द्वतच्या वाटंणीस आलीं आहेत. िातंाचं्या बाबतींतही हत्तीिेंि द्वतच्यावर ऋण आहे. नाकािा 
सरळपणा द्वभवयाकंिे जाऊन त्याचं्या धनुष्ट्यािी कमान नाकावर वठली आहे. ओठानंीं केसाचं्या 
काळेपणािा पत्कर रे्ऊन त्याचं्यावर आपली गुलाबी ्टा पसरून द्विली आहे. 
 
हवद्याधर : मला वाटतें आता ंहें वणनु तुम्ही थाबंवाल तर बरें. 
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गोकुळ : नाहीं हो; मला द्वतिी इतकी ओकारी आली आहे कीं, द्वतच्या सा्या गोष्टी कोणापाशीं केव्हा ंएकिा ं
ओकून टाकीन असें िंालें  आहे. द्वतिा वण ुइतका काळा आहे कीं, अमावास्येच्या काळोखातं सुद्धां ती स्पष्ट 
द्विसते. मेरु आद्वण झवध्याद्रीप्रमाणें िोन गालातं उंि होण्यािी स्पधा िालली आहे आद्वण नाकानें गालाचं्या 
त्या झखिींत बठैक मारली आहे. द्वजभेच्या सहवासाला द्वभऊन आळींतल्या लोकापं्रमाणें हनुवटीही नापत्ता 
िंाली आहे. याप्रमाणें सा्या अवयवािंा ठळकपणा नाहींसा िंाल्यामुळें  िेह्यािें सपाट मिैान िंालें  आहे! 
 
हवद्याधर : हें पहा, गोकुळ, तुम्ही स्वतःि त्यािंा असा िागंोरा द्वपटंू लागला ं तर लोकानंा बरेंि होईल. 
आपण आपला आब राद्वखला पाद्वहजे! मागें कोण काय बोलेल हें पाद्वहलें  पाद्वहजे! 
 
गोकुळ : पाठीमागें कोण काय बोलतें यािी मी मुळींि पवा करीत नाहीं. 
 
मथुरा : (स्वगत) आद्वण तोंिावर बोलंू लागलें  तर तोंि िेत नाहीं. 
 
गोकुळ : द्ववद्याधर, मािंा असा बेरंग करंू नका! आजपयंत द्वतच्या झनिेिें सुख सुद्धा ं द्वमळालें  नाहीं. ऐका 
पुढें! द्वतिे गाल मूळिे गुलाबी तर नाहींति, पण काळ्या रंगािें त्याचं्यावर इतकें  तकतकीत रोगण िढलें  
आहे कीं, रागानें झकवा लज्जेनें लाली आलीि तर गालावंर करड्या रंगािी ्टा द्विसेल! परंतु िुिैवानें हें 
रंगीत काम अजून कोणालाही पहायला सापंिलें  नाहीं! कारण रागानें लाल िंाल्यावर द्वतच्या तोंिाकिे 
पहाण्यािी कोणािी ्ाती नाहीं. आद्वण लज्जेनें म्हणाल तर, ती कोणाला लाजल्यािें मला काहंीं स्मरत 
नाहीं. का,ं कशी आहे गालािंी शोभा?  
 
मधुरा : (स्वगत) माझ्या गालानंा नावंें ठेवीत आहेत आद्वण यािें गाल मात्र अगिीं गुलाबी असतील नाहीं? 
गुलाबािा रंग तर नाहींि; पण भोंवतालच्या द्वमसाळ खंुटानंीं आद्वण त्या बुरखंुिानंीं काटं्यािंें रान मात्र 
माजलें  आहे खरें! 
 
हवद्याधर : (स्वगत) या बाईच्या धुमसणा्या आवशेावरून लौकरि यािे गाल मात्र लाल होण्यािा रंग 
द्विसतो, आद्वण हा तर ऐकत नाहीं. (प्रकट) गोकुळ द्वस्त्रयाचं्या सौंियावर असें तोंि टाकणें िागंलें  नाहीं. 
 
गोकुळ : का ंबरें, द्वतच्या गालावर तोंिसुख रे्ण्यािा मािंा अद्वधकारि नाहीं का?  
 
हवद्याधर : पण त्यातं इतकी अद्वतशयोस्क्त नसावी. 
 
गोकुळ : अद्वतशयोस्क्त? मुळींि नाहीं! तुम्ही द्वतला पाद्वहली तर तुमिी खात्री होईल कीं, द्वतच्या 
कपोलवणनुातं कपोलकस्ल्पत असें काहंींि नाहीं! 
 
हवद्याधर : पण आता ंहें वणनु पुरें करा. एवढ्यावरून मला त्याचं्या रूपािी सहज कल्पना होईल. 
 
गोकुळ : कल्पना होईल? द्वनव्वळ कल्पना आहे ही! द्वतच्या सवु अवयवािंा सलोखा साभंाळून द्वतच्या रूपािी 
एकरूप कल्पना करणें शक्यि नाहीं. इकिे काळ्या कुळकुळीत रंगावरून वाटतें कीं, ही आद्वफ्रकेिी हंुिी 
गफलतींनें पत्ता िुकून झहिुस्थानच्या पेढीवर आली असावी; तर द्वतकिे काहंीं अवयवाचं्या फाजील वाढीमुळें  
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आद्वण काहंींच्या फाजील कमीपणामुळें  थबकट बनद्ववलेल्या िेह्याच्या तबकिीवरून, हें जपानी 
कलाकौशल्य असावें असें वाटतें. मग अशा लपंिावातं द्वतच्या रूपािी कशी कल्पना होणार तुम्हालंा?  
 
हवद्याधर : अहो, नुसती कल्पनाि नाहीं, पण त्यािंी प्रत्यक्ष मूर्मत उभी आहे माझ्या पुढें! 
 
गोकुळ : भ्रम आहे तुम्हालंा! द्वतिे तोंि तुम्हालंा द्विसलें  तर तुम्ही तोंि द्वतकिे द्वफरवाल! अहो, आमिी आई 
प्रथम सुनमुख पाहतािं र्ाबरून रामरक्षा म्हणायला लागली! याि र्रातंली गोष्ट. 
 
हवद्याधर : (स्वगत) आता ंद्ववषय तरी बिलावा. (प्रकट) र्र सुरेख आहे मोठें! काय भािें िेता ंयािें?  
 
गोकुळ : तें सारें द्वतला माहीत! आमच्या द्वहशबेी कामािी द्वनम्मेद्वनम वाटंणी िंाली आहे. खिािें खातें द्वतच्या 
हातीं असून जमा माझ्या हस्तें व्हायिी. साखरेच्या गोण्या द्वतच्या कामीं आद्वण मी नुस्ता ओझ्यािा बैल! 
 
मथुरा : (स्वगत) हें मात्र अगिीं खरें! म्हणून तर ऋद्वषपिंमीच्या द्विवशीं मला खणखणीत उपास पितो! 
 
हवद्याधर : (स्वगत) मी मुद्दाम द्ववषय बिलतों आद्वण हा पूवुपिावर येतो. (प्रकट) का हो, एवढ्या र्रातं 
सोबतीवािंून तुम्हालंा भीद्वत वाटत नाहीं?  
 
गोकुळ : एकटा असलों तर नाहीं वाटत भीद्वत! पण ती जन्मािी सोबतीण जवळ असली तर मात्र भीद्वत 
वाटते! 
 
हवद्याधर : तुम्ही तुमच्या कुटंुबाला फार द्वभता ंअसें िाखद्ववतां, पण तुमच्या बोलण्यावरून तसें द्विसत नाहीं! 
 
गोकुळ : द्विसत नाहीं? ती इथें असती तर िाखद्ववलें  असतें कसें काय आहे तें! अहो, ती इथें नाहीं म्हणून तर 
मी हें बोलतों आहें. मागें एकिा ंअशीि ती बाहेर गेलेली पाहून मीं जयंतानंा र्रीं आणलें  आद्वण असाि या 
बाबतीिा खल करीत बसलों! अगिीं असाि प्रसंग! पण मागें द्वतनें िोरून उभें राहून सारें बोलणें ऐकून 
रे्तलें  आद्वण मग कोण गहजब माझ्यावर! माहेरीं जायला काय तयार िंाली! बाकी ती हजारिा ंही भीद्वत 
र्ालते, पण खरोखरी काहंीं कधीं जात नाहीं! ती माहेरीं गेली तर द्वतच्याऐवजीं मािंा तरी सासुरवास िुकेल 
खास! 
 
हवद्याधर : बरें, त्या अशा मागें उाया आहेत हें तुम्हालंा कसें कळलें?  
 
गोकुळ : त्यातं काहंीं द्ववशषे नाहीं! द्वतला पाहून जयंतानंीं मला द्वविाद्वरलें  कीं, हें बोलणें िोरून ऐकून तुझ्या 
बायकोंने तुझ्यावर तोंि टाद्वकलें  तर काय करशील? मीही जोराने म्हणालों, कीं द्वतनें तोंि टाकलें  तर मी 
अस्सें इकििें तोंि द्वतकिे करून टाकीन! असें म्हणून असा िंटक्यानें मागे पाहतों — 
 
मथुरा : तों मी ही अशीि मागें उभी! असेंि ना? बोला! आता ंका ंवािा बसली?  
 
गोकुळ : भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती! 
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मथुरा : आता ंहें सोंग कद्वरता ंकाय! म्हणे गालावर रोगण बसलें  आहे! करंू का ंआपल्या गालावर रोषणाई? 
मी आद्वफ्रकेिी हंुिी, जपानी कलाकौशल्य! मला लाज नाहीं! होय ना? बोला, आता ंका ंगप्प! 
 
गोकुळ : मी तुझ्या पाया ंपितों! मािंी िूक िंाली! एवढा अपराध पिरातं रे्! 
 
मथुरा : कशाला एवढें पण! तुम्हालंा मािंा सासुरवास होतो नाहीं? आद्वण जन्मािी सोबतीण नको नाहीं 
का? ही मी जातें माहेरीं! म्हणे ती खरोखरि जात नाहीं! आता ंपहा िोळे फािून! मािंा अिला आहे खेटर 
या र्रातं — 
 
गोकुळ : हवीं द्वततकीं खेटरें मला िे! मला पाहुण्याचं्या िेखत तरी नको! 
 
मथुरा : आद्वण तुम्हीं मात्र पाहुण्याजंवळ मािंी नाहीं नाहीं ती नालस्ती करावी! पण पाहुण्यािंें मला काय 
भय! पाहुणे तुमिे! त्यानंा नाहीं लाज वाटली परक्या बायकोबद्दल वाटार्ाटी कद्वरतानंा?  
 
गोकुळ : (एकीकिे) द्ववद्याधर, आता ं पळा, त्या द्वखिकींतून, धुराड्यातूंन, द्वजथून सापंिेल द्वतथून रस्ता 
गाठंा आद्वण जीव वािंवा! आमिी ओळख ठेवा! पळा! 
 
मथुरा : मािें कान काहंीं फुटले नाहींत! त्यानंा कशाला जायला सागंता? मीि जात्यें आपल्या माहेरीं! 
 

[रागानें जाते.] 
 
गोकुळ : आज आपल्या िोर्ािंा पुनजुन्म िंाला! माझ्या अशा यमपुरीच्या वशेीपयंत कैक फे्या िंाल्या 
आहेत म्हणा! पण तुम्हालंा हा प्रसंग जरा नवीनि आहे! मर्ाशंीं िार लावलेलें  पहावयाला गेलों खरा; पण 
पहायिें द्ववसरलों त्यािा हा पद्वरणाम! 
 
हवद्याधर : पण यािा पद्वरणाम काय होणार पुढें?  
 
गोकुळ : आज ती खास माहेरीं जाणार! आता ंकाय करावें?  
 
हवद्याधर : बरें, यािें विील तरी िागंले सुखी आहेत का?  
 
गोकुळ : सुखी आहे साधारण! पण तो इला फार द्विवस राहंू िेणार नाहीं! पक्का द्विकू आहे तो! िस्यािें 
सोनें सुद्धा ं त्याच्या हातून सुटत नाहीं! कोणी द्वनरोप एखािा सादं्वगतला तर त्यातंले िेखील िार शबि 
िलालीिाखल ठेवनू रे्ईल! 
 
हवद्याधर : मग आता ंअसें करंू? तात्यासाहेब वगैरे त्याच्या ओळखीच्या मोठ्या माणसाचं्या सहीिें तुमच्या 
सास्याला पत्र पाठवूं? त्यातं सवु हद्वककत कळवनू तुमच्या कुटंुबाला  थारा िेऊन िढवनू ठेवू ंनये असें 
द्वलहंू? म्हणजे तो समजूतिार असला तर आपणि द्वतला येथें आणून पोंिती करील! अशा द्वनराधार 
स्स्थतीिा अनुभव आला म्हणजे त्यािंा वरिढपणा आपोआप नाहींसा होईल! 
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गोकुळ : आली ती; जरा थाबंा! 
 

[मथुरा येते.] 
 

मथुरा : िला जरा आंत! मला त्या झभतीच्या लगीवरून मािंी पेटी काढायिी आहे म्हणून झभतीखालीं या 
खुच्यांिी उतरंि लावायिी आहे. ओढा त्या खुच्या! (द्ववद्याधरास) तुम्हीही उिला एक! तुमिेंही अंग आहेि 
या िारगटपणातं; तेव्हा ं तुम्हालंाही द्वशक्षा पाद्वहजेि! िला, बर्ता ं काय? मािंी गािी िुकेल! मी याि 
गािीनें जाणार बाबाकंिे! 
 
गोकुळ : द्ववद्याधर, िला; उिला तें मेज;काहंीं इलाज नाहीं! 
 

[खुच्या ओढीत सवु जातात.] 
 
प्रवेश पाचंवा 
 

[र्राच्या मागील बाजूिा बाग. एका बाकंावर बसून लीला व जयंत बोलत आहेत.] 
 
जयंत : लीले, तात्यासाहेबानंीं तुझ्याशीं बोलण्यािी बंिी केल्यामुळेंि आपल्याला या रमणीय वळेीं िोरून 
भेट रे्ण्यािी बुद्वद्ध उत्पन्न िंाली. काय मनुष्ट्यस्वभाव आहे पहा! आजपयंत द्वकत्येकिा ं तरी द्विवसाच्या 
द्विवस आपण एकमेकाशंी बोलल्यावािंून काद्वढले असतील; पण स्वाधीनच्या गोष्टीमुळें  त्यािें आपल्याला 
काहंींि वाटलें  नाहीं! तेंि आता ं पहा! ही बिंी केल्याबरोबर कारण नसताहंी आपल्याला एकमेकाचं्या 
सहवासावािंून एक क्षणभरही रहावनेासें िंालें  आहे! आद्वण अगिीं द्वनिोष भेटीसाठीं सुद्धा ंअशी पहाटेिी 
िोरटी वळे ठरवनू ठेवणें भाग पिलें  आहे! 
 
लीला : जयंत, लहाणपणीं थट्टेंत आपलें  लग्न ठरल्यामुळें  म्हणा, झकवा कशामुळें  तरी म्हणा, काय असेल तें 
असो; द्वनष्ट्पाप बुद्धीनें तुमच्याशीं िार शबि बोलत बसून मनािें िुःख हलकें  करण्याइतकें  समाधान मला 
िुस्या कशानेंही वाटत नाहीं! 
 
जयंत : लीले, हा उषःकाल द्वकती रमणीय आहे. पद्विमेिें पटागंण बहुतेक ओलािूंन, िदं्रमा मागशु्रमानें 
द्वखन्न िंाल्यामुळें, पद्वलकिच्या गोलाधाकिे वळण्यापूवीं अस्तािलावर थोिा वळे द्ववसावंा रे्त आहे आद्वण 
म्हणूनि त्यािी प्रभा थोिी मंि िंाली आहे! द्वतकिे उियािलावर भगवान् ििंद्वकरणाच्या रथावर ताबंड्या 
यशोध्वजािा एखािा िुसरा पिर द्विसंू लागला आहे! पूवेकिे तारका कमी कमी िालल्या आहेत; जणू ंकाय 
रथवगेानें उद्भवलेल्या ध्वजपटाच्या वा्यानें हीं आकाशातंील फुलें  उिून जात आहेत! 
 
लीला : या तारका मंितेज िंाल्या तरी त्यािंी िमक अजून तशीि कायम आहे! या मंि िदं्वद्रकेच्या 
वृष्टीवरून असा भास होतो कीं, सृद्वष्टिेवता द्विवसाच्या श्रमासाठीं आपल्या बालकानंा या िुग्धपानानें 
ताजींतवानीं करीत आहे! 
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जयंत : (स्वगत) मातृपिाला मुकलेल्या लीलेिी ही पे्रमळ कल्पना द्वकती हृियभेिक आहे! (प्रकट) लीले, 
अनन्तकालापासून तारका या पापी परृ्थवीला द्वशवल्या नाहींत म्हणूनि त्यािंें तेज द्विरकाल िमकत आहे! 
आपल्या पिापासून ढळणारा उल्का परृ्थवीच्या पापी वातावरणातं द्वशरतािं जळंू लागून द्वतिा स्पश ुहोण्यापूवी 
भस्म होऊन जातो. 
 
लीला : आकाश आद्वण भदू्वम याचं्यातं द्वकती तरी द्ववरोध हा! द्वतकिे आकाशातंील फुले सूयुप्रकाशाच्या 
िूरिशनुानेंि कोमेजून जाताहेत आद्वण खालीं आपल्या द्विमुकल्या बागेंतलीं फुलें  उमलत आहेत! 
 
जयंत : या द्वहरव्यािार तृणशय्येवर पिलेल्या िंवाच्या थेंबातूंन मावळत्या िदं्रािीं द्वकरणें िमकत 
असल्यामुळें  मखमालीच्या गाद्वलच्यावर जरतारीिें काम केलें  आहे असें वाटतें! हीं संुिर फुलें  तारकाचं्या 
प्रद्वतझबबासारखीं शोभत आहेत! तो पहा, लीले, जगन्नाथाच्या या उपवनातं खेळद्ववण्यासाठीं आकाशगंगेिा 
पाट काद्वढला आहे! ही शीतल िदं्वद्रका द्वतच्या अमृतजलािी तुषारवृद्वष्ट तर नसेल ना?  
 
लीला : जयंत, आपल्या फुलापं्रमाणेंि तारकानंा — जगिीशाच्या बागेंतील या तेजस्वी फुलानंा सुद्धा ंसुवास 
असेल का?  
 
जयंत : (हंसून) द्वकती स्वैर आद्वण मनोहर कल्पना ही! लीले, या प्रश्नािें उत्तर िेणें शक्य नाहीं. आपल्या 
पापक्षालनासाठीं अनन्त यातना भोगल्यानंतर कालान्तरानें आपण ज्या वळेीं गगनमंिलातं तारकारूपानें 
िमकंू लागूं त्या वळेीं अनुभवानेंि आपल्या तेजोमय आत्म्याला या प्रश्नािें उत्तर सापंिणार आहे! तोंपयंत 
अनुमानानेंि समाधान मानून रे्तलें  पाद्वहजे! 
 
लीला : पुण्यवतंािें आत्मे आकाशातं तारे होऊन रहातात! तेव्हा ं त्याचं्या पुण्याईच्या तेजाप्रमाणें त्याचं्या 
कीतीिा सुवासही खास पसरत असेल, पण परृ्थवीच्या पापगंधानें त्यािंा नाश होत असेल, एवढेंि. 
 
जयंत : लीले, लहानपणीं एक एकिा मला असें वाटे कीं, या िािंण्या म्हणजे मृताचं्या प्राणानंीं स्वगात 
जाण्यासाठीं केलेले माग ुअसावते आद्वण या आकाशाच्या िाळणींतून त्याच्या पद्वलकििा स्वगािा तेजोमय 
आम्हालंा द्विसत असावा! आईच्या मरणानंतर मी िररोज एका ठळक ता्याकिे द्वकती तरी आशनेें आद्वण 
उत्कंठेनें पहात असे! 
 
लीला : अगिीं लहानपणीं त्याचं्या मािंीवर बसून आपण मोठमोठाल्या िािंण्या आळीपाळीनें वाटूंन रे्त 
होतों आद्वण वेळोवळेीं अगद्वणत ईश्वरी संपत्तीच्या वाटंणीसाठीं भािंत होतों; आठवतें का तुम्हालंा?  
 
जयंत : हो! एकिा ं तर आईनें तुिंी कागाळी ऐकून तुला सादं्वगतलें  होतें कीं, या िािंण्यासाठीं एवढी 
भािंतेस का?ं त्यािंी लक्ष–माळा अखेर जयंताच्याि गळ्यातं र्ालणार ना? लीले, अगिीं कालच्या या 
गोष्टी! सुखाच्या त्या प्रत्येक क्षणािें आज िुःखमय पे्रत मात्र राद्वहलें  आहे! हा सारा आठवणीिा प्रभाव! 
मनुष्ट्याला जर स्मृद्वत नसती तर द्वकती तरी िुःखािंा नाश िंाला असता! अरेरे! त्या वेळच्या त्याि या तारका 
आम्हालंा आज अशा स्स्थतींत पाहून काय म्हणत असतील? आमिे मनोरथ ऐकून कू्रर काळपुरुषािे हे द्विव्य 
िोळे त्या वेळीं असेि लुकलुकत होते! हे अनन्तयुगसाक्षी तारकानंों, आमच्यासारखीं अिि अभकुें  आशनेें 
आमच्याप्रमाणें भद्ववष्ट्यकालािीं सुखिायक द्वित्रें काढतानंा कधीं तुमच्या दृष्टीस पिलीं तर आमच्याप्रमाणेंि 
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त्याचं्याकिे पाहून द्वनिुयपणानें िोळे द्वमिकावनू हंसंू नका. तुमच्या द्वत्रकालिशी द्वकरणाचं्या प्रकाशातं 
भद्ववष्ट्यािे भयानक खेळ िाखवनू त्यानंा वळेींि सावध करा. (ििकून) हा पहा माझ्या अंगावर िंवािा थेंब 
पिला! आमिी ही करुणस्स्थद्वत पाहून द्रवलेल्या माझ्या मातेच्या ता्यािा हा अश्रुझबिु तर नसेल ना?  
 
लीला : जयंत, मागच्या आठवणी कशाला काढता?ं त्या वळेीं त्यानंीं आजिा अल्प आनंि मात्र नाहींसा होत 
आहे! या सरत्या रात्रीच्या शोभेनें द्वजकिे द्वतकिे आनंिवृद्वष्ट िालद्ववली आहे! हा आनंि पाहून नेहमीं 
िुस्याला िुःख िेण्यातं आनंि मानणारा द्ववधाता आज मेला असावा असेंि वाटत नाहीं का?  
 
जयंत : लीले, तुिंी करुणमूर्मत पुढें असतानंा तो द्वनिुय द्ववधाता मेला असावा असें माझ्या मनाला कसें 
वाटेल? या सरत्या रात्रीप्रमाणेंि तुिंी शोभा सुद्धा ंउिासपणािी आहे! तुिंी मूळिी आरक्तगौर कादं्वत या 
द्वनजीव िािंण्याप्रमाणें द्वफकट िंालेली आहे; पूवेकिे नुकत्याि द्विसंू लागणा्या संध्यारागाप्रमाणें तुझ्या 
गालावर कोमेजलेल्या गुलाबािी ्ाया मात्र राद्वहली आहे! या द्वनस्तेज ता्याप्रमाणें तुझ्या िोळ्यािंी िमक 
क्षणोक्षणीं कमी होत आहे! हा मंि वात तुझ्या द्वनराशचे्या श्वासाप्रमाणेंि नाही का? आणखी नुकत्याि पुसून 
टाद्वकलेल्या कंुकवािा तुझ्या कपाळावर अजून राद्वहलेला हा पाढंरा वण या फटफटीत िदं्रािी साक्ष पटवीत 
आहे! अरेरे! लीले, आणखी द्वकती द्विवस तंू अशी िुखातं राहणार? या रात्रीिा आणखी र्टकेनें रम्य, 
आनंिमय अशा प्रभातकाळातं शवेट होईल; पण तुझ्या आयुष्ट्यािी अर्ोरी रात्र मात्र शवेटपयंत अशीि 
राहणार ना? तुला या करुणस्स्थतींतून सोिद्ववण्याला मृत्यूखेरीज—हरहर, द्वनराशनेें आलेल्या भयाण 
मृत्यिूी आद्वण तुझ्यासारख्या नाजूक बाद्वलकेिी सागंि कल्पनेला सुद्धा ंसहन होत नाहीं! 
 
लीला : जयंत, वडे्या मनािी फसवणूक करण्यासाठीं जरी भद्ववष्ट्य आपण आपल्यापुढें कधींद्वह येऊं द्विलें  
नाहीं, तरी अशानें तें खरोखरीि िुकणार आहे का? अनाथ द्ववधवलेा िुःखमुक्त होण्यासाठीं समाजानें 
मरणाखेरीज एक तरी माग ुमोकळा ठेद्ववला आहे का?  
 
जयंत : लीले, या द्वनजीव नेभळ्या समाजािी का तंू पवा करीत बसणार? प्रत्येक र्टकाला द्वजथें 
द्वनःपक्षपातानें न्याय द्वमळतो द्वतथेंि समाज या नावंािी साथुकता होते. पण आमच्या एकदृद्वष्ट, एकहाती, 
जुलमी समाजाच्या आज्ञा आस्थेनें कोण पाळणार? द्ववधवाचं्या माना मुरगळण्यातं पुरुषाथु मानणारा, 
द्वशक्षणापासून द्वस्त्रयानंा िूर ठेवनू केवळ पशुवृत्तीनें त्यािंी पायमिी करणारा समाज विंनीय कसा होणार? 
अरेरे! एकाि धमाच्या ्ायेखालीं द्ववसावंा रे्णा्या द्वस्त्रयाचं्या आद्वण पुरुषाचं्या आिारबंधनातं द्वकती भयंकर 
द्ववसंगतपणा! संसारातंली जोिी फुटली तर द्ववधवचे्या मस्तकावरिा केशकलाप नाहींसा होतो आद्वण 
द्ववधुराच्या मस्तकाला बाझशग बाधंण्यातं येतें! गुिघ्याएवढ्या पोरीशीं लग्न लावण्यासाठीं उतावळेपणानें 
गुिघ्याला बाझशग बाधंणा्या द्ववधुराला अगिीं वृद्धपणीं सुद्धा ं नवरामुलगा बनून आपल्या पोरकटपणािी 
वरात िदं्रज्योतीच्या प्रकाशामध्यें द्वमरद्ववण्यािा परवाना द्वमळतो; आद्वण गुिघ्यातं मान र्ालून बसलेल्या 
द्वबिा्या बालद्ववधवेला अंधारकोठिींत जुलमानें बाळपणीं संन्यासिीके्षिी द्वशक्षा भोगावी लागते! एकाि 
र्रातं एखािा थेरिा नवरिेव इकिे मंगलवाद्याचं्या किकिाटामध्यें एखाद्या अजाण अभकुािी 
द्वववाहमोहातं आहुद्वत टाद्वकतो, आद्वण द्वतकिे त्या अमंगल मंगलकायांत आपल्या द्ववदू्रप िुिैवािा अपशकून 
होऊं नये म्हणून कोप्यातं तोंि र्ालून बसलेली बालद्ववधवा आपल्या अंतःकरणाच्या होमातं स्वतःिी 
आहुद्वत िेत असते! बालवधंूिें गतायुष्ट्य वृद्ध वराच्या शषेायुष्ट्याइतकें  असलें  तरी त्या द्वववाहाला परवानगी 
द्वमळते; इतकें ि नाहीं तर तो थेरिा मेला तर त्या बाद्वलकेिे काळे केस जाऊन कपाळ पाढंरे फटफटीत 
व्हायिी भीद्वत; आद्वण ती वधू मेली तर त्या थेरड्याला मात्र पुन्हा ंिुस्या बाद्वलकेला फसद्ववण्यासाठीं पाढं्या 
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केसानंा काळा कलप लावण्यािी मुभा! द्ववधवेला स्वताचं्या िाराबाहेर पिण्यािी िोरी, तर द्ववधुराला 
परिारागमनापयंत आद्वण द्ववश्विारागमनापयंत मोकळीक! द्वजवतंपणीं द्वजवलग द्वमत्रािें सुद्धा कें सानें गळे 
कापणा्या नीिाला मेल्यावर आपल्या स्त्रीच्या वणेीच्या द्वपळिार पेिाच्या िोरखंिानें स्वगाच्या द्वकल्ल्यावर 
िढून, आपल्या पापािी पताका फिकद्ववण्यािी धार्ममक सवलत, आद्वण पद्ववत्र आिरणाच्या त्याच्या अनाथ 
द्ववधवेला द्वजवतंपणींि अपमानाच्या नरकयातना भोगण्यािा िेहिंि! लीले, अशा प्रकारच्या िुहेरी 
अन्यायातं गढून गेलेल्या समाजािी पवा कोण करील?  
 
लीला : पण अशा भयंकर अन्यायािें सुद्धा ंप्रािीन ऋषींच्या विनािें आधार िाखवनू आजिे शास्त्री समथुन 
तर करतात ना?  
 
जयन्त : वषाकाळाच्या मेर्गजुनेनंतरिी ही नुसती बेिकािंी ओरि आहे. यथाकाळीं वृद्वष्ट करून 
परोपकारानें परृ्थवीवर समाधान पसरणा्या त्या वषामेर्ािंी ती गंभीर गजुना कोणीकिे – आद्वण 
त्याचं्यानंतर, त्याचं्या िार थेंबानंीं रंग बिलून झपवळ्या शालजोड्या पारं्रणा्या, ज्ञानगंगेच्या तळ्यातंल्या 
द्विखलातं रुतून बसलेल्या, त्या बेिकािंी ओरि कोणीकिे! शापानें िग्ध करून उश्शापाच्या सामर्थयानें 
ब्रह्मािंाला पुनः द्विरंजीव करणारे ते प्रािीन ऋद्वष, आजच्या या द्वशव्याशापाचं्या धन्यानंा, आपल्या जागीं 
बसून आपल्या त्या काळीं द्वलद्वहलेल्या, त्या वळेच्या बालसमाजाला योग्य असलेल्या, धमुसूत्रािंा गळफासं 
आजच्या वाढत्या समाजाच्या गळ्यातं अिकद्ववतानंा पाहून काय म्हणत असतील! लीले, धमुशास्त्र 
प्राद्वणमात्राच्या कल्याणासाठीं आहे. आजिा आमिा धमु पूवींच्या ऋद्वषप्रणीत मृत धमािें केवळ द्वपशाच्च आहे; 
आद्वण या द्वपशाच्चािी भीद्वत र्ालून धमुमातंि म्हणद्ववणारे हे पोटभरू जािुगार बायकापोराचं्या िोळ्यातं धूळ 
टाकीत आहेत! लीले, तंू धािस करून पुनः द्वववाहाला तयार हो! 
 
लीला : पण पुनर्मववाहाच्या प्रसंगीं तुमिाि हात द्याल का?  
 
जयंत : म्हणजे?  
 
लीला : या प्रश्नािें उत्तर द्यायलाि पाद्वहजे का? जयंत, सुशीलाताईिा पद्वत परलोकीं गेल्यामुळें  तरी द्वतला 
िुःख भोगावें लागतें; पण माझ्या पे्रमािे पद्वत – माझ्या द्वजवािा द्ववसावंा — 
 
जयंत : कोण! अजून मीि?  
 
लीला : नाहीं तर िुसरें कोण? जयंत, बाळपणींच्या भोळ्या मनानें बाधंलेल्या खूणगाठंी सोिद्ववणें मोठें 
कठीण आहे! पुनर्मववाहाबद्दल मी कधीं फारशी उत्कंठा िाखवीत नाहीं यािें कारण हेंि; िुस्या कोणाबद्दल 
माझ्या मनातं पे्रमािा उद्भव होणें कालत्रयींही शक्य नाहीं! केवळ तुमच्या मूतीवर मािंें अढळ पे्रम— 
 
जयंत : आद्वण मनोरमेिी द्वततकीि अढळ सत्ता आहे हें द्ववसरंू नकोस. लीले, लहानपणाच्या गोि कल्पना 
आपण वस्तुस्स्थतीला बळी द्विल्या पाद्वहजेत! भोळ्याभाबड्या भतूकाळाला त्याच्या द्ववरोधी 
वतुमानकाळाखालीं िंाकूंन भयानक भद्ववष्ट्याशीं टक्कर द्यायला आपली तयारी असली पाद्वहजे! मनोरमेला—
माझ्या लग्नाच्या स्त्रीला सोिून— 
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लीला : नको, नको, ती कल्पना सुद्धा ंनको! द्वववाद्वहत स्त्रीिा तुमच्या हातून असा अनािर िंाला तर मला 
सुद्धा ं तुमच्याबद्दल अनािरि वाटेल! त्यापेक्षा ं आपण समिुःद्वखत्वानें अशीि जीवनयात्रा संपवनू 
परमेश्वराजवळ जाऊं आद्वण त्याच्या पायाजवळ िाि मागूं! 
 
जयंत : लीले, अशा िुःखातंही बालपे्रमािी तंू अजून जोपासना करीत असशील आद्वण त्यामुळें  आपलें  िुःख 
द्विगुद्वणत करून रे्त असशील अशी मािंी मुळींि कल्पना नव्हती! 
 
लीला : जयंत, िुःखतापािी प्रखरता अगिीं असह् असली तरी द्वतनें हृियातंला पे्रमािा समुद्र कसा 
आटणार? क्षणोक्षणीं द्विसणा्या आपल्या मुखिदं्राच्या िशनुानें भरती येऊन त्याच्या अमयाि लाटा 
अश्रुरूपानें द्वकतीिा ंतरी, या पहा, अशा उिबंळून बाहेर येतात. जयंत, माझ्या िुिैवाला सीमा आहे का? 
काळ्या रात्रीच्या अंधारातं िक्रवाकीला द्वप्रयद्ववयोगािा भास व्हावयाला कमळािें पान तरी आि यावें लागतें; 
पण या सामाद्वजक अन्यायाच्या अंधारातं तुमच्या माझ्यामध्यें काहंीं िेखील अंतर नसून तुम्ही मला अंतरला 
आहा,ं हाताजवळ असून हातीं लागत नाहीं, अगिीं जवळ असल्यामुळें  द्ववरहािी वृद्वद्ध करीत आहां — 
 
जयंत : लीले, रिंू नकोस! ही पहा, उषःकाल आद्वण प्रभात याचं्यामध्यें अल्पकालीन काद्वलमा पसरली 
आहे, तशी माझ्या आद्वण तुझ्यामध्यें मनोरमा उभी आहे! मनोरमेच्या लग्नाच्या शृखंलेनें ितुभुुज िंाल्यामुळें  
हातपाय जखिले गेले नसते तर लीले, लािके लीले, या हातानें तुला अशी पे्रमानें जवळ ओढली असती, 
(द्वतिा हात आपल्या हातातं धद्वरतो.) आद्वण अध्या र्टकेनें प्रभात होण्यापूवीि तुझ्यावर प्रभातसृष्टीिी शोभा 
पसरून द्विली असती. रक्तवण ु बालरवीप्रमाणें सौभाग्यसूयािा कंुकमद्वतलक या भव्य द्वनद्वटलाकाशावर 
लावतािं हीं नेत्रकमलें  प्रफुद्वित िंालीं असतीं; आनंिाश्रूंच्या िंवानें धुतलेल्या या गुलाबाच्या शोभेनें 
संध्यारागािी रस्क्तमा लाजली असती! स्स्मतहास्यामुळें  दृग्गोिर होणा्या िंतावलीनें कंुिफुलािंें तोंि बंि 
केलें  असतें, आद्वण या तुझ्या द्विजपकं्तीच्या मंजुळ हास्यध्वनीनें द्विजगणाच्या अस्फुट संगीताला कणुकठोर 
ठरद्ववलें  असतें! पण लीले, एका द्वववाहबंधनामुळें  मािंा नाइलाज िंाला आहे! 
 
लीला : ही सकाळिी वेळी मोठी पापी आहे आद्वण मन मोठें स्वाथी आहे. िशद्विशातं िरवळणा्या या 
सुवासाशीं एकजीव िंालेल्या आद्वण द्वहमतुषारातं स्नान केल्यामुळें  शीतस्पशी िंालेल्या या सकाळच्या 
वा्यानें गारठलेल्या या माझ्या िेहाला आपल्या उष्ट्ण श्वासािा द्ववसावा सोिावासा वाटत नाहीं! 
मनोरमावद्वहनीच्या हक्कािी िोरी करतानंा थरथर कापंणा्या पायािंा आधार या शरीराला अपुरता 
असल्यामुळें  या हातािा आधार सोिवत नाहीं! 
 
जयंत : (हात सोिवनू) िूर हो, लीले, िूर हो, मन पापी आहे तसेंि तें अनावरही आहे! अशा स्स्थतींत शुद्ध 
भद्वगनीपे्रमािा लोप िंाल्यावािंून कसा राहील? हा द्वनमुल बंधुपे्रमािा ओर् आहे असें मी माझ्या मनाला 
सागंण्यािा प्रयत्न करीत आहें; पण त्यािी साक्ष अगिीं द्वनराळी पिते आहे! लीले, लीले, िूर हो! माझ्या 
कोंिलेल्या कंठातूंन कसाबसा बाहेर येणारा हा कंद्वपत स्वर ऐकून तरी िूर हो! अद्वविाराच्या अमावास्येंमुळें  
खळबळणा्या हृियसमुद्रातंल्या पे्रमजलाच्या लाटािंा हा धिधिाट तुला ऐकंू येत नाहीं कां? या 
उष्ट्णद्वनश्वासानें–िग्ध होत िाललेल्या द्वववकेाच्या या धुरानें तुिंी कोमल काया करपून जाणार नाहीं का? 
िोरट्या पापस्पशानें रंध्रारंध्रातूंन आंत द्वशरंू पाहणा्या या अस्थानीं आनंिाला बाहेरच्या बाहेर थाबंवनू 
माझ्या शरीराच्या द्वकल्ल्याच्या रक्षणासाठीं प्रद्वतरंध्राजवळ पुलकाचं्या बुरुजावर उठून उभी राद्वहलेली ही 
रोमािंसेना तुला मागें लोटीत नाहीं का? िूर हो, लािके, लीलावद्वत, संमोहानें अधवुट द्वमटलेल्या आपल्या 
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िोळ्यािंी शस्क्त अजून थोिी तरी कायम आहे तोंि द्वववकेािा मागु शोधून काढंू! नाहीं तर एका क्षणातं या 
कसोटीच्या कड्यावरून लटलटणा्या शरीरािा तोल िुकून आपण िोरे्ही पापाच्या समुद्रातं पिंू! 

 
लीला : जयंत, िया करा; हा कठोरपणा एक क्षणभर अवरून धरा! अशा द्वनिुयपणानें आपल्या अनाथ 
भद्वगनीला — पण नको, खोटें कशाला बोलंू? — आपल्या मनोमन साक्षी पत्नीला, या लहानपणाच्या 
लािक्या लीलेला लोटंू नका! आजपयंत िुःखाचं्या आगींत करपणा्या, पुढेंही त्यातंि भाजून द्वनर्णा्या, 
या सुकलेल्या जीवाला एक क्षणभर तरी द्वजव्हाळ्यािा ओलावा द्वमळंू द्या! संसाराच्या अरण्यातं 
भ्रद्वमष्टासारखें भटकणा्या या तापसीला, द्वतच्या एक वळेच्या या हक्काच्या हृियमंद्विरातं, पण आजच्या 
केवळ धमुशाळेंत एक क्षणािा तरी द्ववसावा रे्ऊं द्या! माझ्या पापस्पशानें आपली पद्ववत्र काया भ्रष्ट िंाली तर 
अलोट अश्रूंच्या मंगलस्नानानें द्वतला अशी धुऊन काढीन! 
 
जयंत : नको, नको! लीले, हा अश्रूंिा पूर आवरून धर! िविा रत्नापेंक्षाहंी अमूल्य अशा या अश्रूंिी, अदृश्य 
पे्रमसूत्रातं गुंफलेली ही मोहनमाळ या अभाग्याच्या गळ्यातं कशाला र्ालतेस? हें पापी वैभव परमेश्वराला 
आविणार नाहीं. 
 
लीला : गतसुखाचं्या िेवानंीं आद्वण िालत्या िुःखाच्या िानवानंीं आंतड्याचं्या द्वपळानें आंवळलेल्या मनाच्या 
भेरूनें हृियसागरािें मंथन करून बाहेर काद्वढलेल्या या अश्रुमय रत्नािंी वैजयंती, या माझ्या 
वैकंुठेश्वराखेरीज िुस्या कोणाच्या गळ्यातं र्ालंू? प्राणजीवन, आपणि माझ्या िैवािे िेव, पे्रमािे 
परमेश्वर, भाग्यािे भगवतं, द्ववश्वासािे वैकंुठेश्वर आहा.ं िेवा, आजवर खोल हृियसागरातं िाबून ठेवलेलीं 
हीं पे्रममौस्क्तकें  ज्या मनकवड्या पाणबुड्यानें बाहेर काद्वढलीं त्यालाि तीं द्विलीं नाहींत तर तंू सुद्धा ंमला 
क्षमा करणार नाहींस! (त्याला आझलगन द्यावयास पुढें जाते; तो द्वतिे िोन्ही हात धद्वरतो.) 
 

[कमलाकर येतो.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) वा! – हरवलेल्या वीणेच्या ऐवजीं ही जोिी सापंिली! ठीक! आवाजाच्या धोरणानें 
इकिे आलों तें वाजवीपेक्षा ंफाजील सफळ िंालें ! आता ंतात्यासाहेबाचं्या लाबंलिक कानातं अगिीं खुबीनें 
यािंा आवाज रु्मवायला द्वकती वळे लागणार! आंधळ्या जयंता, मात्र आणखी एक क्षणभर असाि रहा! 
 

[जातो.] 
 
जयंत : परमेश्वरा, सवुहृियसाक्षी परमेश्वरा, क्षणोक्षणीं खित िाललेल्या माझ्या िुबळ्या हृियाला या वेळीं 
मेरुमािंारािंें स्थैयु िेऊन या कसोटीच्या प्रसंगातूंन मला पार पाि! लीले, लीले, लज्जालद्वलते लीले, िूर 
हो! आपल्यावरिी जबाबिारी ओळखून िूर हो! आपल्या प्रत्येक आिाराबद्दल, उच्चाराबद्दल, प्रत्येक 
द्वविाराबद्दल—अगिीं स्वप्नातंल्या स्वप्नातं येणा्या तरळत्या कल्पनेबद्दल सुद्धा ं आपण आपल्या 
समाजाला, िेवी मानवतेला, आपल्या हृियस्थ परमेश्वराला जबाबिार आहों! पापद्वविाराच्या नुसत्या 
्ायेनेंही िूद्वषत िंालेल्या हृियाच्या झसहासनावर द्ववश्वसाम्राज्यािा पद्ववत्र प्रभ ुएक क्षणभर सुद्धा ंद्ववसावंणार 
नाहीं! ती पहा, राक्षसी रुढीशीं द्वजवापाि िंगिून मोठ्या कष्टानें आमच्या समाजातं एकेक पुढतें पाऊल 
टाकणारी िेवी सुधारणा, आमिी मूढवृद्वत्त पाहून द्वखळल्यासारखी जागच्या जागींि थबकून उभी राद्वहली 
आहे! आमच्या उद्धारासाठीं, लोकझनिेला न जुमानता ं स्त्रीपुरुषावंर अमृतािी समवृद्वष्ट करणारी 
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श्रीद्ववद्यािेवी, आमच्या आिरणाकिे पाहून थरथर कापंावयाला लागली आहे! तशीि ती पहा, केवळ 
परमपाद्ववरयाच्या द्विव्यामृतािेंि पान करून अद्वखल मानवकोटीच्या कल्याणसवुस्वासाठीं हृियाच्या मंगल 
ब्रह्माण्िातं भरा्या मारणारी, तुझ्या हृियािें शुद्ध संिेश एकमेकानंा सागंणारी श्रीकद्ववतािेवी – आपली 
आविती कद्ववतािेवी! आपल्या पापद्वनश्वासाचं्या वातावरणातं द्वतिे कोमल पखं करपून द्वशद्वथल होऊन, ती 
गगनिेवता मातींत द्वमसळून मातीमोल होऊन जाईल! आणखी या सवांच्याही वरच्या द्ववश्वातं तरंगणारी 
तेजोमय िेहधाद्वरणी, िेवींिी िेवी श्रीनीद्वतिेवी आमच्याकिे पाहून काळविूंन जाईल! नको, नको, लीले, 
या ईश्वरमय िेवताचं्या शापापासून िूर हो! आपला क्षद्वणक प्रमाि या सवांच्या उज्ज्वल मुखमंिलाला काळें  
फासंल्यावािंून राहणार नाहीं! तो पहा, पूवेकिे मनोमय महन्मंगलानें आपला सवुसाक्षी नेत्र उर्िला आहे! 
आमच्याकिे पाहून तो रागानें द्वकती लाल िंालेला आहे! भद्वगनी, पद्ववत्रपे्रमपूणु भद्वगनी, आपल्या बधूंिा हात 
धर! िल, इहलोकच्या सवु आशा, पे्रमकल्पना, हृियवृद्वत्त या सवांच्या, ईश्वरी महायज्ञातंल्या या उषेच्या 
द्वनमुल वदे्विकें त आहुद्वत िेऊन टाकंू, आद्वण शुद्ध पे्रमानें एकमेकािें हात धरून उष्ट्ण अश्रूंच्या अध्यानें या 
उगवत्या भगवतंाला प्रसन्न करून रे्ऊं! त्यािी करुणा भाकंू! म्हणजे पुढच्या जन्मीं तरी आमच्या अंतिुग्ध 
आशा पुन्हा ंसजीव होतील! प्रीतीच्या साम्राज्यातं जेवढें द्विव्य, मंगल, पद्ववत्र असेल तेवढ्यािाि काय तो 
समावशे होतो! 
 

[िोर्ेंही गुिरे् टेंकून व िोळे द्वमटून सूयासन्मुख होतात. तात्यासाहेब, कमलाकर, मनोरमा व गोकुळ 
येतात.] 

 
तात्यासािेब : काय पहातों हें मी? एकाएकीं वीणा नाहींशी िंाली. द्वतच्या तपासासाठीं र्रभर द्वफरतानंा, 
बागेंत बोलण्यािा आवाज ऐकून इकिे आलों. तो हा अर्द्वटत प्रकार! 
 
मनोरमा : (स्वगत) अगबाई! द्विवसाढवळ्या असा अंधार! एकमेकाचं्या हातातं हात! सूयुनारायणा, तंूि 
साक्षी आहेस रे! 
 
गोकुळ : (स्वगत) स्त्रीद्वशक्षण! स्त्रीस्वातंरय! पुनर्मववाह! घ्या सा्या सुधारणा एकिम! 
 
तात्यासािेब : जयंत, लीले, पुरे िंाला हा फाजीलपणा! (िोरे् िूर सरतात.) फार िागंलें  आरंद्वभलें  आहे हें! 
इष्ट सुधारणेला अशीं अद्वनष्ट फळें येतील असें मला वाटलें  असतें तर द्वतिा रोपटा उगवण्यापूवीि मीं द्वतिा 
बींमोि केला असता! द्वतकिे वीणेिा पत्ता नाहीं, इकिे तुमिा हा रोजगार! तोंि काळें करण्यािी वेळ 
आणलीत अगिीं! 
 
जयंत : मामा, क्षमा करा; अगिीं स्वतःिा द्ववसर पिून तुमिी आज्ञा — 
 
तात्यासािेब : िूक िंाली मािंी. आता ंद्वतिीं फळें मला भोगलींि पाद्वहजेत. जयंत, मी काय म्हणतों तें नीट 
ऐकून रे्. आजपासून लीलेशीं बोलावयािें नाहीं, द्वतच्याकिे पहावयािें सुद्धा ं नाहीं. अगिीं योग्य 
कारणाद्वशवाय आपल्या खोलींतून र्रातं द्वफरकावयािें नाहीं. हें जर कबूल असेल तर याउपर माझ्या र्रातं 
तुला आश्रय द्वमळेल; नाहीं तर िारी द्विशा तुला मोकळ्या आहेत! सुधारणेिा आला तो अनुभव पुरा िंाला! 
जर पाद्विमात्य सुधारणा इष्टि असतील तर त्यािंी पेरणी अगिीं सावकाश व्हावयाला पाद्वहजे. व्यक्तीप्रमाणें 
समाजावरही आनुवदं्वशक संस्कार होत असतात. द्वस्त्रयानंा पुरुषातं द्वमसळण्यािी मनाई करण्यािें कारण 
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व्यद्वभिारभय; आद्वण हािींमासीं द्वखळलेल्या या रूढीिें बीज, िुरून एकमेकाकंिे पाहणा्या स्त्रीपुरुषाचं्या 
मनातं सिैव वागत असल्यामुळें  थोिीशी मोकळीक द्वमळतािं आधीं तेंि िोळ्यापंुढें येऊन उभें राहतें! हा 
संस्कार जाण्याला कालावद्वध पाद्वहजे. 
 
कमलाकर : द्वभन्न पायावंर उभारलेल्या समाजाच्या रूद्वढ एकिम एकमेकावंर लािण्यािा प्रयत्न केला तर 
हेमािपतंी िेवळावर मंगलोरी कौलािें ्प्पर र्ातल्यासारखें द्ववसंगत होईल! 
 

[सुशीला र्ाईनें येते.] 
 
सुशीला : काका, वीणेच्या खोलींत हें पहा तुमच्या नावंािें पत्र सापंिलें . त्यातं ती म्हणते कीं, मी 
वसंतरावाबंरोबर द्वनरू्न गेलें ; मािंा त्याचं्याशीं लग्न करण्यािा द्वनधार िंालेला आहे! लग्न िंाल्यावर आम्ही 
आमिा पत्ता कळवूं; तोपयंत तपास करण्यातं अथु नाहीं! 
 
तात्यासािेब : वसंतरावाबरोबर कारटी गेली ना?  
 
कमलाकर : मग तीं िोर्ें मंुबईसि गेलीं असतील! कारण त्या द्ववलायती वेड्याला द्ववलायतेिे िार 
करावयाला थोिीशी सवि फक्त मंुबईसि द्वमळण्याजोगी आहे. 
 
तात्यासािेब : तुमिा तकु बरोबर आहे. कमलाकर, आताचं्या आता ंजी गािी सापंिेल द्वतनें मंुबईस जाऊन 
बारकाईनें तपास करा. िला, एक क्षणही र्ालवूं नका. जयंत, मीं मर्ाशंीं सादं्वगतलें  त्यािा नीट द्वविार कर. 
लीले, िल पुढें.  
 

[तात्यासाहेब, कमलाकर, लीला, व सुशीला जातात.] 
 
गोकुळ : (स्वगत) बायकानंा पाय फुटण्यािा हा हंगाम द्विसतो! दंु्रमन् गेली, वीणाताई गेली, लीलाताई 
गेल्यासारखीि आहे. आमच्या र्रातंली सुद्धा ंगेली; तेव्हा ंआता ंसुशीलाताईच्या पाळतीवर असलें  पाद्वहजे! 
अजून द्ववद्याधर द्वरकामा आहे! या समवयस्क जोिप्यािंा भरंवसा धरवत नाहीं! मी तर प्रत्यक्ष तात्यासाहेब 
आद्वण स्वयंपाकीण आजीबाई या िुकलीवरही आपली िुरून टेहळणी ठेवणार! 
 

[जातो.] 
 
जयंत : (स्वगत) परमेश्वरा, आमच्या शुद्धत्वािा साक्षी तंू आहेस! मामाचं्या या नसत्या गैरसमाजािें 
द्वनराकरण तुझ्यावािंून िुसरें कोण करणार! 
 
मनोरमा : का ंआता ंउर्िले का िोळे?  
 
जयंत : कोण, तंू का? िुःखावर द्वतरस्कारािा कळस पाद्वहजेि होता! 
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मनोरमा : बद्वर्तलें , र्रच्या बायकोला टाकून द्वतसरीच्या पायावंर लोळण र्ातली म्हणजे िारिौर्ातं अश्शा 
लाथा बसतात! आता ंतरी द्वठकाणावर या! 
 
जयंत : नाद्वगणी, मामाचं्या वाग्बाणानंीं िंालेल्या जखमावंर हें द्ववष कशाला ओततेस?  
 
मनोरमा : अगबाई, अजून हेंि बोलणें! इतकी फद्वजती िंाली तरी अजून लाज नाहीं ना?  
 
जयंत : मनोरमे, जा. माझ्या सहनशीलतेिा अंत पाहंू नकोस. 
 
मनोरमा : अहाहा, वाटतें का काहंीं बोलायला? फार द्विवस ऐकून रे्तलें  हो! आज आपल्याला िागंलें  
राजरोस पकिलें  आहे! 
 
जयंत : मनोरमे, मनोरमे, जा; आपलें  तोंि काळें कर. 
 
मनोरमा : आपलेंि तोंि काळें िंालें  आहे बरें! िला, आता ंकान धरून नेतें आद्वण र्रातं अिकवनू ठेवतें, 
समजला!ं 
 
जयंत : त्या र्रावर अशी लाथ मारून िालता होतों; समजलीस! 
 

[रागानें द्वनरू्न जातो.] 
 
मनोरमा : (रित) िेवा, मेल्या तुिें िोळे फुटले का आहेत?  
 

[कमलाकर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) मनोरमेला र्रातूंन काढावयाला हीि संद्वध आहे! द्वहिा हा राग शातं िंाला नाहीं, 
तोंि आजच्या आज माझ्याबरोबर माहेरीं जाण्यािी कल्पना द्वतच्या िोक्यातं भरवनू द्विली पाद्वहजे! र्रातूंन 
पाऊल टाकलें  कीं पुरी ताबयातं आली. (प्रकट) मनोरमाबाई, उठा, रिंू नका अशा! 
 
मनोरमा : कमलाकर, आज अगिीं अखेर िंाली हो! मला अगिीं लाथेनें तुिद्ववलें ! 
 
मनोरमा : प्रत्यक्ष नाहीं हो! पण र्रावर अश्शी लाथ मारतों म्हणून द्वनरू्न गेले! आता ंर्र म्हणजे मीि नाहीं 
का? शहाण्याला शबिािा मार द्वन मूखाला टोणप्यािा मार! 
 
कमलाकर : अरेरे, सुधारणेिीं सारीं फळें बरें हीं! पण असें रिून काय होणार? िला र्रातं! 
 
मनोरमा : कमलाकर, आता ंमी र्रातं पाऊल सुद्धा ंटाकणार नाहीं! अश्शी द्ववद्वहरीिा रस्ता धरणार! 
 
कमलाकर : तुम्ही आईबापाचं्या इतक्या आवित्या, तुमच्या आईला काय वाटेल?  
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मनोरमा : आईला, बाबानंा, तुम्हीि सागंा सारें आता.ं 
 
कमलाकर : तुमच्या वद्विलानंीं हा प्रकार पाद्वहला असता तर आकाशपाताळ एक करून सोिलें  असतें!  
 
मनोरमा : त्याचं्या हातीं काय आहे द्वबिा्याचं्या?  
 
कमलाकर : काय आहे? मला वाटतें त्यानंीं जयंतावर द्वफयाि ठोकली असती! 
 
मनोरमा : नवराबायकोच्या कज्जातं कायद्यािी कासं धरून काय उपयोग?  
 
कमलाकर : का ंबरें, द्विवाणींत िावा केला तर सरकार उिाणटप्पू नव्याला सक्तीनें त्याचं्या बायकोच्या 
ताबयातं िेतें! 
 
मनोरमा : होय का?ं मग मला पोिवा बाबाकंिे! मािंें म्हणणें ते खास ऐकतील. 
 
कमलाकर : पण मी कसा पोंिद्ववणार? मला आताचं्या गािीनें जावयािें आहे 
 
मनोरमा : मग मी सुद्धा ंआताचं्या गािीनें येतें! हीअश्शी द्वनर्तें! 
 
कमलाकर : वाः! तात्यासाहेबानंा द्वविारलें  पाद्वहजे! असें कसें जाता ंयेईल तुम्हालंा? हा सारा प्रकार प्रथम 
त्यानंीं जयंताला मोकळीक द्विल्यामुळें  जरी िंाला असला तरी ते तुम्हालंा जावयाला परवानगी खास 
िेतील. 
 
मनोरमा : भलतेंि काहंीं तरी! तुम्ही फारि भोळे! अहो, त्यािंी नाहीं का यातं फद्वजती व्हायिी? ते कशाला 
िेतात परवानगी आद्वण मी द्वविारतें तरी कशाला? तेि या सा्या अनथाला कारण! 
 
कमलाकर : पण तुम्हालंा माहेरीं नेऊन पोंिद्ववल्याबद्दल ते माझ्यावर रागावल्याखेरीज कसे राहतील?  
 
मनोरमा : अहो, त्यानंा काहंींि कळवायिें नाहीं यातंलें . मी मुकाट्यानें द्वनर्तें तुमच्याबरोबर म्हणजे िंालें . 
 
कमलाकर : मग मािंी काहंीं हरकत नाहीं; पण मी आता ंपद्वहल्या गािीनें द्विवसा— 
 
मनोरमा : आता ंकाहंीं अििणी काढंू नका! कसेंही करून मला बाबाचं्या र्री नेऊन पोंिवा, नाहीं तर मी 
काहंीं जीव ठेवणार नाहीं! 
 
कमलाकर : बरें असें करंू. मी आताचं्या गािीनें म्हणून र्रातूंन बाहेर पितों आद्वण रात्रीं बरोबर सािेनऊ 
वाजता ंतागंा रे्ऊन आपल्या मागल्या रस्त्यावर उभा राहतों. सािे नवािी तोफ िंाल्याबरोबर तुम्ही र्रातूंन 
द्वनरू्न या म्हणजें िंालें . िालेल असें केलें  तर?  
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मनोरमा : िालेल. कसें तरी करून मला माहेरीं पोंिवा म्हणजे िंालें ! पण कोणाजवळ याबद्दल अगिीं 
िकार — 
 
कमलाकर : वाः! इतका का मी मूखु आहें? िला, तो पहा द्ववद्याधर इकिे येत आहे. ठरल्याप्रमाणें यावयाला 
मात्र िुकंू नका! 
 

[मनोरमा जाते.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) मानी मनोरमे, शवेटी सापंिलीस माझ्या जाळ्यातं! आज रात्रीच्या गािीनें दु्रमनला 
आद्वण मनोरमेला एकमेकींच्या नकळत द्वनरद्वनराळ्या िबयातं बसवनू मनोरमेसह मध्येंि उतरून पितों 
म्हणजे िंालें ! सकाळच्या गािीनें जावयािा बहाणा म्हणजे मनोरमेबद्दल मागें जी ओरि होईल द्वतच्यातं 
मािंें नावं मुळींि द्वनर्णार नाहीं. पण ही पीिा कशाला मध्येंि आली?  
 

[जातो. द्ववद्याधर येतो.] 
 
हवद्याधर : िंालेला प्रकार फार गैर िंाला! खरेंखोटें केल्यावािंून तात्यासाहेबानंीं जयंताला एकिम किक 
शासन केलें ! एकट्याला एका बाजूला नेऊन नीट द्वविारलें  असतें तर फार िागंलें  िंालें  असतें! त्याला 
गाठूंन तसाि थोपवनू धद्वरला पाद्वहजे. नाहीं तर या रागाच्या भरातं तो आत्महत्या करावयािा! जयंत जरी 
उतावळा आद्वण आत्यंद्वतक मनोवृत्तीिा आहे तरी अगिीं खुल्या द्विलािा, नीद्वतमान् आद्वण काटेंतोल सरळ 
िालीिा आहे! त्याच्याकिून रेषामात्र वाकंिें पाऊल पिणार नाहीं अशी मािंी बालंबाल खात्री आहे. 
पद्वरस्स्थतीिा पद्वरणाम अशा माणसावर फारि लौकर होतो. लौकर जाऊन त्याला थाबंद्ववला नाहीं तर 
भलताि प्रकार िंाल्यावािंून राहणार नाहीं. 
 

[जातो.] 
 
प्रवेश सहावा  
 

[र्ाटातंील पुलावर गािी उभी राद्वहली आहे. कमलाकर वमनोरमा एका िबयातं.] 
 
मनोरमा : मेल्या मागंा, एका भोळ्या भाबड्या गाईला अशी एकटी गाठूंन द्वतिा गळा कापतोस? 
परमेश्वरापुढें यािा काय जाब िेशील?  
 
कमलाकर : परमेश्वरासमोर उभें राहण्यािा मािंा मुळींि द्वविार नाहीं! मनोहर मनोरमे, आता ंआरिाओरि 
करण्यातं काय हंशील आहे? र्ाट संपण्यापूवीि मािंा मनोरथ — 
 
मनोरमा : मेल्या, तुिंी जीभ िंिून जावो! आता ंअशी उलट गािीनें जाऊन तुझ्या काळ्या कमािा जगभर 
िागंोरा गाजद्ववतें. 
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कमलाकर : मूखु मनोरमे, तुझ्या र्रातूंन बाहेर पिण्याच्या िोरट्या िालीकिे लक्ष िेऊन मग या 
पोरखेळाच्या गोष्टी सागं! आपण होऊन माझ्यामागें द्वनरू्न आलीस असें मीं सादं्वगतलें  तर तुिंी काय वाट 
होईल? बायकािंी बिनामी करण्यातं आनंि मानणारे आमिे लोक तुझ्या किू सत्यापेक्षा ं माझ्या गोि 
असत्यालाि उिलून धरतील! मग अशा साहसानें द्वनिोषपणावरही पापािा द्वशक्का मारण्यापेक्षा ंपापावरि 
द्वनिोषपणािा मुलामा का ंलावीत नाहींस?  
 
मनोरमा : राक्षसा, तात्यासाहेबमामंजींच्या पायावर लोळण रे्ईन, द्वतकिच्या मनािी खात्री करून िेईन, 
आद्वण तुला त्याचं्याकिून तुझ्या पापािें शासन िेववीन! 
 
कमलाकर : ते काय शासन करणार? फार िंालें  तर त्याचं्या र्रिा आश्रय तुटेल! पण लहानपणाइतकी 
मलाही त्याचं्या आश्रयािी आता ंजरूर नाहीं. पखं फुटलेल्या प्याच्या द्वपलाला र्रट्यािा आधार िेणा्या 
फािंीिी काय परवा? ती फािंी किािली तरी ती मोिून पिण्यापूवीि त्याला िुस्या िंािावर िंेंप टाकता ं
येते. पण काय मी मूखु! उगीि बोलून वेळ र्ालवीत आहें. मानी मनोरमे, द्वजतक्या उतावळेपणानें र्रातूंन 
मािंा हात धरून बाहेर द्वनर्ालीस द्वततक्याि उतावळेपणानें अस्सा तुिंा हात धरून (द्वतिा हात धरावयास 
जातो.) 
 
मनोरमा : पण त्यापेक्षाहंी उतावळेपणानें मी जगाबाहेर द्वनरू्न जातें! िेवा, रे् मला पिरातं! 
 

[िबयातूंन खालीं पुलावर उिी टाकते. पण पुलाच्या तारातंि अिकून मूस्च््ुत पिते.] 
 
कमलाकर : मूखु मनोरमे, गेलीस! प्राणािें मोल िेऊन शील संभाळलेंस! िोन पवुताचं्या द्ववशाल ओंठावंरून 
आद्वण पुलाच्या िंतपंक्तींतून काळाच्या या खोल िरीच्या जबड्यातं गिप िंालीस! अरे, क्षणभर थाबंलेली 
गािी िालू िंाली! काहंी हरकत नाहीं. उद्या ं सकाळीं, र्ारीद्वगधािानंा मनोरमेच्या िगिावंर पिलेल्या 
मासंखंिािंी मेजवानी द्विल्यािें समाधान काहंीं थोिेंथोिकें  नव्हे! 
 

[गािी द्वनरू्न जाते. पििा पितो.] 
 

अंक दुसरा समाप्त 
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अंक हतसरा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[िवाखान्यातंील एक खोली. दु्रमन वळकटीवर बसली आहे. जवळ बाबासाहेब व द्वशपाई उभे आहेत. 
दु्रमननें तोंिावरून पिर रे्तला आहे.] 

 
बाबासािेब : बाई, आता ं शजेारच्या खोलींतल्या रोग्यानंीं अशी खबर द्विली आहे कीं, पहाटेंस तुमच्या 
खोलींत मुलाच्या रिण्यािा आवाज ऐकंू आला! पुढें एक तशाि आवाजािी झककाळी ऐकंू आली आद्वण नंतर 
रिण्यािा आवाज बिं िंाला! बाई, त्यामुळें  िवाखान्यािा अद्वधकारी या नात्यानें मजवर तुमच्या खोलीिी 
िंिती रे्ण्यािा वाईट प्रसंग आला आहे! (द्वशपायासं) हं, पहा रे नीट खोली तपासून. (द्वशपाई खोली 
तपासतात.) बाई, तुम्ही कोण आहा?ं कुठल्या राहणा्या? का?ं बोलत का नाहीं? आज िार द्विवस मी येथें 
नव्हतों, त्यामुळें  मला तुमिी माद्वहती द्वमळाली नाहीं. नाहीं तर प्रत्येक रोग्यािी मी स्वतः वास्तपूस करीत 
असतों! 
 
हशपाई : बाई, जरा द्वब्ान्यावरून उठा! 
 

[दु्रमन एकिम वळकटींतून मृत बालक काढते.] 
 
दु्रमन : िेवा! अखेर हें केलेंस ना! कशाला उठा? बाबासाहेब, हें पहा मािंें पाप आद्वण ही मी! 
 
बाबासािेब : कोण दंु्रमन! राक्षद्वसणी, हें काय केलेंस?  
 
दु्रमन : कोण राक्षसी? मी कशािी राक्षसी? मी या बाळािी आई आहें. 
 
बाबासािेब : पण हें अर्ोर कमु करायला तुिंा हात कसा वहावला! 
 
दु्रमन : तें राक्षसी रूढीला द्वविारा, राक्षसी समाजाला द्वविारा, राक्षसी धमाला, त्या धमानें पावणा्या तुमच्या 
राक्षसी िेवाला द्वविारा! बाबासाहेब, मी प्रत्यक्ष यािी आई —— आई आपखुषीनें पोटच्या गोळ्याच्या मानेला 
नख कसें हो िेईल? मातृपे्रमािी कल्पना करा! आईच्या आंतड्यािंा गळफासं बाळाच्या गळ्याभोंवतीं कसा 
हो बसेल? मी पातकी, पद्वतत आद्वण िुरािारी तर खरीि; पण माझ्या सोनुल्याच्या मानेला नख िेतानंा 
पाण्यानें िबिबलेल्या िोळ्यानंीं त्याला पुरतासा पाद्वहला सुद्धा ंनाहीं हो! पहा, पहा, कोळशाच्या खाणींतून 
द्वनर्ाला म्हणून द्वह्यािी िमक कमी होते का? पहा, अगिीं, द्वित्रासारखा नाहीं का? पण हाय, हाय! एका 
र्टकेपूवी सारख्या िमकणा्या या द्वहरकण्या अगिीं द्वित्राच्या कािेंच्या िोळ्यांसारख्या द्वथजल्या आहेत! 
 
बाबासािेब : अरेरे! दु्रमन, कोणत्या अधमानें — 
 
दु्रमन : नका, नका, त्या कपटी द्ववश्वासर्ातकी राक्षसािें नावं तोंिावाटे उच्चारण्यािा प्रसंग माझ्यावर आणूं 
नका! मी फसलें . बाबासाहेब, पुनर्मववाहाच्या नुसत्या आशनेें मी पापाच्या पकंातं बुिालें ! सुखािा मोह मला 
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आवरला नाहीं. ज्या कामजालातं वृद्ध वयािे, पोक्त द्वविारािे, अनुभवािे, मोठमोठाले महात्मे, तपस्वी, 
तेजस्वी ऋद्वष, प्रत्यक्ष िेविानव सुद्धा ं अिकून पिले त्यातूंन माझ्यासारखी अबला कशी सुटेल? 
वार्झसहानंा गुरफटून टाकणारें जाळें  एखाद्या बालमृगीला कसें तोद्विता ंयेईल!  
 
बाबासािेब : पोरवय, भोंवताली सुखािी सृद्वष्ट, स्वतःच्या सुखािी पूण ु द्वनराशा, आद्वण मानवी स्वभावािा 
कमकुवतपणा, अशा पद्वरस्स्थतींत अिि द्ववधवेिें पाऊल वाकंिें पिलें  तर त्यातं द्वतला िोष कसा द्यावा? 
पण दु्रमन, तंू तुिंें संकट कोणाला सादं्वगतलें  असतेंस तर — 
 
दु्रमन : कोणाला सागंणार! संकटातं सापंिलेल्या, द्वनस्सहाय, फसलेल्या द्ववधवेिें िुख कोण ऐकून रे्णार! 
सुखावलेल्या मनुष्ट्याला िुःखीकष्टी माणसाच्या अंतःकरणािी जाणीव कोठून होणार! शास्त्रीमंिळींच्या 
आरिाओरिीिा पोकळ नगारा वाजत असता ं द्ववधवेच्या आंतड्याचं्या तारािंा करुणारव कोणाला ऐंकू 
येणार? अनाथ गाय िुकून पाय र्सरून पापाच्या द्विखलातं रुतली तर द्वतच्या भोंवतीं गुप्त कृष्ट्णकमाच्या 
काद्वळमेनें काळविंलेल्या कावळ्यािंी कावकाव मात्र सुरू होते. द्वतच्या िीन िशिेा मोठ्या मनानें द्वविार 
करून, द्वतच्या पापाकिे मनुष्ट्यस्वभावाच्या जाद्वणवनेें पाहून उिार बुद्धीनें द्वतच्यावर आपल्या पंखािंी ्ाया 
पसरणारा राजहंस कुठं तरी आढळेल का? मनुष्ट्याला परिुःखािी कल्पना आत्मिुःखासारखी होत असती, 
तर आज, पापाच्या पिद्याआि िंाकंलेल्या माझ्या या ्बकड्याला, धुक्याआि िंाकंलेल्या या िदं्राला, 
कृष्ट्णमेर्ाच्या आि लोपलेल्या या माझ्या सूयुनारायणाला मीं नाहींसा केला असता का? समाजझनिेच्या 
भीतीनें हृियाच्या झिधड्या िंाल्या नसत्या तर माझ्या लािक्याला या हृियातं सुद्धा ंलपवनू ठेवला असता! 
पण िहंूकिून कोंिमारा िंाल्यामुळें  केवळ झपज्यातं सापंिलेल्या वाद्वर्णीच्या कू्ररपणानें मीं या पोटच्या 
गोळ्यािा र्ासं रे्तला! बाळा, जा! िेवाच्या पायाजंवळ जाऊन त्यािी करुणा भाक. तो िीनािंा ियाळू, 
अनाथािंा नाथ, पद्वततािंा द्वपता, पाप्यािंा पाद्वठराखा, पातक्यािंाही पालनहार, अगिीं अधमाधमािंा सुद्धा ं
आधार, तुझ्या केद्ववलवाण्या तोंिाकिे पाहून तुिंी करुणेिी झककाळी ऐकून द्रवले, आद्वण तुझ्या या पातकी 
भाबंावल्या आईलाही लवकरि पायाजंवळ आणील. 
 
बाबासािेब : अरेरे! द्वधक्कार असो अशा या धमाला, अशा समाजाला आद्वण अशा रूढीला! भतूिया हाि 
सा्या धमांिा धमु. भतूियेला थारा िेत नाहीं, पद्वततािंें समाधान करीत नाहीं, िुःद्वखतािंें िुःख जाणीत 
नाहीं तो धमु कशािा? द्ववकारवश मनुष्ट्याच्या अंगीं जुलमाच्या टाकीिे र्ाव र्ालून असाध्य िेवकळा 
आणण्याच्या नसत्या नािीं पिून मानवी मनोवृत्तींना राक्षसी रूप मात्र िेण्यापेक्षा ंमध्यम िजािा मनुष्ट्यपणाि 
राद्वखलेला काय वाईट? संसारािा गािा मोिून पिल्यावर परलोकािा पिा एकिम गाठंण्यासाठीं 
द्ववधवेला वैराग्यािे द्ववमान द्वमळालें  तर सवोत्तम, यातं शकंाि नाहीं. पण त्याला लोकोत्तर द्वववेकपाशािी 
बळकटी पाद्वहजे. अिि, द्ववकारवश, अद्वविारी, अिूरदृद्वष्ट, सुखासक्त झकवा पोरवयाच्या सा्याि द्ववधवांना 
अशा धोक्यातं र्ातलें  तर त्यािंा सवुस्वीं नाश होण्यािेंि फार भय! तेव्हा ं त्याचं्यासाठीं पुनर्मववाहािी 
पाऊलवाटि पिायला हवी. दु्रमन, त्यापेक्षा ं तुिंा पुनर्मववाह िंाला असता तर द्वकती िागंलें  िंालें  असतें! 
लोकलज्जेला िुकद्ववण्यासाठीं या अर्ोर साहसातं पितानंा उलट तंू कायद्याच्या कैिींत मात्र सापंिलीस! 
 
दु्रमन : बाबासाहेब, मी तुमिी धमािी कन्या आहें. मािंें रक्षण करा आणखी सरकारच्या ताविींत िेऊन 
मािें जगापुढें झधिविे काढंू नका. वणव्यातं होरपळणा्या हद्वरणीवर अश्रूंिी वृद्वष्ट करा. बाबासाहेब, मािंें 
रक्षण करा, या संकटातूंन वािंवा, मी भाबंाहून गेलें  आहें. 
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बाबासािेब : ऊठ, दु्रमन, ऊठ – मी मनुष्ट्य आहें. मला अंतःकरण आहे. परमेश्वरा! अनाथ प्राण्याच्या 
रक्षणासाठीं एवढें असत्यािरण कद्वरतों यािी क्षमा कर. (द्वशपायासं) अरे, या मुलािी व्यवस्था लावा आद्वण 
कोणाजवळ याबद्दल बोलंू नका. 
 
हशपाई : ्े! ्े! रावसाहेब, आम्ही का पाढंरपेश ेआहों? का ब्राह्मण आहों? आमिा द्विल अगिीं फाटून 
गेला! मूल द्वजवतं उपजलें  पण थोड्या वेळानें आटोपलें  असें सागंूं म्हणजे िंालें . 

 
बाबासािेब : दु्रमन, मी सवु व्यवस्था नीट कद्वरतो. तंू र्ाबरंू नकोस. आताचं्या गािीनेंि मला पािंसहा 
द्विवसाकंद्वरता ंपरगावंीं जावें लागणार आहे. तोपयंत तंू हुषारीनें रहा. िला रे.  
 

[जातात.] 
 
दु्रमन : (मुलाच्या पे्रताकिे पाहून) बाळ! काय रे तुझ्या जन्मािी कथा ही! लािक्या, पुन्हा ंजन्म रे्ण्यािा 
तुझ्यावर प्रसंग आला तर िेवाजवळ हट्ट रे्ऊन बसै आद्वण एखाद्या हलक्या जातींत जन्म रे्! म्हणजे 
शास्त्रािी कोरिी बिबि, उंिपणािा नीि अद्वभमान, यािंा त्रास िुकून तुला शुद्ध, सरळ, भाबड्या 
मनुष्ट्याच्या पे्रमािा तरी अनुभव द्वमळेल. [मनोरमा येते.] कोण मनोरमाबाई? िेवा, असा हात धुऊन का ं रे 
मागें लागला आहेस सारखा?  
 
मनोरमा : दु्रमनबाई र्ाबरंू नका. तुमिी िशा पाहून माझ्या द्वजवािें पाणी पाणी िंालें  आहे. तेव्हा ंतुम्हालंा 
त्रास मी कशी िेईन? वडे्यावाकंड्या प्रसंगातं अिलेल्या बाईबापिीच्या पुरुषजात कुटाळक्या करील; पण 
आम्हा ंबायकािंें तसें नाहीं! दु्रमनताई, असला प्रसंग पाहून एखाद्या मेल्या धोंड्यािें सुद्धा ंपाणी होईल! मग 
बायकािंें मन कसें द्ववरर्ळणार नाहीं? िेवा रे िेवा, या नािलेल्या गाईवर कायरे ही वेळ आणलीस?  
 
दु्रमन : मनोरमाबाई, पुढच्या प्रसंगाच्या कल्पनेनेंि माझ्या काळजानें ठाव सोिला आहे! बायकानंींि 
बायकािंा कि रे्तला पाद्वहजे! तुम्ही नाहीं ना मािंा र्ात करणार?  
 
मनोरमा : सख्ख्या बद्वहणीप्रमाणें माझ्यावर भरंवसा ठेवनू असा! आम्हा ंबायकानंा असले प्रकार पाहायला 
द्वमळत नाहींत म्हणूनि हीं धमािीं ढोंगें िालतात. यापेक्षा ं तुमच्यासारख्यानंीं पुन्हा ं लग्नें केलेलीं काय 
वाईट? बरें पण तें राहंू द्या तूतु! तुम्ही येथें कशा आलां?  
 
दु्रमन : कशी आलें? मनोरमाबाई, ज्या मेल्यानें मला पुनर्मववाहािी आशा लावनू पापमागाला लावलें  त्यानेंि 
आलेला हा प्रसंग टाळण्यासाठीं आद्वण पुनर्मववाह लावण्यासाठी मला र्रातूंन बाहेर पिायिी बुद्वद्ध द्विली. 
आपल्याबरोबर नेण्यािें आद्वमष िाखवनू मेल्या मागंानें द्ववश्वासर्ात करून, मला एकटीलाि गािींत बसवनू 
द्विली आद्वण आपण तोंि काळें करून द्वनरू्न गेला. अखेर गािींति माझ्या पापािी र्टका भरत आल्यामुळें  
नाइलाजानें मी या र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यातं आलें ! पुढिा सारा प्रकार तुम्हालंा द्विसतोि आहे. पण 
तुम्ही येथें कशा आला?ं  
 
मनोरमा : अशाि फसगतीनें! द्वतकिच्यावंर रागावनू मी जीव द्यायला द्वनर्ालें  तों अशाि एका राक्षसानें मला 
माहेरीं पोंिद्ववण्यािें कबलू केलें ; रागाच्या भरातं मी तशीि कोणाला न कळत त्याच्याबरोबर द्वनर्ालें ; पण 
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गािी र्ाटातं आल्यावर त्या मेल्यािी पापवासना माझ्या लक्षातं आली आद्वण पाद्वतव्रत्यािें रक्षण करण्यासाठीं 
मीं एकिम पुलावरून खालीं उिी टाद्वकली! 
 
दु्रमन : उिी टाद्वकली! अहाहा! मनोरमाबाई, धन्य तुमिी! बरें पुढें?  
 
मनोरमा : पुढें मी पुलावरून खालीं न पिता ंपुलाच्या तारातंि अिकून राद्वहलें . थोड्या वळेानें कामावरिे 
लोक येऊन त्यानंीं मला या िवाखान्यातं टाद्वकलें . पण इथें पहातों तों बाबासाहेबमामंजी! आज िार द्विवस 
ते इथें नव्हते म्हणून वळे द्वनभावली; पण आता ंकसें होणार?  
 
दु्रमन : त्यािी नका तुम्ही काळजी करंू! ते आज पुन्हा ं बाहेरगावंीं जाणार! त्यािंी बिली िंाल्यािें 
ठरल्यासारखें आहे! तेव्हा ं ते फारसे पुन्हा ं इथें रहाणार नाहींत. द्वततक्या वळेातं तुम्ही साफ ब्या होऊन 
आपल्या माहेरीं जाल! पण हो, तुम्हालंा फसद्ववणारा कोण हें नाहीं सादं्वगतलें  तुम्हीं! कोणत्या राक्षसानें — 
 
मनोरमा : कमलाकरानें! 
 
दु्रमन : कमलाकरानें! अरे मागंा! मनोरमाबाई, त्यानेंि मािंा आणखी माझ्या बाळािा असा गळा कापला 
हो! मनोरमाबाई, आता ंमािंा संताप अनावर िंाला आहे! माझ्या अब्रिूी मला मुळींि िाि वाटत नाहीं. अशी 
मी जातें आद्वण त्या मागंािी कसाबकरणी सा्या जगाला कळद्ववतें! तुमच्या नावंावरिा नसता कलंक तरी 
उिून जाईल! 
 
मनोरमा : पण त्यािें सारें कृत्य लोकाचं्या नजरेस आणल्याखेरीज मी द्वजवतं आहें असें त्याला कळंू िेऊं 
नका, नाहीं तर तो मेला मागं माझ्या नावंाच्या नसत्या कंड्या द्वपकवीत बसेल! 
 

[द्वशपाई येऊन मूल उिलतात.] 
 
दु्रमन : हाय! बाळा, हेंि तुिंें शवेटिें िशनु! िेवा, माझ्या बालराजाला 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[वसंत व वीणा. िुवास िहा रे्ऊन प्रवशे कद्वरतो.] 
 
दुवास : िहा आणला आहे साहेब! 
 
वसंत : अगिीं झहिु! िुवास, कोणत्या वळेीं काय आणावयािें हें तुम्हालंा अजून कळत नाहीं ना! अगिीं झहिु 
आहा.ं द्ववलायतेंतले खाणावळवाले द्वकती हुषार असतात! िुवास, हा मािंा आतािंा पोषाख िहा द्वपण्यािा 
नाहीं. 
 
दुवास : मग कोणत्या वेळिा आहे, साहेब! 
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वसंत : हा कॉफी द्वपण्याच्या वळेिा आहे! द्ववलायतेंत या पोषाखाकिे फार लक्ष द्यावें लागतें! िहा द्वपण्यािा 
पोषाख द्वनराळा, कॉफीिा द्वनराळा, द्वविी ओढण्यािा द्वनराळा. अहो, काहंीं द्विवसानंीं तर जाभंई िेण्यािा 
पोषाख द्वनराळा आद्वण झशक िेण्यािा पोषाख द्वनराळा, इतकी सुधारणा होईल द्वतकिे! जा; कॉफी आणा. 
 

[तो जातो.] 
 
वीर्ा : अहाहा! इतकी सुधारणा आहे ना द्वतकिे! नाहीं तर आमिा समाज! 
 
वसंत : आमिा समाज! द्व्ः! झहिु, अगिीं झहिु! वीणे, या अजागळ समाजातं तंू द्वकती उत्कृष्ट मनोधैयु 
िाखद्ववलें  आहेस! माझ्याबरोबर पळून येऊन तंू प्रीद्वतद्वववाहाच्या सुधारणेिी साक्षात् द्ववजयपताकाि िंाली 
आहेस! 
 
वीर्ा : द्वप्रया, दु्रमनताई र्रातूंन द्वनरू्न गेली एवढ्यावरून बाबानंीं काय गहजब केला हो! बाबा सुद्धा ं
अगिींि झहिु, नाहीं? ज्या ििेच्या नुसत्या सहवासाला ते भीत होते द्वतिा आता ं स्वतःि अनुभव रे्त 
असतील! 
 
वसंत : वीणे, द्ववलायती सुधारणेिी खरी झकमत तुला कळली. प्रणयािें रहस्य तंूि ताद्विलेंस! अशा हजारों 
तरुण मुली जेव्हा ंपे्रमासाठीं भिाभि पळत सुटतील तेव्हािं आम्ही इंग्रजी द्वशकल्यािें िीज होईल! 
 
वीर्ा : अहाहा! सा्या कुमाद्वरकािंीं लग्नें अशीं िोरून, आद्वण सा्या द्ववधवािंीं लग्नें राजरोस होताहेत असा 
सोन्यािा द्विवस आमच्या अज्ञानी समाजातं कधीं तरी उगवले काय?  
 
वसंत : लािके, खात्रीनें उगवले! तुझ्यासारख्या िेवी र्रोर्र पळंू लागून मनोधैयु िाखवू ंलागल्या तर काय 
नाहीं होणार? लवकरि असा द्विवस उगवले कीं, िंािून सा्या कुमाद्वरका विभाबंरोबर पळून जाऊं 
लागल्यामुळें  उपवर मुलींिे बाप बेद्वफकीर होतील आद्वण म्हाता्या आजींिा पुनर्मववाह जमद्ववण्यासाठीं त्यािें 
नातू वरशोधनाच्या द्वफद्वकरींत पितील! 
 
वीर्ा : त्या वळेीं पुढच्या द्वपढीला आजच्या द्ववधवांिी कल्पना होण्याकद्वरता ं प्रिशनुातूंन द्ववधवािंीं द्वित्रें 
ठेवावीं लागतील आद्वण पोरीच्या लग्नाबद्दल काळजी करीत असलेल्या नटीसूत्रधारािंा संवाि असंभवनीय 
ठरेल! 
 
वसंत : अज्ञानानें र्ोरत पिलेल्या समाजािे िोळे कधीं उर्ितील ते उर्िोत! अजून आमच्या बायकािंें 
लाजणें सुद्धा ंपुरें िंालें  नाहीं! 
 
वीर्ा : हें काहंीं खोटें नाहीं! आमिी आई आता ं पोक्त िंाली, पण अजून बाबानंा लाजते! कधीं त्याचं्या 
गळ्यातं हात र्ालते का त्यािंें मोकळ्या मनानें िुंबन रे्ऊन आम्हा ंपोरींना धिा र्ालून िेते; नावं नाहीं! 
द्ववलायतेंत असें नसेल, नाहीं?  
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वसंत : ्ट्, द्वतकिे बायका परक्यािंी सुद्धा ंिुबंनें रे्तात! उगीि सुधारणा िंाली आहे इतकी? फुकट नाहीं 
राज्य करीत ते आमच्यावर! नाहीं तर तुिंी आई! अजून लाजतात ना? झहिु, अगिीं झहिु! गिाळ! 
 
वीर्ा : आईवरून आठवण िंाली. द्वप्रया, आता ंलग्नािा द्वविार कधीं करायिा?  
 
वसंत : करायिा खरा? मला सुद्धा ं तुिंा असा अपुता सहवास असह् वाटतो. पण, सध्या ंपैशािी टंिाई 
पिली आहे, त्या द्वववंिनेंत मी आहें! वद्वकली करीन तर उर्िकीस यावें लागतें; उर्िकीस यावें म्हटलें  तर 
तुिंा द्ववयोग होणार. 
 
वीर्ा : तो कसा? मी मुळींि बाबािंें ऐकणार नाहीं?  
 
वसंत : नाहीं खरी; पण कायिा त्याचं्या बाजूला आहे ना? कायद्यानें तंू अजून अज्ञान ठरशील. काय करावें 
हेंि कळत नाहीं. 
 

[मथुरा येते.] 
 
मथुरा : (स्वगत) तें द्ववद्वित्र जोिपें कधीं पाहीनासें िंालें  आहे! (पाहून, प्रकट) हा मेल्यानंों, या तर 
वीणाताई आद्वण हे वसंतराव! 
 
वसंत : कोण ही – अगिीं झहिु! विी द्विल्यावािंून कशी आंत आलीस? द्ववलायतेंत या आगळी — 
 
वीर्ा : थाबंा, असे द्वतच्यावर रागावू ं नका! अहो, ही आपल्या गोकुळिी मथुरा. मथुराताई, तुम्ही इकिे 
कुणीकिे? आमच्यासारखाि काहंीं प्रकार िंाला आहे का?  
 
मथुरा : नाहीं, नाहीं; तुमच्या अगिींि उलट – तुम्ही बापाच्या र्रून नव्याकिे पळून आला ं आद्वण 
नव्याच्या र्रून बापाकिे पळून आलें  आहें. 
 
वसंत : अस्सें; हे िुवास तुमिे विील एकूण! 
 
मथुरा : तर काय! बाबाचं्या शादं्वतसिनाबद्दल मी रोज सागंत नव्हतें तुम्हालंा? मला माहीत नव्हतें, तुम्हीि 
आमच्या खाणावळींत आहा ंम्हणून! आज िार द्विवस बाबा तुमच्या गोष्टी सागंतात, म्हणून म्हटलें  पहावें तरी 
असें कोण आहे तें! पण तुमिी बाबानंा ताकीि, कीं कोणाला आंत सोिंू नका म्हणून. आज अखेर त्यािंा 
िोळा िुकवनू आलें  आंत आद्वण पाहतें तों तुम्ही! 
 
वसंत : आम्ही येथें गुप्तपणानें राद्वहलों आहोंत म्हणून आंत येऊं िेत नाहीं. 
 
वीर्ा : आता ंतुम्ही तरी कोणाजवळ बोलंू नका! नाहीं तर, आम्हालंा आणखी िुसरा गावं पहावा लागेल. 
 
मथुरा : मी कशाला बोलतें! तुम्ही खाणावळ सोिून गेला ंतर बाबािंें नुकसान नाहीं का?  
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वीर्ा : आद्वण र्रीं गेल्यावर गोकुळाजवळ सुद्धा ंबोलंू नका! 
 
मथुरा : त्याचं्याजवळ बोलायला मी र्रीं जातें आहें कशाला! मािंा अिला आहे आता ं खेटर सासरीं 
जायला — 
 

[हातातं एक पत्र रे्ऊन िुवास येतो.] 
 
दुवास : अस्सें काय? पाहतों कशी जात नाहींस ती! अग कारटे, इतकी मस्त िंालीस काय?  
 
मथुरा : इतकं रागवायला काय िंालें  बाबा?  
 
दुवास : हें बद्वर्तलेंस तुझ्या नव्याकिून आलेलें  पत्र! त्यािा असा नेहमीं पाणउतारा करतेस नाहीं? 
नव्यावर तुिंा तोरा! कारटे, आमच्या र्राण्यातं असा प्रकार कोणीं केला नाहीं! 
 
वसंत : (स्वगत) खाणावळ काढणा्या बहाद्दरािें र्राणें मोठें तर खरेंि! 
 
मथुरा : अहो बाबा, खोटें तें सारें! त्यानंा काय, काहंी तरी भरकटलें  िंालें ! 
 
दुवास : काहंीं तरी भरकटलें  काय? थोरामोठ्याचं्या सह्ा आहेत पत्रावर! काय म्हणे, त्यानंीं मािें हाल 
केले! मला खरें वाटलें  सारें! पण खरा प्रकार द्वनराळाि! िल, आताचं्या आता ंआपल्या नव्याच्या र्रीं जा, 
त्याचं्या पाया ंपि, त्याचं्यापुढें नाक र्ासं आद्वण तेथें रहा! 
 
वसंत : अहो िुवास, हा जुलूम काय कामािा! मथुराबाईंिी खुषी नसेल — 
 
दुवास : माफ करा, साहेब, या बाबतींत मािंें मला िागंलें  कळतें आहे. 
 
मथुरा : अहो बाबा, असें बोलंू नका, ते द्ववलायतेला जाऊन आले आहेत — 
 
दुवास : द्ववलायतेिा काय येथें संबंध! मला एवढें कळतें, बायकोनें नव्याच्या आज्ञेंत रहावें, त्याच्या लाथा 
खाव्या, वाटेल तें करावें, पण त्याच्या बाहेर जाता ं कामा नये. नव्याला मुठींत ठेवावयािा तो 
गोिीगुलाबीनें. गद्वरबाच्या अंगीं गद्वरबीि पाद्वहजे. 
 
वसंत : अहो, ‘यत्र नायुस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र िेवताः!’ 
 
दुवास : िेवता रमतात पण िेव उपाशीं मरतात. िल, पोरी, कर तयारी, ऊठ. 
 
वसंत : झहिु, अगिीं झहिु! या झहिु लोकाचं्या अंगातं झहिुपणा कसा अगिीं द्वखळून राद्वहला आहे! अहो 
िुवास, बापािी मुलीवर द्वकती सत्ता असते ठाऊक आहे का?  
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दुवास : मी आहें खंबीर त्यािा द्वविार करायला! आम्हा ंगद्वरबानंा हे द्ववलायती द्वविार नकोत! म्हणे झहिंूत 
झहिुपणा द्वखळला आहे! नाहीं तर काय द्ववलायती थेर द्वशरणार? िल, अजून उभीि?  
 
मधुरा : पण बाबा, मी एवढ्या ह्ानें र्रातूंन द्वनर्ालें  आणखी आता ंअशी नाक मुठींत धरून गेलें  तर लोक 
काय म्हणतील?  
 
दुवास : लोक तारीफ कद्वरतील तुिंी आद्वण मािंी सुद्धा!ं तेंि तुला जि वाटतें आहे! पण बायकोच्या 
जातीला इतका ताठा पाद्वहजे कशाला? िल. 
 
वीर्ा : मथुराबाई, द्वतकिे आमच्याबद्दल बोलणार नाहीं ना?  
 

[तीं जाऊं लागतात.] 
 
मथुरा : नाहीं, मुळींि बोलायिी नाहीं. तुम्ही द्वबनर्ोर रहा! 
 

[िुवास व मथुरा जातात.] 
 
वसंत : अरेरे, अगिीं झहिु द्वजकिे द्वतकिे! आणखी हजार वष े झहिुस्थानातं सुधारणा होत नाहीं! िल 
लािके, आपणही हा तमाशा पाहंू. 
 

[जातात. पििा पितो.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[भतूमहाल. दु्रमन व कमलाकर] 
 
कमलाकर : दु्रमन, हें वेि िोक्यातूंन काढून टाक! नीट िूरवर पहा. 
 
दु्रमन : मला आता ंकाहंीं सुद्धा ंपरवा नाहीं; मी रागानें अगिीं आंधळी िंालें  आहें — 
 
कमलाकर : हें मात्र खरें; नाहींतर िुस्यािंा फसून माझ्या जाळ्यातं सापंिली नसतीस. दु्रमन, मािंा सूि 
रे्ण्यािी कल्पना सोिून िे! 
 
दु्रमन : कशाला, िुस्या भोळ्याभाबड्या पोरींिे गळे कापायला? अशी जाऊन सा्या जगातं तुझ्या नावंािा 
िागंोरा द्वपटतें! तुिंी प्रद्वतष्ठा मातीला द्वमळद्ववतें! तुला मरेपयंत कैिेंत कोंिून तुझ्या पापािें पुरें पुरें प्रायद्वित्त 
तुला िेतें! 
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कमलाकर : मूखु पोरी, येथें आल्याबरोबर जर तंू प्रथम माझ्या दृष्टीस पिली नसतीस तर मात्र किाद्वित् हें 
सारें िंालें  असतें; पण तिजोिीच्या गोि गोष्टींनीं फसून तंू पुन्हा ं येथें आलीस! आता ं तंू मला कैिेंत 
र्ालण्याऐवजीं मीं मात्र तुला कैि केलें  आहे! दु्रमन, आता ंमरेपयंत तंू माझ्या ताबयातं आहेस! 
 
दु्रमन : मेल्या राक्षसा, द्वकती पापें करशील अशीं? तुझ्या पापािंा पवुत उंि होता ंहोता ंअखेर तुझ्यावरि 
कोसळून पिले! कर, हवा तसा मािंा ्ळ कर; पण मािंा प्राण जाईपयंत मी तुझ्या नावंानें ओरित 
राहणार! 
 
कमलाकर : वा, अशानें तुिंी अब्र ूफारि वाढेल! 
 
दु्रमन : मािंी नाहीं तर नाहीं – जी अब्र ूमूळिी खोटी द्वतिी कशाला परवा करंू? पण द्वबिा्या मनोरमेवर 
आलेला खोटा कलंक तरी िूर करीन! 
 
कमलाकर : काय? मनोरमेिी हकीगत तुला ठाऊक आहे?  
 
दु्रमन : हो, हो! द्वतनें स्वतःि मला हें सारें सादं्वगतलें ; आद्वण म्हणूनि खवळून मी येथें आलें . 
 
कमलाकर : अस्सं! – तर मग तंू मनोरमेिें कल्याण करणार! दु्रमन, फळाला टोंिणा्या प्याला 
अद्वविारानें िगि माद्वरला तर त्यानें प्याला तर काहंीं होत नाहींि, पण फळ मात्र उगीि तुटून पितें आद्वण 
एखािे वळेीं िगि उलटून आपलाि नाश होतो. किाद्वित् तुिंी मला िया आली असती, पण आता ं
मनोरमेिा बिंोबस्त करून — 
 
दु्रमन : मेल्या, त्यािंा कसला बिंोबस्त करणार? ती द्वबिारी माऊली केव्हािं जग सोिून गेली. तंूि द्वतला 
मारलीस! 
 
कमलाकर : ती आपल्या हेक्यानें मेली! 
 
दु्रमन : आणखी मािंें बाळ—द्वकती गोद्वजरवाणें आद्वण द्वकती संुिर होतें! मेल्या, त्याला िागंल्या मागाला 
लावीन, त्यािी जोपासना करीन, असें गोि बोलून मला कशी भरुळ पािलीस; पण राक्षसा, शवेटीं तुझ्या 
कपटामुळें  माझ्या हातानें मला त्यािी मान मुरगळावी लागली! 
 
कमलाकर : (हंसत) वा, स्वगाच्या मागापेक्षा ं आणखी कोणता िागंला मागु काढावयािा! आपल्या 
धािसाला शोभण्याजोगा ्ावा खरा! इतरानंा आयुष्ट्य द्वकती तरी वष े कंठीत बसावें लागतें! पण त्या 
झहमतवान् बहाद्दरानें क्षणमात्रातं आयुष्ट्याच्या एका टोंकावरून िुस्या टोंकावर उिी टाकली! द्वनधड्या 
्ातीिा खरा! जगता वािंता तर बापाला सुद्धा ंबाप न म्हणता! 
 
दु्रमन : मेल्या, आणखी हें द्ववष कशाला ओततोस? तुला िया माया काहंींि का नाहीं? त्या पोरािा जीव 
रे्ऊन तुिंी तृस्प्त िंाली नाहीं म्हणून आता ंमािंा जीव घ्यायला पाहतोस! 
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कमलाकार : मुळींि नाहीं! तुिंा जीव रे्ण्यािें काय कारण? मनोरमा, तंू, यासंारख्या माणसािंा मी फार 
भकेुला आहें. 
 
दु्रमन : राक्षसासारखा! 
 
कमलाकर : अगिीं बरोबर! आपल्या ्बकिीला पेटींत कोंिून द्वफरणा्या राक्षसासारखा मी सुद्धा ंतुला या 
र्रातं कोंिून ठेवनू तुझ्या सौंियािी — 
 
दु्रमन : मेल्या, तुिंी जीभ िंिून जावो? कल्पान्तापयंत रौरवनरकातं कुजत पिशील! यमिूत तुझ्यावर 
आगीिी वृद्वष्ट करतील! तुझ्या पापानें भरलेल्या शरीरािे तुकिे तुकिे — 
 
कमलाकर : दु्रमन, वाफेिी शस्क्त मोठी असली म्हणून तोंिाच्या वाफेनें काय होणार? या द्वशक्षा भयंकर 
असतील; पण त्याचं्या वणनुानें काय होणार? या माझ्या अटीप्रमाणें राहण्याला तंू तयार नाहींस?  
 
दु्रमन : िंिाळा, तुिें शबि सुद्धा ंऐकायला नकोत! 
 
कमलाकर : तर मग अन्नपाण्यावािंून या र्रातं कोंिून पिावें लागेल आद्वण शवेटीं कुरयाच्या मोतीनें मरावें 
लागेल! 
 
दु्रमन : येथें अशी ओरिून तुिंें पाप सा्या जगाला सागेंन! 
 
कमलाकर : तुझ्या ओरिण्यानें काय होणार? या र्राच्या भतुाटकीबद्दल लोकातं बोलवा आहे, ती तुझ्या 
आरिाओरिीनें दृढ होईल. कोण तुझ्याकिे लक्ष िेणार! द्वततक्यातूंन वळे आलीि तर िािंीच्या द्वकिीनें 
कोणाच्या तोंिाला कुलूप बसणार नाहीं? सोनेरी सलामानें कोण खूष होणार नाहीं?  
 
दु्रमन : मेल्या, मनुष्ट्यानंीं मािंी हाकं ऐकली नाहीं तर द्वनिान िेव कोणाच्या तरी मुखीं उभा राहील! सवु 
मनुष्ट्यानंा द्वनमाण करणारा तो परमेश्वर तर तुझ्या िािंीसोन्याला भाळणार नाहीं ना?  
 
कमलाकर : परमेश्वर! दु्रमन, परमेश्वरानें मनुष्ट्य द्वनमाण केला नाहीं; मनुष्ट्यानंींि परमेश्वर द्वनमाण केला 
आहे. कमी शक्तीच्या पण जास्त बुद्धीच्या धूतांनीं, आपल्यापेक्षा ंजास्त शक्तीच्या पण अज्ञान लोकापंासून 
त्रास होऊं नये म्हणून त्यानंा द्वबिकद्ववण्यासाठीं ईश्वर हें एक बुजगावणें करून ठेवलें  आहे! मला ईश्वरािी 
मुळींि भीद्वत वाटत नाहीं! 
 
दु्रमन : तर काय, मािंाही तंू जीव रे्णार! 
 
कमलाकर : अलबत्! भोंवतालीं पसरलेल्या द्ववश्वािा मध्य पाहणारा स्वतःि असतो! तंू जर माझ्या अब्रवूर 
उठंू लागलीस तर तुलाही मनोरमेच्या मागोमाग पाठवायला काय हरकत आहे? पहा, नीट द्वविार कर! 
आज थोिेसें तरी अन्न ठेद्ववलें  आहे; पण उद्यापंासून तेंही द्वमळणार नाहीं! असें कुरयाच्या मोतीनें मरावें 
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लागेल! नाहीं तर मी सागेंन तेथें िूरिेशीं रहावयाला तयार हो! उद्या ंयाि वळेीं झकवा रात्रीं येईन तोपयंत 
आपला कायम द्वविार करू ठेव! 
 

[िार बिं करून बाहेरून कुलूप लावतो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश चवथा 
 

[तात्यासाहेबािंें र्र. तोंि िंाकूंन रे्तलेले काहंीं िरोिेखोर] 
 
पहिला दरोडेखोर : तात्यासाहेबाचं्या र्रातं हे िोन िार र्ोटाळे िंाले नसते तर कमलाकारािा हा बेत 
यापूवींि पार पिला असता. सुशीलेला र्रातूंन पळवनू द्वतला भ्रष्ट करण्यासाठीं कमलाकर अगिीं फारि 
उतावीळ िंाले आहेत! (वरून एक िोर सुटतो.) हा पहा, कमलाकरानें िोर तर सोिलाि! पण आता ंपुढें 
कोण होणार?  
 
दुसरा : कमलाकर आल्याखेरीज वर िढून जाणें धोक्यािें आहे! आंतला प्रकार काय आहे हें नीट समजलें  
पाद्वहजे. र्रातं कोणी जागें असलें  तर पंिाईत व्हावयािी! 
 
हतसरा : पंिाईत कशािी त्यातं? सुशीलेच्या तोंिातं एखािा बोळा कोंबला आद्वण हातपाय िागंले बाधूंन 
टाद्वकले कीं द्वतिी धिपि बिं िंालीि! द्वतला फुलासारखी उिलून नेऊं! त्यातूंन िुसरें कोणी आलेंि तर 
त्यािाही समािार घ्यायला द्वकतीसा वेळ लागणार?  
 

[कमलाकर येतो.] 
 
कमलाकर : हं, लागा आता ंकामाला! अगिीं वळे र्ालवूं नका! िोन द्विवस र्रातं सारख्या भानगिी होत 
असल्यामुळें  सुशीलेनें आपल्या खोलीला आंतून किी लावनू रे्तली आहे! म्हणून द्वतस्या मजल्यावरून 
द्वतच्या द्वखिकीच्या बाजूनें हा िोर सोिावा लागला! आता ंएकानें िोरानें वर िढून खोलीिी किी काढावी 
आद्वण बाकीच्यानंीं र्रातूंन वर जाऊन खोलींत द्वशरावें! 
 
दुसरा दरोडेखोर : पण वर कोण िढून जाणार? आपली ्ाती होत नाहीं!  
 
हतसरा दरोडेखोर : हट् नामिा, हा पहा मी जातों! िला तुम्ही आंतून! 
 

[िोरानें िढून जातो.] 
 
कमलाकर : शाबास, अगिीं आवाज करंू नकोस! किी अगिीं सावकाश काढ. िला आता ं बाकीिे 
माझ्याबरोबर आंत! द्वकती िंटपट आद्वण द्वबनबोभाट काम कराल म्हणता!ं याि िारानें परत यायिें. (िोर 
हालवनू) िोर ओढून रे्! हं, िला आता!ं अगिीं द्वभऊं नका! 
 

[ते सवु आंत द्वशरतात. शजेारच्या द्वखिकींतून द्ववद्याधर तोंि काद्वढतो.] 
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हवद्याधर : (स्वगत) काहंीं तरी र्ोंटाळा िालला आहे खास! आता ं येथें कुजबुजणें ऐकंू आलें . हा काहंीं 
िंोंपेंतला भास नाहीं! काहंीं का असेना आपण सावध असावें हें ठीक; अथवा तसेंही नको! तात्यासाहेब वगैरे 
मंिळींना जागें करावें हेंि श्रेयस्कर! अशा द्ववलक्षण प्रसंगीं एकटेंि राहणें धोक्यािें आहे! किाद्वित् सारें 
लिािं आपल्यावर यावयािें! हळूि सवु मंिळींना जमवनू आणावें हेंि उत्तम. 
 

[जातो; इकिून सुशीलेला बाधंलेली अशी रे्ऊन िरोिेखोर येतात.] 
 
पहिला दरोडेखोर : िला, िला, लवकर िला! वळे र्ालवू ं नका! सुशीला भीतीनें अगिीं बेशुद्ध िंाली 
आहे. 
 
दुसरा दरोडेखोर : मािें हातपाय लटपट कापूं लागले आहेत! 
 
हतसरा दरोडेखोर : द्वभतोस का ंअसा? हा पाद्वहलास सोटा? िला लौकर. 
 

[द्ववद्याधर, तात्यासाहेब वगैरे मंिळी द्वखिकीजवळ येतात. द्ववद्याधर द्वखिकींतून उिी टाकून बाहेर येतो.] 
 
हवद्याधर : कोण आहे? हरामखोरानों, थाबंा एकिम तेथेंि! 
 
तात्या॰ : हं, हं, द्ववद्याधर, एकिम पुढें जाऊं नका! 
 

[बाहेर येतात. मागाहून कमलाकर, गोकुळ वगैरे येतात.] 
 
दुसरा दरोडेखोर : अरे बापरे, पळा पळा, टाका द्वतला! 
 
हवद्याधर : द्वतला? कोण आहे ती? गोकुळ, धावंा, द्विवा आणा लौकर! 
 

(गोकुळ जातो; द्ववद्याधर िरोिेखोरावंर िालून जातो. त्यािंी िंटापट होते.) 
 
हवद्याधर : सोिा, सोिा द्वतला; नाहीं तर प्राणाला मुकाल! 
 

[सुशीलेला सोिद्ववतो; गोकुळ द्विवा आणतो; िरोिेखोर पळंू लागतात.] 
 
हतसरा दरोडेखोर : पण आधीं तुिंी व्यवस्था कद्वरतों! 
 

[द्ववद्याधराला सोटा मारतो.] 
 
हवद्याधर : (पिता ंपिता)ं तात्यासाहेब, पहा कोण आहे ती?  
 
तात्या॰ : (पाहून) कोण? द्ववद्याधर, सुशीलाबाई ही?  
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हवद्याधर : अहाहा! परमेश्वरा, धन्य आहेस तं! तात्यासाहेब, िला लौकर, त्या हरामखोरानंा पकिंू! नाहीं 
तर ते द्वनसटून जातील! 
 
गोकुळ : मला वाटतें जाऊं द्यावें त्यानंा! किाद्वित्— 
 
हवद्याधर : नाहीं हो – िला लौकर! 
 
तात्या॰ : नका, नका. द्ववद्याधर, तुम्हालंा जबर लागलें  आहे. तुम्ही येथें सुशीलेला संभाळा! आम्ही जातों 
त्या हरामखोराचं्या मागें! 
 

[द्ववद्याधर व सुशीलेखेरीज सवु जातात.] 
 
हवद्याधर : (सुशीलेला सावध करून) उठा, सुशीलाबाई, परमेश्वरानें तुमिें संकट नाहींसें केलें  आहे! िला. 
 

[द्वतला उठवू ंलागतो. सुशीला एकिम उभी रहाते.] 
 
सुशीला : नका, नका, द्ववद्याधर, तुमच्या हातािंा मला स्पश ुसुद्धा ंकरंू नका! मी िागंली सावध आहें! व्हा 
िूर! 
 
हवद्याधर : काय? अजून मी िूर होऊं? सुशीले, त्या िािंाळाचं्या हातातूंन ज्या हातानें तुला सोिद्ववलें  त्या 
हातािंा स्पश ुनको म्हणतेस? त्या हातापेक्षा ंहा हात अद्वधक पापी आहे काय?  
 
सुशीला : त्या हातािंें पाप अज्ञात तरी आहे! पण या हातािंें पाप मला िागंलें  माहीत िंालें  आहे! 
 
हवद्याधर : वा! िागंली कृतज्ञता ही! तुमच्यासाठीं आपले प्राणही संकटातं र्ालणाराला या कठोर शबिांिें 
बक्षीस! 
 
सुशीला : तसा प्रसंग आला तर तुमच्या प्राणासाठीं मी मािेंही प्राण आनंिानें िेईन! पण प्राणाचं्या 
मोबिल्यातं माझ्या पाद्वतव्रत्यािी अपेक्षा कद्वरता?ं भलत्या बद्वक्षसाच्या मागणीनें तुमिा हा परोपकार नुसता 
स्वाथी द्विसून येत आहे! 
 
हवद्याधर : काय? प्राणाचं्या मोलानें केलेला हा परोपकार स्वाथी?  
 
सुशीला : हो, हो! िुष्ट पाश्वुभमूीवर संुिर द्वित्र सुद्धा ं भेसूरि द्विसतें! तुमिी मागिी वतुणूक आजच्या 
परोपकारािी झकमत कविीमोल ठरद्ववते! हा द्वनव्वळ स्वाथु आहे! 
 
हवद्याधर : सुशीले, िदं्राच्या शुभ्र झबबावर एकि कलंक त्यािी शोभा वाढद्ववतो; त्याप्रमाणें मािंा त्या वळेिा 
एकि अपराध इतर द्वनष्ट्कलंक वतुनामुळें  िागंलाि का ंबरें वाटंू नये?  
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सुशीला : तुमिा मागिा अपराध शुभ्र झबबावरिा कलंक नाहीं, पण आतािंा परोपकार मात्र काळ्याकुट्ट 
मेर्पटलावरिा द्ववजेिा भयानक िकिकाट आहे. तुमिें काळेंकुट्ट अंतःकरण मात्र त्यानें िागंलें  द्विसून 
येतें! पण हें बोलत बसण्यािी ही वळे नाहीं. या आजच्या उपकाराबद्दल योग्य रीतीनें उतराई होण्यासाठीं, 
तुमच्या पापवृत्तीिी तुम्हासं क्षमा करण्याबद्दल मी िेवािी द्ववनवणी करीन! परमेश्वर तुमिें मन शुद्ध करो! 
नको, मला तुमिें साह् आता ंनको आहे. जातें मी. 
 

[जाते.] 
 
हवद्याधर : (स्वगत) शाबास! सुशीले, शाबास! अशा प्रसंगीं सुद्धा ंआपल्या कतुव्याला तंू द्ववसरत नाहींस! 
माझ्या साहसाला तंू स्वाथु म्हणालीस! पण अशा अमोल बद्वक्षसािी हक्कािी आशा असल्यावर यापेक्षाही 
भयंकर साहस कोण करणार नाहीं? (जयंत येतो.) कोण, जयंत! बाकीिी मंिळी कुठें आहे?  
 
जयंत : द्ववद्याधर, माझ्यासारखा िुिैवी मीि. सवु मंिळींिी गिबि ऐकून मी जागा िंालों आद्वण त्या िोरािंा 
तपास करण्यासाठीं, मंिळींच्या मागोमाग धावंत गेलों! पण तेथेंही त्या जगझनिकानें आपला िाव साधला! 
 
हवद्याधर : कोणीं?  
 
जयंत : मािंी खात्रीिी समजूत आहे कीं, कमलाकरानें! मला यायला थोिासा वळे िंालेला पाहून त्यानें 
संशयाच्या स्वरानें तात्यासाहेबानंा द्वविारलें  कीं, सवु मंिळी तर इथेंि द्विसतात, मग तो िोर आधीं कोणीं 
सोिला असावा? आद्वण इतकें  बोलून त्या सापानें आपली द्ववषारी नजर माझ्याकिे द्वफरद्ववली? हलक्या 
कानाचं्या तात्यासाहेबानंाही — 
 
हवद्याधर : तसाि संशय आला काय?  
 
जयंत : पण त्यानंी तो बोलून िाखद्ववला नाहीं. रागाच्या स्वरानें मला तात्यासाहेबानंीं मागेंि रहायला 
सादं्वगतलें  हें काय थोिें िंालें? द्ववद्याधर, या कमलाकरानें माझ्याबद्दल मामािंें मन अगिीं गढूळ केलें  आहे? 
करंू का एकिा ंमामािंी िागंली कानउर्ािणी?  
 
हवद्याधर : ्े, ्े, कानउर्ािणीिी ही वेळ नव्हे! हलक्या कानािंा मनुष्ट्य एकिा ंएक बाजूनें वाहवू ंलागला 
म्हणजे िुस्या बाजूकिे त्यािी दृद्वष्ट शुद्ध भावािी रहात नाहीं. काळ हाि अशा प्रसंगीं खरा प्रकार 
कळद्ववतो! आज तुमिें द्वनकरािें बोलणें त्यानंा ढोंगािें वाटेल! 
 
जयंत : तर काय या झनिकािे वाग्बाण असेि सहन करीत बसावें?  
 
हवद्याधर : त्याला उपायि नाहीं! आपण खवळून आपल्या झनिेिें उत्तर िेऊं लागलों तर रागानें द्वनर्ालेल्या 
आपल्या शबिावंर जग द्ववश्वास तर ठेवीत नाहींि; पण त्यािंा फायिा त्या झनिकाला मात्र द्वमळतो. आपल्या 
रागाच्या एका शबिावर झनिकाला शभंर शबिािंी इमारत उभारता ंयेते. रागाच्या भरातं आपल्याला आपल्या 
वतुनातंल्या बारीकसारीक गोष्टींिें समथुन करण्यािें भान रहात नाहीं; आद्वण किाद्वित् राद्वहलेंि तरी अनेक 
बाबतींिें एका वेळींि केलेलें  समथुन लोकानंा हजरजबाबीपणािें आद्वण कािंबरीसारखें वाटतें! उलट 



 

अनुक्रम 

झनिक त्या त्या गोष्टींना योग्य वळेींि आपल्या मनािा रंग लावीत असतो आद्वण त्याच्या शातंवृत्तीमुळें  
लोकािंा त्या नजरबिंीवर भरंवसाही बसतो. 
 
जयंत : पण लोकानंीं अशा बातम्यािंी िौकशी का ंकरंू नये?  
 
हवद्याधर : जो तो आपल्या भानगिींत िंग] असल्यामुळें  िुस्यािी इतकी िौकशी कोण करीत बसतो? 
तमासगीर जग केवळ ठळक गोष्टींकिे िालता ंिालता ंपहात असतें. आपणि संशयाला जागा न िेणें हा 
एकि सुरद्वक्षत माग ुआहे! 
 
जयंत : अरेरे, तुमच्या या सा्या किू सत्यािा मला अक्षरशः अनुभव येत आहे! लीलेच्या बातमीनें माझ्या 
िुलौद्वककािा पाया र्ातला, मनोरमेनें काळें  करून त्यावर इमारत उभारली; आद्वण आता ं ही सुशीलेिी 
बाबत त्यावर कळस िढद्ववणार! 
 
हवद्याधर : जयंत, लीलेच्या तुमच्या बाबतींत लोकानंीं तुमिा संशय का ं रे्ऊं नये? अशा बाबतींत शुद्ध 
प्रकारावंर सुद्धा ंलोक हेतूिी स्थापना कद्वरतात. मनोरमेबद्दलच्या तुमच्या द्वतरस्कारानें या अफवलेा िुजोरा 
द्वमळतो! काहंीं कारण द्विसत नसतानंा तुम्हालंा मनोरमेिा द्वतटकारा आला तर लोकानंा तो खरा कसा 
वाटेल?  
 
जयंत : द्ववद्याधर, त्या द्वतटका्यािें कारण लोकापंुढें िवाठ्यावर मािंावें कसें? आद्वण लोकानंा तें खरें 
वाटावें कसें? द्ववद्याधर, लहानपणापासून स्त्रीबद्दलिे मीं एक मनोरथािें संुिर द्वित्र काढून ठेद्ववलें  होतें! मी 
मनोवृत्तीिा गुलाम असल्यामुळें  म्हणा, झकवा पे्रमसाम्राज्यािीं काल्पद्वनक वणुनें वािल्यामुळें  म्हणा, माझ्या 
कल्पनेंतील मािंी भावी स्त्री एखाद्या कािंबरींतल्या नाद्वयकेसारखी होती! पण मनोरमेच्या एका क्षणाच्या 
अनुभवानें त्या संुिर द्वित्रािे तुकिे तुकिे केले! द्वतिें पद्वहलेंि बोलणें माझ्या मनाला द्ववषासारखें वाटून 
मला द्वतिा वीट आला! तें बोलणें कशा प्रकारिें होतें तें स्त्रीपुरुषाचं्या रहस्याच्या द्वकल्ल्यातं आहे! 
 
हवद्याधर : अरेरे! तुमच्यासारख्या आत्यंद्वतक वृत्तीच्या माणसावर मनोभगंािा असा भयंकर पद्वरणाम व्हावा हें 
साहद्वजक आहे! पण जयंत, लोकमयािेसाठीं तरी तुम्हीं तुमिा द्वतटकारा िंाकूंन ठेवला पाद्वहजे होता! 
 
जयंत : द्ववद्याधर, आंत एक, बाहेर एक असा लपंिाव मला मुळींि साधत नाहीं! एक वळे जो मनोभगं िंाला 
तो िंाला! पुढें मनोरमेच्या अफाट बोलण्यामुळें  मािंा द्वतरस्कार प्रद्वतक्षणीं वाढत जाऊन द्वतच्या सौंियािीही 
उत्तरोत्तर मला द्वकळस येऊं लागली! द्ववद्याधर, क्षमा करा! तुम्हालंा मी विील भाऊ समजून मोकळ्या 
मनानें बोलतों. संसार म्हणजे स्त्रीसुखावर उभारायिा; आद्वण स्त्रीसुख म्हणजे केवळ पशुवृद्वत्त नव्हे! 
लहानपणापासून उराशीं बाळगलेली काव्यमय कल्पना ऐन फलप्राप्तीच्या वेळीं अशी समूळ नाश 
पावल्यामुळें  मी संसारद्ववषयीं अगिीं उिास िंालों! वाटेल तशा तोंिाळ स्त्रीला वागवनू रे्ण्यािी साधुवृद्वत्त 
माझ्यातं नाहीं हें मािंें मलाि कळतें आहे! आद्वण या र्टकेला तर त्यािी इतकी ओकारी आली आहे कीं, 
उद्याचं्या उद्या ंमी िेशत्याग करणार! नको हा लोकापवाि आता!ं 
 
हवद्याधर : ्े, ्े, असें काहंीं अद्वविारानें करंू नका! लोकापवाि आपोआप द्वनवळेपयंत त्याला धैयानें पाठ 
द्विलीि पाद्वहजे! तुम्हीं द्वनरू्न गेलातं त तुमच्या झनिकानंा िागंलेंि फावले! 
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जयंत : द्वनिान या र्रातं राहणें तर शक्यि नाहीं! 
 
हवद्याधर : ठीक आहे! उद्या ंपरवा ंिुसरीकिे कुठें तरी जागा पहा! पण एक िम असे त्रागा करून लोकाचं्या 
संशयाला जागा करून िेऊं नका! र्र सुद्धा एकिम सोिंू नका! मला मात्र उद्याचं्या उद्या ंया र्रािा आश्रय 
सोद्विला पाद्वहजे. र्रातं एकामागून एक र्ोटाळे िालत असतानंा माझ्यासारख्या द्वत्हाइतानें इथें राहणें 
कोणालाि द्वहतकर व्हायिें नाहीं. मला कमलाकराने जागा पाहून िेण्यािें विन मागेंि द्विलें  आहे! 
 
जयंत : तुम्ही सुद्धा ंजाणार तर! मग मी एकटा या सापाच्या — 
 
हवद्याधर : जयंत, तुम्ही हा उतावळा स्वभाव हळूहळू सोिीत िला! तोि तुमिा नाश करतो! 
 
जयंत : आणखी काय नाश करणार आता!ं एकवार द्वबिा्या लीलेिी भेट रे्ऊन द्वतिें शवेटिें समाधान 
कद्वरतों आद्वण या शहरािा कायमिा द्वनरोप रे्तों! पण िला, आपल्याला या बाबतीबद्दल बोलतानंा कोणीं 
ऐकलें  तर आणखी तुमिी बेअब्र ूव्हावयािी! 
 
हवद्याधर : शाबास! अशीि सावधद्वगरी प्रत्येक बाबतींत ठेवा म्हणजे िंालें . िला. 
 
प्रवेश पाचंवा 
 

[भतूमहाल. कमलाकर प्रवेश कद्वरतो.] 
 
कमलाकर : अहाहा! या वषाकालीन संध्यासमयािी द्वकती भीषण रमणीय शोभा ही! गगनमाग ुिालण्याच्या 
श्रमानें उरीं फुटल्यामुळें  सूयानें रक्तािी गुळणी टाकून नुकताि प्राण सोद्विला आहे; रक्तानें भरलेल्या या 
त्याच्या मृत्युशय्येवर हा सोसाट्यािा वारा ढगािा शणेगोळा द्वफरवीत आहे! इकिे मरता ं मरता ं सूयानें 
मारलेल्या हृियभेिक भाल्यानंीं िंालेली इंद्रधनुष्ट्यािी जखम अजून पुरतीशी भरून आली नाहीं म्हणून हे 
कृष्ट्णमेर् थोिे अश्रु गाळीत आहेत. िद्वक्षणेकिे एकटाि िमकणारा हा अगस्तीिा तारा मृतशय्येजवळच्या 
िद्वक्षणमुखी समईिी साक्ष पटवीत आहे! आद्वण द्वभजण्याच्या भीतीनें र्रट्याकंिे धावंणारे हे पक्षी द्वमत्राच्या 
स्मशानयाते्रनंतर स्नान करून ओलेत्यानें त्या द्विव्यािें िशनु रे्ऊन र्रोर्र जात आहेत असें वाटतें! रात्रीं 
माजणा्या पापाच्या द्विखलािी हा पायाखालिा द्विखल प्रस्तावनाि करीत आहे! अशा वळेीं मनुष्ट्यािी 
स्वभावद्वसद्ध पापवासना अनावर होऊन बाहेर येऊं पाहते यातं नवल तें काय? वाहवा, िंालें ! द्विवसािी 
तोंिद्वमळवणी कद्वरतानंा तात्पुरती आणलेली लज्जेिी लाली नाहींशी करून रात्रीनें आपलें  खरें कृष्ट्णस्वरूप 
िाखवावयास सुरुवात केली आहे! अंधार! भयाण अंधार! या भयाण पाश्वुभमूीवर भयानक मृत्यिूें उग्र 
द्वित्रि खेळावयास पाद्वहजे! या प्रसंगीं या भतूमहालाजवळ द्वफरकण्यािी साक्षात् भतुािंी सुद्धा ं्ाती होणार 
नाहीं! द्वबिारी दु्रमन आंत भयानें अगिीं मेल्यापेक्षा ंमेली होऊन गेली असेल! िला, आता ंआंत जावें म्हणजे 
मृत्यचू्या द्वित्राबद्दल मािंी कल्पना थोिी तरी खरी िंालेली पहावयाला द्वमळेल! पण हा िोरकंिील काढून 
मग िरवाजा उर्िावा! खवळलेल्या वाद्वर्णीच्या झपज्यातं एकिम उिी र्ालून उपयोगी नाहीं! 

 
[िोरकंिील काढून त्याच्या प्रकाशातं िरवाजािें कुलूप काद्वढतो व िार उर्ितो. तोंि िरवाजातं टागंलेलें  
दु्रमनिें पे्रत दृष्टीस पितें. कमलाकर िारातूंन त्यावर सारखा प्रकाश पािून पाहतो.] 
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कमलाकर : (मोठ्यानें हंसून स्वगत) वाहवा! माझ्या लािकीनें मािंी कल्पना अक्षरशः खरी केली 
म्हणावयािी! दु्रमन, अखेर अशा रीतीनें मेलीस ना! द्वकती संुिर आद्वण भयानक द्वित्र हें! या भयानक 
सौंियाला आझलगन िेण्यासाठीं हे बाहू कसें पुढें धावं रे्तात! पण द्वहच्या पे्रताच्या आणखी जवळ गेलों तर 
द्वबनवारशी गालाचं्या िुबंनािा मोह आवरणार नाहीं; आद्वण इतक्यातंि अशा रीतीनें मृत्यशूीं तोंिओळख 
करून घ्यावयािी मािंी तयारी नाहीं! पण असें िूर राहून काय उपयोग! पुढच्या तजद्ववजीिा द्वविार केलाि 
पाद्वहजे! (द्वतच्या तोंिाजवळ द्विवा नेतो.) िेह्यावर द्वकती भयंकर द्वनराशा पसरली ही! हं, समजलों! 
जन्मभर सारखा ज्यािा ध्यास केला तो परमेश्वर खरोखरीि नाहीं, अशी मरणानंतर खात्री िंाल्यामुळें  ही 
आत्म्यािी अंतकाळािी द्वनराशा तर पे्रतावर पसरली नसेल ना? बोल, दु्रमन, बोल, खरोखरीि ईश्वर नाहीं 
ना? बोल, या भेसूर तोंिानें, काळ्या पिलेल्या, पर्थथर िंालेल्या द्वजभेनें नास्स्तकपणािा एक तरी शबि 
बोल! का तुझ्या सौियािा अनािर कद्वरतों म्हणून रागावलीस? खरेंि दु्रमन, गळफासंामुळे साकंळलेल्या 
रक्तानें हे एक वेळिे गुलाबी गाल असे काळे पिले नसते तर त्याचं्या िुंबनािा सन्मान मीं खात्रीनें केला 
असता! पण हें काय? या तारवटलेल्या िोळ्याकंिे मािंी दृद्वष्ट सारखी का ंबरें लागत आहे? बोल दु्रमन, या 
द्वथजलेल्या िोळ्याचं्या कािंातूंन, मरतानंा तुझ्या मस्तकातं द्वभनलेली कृतान्ताच्या कू्ररतेिीं द्वित्रें िाखवनू 
मला काहंीं अमानुष द्वविार द्वशकद्ववणार आहेस का? अहाहा! असें असेल तर हा पहा सारखा तुझ्या 
िोळ्याकंिे टक लावनू पाहतों! (काहंी वेळ तटस्थ उभा राहतो.) आहे िोळ्यातं राक्षसी जािू आहे खास! हें 
पहा, भयंकर द्वविारानंीं माझ्या िोक्यातं थैमान िालद्ववलें  आहे! बस्स, ठरलें , असेंि करणार! या लाकंिी 
पे्रतािे तुकिे तुकिे करून आद्वण हा तोंिािा पििा न ओळखता ं येण्याजोगा द्व्न्नद्ववस्च््न्न करून पेटींत 
भरतो! ती पेटी तात्यासाहेबाचं्या र्रीं मागल्या बागेंतल्या द्ववद्वहरीजवळ ठेवद्ववतों. लीलेिी शवेटिी भेट 
रे्ण्यासाठीं धिपिणा्या जयंताला गफलतीनें उद्या ंरात्रीं त्याि वळेीं नेमका तेथें आणतों आद्वण िेतों जाऊन 
सरकारी द्वशपायानंा विी, म्हणजे िंालें ! लीलेच्या नावंािें खोटें पत्र जयंताला िेण्यासाठीं गोकुळिी योजना 
केली म्हणजे र्ोटाळ्याला तोटा नाहीं. मनोरमेिी िबयातं राद्वहलेली ही पेटी कोणाला पत्ता लागूं नये म्हणून 
येथें आद्वणली, द्वतिाि या कामीं उपयोग करावा आद्वण भरतीला द्वतिे काहंीं िाद्वगने टाकाव ेम्हणजे भरपूर 
पुरावा िंाला! याद्वशवाय जयंताच्या बायकोबद्दलच्या द्वतटका्यािीही हवी द्वततकी मित होईल. मनोरमा 
मेली हेंही कोणाला ठाऊक नाहीं आद्वण दु्रमन मेली हेंही कोणाला ठाऊक नाहीं. त्यामुळें  हा ं हा ं म्हणता ं
जयंतानें मनोरमेला माद्वरली याबद्दल सवांिी खात्री होईल! आता ंया पे्रतािे तुकिे मनोरमेच्या पेटींत भरले, 
कीं िंालें  काम! द्ववद्याधरावर वार करणारा तो पद्माकरािा िरविेखोर, अगिीं उरफाट्या काळजािा आहे, 
त्यािा ही पेटी नेण्यातं िागंलाि उपयोग होईल! आज ही व्यवस्था करून उद्यािं जयंताला लीलेच्या 
नावंािें एक पत्र पोंिद्ववतों. या जगातं मूखुपणािे मासले असे द्ववलक्षण र्िून येतात कीं, आपल्याला 
पायापासून उभारणी करीत बसण्यािें कारणि नाहीं! आपोआप र्ित जाणा्या गोष्टींच्या पद्वरणामािा ओर् 
आपल्या द्वहताकिे वळद्ववला म्हणजे िंालें ! िल दु्रमन, तुझ्या मूखुपणािा मी कसा फायिा रे्तों पहा? पण हें 
तुझ्या हातातं काय? पत्र कशािें बुवा हें (वािून पाहतो.) वा! मनोरमेिी आद्वण आपली सारी हकीकत 
द्वलद्वहली आहे यातं! शाबास! दु्रमन, ही तुिंी सावधद्वगरी अशी जगाच्या दृष्टीआि लपवनू टाद्वकतों! 
 

[पत्र पैशाच्या पाद्वकटातं ठेद्ववतों. िार आंतून लावनू रे्तो.] 
 

[पििा पितो.] 
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प्रवेश सिावा  
 

[द्ववद्याधर व गोकुळ बोलत येतात] 
 
गोकुळ : हें पहा प्रत्यक्ष बाबासाहेबािंें पत्र! यातं त्यानंीं लीलाताई आद्वण सुशीलाताई यानंा मनास वाटल्यास 
खुशाल पुनर्मववाह करण्यािी स्पष्ट परवानगी द्विलेली आहे. द्ववद्याधर, एका यःकद्वित् बालद्ववधवनेें आपलें  
पोर माद्वरलें  हें पाहून बाबासाहेबासंारख्या पोक्त मनुष्ट्यानें आपलें  मत बिलावें ही केवढी नामोशीिी गोष्ट 
आहे! 
 
हवद्याधर : मग यातं गैर काय िंालें? असा हृियद्रावक िेखावा पाहून कोणािें मन बिलणार नाहीं?  
 
गोकुळ : असें म्हणण्यातं काहंीं अथु नाहीं! अहो, पूवीच्या ऋषींनीं असा प्रकार पाद्वहला असता तर त्यानंीं 
आपलें  मत बिललें  असतें का?  
 
हवद्याधर : त्यािंें मत उलट दृढ िंालें  असतें! 
 
गोकुळ : हं, तेंि मी म्हणतों — 
 
हवद्याधर : नाहीं, तुम्ही भलतेंि म्हणत आहा!ं गोकुळ, पूवीिे ऋद्वष खरोखरीि पुनलुग्नाला संमद्वत िेऊन 
गेले आहेत. आपल्या ऋद्वषप्रणीत आयुधमानें द्ववधवानंा अशी आिकाठी मुळींि ठेवलेली नव्हती. त्याचं्या 
तेजोमय उिारतेवर ही सारी रूढीिी राखंुिी जमली आहे. अशा राक्षसी रूढीला मान िेणें म्हणजे जुन्या 
मतािंा अस्थानीं अद्वभमान केल्यासारखें होईल. 
 
गोकुळ : वा! रूढीला मान द्यावयािा नाहीं तर काय एखाद्या िविाल माणसाच्या लहरीला मान द्यावयािा? 
सुधारणा म्हणजे साहेबी िार करण्यािा परवाना! द्वशकलेल्या पण बहकलेल्या माणसाच्या मोकाट कल्पनेिी 
लहर! रूढी समाजािा जीव आहे! 
 
हवद्याधर : ्ेः ्ेः, मी तर उलट म्हणतों कीं, रूद्वढ म्हणजे समाजािा द्वनजीवपणा आहे! पद्वरस्स्थती 
बिलली, कीं समाजबधंनातं सुधारणा ही िंालीि पाद्वहजे. मनुष्ट्याला पूणतु्वािा पिा गाठंण्यासाठीं नेहमीं 
पुढें िाल करीति गेलें  पाद्वहजे. सवुतोंपरी रूढीच्या बंधनानंीं िालणारा – िालणारा कसला जखिलेला – 
समाज मृतवति समजला पाद्वहजे. 
 
गोकुळ : ्ेः ्ेः ्ेः! आम्हालंा कोणत्याही सुधारणेिी गरज नाहीं. मी तर आजकालच्या एकापेक्षा ंपूवींच्या 
पूज्यािी झकमत जास्त समजतों. सुधारणा करण्यािा आव र्ालणें म्हणजे पूवुजानंा मूखु म्हणण्यापलीकिे 
काहंीं नाहीं. 
 
हवद्याधर : प्रगसनशील पूवुजानंा मूखु म्हणण्याइतकें  पातक िुसरें कोणतेंि नाहीं. 
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गोकुळ : िंालें  तर; मग त्यानंीं पािून द्विलेल्या प्रर्ाताला नावंें ठेवणें म्हणजे त्यानंा मूखु म्हणण्यासारखेंि 
नाहीं का?  
 
हवद्याधर : मुळींि नाहीं. त्यािें ते प्रर्ात त्याचं्या काळाला अनुरूप होते; पण आपण त्याचं्यापुढें जावयाला 
नको का? प्रद्वतक्षणीं पुढें पाऊन टाकीत आल्यामुळेंि आमच्या पूवुजानंा भटक्या राहणीला सोिून, सुस्स्थर 
समाजािी स्थापना कद्वरता आली ना? त्यानंा पूवुज नव्हते का? गोकुळ, अशा सुधारणाद्वप्रय पूवुजािंें खरें 
अनुकरण त्याचं्याप्रमाणें सारखी पुढें िाल करीत गेल्यानें होणार, कीं ठराद्ववक आद्वण अयोग्य रूढींना शेंकिों 
वषें द्वमठी मारून बसल्यानें होणार?  
 
गोकुळ : हें म्हणणें द्विसावयाला सयुस्क्तक आहे; पण यािें खंिण सहज करता ंयेईल. कालि मीं “झहिुधमु 
आद्वण सुधारणा” हें पुस्तक वािंलें ; त्यातं स्पष्ट म्हटलें  आहे कीं—मला आता ंआठवत नाहीं; आद्वण तें म्हणणें 
इथें द्वततकें  लागू पण होणार नाहीं. द्वशवाय, आपण वािाच्या मुख्य मुद्द्यापासून बरेि र्सरलों आंहों! मूळ 
बोलणें कशावरून द्वनर्ालें  बरें? तुम्हालंा आठवतें का?  
 
हवद्याधर : बाबासाहेबावंरून. 
 
गोकुळ : हो खरेंि; आता ंआठवलें  सारें; काय बरें केलें  त्यानंीं?  
 
हवद्याधर : तात्यासाहेबानंा पत्र पाठद्ववलें– 
 
गोकुळ : खरेंि कीं हो; आद्वण हें पत्र सुद्धा ं माझ्या हातातं, तरी द्ववसर पिला त्यािा! बाकी हें 
द्ववसरभोळेपणामुळें  नाहीं िंालें ! मी आठवीत होतों िोन्ही गोष्टी एकिम! त्या पुस्तकातंले म्हणणें आद्वण 
आपल्या वािािा द्ववषय! तेव्हा ंकसें समजणार तें? हो, िोन िोन िोळे असून एका वेळीं माणसाला काहंीं 
िोन द्वनराळ्या गोष्टी पाहता ं येत नाहींत; मग एका स्मरणशक्तीनें िोन हरपलेल्या गोष्टींिा पाठलाग कसा 
होणार?  
 
हवद्याधर : बरें, हें पत्र रे्ऊन िालला ंहोता ंकुठें त्यािी आठवण आहे ना?  
 
गोकुळ : वा! म्हणजे काय िंालें ! इतका मी द्ववसरभोळा आहें वाटतें? हें पत्र लीलाताईजवळ नेऊन 
द्यायला–पण नाहीं–मला वाटतें हें िुसरें जयंतािें पत्र लीलाताईंना द्यायिें आद्वण हें बाबासाहेबािें पत्र 
कमलाकरानंा–अंहं–त...सें न...नव्हे. कमलाकरािंें पत्र जयंतानंा द्यायिें—पण कमलाकरािंें पत्र आहे 
कुठें आधीं–हें लीलाताईंनीं जयंताला द्वलद्वहलेलें  पत्र कमलाकरानंीं जयंताजवळ िेण्यासाठीं मजजवळ 
द्विलें–पण हेंि त्यानंी द्विलें , का तात्यासाहेबानंा आलेलें  हें पत्र लीलाताईंना िेण्यासाठीं त्यानंीं–काय बरें?  
 
हवद्याधर : गोकुळ, आता ंहा द्वविार राहंू द्या जरा! िोकें  स्स्थर असतानंा तुम्हालंा एखािी सरळ गोष्ट सुद्धा ं
आठवत नाहीं आद्वण आता ंतर तुमिें िोकें  या वािानें तापलेलें ; तशातूंन बाबत काहंीं सरळ नाहीं. िोन तीन 
पत्रें आद्वण पािं सहा नावंें एवढ्याचं्या िक्रव्यहूातूंन तुम्ही कसले बाहेर पिता!ं 
 
गोकुळ : िला, कमलाकरानंाि भेटून त्यािा द्वनकाल करून रे्ऊं! 
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हवद्याधर : कमलाकरानंाि द्वविारावयािें हें तरी नीट लक्षातं ठेवा. नाहीं तर, पुन्हा ंमी दृष्टीस पिलों तर 
माझ्यावरि िौकशीिा मारा सुरू कराल! 
 
गोकुळ : भलतेंि; इतकी साधी गोष्ट सुद्धा ंद्ववसरतों कीं काय? िला. 
 

[जातात.] 
 
प्रवेश सातवा 
 

[िोक्यावर पेटी रे्ऊन िरोिेखोर व मागाहून हातातं दु्रमनिें िोकें  रे्ऊन कमलाकर भीतभीत प्रवेश 
कद्वरतात. तात्यासाहेबाचं्या र्रामागील बाग.] 

 
कमलाकर : हं ठेव ती पेटी द्ववद्वहरीजवळ! अस्सें! आता ंजाऊन सादं्वगतल्याप्रमाणें द्वशपायानंा कोणाकिून 
तरी सावध करीव! हं, ही रे् तुिंी मजुरी! एवढ्याशा कामद्वगरीबद्दल ही शभंर रुपयािंी नोट! आता ंही गोष्ट 
कोठें फुटणार नाहीं ना?  
 

[पाद्वकटातूंन र्ाईनें त्याला कागि िेतो.] 
 
दरोडेखोर : ्ेः ्ेः रावसाहेब! आपल्यासारख्याचं्या द्वजवावर आमच्या सा्या उड्या! ही गोष्ट आता ंयापुढें 
मािंी मला सुद्धा ंसमजणार नाहीं. पण शभंरािंीि नोट आहे ना? नाहीं तर िहाद्वबहािंी असेल— 
 
कमलाकर : जा, जा, शभंरािंीि आहे; मी िुस्या नोटा बाळगीति नाहीं! िल, पळ, आपल्या कामाला 
लाग. (एकीकिून िरविेखोर जातो. िुसरीकिून जयंत येतो.) सावज तर ठरल्याप्रमाणें आलें ; आता ं
काहंीं वेळानें हा िगि द्ववद्वहरींत टाकून आपण िूर व्हावें म्हणजे आपोआप स्वारी इकिे येईल! 
 

[पेटीवर दु्रमनिें िोकें  ठेद्ववतो.] 
 
जयंत : (स्वगत) वर मेर्ािंा गिगिाट िालला आहे; मधून एखािा िुसरा द्ववजेिा िमकारा होतो आहे, 
क्षद्वणक उजेिाच्या लकाकीनें काळोख िुणावतो आहे; पण या द्ववमनस्क स्स्थतींत मला या सवु प्रकारािंें 
काहंीि वाटत नाहीं! लीलेनें बोलद्ववण्याप्रमाणे आलों तर खरा! आता ंएकिा ंद्वतिे शवेटिें समाधान कद्वरतों 
आद्वण रे्तों या कंटाळवाण्या संसारािी रजा! िंाला हा संसारािा अनुभव पुरे िंाला! पण अजून लीला कां 
येत नाहीं? (कमलाकर द्ववद्वहरींत िगि टाकून द्वनरू्न जातो; जयंत ििकतो.) पावलें  वाजून कसला बरें 
द्ववद्वहरीकिे आवाज िंाला? र्ाईनें येतानंा अंधारामुळें  लीला िुकून द्ववद्वहरींत तर पिली नाहीं ना? 
(द्ववद्वहरींजवळ जातो.) अंधारामुळें  काहंींि द्विसत नाहीं; पण ही पेटी कसली? आद्वण द्वतच्यावर हें काय? 
हाताला कें स कसले लागताहेत?  
 

[दु्रमनिें िोकें  उिलतो. द्वशपाई येऊन त्याला पकितात.] 
 
हशपाई : धावंा, धावंा, रावसाहेब! र्रातं िोर द्वशरला आहे! धावंा! 
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जयंत : कोण आहे? अरे, मी िोर नाहीं! 
 

[र्राच्या द्वखिक्या उर्ितात.] 
 
हशपाई : िोर नाहीं तर कोण िोरािा बाप! 
 

[मंिळी आंतून पाहतात. लीला, सुशीला वगैरे; तोंि वीज िमकते.] 
 
जयंत : अरे बापरे! हें काय माझ्या हातातं?  
 
हशपाई : अरे बापरे! हा तर खून! 
 
जयंत : पण केला कोणी?  
 
हशपाई : तंूि! 
 
जयंत : काय मीं? हा िुिैवा! 
 

[वीज िमकते. पििा पितो.] 
 

अंक हतसरा समाप्त 
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अंक चवथा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ–भतूमहाल] 
 
हवद्याधर : कमलाकरानें जागा पाहून द्विली खरी, पण ती गावंापासून इतकी िूर, कीं एखाद्या द्वनकिीच्या 
कामासाठीं लौकर गावंातं जाऊन येईन म्हटलें  तर सोय नाहीं! आद्वण या जयंताच्या खटल्यामुळें  सारखें 
गावंातं जावें यावें लागतें! बाकी आजपयंत िंालेल्या जबान्यावंरून आद्वण साक्षींवरून खटल्यािा द्वनकाल 
काय होणार हें उर्ि उर्ि द्विसून येति आहे! कोणी कपटानें पसरून ठेद्ववलेल्या जाळ्यातं द्वबिारा जयंत 
अिूक सापंिला आहे! अशा द्वजवलग आद्वण उिार द्वमत्रासाठीं काय वाटेल तें करण्यािी मािंी तयारी आहे! 
पण उपयोग काय? द्वफयािी पक्षािा पुरावा इतका भरपूर आहे कीं, जयंतानें मनोरमेिा खून केला असा 
द्वनकाल पिंानंा एकमतानें द्यावाि लागेल! मनोरमेच्या पे्रतािे तुकिे पेटींत भरून ती द्ववद्वहरींत 
टाकण्यासाठी रात्रीं जयंत आला कसा हें मोठें नवल आहे! नाहीं म्हणावें तर द्वतिें िोकें  त्याच्या हातातं! पे्रत 
मनोरमेिें नाहीं म्हणावें तर पेटींत द्वतिे िाद्वगने, पत्रें वगैरे पुराव्याला हजर! आता ं खटला बहुतेक 
संपल्यासारखाि िंाला आहे! येऊन जाऊन त्या पत्राबद्दल आमच्या बाजूनें गोकुळिी तेवढी साक्ष व्हावयािी 
राद्वहली आहे! पण द्वतिा काय उपयोग? ती होऊन न होऊन सारखीि! अरेरे! गरीब द्वबिारा जयंत फुकट 
प्राणाला मुकणार! पण या उलाढाली कोणीं केल्या? परमेश्वरा, मानवी मतीला कंुद्वठत करणारें हें कोिें 
सोिवायला तंूि अकस्ल्पत िैवी साहाय्य पाठद्ववशील तरि द्वबिारा द्वनरपराधी जयंत सुटणार आहे! 
 

[िरोिेखोर येतो.] 
 
दरोडेखोर : राम राम, रावसाहेब! आज इतके द्विवस हेलपाटे र्ालतों आहें, तेव्हा ंआज आपली गाठं पिते 
आहे! 
 
हवद्याधर : कोणरे बाबा तंू?  
 
दरोडेखोर : मी आपला मानकाप्या िरविेखोर नव्हे का?  
 
हवद्याधर : (स्वगत) हरहर, परमेश्वरा, द्वनवळ थट्टा मािंली आहेस आमिी! मी साह्ािी अपेक्षा कद्वरतािं हें 
उत्तर पाठद्ववलेंस?  
 
दरोडेखोर : का.ं रावसाहेब, अंधारातंली ओळख उजेिातं पटत नाहीं वाटतें? आपणि नाहीं का त्या द्विवशीं 
रात्रीं ती पेटी मला न्यावयाला सादं्वगतली?  
 
हवद्याधर : (स्वगत) पेटी? खास कमलाकरािें काहंीं कुलंगिें असावें हें! (प्रकट) पेटी? हा ंहा,ं ती पेटी 
म्हणतोस? आलें  ल्यातं. बरें मग, द्वतिें काय म्हणतोस आता?ं  
 
दरोडेखोर : त्या वळेीं आपण मला शभंर रुपयािंी नोट द्विली— 
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हवद्याधर : द्विली. मग–पुढें काय?  
 
दरोडेखोर : अहो, ती नोट नाहीं! हा पहा िुकून आपण भलताि कागि मला द्विला! हा घ्या आपला कागि 
आद्वण— 
 

[द्ववद्याधरास कागि िेतो.] 
 
हवद्याधर : (कागि पाहून िपापतो. स्वगत) काय? मनोरमा अजून द्वजवतं! परमेश्वरा, तुला िोष द्विला 
त्यािी क्षमा कर! 
 
दरोडेखोर : आहे ना आपलाि कागि?  
 
हवद्याधर : शकंाि नाहीं! मी आज द्वकती द्विवस त्याच्याि तपासातं होतों; शाबास, तंू मोठेंि काम केलेंस. 
 
दरोडेखोर : मग आता ंमला नोट द्वमळावी एवढाि अजु आहे! 
 
हवद्याधर : (नोट िेऊन) या रे् एक सोिून िोन! ही एक शभंरािी तुझ्या पद्वहल्या कामाबद्दल; आद्वण ही 
िुसरी, हा कागि परत आणून द्विल्याबद्दल. 
 
दरोडेखोर : वाहवा! रावसाहेब, आपणि आमच्यासारख्या गद्वरबािें पोझशिे! 
 
हवद्याधर : पण मािंें अजून तुझ्याशीं बरेंि काम आहे! 
 
दरोडेखोर : आपला गुलामि आहें मी, साहेब! 
 
हवद्याधर : कोठला आहेस तंू?  
 
दरोडेखोर : मूळिा राहणारा होय? िोराचं्या आळंिीिा. 
 
हवद्याधर : नाहीं; नाहीं. येथें राहतोस कोठें? तुिंा पत्ता पाद्वहजे! 
 
दरोडेखोर : असें म्हणता?ं मी राहतों वेताळ पेठेंत, मोठ्या म्हसोबाच्या समोर आद्वण खुन्या मुरलीधराच्या 
उजव्या हाताला! 
 

[द्ववद्याधर पत्ता द्वटपून रे्तो.] 
 
हवद्याधर : नेहमीं तुझ्याशीं काम पितें; तेव्हा ंपत्ता उतरून रे्तला! नावं काय म्हणालास तुिंें?  
 
दरोडेखोर : तंट्या मानकाप्या. द्विवसा हंमेश र्रीं सापंिावयािा मी. 
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हवद्याधर : बरें जा तंू आता!ं सध्या ंमी फार कामातं आहें! 
 
दरोडेखोर : ठीक आहे – आपली गद्वरबािी ओळख असंू द्या एवढेंि मागणें आहे. 
 
हवद्याधर : वा! हें काय द्वविारतोस? तुझ्यावर तर सारी आमिी मिार! 
 

[िरोिेखोर जातो.] 
 
हवद्याधर : (स्वगत) अहाहा! परमेश्वरा, द्वनरपराध्यािंा तंू खरा खरा साह्कारी आहेस! हा कागि म्हणजे 
द्वजवलग द्वमत्रािा प्राण वािंद्ववणारी साक्षात् संजीवनीि! याच्या साह्ानें जयंत एका क्षणातं िोषमुक्त होईल! 
मुळीं खूनि िंाला नाही तर अपराध कोठला रहाणार? दु्रमननें आत्महत्या केली, द्वतिें पे्रत कमलाकरानें 
पेटींत भरून त्या द्ववद्वहरीवर नेलें , लीलेला भेटण्यासाठीं आलेला जयंत आयताि या हरामखोराच्या 
जाळ्यातं सापंिला, आद्वण मनोरमा र्ाटंपायर्थयाच्या िवाखान्यातं पिली आहे. दु्रमननें स्पष्ट स्पष्ट द्वलहून 
ठेद्ववलें  आहे सारें! दु्रमन, मरता ंमरता ंकेवढा परोपकार करून गेलीस! कमलाकराबरोबर कशा फसगतीनें 
गेली यािा सुद्धा ंसाफ उलगिा या पत्रातं केला आहे! िला, आता ंकामाला लागलें  पाद्वहजे. नुसत्या या 
पत्रानें काम भागावयािें नाहीं! मरणोन्मुख िंालेली मनोरमा किाद्वित् मेली तर पुन्हा ंपिंाईत व्हावयािी! 
गािीिी वळे िंाली आहे, याि गािीने द्वनर्तों. ती कोणत्या िवाखान्यातं आहे हें नक्की कळलें  असतें तर बरें 
िंालें  असतें. र्ाटंपायर्थयाला जातों आद्वण द्वतिा तपास कद्वरतों! द्वनिान ती मेली असल्यास द्वतच्या मरणाच्या 
ख्या प्रकारािा तेथील अद्वधका्यािंा िाखला आणतों! गावंातं जाऊन ही हकीगत सागंावयाला सुद्धां वळे 
नाहीं; वळे तर र्ालवनू उपयोगी नाहीं! र्ाटंपायर्थयावरूनि तात्यासाहेबानंा तार करून खटल्यािी मुित 
वाढद्ववण्यािा अजु करायला सागंतों! परमेश्वरा, मी जाईपयंत मनोरमेला मात्र द्वजवंत ठेव म्हणजे िंालें . 
 

[जातो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[हातातं कागि रे्ऊन गोकुळ प्रवशे कद्वरतो.] 
 
गोकुळ : (कागिाकंिे पहात काहंीं वाक्यें पुटपुटून) ्ेः बुवा! या जयंताच्या खटल्यानें जीव जेरीस आणला 
अगिीं! आज इतके द्विवस ही साक्ष सारखा पाठ करीत आहें; पण िार प्रश्नोत्तरापंलीकिे मजल जात नाहीं, 
आद्वण या वद्वकलािंा म्हणजे साक्षीिारावंर मोठा कटाक्ष! भारतीय युद्धातंल्या सेनापतींिी आद्वण या 
वद्वकलािंी लढण्यािी एक रीत आहे अगिीं! म्हणजे मुख्य मालक धमु-िुयोधनापं्रमाणें रहावयािे बाजूला 
आद्वण खटल्यातंल्या या सेनापतींिा साक्षीिाराचं्या फौजेवर सारखा हिा! फेरतपासणीच्या िक्रव्यहूातं 
एखािा प्रद्वतपक्षािा वीर सापंिला, कीं मारे त्याच्यावर िरखास्त, सुनावणी, कैद्वफयत, हुकूमनामा या 
वाग्बाणािंा मारा सुरू व्हावयािा! काय हे शबि! िरखास्त, जातमुिलका, फैसिा! बोलतानंा कसें अवसान 
भरते अंगातं! मला वाटतें या सा्या शबिानंा एकि अथु असावा झकवा एकाही शबिाला कोठलाि अथु 
नसावा. आज पधंरा द्विवस या शबिानंीं अगिीं भिंावनू सोद्विलें  आहे! स्वप्नातं सुद्धा ंमोठमोठाल्या अक्षरानंीं 
द्वलद्वहलेले हेि शबि द्विसतात! वद्वकलािंें नेहमीं कसें होत असेल कोणास ठाऊक? आमच्या समोरच्या 
वद्वकलानें जर माझ्यावर या शबिािंा मारा केला तर मीही पण उलट मारा करणार! त्यानें म्हटलें  ‘िरखास्त’ 
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कीं आपण म्हणावें ‘कैद्वफयत’! आद्वण मला सतावनू सोिण्यासाठीं तो खात्रीनें हें द्वविारणार. वद्वकलाच्या 
अंगातं पक्षकार संिरला, कीं तो अगिीं बेफाम होतो. परकायाप्रवेशाच्या द्ववदे्यवर ज्यािा भरंवसा नसेल 
त्यानें वद्वकलाकिे पहावें! पानी तेरा रंग कैसा? द्वजसमें द्वमलाव ेवैसा! ्ेः! पण पाण्यािा रंग िुसरा पिाथु 
त्यातं असेपयंत तरी कायम राहतो! वकील खटला संपण्यािीही वाट पहात नाहीं! आता ं एकमेकाचं्या 
मानगुटीस बसणारे वकील र्टकेनें एकमेकाचं्या गळ्यातं गळा र्ालून बसतील! वद्वकलाला फक्त एका 
पद्वरसािी उरफाटी उपमा शोभेल. पद्वरसािा स्पश ुहोतािं लोखंिािें सोनें होतें आद्वण वद्वकलाचं्या स्पशानें 
सोन्यािें लोखंि होतें! वद्वकलानें पक्षकाराला एकिा ं हातीं धरलें , कीं द्वबिा्याला हातातंल्या सोन्याच्या 
सलकड्याचं्या लोखंिी बेड्या बनावयाच्या! वद्वकलािंा धंिाि असा! हजारों पक्षकारािंीं र्रें बसवावयािीं 
आद्वण आपलें  र्र उभारावयािें! लोकानंीं बेअब्र ूकेली, कीं यािंी अब्र ूवाढली! मग का पैशाच्या िेवरे्वीच्या 
खटल्यातं पैसे काढून जसे हे पैसेवाले बनतात, तसे अब्रनुूकसानीच्या खटल्यातूंन प्रद्वतवािीनें रे्तलेली 
वािीिी अब्र ू परत भरून िेवद्ववतानंा मध्यें अब्रिूी िलाली काढून अब्रिूार होतात कोणास ठाऊक! बरें 
इतक्या तंट्याबखेड्याचं्या र्ालमेलींत जन्म र्ालद्ववला तरी वकील स्वतः त्यातं कधीं पिावयािा नाहीं! 
न्यायाच्या बाजारातंला हा िलाल स्वतः कज्जेिलाल कधीं नसावयािा! संसारातं राहून संसारापासून 
अद्वलप्त राद्वहल्याबद्दल तुकाराम प्रौढी द्वमरद्ववतो; पण या वद्वकलातं असे हजारों संसगरुद्वहत तुकाराम 
िाखद्ववता ंयेतील! पण जाऊं द्या! या खटल्याच्या िगिगीनें मी सुद्धा ंअधामुधा वकीलि िंालों आहें, तेव्हा ं
पयायानें स्वतःिीि नालस्ती करण्यातं काय अथु? ही साक्ष उद्यानंा पाठ िंालीि पाद्वहजे! काय करावें? 
नुसते सवालजबाब आपल्याशीं म्हणून उपयोगी नाहीं. प्रश्न कोणी तरी द्वविारावयाला पाद्वहजे होते; म्हणजे 
उत्तरें द्यावयास ठीक पिलें  असतें! पण कोण द्वमळणार असें? ती जर या वेळीं असती तर द्वकती उपयोगी 
पिली असती! पण ती कोठली यावयाला येथें या वेळीं! 

 
[मथुरा येऊन एकिम त्यािे पाय धरते.] 

 
गोकुळ : अरे बापरे! कोण? मथुरा? िरखास्त! कैद्वफयत! 
 
मथुरा : हो मीि! मी िुकलें ! मला क्षमा करा! 
 
गोकुळ : (स्वगत) पत्रािा पद्वरणाम िंाल्यासारखा द्विसतो. (प्रकट) मला नाहीं खरें वाटत! मथुरे, तंू क्षमा 
मागणार? ्ेः, ही भतुाटकी असली पाद्वहजे! 
 
मथुरा : आता ंमािंा अंत पाहंू नका! मी आजपासून आपल्या आजे्ञबाहेर कधीं वागणार नाहीं! हें  पहा बाबानंीं 
पत्र द्विलें  आहे! 
 

[पत्र िेते.] 
 
गोकुळ : (पत्र वािून) अस्सें! ऊठ, तुझ्या क्षमेिा अजु आहे एकूण! मला वाटलें  कीं, मािें पाय धरून तंू 
मािंा कबजा करून रे्णार! ऊठ! 
 
मथुरा : मला क्षमा केल्याखेरीज मी हे पाय सोिणार नाहीं. 
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गोकुळ : हा क्षमेिा अजु आहे! मथुरे, यािा द्वनकाल कायद्याबरहुकूम केला पाद्वहजे! ऊठ; रहा 
अजुिारासारखी समोर उभी! अजािी सुनावणी ही िंालीि पाद्वहजे! ऊठ! 
 

[मथुरा उठून िूर उभी रहाते.] 
 
मथुरा : का ंबरें उगीि ्ळ असा हा? क्षमा करावयािी एकिा ंलौकर. 
 
गोकुळ : ्ेः ्ेः ्ेः! अशी कायद्याच्या कामातं धािंल उपयोगी नाहीं! त्यातूंन हा तर र्रातंला ताबा 
द्वमळद्ववण्यािा द्विवाणींतला िावा! यातं तर तारखा पुढें  सारख्या टाकीति गेलें  पाद्वहजे! द्विवाणीच्या िाव्यातं 
द्विरंगाईखेरीज शोभा नाहीं! एकिा ं एका गृहस्थानें बायको ताबयातं द्वमळण्यासाठीं द्विवाणींत िावा केला; 
तेव्हा,ं तो खटला त्या गृहस्थाच्या हयातीपयंत िालून अखेर त्याच्या मुलाच्या नावंानें हुकूमनामा िंाला! 
 
मथुरा : पुरे ही थट्टा! करायिी ना क्षमा?  
 
गोकुळ : ही नुसती खटल्यािी सुनावणी िंाली! अजून इंगा तर पुढेंि आहे! िरखास्त न् कैद्वफयत न् 
मुकिमा! बरें, तुझ्यातफें  वकील कोणता?  
 
मथुरा : मािें वकील, मािें न्यायाधीश, सारे आपणि. 
 
गोकुळ : विेी रे विेी! न्यायाधीशाला कधीं वकील होता ंयेईल का? बरें, एक तफी द्वनवाि िेऊं! ऐक आता ं
द्वनकाल. अजुिार मथुरा कोम गोकुळ–अं हं–कोम हलक्या जातीसाठीं वापरावयािा–ब्राह्मणासाठीं काय 
बरें शबि आहे?  
 

[आठवण करीत बसतो.] 
 
मथुरा : बाई, बाई, शथु िंाली आता!ं 
 
गोकुळ : ठीक आहे; िूकभलू द्यावी घ्यावी. शबि आठवला म्हणजे कळवू!ं हं, अजुिार मथुरा कोम गोकुळ, 
तंू अजांत माद्वगतल्याप्रमाणें तुझ्या नावंें क्षमेिा हुकूमनामा िेण्यातं येऊन सरकारातं ताबेगहाण पिलेल्या 
र्रािा हक्क तुझ्या नावंें नोंिद्ववण्यातं येत आहे; परंतु एक मद्वहनाभर सरकाराकिे ही द्वमळकत नजरगहाण 
राहून तुझ्या वागण्याकिे सरकार सारखें लक्ष िेईल! वतुन कमजास्त द्विसलें , कीं द्वमळकतीवरिा हक्क 
उिवनू तुला माहेरीं राहण्यािी द्वशक्षा होईल! आहे कबूल?  
 
मथुरा : आहे कबूल! आहे कबूल! पण हें काय भलतेंि विे?  
 
गोकुळ : हं, कोटािा अपमान होत आहे हा! विेे, या जयंताच्या खटल्यासाठीं कोटांत बसून बसून ही 
द्वकफायत केली आहे. समजलीस? फौजिारी खटल्यािी तोंिाला द्वमठी बसली कीं, िव बिलण्यासाठीं 
द्विवाणीकिे धावं घ्यायिी. 
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मथुरा : द्वबिा्या जयंतावर नसतें संकट आलें  हें! 
 
गोकुळ : बरी आठवण केलीस! मािंी उद्या ंसाक्ष आहे! तेवढी पाठ म्हणून रे् पाहंू. मीं आतािं तुिंी आठवण 
केली! आता ंतंू कोटु हो. बैस या खुिीवर. हं, लाजंू नकोस! ही सारी रंगािी तालीम िंालीि पाद्वहजे! रे् हा 
कागि! िल बसै लौकर. 
 
मथुरा : इश्श, हें काय भलतेंि! 
 
गोकुळ : बसै लौकर. हं, बसते आहेस का पाठवू ंमाहेरीं पुन्हा ंकोटाला?  
 
मथुरा : हं, ही घ्या बसलें ! 
 
गोकुळ : अस्सें; लकिीद्वशवाय मकिी वळत नाहीं! या कागिातंला एकेक प्रश्न द्वविार आता!ं 
 
मथुरा : (कागि वािून) ईश्वरसाक्ष खरें सागेंन, खोटें सागंणार नाहीं. 
 
गोकुळ : ईश्वरसाक्ष खरें सागेंन, खोटें सागंणार नाहीं. अं:! हा काहंीं प्रश्न नाहीं! नुसतें म्हणा, मम आत्मनः 
श्रुद्वतस्मृद्वत यातंला हा प्रकार आहे! हं, पुढें. 
 
मथुरा : तुमिें नावं काय?  
 
गोकुळ : गोकुळ. 
 
मथुरा : बापािें नावं?  
 
गोकुळ : वृिंावन. 
 
मथुरा : आिनाव?ं  
 
गोकुळ : द्ववसरभोळे. 
 
मथुरा : तुमिें वय काय?  
 
गोकुळ : वय काय बरें ठरद्ववलें  आहे? ्ेः, नाहीं येत लक्षातं! एक अक्षर सागं पाहूं! 
 
मथुरा : पं— 
 
गोकुळ : पंधरा! 
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मथुरा : भलतेंि काहंीं तरी! खरें तरी वाटले कोणाला?  
 
गोकुळ : अरे हो, पिंवीस! (र्ोकतो.) ्ेः! हें वय िगा िेणार! आंकिा लक्षातं ठेवणें मोठें कठीण! आण पाहंू 
तो कागि. 
 

[कागि रे्ऊन र्ोकतो.] 
 

मथुरा : काहंीं तरी खूण बसवनू ठेवावी त्या आंकड्यािी. 
 
गोकुळ : हो, हो, हा प्रश्न आहे पािंवा; तेव्हा ंपािंा पािंा पिंवीस! प्रश्नसंख्येिा वग ुकेला, कीं िंालें  काम! 
पिंवीस! 
 
मथुरा : आद्वण वद्वकलानें िवर्थयािंाि हा प्रश्न द्वविारला तर?  
 
गोकुळ : अरेच्या, खरेंि! फट् द्विशीं िारिोक सोळा होऊन नऊ वषांिी खोट बसायिी! काय करावें बरें?  
 
मथुरा : खरेंि मोठी पिंाईत आहे ही! 
 

[हंसते] 
 
गोकुळ : हा,ं पिं असतात पािं! तेव्हा ंपािं पंिातं हातापायािंीं बोटें द्वमळद्ववलीं कीं िंाले पंिवीस. 
 
मथुरा : पण भीतीनें र्ाबरून हातपायि गळाले तर बोटें कोठलीं आणणार?  
 
गोकुळ : आद्वण िोळ्यापंुढें अंधेरी आली तर पंि तरी कोठून द्विसणार! इकिूनही अििण आहे! 
(कागिाकिे पाहून) हा ंहां, आठवली अगिीं सोपी युस्क्त! 
 
मथुरा : कोणती ती?  
 
गोकुळ : गोकुळ वृिंावन द्ववसरभोळे! माझ्या नावंातं अक्षरें आहेत बारा! तेव्हा ंस्वताचं्या नावंातंल्या अक्षरानंा 
िोन्ही बाजंूच्या िोन वद्वकलानंीं गुणून त्यातं एक न्यायाधीश द्वमळवला, कीं िंाले बारािुणे िोवीस आद्वण एक 
पिंवीस! 
 
मथुरा : पण न्यायाधीशाकंिे पहावयािा होईल का धीर?  
 
गोकुळ : अं! न्यायाधीश नाहीं तर आरोपी द्वमळवला! नगास नग असला म्हणजे िंालें ! बरें, पुढें, सहावा 
प्रश्न 
 

[कागि द्वतला िेतो.] 
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मथुरा : तुमिा धंिा काय?  
 
गोकुळ : अरे, धंिा कोणता सागंावा? हं! धंिा–वाटेल ती गोष्ट द्ववसरण्यािा! 
 
मथुरा : आद्वण जेवणखाण्यािी सोय?  
 
गोकुळ : तेंही द्ववसरलों! पण नाहीं, हा प्रश्न तुिंा आहे! मी द्वफरून उत्तर िेतों कीं, मी उत्तर िेण्यािें 
नाकाद्वरतों! या प्रश्नाला मािंी हरकत आहे! अशी सावधद्वगरी ठेवावी लागते बद्वर्तलीस! 
 
मथुरा : बरें, ही इतकी सावधद्वगरी ठेवण्यासारखी साक्ष तरी महत्त्वािी आहे का?  
 
गोकुळ : महत्त्वािी? अग, माझ्या साक्षीवर तर सारी द्वभस्त आहे आमिी! नाहीं तर जयंताला िार वेळा ं
फाशंीं जाण्याइतका पुरावा आहे! पण माझ्या शबिासाठीं त्यािी सुटका होणार आहे! या खटल्यािा िालक, 
यािा सूत्रधार, तर मीि आहें! उगींि नाहीं साक्षीसाठीं द्वजवािा आटापेटा िालद्ववला इतका! र्रातं ती 
कायद्याचं्या पुस्तकािंी रास पाद्वहलीस? वद्वकलावर ताण िंाली आहे मािंी! 
 
मथुरा : एका खटल्यातंल्या साक्षीनें वद्वकलीपयंत मजल गेली, मग िार खटल्याचं्या भानगिीनें आपण 
न्यायाधीशि व्हाल! आता ंआपल्या बाजूला काहंीं वद्वकलािी जरूर राद्वहली नसेल?  
 
गोकुळ : अरेरे, अगिीं द्ववसरलों! आमच्या तफेिा वकील कालपासून कोठें गिप िंाला आहे, पत्ता नाहीं; 
आजपयंत खटल्यातंले आरोपी फरारी होत असत; पण वकील परागंिा िंाल्यािा हा पद्वहला खटला आहे? 
त्यामुळें  तात्यासाहेब मोठ्या द्वफद्वकरींत पिले आहेत आद्वण सारखे वद्वकलाच्या शोधातं आहेत. मी िोन िार 
वद्वकलाकंिे नन्नािा पाढा ऐकून आलो. तें तात्यासाहेबानंा सागंावयािें राद्वहलें  आहे! वकील कोणी नाहीं. 
 
मथुरा : मग आपले वसंतराव नाहीं का िालावायिे? ते वकीलि आहेत ना! 
 
गोकुळ : पण त्यािंा पत्ता आहे कोठें? ते वीणाताईबरोबर कधींि फरारी िंाले आहेत. 
 
मथुरा : हात्तीच्या. एवढेंि ना? त्यािंा पत्ता मी सागंतें. तीं िोर्ेंही आमच्या बाबाचं्या शादं्वतसिनातं आहेत. 
 
गोकुळ : काय म्हणतेस? मग आताचं्या आता ं हें तात्यासाहेबानंा कळद्ववलें  पाद्वहजे. म्हणजे तारेनें 
बोलावल्याबरोबर उद्यािं वसंतराव येथें येतील! जा, तंू र्रातंलें  पहा आता!ं मी जाऊन येतों. (ती जाते.) 
वसंतरावािंा पत्ता सादं्वगतला हें फार नामी िंालें ! आद्वण मथुरा ताळ्यावर आली हेंही नामी िंालें ! आता ं
आपला मूळिा द्ववसराळू स्वभाव द्ववसरला पाद्वहजे. आद्वण तेवढेि जरा कठीण आहे. एखािी गोष्टी 
द्ववसरण्यािी अििण मला जन्मातं प्रथम भासते काय ती याि वेळीं! द्वहला अगिीं कह्ातं ठेद्ववलें  पाद्वहजें 
सारखें! हं, याि त्या खुच्या! आम्हालंा द्वतनं ओढावयाला लावल्या, नाहीं का? आता ं रे्तों सूि! अग ए, 
मथुरे, आलीस का? िरखास्त! कैद्वफयत! (मथुरा येते.) त्या द्विवशींच्या या खुच्या, ने पाहंू ओढून आंत! 
िलाव, मुकिमा, हुकूमनामा? काय जोर आहे या शबिातं! (मथुरा खुिी नेते.) आपण तर पुढेंमागें पोरािंीं 
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नावंें सुद्धा हींि ठेवणार! िरखास्त, कैद्वफयत, जप्ती हीं मुलींिीं नावंें; आद्वण मुकद्दमा, हुकूमनामा, फैसिा 
हीं मिानी नावंें मुलानंा! आद्वण स्वतः मुकत्यार वकील होणार! बस्स, ठरला हा कायम बेत! 
 

[जातो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[कमलाकर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
कमलाकर : काय िमत्कार आहे! जयंताच्या गळ्याभोवतंी फास बसायिी वेळ आली तरी या मूखु पोरीच्या 
त्याच्या गळ्याभोंवतालच्या द्वमठ्या सुटत नाहींत. अजून एका दृष्टीनें भाग्यवानि म्हणायिा! एकंिर जगातं 
हाि प्रकार द्विसून येतो! ज्याला जें नको तेंि त्याला द्वमळावयािें! तात्यासाहेब तरी या जयंताला 
सोिद्ववण्यािी खटपट का ंकरीत आहेत कोणाला ठाऊक? द्ववद्याधर मात्र मनुष्ट्य खरा! जयंताच्या वद्वशल्याने 
र्रातं नािावयािा यापुढें संभव नाहीं असें पाहून त्या राजश्रींनीं पळता पाय काढला! त्यािी या पोरीवर 
खरोखरीि नजर होती, कीं नुसता हा मािंा तकु आहे? उंटािी उपजत पाठीिी कमान पाहून माजंराला 
उंट रागावल्यािी शकंा यावी तशातंला माझ्या मनािा संशय तर नसेल? या वसंतानें जयंतािें वकीलपत्र 
रे्तलें  हें ठीक िंालें ! या द्ववलायती वेड्याच्या हातून काय होणार?  
 

[तारवाला येतो.] 
 
कमलाकर : काय रे? काहंीं तार आहे काय?  
 
तारवाला : होय भाऊसाहेब, तात्यासाहेबाचं्या नावंािी तार आहे. 
 
कमलाकर : मग मीं सही करून द्विली तर िालेल ना?  
 
तारवाला : न िालायला काय िंालें? नेहमीं तर तुम्ही त्यािंीं तारा-पत्रें रे्ता;ं ही घ्या. 
 

[तार िेतो. कमलाकर सही करून िेतो.] 
 
तारवाला : रामराम साहेब. 
 

[तारवाला जातो; कमलाकर वाितो.] 
 
कमलाकर : (आियानें) द्ववद्याधरािी तार ही! खटल्यािी तहकुबी मागावी म्हणून तात्यासाहेबानंा सागंतो 
आहे हा! का ंबरें? याला काहंीं पत्ता लागला आहें कीं काय? आठ िहा द्विवस यावयाला सापंित नाहीं; 
जरूरीिें काम आहे म्हणतो. ठीक आहे! तार माझ्याि हातीं आली हें नशीब म्हणायिें! ही तार आता ं
िालली काळाच्या कबजातं! इतकें ि नाहीं, पण आता ं टपालावर सातआठ द्विवस द्ववशषे नजर ठेवली 
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पाद्वहजे! िला, खटला िालावयािी वेळ िंाली! आज खटल्यािा द्वनकाल, बहुधा जयंतािाि द्वनकाल 
लागणार! 
 

[जातो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश चवथा 
 

[द्ववद्याधर, िॉक्टर, फौजिार. मनोरमा मरणोन्मुख द्वनजली आहे.] 
 
मनोरमा : द्ववद्याधरपंत, माझ्या अद्वविारानें मीं त्यानंा इतक्या संकटातं पाद्विलें  आद्वण आता ं स्वतः तर 
र्टकेिी सोबतीण होऊन बसलें  आहें. 
 
हवद्याधर : मनोरमाबाई, िंाल्या गोष्टीला इलाज नाहीं. अरेरे! तुम्हीं र्ाटं पायर्थयाच्या िवाखान्यातं राद्वहलां 
असता ंतर मला तुमिा पत्ता लौकरि लागून जयंतािी आद्वण तुमिी दृद्वष्टभेट तरी िंाली असती. 
 
मनोरमा : हें काळें  तोंि रे्ऊन त्याि िवाखान्यातं कसें राहता ं आलें  असतें? बाबासाहेबमामंजी िोन 
द्विवसातंि परत िवाखान्यातं येणार होते, म्हणून दु्रमनताई गेल्याबरोबर मी पण तेथून द्वनरू्न या 
िवाखान्यातं आलें , आता ंमाझ्यानें जास्त बोलवत नाहीं. 
 
हवद्याधर : मग काय, िॉक्टरसाहेब, यानंा आता ंयेथून हलद्ववणें शक्य नाहीं म्हणतां?  
 
डॉक्टर : (हळूि) हा प्रश्न द्वविारण्यािें कारणि नाहीं. आज पािं सहा द्विवस बाईंिी प्रकृद्वत सारखी 
द्वबर्ित िालली आहे. आज तर आता ंर्टकेिा भरंवसा नाहीं; बहुतेक अध्या तासाच्या आंति— 
 
मनोरमा : िॉक्टरसाहेब, आता ंहळू कशाला बोलता?ं मरायला मी भीत का आहें?  
 
हवद्याधर : मग फौजिारसाहेब, आपण यािंी ही स्स्थती पाद्वहलीि आहे; त्याबरहुकूम एक िाखला मला 
द्वलहून द्या, कीं द्वजिा खून िंाला ती बाई येथें आहे म्हणून! 
 
मनोरमा : आता ंआहे म्हणून कशाला हवें! द्ववद्याधर, त्यािंें पाप पुरें िंालें . त्याबद्दल त्यानंीं भोगावयाच्या त्या 
यातना भोगल्या! त्यासाठींि िेवानें मला जन्माला र्ातली! माझ्यासाठीं त्याचं्याजवळ क्षमा मागा! िंालें ! 
माझ्यानें आता ंबोलवत नाहीं. जयंत, क्षमा करा–िेवा आलें–आता ंमला— 
 

[मरते.] 
 
हवद्याधर : अरेरे, द्वकती भयानक शवेट हा! हा सारा आततायी वृत्तीिा पद्वरणाम! 
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फौजदार : जाऊं द्या; ही खेि करीत बसण्यािी वेळ नाहीं. खटल्यािी तुम्हीं जरी िहा द्विवस तहकुबी 
माद्वगतली आहे तरी तुम्हीं लवकर जावें हें बरें. आमच्याकिला आद्वण िॉक्टरसाहेबाकंिला िाखला रे्ऊन 
तुम्ही आताचं्या गािीनेंि येथून द्वनर्ा. खरें कीं नाहीं िॉक्टरसाहेब?  
 
डॉक्टर : रास्त आहे आपलें  म्हणणें! त्यािप्रमाणें द्ववशषे पुराव्यासाठीं हें पे्रत आम्ही असेंि ठेवतों. 
 
फौजदार : पे्रत ठेवण्यािी काहंीं जरुरी नाहीं. येथील िार वजनिार लोकासंमक्ष पंिनामा केला म्हणजे 
िंालें ! 
 
हवद्याधर : हो, तसें करावें तेंि बरें. िला, आता ंत्याि खटपटीला लागूं. 
 
प्रवेश पाचंवा 
 

[स्थळ :—कारागृह] 
 
जयंत : (हातातंील पत्राकिे पाहून एक गोष्ट – लीले – केवळ एकि गोष्ट समजण्यासाठीं मी आज इतके 
द्विवस तुिंी द्ववनवणी करीत असतानंा आज या पत्राच्या रूपानें मािंें समाधान करीत आहेस! मी अपराधी 
आहें असें सवांिे एकमत िंालें  तरी लीले, तुझ्या आश्वासनाच्या एका शबिासरसा मी स्वतालंा धन्य 
समजेन! लीलेिी प्रास्प्त करून रे्ण्यासाठीं मी मनोरमेला मारीन काय? मग यापूवीि िुसरें लग्न करून 
घ्यावयाला मला कोणािी हरकत होती? पुरुषाचं्याि सुखासाठीं अवतरलेल्या आमच्या समाजानें िुस्या 
लग्नाच्या वेळीं माझ्यावर पद्वहल्याइतक्याि उत्साहाने आनंिाच्या अक्षता उधळल्या असत्या; आणखी द्वतसरें 
लग्न केलें  असतें–िौथें केलें  असतें – अगिीं वेश्यागमन केलें  असतें तरी सुद्धा ंसमाजानें मािंें तोंिापुरतें 
अद्वभनंिन केलें  असतें – मला कृष्ट्णस्वरूप समजूनही मािंी अवतारी पुरुषातं सुद्धा ंगणना केली असती! 
पण लीले, असल्या अन्यायी सवलतीिा फायिा घ्यावयािी कल्पना माझ्या मनाला तरी द्वशवली होती का? 
या एकतफी सुटकेनें मी किाद्वित् सुखी–तुझ्याशीं पुनर्मववाह करून खात्रीनें सुखी िंालों असतों. पण, 
लीले, माझ्या िुस्या लग्नाच्या समारंभािें द्वित्र िोळ्यासंमोर उभें राहतािं मनोरमेिी मूर्मत माझ्यासमोर 
उभी रहात असे. त्या स्स्थतींतल्या द्वतच्या मनािी कल्पना कद्वरतांना मािंें मन द्ववरर्ळून जात असे. माझ्या 
सुखािी हाद्वन िंाली तशी द्वतच्याही सुखािी हाद्वन िंाली आहे, या द्वविारानें मी भाबंावनू जात असें, तोि मी, 
लीले, बाबासाहेबानंीं तुला पुनर्मववाहािी मोकळीक िेतािं द्वतिा जीव रे्ईन? —्ेः ्ेः! असा नुसता उिता 
द्वविार माझ्या िोक्यातं आला असता तर मीं आपल्या हातानें मािंें िोकें  उिवनू टाकलें  असतें! मािंें हृिय 
कसें आहे यािी पुरेपूर साक्ष तुला पटली असूनही, लीले, मी द्वनिोष आहें कीं नाहीं हें मला कळद्ववण्यासाठीं 
तंू हा पत्रािा रस्ता शोधून काद्वढलास! या पत्रातं किाद्वित् अद्वनष्ट मत असेल या भीतीमुळें  अजून मला तें 
उर्िून पाहण्यािा धीर होत नाहीं. उद्या ंन्यायाधीशाच्या तोंििे द्वनकालािे शबि ऐकण्यापेक्षा ंया पत्रातंल्या 
शबिाभंोंवतींिा आत्मा रु्टमळत राद्वहला आहे. पण नाहीं; मीं आता ंमनािा पक्का धिा केला आहे. पत्राच्या 
आरंभींि जर भलत्या कल्पनेिा पूवुरंग द्विसूंलागला तर अश्रूंनीं पत्रािा पुढिा भाग साफ धुऊन टाकीन, 
आद्वण संशयमग्न द्वित्तानें लीले, तुिंा कठोर द्वनवािा पुरतेपणीं ऐकून रे्तल्यावािंून उद्या ंप्राण सोिीन! (पत्र 
फोिून पाहतो.) काय पाहतों हें मी? अगिीं कोरें पत्र! लीले, माझ्या हृियाप्रमाणेंि शून्यवृद्वत्त िंालेल्या या 
को्या पत्रावरून मी काय समजूं? का कारागृहातंल्या या अंधारामुळें  हीं पुसटलेलीं अक्षरें द्विसत नाहींत? 
(नीट पाहून) ्ेः ्ेः! आता ंया पत्रािा अथु पुरता लक्षातं आला! या पत्रावर नुसता अश्रूंिा पाऊस पािून 



 

अनुक्रम 

ठेद्ववला आहे. कारागृहातंला काळोख द्वकतीद्वह काळाकुट्ट असला तरी हृियातं असा लख्ख प्रकाश-पे्रमािा 
प्रकाश-पिल्यावर हीं पे्रमाक्षरें कुठें लपून राहतील? अहाहा! मी द्वनरपराध आहें, अशीि लीले, तुिंी खात्री 
आहे ना? पण आता ं असल्या शकेंिें कारणि नाहीं! तुिंें माझ्याबद्दल वाईट मत असतें तर तें 
िाखद्ववण्यासाठीं हा अश्रूंिा पूर धावंत आलाि नसता. पत्र पुढें ठेवनू कोणत्या शबिानंीं आपल्या हृियािें 
प्रद्वतझबब त्यावर उमटवावें या द्वविारानें तंू क्षणभर गोंधळली असशील, इतक्यातं हृियातंल्या या अश्रूंनीं 
पत्रावर उिी टाकून तुला नकळत त्यािें हें द्वनमुल द्वित्र रेखाटलें  असेल. लीले, आजपयंत द्वित्रकारानंीं 
मनुष्ट्याच्या बाह्ागंािें द्वित्र काढलें  असेल, महाकवींनीं त्याचं्या जरा पुढें जाऊन मनुष्ट्याच्या हृियािें केवळ 
कल्पनेंतलें  द्वित्र वडे्यावाकंड्या शबिानंीं द्वितािलें  असेल; पण लीले, मयाद्वित अथाला उजेिातं 
आणण्यासाठीं अवतरलेल्या आद्वण अनुद्वित उपयोगानें भ्रष्ट िंालेल्या शबिानंा िूर िुंगारून पे्रमपूण ुहृियातूंन 
द्वनर्ालेल्या शुद्ध अश्रूंनीं आज तंू मात्र हें खरेंखुरें हृियद्वित्र काद्वढलें  आहेस. होऊं िे, लीले, माझ्यावर 
याहूनही काळ्याकुट्ट आरोपािा वषाव होऊं िे! िोळे द्वमटून रे्ऊन, बाहेरच्या जगाला द्ववसरून, या 
द्वित्तद्वित्रावरिीं हीं अश्रूंिीं अक्षरें, ही मनािी द्वमताक्षरी, हृियाच्या िोळ्यानंीं वािीत असतानंा, जगािी 
ककुश कोल्हेकुई कोण ऐकत बसणार! आनंिामुळें  द्विगुद्वणत जोरानें धिधिणारें हें हृिय जणु ं काय या 
पे्रमशबिािंा प्रद्वतध्वनीि करीत आहे! परमेश्वरा, उद्या ंमाझ्या आयुष्ट्यािा जर शवेट व्हावयािा असेल तर हें 
िरािर जग, हें शरीर सुद्धा ं मी मोठ्या आनंिानें इथेंि टाकीन, पण हा एवढा हृियलेख–िुःखाच्या 
िाबाखाली हृियािें फूल द्वपळून काढून द्वनर्ममलेल्या अश्रूंच्या अत्तरानें सुवाद्वसक केलेली ही पे्रमपद्वत्रका मात्र 
वर नेण्यािी मला आज्ञा िे, म्हणजे लीला, स्वगात येईपयंत आत्मानंिानें मी या हृियविेािीं सारखी 
पारायणें करीत राहीन! अरेरे! इतकें  पे्रमळ, इतकें  शुद्ध हृिय, हृियापासून हातावर असतानंा–पण नको, 
याि द्वविारामुंळें  आज या स्स्थतींत येऊन पिलों आहें! िेवा, पद्ववत्र पे्रमािें असें अपुरतेंि द्वित्र काढून का ंबरें 
थाबंलास? परमेश्वरा, पुढिा जन्म जर असाि असेल, आमच्या धमुशास्त्राप्रमाणें खरोखरीि आत्म्यािीं लग्नें 
लागत असतील आद्वण त्याप्रमाणें पुढल्या जन्मींही पुन्हा ंमला मनोरमेिीि जोि द्वमळायिी असेल तर मात्र 
लीलेला माझ्या आणखी जवळ आण. असें िोन्ही प्रकारिें पे्रम अधवुट िाखद्ववण्यापेक्षा ंआम्हा ंिोर्ानंा एकाि 
मातेच्या उिरातं जन्म िे. सख्ख्या बहीणभाविंाचं्या पे्रमािा तरी आम्हालंा पुरता अनुभव िे आद्वण एकाि 
जागीं जन्म आद्वण एकाि जागीं मरणही िेऊन एका शुद्ध पे्रमािाि आस्वाि रे्ऊं िे! अशा कोणत्याही शुद्ध, 
पद्ववत्र आद्वण द्वनकट पे्रमानें आमिीं अंतःकरणें जोिून टाक, कीं ज्यापासून ऐद्वहक सुखाच्या कल्पनेिा सुद्धा ं
उद भव होणार नाहीं. 

 
प्रवेश सिावा  
 

[किेरीिा िेखावा. सवु मंिळी. साक्षीच्या झपज्यातं गोकुळ.] 
 
हशरस्तेदार : ईश्वरसाक्ष खरें बोलेन. खोटें बोलणार नाहीं. 
 
गोकुळ : ईश्वरसाक्ष खरें बोलेन खोटें बोलणार नाहीं. 
 
हशरस्तेदार : तुमिें नावं काय?  
 
गोकुळ : गोकुळ. 
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हशरस्तेदार : बापािें नावं काय?  
 
गोकुळ : वृिंावन. 
 
हशरस्तेदार : आिनावं?  
 
गोकुळ : द्ववसरभोळे. 
 
वकील : बरें, आता ंसागंा पाहंू, तुमिें वय काय?  
 
गोकुळ : (स्वगत) हं; तोि प्रश्न! आता ंकाय करायिें? नावंातंल्या अक्षरानंा िोन्ही वद्वकलानंीं गुणून त्यातं 
न्यायाधीश द्वमळवावयािा? हो, असेंि! नाहीं पण, मला वाटतें अक्षरानंा न्यायाद्वधशानें गुणून िोन वकील 
द्वमळवावयािे असें असावें! हं, हेंि बरोबर आहे! बारा एके बारा न् िोन िविा. (प्रकट) िविा वषें! 
 
वकील : िविा वषें? तुम्ही शुद्धीवर आहा ंका?  
 
गोकुळ : (स्वगत) िुकलों; वद्वकलानंींि गुणावयािें! बारा िुणे िोवीस न् एक पंिवीस (प्रकट) पंिवीस. 
 
वकील : पद्वहल्यानें िविा कशीं सादं्वगतलीं?  
 
गोकुळ : पद्वहल्यानें फुकट गेलेलीं वष ेजमेस धरलीं नव्हतीं. 
 
वकील : वा! या द्वहशबेानें पद्वहल्यानें शून्यि उत्तर द्यायला हवें होतें. तुम्ही र्ाबरला ंकाय?  
 
गोकुळ : मी र्ाबरलों? तो काय म्हणून? मीं काहंीं माझ्या बायकोिा खून केला नाहीं! 
 
वकील : तुम्ही आरोपीला ओळखता ंका?  
 
गोकुळ : तुम्ही आपल्या बधंूंना ओळखता ंका? न्यायाधीशसाहेब या द्वशरस्तेिारानंा ओळखतात का! 
 
वकील : माझ्या प्रश्नािें नीट उत्तर द्या. तुम्ही आरोपीला ओळखता ंका?  
 
गोकुळ : हो; त्यानंा ओळखतों आद्वण आपल्याला पण िागंला ओळखून आहें बरें मी! 
 
वकील : जयंताला सोिद्ववण्यासाठीं तुम्ही एखािी खोटी शपथ घ्याल का?  
 
गोकुळ : अलबत्, का ंनाहीं? एक सोिून हजार रे्ईन! प्रत्यक्ष श्रीकृष्ट्णानंीं सुद्धा ंसादं्वगतलें— 
 
वकील : तें राहंू द्या! हें पत्र माहीत आहे का तुम्हालंा?  
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गोकुळ : हो! माहीत आहे! लीलाताईंनीं जयंतानंा पाठद्ववलेलें  पत्र हें! 
 
वकील : द्वकती वळेा पाद्वहलें  आहे तुम्हीं हें?  
 
गोकुळ : एक वळेा! 
 
वकील : जयंतािें बायकोशीं पटत नाहीं हें खरें आहे कीं नाहीं?  
 
गोकुळ : हें खरें आहे! जयंत बायकोिा अत्यंत द्वतरस्कार करीत असत. 
 
वकील : तुमिी बायको तुम्हालंा वागवनू रे्ता ंयेत नाहीं हें खरें आहे ना?  
 
गोकुळ : त्याच्याशीं तुम्हालंा काय करावयािें आहे? तुम्ही आपली बायको संभाळा— 
 
न्यायाधीश : गप्प बसा; ते द्वविारताहेत त्यािें उत्तर द्या. 
 
गोकुळ : न्यायमूतींना मािंी एक द्ववनंती आहे. माझ्या मतें आमिीं र्रगुती भािंणें न्यायासनासमोर 
आणण्यािें काहंीं कारण नाहीं; आपल्या प्रश्नािंीं उत्तरें आम्ही िेणार नाहीं! नाहीं तर आम्ही मुळीं साक्षि 
द्यायला तयार नाहीं! 
 
न्यायाधीश : असें कसें िालेल? साक्ष द्विलीि पाद्वहजे! न्यायाला मित ही प्रत्येकानें केलीि पाद्वहजे! 
 
गोकुळ : हा िागंला न्याय आहे! यानंीं आमच्या बायकाचं्या वाटेल तशा िौकशा कराव्या आद्वण आम्ही याचं्या 
बायकोिें नावं काद्वढलें , कीं आपण आम्हालंा गप्प बसा म्हणून म्हणता!ं मी जरा तोंिािा फटकळ आहें — 

आपण आद्वण हे वकील लोक नेहमीं एके द्वठकाणीं कामें कद्वरता ं तेव्हा ंआपला त्याचं्याकिे थोिासा ओढा 
असणें स्वाभाद्ववक आहे. त्याला कोण गैर म्हणेल? (लोक हंसतात.) हं साहेब, हंशावारी बाबत र्ालवूं 
नका! आपण न्यायाधीश आहा,ं असा पक्षपात आपल्याला शोभत नाहीं! आपल्याला वकील आद्वण साक्षीिार 
सारखेि! मीही थोिाबहुत कायिा जाणतों! िार पुस्तकें  पाद्वहलीं— 
 
न्यायाधीश : (हंसून) काय वेिगळ मनुष्ट्य! (वद्वकलास) िालू द्या तुमिे सवाल! 
 
वकील : तुमिा स्वभाव थोिासा द्ववसराळू आहे कीं नाहीं?  
 
गोकुळ : असेल, तुम्हालंा काय त्यािें? तुम्ही आपले प्रश्न द्वविारा; उत्तर द्वमळालें  नाहीं, मग बोला! आमच्या 
वद्वकलानंीं पढद्ववलेले सारे जबाब सवालावािंून पाठ म्हणून घ्या हवे तर. 
 
वसंत : अरे गोकुळ, मीं कधीं तुला पढवनू ठेद्ववला आहे रे?  
 
गोकुळ : असें का ंबरें वसंतराव? मी नाहीं प्रद्वतजे्ञवर खोटें बोलावयािा! 
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वसंत : (स्वगत) िागंली सोय! आद्वण हा आमच्यातफेिा साक्षीिार! 
 
वकील : काय हो, हें पत्र तुम्हीं द्वकती वळेा पाद्वहलें  आहे?  
 
गोकुळ : काय हो, हा प्रश्नं तुम्ही द्वकती वेळा द्वविारणार?  
 
वकील : तुम्ही उत्तर द्या आधीं. 
 
गोकुळ : िोन वळेा.ं 
 
वकील : मर्ाशंीं एक वेळा पाद्वहलें  म्हणालां, आता ंिोन वेळा ंपाद्वहलें  म्हणता ंहें काय?  
 
गोकुळ : मर्ाशंी द्वविारलें  त्यापूवी एक वेळा ंपाद्वहलें  होतें, आताचं्या द्वविारण्याला मर्ाशंीं पाद्वहलें  ती वेळ 
द्वहशबेी धद्वरली पाद्वहजे! पूवीिी एक व मर्ािंी एक द्वमळून िोन! 
 
वकील : वसंतराव, िंालेल्या प्रश्नोत्तरावंरून तुमच्या साक्षीिारािी नालायकी द्विसून येत आहे. या 
मनुष्ट्याला व्यवहारज्ञान नाहीं, हा द्ववसरभोळा आहे; त्यािी आणखी फेरतपासणी केली तर तुमिें नुकसान 
होणार! तेव्हा ंतुमिी इच््ा असल्यास यािी साक्ष काढून रे्ण्यािी मी संद्वध िेतों. 
 
वसंत : या संधीबद्दल मी आपला आभारी आहें! न्यायमूतींनी असें करण्यािा हुकूम द्यावा. 
 
न्यायाधीश : गोकुळ, तुझ्या नालायकीमुळें  तुिंी साक्ष काढून टाकण्यातं येत आहे. तुला बाहेर येण्यािी 
परवानगी आहे. 
 
गोकुळ : इतकें ही करून मी नालायक! शहाण्यानें कोटािी पायरी िढंू नये म्हणून वािविील म्हणत आले तें 
काहंीं खोटें नाहीं! 
 

[झपज्यातूंन बाहेर येतो.] 
 
वकील : ही साक्ष होण्यापूवी जो पुरावा आला त्यावरून मला काय सागंावयािें तें मीं मर्ाशंीं सादं्वगतलें  आहे! 
अद्वधक बोलण्यािी मािंी इच््ा नाहीं.  
 
वसंत : त्यािप्रमाणें मलाही काहंीं बोलावयािें नाहीं. फक्त न्यायमूतींनीं व पंिानंीं आरोपीच्या स्स्थतीकिे 
लक्ष द्यावें एवढीि मािंी द्ववनंती आहे. 
 
न्यायाधीश : पंिातंील सद्गृहस्थ हो, आपल्याला आंत जावयािें आहे काय?  
 
प्रमुख पंच : नाहीं. 
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न्यायाधीश : मग आपलें  मत काय आहे?  
 
प्रमुख पंच : िोषी! 
 
न्यायाधीश : आपल्या सवांिें एकमत आहे?  
 
प्रमुख पंच : होय, सवांिें एकमत आहे. 
 
न्यायाधीश : आरोपी जयंत, आमच्यापुढें आलेल्या पुराव्यावरून तुझ्यावर खुनािा आरोप शाबीत होत आहे! 
पिंािंा द्वनकालही तुझ्याद्ववरुद्ध आहे! तुझ्या बायकोबद्दल तुला अत्यंत द्वतटकारा होता. ती नापत्ता 
िंाल्यानंतर तीन िार द्विवसानंीं द्वतच्या पे्रतािे तुकिे द्ववद्वहरींत टाकतानंा तुला पुराव्याद्वनशीं द्वशपायानंी 
पकिलें  आहे! पेटींतील िाद्वगन्यावंरून व पत्रावरून आद्वण लीला व सुशीला याचं्या साक्षींवरून तें पे्रत 
मनोरमेिेंि होतें असें द्वसद्ध होतें. तुिंी बायको नापत्ता होण्यापूवीं, लीला व तंू यानंा अयोग्य रीतीनें बोलतानंा 
सवांनीं पाद्वहल्यावर त्यावरून, तुिंा व मनोरमेिा मोठा तंटा िंाला असें कमलाकराच्या साक्षीवरून द्वसद्ध 
िंालें  आहे. तुिंा आद्वण लीलेिा पत्रव्यवहार होत असे हेंही द्वसद्ध िंालें  आहे. बाबासाहेबानंी लीलेला 
पुनर्मववाहािी परवानगी द्विलेली ऐकल्यापासून तुझ्या मनािी िलद्वबिल होऊं लागली असेंही ठरलेंि आहे. 
त्या अथी हा खून तंू बुद्वद्धपुरस्सर केलास, याबद्दल मुळींि संशय उरत नाहीं. अशा अमानुष रीतीनें खून 
करणारावर िया करणें म्हणजे ियेिा िुरुपयोग करण्यासारखें आहे. तुझ्या द्वशके्षबद्दल तंूि जबाबिार 
आहेस. ह्ािी जबाबिारी परमेश्वराकिे नाहीं; राजाकिे नाहीं; मनुष्ट्याकिे नाहीं! सबब आपली बायको 
मनोरमा द्वहिा बुद्वद्धपुरस्सर खून केल्यािा आरोप तुझ्यावर पूणपुणें शाबीत होत असल्यामुळें  तुला मरेपयंत 
फासंावर लटकद्ववण्यािी द्वशक्षा िेण्यातं येत आहे. 
 
जयंत : हा िुिैवा! 
 

[न्यायाधीश सही करतात, व टाक मोिून टाद्वकतात. पििा पितो.] 
 

अंक चवथा समाप्त 
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अंक पाचवा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[फाशंीिा िेखावा. सवु मंिळी.] 
 
जयंत : जगावर शवेटिी दृद्वष्ट टाकतानंा आज त्यातंली अपूवु शोभाि दृष्टीस पित आहे, लीले! पुन्हा ंहा 
िेखावा मला कधींि पहायला द्वमळणार नाहीं ना?  
 
लीला : अशीि त्या िीनियाळू परमेश्वरािी इच््ा द्विसते; स्वगांत तरी तो तुम्हालंा सुखातं ठेवो! 
 
जयंत : लीले, स्वगाबद्दलिी मािंी कल्पना क्षणोक्षणीं ढासंळत िालली आहे. स्वगािी प्रत्यक्ष साक्ष अजून 
कोणाला पटली आहे का? त्यापेक्षा ं पद्वरियानें द्वप्रय िंालेली ही परृ्थवी द्वकती तरी हवीशी वाटत आहे. 
खरोखरीि स्वग ुअसेल का? परमेश्वर असेल का? ही िेखतािंोळ्या-दृष्टीआि होणारी पे्रमािी सृद्वष्ट पुन्हा ं
कल्पनातीत काळीं तरी लाभेल का? एक ना िोन, हजारों तकांनीं आत्मा व्याकुळ िंाला आहे; स्वगांत 
अप्सरा असतील; पण अशी बाळपणािी सोबतीण, संस्कारजन्य पे्रमािी खाण, अशी लीला असेल काय? 
स्वाभाद्ववक रीतीनें मरण येतानंा मनुष्ट्य बेशुद्ध होतो हें त्यािें केवढें भाग्य! पण अगिीं जाणीवपणानें जगािा 
द्वनरोप रे्तानंा संशयाच्या भोंव्यातं सापंिून मािंी काय स्स्थद्वत िंाली ही! 
 
सुशीला : बाळा जयंता, धीर धर, ही केवळ ईश्वरश्रदे्धिी कसोटी आहे. दृढभावािा भकेुला भगवान् 
कोणालाही अंतर िेत नाहीं. त्याच्यावर दृढ द्ववश्वास मात्र ठेव. 
 
जयंत : अहाहा! सुशीले, बोल बोल; तुझ्या अमृतवाणीिा या कानास शवेटिा लाभ होऊं िें. यापुढें मानवी 
शबिािंा नाि त्यानंा पारखा होणार. मृत्यचू्या राज्यातंला अज्ञात प्रिेशातं मािंें समाधान कोणती सुशीला 
करणार? पहा, लीले, अशीि पे्रमदृष्टीनें पहा. काळा, काहंीं वळे आपली गद्वत थाबंवनू मािंी भरत आलेली 
मृत्यिूी र्टका थोिी तरी लाबंणीवर टाक. पण लीले, अशी रिंू नकोस, मािंें हृिय आता ं बायकाचं्या 
हृियापेक्षाहंी कोमल िंालें  आहे. तुझ्या िोळ्यातंलें  पाणी पाहून, हे पहा, मािेंही िोळे पाण्यानें भरून येतात 
आद्वण त्यामुळें  मािंा पुढिा माग ु मला स्पष्ट द्विसत नाहीं. मृत्यिूी वळे िूर असली म्हणजे तात्काद्वलक 
द्वनभयुतेमुळें  स्वगाच्या गोष्टीवर सहज द्ववश्वास बसतो; पण जसजशी, ती सगळ्या जगाच्या ज्ञानाच्या 
कसोटीिी वेळ जवळ येते तसतसा द्ववश्वास िळमळंू लागतो. नको, लीले, रिंू नको! ते अमोद्वलक अश्रू 
जपून ठेव. या अभाग्यासाठीं असे उधळंू नकोस. 
 
लीला : रिंू नको तर काय करंू? आता ं या जगातं मला कोणािा हो आधार? मािंें समाधान कोण हो 
करील? ही आपली लािकी लीला िुःखानें गाजंली म्हणजे यापुढें अशी कोणाच्या हो गळ्यातं पिणार?  
 

[त्याच्या गळ्याला द्वमठी मारते.] 
 
जयंत : इहलोकािा संबंध सुटल्यावर त्यािी लाज तरी कशाला धरंू आद्वण या अखेरच्या वळेीं लीले, तुला 
िूर तरी कशाला लोटून िेऊं? आता ं स्वगांत हें सुख लाभेल काय? अप्सराचं्या िोळ्यातूंन द्विव्य तेज 
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लकाकत असले पण या िोळ्याचं्या आरशापं्रमाणें त्याचं्यातं बाळपणािीं हजारों द्वित्रें द्विसतील काय? 
नंिनवनातंल्या वायलूा या श्वासासारखी हुषारी आद्वणता ं येईल काय? या तनुलतेसारखें स्पशसुुख 
स्वगांतली ती कल्पलता कुठून िेणार? आद्वण या एकएक अश्रूिी संजीवनशस्क्त तर अमृताच्या सागरातं 
सुद्धा ंसापंिणार नाहीं. 
 
हशपाई : बाई िूर व्हा; अगिीं काळाच्या िाढेंत सापंिलेल्या माणसािा लोभ धरून काय कामािा! 
 
सुशीला : बाबा रे, अगिीं पे्रताला वारा लागूं नये म्हणून त्याच्यावर सुद्धा ंपारं्रूण र्ालण्यािी माया जेथें 
आवरत नाहीं तेथें द्वजवतं माणसािा लोभ कसा सुटणार?  
 
जयंत : लौकर, फारि लौकर, हें सुख सोिावें लागत आहे. आजपयंत लोकलज्जेमुळें, पापाच्या ऐद्वहक 
कल्पनेमुळें, या सुखािा कधींि अनुभव रे्ता ंआला नाहीं. आता ंया र्ाईच्या एका क्षणातं सा्या आयुष्ट्यािें 
सुख एकिम कसें अनुभवता ं येणार? दृढ आझलगनानें या कायेिा िुरािा होईल; हपापलेल्या मुखाच्या 
श्वासानें हे ओंठ करपून जातील आद्वण तीव्र पे्रमाच्या दृष्टीनें हा िेह द्व्न्नद्ववस्च््न्न होईल! 
 
लीला : सावध व्हा, जयंत, सावध व्हा; मी आता ं तुमिी बाळपणिी अिि लीला नाहीं; पण समाजानें 
मानद्वसक संन्यास द्विलेली, पे्रमाच्या द्वशवपेलीकिे लोटलेली, अशुभमूर्मत बालद्ववधवा आहें! 
 

[त्याच्यापासून िूर होऊन लागते.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) या हतभाग्यािें हें शवेटिें सुख पाहून सुद्धा ं अंगािी आग होते आहे. (उर्ि) 
तात्यासाहेब, हें कधींि आटोपणार नाहीं. आपणि पुढें व्हा. सरकारी माणसािंी खोटी करणें गुन्हा होईल. 
 
तात्यासािेब : तेंही खरेंि! जयंता, बाळा िल; सावध हो. 
 
जयंत : हों; खरेंि; आता ंसावध िंालेंि पाद्वहजे. लीले, िूर हो! त्या द्विवशीं एक क्षणभर नसत्या कल्पनेला 
मनातं थारा द्विला त्यािें हें प्रायद्वित्त भोगतों आहें! आता ंमरता ंमरता ंकशाला हवा हा मोह! लीले, आजन्म 
तुझ्याशीं केवळ बंधुपे्रमानें वागत आलों त्यािी आठवण करून आताचं्या माझ्या या पद्ववत्र द्वनिुयतेिी क्षमा 
कर; हा पहा मी तुला शुद्धत्वाच्या कठोरतेनें अस्सा िूर लोटून या स्वगाच्या मागाला लागतों.  
 

[फासावंर िढून जातो.] 
 
लीला : ताई, हा प्रसंग कसा ग पाहंू? नुसत्या कल्पनेनेंि मला रे्री येऊं लागत आहे; सारें शरीर लटपट 
कापंत आहे. 
 
सुशीला : त्यापेक्षा ंमन िगिासंारखें र्ट्ट करून तंू र्रीं जा. इथें उभें राहून तरी आपल्याच्यानें काय होणार 
आहे? जा, द्वतकिे आपली गािी आहे; गािीवाल्याला सागं म्हणजे तो तुला र्रीं रे्ऊन जाईल. जा. 
 

[लीला रित रित जाते.] 



 

अनुक्रम 

जयंत : जा, लीले, जा; आता ंकायमिे िोळे िंाकंतानंा अंगावर अजून शहारे येत आहेत. (िोळे अधुवट 
द्वमटून पुन्हा ंउर्ितो.) ्ेः, परृ्थवीमातेकिे, भोंवतालच्या द्वप्रयजनाकंिे पाहण्यािा मोह पुन्हा ंअनावर होत 
आहे. आजन्मिद्वरत्र एकिम िोळ्यापंुढें येऊन उभें रहातें. बस्स; पुरे हा मोह. आता ं िंाकंलेले िोळे 
उर्िल्यानंतर काय दृष्टीस पिेल त्यािी कल्पना, परमेश्वरा, फक्त तुलाि! 
 

[िोळे द्वमटून रे्तो. र्ाईनें द्ववद्याधर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
हवद्याधर : (न्यायाधीशास) थाबंा, थाबंा, अन्यायानें द्वनरपराध्याला ठार मारू नका. न्यायमूतींनीं हे िोन 
िाखले पाहण्यािी कृपा करावी. आरोपी जयंत याच्यावर कोणताि आरोप नाहीं, अशी या िाखल्यावंरून 
आपली खात्री होईल. द्वमत्रा जयंता, खालीं ये तंू. 
 

[िाखले िेतो.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) हा काय र्ोंटाळा आहे आणखी? असें आि उभें राहून पहावें काय आहे तें! आद्वण 
प्रसंग पाहून पुढें कसें वागावयािें हें ठरवावें 
 

[जातो.] 
 
न्यायाधीश : तात्यासाहेब, आपल्याला सागंावयाला मोठा आनंि वाटतो कीं, जयंत अगिी द्वनिोष आहेत. 
मनोरमाबाई काल एका भलत्याि गावंीं िवाखान्यातं वारल्या. (द्वशपायासं) अरे त्यानंा उतरवा खालीं! 
 

[जयंत खालीं उतरतो.] 
 
तात्यासािेब : मग तें पे्रत कोणािें?  
 
हवद्याधर : तें दु्रमनिें! द्वतनें आत्महत्त्या केली; आद्वण ती मात्र कमलाकराच्या अधमपणामुंळे. 
 
तात्यासािेब : म्हणजे हा सवुि प्रकार द्ववलक्षण आहे! 
 
हवद्याधर : (पत्र िेऊन) हें पत्र पहा, दु्रमननें मरतानंा द्वलहून ठेद्ववलेलें  पत्र! यातं एकंिर प्रकार खुलासेवार 
द्वलद्वहला आहे. (न्यायाधीशास) मला वाटतें आता ंखटला पुन्हा ंिालवीपयंत आरोपीला जाद्वमनावर सोिता ं
येईलि! 
 
न्यायाधीश : ही गोष्ट सरन्यायाधीशाचं्या अद्वधकारातंली आहे. िला, जयंतानंा रे्ऊन आपण किेरींति 
जाऊं. 
 
तात्यासािेब : काय उरफाट्या काळजािा राक्षस! कमलाकर! अरे, इतक्यातं हा येथें होता आद्वण गेला 
कुठें?  
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हवद्याधर : तो येथें कशाला राहतो?  
 
तात्यासािेब : हें पत्र तुमच्या हातंी कसें लागलें?  
 
हवद्याधर : कमलाकराच्याि एका रामोशानें िुकून मला द्विलें  आद्वण त्यावरून मला सारा पत्ता लागत गेला. 
ती एकंिर हकीकत फार मोठी आहे. पण तात्यासाहेब, खटल्यािी मजल येथपयंत आली कशी? तहकुबी 
मागण्यासाठीं मीं आपल्याला तार केली होती ना?  
 
तात्यासािेब : मला तार केली होती? मला तर नाहीं द्वमळाली— 
 
हवद्याधर : ती सुद्धा ं त्या हरामखोरानें नापत्ता केली असेल. िला, त्यािाही तपास केली पाद्वहजे. 
तात्यासाहेब, आपण न्यायाधीशसाहेबाबंरोबर किेरीकिे िला; मी त्या रामोशाला रे्ऊन येतों आद्वण 
साधल्यास तारेबद्दलही िौकशी कद्वरतों. 
 
तात्यासािेब : ठीक आहे. िला. 
 

[सवु जातात. सुशीला जाऊं लागते.] 
 
हवद्याधर : सुशीले, सुशीले, जरा थाबं; आज मी तुला आणखी पुनर्मववाहाबद्दल द्ववनंती करणार आहें! 
 
सुशीला : काय? या वळेीं?  
 
हवद्याधर : हो, या वळेीं आद्वण याि जागीं! ती जागा जयंतािी अमंगल मृत्युभदू्वम म्हणून आपल्या स्मरणातं 
रहाणार होती तीि आता ंआपली द्वववाहभदू्वम म्हणून लक्षातं रहावी अशी मािंी इच््ा आहे. 
 
सुशीला : या भलत्या द्ववषयािी अशा गिबिीच्या वेळीं— 
 
हवद्याधर : आता ंगिबिीिी वळे कसली? संकट नाहींसें िंाल्यावरही तें फार भयंकर होतें म्हणून द्वभण्यातं 
काय अथु? भयंकर स्वप्नािंें जागेपणीं भय बाळगणें हें खंबीर मनािें लक्षण नाहीं. द्वशवाय कैिेंतून मुक्त 
िंालेल्या जयंताला आपण िोर्ें द्वववाहपाशातं बद्ध िंालेलीं द्विसलों पाद्वहजे, असा मािंा कृतद्वनिय िंालेला 
आहे! सुशीले, अजून तुला मािंी िया येत नाहीं काय? द्वकती द्विवस मला तंू अशी अलोट िुःखातं ठेवणार?  
 
सुशीला : द्ववद्याधर, मला असा आग्रह करंू नका! तुमच्या द्ववनवणीच्या प्रत्येक शबिानें मी अद्वधक अद्वधक 
संकटातं पित आहें. त्या द्विवशीं तुम्हीं त्या मागंाच्या हातून मला सोिद्ववलें  त्या वेळीं मािंें मन बेभान िंालें  
होतें म्हणून रागाच्या आवशेातं मी तुम्हालंा भलतेि शबि बोलून गेलें ; त्यािी मला क्षमा करा! आणखी 
मोठ्या मनानें हा पुनर्मववाहािा हेतु सोिून द्या! 
 
हवद्याधर : सुशीले, मी तुझ्या गुणाला योग्य नाहीं का? का एकिा ंतुिंा उपमिु केला म्हणून अजून तंू मािंा 
द्वतरस्कार करीत आहेस?  
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सुशीला : नाहीं, मी तुमिा द्वतरस्कार करीत नाहीं! माझ्या खोलींत तुम्हीं पाऊल टाद्वकलें  तेवढ्या गोष्टीिा 
िागंला उलगिा करा, म्हणजे जी स्त्री तुमच्याशीं लग्न करील द्वतला मी जन्मािी धन्य समजेन! 

 
हवद्याधर : पण मािंा तर तुझ्याबरोबरि जन्म काढण्यािा संकल्प आहे. 
 
सुशीला : तो संकल्प कधींि पुरा व्हावयािा नाहीं! तुम्हीं त्या मागंाच्या हातून मला सोिद्ववलें , जयंताला 
जवळजवळ तुम्हींि जीविान द्विलें . तुमिे आम्हा ंसवांवर अगद्वणत उपकार आहेत. पण द्ववद्याधर, तुमच्या 
पाया ं पितें. त्या उपकाराच्या मोबिल्यांत या िेहािी मागणी करंू नका! त्याच्यावर माझ्या पतीिी सत्ता 
आहे. 
 
हवद्याधर : सुशीले, द्वकती द्विवस त्या पतीिी सत्ता िालणार? पतीच्या लहानशा मूतीच्या आठवणीवर सारा 
जन्म र्ालद्ववणार काय?  
 
सुशीला : द्ववद्याधर, मोठमोठ्या साध्वींिीं िद्वरत्रें असेंि करायला सागंत नाहींत का? द्वगद्वरधरलालाच्या 
बालमूतीच्या झितनातं द्वमरािेवीनें सारा जन्म र्ालद्ववला ना?  
 
हवद्याधर : िंतकथेच्या राज्यातंल्या या गोष्टी! सुशीले, द्वगद्वरधरलालानें भक्तीसाठीं द्वमरािेवीच्या पिरातं 
उिी टाकली तसा तुिंा पती स्वगांतून तुझ्यासाठीं उिी टाकील का?  
 
सुशीला : या हतभाद्वगनीसाठीं त्या कोमल बालमूतीला इतके श्रम? द्ववद्याधर, मािंा एवढा अद्वधकार नाहीं. 
त्याचं्या बाललीलािंें झितन करावयािें, कल्पनेच्या वातावरणातं वाढणा्या त्याचं्या बालमूतीिें पे्रमानें 
संगोपन करावयािें एवढाि या त्याचं्या िासीिा अद्वधकार? त्या सुखाआि येऊं नका! 
 
हवद्याधर : पण अशा नुसत्या झितनातं सारा जन्म गेल्यावर या तुझ्या िैवी रूपािा, लोकोत्तर गुणािंा काय 
उपयोग? ईश्वरित्त िेणगीिा हा िुरुपयोग नाहीं का? हें सारें एकिा ंगेलें  कीं कायमिें गेलें ! 
 
सुशीला : एका जन्मानेंि िंालें  का? द्ववद्याधर, माझ्या यस्त्कंद्वित् रूपगुणािंें तर राहंू द्या; पण जगातं स्वैर 
पसरलेल्या सा्या संुिरतेिा एवढ्यापुरताि का अवतार आहे? अतुल सामर्थयु खिु करून ईश्वरानें एवढा 
संुिर वस्तंूिा पसारा द्वनमाण केला तो काय क्षद्वणक वृत्तीनें नाश पावण्यासाठीं? पुष्ट्पािंा सुवास एकिा ं
वा्यावर वहात द्विगंतराला जातो एवढीि त्यािी कामद्वगरी? आकाशातंल्या तारका नुसत्या िमकतात हाि 
त्यािंा उपयोग? पद्ववत्र पे्रमािी भाषणें, द्वनिोष हास्यािे मंजुळ ध्वद्वन, अजाण बालकािंा उत्कट आनंि–
आजपयंत जें जें क्षद्वणक, संुिरतेिें सवुस्व क्षणमात्र िमकून नाहींसें िंालें  तें काय कायमिें? या जगातं 
त्यािंा जो तात्पुरता खेळ िंाला तेवढ्यासाठींि ईश्वरानें अनन्त श्रमानें त्यानंा द्वनमाण केलें  का? द्ववद्याधर, 
आपलें  जग म्हणजे सुखिुःख द्वनमाण करण्यािा ईश्वरािा प्रििं कारखाना आहे. इथें जें जें िागंलें  द्वनमाण 
होतें तें तें एका जागीं साठंवनू परमेश्वर त्यािा स्वगु तयार कद्वरतो आद्वण जें वाईट त्यािी रौरवाकिे रवानगी 
होते. या जगाच्या कारखान्यातं खेळणारा आत्मा म्हणजे ईश्वरािी इच््ाशस्क्त. तुम्हाला ं नाहीं का असें 
वाटत? आपण आपल्या पुण्याईनें स्वगाला गेलों तर या सवांिा कायमिा उपभोग रे्ऊं. अनंत कालाच्या 
द्वहशबेातं या क्षणमात्र आयुष्ट्यािी काय कथा! 
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हवद्याधर : सुशीले, ही सारी तुझ्या कल्पनेिी भरारी आहे. वस्तुस्स्थती किाद्वित याहून फार द्वनराळी असेल. 
हें वेि आहे, हें सोिून िे! 
 
सुशीला : असेल, हें विे असेल; तरी मला तें फार सुखकारक आहे! तें काढून टाकण्यािी मािंी इच््ा 
नाहीं. 
 
हवद्याधर : शाबास, गुद्वणले, शाबास! 
 
सुशीला : (िपापून) काय म्हणालातं; काय नावं रे्तलें  आता ंआपण?  
 
हवद्याधर : गुद्वणला! का ंबरें, इतकी िपापलीस तंू?  
 
सुशीला : गुद्वणला हें नावं माझ्या पतींनीं लग्नाच्या गिबिींत मला सादं्वगतलें ; र्ाबरत र्ाबरत िटकन् माझ्या 
अगिीं कानातं सादं्वगतले; त्यानंीं मोठ्या आविीनें मािंें हें गुजराथी नावं ठेद्ववलें . माझ्या पतीखेरीज हें नावं 
िुस्या कोणालाही ठाऊक नव्हतें! 
 
हवद्याधर : गुद्वणले, तंू म्हणतेस तें अगिीं अक्षरशः खरें आहे! 
 
सुशीला : म्हणजे? (त्याच्याकिे सारखी पहात उभी रहाते.) 
 
हवद्याधर : वाढंू िे, तुिंी कल्पना स्वैर वाढंू िे, आद्वण कल्पनेच्या राज्यातंली तुझ्या पतीिी बालमूर्मत पण वाढंू 
िे! हं, आता ंनीट पहा, त्या वाढलेल्या कल्पनाद्वित्रातं आद्वण माझ्यातं काहंीं तरी फरक आहे का? अशी 
आियानें दृद्वष्ट तरळंू िेऊं नकोस, हा पहा हातावरिा िाग. लाजाहोमातं मी आहुद्वत टाकतानंा िोरट्या 
दृष्टीनें तंू सारखी त्याच्याकिे पहात होतीस ना?  
 
सुशीला : मला नसती आशा लावनू द्ववद्याधर— 
 
हवद्याधर : द्ववद्याधरािा अवतार मर्ाशंींि संपला; गुद्वणले, अजून या गुणाकराला ओळखलें  नाहींस?  
 

[सुशीला त्याला आझलगन िेते.] 
 
सुशीला : ओळखलें , िागंलें  ओळखलें . पण हें सारें खरें का हा भ्रम?  
 
हवद्याधर : हें खरें आहे हें तुला पूवीि समजायला पाद्वहजे होतें! मीं जरी खरोखरी स्वगात असतों तरी सुद्धा ं
भलूोकीं या स्वगसुुखासाठी उिी टाद्वकली असती! सुशीला, तुझ्या पाद्वतव्रत्याच्या शक्तीिी तुला कल्पना 
नाहीं. मी जर परपुरुष असतों तर, पद्वतव्रते, त्या द्विवशीं तुझ्या खोलींत पाऊल टाकतािं जळून भस्म िंालों 
असतों! 
 
सुशीला : मग ती िुष्ट बातमी— 
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हवद्याधर : अगिीं खोटी! आपल्या लग्नानंतर मी जातानंा, आमच्या लहानशा जहाद्वगरीच्या आशनेें काकानंीं 
मला समुद्रातं ढकलून द्विलें  खरें, पण बिंरावर होड्यािंी गिबि असल्यामुळें  एका नाखव्याच्या मितीनें 
मला आपला जीव वािंद्ववता ं आला! पुढें ही सारी हकीकत मीं गुप्तपणानें तेथल्या अद्वधकारीसाहेबासं 
कळद्ववली. काकािंा स्वभाव िीरु्िेषी आद्वण पाताळयंत्रीं, त्यामुळें  लहानपणीं मला त्यािंें भय वाटलें  आद्वण 
िुसरें एखािें संकट टाळावें म्हणून नांव बिलून साहेबाचं्या संमतीनें उत्तर झहिुस्थानातं गेलों! साहेबानंीं ही 
सारी गोष्ट गुप्त ठेवनू आमच्या उत्पन्नातूंन मला द्ववद्याायासािा खिु द्वमळण्यािी व्यवस्था करून बाकीिें 
उत्पन्न मी कायद्यातं येईपयंत सरकारजमा ठेद्ववलें ! पुढें काकाही वारले. माझ्या द्ववद्याायास संपला आद्वण मी 
इथें आलों! 
 
सुशीला : आद्वण इतके द्विवस मला फसद्ववलें  ना?  
 
हवद्याधर : त्यािी मात्र मला क्षमा कर! तुमच्या र्रीं िालणा्या फाजील सुधारणेिा तुझ्यावर द्वकती पद्वरणाम 
िंाला आहे त्यािी परीक्षा पाद्वहल्यावािंून–लािके क्षमा कर–मला स्वीकार करवनेा. 
 
सुशीला : पण आता ंतरी स्वीकार— 
 
हवद्याधर : आता ं तंूि मािंा स्वीकार कर! िल, हें सारें वतुमान तात्यासाहेबानंा कळवूं आद्वण जयंताच्या 
आद्वण लीलेच्या पुनर्मववाहािा आनंि द्विगुद्वणत करंू. हो, पण आधीं एवढें सागं कीं, तुिंें माझ्याबद्दलिें मत 
एका क्षणातं तुला बिलावयाला लावीन असें मीं म्हटलें  होतें तें खरें िंालें  नां?  
 
सुशीला : द्ववद्याधरावरिा मािंा राग काहंीं कमी व्हायिा नाहीं. 
 

[जातात.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[तात्यासाहेबािें र्र. लीला] 
 
लीला : मािंें आता ंया जगातं काय उरलें  आहे? जयंतािंा द्विव्य आत्मा त्याचं्या नश्वर शरीराला सोिून 
स्वगाला जाऊन खास पोंिला असेल. इतके द्विवस पुनर्मववाहािी आशा–पापावर उभारलेली, 
मनोरमावद्वहनींच्या मरणाच्या इच््ेवर उभारलेली पुनर्मववाहािी आशा–अगिीं हृियाच्या हृियातं, 
कल्पनेच्या पलीकिे, शक्यतेच्या शवेटच्या टोंकावर तरी, तकाच्या िोळ्यानंीं द्विसत होती! पण तीही गेली! 
त्याचं्या आत्म्यावािंून जसें त्यािंें शरीर, तसें त्याचं्यावािंून सारें जग मला िंालें  आहे! माझ्या जगािा आत्मा 
आज द्वनरू्न गेला! गळ्याला फासं बसून आत्म्यािा अखेरिा कोंिमारा होतानंा त्यािें हाल पाहूं नयेत म्हणून 
िोळे फाटून बाहेर आले असतील, त्यानंीं रक्तािे अश्रु ढाळले असतील, त्यािंें िुःख सागंण्यासाठी जीभ 
हातभर बाहेर आली असेल. अनाथ द्ववधवाचं्या सुखकल्पनापं्रमाणें त्याचं्या हातापायानंीं द्वतथल्याद्वतथेंि 
द्वनवाणीिी धिपि केली असेल, आद्वण अखेर आत्मतेज द्वनरू्न जातािं सवु शरीर काळेंद्वठक्कर पिलें  असेल. 
त्यािंें त्या काळिें भेसूर रूप माझ्यापुढें सारखें उभें रहात आहे. पण नको ग बाई, जगानें आपल्या हातीं 
सापंिलेल्या त्याचं्या मूतीिे जसे हाल केले तसे मी माझ्या कल्पनासृष्टींतल्या त्याचं्या मूतीिे एक क्षणभरही 
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करणार नाहीं. िोळे फोिून टाकीन, पण ती करुणमूर्मत पहाणार नाहीं! त्यापेक्षा ं त्याचं्याबरोबर–मागोमाग 
जाऊन वर स्वगांत माझ्या द्विव्य जयंतािंें अखंि िशनु रे्त बसेन! पण कोणत्या मागानें अगिीं लवकर मृत्यु 
आद्वणता ं येईल? मंिळी र्रीं येण्याच्या पूवीि त्याचं्या मागोमाग या जगातूंन धाव ठोकली पाद्वहजे! 
स्वगांतल्या एखाद्या अप्सरेनें त्यानंा भरुळ पािण्यापूवीि–पण ्े, मािें जयंत इतक्या क्षदु्र मनािे का 
आहेत? िेवा, प्रणयी जनानंा इच््ामरण का ं बरें द्विलें  नाहींस? उत्कट इच््ेनें हेतु पूण ु होतात असें 
म्हणतात; मग मािंी इच््ा का ंबरें पूणु होत नाहीं? अहाहा! ते इतके उिारं आहेत कीं, मला इथें टाकून 
स्वगांत सुद्धा ंजाणार नाहींत! शरीराच्या कैिेंतून सुटलेला त्यािंा आत्मा या हवेंति माझ्या भोंवतीं र्ोंटाळत 
असेल! मग या श्वासासरशीं या सा्या वा्यािें हृियातं साठंवण करून ठेवूं का? िेवा, द्वकती अनुिार तंू! 
मला मरणािी सुद्धा ंद्वशक्षा िेत नाहींस ना? पण ही पहा, अशी मी इच््ेच्या एकाग्रतेनें प्राण सोिणार. 
 

[स्तबध उभी राहते; कमलाकर र्ाईनें येतो.] 
 
कमलाकर : (स्वगत) अंतःकरणातं पेट रे्ऊन आंतल्या आंत भिकणा्या सूिाच्या द्वनश्वासानंीं या 
वातावरणाला अजून आग कशी लागत नाहीं? िेषानें भरलेल्या या दृद्वष्टपातानें ही भदू्वम फाटून अगिीं िुभगं 
का ंहोत नाहीं? आद्वण आकाश तुटून खालीं का ंकोसळत नाहीं? माझ्या पराभवािी सारखी परमावद्वध होत 
आहे. त्या द्विवशीं रात्रीं िुकून तें दु्रमनिें पत्र त्या रामोशाच्या हातीं पिलें  आद्वण त्याच्या हातून द्ववद्याधराला 
द्वमळून सारा र्ोंटाळा िंाला? द्ववद्याधराला ती जागा द्विली आद्वण द्वतथें तो िरविेखोर तें पत्र बिलण्यासाठीं 
येऊन असा प्रकार िंाला असावा! जयंत िोषमुक्त िंाला, मनोरमा मेली. आता ंलीलेिा आद्वण जयंतािा 
पुनर्मववाह होणार आद्वण तो आजन्म सुख भोगणार! द्ववद्याधर हाि सुशीलेिा पद्वत ठरला! सारे सुखी होणार! 
पण हें सारें मला कसें सहन होणार! ज्याच्या िोळ्यानंा िंद्वद्रकेिा प्रकाश पाहवत नाहीं, टवटवीत फुलें  
पाहवत नाहींत, ज्याला कोणाच्याही सुखािी कल्पना सहन होत नाहीं, त्यानें स्वतःच्या भयाण द्वनराशवेर 
उभारलेलें , आपल्या लहानपणापासूनच्या वै्यािें सुख कसें पहावें? मी तेथून इतक्या वगेानें धावत आलों – 
पण मागावर तरंगणा्या अणुरेणूहो, माझ्या हृियातंल्या श्वासाशीं तुमिी द्वमळणी िंाल्यामुळें  तुम्ही साक्ष 
आहा ंकीं, मी केवळ प्राणाच्या भयानें पळालों नाहीं, तर अजून जयंतािा सूि रे्ण्यासाठीं पळालों आहें. हा 
सूि रे्तला नाहीं तर मेल्यावरही मािंा प्राण जाणार नाहीं. भतूयोद्वन अजून उत्पन्न िंाली नसली तर यापुढें 
माझ्या जीवशक्तीच्या द्विकाटीमुळें  तरी खास होईल. (पाहून) काय? लीला? ही इथें एकटी कशी? करंू 
द्वहला अशीि ठार? म्हणजे िंालें  जयंताच्या सुखािें मातेरें! मग मी फाशंीं गेलों तरी बेहेत्तर! बस्स, हाि बेत 
ठरला! र्रातंली माणसें अजून आपल्या आनंिातं मग्न आहेत तोंि हें फूल द्विरिून टाकावें! (प्रकट) लीले, 
लीलावती! 
 
लीला : कोण? कमलाकर? गेलाना हो जयंतािंा आत्मा आपल्याला सोिून?  
 
कमलाकर : (स्वगत) अस्सें! जयंत मेला अशी द्वहिी कल्पना आहे काय? ठीक! पण हा काय िमत्कार? ही 
अजून मरत कशी नाहीं? नुसत्या माझ्या द्ववषारी श्वासानें फुलें  कोमेजून जातील, ज्वालामय दृष्टीनें तारका 
जळून त्यािंा काळोखािा कोळसा होईल, ही कल्पना खोटी ठरंू पहाते! 
 
लीला : कमलाकर, का ंहो बोलत नाहीं? आता ंकशाला किरतां? वाटेल ती कठोर बातमी ऐकायला मी 
आता ंतयार आहें! बोला, िंाला ना त्यािंा शवेट? नका सागंूं, तुमच्या तोंिावर ती वाता स्पष्ट द्वलद्वहलेली 
द्विसते. 
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कमलाकर : लीलाताई, काय सागंूं? अखेर जयंत आपल्याला सोिून गेलेि. 
 
लीला : त्यातं द्ववशषे काय आहे? कमलाकर, मािंा सुद्धा ंद्वनिय ठरलेला आहे! ज्या जगातं जयंतािंा वास 
नाहीं त्यातं राहून मला काय करावयािें आहे? मी पण माझ्या आयुष्ट्यािा शवेट करणार! 
 
कमलाकर : अहाहा! लीले, धन्य आहे तुझ्या पे्रमािी! ख्या प्रणद्वयनीप्रमाणें बोललीस तंू! असे तीव्र पे्रमािे 
उद्गार या भरतभमूींत पूवी एकिा ंमात्र ऐकंू येत होते. द्वप्रयजनाचं्या मृत्यनंूतर मागें रहातें तें कशािें पे्रमळ 
हृिय?  
 
लीला : होय ना? मला सुद्धा ंअसेंि वाटतें. आत्महत्येिा मािंा द्वविार तुम्हालंा आविला ना?  
 
कमलाकर : नुसता आविला? माझ्या द्वविाराशीं पुरेपूर जमला! 
 
लीला : म्हणजे तुम्हीही आत्महत्या करणार कीं काय?  
 
कमलाकर : यातं काय शकंा? एवढ्यासाठीं तर सवांच्या आधीं धावंत आलों. मोहातं गुरफटलेली 
आप्तमंिळी आपल्याला अिथळा करील, आद्वण मग जयंतासारखा द्वमत्र गेल्यावर या शून्य जगातं 
आपल्याला रहावें लागणार, म्हणून तर मी सवांिी नजर िुकवनू इकिे आलों. 
 
लीला : अहाहा! कमलाकर, धन्य आहे तुमिी! 
 
कमलाकर : यातं धन्य कशािी? जयंतासाठीं कोण मरणार नाहीं? हें पहा, मी तेवढ्यासाठीं जालीम द्ववष 
सुद्धा ंआणून ठेद्ववलें  आहे. हें इतकें  जालीम आहे कीं, एकिा ंपोटातं गेलें  म्हणजे कोणताही उतारा त्यावर 
िालत नाहीं. 
 
लीला : तर मग कमलाकर, तुमच्या पाया ंपितें. तें द्ववष – त्यािंी भेट र्िद्ववणारें तें अमृत – मला द्या. 
 
कमलाकर : काय तुम्हाला हें द्ववष िेऊं? आद्वण मी?  
 
लीला : तुम्ही पुरुष आहां, तुम्हालंा पुन्हा ंद्वमळद्ववता ंयेईल. द्या हो, र्ालाि एवढी द्वभक्षा. 
 
कमलाकर : तुमिी द्ववनवणी ऐकून यमाला सुद्धा ंिया येईल, मग मी तर काय मनुष्ट्यि आहें! घ्या हें. मी 
िुसरें द्वमळवीन. 
 
लीला : (द्ववष हातीं रे्ऊन) नेईल ना हें मला जयंताचं्या पायाजंवळ? अहाहा, धन्य धन्य मी! 
 

[द्ववष रे्ते.] 
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कमलाकर : (स्वगत) अहाहा! िंालें  मािंें कतुव्य. आता ंसुटलों तरी िालेल झकवा सापंिलों तरी िालेल. 
(प्रकट) सगळें रे्तलेंस?  
 
लीला : हो; आता ंहोईल ना मािंें काम?  
 
कमलाकर : द्वनखालस! अद्वविारी लीले, ऐक! जयंत द्वजवतं आहे, त्याच्यावरिा आरोप िूर िंाला, अध्या 
र्टकें त तो येथें येईल. द्वतकिे मनोरमा मेली. तुमच्या िोर्ाचं्या पुनर्मववाहाला आता ंकोणतीि आिकाठी 
नव्हती. पण तशी ईश्वरािी – नाहीं, तशी मािंी इच््ा नव्हती! म्हणून तुमच्या पे्रमामृतातं मीं हें प्रत्यक्ष द्ववष 
कालद्ववलें  आहे. बोल, लीले, बोल. पण आता ं तंू कशािी बोलतेस? तुिें िोळे या द्ववषाच्या प्रभावानें 
तारवटत िालले आहेत. लीले, अशा भयाण सौंियाकिे पहाण्यािी मला संवय आहे! लीले, सूि—हा सारा 
बाळपणापासून तंुबलेला मािंा सूि आहे! 
 
लीला : पण आता ंतरी रे्तलास ना पुरता सूि? मग उगीि का ंउभा आहेस माझ्यापुढें आपलें  तोंि रे्ऊन?  
 
कमलाकर : तुझ्या सौंियािें मरण पहावयाला? क्षणोक्षणीं तुिंें सौंियु भयंकर द्वनराशेंत सारखें द्ववरत 
िाललें  आहे. शुक्लाष्टमीिी रम्य िदं्वद्रका रात्रींच्या ऐन भरातं िदं्राच्या मृत्यमुूळें  काळ्याकुट्ट काळोखातं 
द्ववरर्ळून जात असते, त्याप्रमाणें तुझ्या आत्म्यािी िदं्वद्रका—शरीरावर पसरलेली ही द्वजवतं शोभा आत्म्यािा 
लय होतानंा हा ंहा ंम्हणतां मृत्यचू्या काळोखातं-पे्रताच्या भयाणपणातं द्ववरून जाईल! आद्वण मग या हातानें, 
नीट ऐक—दु्रमनच्या काळविंलेल्या रक्तानें रंगलेल्या हातानें, मनोरमेच्या संसारािी होळी करतानंा द्वतच्या 
द्वशव्याशापाचं्या आगीनें करपून कोळसा िंालेल्या या हातानें. दु्रमनच्या पोराच्या मुक्या झककाळ्याचं्या 
प्रद्वतध्वनीनें िुमिुमलेल्या या हातानें, तुझ्या या द्वजवतं पे्रताला असें धरून तुझ्या ओंठावर उरलेल्या 
द्ववषािा–त्या अधरद्ववषािा आस्वाि रे्ईन, आद्वण मग येथून, या जगातूंनही बाहेर जाईन! लीले, दु्रमन 
अशीि आत्महत्या करून मेली आद्वण द्वतच्या पे्रताकिे पाहतानंा मला अशीि मेलेल्या िुबंनािी इच््ा िंाली 
होती; पण त्या वळेीं द्वतिे ओंठ साकंळलेल्या रक्तानें काळें  पिले होते आद्वण मािें ओंठ आशचे्या 
द्वजवतंपणानें स्फुरत होते. पण आज तुिें ओंठ जसे द्ववषानें काळे पित आहेत तसें मािें ओंठद्वह कू्ररपणाच्या 
काद्वळम्यानें रंगले आहेत. त्यािंी द्ववषारी िुबंनािी आशा आज पूण ुकरीन. लवकरि जयंत येथें येईल आद्वण 
तुझ्या ओठाजंवळ आपल्या ओंठानंीं मेलेल्या पे्रमािीं मुकीं गाणीं गाईल; त्या वळेीं त्याच्यासाठीं तुझ्या 
ओंठावरच्या द्ववषातं माझ्या सुिािी भर र्ालून ठेवनू नंतर तो नेत्रोत्सव पाहता ंपाहता ंमोठ्या आनंिानें मी 
आपले िोळे द्वमटीन! 
 
लीला : कमलाकर, आता ंउगीि कशाला बोलतां? माझ्या मनावर या बोलण्यािा पद्वरणाम होण्यािी वळे 
द्वनरू्न गेली आहे! इहलोकच्या सुखािी मी मुळींि पवा करीत नाहीं! हें सुख द्वकती िंालें  तरी ििंल; आज 
जरी द्वमळालें  असतें तरी उद्या ं खास नाहींसें िंालें  असतें! मािंी दृद्वष्ट, मािंी आशा आता ं स्वगांतल्या 
सुखाकिे लागली आहे! आज ना उद्या ंजयंत द्वतथेंि येतील आद्वण मग आम्ही जगन्नाथाच्या कृपादृष्टीच्या 
अक्षय्य द्वकरणातं अनन्त सुखािा उपभोग रे्ऊं! द्वतथें तर तुमिें द्ववष बाधणार नाहीं ना?  
 
कमलाकर : लीले, कालद्वनद्रेंतलें  हें तुला स्वप्न पिायला लागलें  आहे! अहाहा! हा पहा जयंत पण 
आलाि! (हातातं फुलािंी माळ रे्ऊन जयंत येतो.) त्याला तरी मािंा सूि िागंलाि मानवेल! लीले, 
बाळपणीं तुम्ही िोर्ें ज्या दृष्टीनें माझ्याकिे पहात होता ंत्या दृष्टीनें मी आज तुमच्याकिे पहाणार आहें. 
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जयंत : आनंिी आनंि गिे! इकिे द्वतकिे िहंूकिे!!  
 
लीला : अहाहा! आनंिी आनंि गिे! इकिे द्वतकिे िहंूकिे!! 
 
कमलाकर : खरोखर, आनंिी आनंि गिे! इकिे द्वतकिे िहंूकिे!! 
 
जयंत : लीले, आपल्या बालकवींच्या ‘आनंदी आनंदाचें’ खरें रहस्य मला आज कळत आहे! मी आज 
ब्राह्मानंिातं आहे! लीले, जें सुख कायमिें नाहींसें िंालें  म्हणून वाटत होतें त्यािा खराखुरा आरंभ मात्र 
िंाला आहे! लीले, माझ्यावरिा नसता अपराध िूर िंाला! सुशीलाताईंिे भाग्य पुन्हा ं उियाला आलें ! 
द्ववद्याधर हेि गुणाकर! त्यािंा अन्त मुळीं िंालाि नव्हता आणखी, लीले, आपल्या पुनर्मववाहाला बाबासाहेब 
सहानुभदू्वत िेत आहेत! 
 
कमलाकर : पुनर्मववाह आता ंपुनजुन्मीं! 
 
जयंत : कोण कमलाकर? जा; इथून लौकर बाहेर द्वनरू्न जा. सरकारिे द्वशपाई तुला धरण्यासाठीं तपासातं 
आहेत! पण मी ब्रह्मानंिातं बुिालों आहें आद्वण माझ्या उत्कट आनंिाच्या वळेीं िुस्याला िुःख व्हावें ही 
कल्पना सुद्धा ंमला सहन होत नाहीं! जा. पळ, कमलाकर आपले प्राण वािंीव! माझ्या आनंिािा उत्कट 
प्रकाश, लीलेिी लावण्यिदं्वद्रका आद्वण तुझ्या कृष्ट्णकमािा िाट काळोख हीं सारीं एकाि जागीं, एकाि वेळीं 
शोभत नाहींत! लीले, या कमलाकरािे अपराध तुला माहीत नाहींत; पण ते कळण्यापूवींि तंू त्याला क्षमा 
कर! हा पहा संुिर फुलािंा िेंला! याच्याि वासानें मी विेा िंालों आहें! हा मी तुला अपुण करणार आहें. 
याच्या वासानें – पुन्हा ं फुललेल्या पे्रमाच्या या वासानें तंू गुंग होशील, माझ्यासारखी विेी होशील! पण 
लीले, तंू बोलत का ंनाहींस?  
 
कमलाकर : ती काय बोलणार! जयंता, असा बेफाम होऊं नकोस! माझ्यासारखा द्वजवलग द्वमत्र द्वजवंत 
असतानंा तो तुला आनंिािें विे कसें लागूं िेईल? िुःखािा तुला िागंलाि अनुभव आहे आद्वण तोि मीं 
यापुढें तुझ्या कपाळीं कायमिा द्वलहून ठेद्ववला आहे. 
 
जयंत : अरेरे! मला तुिंी िया येते! पण बोल, कमलाकर, तुला वाटेल तें बोल. मी जसा पे्रमाच्या 
ब्रह्मानंिातं वेिा िंालों आहें तसें तुला तरी द्वनराशचे्या तीव्रतेनें विे लागल्यावािंून कसें राहील? तुझ्या 
बोलण्यािें मला काहंींि वाटत नाहीं. 
 
कमलाकर : अरेरे! जयंत, मािंें योगसाधन अजून पूण ुिंालें  नाहीं त्याला मािंा नाइलाज आहे! माझ्या 
कृतीिी शस्क्त अजून माझ्या वाणींत, माझ्या दृष्टींत द्वभनली नाहीं! अजून माझ्या नुसत्या रागानें तुिंें हृिय 
फाटून जात नाहीं! दृष्टीनें तुझ्या हातातंलीं फुलें  कोमेजून जात नाहींत; पण कृतीनें मात्र तुझ्या हृियातंलें  
नाजूक फूल – तुिंी – लीला – अगिीं करपून, पार जाळून टाद्वकली आहे! तुझ्या मरणािी बातमी कानीं 
पिंू नये म्हणून र्ाईनें लीला इकिे द्वनरू्न आली, नंतर मी इथें आलों; लीलेच्या गैरसमाजािा फायिा 
रे्ऊन मीं द्वतला हें द्ववष र्ातलें  आहे; या द्ववषावर कसलाद्वह उतारा िालत नाहीं! ऐकलेंस हें? आता ंसोि 
आपल्या आनंिािें वेि! 
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जयंत : लीले, काय ऐकतों हें मी?  
 
लीला : अगिीं सत्य; द्ववषापेक्षाहंी किू सत्य! 
 
जयंत : हाय! लीले! काय केलेंस हें? कमलाकर, तुझ्या राक्षसी वृत्तीिा अपमान केला त्यािी क्षमा कर! 
तुझ्या वाणीनें खरोखरीि मािंें हृिय फाटून गेलें  आहे. तुझ्या दृष्टीनें हीं फुलें  खरोखर एका क्षणातं करपून 
गेलीं आहेत. त्याचं्यातं आता ंफूलपण राद्वहलें  आहे कुठें? लीले, लीले, लािके लीले, काय केलेंस हें?  
 

[द्वतच्या गळ्याला द्वमठी मारतो.] 
 
कमलाकर : बस्स! िंालें  मािंें काम! आता ं मािंा पराक्रम सुशीलेला – त्या िुस्या मानी पोरीला – 
कळद्ववतों! आद्वण मग – मग काय होईल तें होवो. 
 

[जातो. वसंत र्ाईनें प्रवशे करतो.] 
 
जयंत : वसंता, र्ात! सवुस्वी र्ात िंाला रे! धावं, आधीं बाबासाहेबानंा रे्ऊन ये! लीलेनें हें भयंकर द्ववष 
रे्तलें  आहे! 
 
वसंत : (पुिीिा कागि पाहून) आद्वण तेंही हें द्ववष! 
 
जयंत : जा तंू आधीं! बाबासाहेबानंा रे्ऊन ये! धावं. 
 

[वसंत जातो.] 
 
लीला : जयंत, काय हें? यातं रिण्यािें काय बरें कारण आहे! इहलोकच्या कृद्वत्रम ताटातुटीनें हृियािा 
पे्रममय ऋणानुबधं कायमिा का तुटणार आहे? िोन द्विवस धीर धरा! क्षद्वणक सुख गेलें  म्हणून काय िंालें? 
ही पहा द्ववषाच्या जोरानें आंतल्या आंत मािंी दृद्वष्ट ओढत िालली आहे, दृश्यसृद्वष्ट आकंुद्वित द्विसून अदृश्य 
सृष्टीिें वैभव द्विसावयाला लागलें  आहे! उठा, अनंत सुख, अनंत पे्रम, अनंत ऐक्य, द्वमळवायिी आशा धरा. 
 
जयंत : प्रणयसृद्वष्ट, मािंी प्रणयसृद्वष्ट जळून खाक िंाली! लीले, भेट, मला किकिून भेट; इतकी 
किकिून भेट, कीं िेहाच्या स्पशाबरोबर त्यातंल्या द्ववषाच्या लहरी माझ्याही िेहातं द्वभनंू लागतील! लीले, 
मािंें सारें शरीर जि िंालें  आहे. शरीरातंले अणुरेणु जागच्याजागीं द्वखळून एकािी वृद्वत्त िुस्याला कळत 
नाहीं. परमेश्वरा, राक्षसी परमेश्वरा, सुखिुःखािा काय खेळ मािंला आहेस हा! िल, लीले, िल, मी पण 
तुझ्याबरोबर येतों! या पापी जगािा संग सोिून आपण केवळ पे्रमािे िेह धारण करून एखाद्या कळीच्या 
हृियातं लपून बसंू; पे्रममय काव्यबधंानें द्वतिें तोंि कायमिें बिं करून टाकंू; आद्वण अनंत काळपयंत त्या 
कद्वलकेच्या गभांतल्या परागरेणूंच्या सृष्टींत, या रेणूवरून त्या रेणूवर सारखा पे्रमािा लपिंाव खेळत बसंू! 
लीले, त्या कद्वलकेच्या सुगंधी ब्रह्मािंातं र्टकें त एका रेणूच्या आिपिद्यानें सुखमय द्ववरहािें सुख भोगूं. त्या 
स्स्थतींत या बाहेरच्या जगातं खेळणारा वारा सुद्धा ंआंत येतानंा कद्वलकेच्या कोमलपणातूंन गाळून शुद्ध 
करून रे्ता ंयेईल! 
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लीला : पण या ब्रह्मािंाच्या कळींति हें सुख द्वमळत नाहीं असें थोिेंि आहे! पे्रममय परमेश्वर — 
 
जयंत : नाहीं, लीले, परमेश्वर पे्रममय नाहीं! नको, त्याच्या सृष्टींतली कद्वलका नको, त्यािा स्वगलुोकही 
नको! लीले, मर्ाशंीं फासंावर िढतानंा मी मरणाला भीत होतों; पण आता ंमला पे्रमािें द्ववलक्षण धैयु िढलें  
आहे. मी पण द्ववष रे्तों आद्वण िोर्ें बरोबरि मरून प्रणयािी द्वनराळी सृद्वष्ट द्वनमाण करंू. ही भदू्वम नको, तें 
आकाश नको. तारािंा रस द्वपळून त्यानें मेर्मंिळातंल्या गारािंा वािा बाधूं आद्वण द्विरकाल त्यातंि राहंू; 
पण या परमेश्वरािें आता ंनावं सुद्धा ंनको! पूवुसंद्वितामुळें  तुझ्यासारख्या नाजुक फुलाला सुद्धा ंजो कोमेजून 
टाकतो, द्वतिे अपराध – मग ते द्वकती का असेनात, ज्याला माफ करता ंयेत नाहींत, तो परमेश्वर द्वनर्मवकार 
आहे असें कोणीं म्हणावें? लीले, मनुष्ट्याला एखािें फूल द्वनमाण कद्वरता ंआलें  तर तो त्याला नुसतें हातावर 
िेंलील आद्वण आजन्म त्यािे पोवािे गात बसेल! पण परमेश्वर िररोज हजारों फुलें  फुलद्ववतो आद्वण िुसरे 
द्विवशी द्वनिुयपणानें तीं सारीं द्विरिून टाद्वकतो. एखाद्या कवीनें तुझ्यासारखी नाद्वयका द्वनमाण करून द्वतिा 
असा द्वनिुय शवेट करण्यािें मनातं आणलें  असतें तर तें भयंकर शबिद्वित्र रेखाटतानंा त्यािी लेखणी बंि 
पिली असती आद्वण त्याच्याि अश्रूंच्या ओर्ातं तीं कठोर अक्षरें पार वाहून गेलीं असतीं. पण अमानुष 
परमेश्वर हे सारे खेळ सहज करीत असतो! लीले, हा ईश्वरी कोप मी कसा सहन करंू?  
 
लीला : नका, जयंत, परमेश्वराला िोष िेऊं नका? परमेश्वरािी कृद्वत सुद्धा ंअजून बाल्यावस्थेंत आहे! ही 
ब्रह्मािंािी कळी अजून उमलायिी आहे! ब्रह्मािंािें फूल कायमिें फुलद्ववण्यासाठीं परमेश्वर िररोज हजारो 
फुलें  द्वनमाण करण्यािा अायास करीत आहे! बालपरमेश्वर आकाशाच्या पाठीवर द्ववजेच्या वेड्यावाकंड्या 
रेर्ोट्याि ओढीत आहे; त्यािा हा सृष्टीिा अायास पुरा िंाला, अक्षयतारुण्य प्राद्वणमात्राला िेता ंआलें , 
सूयुप्रकाशातं िदं्वद्रकेिी शीतलता आद्वणता ंआली, फुलें  कायमिीं फुलद्ववता ंआलीं, म्हणजे पे्रममय परमात्मा 
या ब्रह्मािंकद्वलकेिा अक्षय्य द्ववकास करील आद्वण आज या गोलकद्वलकें त अटकलेल्या तारका—मृताचं्या 
आत्म्यािें हे परागरेणु, द्ववश्वािें पुष्ट्प उमलतािं अमयाि अनंतातं िहंूकिे उधळंू लागतील! तोंपयंत ख्या 
सुखासाठीं आपण धीर धद्वरला पाद्वहजे! 
 
जयंत : लीले, या आशीवािानें मला धीर कसा येईल? लीले, लीले, मला आज्ञा िे, मी पण आत्महत्या 
करून तुझ्या पाठोपाठ येतों; या लीलाशून्य जगातं मी कसा राहंू?  
 
लीला : मरणकाळच्या शबिाइंतकें  सत्य िुस्या कशातंही नसतें. जयंत, तुम्हाला मािंी शपथ आहे, तुम्ही 
आत्महत्या करंू नका! तुमिें कायु अजून िंालें  नाहीं! मािंी करुणकथा सवु जगाला सागंा. माझ्यासारख्या 
हजारों बालद्ववधवा हृियातं मेलेल्या आशचे्या समाधीवर अश्रूंिीं फुलें  वाहत असतील त्यािंा उद्धार करा. 
कठोर समाजािें पाषाणहृिय भेिून त्यातूंन शुद्ध पे्रमािे पाट वहावयाला माग ुमोकळा करून द्या आद्वण मग 
कालावधीनें परमेश्वराजवळ या, म्हणजे आपण अक्षय्य सुख भोगीत बसूं! 
 
जयंत : लीले, या जिवृद्वत्त, द्वनजीव पे्रताच्या हातून हें काम कसें होणार? कोणत्या संजीवनीच्या सामर्थयानें 
मला हालिाल करण्यािी शस्क्त द्वमळेल?  
 
लीला : असे द्वनराश होऊं नका! मािंी इच््ा, मािंी आज्ञा, मूर्मतमंत पे्रमािे उद्गार समजून तरी माझ्या 
शबिानंा मान द्या! 
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जयंत : ठीक आहे, तुिंी आज्ञा मला द्वशरसावदं्य आहे! पण तंू मात्र मला असा अनाथासारखा भलूोकावर 
टाकून स्वगांत जाऊं नकोस! तेजोमय तारका होऊन आकाशातं सारखी िमकत रहा म्हणजे मला नेहमीं 
धीर द्वमळत जाईल! लीले, लीले, मनातं होतें काय, आद्वण हें िंालें  काय?  
 

[सुशीला, गोकुळ, द्ववद्याधर वगैरे मंिळी येतात.] 
 
गोकुळ : लीलाताई, काय हो केलें  हें? आता ंया तुमच्या गोकुळाला वळेोवळेीं संभाळून कोण हो रे्ईल? 
भाऊद्वबजेच्या द्विवशीं या िद्वरद्री भावािी आसवािंी ओंवाळणी आनंिानें घ्यावयाला मािंी कोणती लीलाताई 
पुढें येईल?  
 
सुशीला : लीलाताई, काय ही तुिंी िशा! पहा ग या तुझ्या सुशीलेकिे, तुझ्या त्या तेजस्वी िोळ्यानंीं एकिा ं
तरी पहा! लहानपणीं तुझ्या गज्यातंलीं फुलें  एखािे वेळीं कोमेजून जात आद्वण तंू रिंू लागलीस म्हणजे मी 
माझ्या गज्यातंलीं फुलें  तुला िेत होतें; पण आज तुझ्या िोळ्यािंीं हीं फुलें  कोमेजून जाताहेत तेथें कोणतीं 
फुलें  बसवूं? या माझ्या िोळ्यािंीं कीं माझ्या द्वजवािीं?  
 

[लीला जयंत व सुशीला याचं्या अंगावंर पिते.] 
 
लीला : [हंसत] गोकुळ, सुशीलाताई, काय हा मोह! ताई, तंू मला नेहमी धीर िेत होतीस आद्वण आज हें 
काय मादं्विलें  आहेस? आज ना उद्या ंआपल्या भेटी होणार खास! द्ववद्याधर, तुम्ही तरी सा्यानंा धीर द्या! हो, 
पण तुम्ही तर माझ्या ताईिे गुणाकर! गुणाकर, ताईला, जयंतानंा, गोकुळला नीट संभाळा. 
 
सुशीला : लीले, लीले, तंू नाजुक कळी, तुझ्या अंगीं हें धैयु कुठून ग आलें? नको, अशी हंसंू नकोस; माझ्या 
हृियािें कसें पाणी पाणी होतें आहे! तुला होतें आहे तरी काय? ही कठोरता कोठून आणलीस? या तुझ्या 
स्स्थतीला म्हणू ंतरी काय?  
 
लीला : काय म्हणू?ं केशवसुतािें तें गाणें आठवतें ना तुला? अहाहा! 
 

हषखुेि ते मावळले । हास्य द्वनमालें , अश्रु पळाले ।  
कंटकशल्यें बोथटलीं । मखमालीिी लव वठली ।  
काहंीं न द्विसे दृष्टीला । प्रकाश गेला, द्वतद्वमर हरपला ।  
काय म्हणावें या स्स्थद्वतला । िंपूिंा गिे िंपूिंा ॥ 

 
ताई, हाि बरें िंपूिंा! ताई, येते मी आता!ं जयंत, मािंी द्ववनंद्वत लक्षातं ठेवा! अहाहा! िंपूिंा, गिे िंपूिंा! 

 
[द्वनिेष्ट मरते.] 

 
जयंत : गेली, गेली, शापभ्रष्ट िेवी, माझ्या हृियािी िेवी, या जगातूंन द्वनरू्न गेली! लीला, हाय हाय, 
लीला! लीलालालस हृिया! आता ं तुझ्या उड्या बिं ठेव! लीला अखेर काय बरें म्हणाली? िंपूिंा गिे 
िंपूिंा! हेंि खरें! हीि स्स्थद्वत आता ंमलाही स्वीकारली पाद्वहजे. तुटला — जगािा आद्वण जयंतािा पार 
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संबधं तुटला! लीले, आता ं फक्त एक तुिंी आज्ञा हीि माझ्या हृियािी गीता! िुसरें काहंीं नको! या 
जगातंलें  आपलें  जीवन संपलें ; आपला अवतार संपला! 
 

[उठून उभा राहतो.] 
 

जल् गइ है द्विलसे ये जहा,ं अब् क्या रहा है यहा ं।  
ऐ कद्वलया द्विले िमनकी, अब् फूल द्वफरसे और कहा ं।  
न द्वफक्र है बागे जहाकंी, न उसके कुलमुखत्यारकी ।  
हैं तुटगई कद्विया ंकद्वियां, अब् जंद्वजरे प्यारकी ॥ 
 

[फुलािंी माळ तोिून फुलें  लीलेच्या पे्रतावर पसद्वरतो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[बाबासाहेब प्रवशे कद्वरतात.] 
 
बाबासािेब : अरेरे, कोण भयंकर स्स्थद्वत ही! सा्या आनंिािा कळस िंाला! लीले, काय केलेंस हें! असे 
द्वकती तरी पे्रममय जीव समाजाच्या राक्षसी पावलाखंालीं द्विरिून जात असतील यािी आम्हालंा कल्पना 
तरी आहे काय? अरेरे! बिललेल्या पद्वरस्स्थतीमुळें  तरुणाचं्या मनािी स्स्थद्वत काय होत िालली आहे हें 
लक्षातं घ्यावयािें नाहीं; हजारों वषांच्या वद्वहवाटीप्रमाणें लग्न करतानंा वधूवरािंीं हृियें कशीं आहेत हें 
पहायिें नाहीं; आजन्म सुख ज्यावर अवलंबून रहावयािें तो एकिा ं द्वबनसला कीं कायमिा – असा 
लग्नद्ववद्वध द्वनव्वळ आंधळेपणानें र्िवनू आणावयािा; एकिा ं लग्नािी र्िी मोिल्यावर ती कोणत्याही 
मागानें पुन्हा ंनीट बसवावयािी नाहीं; अनाथ द्ववधवाचं्या अश्रुजलातं त्याचं्या हृियािें प्रद्वतझबब द्विसूं लागलें  
की जुनाट श्रुद्वतस्मृतींिीं फाटकीं पानें िोळ्यापंुढें धरावयािीं! हरहर! राक्षसी समाजा! द्वकती द्विवस तंू असे 
भयानक खेळ करणार? जुनेपणाच्या नसत्या अद्वभमानातं द्वकती द्विवस िोळे िंाकूंन पिणार? राक्षसी पण 
द्वनजीव रूढीला आणखी द्वकती कोमल आद्वण द्वजवतं हृियािें बळी िेणार? लीले, काय भयंकर जागृद्वत 
करून गेलीस ही! 
 

[गोकुळ येतो.] 
 
गोकुळ : बाबासाहेब, िला लौकर! द्वतकिे मंिळी वाट पहात आहेत. 
 
बाबासािेब : िल; संकटाला तोंि हें द्विलेंि पाद्वहजे.  
 

[जातात.] 
 
प्रवेश चवथा 
 

[भतूमहाल. कमलाकर प्रवेश करतो.] 
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कमलाकर : त्या िरोिेखोराला इतक्या तातंिीनें यायला सादं्वगतलें  तरी अजून का ंबरें आला नाहीं? त्या 
रामोशाच्या तोंिात एकिा ं िािंीसोन्यािा बोळा कोंबनू त्याला कायमिा मुका केला म्हणजे माझ्याद्ववरुद्ध 
प्रत्यक्ष पुराव्याद्वनशीं ओरिायला िुसरें कोणतें तोंि उरणार? एवढा साक्षीिार नाहींसा केला म्हणजे 
माझ्यावर कायद्यािी कुरर्ोिी करण्यािी कोणती ्ाती होणार आहे हेंि मला पहावयािें आहे! अजून 
माझ्या कतुबगारीनें मी या बावळ्या जगाला या हातावर खेळवीन! या िुद्वनयेच्या बाजारातं अशी एकही िीज 
नाहीं कीं, द्वजिें मोल ठरलें  नाहीं — कीं जी पैशानें द्ववकत रे्ता ं येत नाहीं! मािंा सारा द्ववश्वास माझ्या 
कसलेल्या कतुबगारीवर आहे! मािंी कतुबगारी, मािंी एवढी कतुबगारी — पण कमलाकर, तुिंी 
कतुबगारी तरी काय द्वकमतीिी ठरली? तुझ्या मनािी आशा, तुझ्या कतुव्यािें कतुव्य, लीलाजयंतावंर 
िुःखािा वषाव करून त्यािंीं मनें मारून टाकायिा तुिंा हेतु खरोखरीि साधला आहे का? नाहीं, नाहीं, 
माझ्या मनाच्या तळातूंन या प्रश्नािें ‘नाहीं, नाहीं,’ हेंि उत्तर द्वनर्त आहे. लीलाजयंतावंर मीं संकटें 
आद्वणलीं खरीं; पण त्यानंा िुःख मात्र मनासारखें मुळींि िंालें  नाहीं! त्यािंें िुःख सुद्धा ं सुखािें, लीलेिें 
मरण शातंवृत्तीच्या सुखािें, आद्वण जयंतािा उिेग सुद्धा ं सुखमय पे्रमकल्पनातं गुरफटलेला! ही पहा मीं 
कोंिून ठेद्ववली असता ंआत्महत्या करून सुटून गेलेली दु्रमन, माझ्या हाताला िंटका िेऊन गािींतून उिी 
टाकतानंा द्वतरस्कारानें माझ्याकिे पाहणारी मनोरमा, ही िढत्या द्ववषाच्या अंमलात सुद्धा ं मला तुच्् 
समजणारी लीला, द्वतर्ी द्ववजयी मुदे्रनें माझ्याकिे पाहून हंसून मािंा उपहास करीत आहेत! मग मीं त्यानंा 
खरेंखुरें िुःखी तें काय केलें? ्ेः ्ेः! ही नुसती माझ्या कतुबगारीिी थट्टा िंाली! उलट त्यामुळें  माझ्या 
मनाला आग लागून राद्वहली आहे! नाहीं; िंालें  एवढ्यानें मािंें समाधान व्हावयािें नाही. अजून जयंत द्वजवतं 
आहे, सुशीला आहे, मािंा िोन वळेा ंर्ात-करणारा तो द्ववद्याधर आहे, या सवांना अजून माझ्या सूिािी 
जाणीव करून िेईन, तेव्हािं मरायला तयार होईन. तोंपयंत, यम खरोखरीि असला, आद्वण प्रत्यक्ष त्यानें 
जरी ‘कमलाकर, कमलाकर’ म्हणून सारख्या हाकंा मारल्या— 
 

[पिद्यातं ‘कमलाकर, अहो कमलाकर—’] 
 
कमलाकर : (ििकून; नंतर हंसून) कमलाकर, काय हें? यमाच्या प्रत्यक्ष कृतीिी हंसून थट्टा करणारा तंू, 
आता ं नुसत्या त्याच्या कल्पनेनें ििकलास! हा तो िरोिेखोर! मनुष्ट्यरूपानें वावरणा्या यमिूतािी भीद्वत 
मला काय म्हणून वाटावी? (िरोिेखोर येतो.) ये, जरा उशीरसा केलास?  
 
दरोडेखोर : अरेच्चा, ही काय िुकामूक आहे? कमलाकर कोण? तुम्ही का मी त्या द्विवशीं ज्यानंा कागि 
द्विला ते? आद्वण मला बोलाद्ववलें  कुणीं?  
 
कमलाकर : तुला बोलाद्ववलें  मींि. कमलाकर मींि. पण तंू ज्याला पत्र द्विलेंस तो मात्र द्वनराळा! आद्वण त्या 
तुझ्या िुकीमुळेंि मोठा र्ोंटाळा िंाला आहे! 
 
दरोडेखोर : तो कसा काय?  
 
कमलाकर : ती भानगि सागंायला फार वळे लागेल, आद्वण मी तर अगिीं िोळ्याचं्या पापण्यािंी उर्ििंापं 
मोजावयाच्या बेतास आलों आहें. त्या द्विवशीं त्या पेटीिी जी भानगि केली ती आता ंद्वजवावर येऊन बेतली 
आहे. द्वतच्यामुळें  मी सापंिणार आहें एका खटल्यातं. तुलाही त्यातं बराि शके लागणार आहे. मािंा 
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साक्षीिार म्हणून माझ्याद्ववरुद्ध खरा साक्षीिार तंू एकटाि आहेस, तुझ्या साक्षीमुळें  तंू आणखी मी िोर्ेंही 
गोत्यातं येणार आहोंत; म्हणून त्या भानगिीिी द्वमटवाद्वमटव करण्यासाठीं मीं तुला बोलाद्ववलें  आहे. 
 
दरोडेखोर : कशी काय द्वमटवाद्वमटव करणार सागंा पाहंू?  
 
कमलाकर : त्यातं काहंीं द्ववशषे नाहीं. हे पािंशें रुपये तंू रे् आद्वण कोठें तरी िूर िेशीं द्वनरू्न जा. तंू द्वनरू्न 
गेल्यावर मला शहाजोग पकिण्यािी कोणािी ्ाती नाहीं. आद्वण यामुळें  तुझ्या मागिा जंजाळ िुकेल. 
समज, या साक्षीसाठीं तंू सरकारी लोकाचं्या एकिा ंनजरेस आलास म्हणजे तुझ्या धंद्याच्या बाबतींत तुला 
पद्वहल्यासारखा मोकळेपणा द्वमळेल का? अरे वडे्या, किाद्वित् या बाबतींत तंू सुद्धा ंखोड्यातं पिशील! 
त्यापेक्षा ंआपलें  ठाणेंि इथून हलद्ववलेंस तर आपण िोरे्ही सुखी होणार नाहीं का? पहा! फार द्वविार करीत 
बसण्यािी ही वळे नाहीं. हे पािशंें रुपये; आणखी लागले तर मागून रे् आद्वण इथून आपला पाय काढ! काय 
पसंत आहे का हा द्वविार?  
 
दरोडेखोर : पसंत आहे. द्या ते रुपये. (रुपये रे्तो.) ठरला मािंा द्वविार कायम! आता ं तुम्हालंा युस्क्त 
सागंतों. जरा जवळ या; कान करा इकिे! 
 

[कमलाकर जवळ येतो. िरोिेखोर त्याच्या मानेवर हात िेतो.]  
 
कमलाकर : अरे, हें काय? माझ्यावर का—ं 
 
दरोडेखोर : गप्प, रावसाहेब, अगिीं गप्प. आरिाओरि करून काहंीं उपयोग नाहीं. नीट मुकाट्यानें उभे 
रहा. माझ्या कामातं कोणीं अिथळा आणलेला मला खपायिा नाहीं. 
 
कमलाकर : म्हणजे तंू मािंा जीव रे्णार कीं काय?  
 
दरोडेखोर : अगिीं सहज! तुमच्यासारखा उगीि द्वविार करीत बसणारा हा गिी नव्हे! 
 
कमलाकर : अरे पण, असा संथपणानें मािंा प्राण घ्यायला तयार िंालास त्याला कारण तरीं काय?  
 
दरोडेखोर : हें बर्ा रावसाहेब, तुम्हा ं पाढंरपेशा लोकाशंीं भागीबट्टट्यानें एकिा ं धंिा केला कीं त्यातं हीं 
कुलंगिीं द्वनर्ायिीं! समजा, आज एक मी पळून गेलों; पण पुढें तुम्हालंा पकिलें ; आद्वण तुम्हीं मािंें नावं 
रे्तलें  म्हणजे पुन्हा ंयेरे माझ्या मागल्या! आद्वण अशी भागूबाई वाटेल त्यािें नावं घ्यावयािी! तेव्हा ंही तुमिी 
द्वशकलेली अक्कल आम्हालंा नकों! सरकार तरी तुम्हालंा पकिून द्वशक्षाि करणार ना? मग मींि तें काम 
केलं तर काय वाईट! मग तर िंालों ना मी मोकळा?  
 
कमलाकर : काय राक्षस आहेस रे! तुला काहंीं अंतःकरण – द्वविार— 
 
दरोडेखारे : रावसाहेब, बस्स करा हें ि्हाट! ियामाया तुम्हाला ं िाखवायिी? अहो, र्रच्या बायकानंा 
तुम्ही बाहेर द्ववकणारे! आद्वण मला हें द्वविारतां? रावसाहेब, िेवाला पण िोळे असतात! िेव नेहमीं काटं्यानें 
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काटंा काढतो! अहो पापि पापाला द्वगळतें. द्वबिारीं भलीं माणसें का आपलीं कामें सोिून तुमच्या आमच्या 
मागें धावंत येणार आहेत? तुम्ही आम्ही एकमेकाच्या उरावर बसायिे! आज तुमच्या गळ्यावर आमिा हात; 
उद्या ं आमच्या गळ्यावर आणखी द्वतस्यािा हात! (त्याला खालीं पािून त्यािा गळा िाबतो.) हं, 
रावसाहेब, ताकि ओळखून मग अशी धिपि करा! उगीि का ंमरतानंा अशी मेहनत कद्वरतां?  
 
कमलाकर : अरेरे, अखेर हेंि तत्त्व खरें कीं— 
 

कलजुग नहीं करजुग है, तंू द्विनको और रात ले ।  
क्या खूब सविा नम्ि है, इस हाथ िें इस हाथ ले ॥ 

 
[िरोिेखोर त्यािा गळा िाबनू प्राण रे्तो. पििा पितो.] 

 
प्रवेश पाचवा 
 

[लीलेिी द्विता जळत आहे. संन्यासवषे रे्तलेला जयंत व इतर मंिळी.] 
 
जयंत :  

हषखुेि ते मावळले । हास्य द्वनमालें , अश्रु पळाले ॥ 
कंटकशल्यें बोथटलीं । मखमालीिी लव वठली ॥ 
काहंीं न द्विसे दृष्टीला । प्रकाश गेला, द्वतद्वमर हरपला ॥ 
काय म्हणावें या स्स्थद्वतला । िंपूिंा गिे िंपूिंा ॥ 

 
अहाहा! द्ववद्याधर, ही पहा माझ्या हृियािी होळी! या पहा आशचे्या ज्वाळा आद्वण हा पहा मनोरथािा धूर! 
प्रीतीिें पे्रत जाळण्यासाठीं आणखी द्वकती कठोर व्हावयाला पाद्वहजे? स्मशानातं अदृश्यरूपानें वावरणा्या 
द्वपशािानंों, भतूानंों, संभाळा, या पद्ववत्र होळीिी जागा कल्पान्तापयंत नीट संभाळा! तुमच्यापेक्षा ंभयंकर, 
कू्रर अशा मनुष्ट्यािंें—ियामाया यािें स्मशान िंालेल्या जगातंल्या मानवी भतूािंें—या पद्ववत्र प्रणयसमाधीवर 
पाऊल सुद्धा ंद्वफरकंू िेऊं नका. हें लीलाभक्षक अस्ग्ननारायणा, मनुष्ट्याचं्या श्वासानें पापी िंालेला वारा जर 
या द्वितेंत द्वशरंू लागला तर त्याला जाळून द्विव्य करून मग लीलेजवळ येऊं िे! आणखी तुझ्या तेजानें जसा 
या रात्रीच्या वेळीं या स्मशानातंला काळोख नाहींसा केला आहेस तसा आमच्या समाजातंल्या अंधारावर या 
लीलालद्वलत ज्वाळा पसरून िोहींकिे प्रकाश पाि! अहाहा! माझ्या लीलेच्या पद्ववत्र िेहाच्या 
अंशाअंशासाठीं पिंमहाभतूािंी कोण धिपि िालली आहे ही! हा अस्ग्न द्वतच्या जििेहाला आपल्या 
ज्वाळाशंी एकजीव करीत आहे; भिेूवी आपल्या पे्रमळ बाद्वलकेिी रक्षा मातृपे्रमानें ओढीत आहे; सोसाट्यािा 
वारा द्वतच्या रके्षिा एखाििुसरा कण द्वमळाला तेवढाि रे्ऊन द्विगंतराला पळून जात आहे! लीलेिा 
आत्माि आपल्याला द्वमळणार म्हणून हें आकाश आनंिानें तारकारूपी नेत्र द्वमिकावीत आहे, आद्वण ही 
जलिेवता तर राखेंत द्वमळून एकरूप होण्यासाठीं अश्रूंच्या पद्ववत्र रूपानें माझ्या िोळ्यातूंन सारखी धांवत 
आहे! आणखी लीलेसाठीं असें कोण होणार नाहीं? तरी पण हे पवना, तंू असा द्वनिुय होऊन सारेि रक्षाकण 
उिवनू नेऊं नकोस! द्वहच्या पे्रमासाठीं खराखुरा संन्यास रे्ण्यासाठीं थोिीशी रक्षा तरी राहंू िे; म्हणजे ती 
पे्रमािी राख माझ्या अश्रूंत द्वभजवनू या माझ्या शरीराला मी लावीन! 
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हवद्याधर : जयंत, िंालें  तें िंालें ; आता ंशोक करून काय फळ?  
 
जयंत : द्ववद्याधर, हा तुम्ही शोक समजता?ं नाहीं, हा शोक नाहीं; मािंें हृिय, मािंें पे्रम, मािंा जीव, मािंें 
सवुस्व मीं या होळींत टाद्वकलें  आहे. लीलेिी आज्ञा पाळण्यासाठीं मी एक िगिािा पुतळा िंालों आहें. 
आद्वण लीलेच्या पे्रताला स्वाहा करणा्या अग्नीच्या या ज्वालारूपी हजारों द्वजभातूंन धिधि द्वनर्णारे 
द्वनराशिेे उद्गार माझ्या पाषाणहृियावर आिळून तोंिावाटें हा त्यािंा प्रद्वतध्वद्वन मात्र बाहेर पित आहे. 
मला जर शोक करावयािा असता तर सारें ब्रह्मािं हालवनू सोद्विलें  असतें. माझ्या करुणारवानें पाषाणाच्या 
हृियािा भेि केला असता, आद्वण अश्रूंच्या ओवानें ही धिधिणारी द्विता एका क्षणातं द्वविंवनू टाकली 
असली! पण मी तसें करणार नाहीं. अस्ग्ननारायणा, तुिंा भयानक खेळ िालू िे. तुझ्या ज्वालाचं्या पखंानंीं 
माझ्या लीलेच्या आत्म्याला स्वगांत उिून जाऊं िे! अहाहा! द्ववद्याधर, पहा, पहा, बोलता ंबोलता ंआकाशातं 
कशी गिी होत िालली आहे ती! पण या तारका, तुमच्या नेहमींच्या द्वनिुय तारका – सुखातं रमलेल्या 
झकवा िुःखातं करपलेल्या जीवाकंिे फत्तराप्रमाणें सारख्याि दृष्टीनें िोळे द्वमिकाद्ववणा्या, भद्ववष्ट्यातं 
होरपळून काढणा्या पण िालत्या काळीं ख्या वाटणा्या, आशचे्या समुद्रावर शवेटीं बुिण्यासाठीं आपण 
होऊन तरंगणा्या अिि बालकाचं्या हृियभेिक मनोरथानंा हंसणा्या – नेहमींच्या तारका नाहींत बरें! या 
माझ्या लीलेच्या पे्रमतारका! द्वतच्या कोंिलेल्या मनातं उरलेल्या पे्रमािा एक एक बोल या आगीच्या लाटातं 
मंगलस्नान करून द्विव्यरूपानें वर जात आहे – लीलेच्या प्राणज्योतीबरोबर या द्वितेच्या द्वठणग्या पावन 
होऊन तारकापिाला पोहोंित आहेत! आद्वण द्ववद्याधर, उद्याचं्या या नव्या तारामंिळातं, या ताराक्षरानंीं 
खद्विलेल्या पे्रमस्वस्स्तकातं माझ्या लीलेिा आत्मा कौस्तुभासारखा िमकतानंा द्विसेल! तो िैद्विप्यमान 
प्रणयतारा आजच्या हतभागी पण उद्याचं्या भाग्यशाली जयंतावर स्वगीय, तेजोमय पे्रमस्वगािी वृद्वष्ट करील! 
काय, द्ववद्याधर, तुम्हालंा हें खरें वाटत नाहीं? ्ेः, मािंी लीला मला तसें विनि िेऊन गेली आहे! आद्वण 
द्वतनें एकिा ंशबि काढला कीं तो कायमिा! लहानपणीं द्वतनें मला पे्रमािें विन द्विलें , आद्वण—पण द्वतिें पे्रम 
तुम्हालंा कसें कळणार! द्ववद्याधर, तुमिी आमिी लीला साक्षात् िेवता होती बरें! आता ं उद्या ं तुम्हालंा 
कळेल, उद्या ंआकाशातं िमकणा्या तारामंिळातूंन माझ्यावर जेव्हा ं पे्रमाश्रूंिा पाऊस पिेल, लीलेच्या 
ताराद्वकरणाशंीं माझ्या िोळ्यािंीं द्वकरणें पे्रमप्रलाप बोलंू लागतील तेव्हा ंतुमिी खात्री होईल! द्ववद्याधर, द्वतनें 
मरतानंा असेंि ठरद्ववलें  आहे! अरे, पण, द्वकती विेा मी! 
 

[द्वितेकिे जाऊं लागतो.] 
 
हवद्याधर : (त्याला थाबंवनू) जयंत, काय हें – िालला ंकुठें त्या आगींत?  
 
जयंत : आगींत? अहो तुम्हालंा ती आग वाटते; पण माझ्या आत्म्यािी ती िदं्वद्रका आहे बरें! लीला द्वजथें आहे 
द्वतथें आगीिें सुद्धा ंिािंणें होईल! सोिा हो, एकिा ंद्वतच्या ओंठाला ओंठ लावनू एवढेंि द्वविारून रे्तों कीं, 
माझ्या उद्धार केव्हा ंकरशील म्हणून? तें द्वविारायिें राद्वहलें  आहे! एकि िुंबन! सोिा हो – द्वकती द्वनिुय 
आहा ं हो तुम्ही! नाहीं जाऊं िेत? नशीब मािंें! लीले! जा, तंू द्वबनद्विक्कत जा. तुिंी आज्ञा मी अक्षरशः 
पाळीन. ईश्वरानें द्वनर्ममलेल्या संुिर आद्वण भेसूर, सा्याि वस्तंूत तुझ्या द्वितेिेंि द्वित्र पाहीन; सा्या 
नािब्रह्मातं या द्वितेिा धिधि आवाजि ऐकत राहीन, आद्वण केवळ तुझ्या आजे्ञिा उच्चार करण्यासाठींि 
तोंिातून शबि काढीन. अहाहा! काय ही द्विता भिकली आहे! द्वजतकी भीषण द्वततकी संुिर! पहा, पहा; 
द्ववद्याधर, पहा ही भयाण शोभा! ही द्विता समाजाच्या द्विखलातूंन द्वनर्ालेल्या कमलपुष्ट्पासारखी रमणीय 
द्विसत नाहीं का? आद्वण या द्वितारूपी कमळाच्या ज्वालामय िळाचं्या आि मािंी लीला, मािंी प्रणयल्मी, 
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साक्षात् ल्मीप्रमाणेंि द्वनजली असेल नाहीं? संुिरता भयानक वस्तूवर सुद्धा ंआपली ्ाप बसद्ववते, हेंि या 
द्वितेंत तुम्हालंा द्विसत नाहीं काय?  

 
हवद्याधर : हरहर! जयंत, काय उत्तर िेऊं तुम्हालंा? एकीकिे सुशीलेिी प्रास्प्त आद्वण एकीकिे द्वजवलग 
द्वमत्रािा असा र्ात, यामुळें  मी अगिीं द्विङ मूढ िंालों आहें! एकाि काळीं जलवृद्वष्ट आद्वण द्ववद्युत्पात यािंा 
अनुभव रे्णा्या वृक्षाप्रमाणें मािंी स्स्थद्वत िंाली आहे! 
 
जयंता : द्ववद्याधर, असें भाबंावनू जाऊं नका; हृियाच्या पिद्यावर आंतल्या आंत द्वगळलेल्या अश्रूंनीं या 
द्वित्तभेिक द्वितेिें द्वित्र िागंलें  रंगवनू ठेवा! उद्या ंया राखेच्या द्वढगातं कणाकणागद्वणक, जळलेल्या आशा, 
मेलेले मनोरथ, पे्रमािे पे्रतप्राय प्रलाप, करपलेल्या कल्पना, मुक्या मनाच्या मातींत द्वमसळलेल्या 
महत्त्वाकाकं्षा सापंितील त्या मोजून ठेवा! आद्वण ईश्वराच्या कृपेनें उद्या ं तुमि ंर्र गोद्वजरवाण्या लीला–
जयंतानंीं गजबजून गेलें  म्हणजे स्मृतीच्या तीव्र िोळ्यानंीं हृियातंल्या त्या द्विताद्वित्राकिे पहा, आद्वण मग 
त्याचं्या आयुष्ट्याचं्या द्विशा ठरवा! कोमल हृियातं ताबितोब रुजून फोंफावणा्या पे्रमवृक्षािे अंकुर द्विसतात 
न द्विसतात तोंि त्यािंें द्वनबीज करून, तुमच्या लीलाजयंतानंा समाधानािे धिे द्वशकवा! जें आहे तें आपलें  
आद्वण नाहीं तें नको हेंि तत्त्व त्याचं्या मनातं लहानपणींि झबबवनू द्या; बाळपणीं वाढत्या पे्रमाकिे, 
आविीनाविीकिे िुलुक्ष करून त्यानंा वाढंू द्विल्यावर तारुण्याच्या जोमातं त्यानंा अवळेीं समूळ उपटून टाकंू 
नका! बाळपणीं बीजारोपण िंाल्यामुळें  तारुण्यातं हृियाच्या तळापयंत िूरवर मुळें  पसरणारा पे्रमवृक्ष एकिम 
समूळ उपटतानंा हृियाच्या झिधड्या होतात हें लक्षातं ठेवा! द्वववाहसंबधं र्िवनू आणतानंा िोळ्यातं या 
द्वितेंतल्या राखेिें िागंलें  अंजन र्ाला. द्वववाहसंबधंानें एकतर स्वगु तरी हातीं येतो नाहीं तर पाताळातं तरी 
पिावें लागतें, हाि अनुभव यापुढें बिलत्या पद्वरस्स्थतीमुळें  येत जाणार आहे! कां, मी म्हणतों हें खरें आहे 
ना! 
 
हवद्याधर : अगिीं अक्षरशः खरें! 
 
जयंत : किू अनुभवािे औषध पाजणा्या ईश्वरािे खेळ अगाध आहेत! 
 
हवद्याधर : हे लीलालार्वी जगत् सूत्रधारा, या तुझ्या संसारनाटकाला म्हणावें तरी काय?  
 
जयंत : पे्रमसंन्यास! पे्रमसंन्यास! द्ववद्याधर, या समाद्वजक खेळािें नावं पे्रमसंन्यास! 
 

“ब्रह्मापणरं् ब्रह्म िहवब्रणह्मान्नौ ब्रह्मर्ा िुतम् ।  
ब्रहै्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमणसमाहधना ॥” 

 
—श्रीभगवहगगतोपहनषत्सु श्रीभगवान् ।  

 
समाप्त 
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पुण्यप्रभाव 
 
मंगलािरण 
 

[सरस सीप्त मुगुट भार॰] 
 

प्रभपुिास नद्वमत िास मंगलमात्रास्पिा वरिा सिवझन लव 
यिवलंब द्ववलंब न कद्वर हद्वर िुद्वरता सौख्य द्ववतद्वर ॥ धृ ॰ ॥ 
सारस्वतिरणकमल- । िझल द्ववरहृत कद्ववमंिल । िुलुभ 
तें द्विव्य स्थल । पंकद्वनरत । राम रमत । धन्य तरी ॥ १ ॥ 
 

अंक पहिला 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ : अरंुधतीनगरातंील द्वशवालय. ईश्वर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
ईश्वर : (स्वगत) माझ्या पे्रमसंन्यासानें मला हा पुण्यप्रभावािा माग ुअिूक िाखद्ववला नसता, तर अजूनही 
मन त्या वडे्याचं्या बाजारातंि रमत राद्वहलें  असतें. परमेश्वरा, या हातानें स्वीकारलेलें  हें सत्कृत्य नीटपणें 
र्िवनू आण. माझ्या क्षणोक्षणीं बिलत्या बुद्धीला तुझ्या थोरथोर भक्ताचं्या एकद्वनष्ठेिें, तन्मयतेिें आद्वण 
स्वयंपूणतेुिें सामर्थयं िेऊन आंखलेल्या मागांपासून द्वतला केसभरही िळंू िेऊं नकोस. भाग्यशाली भपूाल, 
वसंुधरेच्या प्राप्तीमुळें  तुला द्वमळणा्या तुझ्या संसारसुखािी हा संन्यासी ईश्वर स्वप्नातंही अपेक्षा करणार 
नाहीं. पण या हृियािी गिबि अजून शातं होत नाहीं. या द्वशवालयाच्या िरवाज्याबाहेर वसंुधरेच्या येण्यािी 
वाट पाहत मी उभा राद्वहलों खरा, पण वा्याच्या नुसत्या िुंळुकीमुळें  उद्भवलेल्या िंािपानाचं्या तरळत्या 
हालिालीसरशीं, वाटेल त्या बाजूनें वसंुधरा आल्यािा भास होऊन मी वडे्यासारखा स्वताभंोवतीं द्वगरक्या 
खात आहें तो कशानें? मािंें मन इतकें  ििंल िंालें  आहे तें आज इतक्या वषांनीं वसंुधरा पुनः भेटणार 
म्हणून उत्सुकतेमुळें, कीं द्वतच्याद्ववषयींच्या ज्या माझ्या मनोवृद्वत्त पार मावळून गेल्या म्हणून मी अद्वभमान 
वाहत आहें त्याचं्याि खळबळाटामुळें? अजून या बाबतीबद्दल माझ्या मनानें एक उत्तर द्वमळत नाहीं. 
िुस्याला फसद्ववतानंा मनुष्ट्यािंें मन जी सावधद्वगरी वापरीत असतें तीपेक्षा ं स्वतािंीि फसवणूक 
करण्यासाठीं केलेले मनािे िावपेंि द्वकतीतरी खोल असतात! पण या द्वविारानंा आता ंआंवरून धद्वरलें  
पाद्वहजे; ही पहा वसंुधरा िेवळातूंन बाहेर येत आहे. अहाहा, द्वहच्याकिे पाहतािं सारी िेतनाशस्क्त िोळ्यातं 
एकवटून मनातंले द्वविारसुद्धा ंजागच्या जागीं थबकून राहतात. 
 

[वसंुधरा न मागाहून मुलाला किेवर रे्ऊन िाद्वमनी येतात.] 
 
वसंुधरा : िाद्वमद्वन, िीनाराला रे्ऊन येतानंा त्या पाय्यावंरून अशी र्ाईनें उतरत जाऊं नकोस म्हणून तुला 
एक हजारिा ंसादं्वगतलें  असेल, पण तुला काहंीं राहवत नाहीं. तुझ्या ििंलपणाबद्दल सुिाम इतकें  बोलतात 
तें एका परीनें खरेंि म्हणायिें! 
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दाहमनी : बाईसाहेब, तुमिा स्वभावंि भारी द्वभत्रा! तुम्हीं अगिीं काळजी करीत जाऊं नका. तुमिा िीनार 
तुम्हालंा नुसता िीनारि आहे, पण आम्हा ंसा्या िाकरमाणसाचं्या हृियािा हा द्वहरा आहे, समजला!ं 
 
वसंुधरा : आणखी ती पहा, सरकद्ववलीस त्यािी िंलू एकीकिे! कातरवेळेला एखाद्यािी नजर गेली तर 
माझ्या सोनुल्याला तेव्हािं दृष्ट लागायिी! सा्याचं्याि नजरा काहंीं सारख्या नसतात हो! 
 
दाहमनी : अष्टौप्रहर माझ्या द्वजवाभावािें झनबलोण उतरून मी त्यािंी दृष्ट काढीत असल्यावर कशी कोणािी 
दृष्ट लागणार? आणखी, असल्या द्वभरया गोष्टींिा आमच्या धाकट्या धनीसाहेबानंा मोठा राग आहे हो! 
बाईसाहेब, तुम्हीं दृष्टीिें नावं काढतािं, पहा, आमच्या खादं्यावरच्या खाशानंीं एकेक िोळा केवढाला केला 
आहे तो! अगबाई, आम्हा ंबायाबापड्याकंिे बाळंत्यातंल्या बहाद्दरानंीं असें रागावनू पाहंू नये गिे! मला कसें 
कापंरें भरलें  आहे सारखें, नी बाईसाहेब म्हणतात स्वारीला दृष्ट लागेल म्हणून! आद्वण दृष्ट लागेल म्हणून 
असलें  रत्न िंाकूंन का ं ठेवावयािें? या सा्या योगायोगाच्या गोष्टी! संुिर नक्षत्रािंा एवढा पसारा िेवानें 
आभाळातं उर्ड्यावरि नाहीं का टाद्वकला आहे तो! 

 
वसंुधरा : अग, नक्षत्रावंरसुद्धा ंदृष्ट पित नाहीं का? िागंल्या िमकत्या िािंण्या िेखतािेंखत आभाळातूंन 
द्वनखळून पितात त्या का कोणािी पापी नजर द्वफरल्यावािंून पितात? होत्यावळेी नाहीं तें होतें. 
 

[नजरा नद्वह आंिाव े॰] 
 

नि संभव ज्या काहंीं । होत अकारण तेंही । कालद्वह त्या  
नाहीं ॥ धृ ॰ ॥कद्वलका नाहीं खुलली, करपत तों अकालीं ॥ 
हरपत मोहर का ंवझन बाई ॥ १ ॥ 

 
दाहमनी : अगबाई, तो कोण मेला एका नजरेनें— 
 
वसंुधरा : िाद्वमद्वन, वडे्यावाकंड्या शबिाखंेरीज तुला बोलतािं येत नाहीं वाटतें?  
 
दाहमनी : असें बोलायिें नाहीं तर काय करायिें? अजून सारख्या नजरेनें पाहत आहे पहा कसा! या मेल्या 
धझटगणानंा िोन्ही िोळ्यािंी मुरवत कशी ती मुळींि नसते. िला, बाईसाहेब, नका पाहंू द्वतकिे! 
 

[वसंुधरा ईश्वराकिे वळून पाहते.] 
 
दाहमनी : ए मेल्या, असा नजरेला नजर िेऊन मोठ्या द्विमाखानें— 
 
वसंुधरा : िाद्वमद्वन, ऐक पाहंू तंू जरा. कोण, ईश्वर?  
 
ईश्वर : होय, तोि मी एकवेळिा तुिंा भक्त ईश्वर. 
 
वसंुधरा : तुम्हालंा एकिम ओळद्वखलें  नाहीं त्यािी क्षमा करा. पण तुमच्यातं बिलि तसा िंालेला आहे. 
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ईश्वर : तंू म्हणतेस तें अगिीं खरें आहे. पण हा फरक केवळ बाह्ागंापुरताि िंालेला नाहीं; वसंुधरे, मी 
आता ंअंतबाह् सारखा बिलून गेलों आहें. 
 
वसंुधरा : तुमच्यातं असा बिल होण्यािें कारण द्वविाद्वरलें  तर उगीि िेखल्या िेवा िंिवत केल्यासारखें 
काहंींतरी द्वविारलें , असें नाहीं ना तुम्ही म्हणणार?  
 
ईश्वर : बरळणा्या मत्सराला ज्याच्या संशयसुद्धा ं येणार नाहीं तें पे्रमाला–क्षमा कर–मृतपे्रमाला कसें 
म्हणता ंयेईल? पण एका शून्यजीवन कमुहतािी कहाणी ऐकून तुझ्या आनंिी मनाला किाद्वित् त्रास होईल 
अशी— 
 
वसंुधरा : ईश्वर, ज्या स्स्थतीिा तुम्ही सारखा अनुभव रे्त आहां, द्वतिी नुसती हकीकत ऐकून मनाला वाईट 
वाटेल म्हणून माणुसकीला िूर लोटण्याइतकी का मी द्वनिुय आहें? यापूवीि तुमच्याबद्दल द्वविारपूस 
करण्यािें माझ्या मनातं आलें  होतें; पण आम्हालंा सागंोवागंी कळलें , कीं नावं द्वमळद्ववण्यासाठीं ईश्वर 
िूरिेशीं द्वनरू्न गेले म्हणून. 
 
ईश्वर : वेिी लोकवाता! संसाराच्या सामान्य राहणीला सोिून एखाद्यानें जरा द्वनराळ्या मागानें जाण्यािा 
द्वविार केला म्हणजे लोकवाता आपल्या दृष्टीनें त्याच्याबद्दल ब्यावाईट कल्पना काढीत असते. मात्र, अशा 
वळेीं श्रीमंताचं्या स्वैरवृत्तीला नावंलौद्वककािा आधार द्वमळतो आद्वण गाजंलेल्या गद्वरबाकंिे वाइटािा वाटंा 
येतो. बाकी माझ्या बाबतींत एका अथी नावं द्वमळद्ववण्याबद्दलिी लोककल्पना खरीि आहे म्हणावयािी; 
कारण नावं बिलून झहिण्यासाठीं मला आधीं खरोखरींि िुसरें नावं द्वमळवावें लागलें . फरक इतकाि, कीं 
मला नावं द्वमळझवण्यासाठीं प्रवास करावा लागला नसून, प्रवास करण्यासाठीं मात्र नावं द्वमळवावें लागलें ! 
 
वसंुधरा : तुमच्या करुण कथेिी भावी कल्पना मनाभोंवतीं सारखी तरंगत असल्यामुळें  माझ्यानें तुमच्या या 
मौजेच्या बोलण्यािें सुद्धा ंकौतुक करवत नाहीं. बरें, तुमिें बोलणें मध्यंतरींि थाबंलें?  
 
ईश्वर : अद्वतपद्वरियामुळें  मला माझ्या िुःस्स्थतीिें आता ंकाहंींि वाटेनासें िंालें  आहे. ऐक मािंी हकीकत; 
पण मला ती नीट जुळून मात्र सागंता येणार नाहीं. आज इतकी वषें िुस्याशीं बोलण्यािी मािंी संवय 
इतकी मावळून गेली आहे, कीं एखाद्याशीं बोलतानंा आवाज द्वकती लहानमोठा करावा लागतो यािासुद्धा ं
मला अंिाज राद्वहलेला नाहीं. मग संगतवार एखािी गोष्ट सागंण्यािी गोष्टि सागंावयाला नको. तुिंा 
लग्नद्विवस तुझ्या लक्षातं असेलि?  
 
वसंुधरा : लग्नद्विवसािा कोणाला कधीं द्ववसर पिेल काय?  
 
ईश्वर : खरेंि; आयुष्ट्यातंल्या आद्विमध्यातंाचं्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या द्विवसापंैकीं, जन्ममरणाचं्या 
टोंकावंरच्या द्विवसािंी कमकुवत मनुष्ट्यबुद्धीला आठवण नसते; पद्वहल्या वळेीं आठवणीिा जन्म िंालेला 
नसतो आद्वण मरणकाळापूवीि आठवणींिे मरण र्िून येतें; आद्वण म्हणून, लग्नद्विवसािी आठवण मात्र 
द्वतप्पट ताकिीनें जीव धरून राहते. वसंुधरे, तुझ्या लग्नद्विवसानें माझ्या जन्मद्विवसाला द्वनष्ट्फळ ठरवनू 
मला मरणद्विवसािी अपेक्षा करावयाला लाद्ववलें . त्या द्विवशीं तुझ्या ख्याखु्या सुखािा जन्म िंाला आद्वण 
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मािंें जन्मािें सुख नाहींसे िंालें ; ज्या मुहूतावर तंू आपल्या र्रातं पद्वहलें  पाऊल टाद्वकलेंस त्याि मुहूतावर 
मीं माझ्या र्रातूंन शवेटिें बाहेर पाऊल टाद्वकलें . 
 
वसंुधरा : बाबासाहेबानंीं तुम्हा ंिोर्ाचं्या मागण्या नाकारून मला या स्थळीं द्विली; वृिंावनानंा कमी िजाच्या 
कुळातंले म्हणून नाहीं म्हटलें  आद्वण तुम्हालंा— 
 
ईश्वर : आद्वण मला योग्यतेमुळें  तुझ्या अयोग्य ठरद्ववलें ; आता ंत्याबद्दल बोलतानंा वाईट वाटंू िेण्यािें काहंीं 
कारण नाहीं. माझ्या नद्वशबािा जोरि द्वततका! 
 
वसंुधरा : ईश्वर, त्याबद्दल तुम्ही मला िोष िेत नाहीं ना?  
 
ईश्वर : भलतेंि! बाबासाहेबाचं्या दृष्टीनें त्यािंें म्हणणें खोटें नव्हतेंि; आद्वण किाद्वित् असलें  तरीं त्याबद्दल 
मीं तुला काय म्हणून िोष िेऊं? द्ववश्ववैभवािी वैजयंती ल्मीविभासारख्या लोकैकपुरुषाच्या कंठीं पिली 
तर द्वतच्याकिे आशनेें पाहणा्या भणगंानें आपल्या द्वभकारी भाग्यिेवतेला बोल लावावा; यातं वैजयंतीिा 
काय िोष? आकाशातूंन उतरलेल्या द्वहमवतंीनें फुलत्या फुलाच्या हृियातं ठाव रे्तल्याबद्दल, जद्वमनीशीं 
जखिलेल्या िगिानें िुिैवाला िोष िेत बसावें! द्वतच्याकिे पाहत राद्वहल्यानें द्वतच्यावर हक्क कसा पोंिणार? 
केवळ द्वतच्या वाढत्या वैभवाकिे पाहण्यातं त्याच्या सुिैवािी सीमा संपते. 
 
वसंुधरा : ईश्वर, क्षमा करा, पण आता ंतरी तुमच्या मनातं— 
 
ईश्वर : तुझ्याबद्दल भलत्या कल्पनेिी ्ायाही सापंिणार नाहीं. त्या क्षणींि मीं आपलें  हृिय िगिाप्रमाणें 
र्ट्ट आद्वण द्वनर्मवकार करून टाकण्यािा द्वनिय केला; माझ्या हृियाच्या िगिफुलानें तुझ्या नाजूक प्रद्वतमेिी 
पूजा करीत बसण्याइतका अद्वविारी मी खास नाहीं. तुझ्या लग्नातंल्या मंत्रानंीि माझ्या आशचे्या उत्तरद्वक्रया 
उरकून रे्ऊन आद्वण द्वववाहहोमातं मािंें हृिय होमून, आता ंमी संसाराच्या सुतकातूंन सवुस्वीं सुटलों आहें. 
 
वसंुधरा : तुमच्या तीव्र उिासीनतेमुळें  माझ्या मनाला द्वकती वाईट वाटतें म्हणून सागंूं?  
 

[नृपकुलीं जनन द्विर ॰] 
 

द्वशशुपणाहूद्वन पद्वरद्वित जनादं्वस बवुद्वन िुःझख हो खसुख 
असुखमय कटुतर वाटे । मोिद्वह द्ववषसम ॥ धु्र ॰ ॥ मंि सिा 
आनंि द्ववषािें । हृिझय द्ववरद्वत खर वसद्वव द्वनजधाम ॥ १ ॥ 

 
ईश्वर, यापेक्षा ं तुम्ही अजून मनासारखी एखािी स्त्री पाहून द्वववाहसुखातं संसारी आयुष्ट्य र्ालद्ववण्यािा 
द्वविार का ंकरीत नाहीं?  
 
ईश्वर : ज्या सुखािी लहानपणापासून आशा केली तें द्वमळण्यािी आता ंआशा नाहीं म्हणून. वसंुधरे, यापेक्षा ं
स्पष्ट बोललों तर त्यािी पापातं जमा होईल. 
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वसंुधरा : समजलें ; पण आपल्या सा्या कल्पना ख्या होतात असें थोिेंि आहे! द्वजतकें  सुख द्वमळेल तें 
आपले समजून समाधानानें राहण्यातंि िेवाच्या मजीला मान द्विल्यासारखें होतें. 
 
ईश्वर : ख्या सुखाच्या द्वनराशनंेतर हें कशािें सुख आद्वण कशािें समाधान! गजान्तल्मीच्या राजवैभवातं 
द्वमरवणूक काढण्यासाठीं आणलेल्या हत्तीच्या मढ्यावर हस्स्तिंती सामानािें िुकान काढण्यािा प्रसंग आला 
तर त्यातं समाधान कोण मानील? द्वपकास आलेल्या के्षत्रभागावर तरंगणा्या मेर्ापासून कृषीवलानें 
जीवनािी आशा करावी आद्वण शवेटीं वृद्वष्ट केल्यावािंून मेर् द्वनरू्न गेल्यावर, द्वनिान त्याच्यापासून क्षणभर 
्ाया द्वमळालीं म्हणून समाधान मानावें तशातंलाि हा प्रकार नाहीं का? वसू, तुझ्यासारख्या 
द्वत्रभवुनिेवतेला सावद्वधक संसाराच्या साम्राज्यातं राणी केल्यानंतर, या उपमिाबद्दल द्वतच्या द्विव्यपिािी 
भरपाई करून िेण्यासाठीं उत्साहानें लहानपणापासून कमावीत आणलेली बुद्वद्धमत्ता, मानसशस्क्त आद्वण 
बाहुबल आता ं एखाद्या सजीव बाहुलीला सजद्ववण्यासाठीं खिु करीत बसंू आद्वण त्यातं सवुस्वािें साथुक 
मानंू? वसंुधरें, अमयाि इच््ा करणा्या द्वनराश मनाला मयाद्वित सुखप्राप्तीपेक्षा ंसवुस्वाच्या सत्यानाशानेंि 
अद्वधक समाधान वाटतें! 
 
वसंुधरा : लहानपणीं आपण एका जागीं वाढलों, खेळलों, म्हणून बोलावेंसें वाटतें. ईश्वर, रागावू ंनका; पण 
अमयाि सुखािी आशा धरून बसणें आद्वण तें द्वमळालें  नाहीं म्हणजे िोक्यातं अशी राख र्ालणें हें जरासें 
गैरि नाहीं का?  
 
ईश्वर : वसंुधरे, मािंी आशा असंभवाच्या कोटींतली मुळींि नव्हती. वस्तुस्स्थतीिा पुरता द्वविार करूनि मी 
द्वतिी जोपासना करीत आलों होतों. मािंीि काय, पण आपणा ंसवांच्याि पद्वहल्या आशा शक्यतेला फारशा 
सोिून नसतात. आपलीं बाळपणिीं आशिेीं कल्पनाद्वित्रें जरा भिक रंगातं रंगद्ववलेलीं मात्र असतात; तीं 
व्यवहारातं वठावयाला ज्या मानानें कमीजास्त वळे लागतो त्या मानानें त्याचं्यावरिे रंग उिून जाऊन तीं 
थोिींबहुत द्वफकट होतात एवढेंि! बाकी बहुतेकािंीं इच््ाद्वित्रें बहुताशंीं वस्तुस्स्थतींत उतरलेलीं द्विसतात. 
असें होत नसतें तर संसारािा द्ववस्तार इतका न पसरतां, जग म्हणजे वैतागलेल्या बरैाग्यािंी एक मोठी 
थोरली धमुशाळाि िंाली असती; झकबहुना मानवतेिी वाढ खंुटून सारी परृ्थवी पशुप्याचं्या ताबयातं गेली 
असती. माझ्यासारखीं जीं काहंीं उलट बाजूिीं उिाहरणें सापंितात त्यािंें कारण, मानवी इच््ेशीं कधीं 
कधीं ईश्वरी इच््ेिा द्ववरोध होतो हेंि! पद्वरस्स्थतीच्या पटांगणातं मानवी मनोरथानंा कल्पनेच्या वगेानें 
द्वफरद्ववतानंा आम्ही द्ववश्वािें द्वनयंमन करणा्या अदृश्य शक्तीला जमेस धरीत नाहीं म्हणूनि आमच्या 
स्वैरसंिाराला वळेोवेळीं आर्ातािें अिथळे होतात. या शक्तीिा वगे आम्हालंा द्ववरोधी िंाला म्हणजे आमिे 
मनोरथ कधीं तात्पुरते अगद्वतक होतात आद्वण कधीं आिमागी उलथून कायमिे मोिून जातात. या िैवी 
इच््ेनेंि माझ्या िुिैवाच्या रेषानंा अशा वाकंड्या वळणावर ओढून नेलें  आहे! जाऊं िेत, वसंुधरे, या गोष्टीिा 
द्वविार करण्यातं अथु नाहीं. कतुृत्वाच्या अभावीं आजपयंत सारें आयुष्ट्य द्वविार करण्यातंि र्ालद्ववल्यामुळें , 
कोणत्याही द्ववषयासंबधंीं मािंें बोलणें इतकें  पाल्हाळािें होऊन बसलें  आहे, कीं ऐकणाराला त्यािा कंटाळा 
आल्यावािंून राहत नाहीं. बहुभाद्वषत्वाला मूखुपणाइतकें ि िुिैवािेंही द्वनिशकु म्हणता ं येईल! माझ्या 
िुिैवािा पद्वरणाम तुला याहून अद्वधक जाणद्ववण्यािी मािंी इच््ा नाहीं! त्यािी ओरि तुझ्या कानींकपाळीं 
कशाला?  
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वसंुधरा : तुमच्या अशा बोलण्यानें मन कसें िुभगंून जातें अगिीं! ईश्वर, तुम्हालंा पुन्हा ंसागंते–नीट द्वविार 
करा–आपलें  वृिंावन–तुमच्याप्रमाणेंि बाबानंीं त्यािंीही मागणी नाकाद्वरली, त्यानंाही काहंीं द्विवस वाईट 
वाटलें ; पण पुढें त्यानंीं लग्न केलें— 
 
ईश्वर : काय, वृिंावनानें लग्न केलें? मग तो तुला खरोखरीि योग्य नव्हता! वृिंावनानें लग्न केलें  आद्वण 
योग्य स्त्री द्वमळून आता ंतो सुखातं आहे हेंि तंू मला सागंणार ना?  
 
वसंुधरा : काझलिीबाईंच्या माहेरिी–आद्वण सासरिीद्वह, तशी मला फारशी माद्वहती नाहीं; पण वृंिावन हिीं 
पूण ु सुखातं असलेले द्विसतात एवढें मात्र खास! ते आज इतकीं वष ेआमच्या अरंुधतींति राहत आहेत. 
आमच्या मंिळींिा आद्वण त्यािंा मोठा द्वजवाभावािा र्रोबा आहे. त्यािंें पथक आमच्याि तैनातीला असतें. 
आज अरंुधतीच्या िागंल्या नावंाजलेल्या सरिारातं त्यािंी जमा होते; िंालें  म्हटलें  तर, त्यानंा माझ्या 
िीनाराच्या बरोबरीिा मुलगाही आहे. िाद्वमद्वन, िीनार आद्वण केतन सारख्याि द्विवसािें असतील नाहीं?  
 
दाहमनी - होय, बाईसाहेब; अगिीं एकाि शीणेिे. िोर्ानंाही अजून पुरतें वष ुकाहंीं उलटलें  नाहीं. 
 
ईश्वर : हा तुिंा द्विमुरिा वाटतें? काय यािें नावं, िीनार नाहीं का? गुलाम अगिीं मातृमुखी आहे! आद्वण 
वृद्वत्तही तुिंीि! तोंिाकिे पाहण्यािी खोटी, लागला गुलाम हंसायला. िीनार, लबािा, ही कुठल्या 
जन्मींिी ओळख रे? गालानंा या नखाएवढाल्या खळ्या! वसू, तुिें विील आज जीवतं असते तर तुम्हा ं
िोर्ाचं्या तोंिाकिे एकिम पाहून, त्यानंा तेव्हाचं्या आद्वण आताचं्या, िोन्ही काळच्या जीवनसुखािंा एका 
काळीं उपभोग रे्ण्यािा लाभ िंाला असता. द्वकती तुम्हा ंिोर्ािंें साम्य हें! तुिंें मूल पाहण्यािी त्यािंी मोठी 
इच््ा! 
 
वसंुधरा : िंाल्यागेल्या गोष्टी! बाबासाहेबािंा तुमच्यावरसुद्धां मोठी जीव होता. तुम्हालंा त्यानंीं असेंि 
कद्वटखािंा खेळद्ववलें  आहे. आज िीनाराला असा पाहून त्यानंा द्वजतका आनंि िंाला असता द्वततकाि 
तुम्हालंा असें पाहून त्यानंा खेिही िंाला असता. 
 
ईश्वर : (स्वगत) या मुलाकिे पाहतािं माझ्या मनातं द्ववलक्षण असंबद्ध कल्पनािंें काहूर उद्भवल्यामुळें  मी 
इतका भाबंावनू गेलों आहें, कीं याला जवळ रे्तला तर हा हातातूंन खालीं पिेल. (उर्ि) वृिंावनाबद्दल 
तुिंें बोलणें पुढें द्वततकें ि राद्वहलें . 
 
वसंुधरा : मला बोलावयािेंही द्वततकें ि होतें. बरें, पुढें तुम्हीं काय करावयािें योद्वजलें  आहे?  
 
ईश्वर : ठीक द्वविाद्वरलेंस. या प्रश्नाच्या उत्तरातंि तुझ्या भेटीिें कारणही तुला कळणार आहे. वसंुधरे, िालू 
प्रवासाच्या प्रारंभीं, काहंीं द्विवस जगातंल्या नव्याच्या नवाईिें नवल वाटून मन द्वनरद्वनराळे प्रिेश पाहण्यातं 
रमून जात असे; परंतु अलीकिे अद्वतशयामुळें  सृद्वष्टसौंियांत माझ्या मनािें आकषुण करण्यािी शस्क्त 
राद्वहनाशी िंाली आहे. गगनाशीं गोष्टी सागंणारे पवुत माझ्या र्राच्या उंबरठ्याप्रमाणें मला िुलंाय िंाले; 
मोठालीं रमणीय अरण्यें र्रापेक्षाहंी शून्य वाटंू लागलीं; स्मशानातंही आमच्या द्विवाणखान्यातंलीि भीषणता 
द्विसूं लागली. द्ववषण्ण अथािा एकान्तातंला कलकलाट नुसत्या नािानें भरलेल्या गिीतल्या गिबिींपेक्षा ं
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हजारपटीच्या किवटपणानें कानठळ्या बसवूं लागतो. हेतुशून्य मनाच्या एकवृत्तीच्या यातना 
िुकद्ववण्यासाठीं थारेपालट हा एकि उपाय असतो; आद्वण म्हणून मी या स्थळीं आलों आहें. 
 
वसंुधरा : बायकानंीं असें बोलंू नये खरें–पण तुम्ही मािें लहानपणािे सोबती, म्हणून जरा मोकळ्या मनानें 
द्वविाद्वरतें–अशी थारेपालट करण्यासाठीं आमच्या गावंींि येण्यातं तुमिी थोिीशी िूक िंाली नाहीं का? 
माझ्यामुळें  उत्पन्न िंालेली तुमिी द्ववषण्ण वृद्वत्त माझ्यासमोर राहून उणी होणार कीं िुणावणार? तुमच्या 
हृद्रोगाला मािंी तर आठवणसुद्धा ंअगिीं कुपर्थयातंलें  कुपर्थय! 
 
ईश्वर : मी या गोष्टीकिे द्वत्हाईत नजरेनें वरवर पाद्वहलें  नसून स्वाथाच्या कळकळीनें द्वतिा द्वविार केलेला 
आहे. वसंुधरे, आपल्या िुस्याद्ववषयींच्या भावना स्थल, काल आद्वण िशा यानंींि बहुताशंीं आंखलेल्या 
असतात. आजपयंतच्या माझ्या मनातंल्या द्वविारातं वावरणारी तुिंी मूद्वतं एका कुमाद्वरकेिी होती आद्वण 
कुमाद्वरकेबद्दलच्या द्वनिोष अद्वभलाषदृष्टीनेंि मी द्वतच्याकिे पाहत आलों. द्वतच्या हानीबद्दलिे मािें द्वनश्वासही 
याि कारणामुळें  क्षम्य होते; आज इथें आल्याबरोबर तुझ्या द्वठकाणीं नाममात्रानेंही अझित्य अशी परस्त्री 
द्विसत आहे. तुझ्या बिललेल्या स्स्थतीिी कल्पना एकिा ं नीट ठसली म्हणजे कुमाद्वरकेबद्दलच्या शुद्ध 
प्रीतीिें पत्नीपिारूढ िंालेल्या पद्वतव्रतेद्ववषयींच्या उज्ज्वल भक्तींत संक्रमण होईल. ही द्वनलोभ दृद्वष्ट एकिा ं
िंाली म्हणजे िंालें ! उच्चपिीं द्ववराजणा्या सौंियाबद्दल िुलुभतेमुळें  अद्वभलाषबुद्धीऐवजीं आिरभाव उत्पन्न 
होतो; हातालगतिीं फुललेलीं फुलें  खुिून रे्ण्यािी इच््ा होते, पण आकाशातं बसून हंसणा्या तेजस्वी 
फुलाकंिे आपण द्ववस्मयपूण ुआिरदृष्टीनें पाहत असतों. त्यातूंन, तुझ्या अलौद्वकक गुणािंा, अढळ व्रतािा, 
तेजस्वी सौंियािा आद्वण िेिीप्यमान दृष्टींिा सारखा साक्षात्कार होत राद्वहल्यावर भलत्या भावनािंें नावं 
सुद्धा ंकाढावयाला नको! द्विव्य सौंियाच्या सादं्वनध्यानें मनोवृद्वत्त द्वनवळतील कीं गढूळ होतील? आणखी 
एका क्षणानें मी तुझ्याजवळ एक मागणें मागणार आहें म्हणून आधीं तुिंी स्तुद्वत कद्वरतों आहें असे नाहीं. 
वसंुधरें, पापदृष्टीला िशनुमात्रानें पुण्यवृद्वत्त करणारें तुिंें पद्ववत्रसौंियु, पुरुषानंासुद्धा ंअलंकृत करणारी तुिंी 
द्ववद्याप्रास्प्त, पदं्वितानंाही लाजद्ववणारी तुिंी प्रगल्भ बुद्वद्ध, कसलेल्या सेनापतीनेंही सािर आशनेें 
पाहण्याजोगें तुिंें मनोधैयु–जाऊं िेत; आत्मस्तुद्वत ऐकण्यािा प्रसंग आल्यामुळें  ओशाळंू नकोस; मीि हा 
द्ववषय सोिून माझ्या मागण्याबद्दल गोष्ट काद्वढतों. 
 
वसंुधरा : तुमिी इच््ा अशीि स्वच्् असणार, कीं ती ऐकण्यापूवीि मी ती पुरी करण्यािें तुम्हालंा मोठ्या 
आनंिानें अद्वभविन िेतें. 
 
ईश्वर : मािंें म्हणणें इतकें ि, कीं कधींमधीं मला तुिंें िशनु रे्ण्याला प्रत्यवाय नसावा. माझ्या िुिैवी 
िशनुानें मी तुला वारंवार द्ववषाि िेणार नाहीं हें मी आधींि सागंून ठेद्ववतों. तुझ्या आयुष्ट्याच्या नाटकातंल्या 
पद्वहल्या प्रवशेातं मला द्वजतकें  काम द्वमळालें  द्वततकें  पुढें कधींि द्वमळावयािें नाहीं हे मी पुरतेपणीं जाणून 
आहें. माझ्या भेटण्यानें तुला झकवा तुझ्या पतीला— 
 
वसंुधरा : भलतेंि! मािंी पाद्वतव्रत्याबद्दलिी कल्पना इतकी हास्यास्पि नाहीं. परपुरुषाकिे पाहण्यानें झकवा 
प्रसंगीं त्याच्याशीं बोलण्यानें िूर होऊन जाण्याइतका नकली नाजूकपणा माझ्या पाद्वतव्रत्यातं मुळींि नाहीं. 
माझ्या पतीखेरीज-पुरुषमात्राला मी बंधूसमान माद्वनतें; आद्वण माझ्या कोणत्याही बधंूंिें मोकळ्या मनानें 
पे्रमािें स्वागत करण्यातं मला द्वतळमात्र संकोि वाटावयािा नाहीं. मािें पद्वतही असे अनुिार मनािे नाहींत. 
त्यािंी उिारता तर इतकी द्ववशाल आहे कीं तें तुम्हालंा आमच्याि इथें राहण्यािा आग्रह कद्वरतील. 
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ईश्वर : मािंी द्ववनंती मान्य केलीस हेि तुिें मोठे उपकार िंाले; तुझ्या र्रीं राहण्यािी मािंी इच््ा नाहीं. 
होता ंहोईल तों द्वजवतंपणींि अगिीं नामशषेनाहीं, नावासंकट नाहींसें होण्यािा मािंा संकल्प आहे. तुम्हा 
थोरामोठ्याचं्या र्रातं अशा द्ववद्वित्र वषेानें राद्वहलें  तर कारणावािंून प्रद्वसद्वद्ध वाढत जावयािी. तुझ्या पतीिा 
इथें फारि मानािा अद्वधकार आहे ना?  
 
वसंुधरा : तुम्हालंा माहीत असेलि–आमच्या मृत्युंजयमहाराजानंा पद्वहल्यानें पुत्र नसल्यामुळें, अरंुधतीच्या 
राज्यािा वारसा इंद्रनाथ आद्वण आम्ही, असा िोन र्रीं जाणार होता. मािें पद्वत महाराजािें सवांत द्वनकटिे 
आप्त; पुढें वृद्धपणीं महाराजानंा पुत्ररत्नािी प्रास्प्त िंाली म्हणून–खरें म्हटलें  तर काहंींि कारण नव्हतें–
महाराजानंीं मुद्दाम, सवु मािंद्वलकावंर अद्वधकार िालद्ववण्यािी ‘मंिलेश्वर’ ही पिवी आम्हालंा द्विली. 
महाराजािंा आमच्यावर अत्यंत लोभ–राणीसाहेबाचं्या पिात् बालयुवराजािंें संगोंपन करण्यािी कामद्वगरी 
महाराजानंीं मोठ्या द्ववश्वासानें आमच्यावर टाद्वकली! 

 
[राजपुत्र इंद्रायुध व कंकण येतात.] 

 
कंकर् : धाकटे सरकार िशनुाला येताहेत. 
 
वसंुधरा : युवराज, तुम्हालंा शभंर वषांिें िीर्ायुष्ट्य आहे; आतािं तुमिी आठवण केली. 
 
युवराज : वद्वहनीसाहेब, आठवण केली हें मािंें सद्भाग्य! 
 

[वसंुधरेला प्रमाण कद्वरतो.] 
 
वसंुधरा : िेव तुम्हालंा शतायुषी करो! 
 
ईश्वर : वः! बालवय असून द्वकती प्रौढ बुद्वद्ध ही! याचं्या िेह्याकिे पाहतािं यािंीं द्ववशाल बुद्वद्ध अगिीं 
द्वनबुुद्ध आंधळ्यासही द्विसून येईल! बोलणें द्वकती िाणाक्षपणािें! 
 
वसंुधरा : तें काहंीं द्वविारंू नका! आमच्या अरंुधतीिी पुण्याई मोठी म्हणून आम्हालंा या कौस्तुभरत्नािा 
लाभ िंाला आहे. वय इतकें  लहान पण पोरपणािें नावं नाहीं. बोलणेंिालणें, आिारद्वविार, मोठे प्रौढ; मन 
पे्रमळ आद्वण द्वनमुळ. 
 
युवराज : मंिलेश्वर िरबारातं मुख्य सद्विवािा अद्वधकार बजावीत आहेत आद्वण वद्वहनीसाहेब आमच्या 
नमुसद्विवािी उणीव भरून काढीत आहेत; मी तर स्तुद्वतपाठक बदं्विजनि म्हणणार होतों, पण— 
 
वसंुधरा : मग थाबंलातं कां? तुम्ही आपल्या गुणबधंानें आम्हालंा बाधूंनि ठेद्ववलें  आहे. 
 

[इंद्रायुध ईश्वराला प्रणाम कद्वरतो.] 
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ईश्वर : आयुष्ट्मान् व्हा. महाराज, माझ्या वषेावरून मािंा पेशा ओळखंू येण्यासारखा नाहीं; माझ्या 
आशीवािातं िुस्याच्या सुिैवािी र्टना करण्यािें सामर्थयु नसून मी स्वतःि िुिैवानें अगद्वतक िंालों आहें. 
आपण मला प्रणाम करण्याइतकी मािंी योग्यता नाहीं. 
 
युवराज : या वषेातं असलेल्या प्रत्येकाला मी ईश्वर समजून प्रणाम कद्वरतों. 
 
ईश्वर : मग मी नावापंुरता तरी या प्रमाणािा अद्वधकार आहें खरा! 
 
युवराज : तुमिें नावं ईश्वर तर? वद्वहनीसाहेबानंा तुमच्याबद्दल बोलतानंा मीं पुष्ट्कळिा ंऐद्वकलें  आहे. बरें, 
वद्वहनीसाहेबानंीं आतािं सादं्वगतलें , कीं माझ्यातं पोरपण नाहीं म्हणून; पण अगिीं लहान मुलाच्या 
ििंलपणानें मी आपला द्वनरोप रे्तों. पुढें केव्हाहंी आपल्या िशनुाला मी कृपाप्रसाि समजेन. वद्वहनीसाहेब, 
राजिशनुाला जाण्यासाठीं मंिलेश्वर आपली वाट पाहात आहेत. 
 
वसंुधरा : आद्वण हें सागंण्यासाठीं स्वतः तुम्ही आलांत?  
 
युवराज : केवळ आपल्या आशीवािाच्या आशनेें! या पुण्यपिािंें िशनु द्विवसातूंन द्वकतीही वळेा ंरे्तलें  तरी 
समाधान होत नाहीं. आपलें  माझ्यावरिें प्रेंम मातृपे्रमापेक्षाहंी अद्वधक आहे. आपल्या िीनारालासुद्धा ं तें 
आपल्याकिे वळवनू रे्ता ंआलें  नाहीं. या लबािाला िंोंप लागली आहे वाटतें? स्वारीिें िेविशनु िोळे 
द्वमटूनि िंालें  म्हणायिें! 
 

[त्याच्याकिे पाहतो.] 
 
कंकर् : (स्वगत) धन्य आहे. या कंकणािी! बायकानंा बेहोष करण्याकद्वरतािं या कंकणािा अवतार आहे 
असें मी नेहमीं म्हणतों तें काहंीं खोटें नाहीं. द्वबिा्या िाद्वमनीिे िोळे माझ्याकिे सारखे लागावते यातं काय 
नवल? वसंुधराबाई पद्वतव्रता म्हणून गाजलेल्या ना! पण इतक्यातं तीन िार वळेा ंतरी त्यानंीं माझ्याकिे 
पाद्वहलें  असेल! पण मीं काहंीं नजरेला नजर द्वभिंू द्विली नाहीं अजून! हो, इतक्या स्वस्त्या भावानें द्ववकून 
रे्तल्यावर मग खरा रंगेलपणा कुठें राद्वहला! आपल्याकिे पाहणा्या बायकाकंिे पाठ द्वफरवनू पळत्या 
सावजाच्या पाठीस लागलें  तर इष्ट्कािी खरी द्वशकार! बाकी या बायकािंी तरी काय कसूर? तसा जवान 
समोर द्विसला, कीं नजर द्वफरावयािीि! 
 

[इकिे द्वतकिे पाहून उगाि हातवारे कद्वरतो.] 
 
वसंुधरा : कंकणा, रथ द्वसद्धनाथ मंद्विरासमोर रे्ऊन यायला सागं. 
 
कंकर् : जशी आज्ञा! (स्वगत) मला वाटलेंि होतें, कीं काहंीं तरी द्वनद्वमत्त काढून बाईसाहेब माझ्याशीं 
बोलणार म्हणून! नाहींतर इकििी गािी द्वतकिे कशाला न्यायला हवी होती?  
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वसंुधरा : ईश्वर मी जातें आता!ं तुम्हालंा वाटेल त्या वळेीं मला भेटत जा? युवराज, द्वसद्धनाथ मंद्विरािें 
िशनु घ्यायिें राद्वहलें  आहे! िाझमनी, हो पाहंू पुढें! (जरा पुढें जाऊन व मागें वळून) कंकणा, तंू अजून 
इथेंि? मोठा गैिी माणूस आहेस! 
 
कंकर् : िुकीिी माफी असावी, बाईसाहेब! (जाता ंजाता ंस्वगत) पुन्हा ंतकु बरोबर! जातानंा मुद्दाम वळून 
पाद्वहलेंि! आद्वण हें रागािें अवसान तर नुसतें जाळीिार! पलीकििा िोरटा रंग ्टान् ्टा द्वनरखून बरू्न 
घ्यावा. 
 

[ईश्वराखेरीज सवु जातात. ईश्वर वसुंधरेकिे पाहत राहतो. एकीकिून नूपुर येतो.] 
 
नूपुर : (स्वगत) कुठल्याशा भाषापदं्विताला म्हणे आपल्या सूत्रातंली एक मात्रा कमी करता ंआली म्हणजे 
एक पतु्र िंाल्यािा आनंि होत असे; पण माझ्यासारख्या व्यवहारपदं्विताला लोकाचं्या 
सुताड्यागोताड्याबद्दल आपल्या माद्वहतींत एक अक्षरािी भर पिली म्हणजे एक द्वपतर स्वगास गेल्यासारखें 
वाटतें! द्वनिान िुस्यािा एखािा द्वपतर नरकातं पिल्याबद्दल तरी खातरजमा होते! त्यातंल्या त्यातं 
िोरट्या रागरंगािें रहस्य कळलें  म्हणजे तर बोलावयालाि नको–झकवा त्याबंद्दल सारखेंि बोलत 
राहावयाला पाद्वहजे! आजिा हा रागरंग असाि अंधेरातंला आहेसा द्विसतो! आिून बोलणें जरा ऐकायला 
यायला हवें होतें! (ईश्वराच्या खादं्यावर हात मारून, उर्ि) काय अवधूतमहाराज! आता ंही समाद्वध कधीं 
उतरणार? कोणत्या द्वनगुणु मूतींिे हें ध्यान िाललें  आहे? तें मोठ्या र्रिें जिावािें जोखीम, कीं तो 
गद्वरबींतला मुलाम्यािा िाग?  
 
ईश्वर : (िपापून) कोण तुम्ही? धािसी बेशरमपणािी कमाल िंाली! 
 
नूपुर : होय! मग ब्रह्मर्मषमहाराज, िेवाच्या साक्षीनें या गागीमतेै्रयींबरोबर काहंीं वेिान्तािी वाटार्ाट करीत 
होता ंवाटतें?  
 
ईश्वर : अशा अनोळखी आिरटपणानें आता ं एक शबि अद्वधक बोलाल तर तुमिी फाजील जीभ कापून 
बेतािी करावी लागेल! 
 
नूपुर : (हंसून) अखेर बरेि रागावला ं कीं बैरागीबुवा! मला वाटलेंि होतें, कीं एकिोन फंुकरा 
मारल्याबरोबर तुमच्या अंगावरून ही वरवरिी राख उिून जाईल आद्वण आंतला अंगार भिकून द्वनरे्ल 
म्हणून! तुम्हालंा राग येतो खरा, पण मग, या वषेानें त्या बायकाशंीं कशाला बोलत राद्वहलां? अहो, असा 
िोरटा संबंध एकिा ंउर्िकीस आला म्हणजे सारा गावं त्यासंबंधीं कायकसें करावयाला लागतो. 
 
ईश्वर : तुम्ही बोलता ंयाला काहंीं प्रमाण आहे का?  
 
नूपुर : त्याला कशाला पाद्वहजे आहे प्रमाण? लग्नाच्या जोिप्याखेरीज कोणतींहीं स्त्रीपुरुषें कुठेंहीं आद्वण 
काहंींही बोलतानंा आढळलीं तर तेथें काहंीं तरी िगलबाजी असावयािीि हें लोकशास्त्रातंलें  महावाक्य! 
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ईश्वर : कोण पाजीपणािी कल्पना ही! हें पहा, ज्या स्त्रीशीं आता ंमी बोलत होतो तीं मला माझ्या सख्ख्या 
बद्वहणीप्रमाणें आहे, समजलातं?  
 
नूपुर : या बधुंपे्रमािी सारी द्वभस्त, आपण सवु एकाि ईश्वरािीं लेंकरें आहों, या ऐसपैस नात्याच्या जोरावरि 
असेल ना? ठीक आहे, असा त्रागा केल्यानें जर लबाड्या लपत्या तर आणखी काय हवें होतें! हा ं हा ं
म्हणता,ं तुमिीं सारीं कुलंगिीं हुिकून काढून िवाट्यावर आणतों. (स्वगत) आधीं द्वतकिे, त्या बायका 
कोणीकिे जातात त्यािा तिास काढावा आद्वण मग या गोसावड्याच्या मठीिा माग ुकाढावा! हा काहंीं वेळ 
इथेंि र्ोटाळत राहणारसें द्विसतें. 
 

[जातो.] 
ईश्वर : काय मनािा नमुना आहे पहा! 
 

[त्याच्याकिे पाहात राहतो. इकिे र्ाटाच्या कठड्यामागून सुिाम उठून उभा राहतो व पुढें  येतो.] 
 
सुदाम : (स्वगत) स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! ज्योद्वतषी लोकानंा अनंत योजनावंर रात्रीच्या काळोखातूंन 
भटकणा्या, आकाशातंल्या िािंण्याचं्या गद्वत इथूनि द्वबनिूक ठरवनू टाद्वकता ंआल्या; पण द्विवसाढंवळ्या, 
इथल्याइथेंि उिणा्या िटकिािंण्याचं्या हालिाली द्वत्रकालज्ञ ऋषींनाही समजण्यासारख्या नाहींत. 
थोड्याशा आंकिेमोिीनें तारािें वेध िटकन् रे्ता ं येतात, पण यािंें कोणाला, आद्वण यानंा कोणािे वेध 
लागतील हें कालत्रयींही कळावयािें नाहीं. द्वस्त्रयािंा भरंवसा धरणारा अगिीं मूखांतला मूखु! िाद्वमनीला 
काय हंसायिें, ती माझ्यासारख्या सामान्य माणसािी बायको! पण ही वसंुधरा, एवढी थोरामोठ्यािी स्त्री, 
पण वमुेवुत या गोसावड्याशीं िकाट्या द्वपटीत बसली. तें काहंीं नाहीं; हा खेळ आणखीं काहंीं वेळ असाि 
िालू राद्वहला तर बर्ता ंबर्ता,ं सुिाम आद्वण िाद्वमनी हें जोिपें म्हणजे लोकानंा हंसावयािें साधन होऊन 
बसेल. हा राखेंतला रंगेला र्टाकाभरं द्वनरूपण कथीत बसलाि होता! तों गावंगंुि तर पातळीवरि 
असल्यासारखा द्विसतो! आता ं आधीं या कानफाट्यािे िागंले कान उपटतों आद्वण मग त्या उठवळ 
द्वबजलीला नीट बाधूंन टाद्वकतों. (उर्ि) अहो परमहंस, तुमिें उनाि पाखंरंू मर्ािं उिून गेलें ; आता ं
कशासाठीं िेवाच्या िारीं धरणें धद्वरलें  आहे हें! 
 
ईश्वर : (स्वगत) हा द्वतसरा इस्बलस द्विसतो; आद्वण यािी ही वेिािी लहर अगिीं भिकलेली आहेशी वाटते. 
 

[त्याच्याकडे पाितो.] 
 
सुदाम : असा पाहतोस काय माझ्याकिे संुभासारखा! काहंीं लाजलज्ज्या आहे का द्वशिक? का 
संसाराबरोबर द्वतिीही राखरागंोळी केली आहेस? हें बर् रे, ए गोसावड्या, तुम्हीं बरैागीलोंक मोठे बिमाष 
असता!ं स्वतािंें र्र एकिा ं सोिलें  म्हणजे िुद्वनयािीं र्रें तुम्हालंा आपलींशीं होतात; आपल्या नुसत्या 
अंगाला भस्म िोपिता ंपण िुस्यािा सारा संसार भस्म करून टाद्वकतां; आपल्या नावंावर पाणी सोितािं 
लोकािंीं नावंें बुिवायला मोकळे! इकिे हातातंल्या द्विमट्यानें द्विलमीवर द्वनखारे ठेवण्यािा जरा सराव 
होतो न होतो तोंि िुरून िुस्याच्या अंतःकरणाला द्विमटे रे्ऊन त्यावर अंगार ठेवण्यािी तयारी! 
बरैाग्याच्या एकेक माळेगद्वणक लग्नािी द्वकमानपक्षीं हजार हजार माळ तरी तुटत असेल! वाल्ह्ा कोळ्यानें 
खड्यानंीं राजंण भरून आपण उिद्ववलेली द्वशरगणती ठेवली होती, तशा मला वाटतें, बरैाग्यािी स्मरणी 
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म्हणजे त्याच्या बिफैलीिी मोजिािि असावी. ए राखंुिींतल्या रामोशा! पहा, मी इतकें  बोलतों आहें, पण 
बेरि एक शबि तरी बोलतो आहे का? नुसता तोंिाकिे पाहत सुद्धा ंनाही. (ईश्वर हंसतो.) तुिंें हंसणें रास्त 
आहे; जाऊं िे, तुझ्यासारख्या द्वत्हाइताला बोलण्यातं काय अथु! आपलाि िाम खोटा! ्ेः ्ेः, यािा 
बिंोबस्त केलाि पाद्वहजे. (स्वगत) या जगातं एखािें खरें तत्त्व असेल तर तें हेंि. कीं स्त्रीजात तेवढी 
द्वनमकहराम! द्ववधात्या, कशाला या सुंिर जगातं ही हरामखोर जात पैिा केलीस?  
 
ईश्वर : (स्वगत) आता ंआणखी काहंीं वेळ या जागींि थाबंलों तर मला खात्रीनें वेि लागेल. कुठल्याशा 
िेवस्थानाभोंवतीं भतुाखेतानंीं प्ािलेल्या िंािांिें जंगलाच्या जंगल जमत असतें अशी त्यािी ख्याती आहे; 
त्यािप्रमाणें, बायकाचं्या बाबतींत बहकलेल्या बेवकुफािंी यात्रा जमण्यािें हें द्वठकाण आहेंसे द्विसतें. काय 
एकेकाच्या द्वस्त्रयादं्ववषयीं भावना आहेत! एकानें आल्यागेल्या बाईकिे पाहून माकिासारखे िाळे करावे; 
िुस्यानें त्या माकििेष्टावंरि रामावािंून रामायण रिून काढावें आद्वण द्वतस्यानें त्या तसल्या 
रामायणाबरहुकूम, आपल्या सीतेसारख्या साध्वीला र्रातंल्या र्रातं वनवास भोगायला लावावा! पण 
याचं्याकिे तरी काय िोष? िागंल्या िागंल्या प्रद्वतद्वष्ठतानंा सुद्धा ं असल्या कुटाळक्या करण्यातं आद्वण 
बायकाबंद्दलच्या वाटेल त्या गोष्टींवर द्वबनद्विक्कत भरंवसा ठेवण्यातं द्वजथें लाज वाटत नाहीं द्वतथें हलक्या 
मनाच्या लोकाचं्या कल्पना अशा असावयाच्याि! सगुणमूतीिी कल्पना करण्यासाठीं पशुप्यातं–अगिीं 
पाषाणातंसुद्धा ं प्रत्यक्ष परमेश्वरािी प्राणप्रद्वतष्ठा करण्याइतकी उिार अशी आमिी आयुदृद्वष्ट, आमच्या 
मुलींकिे, भद्वगनींकिे, अधांगींकिे आद्वण माताकंिे वळतािं अनुिारवृत्तीनें संकोि पावते आद्वण द्वस्त्रयामंध्यें 
द्वतला साधी माणुसकीसुद्धा ं द्विसेनाशी होते! या असल्या पद्वततािें द्वविार, नागर मनाला त्रासिायक तर 
खरेंि; पण एकेकिा ंमनःक्षोभ इतका आवगेािा होतो, कीं अशा द्वविारापंैकीं साधारण प्रकारिे नमुने तरी 
लोकासंमोर मािंावते आद्वण िारिौर्ाकंिून या िारगटािंा उपहास करवावा! पण जाऊं द्या हा द्वविार! या 
िुःखिायक द्वविारािी लाबंण द्वततक्याि प्रमाणानें मनाला संताप मात्र िेईल. आपल्या सा्या सोयी अजून 
जमावयाच्या आहेत.  
 

[जातो.] 
 
सुदाम : (स्वगत) मूखा सुिामा, भोग आपल्या लग्नािीं फळें! (पाहून) हा तो गावंगंुि आला वाटतें? याच्या 
थोिें पोटातं द्वशरलें  पाद्वहजे. 
 

[नूपुर येतो.] 
 
नूपुर : (स्वगत) हा कोण रु्टमळतो आहे इथें? स्वारीला रे्रलें  पाद्वहजे! 
 
सुदाम : काय हो, आपलें  नावं सागंाल का?  
 
नूपुर : माझ्या बारशाच्या पूवीि मािें आईबाप मेले, तेव्हा ं मला नावं ठेवण्यािें तसेंि राद्वहलें  आहे. बरें, 
आपलें  नावं?  
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सुदाम : (स्वगत) अरे िोरा, मी तुिंें बारसें जेवनू बसलों आहें म्हणावें. (उर्ि) मािंाही जरा असाि 
र्ोंटाळा िंालेला आहे. मला लोक रोजच्या रोज इतकीं नावंें ठेद्ववतात, कीं त्यातूंन वळेेवर कोणतें सागंावें 
हेंि कळत नाहीं.  
 
नूपुर : हरकत नाहीं, झफटफाट िंाली. आता ंआपण एकमेकानंा तात्पुरतीं नावंें ठेवू ंया म्हणजे बोलायला 
िालायला सोयीिें पिेल. िला, आम्हीं ठेवलें  तुमिें नावं सुिाम! 
 
सुदाम : (ििकून) सुिाम! 
 
नूपुर : काय िपापला ंहो? तुमिें खरें नावं एखाद्या अनोळखी माणसानें नेमकें  सादं्वगतलें  असतें तरीसुद्धा ं
तुम्ही इतके ििकला ंनसता!ं 
 
सुदाम : तुम्ही पाहतािं आहा,ं कीं मी आहें जरा फाटक्या अंगािा आद्वण तुम्ही म्हणाला ंमला सुिाम; तेव्हा ं
सहजि वाटलें , कीं मला द्वहणद्ववण्यासाठीं तुम्हीं असें नावं काढलें  मुद्दाम. 
 
नूपुर : अं:, तसें काहंीं नाहीं; त्यािें कारण वगेळेंि आहे. सागंूं तुम्हालंा तसा मोका जुळून आला म्हणजे. 
 
सुदाम : बरें, तें राहंू द्या; तुम्ही आता ंबराि वळे एवढ्यातंि द्वफरत होतां; एखािें रंगीबेरंगी पाखंरंू जातानंा 
द्विसलें  का इथून?  
 
नूपुर : ्ट्, द्विटपाखंरंू सुद्धा ंनाहीं. 
 
सुदाम : काय बेगुमान थापा मारता ंहो! मी िागंला पाहतों आहें, तबबल अधा रं्टा तुम्ही इथून टेहळणी ठेवनू 
होता ंत्या— 
 
नूपुर : असें असें! आताचं्या गंमतीबद्दल बोलता ंहोय तुम्ही? आता ंतुमच्या जवळ म्हणून बोलायला हरकत 
नाहीं, पण ते पाखंरू म्हणजे एक अजब िीज आहे. 
 
सुदाम : (स्वगत) अजब िीज! स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) िोर्ींतलें  कोणतें पण तें? वसंुधरा कीं 
द्वतिी ती िासी?  
 
नूपुर : भले! तुम्हालंा तर नावंेंही पाठ आहेत; उगीि नाहीं लोक तुम्हालंा नावंें ठेवीत! अहो, वसंुधरेबद्दल 
बोलायला कशाला पाद्वहजे? मोठ्या निींत बारमहा पाणी असायिेंि! मी त्या गावंगंगेबद्दल म्हणत होतों. 
पोरसविाि आहे, पण अशी बाझजिी बायको आहे! ्टेल तर इतकी आहे म्हणतां, गद्वहरी नजर 
आशाळंभतूपणानें नुसती हद्वरणासारखी कावरीबावरी द्वफरकत होती इकिून द्वतकिे! 
 
सुदाम : (स्वगत) बाझजिी! ्टेल! आमच्या पद्वतव्रतेनें कमाई तर खूप करून ठेद्ववली आहे! 
 



 

अनुक्रम 

नूपुर : का ंहो, अगिीं द्वविारातंसे पिला?ं कोणाला वाटेल, कीं तुमच्या बायकोिीि तुमच्यापुढें नालस्ती 
िाललेली आहे! 
 
सुदाम : (स्वगत) हा हरामखोर अगिीं वमी िाग िेत आहे. (उर्ि) भलतेंि, तसा द्वतिा मािंा काहंीं संबधं 
नाहीं; मी सहज द्वविाद्वरतों आहें. हो, आपलें  माहीत असावें! 
 
नूपुर : एवढेंि असेल तर द्वफकीर नाहीं; नाहींतर आमिी मासलेवाईक मजा व्हायिी! बाकी मीसुद्धा ं
तुमच्यासारखा नुसतीि माद्वहती द्वमळवीत आहें हो! बोलण्यासारखी गोष्ट नाहीं, पण तुमच्याजवळ म्हणून 
सागंायला हरकत नाहीं. कान करा इकिे–बोलंू नका कुठें–हें पहा, बायकाचं्या फंिातं कधीं पिंू नये; 
बायकािंी जात बिी हरामखोर! 
 
सुदाम : (स्वगत) स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) तुमिें म्हणणें खरें आहे अगिीं अक्षरशः! 
 
नूपुर : आता ं हेंि पहा कीं द्वित्र! गद्वरबींतल्या गद्वरबींत द्वजवाला हौस केवढी आहे! तेवढ्यातंि लुगिें 
गंगाजमनी होतें! िद्वरद्री ्ान्ोक गद्वरबीबरोबरि मनािा उथळपणाही िाखद्ववते! कण्हेरीच्या कंगाल 
वासाकिे द्वतच्या रंगाच्या द्वभकारड्या भपक्यानेंि लक्ष जातें. 
 
सुदाम : हा,ं कपड्यालत्त्यातं असा रंगेलपणा उपयोगािा नाहीं हें खरेंि! 
 
नूपुर : मुळींि उपयोगािा नाहीं. तुमच्याजवळ म्हणून सागंून ठेद्ववतों, नीट लक्षातं ठेवा–कपड्यालत्त्यातं 
्ान्ोकी, बोलण्यातं एवढासा मोकळेपणा, नजरेंत एवढीशी लोभी द्वफरकी–जराशी हस्या िोळ्यािंी 
आद्वण िाबलेल्या ओंठािी, द्वनलाजरा लाजाळूपणा हीं द्विसलीं, कीं हजार द्वहश्श्यानंीं द्वतथें लगीनगाठं सैल 
आहे अशी खूणगाठं बाधूंन ठेवा! 
 
सुदाम : इतक्या खाणाखुणा तरी कशाला हव्या? नुसतें िालणें एकिा ं पाद्वहलें , कीं बाकी िाल िटकन् 
लक्षातं येते. तें शबिानंीं सागंता ंयेत नाहीं नीटसें, पण एका पावलावरून परीके्षला पटतें! 
 
नूपुर : ब , अगिीं अनुभवािें बोललां; पटलें ! 
 
सुदाम : (स्वगत) हा द्वबलंिर मुद्दाम विेक बोलतो आहे कीं काय! (उर्ि) नशीब त्या द्वबिा्या नव्यािें! 
 
नूपुर : तो अगिींि गलथान आहे म्हणतात. तुमच्यासारखाि फाटक्या अंगािा आहे. मर्ाशंीं मी तुम्हालंा 
सुिाम म्हणून नावं द्विलें  तेंि त्यािें नावं! मला तें आतािं समजलें , तेव्हा ंिोक्यातं ठसण्यासाठीं तुमच्या 
माथीं मारलें . या बाईिा नवरा सुिाम. द्वहच्या जपणीस बसण्यासाठीं स्वारी र्रींि बेकार बसून असते; आद्वण 
तरी द्वहिीं गावंातं िेविशनुें िाललींि आहेत. तेव्हा ं आता ं तो बेवकूब म्हणावयािा कीं द्वहिी शहामत 
म्हणायिी? आता ं तुम्हीआम्ही जुटीनें या भानगिीच्या खनपटीस बसंू या! अगिीं द्वबत्तंबातमी लागेपयंत 
थाबंायिें म्हणून नाहीं. 
 
सुदाम : पसंत आहे. एवढेंसें काहंीं समजलें , कीं एकमेकानंा खबर द्यायिी. आहे कबूल?  
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नूपुर : कबूल! तो नवरा हातीं सापंिायिा पाद्वहजे होता हो! म्हणजे खूप रंग आला असता तुम्हीही त्या 
बलैोबाच्या तपासातं असाि. िला.  
 

[िोरे्ही जातात.] 
 

[पििा पितो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ : वृिंावनािा द्विवाणखाना. काझलिी केतनाला पाळण्यातं द्वनजवीत आहे.] 
 
काललदी :  

वाद्वजवरे बाळा । वेल्हाळा । रुम् िुंम् रंु्गुरवाळा ॥ 
अस्फुट द्ववश्वािें । पे्रमािें । गाणें आनंिािें ॥ 
विलों जें नािीं । संवािीं । तुद्विंया जन्माआधीं ॥ 
पद्वहल्या प्रीतीिे । गमतीिे । काहंींसे भीतीिे ॥ 
बाळा ते बोल । तंू बोल । आज मनीं जे खोल ॥ 
रात्रीच्या काळीं । जों बसली । ब्रह्मानंिीं टाळी ॥ 
मझन तेव्हा ंबाणे । जें गाणें । अस्फुट मंजुळवाणें ॥ 
धीर न पद्वर हृिया । उर्िाया । उर्िपणें तें गाया ॥ 
हृियीं खळबळलें  । िरवळलें  । द्ववना ऐद्वकल्या कळलें  ॥ 
गाणें मंजुळ तें । िुंळिुंळतें । तुद्विंया वाळ्याभवंतें ॥ 
वाळा हालंू िे । बोलंू िे । आनंिें िोलंू िे ॥ 
एकि पायािा । वाळ्यािा । नाि गोि बाळािा ॥ 
ऐकुद्वन आनंिें । त्या ्ंिें । र्र सगळें नािू ंिे ॥ 

 
(स्वगत) विेी तर नाहीं मी! केतनाला द्वनजद्ववण्यासाठीं म्हणून गाणें म्हणतें आद्वण त्यातं त्याला रंु्गरवाळा 
वाजद्ववण्यािा आग्रह कद्वरतें! त्यानें आता ंकरावें तर काय? बाकी अशा अिपळपणातं मािंा केतन माझ्या 
इतक्या अध्या विनातं असावयािा, कीं मीं र्रातं एकाि पायािा नाि करायला सादं्वगतलें  तर लबािाला 
िोन्ही पायानंीं रंु्गुरवाळा वाजद्ववतानंा ब्रह्मािं अपुरें होईल. िंाली, िागंली िोळे उर्िून, माझ्याकिे पाहून 
हंसायला सुद्धा ंसुरवात िंाली! बाळा, पुरे िंाला हा िोळ्यािंा नाि बरें! द्वनजा आता!ं वः, लगेि रे्तले िोळे 
द्वमटून! जसें काहंीं समजलें  अगिीं बोललेलें ! गुणी बाळ, असे गुण केल्यामुळें  माझ्या बाळबृहस्पतीला 
एखाद्यािी दृष्ट लागली तर कसें बरें होईल? हं:, यानें िोळे द्वमटून रे्तािं माझ्या िोळ्यापंुढें वडे्यावाकंड्या 
हजार गोष्टी उाया राहतात;या कोवळ्या िेहाकिे पाहतानंा उगीि कठोर द्वविार मनातं येतात; याला िंोंप 
लागतािं मािंी कल्पना जागी होते. का ंबरें मला नेहमीं असें व्हावें?  
 

[गोकुलमा ंलइ िालो ॰] 
 

व्याकुल हें मन होई का ं। सतत का ंत्यास ्ळ हा ॥ धु्र ॰ ॥ 
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जगझत न रंगे । द्वविारीं परी तरंगे । नि त्या काझंह 
द्ववसावा हा! ॥ १ ॥ अनलज्वाला । जाद्वळते अशी द्वजवाला ।  
पसरी अंतझर या िाहा ॥ २ ॥ 

 
इतक्या सुखाच्या सागरातं पिलें  आहे तरीपण काहंीं तरी िुकल्यासारखें वाटतें! जगाच्या खरेपणाबद्दल 
काहंींि खात्री वाटत नाहीं. माझ्याभोंवतीं हें सुखस्वप्न पसरलें  असून िैवाच्या कसल्या तरी अकस्ल्पत 
आर्ातानें मी एकिम जागी होईन आद्वण या सुखाला अंतरेन अशी अंतःकरणातं सारखी हुरहूर वाटते! या 
सुखाच्या स्वप्नापेक्षा ंअगिीं स्वप्नािें सुखसुद्धा ं द्वकती तरी खरेपणािें भासतें! अद्वतसुखामुळें  तर असें होत 
नसेल? बाळा केतना, इतकी का मी पूवुजन्मींिी पापीण आहें, कीं तुझ्यासारखें रत्न मला–अगबाई, भलतेंि 
काहंींतरीं मनातं यायला लागलें ! आज अजून का ंबरें येणें िंालें  नाहीं? समाधान तेवढें काय तें त्या मूतीच्या 
िशनुानें! पण त्याचं्याकिे पाहतानंा तरी िोळ्यािंी भीद्वत कुठें मोिते आहे? आता ंिोळ्यासंमोर ती मूर्मत उभी 
करून वाटेल द्वततका वळे पाहत बसेन; पण जर खरोखरींि येणें िंालें  तर–अगबाई, खरोखरींि येणें 
िंालें ! 
 

[उठून उभी राहते; वृिंावन येतो.] 
 
वृंदावन : (स्वगत) द्वहच्याकिे पाद्वहलें  म्हणजे पूवुजन्मावर द्ववश्वास ठेवावासा वाटंू लागतो; एरवीं, या जन्मीं 
या िुिैवी जीवानें असें कोणतें पाप केलें  आहे, कीं त्याबद्दल अष्टौप्रहर असा मनािा मुका मार सहन करावा 
लागावा! वृिंावन आद्वण काझलिी! लग्नािें सोंग करून मीं द्वहला उगाि िुःखातं पाद्विली आहे. मी द्वहच्याशीं 
मोकळेपणानें वागत नाहीं हें द्वहच्या पुरतेपणीं लक्षातं आलें  आहेसें द्विसते; आद्वण मी तरी हें सोंग यथासागं 
द्वकती द्विवस करीत बसंू? या नाटकािा मला आता ंइतका वीट आला आहे, कीं—पण आता ंकुरकुर करून 
काय उपयोग? माझ्या लौद्वककासाठीं मला हें सारें केलेंि पाद्वहजे. (उर्ि) प्रखर सूयाच्या प्रकाशातं 
कोमेजणारी नाजूक कुमुद्विनी िदं्राच्या कोवळ्या द्वकरणानंीं तरी खुलते; आठ मद्वहने गप्प बसलेल्या 
कोद्वकलेला वसंतऋतंूत तरी कंठ फुटतो; पण इथें तर कधीं कळी उमलायिी नाहीं आद्वण तोंिातूंन शबि 
द्वनर्ायिा नाहीं. काझलिी, संुिर द्वस्त्रयानंा खुलद्ववणारा एखािा द्विव्य मंत्र पुरुषानंा जर सापंिला तर त्यािा 
द्ववद्वध समाधीपेक्षाहंी अवर्ि असला तरी पुरुष त्यािा अष्टौप्रहर जप करीत बसतील. 
 
काललदी : मग तसें नाहीं कुठें! पुरुषानंी नुसता कानमंत्र सागंतानंासुद्धां जरी इकिे द्वतकिे केलें  तरी 
बायकाचं्या गालावरच्या गुलाबािी तेव्हािं खुलावट होते ना? द्ववद्वध नको आद्वण मंत्रािा जप नको! अगिीं 
मुक्यानेंि एवढेंि होतें. 
 
वृंदावन : हं, बोल, बोल, स्पष्ट भाल्यावािंून बोल पाहंू! काझलिी, काय तुिंें मन हें? एवढे शबि बोलतानंा 
तुला िम लागला; ओंठ सुकून गेले; कावरीबावरी नजर ्पद्ववण्यासाठी िोळे खालीं वळले! विेे, तुिंी 
्ातीसुद्धा ंधिधि करायला लागली आहे! बोलंू लागलीस म्हणजे इतकें  िागंलें  बोलतेस, कीं मनािे काम 
आद्वण द्वजवािें भान करून तें ऐकत रहावें! पण मोकळ्या मनािीं मौजेिीं भाषणें बोलताना तंू नवद्वशक्या 
गुन्हेगारापेक्षाहंी जास्त भेिरून जातेस! आणखी द्वकती द्विवस तंू मला द्वभणार? आरंभींच्या अनोळखी 
अििपणाला भीद्वत साजून गेली! पण आतां—मूल िंाल्यावरसुद्धा—ंआता ंआपला केतन िागंला आठिहा 
मद्वहन्यािंा िंाला असेल—अजून द्वभते्रपणाि! नवाईच्या नव्हाळीिी ही मनािी मुकी माया मनोहर तर 
खरीि; पण मुका मुलगा कधींतरी िालत्या बोलत्या रंगरूपाला आल्यावािंून स्त्रीत्वािें साथुक होत नाहीं! 
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काझलिी, आता ं तंू आपण होऊन बोलली नाहींस तर यापुढें मी एक अक्षरही बोलणार नाहीं! (काहंीं वळे 
थाबंनू) या केतनाशीं िार िार र्टका सारखी बोलत असतेस आद्वण मी एका शबिालाही महाग िंालों? तें 
काहंीं नाहीं! काझलिी, तुला मािंी शपथ आहे, माझ्या प्रश्नािें अगिीं मोकळ्या मनानें उत्तर िे पाहंू! तुिंें 
आयुष्ट्य अगिीं सुखातं जात आहे का? (काझलिी वृंिावनाकिे पाहते.) हें पहा; माझ्या मनािा कल 
ओळखण्यासाठीं तंू अद्वनियाच्या शोधक दृष्टीनें माझ्याकिे पाहंू लागलीस! काझलिी, मीं अनुकूल उत्तराच्या 
अपेके्षनें हा प्रश्न टाकला नाहीं! आपल्या संसारातं तंू पूण ुसुखी आहेस का?  
 
काललदी : सवेश्वरा, आपण सुखी आहा ंका?  
 
वृंदावन : मी अगिीं पूण ुसुखातं आहें. 
 
काललदी : मग मीद्वह पूण ु सुखातंि आहें! जीद्ववतेश्वरा, मला आपल्याहून द्वनराळें  जीद्ववत आहे का? या 
िेहािी मी ्ाया; ्ायेिी हालिाल िेहाच्या जीवनशक्तीनें होते! द्वतला द्वभन्न इच््ा, द्वभन्न जीवन कुठून 
असणार? आपल्या श्वासोच््् वासानेंि मािंा जीवनप्रवाह िालत असतो. काझलिीच्या हृियािे व्यापार द्वतथें 
द्ववराजणारी वृंिावनािंी मूर्मति कद्वरते! 
 
वृंदावन : काझलिी! मािंी शपथ र्ातली तरी सुद्धा ं तंू खोटें सादं्वगतलेंस! तुिंी जीवनवृद्वत्त खरोखरीि 
्ायेप्रमाणें द्वनजीव आहे! तुिंें समाधान हताश हृियापेक्षाहंी शून्यवृत्तीिें वाटतें! अिि वयातंल्या द्ववद्ववध 
द्ववकारािंें ठाणें उठल्यामुळें  तुझ्या िेह्यावर उजाि वस्तीच्या गावंठाणािा ओसािपणा पसरलेला द्विसतो! 
(द्वतिे हात आपल्या हातातं रे्तो.) काझलिी, माझ्याजवळ खोटें का ं बरें बोलतेस? तू िुःखीकष्टी आहेस 
यािा मला मुळींि संशय नाहीं; मग त्याच्या कारणाद्ववषयींि मला संशयातं का ंठेद्ववतेस?  
 
काललदी : (त्याच्या गळ्याला द्वमठी मारून) असें आपल्याला कशावरून वाटतें?  
 
वृंदावन : पुष्ट्कळ द्विवसाचं्या सू्म अनुभवानें मीं हें ओळखलें  आहे. तुिंी आद्वण मािंी अजून पुरती 
द्विलजमाई िंाली नाहीं! तंू आपण होऊन मला कधीं आझलगन द्विलें  नाहींस! पण मी तुिें हात माझ्या 
मानेजवळ आणतािं त्यािंा द्ववळखा इतका जोरािा बसतो, कीं प्रीतीच्या भरतीिी उसळणारी उत्कंठा 
थोपवनू ठेद्ववल्यािें ताबितोब लक्षातं येतें. मािंी नजर िुकवनू माझ्याकिे पाहतानंा, माझ्या िेह्यावरून 
काहंींतरी हुिकून काढण्यािा तुिंा प्रयत्न िाललेला असतो! हातातं हात र्ालून मािंीं बोटें िाबतानंा 
सभय उत्सुकता द्विसून येते! द्ववनोिप्रसंगीं माझ्या हंसण्याबरोबर ताबितोब आपलें  हंसंूही थाबंद्ववण्यासाठीं, 
हंसण्याच्या उत्कट भरातंसुद्धा ं माझ्याकिे पाहण्याच्या सावधद्वगरीिा तुला द्ववसर पित नाहीं. बोलतानंा 
शवेटीं एक शबि ओंठावरि रु्टमळून पुन्हा ं हृियातं जाऊन ििून बसतो! काझलिी, तो शबि आपल्या 
द्विललगीिा आिपििा आहे! कुठल्या तरी िुःखी संशयािा कृष्ट्णमेर् तुझ्या हृियातं सारखा रु्टमळत 
राद्वहलेला असतो. हें पहा, तुझ्या िोळ्यातं पाणी तरंगूं लागलें , ही त्याि मेर्ािी वृद्वष्ट! हां; ते अश्रु पुसंू 
नकोस, तुझ्या हृियाला, त्यातंल्या िुःखिायक रहस्याला बाहेर येऊं िे. काझलिी, माझ्यापासून आपलें  
िुःख लपवूं नकोस! 
 
काललदी : हृियसंपुटातं साठंवनू ठेद्ववलेल्या या प्राणजीवनापासून मी काय लपवनू ठेवणार? प्राणेश्वर, क्षमा 
करा; मीं आपल्याला फसद्ववलें  खरें! पण तें केवळ आपल्या मनाला त्रास होऊं नये म्हणून! 
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वृंदावन : वेिी! विेी आणखी हट्टी! िटद्विशीं आपलें  मनोगत मला सागंून िुःखमुक्त हो! अशी रिंू नकोस. 
इतक्यातं हंसत होतीस, आता ं रिंू लागलीस! मुलाच्या मनाप्रमाणें तुिंें मन सुखिुःखाचं्या ऊनसावंलींत 
माझ्याशीं लपंिाव खेळत आहे. मला वाटतें, पोर िंालें  म्हणजे त्याच्या सहवासानें बायकािंें मनसुद्धा ं
पोरकट होत जातें! हं, सागंतेस ना तुझ्या िुःखािें कारण?  
 
काललदी : मािंें िुःख मीं आपल्याला सादं्वगतलें  तर आपण माझ्याबद्दल म्हटलें  तेंि मी आपणाबंद्दल म्हणतें 
असें नाहींना आपण म्हणणार? मािंें रहस्य सागंणें म्हणजे मीं आपलें  रहस्य ऐकणें असें आपल्याला वाटलें  
तर आपण माझ्यावर रागावणार नाहीं ना? आपल्या प्रश्नािें उत्तर माझ्या प्रश्नानें द्विलें  तर िालेल का?  
 
वृंदावन : तुिंा प्रश्न? मािंें रहस्य? काझलिी, तंू काय म्हणतेस हेंि मला कळत नाहीं. कोणतें मािंें रहस्य?  
 
काललदी : (एकिम हंुिका िेऊन व त्याला द्वमठी मारून) आपल्याला राग आला? मला आपल्या या मुदे्रिें 
भय—प्राणेश्वरा, मी नाविती आहें म्हणून का हा राग? जीद्ववतेश्वरा, मला संभाळा, मी आपल्यालाि ायालें  
आहें, मला संभाळणारही आपणि! 
 
वृंदावन : (स्वगत) द्वहला धीर द्विला नाहीं तर द्वहिे भीतीनें प्राण जातील! (उर्ि) काझलिी! काय हें? वर 
पहा! (ती वर पाहते. स्वगत) काय हे द्वहिे िोळे! द्वशकारी कुरयाचं्या भेसूर हाकाटीनें भेिरून एखाद्या 
िुंिपाखालीं िबा धरून बसलेल्या भेकि सशािे िोळेसुद्धा ं इतक्या शून्य वृत्तीनें, इतक्या साशकं भीतीनें 
आद्वण इतक्या तीव्र शोधकतेनें स्स्थरावत नसतील. (उर्ि) काझलिी, द्वभऊं नकोस; तंू मला नाविती आहेस 
असें तुला का ंवाटतें?  
 
काललदी : आपल्या उग्र मुदे्रिी मला अजून भीद्वत वाटते! प्राणापंलीकिे लपद्ववलेल्या शकेंिे शबि बाहेर 
काद्वढतानंा प्राणही कंठाशीं येऊन अगिीं कोंिल्यासारखें िंालें  आहे. 
 
वृंदावन : मािंी मुद्रा तुला उग्र वाटते? विेे, अशी भलतीि जन्मािी समजूत करून रे्तलीस तर मला 
कायमिी भीत राहशील. किाद्वित् मािंा द्वतटकाराही करंू लागशील! 
 
काललदी : नाहीं, नाहीं; आपली मुद्रा जात्या उग्र नाहीं; आपला मूळिा िेहरा इतका सोज्वळ आहे, कीं 
स्त्रीदृष्टीला त्यािा मोह सोिावासा वाटणार नाहीं; आपलें  द्ववशाल अंतःकरण पुरतेपणीं िाखद्ववण्याजोग्या या 
िोळ्यातं प्रद्वतझबबरूपानें द्वशरून, त्या अंतःकरणातं प्रीद्वतभावानें स्स्थर होण्यासाठीं कोणती स्त्री िंटणार 
नाहीं? आपल्या मासंल आद्वण मृिु करािा आधार द्वमळतािं संसारयात्रेंतून स्वगापयंत द्वनभावनू जाण्यािी 
कोणत्या स्त्रीला खात्री पटणार नाहीं? (पाहून) नका, नका, असे द्वनश्वास टाकंू नका! आपल्या वणनुातं 
स्तुतीिा संशय येऊन द्वतला आपण अपात्र आहा ं अशी मनोमन साक्ष पटल्यामुळें  आपण ओशाळलेल्या 
नजरेनें माझ्याकिे पाहंू लागला ंम्हणजे मािंा धीर तुटून मी भाबंावल्यासारखी होतें! आपल्या हृियाबद्दल मी 
माझ्या मनािी ग्वाही िेतें! हें काय? आपण जास्ति द्वखन्न होत आहा!ं आपल्याला आत्मद्ववश्वासानें ही स्तुद्वत 
खरी का ंबरें वाटत नाहीं? कोणत्या गोष्टीच्या आठवणीनें आपण—पण विेीवाकंिी कल्पना आपल्या मनातं 
कशी येणार? मग माझ्याशीं अशी प्रतारणा—(रित) याि गोष्टीमुळें, मी आपल्याला आवित नाहीं असें मला 
वाटंू लागतें. 
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वृंदावन : पण न आविण्यािें काहंीं कारण आहे का?  
 
काललदी : आपल्या उिार दृष्टीला किाद्वित् द्विसलीं नाहींत म्हणून मािंीं मला सुद्धा ं तीं कारणें 
द्विसल्यावािंून कशीं राहतील? आपल्या–माझ्यातंलें  अंतर थोिें का आहे? आपल्यासारख्या बावन्न 
द्वबरुिाचं्या धन्याला द्वशलेिारी द्वशरपेिािंी शोभाि साजून द्विसायिी! मािंी आपली सावंळ्या तुळशीिी 
साधीभोळी मंजुळा! प्रीतीिी पूजा बाधंायला नुसतीं तुळशीपत्रें कशीं पुरणार? पुरुष आधीं रूपाकिे पाहतात; 
आद्वण तसेंि सौंियु माझ्या कपाळीं मुळीं नाहीं! मािंें कपाळ अगिींि बारीक नाहीं का?  
 
वृंदावन : सुखाप्रमाणेंि सौंियालाही रहावयाला फार जागा लागत नाहीं! तुझ्या लहान कपाळावर माझ्या 
जीद्ववताच्या आद्वण तुझ्या सौभाग्याच्या या कंुकुमाकृद्वत राजमुदे्रला अक्षय राहण्याइतकी जागा द्वमळाली 
म्हणजे आपल्या सुखाप्रमाणेंि आपण िोरे्ही द्विरंजीव होऊं! 
 
काललदी : अगबाई, आपल्या आशीवािातूंन आपल्या केतनाला का ंबरें वगळायिें िंालें?  
 
वृंदावन : लािके, त्यािी आपल्या सुखातंि जमा िंाली! केतन आपल्या सुखािा भागीिार नसून भाग मात्र 
आहे! पण तुिंीं कारणें तशींि राद्वहलीं?  
 
काललदी : आपण थटे्टवारीं नेत आहा;ं मी आपली ख्या भावानें सागंून टाकतें. 
 
वृंदावन : काय ही कल्पना! माझ्या वतुनातं तुला कधीं संशयाला जागा द्वमळाली आहे का?  
 
काललदी : आतापंयंतच्या आपल्या बोलण्यानें मला इतका धीर आलेला आहे कीं आपल्याजवळ सारें बोलून 
टाकायिा मीं आज द्वनधिा द्वनिय केला आहे. मी वेिी आहें, भाबिी आहें पण आपली आहें! मी माझ्या 
सुखासाठीं बोलत नाहीं; माझ्यामुळें  आपल्याला त्रास होतो अशी मािंी खात्री िंाली तर आपल्या पुण्यमय 
सुखाच्या मागांतून मी क्षणमात्रातं िूर होईन. मला राहून राहून असें वाटण्यािें कारण सादं्वगतलें  तर आपण 
माझ्यावर रागावू ं मात्र नका. कधीं कधीं आपण सुखाच्या पूण ु भरातं असतानंा मध्येंि द्ववमनस्क होतां; 
बोलण्याच्या ओर्ातं क्षणभर – अगिीं अधा क्षणि पण—एकिम थाबंता;ं वस्तुमात्राकिे नेहमीं शोधक वृत्तीनें 
पाहणारी आपली दृद्वष्ट एकाएकींि शून्यवृद्वत्त होते; िालत्या द्ववषयाच्या भर मध्यातं प्रारंभींच्या सामान्य 
संबधंानें सुरवात कद्वरतां; सवाल समजून रे्तल्यावािंून जबाब िेता;ं िोळ्यानंीं जगाला पाहत नाहीं आद्वण 
द्विसत नाहीं! त्यावळेीं आपल्या िोळ्यातं एकलेपणानें मािंी बाहुली बसद्ववण्यािी मला भीद्वत वाटते; आपल्या 
जीवनक्रमाच्या सवु प्रयत्नातं अतृप्त इच््ेिी आतुर तीव्रता द्विसून येते! नाथ, अशा वळेीं माझ्या मनातं 
कालवाकालव उत्पन्न होते. नाथ, क्षमा करा. आपल्या द्वठकाणीं वाइटािी कल्पनासुद्धा ंकरण्यािी मािंी 
योग्यता नाहीं. पण भाबंावलेल्या बुद्धीला िारुण शकंा — प्राणेश्वरा, या िुकलेल्या िासीला संभाळून घ्या - 
आपल्या द्वठकाणीं भलती भावना संभवत नाहीं अशा कल्पनेनें मी द्वविार करंू लागलें  म्हणजे मी आपल्याला 
नाविती आहें, माझ्यामुळें  आपण असंतुष्ट आहातं असेंि मला वाटावयाला लागतें; मला याि दृष्टीनें पहावेंसें 
वाटतें! सवेश्वरा, मी आणखी बोलणार आहें. मािंा हा अपराध शवेटिा आहे. मी बोलंू का? माझ्या द्वजवाच्या 
परमेश्वरा, रात्रीं बोलता ंबोलता ंअखेर आपण शातं होतों त्या वेळीं आपल्या रहस्याच्या द्वविारानें आपल्याला 
िंोंप येत नाहीं. आपण जागे असल्यामुळें  मला िंोंप येत नाहीं. त्या द्वनिेष्ट स्स्थतींत आपण आपल्या 
रहस्यािा शवेट शोधून काढण्यासाठीं िंटत असता;ं मी त्या रहस्यािा आरंभ हुिकून काढण्यािा यत्न 
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करीत असतें! नाइलाजानें द्वपळलेल्या आपल्या जीवािे जि द्वनश्वास वा्यावर तरंगूं लागले म्हणजे त्या 
काळोखाच्या पिद्यावर मी कल्पनेनें आपल्या रहस्यातंल्या स्त्रीिी प्रद्वतमा रेखाटण्यासाठीं—नाथ, आपण 
केवढ्यानें ििकलातं?  
 

[उठून िूर उभी राहते; वृिंावन द्वतजकिे पाहतो.] 
 
वृंदावन : माझ्या रहस्यातंली स्त्री? कशावरून? स्त्रीिा त्यातं काय संबंध?  
 
काललदी : मािंी पुरी खात्री आहे, कीं आपलें  रहस्य स्त्रीद्ववषयक आहे! हें मीं कसें आळखलें  हें सागंणें फारसें 
कठीण नाहीं! पण आताचं्या आपल्या ििकण्यानें मला पुन्हा ंभीद्वत वाटते! आपल्याला नकोशी असलेली 
गोष्ट माझ्याकिून बोलण्यातं द्वनर्ाली का?  
 
वृंदावन : मािंें रहस्य स्त्रीद्ववषयक आहे हें कशावरून ओळखलेंस सागं पाहंू?  
 
काललदी : हे ओळखण्यातं अवर्ि तें काय असायिें आहे! तरुण अंगानंा परस्परािंा स्पशसुहवास होतािं 
बुद्धीला बद्वधरता येते, कापंणा्या अंगाबरोबर द्वविार तरळंू लागतात; पुरुषाला त्या स्स्थतींत स्त्रीखेरीज 
िुस्या गोष्टीबद्दल द्वविार कद्वरता ं येत नाहीं; पण आपण अशा स्स्थतींतही कशािें तरी एकाग्रतेनें झितन 
कद्वरता;ं त्या वळेीं स्त्रीखेरीज िुसरा द्ववषय असायिा नाहीं आद्वण ती स्त्री मी तर खास नाहीं; कारण माझ्या 
द्वनकट सहवासातं, माझ्याबद्दल तटस्थपणानें झितन करण्यािें कारण नाहीं! म्हणून आपल्या रहस्यातं, 
माझ्याखेरीज िुस्या कुठल्या तरी स्त्रीशीं संबधं असावा असा मीं सरळ सरळ तकु केला! 
 
वृंदावन : काझलिी, तुझ्या िातुयािी, बुद्वद्धमते्तिी आद्वण अवलोकनशक्तीिी कशी स्तुद्वत करावी हेंि कळत 
नाहीं! तुिंी अलौद्वकक बुद्वद्धमत्ता पाहून मी आज िद्वकत िंालों आहें! 
 
काललदी : ही बुद्वद्धमत्ता नाहीं; स्वद्वहताच्या कळकळीनें आद्वण िक्षतेनें एकाि गोष्टीकिे सारखें लक्ष िेत 
बसलें  म्हणजे सामान्य बुद्धीलासुद्धा ं द्वततक्यापुरतीं लोकोत्तर बुद्वद्धमते्तिीं काये कद्वरता ं येतात. ज्या 
रहस्याशीं माझ्या जीवनािा सवुस्वीं संबधं, त्याबद्दल इतकीशी कल्पना अद्वधक का होते? आपलें  रहस्य मला 
मुळींि कळलें  नाहीं म्हणून तर मी अशी िुःखातं आहें! प्राणेश्वरा, तें रहस्य मला सागंायला काहंीं हरकत 
आहे का?  
 
वृंदावन : तें समजून रे्ऊन तुला काय करायिें आहे? यद्यद्वप त्यातं एका स्त्रीिा खरोखरीि संबधं असला 
तरी तो तुझ्या सुखाच्या आि येत नाहीं! माझ्यावर तुिंा भरंवसा आहे ना?  
 
काललदी : माझ्या प्राणावंर मािंा भरंवसा कसा नसेल! आपल्या त्या कायांत आपल्याला यश येण्यासाठीं 
िेवाजवळ प्रसाि मागता ंयावा म्हणूनि तें जाणण्यािी मािंी इच््ा आहे. द्वप्रयजनाचं्या पे्रमळ आशीवािानें 
आपल्या प्रयत्नाला परमेश्वरािें बळ येतें. मग माझ्याजवळून तें रहस्य का ं बरें आि ठेवायिें? मािंा 
आपल्यावर पूण ुद्ववश्वास; आद्वण आपला मात्र माझ्यावर का ंबरें नसावा?  
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वृंदावन : (स्वगत) ही नसती पीिा गळ्यातं बाधूंन मी द्वनष्ट्कारण फसल्यासारखा िंालों आहें! माझ्या 
मनातूंन आपल्याबद्दलच्या कल्पना पार द्वनरू्न गेल्या असें वसंुधरेला भासद्ववण्यासाठीं बाह्ात्कारी हें 
बायकोिें बाव्हलें  पुढें ठेवण्याच्या धािंलींत, ही हत्त्या मीं आपल्यामागें लावनू रे्तली! इतक्या द्ववश्वासपूणु, 
द्वनष्ट्कपट आद्वण सरळ हृियाजवळ खोटें तरी काय बोलायिें? (उर्ि) काझलिी, क्षमा कर; एवढ्या एका 
रहस्याखेरीज आपल्या िोर्ातं कसलाही आिपििा नाहीं; नाइलाजामुळें  तें मात्र मला आज सागंता ं येत 
नाहीं. हं, अशी द्वनराश होऊं नकोस, द्वखन्न होऊं नकोस; त्यािा तुझ्या सुखाशीं काहंींएक संबधं नाहीं. तुझ्या 
संसाराच्या सीमेच्या तें सवुस्वी बाहेर आहे! माझ्या मानहानीिी भरपाई करून रे्ण्यासाठींि मािंा हा सारा 
खटाटोप आहे. त्यािा संबंध माझ्या पराक्रमाशीं—(स्वगत) सत्याच्या आणखी जवळ गेलें  पाद्वहजे–(उर्ि) 
माझ्या पुरुषाथाशीं आहे! 
 
काललदी : मग त्या भावी पराक्रमािी, पुरुषाथािी कथा मला ऐकायला काय बरें आिकाठी आहे?  
 
वृंदावन : द्वविारी पुरुषानें आपल्या भावी पराक्रमािी कल्पना कोणालाि होऊं िेऊं नये! त्यातूंन नव्यानें 
बायकोजवळ तर आपल्या पुरुषाथाच्या कतुबगारीच्या रहस्यािा उिेख फारि जपून करायला पाद्वहजे. 
नव्याच्या नावंािा मोठेपणा िारिौर्ातं केव्हा ंगाजवीन असें द्वतला होऊन जातें. पतीच्या पुरुषाथासंबधंानें 
रहस्यातंलें  रहस्यसुद्धा ंस्त्रीजवळ ठराद्ववक मुितीबाहेर ठरत नाहीं! या गोष्टीिी केतनासारखीं पाळण्यातंलीं 
पोरेंसुद्धा ंसाक्ष िेतील! 
 
काललदी : मला नाहीं, पण आपल्या द्विमुकल्या केतनाला तरी आपल्या पराक्रमी पुण्याईिे पोवािे 
ऐकावयािे होते! भगवतंाच्या तोंिून िक्रव्यहूभेिािें वणुन गभांति ऐकल्यामुळें  अद्वभमन्युकुमारानंीं केवढा 
पराक्रम केला बरें?  
 
वृंदावन : लोकोत्तर पुरुषाचं्या जीवनातंल्या सुखशातंीच्या प्रसंगाकंिेि आपली आशाळभतू दृद्वष्ट नेहमीं 
पाहत असते; तुिंा केतन अद्वभमन्यसूारखा पराक्रमी व्हायला पाद्वहजे ना? पण सौभद्राप्रमाणें सोळाव्या वषींि 
समरभमूीवर त्याला मरण— 
 

[काझलिी वृिंावनाच्या तोंिावर हात ठेद्ववते.] 
 
काललदी : अगबाई, हें काय भलतेंि बोलणें! काळवेळेिी शकुनवतंी मोठी वाईट असते हो. वळे काहंीं सागंून 
येत नाहीं. 
 
वृंदावन : माझ्या तोंिावर हात ठेवलास, पण सवुभक्षी काळाच्या तोंिाला हात िेता ंयेणार आहे का?  
 
काललदी : माझ्या गळ्यािी शपथ आहे! असलें  भलतें बोलंू नये. या द्वनिुय द्ववनोिानें मािंें हृिय िुभगंून 
जाईलसें वाटतें! आपलें  रहस्य मला समजंू नये अशीि आपली इच््ा द्विसते; मी तरी ती मोिण्यािा हेका 
कशाला धरंू! आपण सादं्वगतलें  तेवढ्यानेंि मािंें समाधान होईल! एकिा ं शवेटिे शबि सागंून मािें हेतु 
पुरद्ववणार ना? आपल्या मनातं माझ्याबद्दल द्ववकल्प नाहीं ना?  
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वृंदावन : पे्रमळ, द्ववश्रबध जीवा! नाहीं, नाहीं, नाहीं! मािंें तुझ्यावर पूण ु पे्रम आहे! वृिंावन सवुस्वीं तुिंाि 
आहे. या रहस्यापुरता एक कोंपरा सोिून मािंें सारें हृिय तुिंेंि आहे! या हृियावर द्ववश्वासानें मस्तक ठेवून 
अशीि कल्पातंापयंत द्ववसावा रे्! (काझलिी त्याच्या हृियावर मस्तक ठेद्ववते.) हां, आधीं एवढें कबूल कर, 
कीं आजपासून आपण होऊन तंू मला आझलगन िेशील आद्वण आपल्या पे्रमसंवािातं पद्वहला शबि तुिंा 
असेल! िे पाहंू मला असें विन! 
 
काललदी : आज नवीन विनि कशाला हवें? िेवाचं्या, जीवाजीवाचं्या साक्षीनें हातातं हात द्विला त्याि वळेीं 
मीं माझ्या सवुस्वािें विन द्विलेलें  आहे! या आनंिाश्रूंनीं आज त्याच्यावर उिक मात्र सोितें! 
 
वृंदावन : (स्वगत) या नाजूक नािातं बहकून मी काहंींच्या काहंींि बरळत िाललों आहें! वसंुधरेला भ्रष्ट 
करण्यािा मािंा द्वनिय हृियािे धागे तुटून सारखा ढळत िालला आहे! सत्य, सौंियु आद्वण बुद्वद्धमत्ता 
याचं्या द्वत्रवणीसंगमातं न्हाणा्या माझ्या हृियातूंन कू्रर कल्पनासुद्धा ंधवळून द्वनर्त आहेत! एकिा ंवाटतें, 
सूिाच्या कल्पना सोिून, मनािी अढी मोिून, मनमोकळेपणानें द्वहला सवु सागंून टाकावें; त्या उत्कटतेच्या 
भरातं द्वहिे िोळे पाण्यानें भरून आले म्हणजे त्या पे्रमाश्रूंच्या पुष्ट्करणींत प्रद्वतझबबरूपानें मंगलस्नान करून 
पावन व्हावें! हे कोमल मना, तसें करायला कोणती हरकत आहे? ही सुखािी सृद्वष्ट सोिून सूिाच्या 
वणव्यातं होरपळत पिण्यातं काय अथु आहे? जें मन वसुंधरेच्या प्रखर गुणानंीं द्विपलें  नाहीं, भपूालाच्या शुद्ध 
स्नेहरसातं द्ववरलें  नाहीं, तें मन या पे्रमकरुण मुखाच्या स्पशानें द्वनवळून जाऊं िेणार नाहीं हा अद्वभमान 
कशाला हवा? (द्वतच्या तोंिावरून हात द्वफरद्ववतो.) 
 
काललदी : अहाहा! नाथ, जें पाद्वहजे होतें तें द्वमळालें ! मला हा आपल्या ख्याखु्या पे्रमािा हात आज लाभत 
आहे! प्रीतीनें प्रीतीला ओळखलें ! हृियाला हृियािी साक्ष पटली! प्राणेश्वरा, आता ंमात्र मी धन्य, धन्य, 
द्वत्रवार धन्य िंालें ! माझ्या जीद्ववतािी इच््ा तृप्त िंाली! मला अक्षय समाधानािी जोि द्वमळाली! हें पे्रम, हें 
हृिय आता ं मात्र या भाग्यशाली काझलिीला कायमिें लाभलें ! हे पे्रमस्वरूप परमेश्वरा, तुझ्या लपत्या 
स्वरूपािी ही पद्वहली भेट आयुष्ट्याच्या अखेरीपयंत या द्वमटलेल्या िोळ्यासंमोर अशीि अखंि ठेव! 
 

[त्याच्या हृियावर िोळे द्वमटून मस्तक ठेवते.] 
 

वृंदावन : (स्वगत) द्वहनें आपले िोळे द्वमटून रे्तािं मािें िोळे खािकन उर्िले! र्टकेच्या गोि बोलण्यानें 
मािंें मन नािान होऊन मी उाया आयुष्ट्याच्या एकाि इच््ेला िुंगारून िेत होतों! हा प्रसंग आवरता रे्तला 
पाद्वहजे! आद्वण पुन्हा ंकधींही न र्िंू द्विला पाद्वहजे. कोमल िदं्वद्रकेनें कठीण िदं्रकातं पािंरतो; िुंळिुंळत्या 
िं्याच्या नाजूक िंरणीनें काळ्याकद्वभन्न कड्यालाद्वह कंगोरा पितो! त्याप्रमाणें द्वहच्या अश्रूंच्या द्विंरपणीनें 
माझ्या हृियािेंही पाणी होऊन जाईल. द्वहच्या पे्रमळ जीवाच्या हलक्या हातानंीं सूिािीं िोरखंिें तुटून 
बाधंलेला जीव मोकळा होईल खरा; पण मग त्याला माझ्या हृियाच्या बाहेरि झहिावें लागेल! मेलेल्या 
सुिाच्या पे्रतद्वविारािी हृियातं त्याला भीद्वत वाटेल! वस्तुलाभ आद्वण सुख याचं्यातं जमीनअस्मानािें अंतर 
आहे! हें वाटेवरिें पे्रम द्वमळवनू मी काय करंू? मला जें पाद्वहजे तेंि मी द्वमळवीन! स्पधेंत पायिळीं पिलेली 
मािंी प्रद्वतष्टा भपूालाला मस्तकीं धारण करावयाला लावीन. नाहींतर िुलुभतेच्या द्ववजयोत्साहानें 
वसंुधरेच्या िोळ्यानंीं माझ्याकिे पाद्वहल्यानंतर काझलिीच्या पे्रमाधं िोळ्यातं मला काय द्विसणार आहे? हें 
पे्रमािें सोंग पुरें िंालें ! वसंुधरेिा हार स्वीकारण्यासाठीं ही गळ्यातंली र्ोरपि हळूहळू िूर केलीि पाद्वहजे! 
(उर्ि) लािके, तंू बोलत का ंनाहींस?  
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काललदी : प्रणयिदं्रा, तृस्प्त बोलत नाहीं! इच््ा प्रयत्नानंीं धिपित असते. आशा िोळ्यातं एकवटून पाहत 
असते; पण तृस्प्त समाधानाच्या समाधींत िोळे द्वमटून बसते आद्वण मुकी असते! अंग अंगाशीं, हृिय हृियाशीं, 
जीव जीवाशीं मुक्या बोलानंीं बोलत असता ंनािब्रह्मािा द्ववलय होतो! 
 
वृंदावन : (स्वगत) ही पे्रमाच्या कल्पनेंत पार गुंगून गेली आहे! याि स्स्थतींत मान िाबनू द्वहला मारून टाकंू 
का? म्हणजे कायमिा मोकळा िंालों! 
 
काललदी : प्राणेश्वरा, माणसाला माद्वगतलें  मरण का ंबरें द्वमळंू नये? अगबाई, आपण पुन्हा ंिपापला?ं आद्वण 
तें सुद्धा ंकेवढ्यानें! 
 
वृंदावन : तू मरणािी गोष्ट काढण्यापूवी माझ्याही मनातं मरणाबद्दलिाि द्वविार आला होता! आपल्या 
द्वविारािंा द्ववलक्षण योग पाहून मी एकिम िद्वकत िंालों! 
 
काललदी : हृियाशीं हृिय समरस िंाल्यावर एकि द्वविार िोन्ही द्वठकाणीं वावरत असल्यास नवल नाहीं! 
हृियािी एकाि शबिािी धिधिणारी भाषा अनेक शबिाचं्या किोळातं आपण द्ववसरल्यामुळें  आपल्याला 
हृियािे खेळ कळत नाहींत! आकाशातं गिगिणारा िेवािा एकाि शबिािा तंिेश आपल्याला कळत 
नसल्यामुळें  िेवािी सहजलीला आपणालंा गूढ स्वरूपािी वाटंू लागते! पण नाथ, मरणाच्या द्वविारातं असे 
ििकण्यासारखें काय आहे तें?  
 
वृंदावन : पे्रमामृतािें पान करीत असतानंा मरणािी कल्पना द्ववसंगत वाटत नाहीं का? सुखसागरातं पोहत 
असतानंा द्विरजीवनािी इच््ा कोण करणार नाहीं! 
 
काललदी : ्ेः ्ेः नाथ, द्विरजीवनातं सुख नाहीं; मृत्यनूेंि जगाला मनोहर केलें  आहे! मरणामुळेंि 
माणसाला मोल येतें. पे्रमाला मरणािें भय नसेल तर त्याबद्दल सभय उत्कंठा कधींि वाटणार नाहीं! 
नाशाच्या भीतीमुळें  सुखाबद्दल सारखी गोि हुरहुर वाटत असते; संसारािी सारी गोिी नश्वरतेंत–अगिीं 
अद्ववश्वासी क्षणभगुंरतेंति आहे! पे्रमातं अमृतासारखें नीरस, एकरूप द्विरजीवन असेल तर त्याच्या स्पशानें 
हृियािी द्वभत्री धिधि एकिम बिं पिेल; दृष्टींतून करुण मुदे्रिी आशा नाहींशी होईल! पे्रम अमृतमय नाहीं! 
मद्विरेच्या बेफाम धंुिींत अफूिी गुंगी आद्वण भागेंिी थरारणारी तिीनता द्वमसळून परमेश्वरानें पे्रमािा प्याला 
द्वनमाण केला आहे! पे्रमाच्या द्वनशेंत गुंगलेल्या जीवाला सुखाच्या सागरातं पोहण्याइतकी जाणीव नसते! 
सुखसागरातं बुिून जीव कोंिून मरण्यातंि पे्रमािा शवेट व्हायला पाद्वहजे! पे्रमाच्या जहरी द्वनशनेें बेभान, 
बेहोष, होऊन, िढत्या लहरींनीं सवांग थरारून द्वनर्त असतानंा िोळ्यावंर धंुिीिी िंापि पिली असतानंा, 
अगिीं श्वासोच््् वास करण्यािाही द्ववसर पिून हा जीव ठायींच्या ठायीं द्ववरून गेला तर आणखी काय 
पाद्वहजे? या पे्रमसौभाग्याच्या भर बहारींत आपल्या वक्षःस्थलावर असें मंगल मरण आलें  तर माझ्या भाग्यािी 
उजरी होईल. अशीं भाग्यािीं मरणें द्वमळंू लागलीं तर जीद्ववतािे कष्ट जन्मोजन्मीं वहावयाला कोण तयार 
होणार नाहीं! प्राणविभा! या वळेीं, या स्स्थतींत तें मोलािें मरण मला तुमच्याि हातानंीं द्या! नाथ, पे्रमाच्या 
भरातं मी वाटेल तें बरळंू लागलें  आहें! पे्रमाच्या धंुिींत मािंा तोल संभाळून मला सावंरून धरा! 
 

[त्याच्या खादं्यावर मान टाकून पिते.] 
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वृंदावन : (स्वगत) या द्वनजीव पुतळीला मारून टाकण्यातं तरी काय पुरुषाथु आहे? हा नाटकी िेखावा 
आता ं बस्स िंाला! (उर्ि) काझलिी, द्वकती वळे अशी वडे्यासारखी उभी रहाणार? या कोमल तनूला 
बाधंल्यासारखें होणार नाहीं का?  
 
काललदी : जीवींच्या द्वजवलगा, आपणा पे्रमाच्या जीवंत जािूनें द्वजवाला भारून टाद्वकल्यामुळें  शरीराला 
अवर्िल्यासारखें मुळींि वाटत नाहीं! जगिीश्वरा, माझ्या पे्रमसमाधींति मािंा लय करून टाक. 
 
वृंदावन : (स्वगत) आता ंया झपज्यातूंन मािंी सुटका होणार तरी कशी? कंकणाला बाहेर थाबंावयाला 
सादं्वगतलें  आहे, तो तरी आििािंपणानें आंत येईल तर काय बहार होईल! माझ्या शहाणपणापेक्षा ंत्याच्या 
मूखुपणािाि तूतु मला जास्त उपयोग होण्यासारखा आहे! 
 
काललदी : अगबाई, केतन जागा िंाला वाटतें! आता ंरंु्गुरवाळा वाजला, का िंोपेंत सुद्धा ंमािंा द्विमुकला 
मािंी आज्ञा पाळीत आहे! झकद्वकणी, जरा इकिे ये पाहंू! (झकद्वकणी येते.) केतनाला आंत नेऊन द्वनजीव 
बरें! वा्याच्या िंोतानें त्यािी िंोंपमोि होतेशी द्विसते. 
 
वृंदावन : आणखी हें पहा, झकद्वकणी, बाहेर कंकण आला असेल त्याला आंत पाठवनू िे! काझलिी–लािके, 
मला कंकणाशीं िोन शबि बोलायिे आहेत! (झकद्वकणी केतनला रे्ऊन जाते.) म्हणून तंूसुद्धा ंजरा आंतल्या 
द्विवाणखान्यातं जातेस का?  
 

[कंकण येतो.] 
 
काललदी : आता ंमी इथे राद्वहलें  तर काय हरकत आहे. बरें? त्या एका रहस्याखेरीज — 
 
वृंदावन : त्याि रहस्याबद्दल मला कंकणाशीं बोलावयािें आहे. 
 
काललदी : एकजीव िंालेल्या जीवातं द्वबर्ाि करणारीं हीं रहस्यें कशाला हवींत कुणाला ठाऊक? जगातं 
गुप्त रहस्यें मुळींि नसलीं तर िालणार नाहीं का?  
 
वृंदावन : रहस्यावािंून जग कसें िालेल? आपला आतािंाि प्रणयसंवाि लोकानंीं ऐद्वकलेला तुला आविेल 
का?  
 
काललदी : र्रोर्रीं त्यािंींि पारायणें होत असल्यामुळें  तो ऐकण्यािी सवि कोणाला द्वमळणार? या 
रहस्याच्या नािातं आज आपण केतनािा मुका सुद्धा ंरे्तला नाहीं. 
 
वृंदावन : हं, रागावू ंनकोस; हा रे् आद्वण त्याला नेऊन िे! 
 
काललदी : भलतेंि! पे्रमाच्या बाजारातंली िेवरे्व िलालामाफुत होत नाहीं. 
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वृंदावन : पे्रमाच्या व्यवहारशून्य जगातं तर िोन जीवािंा एकजीव िंाल्यावरि िुंबनािंी िेवरे्व 
िलालामाफुत करावी लागते! बरें, मािंी द्ववनंती मान्य करणार ना? (काझलिी जाते. द्वतच्याकिे पहात 
स्वगत) द्वहच्या बोलण्यािा कोंवळा पद्वरणाम िूर करावयाला कंकणािी ककुश भाषािं आता ंहवी आहे! 
 
कंकर् : (स्वगत) धनीसाहेब बोलण्यातं पटाईत असतील किाद्वित्; पण इष्ट्काच्या बाबतींतलें  पािंपेंि 
त्यानंा द्वबलकुल समजत नाहींत; काझलिीबाईसाहेब आपलें  रहस्य ऐकण्यासाठीं उाया राहताहेत असें 
धनीसाहेबानंा वाटत आहे; पण बाईसाहेबािंें रहस्य काय आहे हें त्यािंें त्यानंा ठाऊक कीं एक मला ठाऊक! 
खास त्या माझ्यावर खूष असल्या पाद्वहजेत! आजिा द्वमशािंा हा रुबाब अगिींि फुकट गेला नाहीं 
म्हणायिा! 
 
वृंदावन : कंकणा, आज मी तुला फारि महत्त्वािें काम सागंणार आहें! तंू आपल्या स्स्थतीिा नीट द्वविार 
केला आहेस का?  
 
कंकर् : काय संबंध द्वविारािा! एकिा ंठरवनू टाद्वकलेल्या गोष्टींखेरीज मी कसलाि द्वविार करीत नाहीं! 
वद्वरष्ठािें पाय धरावेत, कद्वनष्ठानंा पायाखालीं तुिवावें; लढाईंत शत्रचू्या मानेवर हात, एरवीं संुिर द्वस्त्रयाचं्या 
गळ्यातं हात! शत्रूंिे तलवारीनें आद्वण द्वमत्रािें केसानें गळे कापायिे! ख्याखोट्यािी शहाद्वनशा करायिी 
फक्त तनख्यािे िाम मोजून रे्तानंा! तलवारीनें होण्यासारखें काम असेल द्वतथें उगीि वटवट करायिी 
नाहीं! कामद्वगरी असली तर कसूरीिें नावं नाहीं; द्वरकामा वळे बायकािंी िौकशी करण्यातं र्ालद्ववतों! असा 
सीधा रस्ता आहे मािंा! मनुष्ट्याला उाया जन्मातं द्वविार करण्यािा प्रसंगि येतो कुठें मुळीं! 
 
वृंदावन : शाबास! या तुझ्या सरळपणामुंळेंि मािंा तुझ्यावर मोठा द्ववश्वास बसला आहे! तुझ्या स्स्थतीबद्दल 
द्वविार करायला म्हणजे असा, कीं तुला मोठ्या अद्वधकारािी इच््ा आहे का? तुला द्रव्यािी अििण आहे 
का?  
 
कंकर् : असें म्हणता ं होय? लढाईंतल्या लुटालुटीवर द्रव्यािी अििण द्वनभावनू नेतों कशीबशी! पण 
अद्वधकारािा कमीपणा आहे तो कबलू केलाि पाद्वहजे! 
 
वृंदावन : मी आता ंतुला जें काम सागंणार आहें तें िोख बजाद्ववलेंस तर तुला कल्पनेबाहेर मोठा अद्वधकार 
द्वमळवनू िेण्यािें मी विन िेतो. मात्र या गोष्टींतील एक अक्षरही कोणाला समजता ंकामा नये! 
 
कंकर् : मी कोणत्या रीतीनें आपली खात्री करून िेऊं? एखािा लफंगा माझ्याजागीं असता तर त्यानें 
तािद्विशीं शपथ वाद्वहली असती आद्वण आपल्या शबिािी आपल्याला प्राणापेंक्षांही ज्यास्त िाि आहे अशी 
थाप मारून तो मोकळा िंाला असता! मी आहें सच्चा माणूस! मला स्वताचं्या शबिािी िुस्याच्या 
प्राणाइंतकीि झकमत वाटते! 
 
वृंदावन : ठीक आहे; तुला मािंा स्वभाव माहीत आहेि; माझ्या सागंण्यातंलें  एक अक्षर बाहेर फुटलें  तर 
तुला आपल्या प्राणाला मुकावें लागेल! 
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कंकर् : आपण मला आज इतकी वषें पोटच्या मुलाप्रमाणें पाद्वळलें  त्यािा मोबिला मी अशा रीतीनें िेईन 
काय?  
 
वृंदावन : बरें, या कामातं पापपुण्यािा प्रश्न आला तर?  
 
कंकर् : त्याबद्दल आपण बेद्वफकीर असा! पापपुण्यातं मुळींि तफावत नाहीं अशी मािंी समजूत आहे! 
सत्यासाठी हद्वरिदं्रानें तारामतीलासुद्धा ं द्ववकलें ; पण तेवढ्यामुळें त्याच्या गळ्याभोंवतीं गावंच्या बायकािंा 
गरािा पिला असें काहंीं िंालें  नाहीं! धमाच्या नािानें पािंवानंीं सत्याखातर रानावनातं द्विवस काढले, 
त्यानंासुद्धा ंकाहंीं नगास एकेक द्रौपिी लाभली नाहीं! बरें, उलट सोळा हजार एकशें आठ नारींपैकीं—गोपी 
नकाि धरंू जमेला—एकीनेंसुद्धा ंकृष्ट्णानें िो्यामा्या केल्याबद्दल नाखुषी िाखद्ववली नाहीं! तेव्हा ंपुण्याईनें 
कुणीं काय द्वमळद्ववलें  आहे सागंा! आपण पापपुण्यािी द्वबलकुल द्वजकीर करीत नाहीं! आपला जो हुकूम 
असेल तो खुशाल सागंा! 
 
वृंदावन : इकिे कर कान तुिंा! (कंकणाच्या कानातं काहंीं सागंतो.) समजलास नीट?  
 
कंकर्-बस? हेंि काय तें काम? नुसतें मारेक्यािे सोंग आणायिें; थोिेसें खोटें बोलायिें; शवेटीं 
महाराजािें पाय धरायिे आद्वण भरपूर रिायिें! आद्वण एवढ्याबद्दल आपण मला अद्वधकारािी जागा िेणार?  
 
वृंदावन : हो; द्वशवाय, अद्वधकारसुद्धा ंलहानसहान नाहीं, मािंीि जागा तुला िेणार आहें! अगिीं जन्मािी 
नेमणूक! 
 
कंकर् : काय म्हणता!ं एक द्विवस हें काम करण्याबद्दल एवढ्या अद्वधकारािी जन्मभर जोि! मी तर एका 
द्विवसापुरता ंआपला अद्वधकार द्वमळद्ववण्यासाठीं जन्मभर अशीं कामें करीत रहावयालासुद्धां तयार होईन! 
धनीसाहेब, केवढा उिारपणा आपला हा! अरेरे, असल्या उिार पुरुषाच्या द्वठकाणींसुद्धा ंत्याच्या बायकोिी 
द्वनष्ठा अढळ राहंू नये ही केवढी नामुष्ट्कीिी गोष्ट आहे!  
 
वृंदावन : काय म्हणालास, कंकणा? काझलिीिी द्वनष्ठा अढळ नाहीं?  
 
कंकर् : कसूर माफ करा धनीसाहेब! त्यािंी द्वनष्ठा आपल्या या एकद्वनष्ठ सेवकाच्या द्वठकाणीं जरा िळली 
आहे खरी! 
 
वृंदावन : काय मूखु आहे! तुझ्या द्वठकाणीं?  
 

[हंसतो.] 
 
कंकर् : धनीसाहेब, ह्ातं हंसण्यसारखें काहंींि नाहीं! िाकराचं्या वाट्याला धन्यािीं जुनींपानीं वस्त्रें, 
अंगवसे्त्र, अधां— 
 
वृंदावन : बेवकुफ! तुिंी जीभ फारि लाबं व्हायला लागली! 
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कंकर् : धनीसाहेब, माफ करा, पण धनीनोकरामंध्यें बोलण्यािी फाजील लगट द्वजथें होते द्वतथें नोकरािी 
जीभ लाबंत नसून, बहुतकरून धन्यािे कानि लाबं िंालेला असतात, असें मीं ऐकलें  आहे!  
 
वृंदावन : (स्वगत) माझ्यापेक्षा ंउंि िजाच्या भपूालाला याच्या हातानें खालीं लोटण्यासाठीं थोिावळे तरी 
याला असें िोक्यावर बसवनू रे्णें भाग आहे. 
 
कंकर् : धनीसाहेब, माझ्या बोलण्यािा राग येऊन आपण आपला बेत बिलीत तर नाहींना?  
 
वृंदावन : एक वळेा तुला क्षमा करतों! हं, एवढें लक्षातं मात्र ठेव, कीं तुला तुिंें बद्वक्षस मात्र ताबितोब िेता ं
येणार नाहीं! काहंीं द्विवस थाबंावें लागेल! 
 
कंकर् : मोठ्या आनंिानें थाबंेन! खरें म्हटलें  तर आपल्या हाताखालच्या अद्वधका्याला सुद्धा ंह्ा जागेसाठीं 
आपल्या मरणापयंति थाबंायला हवें; मग मी तर द्वकती कमी िजािा मनुष्ट्य! मला थोिेंसें थाबंायला काय 
हरकत आहे? बरें हा र्ाट कधीं र्िवनू आणायिा हें नाहीं सादं्वगतलें  अजून?  
 
वृंदावन : तें अजून ठरलेलें  नाहीं. आयत्या वेळीं सागेंन तुला! 
 
कंकर् : जरा आधीं कळलें  तर थोिें बरें होईल म्हणतों! 
 
वृंदावन : का?ं  
 
कंकर् : म्हणजे आम्हा ं मिांिी लढाईंतली कापाकापीिी करामत बायकानंा िोळ्यानंीं पहावयाला काहंीं 
कधीं सापंित नाहीं; त्यामुळें  त्याचं्याजवळ आमिा असावा तसा बोज असत नाहीं; आता ंही र्रबठैी संद्वध 
आली आहे; तेव्हा ंम्हटलें , युवराजानंा मारतेवेळीं माझ्या ओळखीच्या िार िोन बायकांना–नको, िोन िार 
नकोत–द्वनिान आपल्या झकद्वकणीला तरी पहावयाला बोलवावी! 
 
वृंदावन : अगिीं मूखु आहेस! इतक्यातं िोन िुक्या केल्यास! एक द्वतथें कोणाला मारावयािें नाहीं हें 
द्ववसरलास आद्वण तसेंि, ही गोष्ट अगिीं गुप्त ठेवायिी आहे हेंही ल्यातं ठेवलें  नाहींस! द्वविार केल्यावािंून 
बरळलास खरा! 
 
कंकर् : मीं आधींि सादं्वगतलें  आहे, कीं मी भलत्या बाबतीिा कधीं द्वविारि करीत नाहीं म्हणून! 
 
वृंदावन : बरें, सध्या ं तंू जा; संध्याकाळीं तुला पुन्हा ंनीट समजावनू सागेंन. मात्र एखाद्या िोस्ताजवळ हें 
बिबिंू नकोस! 
 
कंकर् : आधीं मला फारसे िोस्त नाहींत; एक तेवढा सुिाम काय तो मािंा द्वमत्र! पण आम्ही बायकाखंेरीज 
िुस्या बाबतींत बोलति नाहीं कधीं! मी परक्याचं्या बायकाकंिे नेहमीं वाईट नजरेनें पाहणारा आद्वण तो 
स्वताचं्याि बायकोकिे वाईट नजरेनें पाहणारा! द्वशवाय, तोसुद्धा ंमोठा इमानी मनुष्ट्य आहे. 
 



 

अनुक्रम 

वृंदावन : असें का? थाबं मग! सुिाम हा िाद्वमनीिा नवरा नव्हे का? आपलें  काम तिीस गेलें  तर त्यािीही 
आपल्याला जरूर लागेल. भपूालाच्या वाड्यावर पहारा करायला तो कबूल िंाला तर पहा; द्वशवाय 
तळर्रातं वसंुधरेच्या द्विमतींसाठीं िाद्वमनीिी जरूर आहेि! त्याला नीट सावधद्वगरीनें सागंून पहा! 
 
कंकर् : ठीक आहे. 
 
वृंदावन : पण त्याच्याजवळसुद्धा ंउगीि फाजील बोलंू नकोस! जा तंू आता ं
 

[कंकण जातो.] 
 
वृंदावन : (स्वगत) काझलिीबद्दल भलतेि शबि ऐकल्याबरोबर माझ्या मनाला इतका धक्का का ंबरें बसावा? 
जें मनापासून नको त्याच्या शुभाशुभानें मत्सर वाटणें हा मनुष्ट्यािा मनोधमुि नाहीं! खास, द्वतच्याद्ववषयीं 
माझ्या मनातं काहंींतरी भावना द्वनःसंशय उत्पन्न िंाली असलीि पाद्वहजे! ती भावना आपलेपणािी–
सहवासपद्वरियािी–प्रेंमािी तर नसेलना? किाद्वित् मृिु हृियािी झनिा–सौंियािी हेटाळणी–असल्या 
पातकी तोंिातूंन ऐकल्यामुळें  रद्वसक मनािा हा स्वाभाद्ववक रागही असेल! द्वस्त्रयाबंद्दल पाजीपणाच्या कल्पना 
बाळगणा्या या पापी कंकणािे–कंकण पापी–नुसत्या मूखु कल्पनामुंळे तो पापी, आद्वण मग मी कोण? 
सूिाच्या समाधानासाठीं–करारी मनािी राक्षसी वासना पुरद्ववण्याकद्वरतां, द्वनिोष द्वमत्राला–द्वनस्सीम 
पद्वतव्रतेला–्ेः! हा द्वविारि काढून टाद्वकला पाद्वहजे! ठरवनू टाद्वकलेल्या गोष्टींखेरीज इतरािंा द्वविार 
कसा तो करावयािा नाहीं, हा कंकणािा गुरुमंत्रि मला रे्तला पाद्वहजे! ज्याला िुष्ट व्हायिें असेल, 
कल्पनातीत पातकें  करावयािीं असतील त्यानें द्वविाराला थारा िेऊन िालायिें नाहीं! द्वनढावलेल्या 
पातक्यानंा द्ववसावं्याच्या वळेीं मािक व्यसनािंी जरूरी वाटते ती एवढ्यािमुळें असावी! काझलिीच्या कोमल 
सहवासानें हृियाला तदू्रप करण्यापेक्षा ं त्याला कंकणासारख्याच्या फरसबिंी द्विलािीि सोबत द्विली 
पाद्वहजे! भपूालािा कपाळमोक्ष करायला कंकणासारखा शुद्ध फत्तर हातीं आला हाि या कायाला शुभ 
शकुन! ठरलें , कायमिें ठरलें , कीं इतःपर कोणत्याही गोष्टीिा द्वविार म्हणून करायिा नाहीं! 
 

[जातो.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[झकद्वकणी प्रद्ववष्ट] 
 
लकहकर्ी : (स्वगत) काझलिीबाईसाहेबापं्रमाणें वागायिें, व्हायिें–मेला शभंर वळेा ं मनािा द्वनधार केला 
असेल तरी अजून काहंीं साधत नाहीं! िारिौर्ी बायकातं त्यािंें आपलें  नेहमीं िागंलें  नावं द्वनर्तें! हें मेलें  
माझ्या लग्नािें अजून जमत नाहीं, त्यामुळें  मला द्वजथें द्वतथें खालीं मान र्ालावी लागते! िागंलेंसें स्थळि 
द्वमळत नाहीं एखािें! कुठें काहंीं, कुठें काहंीं, आपला काहंीं तरी उणा पक्ष द्वनर्तोि! काय करावें, काहंीं 
सुिेनासें िंालें  आहे! 
 

[द्वपया सोते अटाद्वरया ॰] 
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िशा आता ंअशापरी अजूद्वन जाईना [उपाय काझंह ना। 
मना तें साद्वहना ॥ धु्र ॰ ॥ प्रयास हा कद्वर महा । योग तरी 
न पहा । द्वतळभद्वर मान कसा तो राद्वहना ॥ १ ॥ 

 
[नूपुर प्रवशे कद्वरतो.] 

 
लकहकर्ी : अगबाई, नूपुर, विीवािंून असें येऊं नये आंत तिक. काझलिीबाईना भेटाल का असे एकिम?  
 
नूपुर : झकद्वकणी, काझलिीबाईंिें अनुकरण करण्यािें हें विे सोिून िे आता ंएकिा!ं 
 
लकहकर्ी : अनुकरण म्हणजे वेिि वाटतें?  
 

[उपिार मुजे ॰] 
 

अनुकार जना ने हा कालातंझर थोर पिा । ्द्वळ द्ववहास 
हा असला आधीं त्या सिा ॥ धु्र ॰ ॥ हा द्वनिय कझध 
न ढळे । प्राणान्तद्वह आला जद्वर । न मन द्वतळमात्र िळे ।  
ये त्याप्रद्वत यश तोंवद्वर । कद्वरन यत्ना पद्वर । कल्पातं र्िला तद्वर 
ही तापवीन तनु ॥ 

 
नूपुर : असें कोणतें यश द्वमळवावयािें राद्वहलें  आहे तें?  
 
लकहकर्ी : कोणतें म्हणून नव्यानेंि द्वविारता ंअगिीं! अहो, काझलिीबाईंनीं सादं्वगतल्याप्रमाणें अगिीं द्वनिोष 
नवरा द्वमळवायिा हें! त्याचं्यासारखेंि मािंेंही नशीब पटद्विशीं उर्िायिें आहे! कुठें लग्नािें कुणाशीं जमत 
नाहीं म्हणून तर सारी आपिा ही! 
 
नूपुर : ती आपिा टाळण्यासाठीं तर मी असा फे्या मारतों आहें तुझ्या र्रीं! माझ्याशंी लग्न करण्याबद्दल 
काय ठरद्ववलें  आहेस तंू अखेर?  
 
लकहकर्ी : तुमच्याशीं? तुमच्याशीं मािंें तर मुळींि पटायिें नाहीं! 
 
नूपुर : अग, आता ंनाहीं पटणार किाद्वित्; िार द्विवसानंीं आपोआप पटत जाईल! तरुणपणीं ज्यािंें नीटसें 
पटत नाहीं तींि माणसें पोक्तवयातं िागंल्या सलोख्यानें वागतात; तीन आद्वण सहािें द्वनजीव आंकिेसुद्धा ं
ऐन ्द्वत्तशीच्या भरातं एकमेकािंीं तोंिें पहात नाहींत, पण तेि साठी उिलून गेल्यावर परस्परािें पके्क स्नेही 
िंालेले दृष्टीस पितात. माझ्यातं असा कोणता िुगुणु द्विसला तुला, सागं पाहंू?  
 
लकहकर्ी : बरें, तसा म्हणण्यासारखा सद गुण तरी कोणता आहे तुमच्यातं? तुमच्यापेक्षा ंआता ंकंकण येणार 
आहेत त्याचं्याशींि– 
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नूपुर : कंकणािे तरी असे कोणते गुण वाया ंिालले आहेत कळंू िेत?  
 
लकहकर्ी : त्यािंा मुख्य गुण म्हणजे त्यािंें शौयु! त्याचं्यासारखा तलवारबहाद्दर पाहंू जाता ंसापंिावयािा 
नाहीं! 
 
नूपुर : कसलें  आलें  आहे शौयु? आमच्या र्राण्यातं सुद्धा ं शौयु काहंीं कमी नाहीं! मी अजून एखाद्या 
लढाईवर गेलों नाहीं म्हणून! ही बद्वर्तलीस तरवार? िाखवू ंिोन पट्टट्यािे हात करून?  
 
लकहकर्ी : तलवारीिे हात शत्रलूा करून िाखवायिे असतात; बायकानंा नाहीं! आता ंकंकण आले म्हणजे 
त्यानंाि िाखवा बरंू् तलवार तुमिी! 
 
नूपुर : येऊं िेत, कंकणाला येऊं िेत! या तलवारीनें त्याला उभा द्विरून त्याच्या अगिबंब िेहािे शतखंि 
तुकिे करून टाकतों! जमीनिोस्त कद्वरतों! स्वगांत रवानगी कद्वरतो! या वळेीं कंकण यायला मात्र पाद्वहजे; 
तलवार कशी तळपते आहे! कंकणा, कंकणा, खरा मिु असशील तर ये पुढें! 
 

[कंकण एकिम पुढें येतो.] 
 
कंकर् : हा पहा कंकण पुढें उभा आहे! 
 
नूपुर : अरे बापरे! (झकद्वकणीच्या मागें जाऊन उभा राहतो.) 
 
कंकर् : जमीनिोस्त! स्वगांत रवानगी! शतखंि तुकिे! झकद्वकणी, या भेकि िोरािी यापंैकीं कोणती िशा 
करंू सागं. हा वीर तुझ्या नुसत्या हुकमािी वाट पाहत आहे! 
 
नूपुर : तंू वीर! तुला धमुयुद्धािे ढोबळ द्वनयमसुद्धा ंमाहीत नाहींत. तंू शास्त्रद्वसद्ध मागानें जाणारा धमुयोद्धा 
नसून माजलेला गळेकापू आहेस! बायकाचं्या पाठीमागें ििलेल्या वीरावर हत्यार िालद्ववतोस? द्वधक्कार 
असो तुला! राणीवशातं लपलेल्या िशरथावर भागवुरामानें परशु िालद्ववला नाहीं; अरे, द्वशखंिीच्यासुद्धा ं
आि िंालेल्या अजुुनाला भीष्ट्मािे बाण द्वशवले नाहींत, आद्वण तंू माझ्यावर तलवार उपसतोस?  
 
कंकर् : मग असा पुढें ये; मी तयार आहें! 
 
नूपुर : पे्रमासाठीं प्रद्वतस्पधा म्हणजे तुझ्यासारख्या रेड्याबरोबर साठमारी नव्हे. नाहींतर तुझ्या या 
िाढीद्वमशीच्या जंगलाला तेव्हािं वणवा लावनू द्विला असता! पण मी द्वभऊन पळालेला वीर आहें! माझ्यावर 
शस्त्र िालद्ववण्यािा तुला काय अद्वधकार आहे?  
 
कंकर् : झकद्वकणीवर मािंें पे्रम आहे; द्वतच्याजवळ लगट करणारावर मी अलबत तलवार िालद्ववणार?  
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नूपुर : मािंंही द्वतच्यावर पे्रम आहे! द्वतिें तुझ्याशीं काहंीं लग्न नाहीं लागलेलें  अजून! माळावरिी माती 
कोणींही उपसावी! हा पे्रमािा सामाना आहे! िल, आपापले गुणावगुण झकद्वकणीला सागंूं; द्वतच्या पसंतीवर 
ही गोष्ट आहे. पे्रमातं आद्वण युद्धातं सवु काहंीं क्षम्य आहे; झकद्वकणी, या नंिीबलैाला नीट थोपवनू धर!  
 
लकहकर्ी : कंकण, हे नूपुर म्हणतात तें खरें आहे! काझलिीबाईसाहेबसुद्धा ं नेहमीं असंि म्हणतात. तुम्ही 
याचं्यावर तलवार िालवनू भागायिें नाहीं. 
 
कंकर् : पण हा जर— 
 
नूपुर : मूखा, अजून पणि! संुिर द्वस्त्रयािंी आज्ञा त्याचं्या विभानंीं माद्वनलीि पाद्वहजे, हा पे्रमशास्त्रातंला 
पद्वहला द्वसद्धान्त आहे. 
 
कंकर् : झकद्वकणी, तुिंी आज्ञा मला प्रमाण आहे! ही मी मािंी तलवार ठेवनू िेतों. 
 

[नूपुर पुढें येतो.] 
 

नूपुर : (स्वगत) िैवानें खैर केली! त्या सैतनाला समोर पाहतािं पुरी ते्रधा उिाली होती मािंी! सवांगाला 
िरिरून र्ाम सुटून तोंिािें पाणी पळालें  आद्वण जीभ कोरिी पिली! शरीर द्वखळल्यासारखें होऊन िोकें  
द्वफरावयाला लागलें ! (उर्ि) आता ंये असा मिैानातं आद्वण कर आपल्या गुणािंें आद्वण पे्रमािें वणनु पाहंू! 
 
कंकर् : झकद्वकणी, मी द्वपढीजाि लढवय्या आहें! माझ्या एकाही पूवुजानें लढाईंत प्राण िेतानंा मागेंपुढें 
पाद्वहलें  नाहीं हें तुला लक्षातं ठेद्ववलें  पाद्वहजे! 
 
नूपुर : तुझ्या एकाही पूवुजाशीं आपल्याला लग्न लावायिें नाहीं हेंही द्वतनें लक्षांत ठेद्ववलें  पाद्वहजे. पूवुजाचं्या 
लौद्वककाप्रमाणें मुलगा द्वनपजतोि असें काहंीं नाहीं. िरोबस्त बापासारखा बेटा ंद्वनपजंू लागला तर जगाच्या 
इद्वतहासातं नावंें बिलण्यापलीकिे काहंींि फेरफार करण्यािी जरूर राहणार नाहीं! 
 
कंकर् : मीसुद्धा ं त्यानंा शोभण्यासारखाि आहें! लाथ मारीन द्वतथें पाणी काढीन अशी धमक आहे माझ्या 
अंगातं! 
 
नूपुर : पुढें पुढें या प्रद्वतजे्ञिा शवेट, र्रातंल्या र्रातं बायकोला लाथ मारून द्वतच्या िोळ्यातूंन पाणी 
काढण्यातंि होत जातो. 
 
कंकर् : असें का ंम्हणतोस? मािंी कतुबगारी जगातं महशूर आहे! झकद्वकणीनें िोळ्यानंीं पाद्वहलीं नसतील 
इतकीं िोकीं रणागंणावंर मीं उिद्ववलेलीं आहेत! 
 
नूपुर : ही केवळ कसाबकरणी आहे; लग्नप्रसंगीं त्या मंुिक्यािंी मंुिावळ बाधूंन द्वतला काद्वलकेिी कळा 
आणावयािी आहे वाटतें? एरवीं तुझ्यासारख्या भेसूर काळभरैवाला कशी शोभनू द्विसणार ती?  
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कंकर् : मी भेसूर काळभरैव! मग मी जातानंा मागें बेहोष बायकािें मुििे पितात ते उगाि वाटतें! ही 
झकद्वकणीि काय ती अशी भेटली, आद्वण म्हणून तर द्वतला खूष करून रे्ण्यािा मी अट्टाहास कद्वरतों आहें 
इतका! 
 
नूपुर : ते बायकािें मुििे भेिरल्यामुळें  पिले असतील! असा काळारोम िंोझटग पाहून कोण द्वभणार नाहीं! 
 
कंकर् : नखरेंबाज नाजुकपणाला पुरुषािें सौंियु समजत नाहींत; मी तर सौंियालासुद्धा ं पुरुषािा गुण 
म्हणत नाहीं. मिािा िेहरा रुबाबिार पाद्वहजे; त्याला िाढीद्वमशीिी वलेबुट्टी पाद्वहजे! 
 
नूपुर : तुझ्या तोंिातूंन द्वनर्णा्या उिाणटप्पू शबिानंा कोंिून ठेवण्यासाठीं हें कें सािंें काटेंरी कंुपण िेवानें 
केलेलें  आहे तोंिाभोंवतीं! काय कें साळ तोंि हें! झकद्वकणी, िुबंनासाठीं या बोकिासारख्या िाढीद्वमशीच्या 
जंगलातं तोंि र्ालणें म्हणजे पुरा वनवासि म्हणायिा! 
 
कंकर् : हें बोकिािें िाढीद्वमशीिें जंगल नसून, ही नरझसहािी आयाळ आहे, समजलास? ही पुरुषाला फार 
शोभा िेते! 
 
नूपुर : हो, तोंिाच्या द्ववदू्रपपणावर हें कें सािंें पारं्रूण पिल्यामुळें  एका अथी तें शोभािायक तर खरेंि! 
गढूळ पाण्याच्या िबक्यासारखे ते मोठाले ताबंसू िोळे िंाकूंन टाकल्यामुळें  या लोंबत्या भोंवयानंीं 
खरोखरीि तुझ्यावर उपकार केलेला आहे! बाबरओंठानंा पोटाशीं धरणा्या या द्वमश्या आपल्या उठावानें, 
नाकपुड्यावंरही िंाकंण टाकून िुहेरी द्वहत साधीत आहेत! नाहींतर त्या मोठाल्या नाकपुड्यातूंन, तुझ्या 
िोक्यातं काहंी नाहीं हें लाबंून पाहणा्याच्या सुद्धा ंलक्षातं आलें  असतें! 
 
लकहकर्ी : हें पहा, नूपुर, तुम्ही असे यािेंि िुगुणु सागंत सुटाल तर मला काहंीं खपायिें नाहीं! िुस्यािे 
िुगुणु सागंून तुमिे गुण काहंीं वाढत नाहींत 
 
नूपुर : ठीक आहे; आम्ही िोरे्ही आपापलें  पे्रम तुझ्यावर द्वकती आहे हें सागंूं! कंकणा, आहेस तयार तंू? सवु 
काहंीं पे्रमशास्त्रोक्त िंालें  पाद्वहजे! 
 
कंकर् : नाहीं बुवा; तें पे्रमशास्त्र आपल्याला मुळींि कळत नाहीं! 
 
नूपुर : मग काय उपयोग? झकद्वकणी, कुलकन्यकेप्रमाणें पे्रमािी आराधना कशी करून रे्णार तंू? तुझ्या 
मोठेपणाला याच्या गावंठी वागण्यानें जरूर बाध येणार. 
 
लकहकर्ी : खरेंि, कंकण, हे म्हणतात तसें तर िंालेंि पाद्वहजे! हें पे्रमशास्त्र तुम्हालंा द्वशकायला हवें. 
 
कंकर् : काय करावें, मोठी आफत येऊन पिली! बरें, मला िोन द्विवसािंी सवि तरी िे म्हणजे कद्वरतों 
काहंीं तजवीज! 
 
लकहकर्ी : ठीक आहे! परवादं्विवशीं तुम्ही िोरे्ही या म्हणजे िंालें ! 
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कंकर् : पण िरम्यान या नूपुरानें तुझ्याजवळ मािंी नालस्ती कद्वरता ंकामा नये! 
 
लकहकर्ी : बरें; तुम्हीही मध्यंतरी मािंी भेट रे्ऊं नका! 
 
कंकर् : जातों तर मी आता.ं 
 

[जातो.] 
 
नूपुर : याच्या बोलण्यातं बायकाबंद्दल काय आलें  तें ध्यानातं आहे ना? या बाबतींत हा तुिंी आज्ञा खास 
मोिणार! तंू याच्याजवळून कबूल करूनि घ्यायला हवें होतें, कीं प्रत्येक गोष्टींत तुिंें म्हणणें ऐकेन म्हणून! 
नाहींतर हा राकट राक्षस तुझ्या कोवळ्या मनाला तेव्हािं िुखवील. 
 
लकहकर्ी : काहंीं म्हणा; पण तुमिें मर्ािंें भेिरणें बायकीि! मी होतें म्हणून तुम्ही सुटला!ं 
 
नूपुर : पण युस्क्त कोणीं काद्वढली? प्रत्येकािें बळ द्वनराळ्या प्रकारिें असतें. सापाच्या िोक्यातं द्ववष असतें, 
तर झविवाच्या शपेटाला नागंी असते! ह्ाला लढवय्यािा हात आहे; मला मुत्सद्दीद्वगरीिें िोकें  आहे! कसा 
एका शबिासरशीं तुझ्या त्या जंगली द्वजवलगाला, त्या कें साळ जनावराला— 
 

[कंकण येतो.] 
 
कंकर् : अरेच्या, पुन्हा ंमािंी बिनामी?  
 

[तरवार उपसतो.] 
 
नूपुर : (कंकणासमोर गुिरे् टेकून) शरणागताला अभय असो! कंकण, हा वीर आता ंधमुयुद्धाच्या िुस्या 
द्वनयमाबरहुकूम तुझ्याशीं लढत आहे! नामिु, शरण आलेल्याला मरण िेतोस? र्ाल ती तरवार म्यानातं! 
 
कंकर् : (तरवार म्यानातं र्ालून) या धमुयुद्धानें सतावनू सोिलें  बुवा अगिीं! हे बर्, वारा वाहील तशी पाठ 
िेणें हे काहंीं वीरािें लक्षण नाहीं. 
 
नूपुर : पण वा्याशीं भािंत सुटणें हें शहाणपणािें लक्षण नाहीं. 
 
लकहकर्ी : तुम्ही परतला ंकां, सागंा पाहंू?  
 
कंकर् : (स्वगत) द्वहला आपल्या वाढणा्या वैभवािी नुसती वरवर खबर द्यावी! (उर्ि) मला तुझ्याजवळ 
एकातंात काहंीं सागंावयािें आहे. 
 
नूपुर : हा!ं पे्रमाच्या धमुयुद्धाला हा एकातं मंजूर नाहीं! 
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लकहकर्ी : पे्रमातं आद्वण युद्धातं सवु काहंीं क्षम्य असतें! कंकण, िला तुम्ही. नूपुर, तुम्ही असें वाईट वाटंू 
िेऊं नका. प्रीद्वत ही अशीि आहे. 
 

[हम वाद्वरया॰] 
 

बहु तापना । वाटे जरी प्रीद्वत रम्य ही मना ।  
नवतरंगीं द्ववद्ववध रंझग िे यातना ॥ 
भ्रादं्वतप्रिा होद्वत भावना । शादं्वतस्स्थरा वृद्वत्त होत ना ॥ धु्र ॰ ॥ 
संशयद्वववशा । हृिझय िुराशा ।  
शकंास्पिा सवु कामना । द्वफरद्ववतसे जझन ।  
अंधद्वि करुद्वन । अंती हरी तेझव जीवना ॥ १ ॥ 

 
[कंकण व झकद्वकणी जातात.] 

 
नूपुर : (स्वगत) हा द्वहच्याजवळ काय बोलणार आहे तें कळण्यासाठीं मी द्वहच्या पे्रमावरही पाणी सोिायला 
तयार आहें! काय करावें? याचं्या मागोमाग जावें म्हटलें  तर हा काळ एकिम स्वगाच्या वाटेलाि लावायिा! 
असो; आता ं त्या िाद्वमनीकिे जाऊन त्या बरैाग्याबद्दल बोलणें काढावें! बळेंि गळ्यातं पिलें  म्हणजे खरें 
असेल तर िटकन् कळून येईल.  
 

[जातो.] 
 
प्रवेश चवथा, 
 

[राजा, भपूाल, वृिावंन प्रवेश कद्वरतात.] 
 
राजा : भपूाल, तुमच्यासारख्या लोकोत्तर पुरुषािी माझ्या राज्याला जोि लाभल्यामुळेंि आजच्या 
महत्त्वाच्या बाबतीिासुद्धा ंभर रस्त्यावर मोठ्यानें खल करायला मी तयार िंालों आहें. कोणत्याही गोष्टीिा 
तुम्ही वृद्धाच्या नीरस पोक्तपणानें द्वविार कद्वरतां, तरुणाच्या उसळत्या रक्तानें ती र्िवनू आद्वणता ंआद्वण 
बालकाच्या िंिलवृत्तीनें द्वतच्या फलदू्रप धन्यवािाबद्दल बेद्वफकीर होता!ं 
 
भूपाल : महाराज, आपल्या पे्रमाला माझ्या द्वठकाणीं कोणते गुण द्विसत नाहींत? आपणि र्िलेल्या 
िगिाच्या मूतींत भाद्ववक दृष्टीला िेवपण द्विसतो; तशातंला हा प्रकार आहे! 
 
राजा : केवळ असेंि का ं म्हणतां? भपूाल, युवराजाच्या जन्मामुळें  तुमिा राज्यावरिा वारसा 
उिाल्यानंतरही वाढत्या उत्साहानेंि द्विसून येणारी तुमिी आमच्याबद्दलिी द्वनष्ठा िोळ्यापंुढून कधींही हलत 
नाहीं; आद्वण आपल्या आठवणीनें कृतज्ञतेिा आनंिाश्रूंत शवेट कद्वरते. एवढ्या राज्यहानीबद्दल तुम्हीं 
क्षणभरही द्ववषाि माद्वनला नाहीं आद्वण उलट युवराजावंर पुत्रपे्रमि करीत आलां, हें तुमिें अलौद्वकक औिायु 
नेहमीं प्रसंगावािंूनही बोलून िाखवावेंसें वाटतें! त्यातूंन आज ज्या महत्त्वाच्या कामासाठीं तुम्हालंा बोलावनू 
आद्वणलें  त्याच्यामुळें  तर तुमच्या उिारवृत्तीिें द्विगुद्वणत ऋण वाटत आहे! भपूाल, सरहद्दीवरच्या भागातं 
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इंद्रनाथानें पुन्हा ंबिंाळी सुरू केली आहे आद्वण या खेपेला त्यािा युवराजाचं्या प्राणावर र्ाला र्ालण्यािा 
द्वविार आहे, अशी आतािं बातमी आली आहे. युवराजानंा तुमच्यासारखे संरक्षक नसते तर ही बातमी 
मनाला हालवनू सोिण्याजोगी होती नाहीं? काय िमत्कार आहे; एकाि र्राण्यातं तुम्हा ंिोर्ािंा जन्म; 
िोर्ािंाही राज्यावर सारखा हक्क आद्वण िोर्ािंीही युवराजाचं्या जन्मानें राज्यप्राप्तीद्ववषयीं सारखीि द्वनराशा 
िंालेली! पण भपूाल, इंद्रनाथानें युवराजािंें प्राण हरण करण्यासाठीं िंटावें आद्वण तुम्हीं त्याचं्या 
रक्षणाकद्वरता ंआपले प्राण धोक्यातं र्ालावयास नेहमीं तयार असावें हा द्वकती द्ववलक्षण द्ववरोध आहे! 
 
वृंदावन : ईश्वरािी लीला अत्यंत गूढ स्वरूपािी असते द्वतिें हें प्रत्यंतर! 
 
राजा : भपूाल, इंद्रनाथाच्या या बिंाळीिा बिंोबस्त करण्यासाठीं उद्या ं तुम्हालंा मोद्वहमेवर जावें लागणार 
आहे! िुस्या कोणाला पाठद्ववलें  तरी िालण्यासारखें आहे; परंतु तुम्हालंाि पाठवनू इंद्रनाथािा कायमिा 
बिंोबस्त करून टाकण्यािा मािंा बेत आहे. तुम्हालंा कसा काय वाटतो हा द्वविार?  
 
भूपाल : आपल्याला अद्वतशय आियु वाटेल, किाद्वित् रागही येईल; परंतु सध्या ंमोद्वहमेवर जाण्यािी माझ्या 
मनािी तयारी नाहीं! 
 
राजा : तुम्ही अपुत्या द्वविारानें बोलल्यािें झकवा योग्य कारणाद्वशवाय माझ्या मजीद्ववरुद्ध गेल्यािें पूवीं एखािें 
उिाहरण जरी र्िलेलें  असतें तरीसुद्धां मला आियु वाटलें  नसतें, राग तर खात्रीनें आला नसता! 
 
भूपाल : मािंी मनोवृद्वत्त अशा प्रकारिी होण्यािें काहंीं द्ववशषेसें कारण आहे असें नाहीं! द्वततका उत्साह 
वाटत नाहीं एवढेंि! द्वनिान मनािी तयारी करण्यासाठीं महाराजानंीं मला थोिासा अवद्वध तरी द्यावा एवढी 
द्ववनंती आहे! 
 
राजा : तसा अवद्वध िेण्याला काहंींि प्रत्यवाय नाहीं. 
 
भूपाल : मग मी आज्ञा रे्ऊं तर? युवराज मािंी वाट पाहत उभे आहेत. 
 
राजा : ठीक आहे! (भपूाल राजाला प्रणाम करून जातो.) वृिंावन, मंिलेश्वर एक िोन द्विवसातं मोद्वहमेवर 
जावयाला तयार िंाले नाहींत तर तुम्हालंा जावें लागेल! 
 
वृंदावन : मंिलेश्वर इथें राद्वहले तर, महाराज, मलाही द्वनकिीनें इथेंि रहावें लागेल! 
 
राजा : म्हणजे, हा अवजे्ञिा काळ सुरू िंाला कीं काय?  
 

[वृिंावन एकिम राजािे पाय धरतो.] 
 
वृंदावन : क्षमा करा, महाराज, मी द्वविारानें आपला अद्वतशय अपराधी आहें. 
 
राजा : द्वविारानें अपराधी? वृिंावन, हा काय प्रकार आहे?  
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वृंदावन : माझ्या अपराधाबद्दल मला पूणु अभयविन द्वमळाल्याखेरीज त्यािा उच्चार करण्यािा मला धीर 
होणार नाहीं. 
 
राजा : तुमिा अपराध नुसत्या द्वविारािाि आहे त्यामुळें  क्षमा करणें फारसें अवर्ि होणार नाहीं! 
 
वृंदावन : महाराज, मला ही न्यायद्वनष्ठुरता नको; मी आपल्या िरणाजंवळ केवळ ियेिी यािना करीत आहे! 
इतकें ि नाहीं तर या अपराधातं मजहून अद्वधक अपराधी मनुष्ट्यालाही िेहान्त शासन न करण्यािें 
महाराजानंीं मला आधीं विन द्विलें  पाद्वहजे! 
 
राजा : हं, हें घ्या विन! सागंा पाहंू तुमिा अपराध कोणता तो?  
 
वृंदावन : आमिा अपराध इतका भयंकर आद्वण गुप्त आहे, कीं तो महाराजाचं्या कानातंि सागंण्यािी 
परवानगी असावी. 
 
राजा : तुमच्या वतुनानें मला आियािें वेि लागले असें वाटंू लागलें  आहे! सागंा लौकर काय असेल तें! 
(वृिंावन राजाच्या कानातं सागंतो.) काय सागंता ंतुम्ही हें?  
 
वृंदावन : आपल्या िरणापंाशीं असत्य झकवा गैरमाद्वहतीनें बोलण्यािें धािस कोण करील? माझ्या 
सागंण्यातंलें  एक अक्षर खोटें ठरले तर मी िेहान्तद्वशक्षा भोगीन! 
 
राजा : तुमिें म्हणणें किाद्वित् खरेंही असेल! लोभ पापािा परमेश्वर आहे! राजपुत्र इंद्रायुधािा असा गुप्त 
वध केला तर भपूालाला पुन्हा ंराजपिािा हक्क द्वमळेल; तेव्हा ंभपूालाला असें नीि कमु करण्यािी बुद्वद्ध होणें 
स्वाभाद्ववक आहे! वृिंावन, मी जातों आता;ं प्रत्यक्ष पाद्वहल्याखेरीज अशी गोष्टींबद्दल द्वविार करता ंयेत नाहीं! 
योग्य वेळीं मला सूिना िेण्याकद्वरता ंया. 
 

[राजा जातो.] 
 
वृंदावन : (स्वगत ) आजच्या माझ्या िद्वरत्रािें झसहावलोकन करंू लागलों, तर झसहाच्या नजरेंतला रानटी 
कू्ररपणाि माझ्या नजरेंत द्विसून येईल! पण ही नजर उपयोगी नाहीं; रात्रीं ऐन वळेीं युवराजाच्या 
शयनमंद्विराकिे फसवनू नेण्यासाठीं भपूालाला हाकं मारतेवळेीं काळोखातं हे िोळे त्याला द्विसले, तर तें 
भेकि सावज नुसत्या नजरेच्या द्वनखा्यानेंि होरपळून द्वनर्ायिें! 
 

[जातो.] 
 

अंक पहिला समाप्त 
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अंक दुसरा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ : सुिामािें र्र. िाद्वमनी प्रद्ववष्ट.] 
 
दाहमनी : (स्वगत) या मेल्या जोगड्यानंा द्वकमया कद्वरता ंयेत नाहीं, मग हे र्रेंिारें सोितात तरी कशाच्या 
द्वजवावर? आजवर खंिीभर सोळभोक भेटले, पण सारे फुकट! कुणी िेवािें नावं आळवतो तर कुणी 
समाधींति िोलत बसतो. उगीि मेल्याचं्या खस्ता खाल्ल्या, अंगोरधुतारे केले, आवशीपहाटें 
विाझपपळाभोंवती द्वर्रट्या र्ातल्या; द्वतकिच्या मनातं वेिेंवाकंिें आलें  तरी तशीि आपली द्वनगरगट्टपणानें 
नेमधमु करीत राद्वहलें ; जवळिें द्वकिूकद्वमिूकसुद्धा ंमेल्याचं्या भरीला र्ातलें . सारें सारें व्यथु गेलें ! म्हटलें  
एखाद्या तरी द्वठकाणीं मनमागतें द्वमळालें  तर अंगाखादं्यावंर एकिा ं सगळा साज—अगिीं बावनकशी 
सोन्यािा आद्वण करविंाएंवढाल्या मोत्यािंा सगळा साज र्ालून िारिौर्ींना िाखवनू येईन! खोटे 
िागिाद्वगने केले तर वळेेवर भलतेंि हंसें व्हायिें! वसंुधराबाईंजवळ मागेन म्हटलें  तर पोरीबाळीसुद्धा ं
द्वहणवनू पुरेंसें करतील, की या गावंगौरीला हें द्वभकेिें वाण कुणीं वाद्वहलें  म्हणून! बरें, द्वतकिून द्वमळद्ववण्यािें 
तर नावंि नको! िाकरीसाठीं सुद्धां र्राबाहेर पिायिें होत नाहीं संशयी स्वभावामुळें! कालिे ते ईश्वर मोठे 
साधु असावते; नाहीं तर बाईसाहेब कुठल्या आल्यागेल्याशीं बोलत बसायला? त्यािें पाय धरावते िंालें ! 
म्हणेन, सारी पुण्याई खिु करा, पण मला एकिािंा सगळा साज द्वमळवनू द्या! िार वाजलें  आद्वण किीही 
वाजली. स्वारी आली वाटतें? (नूपुर येतो.) आंत जाऊन बसावें–नाहींतर आपलें–अगबाई, तुम्ही कोण?  
 
नूपुर : िाद्वमनीबाई, द्वभऊं नका!ं मी तुमच्याकिे एक द्वनरोप रे्ऊन आलों आहें! 
 
दाहमनी : आमच्या र्रातंला द्वनरोप वाटतें?  
 
नूपुर : तुमच्या र्रातंला द्वनरोप पुन्हा ं र्रातंि कशाला रे्ऊन येऊं मी? या द्वनरोपाच्या धन्याला र्रिार 
काहंींि नाहीं! 
 
दाहमनी : अगबाई, म्हणजे? मला नाहीं कुणािा द्वनरोपद्वबरोप यायिा! तुम्ही र्र िुकलां; नाहींतर आला ं
असाल–हो! द्वनर्ा, व्हा पाहंू र्राबाहेर आधीं! आमच्या र्रातं असें मुळींि खपायिें नाहीं! हें बद्वर्तलें  तर 
सारा गावं जमवावयािें होईल! द्वनर्ा तुम्ही! 
 
नूपुर : पहा बरें, गेलों असाि बाहेर तर मात्र जन्मभर ओरित बसाल! एका महासाधूिा द्वनरोप आहे हा. 
 
दाहमनी : साधु? कुठले साधु? त्यािंी एखािी खूण सागंा बरंू्! 
 
नूपुर : काल जाता ंजाता ंज्यानंीं तुम्हालंा खूण केली ते! पटली नीट खूण?  
 
दाहमनी : पटली बरें! आता ंब्या बोलानें तोंि काळें  करता ंकीं नाहीं?  
 



 

अनुक्रम 

नूपुर : मािंें बोलणें ऐकून तर घ्या आधीं! ते साधु अंतज्ञानी असून त्यानंीं तुमिें मनोगत ओळखलें  आहे! ते 
म्हणाले मजजवळ–मी त्यािंा पट्टद्वशष्ट्या आहें, पुढें त्यािंी गािी माझ्याकिे येणार आहे–ते म्हणाले, बाई 
मोठी भाद्ववक आहे, द्वहच्या िेहािें साथुक व्हावें अशी–(िरवाजावर थाप ऐकंू येते.) 
 
दाहमनी : अगबाई, द्वतकिून येणें िंालें  वाटतें? आता ंतुमच्या िेहािें मात्र साथुक होईल िागंलें ! 
 

[िरवाजावर थाप] 
 
नूपुर : तुमिा नवरा आला वाटतें? अरे बापरे! 
 
दाहमनी : केलातं शवेटीं मािंा र्ात? आता ंत्यानंीं तुम्हालंा पाद्वहलें  इथें म्हणजे र्र रे्तील िोक्यावर आद्वण 
िोकें  उिद्ववतील एकेकािंें! 
 
नूपुर : मग आता ंकरायिें काय?  
 

[िरवाजावर थाप] 
 
दाहमनी : आता ंमला द्वविारता?ं िोरासारखे आला ंकसे अगोिर र्रातं?  
 
नूपुर : र्रातं आलो कसा हा प्रश्न नाही आता!ं र्रातूंन बाहेर जाऊं कसा तें सागंा! 
 

[िरवाजावर थाप] 
 
दाहमनी : िम खा आता!ं असें करा, त्या मोठ्या पेटा्यातं बसा ििून! मी त्यानंा किी उर्िून पलीकिच्या 
खोलींतून तशीि स्वयंपाकर्रातं जातें. ते माझ्या मागोमागि येतील; आद्वण तुम्ही िोरट्या पावलीं तिक 
द्वनरू्न जा! 
 

[िरवाजावर थाप; नूपुर पेटारा उर्िून आंत बसतो.] 
 
दाहमनी : (स्वगत) िेहािें साथुक म्हणजे आलें  लक्षातं माझ्या! िाद्वगन्यािंा साज द्वमळाला म्हणजे शरीराला 
शोभा येणारि! तेंि िेहािें साथुक! साधुमहाराज अंतज्ञानी तर खरे! उद्या ंजाऊन त्यािें पाय धरते. हंू, 
बसली ही स्वारी पेटा्यातं! आता ंजाऊन िार उर्िावें! [जाते. काहंीं वळेानंतर पेटा्यािें िंाकंण उर्ितें 
व त्यातूंन नूपुर आद्वण सुिाम उठून उभे राहतात. काहंीं वेळ तसेि राहून शवेटीं बाहेर येतात.] 
 
सुदाम : बिमाष! हरामखोर! बेरि! रामोशी! 
 
नूपुर : यािको यािकं दृष्ट्वा श्वानवद गुगुुरायते! 
 
सुदाम : द्वनलुज्ज, पाजी! कसा आलास या र्रातं?  
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नूपुर : तुमच्यासारखाि! नुसत्या ंर्रातंि नाहीं, तर पेटा्यातंसुद्धा ंतुमच्या प्रमाणेंि आलों! आमिी िाहूल 
ऐकून तुम्हीं पेटी गाठंली आद्वण त्या नव्याच्या आरोळीनें आम्ही तुमच्या मागोमाग आलों! आपल्या ठरलेल्या 
संकेताप्रमाणें तुम्हीं आर्ािी माद्वरली खरी! 
 
सुदाम : बेशरम! बिमाष! 
 
नूपुर : तुमिा मत्सर द्ववलक्षण आहे बुवा! अध्या र्टकेिी विीलकी इतकी गाजवू ं िेणार िेणार नाहीं मी! 
द्वशवाय तो द्वतिा नवरा आला आहे. तेव्हा ंमुकाट्यानें बाहेर िला आधीं! 
 
सुदाम : पाजी मनुष्ट्या, मीि द्वहिा नवरा आहें समजलास! 
 
नूपुर : अस्सें! मग पद्वत हा स्त्रीिा अलंकार म्हणतात म्हणून द्वतनें तुम्हालंा पेटींत जपून ठेद्ववलें  होतें वाटतें? 
मी अशा नकली मालानें फसणारा इसम नाहीं! वः! काल संध्याकाळीं द्वतिी तुमिी पुरती ओळखिेखही 
नव्हती आद्वण आज अगिीं नवराबायकोिें नातें जोिून पार! 
 
सुदाम : (स्वगत) या िोराला फसद्ववलें  पाद्वहजे! रागाच्या भरातं मी खरें उर्िकीस आणीत होतों तें ठीक 
नव्हतें. यािा उपयोग करून रे्ण्यासाठीं यािा पद्वहला समजि कायम ठेद्ववला पाद्वहजे. (हंसून उर्ि) 
पाद्वहलें , म्हटलें  फसता कीं काय? बरें, सध्या ंतुम्हीं बाहेर िला; अगिीं अवेळीं आलातं हो! 
 
नुपूर : तुम्हीं तशीं सूिना द्यायिी होती आधीं मला! 
 
सुदाम : अहो, अजून तरी िला! तुम्ही काढता पाय घ्या आद्वण मला जरा संद्वध द्या! पद्वहल्या जागीं भेटतोंि 
तुम्हालंा. मात्र यापैकीं कशािाही द्वहला थागं लागूं िेऊं नका! 
 
नूपुर : ती धास्तीि सोिा; मी मुळींि ताकास तूर लागूं िेत नाहीं. भाग्यशाली आहातं बुवा! बरें, मी जातों 
आता!ं वळेेवर वाट पहात बसतों. 
 

[जातो]. 
 
सुदाम : (स्वगत) भाग्यशाली! भाग्यशाली अं? स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम— 
 

[पसुपत द्वगद्वरजा ॰ 
 

फसद्ववत पुरुषाप्रद्वत स्त्री खद्वन कपटािी ॥ धु्र ॰ ॥ िोषमात्र- 
पूणगुात्र । द्ववश्वासा कझध न पात्र । मोहपाश वागुराद्वि ॥ १ ॥ 

 
िाद्वमनीला िंाल्या गोष्टीिी ओळख िेऊन सावध करण्यातं हंशील नाहीं. द्वतच्याकिे पाद्वहल्यामुळेंि लोकानंा 
अशा बुद्ध्या सुितात. बस; अबर्िी िाद्वमनीला बुरखा घ्यायला लावतों. (उर्ि) िाद्वमनी! िाद्वमनी, इकिे 
ये पाहंू. 
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[िाद्वमनी येते.] 
 
दाहमनी : हं, ही आलें . कशाला हाकं मारायिें िंालें?  
 
सुदाम : आजपासून िोक्यापासून पायापयंत िागंला जािाभरिा बुरखा पारं्रून वावरावें लागेल! र्रीं, 
िारीं, िेवळीं, िारिौर्ातं, एकातंातं, केव्हाहंी, कुठेंही, तीन्ही द्वत्रकाळ, अष्टौप्रहर अगिीं सागंोपागं, 
नखद्वशखातं बुरखा हा अंगावर असलाि पाद्वहजे! 
 
दाहमनी : अगबाई, हें काय सोंग रे्तलें  आज?  
 
सुदाम : हें तुिंें सोंग बाहेर पिंू नये म्हणून! उगीि वायफळ वाच्यता व्हायला नको आहे या गोष्टीिी! बुरखा 
रे् म्हटलें , बुरखा रे्तला! 
 
दाहमनी : असें िंालें  काय भतू भरायला अंगातं?  
 
सुदाम : िाद्वमनी, हा पद्वतव्रताधमु नाहीं; सीतेनें रामाला असें म्हटलें  नाहीं; अद्वहल्या गौतमाच्या द्ववदू्रप 
िाढ्याद्वमश्या आद्वण जटा पाहूनही असें बिबिली नाहीं; सुग्रीवासारख्या माकिािीसुद्धा ं तारेनें अशी 
हेटाळणी केली नाहीं; रावणािी िहा तोंिािंीं प्रभावळ पाहूनसुद्धा ंमंिोिरीला काहंीं भुताटकीिी शकंा आली 
नाहीं; पािं पािंवाचं्या पंिकिींत पिूनसुद्धा ं द्रोपिीनें भतुाखेताबद्दल अवाक्षर काद्वढलें  नाहीं; तुम्हा ं
आजकालच्या हुच्च बायकापेंक्षा ंत्या द्वबिारीवर तर पाद्वतव्रत्यािी पािंपट जबाबिारी होती. पण ती माउली 
तसल्या जोखमीच्या अििणींतून सहीसलामत बाहेर पिली आद्वण तुला एक नव्याबद्दल पाद्वतव्रत्य 
संभाळायिें तर लागलीि तीन तेरा करते आहेस! 
 
दाहमनी : त्या मेल्या बोलण्याला काहंीं धरबिं तरी असायिा होता! 
 
सुदाम : (स्वगत) खरेंि; द्रौपिीिा दृष्टातं जर िकला खरा. सीता सहा मद्वहने परर्रीं राद्वहलेली, तारेला 
िोन नवरे, अद्वहल्येच्या बाबतींत इद्रािंा पाजीपणा! ्ेः, ही पद्वतव्रतािंी यािी एखाद्या बिफैली राणीनें कुणा 
पदं्विताला पैसे िारून करून रे्तल्यासारखी वाटते! पुन्हा ंकरायिी म्हटलें  तर वसंुधरा–्ट्–नाहींि तें! 
स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) तें काहंीं असो; तुला बुरखा हा रे्तलाि पाद्वहजे! 
 
दाहमनी : पण िंालें  काय पाप असें माझ्या हातून?  
 
सुदाम : काय िंालेंन् काय नाहीं त्यािी कशाला हवी उजळणी पुन्हां?  
 
दाहमनी : मेला स्वभावि भारी संशयी! आव्यािा रावा करायिी खोि आहे म्हणून तर नाहीं नाहीं तें मनातं 
येतें तुमच्या! परवा ं असेंि; माझ्या माहेरिा तो हा भेटला, त्याच्याशींि लागलींि हुमरीतुमरीवर आलां; 
त्यानें आपला माझ्याकिे पाहून कानािोळा केला एवढें बरें िंालें , नाहींतर– 
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सुदाम : एवढें बरें िंालें  नाहीं, पण एवढेंि वाईट िंालें ; जो तो तुझ्याकिे पाहून असा कानािोळा कद्वरतो 
म्हणून तर ही आटाआट एवढी! तंू कशाला बोलत बसली होतीस त्याच्याशीं? िागंली भरिवाठ्यावर 
त्याच्या नावंानें हाकंा मारीत सुटलीस ती! 
 
दाहमनी : बाई, बाई, बाई! आता ंमाहेरच्या माणसािें नावं काढायिीसुद्धा ंिोरीि वाटतें?  
 
सुदाम : अलबत! धमुशास्त्रि तसें आहे मुळीं. माहेरिा माणूस नाहीं आद्वण सासरिा नाहीं; कुठल्याही 
परपुरुषािें तर काय, पण प्रत्यक्ष नव्यािें सुद्धा ं नावं स्त्रीनें घ्यायला धमािी आिकाठी आहे! बायकानंा ं
िेवािें नावं सुद्धा ंवज्यु आहे. 
 

[सुखकर िुखहर ॰] 
 

प्रभसुम पद्वतपि अबलानंा । िेव न िैवत लोकीं तयानंा ।  
शुभगद्वत पद्वत प्राणा ॥ धु्र ॰ ॥ द्वनजपद्वतवािंुद्वन इतर जनाशंीं 
िशनुभाषण सुकृताद्वस नाशी । ईशपझि रद्वतद्वह पापद्वि त्यासंी ।  
भयिखद्ववषसमाना ॥ १ ॥ 

 
कुणाशीं बोलणें, कुणाकिे पाहणें, िट्टसारें द्ववषासमान आहे स्त्रीला! 
 
दाहमनी : पुरें पापि उभें राद्वहलें  बायकािंें! िेविशनुसुद्धा ंबिंि व्हायिें अशा अकरताळ्या स्वभावामुळें! 
 
सुदाम : िेविशनु तर अजीबात बिं िंालें  पाद्वहजे! हे िेविशनु करणारे लोक पुण्यसंपािनाऐवजीं पापािा 
मात्र वाढावा करून ठेद्ववतात. उाया द्विवसातं र्िलें  नसेल त्याच्या िसपट पार अध्या र्टकें त पिरीं पािून 
रे्तात! िेवळाचं्या पटागंणातं बायका िेवाभोंवतीं आद्वण हे पाजी लोक बायकाभंोंवतीं द्वर्रट्या र्ालतात. 
िेविशनुाच्या वळेाि पहा मुळी कशा द्वनविल्या आहेत त्या! पहाटेिी काकंिआरती तर मध्यान्हीस 
शजेारती! कथाकीतुनेंसुद्धा ंरात्रीं! ्ट्, नकोि तें! तुला रात्रीसारखाि काळाभोर बुरखा पाद्वहजे; कुणाला 
तुझ्याकिे पाहतािं येऊं नये मुळीं! 
 
दाहमनी : माझ्यासारख्या लंकेच्या पावुतीकिे पहात बसलें  आहे कोण एवढें? अंगावर ना गुंजभर सोनें ना 
फुटका मद्वण! अशी बरी तरी द्विसतें का मी?  
 
सुदाम : बरी असतेस तेव्हा ंबरी द्विसतेस, पण बरी द्विसतेंस तेव्हा ंबरी असतेस असें मात्र म्हणता ंयायिें 
नाहीं! िाद्वगन्यािंें बायकानंा–द्वनिान तुला तरी काहंीं प्रयोजन नाहीं. येऊन जाऊन बरें द्विसायिें काय तें 
नव्याला! त्या मला तर िाद्वगन्यावािंूनि बरी द्विसतेस तंू! िंालें , संपला कारभार! या द्वमरवणुकी हव्याि 
कशाला मुळीं! तेवढ्यासाठीं तर हा बुरख्यािा बिंोबस्त करायिा! कळेल कसें कुणाला कीं बुरख्यातं ही 
सोन्यािी सीता सजली आहे का लंकेिी पावुती वणवणते आहे तें! 
 
दाहमनी : बायकानंा वागवायिी मुलखावगेळींि त्हा ही! अशानें नाहीं बायकोिें मन द्वरिंायिें! सवाशरे 
सोन्यानें मढवनू काढली कीं बायको सोन्यासारखी! बायकोच्या तोंिावर र्ोंसिार मोत्यािंी नथ टाकली, 
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कीं द्वतच्या तोंिािीं मुक्ताफळें पिायिीं बिं िंालींि! रेशमी लुगिीं नेसायला द्वमळालीं म्हणजे बायको 
रेशमासारखी मऊ आलीि म्हणून समजावें; अशा भरि सुताड्यानंीं बायकोशीं सूत जमेल ही आशा द्या 
सोिून! बुरखे न द्वफरखे हवेत कशाला हे?  
 
सुदाम : िाद्वमनी, पाद्वतव्रत्यािा भगं होतो आहे या बिबिण्यानें! सीतेनें नुसत्या वल्कलावंर द्विवस काढले; 
फक्त नेसत्या लुगड्याद्वनशींि द्रौपिी पािंवाचं्यामागें रानावनातं रखिली; िमयंतीनें तर अधे लुगिेंसुद्धां 
फािून नळाला नेसायला द्विलें— 
 
दाहमनी : तुम्ही तेवढीं मािंीं लुगिीं नेसायिेंि ठेवले आहे बाकी! या र्रबशा कतुबगारीला आद्वण 
द्वतस्मारखानी बकव्याला िागंलीं शोभतील मािंीं लुगिीं! 
 
सुदाम : तुझ्या या पाद्वतव्रत्यभगंानें आज माझ्या बेिाळीस द्वपढ्या रौरवातं पिणार अशी मला भीद्वत वाटते! 
एकिम तोंि बिं कर आद्वण हा बुरखा रे्. कालि करवुनसुद्धा ंआद्वणला आहे. (बुरखा िेतो; कंकण येतो.) 
हं, रे् अंगावर. हा कंकण आला! रे् अंगावर बुरखा, नाहींतर नरिें िाबनू जीव रे्तों एकिम! मेलीस तरी 
बेहत्तर पण ही बेअब्र ूनको! रे् बुरखा.  
 

[ती बुरखा रे्ते.] 
 

कंकर् : सुिामा, आहे काय गिबि ही? माझ्यासारख्या िोस्ताच्या िेखत कशाला हवा बुरखा?  
 
सुदाम : िोस्त कसला या बाबतींत! 
 
दाहमनी : हें बद्वर्तलेंत कंकणभावोजी– 
 
सुदाम : मसणातं गेला तुिंा कंकणभावोजी! 
 
कंकर् : हं; सुिामा! 
 
सुदाम : िम खा; रागावू ंनकोस! िाद्वमनी, तंू आंत जा पाहंू! 
 

[िाद्वमनी जाते.] 
 

कंकर् : काय िंगा मािंला आहेस हा कळत नाहीं! केलें  काय यानंीं असें?  
 
सुदाम : स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! हा िंगा नाहीं; ही आयािी संस्कृद्वत आहे; ही आम्हा ंआयांिी साद्वत्त्वक 
मनोवृद्वत्त आहे! द्वस्त्रयािंा मुळींि भरंवसा िेववत नाहीं. ‘न स्त्री स्वातंरयमहुद्वत’ हें नीट ध्यानातं ठेव! 
 
कंकर् : अरे, िागंली नक्षत्रासारखी बायको द्वमळाली आहे तरी– 
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सुदाम : द्वतच्या पायावर नक्षत्र पिलें  आहे खरें! वेिान्त बायकाबंद्दल काय म्हणतो ऐक!—‘स्त्रीणा ं द्विगुण 
आहारो लज्जा िाद्वप ितुगुुणा । साहसं षड गुण ं िैव कामिाष्टगुणः स्मृतः ॥’ स्त्री म्हटली, कीं ती खराब 
िालीिी असावयािीि!  
 
कंकर् : सरसकट वाटेल त्यावंर बायका भाळतील असें नाहीं मला वाटत; िागंल्या गलमुच््ावाल्या 
रुबाबिार िेह्याबद्दल म्हण वाटेल तर! 
 
सुदाम : अरे बाबा, द्वस्त्रयानंा भेिाभेि पाहण्यािी दृष्टीि नाहीं; त्या जात्याि बिफैली असतात! ‘द्ववरूपं 
रूपवन्तं वा पुमाद्वनत्येव भजु्जते ।’ 
 
कंकर् : मग तुझ्या द्वहशबेीं सा्याि बायका सारख्या म्हणायच्या! पद्वतव्रता कुणी नाहींि?  
 
सुदाम : अगिीं! ‘स्थानं नास्स्त क्षण ंनास्स्त नास्स्त प्राथुद्वयता नरः । तेन नारि नारीणा ंसतीत्वमुपजायते ।’ 
आद्वण म्हणून बायकानंा सारखें जपलें  पाद्वहजे! परपुरुषािें वारेंसुद्धा ंलागूं िेता कामा नये! मािंी बायको 
आरशातंल्या माझ्या प्रद्वतझबबाशजेारीं फाजील सलगीनें उभी राद्वहली तरीसुद्धा ंमला िुजाभाव वाटतोि. अरे 
बाबा, िेवाद्विकानंींसुद्धा ंही खबरिारी वापरलेली आहे! सप्तषींच्या ताडं्यामध्यें उर्ड्या आकाशातं वयोवृद्ध 
वद्वसष्ठानें आपल्या बुदु्रक सोबद्वतणीला िाटीवाटीनें जवळ बसवनू रे्ण्यािें िुसरें काय कारण असणार? 
नळराजानें वनवासातं िमयंतीिी वरात कशाला काद्वढली असावी? वृद्ध कंुतीला द्वविुराच्या र्रींि ठेवनू 
तरण्याताठ्या द्रौपिीला मात्र बरोबर वागद्ववण्यातं पािंवािंा हाि हेतु होता! श्रीरामानें सीतेला रानावनातं 
नेली, आणखी द्वतथेसुद्धा ं अशा जरबेंत ठेद्ववली, कीं ल्मणासारख्या सख्ख्या भावाला द्वतच्या नुसत्या 
िाद्वगन्यािंीही ओळख नीटशी असंू नये! थाबं, नीट ऐकून रे्! पुढेंमागें संसारातं पिलास तर हे िाखले तुला 
उपयोगीं पितील! द्ववष्ट्णूनें ल्मीसारख्या ििंल बायकोला अष्टौप्रहर पाय िेपीत बसवनू ठेद्ववली आहे; 
द्वब्ाइतीच्या द्वनद्वमत्तानें शषेासारख्या जाद्वतवतं नागािा पहारा ठेद्ववला आहे आद्वण भवंतालीं लाबं शेंिीिा 
नारि, िार तोंिािंा ब्रह्मिेव, अणकुिीिार िोंिीिा गरुि झकवा र्ोिमुखािा तंुबर यासंारख्या द्ववदू्रप 
सोंगािंाि गरािा र्ातलेला आहे. अरे, भोळा शकंर जर शजेार टाळण्यासाठीं मसणातंि जाऊन बसला! 
तसद्वबरींतून िेवाद्विकािंी बायकानंा वामाकंीं द्वखळवनू बसद्ववण्यािी हौससुद्धा ं शृगंारवृत्तीिी नसून 
सावधपणािीि असावी! आपल्या आयुपूवुजानंा सौंियािी मुळींि िाि नव्हती! 
 
कंकर् : या तकुटानें तुिंें िोकें  द्वफरलें  आहे असेंि वाटायला लागलें  आहे मला आता!ं अरे, िागंली संुिर 
बायको कोणाला नकोशी वाटणार?  
 
सुदाम : ‘भाया रूपवती शत्रःु!’ बायको संुिर असली, कीं द्वतच्याकिे लोकािंी नजर वळलीि म्हणून 
समजावें! 
 
कंकर् : आद्वण विेीद्ववद्री असली तर आपल्यालाि बर्वायिें नाहीं द्वतच्याकिे! त्यापेक्षा ंसंुिर बायको द्वमळून 
सारा गावं द्वतच्याकिे पाहत राद्वहला तरी िालेल! 
 
सुदाम : बाबारे, कनक आद्वण कातंा, या संसारातंल्या िोन अंगापंैकीं पद्वहल्यािें िारिौर्ातं प्रिशनु करून 
िुसरें नेहमीं लोकाचं्या नजरेआि ठेवण्यािीि शहाण्या लोकािंी इच््ा असते? कृपण लोकानंीं द्रव्य 
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जद्वमनींत पुरण्याऐवजीं बायकानंाि द्वजवंतपणीं सुरद्वक्षत गािून ठेवण्यािी एखािी युस्क्त शोधून काद्वढली 
असती तर सा्या जगानें त्यानंा धन्यवाि द्विला असता! 
 
कंकर् : मग तुिंी बायको िागंलीि िेखणी असल्यामुळें  तंू स्वतालंा अगिीं फुटक्या नद्वशबािा समजत 
असशील?  
 
सुदाम : (द्वनश्वास टाकून) ती नुसती रूपवतीि नाहीं, तर द्वतच्यातं नटवपेणासुद्धा ं हवा द्वततका आहे! 
सािीिोळी नेहमीं नीटनेटकी, जरा िाद्वगन्यािंी आवि, हीं पद्वतव्रतेिीं लक्षणेंि नव्हेत! 
 
कंकर् : एवढ्यानेंसुद्धा ंिागुंलपणाला धोका पोंितों का?  
 
सुदाम : जरूर; नटवपेणा तर नकोि पण नुसत्या नीटनेटकेपणानें, एवढश्या व्यवस्स्थतपणानेंसुद्धा ं
पाद्वतव्रत्यािा नाश होतो. व्यवस्स्थत पोषाख केलेल्या संुिर स्त्रीला पाहून ज्याला एकिम पाद्वतव्रत्यभगंािा 
संशय येत नाहीं तो अस्सल आयुि नव्हे; त्याला आयांिी संस्कृतीि उमजली नाहीं! मग 
नखरेबाजपणाबद्दल बोलायिें तर कारणि नाहीं! 
 
कंकर् : हो, नखरा तर केव्हाहंी वाईटि! 
 
सुदाम : वाईट म्हणून काय म्हणतोस! बायकोनें केसाला जरा सुवाद्वसक तेल लावलें , कीं नव्यानें िोळ्यातं 
तेल र्ालून जपणीस बसलेंि पाद्वहजे! कंुकवािें के्षत्रफळ कोरून कमी करण्याबरोबर नव्याच्या राज्यािा 
द्ववस्तारही आटोपशीर होत जातो. कंजुषपणानें रेखून काजळ लावण्यामुळें  द्वशलकींत पिलेली बित 
नव्याच्या तोंिाला फासंलीि म्हणून समजावें! वाकिा भागं म्हणजे वाकंड्या मागाच्या अंिाजािी 
आंखणीि! बायकोच्या नजरेंत जराशी िलद्वबिल द्विसली, कीं द्वतच्याकिे नव्याने सारखी नजर 
ठेवायलाि हवी! िाद्वमनीच्या द्वठकाणीं या सा्या गोष्टी मूर्मतमंत हजर आहेत असा मािंा पूण ुतकु आहे 
 
कंकर् : असें असेल तर त्याचं्या भोळेपणाबद्दलिा मािंा तकु िुकला म्हणायिा! मला वाटलें  कीं तुिंी 
बायको तुझ्या अगिीं मुठींत आहे म्हणून! 
 
सुदाम : अरे बाबा, िंाकंली मूठ सवालाखािी! एवढ्यानेंि मािंें िुिैंव कुठें संपलें  आहे? द्वतला िागंले 
गाताहंी येतें या अवलक्षणाचं्या भरतीला! आद्वण गोि गळा म्हणजे पाद्वतव्रत्यािी गळिेपीि. ‘क्वद्वित् गानी 
पद्वतव्रता!’ पाखरातंसुद्धा गोि आवाजािी कोद्वकळा आपलीं द्वपलें  िुस्याच्या र्रट्यातं द्वनरवनू सुरेल 
उनािक्या करीत द्वफरते! 
 
कंकर् : अरे, अरे, अरे, मग तंू अशा बायकोशीं एकिम कािी का ंमोिून िेत नाहींस?  
 
सुदाम : आपल्या धमाप्रमाणें संसाराच्या समुद्रातं बुित्याला कािीिासुद्धा ंआधार द्वमळण्यािी आशा नाहीं! 
आद्वण म्हणूनि तर हा एवढा किेकोट बिंोबस्त करीत बसलों आहें! पहात आहेसि तंू, मीं काय काय 
खटाटोप केला आहे तो! र्र मुद्दाम शहराच्या अगिीं एका बाजूला रे्तलें  आहे; त्याच्या सभोंवार ्ोटासा 
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खंिक खणून, आंतून िगिािा भईुकोट उभारून द्विला आहे. त्यावर काटं्याकुट्याचं्या द्वशबिंीिी रिई! 
आद्वण भतुाखेताचं्या बातम्या पसरून मेलेल्या माणसािंा जागता पाहरा खिा केला आहे! 
 
कंकर् : इतका आटोकाट द्ववभ ुकेल्यावर मग ही बुरख्यािी बंद्विस्ती आणखी कशाला हवी आहे?  
 
सुदाम : असावी; र्रािा कोटद्वकिा िंुंजता ं िंुंजता ं पिला तर बुरख्यािा बालेद्वकिा लढवायला हरकत 
नाहीं! द्वशवाय, मी तर र्राला एक भयुार आणखी ्परावरून एक िोरिारही पािून ठेवणार आहे; भयुार 
तर होतसुद्धा ंआलें ! 
 
कंकर् : मला राहून राहून तुिंें सारें बोलणें आठवतें आहे. इतकें  कसें कळतें तुला?  
 
सुदाम : अरे, या एकाि द्ववषयािी मीं इतकी ्ाननी केली आहे, कीं पुसायिी सोय नाहीं. रातं्रद्विवस 
शास्त्रीपदं्वितातं बसून पोर्थयापुस्तकािंीं सारखीं पारायणें केलीं तेव्हा ंकळंू लागलें  इतकें ! 
 
कंकर् : हें िंालें  हें ठीकि िंालें . बाकी मी तुला बायकोिी परीक्षा करण्यािा सोपा आद्वण अिूक इलाज 
सादं्वगतला असता! आमिा पिताळा अगिीं उर्िउर्ि आहे! 
 
सुदाम : तो कोणता?  
 
कंकर् : हें बर्, माझ्याकिे पाहून मलासुद्धा ंजी बाई बधणार नाहीं ती पद्वतव्रता म्हणून खुशाल समजावें! 
कधीं िूक व्हायिी नाहीं! लाख आिाखे जमलेले आहेत असे! 
 
सुदाम : असें म्हणतोस?  
 
कंकर् : थोरार्रिे िाखले आहेत. अरे हो, बरें ओर्ासि आलें ; तुला मी एक कामद्वगरी सागंणार आहें. 
तेवढ्याकद्वरता ंतर मी तुझ्याकिे आलों आहें! 
 
सुदाम : काय कामद्वगरी आहे बुवा?  
 
कंकर् : ती फार जोखमीिी आद्वण गुप्त कामद्वगरी आहे; कान कर तुिंा इकिे. (त्याच्या कानातं सागंतो.) 
कबूल आहे तुला ही पाह्यािी नोकरी? पहा, िाद्वमनी तळर्रातं आद्वण तंू बाहेर पाह्यावर! र्रातं 
जपणीला बसतोस तसें द्वतथें बसायिें! 
 
सुदाम : कबलू आहे अशी कामद्वगरी! पण तळर्रातंसुद्धा ंमािंी बायको बुरखा काढणार नाहीं! 
 
कंकर् : काहंीं हरकत नाहीं. ठरलें  तर मग हें?  
 
सुदाम : ठरलें , पण कंकणा, िाद्वमनीसाठीं तर हा सारा िक्रव्यहू नाहींना रिीत वृिंावन?  
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कंकर् : भलतेंि, फारि संशयी तंू! तंू आहेसना द्वतथेंि पाह्याला?  
 
सुदाम : बरें; पाहंू तर खरें! नोकरी आहे पाद्वहजे तशींि! हो, तुिंें मर्ािंें तें कसोटीिें बोलणें तसेंि राद्वहलें ! 
मला वाटतें–आमच्या र्रिी कद्वरतोस का परीक्षा एकिा?ं  
 
कंकर् : काय हरकत आहे? तंू र्राबाहेर जा आद्वण मी काढतों बोलणें िाद्वमनीबाईजवळ! तेव्हािं त्याचं्या 
मनािा ठाव लागेल! 
 
सुदाम : िोनिार द्विवसातं ठरवनू ठाकंू या हा र्ाट! मात्र मािंा तुझ्यावर सख्ख्या भावािा द्ववश्वास— 
 
कंकर् : काय बोलणें आहे हें! तंू मािंा िोस्त, भाऊ, कद्वलजा! तुझ्याशीं िगलबाजी?  
 
सुदाम : तसा तुिंा मला पुरा भरंवसा आहे! एकिा ंहें द्वकस्ल्मष मनातूंन कायमिें जाण्याजोगें असलें  तर त्या 
शास्त्रीपदं्विताशंीं उरस्फोि करायिी टळेल. 
 
कंकर् : ्ान आठवण िंाली. सुिामा, या शास्त्रीपदं्विताकंिून पे्रमािें शास्त्र द्वशकण्यािा काहंीं रस्ता आहे 
कारे? झकद्वकणीजवळ उद्यापंरवा ंमला कायशी पे्रमयािना करायिी आहे! तेव्हा ंकाय बोलायिें तें कळेल का 
ह्ा शास्त्रीपदं्विताकंिून?  
 
सुदाम : वः सहज! असा एक द्वविान् पंद्वित गाठूंन िेतों तुला, कीं बालक पे्रमशास्त्रातं अज्ञान आहेस तो 
सज्ञान होऊन तंू बृहस्पद्वतवत् भाषणें करंू लागशील! 
 
कंकर् : अस्सें? मग िल आतािं! काय असेल तें द्वशकून रे्तों! िल; ऊठ! 
 
सुदाम : िल! 
 

[िोरे्ही जातात.] 
 

प्रवेश दुसरा. 
 

[स्थळ : भपूालािी बाग. रात्रीिा िुसरा प्रहर. भपूाल व वसुंधरा. जवळि द्वनजलेला िीनार] 
 
भूपाल : पण आजपयंत कोणती गोष्ट मीं तुला सादं्वगतली नाहीं, तर ही मोद्वहमेिीि तेवढी मनातं ठेवायिी 
होती?  
 
वसंुधरा : मोद्वहमेच्यासारख्या राजरहस्यािा बायकाजंवळ खल करणें काहंीं मुत्सद्दीद्वगरीला शोभत नाहीं! 
 
भूपाल : पण स्वताशंीं तरी त्यािा द्वविार करायला हवा ना? आद्वण माझ्याजवळ, तुला अज्ञात असा हृियािा 
अल्पाशंसुद्धा ं राद्वहलेला नाहीं. एखाद्या नाटकातं मािंें द्वित्र जर कोणीं रेखाटलें  तर नाटकी द्वनयमानंा 
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िुंगारून िेऊन मािंीं स्वगत भाषणेंसुद्धा ंतुला ऐकंू येतील अशी त्या नाटककराला तरतूि करावी लागेल! 
नुसत्या रहस्यािीि गोष्ट कशाला? मी युद्धाच्या गिींत प्राणावंरच्या संकटातूंन अनेक रेळा ं सुरद्वक्षत बाहेर 
पिल्यामुळे माझ्या शौयािी आद्वण युद्धिातुयािी स्तुद्वत करणा्या लोकािंेंसुद्धा ंमला हंसंू येतें; मािें प्राण 
तुझ्याजवळ असतात हें त्या द्वबिा्यानंा काय ठाऊक! 
 
वसंुधरा : द्ववश्रातंीिा हा शातं अवकाश तरी आपल्याला द्वनझित र्ालद्ववता ं यावा म्हणूनि मी आपल्या 
बोलण्याच्या आि आलें ! द्वकती शातं–रमणीय वळे आहे ही! 
 

[िोलन मेंिे ॰] 
 

हालत वातें मृिु शादं्वत । ही । भासे हासें कीं िदं्रालोकें  
तनुलकादं्वत ॥ धु्र ॰ ॥ िशद्विशा पुष्ट्पपरागें िरवळुद्वन हंसत 
जणु ंअसती ॥ १ ॥ 

 
भूपाल : खरेंि! हा शातं वायु, आपल्या बागेंतलें  हें शातं पुष्ट्पसौंियु, ितुथीच्या पूणुकल्प िदं्रािी ही झकद्वित् 
शातं िदं्वद्रका, हीं सारीं एकाकारानें अनुभवीत असतानंा, द्ववधात्याच्या द्ववश्वकाव्यातंला शातंरसािा सगु 
दृग्गोिर होत आहे असें वाटतें! अहाहा! काय ही शोभा! 
 

[वारी द्वतद्वमतारी ॰] 
 

िावी द्वनजकादं्वत । द्ववयतीं । शीतलमाया शातं द्वनशापदं्वत ॥ धु्र ॰ ॥ 
शातंवैभवा कोमलद्वकरणा । द्ववतद्वर तरलतर धवलावरणा ।  
िाद्वह द्विशाप्रातंीं ॥ १ ॥ द्ववद्ववध द्ववरोधी भावावंरतीं ।  
पसरी जणु ंहा मुद्वन एकातंीं । ज्ञानमया शादं्वत ॥ २ ॥ 

 
िदं्राच्या िािंण्याच्या नाजूक िंोतानेंि मर्ािंी तारािंी बरसात द्वकतीतरी कमी िंाली आहे पहा! 
 
वसंुधरा : या कृष्ट्णपक्षातंला हा तारकालोप पाद्वहला म्हणजे मला नेहमीं एकि कल्पना आठवते! 
 

[आनपरी िरबार ॰] 
 

नाित ना गगनातं। नाथा । तारािंी बरसात ॥ धु्र ॰ ॥ 
आद्वणत होती । माद्वणक मोतीं । वरतुद्वन राजस रात ॥ ॥ १ ॥ 
नाव उलटली । भाव हरपली । िंिेरी िद्वरयातं ॥ २ ॥ 
ती ही । वरिी । िेवार्रिी िौलत लोक पहात ॥ ३ ॥ 

 
भूपाल : सृद्वष्टसौंियाकिे केव्हाहंी पाद्वहलें  तरी िेवार्रच्या िौलतीिी खैरात त्याच्या उिारपणािी ग्वाही िेत 
असते! आजिी आपली पद्वरस्स्थती म्हणजे संसारसुखािी सीमाि वाटते! 
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वसंुधरा : ितुथीच्या झकद्वित् अपु्या िदं्रािें हें िािंणें िहंूकिे पसरून, भरयौवनािा पद्वहला प्रहर 
उलटल्यामुळें  अंमळ मंिावलेल्या पे्रमाच्या प्रशातं प्रभेप्रमाणें शोभत आहे! पूणदु्ववकि पुष्ट्पािंी सुगंधवृद्वष्ट त्यातं 
एकजीवानें द्वमसळल्यामुळें  अपत्यवत्सल हृियाच्या प्रौढपे्रमातं समाधानवृत्तीिी भर पिल्यािी साक्ष पटत 
आहे; िािंण्याच्या भरातं िंािािुंिाखंालीं ििून बसलेल्या या द्वफकट सावंल्यासुद्धां, सुखकालच्या 
संभाषणातंल्या गतिुःखाचं्या आठवणींप्रमाणें आनंित िेत आहेत; शातंस्वरूप वृक्षलतावंरून सृष्टीच्या 
वायुमय जीवनलहरी अगिीं नाजूक जोरानें वाहून नुसत्या कोंवळ्या अंकुरानंाि नािवीत असल्यामुळें , 
द्वनजस्या बाळाला िंोंप लागली कीं नाहीं हें पाहण्यासाठीं आईनें पावलािी िाहूल न होऊं िेता ं त्याच्या 
जवळ जावें, ममतेच्या मोहानें द्वखळलेल्या नजरेनें त्याला द्वनरखीत राहावें उष्ट्ण द्वनश्वासाच्या स्पशानें त्यािी 
िंोंपमोि होऊं नये म्हणून जीवनद्वक्रयाही जपून करावी, आद्वण त्या मंिद्वनश्वासाच्या न कळण्याजोग्या 
लहरींनीं, त्या द्विमुकल्याच्या तोंिावर रुळणारा एखाििुसरा कें सि भरुभरुत राहावा अशा मनोहर प्रसंगािें 
द्वित्र िोळ्यासंमोर सारखें तरळत आहे! 
 
भूपाल : या शोभेपेक्षा,ं द्वतनें प्रसन्न िंालेल्या तुझ्या मनःसौंियानेंि मला द्ववशषे आल्हाि होत आहे! हृियिेद्वव, 
या सुखोपभोगाच्या साक्षात्कारामुळें  असें खात्रीनें वाटतें, कीं कद्ववकल्पना स्वगाच्या द्वनमाणातं िुकली 
नसली तरी अद्वभलाषातं मात्र खास िकली आहे! अशा ं स्स्थतींत भलूोकािा स्वगाशीं द्ववद्वनमय करायला 
कोण प्रवृत्त होईल? आपल्या प्रतीिा साक्षीिार समोर खेळत आहे; तुझ्या मुखसौंियािा अधरावर स्फुरणारा 
अमृतद्वनस्यंि संतुष्ट नेत्रािंा उन्माि वाढवीत आहे. या कारंज्याच्या शीतस्पश ु तुषारानंीं गारठल्यामुळें  या 
वयातंलीं अंगािंीं द्वशद्वथल संद्वधबधंनें संकोि पावनू, आमच्या तृप्त आझलगनातंही पद्वहल्या आतुरतेिी उत्कट 
दृढता उत्पन्न होत आहे; िेहस्स्थतीच्या एकतानतेनें मनही बालिपल वृत्तींत तरंगत आहे; पुन्हा ंलाभलेल्या 
या अििपणाच्या आनंिी भरातं, माझ्याकिून नकळत िंालेल्या एखाद्या द्ववभ्रमप्रमािाबद्दल तुिंी 
पद्वरियप्रगल्भतेमुळेंि सलज्ज िंालेली स्स्मतदृद्वष्ट अपराधी मनाच्या ओशाळलेल्या शोधक वृत्तीला मात्र 
द्विसण्याइतक्या सू्म भ्रभूगंानें मािंा द्वनषेध करीत आहे; त्या त्या द्ववलासाचं्या प्रथम प्रसंगािंीं स्मृद्वतद्वित्रें 
पाहण्यासाठीं िोर्ेंही क्षणैक िोळे द्वमटून रे्त आहों. लािके, ते िोळे उर्िून आता ंउद्यांच्या स्वगदु्वित्राकिे 
पाहा! नंिनवनातं माझ्या एकाि अंजलीनें अमृतपान करून, अमर कायेनें आपण आजच्या प्रसंगाबद्दल 
आठवणीनें बोलत असतानंा, या सुखासाठीं स्वगांतूनही खालीं यावेंसें वाटणार नाहीं का? द्विव्य पाद्वरजातािें 
एखािें फूल अंगावर पिून आपला प्रणयसमाद्वध मोितािं आपल्याला या द्विमुकल्या द्वनद्वशगंधािी ताबितोब 
आठवण होईल. तें पहा, आपल्या िीनाराच्या जन्मद्विवशीं लावलेल्या द्वनद्वशगंधाच्या रोपािें तें पद्वहलें  फूल 
आता ंपुरतेपणीं उमललें  आहे! थाबं, आजच्या भाग्यप्रसंगािी स्मृद्वत स्वगांत त्याशीं सलंग्न होण्यासाठीं त्या 
फुलानें– 
 

[उठून जाऊं लागतो.] 
 
वसंुधरा : (त्यािा हात धरून) नाथ, द्वतथूनि त्यािी शोभा द्विसत नाहीं का? कौतुक करण्यासाठींसुद्धा ं
कोणीं िीनाराला माझ्या मािंीवरून उिलून रे्तला तरी मला मनापासून राग येतो! वस्तुनाशावािंून द्वतच्या 
सौंियािा उपभोग मनुष्ट्यबुद्धीला का ंबरें रे्ता ंयेऊं नये?  
 

[द्वनहाले मानद्वह ॰] 
 

द्ववनाश का ंसह गामीि सिा भोगसुखाला ॥ धु्र ॰ ॥ 
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सुवास वाहत राही । नाश तिा पुष्ट्पािा ।  
द्वविार हा कद्वर आनंिकाझल द्वखन्न मनाला ॥ १ ॥ 

 
भूपाल : हें द्वनद्वशगंध पुष्ट्प, आपल्या जन्मकालानें िीनाराशीं आद्वण आकारसादृश्यानें तुझ्याशीं संबधं 
असल्यामुळे मला द्विगुद्वणत द्वप्रय िंालेलें  आहे! स्त्रीजातीिी पुष्ट्पसृष्टीने गणना करावयािी िंाली तर तुिंी 
तुलना मी द्वनद्वशगंधानें करीन. त्यािा पाढंरा शुभ्र साधेपणा तुझ्या ज्ञानगंभीर गौर अंगाशीं आद्वण िरवळणारा 
नाजूक सुगंध तुझ्या कोमल पे्रमपूराशीं सदृश आहे! (त्या फुलािा िोर्ेंही वास रे्तात.) याच्या मनमुराि 
वासानें हृिय उिबंळून आलें  आद्वण बुद्वद्ध धंुिकारल्यासारखी िंाली म्हणजे गोि भ्रमातं मला वाटायला 
लागतें, कीं तुझ्या जन्मद्विवशीं उमलावयािीं द्वनद्वशगंधािीं फुलें  द्वनमाण करून नंतर त्याि हातानें द्ववधात्यानें 
तुझ्या धवलगंभीर मूतीिी मूस ओतली असावी! 
 
वसंुधरा : आपण फुलािंा वास रे्त आहों आद्वण आपला द्विमुकला आकाशंातंल्या ताराकंिे टक लावनू पाहत 
आहे! 
 
भूपाल : नुकतेंि िेवाजवळून आलेल्या द्वनष्ट्पाप बालकािे स्वभावतःि वरतीं पाहणारे िोळे आल्या र्रच्या 
ओळखीनें ताराकंिे पाहतात. पुढें परृ्थवीवर रमलेल्या तरुणािंी दृद्वष्ट समातंर असलेल्या पुष्ट्पाशंीं प्रणयालाप 
कद्वरते, आद्वण वाकंलेल्या वृद्धािंी दृद्वष्ट पातकाच्या पद्वरियानें ओशाळून खालीं िगिाकिे वळते; याप्रमाणें 
मनुष्ट्याच्या जन्म, जीद्ववत, आद्वण मरण या तीन अवस्थािंीं तारा, पुष्ट्प, आद्वण पाषाण हीं तीन जिस्वरूप 
द्वनिशनुेंि आहेत! 
 
वसंुधरा : या एवढ्याशा मुलाला ताराकंिे पाहून काय वाटत असेल बरें?  
 
भूपाल : ताराचं्या अजे्ञय अंतरामुळें  त्याचं्याकिे पाहतानंा मुलातं आद्वण मोठ्या मनुष्ट्यातं द्ववशषे भेि असत 
नाहीं; िोरे्ही सारख्याि प्रमाणानें भाबंावनू जातात! हीं नक्षत्रें म्हणजे आकाशाच्या उर्ड्या माळावर 
तत्त्वज्ञानािीं बीजेंि परमेश्वरानें पेरून ठेद्ववलीं आहेत. मानवजातीच्या आद्विद्वपतरानंा पद्वहल्या अमावास्येच्या 
रात्रीं, या द्विमुकल्या द्वटकल्यानंीं तेजस्वी आधार द्विला असेल! याचं्याि प्रकाशामुळें  पद्वहल्या द्वविारशील 
पुरुषाच्या कल्पनेला ऐद्वहकाला सोिून अपरोक्षाच्या अंधुक प्रिेशांत पाऊल टाकण्यािा धीर आला असेल! 
काळ्या अंधाराच्या पोटीं यानंा िमकतानंा पाद्वहलें  म्हणजे माझ्या मनातं भीतीच्या भावना उत्पन्न होतात 
आद्वण िदं्वद्रकेच्या रसातं तारामंागून तारा द्ववरर्ळतानंा पाहून मनाला खेि वाटतो; काय असेल तें असो, 
िािंण्याच्या द्वफकट तेजानें माझ्या मनांत करुणद्वखन्न कल्पनािंें काहूर जमायला लागतें! 
 
वसंुधरा : वस्तुमात्रािा पद्वहल्यािंा हृियावर दृढ संस्कार होतो त्या काळीं जी मनोवृद्वत्त प्रबळ असते द्वतिीि 
्ाया पुढें त्या त्या वस्तूशीं आजन्म संलग्न होऊन बसते! आपल्या वद्विलाचं्या अंतःकाळीं आकाशातं 
पसरलेल्या संध्यारागाशीं त्याचं्या मरणनष्ट रक्तािी माझ्या कल्पनेनें कायमिी द्वमळणी करून ठेद्ववली आहे. 
संध्यारागातंील सूयािी शवेटिी प्रभा आपल्या वद्विलाचं्या अंद्वतम आशीवािातंील ियेप्रमाणें मला नेहमीं 
करुणद्वमद्वश्रत वाटते. 
 
भूपाल : अंतद्वरक्षातंील कोणतीही वस्तु मनुष्ट्यबुद्धीला कंुद्वठत केल्यावािंून रहात नाहीं. 
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[वैभवें नटल्या ॰] 
 

गौरवा प्रसरी प्रभचू्या भव्य पट हा नभािा । जीवकोद्वट प्रिंुर 
भ ूकद्वर कंुद्वठता तेझव वािा ॥ धु्र ॰ ॥ भ्रमद्वत अवकाशातं अणु 
हे अल्यस्वरूपें ॥ पवन त्यातुंद्वन शीघ्र द्वफरता ंनाि िाले 
तयािा ॥ १ ॥ द्ववस्मयाकुल मनुजमद्वतला तिा भास होई ॥ 
हंुकृद्वतध्वद्वन कोशवासी द्ववश्व कद्वर हाि सािा ॥ २ ॥ 

 
प्रद्वतरात्रीं काळाच्या अजस्त्र कारखान्यातं संध्या आद्वण उषा याचं्या जद्वरपिरानें िंळकणा्या अंबरपटाच्या 
बुटे्टिार िदं्रकळा परमेश्वर द्ववसाव्यावािंून कशाकद्वरतां बरें काढीत असेल?  
 
वसंुधरा : ज्या महासाध्वींनीं पतीच्या िेहाबरोबर अस्ग्नशय्येिी अखेरशजे रद्विली असेल त्याचं्याखेरीज हीं 
द्वनवाणीिीं लेणीं िुस्या कोणाला पिणार?  
 
भूपाल : पद्वतव्रतातंील पद्वतव्रता, परमपुरुषाच्या इच््ेप्रमाणें वागणारी प्रकृद्वतिेवीि, या अनंत वस्त्रािंी 
स्वाद्वमनी आहे. आपल्या िोर्ाचं्या कल्पनेंत द्वकती अंतर आहे पहा! मातृपिाला पोहोंिल्याबरोबर स्त्री 
प्रौढगंभीर होते असें म्हणतात तें खोटें नाहीं! माझ्या िंद्रकलेच्या कल्पनेनें तुझ्या िोळ्यासंमोर सतीिें उिात्त 
कल्पनाद्वित्र द्विसूं लागलें ; आद्वण त्याि वेळीं, वस्त्राचं्या उिेखावरून मला द्वनराळाि द्वविार आठवत आहे. 
त्या पलीकिच्या िोंगरावर पाढं्या ढगाच्या पातळ पट्टट्याशीं िदं्रािीं द्वकरणें खेळतानंा पाहून आपल्या 
हलक्या हातानंीं िदं्रमा भिेूवीच्या स्तनावरील हें सू्म धवल वस्त्र बाजूला सरकवीत आहे असें मला वाटलें . 
या द्ववशाला वस्तंूच्या अनंत संसाराकिे ल्य द्विलें  म्हणजे त्याचं्या उिरातं वावरणा्या आम्हा ंक्षुद्र प्राण्यािंें 
जीवन, आमच्या हृियातं भावमात्रानें तरंगणा्या द्वविाराचं्या हालिालींइतकें ि अमूतु आकारािें भासंू 
लागतें. संसारािी ही क्षणभगुंरता समाधानकाळींसुद्धां कष्टिाद्वयनी होते. सुखाच्या प्राप्तीनें इच््ेिी तुस्प्त 
होते पण त्या सुखाच्या अक्षयतेसाठीं पुन्हा ंनवी इच््ा भद्ववष्ट्यत्कालाकिे केद्ववलवाण्या आशनेें पाहंू लागते. 
तृप्तीला इच््ेच्या उत्तरद्वक्रयेिें अमंगल रूप द्वमळतें! एका इच््ेच्या मरणातूंन िुसरीिें जनन होऊन त्यािंी 
परंपरा आजन्म िालू राहते! म्हणून, वधं्या तृप्तीच्या द्वनराश सुखासाठी–द्वनःश्रेयसासाठीं आमच्या अगाध 
ज्ञानसागरािंी, जीवात्म्याच्या जाणीववेािंून परमात्मस्वरूपातं द्ववलय करून टाकण्यािी कल्पना साध्य 
नसली झकवा सत्यही नसली तरी कल्पना—शक्य मात्र वाटते! 
 
वसंुधरा : प्रीतीनें िोन द्वभन्न जीवािंा एकमय जीव िंालेला पाहून, भक्तीच्याही उत्कषािी ही सीमा, सत्य–
आणखी साध्य तरी का ंवाटंू नये?  
 
भूपाल : बुद्धीला प्रीतीिें प्रत्यंतर पटतें, तशी ईश्वरप्रत्यक्षािी प्रिीद्वत द्वमळत नाहीं म्हणून! वाढत्या 
द्वविाराच्या हातर्ाईंत, द्वनिुय बुद्वद्धवािाच्या आर्ातानंीं पे्रमळ श्रदे्धच्या हृियािीं शतशः शकलें  होतात! 
अजे्ञयाच्या भव्य महािाराशीं आथिणारी कल्पना, हताश वृत्तीनें कपाळमोक्ष करून घ्यावयालाही तयार 
होते. एकएकिा ं द्वजज्ञासाबुद्वद्ध इतक्या आतुर तीव्रतेनें बळावते, कीं मला आत्महत्या करण्यािी अनावर 
प्रवृद्वत्त होते! ज्ञानपूतीद्ववरद्वहत जीवन जि वाटून मरणाबद्दल अद्वनवार उत्कंठा वाटते! 
 
वसंुधरा : अगबाई, काय हें भलतेंि बोलणें? सुखद्वविारातूंन काय अभद्र द्वविार द्वनर्ाले हे?  
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भूपाल : िेतनापूण ुजीवनािें उिात्त मरणातं पयुवसान होतें त्याप्रमाणें सुखद्वविारािंा शवेटही करुणद्वनराश 
द्ववषािातं िंाल्यास तें सरळि आहे. 
 
वसंुधरा : आपल्याला असे द्वविार मी मुळींि करंू द्यायिी नाहीं; आपल्या िीनारािी शपथ आहे, आपल्या 
जीद्ववतावर आपल्यापेक्षा ंमािंा हक्क अद्वधक आहेना?  
 
भूपाल : ज्या नाजूक बंधानें तंू मला बाधंूं पाहतेस त्यानेंि मी उलट धमुबंधनातूंन मोकळा होत आहें! 
पुत्ररूपानें पुन्हा ं अवतरतािं, द्वपतरापं्रमाणें पत्नीच्याही ऋणातूंन मनुष्ट्यािी मुक्तता होते! िीनाराच्या 
जीवावर माझ्या जीवािा नाश करायला मला पुरी मोकळीक नाहीं का? द्वशवाय, मरणाबद्दलच्या माझ्या 
आवित्या कल्पनेंत माझ्या अधांगीला मीं वगळलेली नाहीं! गूढाशीं िंगिून थकलेल्या कल्पनेला वा्यावर 
मोकळीं सोितािं, मरणाच्या एका कल्पनाद्वित्राकिे मी नेहमीं आशाळभतूपणानें पाहंू लागतों! पहा तें द्वित्र! 
संध्याकाळ नुक्ताि अतीत िंालेला आहे; एखाद्या खािीच्या काळ्याभोर पाणभईुंत, ितुिुशीच्या िदं्राच्या 
द्वकरणािंा वावभर रंुिीिा पट्टा तरंगत आहे; अज्ञानजन्य द्ववषािािी शवेटिी साक्ष पटद्ववण्यासाठीं, िदं्राच्या 
जरा कलत्या बाजूस, एकि काळसर ढगािा तुकिा हलत्या नजरेसमोर िुंलत आहे! आशपेेक्षाहंी मनोहर 
िािंणें, मोित्या लाटावंर नाित आहे. आम्ही िोरे् एकाि लहानशा होिींत जवळजवळ बसलों आहों; 
मानवी प्रयत्नावािंून, नुसत्या वा्याच्या स्वच््ंि हेलकाव्यानें आमिी होिी त्या िदं्रमागावरून जात आहे; 
िुतफा लहान टेंकड्याचं्या ओळींवर पसरलेल्या द्वहरव्या रानवटी, आंतल्या काळोखानें आद्वण भोंवतालच्या 
िािंण्यानें अस्पष्ट द्विसताहेत; तुझ्या अधरामृतानें पावन िंालेल्या द्राक्षासवाच्या एकाि पेल्यातंला अवशषे 
द्वपऊन— 
 
वसंुधरा : द्राक्षासव? म्हणजे मद्य द्वपऊन? — 
 
भूपाल : ऐद्वहक मोहकतेला भलूुन मनाला जगाशीं द्विकटवणारी जाणीव द्ववसरण्यासाठीं द्राक्षासवािा र्ोट 
रे्तलाि पाद्वहजे! महाकवीच्या यक्षाच्या द्विव्य हातािा माझ्या मद्याच्या पेल्याला आधार आहे! असल्या 
उन्मािाखेरीज जगािा जाणीवपणानें द्वनरोप घ्यायला धीर होणार नाहीं! त्या द्वनशचे्या गोि धंुिींत, हृिय 
उसळत्या रक्ताच्या खळखळाटातं बुद्धीला बुिवीत असल्यामुळें, द्वतिी बिबि होिीच्या िोहों बाजूस 
मोित्या लाटावंर िाललेल्या जलतरंगाचं्या ममुरध्वनीप्रमाणें मधुर वाटत आहे; झकद्वित् बेसावधपणानें मािंा 
हात गळ्यातं पितानंा तुिंा पिर जरासा अस्ताव्यस्त िंालेला आहे; पिर तेवढासा सरकल्यािी सुद्धा ंतुला 
अंधुक जाणीव आहे, पण बािशाही कैफाच्या अंमली आळसामुळें  तो सावंरून रे्ण्याइतकी तत्परता नाहीं; 
िोळ्याचं्या पिद्यावर गारवा वाढत जाऊन नकळत पापणीला पापणी लागत आहे! अशा स्स्थतींत 
सागरसगंमाच्या सीमारेषेजवळ आपली नौका िळमळत आहे! आद्वण ही साधी गोष्ट सागंण्यासाठींसुद्धा ंमी 
नािानें तुझ्या कानाजवळ तोंि आणीत आहें; मुखस्पशाच्या उष्ट्ण िेतनेनें तुझ्या िेहावर रोमािं थरारून तंू 
आपला केशपाश मािंें तोंि िुकद्ववण्यासाठीं आपल्या गालावर ठेद्ववला आहेस, त्याच्या द्वभरद्वभरत्या रुळतीनें, 
माझ्या सवांगाला नखद्वशखान्त गोि द्विंणद्विंण्या मद्वहरून टाकीत आहेत; अखेरच्या हालिालीनें मीं आपलें  
ओंठ तुझ्या ओठाशंीं आद्वणले आहेत; आपल्या शवेटच्या िुबंनाच्या मुहूतावर, सागर निीमुखािें पद्वहलें  िुबंन 
रे्त आहे; आद्वण त्या प्रणयतंद्रींत आम्ही िोळे द्वमटून रे्त असता,ं समुद्राच्या लाटेच्या ओंठािी मोठी मुरि 
पिून आमिी होिी द्वतच्या पोटीं गिप होऊन जावी. थंि पाण्याच्या स्नानानें बुद्धीिे कण एकामागून एक 
सावध होत असतानंा, शरीरािे अणु भराभर द्ववरत जाव!े त्या वळेीं होिी अथागं सागराच्या तळाशीं 
जाण्यापूवीच्या आम्ही अजे्ञयाच्या मुळाशीं जाऊन पोहोंिू ंआद्वण मरणाच्या मोलानें द्वमळद्ववलेल्या पूण ुज्ञानातं 
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रंगून जाऊं! वसंुधरें, यापेक्षा ं मोहक मरण िुस्या कोणत्याही स्स्थतींत द्वमळेल का? द्वनिान मला मरण 
यायिेंि असेल–(झपगळा ओरितो.) 

 
वसंुधरा : इिाद्वपिा टळो आद्वण अमंगळ पळो! मर्ापंासून र्ाबरल्यासारखें होऊन माझ्या तोंिावर कृष्ट्णनाम 
र्ोटाळत होतें; या पलीकिच्या िंािावर झपगळ्यािंी नेहमीं द्वकलद्वबल िाललेली असते! आपण आता ंअसें 
काहंीं विेेंवाकंिें बोलंू नये. माणसानें आपलें  कसें शुभ बोलत असावें! वळेेवळेेिा गुण वगेळाि असतो हो! 
 
भूपाल : इतकावळेिें पादं्वित्य मावळलें  वाटतें? तुझ्या स्त्रीस्वभावानें अखेर वेळ साधलीि! 
 
वसंुधरा : असेंि म्हणून कसें िालेल? काळवळेेिे आद्वण शकुनािे पिताळे थोिे का पटतात?  
 
भूपाल : नुसत्या शुभ बोलण्यानें–नामोच्चारानें–इस्च््त िैवर्टना कद्वरता ं येण्यासारखी असती तर 
कल्पवृक्षाच्या कल्पनेंत अलौद्वकक असें काहंींि राद्वहलें  नसतें! प्याचं्या शबिानंीं सूद्वित संकटें तशाि 
पोपटपिंीनें पळतात, यािें कारण त्या संकटािंा अभाव हेंि होय! िेवाभोंवतीं फे्या र्ातल्यानें िैवाच्या 
फे्यातूंन सुटका कशी होणार? भद्ववष्ट्यािें अज्ञान हेंि सृष्टीच्या संसारािें सावुद्वत्रक सूत्र आहे! मागें गेला तो 
भतूकाळ, अशी उरफाटी व्याख्या करून मागून येणा्या भद्ववष्ट्यत्कालाला पाहण्यासाठीं आपण पुढें दृद्वष्ट 
लावनू बसतों; पण भद्ववष्ट्यत्काल पाहता ंयेऊं नये म्हणून परमेश्वरानें मनुष्ट्याच्या पाठीला िोळे द्विले नाहींत. 
भाद्वव संसाररिना करण्यािे द्ववधात्यािे हक्क आपल्याकिे रे्ऊन, आम्ही सद्विच््ेनें आद्वण भाबड्या आशनेें 
जेव्हा ंशक्यतेच्या भसुभशुीत वाळूवर मनािे मनोरे उभारंू लागतों तेव्हा ंकाळपुरुष आमच्या पाठीमागें उभा 
राहून द्वनिुय द्ववनोिानें हंसत असतो! काळ मृिु हृियािा गालीिा तुिवीत येत नसता तर आम्हालंा त्याच्या 
पावलािंी िाहूल लागली असती! हृियातंलें  कल्पनागीत ऐकण्यासाठीं कान अंतमुुख िंाल्यामुळे त्याच्या 
हंसण्यािा भेसूर आवाज आम्हालंा ऐकंू येत नाहीं! काळािे हे हजारों िोळे कोणत्या अथानें लुकलुकत 
असतात हें आम्हालंा कळेल तर द्वकतीतरी द्वनराशा आधींि टळतील! आमच्या भाद्वव संकटाचं्या द्वविारानेंि 
तर काळ असे िोळे द्वमिकावीत नसेल ना? ता्याचं्या या िमकीिा अथु काय बरें असावा?  
 
वसंुधरा : अनंत अंतरावंरील तारकािंी तरल दृद्वष्ट तर िूरि राद्वहली, पण हाताशजेारीं उभा राद्वहलेल्या 
वृिंावनाचं्या नजरेिी िमक काय अथािी आहे ती तरी आपल्या भोळ्या मनाला कुठें कळते आहे?  
 
भूपाल : इतक्या वषांच्या सहवासानंतरसुद्धा ंवृिंावनाबद्दल तुला शकंा यावी हें तारकाचं्या दृष्टीपेक्षाहंी अद्वधक 
गूढ आहे. तुझ्या लहानपणापासून तंू त्याला पहात आहेस, पण त्यािें वतुन कधीं वावगें द्विसलें  आहे का? 
नावंाजण्याजोग्या गोष्टींना नावंें ठेवल्याखेरीज त्याच्या झनिकानंा गत्यंतर नाहीं! 
 
वसंुधरा : मी त्यािंी झनिा कशाला करंू? त्यािें गुण कुणालाही द्विसण्यासारखे आहेत. पण काय असेल तें 
असो; जुनाट द्वकल्ल्याच्या िारातं उभे राहणा्याला, वरच्या िौकटींतल्या एखाद्या द्वनखळलेल्या िगिािी 
भीद्वत िोक्यावर सारखी अधातं्रीं हेलकावत राहते; वृिंावनाकंिे पाहतानंा मािंी स्स्थद्वत अशीि होत असते! 
कधीं कधीं िीनाराला रे्तानंा त्याचं्या तोंिावर इतकी व्यवहारिक्ष सावधद्वगरी द्विसून येते, कीं त्याचं्या त्या 
खेळवण्यातं कौतुकािी ्ायासुद्धा ंभासत नाहीं! अशा वळेीं त्याचं्या िोळ्याशंीं िोळा द्वभिद्ववला म्हणजे ते 
इतक्या तीव्र दृष्टीनें पाहंू लागतात, कीं त्याचं्या िोळ्यािंीं द्वकरणें खालीं पाद्वहलें  तरी सवांगाला सुईसारखीं 
टोंितात आद्वण वर पाद्वहल्यावािंून त्याचं्या िेह्यावरिा कपटी सावधपणा द्विसूं लागतो. 
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भूपाल : त्या द्वबिा्या एकद्वनष्ठ सेवकाला–अकृद्वत्रम द्वमत्राला–माझ्या द्वनव्याज बधूंला तुझ्याकिून मोठें 
योग्यि बद्वक्षस द्वमळत आहे म्हणायिें! वसू, हा तुिंा िुराग्रह िूर होऊन कधींतरीं तुला आपल्या 
संशयवृत्तीमुळे ओशाळल्यासारखें होईल! अहाहा, तो पहा केवढा मोठा तारा खळकन् तुटून– 
 

[वसंुधरा भपूालािे िोळे िंाकंते व स्वतःिे िोळे द्वमटून रे्ते.] 
 
वसंुधरा : तारा पितानंा त्याकिें पाहंू नये म्हणतात; पाहणारािें आयुष्ट्य कमी होतें! माझ्या उरातं, का ं
कुणास ठाऊक, एकाएकींि धिकी भरली आहे! 
 

[भपूाल व वसुंधरा िोळे उर्ितात. वृिंावन येतो.] 
 
भूपाल : विेी आहेस िंालें ! कोण वृिंावन? वः! वळेेवर आलास! वसंुधरें, या उल्कापातातूंनि हा मािंा प्राण 
रे्ण्यासाठीं खालीं आला आहे असें सादं्वगतलें  तर तेंसुद्धा ंतुला खरें वाटेल! 
 
वृंदावन : तूतु प्रश्न तुझ्या प्राणािंा नसून युवराजाचं्या प्राणािंा आहे! एकातंािी अमयािा केल्याबद्दल मला 
क्षमा कर! या र्टकेला युवराज प्राणसंकटातं आहेत! 
 
भूपाल : काय म्हणतोस?  
 
वृंदावन : माझ्या शबिािंी पुनरुस्क्त करण्यालाही अवकाश नाहीं. आपण एकिम गेलों नाहीं तर युवराज 
एका अकस्ल्पत कारस्थानाला बळी पितील! 
 
भूपाल : हें कारस्थान बहुतकरून इंद्रनाथानेंि आरंद्वभलेलें  असावें! 
 
वृंदावन : त्या कारस्थानाच्या आरंभापेक्षा, शवेट करण्यासाठीं मी र्ाई करीत आहें! 
 
भूपाल : िल, िल मग लौकर! 
 

[भपूाल व वृिंावन जाऊं लागतात.] 
 
वसंुधरा : नाथ, मी या सवु गोष्टींनीं इतकी ायाली आहे कीं– 
 
भूपाल : आपला द्विमुकला द्वशपाई तुिंें संरक्षण करील. 
 

[जातात.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ : राजमंद्विर.कंकण प्रवशे कद्वरतो.] 
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कंकर् : वळेातं वळे काढून त्या िोन्ही धड्यािंी उजळणी केली पाद्वहजे. एक वृिंावनानंीं सादं्वगतलेलें  
महराजाजंवळिें रिगाणें आद्वण िुसरा झकद्वकणीला ऐकद्ववण्यासाठीं त्या पदं्वितानें पढद्ववलेला पे्रमपाठ! िोन्ही 
वळेीं गुिरे् मोिायिे आहेत; पद्ववते्र मात्र जरा द्वनराळे आहेत! हं, हा महाराजापंुढें. िोन्ही गुिरे् मोिून, हे 
प्राणेश्वरी का हे प्राणिात्या? या िोन्ही प्रकारातंल्या सारखेपणामुळें  थोिा र्ोटाळा होणारसें द्विसतें! हे 
प्राणेश्वरी, हा झकद्वकणािा द्वकताब द्विसतो, आद्वण महाराज, हे प्राणिात्या! –पुन्हा ं म्हणावें एकिा! िोन्ही 
गुिरे् मोिून आद्वण िोन्ही हात जोिून, हे प्राणेश्वरी झकवा हे प्राणिात्या, माझ्या र्ोर पे्रमामुळें  माझ्या 
तोंिातूंन शबिही द्वनर्त नाहीं! या अपराधानें मी रातं्रद्विवस द्ववरहव्याकुल होऊन आपली करुणा भाद्वकतों! 
पुन्हा ं असें अर्ोर पे्रम केलें  तर, राजाद्वधराज, मला आपल्या हृियमंद्विरातं स्थळ िे! ्े; काहंीं इकििी 
मंिळी द्वतकिे रु्सल्यासारखी द्विसते! हृियमंद्विर वगैरे झकद्वकणीिे व्हािी! पे्रमपाठि म्हणून पहावा बरें! 
एक गुिर्ा मोिून, एक हात ्ातीला लावनू, िुसरा समोर नािवनू, हे प्राणेश्वरी झकवा हे प्राणिात्या, पैकीं 
कोणी तरी! ्ट्! हें जमेलसें द्विसत नाहीं! द्वजवािा करावा धिा आद्वण वळेेवर सुिेल तें द्यावें ििपून! प्रसंग 
झहमत िेतोि आहे मिाला! 
 

[जातो.] 
 
प्रवेश चवथा 
 
[स्थळ : युवराजािंें शयनमंद्विर. युवराजाच्या पलंगामागें मच््रिाणीच्या आि राजा उभा आहे; एका बाजूनें 

भपूाल तलवार उपसून प्रवेश कद्वरतो.] 
 
भूपाल : (स्वगत) वृिावंनािा शोध तंतोतंत खरा आहे! मच््रिाणीच्या आि अस्पष्ट मनुष्ट्याकृद्वत द्विसत 
आहे ती मारेक्याखेरीज कोणािी असणार? इतक्या िुरून पुढें होऊन भागणार नाहीं! हा मारेकरी 
किाद्वित् स्वतः इंद्रनाथि असला तर द्वजवावर उिार होऊन तो आधीं युवराजावर वार करील! 
पलीकिच्या बाजूने पलंगाखालीं द्वशरून एकिम त्यावर वार करावा! 
 
[जातो व शवेटच्या पिद्यातूंन द्वनरू्न सरपटत पलंगाखालीं द्वशरतो; नंतर बाहेर येऊन एकिम युवराजाच्या 

अंगावरून तलवार पलंगामागील आकृतीवर उगारतो.] 
 
राजा : थाबं! िािंाळा! एकिम थाबं! 
 

[युवराज जागा होतो.] 
 
युवराज : कोण भपूाल? मंिलेश्वर 
 

[उठून त्याला मुजरा करंू लागतो.] 
 
भूपाल : कोण प्रत्यक्ष महाराज?  
 

[राजा पुढें होतो व वृंिावन प्रवशे कद्वरतो.] 
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वृंदावन : कंकणाला मीं बाहेरि थोपवनू ठेद्ववला आहे! आद्वण आज्ञा असेल तर त्याला समोर आणतों. 
 
राजा : त्यािी काहंीं जरूर नाहीं! भपूालािी कृद्वत इतकी उर्ि स्वरूपािी आहे, कीं त्याच्या अपराधासाठीं 
कोणाच्या साक्षीिी आवश्यकताि नाहीं! 
 
भूपाल : मािंा अपराध? वृिंावन! हा काय प्रकार आहे?  
 
वृंदावन : द्वमत्रप्रीतीपेक्षां, स्वाथापेक्षाहंी राजभक्तीि अद्वधक द्वप्रय वाटल्यामुळें, मीं महाराजाचं्या पायाजंवळ 
आपलें  सारें कारस्थान सागंून टाद्वकलें  आहे. 
 
भूपाल : कसलें  कारस्थान? वृिंावन, हा काय अथािा अनथु होत आहे?  
 
राजा : अनथु होत नाहीं; व्हायिा मात्र टळला! तुझ्या भयंकर कारस्थानािी माद्वहती आम्हा ं सवांनाि 
िंालेली आहे! तुझ्यासारख्या अर्ोर, द्ववश्वास र्ातकी राक्षसापेक्षा,ं इंद्रनाथािें उर्िें वैर द्वकतीतरी 
उिारपणािें वाटतें! माझ्या लािक्या बाळािा र्ात करून राजपि द्वमळद्ववण्यािी इच््ा! त्याच्या जन्मानें 
िंालेली हाद्वन त्याच्या मरणानें भरून काढायिी कल्पना! भपूाल, तुम्हा ं सामान्य लोकािंीं वस्त्रें अंगावर 
बेततात, पण राजवस्त्रें कधीं कधीं द्वजवावर बेततात हें तुझ्या एका क्षणातं प्रत्ययाला येईल! 
 
वृंदावन : [राजािे पाय धरून] महाराजाचं्या पायाजंवळ माझ्या द्वमत्रासाठीं मी ियेिी यािना करीत आहें! 
 
राजा : त्यािी गतसेवा या र्ोर अपराधामुंळें  कृद्वत्रम ठरून अद्वधकि भयंकर वाटली नसती तर द्वतच्याकिे 
पाहून तरी याच्यावर थोिी िया कद्वरता ंआली असती–आद्वण याच्यावर िया तरी काय करायिी? यािा 
अपराध इतका अमानुष आहे, कीं त्याच्या दृष्टीनें केलेली ियासुद्धा ं अत्यंत भयंकर द्वशके्षइतकी उग्रि 
असणार! 
 
वृंदावन : रागाच्या भरातं महाराजानंीं मला द्विलेलें  विन द्ववसरंू नये अशी मािंी प्राथुना आहे. 
 
भूपाल : या अकस्ल्पत प्रकारानें मािंें मस्तक इतकें  सुन्न होऊन गेलें  आहे, कीं कोणत्या शबिानंीं सत्य 
आपल्यापुढें मािंावें हेंि सुित नाहीं. 
 
राजा : अपरोक्ष र्िलेली गोष्ट सागंण्यासाठीं शबिािंी जरूर असते. प्रत्यक्ष कृद्वत समोर असल्यावर 
बोलण्यािें कारणि पित नाहीं. 
 
युवराज : महाराज, मािंा बोलण्यािा अद्वधकार नाहीं, पण मी खात्रीनें सागंतों, कीं या प्रकारातं काहंीतरीं 
िगलबाजी आहे. भपूालाचं्या सरळ हृियािी साक्ष मी िेतों; माझ्या बोलण्यावर द्ववश्वास ठेवा. 
 
राजा : आद्वण वृिंावनाच्या बोलण्यावर का ं ठेवू ंनको? भपूालाच्या कृतीिी साक्ष का ं रे्ऊं नको? हालिाल 
करण्यापूवी सापालासुद्धा ंसरळ राहता ंयेतें! 
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युवराज : वृिंावनानंींि हें द्ववष आपल्या कानातं ओतलें  असले तर आपलें  म्हणणें त्यानंाि लागू करीन. 
 
राजा : गळ्यातं गळा र्ालून द्वफरणा्या द्वमत्रािा सुखासुखीं गळा कापण्यािें वृिंावनानंा काहंींि कारण 
नव्हतें. त्यािंा परस्पराशंीं द्वनकट सहवास लक्षातं घ्या. 
 
युवराज : नुसत्या द्वनकट सहवासानें शुद्धभावािी द्वमत्रता द्वसद्ध होत नाहीं. ििंनाभोंवती सपािा कायमिा 
द्ववळखा असतो हें त्याचं्या मैत्रीिेंि लक्षण म्हणता ंयेईल का? महाराज, द्वविार करा, मािंी खात्री आहे, कीं 
हें सारें कारस्थान या वृिंावनािेंि आहे! याच्या बोलण्यावर द्ववश्वास ठेवू ंनका! 
 

[मन वरीतसे नृपराया ॰] 
 

भलुुद्वनया ंखलजनालापा । जद्वर द्विला ताप द्वनष्ट्पापा ॥ 
तद्वर द्वनरयद्वनरद्वत न िुरापा ॥ धु्र ॰ ॥ या सिपा ।  
बरु्द्वन सपा । तनु सकंपा जातकोपा ॥ नय कुजझन 
उद्वित जद्वर र्ित न तद्वर मद्वलन कद्वर सत्प्रतापा ॥ १ ॥ 

 
राजा : युवराज, आपल्या उपकारकािी नसती झनिा आद्वण आपल्या वद्विलािंा उपमिु करून तुम्ही 
बालवृत्तीिें उिंर्न करीत आहातं! 
 
भूपाल : युवराज, द्वनष्ट्कारण महाराजाचं्या रोषाला पात्र होऊं नका! िुःखािा किेलोट िंाला असताहंी 
तुमच्या या तरफिारीमुळें  मला नेहमीं समाधान वाटत जाईल. सवुसाक्षी परमेश्वराच्या खालोखाल मी 
तुम्हालंाि मान िेत जाईन. मृत्युंजयमहाराज, आपण मात्र माझ्या जीद्ववतािें िागंलें  साथुक केलें ! िेवा, 
आत्मश्लारे्च्या अपराधािी मला क्षमा कर! राजा मृत्युंजया, अरंुधतीच्या राजपिासाठी मला कपटािा 
आश्रय करण्यािें काय कारण होतें? बनशकंरीच्या द्वशकारींत, िवताळलेल्या वाद्वर्णीनें युवराजावंर 
अिानक िंिप र्ातली, त्या वळेीं त्याचं्यापुढें होऊन जंगलच्या राणीच्या तोंिातं मस्तक द्यायला तयार 
िंालों, तो माझ्या मस्तकावर तुिंा राजमुकुट बसण्यासारखा नव्हता म्हणून नाहीं? वीरावतीच्या 
रणकंिनातं पद्वहली हौस पुरद्ववण्यासाठीं आलेल्या युवराजाच्या रोखानें जेव्हा ं इंद्रनाथाच्या लोकानंीं िाल 
केली तेव्हा ं त्यानंा पाठीशीं र्ालून मीं आपल्या िेहाच्या झिधड्या करून रे्तल्या! तुिंीं जीवावर बेतणारीं 
राजवस्त्रें या िेहावर बेतािीं बसण्याजोगीं नव्हतीं एवढ्यासाठी त्यािी तशी िैना करून रे्तली का? त्या वळेीं 
तळपणारी ही तलवार आज युवराजाच्या रक्तासाठीं हपापून का बाहेर पिली आहे?  
 
राजा : नीिा, या वािाळपणानें आपल्या कृतकमावर पारं्रूण र्ालंू पाहतोस! तुिंी ती िगलबाज तलवार 
पायाखंाली मोिून द्वतिे तुकिे— 
 
भूपाल : हे शबि उच्चारणा्या िुस्या द्वजभेिे–हे शबि पुन्हा ंउिारशील तर राजा, तुझ्या द्वजभेिे सुद्धा ंतुकिे 
िंाल्यावािंून रहायिें नाहींत! एखाद्या मूखाच्या द्वजभेप्रमाणें वाटेल त्या वळेीं वळवळण्यासाठीं ही तलवार 
कधींही म्यानाबाहेर आली नाहीं! युवराज, तुमच्या आमच्या पूवुजािंी ही रणिेवता आज मी तुम्हालंा िेतों. 
यापुढें मला द्वतिी कधींि जरूर पिणार नाही! आजच्या माझ्या बिलौद्वककामुळें  मला कोणी द्ववश्वासानें 
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जवळ करणार नाहीं आद्वण कृतसेविेे हे झधिविे िंालेले पाहून मलाही पुढें कोणाजवळ सेवा करावीशी 
वाटणार नाहीं! द्वहिें नीट जतन करा. 
 

[तलवार िेतो.] 
 
युवराज : तुमिा हा शवेटिा कृपाप्रसाि मी मस्तकी धारण कद्वरतों. 
 

[ना ्ेिो गाद्वर ॰] 
 

िुिैवें हेतु िंाला तुम्हा ंद्याया ताप हा ॥ धु्र ॰ ॥ 
उपकार आजवद्वर केला । तो अकाझल द्ववलया गेला ।  
अपकारमात्रें याला । स्मरावें आता ंपहा ॥ १ ॥ 

 
राजा : इंद्रायुधा, हा अद्वधक प्रसंग होत आहे. या कृपाप्रसािानेंि तुिंें मस्तक धिावगेळें  होणार होतें. 
वृिंावन, या कृतघ्नाला इथून रे्ऊन िला; नाहींतर याच्या अमयाि शबिानंीं खवळल्यामुळें  माझ्या हातून 
तुम्हालंा द्विलेल्या विनािा भगं होईलं! याला नीट बिंोबस्तानें ठेवा! भपूाल, तळर्रातं कोंिून ठेवण्यानेंि 
तुझ्यावर मोठी िया केल्यासारखे होणार आहे. अशा द्वनराधार स्स्थतींत तंू जर बाहेर पिलास तर तुझ्या 
हाताखालच्या लोकाकंिूनि तुिंा अपमान होईल. पवुताच्या मार्थयापासून ढकललेल्या कड्यािा मातीला 
द्वमळण्यापूवीि खालच्या किेकपारींवर आिळून पार िुरािा होऊन जातो. 
 
भूपाल : मािंें वैभव मीं िुस्याला गैरवाजवी जाणद्ववलें  नसल्यामुळें  माझ्या आपत्तीिी िुस्याकिून मला 
जाणीव होईल ही भीद्वत मला मुळींि वाटत नाहीं! पण एका अथी आपण म्हणता ं त्याप्रमाणें तळर्रातंला 
अंधार मला खरोखरीि उपकारी होणार आहे; द्वजथें स्वतािंें बोट िोळ्यातं र्ातलें  तरी द्विसावयािें नाहीं 
द्वतथें िुस्यानंीं आपल्याकिे पाहून बोटें केल्यािें कुठून कळणार?  
 
राजा : वृिंावन, याच्या र्रिारािी तुम्हालंा वाटेल ती व्यवस्था करा! इतक्या कपटी आद्वण कृतघ्न 
मनुष्ट्याला फारि बिंोबस्तानें संभाळावयाल द्ववसरंू नका! युवराज, िला पुढें! 
 
युवराज : मंिलेश्वर, मी कोणत्या तोंिानें आपला द्वनरोप रे्ऊं! 
 

[वरस्लालद्वक शाब ॰] 
 

अंतद्वर खेि भरे िीनविन बोलेना । शून्य आलोक, शून्य जग,  
शून्य हृिय िोलेना ॥ शुभ िशनु िरणावें, नि आता ंम्हणुद्वन ।  
िेह हा जि जाहला शोकद्ववकल हालेना ॥ १ ॥ व्यथु जीद्ववत 
यावरी, वज्र पिेना का ंद्वशरीं । हें अपयश आद्वज या प्राक्तझन 
हत आलेना ॥ २ ॥ 

 
[भपूालाला वंिन करतो. राजा व युवराज जातात.] 
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वृंदावन : भपूाल, राजाज्ञा ऐकलीस ना? िल आता ंमाझ्याबरोबर! 
 
भूपाल : हरहर, सा्या मानवी पातकातं मी ज्या कृतघ्नतेला अत्यंत र्ोर समजत आलों, द्वतिाि आज 
माझ्यावर आरोप आला; आद्वण तोसुद्धा ं माझ्या द्वमत्राच्या कृतघ्नतेमुळेंि! परमेश्वरा, माझ्यावरिा नसता 
कलंक िूर करण्यािी मनःस्फूर्मत होईपयंत या वृिंावनाला िीर्ायुष्ट्य द्या आद्वण– 
 

[पापी िािुरवा ॰] 
 

करा करुणामया क्षमा । द्ववषमा जद्वर गमे कृद्वत हतकामा 
तद्वर सुखधामा सुपद्वरणामा ॥ धु्र ॰ ॥ क्षणद्वि हृिय भरता ं
द्ववकारीं मोिभरें तव कृद्वत न स्वीकझर । द्ववसरुद्वन तें; 
अध हें सहाया िे या शमा ॥ १ ॥ 

 
[जातात.] 

 
अंक दुसरा समाप्त 
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अंक हतसरा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ : तळर्र. भपूाल प्रद्ववष्ट.] 
 
भूपाल : (स्वगत) काय भयंकर काळोख हा! 
 

[मग जैया ंहो ॰] 
 

प्रलयािी जी हतिशा । आली ती का आता ं॥ धु्र ॰ ॥ 
रद्ववद्वकरणा ंवाटे भय याया । बरु्द्वनया ंऐशा या एकान्ता ॥ १ ॥ 

 
या तळर्राच्या कैिखान्यातं शरीराला त्यातं मयाद्विलेल्या जीवात्म्याप्रमाणेंि कोंिल्यासारखें वाटत आहे. 
द्वकती भेसूर स्तबधता ही! उबलेल्या पाकोळ्यानंीं वा्याच्या िुकून आलेल्या िुंळकीिा गारवा लागतािं पंख 
फिफिद्ववले म्हणजे माझ्या स्वगत द्वविाराचं्या हालिालींनेसुद्धा ंरागावलेली स्तबधतािा मला गप्प रहायला 
सागंत आहेशी वाटतें. कोप्याकोप्यातं कोंिाटलेल काळोख जणू ं काय एवढ्याशा जागेंत कसाबसा 
सामावण्यािा प्रयत्न करीत आहे. या िंरोक्याच्या फटींतून द्विसणारी एकि तारका काय ती तेजािी साक्ष 
िेत आहे. खरें म्हटलें  तर, जीवकोटीच्या द्वहशबेातं एक जीवाच्यावाट्यालंा एक तारा थोिी िंाली का! पण 
तीसुद्धा ं िोळे द्विमकावनू माझ्या अगद्वतक स्स्थतीिा उपहास करीत आहे! तेजस्वी बाले, िार झभतींच्या 
कोंिवाड्याबाहेर मला जाता ं येत नाहीं म्हणून का मला ं हंसत आहेस? विेे, अवाढव्य आकाशाच्या 
मिैानातंही तुला तरी आंखलेल्या रेषामात्र मागापासून जरासें इकिे द्वतकिे सरकता ं येतें आहे का! मग 
हसायंिें कारण कुठें उरलें ! टीिभर जागेंत कोंबलेला भपूाल काय आद्वण अनंत अंतराळातं द्वखळलेली 
तारका काय–पूवुसंद्वितानें िोर्ानंाही सारखेंि जखिून ठेद्ववलेलें  आहे! 
 

[आज अंजन द्वियो ॰] 
 

भारसंिय महा द्वनयद्वम ििंलपिा ॥ जातमात्रास या  
कमुबंधापिा ॥ धु्र ॰ ॥ शकटभर जि यथा महोक्षद्वह 
वाहता ं॥ सुटत ना कष्टता ं। िक्रपद्धद्वत किा ॥ १ ॥ पूवुकृत 
संद्विता । जीव हा ओद्वढता ं॥ द्वनयद्वतरेखादं्वकता । मात्र  
गद्वत तापिा ॥ २ ॥ 

 
अरेरे, माझ्या कमुगतीिा रोख कोणीकिे आहे हें मला कळेल का? िोळे फािून या काळोखाकिे 
कल्पातंापयंत पहात बसलें  तरी भद्ववष्ट्यत्कालािीं पुसट सुद्धा ं पावलें  द्विसण्यािा संभव नाहीं. बुद्धीिे बधं 
तोिून जीवापासून सोिद्ववलेल्या नुसत्या द्ववलग िोळ्यानंीं असेंि पहात बसणें भाग आहे.  

[वृिंावन प्रवशे कद्वरतो.] 
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वृंदावन : (स्वगत) पापाबरोबर द्वभते्रपणाही वाढत जातो! तळर्रातंल्या अंधुक उजेिातंसुद्धा ं भपूालाला 
तोंि िाखवायिी शरम वाटल्यामुळें  ही संध्याकाळिी वळे साधावी लागली! त्याच्या द्वनिोष हृियािा 
तळतळाट कल्पनेनें आठवला म्हणजे मािंी राक्षसी इच््ा शबिानंीं त्याच्यापुढें उभी रहावयाला धजत नाहीं; 
आद्वण त्याला सादं्वगतल्याखेरीज तर इलाज नाहीं! िीनारािा र्ात करण्यािी भीद्वत र्ातली तर वसंुधरा 
किाद्वित् गागंरणार नाहीं! अखेरीस भपूालािा प्राणनाश करण्यािें साधनि पुढें करावें लागेल! आजि ही 
गोष्ट याला कळली म्हणजे पद्वहल्या धक्क्यानें उसळलेलें  रक्त द्वविारानें थंिावनू यािें तत्त्वज्ञानी हृिय 
प्राणािंें मोल ठरद्ववण्याच्या नािाला लागेल! पण मािंी ही इच््ा इतकी पापपूण ुनसली तर िालणार नाहीं 
का? वसंुधरेनें माझ्या गळ्यातं नुसता हार र्ातला तर मािंें समाधान का ंहोऊं नये? भपूालािी जागा एक 
क्षणभर द्वमळाली तर संकेतानें मािंी सूिािी कल्पना खात्रीनें शातं होईल! पण खात्रीनें होईल का? िाललों 
मी पुन्हा द्वविाराच्या पुरत्या पकिींत! ब , आतािंा हा संकल्प वावगा तर नाहींि, पण अवश्य आहे! त्याच्या 
मृिुपणामुळें  मला भपूालाशीं बोलण्यािा धीर येत आहे! (उर्ि) भपूाल! 
 
भूपाल : कोण, वृिंावन? सागं, वृिंावन, सागं लौकर, कोणत्या लाभाच्या आशनेें तंू स्वतािंा असा सत्यानाश 
करून रे्त आहेस?  
 

[उितन ितन ॰] 
 

अर्द्वटत कृद्वतद्वस कद्वरद्वस का ं॥ धु्र ॰ ॥ या पापातें कवण 
अद्वश महती आशा वि करद्वव जाद्वळ अंतरंग जें तिुपद्वर 
आत्मनाश द्विरंतनद्वि कद्वर सुकृतलव नुरद्वव ॥ १ ॥ 

 
वृंदावन : (स्वगत) शबिाला शबि वाढवीत बसून उपयोगीं नाहीं! 
 
भूपाल : वृिंावन, बोलत का ंनाहींस? अशी कोणती वस्तु तुला िुर्ममळ वाटली, कीं द्वजच्यासाठीं कपटािा 
आश्रय करून, द्वजवलग द्वमत्राशीं द्ववश्वासर्ात करावा लागला?  
 
वृंदावन : अशी वस्तु एकही नसेल का? प्रथम तंू आपल्या द्वमत्रभावातं स्वाथुवृत्तीनें वागलास! भपूाल, माझ्या 
द्वमत्रस्नेहातं कुठें तरी अंतर पिलें  होतें का? रात्रीिा द्विवस करून तुझ्या सुखासाठी िंटतानंा मीं मागें पुढें 
पाद्वहलें  का?  
 
भूपाल : म्हणून आता ं माझ्याभोंवतीं अशी द्विवसािी रात्र कद्वरतानंा मागेंपुढें पाहत नाहींस वाटंतें! तुझ्या 
द्वनस्सीम स्नेहाशीं मीं कधीं द्रोह केला? माझ्या सुखिुःखािंा वाटेंकरी तंू कोणत्या वळेीं नव्हतास? माझ्या 
हृियाच्या झसहासनावर तुला बसद्ववलें  नव्हतें का?  
 
वृंदावन : त्या हृियातं मला जागा द्वमळाल्यामुळेंि मला कळलें , कीं मला आपल्या सुखिुःखािंा खराखुरा 
वाटेंकरी तंू मुळींि समजत नाहींस. रणागंणातं तुझ्या िुःखािंा वाटंाि मला िेऊन, आपल्या सुखािी वस्तु 
मात्र तंू हृियातं ििवनू ठेद्ववलीस! त्या हृियस्थ वस्तूच्या सुखापासून तंू मला िूर ठेद्ववलेंस! 
 
भूपाल : अशी कोणती वस्तु ती? सागं. या क्षणीं ती तुला िेऊन टाकतों! 
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वृंदावन : तुझ्या हृियातंली वसुंधरेिी मूर्मत! ती मला पाद्वहजे, समजलास?  
 
भूपाल : वृिंावन, काय बोललास हें! त्या द्विव्यमूतीसह माझ्या हृियािा पार िुरािा केलास! माझ्या 
शरीरािे साधेंही द्वनखळून, मोिून टाद्वकलेस! 
 
वृंदावन : तुझ्या हृियािा िुरािा िंाला हें ठीक िंालें ! माझ्या पुढच्या सागंाण्याने त्याला अद्वधक धक्का 
बसण्यािी आता ंभीद्वत नाहीं! 
 
भूपाल : कोणत्या अर्ोर द्वनलुज्जपणानें हें बोलण्यािा तुला आता ंधीर होत आहे? कपटी राक्षसा, द्वमत्रपत्नी 
म्हणजे साक्षात् मातेसारखी आद्वण– 
 
वृंदावन : (एकिम खवळून ) कोण कुणािा द्वमत्र! वसंुधरेच्या बापािे ते शबि ऐकूनही, मािंें द्वतच्या नव्याशीं 
द्वमत्रभावानें वागणें द्वतच्या लहानशा पोरालासुद्धा ंखरें वाटणार नाहीं! त्या उन्मत्त थेरड्यानें प्रत्यक्ष माझ्या 
मातेबद्दल—त्या शबिािंा मी आज उच्चार करीत नाहीं, अजून केला नाहीं—भ्रष्ट िंालेल्या वसंुधरेच्या 
वणनुाच्या वळेीं ते मीं वापरणार आहे. तेवढ्यासाठीं मीं तुझ्याशीं स्नेह केला! मािंें आतािंें आिरण कपटािें 
नसून मागिी द्वमत्रता मात्र कपटािी होती! सावजावर िंिप र्ालण्यापूवी अिूक द्वटपण साधण्यासाठंीं संद्वध 
पाहणा्या वार्ािी ती कू्रर समाद्वध होती! 
 
भूपाल : तुझ्या पातकाच्या काळ्याकुट्ट राशीमुळें, तुलनेनें हा काळोख धवळून, तुिंें भयंकर स्वरूप मला 
स्पष्टपणें द्विसत आहे! 
 
वृंदावन : थाबं, त्यापेक्षाहंी भयंकर भद्ववष्ट्य तुझ्याकिे धावनू येत आहे त्याकिे पहा! 
 
भूपाल : आता ंभद्ववष्ट्य नको आद्वण काहंीं नको! वृिंावन, माझ्या मनोवृद्वत्त मद्वहरून, मरून गेल्या! पत्नी आद्वण 
द्वमत्र हींि संसारातंील मुख्य जीवबधंनें! त्यापंैकीं एक आपण तुटून िुस्याला तोिीत आहे! वृिंावन, 
माझ्यावर एक अनुग्रह कर. 
 

[नेवर बाजोरे ॰] 
 

रे् प्राण हा िंणीं । या क्षणीं । स्मरुद्वन स्नेहभावा उरत न तो जद्वर ।  
क्षण गत एक तरी । स्मरणीं आणीं ॥ धु्र ॰ ॥ 
मरण आद्वज मज प्राणिानसें । द्ववश्व सकल हें द्वफरलें  भासें ।  
ताप हृियातंरींिा शतद्ववध पीद्वितसे ॥ मानी ॥ १ ॥ 

 
यावळेीं मािंा प्राण रे्शील तर मी तुिें उपकार आमरण द्ववसरणार नाहीं! 
 
वृंदावन : वः, उपकारािी पूणतुा होण्यापूवीि तुिंी कृतज्ञता नाहींशी होणार! ठीक आहे; तुझ्या द्ववनंतीिा मी 
अमानुषपणानें अनािर करीत नाहीं. उद्या ं वसंुधरेनें माझ्या गळ्यातं—माझ्या—माझ्या सागंण्यािा द्वधक्कार 
केला तर आधीं िीनारािा बळी रे्ईन! तेवढ्यानें द्वतिे िोळे उर्िले नाहींत तर तुला आपले िोळे 
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द्वमटण्यािा प्रसंग येणार आहे! द्वतच्या पाद्वतव्रत्यािा झकवा तुझ्या प्राणािा तरी नाश केल्यावािंून मी राहणार 
नाहीं! द्वतनें मािंी द्ववनंती अमान्य केली म्हणजे मी तुिंी आतािंी द्ववनंती मान्य करीन! आजिी रात्र िागंली 
िंोंप रे्. उद्या ंशातं मनानें या गोष्टीिा नीट द्वविार करून ठेव! िार द्विवसािंा तुला द्ववच्चारासाठीं अवद्वध 
ठेद्ववतों! 
 
भूपाल : िंोप रे्ऊन तरी आता ं काय द्ववश्रादं्वत द्वमळणार? िंोपेंत याि गोष्टीिीं, पण वेताल स्वप्नें पिून 
मनःस्स्थद्वत अद्वधकि व्याकुळ होईल! त्यापेक्षा ंसत्यसृष्टीच्या यातनाि काय वाईट? आद्वण िार द्विवसानंीं 
तरी काय होणार? द्वक्रयाभेि नाहींसा िंाल्यामुळें  या काळोखाप्रमाणें काळाला अर्ोर एकरूपता आली आहे. 
तीि एकरूपता माझ्या द्वविारािंीही! जा! माझ्या द्वविारशक्तीला तुझ्या शबिाकंिे कधींही पाहवणार नाहीं. 
हेंि मािंें एकरूप उत्तर! 
 

[पििा पितो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[नूपुर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
नूपुर : (स्वगत) हा तकु िुकणें संभवति नाहीं मुळीं! सुिामानें सादं्वगतलेली हकीकत झकद्वकणीला आपल्या 
तकासह जरा िढवनू सागंावी, म्हणजे कंकणािा या गोष्टीशीं संबधं असल्यामुळें  द्वतच्या मनातं त्याच्याद्ववषयीं 
द्वकस्ल्मष उत्पन्न िंाल्याखेरीज राहणार नाहीं! सुिामानें सहजगत्या म्हणून सादं्वगतलेली भानगि माझ्या 
इतक्या द्वजव्हाळ्यािी आहे हें त्याला मुळींि ठाऊक नाहीं! महाराजािंा एवढा राग िंाली तरी वृंिावनानंीं 
भपूालािें प्राण वािंद्ववण्यासाठीं रिबिली केली; त्यानंा आपल्या ताबयातं रे्ऊन तळर्रातं कोंिलें ; द्वशवाय, 
वसंुधरेलाही िुस्या तळर्रातं कोंबलें ; सुिामानें सादं्वगतलेलें  हें गुद्वपत खरें असलें–आहेि बहुतेक–तर या 
सवु गोष्टींपासून एकि द्वसद्धातं द्वनर्तो, कीं वृिंावनािी वसंुधरेबद्दल खटपट िाललेली आहे. नाहीं तर, 
वृिंावनानें भपूालािा जीव वािंवीत बसण्यािा कशाशींही नीट संिभु जुळत नाहीं मुळीं! वसंुधरेवर ्ाप 
बसद्ववण्याकद्वरतािं वृिंावनािा हा सारा खटाटोप असला पाद्वहजे. कंकण या कारस्थानातं आहे हें ठीक 
िंालें . असल्या बिमाषपणातं कंकण वावरत असल्यािें झकद्वकणीला खुलवनू सांद्वगतलें , कीं त्याच्याबद्दल 
द्वतच्या मनातं खास नावि वाटायला लागेल. द्वशवाय, आता ं पे्रमयािनेंतही कंकणािी बरीि ते्रधा उिणार 
आहे? या शास्त्रोक्त प्रकारातं रूपवणनु करण्यासाठीं पदं्विताकिून त्यानें काव्यसामग्री जमद्ववली आहे, आद्वण 
द्वनरद्वनराळ्या अंगानंा िेण्याच्या उपमा ओळीनें आठवण्यासाठीं द्वित्रािें कपटे अनुक्रमानें जुळवनू आद्वणले 
आहेत, ही खबरही सुिामानें द्विली म्हणून बरें िंालें ! येता ंयेता ंत्याला गाठूंन तीं द्वित्रें पाहतानंा गफलतीनें 
त्याच्या अनुक्रमातं गिबि करून ठेवल्यामुळें  तो नखापासून कें सापयंत झकद्वकणीिें वणनु करंू लागतांि 
खूप र्ोंटाळा उिेल आद्वण त्यािा मूखुपणा द्वतच्या ध्यानातं येईल! इथपयंत खासें यश येत िाललें  आहे! 
िाद्वमनीिी आद्वण त्या संन्याशी सत्पुरुषािी काय भानगि आहे हें अजून नीटसें कळत नाहीं! द्वतनें िोनिारिा ं
त्याच्या गाठंीं रे्तल्यािें समजलें ; पण त्या कशासाठीं? तसेंि, हा सुिाम द्वतिा कोणी नातलग आहे कीं 
काय? का नवराि आहे द्वतिा? थटे्टनें मीं त्याला सुिाम म्हणता ंम्हणता ंखराि सुिाम ठरायिा हा एखािे 
वळेीं! तूतु तकुद्ववतकु करायला वळे नाहीं! कंकण झकद्वकणीकिे आधीं जाऊन पोंिावयािा नाहीं तर! हा 
समारंभ एकिा उरकला म्हणजे द्वतला तेवढें वृिंावनािें रहस्य एकटीला सादं्वगतलें  पाद्वहजे! 
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[जातो.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ : झकद्वकणीिे र्र. वीणा रे्ऊन बसलेली झकद्वकणी प्रद्ववष्ट] 
 
लकहकर्ी : (स्वगत) अशी वीणा रे्ऊन सरस्वतीसारखी बसलेलीि बरी क द्वित्रातंल्या कौसल्येसारखी 
मनगटावर पोपट रे्ऊन बसंू? पण आयत्या वळेीं पोपट कुठला द्वमळायला? मग राजासारखी वीरासन 
र्ालून नुसतें फूलि रे्ऊं असें हातातं? तें मेलें  जरा आििािंासारखें द्विसेल! अशी पिून, पखं्यानें वारा रे्त 
राद्वहलें  तर? पण अशा थाटाला पखंा वारायला ऋद्वद्धद्वसद्धीसारख्या िोन बाजूला िोन िासी हव्या! वृिंावन 
बर्ायला आले तेव्हा ंकाझलिीबाईसाहेब कशा बसल्या असतील कुणास ठाऊक! अलीकिे तर नेहमीं मूल 
मािंीवर रे्ऊनि बसलेल्या असतात; आता ंलग्नाआधीं मी कुठलें  आणू ंमूल? बरी आहे ही वीणाि िंालें ! 
साजसोगामंध्यें काहंीं तीळ उणा नाहीं; काझलिीबाईसारखा हा गालावर तीळ नव्हता तो सुद्धा ं रेखाटला! 
अगबाई, हे िोरे्ही आले िोन्ही बाजंूनीं! आता ंकाय करंू? वीणा वाजद्ववताहंी येत नाहीं! तारा जमद्ववण्यािें 
सोंग करावें िंालें  आता!ं 
 

[कंकण व नूपुर येतात.] 
 
कंकर् : (स्वगत) येतानंा लगबगींत हा एक कपटा खालीं पिला; हा वरिा कीं तळिा? जुळणी थोिी 
मोिणारसें वाटतें! द्वफकीर नाहीं, वरि ठेवावा िंालें ! आधीं द्वतच्या रूपािें वणनु करायिें आद्वण मग त्या 
रूपानें आपण कसे बेद्विल िंालों आहों हें सागंावयािें, िंालें ! रूपवणुनाला सुरवात नखापासून करायिी! 
 
नूपुर : त्या वीण्यापेक्षा ंगोि आवाजािा एकािा शबि ऐकायला द्वमळेल का?  
 
कंकर् : हा,ं असा लर्ळपणा करायिा नाहीं आता!ं 
 
नूपुर : हें बेताल गाणें नको होतें मला! असा आग लागल्यासारखा काय ओरितोस?  
 
लकहकर्ी : असें आरिंूओरिंू नका बाई! काझलिीबाई म्हणतात पे्रमाच्या नुसत्या कानगोष्टी असाव्यात; अन् 
तुमच्या तर या िंकानौबती िंिताहेत! 
 

[तोसे लागी नजद्वरया ॰] 
 

कझध विे प्रणय का । कठोर द्ववकटद्वह विना ।  
रुितसे तया मृिुरिना ॥ ध्वद्वन द्वतथें कलह तो माना ॥ धु्र ॰ ॥ 
कळे न वळे न कुणाद्वस जें । वि असेंद्वह विता ंलाजे ।  
कुलीन त्याप्रद्वत जग समजे । पद्वतत इतर जन मनीं गणाना ॥ १ ॥ 
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नूपुर : बरें, एकिम कायाला सुरवात करंू! कंकणा, वद्विलकीिा मान तुिंा, हो पुढें आद्वण आपलें  पे्रम प्रकट 
कर. 
 
कंकर् : झकद्वकणी, ऐक आता!ं हे प्राणेश्वरी, तुझ्या रूपािें वणनु कोणाला कद्वरता ं येईल? हजार द्वजभािंा 
ब्रह्मिेव, िार तोंिािंा शषे–(जरा आठवनू) आणखी एक कोणसा, हे सारे थकून जातील! 
 
नूपुर : लागली द्वशिोरी सुटायला! 
 
कंकर् : हे संुिरी, तुिंीं नखें भुगं्यासारखीं आहेत! 
 
झकद्वकणी : म्हणजे काळीं कीं काय?  
 
नूपुर : पिकमलाभंोवतीं ही भ्रमरािंी गिी असावयािीि! 
 
कंकर् : तुिें िरण पोंवळ्याप्रमाणें आहेत; ऊरू कमलाप्रमाणें– 
 
नूपुर : हे ऊरू कोण?  
 
कंकर् : ऊरू म्हणजे ऊर! आता ं मध्यें बिबिंू नकोस! ऊरू कमलाप्रमाणें आहेत; तुिंी गद्वत 
किलीस्तंभाप्रमाणें आहे! 
 
नूपुर : म्हणजे एका जागीं द्वखळलेली! पुढें?  
 
कंकर् : तुिंी कंबर हत्तीसारखी आहे! तुिंी ्ाती झसहासारखी शोभते आहे! 
 
नूपुर : आज संुिर स्त्रीला शृगंाराऐवजीं वीररसातंि बुिकळून काढण्यािी तुिंी तयारी द्विसते! 
 
लकहकर्ी : तुम्ही मध्यें थाबंवूं नका त्यानंा. 
 
कंकर् : तुिें हात र्टासारखे आहेत! 
 
नूपुर : हें अगिी रास्त आहे! हातािंा र्ागरीशीं संबधं काव्यातं मान्य नसला तरी व्यवहारातं तंतोंतंत 
पटलाि पाद्वहजे! (स्वगत) हा एकि अनुक्रम िुकल्यासारखा द्विसतो; मीं र्ोंटाळा केला होता त्यािें काय 
िंालें? (उर्ि) हं, हात र्ागरीसारखे — 
 
कंकर् : र्टासारखे! तुिंा कंठ कमलनालाप्रमाणें— 
 
लकहकर्ी : म्हणजे कमळाच्या िेंठाप्रमाणें?  
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नूपुर : हं; पुढें. मुखकमळाला या िेंठािा आधार लागणारि! कंकणा, िालंू िे; कंठानंतर आवाज! त्वर! 
 
कंकर् : तुिंा आवाज शखंासारखा आहे; ओंठािंी शोभा कोद्वकळेप्रमाणें आहे! 
 
लकहकर्ी : (हंसून) अगिीं काळेकुळकुळीत ना?  
 
नूपुर : ओठाचं्या कोद्वकळा िंाल्या म्हणजे त्यािंी या िाढीद्वमशीच्या जंगलातं र्रटीं बाधंायिी मुबलक सोय 
िंाली! 
 
कंकर् : िंतािंी मजा धनुष्ट्याप्रमाणें; नाक गुलाबासारखे; गाल कंुिकळ्यासंारखे; तुिें िोळे द्वपकलेल्या 
तोंिल्यासारखे आहेत! तुिंं कपाळ हद्वरणासारखें आहे! 
 
नूपुर : झशगासंकट? कीं झशगें तुझ्या िोक्यावर जायिीं? (स्वगत) आद्वण कपाळािा अधिुदं्र आता ंकेसानंा 
द्वमळणार कीं काय? लग्न ठरण्याच्या गिबिींत या वैधव्याच्या अलंकारािा हा शुभ्र आहेरि म्हणावयािा! 
(उर्ि) कंकणा, आता ंपुरे! द्वतच्या रूपािें वणनु िंालें ! आता ंपुढें काय म्हणणें आहे?  
 
कंकर् : मला द्वहणवू ंनकोस असा! झकद्वकणी, मी आहे आपला द्वशपाईगिी! बोलण्यातं मी द्वततका वाकबगार 
नाहीं! मािंें तुझ्यावर पे्रम आहे खरें! तुझ्या रूपाच्या द्वशखारखान्यातंलीं जनावरें द्वहकििीं द्वतकिे िंालीं 
असतील झकवा बगीच्यातंल्या वलेींिी नीट मािंणी िंाली नसेल तर त्याबद्दल मला माफ कर! द्वजभेिा पट्टा 
िालवनू तुिंें हृिय कसें झजकावें हें मला माहीत नाहीं! तेंि त्याच्यावर तलवारीिे पटे्ट द्वफरवायला सागं, तंू 
हंू म्हणण्यापूवी तुझ्या हृियािे राईराईएवढे तुकिे करून िेतों! 
 
नूपुर : झकद्वकणी, हो म्हण; पे्रमाच्या हृद्रोगावर हें राईिें रोगण ठीक आहे!  
 
लकहकर्ी : नुपूर, त्याचं्याबद्दल नका बोलंू तुम्ही! तुमच्याबद्दल काय सागंायिें असेंल ते सागंा पाहंू! 
 
नूपुर : ठीक आहे! हे िारुगात्री, तुझ्या लद्वलत–लद्वलत–मधु–मधुर–रूप–सौंियानें या िासानुिासािें 
मृिु–मृिुल–हृियािंोलन होऊन कोमलसरसलीला–द्ववलासानंी जगिरझवि सुगंधमकरंिरसद्वनमग्न िंालें  
आहे! हे कंबुकंद्वठ, ललना–ललामभतूलद्वतकावद्वल–मृिुलिलिद्वलतहृिये, मला पे्रमानें ब्रह्मािं आठवतो, 
ब्रह्मािं पे्रमसोिद्वसतहद्वसत–वृद्वत्तशून्य िंालें , पे्रमािें ब्रह्मािं द्ववलसून ब्रह्मािंािें पे्रम िंालें ! 
 
लकहकर्ी : ब्रह्म–र्ोटाळा म्हणतात तो हाि वाटतें?  
 
कंकर् : आपल्याला एक अक्षर सुद्धा ंउमगलें  असेल तर शपथ! 
 
नूपुर : िोस्त, मी सुद्धा ंआपल्यावर पे्रम करीत असेन तर शपथ 
 
लकहकर्ी : मला तरी कुठें कळलें  काय बोलला ंतें?  
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नूपुर : हे िदं्वद्रकाधवलतनुलद्वतके, हें काव्य आहे; काव्यािा अथु कळल्यावर कवीिी काय मातबरी राद्वहली 
बरें? महाकवींनीं वापरलेले कोवळे कोवळे संस्कृत शबि, योजनयोजन लाबंीिे समास एकमेकातं कालवले, 
कीं िंालें  काव्य! हा कद्ववसापं्रिाय आहे! आद्वण काव्याच्या पोटींि पे्रम असतें! तात्पयु, असलें  संस्कृत, प्रौढ 
पे्रम आहे मािंें! 
 
लकहकर्ी : मला नको हा भारिस्त भद्विमार! त्यापेक्षा ं कंकणािंें िुकलेंमाकलें  पे्रमि पुरवलें ! कंकण, 
प्राणेश्वरा, मािंें तुमच्यावर एका क्षणातं अद्वनवार पे्रम बसंू पाहत आहे; जीद्ववतेश्वरा, या िासीला संभाळून 
घ्या! 
 

[्ािंो ्ािंोजी] 
 

सिा हृियी या रंगे । तरंगे । प्रसन्नअंतरगें । किा न भाव 
भगें ॥ धु्र ॰ ॥ मूर्मतसुंिरा । मिनमिहरा । गुणा ं। नटद्वव 
नरवरा । कुणी । भलुद्वव न मधुरा । प्रणयरागें ॥ १ ॥ पे्रम- 
द्ववव्हला । हतबल अबला । द्वप्रया ं। शरण पितला । द्वप्रया ।  
हृिझय द्या स्थला । न तद्वर भागे ॥ २ ॥ 

 
कंकण, तुमच्याशीं लग्न करायिें— 
 
नूपुर : हा ंझकद्वकणी, मला िूर कर वाटेल तर, पण त्याला इतक्यातं विन िेऊन फसूं नकोस! तुला द्वनिोष 
नबरा पाद्वहजे ना? मला नुक्तीि त्याच्याबद्दल एक बातमी लागली आहे! तुिंी खात्री करून िेतों, कीं हा 
िागंला माणूस नाहीं म्हणून. याला जायला सागं, म्हणजे सागंतों एकटीजवळ. मग तुलाि वाटेल कीं, 
याच्याशीं िोन हातािें िार हात करण्यापेक्षा ंयाच्यापासून िोन हात िूर राद्वहलेलेंि बरें! 
 
लकहकर्ी : असें का? मग कंकण, तुम्ही मला उद्या ंभेटा; हे काय सागंतात तें ऐकून रे्तें आद्वण मग तुम्हालंा 
काय सागंायिें तें सागेंन! हं, आता ंथाबंू नका! मािंी प्रत्येक आज्ञा मान्य करणार ना तुम्ही?  
 
कंकर् : ठीक आहे, हा िाललों! 
 
लकहकर्ी : िला नूपुर, आपण आंत जाऊं. 
 

[सवु जातात.] 
 
प्रवेश चवथा. 
 

[ईश्वर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
ईश्वर : स्वगत) वृिंावनाच्या तीव्र मनोवृद्वत्त शवेटीं अशा रीतीनें उिबंळून बाहेर आल्या! याि वळेीं मला इथें 
आणण्यातं िेवािा काहंीं तरी हेतु आहे असें आता ं म्हणावेंसें वाटतें! िाद्वमनीनें द्वकमयेिी भलतीि कल्पना 
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िालवनू माझ्यावर िेवाइतका द्ववश्वास टाकल्यामुळें  माझ्या द्वविाराला एकिम खोटें म्हणता ं येण्यासारखें 
नाहीं. नाहीं तर िाद्वमनीिा माझ्यावरिा द्ववश्वास, सुिामाच्या द्वतच्यावरील अद्ववश्वासापेक्षाहंी द्वनष्ट्कारण आहे! 
काहंीं असो; िालंू भानगिीिा शवेट होईपयंत मला िाद्वमनीच्या सहाय्यािी अपेक्षा लागेल. या द्वनिोष 
असत्यािरणाच्या प्रायद्वित्तािाखल द्वतच्या मनाप्रमाणें द्वतला िाद्वगन्यािंा एक साज द्विला म्हणजे िंालें ! 
 

[जातो.] 
 
प्रवेश पांचवा. 
 

[स्थळ : वृिंावनािा द्विवाणखाना. काझलिी प्रद्ववष्ट.] 
 
काललदी : (स्वगत) 
 

[सुखद्ववद्वत द्वकती ॰] 
 

अद्वतशय ्ळी िीन मनाद्वस का ं। तापि असा हा द्वविार ॥ धु्र ॰ ॥ 
द्ववषमय गमे का ंहृियाद्वह या संतत सुखािा द्ववहार ॥ १ ॥ 

 
झकद्वकणीनें सादं्वगतलेलें  खरें असेल का? ्ेः, असें भलतेंि कसें होईल माणसाच्या बोलण्यातं आद्वण 
वागण्यातं इतकें  अंतर असेलसें वाटत नाहीं! त्याचं्याबद्दल सागंीवागंीवरून असा द्ववकल्प बाळगणें सुद्धां 
पापि आहे! समक्षासमक्ष द्वविारून पाहंू का द्वतकिे? इतका होईल मािंा धीर? पण अशा वेळीं द्वधटाईनें 
वागायिें नाहीं, तर मग वागायिें तरी केव्हा?ं माझ्या द्वविारण्यानें द्वतकिे राग आला तर? आद्वण काहंीं 
असलें  तरी द्वतकिे मािंें द्वविारणें खद्वित रुिणार नाहीं! खरें असलें  तरी–खोटें असलें  तरी–िेवा, या वेळीं 
मला कोण बुद्वद्ध िेणार?  
 

[वृिंावन येतो.] 
 
काललदी : (उठून िूर जाऊन उभी राहते. स्वगत) या हंसतमुखावर संशयाला मुळीं सुद्धा ंजागा राहत नाहीं! 
 
वृंदावन : त्या द्विवशीं मनमोकळेपणानें बोलण्यािें विन द्विल्यावरही आज अबोलाि पुन्हां? आज मी 
पद्वहल्या शबिािी वाट पाहणार आहें! पुरुषानंा बायकासंारखा हट्ट करणें काहंीं कठीण नाहीं (काहंीं वेळ 
थाबंनू) माझ्या इतक्या शबिािंें एका शबिाइतकें ही मोल नाहीं वाटतें? काझलिी, िरािर सृद्वष्ट द्वस्त्रयाचं्या 
कृपाप्रसािासाठीं तपिया करीत असते; पण द्वस्त्रयामात्र कटाक्षाकटाक्षािी झकमत वसूल करून 
रे्ण्याइतक्या िुराराध्य असतात. पुरुषािंी गोष्ट िूरि राहो, पण अिेतन जगावर सुद्धा ं द्वस्त्रयािंी सत्ता 
िालते; नंिनवनातंल्या पाद्वरजातावर द्वस्त्रयानंीं िूळ टाद्वकली म्हणजे ताबितोब त्यािी कळी उमलतें; 
द्वबिारा अशोक तर नुसत्या लत्ताप्रहारानेंही फुलून जातो; मग मला आपला हट्ट सोिून बोलावें लागतें यातं 
काय नवल? कारण— 
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काललदी : कारण नको तें. एखाद्याला बोलायला द्वशकायिें असेल तर आमच्या इथें येऊन बसावें त्यानें! 
द्वकती िागंलें  बोलायिें िंालें  आता!ं — 
 

[रंग उिावतले ॰] 
 

रंग अहा भरला । सुबक भला । नाित िंिल हा वरवरला ॥ धु्र ॰ ॥ 
भलुवुद्वन खुलवुद्वन हासंत खेळत । भारुद्वन केलें  गंुग द्वजवाला ॥ १ ॥ 
हंसवी फसवी नटवी माया । शोभत बाई ज्यािी त्याला ॥ २ ॥ 
बाधुंद्वन नजरा जािूगारा । िाखद्ववता ंहा खेळ कुणाला ॥ ३ ॥ 

 
वृंदावन : तुम्हा ं हद्वरणाक्षींच्या सौंियुद्वसद्धीसाठीं द्वनिोष मृगबालकानंा मारणा्या द्ववधात्याच्या हाताला 
लागलेल्या रक्तरंगाप्रमाणें, त्याच्या िोळ्यातंली वधकमािी कू्ररताही तुमच्या िोळ्यातं उतरते असें मला 
वाटतें! 
 
काललदी : तें काहंींही असेल मेलें ; पण िोळे मृगािे असतात एवढें बरीक खरें; एरवीं पुरुषाचं्या गोि 
बोलण्याच्या मृगजळानें बायका फसल्या नसत्या! आंता असल्या साखरबोलानंीं मला आणखी भरुळ पािंू 
नये! 
 

[जो द्वपया आयेना ॰॥ 
 

ितुरा िातुरी । तुमिी न्यारी । भलुावणी खरीखुरी ॥ 
पद्वर मारी । द्वजव्हारीं । िुधारी । सुरी ॥ धु्र॰ ॥ 
भोळा भाव भलुाया टाकुद्वनया ंफासंा । केला िाव असा  
अवद्वित का ंहो खासा । हा िेव पावला आज कुणाच्या 
नवसा । रुसला कान्हा काय द्वजवाच्या रासा ॥ तुटली 
सारी । का द्विलिारी । इतक्यावारी ॥ १ ॥ 

 
वृंदावन : बरें, मािंा गुन्हा काय िंाला हें मला सागं तरी! 
 
काललदी : बोलण्यातं बोलणें नाहीं द्वतथें काय बोलायिें माणसानें! आपण आपल्या विनाला उणें आद्वणलेंत. 
 
वृंदावन : वः! विन तंू मोिलेंस कीं मीं? आपण होऊन मला आझलगन िेण्यािें, पद्वहला शबि बोलण्यािें, 
विन द्ववसरलीस वाटतें?  
 
काललदी : मािंें विन मी पुरें करंू लागलें  तर आपण मार्ार रे्णार नाहीं ना?  
 
वृंदावन : उलट मी आपण होऊन असा पुढें मात्र येईन. 
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काललदी : (त्याच्या गळ्यातं हात र्ालून) नाथ, मािंी द्वमठी आपण सोिवणार नाहीं ना? मी ठेवीन द्वततका 
वळे ही कायम राहील का?  
 
वृंदावन : िोर्ाचं्या गळ्यातं काळािी मगरद्वमठी पिेपयंत ही कायम राहील. 
 
काललदी : माझ्या मनातं बोलायिें आहे; पण माझ्या बोलण्यानें राग आल्यामुळें  मािंा पद्वहला शबिि शवेटिा 
होणार नाहीं ना?  
 
वृंदावन : त्या क्षणींि मला मरण येणार असेल तरि तो शवेटिा शबि होईल! काय बोलायिें असेल तें 
मोकळ्या मनानें बोल! 
 
काललदी : आपण म्हणे एका पद्वतव्रतेिा ्ळ करण्यासाठीं द्वतला— 
 
वृंदावन : (द्वतला एकिम िूर लोटून िेऊन) एवढ्यासाठींि हें लद्विवाळ लर्ळपणािें सोंग आद्वणलें  होतें 
वाटतें? हात कलम करून टाकीन; जीभ मुळापासून उपटून काढीन! 
 

[काझलिी तशीि पिून राहते. शवेटी हंुिका िेऊन एकिम रिते.] 
 
वृंदावन : (स्वगत) रागाच्या िंपाट्यातं मी भलतेंि बोलून गेलों! गोि शबिानंीं द्वहिें समाधान केलें  पाद्वहजे; 
नाहींतर रिक्या मुदे्रिी ही ब्रह्महत्या िोळ्यापंुढून हलायिी नाहीं! (द्वतिे हात धरून द्वतला उभी कद्वरतो व 
उर्ि) लािकें , तंू अशी भलतीि शकंा रे्तल्यामुळें  मला राग का ंयेणार नाहीं बरें?  
 
काललदी : पण मािंी शकंा अगिीं खोटी आहेना? तसें असेल तर आपल्या पद्ववत्र रागानें या िेहािी वाटेल 
ती िशा करून टाका; आपली पुण्याई अढळ असल्यावर माझ्या हत्येिें पाप आपल्याला कुठून लागणार? 
मािंी शकंा खोटी ना?  
 
वृंदावन : द्वजतकी िारुण द्वततकीि खोटी! तुला वाद्वहलेल्या या हृियािी साक्ष रे्ऊन पाहा! (स्वगत) आता ं
मला वाटेल द्वततकें  खोटें बोलण्यािी झहमत येत िालली आहे! या अशा गोष्टी द्वहला कोण सागंतें यािी नीट 
िौकशी केली पाद्वहजे! बाकी मला एवढ्या सावधद्वगरीनें हें रहस्य संभाळण्यािी काहंीं जरूर नाहीं! िाही 
द्विशाभर या गोष्टीिी कोणी िविंी द्वपटवीत बसलें  तरी काय हरकत आहे? महाराजािंा माझ्यावर आता ं
इतका द्ववश्वास बसला आहे, कीं अगिीं त्याचं्या मानेवर मीं तलवार ठेद्ववली तर तें सुद्धा ं त्यानंा आपल्या ं
द्वहतािेंि वाटेल. प्रसंग पिला तर सवांिेि मुििे पािायला द्वकती वेळ लागणार? (उर्ि) लािके, अजून 
तुिंी खात्री होत नसेल तर प्रत्यक्ष परमेश्वरािी, आपल्या पे्रमािी, पे्रम आद्वण परमेश्वर याचं्या एकरूप 
मूतीिी–िल, आपल्या केतनािी शपथ रे्ऊन तुिंी खात्री करून िेतों 
 

[जातात] 
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प्रवेश सिावा,  
 

[स्थळ : सुिामािें र्र. नूपुर प्रवशे कद्वरतो. रात्रीिी वळे] 
 
नूपुर : काय गुलामानें बिंोबस्त करून ठेद्ववला आहे! त्या खंिकातं पाय द्वनसटून आंगभर द्विखल िंाला! 
रात्रीं अपरात्रीं भटकतानंा जरा पाय र्सरला तर अंगावर झशतोिें उितात असें म्हणतात तें खोटें नाहीं 
अगिीं! हा सुिाम वस्ताि खरा! इतके द्विवस मला ताकास तूर लागूं िेईना! या िाद्वमनीिीं त्या 
गोसावड्याशीं काय काय खलबतें िालतात तीं शोधून काढून सुिामाच्या कानावर र्ातलीं पाद्वहजेत. आता ं
िरवाज्याबाहेरून खुणामागून खुणा करीत सुटावें; त्या कानफाट्यानें िाद्वमनीशीं ठरद्ववलेली एखािी खूण 
जमली तर ती अिूक बाहेर येईल! 
 
[िरवाजावर खिे मारतो; नंतर खाकरतो; नंतर द्वटिक्या वाजद्ववतो; टाळी वाजद्ववता. शवेटी शीळ र्ालीत 
उभा राहतो, ्परावरून सुिाम उतरून त्याच्याजवळ जाऊन त्यािी मान धद्वरतो.] 
 
नूपुर : भतू! भतू! 
 
सुदाम : अरे िोरा! िागंला सापंिलास! 
 
नूपुर : िूर हो, तंू जसा भतू नाहींस तसा मी पण िोर नाहीं; िोर असतो तर द्वनिान अंग िोरून तरी पळालों 
नसतों का?  
 
सुदाम : मग कोण आहेस तंू? कशाला आलास या वेळीं इथें?  
 
नूपुर : मािंें वासंरंू िुकलें  आहे तें हुिकायला आलों आहें! 
 
सुदाम : वः, खंिक ओलािूंन इकिे कशाला येईल तुिंें वासंरंू?  
 
नूपुर : आमच्या गावंजोश्यानें हरवलेली वस्तु उत्तर द्विशकेिे आहे म्हणून सादं्वगतलें . 
 
सुदाम : हा कोंिवािा आहे वाटतें हरवलेलीं जनावरें ठेवण्यािा?  
 
नूपुर : एकानें मला सादं्वगतलें , कीं इथें एका गरीब गाईिा कोंिवािा केला आहे म्हणून! 
 
सुदाम : अस्सें काय? बरें, िरवाज्यावर खिे माद्वरलेस ते कशाला?  
 
नूपुर : आपला खिा टाकून पाद्वहला वासंरंू आहे का म्हणून! 
 
सुदाम : आद्वण आधीं खाकंरलास, िारावर द्वटिक्या मारल्यास, शवेटीं टाळी वाजद्ववलीस, तें का?ं  
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नूपुर : माझ्या खाकंरल्यािा आवाज ओळखून िुटकीसरसें वासंरंू येतें कीं काय हें बद्वर्तलें ; आद्वण टाळी 
वाजद्ववली तेव्हा ंआस्स्तकािा सपुमंत्र म्हणत होतों! 
 
सुदाम : मोठा द्वबलंिर आहेस! तुिंें नावं कायरे?  
 
नूपुर : मािंें नावं िकोर! 
 
सुदाम : हें नावं खोटें तर नाहींना?  
 
नूपुर : खोटें? हें नावं खोटें ठरलें  तर नावं बिलून िेईन?  
 
सुदाम : तें आपोआपि होईल. तसें नको; मी र्रातूंन द्विवा आणून तुिंी िेहरेपट्टी पाहून ठेद्ववतों नीट; आद्वण 
उद्या ं िागंली शहाद्वनशा करून रे्तों; पण िरम्यान तंू पोबारा केलास तर? तसेंही नको; तुिंी एखािी 
उपजत खूण सागं पाहंू अंगािी?  
 
नूपुर : मी पायाळू आहें! उपजति आहे खूण ही! 
 
सुदाम : द्वतिा आता ंकाय उपयोग? हिी अंगावर असलेली एखािी ठळकशी खूण सागं. 
 
नूपुर : माझ्या हातापायालंा द्वमळून एकवीस बोटें आहेत. 
 
सुदाम : िम खा, मी मोजून पाहतो; पािं नी पािं िहा; आद्वण पायािीं हीं पािं, पधंरा, आद्वण या पायाला 
हीं–अरे, पायाला हीं हातािी करंगळी कशीरे?  
 

[नूपुर पायाला करंगळी जोितो.] 
 
नूपुर : िेवािी करणी आद्वण नारळातं पाणी म्हणतात तें असें; एकवीस बोटें असल्यािें नवल नाहीं; पण 
पायाला हातािी करंगळी उगवली हें द्ववशषे आहे! 
 
सुदाम : आता ंमात्र इतका काळोख असूनही लख्ख प्रकाश पिला! तंू नूपुर नव्हेस का?  
 
नूपुर : म्हणजे, तुम्हीं अजून ओळखलेंि नव्हतें वाटतें? अगिींि िकला ंम्हणायिे! बरें; मी मुद्दाम तुम्हालंा 
एक जरूरीिी सूिना िेण्यासाठीं आलों आहें. तुम्ही कोण काय सारें कळलें  आहे मला! तुमच्या कुटंुबाला 
तुम्हीं या भलत्या भानगिींत कशाला गुंतद्ववलें  आहे? पहा बुवा, कनकाच्या लोभानें कातंाि गमावनू बसाल 
िंालें ! 
 
सुदाम : (र्ाबरून) का,ं कशावरून हो?  
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नूपुर : काहंीं द्ववशषे कारण नाहीं तसें; पण एकंिरींत थोरािंा आश्रय काहंीं फारसा बरा नाहीं. थोराचं्या 
िोळ्यावंर संपत्तीिा धूर आला म्हणजे त्याचं्या आद्वश्रताचं्या िोळ्यातूंन पाणी येतें! आद्वण त्यातूंन या 
वृिंावनािा आश्रय तर फारि वाईट; केवळ कळकाच्या िंािािी सावंली! त्यािी बायकाबंद्दल नीट नजर 
नाहीं! 
 
सुदाम : वसंुधराबाईंच्या द्विमतीला ती आहे आज फार द्विवस; म्हणून द्वतला मी नाहीं म्हणत नाहीं! 
 
नूपुर : पण वृंिावन सध्या ंबायका द्वबर्िद्ववण्याच्या फंिातं पिला आहे; तेव्हा ंअसा ओळा पिलेला काहंीं 
ठीक नाहीं. 
 
सुदाम : त्या कंकणाला एकिा परीक्षा पाहावयाला सागंतोंि लौकर; म्हणजे जीव जरा खालीं पिेल. एकिा 
वाटतें, परीके्षनें सोक्षमोक्ष करून टाकावा; पुन्हा ंमनातं येतें, कीं द्ववषािी परीक्षा पाहणें काहंीं िागंलें  नाहीं. 
 
नूपुर : आज संध्याकाळीं वृंिावनानें सगळ्या नौकरमाणसावंर जरा करिी नजर ठेवण्यािें ठरद्ववलें  आहे 
अशी बोलवा आहे. पाहा बुवा! 
 
सुदाम : िला, आता ंसकाळींि कंकणाला सागंतों, कीं करून टाक एकिा परीक्षा! मग होय तशी जाय! 
िला. 
 

[िोरे्ही जातात.] 
 
प्रवेश सातवा. 
 

[स्थळ–तळर्र. वसंुधरा; िीनार द्वनजलेला. जवळ बुरखा पारं्रलेली िाद्वमनी कामातं] 
 
वसंुधरा : (िीनाराला उदे्दशून) बाळा िीनारा, इतक्यातं तुला िंोप लागली? तंू असा द्वनजूं लागलास तर 
मला एकटेपणानें हुरहुरल्यासारखें वाटेल? नको गिे, असे िोळे द्वमटून रे्ऊं नकोस! 
 

[कान्हा मुखसे ॰] 
 

आता ंन करी हा िाळा । टाद्वक ्ंि बाळा ॥ धु्र ॰ ॥ 
शादं्वतसुखािी िंोप कशािी । भीद्वत मजद्वस ही जािी । र्ाली आळा ॥ १ ॥ 
धीर मला िे मंजुळ नािें ।  
हासें परतवी वीरा । द्वनिुय काळा ॥ २ ॥ 

 
द्वतकिून तुला मािंें रक्षण करायिें सागंणें िंालें  आहे तें द्ववसरलास वाटतें? बाळ, आपलें  नातें आता ं
बिललेलें  आहे! जागत्या िोळ्यानंीं आता ंतंू माझ्याभोंवतीं पाहरा करायिा! अस्सें; असेि िोळे उर्िे ठेव! 
आता ंकसा बरें मला धीर आला! त्यािंें नेहमीं म्हणणें असायिें, कीं काळोख्या रात्रीं, िािंण्या िेवाच्या 
तेजािी साक्ष पटद्ववतात; तसेंि या तळर्राच्या काळोखातं माझ्याभोंवतीं तळपणारी त्याचं्या तेजािी जागती 
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ज्योत या तुझ्या द्विमुकल्या िािंण्यावािंून मला िुसरीकिे कुठें द्विसणार सागं बरें! बाळ, वृिंावन आपल्या 
राक्षसी मनानें मािंा आद्वण तुिंा अंत पाहंू—बाळ, मला बोलवत नाहीं रे कळलें  ना तुला सारें? िेशील ना 
मला त्या वेळीं धीर? राधेसाठीं गोकुळीिा ं कान्हा लहानािा मोठा आद्वण मोठ्यािा लहान िंाला; 
द्रौपिीसाठीं त्यानें अदृश्यरूपानें उभें राहून द्वतिी लाज राद्वखली! बाळा, त्या द्वभन्न पे्रमािंी आज एका 
मातृपे्रमातं द्वमळवणी करून कृष्ट्णासारखा माझ्या धावंण्या धावंशील ना? या वळेीं तंूि मािंा कृष्ट्ण! 
 

[बोल मोरे राजारे ॰] 
 

बोल द्वब्रजलालारे काहंीं हसुनी बोल ॥ ायालें  जनाला ।  
ायालें  मनाला । सुटला मािंा तोल ॥ बोल ॰ ॥ 
कंद्वर उझर धिधि रहा मझनि तंू ।  
हासुंद्वन द्वभरद्वभर वि नयनानंीं ।  
नवलाखािा बोल ॥ बोल ॰ ॥ ऽ ॥ 

 
अहाहा, अशी मूठ वळद्ववलीस! एकाएकीं िेवानें का तुझ्या मनातं ही पे्ररणा केली? भरसभेंत िुःशासनानें 
पिर ओढल्याबरोबर, भीमसेनानंीं िशसहस्त्र नागाचं्या बळानें वळद्ववलेल्या वज्रमुष्टीकिे पाहून, 
द्रौपिीिेवीला वाटला नसेल, इतका धीर तुझ्या गोद्वजरवाण्या बाळमुठीनें माझ्या हृियातं थरारला आहे! 
आता ंमात्र मािंा िीनार मंिलेश्वर भपूालािंा वीरपुत्र—अगबाई, हंसायला काय िंालें  असें? िुकून द्वतकििें 
नावं माझ्या तोंिून द्वनर्ालें  म्हणून हें हंसें? या गोष्टी सुद्धा ंकळायला लागल्या वाटतें? वः, मला तुिंी िोरी 
आहे का त्यािंें नावं घ्यायला? मला नाहीं खपायिें असें हो! िागंलें  मोठ्यानें नावं रे्ऊन हाकं मारतें, आद्वण 
बोलावनू द्वविारतें! भपूालमहाराज! — 

[वृिंावन प्रवशे कद्वरतो.] 
 
वृंदावन : वसंुधरे, तंू कोणाला हाकं मारलीस?  
 

[िाद्वमनी जाते.] 
 
वसंुधरा : मीं माझ्या परमेश्वराला हाकं मारली! 
 
वृंदावन : तुिंा परमेश्वर इतका िूर आहे, कीं कल्पान्तापयंत त्याच्या नावंानें तुला सारख्या हाकंा माराव्या 
लागतील! या प्रलयसंकटानें झहमत खिून तुिंा परमेश्वर मेल्यापेक्षाहंी मेलेला िंाला आहे! 
 
वसंुधरा : प्रळयानंतरिी ही पाहा त्यािंीं अंगुष्ठमूर्मत! मािंा बाळ मला त्यािंी साक्ष िेईल! 
 
वृंदावन : त्यािीि व्यवस्था करण्यासाठीं मी आता ंआलों आहें! वसंुधरे, आज तीन िार द्विवस मी तुला 
सारखा द्ववनवनू सागंत आहें; माझ्या द्ववनंतीिा द्वविार केलास का?  
 
वसंुधरा : वृिंावन, आयु पद्वतव्रतेला ज्या पातकी शबिािंा कोणीं उच्चार केलेला कानानंीं ऐकंूि येत नाहीं, 
त्यािंा द्वविार कसा कद्वरता ं येईल? असल्या नीि शबिानंा कोणती आया आपल्या हृियातं जागा िेईल? 
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माझ्या पाद्वतव्रत्याबद्दल भलती कल्पना! वृिंावन, तशी कल्पना मनातं र्ोळवूं लागला ंतर साक्षात् परमेश्वर 
सुद्धा ंउभा जळून जाईल! 
 
वृंदावन : वसंुधरे, तुला भ्रष्ट केल्याद्वशवाय मािंा सूि थाबंणार नाहीं! नुसता माझ्या गळ्यातं हार र्ालण्यानें 
सुद्धा ंमािंें समाधान होईल! 
 
वसंुधरा : अभद्र कल्पनेनें परपुरुषाकिे नुसतें पाद्वहलें  तरी सुद्धा ंआयुस्त्रीिे िोळे फुटून जातील! वृिंावन, 
तुम्हालंा काय वाटेल तें करा; पण मला हे भलते शबि ऐकवू ंनका! 
 
वृंदावन : वसंुधरें, मािंा कठोर द्वनधार तुला कळवूं का? ऐक, नीट लक्ष िेऊन ऐक; मी उगीि काहंीतरी 
सागंत नाहीं! 
 
वसंुधरा : (स्वगत) आज िार द्विवस पाहतें आहे, वृिंावन बोलतानंा मधून मधून माझ्याकिे पाहण्यािें कां 
बरें टाळतात? बोलतानंा मध्येंि अिखळतात कां? हें सारें उसनें अवसान तर नाहीं? (उर्ि) तुम्हालंा 
बोलायिा धीर होत नाहीं वाटतें?  
 
वृंदावन : जें करायला तयार िंालों आहें तें बोलून िाखवायला कसला धीर लागणार? वसंुधरे, उद्या ंरात्रीं 
याि वेळीं मी पुन्हा ं तुझ्याकिे येईन. माझ्या म्हणण्याला रुकार द्विला नाहींस तर तुझ्या िीनारािा तुझ्या 
िोळ्यािेंखत प्राण रे्ईन. तुझ्या बापानें ज्या माझ्या मातेिी नीि शबिानंीं अवहेलना केली, द्वतच्या िरणानंा 
स्मरून शपथेवर पुन्हा ं सागंतों, कीं उद्या ं माझ्या द्ववनंतीिा अपमान िंाला तर मी िीनारािा बळी 
रे्तल्यावािंून राहणार नाहीं! काळाच्या िोळ्यािंी एक उर्ििंापं होण्याच्या अवधींत तुिें िोळे उर्िले तर 
ठीक आहे, नाहींतर िीनार मेलाि म्हणून समज! 
 
वसंुधरा : प्रत्यक्ष काळ तुमच्या रूपानें िोळे फािून पाहूं लागला तरी मला काहंीं वाटणार नाहीं! उद्यािंी 
मुित कशाला हवी? वृिंावन, तुम्हाला आतािं सागंून टाकतें, कीं िीनार तुमच्यापुढें पिला आहे! तुम्हालंा 
काय वाटेल तें करा! 
 
वृंदावन : मािंें बोलणें तुला अजून द्ववश्वासािें वाटत नाहीं; पण उद्या ंया वळेीं िीनार मेलेला द्विसेल! 
 
वसंुधरा : िेवािी िया तशी असेल तर तसेंही होईल! भपूालाचं्या वीरपुत्रा, ऐकलेंस हें नीट?  
 

[द्विलिार द्विलारा ॰] 
 

रंणवीरकंुमारा द्ववकट द्वनकट रण हो िंझण द्वसद्ध तया ।  
यिद्वप वय न तव उर्झि नयन द्वनज हरुद्वन भया मज िे अभया ॥ धु्र ॰ ॥ 
प्रसंग र्ोर पाहुद्वनया ंभीत माता ।  
तुिंाि एक धीर द्वतला आता ं।  
तात तुिें त्यजुद्वन मला िूर जाता ं।  
प्रभसु्वरूप तंूि जगीं, तंूि त्राता ॥ १ ॥ 
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[वृिंावन जातो.] 

 
अंक हतसरा समाप्त 
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अंकचवथा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ–वृिंावनािा महाल; वृिंावन द्वनजला आहे. काझलिी प्रवशे कद्वरते.] 
 

काललदी : (स्वगत) नाथानंीं शपथेवर सादं्वगतलें , पण माझ्या मनातंली कसकस अजून हटत नाहीं! त्याचं्या 
मनािी आज िोन द्विवस अशी िारुण िशा िंालेली द्विसते, कीं त्यानंीं कुठल्या तरी र्ोर द्वविारािा द्वनिय 
केलेला असावासें वाटतें! माझ्याशीं र्ाईंत एखाििुसरा शबि बोलून ते माझ्यापासून िूर होतात! झकद्वकणीनें 
पुन्हा आतािं सादं्वगतलें , कीं िीनारािा र्ात करण्यािी नाथानंीं शपथ रे्तली आहे म्हणून! असें अर्द्वटत 
पातक त्याचं्या हातून िंालें  तर कल्पान्तापयंत तरी त्याचं्यावर िेवािी कृपा होईल का? मनािा धिा करून, 
साता जन्मािी पुण्याई एकवटून, मीं त्यानंा या पातकापासून परत द्वफरद्ववण्यािा पुता संकल्प केला आहे! 
(पाहून) नाथानंा िंोप लागल्यासारखी द्विसते; अगबाई, पण ही कसली िंोप? तोंि द्वकती भेसूर द्विसतें 
आहे! या पापद्वविारानंीं मनातं खळबळ उिद्ववल्यामुळें  िंोपेंतही याचं्या द्वनमुल मनाला अशा यातना भोगाव्या 
लागत आहेत! िेवाद्वधिेवा, पािंा बोटानंीं तुला कधीं मनोभावें पुजलें  असेल तर आज मला प्रसाि िे! मला 
आज बोलण्यािें बळ िे! 
 
वृंदावन : (िंोपेंत मोठ्यानें) वसंुधरे, अजून तरी हा हार माझ्या कंठातं र्ाल; िीनारािे प्राण आता ंकंठाशीं 
आले आहेत! एकिा ही कट्यार िीनाराच्या पोटातं द्वशरली म्हणजे द्वतला सुखानें बाहेर काढणें काळाच्याही 
हातीं राहणार नाहीं! नाहीं ऐकत तंू? िोळे फािून नीट पाहा, ही कट्यार एकिम–(ििकून) कोण तंू? 
काझलिी? काझलिी, िीनाराच्या आद्वण माझ्यामध्यें येऊं नकोस! िीनाराला मारण्याबद्दल मी माझ्या मातेिी 
शपथ रे्तली आहे! िूर हो, िूर हो; काय म्हणतेस? हा िीनार नाहीं, आपला केतन आहे! या वेळी मला 
तुझ्या केतनािी काय झकमत! लाथेनें त्याला असा वाटेंतून उिवनू टाकीन. (काझलिी त्याच्या जवळ येते.) 
आद्वण तुिंा असा हात धरून (हात पुढें कद्वरतो व काझलिीिा हात धद्वरतो. एकिम ििकून जागा होतो.) 
काय? खरोखरीि काझलिीिा हात माझ्या हातातं?  
 
काललदी : लग्नाच्या वळेेपासून, िेवद्वपतराचं्या शपथेनें हा हात आपण जन्मािा हातातं रे्तला आहे! नाथ, 
नाथ, आपण हें काय मादं्विलें  आहे? केवढें भयंकर पातक हें! िंोपेंतलें  आपलें  बोलणें ऐकून मला आपली 
अर्ोर इच््ा पुरती कळली आहे! 
 
वृदावन : जाग्रिवस्थेंत झजकलेल्या मनोवृत्तींनीं स्वप्नसृष्टींत अखेर मािंा पुरा, पुरा पािाव केला! 
 
काललदी : नाथ, असे द्वखन्न होऊं नका.ं माझ्यापासून आंता ंकाहंीं एक लपवूं नका. 
 
वृंदावन : िल, िूर हो! आता ंकोणापासून काहंींि लपवायिें नाहीं! मािंा द्वविार कायमिा ठरलेला आहे. 
 
काललदी : प्राणेश्वरा, हा कसला द्वविार? हा अद्वविारातंला अद्वविार आहे! काल केतनाच्या शपथेनें आपण 
विनाला गुंतला आहां, बोलला बोल खोटा करून ब्रीिाला बोल लावनू रे्ऊं नका; परस्त्रीच्या पापी 
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अद्वभलाषानें अर्ोर पापें करून नीतीला पायाखंालीं तुिवू ंनका! नीतीिा नाश िंाला तर जीवािा सत्यानाश 
होईल! 
 
वृंदावन : नीद्वत! कसली नीद्वत? िेवाच्या कल्पनेनें भकलेल्या भेकिानंीं, शास्त्रें द्वशकलेल्या द्वशळपटानंीं, 
थकलेल्या थेरड्यानंीं द्वनर्ममलेल्या नीतीच्या बधंनानंीं माझ्या मनाच्या मिुुमकीला बाधूंन ठेवूं?  
 
काललदी : ही असली मिुुमकी! हा िुष्टपणा–हा भेकिपणा आहे! अनाथ अबलेिा ्ळ करायिा, अजाण 
अभकुावर कट्यार िालवायिी, ही मिुुमकी! हाि तुमिा पुरुषाथु, हाि सारा पराक्रम! पद्वतराज, पुरुषािा 
पराक्रम अबलाचं्या रक्षणासाठीं असतो! 
 

[नेक नजर मोरा ॰] 
 

द्वधक् जगझत शतधा शुभयशा । त्या वीरकमा यापद्वर जद्वर 
नरवर कृद्वत कद्वरद्वत अधमाधमा ॥ धु्र ॰ ॥ अनाथ अबला- 
जनालाझग ्द्वळतें जें । द्वशशुवद्वर शस्त्रा धरुद्वन जें । हृिझय 
लवद्वह न लाजे । तद्वर त्या द्वधक् ॥ १ ॥ 

 
वृंदावन : काझलिी, या बिबिण्यानें काय होणार! मला जें करायिें तें मी करणारि! 
 
काललदी : मी नाहीं करंू द्यायिी! आपल्याप्रमाणें मािंाद्वह द्वनिय िंालेला आहे! 
 
वृंदावन : संबंध काय तुिंा मािंा? तंू कोण आद्वण मी कोण?  
 
काललदी : मी आपली धमुपत्नी! आपण माझ्या द्वजवािे धनी! मी आपल्या सवुस्वािी स्वाद्वमनी! आपल्या 
भद्ववष्ट्यािी भाग्यिेवी! 
 
वृंदावन : मग त्या स्त्रीधमानें वाग म्हणजे िंालें ! नसत्या उठाठेवी करीत बसंू नकोस! निीिें पाणी मूळिें गोिें 
असलें  तरी समुद्राला द्वमळतािं द्वतिें–त्यािें एकजीवन होतें हें ल्यातं ठेव! पतीच्या इच््ेशीं द्ववरोध करणें 
हा आयुस्त्रीिा धमु नव्हे! 
 
काललदी : परस्त्रीिा ्ळ करण्यासाठीं बायकोिी बेअिबी करणें हेंसुध्िा ंआयुपुरुषािें लक्षण नाहीं. आपली 
इच््ा िागंली असली तर मी आपली केवळ ्ाया! आपण पुण्यमागानें िालंू लागला ं म्हणजे आपल्या 
कोमल िरणापुढें मी आपल्या हृियािा गाद्वलिा पसरून ठेवीन, पण आपण आिमागानें द्वनर्ाला ं म्हणजे 
लग्नाच्या नाजूक बंधनानंीं मी आपल्याला जखिून टाकीन! बायको म्हणजे नव्याच्या पुण्यदृष्टीला मनोहर 
सुखिात्री िंद्वद्रका, पण परस्त्रीकिे पाहणा्या पतीच्या पापदृष्टीला किािून द्विपवनू टाकणारी वीज आहे! 
 
वृंदावन : बायकोिी बिेजावी माझ्याजवळ मुळींि िालणार नाहीं! माझ्या मनाच्या मनातंली इच््ा पुरी 
होण्याच्या रंगातं आली असता ं मी या बोलक्या बाहुलीिी बिबि ऐकत बसंू? या िालत्या द्वित्राच्या 
िेह्याकिे पाहून द्वभऊन जाऊं? नाहीं! काझलिी, बायको म्हणजे केवळ सुखािी एक वस्तु! द्ववसाव्याच्या 
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वळेीं मनािी करमणूक करण्यासाठीं र्राच्या झपज्यातं कोंिलेली मंजुळ मनैा! बायको नेहमीं नव्याच्या 
मुठींति असली पाद्वहजे! 
 
काललदी : नव्याच्या मुठींत असणें म्हणजे हा द्वतिा बहुमान िंाला! बायको म्हणजे पायािंी िासी! 
 
वृंदावन : मग द्वतनें बाहेरच्या र्िामोिी करण्यािें काहंीं कारण नाहीं; पायापंुरतें पाद्वहलें  म्हणजे िंालें ! 
 
काललदी : आद्वण म्हणूनि हें पाऊल मी वाकंिें कधींही पिंू िेणार नाहीं! अशी द्वमठी र्ालून बसेन! या 
पायावंर मािंी सत्ता आहे ना?  
 
वृंदावन : लाथेच्या एका िंपाट्यानें त्या पायापंासून तुला कायमिी अशी िूर िुंगारून िेईन! (द्वतला लाथेनें 
िूर लोटतो.) 
 
काललदी : इथून टाहो फोिून सारखी आपल्या जीवािी आळवणी करीन. 
 
वृंदावन : मनािी मजी मोिणा्या या मंजुळ मनेैिी मान मुरगाळून द्वतिें तोंि बिं करायला मला द्वकती वेळ 
लागणार? कालि बजाद्ववलें  आहे, कीं जीभ मुळापासून उपटून टाकीन म्हणून, तें द्ववसरंू नकोस! 
 
काहलदीं : अशानें द्वभऊन तोंि बिं ठेद्ववलें  तर परमेश्वर मला शापून भस्म करील! आपणि माझ्या मुक्या 
मनाला तोंि द्विलें ! माझ्या वाणीिा उपयोग आता ंकरंू नको तर केव्हा ंकरंू? बायको िुकत असली तर 
नव्यानें द्वतला संभाळावी, नव्यािा तोल िुकत असेल तर बायकोनें त्याला संभाळावें, म्हणून त्यानंी 
एकमेकाचं्या हातातं हात द्विलेले असतात, एवढाि पद्वतपत्नीधमु मला समजतो! मािंा अपराध होण्यािा 
आपल्याला नुसता संशय आला असता तर आपण आकाशपाताळ एक करून सोिलें  असतें; आद्वण आपण 
प्रत्यक्ष रौरवािें अक्षय साधन करून रे्त असतानाहंी मला ओरिायला नको का? स्त्रीजातीनें असें कोणतें 
पातक केलें  आहे, कीं नव्याच्या द्वहसाताठीं—त्याच्या द्वजवािा अधःपात टाळण्यासाठीं सुद्धां—द्वतनें 
त्याच्यापुढें बोलंू नये? पतीवर द्वतिी इतकी सुद्धा ंसत्ता का ंनसावी? आपल्या हातून असें पातक र्िलें  तर 
िेवाला तरी आपला उद्धार कद्वरता येईल का? धिधिीत आपला अधःपात होत असता,ं मी िोळे िंाकूंन 
कशी बसंू? नाथ, उर्ड्या िोळ्यानंीं प्राण जात नाहींत हो! आपण मािंें तोंि बिं केलें  तर पिंप्राण िोळ्यातं 
एकवटून आपल्याशंीं बोलंू लागतील. 
 
वृंदावन : िोळ्याचं्या खािंा करून तुझ्या पिंप्राणानंा त्यातं गािून टाकीन! तुिंें मािंें ख्या द्वजवािें 
काहंीएक नातें नाहीं! वसंुधरेला आधीं संशय येऊं नये म्हणून द्वतला िकद्ववण्यासाठीं मीं तुझ्याशीं नुसतें 
नावंापुरतें लग्न केलें , समजलीस? माझ्या इच््ेच्या आि आलीस तर एका क्षणातं तुिंा प्राण रे्ऊन मोकळा 
होईन! 
 
काललदी : मािें प्राण खुशाल घ्या! आपल्या इच््ेपुढें त्यांिी काय झकमत? मी माझ्या सुखासाठी मुळींि 
बोलत नाहीं! कोणत्या आयु पद्वतव्रतेनें स्वताचं्या सुखािी कधीं आशा ठेद्ववली आहे? पतीच्या सुखासाठींि 
प्रत्येक आयुस्त्रीिा अवतार असतो. मोठ्या आनंिानें मािें प्राण घ्या! आपल्या मनजोगत्या स्त्रीशीं द्वववाह 
करून पुण्यसुखािा आजन्म उपभोग घ्या! पण नाथा, हा पापमाग ुसोिून द्या! एवढें अभयविन मला द्या 
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आद्वण त्याि हातानंीं मािंी मान मुरगाळून टाका! पण पद्वतव्रतेिा ्ळ करून द्वतिा शाप जोिून रे्ऊं नका! 
आपल्या सुखासाठीं, आपल्या पायाजंवळ, आपल्या हातानंीं, असें सौभाग्यािें मरण लाभलें  तर माझ्या 
भाग्याला पारावार नाहीं! साज्या हातानंीं कंुकंू लुटीत मी वैकंुठाला जाईन; आपल्या नव्या संसारािा 
पुण्यावतार संपवनू पद्ववत्र िेहानें आपण स्वगांत येईपयंत आपल्या सहस्त्रनामािंी ओंवणी जपत बसेन; 
स्वगपु्रवशेाच्या वळेीं अप्सरा आपल्यावर कल्पवृक्षािीं फुलें  उधळतील, त्या वळेीं िोरट्यासारखी बाजूला 
उभी राहून ही भाग्यशाली काझलिी आपल्यावरून द्वजवािीं फुलें  ओंवाळून टाकील! पण नाथ, या अर्ोर 
पापािी कल्पना नका हो नका करंू! पद्वतव्रतेला िुभागून जीवकुिींिी तुटी र्ालंू नका! मी पापाच्या 
मागापासून परावृत्त होईन एवढें विन मला द्या आद्वण मग खुशाल त्या विनाच्या एकेक शबिासाठी माझ्या 
प्राणाप्राणािें मोल घ्या! एवढीि आपल्या िासीिी द्ववनंती आहे. 
 
वृंदावन : एका िीििमिीच्या रां—तुझ्या प्राणाशंीं माझ्या शबिािंा मोबिला िेऊन माझ्या एकाि इच््ेला 
द्वतलाजंली िेऊं काय? काझलिी, तुला अखेरिें बजावनू सागंतों, कीं मािंा द्वनिय अढळ आहे! 
 
काललदी : अशा अभद्र शबिानें पद्वतव्रतेच्या नावंािी अमयािा कद्वरतां?  
 

[तव मद्वत िळली ॰] 
 

अनुद्वित विनें ऐशीं । सतीतें व्यथु विुनी अवगणुद्वन द्वतस 
जोद्वितसा ंका ंयापद्वर पातकराद्वश ॥ धु्र ॰ ॥ पद्वतव्रतेच्या 
मंगलधामा । पद्वतव्रतेच्या शुभनामा ।  
अभद्रविनीं द्ववषसम द्ववषमा । झविद्ववता ंका ंजोिुद्वनया पापासीं ॥ १ ॥ 

 
पद्वतराज, मी पण आपलीि अधांगी आहे! केतनाच्या रूपानें मीं आपल्याला अवतार द्विलेला आहे! मी पण 
आपणालंा बजावनू सागंतें, कीं मािंाही द्वनिय आपल्याइतकाि अढळ आहे! आपल्या हातून हें पाप मी होऊं 
िेणार नाहीं! कंठरवानें ओरिून ब्रह्मािंाला जागें करीन. अश्शी महाराजाजंवळ जाऊन िाि मागेन. त्यानंीं 
आपल्याला बंद्विवासातं र्ातलें  तरी िालेल! मोकळेपणानें अशीं पातकें  करण्यापेक्षा ंआपण द्वनिोष बधंातं 
राद्वहला ंतर आपला अधःपात तरी होणार नाहीं! 
 
वृंदावन : तुझ्या अमयािपणािी मजल इथपयंत आली आहे काय? अशा स्वच््ंि वृत्तीनें मी तुला वागूं िेणार 
नाहीं! कंकणा, इकिे ये. [कंकण येतो.] संसारातली सुरेल सतार मािंीवर बसवली, ्ातीवर ठसद्ववली, 
हृियाशीं हंसद्ववली तरी द्वतच्या द्वजवाच्या तारा द्वपळून काढल्यावािंून मनासारखे सूर द्वनर्त नाहींत ते 
नाहींति! कंकणा, या बमुेवुत बायकोला पकि आद्वण बागेंतल्या बगंल्यातं कोंिून ठेव आद्वण िहंूकिे जाऊन 
सागं, कीं बायको बििालीिी द्विसल्यामुळें  वृिंावनानें द्वतला कोंिून ठेद्ववली आहे! 
 
कंकर् : धनीसाहेब, अशानें— 
 
वृंदावन : अद्वधक बोलंू नकोस आता;ं माझ्यापुढून द्वतला रे्ऊन िल! लग्नािी बेिी तुटतानंा इतका 
खळखळाट हा व्हायिाि! 
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[सवु जातात] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ सुिामािें र्र—सुिाम प्रद्ववष्ट] 
 
सुदाम : काय नद्वशबािा तारा आहे पाहा. ‘कंकणाला आज बोलावनू परीक्षा पहायला सागंावें म्हणून द्वविार 
केला तर वृिंावनानंीं त्याला काझलिीबाई भोंवतीं पाहरा करण्यासाठीं खंुटवनू ठेद्ववला! आद्वण तेवढ्यासाठीं 
त्याच्या जागीं मी जाईन तेव्हा ंतो द्वनर्णार, असा आिवा िावा िंाला! माझ्या मनानें, परीके्षच्या वळेीं मी या 
भयुारातूंन ऐकत बसलों असतों म्हणजे ठीक िंालें  असतें. कंकणावर भरंवसा ठेवायला तशी हरकत नाहीं 
म्हणा, िोस्तीच्या पोटीं तो िगलबाजी करायिा नाहीं, पण मनाला तेवढी रुखरुख राद्वहली! बरें आहे; 
त्याला इथून परतायला जर द्ववलंब लागला तर आपण त्यािी जागा सोिून तिक इकिे द्वनरू्न यावें िंालें ; 
काझलिीबाईंच्या कोठिीला कुलुप ठोकलें  तरी भागेल. (उर्ि) िाद्वमनी, अंमळ अशी ये बरंू्! हं, बुरखा राहंू 
िे तोंिावर! (िाद्वमनी येते.) हें पाहा, मला जरा द्वनकिीनें जायिें आहे बाहेर, आद्वण त्या पदं्विताकिून पोर्थया 
रे्ऊन त्यािा माणूस इतक्यातं इथें येईल; तेव्हा ं तंू जरा र्रातंि बसून रहा. बुरखा काढंू नकोस आद्वण 
जागिी हलंू नकोस! समजलीस?  
 
दाहमनी : बरें! (सुिाम जातो.) (स्वगत) हा मेला बुरख्यािा नसता त्रास िंाला आहे! उद्या ंत्या ईश्वरानंीं 
िाद्वगने द्विले तर र्ालायिे तरी कसे अंगावर? मी द्वतकिे हट्ट रे्ऊन बसणार, कीं एक द्विवस तरी 
बुरख्याद्वशवाय मी झहिून येणार! अन् इतक्या उपर नाहींस म्हटलें  तर बुरख्यावरून र्ालीन सारे िाद्वगने! 
हंसेना कोणी! हंसतील त्यािें िातं द्विसतील! कोण? झकद्वकणी?  
 

[र्ाईर्ाईने झकद्वकणी येते.] 
 
लकहकर्ी : िाद्वमनी, मोठा र्ात िंाला बाई! काझलिीबाईंना काल रात्रीं धरून कोंिून ठेद्ववलें  आहे 
धनीसाहेबानंीं; आद्वण कंकणानंा ठेद्ववलें  आहे पाह्यावर; एखाद्याशीं लग्नािें ठरलें  तर तें कसें सागंायिें 
म्हणून मर्ाशंीं त्यानंा द्वविारायला गेलें , तों कंकणानंीं मला सुद्धा ंबिंी केली! 
 
दाहमनी : अग असेल त्यािंें तसेंि काहंीं कारण; त्यातं तुिंा कसला र्ात िंाला एवढा?  
 
लकहकर्ी : कारण कसलें  कपाळािें? तुझ्या र्रातंलीि परवि! 
 
दाहमनी : काय ग, त्याचं्या अंगाखादं्यावरिें सारें उतरून ठेवलें  असेल नाहीं वृंिावनानंीं? बापिीवर वळे 
कठीण तर खरीि! 
 
लकहकर्ी : तुम्हा ंगद्वरबानंा िाद्वगन्यािंी भारी हावं! काझलिीबाई कधीं नाहीं अशा हपापल्यावाणी करीत! पुढें 
ऐक; आता ंत्याचं्या सोिवणुकीिा उपाय सागं एखािा! कोंिून ठेवलें  आहे त्यानंा पण कोंिमारा िंाला आहे 
मािंा! कुण्या वळेीं कसें वागायिें हें कुणाजवळ द्वशकंू मी आतां? म्हणून म्हणतें, कीं कसेंही कर आद्वण त्यािंी 
सुटका करण्यािा रस्ता शोधून काढ! 
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दाहमनी : अशा गोष्टींत मी तरी काय सागंणार बाई?  
 
लकहकर्ी : असा मािंा द्वहरमोि नको करंू गिे! मी एवढ्या आशनेें तुझ्याकिे आलें ; तंू गरीब िासी, तुझ्या 
सुद्धा ंपाया ंपितें वाटेल तर, पण काहंीं उपाय सागं! 
 
दाहमनी : मािें गुरु ते ईश्वर आहेत ना, ते बरीक सागंतील काहंीं उपाय. 
 
लकहकर्ी : मग ऊठ, याि पावलीं त्याचं्याकिें जा! इथेंि कुठेंसे राहतातना तें 
 
दाहमनी : (जरा थाबंनू) पण मला इथेंि बसून राहायला सागंून जाणें िंाले आहे; तो कोणसा पोर्थया रे्ऊन 
येणार आहे. त्या वळेीं मी नव्हतें असें कळलें  तर लगेि काहंींच्या काहंींि व्हायिें मेलें ! 
 
लकहकर्ी : मला आता ंरिें कोसळायच्या बेतातं आलें  आहे! 
 
दाहमनी : िम खा, आता ंअसें कर, तो िुसरा बुरखा पारं्रून तंू बैस माझ्या जागीं; तो माणूस आला म्हणजे 
तेवढ्या पोर्थया रे्ऊन ठेव! मी अशींि येतें. बसतेस का?  
 
लकहकर्ी : बसतें, पण तंू जा कशी आधीं! (िाद्वमनी जाते; झकद्वकणी बुरखा पारं्रून बसते.) िेव करो आद्वण 
द्वहच्या गुरूला तरी काहंीं इलाज सापंिो म्हणजे िंालें ! मािंा जीव कसा उिून गेला आहे अगिीं! 
काझलिीबाईंशीं बोलायला द्वमळालें  म्हणजे त्याचं्या द्वशकवणीनें कंकणानंा सागंतें लग्न ठरल्यािें! कंकण 
आपले सरळमागी आहेत एवढेंि, नुपूर म्हणतात तसे वाईट काहंीं नाहींत ते! पाऊल कुणािें वाजलें  बरें? 
तो माणूस आला वाटतें? (कंकण येतो.) अगबाई, हे तर कंकण! हे का ंइथें आले आहेत या गरीब िासीच्या 
र्रीं?  
 

[उठून उभी राहते.] 
 
कंकर् : िाद्वमनी, तुिंा नवरा र्रातं नाहीं अशी संद्वध साधून मी मुद्दाम आलों आहें; मला आता ंवळे नाहीं; पण 
थोिक्यातं सागंतो; संुिरी, तुझ्यामुळें  मी बेहोष िंालों आहें; मािंें तुझ्यावर अलोट पे्रम आहे! 
 
लकहकर्ी : पण तुमिें झकद्वकणीवर पे्रम आहे ना?  
 
कंकर् : भलतेंि! मी द्वतच्याशीं लग्न करणार आहें! 
 
लकहकर्ी : आद्वण पे्रम मुळींि नाहीं द्वतच्यावर?  
 
कंकर् : लग्नाच्या बायकोवर पुरुषािें कधीं पे्रम ऐकलें  आहे कुणीं? पे्रम असें िुलीपाशीं बसायिें नाहीं; तें 
वारा खात, बाहेर तरंगत द्वफरतें! 
 
लकहकर्ी : आद्वण झकद्वकणीला हें कळलें  तर?  
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कंकर् : द्वतला कोण कळवायला बसलें  आहे? ती थोिीि हें ऐकायला बसली आहे! 
 

लकहकर्ी : (स्वगत) काझलिीबाईंनीं इतकें  ऐकून मुळींि धीर धद्वरला नसता! (बुरखा काढून, उर्ि) तीि 
ऐकतें आहे बरें हें सारें! िागंला गळा कापणार होता ंमािंा हो! 
 
कंकर् : तंू कशी इथें? सुिामानें मात्र मािंा गळा कापला खरा! झकद्वकणी, खरोखर मी हे खरें बोलत 
नव्हतों! िाद्वमनीिी परीक्षा पाहण्यासाठीं म्हणून मीं तें सोंग आद्वणलें  होतें. 
 
लकहकर्ी : तर तर! आता ंनाहीं मी फसायिी! मी नाहीं तुमच्याशीं लग्न करायिी कधीं! तुमिें माझ्यावर खरें 
पे्रमि नाहीं! मर्ाशंीं तुम्ही मला बाईसाहेबानंाि भेटंू द्विलें  नाहीं! 
 
कंकर् : हें काय भलतेंि होऊन बसलें? झकद्वकणी, खरें खरें सागंतों, मािंें तुझ्यावर पे्रम आहे; पाया ंपितों; 
मािंी परीक्षा पाहा! कसलेंही काम सागं, पाहा मी कद्वरतों कीं नाहीं तें! वाटेल तसें अवर्ि काम सागं! पण 
मला द्विंिकारून टाकंू नकोस! 
 

[िाद्वमनी येते.] 
 
लकहकर्ी : थाबंा जरा आता!ं काय िंालें , िाद्वमनी?  
 
दाहमनी : (झकद्वकणीस एकीकिे) ईश्वर म्हणतात, मला काझलिीबाईंिी भेट घ्यायला द्वमळाली तर काहंीं 
प्रयत्न करून पाहता ंयेईल! पण तसें कुठलें  जमायला?  
 
लकहकर्ी (कंकणास) कंकण, बोलाफुलालाि गाठं पिली अगिीं! मीं सादं्वगतलेलें  वाटेल तें काम करणार 
ना तुम्हीं?  
 
कंकर् : नुसतें सागंून पाहा; उगीि द्वविारंू नकोस आता!ं 
 
लकहकर्ी : बरें तर, ते ईश्वर म्हणतात ते साधु आहेतना, त्यानंा एकिा काझलिीबाईंिी भेट रे्ऊं द्याल का? 
पाहा, नाहींतर मािंें पे्रम— 
 
कंकर् : अग, तुझ्यासाठीं ईश्वरालाि काय, पण द्वपशािाला सुद्धा ंसोिीन काझलिीबाईंना भेटायला! पण 
एका अटीवर! हें कुणाला कळता ंकामा नये; आद्वण काझलिीबाईंना बाहेर मात्र येऊ िेणार नाहीं! 
 
लकहकर्ी : काहंीं हरकत नाहीं. िाद्वमनी, िल, राहंू िे तें तुिंें काम! कंकण, तुम्ही व्हा पुढें! आम्ही त्यानंा 
रे्ऊन येतों द्वतकिे. (कंकण जातो.) िाद्वमनी, आता ंनाहीं म्हणू ंनकोस; मरंू िे त्या पोर्थया! िल एकिम 
कशी! पण एकिम नको गिे! िुःखातं नेहमीं काझलिीबाई अगिीं हळंू पावलें  टाकतात! 
 

[विव ेन मला ॰] 
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जिताि गिे शोभते असा प्रसंग ये तिा ।  
त्वरा रुिे न तापिा । कुलीनतेद्वस ती किा ॥ धु्र ॰ ॥ 
मंि पित पि तरी । ओढ द्वजवा फार जरी ।  
जिपिाझंह थोर पाझह िाद्ववती द्ववषािा ॥ १ ॥ 

 
[िोर्ी जातात. िुस्या बाजूनें नूपुर प्रवशे करतो.] 

 
नूपुर : (स्वगत) हा सुिाम शुद्ध गाढव आहे! एवढीं भयुारें खणतो; द्वकिे रद्वितो, पण व्यथु! याच्या र्रीं 
वाटेल त्यानें यावें! कंकण, झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी यािंीं काय खलबतें िंालीं कुणास कळे! आिून 
ऐकण्यातं हाि तर मोठा तोटा आहे; कधीं कधीं मुळींि ऐकंू येत नाहीं काहंीं! तसेंि, त्या गोसावड्यािें कोिें 
काहंीं अजून उकलत नाहीं! आता ंकरावी गंमत; िाद्वमनीिा हा बुरखा रे्ऊन आपणि बसावें! द्वतिा एखािा 
िोरटा िोस्त एवढ्यातं आला तर अशी बहार उिेल! 
 

[बुरखा पारं्रतो. भयुारातूंन बुरख्याद्वनशीं सुिाम बाहेर येतो.] 
 
नूपुर : (स्वगत) अशातं तो गोसाविाि आला तर नशीब उर्िलेंि म्हणायिें! 
 
सुदाम : (स्वगत) पुन्हा नद्वशबानें गित केलीि! झकद्वकणी मध्येंि आल्यामुळें  आपल्याला तसेंि परतावें 
लागलें  म्हणून कंकणानें सादं्वगतलें ! (पाहून) िाद्वमनी इमानानें बसली आहे मात्र खरी! आता ंआपणि एक 
िाव खेळून पाहावा! (स्वर बिलून उर्ि) िाद्वमनी, ए िाद्वमनी! 
 
नूपुर : (बायकी आवाजानें) कोण आलें  आहे तें बुरखा रे्ऊन?  
 
सुदाम : मोठ्यानें बोलंू नकोस! मी ईश्वर आलों आहें ठरल्याप्रमाणें! 
 
नूपुर : ईश्वर, तुम्ही असे नेहमी येता;ं पण कोणाला द्विसत तर नाहींना?  
 
सुदाम : (स्वगत) नेहमीं येता!ं स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) कोणाच्याि कधीं दृष्टीस पिलों नाहीं 
अजून! पण संुिरी, मी आझलगनाला अगिीं उत्सुक िंालों आहें! 
 
नूपुर : मग मािंी का ना आहे?  
 

[िोरे्ही जवळ येऊन एकमेकािें बुरखे सरकद्ववतात.] 
 
सुदाम : अग सटव!े 
 
नूपुर : अरे गोसावड्या! (िोरे्ही एकमेकासं पाहतात.) 
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सुदाम : तुमिी माझ्याबद्दलिी कळकळ पाहून मला आनंि वाटतो! पण हा र्ोटाळा िंाला कसा? िाद्वमनी 
आहे कुठें?  
 
नूपुर : िाद्वमनीबाई, कंकणाच्या मागें आद्वण झकद्वकणीबरोबर! 
 
सुदाम : (स्वगत) मग काहंी हरकत नाही! कंकणाने सादं्वगतले तें खरें तर मग! (उर्ि) िला आपण जाऊं 
आद्वण कंकणाला भेटून नीट खुलासा करून रे्ऊं. 
 
नूपुर : मलाही तुम्हालंा काहंी सागंायिें आहे, िला. 
 

[िोरे्ही जातात.] 
 
प्रवेश हतसरा. 
 

[स्थळ : बागेंतील बगंला. काझलिी व ईश्वर प्रद्ववष्ट.] 
 
काललदी : त्या वळेीं माझ्या केतनासह द्वतथें जायला द्वमळेल तर मी खात्रीनें िीनाराला वािंवीन! जाता ंयेईल 
का मला द्वतथें?  
 
ईश्वर : रात्रीं वसंुधरेच्या द्विमतीला िाद्वमनी असते; तेव्हा ंद्वतच्या ऐवजीं तुम्हालंा जाऊन बसता ंयेण्यासारखें 
आहे. 
 
काललदी : पण िाद्वमनीच्याबद्दल मला आंत कसें जाता ंयेईल? केतनाला बरोबर कसें रे्ऊन जाता ंयेईल? 
द्वशवाय, मला द्वतथें त्यानंीं झकवा वसंुधराबाईंनीं ओळखलें—म्हणजे आधींि ओळखलें  तर कसें होईल?  
 
ईश्वर : काझलिीबाई, तुमिा माझ्यावर द्ववश्वास आहे का?  
 
काललदी : हं! 
 
ईश्वर : मग िाद्वमनीला िाद्वगने द्वमळवनू िेण्यािें कबलू करून तुमच्या या खोलींत आणून ठेद्ववता ंयेईल; या 
खोलींत आज रात्रीं एक महापुरुष प्रकट होऊन िाद्वगन्यािंा सवु संग्रह येथें टाकणार आहे असें द्वतला 
सादं्वगतलें  म्हणजे िंालें ! सुिामाच्या आजे्ञवरून िाद्वमनी अष्टौप्रहर बुरख्यातंि वावरते, तेव्हा ं कोणी 
ओळखण्यािी धास्ती नाहीं. तसेंि केतनालाही बुरख्याखालीं िंाकूंन नेला म्हणजे िंालें ! तुम्ही या बेताला 
अनुकूल असाल तर संध्याकाळीं िाद्वमनीला इथें आद्वणतों आद्वण तो बुरखा पारं्रून तुम्ही माझ्याबरोबर िला 
म्हणजे िंालें . झकद्वकणीनें सादं्वगतलें  म्हणजे मला आद्वण िाद्वमनीला कंकण केव्हाहंी आंत सोिील! इथून 
द्वनर्ाल्यावर प्रहर रात्र पिेपयंत माझ्या आश्रमातं राहता ंयेईल! 
 
काललदी : तुमिी योजना मला मान्य आहे. हें पाहा, थोिीशी अफू मात्र आणून ठेवा! 
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ईश्वर : ती कशाला?  
 
काललदी : द्वतथें गेल्यावर केतनानें रिंू नये म्हणून त्याला अफूिी बाळगोळी द्विली पाद्वहजे! थोिीशी गुंगी 
आली म्हणजे सोईिें होईल?  
 
ईश्वर : बरें आहे. मग मी ठरल्याप्रमाणें व्यवस्था करंू तर?  
 
काललदी : िेव तुम्हालंा यश िेईंलि असें वाटतें! 
 

[ईश्वर जातो] 
 
काललदी : (केतनाला मािंीवर रे्ऊन, स्वगत) बाळा केतना, मािंी अर्ोर इच््ा कळली ना तुला? 
लािक्या, तुला मािंा राग नाहीं ना आला? का हें तुलाि द्वविारतें म्हणून रागवला आहेस? एकिा ंहसून 
मला धीर िे पाहंू! तुझ्याखेरीज मनातंलें  द्वहतगुज मी कोणाशीं बोलंू बरें? या अफाट जगातं एवढी िीि 
द्ववतीिी िौलति काय ती मािंी आहे ना? मग माझ्या जीवाच्या धन्यासाठीं ही द्वजवािी जहागीर िेवाला 
वहावयाला नको का? बाळ, सतीिें वाण रे्ऊन द्वनर्ाल्यावर िुःखाच्या आगींत उिी टाकण्यासाठीं तुझ्या 
कोंवळ्या कायेिी धमुद्वशळा करायला मी तयार िंालें  म्हणून रागावूं नकोस! हा सतीिा खितर माग ुआहे! 
तुझ्या द्वपत्याच्या उद्धारासाठींि ना तुिंा जन्म? वसंुधराबाई भपूालाचं्या नावंासाठीं िीनाराच्या जीवावर 
उिार िंाल्या; मग तुझ्या वद्विलािंा सवुस्वीं अधःपात होत असतानंाही िीनाराच्या जागीं तुला उभें राहायला 
नको का? द्वतकिच्या स्वप्नावरूनि मला ही कल्पना  आठवली. द्वशवाय पद्वतहृियाशीं मािंें हृिय एकरूप 
करण्यािी त्यानंीं मला अज्ञा केलेली आहे, म्हणूनि मी अशी पाषाणहृियी िंालें  आहे. बाळा, क्षमा कर! 
पण— 
 

[कान्हा रहे अपने पास ॰] 
 

माग ुिुजा नि जगातं । अतुल पातक ना तंद्वर आता ं।  
विद्ववत द्वपतरा द्वनरयपात ॥ धु्र ॰ ॥ 
थोर कुलीं जन्म ज्यास । सौख्यलेश नाझह त्यास ।  
कष्टिशा त्याला । अद्वशि नद्वशबाला ।  
नातद्वर कुल तें द्ववलया जात ॥ १ ॥ 

 
[पििा पितो.] 

 
प्रवेश चवथा 
 

[ईश्वर प्रवशे कद्वरतो.] 
 

ईश्वर : (स्वगत) िाद्वमनी अजून कशी येत नाहीं? परमेश्वरा, या सत्कायाच्या द्वसद्धीसाठीं असत्यािरण 
करीत आहें त्यािी क्षमा कर! ज्या वैराग्यवृत्तीला परद्वहत हाि आिारधमु आहे द्वतच्या अवश्यकमासाठीं 
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परब्रह्मस्वरूप सत्यािाही क्षणभर संन्यास केल्यावािंून िालणार नाहीं! काझलिी, तुिंी कल्पना माझ्या 
पूणपुणें लक्षातं आली! ती द्वजतकी पद्ववत्र आहे द्वततकीि िुःखिायक आहे! िीनाराच्या ऐवजीं केतनािा तंू 
बळी िेणार? शाबास तुझ्या पद्वतभक्तीिी! (िाद्वमनी येते.) ये, िाद्वमनी, जरासा वेळ केलास. िीनाराला 
आणलें  आहेस ना?  
 
दाहमनी : हो! पण त्या खोलींत आज रात्रीं तुम्ही म्हणता ंतसा महापुरुष प्रगट िंालाि नाहीं तर?  
 
ईश्वर : असें कधींि व्हायिें नाहीं! तंू मात्र रात्रभर जागी राहा! तो महापुरुष तुला द्विसणार नाही; तेवढें 
िाद्वगन्यािंें गाठंोिें मात्र तुझ्यापुढें पिेल! पण ही हकीकत कोणाला कळल्याबरोबर सा्या सोन्यािी रक्षा 
होईल एकिम!  
 
दाहमनी : मग आज रात्रीं हा सोन्यािा द्विवस खद्वित उगवणार म्हणता?ं पण गुरुमहाराज, पाटल्या 
तोिीच्या असतील का आपल्या पुरणाच्याि?  
 
ईश्वर : तें आता ंसागंता ंयेणार नाहीं! आता ंवेळ र्ालद्ववण्यातं अथु नाहीं; िल लौकर. 
 

[जातात.] 
 
प्रवेश पांचवा 
 

(स्थळ : तळर्र. वसंुधरा व बुरखा रे्तलेली काझलिी) 
 
वसंुधरा : (स्वगत) मर्ापंासून िीनाराला एकिा जवळ रे्ऊन िोळे भरून, द्वनरखून पाहावा असें मनातं येत 
आहे; पण नको हा मोह! नाहीं तर मािंी पद्ववत्र द्वनिुयता एखािे वळेीं द्ववतळून जाईल!(उर्ि) िाद्वमनी, 
बाई, तंू आज अशी अगिींि कोमेजल्यासारखी का ंिंालीस?  
 
काललदी : (रित) बाईसाहेब, हाताखादं्यावर िेंललेलें  हें लेणें आज असें उतरून ठेवायिें— 
 

[रिंू लागते.] 
 
वसंुधरा : िाद्वमनी, रिंू नकोस अशी! त्यातं मनाला इतकें  अवर्ि तें काय वाटतें? होणारासारखें व्हायिें 
टळत नाही; रिणें कधींतरी नद्वशबीं ठेवलेलेंि असतें! मी प्रत्यक्ष यािी आई, मग मािंं काय व्हायला पाद्वहजे 
आता?ं माझ्या गळ्यािी शपथ आहे; तंू रिंू लागलीस म्हणजे माझ्या द्वजवातं कालवाकालव होऊं लागते; तंू 
मला धीर द्यायला नको का? धीरानें िोळे पूस आद्वण मनािा अगिीं िगि कर! रोज िीनाराला 
द्वनजद्ववण्यासाठीं गाणें म्हणतेस तसें आजही एखािें िागंलें से म्हण पाहंू! आपला िीनार आज काळिंोप 
रे्णार आद्वण आपण िागंलें  मंगल गीत म्हणायिें सोिून असें मुळूमुळू रित बसायिें? तें अद्वभमन्यिूें गाणें 
येतें ना तुला? तेंि म्हण!  
 
काललदी : मला मधलीं मधलीं किवीं येतात; सगळें आता ंआठवत नाहीं!  
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वसंुधरा : म्हण िुकतमाकत जेवढें येईल तेवढें! अगिीं हंुिका िेऊं नकोस!  
 
काललदी : (स्वगत) बाळा केतना, मािंें हे अखेरिें गाणें कसेंतरी गोि करून रे्. (उर्ि) 
 

“सकाळीं उठूनी धमानीं काय केलें  । अद्वभमन्युसी बोलद्ववलें  ।  
संसप्तकीं अजुुनासी नेलें  । मग कौरवसैन्य द्वसद्ध िंालें  ।  
मग द्रोणानंी काय पण केला । धरूनी िेऊं धमाला ।  
िक्रव्यहूािी युस्क्त आहे तुजला । जावें बाळा युद्धाला ।  
गेला अद्वभमन्यू-मन्य ूवीर रणीं । िक्रव्यहू केला द्रोणानंीं ।  
गेला अद्वभमन्यू॥’’ 

 
पुढें काय बरें आहे?  
 
वसंुधरा : पुढें धमांला नमस्कार करून सारर्थयाला रथ आणायला सादं्वगतला. तें जाऊं िेत; पुढें म्हण!  
 
काललदी : 
 

“रणीं द्वमसळला सुभदे्रिा सूत । सैन्य पाद्विलें  असंख्यात ।  
शरानंीं द्वशरें द्वकती उिवीत । राजे िंाले भयाभीत ।  
सोळा वषांिे वय द्विसे लहान । युद्ध केलें  द्वनवाण ॥ 
गेला अद्वभमन्यू–मन्य ूवीर रणीं । िक्रव्यहू केला द्रोणानंीं ॥’’ 

 
पुढें मग द्रोणानंी येऊन— 
 

[वृिंावन येतो.] 
 
वसंुधरा : थाबं जरा आता.ं वृंिावन आले! 
 
वृन्दावन : वसंुधरे, तुिंा काय द्वविार ठरला?  
 
वसंुधरा : मािंा द्वविार मीं कालि तुम्हालंा सादं्वगतला! कालपासून मी पुन्हा ंिीनाराकिे पाद्वहलें  सुद्धा ंनाहीं! 
भपूालाचं्या वज्रिेही नावंावरून ओवाळून टाद्वकलेला हा उतारा काळासाठीं काढून ठेद्ववला आहें! भपूालाचं्या 
नावंासाठीं मीं अपत्यस्नेहािा संन्यास केला आहे! 
 
वृंदावन : वसंुधरे, अजून ऐक! हा फार काय तो माझ्या गळ्यातं र्ालायिा! एवढ्यासाठीं प्रत्यक्ष पोटच्या 
पोराला काळाच्या तोंिातं लोटतेस?  
 
वसंुधरा : माझ्या पाद्वतव्रत्यासाठीं सा्या जगावर, स्वगांतल्या तेहतीस कोटी िेवावंर सुद्धा ंमी उिक सोिीन! 
मग िीनारािी काय कथा! द्वपतराचं्या उद्धारासाठींि पुत्रािा जन्म असतो! अशा वळेीं या वीरपुत्रानें उिी 
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टाकायिी नाहीं तर काय करायिें? वृिंावन, भपूालाच्या नावंासाठी–वसंुधरेच्या पाद्वतव्रत्यासाठीं–
आयुपद्वतव्रताचं्या पुण्यपरंपरेसाठीं–मािंा िीनार अशा वीरमरणाला तयार आहे!  
 
वृंदावन : अस्सें काय? िाद्वमनी, तो द्विवा िूर नेऊन ठेव आद्वण िीनाराला इकिे आण! 
 

[काझलिी द्विवा नेऊन ठद्ववते.] 
 
वृंदावन : वसंुधरे, अजून, अजून द्वविार कर! सुटलेला तीर पुन्हा ंसापंिणार नाहीं! 
 
वसंुधरा : वृिंावन, तुम्हालंा वीरगजुनेनें शवेटिें सागंते, पाद्वतव्रत्यािें रक्षण करण्यासाठीं िुःखािे िोंगर 
पोटातं द्वगळायला मी तयार आहें! माझ्या पाद्वतव्रत्यापुढें मला कशािीही झकमत नाहीं. 
 
वृंदावन : िाद्वमनी, आण िीनाराला इकिे! वसंुधरे, अजून तुला थोिा वळे आहे! 
 
काललदी : (स्वगत) िेवा, या वळेीं मला धीर द्या! बाळा केतना, आल्या प्रसंगाला तयार हो!  
 

[केतनाला रे्ऊन वृिंावनाजवळ जाते.] 
 
वृंदावन : वसंुधरे, कसला द्वविार कद्वरते आहेस तंू?  
 
वसंुधरा :माझ्या बाबाचं्या मरणकाळीं आजोबा द्वशवलीलामृतातंल्या रुद्राध्यायािा पाठ करीत होते; तो 
अकरावा अध्याय मी आठवतें आहें!  
 
वृंदावन : वसंुधरे, या राक्षसी हट्टानें िीनार फुकट मरत आहे! या कट्यारीनें त्याच्या पोटातं ठाव 
रे्तल्याबरोबर िहंूकिे रक्तािीं कारंजीं सुरू होतील— 
 
वसंुधरा : भपूालािंें नावं त्या कारंजाखंालीं न्हाऊन पावन होऊन जाईल! वृिंावन, या शबिानंीं मला 
द्वहणद्ववण्यािा का प्रयत्न कद्वरता ं आहां? का ं तुमच्या पुरुषाथाला थरकापं सुटला आहे? तुम्हालंा मािंें 
सत्त्वि पाहायिें असेल, तुमच्या कपटी कट्यारीला माझ्या िीनाराला मारण्यािी लाज वाटत असेल तर 
मला सागंा—भपूालािंीही वीरपत्नी आपल्या हातानें िीनारािा नाश करील! 
 
वृंदावन : िाद्वमनी, नीट उभी राहा! वसंुधरे, नीट पहा, मािंी लाजलेली कट्यार िीनाराच्या पोटातं तोंि 
खुपसून लपून बसत आहे! 
 

[कट्यार बाहेर काढतो.] 
 
वसंुधरा :  
 

“अश्वशाळा गजशाळा संपूणु । सवु संपत्तीसद्वहत गृहिान ।  
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महानंिेनें स्नान करून । भस्म अंगी िर्मिलें  ॥ रुद्राक्ष आंगीं लेवनू ।  
हृियीं झिद्वतलें  द्वशवध्यान । हर हर द्वशव म्हणोन । उिी द्वनःशकं र्ातली ॥’’ 

 
िेवा, वृिंावनानंा क्षमा कर! 
 

[वृिंावन तोंि बाजूला करून उजव्या हातानें कट्यार खुपसतो व िाव्या हातानें िोळे पुसतो.] 
 
वसंुधरा : (स्वगत) वृिंावन िोळे का ं पुसताहेत? अहाहा, िेवा, असाि असाि मला धीर िे! (उर्ि) 
िाद्वमनी, िीनाराला पाळण्यातं नेऊन ठेव!  
 
वृंदावन : (स्वगत) या अंधकारानें केवढा उपकार केला हा! द्वनिोष िीनाराच्या वधामुळें  ही कट्यार रक्तािे 
आश्रू ढाळीत आहे ते मला द्विसत नाहींत आणी मािें आश्रु वसंुधरेला द्विसत नाहींत!  
 

[कट्यार ठेवतो.] 
 
काललदी : (केतनाला ं पाळण्यातं ठेवनू, स्वगत) बाळा, नीज आता;ं कल्पन्तापयंत नीज! आकाशािी 
िंालरमोत्यािंी िंलू र्ालून उद्या ंमाझ्या हातीं तुला िंाकूंन ठेवीन! 
 
वृंदावन : वसंुधरे, आता ं यापुढें िुसरा प्रश्न! उद्या ं या वळेीं असाि प्रसंग भपूालावर येणार आहे! तुिंें 
पाद्वतव्रत्य झकवा तुझ्या पतीिा प्राण यापंैकीं एकािा तरी उद्या ंनाश होईल! ऐकलेंस नीट? आता ंतरी तुझ्या 
हृियाला पािंर फुटेल ना?  
 
वसंुधरा : माझ्या हृियाच्या रक्तािा पािंर िीनाराच्या हृियातूंन वाहत आहे! पाळण्यांतल्या िीनाराला 
माझ्या हृियािी साक्ष द्वविारा! 
 
वृंदावन : ठीक आहे! भपूालािी सुद्धा ं प्राणनाशाला तयारी आहे का म्हणून द्वविारतों! स्वतःिा प्रश्न 
असल्यामुळें  त्यािे िोळे खास उर्ितील! 
 
वसंुधरा : माझ्या पतीिें धैयु द्वहमालयासारखें अढळ आहे! 
 
वृंदावन : उन्हाळ्याच्या तापानें द्वहमालयाच्या सुद्धा ंगंगायमुना वाहंू लागतात. अिेतन सृष्टीला सुद्धा ंप्राणािंा 
मोह आवरत नाहीं! ऐन िुपारच्या उन्हािे िटके बसंू लागतािं द्वनजीव ्ाया सुद्धा ं माणसाच्या पायािंा 
आश्रय रे्ते! िाद्वमनी, या गोष्टींपैकीं एक अक्षर बाहेर आलें  तर तुिेंही प्राण जातील हें लक्षातं ठेव! 
 

[जातो.] 
 
काललदी : बाईसाहेब, द्वकती तुमिें उिार हृिय! तुम्ही त्यानंा शाप द्याल असें वाटलें  होतें मला! 
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वसंुधरा : िुष्टािें पद्वरपत्य करण्यापेक्षां, सज्जनानंा सुख िेण्याबद्दलि नेहमीं िेवाजवळ भीक मागावी असें 
मला वाटतें! पण िाद्वमनी, तुिंें गाणें म्हण पुन्हा! तुझ्या गोिगाण्याच्या गुंगींति माझ्या बाळािा जीव 
काळिंोपेंत द्ववरून जाऊं िेत!  
 
काललदी : (पाळणा हालवीत) कुठवर बरें आलें  होतें? हं,— 
 

“मग द्रोणानंी तोद्विलें  धनुष्ट्य । फाद्विलें  अंगींिें कवि ।  
मोद्विला रथ केला द्ववरथ । धावुद्वन आले षिथ ॥ 
िुःशासनपुत्रें गिाप्रहार केला । अद्वभमन्यू रणीं पिला। 
पिला अद्वभमन्य–ूमन्य ूवीर रणीं । शोक बहु केला पािंवानंी ॥’’ 

 
वसंुधरा : नको हें रिगाणें! पािंवानंी शोक केला असेल, मला करायिा नाहीं! िीनाराच्या वीरमरणाला 
शोभण्याजोगें गाणें म्हण एखािें. 
 
काललदी : (पाळणा हलवीत) 
 

[अद्वज अकु्रर हा नेतो ॰] 
 

द्वनज बाळा रे गाणें गाते आई । कद्वर आता ंजोजो गाई ॥ धु्र ॰ ॥ 
तुज जन्म द्विला बाळा त्यािंी स्वारी । लाखातं द्वशपाई मारी ।  
बर् गरिी ही बुरजािंी तुजभवतीं । िगिािी त्यािंी ्ाती ॥ 
कद्वळकाळाशीं िंगिणार खंबीर ॥ हे तुिेंि द्वहरव ेवीर ॥ 
॥ िाल ॥ जीवाचं्या जळत्या ज्योती ।  

आकाशीं तारा होती ।  
मोलािीं माद्वणकमोतीं ।  

त्या िोळ्यानंीं िेवराय तुज पाही । कद्वर आता ंजो जो गाई ॥ १ ॥ 
िों द्विवसािंी ही िुद्वनयेिी वसती । सारखीि असती नसती ॥ 
तुजऐसा हा बाळ नऊ नवसािा । हातिा झकरे जायािा ॥ 
ऋणानुबधंाच्या ंतुटल्या आता ंगाठंीं ॥ मग कुठल्या भेटी गाठंीं ॥ 
॥ िाल ॥ हें िेवार्रिें लेणें ।  

नद्वशबानें िेणें रे्णें ।  
कुझणतरी कुणास्तव रिणें ।  

ती रिणारीं रिद्वतल धाईधाई ॥ कद्वर आता ंजोजो गाई ॥ २ ॥ 
 

[पििा पितो.] 
 

अंक चवथा समाप्त 
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अंक पाचंवा. 
 
प्रवेश पहिला. 
 

[सुिाम व नूपुर प्रवशे कद्वरतात.] 
 
सुदाम : स्नेहधमाला जागून तुम्ही िागंलीि िूक माझ्या पिरातं र्ातली म्हणायिी! िाद्वमनी रात्रभर बाहेर 
होती म्हणता?ं  
 
नूपुर : सगळी रात्रभर! इतकें ि नाहीं पण कंकणािेंही अंग आहे या कारस्थानातं! मािंी तर खात्री िंालेली 
आहे, कीं कंकणािी तुमच्या र्राकिे सोज्वळ दृष्टी काहंीं नाहीं! तसाि तो गोसावी! अगिीं खटपटींत 
असल्यासारखा द्विसतो! मग गुलामािें काय खलबत आहे नकळे! तुम्हालंा हीं येणींजाणीं नीट कळत 
नाहींत. अहो, एरवीं कंकण तुमच्या र्रीं वरच्यावर कशाला येत बसेल? हें बर्ा, नव्याशीं िोस्ती 
करणारापंैकीं पुष्ट्कळािंी नजर द्वनराळीकिेि लागलेली असते! 
 
सुदाम : िाद्वमनी रात्रभर बाहेर राद्वहली असेल तर मोठा अनथापाति म्हणायिा! आता ं जातो आद्वण 
बारकाईनें िौकशी कद्वरतों! (स्वगत) हा म्हणतो हें खरें असेल तर आताचं्या आता ंकाहंी तरी युस्क्त योजून 
िाद्वमनी जगावगेळी केली पाद्वहजे. नाहींतर द्वबर्िलेल्या बायकोच्या नव्याइतका िुिैवी प्राणी जगातं नसतो 
असें म्हणतात त्यािा मलाि अनुभव यायिा किाद्वित्!  
 

[जातो.] 
 
नूपुर : (स्वगत) आता ं झकद्वकणीला जाऊन सागंावें, कीं कंकण िाद्वमनीच्या नािीं लागला आहे आद्वण 
कंकणालाही िेतों सागंून, कीं झकद्वकणीिें सुिामाशीं सूत आहे म्हणून! आद्वण हें सुद्धा ंकाहंीं अगिींि खोटें 
नाहीं! काल झकद्वकणी जी सुिामाच्या र्रीं आली तीं काहंीं िाद्वमनीला भेटण्याला नव्हे! एवढ्या कारणावरून 
त्या िोर्ािंें जमलेलें  लग्न पुन्हा मोिून काद्वढता ंयेईल अजून! हो, असेंि करावें िंालें . 

 
[जातो.] 

 
प्रवेश िुसरा. 
 

[स्थळ : तळर्र-भपूालं प्रद्ववष्ट.] 
 
भूपाल : (स्वगत) पत्नीिें पाद्वतव्रत्य आद्वण स्वतािें प्राण! या िोहोंपैकीं कोणािा त्याग करंू? रणागंणातं 
वाद्याचं्या िणिणाटानें बुद्धीिी िेतना बिं िंाल्यामुळें  द्वविारमूढ आवशेस्स्थतींत मी कैक वळेा ंप्राणावंर उिार 
होऊन लढला;ं रक्ताच्या उसळत्या लहरींिे बुद्धीला हेलकाव े बसल्यामुळें  तशा स्स्थतींत द्वतला द्वविार 
करण्याइतकी स्स्थरता द्वमळत नाहीं. पण शातं रक्तानें सुखासुखािे द्वहशबेी आंकिे टाकून गद्वणतबुद्धीनें या 
प्राणािंा मोह सोिणें कोणाला तरी साध्य आहे का? पाद्वतव्रत्य कीं प्राण? प्राणत्यागाला तयार होऊं का? पण 
प्राणहानीिे पद्वरणाम बुद्वद्धगम्य आहेत! प्राणाचं्या अभावीं सिेतन िेहाला पे्रतकळा येत असल्यामुळें  प्राणािंें 
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द्रव्यत्व तकाच्या कसोटीला पटण्यासारखें आहे! तसें पाद्वतव्रत्यािें आहे का? पद्ववत्र आयुसंस्कारानंीं 
भरलेल्या वातावरणाला माझ्या द्वविारािें श्वास द्ववखारून टाकतील कीं काय, अशी भीद्वत वाटते. पण 
पाद्वतव्रत्याद्ववरद्वहत स्त्रीिेहािें अस्स्तत्व असंभवनीयि आहे का? नाहीं, ही केवळ संस्कारहाद्वन आहे! जगाच्या 
द्ववशाल पषृ्ठभागावर अशा राष्ट्रसंस्कृद्वत द्वकतीतरी आहेत, कीं ज्याचं्या पाद्वतव्रत्याद्ववषयींच्या कल्पना 
आमच्याहून द्वशद्वथल आहेत! इतकें ि नाहीं, पण पाद्वतव्रत्याशीं द्ववपयुस्त कल्पना ज्याचं्यातं प्रिद्वलत आहेत 
अशींही राष्ट्रें सापंितील! प्राणाचं्याबद्दल कल्पनेिी अशी अनेकद्ववधता आहे का? संस्कारजन्य 
पाद्वतव्रत्यासाठीं प्रत्यक्षगम्य प्राणािंा द्ववद्वनमय करणें द्वविारवािाला सोिून आहे? कोण या प्रश्नािंें उत्तर 
मला िेईल? प्राण कीं पाद्वतव्रत्य? बुद्धीला प्रमाण मानंू, कीं हृियािें समाधान करू? द्वविार आद्वण द्ववकार 
यातूंन कोणाला प्रधानपिावर बसवूं?  
 

[वृिंावन येतो.] 
 
वृंदावन : भपूाल, माझ्या प्रश्नािें उत्तर मागावयाला मी आलों आहें!  
 
भूपाल : थाबं वृिंावन, वसंुधरेिी आद्वण मािंी भेट र्ालून िे! हा प्रश्न आम्हा ंिोर्ािंा आहे! द्वतिी भेट मला 
रे्ता ंयेईल का?  
 
वृंदावन : वसंुधरेिी व तुिंी भेट व्हायला मािंी मुळीि हरकत नाहीं; पण तुमिा द्वनणयु मात्र मला लौकर 
कळला पाद्वहजे! ही संद्वध मी कालके्षपाकद्वरता ंिेत नाहीं हें लक्षातं ठेव! िल माझ्याबरोबर!  
 
भूपाल : िल! हरहर, कोणत्याही मनुष्ट्यावर असें िमत्काद्वरक संकट आलेलें  नसेल!  
 

[जातात.] 
 
प्रवेश हतसरा. 
 

[स्थळ : सुिामाच्या र्रासमोरील आंगण. पात्रें : सुिाम व िाद्वमनी. समोर अस्ग्नकंुि पेटत आहे.] 
 
सुदाम : हं, हो अशी पुढें! आता ंमागेंपुढें करंू नकोस! 
 

[द्वतिा हात धरून ओढतो.] 
 
दाहमनी : आणखी काय करंू म्हणता?ं  
 
सुदाम : मुकाट्यानें या अस्ग्नकंुिातं उिी टाक! 
 
दाहमनी : अगबाई, म्हणजे! 
 



 

अनुक्रम 

सुदाम : म्हणजे काय? आज गौरीसारखी सजून बसली आहेस आद्वण इतके द्विवस लंकेिी पावुती होतीस; 
काल रात्रभर र्राबाहेर राहून रामाद्ववरद्वहत लंकें तली सीता िंालीस. तेव्हा लंकेहून परत आलेल्या 
सीतेप्रमाणें तुलाद्वह द्विव्य करावें लागेल! 
 
दाहमनी : आगींत उिी टाकून द्विव्य? आद्वण का ंम्हणून?  
 
सुदाम : त्यािें कारण काल रात्रभर तंू परगृहीं राद्वहलीस; परगृहीं वास केलेल्या स्त्रीिा पुन्हा स्वीकार 
करण्यापूवी नव्यानें द्वतला अग्नींत द्विव्य करायला लावावें असें शास्त्रविन आहे! स्त्रीिें पाद्वतव्रत्य जर कायम 
असेल तर ती तशा आगींतद्वह कायम राहील! नष्ट िंालें  असेल तर तीद्वह नष्ट होईल! हं, िल, टाक उिी! 
 
दाहमनी : भलतेंि काहंी तरी. हें काय असें वडे्यासारखें करायिें? लोक काय म्हणतील यािा काहंीं 
द्वविार?  
 
सुदाम : लोकानंा काय कळतें यातं? हा साराि प्रकार अलौद्वकक आहे! श्रीरामिदं्रासारख्या लोकोत्तर 
पुरुषानें रावणाच्या र्रीं सहा मद्वहने राद्वहल्याबद्दल संशय असल्यामुळें  सीतािेवीसारख्या लोकोत्तर 
पद्वतव्रतेला याि लोकोत्तर मागांने पुन्हा र्रातं रे्तलें . श्रीरामिदं्राना विे लागलें  होतें का? सारी लंका 
त्यािंी वाहवा करीत होती. लंकें त लोक नव्हते वाटतें?  
 
दाहमनी : लंकें त सोन्याच्या द्ववटा असतील; इथें काय त्यािें? रामाकाळच्या गोष्टी त्या! आता ंकशा ख्या 
होतील! तुम्ही राहाल बाजूला आद्वण माझ्या अंगािा होईल भिका! 
 
सुदाम : माझ्या अंगािा भिका केलास तेव्हा ंनाहीं केलास हा द्वविार? अन् भिका िंाला तर तुिंें काय 
वाईट होणार आहे त्यातं? माझ्या हातून जळून मेलीस तर सोनें िंालें ! नव्याच्या हातून मरण द्वमळावें 
म्हणून बायका जीव टाकीत असतात जीव! बरें, पुन्हा द्वजवतं द्वनर्ालीस तर सोन्याहून द्वपवळें  िंालें ! आपलें  
िौिा िौकड्यािंें राज्य आहेि; मी राजा आद्वण तंू राणी! 
 
दाहमनी : आग लागो तुमच्या िौिा िौकड्यानंा अन् त्या राज्याला! 
 
सुदाम : ही तर तुिंी नव्याबद्दल आस्था! म्हणूनि तुला एकिा ं आगींत लोटलें  पाद्वहजे! िल, आटप 
लवकर! रामिदं्रानंीं उिी टाक म्हटल्यावर सीतामाई िर्ळपणानें िौकशी करीत बसल्या नाहींत. मािंी 
आता ंखात्री होत िालली आहे कीं, तंू काहंीं सीतेसारखी साध्वी नाहींस! 
 
दाहमनी : अन् तुम्ही तरी कुठें आहा ंरामिंद्रासारखे? सीतामाईंनीं मृगाच्या कािंोळीिा हट्ट रे्ण्यािी खोटी; 
रामिदं्र लागलीि धनुष्ट्यबाण रे्ऊन रानोरान द्वफरत सुटले! आद्वण आज कपाळाला बाझशग बाधंल्या 
द्विवसापासून मी कपाळीं कटकट करतें आहें सारखी; पण तुमच्या जीवाला द्विक्क नाहीं त्यािी!  
 
सुदाम : िूक केली रामानें ती! राम गेले ऐट िाखवायला आद्वण इकिे रावणानें सीतेला िाखद्ववली लंका! 
रामानें ही िूक केली म्हणून लोकानंी द्वतिा एवढा गं्रथ केला. भलत्या गोष्टींत रामाप्रमाणें वागायला मला 
लागलें  नाहीं विे!  
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दाहमनी : हा!ं तेवढें वेि कसें लागेल तुम्हालंा? हें असें र्ालवेि तेव्हािं पारं्राल! बायकोला द्वजवतं 
जाळायला रामाच्या तीन हात पुढें, द्वन राम एकपत्नी होते म्हटलें  कीं रामािें नावं! हें ताकापुरतें रामायण पुरे 
करा! िागंली सोन्यासारखी बायको— 
 
सुदाम : सोन्यासारखी बायको आहे म्हणूनि द्वतला अशी भट्टींत भाजून, तावनूसुलाखून घ्यावी लागते, 
म्हणजे ती िागंली कसोटीस उतरते. 
 
दाहमनी : बावनकशी सोन्यािी पुतळीसुद्धा ंतुमच्यासारख्या फत्तराच्या कसोटीला उतरायिी नाहीं! 
 
सुदाम : हं, बरोबर तािलेंस! फत्तराच्या कसोटीला िागंलीशी उतरत नाहीं एवढ्यासाठीं तर या शास्त्रोक्त 
शगेिींत शकूेन रे्तली पाद्वहजे. िल, तुझ्या अंगावरिें हें िोरटें सोनें कसाला लाद्ववलेंि पाद्वहजे. िल, टाक 
लौकर उिी. तुझ्या या सुवणभुस्माखेरीज मािंा हा हृद्रोग बरा व्हायिा नाहीं! िाद्वमनी, मी तुिंा नवरा आहें. 
नव्यािी आज्ञा स्त्रीला मान्य असलीि पाद्वहजे! िल टाक उिी. एक अक्षरसुद्धा ंबोलंू नकोस आता!ं  
 

[द्वतला ओढून अस्ग्नकंुिाजवळ नेतो, कंकण येतो.]  
 
दाहमनी : धावा हो धावा! आग – आग— 
 
कंकर् : ए पागल, सोि द्वतला! त्या बापिीवर का ंउगीि अशी आग पाखितोस? मी मर्ापंासून ऐकतों 
आहें, — मला वाटलें  ही थट्टा आहे सारी म्हणून! श्रीरामाच्या करणीिी ही द्वनव्वळ माकि-िेष्ट आहे! आद्वण 
ती मात्र इतक्या सफाईनें करीत आहेस कीं, तशी सीतेिें द्विव्य प्रत्यक्ष पाहणा्या रामसेवेंतल्या जाद्वतवंत 
माकिानंासुद्धा ंसाधली नसती!  
 
सुदाम : (एकीकिे) हं, कंकणा, बायकाचं्यािेखत बेअिबी होत आहे. तोंिातूंन बेजबाब काढूं नकोस! 
नव्याला शरेास सव्वाशरे भेटला म्हणजे बायकोजवळ त्यािें वजन िट् द्विशीं कमी होतें! सध्या ंद्वहच्यािेखत 
मािंी माफी माग! मग मी तुिंी भरपाई करून िेईन!  
 

(पुन्हा िाद्वमनािी मान धरतो.) 
 
कंकर् : ववेकूब, कसली रे तुिंी माफी मागायिी? द्वनव्वळ गाढव आहेस तंू. असली द्वहरकणीसारखी 
बायको द्वमळाली आहे द्वतिे असे हाल करतोस? सोि द्वतिी मान, नाहीं तर तुिंी मान उतरून टाकीन! 
 
सुदाम : बाबा, अशी द्वहरकणी पिद्ववणें फार कठीण. ती खोटी असली तरीसुद्धा ंअशी फट् द्विशीं प्राणाशीं गाठं 
पिायिा प्रसंग येतो!  
 

[एका बाजूनें नूपुर व झकद्वकणी रे्तात.] 
 
नूपुर : (एकीकिे झकद्वकणीस) काय सादं्वगतलें  मीं तुलां? सापंिला ना कंकण अिूक याि र्रातं? आता ं
जरा इथेंि थाबं. सुिाम बहुतकरून याि बाबतींत त्याला बोलत आहेसें द्विसतें! 
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कंकर् : असें आहे नाहीं का? मग झकद्वकणीसंबंधाने तुिंी नजर साफ नाहीं अशी मला खरीखुरी खबर 
लागली आहे. िल, टाक उिी तंू पण या कंुिातं आद्वण िे करून मािंी खात्री!  
 
सुदाम : भलतेंि! झकद्वकणी काहंीं अजून तुिंी लग्नािी बायको िंाली नाहीं; तेव्हा ं तुला मुळीं संशय 
घ्यायिाि हक्क नाहीं!  
 
दाहमनी : झकद्वकणी नसेल त्यािंी लग्नािी बायको, पण मी आहें ना तुमिी लग्नािी बायको? मला तर आहे 
ना अद्वधकार? मािंा संशय िूर करा पाहंू आता!ं हं, घ्या उिी माझ्याबरोबर! 
 
कंकर् : पण मला अद्वधकार का ं नाहीं? झकद्वकणीशीं मािंा धमुद्वववाह िंाला नसला तरी गाधंवुद्वववाह 
िंालेला आहे! आम्हीं िोर्ानंी मनानंीं एकमेकानंा वद्वरलेलें  आहे! तेव्हा ं मलाद्वह अद्वधकार आहेि! िल, 
टाकतोस कीं नाहीं उिी? या आगीच्या सोनेरी कोंिणातं या द्वहरकणीपेक्षा ंतुझ्यासारखा द्वहराि नीट बेतािा 
बसेल! िल, टाकतोस कीं नाहीं उिीं? या गरीब गाईला ्ळणा्या तुझ्यासारख्या कसाबाला द्वठकाणावर 
आणण्यासाठीं िेवानें माझ्यासारखे हरीिे लाल तयार केलेले असतात, समजलास?  
 
सुदाम : द्वतलाद्वह अद्वधकार नाहीं, नी तुलाद्वह अद्वधकार नाहीं. तुिंा अद्वधकार तर अगिीं ओढून ताणून 
आणलेला आहे! 
 
कंकर् : हरकत नाहीं. तुलाद्वह तसाि अगिीं ओढून ताणून आणतों या आगीच्या कोंिणातं! त्या गरीब 
गाईला ्ळीत होतास नाहीं का? तुलाद्वह आणण्यासाठीं िेवानें माझ्यासारखे हरीिे लाल द्वनमाण केले 
आहेत! हं, आता ं लटपट नाहीं उपयोगी! मी नाहीं आता ं मािंा शबि पिंू िेणार! मीसुद्धा ं रामासारखा 
एकविनी आहें! 
 

[नूपुर, झकद्वकणी पुढें येतात.] 
 
नूपुर : हं, झकद्वकणी, हो आता ं पुढें. आद्वण पकि या एकविनी रामाला! हा हरीिा लाल त्या द्वह्याच्या 
जोिीला ठीक शोभेल! लाग आता ंबोलायला! लाजंू नकोस अगिीं! 
 
लकहकर्ी : मला बाई लाज वाटते असें बोलायला. काझलिीबाई नेहमीं वृिंावनाचं्या समोर लाजतात. 
 
नूपुर : लाज नाहीं वाटत असें बोलायला? लाजंू नकोस आता.ं कर द्वहय्या एकिा!ं 
 
कंकर् : हें काय कुलंगिें आहे?  
 
लकहकर्ी : हें आपलें  िोर्ािंें पे्रम! तुम्हालंा या िाद्वमनीिा आता ंनाि लागला आहे तो माझ्या कानीं आला. 
या नूपुरानंीं मला ब्याि गोष्टी सादं्वगतल्या आहेत; मला तुमिा संशय आला आहे; तेव्हा ं तुम्हीसुद्धा ंटाका 
उिी या आगींत! मला नाहीं हें असें खपायिें!  
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कंकर् : िल, हो िूर; खपायिें नाहीं तर िे मािंा नाि सोिून! तुझ्यासाठीं मी मरंू कीं काय? संबधं काय 
तुिंा मािंा? अजून लग्नाला नाहीं द्वठकाण आद्वण— 
 
सुदाम : हं, कंकणा,ं एकविनी रामािा अवतार संपला वाटतें?  
 
लकहकर्ी : मी संपू ं िेईन तेव्हा ंना! त्यािंा मािंा धमुझववाह िंाला नसला तरी गाधंवुद्वववाह िंालेला आहे. 
आम्हीं िोर्ानंीं मनानंीं एकमेकानंा वद्वरलें  आहे, तेव्हा ंमलाद्वह अद्वधकार आहेि. 
 
नूपुर : अलबत; बायकापुरुषानंा एकि न्याय! कंकण, व्हा ंपुढें आता;ं तुमच्या एकाद्वह पूवुजानें आगींत उिी 
टाकतानंा मागेंपुढें पाद्वहलें  नाहीं हें आठवतें ना?  
 
कंकर् : (स्वगत) मोठ्या द्वबितीिी वेळ आली आहे! आता ंमागें पाऊल टाकलें  तर िालण्यासारखें नाहीं! 
या वळेीं आपणि अवसान धरून सवांनाि यातं गुंतवावें िंालें ! याचं्यापैकीं एकातंसुद्धा ं आगींत उिी 
टाकण्यािें पाणी द्विसत नाहीं! मींि ओढून िंद्रबळ आणलें  म्हणजे ताबितोब यािंी ताराबंळ उिेल! 
 
नूपुर : कंकण, आता ंकसला कद्वरता ंद्वविार? झकद्वकणी, तंू पुन्हा लाजलीस वाटतें? धर पिर तुझ्या भावी 
आद्वण िोरट्या नव्यािा! 
 
कंकर् : मािंा पिर धरतेस कशाला? तुझ्या पिराशीं ह्ािी गाठं िे म्हणजे िंालें . या द्वह्याच्या जोिीला 
द्वहरकणी आहे, आद्वण या लालाच्या जोिीला ही लाजाळू लालिी नको का? तुिंी आद्वण या सुिामािी 
नजरानजर िंाल्यािें माझ्याद्वह नजरेस आलें  आहे! 
 
लकहकर्ी : खोटें आहे हें! तुमिी काहंीं तरी नजरिूक िंाली आहे! िुसरें कोणी असेल! कोणीं सादं्वगतलें  
असें?  
 
कंकर् : या नूपुरानेंि! आद्वण तें खोटें असलें  तरी काय िंालें? ख्याखोट्यािा द्वनकाल लावण्यासाठीं तर 
ही आगटी पेटली आहे. मुकाट्यानें हो पुढें! 
 
नूपुर : वा:!्ान िौकिा िंाला आता!ं (कंकण झकद्वकणीस ओढतो.) (स्वगत) आता ं इथून अंग िोरावें; 
नाहीं तर हें जिावािें काम आपल्याद्वह अंगावर यायिें कािाद्वित्!  
 

[जाऊं लागतो.] 
 
कंकर् : ए बिमाश, िाललास कुठें िोरासारखा न द्वविारतां?  
 

[त्याला धरून आणतो.] 
 
नूपुर : अरे, असें काय करतोस? कोणी जायला द्वनर्ालें  तर त्याला द्वविारंू नये “कुठें जातोस?’’ म्हणून! 
जाणारािें काम होत नाहीं! 
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कंकर् : पण तंू जातोसि कशाला? मीि करतों ना तुिंें काम. या कोंिणाच्या िौकातं तुझ्यासारखें िंाकंलें  
माद्वणक तर जरूर पाद्वहजे! ज्याच्या त्याच्या कानाशीं लागून तंूि तर या भानगिी केल्यास! िल तंू पण 
आमच्याबरोबर! 
 
नूपुर : पण मािंा काय संबधं?  
 
सुदाम : मी सागंतों संबंध! िाद्वमनीच्या मागें मागें झहितानंा तुला पाद्वहलें  आहे कीं नाहीं मीं! 
 
कंकर् : आद्वण झकद्वकणीशींतर हजारिा ं बोलतानंा मीं पकिलें  आहे याला; या िुहेरी पकिींतून कसा 
सुटणार तंू?  
 
नूपुर : हाद्वत्तच्या! हेंि ंना? मला बायकातं बोलत बसण्यािी मुळीं लहानपणापासून संवय आहे! पोरीबाळींत 
वाढलों मी. नाहीं मला कधीं कधीं करमत, तेव्हा ंबसतों बोलत कुणाशीं तरी! 
 
सुदाम : असें काय? रे्तोस का शपथ, कीं िाद्वमनी मला मातेसमान आहे म्हणून?  
 
नूपुर : आता ंिाद्वमनी मला मातेसमान आहे! 
 
कंकर् : आद्वण झकद्वकणी?  
 
नूपुर : झकद्वकणी अजून कुमाद्वरका आहे! द्वतला मातेच्या पिवीला बसद्ववणें म्हणजे द्वतिी कुिेष्टा केल्यासारखी 
होईल. 
 
कंकर् : अरे िोरा, या िेष्टा िालायच्या नाहींत आता!ं हं, िला आता;ं कोण पद्वहल्यानें उिी टाकणार?  
 
नूपुर : क्रमाक्रमानें स्वारी काढावी! प्रथम िाद्वमनीिा मेणा, मग सुिामािी द्वशबिंी, नंतर झकद्वकणीिी 
पालखी, भरीला हा गलेलठ्ठ हत्ती, आद्वण साहेबी नौबतीला मी! 
 
दाहमनी : मी नाहीं याचं्या आधीं जायिी! माझ्या माहेरी सती जाण्यािी िाल आहे! आधीं हे, मागून मी! मी 
का ंउगीि थोड्यासाठीं सतीिें वाण हातिें र्ालवूं?  
 
कंकर् : द्वठक आहे! हें काहंीं वावगें नाहीं. 
 
लकहकर्ी : मलाद्वह सतीि जायिें आहे! 
 
कंकर् : ्ट्, आपण द्वशपाई माणसें! आपलें  र्राणें रजपूत र्ाटािें! रजपूत द्वजवावर उिार िंाला कीं 
त्याच्या बायकोनें त्याच्या िोळ्यािेंखत जोहार करावा लागतो! मी िंालोंि आहें जीव द्यायला  तयार, तेव्हा ं
माझ्यािेखत तंू जोहार कर! राहता ंराद्वहला नूपुर! तुिंा काय बेत आहे?  
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नूपुर : खरें म्हणाल तर मला सध्या ंमरतािं येत नाहीं! कारण मीं केलें  आहे सोळा सोमवारािंें व्रत! त्यािें 
उद्यापन केल्याखेरीज मध्येंि कसें मरता ंयेईल? शकंरािें िैवत मोठें किक! आधीं व्रत करंू नये, नी केलें  
तर मध्यें सोिंू नये! 
 
दाहमनी : नूपुरानंी हीं आम्हा ंबायकासंारखीं व्रतें–उद्यापनें कुठून आणलीं?  
 
नूपूर : मीं आधींि सादं्वगतलें  आहे, मािंें बायकातं बसणें-उठणें बरेंि असतें म्हणून! 
 
कंकर् : हें पहा, या अििणी बस करा आता!ं तुझ्या समाप्तींत या व्रतािी समास्प्त आलीि! 
 
नूपुर : तसें असलें  तरी तूतु या िद्वक्षणायनातं मरायला मािंी काहंी तयारी नाहीं! संक्रान्त उलटेपयंत सारीं 
भीष्ट्मािायाप्रमाणें शरपजंरीं पिून राहंू या!  
 
दाहमनी : ही संक्रान्त उलटते ती थोिी िंाली का?  
 
नूपुर : तुम्हालंा थट्टा वाटतें िाद्वमनीबाई! 
 
कंकर् : कुठल्या जुन्यापुराण्या कहाण्या सागंत बसला आहेस! रामकाळच्या गोष्टी! कुणास ठाऊक ख्या 
होत्या कीं खोट्या?  
 
सुदाम : तसें म्हटलें  तर ही आपली द्विव्य करण्यािी गोष्ट तर अगिींि रामकाळिी! कुणास ठाऊक खरी कीं 
खोटीं?  
 
दाहमनी : (स्वगत) आमच्या स्वारीिा सेतु खिल्यासारखा द्विसतो! (उर्ि) आता ंका ं कुणास ठाऊक? 
सगळ्यानंा ठाऊक आहे कीं ही गोष्ट खरी आहे म्हणून! 
 
सुदाम : तेव्हा ंखरी असली तरी िालू अवतारातं द्वतिा खरेपणा कशावरून धरायिा? अवतार बिलल्यावर 
मग भलत्या गोष्टींबद्दल हाकंाटी करीत बसायिें कारण नाहीं! अहो, प्रत्यक्ष रामािीि गोष्ट घ्या ना! त्या 
अवतारी रामािें नावं काढण्यािी एखाद्या बाईिी प्राज्ञा नव्हती, तेंि रामनाम आज पोरीबाळींच्या हातीं 
सापंिलें  आहे ना?  
 
कंकर् : आता ंपुराणें बिं! व्हा तयार सारींजणें! सवु एकिमि जाऊं या! उगीि मागेंपुढें नको! रहा एका 
िावणींत अशीं! उिी टाकण्यापूवी म्हणण्यासाठीं मी एखािें कद्ववत आठवनू ठेवतों. 
 

[पुढें होतो.] 
 
दाहमनी : कद्ववत कशाला हवें? आपली रामरक्षा म्हणा िंालें ! 
 
लकहकर्ी : रामामुळें  तर सवांिी रक्षा व्हायिी पाळी आली आहे! आता ंद्वनराळी रामरक्षा नको आहे! 
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कंकर् : मी करतों त्यािी व्यवस्था! तुम्ही आहा ंना सवुजण तयार?  
 
सवणजर् : आम्ही आहोंत तयार! 
 
नूपुर : (स्वगत) ही स्वारी जरा मुळमुळ करायला लागली आहेसें द्विसतें! 
 
सुदाम : (िाद्वमनीस एकीकिे) मािंा तुझ्याबद्दलिा संशय पार नाहींसा िंाला आहे! तुला आहे का 
माझ्याबद्दल संशय? आपसातं तुटण्यासारखें आहे! पहा, उगीि वािंग नको! तिजोिींत गोिी असते! 
 
दाहमनी : (सुिामास एकीकिे) आता ंका?ं आता ंनाहीं मी तिजोिीला कबलू! मर्ाशीं र्र— 
 
सुदाम : (िाद्वमनीस एकीकिे) अग, जरा हळू बोल! तो काळ ऐकेल ना! 
 
कंकर् : हं, आता ंकोणी कुजबुज करायिी नाहीं! सुिाम, काय गिबि आहे द्वतकिे?  
 
सुदाम : काहंीं नाहीं; आमिी र्रगुती बाबत आहे थोिी! काहंीं मागें द्वनरवाद्वनरव करण्याबद्दल द्वतला सागंत 
होतों! जरा पसारा मोठा आहे!  
 
कंकर् : अरे, पण तीद्वह तुझ्याबरोबरि येणार ना वर?  
 
सुदाम : मला भानि नाहीं राझहले त्यािें! 
 
कंकर् : आता ं कोणी बेभान होऊं नका! आद्वण खाजगीं खटलीं पण काढंू नका! अरे नूपुर, हें रे काय 
करतोस?  
 
नूपूर : बरी वेळेवर आठवण िंाली! तुम्हालंा कद्ववत पाद्वहजे ना? माझ्या वद्विलानंीं मरते वेळेस मला मरते 
वळेीं म्हणण्यासाठीं द्रौपिीिा धावा उतरून द्विला आहे! 
 
सुदाम : वद्विलानंीं द्रौपिीिा धावा द्विला! त्यािंेंद्वह बायकातं बसणें होतें वाटतें?  
 
नूपुर : वर गेल्यावर त्यानंाि द्वविारतों बरें का हो! आपल्या हातानें त्यानंीं धावा उतरून द्विला आहे! अक्षर 
असें मोत्यासारखें आहें म्हणता!ं बर्ायिें आहे का तुम्हालंा? िोळ्यािें पातें लवतें न लवतें तोंि रे्ऊन येतों 
र्रून! 
 
कंकर् : हें तरवारीिें पातें िाखवू ंका? या द्वह्यामाणकाचं्या गिीत कशाला हवी तुिंी वद्विलार्मजत मोत्यािंी 
माळ?  
 
नूपुर : बरें, थोिासा म्हणून िाखद्ववतों. ऐका तर खरें! मला नुसतें तोंिि येतें आहे त्यािें; किव्याला 
सुरुवात होण्यापूवी नुसतें पालुपिि पािं सहा वळेा ंर्ोळून म्हणायिें आहे! बाकी मला गळ्यावर म्हणता ं
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येणार नाहीं! सुराइतक्या उंि आवाजातं म्हणतों. प्रसंग आहे मोठा बहारीिा! पािंव लाक्षागृहातं असतानंा 
द्रौपिीनें आपलें  कंकण सोिलें ; तेव्हा भीमाच्या अंगािी आग होऊन त्यानें लाक्षागृहाला आग लावनू सवांिी 
राखरागंोळी करण्यािें भय र्ातलें  आहे! तेव्हा ंखड्या सुरांत द्रौपिीनें टाहो फोिला आहे कीं, धावा हो 
धावा, या कंकणामुळें  आज सवांिी आगींत राखरागंोळी होते आहे! धावा हो धावा! 
 

[कंकण धावनू येतो.] 
 
कंकर् : आलों हा धावनू! अरे िोरा, आता ंअसा कागंावा करून गिी जमद्ववतोस काय? भेकि, मरणाला 
इतका द्वभतोस?  
 
नूपुर : मरणाला काय ायायिें आहे! बोलून िालून ही धमुशाळेिी वस्ती! जन्माला आला तो मेलाि आहे! 
मरण हा द्वमर्थयाभास आहे! लक्षिौ्यायशींिा फेरा मारून— 
 
कंकर् : वळे मारून न्यायिी ही कुसराई आहे वाटतें? र्ाल पाहंू तोंिाला एकिा ंकुलूप! 
 
सुदाम : त्यािी द्वकिी आहेि तुझ्याजवळ. िाखीव एकिा ंतरवार त्याला!  
 
कंकर् : (पुढें होत होत) आता ंअखेरिें बजावनू सागंतों कीं कोणी गिबि करंू नका! मला अजून कद्ववत 
आठवलें  नाहीं! (पुढें िंाल्यावर स्वगत) मामला अगिीं द्वबर्िण्याच्या बेतातं आला आहे. अजून याचं्यापैकीं 
कोणीि द्वनवाणीिी धिपि करीत नाहीं; त्यामुळें  मला मार्ार रे्ता ं येत नाहीं! हां—आता ं काहंीं तरी 
आिमाप बोलून यानंा भेिरून सोिावें म्हणजे कोणी तरी हाय खाईलि. (उर्ि) हं, आठवलें  मला एक 
कद्ववत! तुम्ही सगळे ओळींनें उभे रहा आद्वण िोळे घ्या िंाकूंन! मी कद्ववत मनातं म्हणून मोठ्यानें 
‘काद्वलकामाता की जय’ म्हटल्याबरोबर एकिम उड्या टाका! िोळे द्वबलकुल उर्िंू नका! आता ंतुम्हालंा 
भीद्वत वाटणें साहद्वजक आहे! कारण आगींत उिी टाकणें हें नवद्वशक्यानंा अगिीं प्राणसंकट आहे! आगीिा 
सवांगाला िटका बसतानंा कानाला ििे बसून धिि धिि असा हलकिोळािा धूमधिाका आिळून 
भेरीिंुिुद्वभरवानंी ििंभरैव किे किि किि कोसळून अद्वखल ब्रह्मािंकोटींत तागिधोम तागिधोम असा 
तािंव तिाका सुरू होतो. समजलास का सुिाम? द्वभऊं नका बाकी! 
 
सुदाम : आलें  लक्षातं! (स्वगत) स्वारी खात्रीनें खिलेली द्विसते. 
 
कंकर् : पुढें िुस्या िटक्याला आग लावनू धािधाि द्वठणग्या तिािून आकाशपाताळ एकिम कद्विकिाि 
धप्प! नूपुर, ायालातं वाटतें?  
 
नूपुर : ्ट्, मेलें  कोंबिें आगीला भीत नाहीं! (स्वगत) अरे िोरा, थोबािाच्या आखाड्यातं हे आििािं शबि 
अशा पजंाबी पद्ववरयातं उभे करून आम्हालंा िीत करणार वाटतें! मग कर्थथकाच्या नािािा एखािा तोिा 
का ंम्हणून िाखवीत नाहींस? धा द्वतरद्वकट धा— 
 
कंकर् : नंतर लागलीि िंििंि उिंि कमंिलु खंिखंि खािंोळीं द्वभभिं बिंाळी मंिुक पदं्वित द्वशखंिी 
तािंव शुिंािंि कंिु द्ववतंिवाि— 
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नूपुर : कद्ववत केलें  वाटतें सुरू?  
 
कंकर् : ्े:! हें नुसतें आगीिें वणुन आहे! इतक्यातं ायाला ंवाटतें?  
 
नूपुर : मुळींि नाहीं! आम्ही ठाण मािूंन उभे आहोंत! 
 
सुदाम : बाकी तंूसुद्धा ंआमच्यासाठीं हे कष्ट रे्ऊं नकोस! आमच्या भीतीिी कल्पना िे सोिून आद्वण िल 
लाग म्हणायला तुिंें कद्ववत! 
 
कंकर् : हं, म्हणतों! मला तुमच्याबद्दल फार वाईट वाटतें! 
 
नूपुर : हं, द्वववेकानें मन आवरलें  पाद्वहजे! 
 
कंकर् : बस्स! बोलणें बिं, हालिाल बिं, िोळे बिं. आता ंिोळे द्वमटून रे्तले कीं मग कायमिी द्वमटण्यािी 
वळे आली तरी उर्िायिे नाहींत. कोणीं जरा उर्ििंापं केली तरी मी द्वतकिे िोळेिंाकं करायिा नाहीं! 
कोणीं मागें पाय रे्तला ऐन वळेीं तर मंुिी ्ाटून टाकीन! द्वमटा िोळे! कद्ववत म्हणायला सुरुवात कद्वरतों! 
(सवु िोळे द्वमटून स्तबध उभीं राहतात.) हं, काद्वलकामाता की जय! (सवु पाय आपटतात.) 
 
सुदाम : आई! आग! आई ग! 
 
कंकर् : सुिाम, ओरितोस का ंअसा?  
 
सुदाम : अरे बाप रे, पायाला पद्वहला िटका बसून पेटायला लागलों आहें म्हणून ओरिलों! तंू नाहीं कुठें 
ओरिलास?  

 
कंकर् : मी द्वशपाईगिी आहें! हंू का िूं केल्यावािंून मरणाला मी तयार असायिा! पण तो भेकि नूपुर कसा 
ओरित नाहीं?  
 
नूपुर : मी कसा ओरिणार? तोंिर्शीं पिून मी तोंिाकिून पेटत िाललों आहें; एव्हानंा जीभ जळून खाक 
िंाली आहे! मला कसें बोलता ंव ओरिता ंयेणार?  
 
कंकर् : अरे िोरा, मग हें कसें बोलतो आहेस रे?  
 
नूपुर : हें आंतल्या आवाजातं पिद्वजभेनें बोलत आहें! 
 

[सवु हळूहळू िोळे उर्ितात.] 
 
कंकर् : फारि लाबंल्यासारखी द्विसते तुिंी पिजीभ. िोळे उर्िून बरू्न रे्ऊं द्या! अरे हरामखोरा, तंू का ं
िोळे उर्िलेस?  
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नूपुर : आगींतून तुम्हालंा मािंी पिजीभ द्विसते कीं नाही हें पाहण्यासाठी!  
 
कंकर् : अस्सें काय! सुिामा, िोळे का ंउर्िे?  
 
सुदाम : मािंें िोळें  मर्ाशंींि उर्िले आहेत. पण तू आपले िोळे फािून पाहंू लागलास तेव्हा ंमीं मुद्दाम 
िोळेिंाकं केली! 
 
कंकर् : (स्वगत) सारेि ायाले आहेत; आता ंजरा नेट धरला पाद्वहजे. (उर्ि) मला वाटलेंि होतें, तुम्ही 
असा अवसानर्ात कराल म्हणून! पण माझ्याजवळ अशी लटपट िालायिी नाहीं! द्वमटता ंकीं नाहीं िोळे 
पुन्हा, कीं काढंू तरवार? आता ंद्वफरून िोळे उर्िण्यापूवी आधीं माझ्या तरवारीकिे पहा आद्वण मग िोळे 
उर्िा! हं, द्वमटा िोळे!  
 

[पुन्हा पद्वहल्यासारखे उभे राहतात; ईश्वर येतो.] 
 
ईश्वर : ए मूखांनो, उर्िा पाहंू िोळे! िागंले असून असे का ंआंधळ्यासारखे आिरानातं द्वशरतां?  
 

[सवु िोळे उर्ितात.] 
 
नूपुर : (ईश्वरािे पाय धरून) मला पुरेपूर पिाताप िंाला आहे! 
 
ईश्वर : िला, िूर न्या हें आपलें  सोंग! सुिाम, काय म्हणावें तुम्हालंा? आज पित्या प्रहरीं आपलें  या 
बाबतींत खातरजमेंिें बोलणें िंाल्यावरसुद्धा ंअसा प्रकार कद्वरतानंा तुम्हालंा लाज वाटायला हवी होती! 
कंकण, इथेंि तुमच्या मिुुमकीच्या द्वमरवणुकीला मोकळें मिैान द्वमळावें ही मोठ्या नामुष्ट्कीिी गोष्ट आहे! 
 
कंकर् : अहो, या सुिामानें, आणलें  हें कड्याळ! आमिा द्विल पद्वहल्यापासून पाक आहे!  
 
ईश्वर : काय एकेक जमले पहा! एकाला आपल्या स्त्रीिा अष्टौप्रहर संशय, तर िुस्याला सारी स्त्रीजात 
आपल्यावर द्वफिा असल्यािी खात्री! आद्वण द्वतसरा सा्या स्त्री-पुरुषानंा पाजी ठरवणार! तुमच्यासारख्या 
कच्च्या कानाच्या, मळक्या मनाच्या, आद्वण द्वहिीस हृियाच्या लोकानंा उपिेश तरी कसला करायिा! 
बायकाबंद्दल बाष्ट्कळपणानें बिबिणा्या बेशरम बेवकुबानंा बाजाराच्या ि्हाट्यावंर िाबकाने िोपून 
काढलें  तरि तुमिी ठीक सरबराई केल्यासारखी होईल. संसाराच्या झसहासनावर ज्या मंगळमय िेवतेला 
बसवायिी द्वतच्याबद्दल अमंगल अंतरंगाच्या द्वकिक्या कल्पना बाळगून द्वतला एखाद्या नाठाळ 
जनावरासारखें वागवायिें हा केवढा अधमु आहे! सुिाम, तुमिी खातरजमा करून िेण्यािें कबूल केल्यावर 
हा पोरखेळ करण्यािें कारण नव्हतें! 
 
सुदाम : अहो, हे नूपुरासारखे लोक त्याच्यावर क्षणभरसुद्धा ंद्ववश्वास ठेवणार नाहींत! 
 
ईश्वर : असल्या लोकाकंिे मुळींि लक्ष िेऊं नये. असल्या लोकािंीं वाटेल तीं बोलणीं ऐकायला आपली 
तयारी असावी हें उत्तम. 
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नूपुर : सुिाम, याचं्या बोलण्यातंल्या ब्याि गोष्टी रे्ण्यासारख्या आहेत म्हणे!  
 
कंकर् : द्वककंणी, पाद्वहलेंस का एकेकािें बोलणें द्वकती भारिस्त असतें तें! 
 
ईश्वर : द्वमत्रहो, जरा किक बोललों यािी माफी करा! 
 
कंकर् : भलतेंि! रास्त बोलायला कोणािी िोरी आहे काय? जर कोणीं तुम्हालंा िोष िेऊं लागला तर 
मला सागंा, बोल बोल म्हणता ंत्यािी जीभ उतरून ठेवतों! 
 
ईश्वर : ठीक आहे. सुिाम, िला. तुमच्याशीं मला पुष्ट्कळ गोष्टी बोलायच्या आहेत! 
 
सुदाम : द्वमत्रहो, आपण आता ंपुन्हा केव्हा ंतरी भेटंू! िला.  
 

[ईश्वराद्वशवाय सवु जातात.]  
 
ईश्वर : (स्वगत) या सुिामाला िाद्वमनीच्याबद्दल खरी हकीकत सागंून आपलासा करून रे्तला तर फारि 
िागंलें  होईल; भपूालाचं्या शृगंारमंद्विरावर आद्वण तळर्रावर यािा आद्वण कंकणािा आळींपाळीनें पहारा 
असतो! कंकण झकद्वकणीमुळें  माझ्या म्हणण्याप्रमाणें वागतोि, आद्वण हाद्वह साध्य िंाला म्हणजे वाटेल त्या 
द्वठकाणी वाटेल द्वतथें प्रवशे सुगम होईल!  
 
प्रवेश चवथा 
 

[ईश्वर प्रवशे कद्वरतो] 
 
ईश्वर : (स्वगत) िाद्वमनी रात्रभर बाहेर राद्वहली आद्वण द्वतला िाद्वगन्यािंा साज द्वमळाला, यामुळें  संशयी 
सुिाम इतका खवळून जाऊन त्यानें असें अनस्न्वत अकािंतािंव करावें हें त्याच्या स्वभावाला साजेसेंि 
िंालें ! सवु गोष्टींिा नीटपणें खुलासा करण्यािें अद्वभविन िेऊन त्यािी समजूत र्ालतानंा मला पुरेसें 
िंालें ! झकद्वकणीमुळें  कंकण आद्वण या गोष्टीमुळें  सुिाम आता पूणपुणें माझ्या कह्ातं आलेले आहेत; 
भपूालाच्या वाड्यावर त्या िोर्ािंाि आळीपाळीनें पाहरा असल्यामुळें  आता ं प्रसंग पिलाि तर वाड्यातं 
केव्हाहंी प्रवशे करणें अगिीं सुगम िंालें  आहे! आता ंभपूालाला वृिंावनानें वसंुधरेच्या तळर्राकिे का ंनेलें  
त्यािा तपास करावा! 
 

[जातो.] 
 
प्रवेश पांचवा  
 

[स्थळ : तळर्र, वसंुधरा िीनाराच्या द्वरकाम्या पाळण्याला िंोंके िेत आहे.] 
 
वसंुधरा :  
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[नीज सुखें द्ववश्रादं्वतद्वस ॰] 
 

नीज गुणी बाळ िंणीं शातं यावरी ।  
गाउं द्वकती कंुद्वठत मद्वत नीज िंंिकरी ॥ १ ॥ 
हृियािा केला हा पाळणा नवा ।  
बाधंाया ममतेिा पाश मग हवा ।  
हृत्तरंग हलद्वव तया करुद्वन मृिुरवा ।  
ब्रह्मसगुण बाळरूप रमत अंतरीं ॥ १ ॥ 

 
(स्वगत) िाद्वमनीला तें गाणें म्हणूं नकोस म्हणून मीं सादं्वगतलें ; पण माझ्या मनातं तें सारखें नाित आहे! 
त्यातंली शबिािंी शोभा नको; अथाकिे लक्ष लागत नाहीं; नुसतें गाणें म्हणत राहावेंसें मात्र वाटतें! एकेकिा 
वाटतें, कीं हृियातूंन उिबंळून द्वनर्णा्या त्या गाण्याच्या सुराबंरोबर अश्रूंिा पूर ओतून हा द्वरता पाळणा 
वत्सलरसानें तुिंुब भरून काढावा! िेवा, मी काय करंू?  
 

[द्वपयाके द्वमलनकी ॰] 
 

द्वजवास बसुद्वन हा र्ाय । ियार्ना । र्द्विर्द्वि ्द्वळत कसा 
अजुनी रुजत ना । हृिय कद्वरल हें काय ॥ धु्र॰ ॥ द्वनकझट 
न तान्हा । फुटला स्तझन पान्हा । आता ंहोई द्वनरुपाय ।  
नावरे मना ॥ १ ॥ 

 
पण अशानें स्वीकाद्वरलेल्या कठोर व्रतािा भगं होईल! त्या गाण्यातं एवढी काय जािू आहे कुणाला ठाऊक! 
अद्वभमन्युकुमार रणागंणीं पिले. “कृष्ट्ण अजुुन आले द्वशद्वबरातं!’’ त्यानंा पाहतािं सगळ्यानंा ब्रह्मािं 
कोसळल्यासारखें वाटलें ! “राजे बसले अधोमुख.’’ एवढे मोठे बद्वळवंत भीमसेन! अजुुनानें द्वविारल्याबरोबर 
द्वबिा्याला मोठ्यानें बोलवनेा. “पुसे भीमाला बाळ कुठें गेला?’’  
 

[भपूाल मागें येऊन उभा राहतो.] 
 
भूपाल : वसंुधरे, आपला बाळ कुठें गेला?  
 
वसंुधरा : “हळूि सागें बाळ रणीं पिला.’’ असा प्रसंग वै्यावर सुद्धा ंयेऊं नये! 
 
भूपाल : (मोठ्यानें) वसंुधरे, आपला िीनार कुठें आहे?  
 
वसंुधरा : (उठून; पाहून स्वगत) कोण? मािें अजुुन! या एवढ्याि प्रसंगाला मी भीत होतें! िेवा, या वळेीं 
मला यमािी द्वनष्ठुरता िे! अश्रूंनो, आता ंमािंा र्ात करंू नका! 
 
भूपाल : आये, आपला िीनार कुठें आहे?  
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वसंुधरा : नाथ, कोणािा िीनार? िीनार आपला नव्हता! िीनार मािंा नव्हता; िीनार तुमिा नव्हता; 
िीनार िेवािा होता! 
 
भूपाल : आपल्या पद्वहल्या प्रीतीिा साक्षीिार— 
 
वसंुधरा : आपल्या पे्रमािी, माझ्या उज्ज्वल शीलािी साक्ष िेण्यासाठीं—तुमच्या नावंािी िाही 
द्वफरद्ववण्यासाठीं िेवाच्या िरबारीं द्वनरू्न गेला? आईच्या अब्रसूाठीं आपला द्विमणा द्वशपाई लढता ंलढता ं
गारि िंाला! संसाराच्या सारीपटातंला पे्रमािा पद्वहला िाव िेवगजाननाला द्विला! िेवािें िेणें िेवार्रीं 
पावतें िंालें ! िेवािा आत्मस्वरूप िीनार िेवाशीं एकजीव िंाला! जि जगािा िेहमात्र िीनार मेला! 
आपला पे्रमस्वरूप िीनार या पाळण्यातं खेळत आहे!  
 
भूपाल : वसंुधरे, या द्वरकाम्या पाळण्यातं मला िीनार कसा द्विसणार?  
 
वसंुधरा : मग या द्वरकाम्या जगातं आपल्याला परमेश्वर तरी कसा द्विसणार? नाथ, असे मायावश होऊं 
नका! इहलोकीं क्षणमात्र संलग्न होणें एवढाि खरा संबधं असतो! 
 

[सावद्वरयाने द्वजयरा ॰] 
 

क्षणैकमात्र जद्वर हे संलग्न जीव िंाले । तुटे परी प्रसंगीं 
संबधं अद्विरकालें  ॥ धु्र ॰ ॥ वसद्वतस्थळ एक तरी असद्वत  
िशा द्ववद्ववध तया ं। द्वभन्नकायु जीवजात द्वभन्नगद्वतद्वह 
जगतीं या। द्वखन्नता न उद्वित द्ववरझह, िुजुय जद्वर माया ।  
फसवीत मोहजालें  ॥ १ ॥ 

 
पद्वतव्रतेिी जबाबिारी जाहीर करण्यासाठीं िेवानें िीनाराला जन्माला र्ातलें ; त्यािी वळे आल्याबरोबर 
आपलें  कायु आटोपून, िेवािा द्वनरोप कळवनू त्याला जावें लागलें ! जगाच्या जामिारखान्यातं एक रत्न 
कायमिें जमा िंालें ! िीनाराच्या इथल्या वसतीपुरतें तें जोखमीिें जवाहीर िेवानें आपल्या द्ववश्वासावर 
टाद्वकलें  हेंि आपलें  महाभाग्य! िेवाचं्या कायासाठीं स्वगांतून पाताळाकिे अमृतकंुभ नेतानंा गरुिानें 
यमुनातटींच्या किंबावर क्षणमात्र द्ववसावंा रे्तला आद्वण त्या अमृतकंुभाच्या स्पशमुात्रानें किंबवृक्ष अमर 
िंाला; त्याप्रमाणें िीनाराच्या नामस्पशानें आपण अजरामर होऊं! लोकातं मुलाला आशनेें ‘द्विरंजीव’ 
म्हणतात, पण आपल्या मुलानें आपल्याला खरोखरींि द्विरंजीव केलें ! एवढ्यानेंि आपण धन्य िंालों! 
स्मरणमात्रापुरताि िीनार खराखुरा आपला! हें भाग्य संुिर नाहीं का?  
 
भूपाल : आये, पुत्रशोकाचं्या भ्रमानें का तंू हें बोलत आहेसं? साक्षात् कालकन्या रात्र सुद्धा ं द्विवसाच्या 
उियकालीं आपली तेजस्वी बाळें  पटापट मरतानंा पाहून ढळढळा िंवािीं आंसवें ढाळते! आद्वण तुझ्या 
िोळ्यातूंन अश्रूंिा एक झबिु सुद्धा ंका पित नाहीं! 
 
वसंुधरा : एवढ्यामुळेंि रात्रीला ‘द्वनशा’ असें म्हणतात. नाथ, मी का ं रिंू? िीनारािें एखाद्या रोगराईनें 
बरेंवाईट िंालें  असतें तर मात्र आपल्या मातेच्या यौवनािा नाश करून द्वपत्याच्या दृद्वष्टसुखाआि येणा्या 



 

अनुक्रम 

त्या क्षदु्र कीटकािा माझ्या पोटीं जन्म िंाला म्हणून धाईधाई रित बसलें  असतें. पण आता ंमी का ंरिू? 
िीनार क्षात्रमरणानें वीराचं्या सद गतीला गेला, ऐशी वष े कुजत पिून राहणारालाही िुर्ममळ यश आठ 
मद्वहन्याचं्या द्विमण्या आयुष्ट्यातं द्वमळवनू मािंा बाळ हसत िालता िंाला, आद्वण मी रित बसंू? नाथ, मला 
रिण्यािा अद्वधकार नाहीं! मी कोणत्या नात्यानें रिंू? एकिा ं एका अनाथ पद्वतव्रतेच्या लज्जारक्षणासाठीं 
बाबानंी पन्नास आििािं बेशरमाचं्या हत्यारबिं टोळींत एकट्यानंीं उिी टाकून कपाळावर जखम करून 
रे्तली! पुढें वीरसभेंत बसतानंा त्या जखमेिा वण िंाकूंन जाऊं नये म्हणून मंद्विलािा मोत्यािंा द्वशरपेंि 
बाबा नेहमीं काढून टाकीत; नाथ, त्या वीरपुरुषािी मी वीरकन्या! एकिा आपण शस्क्तसेनाबरोबर त्यांच्या 
द्विवाणखान्यातं बोलत असतानंा एक फाटक्या कपड्यािंी द्वभकारीण द्वतथें आलीं. आपल्याला पाहून 
्ातीवरिा फाटका पिर नीट सावंण्यासाठीं द्वतनें ओढला तोंि िुस्या फाटक्या भागामुळे द्वतिी गरीब लाज 
बाहेर पिली आद्वण हें पाहून शस्क्तसेन हसले! स्त्रीजातीच्या एवढ्याशा उपमिामुळें  खवळून आपण 
शस्क्तसेनासारख्या बलाढ्य सरिारािा द्वतथल्या द्वतथें द्वशरच््ेि केला! नाथ, आपणासंारख्या स्त्रीजातीच्या 
अद्वभमानी वीरझसहािी मी वीरपत्नी! आठ मद्वहन्याचं्या अल्पावधींति मािंा िीनार आईिी लाज 
राखण्यासाठी क्षात्रभरणानें िेहािें साथुक करून, अलोट पुण्याई संपािून िेवलोकीं गेला! नाथ, 
िीनारासारख्या वीरबालािी मी वीरमाता! वीरकन्या, वीरपत्नी, वीरमाता,–सागंा, नाथ, सागंा–मी 
कोणत्या नात्यानें रिंू? मािंें द्वजव्हाळ्यािें जग पुत्राच्या मंगल महोत्सवानें मला हंसायला सागंत नाहीं का? 
द्वशवाय मीं जर आंसवें गाळलीं तर त्या उिकामुळें  जे िेवािें िेणें होतें त्याला िानािें रूप येईल! िीनाराला 
मारणारा िेव आपला लागणेकरी होता, आपल्या िारिा द्वभके्षकरी नव्हता! मग िीनारासाठीं रिण्यािें काय 
कारण आहे बरें? नाथ, एका िीनारािी काय कथा, पण केसागद्वणक िीनारािंासुद्धा ंआपल्या नावंासाठीं 
बळी िेतानंा मी रिलें  नसतें!  
 
भूपाल : िेद्वव, आज तुझ्या द्वजभेवर ही कोणािी रसवतंी नाित आहे? तुझ्या मातृपे्रमपूण ुकोमल हृियातं हा 
राक्षसी कू्ररपणा कुठून आला! 
 
वसंुधरा : हा कू्ररपणा िीनाराच्या आईिा नाहीं, पण भपूालाचं्या पद्वतव्रतेंिा आहे! हा कतुव्यािा पद्ववत्र 
कू्ररपणा आहे! संसारधमाच्या कतुव्यासाठीं–अवश्य कमासाठीं द्वप्रयतम सुखािा हा संन्यास आहे! हा 
सवुस्वािा त्याग आहे! हा जर राक्षसी तर तुमच्या वीरधमाच्या शौयालासुद्धा ं‘राक्षसी कसाबकरणी’ म्हणावें 
लागेल! ज्या कतुव्याच्या नावंावर रणागंणातं वीरािें बळी रे्ता ंयेतात त्याि कतुव्यासाठीं आपल्या द्वजवलग 
द्वजवावरद्वह उिार व्हायला नको का?  
 
भूपाल : अहाहा! आये, िेद्वव,  
 

[पूवी अधरोष्ठावद्वर ॰] 
 

पुण्यमय तव मूर्मत पहाता ंखद्वन जी केवल तेजािी। 
इंद्रद्वह िंादं्वकल नेद्वत्रसहस्त्रा काय कथा मग इतरािंी। 
िेवी द्वत्रपुरेश्वरी प्रद्वतष्ठा कद्वर का िेहीं या सािी 
िशनुमात्रें जाळुद्वन टाकी द्ववश्वें सारीं पापािीं॥ १ ॥ 
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धन्य मािंें भाग्य, कीं या पद्ववत्र िेहाच्या आद्वलगनानें मला माझ्या जन्मजन्मान्तरींिी पातकें  जाळून टाद्वकता ं
येत आहेत! िशाणकुलावतींच्या आझलगनािा िमत्कार आज मृत्युलोकाच्या पुन्हा दृष्टीस पिेल! 
 

[द्वतला आझलगन द्यावयास जातो.] 
 
वसंुधरा : नाथ, क्षमा करा, मी व्रतस्थ आहें! िीनाराच्या िेहानें या अर्ोर व्रतािें उद्यापन िंालें  कीं नाहीं तें 
अजून मला पहायिें आहे! िेवािी अजून माझ्यावर पूणु कृपा िंाली नाहीं!  
 
भूपाल : ईश्वरी इच््ेच्या महामंत्रािा पुरुष नुसता जप कद्वरतात, पण त्यािा द्ववद्वध करणें मात्र आमच्या या 
गृहिेवतानंाि शक्य आहे! वसंुधरे, असा कोणता परमेश्वर आहे, कीं जो तुझ्याकिे अजून कृपादृष्टीनें पाहात 
नाहीं?  
 

[वृिंावन पुढें येतो.] 
 
वृन्दावन : भपूाल, माझ्या प्रश्नािें उत्तर द्वमळायला वेळ होत आहे! तुिें प्राण कीं वसंुधरेिें पाद्ववव्रत्य? 
कशािा बळी िेणार? सागं!  
 
भूपाल : वृिंावन, हे पहा मािें प्राण तुझ्या स्वाधीन आहेत! 
 
वृंदावन : (स्वगत) शाबास मंिलेश्वर! मािंा हात धरून, मला धीर िेऊन रणागंणातं नेणारा मािंा 
सेनापती–िुकून तुला मुजरा केला असता तर–वसंुधरेच्या बापािा द्वनणयु बरोबर होता. हीि मान 
वसंुधरेच्या हाराला योग्य आहे. (उर्ि) कोण, मर्ािंा द्वविारी भपूालि बोलतो आहे का हें?  
 
भूपाल : मर्ािंा पंिप्राणािंा लोभी धनी नाहीं, तर या पद्वतव्रतेच्या महापूजेिा अद्वधकारी परमेश्वर! या क्षदु्र 
जीवािा लोभ धरला तर मी या महापूजेिा अपात्र ठरेन! या िेवीनें आपल्या हृियाच्या झसहासनावर 
पिंप्राणाचं्या प्रभावळींत बसद्ववल्यामुळें  मला आज परमेश्वरािी योग्यता आली आहे. 
 
वृंदावन : मर्ाचं्या तुझ्या बोलण्यािा तुला द्ववसर पिला वाटतें? प्राणािंें महत्त्व इतकें  क्षुिक आहे का? 
प्रत्यक्ष प्राणनाशाला तयार होत आहेस?  
 
भूपाल : त्या द्वविारािी आता ंआठवणसुद्धा ंनको! 
 

[र्ोर र्ोर गरजत ॰] 
 

प्राणनाश नि पद्वर जन्म नवा ।  
या मरणें द्वमळवी द्वमरवी तेझव जन द्विव्य पुण्यप्रभावंा ं॥ धु्र ॰ ॥ 
हतलाभाहुद्वन त्याग सुखािा शतपट बरवा ॥ १ ॥ 

 



 

अनुक्रम 

या योद्वगनीिा पुण्यप्रभाव काय करणार नाहीं? वृिंावन, पद्वतव्रताच्या प्रभावामुळें  पुरुषाथािा परमेश्वर जागृत 
होतो! आतािं या िेवतेनें काय सादं्वगतले? गृहस्थधमाच्या अवश्य कायासाठीं मला प्राणािंाद्वह त्याग 
करायला नको का? शुष्ट्क बुद्वद्धवािानें जग िालणार नाहीं! भावनाचं्या रसरंगांत बुद्धीिें तेज द्वमसळलें  तरि 
हृियािें समाधान होतें! तेजाला रसािी जोि िेण्यासाठीं मानवी करामतीनें कारंजाच्या जलधारातूंन 
िीपद्वकरणें खेळद्ववलीं आहेत! बुद्वद्धतेजािा हृियरसाशीं प्रीद्वतसंगम पाहण्यािी हौस पुरद्ववण्यासाठी मानवी 
कल्पनेनें तेजोमय िदं्रकान्ताला शीतळ पािंर फोद्विलेले आहेत! वृंिावन, आता ंउशीर करंू नकोस! ही 
पहा मािंी मान! उपस आपली तरवार; मात्र अशा सफाईनें हात द्वफरवशील कीं, मािंें तुटलेलें  मस्तक 
नेमकें  वसंुधरेच्या पायाशीं जाऊन पिेल! िेद्वव, तंू आपली पुण्यदृद्वष्ट माझ्याकिे लाव; म्हणजे मरतानंा शवेटीं 
िोळ्यातं एकवटलेल्या जीवाच्या तेजस्वी तारा तुटता ंतुटता ंतुझ्या दृष्टीच्या द्वकरणाशंीं एकरूप होतील! 
 
वृंदावन : वसंुधरे, तुझ्या अद्वविारी नव्यािा हा द्वनिय तुला कबूल आहे का? तुिंीसुद्धा ं या प्रकाराला 
संमद्वत असेल तर मात्र परमेश्वरािें नावं रे्ण्यािी नाटकी संद्वध द्विल्यावािंून मी यािें मस्तक उिवनू 
टाकीन! 
 
वसंुधरा : (स्वगत) िेवा, आता ं मी काय करंू? पतीिे प्राण झकवा पद्वतभस्क्त? बाधंलेली पूजा मोिंू कीं 
िेवािी मूर्मत फोिंू? काय करंू? िेवा, सवुसाक्षी िेवा, आता ंमात्र मािंा धीर खिला! 
 
भूपाल : नको, नको, पद्वतव्रते, या नश्वर रक्तामासंाच्या लोभानें आता ंभलता द्वविार मनातंही आणू ंनकोस! 
मािंी एक द्ववनंती मात्र मान्य कर! आये, िेद्वव, –नाहीं, अपद्वरद्वित शबिानें तुला संबोधल्याबद्दल मला 
पुरुषजातीनें िोष द्विला तरी िालेल; िश पुत्रानंा जन्म िेणा्या पत्नीला पतीनें मातृपिानें संबोधून द्वतिा 
सत्कार करावा अशी धमाज्ञा आहे; पण एकाि पुत्राला योग्य मरण द्विल्यामुळें  मी तुला त्या पिीं बसवीत 
आहें; अनसूयेनें पाद्वतव्रत्याच्या पुण्याईनें ब्रह्माद्ववष्ट्णुमहेश्वरानंा बाळरूपानें मािंीवर खेळद्ववलें . हा पहा 
पुरुषाथािा भलता अद्वभमान सोिून द्विला. आये, माते, माते, माझ्या मस्तकावर हात ठेवनू मला आनंिानें 
द्वनरोप िे! (द्वतला वंिन कद्वरतो-वृिंावन तोंि द्वफरद्ववतो.) 
 
वसुधरा : (स्वगत) काय पाद्वहलें  मीं हें! िोळ्यातं तरंगणारा अश्रुझबिु लपद्ववण्यासाठीं वृिंावनानंीं तोंि 
द्वफरद्ववलें ! खास, वृिंावनािें अंतःकरण अजून पुरतें मेलेलें  नाहीं! त्यािंी ही राक्षसवृद्वत्त वरवरिी आहे! ते 
माझ्याकिे झकवा माझ्या पतींच्या तोंिाकिे पाहात नाहींत. कू्रर द्वनियािे शबि उच्चारतानंा ते रु्टक्या 
द्वगळतात, त्याचं्या पापण्या जलिीनें उर्ििंाप ंकद्वरतात; मर्ाशंीं नाथाचं्या आवशेाकिे ते ििकून सािर 
दृष्टीनें पाहत होते; आद्वण आता ं नाथानंीं मला विंन कद्वरतािं त्याचं्या िोळ्यातं पाणी आलें ! वृिंावन, या 
एकाि अश्रूंत तुमच्या अन्यायाचं्या कोद्वट उजळून द्वनर्तील! 
 
वृंदावन : वसंुधरे, तुला काय बोलायिें तें लौकर बोल! 
 
वसंुधरा : वृिंावन, माझ्या पतींिे प्राण रे्ऊं नका! तुम्ही सागंाल त्या वळेी तुमिी भेट रे्ण्याला मी तयार 
आहें! 
 
भूपाल : आये, काय बोलतेस हें?  
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[आइलो काद्वल र्टा॰] 
 

हृिया काद्वपतसे तापि वि व्याद्वप तसें द्ववष द्वजवाद्वस ॥ धु्र ॰ ॥ 
िेद्वव, उिार मनें िे आज्ञा या जनाद्वस ॥ १ ॥  
 

वसंुधरा : नाथ, तुम्हालंा मािंी शपथ आहे, तुम्ही अगिीं द्वनधास्त असा!  
 

[कान्हा मुरली वाजे ॰] 
 

नाथ भय न राही । द्वतळद्वह काहंीं ॥ 
िुद्वरत हद्वरल तो हद्वर लवलाहीं ॥ धु्र ॰ ॥ 
साक्ष तिीय पटुद्वन िंझण अंतझर ।  
जद्वर संकट र्न धीर ये तद्वरद्वह ॥ १ ॥ 

 
अंतरींच्या आणभाकेला गुंतलेला भगवान् मला अंतर िेणार नाहीं! त्यािी मनोमन साक्ष मला पटली! ज्या 
जगिीश्वरानें हें संकट आद्वणलें  त्यानेंि तें िूर केलें  पाद्वहजें; नाहींतर आपल्यावर द्ववश्वासून बसलेल्या 
पद्वतव्रतेिी द्ववटंबना पाहण्यािें पा िेवाच्या िुिैवीं येईल! वृिंावन, तुमिा संकेत मला मान्य आहे!  
 
वृंदावन : वसंुधरे, आज रात्रीं तुमच्या शृगंारमंद्विरातं तुला माझ्या गळ्यातं हार र्ालावा लागेल! भपूाल, 
तोंपयंत तुला माझ्या ताबयातं रहावें लागेल! 
 
वसंुधरा : नाथ, या िासीला एकिा ंआपला आशीवाि तेवढा द्या म्हणजे मी कद्वळकाळालाही द्वभणार नाहीं.  
 

(त्याच्या पायावंर मस्तक ठेद्ववते.) 
 
भूपाल : आपल्या कुलपूवुजािंी पुण्याई तुिंें रक्षण करो!  
 
वसंुधरा : वृिंावन, तुमच्या रूपानें ईश्वर साक्षी आहे, कीं माझ्या पतींनीं मला आशीवाि द्विलेला आहे! 
 

[पििा पितो.] 
 

अंक पांचवा समाप्त 
  



 

अनुक्रम 

अंक सिावा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[नूपुर प्रवशे कद्वरतो.] 
 
नूपुर : (स्वगत) द्वजत्यािी खोि मेल्याद्वशवाय जात नाहीं म्हणतात तें काहंी खोंटें नाहीं! या बाईच्या 
बाबतीिा मोह काहंी सुटत नाहीं! एवढ्या रात्रीं ही बाई एकटी या स्मशानातं का ंजात आहे? काहंींतरी 
कुलंगिें आहे खास! बाईबरोबर बारिानही बरेंि द्विसलें ! मग का जिजोखीम आहे, कीं उताराधुतारा आहे, 
कीं मेलेलें  मूलबीलि आहे? मोठी िुटपुट लागली आहे मनाला! काळोख पण कसा मी म्हणतो आहे; म्हणून 
एकट्याला जायिी ्ाती होत नाहीं! त्यातूंन आज अमावास्या म्हणजे भतुाखेतािंी पुरी िािंरात! आज 
सारी भतुावळ उजळमार्थयानें द्वमरवायला द्वनर्ायिी! [राजा येतो.] अरे बापरे, हें कोण? का नावं 
रे्तल्याबरोबर भतू ित्त म्हणून पुढें उभें? बाकी मी ित्त म्हणून उभा राद्वहलों तर तें नाहींसेही होईल! तूतु 
िबा धरून बसावें हेंि उत्तम! 
 
राजा : (स्वगत) भपूालासारख्या अगिीं द्वनकटच्या आप्तानेंि िगलबाजी केल्या द्विवसापासून मनािी जी 
िलद्वबिल उिाली आहे, द्वतच्यामुळें  अशा रीतीनें वषेातंर करून लोकातं रात्रीं अपरात्रीं वावरण्यािा हा 
नवीनि हृद्रोग मला जिू पहात आहे. 
 
नूपुर : (स्वगत) हा,ं आता ंआठवली युस्क्त! (उर्ि) अहो, रामराम! 
 
राजा : (िपापून स्वगत) हा एवढ्या रात्रीं असा अनोळखी रामराम कुणािा?  
 
नूपुर : (स्वगत) बापरे, हा तर खाबंासारखा द्वनिल उभा आहे! आता ं मलाि राम म्हणावा लागतों कीं 
काय? (उर्ि) अहो, रामराम म्हटलें  ना?  
 
राजा : (स्वगत) हा खरा जुलमािा रामराम. (उर्ि) रामराम! 
 
नूपुर : (स्वगत) भतू खास नाहीं. (उर्ि) कोण आहे तें?  
 
राजा : तुम्ही कोण आहा ंतेंि सागंा ना?  
 
नूपुर : मी गस्तवाला आहें! हा प्रश्न माझ्या अद्वधकारातंला आहे! कोण आहा ंतुम्ही?  
 
राजा : रयत! 
 
नूपुर : रयत! कोणािी रयत? कुठली रयत?  
 
राजा : राजािी रयत! परगावंिा आहें मी. 
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नूपुर : राजािी रयत! अस्सें काय! राजािी रयत कशाला अशा रात्रीं द्वनर्ाली आहे मसणातं जायला! अरे 
िोरा, संकेत बोल पाहंू?  
 
राजा : रस्त्यावर कसला आला आहे संकेत? हा राजवािा आहे का? मी खात्रीनें सागंतों तंू गस्तवाला 
नाहींस! गस्तवाला असतास तर आधीं असा ििून बसला नसतास, मग मला रामराम केला नसतास आद्वण 
अखेरीस असें वडे्यासारखें द्वविारलेंही नसतेंस! 
 
नूपुर : भल्या मनुष्ट्य, बरोबर ओळखलेंस तंू! मी खरेंि गस्तवाला नाहीं! मी या नगरिा राजा असून सध्या ं
वषेातंर करून नगरसंिाराथु द्वफरत आहें. मला नेहमीं राजवाड्यािी संवय म्हणून संकेत द्वविारला. 
 
राजा : राजवाड्यातं तरी राजा संकेत द्वविारतो वाटतें? आद्वण मी परगावंिा असलों तरी आपल्या 
महाराजानंा िारसहा वळेा ंपाद्वहलें  आहे. 
 
नूपुर : वषेातंर केलें  आहे ना मीं?  
 
राजा : वषेातंरानें फार िंालें  तर तरुणाला वृद्धािें सोंग आद्वणता ं येईल; पण वृद्धाला असें तरतरीत तरुण 
कसें होता ंयेईल? तंू राजािें नावं िोरतो आहेस!  
 
नूपुर : शाबास, तुला आपल्या महाराजािंा मोठा अद्वभमान आहे! तुला खरें सागंायला हरकत नाहीं! मी 
राजाच्या द्ववश्वासातंला राजविभ आहें. 
 
राजा : मािंा नाहीं आता ंद्ववश्वास बसत या बोलण्यावर!  
 
नूपुर : तुिंा कशावरि द्ववश्वास बसत नाहीं तर ती बाबति सोिून िे! तूतु मी तुला द्वनराळीि गोष्ट सागंतों. 
कान कर तुिंा इकिे पाहंू. (कानातं सागंतो.) 
 
राजा : (स्वगत) हा म्हणतो ते खरें असेल तर जाऊन पाद्वहलेंि पाद्वहजे. (उर्ि) हें तरी खरें आहे का?  
 
नूपुर : िल प्रत्यक्षि पहा!  

(िोरे्ही जातात.)  
 
प्रवेश दुसरा. 
 
[स्थळ–स्मशान; काझलिी‘अद्वभमन्यु’ हें गाणें पुटपुटत कुिळीनें खळगा खणीत आहे; जवळि मुलािें पे्रत. 

शजेारीं अधुवट जळत असलेली द्विता.] 
 
कांहलदी : (थाबंनू) पािंव िागंले पुरुषासारखे पुरुष असून त्यानंीं अद्वभमन्युबाळासाठीं का ंबरें असें रिावें? 
अजुुनासारख्या नामवतंानेंसुद्धा ं त्या वेळीं टाहो फोिला! “अरेरे भीमा मोठा र्ात िंाला । द्वहरा पिझरिा 
सुटुद्वन पिला । पुत्रद्ववयोगें िेह द्ववपरीत िंाला । येउनी कृष्ट्णानंींि धद्वरला.’’ प्रत्यक्ष भगवतंाचं्या तोंिून अठरा 
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अध्याय गीता ऐकूनसुद्धा ंअजुुनािी ही िशा िंाली, मग स्त्रीजातीच्या सुभद्रामाईनें फार आकातं केला यातं 
काय नवल! “मािंा सौभद्र मजवद्वर का ंरुसला । स्तनीं माझ्या पान्हा आला । बाळ लहान रणीं कुणीं नेला । 
काय पाहंू उत्तरेला ।’’ धन्य आमच्या वसंुधराबाईंिी! िेखतािंोळा ं एवढा अनथु िंाला पण माउलीनें 
िोळ्याला पाणी येऊं द्विलें  नाहीं! उलट मलाि द्वतनें रिंू नकोस म्हणून धीर द्विला! बुरख्याबाहेरच्या 
िाद्वमनीला ती आज्ञा ऐकावी लागली, पण बुरख्याच्या आंतल्या काझलिीच्या द्वजवािें मात्र आंतल्याआंत 
पाणी िंालें . पण त्या वळेीं आंतल्याआंत द्वगद्वळलेले अश्रु–हे पहा आलेि! िेद्वव वसंुधरे, क्षमा कर! आतां 
माझ्यानें धीर धरवत नाहीं! नका, हे अनंतयुगसाक्षी तारानंो, या अभाद्वगनीकिे अशा वसंुधरेच्या रागानें पाहंू 
नका! तुम्ही तीनकाळच्या साद्वक्षणी आहा!ं सत्त्वधीर हद्वरिदं्रािी ताराराणी, राजझबड्या रोद्वहिासािें अशाि 
रात्रीच्या वेळीं सरण रितानंा, ढळढळा ंरिलेली तुम्हीं पाद्वहली आहेना? द्विमुकल्या द्विलयाला द्विरतानंा, 
त्याच्या रक्ताच्या ओर्ातं, यद्वतवषेी कैलासनाथानें आज्ञा करण्याच्या आधींतरी, िागुंणेनें आपल्या अश्रूंिा 
ओर् द्वमळद्ववल्यािें तुम्हीं ऐकलें  आहेना? िंालें  तर मग, मोठमोठ्या मायमाउलींना असें िंालें ; मग या 
अजाण पोरीिा अंतरंगींिा उमाळा असा उिबंळून अनावर िंाला तर द्वतला का ंबरें िोष िेतां? हृियािेंि 
पाणीपाणी िंाल्यावर त्यािा उिबंळा कसा आवरणार! 
 

[राजा व नूपुर येतात.] 
 
राजा : (नूपुरास एकीकिे) असे एकीकिे उभे राहून या अधवुट उजेिातं आधीं नीट पाहंू या. 
 
काललदी : उगीि रिून काय होणार? सुभदे्रिी पुण्याई सबळ; द्वतिी झककाळी ऐकतािं, नरनारायणानंीं 
उठून, िदं्रज्योतीच्या उजेिातं सारें रणागंण पायाखंालीं र्ातलें  आद्वण अद्वभमन्युबाळाला हुिकून काद्वढलें ! 
आद्वण इथें ही एवढी अधुवट जळती द्विता काय ती माझ्या बाळावर आपला उजेि पािीत आहे; पण ही 
जीवज्योद्वत असल्यावर त्या नुसत्या िदं्रज्योद्वत रे्ऊन काय करावयािें आहे? हे जळत्या जीवराजा, या 
असहाय अबलेवर या वळेीं केवढा उपकार केलास; द्वतिा िुबळा आशीवाि तुला स्वगुलोकापयंत सोबत 
करील. 
 
नूपुर : (राजास एकीकिे) अहो, मला वाटतें एकिम पुढें होऊन करावा सुरू िौकशीिा मारा! 
 
राजा : (नूपुरास एकीकिे) थाबंाहो, तुम्हालंा काळवळे काहंीं कळते कीं नाहीं?  
 
नूपुर : (राजास एकीकिे) तुमच्यासारखा जख्खि बरोबर असल्यावर तरुणानंा काळवळेेिें काय भय! अहो 
राजे, तुम्हालंा स्मशानवैराग्य प्राप्त िंाल्यासारखें द्विसतें!  
 
काललदी : िंाला हा खळगा तयार! आता ंिार धोंिे जमद्ववले पाद्वहजेत! (इकिे द्वतकिे पाहून) अगबाई, हा 
शजेारींि कोरिा पिलेला द्विमणासा िंरा आहे वाटतें? सद्वरत्पतीच्या द्वहतासाठीं धावतानंा, एखाद्या निीनें 
तर आपलें  हे अभुक किेवरून टाकलें  नसेलना? अहाहा, या स्मशानातंलें  हें बालद्वनिुंरािें पे्रत माझ्या 
बाळाला अक्षयींिी खाशी सोबत करील! बाळा केतना, हा पाद्वहलास तुिंा नवा खेळगिी! अगबाई, माझ्या 
राजसानें असें तोंि का ं बरें वाईट केलें? द्वजवतं िं्यािी सोबत पाद्वहजे वाटतें माझ्या लबािाला? हो, 
हसला गुलाम! केतना, असें करायला अवर्ि का आहे? अंतरंगीं तळमळणा्या माझ्या अश्रूंच्या ओर्ानें या 
इवल्याशा िं्याला कायमिा अलोट पूर आणीन! पण या द्वनिुंराला अक्षयजीवन िेण्यासाठीं, हृिय फोिून 
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माझ्या अखंि अश्रूंिा िंरा मी आटवूं लागलें  तर माझ्या करुण झककाळीनें आकाश फाटून त्यातूंन अमृतािी 
िंरणी लागेल, द्वतच्या स्पशानें तुिंी कोंवळी काया पुन्हा थै थै नािू ंलागेल आद्वण असें िंालें  म्हणजे पुत्रिेवा, 
मािंी पद्वतिेवतेिी पूजा मोिेल! िेवाला वाद्वहलेलें  फूल पुन्हा वलेीच्या अंगीं लागत नाहीं. या पहा, या 
स्मशानलद्वतका तुझ्याभोंवतीं उाया आहेत, यानंाि द्वविार. अनोळखी पे्रताच्या राखेवर केलेली फुलािंी 
पाखंरण त्या कधीं परत रे्तात का? अशानें हातीं येत िाललेला पुण्यप्रभाव ढासळणार नाहीं का? 
(मोठ्यानें) अहाहा, हे स्मशानातंल्या वलेींनो, धन्य तुमच्या परोपकारािी! मागें राद्वहलेल्या आप्तािें द्वनराश 
द्ववरहािे किू श्वास मृताचं्या रके्षभोंवतीं रु्टमळंू लागले म्हणजे तुमच्या फुलत्या सुगंधी श्वासानंीं तुम्ही त्यानंा 
मधुर कद्वरतां; द्वविंालेल्या द्वितेंतून तळमळणा्या आगीिी अखेरिी धग पसरंू लागली म्हणजे तुमच्या 
मकरंिाच्या द्वजवतं रसवतंीनें द्वतला द्वनववनू, रक्षेंतल्या रूक्ष जीद्ववतातं तुम्ही द्वजव्हाळ्यािा ओलावा आणता!ं 
वनिेवीच्या मुलींनो, माझ्या हृियींिें राजसरूप बालिैवत मीं आता ं तुमच्याि ओटींत द्वनरद्ववलें  आहे! या 
अभाद्वगनीिी आठवण ठेवनू या अनाथ िेहािी मायममतेनें जोपासना करा! इथून पुढें तुम्हीि त्याला माझ्या 
जागीं व्हा एवढीि तुमच्याजवळ यािना आहे! 
 
राजा : (स्वगत) अहाहा, हा करुणद्ववलाप ऐकून या वेली खद्वित फुलािें अश्रु ढाळीत असतील! हरहर, 
काय बापिीवर प्रसंग कोसळला आहे! माझ्या राजकतुृत्वाला शतधा द्वधक्कार असो!  
 
नूपुर : (एकीकिे राजास) कायहो, आता ंतरी व्हायिें का पुढें? बर्ा, हातिें सावज द्वनसटतें आहे. एकिा 
द्वतनें मुदे्दमाल जद्वमनींत गािून नापत्ता केला म्हणजे शाद्वबती करणें थोिें आटाआटीिें होईल! िला, मी होतों 
पुन्हा गस्तवाला आद्वण िेऊं या धोशा उिवनू िंालें !  
 
राजा : (एकीकिे नूपुरास) आपल्या महाराजाचं्या अमिानींत असा अंधार िालायिा नाहीं! त्यािंी किर 
जरा ध्यानातं घ्या! 
 
नूपुर : (एकीकिे राजास) महाराज गेले मसणातं! या स्मशानातंल्या अंधारातं आपला अंधार सहज िंाकूंन 
जाईल. तुम्हालंा वाटत असेल त्यािंा ं बाऊ. मला महाराजािंी मुळींि िरकार वाटत नाहीं! एकिा तर 
बोलबोल म्हणत महाराजानंा मीं असें खड्डड्यातं र्ातलें  होतें म्हणता!ं उगीि महाराजाचं्या ऐकीव गोष्टी 
नका सागंूं मला!  
 
राजा : (एकीकिे नूपुरास) जरा कृपा करून तुमिें तोंि बंि ठेवा आता!ं 
 
काललदी : आता ं उगीि वेळ वाढवनू काय उपयोग? बाळा केतना, िल, हो तयार आता!ं तुमिाआमिा 
ऋणानुबधं सरता िंाला! कुठें आहेस तंू? (पे्रत उिलते.) अहाहा, ‘बाळ धरणीवरी लोळे । िािरे केश 
रक्तानें भरले ॥’ (त्यािें िुंबन रे्ते.) “धरी पोटाशीं िुबंन िे त्याला । विनिदं्र धुळीनें भरला । द्वशझर पाहे तो 
गिेिा टोला । (स्फंुित) गाझहवर िेवाला आला ।’’ िेवा! सुभद्रामाईंच्या अद्वभमन्यूला पाहून तुम्हालंा गझहवर 
आला, आद्वण मज अभाद्वगनीच्या अनाथ बाळाला पाहून मात्र तुम्हालंा काहंींि का वाटत नाहीं! िेवा, असा 
पक्षपात तुमच्या ठायीं का ं बरें असावा? रणागंणीं पिलेल्या अद्वभमन्युबाळानें कृष्ट्णनामािा मंजुळ पाठ 
िालद्ववला होता आद्वण मािंें बाळ तुमिें नावं रे्त नाहीं म्हणून का त्याच्यावर इतका राग? पण सवुसाक्षी 
िेवा, माझ्या राजसाला काहंींतरी कळतें आहे का? अद्वभमन्युकुमार सोळा वषांिे होते आद्वण मािंें बाळ सोळा 
मद्वहन्यािंें सुद्धा ंनाहीं! स्तनपान करायलासुद्धा ंत्याला अजून द्वशकवावें लागतें! िेवा, क्षमा करा, पण तुम्ही 
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द्वनष्ठुर आहा;ं द्वनिुय आहा;ं अगिीं माझ्या पद्वतराजासंारखे द्वनिुय द्वनष्ठुर–अगबाई, काय हें बोलतें मी? त्यािंी 
झनिा आद्वण िेवािी झनिा! िेवानारायणा, क्षमा कर, क्षमा कर. िुःखानें भाबंावलेल्या या वडे्या पोरीला क्षमा 
कर! तुझ्याकिे तरी काय िोष? मािंें भोक्तृत्व असेल तें भोगल्याखेरीज सुटका नाहीं! पूवुजन्मींिीं पापें या 
जन्मीं िुःखाचं्या रूपानें ्ळल्याखेरीज कशीं राहतील? ऊठ काझलिी, ऊठ! हें कठीण काम कसेंतरी 
आटोपलेंि पाद्वहजे!  
 

[हमारे नभी आज ॰] 
 

अभागी द्वजवा शोक आता ंपुरे हा ॥ धु्र ॰ ॥ नद्वशबीं आलें  ।  
त्यापद्वर िंाले । मन का ंवृथा हें मनाशीं िुंरे ॥ १ ॥ 
रिणें हसणें । एकि जाणे । नातें न आता ंजगाशीं उरे ॥ २ ॥ 

 
बाळा केतना, यापुढें या मातीच्या पाळण्यातंि तुला द्वनजावें लागणार! नको, आता ंअखेरच्या वळेीं असा 
रागावनू पाहंू नकोस! मी आनंिानें का तुला माझ्या हातानें या खािंेंत लोटीत आहें? हे वनिेवींनों, हे 
गगनिेवतानंों, तुमच्या फुलाचं्या आद्वण ता्याचं्या िोळ्यानंीं तुम्ही सवुकाहंीं पाहात आहां,–तुम्ही साक्षी 
आहातं, कीं माझ्या पद्वतिेवतेच्या उद्धारासाठींि मी हें अर्ोर कमु करीत आहें! आई, आकाशातूंन माझ्याकिे 
पाहून रागावूं नकोस! तुझ्याकिून द्वशकलेला मायममतेिा धिा मी द्ववसरलें  नाहीं; पण पद्वतव्रतेच्या 
द्वनिुयपणानें मातृपे्रमाला असें खाईंत लोटावें लागत आहे त्याला मी तरी काय करंू? बाळा केतना, माझ्या 
मातृपे्रमाबद्दल तुला संशय येत असेल, तर िेवाच्या र्रीं जाऊन तुझ्या वद्विलानंा सद बुद्वद्ध िेण्यासाठीं 
त्याच्या पायाजंवळ आळा रे्ऊन बसै आद्वण मग पुन्हा या अभाद्वगनीच्या उिरीं जन्म रे् म्हणजे मािंें पे्रम द्वकती 
अखंि आहे यािी तुला साक्ष पटवनू िेईन! पण हो, स्वगांतल्या अमृतस्नानानें ही गालबोटािी खूण मात्र 
धुऊन टाकूं नकोस हं! (त्याच्या गालावर िोळ्यातंल्या काजळािें गालबोल ओढते.) असा या खुणेसकट 
माझ्या पोटीं ये म्हणजे तुझ्या पुढच्या अवतारािी मला ओळख पटेल! पण तुझ्या जन्मिात्यािंी सेवा तुझ्या 
हातून होईपयंत मात्र या खािंेंत असाि पिून रहा! (त्याला खािंेंत ठेवते.) तुिंें पुनिुशनु होईपयंत, माझ्या 
हृियाच्या पायर्ड्या पसरून त्यावंर वठद्ववलेल्या तुझ्या िेवपावलािंी मी  अष्टौप्रहर मानसपूजा करीत 
राहीन! िंालें , आता ं हा िगि घ्यावा आणखी — (खािंेंत िगि टाकणार तोंि मोठ्यानें ओरिून िगि 
खालीं टाकते.) अगबाई, काय कद्वरतें हें मी? माझ्या केतनाच्या कोमल िेहावर हा कठीण धोंिा टाकून—! 
िेवारे िेवा! काय हा प्रसंग आद्वणलास माझ्यावर? प्रत्यक्ष आईच्या हातानंीं बाळाच्या िेहावर िगि 
टाकायिा!  
 
नूपुर : (एकीकिे राजास) अहो महाराज, आता ं तरी होणार का पुढें? मूल मेल्याबद्दलिा िाखला 
मागण्यापासून सुरुवात करंू म्हणजे िंालें !  
 
राजा : (नूपुरास एकीकिे) आद्वण मेलेलें  मूल पुढें आहे तें?  
 
नूपुर : (एकीकिे राजास) तुम्हालंा िौकशीिे पािंपेंि कळत नाहींत! अहो, िाखला नसला म्हणजे नुसत्या 
मुिद्यावरूनि मनुष्ट्य मेल्यािी खात्री करून रे्ऊन भागत नाहीं! िप्तरीं िाखला हा पाद्वहजेि! िलता ंना 
पुढें? नाहींतर मी होतों पुढें एकटाि!  
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राजा : (नूपुरास एकीकिे) माझ्या कमरेला तलवार आहे हें लक्षातं आहेना?  
 
नूपुर : (राजास एकीकि) स्मशानवैराग्य मावळून आता ं तुमच्यातं स्मशानातंल्या एखाद्या समंधािा संिार 
िंाल्यासारखा वाटतो! थाबंा, हेंही वारें जाऊं द्या जरा. 
 
काललदी : रजद्वन, आपले द्विमुकले िोळे िंाकूंन रे्; नाहींतर मािंें हें अर्ोरकमु पाहून हे तुिें तेजस्वी िोळे 
भीतीनें काळवंिून काळेद्वठक्कर पितील आद्वण मग या अमावास्येच्या काळोखातं, स्वगाच्या मागावर माझ्या 
बाळाला वाट िाखद्ववण्यासाठीं एकही अक्षयिीप रहाणार नाहीं! सागं, माते रजद्वन, जगाच्या आरंभापासून तंू 
आपल्या सवुसाक्षी िोळ्यानंीं भलूोकावरिे सारे खेळ पाहत आहेस; पण आईनें मुलाच्या अंगावर िगि 
टाकण्यासारख्या िेखाव्यािा भयानक खेळ तंू कधीं पाद्वहला आहेस का? सागंा, स्मशानलद्वतकानंो, तुम्हीं या 
स्मशानातं लक्षावद्वध हृियभेिक प्रकार पाद्वहले असतील, पण माझ्या पुण्यप्रभावासारखा िेखावा पूवी कधीं 
पाद्वहला होता का? पण हें मी तुम्हालंा काय द्वविाद्वरतें? तुम्ही द्वजतक्या नाजूक आहा ं द्वततक्याि धीराच्या 
आहा!ं प्रत्यहीं कोमेजून पिलेल्या फुलाचं्या—मरून पिलेल्या तुमच्या मुलाचं्या नाजूक द्वनमाल्यपे्रतावंर 
द्वपवळ्या पानािंी समाद्वध बाधूंन आद्वण आपल्या अंगािी सावंली करून केवळ ईश्वरी इच््ेखातर तुम्ही 
समाधानािे सुगंधी श्वास पसरीत सुखानें आयुष्ट्य कंद्वठता!ं तुमच्या पुण्यप्रभावापुढें मािंी काय कथा! द्या, 
वनिेवींनो, तुमिें तें फुलािंें नाजूक धैयु र्टकाभर मला द्या! बाळा केतना, अखेरवेळ आली बरें!  
 

[सबसे रामभजन ॰] 
 

द्वनरोप द्यावा आता ं। बाळा । टाकुद्वन जाते माता ॥ धु्र ॰ ॥ 
मािंें मािंें म्हणुद्वन आजवर जें लेणें ल्यालें  ।  
बाळ गुणािें हाय कुणािें आज परी तें िंालें  ॥ १ ॥ 
हे तारानंो, उिबंळंू द्या करुणारसरंगा ।  
अखंि वाहो नवतेजाच्या पुण्याईिी गंगा ॥ २ ॥ 
र्टकेिा संसार संपला, लटका ठावद्वठकाणा ।  
वनिेवींनो, पिरीं घ्या हा मािंा राजसराणा ॥ ३ ॥  
अनाथ िुबळा िेह पिे हा, आई नाहीं त्याला ।  
फुलत्या फुलवतंीिी यावर मायापाखंर र्ाला ॥ ४ ॥  
भतुें जागता ंउठता ंििकुद्वन हृियींिा हा ठेवा ।  
काळ्या रातीं द्वजत्या फुलािंा खिा पहारा ठेवा ॥ ५॥ 
कळतें तुम्हा ंसारें काहीं, अहा ंफुलाचं्या माता ।  
लोभ असंू द्या इथून पुढतीं, बोलत नाहीं आता ं॥ ६॥ 

 
राजा : (एकीकिे नूपुरास) िला आता ंपुढें. 
 
काललदी : आला आता ंमला पुरता धीर! बाळा केतना, या िगिािी भीद्वत मुळींसुद्धा ंधरंू नकोस! हा जरी 
िगि असला तरी स्मशानातंला िगि आहे! आजवरच्या इथल्या करुणालापानंीं यािें अंतःकरण 
फुलापेक्षाहंी मृिु िंालें  असले! आद्वण अजूनही याच्यातं कठीणपणा असलाि, तरी िररोज माझ्या अश्रूंच्या 
अद्वभषेकािें झसिन करून या फत्तरालाही फुलें  आणीन आद्वण त्या फुलानंीं–माझ्या बाळाच्या द्वजवाभावाच्या 
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फुलानंीं—परमेश्वरािी पूजा करून त्याच्याकिून तुझ्या वद्विलािंा पापापासून उद्धार करीन! बाळा केतना, 
हो आता ंसावध! (िगि उिलून टाकणार तोंि राजा मागें येऊन हात धद्वरतो.) 
 
काललदी : कोण मािंा हात धरीत आहे? माझ्या पद्ववत्र धािसाच्या आि येऊं नका; कोण आहे तें—ईश्वर?  
 
राजा : नाहीं. ईश्वरािा परृ्थवीवरिा प्रद्वतद्वनद्वध! बाई, माझ्याकिे नीट पहा; मी या शहरिा राजा तुझ्या 
साहाय्यासाठीं आलों आहें! ऊठ. 
 
काललदी : (स्वगत) अगबाई, खरेंि, महाराजि हे!  
 
राजा : बाई, द्वभऊं नकोस! तुिंें नावं काय?  
 
काललदी : मािंें नावं काझलिी; मी – 
 
राजा : मुली, लाजंू नकोस, प्रसंगाला तोंि हें द्विलेंि पाद्वहजे! काय तुझ्या नव्यािें नांव?  
 
काललदी : वृिंावन. 
 
राजा : काय, वृिंावनािी काझलिी तंू? मग तुझ्यावर हें संकट कसें आलें?  
 
काललदी : तें सागंायला फार वळे लागेल. पण महाराज, माझ्या या संकटातं मला साहाय्य करण्यापेक्षां, 
माझ्यावरच्या िुस्या मोठ्या संकटािें द्वनवारण करा!  
 
राजा : िुसरें कोणतें संकट?  
 
काललदी : मािें पद्वत एका पद्वतव्रतेिा – वसंुधरेिा, मंिलेश्वराचं्या वसंुधरेिा ्ळ करीत आहेत; म्हणून 
महाराजानंीं आधीं द्वतिी सुटका, आद्वण माझ्या पतींिी पापापासून सुटका केली तर माझ्यावर अगद्वणत 
उपकार होतील. 
 
राजा : िल, आताचं्या आता ंमाझ्याबरोबर िल. वाटेनें मला आपली सवु हकीकत सागं. अहो, तुमिें नावं 
काय?  
 
नूपुर : मािंें नावं नूपुर! महाराज, मािंा अपराध इतका मोठा आहे, कीं मला या खड्डड्यातंि द्वजवंत गािला 
तरी –  
 
राजा : तें राहंू द्या! नूपुर, हें मूल रे्ऊन िौकीवर िला आद्वण पुढें मी सागंतों त्याप्रमाणें व्यवस्था करा! 
काझलिी, िल!  
 

[सवु जातात.]  
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प्रवेश हतसरा 
 

[कंकण प्रवशे कद्वरतो.] 
 

कंकर् : (स्वगत) त्या हरामखोर नूपुराला झकद्वकणीबरोबर झहितानंा एवढ्यातं पाद्वहलें  तर खरें! आता ंइथेंि 
िबा धरून बसावें आद्वण गनीम आला कीं र्ालावा ्ापा. तसेंि झकद्वकणीच्या मजीिी द्वजकीर करण्यातं 
आता ंकाहंीं हशील नाहीं. आज द्वतला धरावें तलवारीच्या धारेवर! ही मनधरणी बस िंाली. इतकी तकलीफ 
रे्तली असती तर राजािी राणीसुद्धा ंर्रीं िालत आली असती. आलाि तो बिमाष!  
 

[नूपुर व झकद्वकणी येतात.] 
 
नूपुर : झकद्वकणी, काय सागंूं, आज मला कळलेल्या गोष्टी तुला जर रसाळपणानें सागंत बसलों तर आपला 
सारा जन्म सुखातं जाईल. 
 
कंकर् : (मागाहून येऊन) एवढ्या रात्रीं द्वतला कोठें रे्ऊन िाललास रे?  
 
नूपुर : (द्वतरस्कारानें) महाराजानंीं द्वहला आपल्यापयंत रे्ऊनं यायला मला सादं्वगतलेलें  आहे. आता ंमला 
राजाजे्ञिा आधार आहे. 
 
कंकर् : आता ंराजाज्ञा राहील बाजूला आद्वण िेवाज्ञा मात्र होईल तुला! राहंू िे द्वतला इथें. मी रे्ऊन येईन 
द्वतला महाराजाकंिे. झकद्वकणी, थाबं तंू. हं, नूपुर, आपल्या वाटेल लाग! पण थाबं, हा हार कशाला आणला 
होतास? आद्वण इकिे तो हार! तुझ्या हारानें झकद्वकणीशीं लग्न लावतों. शत्रचू्या लुटीवरि गुजारा करणें हा 
खरा लष्ट्करी पेशा आहे. 
 
नूपुर : असा आििािंपणा पे्रमशास्त्राला संमत नाहीं. 
 
कंकर् : िल, जा! तुिंें पे्रमशास्त्र आता ंकत्तल िंालें ! िल, द्वनर् इथून आधीं. 
 

[नूपुर जातो.] 
 
लकहकर्ी : कंकण, हें काय मादं्विलें  आहे तुम्हीं?  
 
कंकर् : हं, जो लष्ट्करी कायिा नूपुराला, तोि तुला पण! आता ंयुद्धकािंाला सुरुवात िंाली आहे. हा बर् 
हार आद्वण ही बर् तरवार! हा माझ्या गळ्यांत र्ाल, नाहींतर ही तरवार तुझ्या गळ्यातं पिेल!  
 
लकहकर्ी : आद्वण मािंें पे्रम जर तुमच्यावर नसेल तर?  
 
कंकर् : आता ंमला पे्रम नको आहे, तंू पाद्वहजे आहेस! हें बर् पे्रम करायला लावतों. (तरवार उगारून) पे्रम 
करतेस कीं उिवू ंगिुन? आहे कीं नाहीं पे्रम?  
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लकहकर्ी : कंकण, द्वकती सरळ स्वभाव तुमिा? तुम्हालंा ्ळलें  त्यािी क्षमा करा. मािंें तुमच्यावर 
पद्वहल्यापासून पे्रम आहे! आणा तो हार. काझलिीबाईंच्या वागण्यािी शपथ रे्ऊन हा हार तुमच्या गळ्यातं 
र्ाद्वलतें. 
 

[त्याच्या गळ्यातं हार र्ालते.] 
 
कंकर् : काद्वलकामाताकी जय!  
 
लकहकर्ी : (स्वगत) आता ंशवेटीं गझहवरून क्षमा मागावी िंालें . (उर्ि) कंकण, प्राणनाथ, मला क्षमा करा.  
 

[भले आये कंुवर तोरे॰] 
 

र्िे नाथा प्रमाि जरी आता ंक्षमाि तरी हो तया । िुंरे िेह म्हणुद्वनया ं।  
नुरे धीरि हृिया । हा जीव शरण िरझण या ।  
भ्रमुद्वनया ं। िमुद्वनया ं। श्रमुद्वनया ं॥ धु्र ॰ ॥ 
हा सतत असो पे्रमभर असा । शुभ आनंिलाभ तसा हा ।  
िासी सिािी करी यािना । प्राण पहा वाही ।  
अिल करुद्वन मद्वत पझि सिया । तझर िया । करुद्वनया ं॥ १ ॥ 

 
[जातात.] 

 
प्रवेश चवथा. 
 

[स्थळ : भपूालािें शृगंारमंद्विर. वसंुधरा उभी आहे. वृिंावन प्रवशे कद्वरतो.] 
 
वृंदावन : (स्वगत) या वळेेला राक्षसवेळा असें म्हणतात! अजूनपयंत आली नसेल तर द्वनिान आज तरी मी 
या रात्रीच्या नावंाला साथुकता आणणार!  
 
वसंुधरा : (स्वगत) िेवाद्वधिेवा, आता ंमािंी लाज–मािंी तरी कसिी, िेवा, तुिंी लाज तुलाि! या वळेीं 
माझ्या हाकेंला जागला नाहींस, तर अनाथनाथा, तुझ्या ब्रीिाला बोल लागून तुझ्या कपाळीं कायमिा 
कलंक राहील! नारायणा, द्रौपिीसाठीं जसे धावत आला ं तसेंि या वळेी माझ्यासाठीं धावत या! तुझ्या 
नावाचं्या तारणावरि या वेळीं माझ्या पतीिे प्राण राखण्यासाठीं मी या संकटातं येऊन पिलें  आहे. 
 
वृंदावन : वसंुधरे, या राक्षसवळेीं द्विव्य तेजालासुद्धा ं राक्षसी रंग िढून बाहेर काळोखािें ब्रह्मािं पसरलें  
आहे! अंतद्वरक्षाच्या उिरातं िहंूकिे काळोखाच्या काळ्याद्वनळ्या राई माजून त्याचं्यावर धुरक्या ढगािंी 
पालवी पसरल्यामुळें  द्ववश्ववनाच्या मार्थयावरिीं तारापुष्ट्पें, परृ्थवीतलावरच्या प्रवाश्याच्या नजरेच्या टापूबाहेर 
गेलीं आहेत! तुझ्या अर्ोर द्विव्यव्रतािें हें उद्यापन उरकून रे्ण्याला अमावास्येच्या मध्यरात्रीसारखी पवुणी 
पाद्वहजेि होती नाहीं?  
 



 

अनुक्रम 

वसंुधरा : वृिंावन, अजंून तुमिा अर्ोर द्वनिय कायम आहे का? मला मोठी आशा होती, कीं इतका वळे 
तुम्ही आला ंनाहीं तेव्हा ंभर उलटून रात्र द्वनवळत िालल्यामुळें  तुमिें मनही द्वनवळलें  असेल!  
 
वृंदावन : वसु, बाहेर पिलेल्या अंधकारािी तुला कल्पना असती तर ही विेगळ कल्पना तुला आठवलीि 
नसती. वरून मेर्ाचं्या पावलाखालीं ििपून गेल्यामुळें  आजरात्रीच्या काळोखािा गोठून काळा खिक 
होण्याइतकी त्यािी अंतराळातं िाटणी िंाली आहे. अशा काळोखावर सारखा नजर ठरवनू माझ्या 
शरीराच्या अणुरेणूशंी मीं त्यािी इतकी एकजीव द्वमळणी करून रे्तली आहे, कीं इच््ेच्या एकाग्रतेनें 
तुझ्याकिे सारखा पाहंू लागलों तर माझ्या िोळ्यातूंन द्वनर्णा्या काळ्या द्वकरणानंीं तुिंें संुिर शरीर 
काळविूंन तुझ्या पाद्वतव्रत्यािा नाश होण्यापूवीि तंू काळी द्वठक्कर पिशील! काळोखािा रस द्वगळून अशी 
तामसी तपिया कद्वरतानंा ताराचं्या तेजोिशनुानें माझ्या कृष्ट्णसमाधीिा भगं होऊं नयें म्हणून मीं एकिासुद्धा ं
वर पाद्वहलें  नाहीं! पूवुरात्रीच्या या अपूवु तपोबळानें माझ्या द्वनियाला एकवृत्तीिी बळकटी द्वमळाली आहे! 
आता ं माझ्या मनातं बिल होण्यािें नावंही काढंू नकोस! पण वसंुधरे, काल हेक्यानें आपल्या पोटच्या 
पोरािा बळी िेऊन आज अखेरीस अशा रीतीनें इथें येणा्या तुझ्या मनातं मात्र बिल िंाला आहे खरा. 
नव्यािा बळी िेतानंा तुिंा हेका लटपटला वाटतें?  
 
वसंुधरा : नाहीं, वृिंावन, आज मी माझ्या ईश्वरािा बळी िेण्याकद्वरता ंआलें  आहे! 
 
वृंदावन : मी नाहीं समजलों तुझ्या म्हणण्यािा अथु?  
 
वसंुधरा : वृिंावन, मािंा परमेश्वरावर पूणु भरंवसा आहे; त्याच्या सवुसाक्षी शक्तीवर द्ववश्वास ठेवनूि मीं या 
र्रातं पाऊल टाकलें  आहे. आज माझ्या साह्ाला ईश्वर धावनू आला नाहीं तर माझ्या अंतःकरणातंल्या 
ईश्वराबद्दलच्या सा्या कल्पना जाळून पोळून टाकीन. 
 
वृंदावन : एकूण आज तंू ईश्वरािा अंत पाहणार तर?  
 
वसंुधरा : असेंि का म्हणाना! वृिंावन, परमेश्वर पद्वतव्रतािंा पाठीराखा असतो हेंि आजपयंत सारे 
पुण्यपुरुष सागंत आले आहेत! गतकालच्या महापद्वतव्रतानंा याि सत्यािा अनुभव येत गेला आहे! 
पुण्यश्लोकािंी वागीश्वरी खोटी व्हायला आद्वण पद्वतव्रतािंी पुण्याई पोरखेळातं जमा व्हावयाला आजि 
परृ्थवीनें काहंीं पापानें पाय धुतले नाहींत! पद्वतरूपानें पूजलेला परमेश्वर पद्वतव्रतािंा पाठीराखा असतो. 
माझ्या पद्वतपूजेंत–परमेश्वरपूजेंत या क्षणापयंत कायेनें, वािेनें, मनानें, बेसावध स्वप्नातंल्या तरळत्या 
हालिालीनेंसुद्धा ंमीं रेषामात्र अंतर पिंू द्विलें  नाहीं! कृतकमािा उच्चार करंू नये म्हणतात–पण वृिंावन, 
हद्ववभाग अपुण कद्वरतानंा मोठमोठ्या संयमी महात्म्याचं्या िोळ्यातूंन, होमधूमामुळेंतरी पाणी येतें; पण माझ्या 
पूजायज्ञातं, माझ्या परमपुरुषाच्या नावंानें, प्रत्यक्ष पोटच्या गोळ्यािी आहुद्वत िेतानंा मीं तेही येऊं द्विलें  
नाहीं! मग या वळेीं मला अंतर िेण्यािा परमेश्वराला तरी काय अद्वधकार? परमेश्वर िंाला म्हणून त्याला 
तरी बंधनें आहेति ना? कमुसूत्रानें आम्हा ं मनुष्ट्यानंा बाधंणारा परमेश्वर स्वताहंी भावभक्तीच्या बधंनानंीं 
जखिलेला असतो! अजस्त्रिेही हत्तीला रुतून बसायला कोंवळ्या कमलनालािंी तरी जरूर असते; पण 
द्ववश्वस्वरूप द्ववराट् पुरुष भक्ताचं्या आशातंतंूच्या नुसत्या अदृश्य सूत्राचं्या जाळ्यातंि सापंिलेला असतो. 
(भपूालाच्या तसद्वबरीकिे बोट िाखवनू) वृिंावन, ही पहा माझ्या पतींिी प्रद्वतमा! पतीला परमेश्वरािी 
प्रद्वतमा समजून मी आजपयंत िररोज भस्क्तभावानें या प्रद्वतमेला असा हार र्ालीत आलें ; आज परमेश्वरानें 
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मला ऐन संकटातं साहाय्य केलें  नाहीं तर परृ्थवीवरिें परमेश्वरािें प्रभतु्व संपून द्वतच्यावर कद्वलपुरुषािी सत्ता 
सुरू िंाली असें समजेन. तुम्हालंा कद्वलपुरुषािी प्रद्वतमा कल्पून या हारानें तुमिी पूजा करीन, आद्वण सा्या 
स्त्रीसृष्टींत पापािी ग्वाही द्वफरवनू अट्टाहासानें ओरिून सागंने, कीं जगातं ईश्वरािें अस्स्तत्व नाहीं आद्वण 
पाद्वतव्रत्य ही िुकलेल्या मूखांिी बाष्ट्कळ बिबि आहे! वृिंावन, करा पाहंू आपली मान पुढें! 
 
वृंदावन : (स्वगत) अटीला पेटलेल्या शत्रनूें अगिीं तलवारीवर ठेवण्यासाठीं मान पुढें करायला इतक्या 
द्वनकरानें सादं्वगतलें  असतें तर मीं खात्रीनें मार्ार रे्तली नसती! पण या एका अबलेनें हार र्ालण्यासाठीं 
मान पुढें करायला सादं्वगतली असता ं माझ्याकिून अगिीं नकळत, आद्वण क्षणमात्रािाि का होईना, पण 
द्ववलंब का ंबरें व्हावा? द्वहच्या द्ववस्तीण ुललाटप्रिेशाकिे, द्वनियाच्या करारी नजरेकिे, आत्मद्ववश्वासाच्या 
बेमुरवत िेह्याकिे आद्वण वैभवशाली वाणीकिे लक्ष जातािं द्वहच्या बोलण्यातं तर्थय नसलें  तरी द्वनिान तें 
ऐकावेंसें वाटण्यािी इच््ा व्हावी हा मोठा िमत्कार आहे! (उर्ि) वसंुधरे, तुझ्यासारख्या एका वाटेल त्या 
स्त्रीसाठीं अमावास्येच्या अशा काळोखातूंन अंतराळ ओलािूंन इथें यायला परमेश्वर खरोखरींि त्याच्या 
भोळ्या भाद्ववक भक्तापेंक्षाहंी वेिा असला पाद्वहजे! तुम्हा ंबायकाचं्या झकमतीला काहंीं द्वमद्वत आहेिना?  
 
वसंुधरा : वृिंावन, बायकािंी झकमत तुम्ही काय समजता?ं  
 
वृंदावन : पुरुषाचं्या सुखासाठीं पसरलेल्या जगाच्या बाजारांतल्या, पैशापासरीं द्ववकत्या द्वजनसेपक्षा ंमी स्त्रीिें 
महत्त्व जास्त समजत नाहीं! 
 
वसंुधरा : नाहीं, वृिंावन, नाहीं; मातृरूपाने तुम्हालंा जन्म िेणा्या, पत्नीरूपानें तुमिी जन्मािी सोबतीण 
होणा्या, कन्यारूपानें तुमच्या उिरीं जन्म रे्णा्यातुमच्या आयुष्ट्यातंल्या तीन्ही अवस्थातं तुम्हालंा 
कोंवळ्या पे्रमािी साक्ष पटवनू पुत्र, पद्वत आद्वण द्वपता या िढत्या पिवींना नेणा्या स्त्रीजातीिी झकमत इतकी 
कमी समजूं नका! द्ववश्वातंल्या पे्रमाच्या, मागंल्याच्या, कोमलतेच्या, सौंियाच्या आद्वण पाद्ववरयाच्या सारभतू 
सवुस्वािी स्त्री ही एकरूप द्ववजयपताका आहें! स्त्रीच्या प्रभावािी साक्ष जगातंली प्रत्येक गोष्ट िेईल! स्त्रीच्या 
एका दृद्वष्टपाताबरोबर वैराण वाळवटंावर रमणीय उद्यानािी वसद्वत िंाली आहे. स्त्रीच्या नावंाच्या आधारानें 
नद्याचं्या खळखळाटाला वेिर्ोषािी पद्ववत्रता आली आहे! स्त्रीनें तेजाला कोमलतेिी जोि द्विली आहे आद्वण 
स्त्रीनेंि सत्यावर सौंियािा साज िढद्ववला आहे! स्त्रीहृियातं उिबंळणा्या प्रीतीच्या पुराबरोबरि 
महाकवींच्या प्रद्वतभेिे प्रवाह वाद्वहले आहेत आद्वण स्त्रीसौंियाच्या रंगच््टा नुसत्या ्ायारूपानें 
रेखाटण्यासाठीं कुशल द्वित्रकारािंीं कलमें आपापल्या रंगातं गुंगून गेलीं आहेत! संुिर इमारतींच्या 
गाभा्यातं द्वस्त्रयाचं्याि िेवतामूर्मत बसल्या आहेत आद्वण तलवारींच्या धारेवर जीवािंा नाि करणा्या 
महावीराचं्या शस्त्रानंा द्वस्त्रयाचं्याि िोळ्यातं खेळणारें पाणी द्विलेलें  असतें! द्वस्त्रयासंाठीं पवुत समुद्राच्या 
पाठीवर नािले आहेत, साक्षात् परमेश्वरानें द्वस्त्रयासंाठीं स्त्रीरूप रे्तलें  आहे! वृंिावन, पुरुषाच्या आद्वण 
पमेश्वराच्या–भक्तभगवतंाचं्या उच्चतम भावनािंा स्त्रीच्या ठायीं प्रीद्वतसंगम िंालेला आहे! पुरुषाच्या 
परमपाद्ववरयािी सीमा साधुत्वाच्या भक्तींत होते! द्वनष्ट्कामबुद्धीनें भगवतंािी भस्क्तकरणा्या सत्पुरुषानंा 
पुरुषकोटींत परमोच्च पिवीवर बसद्ववतात; आद्वण असे साधु तुम्हा ं पुरुषातं, लाखातं एकसुद्धा ं सापंित 
नाहींत. पण आत्मयज्ञातं आपल्या इच््ेच्या आहुद्वत टाकून पद्वतमय परमेश्वरािी केवळ त्याच्या इच््ेखातर 
द्वनव्याज सेवा करणा्या साध्वी आम्हां बायकातं र्रोर्रीं आढळून येतील! त्यािप्रमाणें, प्राद्वणमात्रावर 
परमेश्वर जें सहज पे्रम करून त्यािी जोपासना कद्वरतो त्या द्वनष्ट्काम अपत्यस्नेहािी–ईश्वरी पे्रमािी–मुलािें 
संगोपन करणारी माता भलूोकावर साक्ष पटद्ववते! याप्रमाणें एका स्त्रीिेहातं पुरुष आद्वण परमेश्वर आपापल्या 
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उत्कट गुणाचं्या एकरूपानें वास कद्वरतात! आपल्या करामतीिा कळस म्हणून म्हटलेल्या पुरुषाच्या 
संगोपनािी द्ववश्वासािी जबाबिारी संभाळण्यासाठीं ईश्वरानें स्त्री द्वनमाण केली आहे! पुरुषािी परंपरा 
िालद्ववण्यासाठीं ईश्वरानें हा स्त्रीमय पे्रमळ अवतार रे्तला आहे! पुरुष परमेश्वरािी कीर्मत आहे पण स्त्री 
परमेश्वरािी मूर्मत आहे! आद्वण म्हणूनि, वृिंावन, मनुष्ट्यापेक्षा ं अद्वधक कौतुकािी नवीन सृद्वष्ट द्वनमाण 
करण्याच्या कल्पनेंत समाद्वधस्थ िंाला असला तरीही पद्वतव्रतेिी हाकं ऐकतािं परमेश्वराला धावनू यावें 
लागेल! वृिंावन, पहा माझ्या म्हणण्यािा प्रत्यय! हा पहा माझ्या हातातंला हार! करा पाहंू आपली मान पुढें!  
 
वृंदावन : (स्वगत) शाबास, वसंुधरे, तुझ्या वद्विलानंीं तुला पुरुषाप्रमाणें प्रगल्म द्ववद्या द्वशकद्ववली द्वतिें तंू 
साथुक केलेंस! या वळेी द्वहच्या मूतींत द्ववरोधी गुणािंें अगिीं एकजीव द्वमश्रण िंालेलें  आहें! फुलाचं्या 
नाजुकपणाभोंवतीं द्वहमालयािी गंभीरता पहावयािी असेल, त्यानें या वळेीं द्वहच्या िेहाकिे पहावें! द्वहच्या 
वाणींतून सतारीच्या सुरेल गोिीवर रणवाद्यािंी भीषणता ऐकंू येत आहे! िोळ्यातंल्या पाण्यावर तरंगणा्या 
द्वनियी तेजामुळें, तलावाचं्या पाणभईुवर अस्ग्नरसािा तवंग पसरल्यासारखा वाटत आहे! काझलिी, अशी 
द्वजवतं वाग्िेवी, जर तुझ्या द्वजभेवर नाित असती तर तंू या वृिंावनालाही आपल्या भोंवतीं नािावयाला 
लावलें  असतेंस! पण या द्वविारानें माझ्या द्वनियाला थरकापं सुटून तोही नािावयाच्या बेतातं येऊं पाहात 
आहे! वृिंावन, केवळ एका बोलभािं बायकोच्या बिबिण्यानें जर तुिंें हृिय खळबळंू लागलें  तर–(हसून) 
तर नकोि; अशक्य गोष्ट मला तरी कुठून समजणार? (प्रकट) वसंुधरे, झस्त्रयाचं्या पक्षपाती कानानंा या 
तुझ्या शबिातं श्रुतीिें सवुस्व ऐकल्यासारखें वाटलें  असतें; पण वस्तुमात्राच्या केवळ स्वाथुतत्त्वाच्या 
कसोटीनें द्वविार करणा्या माझ्या मनाला एखािी जोरकस शबिािंी र्ोििौि िंाल्यािा मात्र भास िंाला! 
बायकाबंद्दलच्या या तुझ्या बेफाम बरळण्यानें माझ्या मनावर ्ाप बसद्ववण्यािी तुिंी कल्पना असेल तर ती 
मात्र या सवु कल्पनापेंक्षा ंअद भतुरम्य आहे खास! वेिे वसंुधरे, ईश्वर तुझ्या मितीला यायिा असता तर 
काल तो तुझ्या िीनारािा अंत असा आंधळ्या िोळ्यानंीं का ंपाहात राद्वहला असता?  
 
वसंुधरा : काल ईश्वर आंधळ्या िोळ्यानंीं माझ्या िीनारािा अंत पाहात नव्हता पण अगिीं जागत्या 
िोळ्यानंीं माझ्या श्रदे्धिा अंत पाहात असला पाद्वहजे! वृिंावन, श्रदे्धच्या कसोटीला उतरल्याखेरीज ईश्वर 
कधींि पावत नाहीं! पाद्वतव्रत्य ही आम्हा ंबायकाजंवळ ईश्वरी अंशािी ठेव आहे! काल िीनाराच्या लोभानें हें 
वैकंुठींिें ठेवणें लाथािलें  असतें तर मात्र आज मी िेवाच्या ियेला अपात्र ठरलें  असतें! पण या र्टकेपयंत 
माझ्या द्वजवाभावाच्या सवुस्वानें मीं त्याच्या द्ववश्वास संभाळला! या वळेीं मािंा सवुस्वीं द्वनरुपाय िंाला आहे 
आद्वण तो त्याला स्पष्ट द्विसतही आहे! आता ंआपली ठेव संभाळण्यािी सारी लाज त्यािी त्याला! अशा 
असहाय स्स्थतींत एका अनाथ अबलेिा द्वनष्ठुरपणानें अंत पाहात बसला तर िेवाच्या उज्ज्वल ब्रीिाला 
कायमिा कलंक लागेल! आद्वण मग िेवा, तुझ्या पायािंा भरंवसा कोण धरील? सज्जन आपल्या पद्ववत्र 
वाणीनें तुझ्या नावािंा उच्चारही करणार नाहींत! तुझ्या पाषाणमूतीिी दृष्ट लागूं नये म्हणून िेवळावरून 
जातानंा बायका आपल्या तान्हुल्यानंा पिराखालीं िंाकूंन रे्तील! श्रदे्धच्या माहेरािें मूळ तुटून भक्तीिी 
सोयरीक सुटेल आद्वण संतािंा संसार मोिेल! 
 
वृंदावन : वसंुधरे, काय हा विेेपणा! कोणता परमेश्वर ही तुिंी िीन वाणी ऐकणार? भाद्ववकानंीं आपल्या 
हृियातूंन हाकंलून हद्दपार केलेला, िेवळातं ििद्ववलेला, िगिाखालीं ििपलेला, िेव का हें ऐकणार? 
विेे, अजून कोणीं कधीं पाद्वहला तरी आहे का तो िेव कसा आद्वण केठें आहे तो?  
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वसंुधरा : वृंिावन, परमेश्वर कोणत्या रीतीनें आद्वण कोणत्या रूपानें मािंी लाज राखील त्यािी तुम्हाला 
कल्पनाही होणार नाहीं! 
 
वृंदावन : असें काय? मला न समजण्याजोग्या मागांनीं येणा्या िैवी सहाय्याच्या नाटकी आशानंा हृियातूंन 
काढून टाक! वसंुधरें, आजच्या प्रसंगािी मी सा्या जन्मभर वाट पाहात होतों आद्वण सारा जन्म या प्रसंगाशीं 
द्वभिण्यािी तयारी करण्यातंि मीं र्ालद्ववला आहे! आकाशातं द्वभरद्वभरणा्या र्ारीला नुसत्या नजरेच्या 
जरबेनें माझ्या मनगटावर मैनेप्रमाणें द्वखळून बसण्यातं मी तरबेज िंालों आहें! एका क्षणातं आकाशपातळ 
एक करणारी द्वबजली किकिून कोसळतानंा, द्वतच्याकिे िोळ्यािें पातें हलद्ववल्यावािंून, अगिीं बाधंलेल्या 
नजरेनें पाहण्यािा मीं अायास केला आहे! परस्पराचं्या अंगानंा द्ववळखा र्ालून अधरामृतपानातं गढलेल्या 
जहरी जोिींतून, ओढून काढलेल्या नागािे िाबकाप्रमाणें फटकारे मारून खवळल्यामुळें  फोफावणारी 
नागीण मुठींत धरून, तुझ्या हातातंल्या हाराप्रमाणें मनगटाभोंवतीं खेळद्ववण्यािा मीं िागंला सराव केलेला 
आहे. ्ाव्यािा मुििा अंगावर फेकल्यामुळें  जागी होऊन िवताळलेली वार्ीण, हातानें पालथी पािून 
पायानंी जमीनिोस्त जखिून टाकण्यातं मी अगिीं तयार िंालों आहें! मािंा कमुयोग–िुष्ट्कमुयोग इतका 
िािंगा आहे आद्वण त्याला आज रात्रीच्या काळ्या तपःसामर्थयािी जाि करून द्विली आहे आद्वण म्हणून 
कपटाच्या जाळ्यातं पकिून या र्रातं कोंिलेली ही अरंुधतीिी वार्ीण—नव्याच्या नाशाच्या मंत्रानें, अशी 
उभी िाबंनू ठेवलेली ही इंद्रावतीिी नागीण—द्वकतीही ओरिली, द्वकतीही फोंफावली तरी द्वतच्यासमोर मी 
अगिीं बेिरकार उभा राहीन! वसंुधरे, गगनातं द्वगरक्या रे्णा्या तुझ्या कल्पनाशक्तींनें झकवा िोळ्यातं 
नािणा्या द्वनियाच्या द्वनखा्यानें फार िंालें  तर लपवनू आणलेल्या एखाद्या हत्यारानें झकवा ्पवनू 
बसद्ववलेल्या एखाद्या मारेक्यानें जर तुझ्या मितीसाठीं ईश्वरािें सोंग रे्ण्याच्या प्रयत्न केला तर हा वृिंावन 
एका क्षणातं त्या नटव्या ईश्वराला नश्वर करून टाकील! सागं पाहंू, यापंैकीं तुझ्या िगलबाज िेवािें रूप 
कोणतें आहे तें?  
 
वसंुधरा : तुमच्या या सा्या अर्ोर अायासािा या वेळीं काहंींि उपयोग होण्यासारखा नाहीं! माझ्यातं 
नाद्वगणीिें द्ववषही नाहीं झकवा वाद्वर्णीिी कू्ररताही नाहीं. कोमलतेच्या िािंण्यासमोर कू्ररपणािा काळोख 
क्षणमात्रातं द्ववरून जातो! वृंिावन, मीं कल्पनेनेंसुद्धा ं तुमिें अद्वनष्टझितन केलें  नाहीं! आद्वण केलें  तर अशा 
झहसक हाकेंला परमेश्वर जागणारही नाहीं! पद्ववत्र, द्वनमुल आद्वण द्वनिोष कल्पनानंाि परमेश्वराच्या 
पायाजंवळ द्विरंजीव सृष्टीिें स्वरूप द्वमळतें! परद्वहताला न िुखद्ववणा्या आपल्या द्वहतबुद्धीलाि ईश्वराच्या 
आशीवािािें बळ द्वमळतें! वृंिावन, तुमच्या जीवाला अपाय करून आपलें  रक्षण करण्यािी कल्पना माझ्या 
मनाला कधींि द्वशवली नाहीं! मािंी सारी शस्क्त म्हणजे मािंी द्वनबुलता! मािंें खरें साहाय्य करणारी मािंी 
केवळ द्वनःसहाय स्स्थद्वत! द्वस्त्रयाचं्या िुबळेपणातंि त्यािंें खरेंखुरें बळ असतें! िुबळ्या, अनाथ, द्वनस्सहाय 
स्त्रीला संकटातं पिलेली पाहून, पुरुषाच्या अंगीं द्विव्य पुरुषाथािी पे्ररणा होतें आद्वण द्वतच्या साहाय्यासाठीं 
साक्षात् ईश्वर अवतार रे्तो! 
 
वृंदावन : कोणत्या रूपानें ईश्वर इथें येणार? या वाड्याभोंवतीं असा नेटािा बिंोबस्त केला आहे, कीं तुझ्या 
ईश्वराला वा्यावर वाहून येण्यािीसुद्धा ंसवि सापंिणार नाहीं!  
 
वसंुधरा : बाहेरिा ईश्वर कशाला यायला पाद्वहजे? ईश्वर सवु द्वठकाणीं आहे. 
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वृंदावन : इथल्या प्रत्येक वस्तूवर मीं माझ्या द्वविारािंी इतकी एकजीवािी ्ाप बसद्ववली आहे, कीं 
कुरयाच्या द्ववषानें अंग भणभणलें  म्हणजे मनुष्ट्य कुरयाप्रमाणें भुकंतो झकवा सपाच्या द्ववषाच्या लहरी अंगातं 
द्वभनल्यावर सपाप्रमाणें फूत्कार टाद्वकतो त्याप्रमाणें इथल्या प्रत्येक वस्तंूतून वृिंावनािेि द्वविार बहेर 
पितील! रागानें या फरसबंिीच्या फत्तरावर पाय आपटून पहा–तुला वृिंावनाच्या हृियािी साक्ष पटेल! या 
धगधगणा्या िीपज्योतीकिे नजर टाक–तुला वृिंावनाच्या नजरेंतला अंगार द्विसून येईल! हलवनू पहा हा 
लोखंिी जंजीर–तो वृिंावनािी भाषा बोलायला लागेल! िल, मार लाथ या खाबंावर! नारझसहाच्या रूपानें 
त्यातूंन ईश्वर बाहेर आला तर नजरेच्या एकाि फेकींनें िबवनू त्याला माझ्या पायांवर कुरयासारखें 
लोळायला लावीन! वसंुधरे, माझ्या शक्तीिी तुला कल्पनाही नाहीं! अशी बावरल्यासारखी इकिे द्वतकिे 
का ंपहातेस? वसंुधरे, सागं कोणत्या वस्तंूतून ईश्वर तुझ्या साहाय्याला येणार आहे तो? ज्या वस्तूिें नाव 
रे्शील ती वस्तु तुझ्यािेखत पायाखंालीं तुिवनू टाकतों! सागं, कोणता ईश्वर इथें येणार?  
 
वसंुधरा : कोणता ईश्वर? वृिंावन, तुमच्या हृियातंला ईश्वर!  
 
वृंदावन : (ििकून स्वगत) हा,ं हृिया, वृिंावनाच्या हृिया, असें िरकंू नकोस! भीतीनें असें ििकून कापूंं 
नकोस! पण मला ही भीद्वत तरी कसली वाटली? ईश्वरािी–वसंुधरेच्या ईश्वरािी–वृिंावनाच्या हृियातंल्या 
ईश्वरािी–माझ्याही हृियातं ईश्वर आहेि का? हृियातं िोकावनू पाहण्यासाठीं आंत वळण्यािा िोळ्यानंा 
धीरि होत नाहीं! पण न होऊं िे–वृिंावन नुसत्या शबिानंीं गागंरला असें कधींही होणार नाहीं! (उर्ि) 
माझ्या हृियातंला ईश्वर? वसंुधरे, वृिंावनाच्या हृियातं वृिंावनाखेरीज काहंींि नाहीं! या िेहाच्या प्रत्येक 
रोमातं, रक्ताच्या प्रत्येक लहरींत, श्वासाच्या प्रत्येक कंपनातं एक वृंिावन, वृिंावन आद्वण वृिंावनि भरून 
उरला आहे!  
 
वसंुधरा : आद्वण त्या वृिंावनानंाि मी ईश्वर म्हणते. वृिंावन, तुमिी सारी शस्क्त, सारी द्वनिुयता, या 
िुबळ्या, अनाथ पण साद्वत्त्वक वसंुधरेपुढें, या वळेीं द्वतिा ्ळ करण्यासाठीं एक क्षणभरही उभी राहणार 
नाहीं! उलट द्वतिें रक्षणि करील. ते पहा, तुमिे हात जागच्या जागीं िळवळत आहेत. काय करावें आद्वण 
काय नाहीं यािा ते जणू काय द्वविारि करीत आहेत. माझ्या अंगाला द्वशवण्यािी त्यानंा अस्ग्नस्पशासारखी 
भीद्वत वाटून त्याचं्यातूंन र्ामाच्या धारा वाहतील; पण माझ्या शीलरक्षणासाठीं मात्र ते आपखुषीनें काळाच्या 
िाढेंतही उिी टाकतील!  
 
वृंदावन : (स्वगत) पुरुषािंा पराक्रम अबलाचं्या रक्षणासाठीं असतो, हे काझलिीिे शबि माझ्या कानाभंोंवतीं 
नािायला लागले आहेत; पद्वतव्रताचं्या प्रभावामुळें  पुरुषाथािा परमेश्वर जागा होतो, या भपूालाच्या शबिानंीं 
भोंवतालीं सारखा सारखा गोंधळ मादं्विला आहे! नाहीं, मी ते शबि ऐकणार नाहीं – (कानावर हात ठेद्ववतो.) 
अजून तेि शबि! हृियातंसुद्धा ं त्या शबिानंीं सारखें थमान मािंलें  आहे! त्याचं्या द्वमश्र कोलाहलातूंन 
“वृिंावन, वसंुधरेिें रक्षण कर; वृिंावन, वसंुधरेिें रक्षण कर’’ असा आक्रोश द्वनर्त आहे! हा आक्रोश 
कोणािा? त्या त्या वळेीं मनातंल्या मनातं मारून टाद्वकलेल्या त्या शबिािंीं भतुें आज जागीं िंालीं आहेत, 
कीं वृिंावनाच्या हृियातंला ईश्वरि जागा—नाहीं! कानावंर हात ठेवनू उपयोगी नाहीं! माझ्या मनािी 
िलद्वबिल माझ्या शरीराच्या अद्वनद्वित हालिालीमुळें  वसंुधरेच्या लक्षातं येईल. (उर्ि) नाहीं, वसंुधरे; या 
हातािंा भरंवसा धरंू नकोस! हा पहा वृंिावनािा इमानी हात! त्याच्या जीद्ववतािी ही शीर तोिलीस तर 
आजच्या करणीसाठीं उत्साहानें उकळणा्या त्यातंल्या रक्तािा रंगसुद्धा ंमाझ्या द्वविाराप्रमाणेंि काळाकुट्ट 
आहे असें तुला द्विसेंल!  
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वसंुधरा : मुळींि नाहीं! माझ्या द्वनमुल आद्वण करुण दृष्टीशीं त्यािी दृद्वष्ट द्वमळतािं आपल्या अर्ोरपणामुळे 
ओशाळून त्या काळ्या रक्तावर ताबितोब लजे्जिी लाली िढेल! आता ंद्ववलंब करंू नका. वृिंावन, तुम्हालंा 
िोनिा सादं्वगतलें–तुम्हालंा लाजद्ववण्यासाठीं–तुमच्या द्विव्य पुरुषाथाला आपली ओळख पटवनू 
िेण्यासाठीं–तुमच्या पराक्रमशक्तीला द्वतिी खरी योग्यता कळद्ववण्यासाठीं–तुमच्या हृियातंल्या 
परमेश्वराला हाकं मारण्यासाठीं–पुन्हा द्वतस्यािंा सागंतें, माझ्या हातातंला हार तुम्ही मान पुढें करण्यािी 
वाट पाहात आहे. िला, वृिंावन, पद्वतव्रतेिा पाद्ववरयािा हार स्वीकारण्यासाठीं आपली मान पुढें वाकंवा! 
पराक्रमी नरझसहा, या द्वनःसहाय, अनाथ द्वनबुल हद्वरणीच्या कोमल हृियाच्या झिधड्या करून आपल्या 
पुरुषाथाला साथुकी लावा! उठा, बधुंराज, पापवासनेनें आपल्या भद्वगनीिा हात धरा! िला, वृिंावनस्वरूपी 
परमेश्वरा, आपल्या सैतानी पावलाखंालीं माझ्या साद्वत्त्वक पुण्याईला तुिवनू टाका!  
 
वृंदावन : (स्वगत) वीरावतीच्या रणसंग्रमातं, उभयपक्षािें वीर वैराच्या भरानें एकमेकानंा आझलगनें िेत 
असतानंा, हाताच्या अंतरावर नािणा्या तलवारीच्या आद्वण भाल्याचं्या टोंकापंुढें ्ाती कद्वरतानंा मीं मागेंपुढें 
पाद्वहलें  नाहीं! पण वसंुधरेिा प्रत्येक शबि आिळतािं हें हृिय हबकून मागें हटत आहे! यापुढें एक शबिसुद्धा ं
बोलंू नकोस म्हणून सागंण्यािा मी द्वविार करीत आहें; पण माझ्याि तोंिातूंन एक शबिही द्वनरे्नासा िंाला 
आहे! माझ्या मनािा सा्या शरीरावरिाि ताबा पार उिून गेला आहे!  
 
वसंुधरा : वृिंावन, इतका वळे तुमच्या हातून द्वक्रया होत नव्हती; आता ं तुमिी वाणीसुद्धा ं बिं िंाली! या 
हारातंली कळीन् कळी आता ंपुरी उमलेली आहे! पहा, तुमिें तोंि द्वमटलेलें  पाहून हे वनस्पतींिे तेजस्वी 
िोळेसुद्धा ंहसून तुमिा उपहास करंू लागले आहेत! तुमच्या त्या बाधंलेल्या नजरेनें त्याचं्याकिे एकिा पहा 
तरी!  
 
वृंदावन : त्यािंा पूणु द्ववकास िंाला आहेना? आता ंमाझ्या स्पशानें त्यानं कोमेजवनू, करपवनू टाकायला 
काहंीं हरकत नाहीं! वसंुधरें, मी तर त्याचं्याकिे पाहीनि, पण तुझ्या नव्यालासुद्धा ंया प्रसंगीं येथेंउभा 
करून हा िेखावा िाखद्ववण्यािा मािंा द्वविार होता.  
 
वसंुधरा : मग तो का ंनाहीं द्वसद्धीस नेलातं?  
 
वृंदावन : स्वता ं भपूालानें मला कधींि िुखद्ववलें  नसल्यामुळें  त्याला असें िुःख िेतानंा मला त्यािी िया 
आली. 
 
वसंुधरा : त्यािंी िया आली नाहीं पण तुमिी तुम्हालंा लाज वाटली! तुमच्या पापी िोळ्यानंा त्याचं्या द्वनिोष 
तेजािी भीद्वत वाटली. वृिंावन, कबूल करा अगर नका करंू, तुमच्या हृियातंला ईश्वर आता ंजागा िंाला 
आहे. 
 
वृंदावन : जागा िंाला असला तरी त्याला पायाखंालीं तुिवनू जमीनिोस्त करून टाकीन. 
 
वसंुधरा : आपलें  हृिय आपल्या स्वताचं्याि पायानंीं केव्हाहंी तुिद्ववता ं येत नाहीं. भोंवतालीं पसरलेल्या 
वस्तुमात्रातंला ईश्वर एखाद्या पद्वततानें पायाखालीं तुिवून टाकला तरी द्वनिान त्याच्या हृियातंला ईश्वर 
द्वजवतं रहावा म्हणून द्ववधात्यानें हृियािी उभारणी पायाचं्या वर केली आहे. 
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वृंदावन : माझ्या हृियातंल्या ईश्वराला पायानंीं तुिवीत बसण्यािें कारणि उरलें  नाहीं. आजवर हृियातं 
पेटलेल्या सूिाच्या रखरखीत द्वनखा्याखालीं ईश्वरािी जळून राखरागंोळी िंाली आहे. 
 
वसंुधरा : तुमिे शबिि इतके द्वनजीव वाटतात, कीं तुमिा स्वतािंासुद्धा ंत्याचं्यावर द्ववश्वास बसणार नाहीं. 
अगिीं पातकी मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यातंसुद्धा ंअसा प्रसंग एकिा तरी येतोि येतो, कीं ज्या वळेीं त्याच्या पापािी 
परमावद्वध होऊन अगिीं क्षुिक कारणामुळें  त्यािी पुण्यमागाकिे प्रवृद्वत्त होते. वृिंावन, तुमच्या आयुष्ट्यातंंला 
तो प्रसंग या वेळीं, या र्टकेला–असे कावरेबावरे होऊं नका–या क्षणाला, आतािं िाललेला आहे. तुमच्या 
पापािी सीमा संपली. तुमच्या शरीरािी हालिाल, तुमच्या मनािी िलद्वबिल—पलीकिच्या आरशातं पहा, 
तुमच्या पळून जाणा्या पापािी ही भेिरलेली हालिाल पाहून तुमिी तुम्हालंासुद्धा ंभीद्वत वाटेल–तुमिी ही 
िशा अट्टाहासानें ओरिून सागंत आहे, कीं माझ्या पतींना इथें न आणण्यािी तुम्हालंा सिा िेणारी तुमिी 
द्वववकेशस्क्त या वळेीं तुमच्या शरीरातंल्या प्रत्येक अणुरेणूतं स्फुरण करंू लागली आहे. 
 
वृंदावन : (स्वगत) माझ्या शबिातं जोर नाहीं, हें वसंुधरेिें म्हणणें खरें आहेसें वाटंू लागलें  आहे. मािंी 
स्स्थद्वत खरोखरींि िमत्काद्वरक िंाली आहे. एक द्वविार अधामुधा होतो न होतो तोंि िुस्यािा आरंभ होतो. 
िोळे फािून पाद्वहलें  तरी समोर असलेली वस्तु द्विसत नहीं; मनातंल्या मनातं उच्चारलेले शबि खोल 
द्ववद्वहरींतून द्वनर्ालेल्या आवाजाप्रमाणें भेसूर रु्मत आहेत. स्मशानातं अंधा्या रात्रीं वावरणा्या भेकि 
मनुष्ट्याला द्वतथलीं िंािेंसुद्धा ं वा्यानें झकद्वित् हालतािं आपल्याकिे पाहून कुजबुजताहेत, जद्वमनीला 
द्वखळलेले फत्तर आपल्याकिे सभय मुदे्रनें टवकारून पाहण्यासाठीं उठून उभे रहात आहेत, प्रत्येक पाऊल 
पुढें टाकतािं मागें मागें सरणारा िाट काळोखसुद्धा ंआपल्याला त्या भयाण जागीं एकटें टाकण्यासाठींि 
पळून जात आहे असे वाटंतें, त्याप्रमाणेंि माझ्या भोंवतालच्या वस्तंूकिे पाहतािं मलाही नसते भास होऊं 
लागले आहेत. तुझ्या नजरेिा आमच्यावरिा अंमल पार उिून गेला आहे असें बजावनू सागंण्यासाठीं सा्या 
वस्तु माझ्याकिे स्वतंरय दृष्टीनें पहात आहेत. त्यािंा आकारसुद्धा ंउपहासािा द्विसत आहे. त्यानंा कोणतें 
प्रत्युत्तर िेऊं? आद्वण वसंुधरेला तरी काय प्रत्युत्तर िेऊं? (उर्ि) वसंुधरे, माझ्या शरीरातंल्या अणुरेणूंत 
परमेश्वरािा संिार िंाला असेल तर त्यािे सारे अणुरेणु िाही द्विशातं उधळून टाकून, नुसता मनोमय 
वृिंावन आपला हेतु तिीस नेईल. 
 
वसंुधरा : मग मार्ार का ंरे्ता?ं शबिाचं्या रूपानें वा्यावर वाहवणारी जीवनशस्क्त कृतीच्या आकारातं कशी 
येणार? माझ्या हातातंला हार मर्ापंासून तुमच्यासाठीं द्वतष्ठत आहे. हा पुष्ट्पस्वरूप परमेश्वर तुमच्या पापािंी 
कसोटी पाहून कंटाळून गेला आहे. तुमच्या पापािी त्याच्यावर कृपादृद्वष्ट होऊं द्या. 
 
वृंदावन : (स्वगत) स्वप्नातंल्या िेखाव्यातं नुसत्या आकृद्वति आपल्याला नकळत बिलत असतात, पण 
माझ्या भोंवतालच्या या पिाथांिे तर गुणधमुसुद्धा ंबिलंू लागले आहेत. इंद्वद्रयािंें द्ववषयाशीं नातें बिलून, 
प्रत्येक वस्तूिी जाणीव अगिीं द्वनराळ्या रूपानें होऊं पाहात आहे. स्वतः वसंुधरेकिे पहाण्यािी गोष्ट नकोि, 
पण द्वतच्या हातातंल्या हाराकिेसुद्धा ं पहाण्यािी झहमत होत नाहीं; फुलातंले संुगद्वधसौंियु िोळ्यानंा 
द्विसेनासें होऊन, मनाला त्याचं्यातंली द्वनष्ठुर क्षणभगुंरता मात्र जाणवत आहे. त्यािंा शुभ्रपणा काळविूंन या 
हाराला कृष्ट्णसपािें भयंकर रूप आलें  आहे. माझ्या िोळ्यातंला काळेपणा या फुलावंर वठला, कीं या 
जािुगारणीनेंि या हारािा काळा सपु करून टाकला आहे? या सपानें माझ्या गळ्यातं द्वमठी मारली तर — 

्ेः, संुगद्वध श्वासाच्या ऐवजीं त्याच्यातूंन द्वनर्णा्या द्ववषारी वाफानंींि मी नखद्वशखातं करपून झनर्त आहें. 
हा द्विवासुद्धा ंअगिीं बिलून गेला आहे; या द्विव्यातंलें  तेज मावळून त्यािी िाहकता उत्कट होत आहे; 
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आपल्या तेजानें भोंवतालिे पिाथु नीट िाखद्ववण्याऐवजीं यािी िाहकता माझ्या िोळ्यानंा िुरूनसुद्धां 
जाळीत आहे. या िगलबाज द्विव्याला फंुकून टाकलें  म्हणजे यािें हें िाहक तेज, आद्वण या कृष्ट्णसपािा हा 
द्ववषारी काळेपणा या िोर्ािंाही लोप होऊन जाईल– (द्विवा फंुकावयास जाऊं लागतो.) 
 
वसंुधरा : नामिु! हा द्विवा मालवनू काय होणार? हृियातं प्रिीप्त िंालेली ईश्वरी तेजािी द्वजवतं ज्योद्वत हा 
द्विवा मालवनू द्वविेंल काय? वृिंावन, तुमच्या पापािी सीमा संपली; तुमच्या भेकि मनाच्यानें पापाच्या 
कू्ररपणाकिे आता ं पाहवणार नाहीं. आज रात्रीं तुम्हालंा तेजस्वी ताराकंिे पाहवनेा; माझ्या पतींना इथें 
आणण्यािा तुम्हालंा धीर िंाला नाहीं; तुम्हालंा माझ्याकिे पाहवत नाहीं; या हाराकिे पाहवत नाहीं; या 
द्विव्यानें तुमिी दृद्वष्ट द्विपून जात आहे; तुमिें पाप इतकें  द्वभतरें आहे! तुमच्या उद्धारािी वळे हीि आहे; आद्वण 
वृिंावन–तुमच्याशीं आता ंअनाथ वसंुधरा बोलत नाहीं, िीनारािी िुःखी आई बोलत नाहीं, तुमच्या ताबयातं 
सापंिलेली िुिैवी पद्वतव्रता बोलत नाहीं, पण माझ्या शरीरातंल्या अणुरेणूतं संिरलेला, स्त्रीजातीिा 
पक्षपाती, पद्वतव्रतािंा पाद्वठराखा, स्त्रीस्वरूप परमात्मा, आपल्या पाद्ववरयाच्या अद्वभमानानें, स्वयंस्फूतीच्या 
उत्साहानें तुम्हालंा द्वनवाणीिे शबि सागंत आहे, कीं हाि वृिंावनािा उद्धारकाल. आद्वण वसंुधरा हीि 
वृिंावनािी उद्धार करणारी िेवता! माझ्या हातूनि तुमिा उद्धार होणार आहे!  
 
वृंदावन : वसंुधरे, या बोलण्यानें माझ्यावर काहंीं पद्वरणाम होणार नाहीं. हा पहा, माझ्या हातानें तुिंा हात 
धरून या हारािा स्वीकार कद्वरतों.  
 
वसंुधरा : वृिंावन, या क्षणींि तें धािस करा. व्हा पुढें. माझ्या कोंवळ्या िीनाराला कापून काढण्यासाठीं 
कट्यार उगारणारा तुमिा हात या वेळीं भीतीनें लटलटंू िेऊं नका. आणखी वृिंावन, मी आता ंअगिी अधीर 
िंालें  आहे; एक क्षणािाही द्ववलंब लावू ंनका. तुम्हालंा परमेश्वरािी–तुमच्या पातकािंी शपथ आहे, करा पुढें 
आपला हात!  
 
वृंदावन : (स्वगत) आता ंद्वहय्या केलाि पाद्वहजे. वृिंावन, हीि तुझ्या कतुबगारीच्या कसोटीिी वेळ आसे. 
(उर्ि) वसंुधरे, हा पहा मी तुिंा हात धरून तुझ्या पाद्वतव्रत्याला पायाखालीं तुिवनू टाकतों. 
 
वसंुधरा : िीनारािा बळी रे्णा्या परमेश्वरा, आता ंतुिंी लाज तुलाि!  
 

(िोळे िंाकूंन रे्ते. वृिावन आवशेानें जातो व एकिम द्वतिे पाय धद्वरतो.) 
 
वृंदावन : वसंुधरे, तुिंा िीनार मेला नाहीं, तो अजून द्वजवतं आहे. 

 
वसंुधरा : (िोळे उर्िून) कुठें आहे मािंा िीनार?  
 
वृंदावन : (उठून उभा राहतो.) हा पहा–अशी दृद्वष्ट तरळू िेऊं नकोस. नाहीं तर वयानें वाढल्यामुळें  तुझ्या 
िीनारािी तुला ओळख पटणार नाहीं! मेला तो वृिंावन, आद्वण हाि तुिंा िीनार! नको, अशी संशयाच्या, 
रागाच्या, द्वतरस्काराच्या झकवा अनोळखीच्या दृष्टीनें आता ं माझ्याकिे पाहंू नकोस! मीं तुिंा हात धद्वरला 
असता ंतर िोर्ािंा अधःपात िंाला असता आद्वण तुिें पाय धद्वरले तर िोर्ािंाही उद्धार होईल!  
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[द्वतिे पाय धरावयास जातो; ती हातानें त्याला थाबंवूं लागते.] 
 
वसंुधरा : वृिंावन –  
 
वृंदावन : वसंुधरे, वृिंावनािा अवतार मर्ाशींि संपला! िेद्वव, माझ्या उद्धाराच्या आि येऊं नकोस. (द्वतिे 
पाय धद्वरतो.) माते, त्या िीनारावर तंू िुग्धामृतािी वृद्वष्ट केलीस, आता ंया िीनारावर आपल्या मंगल अश्रूंिा 
अद्वभषेक कर! त्या भाग्यशाली बालकाला हातावर िेंलेलेंस; माते, या तुझ्या पातकी बाळाला तुझ्या पद्ववत्र 
पायािंीि जोि िे! माते, मला िूर लोटंू नकोस!  
 

(द्वतच्या पायावंर िोकें  ठेद्ववतो.) 
 
वसंुधरा : उठा, वृिंावन, काय हें?  
 
वृंदावन : काय हें? पद्वतव्रते, हा तुिंा पुण्यप्रभाव! पद्वतव्रतािंी पुण्याई पातकी पुरुषालाही परमेश्वराच्या 
पिवीला पोंिद्ववते आद्वण नरपशूला नारायणस्वरूप कद्वरते! पद्वतव्रतेच्या पुण्याईपुढें पाप पागंळें  पिून द्वतच्या 
पायाशंीं अशी लोळण रे्तें! 
 
वसंुधरा : वृिंावन, तुमच्या उद्धाराबद्दल तुम्ही त्या पद्वततपावन परमेश्वरािे पाय धरा!  
 
वृंदावन : नाहीं, मािंा परमेश्वर तुझ्या पायाशंींि आहे! मािंा उद्धार व्हावा याला कारण तुिंा पुण्यप्रभाव! 
 
[राजा, भपूाल, काझलिी, व मागाहून युवराज, सुिाम, िाद्वमनी, कंकण, नूपुर व झकद्वकणी प्रवेश कद्वरतात. 
एकीकिून ईश्वर बाहेर येतो.] 
 
राजा : आद्वण तुमच्या काझलिीिाही पुण्यप्रभाव! वृिंावन, काझलिीच्या तोंिून आद्वण आता ं इथें राहून 
ऐद्वकलेल्या गोष्टींवरून तुमच्या अपराधािी तीव्रता बरीि कमी िंाली नसती तर तुमिें तोंिसुद्धा ंपाहण्यािा 
मीं द्वतरस्कार केला असता. 
 
वृंदावन : आद्वण, महाराज, या द्विव्यपिािंा आधार द्वमळाला नसता तर मलासुद्धा ं आपल्याला तोंि 
िाखद्ववण्यािा धीर िंाला नसता. आज ईश्वरानेंि मला ही सद बुद्वद्ध द्विली.  
 
राजा : काझलिी, तुिंी हकीकत ऐकण्याच्या भरातं, तुला साहाय्य करणा्या त्या ईश्वरानंा बोलाद्ववण्यािें 
तसेंि द्ववसरून राद्वहलें . कोण आहे— 
 
ईश्वर : महाराज, आपण नामोच्चार केल्यामुळें  धन्य िंालेला हा ईश्वर प्रणाम करीत आहे. 
 
राजा : उठा, ईश्वर, तुम्हीं या पद्वतव्रतेला खरोखरींि मोठें साहाय्य केलें  आहे. आता ंसवांना साद्यतं वृत्तातं 
ऐकण्यािी द्वजज्ञासा िंाली आहे ती तृप्त करणें तुमच्याकिे आहे. 
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ईश्वर : वृिंावन, एका कठोर कायांत तुमच्या मनाद्ववरुद्ध काझलिीबाईंना साहाय्य केल्याबद्दल मला क्षमा 
करा. महाराज, यानंीं िीनाराला मारण्यािी शपथ रे्तल्यामुळें  आम्हालंा कपटमागानें जाण्याखेरीज गत्यंतर 
नव्हतें; म्हणून ऐनवळेीं िाद्वमनीिा बुरखा पारं्रून काझलिीबाई तळर्रातं हजर राद्वहल्या; आद्वण वसू, आता ं
वृिंावनानंीं म्हटल्याप्रमाणें तुिंा िीनार खरोखरीि द्वजवंत आहे. िाद्वमनी, इकिे ये पाहंू. (िाद्वमनीजवळून 
िीनाराला रे्ऊन वसंुधरेजवळ िेतो.) वसंुधरे, हा रे् तुिंा िीनार!  
 
वसंुधरा : िेवा, तुझ्या करणीला कठोर माद्वनलें  त्यािी क्षमा कर! नाथ, हा आपला िीनार! 
 
वृंदावन : मग त्या वळेीं माझ्या हातून– (एकिम) काझलिी, आपला केतन कुठें आहे?  
 
काललदी : नाथ, क्षमा करा. या सूयुिशनुानें इतर तारका नाहींशा होत असतील; पण तारकापिाला 
पोंिलेला आपला बाळ हा भाग्यशाली प्रसंग पाहण्यासाठीं अजून आकाशातं रु्टमळत असेल. नाथ, आपण 
ज्यािा वध केला तो िीनार नव्हता—आपला केतन होता; आद्वण त्या कू्रर कृत्यातं िाद्वमनीनें आपणालंा 
साहाय्य केलेलें  नसून आपल्या या अपराधी सहधमुिाद्वरणीनेंि तें केलें . नाथ, आपण बोलत का ंनाहीं? या 
अपराधािी मला क्षमा होईल ना?  
 
ईश्वर : काझलिीबाई, हा शोक आवरून धरा. आणखी एक गोि कपट मला करावें लागलें . तुम्हीं बाळगोळी 
माद्वगतल्यामुळें  तुमच्या बेतािी खरी कल्पना मला िंाली. पुढें केतनाला रे्ऊन संध्याकाळीं तुम्ही माझ्या 
आश्रमातं आला ं त्या वेळीं तुमिी नजर िूकवनू तुमच्या केतनाच्या जागंीं त्याि द्विवशीं मेलेलें  एक मूल 
आणून ठेद्ववलें . त्या मुलाला रे्ऊन नंतर आपण तळर्रातं गेलों. वृंिावनानंीं द्वनजीव हत्त्या केली आद्वण 
काझलिीबाई — (िाद्वमनीजवळून केतनाला रे्ऊन) हा घ्या तुमिा केतन! 
 
काललदी : बाळ, माझ्याशींसुद्धा ं असें कपट केलेंस? नाथ, या लबािाला काहंीं द्वशक्षा करायिी होती. 
अगबाई, आपलें  तोंि असें गोरेंमोरें कां? आपल्या कृपादृष्टीनें माझ्याकिे एकिा पहायिें होतें!  
 
वृंदावन : पापाला वर पाहण्यािा धीर होत नाहीं आद्वण पिात्तापािी नजर खालीं वळलेली असते. िेवी, 
द्विव्यिशनुानेंही न द्विपून जाणारे िोळे मी कुठून आणूं?  
 
काललदी : नाथ, ियेिे िोळे पाण्यानें िबिबलेले असतात आद्वण क्षमा तर आंधळीि असते. 
 
वृंदावन : महाराज, मी आपल्याजवळ कोणत्या तोंिानें क्षमा मागूं?  
 
राजा : आद्वण मी तरी तुम्हालंा कोणत्या तोंिानें क्षमा करणार? मी स्वतःि क्षमेिी यािना करणार आहें. 
आपण िोर्ानंींही आधीं भपूालािंी क्षमा माद्वगतली पाद्वहजे. भपूाल, वृंिावनािंा जाणता आद्वण मािंा नेणता 
अपराध अगिीं अक्षम्य असले तरी— 
 
भूपाल : महाराज, अक्षम्य असा अपराध कोणताि नाहीं. िुस्याला क्षमा न करता ं येणें हाि एक क्षमा न 
करता ं येण्याजोगा अपराध आहे. महाराज, मािंी क्षमा मागण्याऐवजीं आपण सवांनीं या परोपकारी 
पाहुण्यानंा आधीं धन्यवाि द्विले पाद्वहजेत.  
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ईश्वर : मंिलेश्वर, माझ्या जागीं िुसरा कोणताही मनुष्ट्य असता तरी त्यानें असेंि केलें  असतें; यातं मािें 
धन्यवाि कसिे?  
 
वसंुधरा : ईश्वर, त्या द्विवशीं केलेली द्ववनंती मी तुम्हालंा आज पुन्हा ंकद्वरतें; या आनंिाच्या प्रसंगीं, पुनः 
संसारातं पिण्यािें तुम्ही आम्हालंा विन द्याल का? तुमच्या सुखानें आम्हा ंसवांिें सुख द्विगुद्वणतहोईल. 
 
ईश्वर : वसू, क्षमा कर; सवांना सुखी व्हावयाला या जगामध्यें वाव नाहीं. (िोन्ही मुलें  जवळ रे्ऊन) 
जगाच्या बागेंतल्या वृक्षलतािें कोंवळें अंकुर खादं्यावर खेळद्ववण्यासाठीं वठलेल्या वृक्षािंीही जरूरी असतेि. 
िंालेल्या प्रकारातंि मी खरा आनंि माद्वनतों.  
 
इंद्रायुध : मंिलेश्वर, आज महाराजाचं्या अनुजे्ञनें मी आपणाला पुनः वंिन कद्वरतों. 
 
राजा : भपूाल, वृिंावन, वसंुधरा आद्वण काझलिी याचं्यासारख्या िेवी जर वारंवार अवतरंू लागतील, आम्हा ं
पुरुषाचं्या द्वनबूुज नजरेला त्यािंी नाजूक योग्यता द्विसूं लागेल, या िेवींच्या तेजाच्या र्रोर्रीं अवसर द्वमळंू 
लागेल तर आम्हा ंआयांिें आयावतु, िेवािंें िेवावतु होईल! भपूाल, परमेश्वरानें यापेक्षा ंआपलें  कोणतें द्वप्रय 
करावें?  
 
भूपाल : आनंिाद्वतशयामुळें  परमेश्वराजवळ काय मागणें मागावें हेंि सुित नाहीं. तथाद्वप त्याच्या िरणापंाशीं 
एवढीि द्ववनंती आहे कीं– 
 

[जो नटवर भवहर ॰] 
 

हे प्रभवुर धृद्वतबल द्ववतरीं लोकीं त्यागास्तव खरतर । सुद्वख 
तद्वर द्ववद्वहत शुभ समया ॥ धु्र ॰ ॥ आयावती आया । मान्या 
गणाया । िे नयपर सुमद्वत पुरुषा ं। द्ववनद्ववत सद्ववनय॥ १ ॥ 

 
राजा : तथास्तु!  
 

अंक सिावा समाप्त 
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राजसंन्यास 
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राजसंन्यास 
 
अंक पहिला  
 
प्रवेश पहिला 
 

पांच देवींचा पाळर्ा 
 

गुद्वण बाळ असा जागद्वस का ंरे वाया ं।  
नीज रे नीज द्वशवराया ॥ धु्र ॰ ॥ 

अपरात्रीिा प्रहर लोटला बाई ।  
तद्वर िोळा लागत नाहीं ॥ 

हा िालतसे िाळा एकि असला ।  
द्वतळ उसंत नाझह द्वजवाला ॥ 

द्वनजवायाला हरला सवु उपाय ।  
जागाि तरी द्वशवराय ।  

िालेल जागता िटका ।  
हा असाि र्टका र्टका ।  
कुरवाळा झकवा हटका ।  

का ंकष्टद्ववशी तुिंी सावंळी काया ।  
नीज रे नीज द्वशवराया ॥ १ ॥ 

ही शातं द्वनजे बारा मावळ थेट ।  
द्वशवनेरी जुन्नरपेठ ॥ 

त्या द्वनजल्या ना तशाि र्ाटाखालीं ।  
कोंकणच्या िविा ताली ॥ 

ये द्वभववाया बागुल तो बर् बाळा ।  
द्वकद्वत बाई काळा काळा ॥ 

इकिे तो द्वसद्वद्ध–जमान  
तो द्वतकिे अफजुलखान ।  
पद्वलकिे मुलुखमिैान ।  

हे आले रे तुजला बाळ धराया ।  
नीज रे नीज द्वशवराया ॥ २ ॥ 

 
[स्थळ : मालवणिा पाणकोट झसधुिुग.ु काळ : संध्याकाळ. पात्रें : गिाच्या बुरुजावर 

श्रीसंभाजीमहाराज, झसधुिुगिुा द्वकिेिार िौलतराव द्वशरके (ियासागर) झसधुिुगिेु गिकरी, रायाजी 
मालुसरे (सेनासागर) वगैरे. खालीं र्ाटावर तुळशीं, मंजुळा, र्ाटाजवळ होिी. द्वतच्यातं उतरण्यासाठीं 
तुळशी एक पाय टाकींत आहे; मंजुळा द्वतिा हात धरीत आहे. शजेारीं संभाजीमहाराजािंें जहाज तयार 
आहे.] 
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मंजुळा : बाईसाहेब, माझ्या गळ्यािी शपथ आहे. समुद्र इतका खवळलेला आद्वण अशातं तुम्ही होिी 
टाकणार?  
 
तुळशी : मंजुळे, सोि मािंा हात! ही तुळशी द्वमळद्वमळीत मनािी नाहीं. 
 
मंजुळा : बाईसाहेब, नावंाजलेल्या नाखव्यािी अक्कलसुद्धा ं अशा वळेीं पाण्यातं पिून द्वजवािें पाणी 
व्हायिें;अशातं उगीि द्वजवावर पाणी सोिायिें?  
 
तुळशी : बेफाम िद्वरया पुळणी ओलािूंन भेटायला आला, ओरित्या लाटानंीं आळवू ं लागला, तुफानी 
फेसानें हंसायला लागला आद्वण अशा वेळीं र्रगौरीिी पूजा बाधूंन बसायिें?  
 
मंजुळा : बाईसाहेब, ियासागर अशानें रागास येणार नाहींत का? मी आपली सागेंन, मािंा हात द्विंिकारून 
बाईसाहेब पुढें िंाल्या.  
 
तुळशी : ियासागर िौलतराव रागास येतील! लग्नािी माळ मला अशी जखिणार नाहीं! बाझशग इतकें  
िोईजि मी होऊं िेणार नाहीं! तुिंा हात द्विंिकारून — िौलतरावािा हात तोि तुिंा हात! अग, लाखातं 
एखािा हात खरा असतो. जगाच्या बाजारपेंठत माणसािंीं बाहुलींि फार द्ववकायला येतात. त्या 
बाहुल्यातंल्या बायका–पुरुषािें हात सारखेि! बागंड्यानंीं बायकी हाताला खूण बाधूंन होत नाहीं!  
 
मंजुळा : बाईसाहेब, असें कसें बोलावें! जनरीद्वत बर्ायला नको का? र्रातं सुख थोंिें का आहे?  
 
तुळशी : सुखाला बाहेरिा वारा सोसत नाहीं वाटतें? र्राच्या कोंिवाड्यातं जीव श्रमी करून घ्यायिा हेंि 
बायकािंें सुख वाटतें? इथें बसंू नकोस, असें हसूं नकोस, द्वतथें जाऊं नकोस, तसें गाऊं नकोस, इकिे पाहंू 
नकोस, द्वतकिे राहंू नकोस! इतक्या आिवाटेनें सुखािा पिा गाठंायिा! मी अशी सादं्वगतल्या बुद्धीिी नाहीं. 
पाखं मोिल्यावर मनैा कसली! गळा िाबल्यावर कोयळ कसली! िातं पािल्यावर नागीण नाहीं! िोळे 
फोिल्यावर वार्ीण नाहीं! जा; सोि मािंा हात. 
 

[होिी िालू करते.] 
 
संभाजी : ियासागर िौलतराव! तुमच्या ्त्रपतीला भीद्वत र्ालतानंा तुम्हालंा भीद्वत वाटत नाहीं? समुद्र 
जरासा खेळायला लागला म्हणून तुम्हालंा धास्ती वाटते?  
 
दौलतराव : राजे, हा समुद्रािा खेळ नाहीं, पण कद्वळकाळािा खेळ आहे! मोित्या लाटेिा जबिा उर्िून 
िरपळास बुरजािा र्ासं रे्ण्यासाठीं — जद्वमनीला द्वगळण्यासाठीं समुद्र बेगुमान बळानें धिपितानंा द्विसत 
आहे. िौिा रत्नािंी िोरी हुिकण्यासाठीं उायाआिव्या अंगानें आकाशपाताळ धंुिाळीत आहे. अशा वेळीं 
प्रत्यक्ष ्त्रपतींना — रायगिच्या कोंिणातंल्या या रत्नाला — उर्ड्यावर टाकून िालायिें नाहीं. अशा 
प्रळयातं समुद्रातं गलबत टाकणें द्वहशबेी नाहीं. 
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संभाजी : मग अंगणातं द्वफरद्ववण्यासाठीं गलबतें केलीं आहेत वाटतें? ियासागर िौलतराव, अशा बेद्वहमतींने 
रायगिच्या द्वरयासतीिी आरमारी अब्र ू तुम्ही कशी संभाळणार? ही जलवतंी म्हणजे झसधुिुगाच्या 
जनानखान्यातं अिद्ववलेली रायगिीिी राणी आहे! जलवंतीच्या जोबनािा लाटेिा पिर वारा वाहील तसा 
उधळंू लागला, तर आपल्या द्वजवाच्या बरबेनें द्वतच्या जनानी जोराला ििपून टाद्वकलें  पाद्वहजे!  
 
दौलतराव : सरकार, कारणावािंून धोक्यातं उिी टाकणें ब्या बुद्धीिें लक्षण नाहीं. गिावर आज गेलें  काय 
आद्वण उद्या ंगेलें  काय, सारखेंि! ही काहंीं र्टका मोजण्यािी वेळा नव्हे. तुफान िद्वरया िोळ्यासंमोर नािूं 
लागला म्हणजे नजरेिा भोंवरा गरगरायला लागून द्वजवाला रे्री येते; जीव जाण्यापूवीं मरण येण्यािा हा 
प्रसंग! द्वबनासबब द्वजवािी खैरात करण्यातं काय हंशील?  
 
संभाजी : कारण पिेल तेव्हा ंनामिािासुद्धा ंमिु होतो; पण जाद्वतवतंािा जीव हरर्िी जातीला हुिकीत 
असतो. िेवािी िािंगी िुद्वनया अशा रीतीनें आभाळातं तेजाच्या िमकीनें नािू ंलागली, गिगिून बािली 
बिबि करंू लागली म्हणजे कच्च्या द्वजवाच्या जनावराचं्या माना मोिताता, द्वजभा जखितात, जीव 
जिावतात; पण त्या वेळीं जंगलशाहीच्या बािशहािी झसहगजुना सुरू होऊन वरच्या अस्मानी सवालाला 
जद्वमनीिा जबाब द्वमळतो! धरणीमातेिें हृिय या तुफान िद्वरयाच्या अवतारानें उिबंळून आलें  म्हणजे द्वतच्या 
अस्सल बाळािा — मिैानमाप ्ातीच्या मिािा — द्विलािा िद्वरया बेकिर नािायला लागतो! तुम्हालंा 
नुसत्या ऐद्वकवानें जाणवायिें नाहीं! राया, तंू झसहगिच्या सुभेिारािंा — तानाजी मालुस्यािंा — बच्चा 
आहेस, मराठ्यािंा सेनासागर आहेस. तुला वाटतें ना माझ्यासारखेंि? बेिर जीवानें तंू टाकशील का उिी 
या भेसूर मौजेंत?  
 
रायाजी : बेशक! पण केवळ माझ्या द्वशवागंीसाठीं! मािंी हरवलेली द्वशवागंी या िद्वरयानें द्वगद्वळली आहे अशी 
कुणीं मािंी खातरजमा करून द्विली, तर या खवळलेल्या िद्वरयािा एका ओंजळीनें उपसा करीन; अलम 
िेशिुद्वनया नजरेच्या टापूतं आणून िेण्याइतकी एखािी लाट उभी िढली तर माझ्या द्वशवागंीला 
न्याहाळण्यासाठीं त्या तािमाि लाटेच्या कळसाला जाईन! द्वशवागंी! शुभागंी! द्वशवगंगा! द्वतच्यासाठीं वाटेल 
तें करीन! द्वतच्यावािंून मात्र मन रमत नाहीं, जीव जमत नाहीं!  
 
संभाजी : राया, इष्ट्कािा द्वशपाई तुझ्यासारखा बेििुि असतो. द्वजवाशीं जिद्ववलेल्या द्वजवासाठीं, 
अंतकाळाला लाभकाळ समजावें लागतें!  
 

[पिद्यातं : मंजुळा : धावा हो धावा! होिी उलटली! धावा हो धावा! बाईसाहेब द्विसेनाशा िंाल्या.] 
कोणािी आरोळी ही?  
 
हकल्लेदार : ही मंजुळेिी आरोळी. बाईसाहेबािंी होिी उलटली वाटतें!  
 
संभाजी : बाईसाहेब म्हणजे ियासागरिी तुळशीि ना? िौलती, अजागळासारखा आ करून का ं उभा 
राद्वहला आहेस? तुला प्रसंग पाद्वहजे होता ना?  
 
दौलत ॰ : बेताल द्वजवािी धिपि म्हणजे प्रसंग नाहीं. द्वतला आज राखली तर ती उद्या ंमरेल. अष्टौप्रहर 
काळाच्या किेवर खेळणा्या या बेमुरवत बायकोसाठीं द्वजवािें मोल ठरद्ववण्याइतका मी मूखु नाहीं. 
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वा्याच्या लहरींनीं िद्वरया नािायला लागला, मनाच्या लहरीनें या वळेीं तुळशी नािायला लागली! असें 
बेताल नाितानंा एखािें पाऊल मृत्युलोकाच्या हद्दीबाहेर पिायिेंि! 
 
रायाजी : (स्वगत) नद्वशबािा द्वशकंिर पण करणीिा कमकुवत! इष्ट्काच्या द्वशपायाला अशी मोलािी मोहीम 
लाभायला या िौलतीसारखें संगीन भाग्य असावें लगतें. माझ्या द्वशवागंीिी बुिती आरोळी अशी माझ्या 
कानावर येईल तर शषेाच्या लाबंणीनें हा हात काळाच्या असा तोंिातं र्ालून त्याच्या आंतड्यासंकट 
शुभागंीला बाहेर काद्वढली असती!  
 
संभाजी : िौलतराव, साबाजी द्वशरक्याच्या पोटीं तुिंा जन्म िंाला — बेअब्रलूा वहेेत्तर करील, पण या वेळीं 
तुला असा पाद्वहला तर साबाजी आपली अवलाि नाकबूल करील! तुळशीिा तंू नवरा आहेस. द्वहरोजी 
फरजंिानें आपल्या गोठ्यातंील गाय तुझ्या राखणीला र्ातली असें का तुला वाटतें? साबाजी मेल्यावर 
त्यािी तलवार त्याच्या शवाच्या कमरेलाि बाधंली पाद्वहजे. तुझ्यासारख्या मेल्या माणसापेक्षा ं त्या द्वजत्या 
मुिद्यािी सोबत द्वतला मानािी वाटेल. 
 

[पिद्यातं – मजंुळा : धावा हो धावा!] 
 

नव्यािें नावं सागंणा्या नामिा, िेवाखातर तरी उिी टाक. 
 
दौलत ॰ : राजे, माझ्या मनािी मुखत्यारी तुमच्याकिे नाहीं!  
 
संभाजी : नव्यानें बायको बुिद्ववली तरी राजानें प्रजा तारली पाद्वहजे. राया, तुळशीच्या बागंड्यािंी बेिी 
करून या नामिाला कैि कर. ती तोिण्यािी याच्या अंगातं ताकि नाहीं. िौलतराव, झहमतमिा तो मित 
खुिा. तुळशीच्या मिानी झहमतीला हात िेण्यासाठीं, हा पाहा, रायगििा परमेश्वर समुद्रातं उिी टाकतो 
आहे!  
 

[उिी टाकतो.] 
 
रायाजी : िौलतराव, मराठीशाहीच्या ियासागरािी नालायकी िाखवनू तंू मोकळा िंालास. द्वकिेिार, 
गलबत रे्ऊन राजाचं्या मागोमाग िला. 
 
हकल्लेदार : सेनासागर, िौलतरावानंीं राजानंा सादं्वगतलें  तेंि मी पुन्हा तुम्हालंा — 
 
रायाजी : या झसधुिुगावरिीं सारींि माणसें मृतमुखी द्विसतात. द्वकिेिार, गलबत टाक म्हटलें  म्हणजे 
टाक! सागर खवळला तरी मयािेंत राहील; पण हा सेनासागर खवळला तर सीमा सुटतील!  
 
दौलत ॰ : जाऊं िेत द्वकिेिार, नाखव्याला म्हणावें नागंर सोि – (एकीकिे) खुशाल याचं्या 
र्रािारावरून द्वफरंू िेत. 
 

[तुळशीला हातावर रे्तलेली असा संभाजी दृष्टीस पितो.] 
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संभाजी : तुळशी, र्ाबरंू नकोस; िोळे उर्िून नीट पाहा. 
 
तुळशी : कोणीं मला हात द्विला? तुळशीिें यश कुणीं द्वहरावनू नेलें?  
 
संभाजी : रायगिच्या रणमिानें! (तुळशी िोळे उर्िून पाहते.) तुळशी, अजून भेिरल्यासारखी का ं
द्विसतेस?  
 
तुळशी : तुळशीं कधीं ायाली नाहीं! द्वत्रखंि धंुिाळून मला भीद्वत सापंिली नाहीं, म्हणून द्वतला पाहण्यासाठीं 
आज या िद्वरयाच्या तळािा ठाव मी पाहात होतें. 
 
संभाजी : तुळशी, द्वजभेिा भरंवसा कुणीं धरावा? माणसाला जीभ खोटें बोलण्यासाठीं द्वमळाली आहे; 
द्वजवािी खरी भाषा अवघ्या अंगानंीं बिबिते. तंू ायाली नाहींस, मग हें काय आहे? नुसत्या फें सािा मारा 
िुकद्ववण्यासाठीं द्वभत्री नजर पापणीच्या पिद्याआि होते आहे; उसळत्या पाण्यानें गालाओंठावंरली गुलाबी 
शोभा धुऊन गेली आहे. ्ातीच्या धरणीकंपानें जोबनशाहीच्या द्वकिेकोटानंा िळ भरल्यामुळें  ायालेल्या 
द्वजवानें सा्या िेहावर ही काटेंरी द्वशबिंी उभारली आहे. ही भीद्वत नाहीं का?  
 
तुळशी : नाहीं;एकिा नाहीं; लाखिा नाहीं. ितुरा, आपण िुकला.ं या िपळ पाणभईुवर आपली नजर न 
ठरल्यामुळें  आपल्या िोळ्यानंा प्रीतीिें पद्वहलें  रूप भीतीसारखें द्विसलें . इतकें  का हें पाणी िंिळ आहे? मला 
अजून भीतीप्रमाणेंि प्रीतीिीसुद्धा ं— वीरा, नेटकीं नजर रोखून असें द्वनरखून पाहंू नका. माझ्या पद्वहल्या 
बोलण्यािी — मिुुमकीिी शखेी केल्यािी रायगिच्या रणमिा, नारीजातीला क्षमा करा. ही तुळशी आज 
ायाली आहे. 
 

[मान खालीं र्ालते.] 
 
संभाजी : साजणी, आपण काय बोलता ंहें! पाणी ििंल आहे, पण मन पाण्याहून ििंळ आहे. माझ्या मनािी 
उिी आपल्या बोलाचं्या पलीकिे जाते आहे का? साजणी, तुमच्या द्वजवाखातर समुद्रािा ठाव 
काढण्यासाठीं मी िंटलों; पण तुमच्या मनािा ठाव — 
 
तुळशी : िेवा, आता ंतेही कष्ट रे्ऊं नका आद्वण हेही कष्ट रे्ऊं नका. मानसींच्या राजहंसा, माझ्या मनीं उिी 
रे्ऊं नका. जें कधीं काळीं र्िायिें नाहीं त्यासाठीं रिायिें कशाला? आजवर कोणत्याहीं पुरुषाच्या 
िोळ्याला िोळा द्वभिद्ववतानंा तुळशीिी नजर िळली नाहीं, पापणी ढळली नाहीं. नवख्या नजरेिा नेम 
िुकद्ववण्यासाठीं कधीं पिर सावंरला नाहीं, कधीं जीव बावरला नाहीं. आज तुळशीिा अद्वभमान उतरला. 
रायगिच्या राजाला पाहण्यासाठीं िोळ्यांत द्वजवािी प्रभा िाटली, ताद्वजमीसाठीं िेहावर काटेंरीसभा 
थाटली, नजरेच्या एकाि द्वफरतीनें िोळ्यातं रूपरेखेिी साठंवण िंाली, तुळशीला पिरािी आठवण िंाली. 
पुन्हा ंआपल्याकिे पाहतानंा नजरेिी ज्योत पापणीनें मालवली — उरींिी लाज पिरानें पालवली. आज 
जवानमिीच्या बािशहानें माझ्या जोबनवतंीला काटेंरी भषूणें बहाल केलीं. आपल्या िेहाच्या स्पशानें मािंा 
िेह नटला, पण जीव हटला. महाराज! तुळशीच्या हटलेल्या जीवासाठीं या िािंग्या िद्वरयाशीं िंगिून िेह 
कष्टवू ंनका. आता ंजीव नकोसा वाटतो. 
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संभाजी : रायगिच्या रणमिाला यातं कष्ट होणार? साजणी, उिबंळती लाट िोक्यावरून द्वनरू्न गेल्यावर, 
र्ाबरल्या हातानंीं तोंिावरिे केस मागें सारतानंा िुकार केसािंा एखािा गोफ तसाि गालावर खेळत आहे! 
लाटेच्या माराला द्वभऊन द्विंरद्विंरीत पिर आपल्या उराशीं लपत आहे! उर्ित्या पापणीवरच्या तुषारामुंळें  
िोळ्यािंी धािंलीनें उर्ििंाकं होते आहे; आपल्या मस्तकीं बसल्यानंतर पुन्हा पाताळपाणी पाहावें लागणार 
म्हणून एकेक पाण्यािा थेंब आपल्या केशपाशावरून सावकाश द्विलद्वगरीनें सुटत आहे! गिीनें उर्ित्या 
िंाकंत्या िोळ्यावंरून पळणा्या एखाद्या थेंबातूंन मावळता सूयुनारायण आपल्या द्वतरप्या तीरानंीं सोनेरी 
नेम साधून तुमच्या िोळ्यानंा द्विपवीत आहे! नजरबंिीनें क्षणभर र्ाबरल्यामुळें  आपली माझ्या ंअंगाभोंवतींिी 
द्वमठी झकद्वित् जोरािी होऊन मला माझ्या बळािं साथुक वाटत आहे. अशा वळेीं कष्टािा कोण केवा! 
सौंियािी नाजूक सेवा कद्वरतानंा पराक्रमाला कौतुकािंी कोंवळीकं लाभते! संुिर साजणी, या वेळीं माझ्या 
रंगलेल्या मनाला द्विलद्वगरीिे बोल ऐकवूं नका. लाटािें बोल आिळून िेह कष्टत नाहीं; पण उिासवाणी 
बोल ऐकून माझ्या द्वजवाला मात्र कष्ट होतात. जगािा —द्वजवािा — असा कंटाळा करायिें काय कारण 
आहे?  
 
तुळशी : जगािा — द्वजवािा कंटाळा? िुबळ्या संगतींत स्वगािा, िेवािंासुद्धा ं कंटाळा येईल. आता ं
रायगिच्या रणमिानें काया शृगंारल्यानंतर — आता ंिौलतरावासाठीं जीव जगवायिा! जातीच्या द्वजवाशीं 
ओळख पटल्यावर कमद्वजवाशीं खेळायिें? रामाशीं मन रमल्यावर माकिाशीं द्वमठ्या मारायच्या! काळ्या 
मातीच्या मोलानें कस्तुरीिी झकमत करणा्या िौलतरावािा भातुकलीिा संसार थाटण्यासाठीं रायगिच्या 
िेवाला अशा कष्टातं पािायिें! िेवा, पुन्हा या मिुुमकीच्या ्ातीवर मान द्ववसावंनू िोळे िंाकूंन पिंू द्या; 
मािंा जीव अशा सुखाच्या सागरातं बुिाला असतानंा मािंा िेह या सागरातं बुिवनू टाका! ज्या हातानें मला 
जीविान द्विलें , त्याि हातावर माझ्या िेहािें िान करण्यासाठीं मीं या उिंि िद्वरयािें पाणी सोिलें  आहे. 
आता ं मला वािंवू ं नका. जोबनशाहीच्या बािशहा, आपल्या स्पशानें या िेहावर िढद्ववलेलीं हीं सोळा 
द्वशणगारािंीं काटेंरी लेणीं आता ं उतरंू नका. अशा थाटातं मला मरणाच्या िारीं पोंिवा. सह्ाद्रीच्या 
राजझसहा, झसधुिुगाच्या वाद्वर्णीिी अशी गाय करून द्वतला िार झभतािाचं्या कोंिवाड्यातं गुजरंू नका. 
िुबळ्या िौलतरावाच्या पलंगाच्या पाळण्यातंल्या पे्रमाच्या पोरखे — (एकिम लाजून) रणमिु, 
िौलतरावाला नाहीं — उाया जगाला नाहीं — तुळशी तुम्हालंा लाजली आहे.  
 
संभाजी : आपली मजी आम्हालंा हुकमतीनें वाकंवील. साजणी, याि पावलीं रायगिावर िला. भगीरथ 
प्रयत्नानें लाभलेली ही शृगंारािी रसगंगा रायगिच्या शभंिेुवाला द्वतन्ही द्वत्रकाल द्वशरसावदं्य होईल. िुबळ्या 
िौलतरावािी तुळशी िद्वरयातं बुिून मेली! रायगिच्या रणमिानें पाताळातूंन एक नागकन्या बाहेर 
आद्वणली. 
 
तुळशी : द्विलिार, इतका आपला धीर होईल का? लग्नाच्या बेिीनें आपले जीव द्वनरद्वनराळ्या द्वजवाशंीं 
जखिले आहेत.  
 
संभाजी : द्विलवर, गालावर सािंलेली ही गुलाबी शराब पाजून या जीवाला धंुि करा, म्हणजे मातीच्या 
मोलानंीं र्िलेल्या लग्नाच्या िुबळ्या बेड्या ती तुफान ताकिीनें तिाति तोिून टाकील! अशा वळेीं 
मृत्युलोकींच्या पामर द्वनयमािंी काय पवा आहे! एकाि क्षणाच्या आरंभीं, हेलकाव्यानें पातळापयंत खालावनू 
आपल्या िोळ्यािंीं द्वकरणें शषेाच्या फणींतल्या मण्याचं्या द्वकरणाशंीं खेळत आहेत, तर त्याि क्षणाच्या शवेटीं 
िोंगरलाटेसरशीं आम्ही आभाळाला द्वभिून आमिे िोळे िािंण्याशंीं गोष्टी सागंत आहेत. अशा रीतीनें 
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क्षणमात्रातं आकाशपाताळ एक होतानंा मृत्युलोकावर नजर कशी ठरणार! प्यारी, मानवलोकींिी लग्नं रद्द 
करून, रायगििा राजा आज तुझ्याशीं पुन्हा लग्न करीत आहें; मस्तकावरून सुटणा्या या थेंबािंी — 
सौंियाच्या या मोत्यािंी — द्वबनसरािंी मंुिावळ तुझ्या कपाळीं शोभते आहे! समोर संध्याकाळिा होम पेटला 
आहे! तुफान िद्वरयातं मरणािा नेम नसल्यामुळें  काळािा एकि पाश आपल्या िोर्ाचं्या कंठातं आहे; 
त्यािीि लगीनमाळ करून िोंगरलाटेच्या बोहल्यावर, मावळत्या िेवाच्या साक्षीनें, मरणािा मुहूतु साधून 
रायगििा राजा मनाच्या मुक्या मंत्रानें, तुळशी, तुझ्याशीं लग्न लावीत आहे. 
 

[द्वतिें िुबंन रे्ऊं लागतो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ : रायगढ, द्वजवाजीिें र्र. पात्र : द्वजवाजीपतं कलमिाने लेखणी करीत आहे.] 
 
हजवाजीपंत : [लेखणीिा टाक तोिून—स्वगंत] वारुळातंली िोन द्वजभािंी द्वपवळी नागीन िावली तर 
एकाि द्वपढीिा र्ात होतो; पण कारकुनी कानावरिी ही िोन द्वजभािंी काळी नागीण िसली तर सात 
द्वपढ्यािंा सत्यानाश कद्वरते. काय लेखणी िंाली आहे पण! आम्हा ंकलमिान्याचं्या र्राण्यामध्यें लेखणी 
करण्यातं हा द्वजवाजी म्हणजे केवळ द्वशवाजीसारखा शककता पुरुष द्वनपजलेला पाहून माझ्या 
वािवद्विलानंा इतका आनंि िंाला असेल कीं, अखेरवहीवर त्या आनंिािी जमा कद्वरतानंा द्वित्रगुप्ताच्या 
कैक लेखण्या बोथट िंाल्या असतील! वद्विलाचं्या पुण्याईनें आस्तेआस्ते मी असाि लौद्वकक बढवनू ठेवणार 
आहें, कीं भवानीच्या जोरावर द्वशवाजीनें रायगििी िौलत द्वमळद्ववली, पण या कलमेश्वरीच्या करामतीवर 
द्वजवाजीनें ती सारी आपल्या र्रीं पळद्ववली! अशी लेखणी हातीं आल्यावर वाटेल त्याच्या हातिें वळण 
काढून िाखद्ववणें म्हणजे या शाईभरल्या हातिा मळ आहे नुसता! गाईच्या एका िेहातं तेहतीस कोटी िेवािें 
िेह सामावतात; तित् या द्वजवाजीच्या एकाि लेखणींत उाया िद्वक्षण िेशािा िस्तुरखुद्द एकवटलेला आहे! 
द्विटद्वणशी वळण पाद्वहजे तर द्विटद्वणशी वळण! राजाचं्या हातिें कलम म्हटलें , कीं राजाचं्या हातिें कलम! 
जसें काहंीं त्याचं्या हातािें कलम करून माझ्या िेहाला लाद्ववलें  आहे! या कलुशा कबजीिें कनोजी कसब 
म्हणजे खरें म्हटलें  तर परिेशी वळण! पण तेही वळणीवर आणलें  अखेर! अक्षराचं्या त्हा अगिीं हुकमी? 
द्वगिद्वमि अक्षरें काढलीं तर विारणीिे केस उकलता ंयेतील, पण तीं अक्षरें उकलायिीं नाहींत! मोकळ्या 
द्वलपींत िोन िोन अक्षरातं एकेका गावंठाणािी ओसािी सोिायिी! एका अक्षरावरून िुस्यावर नजर 
टाकण्यासाठीं वािणाराला र्ोििौिीनेंि मिैान कापावें लागायिें! बरें, आपल्या स्वताचं्या अक्षरातं एका 
द्वलखाणािें िुस्या द्वलखाणाशीं सगोत्र वाटायिें नाहीं. एकातं नवद्वशक्या पोरानें केलेल्या द्वतळगुळािे 
ओबिधोबि िाणे तर िुस्यातं नुसते मोत्यािें िाणे! एक अक्षर अगिीं आंधळ्यानें वािावें, तर िुसरें 
िोळसािी आंधळ्यासारखी द्विशाभलू करणारें! पण अक्षर बिललें  तरी मजकुराच्या धोरणातं मात्र सरास 
कारकुनी कावबेाजी! द्वलपी बाळबोध असो कीं मोिी असो, मजकूर एकजात नागमोिी िालीिा! आता ं
इतके केल्यासारखें आमिा भावाथु द्वसद्धीस जातो कीं नाहीं बर्ायिें. नाहीं तर ललाटींच्या रेषाही 
नागमोिीि असायच्या! नाहीं; पण, संभाजीराजानंीं या कलुशाला प्रधान केल्यापासून आमच्या सद्दीिा जोर 
असा बळावत िालला आहे, कीं नद्वशबाच्या रेषा कपाळावर साखंळींनें आंखलेल्या गंधागत द्वनटस वठलेल्या 
आहेत असेंि वाटतें! ही असामी मात्र खरी नागमोिी मनािी आहे! अगिीं इरसाल असामी! इतका नीि 
माणूस इतक्या उंि जागीं बसलेला कधीं कुणीं पाद्वहला नसेल! कुठून कनोजी उंिी अत्तरें द्ववकायला आला 
काय आद्वण मराठेशाहीिा प्रधान िंाला काय! त्याच्या अत्तराच्या पेटीिें नवखें नशीब थेट झसहासनाच्या 
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पाय्या िढत िाललें  आद्वण आमिी कलमेश्वरी मात्र तशीि कानावर अढळपि भोगीत राद्वहली! अत्तराच्या 
फायाबरोबर एखािा कानमंत्र फंुकून तर यानें राजानंा भारून टाद्वकलें  नसेल? काहंीं का असेना, तूतु 
त्याचं्या कानावरि आमच्या कलमानें कुरर्ोिी केल्यामुळें  राजािें कानसुद्धा ंआमच्यापयंत लाबंले आहेत, हें 
काय थोिें िंालें? येसूबाईसाहेबाकंिे जरा असेंि बस्तान बसलें  तर िािंणीकिे नीट बर्ता ंयेईल! द्वतच्या 
द्वजवाभावािा मतै्र तो पद्वहलवान पो्या आमच्या खाजगी खात्याकिे गुंतवनू रे्तला हें वषे िंालें ! हा िेहू 
िप्तरी अगिीं पुरा आपलासा करून टाकला पाद्वहजे; म्हणजे िािंणी हातीं लागलीि म्हणायिी! आलीि ही 
आिमाप स्वारी! (प्रगट) ये िेहू, तुला अगिीं शभंर वषें आयुष्ट्य आहे! (िेहू िप्तरी पद्वहलवानी थाटातं प्रवशे 
करतो.) बाकी, असें ताद्वलमबाजीिें द्वनकोप शरीर असल्यावर शभंर सोिून िोनशें वषें जगायला तरी काय 
मरण आहे?  
 

[िेहू एकिम उिी मारून िोन बठैका काढतो व पद्ववरयातं उभा राहतो.] 
 
देिू : बजरंगबली की जय!  
 
हजवाजी : अरे, असा आिव्याद्वतिव्या उड्या काय मारतोस?  
 
देिू : या उड्या नाहींत! द्वजवबा, या उड्या नीट यायला िंगलींत द्विवस र्ालवाव ेलागतात! 
 
हजवाजी : िंगल म्हणजे? झधगामस्ती?  
 
देिू : अहो, िंगल म्हणजे आखािा! आता ंमीं उड्या माद्वरल्या नाहींत, िोन बठैका माद्वरल्या! 
 
हजवाजी : या बठैका मारायला द्वशकण्यातं आजवर वेळ र्ालद्ववलास म्हणून तर तुझ्या नद्वशबानें ही अशी 
बठैक माद्वरली आहे! ताबंड्या मातींत लोळपटणीं रे्ऊन सारा जन्म मातीला द्वमळवलास!  
 
देिू : अहो, ह्ा ताबंड्या मातीला मुलतान माती म्हणतात!  
 
हजवाजी : मुलतान माती म्हण नाहीं तर सुलतान माती म्हण. अशानें मातीला मोल येतें वाटतें? 
वाकंड्याद्वतकड्या उड्या काय मारतोस, ही मंुिे्ाट पेहरण काय र्ाद्वलतोस, असें पिंगी धोतर काय 
नेउतोस? कायरे हें? तसेंि, गुद्द्याच्या मारानें मुरिलेल्या कानािंीं शुद्ध द्वधरिीं िंाल्यामुळें  तुिंी 
कानउर्िणी करणें रामिासालासुद्धा ंसाधलें  नसतें! अरे, तंू िागंला पाढंरपेशा ना?  
 
देिू : आमिा पाढंरापेशा या मुलतान मातीखालीं पार ििून गेला आहे आता!ं मुलतान मातीिीं पुटावंर पुटें  
िढून बजरंगबलीच्या रंगातं मी इतका बुिालों आहें, कीं माझ्या पुढच्या सात द्वपढ्या उपजत ताबंड्या 
द्वनपजतील! अहो, फुकट होत नाहीं िेहािी तयारी! अशी मेहनत करावी लागते!  
 
हजवाजी : तुझ्या िेहाच्या तयारीसाठीं तुझ्या जातभाईंना मात्र खरी मेहनत पिेल! तुिंें मरण म्हणजे तुझ्या 
गोतावळ्यावर प्राणसंकटि म्हणावयािें! आद्वण तसेंि, जाळायला उाया गावंातंल्या वासें-तुळया पुरायच्या 
नाहींत, कीं पुरायला खासें गावंठाण पुरायिें नाहीं! तुझ्या अंगािें हें धझटगण धूि पाद्वहलें  म्हणजे पद्वहल्यानें 
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एवढेंि मनातं येतें, कीं हा पुरुष अंतकाळीं बाभळुबनाच्या वणव्यातं सापंिून मरावा! खरें सागंतों तुला, 
मरतानंा द्वजवाबरोबर शरीरालाही न्यायिी िेवानें वद्वहवाट र्ातली असती, तर तुझ्या बाबतींत यमिूतानंा 
आपला बोजा खास िंेंपला नसता आद्वण तंू द्विरंजीव िंाला असतास! काय अवीट अंगं रे हें!  
 
देिू : वाः! द्वजवबा, मग शरीर कमावणें वाईट आहे वाटतें?  
 
हजवाजी : वाईट नाहीं तर काय? शरीर कमावनू बसायिें पण अक्कल गमावनू बसायिें! हें अवलक्षण शुद्ध 
बेवकुफाखेरीज द्वतस्याच्या मनीं येणें नाहीं कधीं! हें कसलें  शरीर कमावणें?  
 
देिू : कसलें  शरीर कमावणें? अहो, नाक उिवायिी बाब नाहीं ही. आज या िेहातं बारा रेड्यािंी ताकि 
खेळते आहे! उगीि नाहीं!  
 
हजवाजी : त्या ताकिीबरोबर बारा रेड्यािंा रगेल मूखुपणा पण सामावला आहे तुझ्या िेहांत! कशाला रे 
हवी एवढी ताकि?  
 
देिू : ताकिीवािंून मुलखातं पुिंाई करता ंयेते वाटतें?  
 
हजवाजी : पुंिाई करायिी? म्हणजे पुिंाई करण्यासाठीं हा इतक्या मासंािा असा अवाढव्य अवतार आहे 
का? पुिंाई का करायिी?  
 
देिू : पुिंाई का ंकरायिी? पतं, द्वजवािी गोष्ट सागंू तुम्हालंा? जरा हेरून पाहा बरें, मी पुिंाई का ंकरणार 
आहें ती! का?ं बुद्धीला ठाव लागत नाहीं?  
 
हजवाजी : नाहीं बुवा. आपली मद्वत हरली!  
 
देिू : हरली; अगिीं िीत! बजरंगबलीकी! द्वशवाजी सोळा वषांिा िंाला नाहीं तोंि त्यानें आििािं लोकािंी 
संगत धरून मुलखातं पुिंाई आरंद्वभली!  
 
हजवाजी : बरें मग? असें अवसान भरल्यासारखें काय कद्वरतोस? का ंआखाड्यातंला एखािा शेंिरा सैतान 
संिारला आहे तुझ्या अंगातं?  
 
देिू : शेंिरा सैतान नाहीं - द्वशवनेरीिा द्वशवाजी संिारला आहे! सही थोरल्या राजासारखी पुिंाई करून हा 
िेहू द्वशवाजीराजा होणार! बजरंगबलीकी जय!  
 

[भराभर करेल द्वफरद्ववतो.] 
 
हजवाजी : ए, ती करेल ठेव खालीं! तें भीमसेनी लाटणें द्वफरवनू द्ववराटर्रींच्या पोळ्या लाटायच्या आहेत 
वाटतें?  
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देिू : नाहीं. आल्यागेल्यािी कणीक झतबून द्वििीिी िौलत लाटावयािी आहे! मला द्वशवाजी व्हायिें आहे!  
 
हजवाजी : ते कसें काय व्हायिें?  
 
देिू : राजाचं्या पावलावंर पाऊल टाकून! आििािं लोकािंी संगत करून ठेद्ववली आहे; पुिंाई िालू आहेि; 
हमरस्त्यातं मारामारीद्वशवाय पाऊल टाकीत नाहीं पुढें! आता ंिार गि घ्यायिे, कुठें तरी कुणाच्या अटकें त 
गवसायिें, बुरिी पेटा्यातूंन पसार व्हायिें, नावंािीं नाणीं ठोकायिीं अन् सोन्यािा पुतळा लुटवायिा, कीं 
एकिम बजरंगबलीकी! अहो, द्वधमेद्वधमे मी थेट थोरल्या राजािंी ्बीसुद्धा ंवठवनू िेतों बर्ा! रोज सकाळीं 
ओढओढून नाकाला गरुिाच्या िोंिीसारखी अणकुिी आणतों; खरें म्हटलें  तर आमिी पद्वहलवानपेशािी 
शेंिी म्हणजे द्वशवराईएवढी असायिी! पण राजासंारखी कें साळ ऐट साधण्यासाठीं हा िोकीभर संजाब ठेवनू 
द्विला आहे असा! द्वजरेटोपाला जोि िेण्यासाठीं वद्विलाचं्या पागोट्याच्या िीिशें हाताचं्या िाकातूंन तेवढी 
कोकीि काढून िोकीवर िढवायिी आहे! वार्नखें नाहींत म्हणून तूतास मी माजंरीच्या नख्यावंरि भागवनू 
नेत आहें!  
 
हजवाजी : (स्वगत) अस्सें! या रक्तामासंाच्या िालत्या द्वकल्ल्यािी गद्वनमी मा्यािी ही जागा आहे तर! 
िेवार्रिी योजना िहंूकिे सारखी असते खरी! बढत्या ताकिीिा असो, कीं िढत्या अकलेिा असो; असा 
म्हणून एकही झसहगि सापंिायिा नाहीं, कीं ज्यावर र्ोरपि लावायला द्रोणाद्वगरीिा किा नाहीं! या 
स्वारीला या जाळ्यातं गुरफटलेंि पाद्वहजे! (उर्ि) शाबास! मग तंू हुबेहूब द्वशवाजी होणार तर?  
 
देिू : यातं काय शक? अहो, मरतानंा गुिर्ा मोिून घ्यायलासुद्धा ंमी एका पायावर तयार आहें. जनमकाळीं 
तेवढी गोष्ट हातिी गेली! अगिीं कळत नव्हतें इतक्या लहानपणीं मािंा जन्म िंाला म्हणून फसलें  हो; जरा 
समजूत असती द्वकनाही त्या वळेीं, म्हणजे द्वशवनेरीवरि जन्मास आलों असतों मी! पतं, आता ंआलें  का 
धोरणातं, मीं कशासाठीं शरीर कमावलें  एवढें तें?  
 
हजवाजी : पण कायरें, नुसत्या अंगबळानें तंू कसा होणार ्त्रपती?  
 
देिू : अंगबळानें नाहीं, तर हत्तीर्ोिे लागतात का ्त्रपती व्हायला! जरा अंगींझपिीं भरला गिी कीं िंाला 
द्वशवाजी!  
 
हजवाजी : अगिीं विेा आहेस! बेटा िेहू! नुसत्या ताकिींने नाहींत होत असलीं कामें; त्याला 
श्रीकलमेश्वरािी कृपा असावीलागते!  
 
देिू : हा कलमेश्वर कोण?  
 
हजवाजी : आम्हा ं कलमिान्यािंा कुळस्वामी! आमच्या परसातंल्या बोरूच्या बेटातंला एक िगि आणून  
आमच्या वद्विलानंीं त्याला िेव्हा्यातं पुजला आद्वण त्यािा श्रीकलमेश्वर केला. 
 
देिू : पंत, कसला तुमता कलमेश्वर आद्वण काय वसुलािी त्यािी कृपा! हो म्हटल्या िगिािा िेव होतो का 
कुठें?  
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हजवाजी : का ंहोऊं नव्हे रे त्यानें िेव! अरे, प्रयागजी अनंताला यवताच्या म्हणजे कळकाच्या बेटातं एक 
स्वयंभ ूद्वशवझलग सापंिलें , त्यािा नाहीं का त्यानें यवतेश्वर केला? अरे, अशा कळकट कंकरािा जर शकंर 
होतो, तर मग आमच्या कलमेश्वरावर तरी का ं धोंि यावी? (लेखणी िाखवनू) हा पाद्वहलास आमच्या 
कलमेश्वरािा द्वत्रशूळ? ्त्रपती व्हायला या कलमािें बळ असावें लागतें. नुसत्या अंगमस्तीनें नाहीं भागत!  
 
देिू : हा बोरूिा तासलेला तुकिा म्हणजे तुमच्या कलमेश्वरािा द्वत्रशूळ का? अहो, माझ्या द्वनम्म्या द्वशणेिा 
गिीसुद्धा ंतुमिें हें बोरूिें पेरें करंगळीच्या पेरानें द्वपिून टाकील! 
 
हजवाजी : तसें होण्यापूवी हािािंीं कािें द्वपिून द्वनर्तील वडे्या! अरे, या कलमािें म्हणजे सामान्य महत्त्व 
नाहीं बरें! या कलमाच्या करामतीनें होत्यािें नव्हतें आद्वण नव्हत्यािें होतें करून िाखद्ववता ं येतें! 
जािुगाराच्या नळकाडं्याप्रमाणें या टीिभर कलमामध्यें काय काय इलमा खेंिून भरल्या आहेत, त्यािी तुला 
कल्पना नाहीं! जािुद्वगरी नजरबिंीनें दृद्वष्ट फसते, पण कारकुनी कलमबिंीनें सृद्वष्ट फसते? िीन िुद्वनया 
तुमच्याबद्दल कुरकुर करायला लागली तरी बेद्वफकीर राहता ं येईल; पण कारकुनी कलमािी र्िीभरािी 
कुरकुर जन्मभर भोंवल्यावािंून राहायिी नाहीं! िोस्ताचं्या िगलबाजीनें तुमच्या नावंावर काळे िाग पाद्विले 
तर ते एक वळे धुऊन काढणें सोपें आहे; पण कारकुनाच्या लेखणीनें तुमिें नावं खरितानंा त्याभोंवतीं सहज 
िार झशतोिे उर्िून ठेवले तर ते मात्र कल्पान्तापयंत कायमिे! तलवारबहाद्दरािंा तािंा अंगावर िालून 
येत असला, तर र्ोििौिीच्या िणिणाटानें इशारत द्वमळून तुम्हालंा ििी मारून बसायला तरी अवसर 
द्वमळतो; पण कलमबहाद्दर तुमच्या र्रािारावरून आपले कागिी र्ोिे नािवायला लागला, तर टापािंी 
िाहूल लागूं द्यावयािी नाहीं!  
 
देिू : पतं, खरेंि का इवल्याशा नळकािंींत इतकी ताकि असते?  
 
हजवाजी : आस्ते किम, आस्ते किम! बेटा िेहू, वेड्यावाकंड्या बोलानंीं ही कानावरिी नागीण ्ेिंू 
नकोस! अष्टौप्रहर कानावर बसून कानीं पिेल तें ही नागीण ऐकून रे्ते आद्वण मग प्रसंग सापंितािं शाईच्या 
द्ववषानें तें ओकायला लागते! आद्वण एकिा बहकली कीं बेसुमार! वारा प्यालेलें  वासंरंू आवरता ंयेईल, पण 
शाई प्यालेलें  कलम कद्वळकाळाला आवरायिें नाहीं! शाईिी द्वनशा कारकुनी मनाच्याि काय ती पिनीं 
पिेल! ही शाई म्हणजे साक्षात् कालकूट द्ववषािी कन्या आहे! अन्नािा कोळसा करून द्वशरें बनवायिें आद्वण 
तेजाच्या काळोखीिें काजळ त्यातं द्वमसळायिें, अशी अनस्न्वत शाईिी पैिास्त आहे! आद्वण द्वतखट पात्याच्या 
धारेच्या पोटीं लेखणीिा जन्म! वडे्या मुला, कारकुनाला द्वबथरवणें भल्यािंें काम नाहीं! शाईिा सोमरस 
आद्वण लेखणीिी सद्वमधा करून एखाद्यािी आहुती रे्ण्यासाठीं कारकुनानें एक ओळ खरिली कीं ती 
विेवाक्य! ललाटींिें ब्रह्मद्वलद्वखत ढळेल; पण आमिीं द्वलद्वखतें अढळ!  
 
देिू : पतं, तुम्ही तुमच्या कलमािें एवढें महत्त्व सागंता ं पण िारिौर्ातं काहंीं तसें पटत नाहीं! 
द्वशवाजीराजानंीं तर कधीं कलम हातीं धद्वरल्यावािंूनि एवढा गं्रथ केला!  
 
हजवाजी : काय, काय गं्रथ केला रे त्या द्वशवाजीनें? मी म्हणतो, तसें म्हटलें  तर द्वशवाजीनें असें केलें  आहे 
तरी काय?  
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देिू : द्वत्रखंिद्वत्रभवुन सागेंल राजानंीं काय केलें  तें! एवढी झहिुपिपाच््ाई उठवली आद्वण त्यानंा तुम्ही 
नुसता हंुकार कद्वरतां? पतं, हें िेवार्रीं रुजंू होणें मुष्ट्कील नाहीं!  
 
हजवाजी : आता ंउर्ि माप पिरातं र्ालंू लागलों तर म्हणशील, कीं पतं, आिमाप बोलता ं म्हणून! अरे 
द्वशवाजी म्हणजे मूठ िाबल्या हातीं सािेतीन हात उंिीिा, नाकींिोळीं नीटस, काळगेल्या रंगािा, 
राकंटलेल्या अंगािा, हरहुन्नरी ढंगािा, द्वलद्वहणें पुसणें बेतास बात, गुिघ्यातं अंमळ अधू, असा एक इसम 
होऊन गेला! त्यािी काय बरी मातबबरी सागंतोस एवढी? म्हणे झहिुपिपाच््ाई उठवली! काय रे, मोगलाई 
मोिलीन् मराठेशाही िंाली म्हणून इकििी िुद्वनया द्वतकिे िंाली वाटते? द्वशवाजीच्या राज्यातं झलबोणीला 
आंबे लागले, का शळेीनें आपली पोर वार्ाच्या पेट्याला द्विली, का कणसातूंन माणसें उपजलीं? अरे, केलें  
काय द्वशवाजींनें असें? मोगलाईंत हुकमती केसािंी टोळी िाढीखालीं लोंबत होती ती मराठेशाहींत कवटीवर 
िढली एवढाि लाभ! द्वशवाजी नद्वशबािा म्हणून नावं िंालें  इतकें ि! त्यातूंन तुला खरें सागंू? अरे, खरा 
मोठेपणा अशा आरिाओरिीवर नसतो! द्वशवाजीिी खरी लायकी िारिौर्ानंा पुढें कळणार आहे! त्या 
माणसातं काहंीं जीव नाहीं रे!  
 
देिू : तें काहंीं का असेना, मािंा तुम्हालंा एकि सवाल आहे. तुमच्या कलमाच्या मितीवािंून राजानंीं 
आपल्या नावंािा गं्रथ कसा केला तें सागंा. 
 
हजवाजी : सागंूं तुला िेहू? कलमाच्या मितीवािंून कुठल्याही गं्रथािें पान हलायेंि नाहीं बर्! अरे, द्वशवाजी 
नुसता नावंाला पुढें िंाला; पण खरी करणी त्या रामिासािी आहे! त्यानें आपला िासबोध गं्रथ द्वलद्वहला 
नसता, तर द्वशवबािा एवढा गं्रथ किाकाळीं होताि ना! आद्वण िासबोध गं्रथ कशानें द्वलद्वहला सागं बरंू्? 
द्वशवाजीच्या भवानी तलवारीनें? नाहीं! तुझ्या आििािं करेलीनें? नाहीं! िासबोध द्वलद्वहणा्या लेखणीनें? 
हो, रे्ण्यासारखी गोष्ट काय कीं, नुसत्या भवानी तलवारीच्या नािानें मराठेशाहीला रंग िढला नाहीं; तर 
िासबोध द्वलझहणारें कलम त्या सगळ्या भानगिीच्या मुळाशीं होतें! आता ं तंुि सागं बरंू् भवानीिे हातवारे 
करणारा द्वशवाजी थोर का कलमानें िासबोध रेखाटणारा रामिास थोर?  
 
देिू : समथांिी ऐपति भारी वाटते बुवा!  
 
हजवाजी : बरोबर बोललास! अरे, द्वशवाजी द्वकस द्वििीयाका नाम है! द्वशवबानें जो एवढा गं्रथ केला त्यािीं 
एकूणएक पानें समथांनीं खरिलीं होतीं! अरे, मािंा तर असाि होरा वाहतो कीं, द्वशवाजीच्या नावंातं 
रामिासाइतका काहंीं राम नाहीं! आता ं तुला व्हायिें आहे द्वशवाजी! पण एखाद्या रामिासावािंून तंू कसा 
होणार द्वशवाजी? बेटा िेहू, बच्चा, बोल आता ंतुिंा रामिास कोण तें?  
 
देिू : (द्वजवाजीच्या पायावंर िोकें  ठेवनू) बजरंगबली की, जय जय ररु्वीर समथु — 
 
हजवाजी : समथार्रींिें श्वान, त्यास सवुही िेती मान! बेटा िेहू, अद्वखल तै्रलोक्य तुझ्यासारख्या कुत्त्याला 
मान िेईल!  
 
देिू : पंत, आज मािें िोळे उर्िले! पण पंत, तुम्ही समथांसारखे कसे, तें एकिा नीट पढवा मला. ते 
बाळब्रह्मिारी आद्वण तुम्ही तर असे कुटंुबवत्सल!  
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हजवाजी : अरे, बालपणीं म्हणजे सुमारे सात-आठ वषपेयंत मी सुद्धा ं बाळब्रह्मिारीि होतो. पुढें मात्र 
शजेारीपाजारी — 
 

[कावबेाजपणानें हसतो.] 
 

देिू : पतं, आता ंहसण्यावरी नेऊं नका! मला द्वशवाजी करण्यासाठीं तुम्ही समथु कसे होणार? समथांना तर 
लहानपणींि लग्नािा द्वतटकारा येऊन तें सावधान होऊन पळत सुटले!  

 
हजवाजी : बेटा िेहू, या जगातं ख्याकिे कोणी खोल नजरेनें बर्त नाहीं! ऐन मुहूतावर नारायण कुलकणी 
“सावधान’’ ऐकून सावध िंाला आद्वण संसार सोिून श्रीसमथु रामिास िंाला एवढेंि काय तें लोक 
बर्तात! पण नारायण पळाला का ंयािा कुणी नीट द्वविार करीत नाहीं! त्याला सागंून आलेली मुलगी काय 
िेह्यामोह्यािी, कुळशीलािी होती यािा कुणीं द्वविार केला का आजवर? अरे, बाबत अगिीं साधी आहे! 
समथांच्या गळ्यातं बाधंण्यासाठीं आणलेल्या त्या लग्नाच्या र्ोरपिींत काहंींतरी मोठी गोम होती! 
आंवत्याभवंत्यानंीं नव्यामुलाला खूप द्वििद्ववलें  असेल म्हणून आयत्या वळेीं पोराच्या जातीनें पळ काद्वढला 
आद्वण िुसरें काय? सावधान कसलें  द्वन समथु कसलें? पुढें अशा फद्वकरी बाण्यानें अंगाला राख िोपिून 
नारायणािा रामिास िंाला, िंालें . बाकी खरें म्हणशील तर समथाला तर संसारािी मनापासून आवि 
होती! का ंम्हणून नाहीं द्वविारलेंस? तर त्यानंीं स्पष्ट म्हटलेंि आहे कीं, आधीं प्रपिं नेटका करावा आद्वण मग 
म्हातारपणीं परमाथु पाहावा म्हणून! आद्वण एवढ्यासाठींि अटकळीिा मनुष्ट्य आधीं प्रपंिािा पसारा 
फैलावनू सोितो! द्वशवाजींनें सहा बायका का ंकेल्या? नेटका प्रपिं साधावा म्हणून!  
 
देिू : पतं, नेटका प्रपिं कसा करावा हेंि ठीक पढवा आधीं मला!  
 
हजवाजी : नेटका प्रपंि द्वशकणें फुकािें काम नाहीं बाबा! त्याला रुका पाद्वहजे त्याला रोकि पाद्वहजे! तसा 
द्वशकायला तयार हो. प्रापदं्विकाचं्या उद्धारासाठीं समथांनी जसा िासबोध द्वलद्वहला, तसा तुझ्यासाठीं मी 
‘कलमबोध’ द्वलहून टाकीन! श्रीकमलबोध! िासबोधािीं वीस िसकें  तर कमलबोधािीं हीं वीस पेरें! कबूल?  
 
देिू : मग त्याला पैसा कशाला हवा?  
 
हजवाजी : िाम करी काम? िाम रे्तल्यावािंून केल्या कामािें मोल राहात नाहीं. िाम रे्तल्याद्ववना काम 
करणाराला नेटक्या प्रपंिािी खूण कळली असें कोण म्हणेल? कलमबोध उपिेशायला तो कसला 
अद्वधकारी पुरुष? कारकुनी गािीिा कोपरा म्हणजे बारमहा द्वपकणारें पैशािें शते! द्वतथें पैसा पेरावा, कामािें 
पीक घ्यावें!  
 
देिू : पण मािंें काम करण्यासाठींसुद्धा ंपैसा खाणार?  
 
हजवाजी : द्वशवाजीजवळून समथांनीं सा्या राज्याच्या सनिा काढून रे्तल्या आद्वण त्याला भगवीं वस्त्रें धारण 
करायला लावलीं! तंू कोण? नाणीं मोजलीं नाहींस तर तंू कोण? अरे, वद्विलानंीं सरकारी कामातं पैसे 
नापत्ता केल्यािें पद्वहल्यानें जेव्हा ंलक्षातं आलें  — त्या वळेीं म्हणजे नुसता आठ वषांिा द्विमखिा होतों — 
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देिू : विील पण पैसे खात होते का?  
 
हजवाजी : आम्हा ंकलमिान्यातं हा वद्विलोपार्मजत गुण आहे! आमच्या र्राण्यातंले पुरुषन् पुरुष एकािढी 
एक द्वपढीजाि धोरणािे होऊन गेले! राम जसा एकबाणी — तसे आम्ही एकटाकंी, म्हणजे द्वलद्वहतानंा टाकं 
एकजात! राम एकविनी — तर आम्ही एकिाकी, सारे एका िकारीनें रस्ता काढणारे! द्वतकिे राम 
एकपत्नी तर आम्ही एकराखी! द्वकमानपक्ष एकेकाला एकेक राख ही असायिीि! 
 
देिू : राख म्हणजे?  
 
हजवाजी : राख म्हणजे बायको नसलेली बायको — नाकापेक्षा ंजि मोतीं! बेटा िेहू, तंू अजाण बच्चा आहेस! 
कलमिाने म्हटला कीं तो एकटाकंी, एकिाकी आद्वण एकराखी ठरलेला! बरें, पुढें वद्विलािंी ही खािाि 
खुबी पद्वहल्यानें ध्यानातं आल्याबरोबर त्यानंा धाक र्ातला, द्वतच्याबद्दल भरिरबारातं होळीपुनव 
गाजवायिा! त्यासरशीं वद्विलानंीं मार्थयातं राख र्ालून र्रींि फाल्गुन उरकून रे्तला! अखेर, 
त्याचं्याकिून िुप्पट रकमेिा रोखा द्वलहून रे्तला तेव्हा ंर्रातंली अब्र ूर्रातं ठेद्ववली! वद्विलाशंीं हें वागणें; 
मग तुिंें काय उरलें? अरे, कारकुनी कसबाला पे्रताच्या टाळूवरिें लोणी खाणारें िोकें  लागतें! थोरल्या 
राणीसाहेब — सईबाईसाहेब जेव्हा ंमेल्या — आपलें  वारल्या, तेव्हा ंतर या द्वजवाजीिी तारीफि करायला 
हवी होती. खाजगी खात्यातूंन सवा खंिी ििंनािा हुकूम िंाला; पण सवा शरे ििंनाच्या उटीनें सवा खंिी 
बाभळीिें िैत्री हळिीकंुकू आटोपलें  आद्वण पंधरा मोहोरािंी बित केली! गिावर धूम बोलवा, की सवा खंिी 
ििंनानें मातोश्रींना मुस्क्त द्विली म्हणून; पण खरीं गोष्ट एक िेवाला ठाऊक, त्या जळत्या द्वजवाला ठाऊक, 
कीं एक या द्वजवाला ठाऊक!  
 
देिू : पतं, भलतेंि काय सागंता? इतक्या हलक्या मनानें तुम्हीं पधंरा मोहरािंी द्वमळकत केली असें 
कुणालासुद्धा ंखरें वाटायिें नाहीं!  
 
हजवाजी : नाहीं वाटायिें; साध्याभोळ्यानंा नाही खरें वाटायिें! “तुका म्हणे येथे पाद्वहजे जातीिे!’’ जातीच्या 
इरसालानंा मािंें म्हणणें बेिूक पटेल.  
 
देिू : मग हें सारें खरें म्हणतां?  
 
हजवाजी : खरें म्हणजे? अरे, मग नेटका प्रपिं कशाला म्हटलें  आहे? अमक्या कामातं पैसे खायिे व 
तमक्यातं खायिे नाहींत, असा पसं्क्तप्रपिं मुळीं प्रपंिातं िालति नाहीं! प्रपंिातं म्हणजे सुतळीच्या 
तोड्यापासून जपावें लागतें! आता ंसागंूं तुला आणखीं? विील वारले तेव्हा ं त्यािंी तयारी िालली होती 
आद्वण आमच्या मातोश्रींनीं मंगळसूत्र तोिून टाद्वकलें  — आमिी बाळबुद्धीि; पण िूरदृष्टीिी पोंि केवढी — 
मंगळसूत्रातंला टीिभरि िोरा, पण बाबिीसाठीं काढून ठेवला? अरे, िाव्याउजव्या हातानंीं इंद्रजाळ 
करीत नाहीं त्यानें लेखणी टाकून नागंर धरावा आद्वण आपल्या मानेवरि जोखि ठेवावें.  
 
देिू : पण पतं, इंद्रजाळाच्या अशा नजरबिंींत खोिा पिून वेळेवर पायबिंी व्हायिी नाहीं का?  
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हजवाजी : पायबिंी होईल कशी? या गोष्टीिी कुठें वाच्यता करायिी नसते! कारकुनाच्या लेखणीप्रमाणें, 
शेंिा कापून द्वजभेिाही टाकं तोिावा लागतो! तुला म्हणून या अंतयामींच्या खुणा सादं्वगतल्या! द्वजभेिे कलम 
करायिें आद्वण कलमािें िस्तुर कुठें गुंतवायिा नाहीं! जमा रकमेिी पोंि म्हणून हातिा लेख कुणाला िेणें 
नाहीं. कालपरवािंी गंमति ऐक; सालमजकूरिी पट्टी भरण्यासाठीं एक कूळ आलें  होतें! भरणा जमा 
िंाल्यावर कुळानें पावतीिा हट्ट रे्तला. तेव्हा ंहिीं पट्टीिी पावती म्हणून त्याला जें द्विठोरें खरिून द्विलें  तें 
पेस्तरपट्टी थकल्याबद्दल द्ववत्तद्ववषय जप्तीिें ताकीिपत्र! आद्वण िस्तुर ठोकला सरकारकुनािंा! कुत्ता जाने, 
िमिा जाने! 
 
देिू : सरकारकुनािें अक्षर तुम्हालंा कसें हो काढता ंआलें?  
 
हजवाजी : काशीिी गंगा राजापुरी कशी रे उपटते? अरे, िेवास करणें न् िुसरें काय!  
 
देिू : बरें पतं, सगळ्याचं्या जवळून पैसे खाता ंखरें; पण हाताखालच्या माणसाजवळ हातिलाखी करणें 
धोक्यािें नाहीं का?  
 
हजवाजी : अरे, माझ्या हाताखालच्या माणसािी तर गोष्टि सोि. नंिीच्या झशगानंीं शकंरािें अंग खरिटत 
नाहीं; पण मी ज्याच्या हाताखालिा कारकून आहें त्यालासुद्धा ं हात िाखवीन. तुझ्या िेखति कलुशा 
कबजाला कबजातं रे्ऊन िाखद्ववतों बर्! मग तर म्हणशीलना, का ंआहे! 
 
देिू : पतं, ते पाहा कबजीबाबाि येताहेत. 
 
हजवाजी : (स्वगत) अरे बापरे, ही परिेशी पीिा आमच्या र्राकिे का ंवळली? िैवाच्या कळसाला जाऊन 
द्वभिला तरी उंबरठे द्विंजवायिी खोि जात नाहीं! (प्रकट) िेहू, जरा हुशारीनें राहा! यावें; यावें; आज — 
(कबजी येतो.) धन्यानंीं गद्वरबाच्या र्रीं पायधूळ िंािली! र्र पावन िंालें ! विेाद्वळशीनें मुक्काम गाठंला! 
अभाग्याच्या र्रीं बाबा कामधेनु आली! (स्वगत) लागला नंिीबलै िुंलायला!  
 
कबजी : द्वजवबा, तुमच्या र्रीं यायला आम्हालंा कसला संकोि आहे? आम्ही तुम्हालंा नक्कर भाऊपणानें 
लेखतों! जरा द्वनकिीिें काम द्वनर्ालें  म्हणून तातंिीनें तुमच्याकिे स्वतािं आलों िंालें . अहो, द्वजवाजी 
म्हणजे या कलुशािा उजवा हात!  
 
हजवाजी : (स्वगत) कलुशािाि काय, पण ज्याला म्हणून द्वलद्वहता ं येतें त्या हरएकािाि उजवा हात! 
(प्रकट) पायाचं्या िाकराला असें हाताशंीं धरणें हा धन्यािंा मोठेपणा आहे! (एकीकिे िेहूस) बेटा िेहू, 
आज या कारकुनाच्या र्रीं कोण आलें  आहे? काय बोलतें आहे? कसें बोलतें आहे?  
 
देिू : (द्वजवाजीस एकीकिे) बजरंगबलीकी जय! 
 
हजवाजी : (िेहूस एकीकिे)कलमेश्वरीकी जय! स्विेश े पूज्यते राजा द्वविान् सवुत्र पूज्यते! (उर्ि) 
धन्यानंा र्र कसें सापंिलें  पण?  
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कबजी : का ंबरें? र्र माहीत होतें! आम्ही अव्वल अत्तरें द्ववकण्याकद्वरता ंगिावर फेरी र्ालतानंा तुमच्या 
र्रीं नव्हतो का आलों? आमच्या पेटींतली अत्तरािी एक कुपी खरेिीवािंून खपली ती याि र्रातं!  
 
हजवाजी : त्या कुपींतलें  अत्तर उिून गेलें ; पण धन्याचं्या िोक्यातूंन ती गोष्ट अजून उिून गेली नाहीं! काय 
तारीफ आहे! बरें, कामािें राहतें आहे तसेंि!  
 
कबजी : काम जरा नाजूक आहे; आपलेपणानें करायिें आहे. राजश्रींनीं आज झसधुिुगावर िौलतराव 
द्वशरक्याच्या तुळशीला आणली आहे!  
 
हजवाजी : आलें  ल्यातं! तेव्हा ंती खाजगी खात्याकिे जमेस र्ालायिी, द्वतिी तैनात तरकीब राखायिी. 
खलास! हेंि ना काम?  
 
देिू : (द्वजवाजीस) तुळशींबाईंना आणलें  कसें हो पंत?  
 
हजवाजी : (िेहूस एकीकिे) बेटा िेहू, ती सरकारी सफाई आहे; हा िरबारीं िरविा आहे; हें रंगेल 
राजकारण आहे! कलमबोधातं तुझ्यासाठीं या खुबीिा खुलासा करीनि मी. 
 
कबजी : (काहंी कागि िेऊन) आद्वण द्वजवबा, हे त्या प्रकरणीं सरकारी द्वशक्क्यािे कागि! पतं, या 
गोष्टीकिे नीट ध्यान पोंिवा. येसूबाईसाहेबािंी आपल्यावर ठीक किर नाहीं; तेव्हा गोषातं अशी िुफळीिी 
गिबि उिाली तर एका फळीच्या आधारावर या तुफानातूंन आपल्याला सलामत तरून जाता ं येईल. 
िरबारातं अजून आपल्याद्ववरुद्ध थोिी आग धुमसते आहे. तो साबाजी द्वशरके, द्वहरोजी फरजंि, हीं माणसें 
आपल्या ब्यावर नाहींत! तो बेवकूब रायाजीसुद्धा ं जरा बाकूंनि असतो. त्याच्या पे्रमाच्या विेाबद्दल 
राजश्रींकिे एकिा बोलणें काढून त्याला कामावरून काढण्यािा मािंा मनसुबा आहे. सेनासागराच्या 
जागेसाठीं िागंलासा मनुष्ट्य हेरून ठेवा! हो, वळेेवर अििण नसावी!  
 
हजवाजी : ठीक आहे; ऐसा खासा जवान आणून िेतों, कीं ज्यािें नावं तें! 
 
कबजी : बरें तर, मी जातों आता.ं राज्यािा बंिोबस्त नीट ठेवा!  
 

[कबजी जातो.] 
 
हजवाजी : ठीक आहे! बेटा िेहू, हो पुढें आता.ं आज मराठ्यािंा सेनासागर, रायगििा सेनापद्वत कोण 
आहे? तंू आहेस? नाहीं! सुभेिार तानाजी मालुस्यािंा रायाजी आहे? आहे. उद्या मराठ्यािंा सेनासागर 
कोण? रायाजी? नाहीं! तंू आहेस? हो! कोणािें नावं उद्या ंपुढें करणार मी? बोल, बेटा िेहू, बोल!  
 
देिू : बोल बजरंगबलीकी जय!  
 

[करेल भराभर द्वफरद्ववतो.] 
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हजवाजी : एका द्विवसातं उनाि पो्यािा सेनासागर कसा होतो हें श्रीकलमेश्वराच्या कृपेनें तंू पाद्वहलेंस! 
आता ं उद्यािंी बात उद्या!ं िेहूिा रायाजी, रायाजीिा द्वशवाजी! िेहू, हें कलम काय करीत नाहीं? 
पद्वहलवानी करून काय होणार? तुम्हीं पद्वहलवानानंीं रोजीं हजार बठैका मारण्यािा सराव केला, तरी 
कारकुनापुढें तुम्हालंा उठून उभें राहणें भाग आहे! तुमिे कान नापत्ता िंाले असले तरी कारकून त्यानंा 
उपटून द्वठकाणावर आणल्याखेरीज सोिायिा नाहीं. तुमिें गिुन रंुिावलें  तर कारकुनाला तुमच्या 
मानगुटीस बसणें सोईिें पितें. तुमिी शेंिी अगिीं द्वशवराईएवढी करा, कीं द्वतिें हवें तर िुस्याच्या 
िोक्यावर कलम लावा, ती नेहमीं कारकुनाच्याि हातीं राहणार! 
 
देिू : पंत, तुमच्या कलमािी करामत पाहून आमिा नक्षा उतरला! पतं, मी तुम्हालंा सवुस्वीं शरण आहें! 
मला तुमिा गुरूपिेश करा!  
 
हजवाजी : त्या सलकड्याचं्या सनिा काढून माझ्या िंोळींत टाक! गुरुकृपा फुकािी नाहीं!  
 
देिू : (सलकिीं द्वजवाजीस िेतो.) सद गुरूच्या िरणीं अपुण असो! 
 
हजवाजी : िरणीं नाहीं – हातीं! बेटा िेहू, भाषा हमेष वतेशुद्ध असावी! आज तुला आमच्या धमािी िीक्षा 
िेतों! आजपासून माझ्या संध्येंिी तंू व्यवस्था ठेवीत जा!  
 
देिू : ब ? एवढेंि काम? संध्येसाठीं पळीपिंपात्री आणून ठेवायिी?  
 
हजवाजी : धीरे, धीरे, जरा धीरे! बेटा िेहू, मी शक्तीिा उपासक आहें! मािंी संध्या साधीसुधी नाहीं! आम्ही 
िारूच्या पाण्यानें आिमन करतों आद्वण स्मरणीिे मणी ओढण्याऐवजीं गोमुखींत — कान कर इकिे! अरेरे, 
तुला िागंलेसे कानसुद्धा ंनाहींत; तुझ्याशीं कानगोष्ट करायिी तरी कशी? — गोमुखींत सागोतीिे कबाब 
ठेवायिे असतात! ही उपासना कोणाला सादं्वगतलीस तर तुझ्या मुलतान मातीसकट तुझ्या अंगािी 
राखरागंोळी करीन! सेवलेा उतरलास तर द्वशवाजी होतोि आहेस! बोल, आहे कबलू?  
 
देिू : मी आता ंसवुस्वीं आपला द्वशष्ट्या आहें! पतं, मािंें आणखी एक काम मात्र आहे! 
 
हजवाजी : आम्ही ओळखतों; अगिीं मनातंलें  ओळखतों; िािंणी नावंाच्या पोरीसंबधंानें बोलणार आहेस ना 
तंू?  
 
देिू : सत्य आहे! पतं हें कसें तािलें  तुम्हीं?  
 
हजवाजी : तें राहंू िे! ही कलमेश्वरािी कृपा आहे! िािंणीच्याबद्दल मी तुझ्यासाठीं खटपट करीन. बरें, िल 
आता.ं संध्येबद्दल नीट व्यवस्था ठेवणार ना तंू? तसेंि उद्या ंरायाजीच्या जागीं उभा राहणार ना तंू?  
 
देिू : बजरंगबलीकी जय!  
 

[िोरे् जातात, पििा पितो.] 



 

अनुक्रम 

प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ : साबाजी द्वशरक्यािें र्र. पात्रें : ज्ञानेश्वरी वािीत असलेला साबाजी; हुक्का तयार करीत 
असलेला द्वहरोजी फरजंि.] 
 
साबाजी : (एकेक अक्षर लावनू.) “मािंा मराठाद्वि बोल द्वनकें  । परी अमृतातेंद्वह पैजा झजके । एसीं एकेक 
अक्षरें रद्वसकें  । मेळवीन.’’ वाहवा! अमृतातेंद्वह पैजा झजके, ऐसीं अक्षरें मेळवीन! काय एकेकािा हातगुण 
असतो. ज्ञानोबारायानंीं भलतीशी पैजहोि र्ातली आद्वण अक्षरान् अक्षराशंीं खरेपणािी द्वमळणी केली. 
द्वहरोजी, ऐक हें : “मािंा मराठाद्वि ॰’’  
 
हिरोजी : साबाजी, असलें  एकेक अक्षर मेळवायला त्यानंा वळे लागला नसेल द्वततका तुला तें लावायला 
वळे लागतो आहे. ज्ञानोबारायानंा रेड्याकिून वेि विवायला इतका सायास खद्वित पिला नसेल. 
 
साबाजी : द्वहरोजी, भाग्यवंताच्या र्रच्या गोष्टी, तुम्ही आम्ही बोलायच्या आता!ं आळंिीच्या द्ववधात्यानें 
शेंद्रीच्या रानमाळातंल्या मराठी िगिानंीं िेवपूजा रद्विली; द्वशवनेरीच्या द्वशवशकंरानें मावळच्या माकिानंा 
अमृताला लाथािणारें िेवरूप द्विलें ! अमृताशीं आळी करणारी एकािी वाणी, तर अमृताला औषध िारणारी 
िुस्यािी करणी! ज्ञानोबािी मराठी वाणी, द्वशवबािी मराठी करणी — झिगत उजळून िोर्ानंी ऐन मराठी 
हाकेंनें भमंूिळ गाजद्ववलें . मराठी मोहनीनें जीवकोटीला भारून टाकलें . आज आठ वषें िंालीं; अजून 
राजाचं्या नावंािी द्वनशा उतरत नाहीं!  
 
हिरोजी : बरें, पुराद्वणकबुवा! आता ंगुिगुिीिी गोि गंमत घ्या कीं जरा. हं, ही रे्. 
 
साबाजी : जरा थाबं. सोवळ्यानें गुिगुिी ओढणें पाप आहे. 
 

(अपूणु) 
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अंक हतसरा 
 
प्रवेश पद्वहला 
 

[तुळशीच्या पद्वहल्या रुकारािें स्वताशंीं स्मरण करीत असतानंा.] 
 
संभाजी :  
 

[िाल—जद्वर नाझह कमल तें करीं ॰] 
 

तो एकि प्यारा बोल । मनीं या खोल । जाउनी बसला ।  
हृियावर कायम ठसला ॥ १ 

लाखािें ज्यािें मोल । असा तो बोल । बोलत्या काळा ।  
शोभलीस राजसबाळ ॥ २ 

तो िावा िोळा–अहा । पुन्हा हा पहा । िंाकंला अरधा ।  
कद्वर द्वजवास मोहनबाधा ॥ ३ 

झभवईिी द्वतरपी त्हा । मुरिुनी जरा । त्यावरी ढळली ।  
टोंकाशीं काहंीं िळली ॥ ४ 

हसतानंा थोिें कुठें । गाल तो उठे । आद्वण त्या भारें ।  
द्वनपजली मजा परभारे॥ ५ 

त्या रेर्ा द्विमण्या भल्या । तोंि उमटल्या । तीन कीं िोन 
िोळ्यािा साधुद्वन कोन ॥ ६ 

तों भरून आला ऊर । रंगरसपूर । िालला श्वासें ।  
ओंठावर अिलें  हासें ॥ ७ 

भयभीत नवा आंनि; । पिर बेबिं । कंप कद्वटबधंा ।  
द्वजव िंाला अरधा अरधा ॥ ८ 

नवतीिी राजस लाज । गुलाबी साज । -और तो काहंी ।  
गालावंर िढवी िोहीं ॥ ९ 

थरथरत्या ओंठावरी । प्रीत बावरी । बोल तो टाकी ।  
नजरेिा पििा िंाकंी ॥ १॰ 

तो एकि प्यारा बोल । द्वजवािें मोल । रे्उनी द्वफरुनी ॥ 
एकिा ऐकवा कानीं ॥ ११ 

 
अंक हतसरा समाप्त 
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अंक पांचवा  
 
प्रवेश पहिला. 
 

[सोन्याच्या साखंळ्या हातातं रे्ऊन उभी असलेली येसूबाई व लोखंिािी बेिी हातातं रे्ऊन उभी 
असलेली तुळशी. िोर्ी एकमेकींकिे पाहात आहेत. आसपास नोकर वगैरे.]  
 

[पिद्यातं] 
 

“मो्यानंीं मात केली । राजाला द्वगरफिार केलें ! 
“मो्यानंीं शथु केली । संभाजीला कैि केलें !’’ 
 

येसूबाई सोन्याच्या साखंळ्या व तुळशी बेिी एकमेंकीकिे टाकून िेतात.] 
 
येसूबाई : ऐकायिें नव्हतें तें ऐद्वकलें ! 
 
तुळशी : ऐकायिें होतें तें ऐद्वकले! (पिरिा िगि काद्वढते.) ियासागर िौलतराव, तुमच्या अधांगीनें आपली 
प्रद्वतज्ञा पूण ु केली! केवळ कबजीसारख्याचं्या मसलतीनें आद्वण मो्यासंारख्याचं्या मितीनें सुतािा साप 
आद्वण सुईिा सूळ करून, या तुळशीनें केला करार पुरा केला! त्या द्विवशीं तुमच्या बापानें तुमच्या िेहािी 
िैना केली तेव्हां, तुमच्या द्वजत्या रक्तानें रंगलेला हा िगि, तुमच्या जात्या द्वजवाच्या साक्षीनें, या तुमच्या 
धमुपत्नीनें, तुमच्या द्वक्रयाकमासाठीं जीवखिा म्हणून उिलून रे्तला. ियासागर? तुळशीभोंवतीं द्वर्रट्या 
र्ालणा्या आपल्या द्वजवािा कान करून ऐका! त्या वळेिे मािें बोल आज पुन्हा आठवा. या िगिाला 
उरापोटाशीं धरून, याच्या संगतीनें ्ातीिा िगि करीन; तुमच्या पे्रताच्या काळ्या भेसूरपणाच्या शपथेनें 
द्वजवािा वतेळा करीन; िख्खनी िुद्वनयेिें िारूकाम बनवनू त्याच्या आतषबाजीनें तुमच्या सरणािा भिास्ग्न 
िेतवीन; भोसलेशाहीच्या मानक्यानंा या होळीिे होळकर करीन; मराठेशाहीिी माती करून द्वतनें तुमच्या 
द्वजवाला मूठमाती िेईन; संभाजीच्या बायकोला—मराठ्याचं्या महाराणीला गाय करून, तुमच्या नावंानें 
मोगलाचं्या हातावंर द्वतिें गोप्रिान सोिीन! बोला, िौलतराव, द्विल्या कोलातंला बोलन् बोल खरा केला 
ना? कोण आहे द्वतकिे? धरा या राणीला आद्वण सव्वाशरे सोन्याच्या साखळ्याचं्या जागीं तो सव्वा मणािा 
लोखंिी लंगर द्वतच्या पायातं अिकवा. 
 

[िोरे्द्वतरे् नोकर पुढें येतात; एकिम िुस्या बाजूनें द्वहरोजी व शाहूमहाराज येतात.] 
 
हिरोजी : हा,ं खबरिार; पुढें पाऊल टाकाल तर पावलापावलासाठीं प्राण गहाण ठेवावा लागेल! 
मासाहेबाचं्या अंगाला हात लागला तर त्या हातािें कलम करून टाकीन; मासाहेबाकंिे वाकंड्या नजरेनें 
पाद्वहलें  तर तापल्या सळईनें िोळे काढून खेळायला िेईन! 
 

[नोकर थबकतात.] 
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तुळशी : काय मिािी जात आहे पाहा! अरे, िागंले पुरुषासारखे पुरुष होऊन या एका थेरड्याच्या 
तोंिाकिे पाहून हाय खाता?ं त्या वळेीं मािंा र्ात केलास; आज बाजी बिलली आहे! आज तुझ्यासारख्या 
हलक्या हुज्यािी ही पोरगी राजावािंून राणी िंाली आहे आद्वण ही तुिंी राणी मो्यािंी बटीक िंाली आहे! 
आता ंमान वर करून असा पाहंू लागलास तर तुझ्या पाढं्या केसािंाि द्वतला गळफासं बसेल! 
 
शािू : (तलवार अधीं उपसून) मासाहेब, द्वतच्या बेफाम द्वजभेिे या तलवारीनें तुकिे तुकिे करून — 
 
येसूबाई : (त्याला थाबंवनू)भलतेंि! वाटेल त्या बोलभािं बायकोच्या द्वजभेबरोबर तुमच्या तलवारीला 
नािवायिी आहे का? धाकटे महाराज, थोरल्या आबासाहेबाचं्या श्रीभवानी तलवारीच्या नमुन्यािी ही 
बाळभवानी मुहूतावर स्वता ंखाशानंीं तुमच्या कमरेला बादं्वधली ती एवढ्यासाठीं वाटतें? द्वहनें मराठेशाहीिी 
एक्त्री इभ्रत राखायिी आहे; बायकाचं्या द्वजभेसारखें वळवळायिें नाहीं. बायकाचं्या बिबिण्यानें 
उद्याचं्या ्त्रपतीिें मन ढळत नाहीं! 
 
तुळशी : येसूबाई, बायकाचं्या बिबिण्यानें पिलेला फासंाही िळत नाहीं! तुझ्या िढेल मोठेपणाला 
पायमाल करायला आता ंद्वकतीसा वेळ लागणार? (नोकरास) अरे, आणा त्या साखंळ्या इकिे! पुन्हा त्या 
म्हाता्याकिे पाहता? मो्यानंीं ही नामिािी पैिास कोठून जमा केली? ही पाहा ियासागर िौलतरावािी 
मिानी द्ववधवा मराठेशाहींिें हें अहेव लेणें आपल्या पायानंीं तुिवनू टाकीत आहे. 
 

[साखंळ्या पायातं र्ालंू लागते.] 
 
हिरोजी : तुळशी, कारटे, काय केलेंस हें? झपिीला पाय लागला तर पायबिंीि होईल अशी साधी सजा 
एकट्या राजानंाि फमाद्ववली होती; पण िुस्या िेहाला मात्र या आई भवानीच्या भिंाराला असा पाय 
लागला तर जीवा द्वनशीं जायबिंी व्हावें लागेल. या फरजंिाच्या र्राण्यातं, रक्तामासंाच्या द्वजभेनें जें बोलावें 
तें पोलािी द्वजभेनें करावें असा कुळािार आहे. [कमरेिी तलवार काद्वढतो.] (स्वगत) तुळशी, कमरेिी 
द्वमठी सोि! राजानंीं भवानी आईच्या साक्षीनें श्रीभवानी तलवार उिलली, त्याि मुहूतावर साबाजीनें 
द्वबजली आद्वण द्वहरोजीनें ही तुळशी उिलली. बेइमान िौलतरावाच्या गळ्यातं पितानंा साबाजीिी द्वबजली 
इमानाला जागली! बेटा तुळशी, आजवर तुला किेवर खेळद्ववली, आज इमानाला जागी हो! तुिंी नावंरस 
सागंून तुझ्या नावंाला बट्टा लावणा्या फरजंिाचं्या या कमअस्सल अवलािीला, केवड्याच्या बनातंल्या या 
संुिर नाद्वगणीला, एका–र्ाय उभी द्विरून टाक! (उर्ि) मासाहेब, ती पाहा, द्विवसाढवळ्या केवढी 
िािंणी तुटून पिली!  
 

[तुळशीच्या द्ववरुद्ध द्विशकेिे बोट िाखद्ववतो. येसूबाई वगैरे द्वतकिे पाहतात. द्वहरोजी तुळशीला 
वारकरतो. ती पिते.] 
 
येसूबाई : कुठें पिली िािंणी?  
 
हिरोजी : [तुळशीकिे बोट िाखवनू] ही पाहा!  
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तुळशी : करायिें तें केल्यावर मरण आलें  तरी बेहत्तर आहे! द्वहरोजी, पोटच्या पोरीवर र्ाव र्ालतानंा तुझ्या 
िोळ्याला पाणी आलें  नाहीं! द्वजव्हारीं र्ाव जाऊन बसला तरी तुळशी रिणार नाहीं! ियासागर िौलतराव, 
लग्नानें तुमच्या नावंाशीं जखिलेली तुळशी तुमच्या ऋणातूंन मोकळी िंाली [िगिावर बागंड्या फोिून] 
िुबळ्या िौलतीच्या नावंानें भरलेला वज्रिुिा त्याच्याि जीवखड्यावर फोिून टाकून साता जन्माचं्या 
संसाराच्या साखळिंिातूंन ही तुळशी आज सुटून जात आहे! िेवा, पुढल्या जन्मीं मला मराठेशाहीच्या 
जवानमिािी—रायगिच्या रणमिािी—माझ्या ्त्रपद्वत संभाजीमहाराजािंी शृगंारिासी कर! ्त्रपद्वत 
संभाजीमहाराज, या जन्मीं, आपल्याला पाद्वहलें , आता ंपुढल्या जन्मीं, शृगंारिेवा, — तुळशींच्या परमेश्वरा, 
मला पिरातं घ्या! कुणीतरी ्त्रपतींना मािंा शवेटिा द्वनरोप सागंा कीं, तुळशीनें मरतानंा िेवािें नावं रे्तलें  
नाहीं; पण द्वतिा मरता बोल “्त्रपद्वत संभाजीमहाराज’’ —  
 

[मरते.] 
 
येसूबाई : द्वहरोजी, काय केलेंत हें!  
 
हिरोजी : मासाहेब, हे ऋणानुबधंािे लागेबाधें आहेत! साबाजीच्या पोटीं िौलती आला; त्यानंतर एका 
वषाच्या आंत ही माझ्या पोटीं आली. साबाजीच्या हातून िौलती मला; त्या एकाि वषाच्या मुितींत ही 
माझ्या हातून मेली. या तुळशीला आजवर परक्या रक्तानें पोसली, द्वतच्या अंगातं मािंें जाद्वतवतं रक्त खेळत 
होतें; आज या तुळशीिी मािंें रक्त द्वपण्यािी हौस फेिून टाद्वकली.  
 

[पिद्यातं – कोणत्या हरामखोरानें तुळशीच्या अंगाला हात लावला? ] 
 
हिरोजी : मासाहेब, जरा आिबाजूला व्हा! िेवळातंल्या िेवाला िगलबाजीनें द्ववटाळणारा हाि तो 
हरामजािा मोरे!  
 

[मोरे प्रवशे करतो.] 
 
मोरे : कोणीं तुळशीच्या अंगावर वार केला? तुळशीच्या रक्ताच्या थेंबागद्वणक त्या गुन्हेगार िेहािे तुकिे 
केल्याखेरीज मो्यािंी तलवार द्ववसावंणार नाहीं. कोणीं केला खून हा! [नोकर द्वहरोजीकिे बोट 
िाखद्ववतात.] द्वहरोजीनें? म्हातारिळाच्या नािातं तुझ्या तलवारीिी तहान बेसुमार वाढल्यासारखी द्विसते. 
कोणािें रक्त तुझ्या तलवारीला लागलें  आहे हें?  
 
हिरोजी : हें मािंें रक्त आहे—द्वहरोजी फरजंिािें इमानी रक्त आहे हें!  
 
मोरे : थेरड्या, मग तुळशी कशी मेली?  
 
हिरोजी : िेवास कळे! मािंें जातीिें रक्त तेवढें मीं काढून रे्तलें ! द्वतच्या बाकीच्या बेइमान रक्तामध्यें 
द्वजतेपणािा द्वजव्हाळा नव्हता. नुसत्या मुिाि मासंानें माणूस जगत नाहीं! 
 
मोरे : हा पाहा, तुझ्या द्वजवतं मासंाला मातींत द्वमसळून तुिंा बोल खोटा करून टाकतो!  
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(तलवार उपसून धावतो) 
 
येसूबाई : हा,ं ्ोटे ्त्रपतीमहाराज, आता ं खुशाल आपली तलवार उपसा आद्वण आपल्या इमानी 
नोकराच्या धावण्या धावा! तुमच्या प्राणािंी रया िंाली तरी हरकत नाहीं; पण द्वहरोजींच्या थकलेल्या 
केसानंा धक्का लागूं िेऊं नका!  
 

[शाहूमहाराज द्वहरोजी व मोरे याचं्यामध्यें येतात.] 
 
हिरोजी : मासाहेब, काय हा अद्वविार! धाकट्या राजानंा मागें घ्या!  
 
शािू : पुढें पाऊल टाद्वकलें  तें मागें रे्ण्यासाठीं नाहीं. वीरािंें तुटलेलें  मस्तक मागें पितें, पाऊल कधीं पित 
नाहीं! भोसल्याचं्या तीन द्वपढ्या तुम्हीं हातावंर वाढद्ववल्या; तुमच्या सेविेी कसोटी आणखी द्वकती 
पाहावयािी? िला, मागें सरा; मी तुमिें संरक्षण करणार! मासाहेब, पाहा बरें द्वहरुबाबा कसे ऐकत नाहींत 
ते! द्वहरोजी, तुिंा राजा तुला मागें होण्यािा हुकूम करीत आहे! मराठेशाहीला हें द्विसलेंि पाद्वहजे कीं, 
आपल्या इमानी नोकरावंरिा तलवारीिा ताप िुकद्ववण्यासाठीं ्त्रपद्वत आपल्या अंगािें ्त्र करीत 
असतात!  
 
हिरोजी : (मो्यानंा उदे्दशून) जावळीच्या रानातंल्या जातीच्या िगिा, या बोलानंीं द्ववरर्ळून तुिंें पाणीरें 
कसें होत नाहीं? (शाहूमहाराजानंा उिलून त्यािंा मुका रे्तो.) आई, आई, आई, राजे, ही पोपटपिंी कुणीं 
बरें पढद्ववली आमच्या रायगिच्या द्विमण्या रारू्ला! [शाहूमहाराजास खालीं ठेवतो] िेवा, माझ्या 
बाळराजानंा अठ्ठावीस युगािंें अायुिाव िे! मासाहेब, आमच्या द्वजवाच्या मीठ मोह्या ओंवाळून यािंीं दृष्ट 
काढा! आनंिाच्या आंसवानंीं िोळे भरून आले नसते तर मािंीि यानंा नजर लागली असती! भोंसल्यािंें 
वशंातंला हा कुळिीपक पिराखालीं िंाकूंन घ्या आद्वण जरा बाजूला व्हा!  
 
येसूबाई : फरजंि, तुमच्यावर अशी काळािी कट्यार लटकत असतांना तुमच्या राजानें आपल्या अंगािी 
ढाल करायला नको का? तुम्हालंा असें टाकून आम्हीं कुठें तोंि ििवावें?  
 
हिरोजी : (एकिम रागानें) मुली, मोठेपणाला प्रसंगीं तरी काहंीं सीमा हवी ना? तंुझ्या सास्यानें मािंा बोल 
खालीं पिंू द्विला नसता, आद्वण तंू गुिघ्याएवढी पोर मला म्हाता्याला गोष्टी सागंतेस! रायगिच्या 
राउळातंला हा नंिािीप आम्हालंा आमच्या द्वजवाचं्या ज्योतींनीं पाजळता ठेद्ववलाि पाद्वहजे! हा जीव 
सलामत असला तर उद्या ंमुिद्यािंीं माणसें करता ंयेतील. िल, रे्ऊन जा याला द्वतकिे? मुली, बोलंू नये 
तें बोलावयास लावतेस? म्हातारपणीं मािंें मोल केलेंस? प्रसंग काय आद्वण तुिंें बोलणें काय? पोरीच्या 
जातीला असा हट्ट शोभत नाहीं. िल एकिम पुढें!  
 

[येसूबाई शाहूमहाराजासंह जाऊं लागतात.] 
 
हिरोजी : (गझहवरून) मासाहेब, जरा थाबंा! अखेरवेळीं या थेरड्यािी द्वजव्हा िळली; गुन्हा माफ करा! 
काळािी करणी असते; पुन्हा गाठंी पिणें केवळ िैवाधीन! तुम्हा ं िोर्ानंा िोळे भरून एकिा पाहंू द्या; 
ओथंबलेल्या अंतःकरणाच्या आशीवािानें तोंि गोि करून रे्ऊन मग िला! [काहीं वळे त्याचं्याकिे 
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पाहतो] हाय रे कमा! हीं िेवमाणसें आता ंिेवार्रीं सुद्धा ंद्विसायिीं नाहींत. मासाहेब, आजवर या तापल्या 
जीवाला आपल्या नजरेनें न्हाऊं र्ातलें ; आज पुण्याई सरली; इथून आपलें  िशनु अंतरलें ! मासाहेब, 
बाळराजाना द्वजवापाि जपा; िला पुढें!  
 

[येसूबाई व शाहूमहाराज जाऊं लागतात.]  
 
मोरे : हा,ं येसूबाई, थाबं! भोसल्याचं्या जनान्यािा गोषा उिवनू टाकण्यािा मो्यानंीं द्वविा उिलला आहे! 
अरे! पकिा रे या बाईला आद्वण या पोराला!  
 
हिरोजी : तो द्वविा िवळल्यावािंून, नुसतें तोंिि नाहीं, पण सारें अंग रंगून द्वनरे्ल. मोरे, तुझ्या िािंाळ 
द्वजभेनें या िेवतािंीं नावंें बाटवू ंनकोस; या नामसंकीतुनािें पुण्यसुद्धा ंया वळेीं तुझ्या फळास येणार नाहीं. 
द्वहरोजीच्या तलवारीला माणसािी मुरवत नाहीं, धरत्या हातािी हुकमत नाहीं! मासाहेबानंा मुकाट्यानें 
जाऊं िेत! मासाहेब, आता ंथाबंाल तर तुम्हालंा थोरल्या राजाचं्या पायािंी आण आहे.  
 

[येसूबाई व शाहूमहाराज जातात.] 
 
मोरे : द्वहरोजी, तुझ्या द्वखळद्वखळ्या हािािंा खुळखुळा करून मो्यािंी मुलें सुद्धा ंखेळत बसणार नाहींत! 
तुझ्या ्ातींत अशी एक लाथ मारून तुला वाटेंतून बारा गावं पलीकिे उिवीन!  
 
हिरोजी : राजाचं्या रायगिच्या िगिी हािािंा द्वकिेकोट एक वळे जागिा हलेल, पण द्वहरोजीच्या ्ातीिा 
कोट हटायिा नाहीं!  
 
मोरे : (नोकरासं) िला रे, सारे एकिम या थेरड्यावर असे तुटून पिाल, कीं पद्वहल्या पळातं यािें िोकें  
तुटून पिेल!  
 

[त्यािंी िंटापट होते. द्वहरोजी र्ाव लागून पितो .माने र्ाई-र्ाईनें येतो.] 
 
माने : धनीसाहेब, द्वतकिे बाकंा वखत येऊन ठेपला आहे. सावध िंालेल्या संभाजीनें बेफाम होऊन िार 
मुििे जमीनिोस्त केले. 
 
मोरे : अवल मुििे होते म्हणून पिले! संभाजीनें उभे मुििे आिवे केले असें का ंसागंत नाहीं? िला, माने, 
आधीं तुळशीच्या िेहाला िाग िेण्यािी व्यवस्था करा; [नोकर तुळशीिें पे्रत नेतात.] आद्वण मग खाशीं 
मोह्यािीं माणसें बरोबर रे्ऊन येसूबाईला कबजू करा. येसूबाई गवसली नाहीं तर तुमिे प्राण हरपतील हें 
खूप ध्यानातं धरा! जावळीच्या गवळवाड्यातंल्या गाईंच्या िावणींत, येसूबाईला द्वतच्या वणेीच्या पेिानें 
खंुटाला बाधंल्याखेरीज मो्याचं्या बेिाद्वळशीला सद्गत लाभणार नाहीं! या थेरड्याला असाि पिंू िेत!  
 

[मोरे, माने व नोकर जातात.]  
 
हिरोजी : साबाजी, धाव रे धाव! साबाजीं, धाव! धाव! 
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[साबाजी, मागाहून रायाजी, येसूबाई, शाहूमहाराज, द्विटणीस वगैरे प्रवशे कद्वरतात. साबाजी द्वहरोजीला 
उिलून धद्वरतो.]  
 
साबाजी : साबाजीिा सािेतीन हात िेह शाबतू असतानंा द्वहरोजीच्या या प्राणाला धक्का कुणीं लाद्ववला! 
द्वहरोजी, द्वभऊं नकोस! द्वहरू धास्तावल्यासारखा असा आंखलेल्या आंखानंीं माझ्याकिे का ं पाहतोस! मी 
तुिंा साऊ तुझ्याजवळ आहें!  
 
हिरोजी : (हसून) साऊ, विेा, मीं स्वतासंाठीं का तुला आरोळी र्ातली? मासाहेब कुठें आहेत? आतािं 
मो्यानंीं धाकट्या राजानंा आद्वण मासाहेबानंा — तुला कोणत्या तोंिानें सागंूं? — साऊ, त्यानंा या पावलीं 
गिावर रे्ऊन जा माझ्या आशलेा आता ं गुंतंू नकोस; जखम थेट द्वजवाला जाऊन द्वभिली आहे. राजानंीं 
मला पुन्हा सेवसेाठीं बोलद्ववलें  आहे. ती पाहा, साऊ–तुला द्विसायिीं नाहींत — मरत्या िोळ्यानंा िुसरी 
िुद्वनया द्विसायला लागते — िद्वक्षणच्या िेवािीं िेवपावलें  द्विसताहेत — साऊ, राजानंीं द्वविाद्वरलें  तर 
मासाहेबािंी खुशाली काय सागंूं?  
 
साबाजी : राजानंा सागं, तुमिी पुण्याई अढळ आहे; राजाचं्या नावंािी िाही द्वमरवीत धाकटे राजे खुशाल 
रायगिावर द्वनरू्न जातील!  
 
हिरोजी : राजािंें नावं – भोळा भाव – द्वसद्धीस जाव!  
 

[मरतो.] 
 

साबाजी : िेवास पाव! (उठून उभा राहतो.) मासाहेब, फरजंि िेवरूप िंाले! उजू हातानंी राजाचं्या 
रुजवातील द्वनरू्न गेले. 
 
येसूबाई : अगबाई, द्वहरोजी काय हो केलेंत हें? अशी कशी हो मािंी फसवणूक केलीत? तुमिा शवेटिा 
बोल अजून माझ्या कानापयंत आला नसेल, आद्वण साबाजी, इतक्यातं कसं हो यानंीं असें केलें? सागंून 
सवरून प्राण जावा आद्वण उर्ड्या िोळ्यानंीं खेळ पाहावा तशातंली गत िंाली! राजापंरी राजानंा फसद्ववलें  
— यानंीं तर असा गळाि कापला! सासरमाहेर एकिम पारखें िंालें ! सटीसंकष्टीं केव्हादं्वह मागें पाद्वहलें  
म्हणजे फरजंि एखाद्या िोंगरासारखे उभे असायिे! द्वहरोजी मला कोणाच्या हातीं द्वनरवनू गेलातं हो? मला 
िटावणीनें बोलायला आता ं कोणी आहे का? रागानें बोलायिें ना एकिा आपल्या वडे्या मुलीला? 
सासुरवासातं आपल्या िेवसावलीनें मािंें माहेरपण केलें  आद्वण आज मला असें फसद्ववलें ! द्वहरूबाबा, मी 
नाहीं जाऊं द्यायिी तुम्हालंा!  
 

[त्याच्या पायावंर मस्तक ठेद्ववतात.] 
 
साबाजी : (स्वगत) ‘तद्वरि जन्मा यावें । िास ईश्वरािें व्हावें ॥’ माझ्या द्वहरूिी पुण्याई साधुसंताचं्या 
पलीकिे गेली. ‘तद्वरि जन्मा यावें। ईश्वर ईश्वरािें व्हावें!’ धन्यानंीं पायावंर मस्तक ठेवावें तर सेवाधमु! वारे 
वा! काय नुसता िंिासारखा पसरला आहे!  
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येसूबाई : (द्वनरखून) अहो, पाहा हो, िोळ्यािंी टक थोिी हलल्यासारखी वाटली; कसल्यातरी आशेंत जीव 
अजून गंुतून राद्वहला आहे हो. 
 
साबाजी : आपली वेिी आशा भोळ्या िोळ्यानंीं पाहतें! हीं आशिेीं माणसें नव्हत! अशा किव्या तबवतेीच्या 
माणसानंा आशिेें वाविें असतें! राजाचं्या िरबारीं फरजंिानंा द्वनराशिेा गावं जहागीर होता! उठा, 
मासाहेब, आता ं द्वहरोजीसाठीं रिायिी वळे नाहीं! िेवानें अगिीं योजून वळे आद्वणली! द्वतकिे राजानंा 
मो्यानंीं द्वगरफिार केलें ! इकिे पायरीच्या द्विरा द्वनखळला, पण द्वतकिे मंद्विरािा कळस ढळला! आधीं 
कलत्या कळसाला हात द्विला पाद्वहजे! ताकिीनें, झहमतीनें, द्वहकमतीनें शभंरुाजे म्हणजे थोरल्या 
राजानंासुद्धा भारी! “बिे बापका सवाई बेटा’’ म्हणून ख्यात केली; पण आज िैवानें पलट खािी! आज 
सह्ाद्रीिा सवाई सरजा सुताच्या सरकगाठंींत सापंिला! आधीं आशा लावनू राजानंीं तोंिर्शीं पाद्विलें ! 
भरल्या ताटावरून उपाशीपोटीं उठणें आलें .  
 
येसूबाई : साबाजी, अजून र्टका उलटली नसेल, पण इतक्यातंि, राजाचं्या वािंून िाही द्विशा कशा 
सामसूम, सुनसाट द्विसतात. द्वजकिे द्वतकिे अंधारल्यासारखें होऊन द्विनिुद्वनया िीनासारखी द्विसूं 
लागली! आपल्या नजरेंतील आग जगाला लागते; आपल्या द्वजवािी ्ाया सवांर्टीं पसरते! महाराज, 
सगळ्यानंाि कसें हो वैतागपि बाधंायला लाद्ववलेंत! द्विवसाढवळ्या ढगावािंून द्विवसािा िेव द्विसेनासा 
िंाला, रात्रीच्या राजािी कळा हरपली!  
 

[पिं कल्याणी र्ोिा अबलख–लावणी] 
 

आिला रायगिीिा राणा । पिला आज द्वशपाईबाणा ।  
ज्या राजवटी त्या रानवटी पद्वर जाणा ।  
जन अवरे् उर्िे, नाहीं ठावद्वठकाणा ॥ १ ॥ 
बारा मावळ एकि िैना । िविा ताल कोंकणी [रैंना=रात्र] रैंना ॥ 
गगनातं िंादं्वकती िेविेवता नैना ं।  
रानातंद्वह प्याल्या शेंिुर रारु् मनैा ॥ २ ॥ 

 
साबाजी : (स्वगत) िगिावर शेंिूर थापून त्याला िेवपणानें बोलायला लावण्यािी हुकमत हरपून, आज 
स्वतािं शेंिूर द्वपऊन िगिासारखें व्हायिा वखत आला आहे!  
 
रायाजी : (स्वगत) द्वशवागंी! मािंी गरीब द्वशवागंी माझ्याद्ववणें अशीि आगींत करपून द्वनर्त असेल! द्वशवागंी, 
शुभागंी, द्वशवगंगा! द्विल्या मुितीिा आज सरता द्विवस! आजिा सूयु मावळतानंा माझ्या द्वशवागंीिे पंिप्राण 
आपल्या सोनेरी द्वकरणानंीं बाधूंन नेईल; उद्या ंउगवत उजळली तरी माझ्या नजरेला अंधाराच्या काळ्या 
राईंति रखिावें लागल!  
 
येसूबाई : साबाजी, मी काय करंू हो? मला भोंवतीं रान पेटल्यासारखें वाटतें! मला सारखें भेिरल्यागत 
िंालें  आहे! माझ्या द्वभत्या द्वजवाला कसा हो धीर िेऊं?  
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साबाजी : आई, धीर धर; असें बोलून आम्हा ं मुलानंा र्ाबरवूं नकोस. तंू आम्हा ं मराठ्यािंी मायमाउली 
आहेस! आई, तंू असे हातपाय गाळलेस तर आम्हा ं उपाशीं बच्च्याकच्च्यानंा — तुझ्या लाख लेकरानंा 
भरल्या हातानें िूधभात कुणीं भरवायिा? आईवगेळ्या मराठी बाळानंीं आशनेें कुणाच्या तोंिाकिे बर्ायिें? 
आई, तुझ्या लग्नािे सािे िंाले त्या वळेीं मातोश्री सईबाईसाहेबानंीं, माझ्या मुलीच्या पावलानंीं सप्तशृगंीिी 
िेवी रायगिावर रद्वहवासाला आली असें म्हणून आम्हालंा तोंिभर साखर िारली! तुझ्या आहेरासाठीं, 
सर्जेराजानंीं आम्हा ंमानक्यािंा िरबार भरवला – द्वशवनेरीच्या त्या भवानीशकंराच्या भोळ्या िरबारातं 
आम्हा ं हुज्यािें सुद्धा ंमानकरी िंाले – त्या द्विवशीं – तुझ्या अंगािी लगीनहळि अजून पुरती द्वनर्ाली 
नव्हती – तशा थाटातं द्वविासाखर वाटंण्यासाठीं तुला झहितानंा पाहून राजानंीं तुिंें कौतुक केलें  कीं, 
तुळजापूरच्या गाभा्यातंल्या काळोख्या कोंिमा्याला कंटाळलेली श्रीभवानी आई आमिी िढती िौलत 
नजरेनें न्याहाळण्यासाठीं भािंारािीं भषूणं लेवनू या िरबारातं िरणिाली द्वमरवीत आहे! ती वळेा आठवली 
म्हणजे आज ऊर भरून येतो. आम्हालंा पोटाशीं धरून, िबिबलेल्या िोळ्यातंलीं हीं आठवणीिीं आंसवें 
मायाममतेच्या पिरानें पुसून टाकण्यािा, आई, तुझ्यावािंून कोणािा अद्वधकार आहे? सप्तशृगंीिी िेवी, 
भोंसलेशाहीिी भवानी आई, महाराष्ट्रािी मद्वहषासुरमर्मिनी, िद्वक्षणिी िुगेश्वरी, अशी आपल्या 
झसहासनावरून उतरंू लागली तर आमिें िुरु्ट कोण द्वनवारील? आमच्याकिे पाहा; झहमत सोिंू नकोस. 
आई, आम्हा ंसवांिा हा लाखािा जीव िेवानें तुझ्या ओटींत द्वनरवला आहे त्यािी जोपासना करायला नको 
का?  
 
येसूबाई : साबाजी, हीं पाहा आलीं आसवें पुन्हा द्वगळून टाद्वकलीं. राजािंी राणी, सजेंराजानंी सून यापुढें  
तुमच्याकिे कोरड्या िोळ्यानंीं पाहील. 
 
साबाजी : मासाहेब, अशा नजरेनें आपण पाद्वहलें  म्हणजे या साबाजीिी थकलेली काया वज्रािी होऊन, 
गेली गुजरी पुन्हा उभी करण्यािी त्याला झहमत येईल! ऐशीं वषांच्या उमरींत गोगलगाईच्या पावलानंीं 
आलेलें  म्हतारपण हरणटप्प्यानंीं मार्ारें पळालें ! आता ंसेनासागर, तुम्ही असें करा — 
 
रायाजी : अरे, मला कोणी पे्रमसागर का ंम्हणत नाहीं?  
 
साबाजी : अगिीं अफाट वेिा माणूस! कोणा माणसावंर काय प्रसंग आद्वण हा आपला — 
 
रायाजी : साबाजी विेा म्हणून द्वहणद्ववल्यानें जातविे जाईल का? पे्रम प्रसंगाला जुमानीत नाहीं, माणसाला 
मानीत नाहीं! प्रमेच्या जगातं िोन द्वजवापंुरतीि जागा असते!  
 
साबाजी : रायाजी, तंू मराठ्यािंा सेनासागर आहेस ना? वद्विलानंीं केवढी द्वकतु करून ठेद्ववली! मािंा 
तानाजी म्हणजे रणािा रणशूर, मनािा मनशून, म्हणून स्वतः थोरल्या राजानंीं गुणािें पवािे गायले; 
सुभेिार मालुस्यानंीं एकिा मनगटासारख्या द्वमश्यानंा पीळ भरला म्हणजे मी, मी, म्हणणा्या मिांनीं, 
पाहायला आणलेल्या पोरीिी लाज उसनी घ्यावी! हातीं रे्तल्या कामािी थेट जीवाला पकि बसायिी! 
कोंढाण्यावर पट्टट्याद्वनशीं लढतानंा, उिेभानानें हात उतरून टाकला तेव्हा ं िेहापासून हात तुटला पण 
हातातूंन पट्टा सुटला नाहीं! आल्या प्रसंगाला पुढें पाऊल, मार्ार माहीत नाही! त्यािंें नावं सागंून तें 
बुिवायला तुझ्यासारखा विेापीर — 
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रायाजी : विेापीर हें खरें ना? मग अशा बोलानंीं वेड्याला का ं माद्वरतां? पे्रमापुढें कीतीिा पवाि नाहीं, 
नावंािी िाि नाहीं! राखेच्या द्वढगांतून अंगार भिकद्ववण्यासाठीं फंुकर मारला तर िोळ्यातं राख उिेल 
एवढाि काय तो लाभ! साबाजी, तरण्या द्विलािी आग कुणाला सागंून कळत नाहीं. मी काय करंू हो? 
माझ्या मनािी उिलि मेली आहे. तुमिा िौलतराव पे्रमािा शवेट िंाला म्हणून मेला; हा रायाजी पे्रमािा 
उगम गवसत नाहीं म्हणून मेल्यासारखा िंाला आहे. ियासागर तसा मेला, सेनासागर असा मेला!  
 
साबाजी : नािान मुला, मालुस्याचं्या र्राण्यातं जन्माला येऊन, आल्या कामाला अशी कुिराई कद्वरतोस! 
तुम्हा ं मालुस्यािंा कुळधमु मोठा कठीण आहे! लहानपणीं, तुझ्या लगीनमुहूतावर सजेराजािें प्रमाण 
ऐकतािं, तुला बाधंल्या बाझशगानें बोहल्यावर टाकून िेऊन, उिेभानाच्या बाटग्या कट्यारीशीं द्वनका 
लावण्यासाठीं, सुभेिार उसन्या र्ाईनें कोंढाण्याच्या बोहल्यावर िढून गेले! सजेराजानंीं त्यािंा द्विवस 
केला तेव्हा ं िुखवट्यािें पागोटें तुझ्या िोकीला बाधूंन, त्याि हातानंीं तानाजीबाबािंी ही तलवार–
सुभेिारािंी ही राजेश्वरी तुझ्या कमरेला बादं्वधली; त्या वळेी शभंरुाजाचं्या पावलावर पाऊल टाकण्यािी भाक 
िेऊन, बापाच्या नावंानें द्वक्रया केलीस; आद्वण आज राजानंा मो्यानंीं ठाणबिं केलें  असून, तंू असा मोकाट 
सुटला आहेस! तुझ्याकिे पाहून, वरच्या िरबारातं, सुभेिारािंा झसहािा जबिा द्विमणीसारखा िंाला 
असेल! अरेरे, द्वक्रयानष्टा, िेवकळा िविून िगि होण्यािी ही हौस तुला कुठून आठवली? द्वबरवािीच्या 
बहाद्दराच्या बीजाला बाट लाद्ववलास तर उद्या ं तुझ्या नावंानें बायकापोरी कीं रे बोटें मोितील! सारा 
जनलोक तोंिावर थंुकेल!  
 
रायाजी : साऊबाबा, उगीि शीण करून रे्ऊं नकोस; तुझ्या हुकुमािी ताद्वमल करण्यातं माझ्याकिून 
समजून कसूर होणार नाहीं; पे्रमािें वेिें पाऊल कुठें िळलें  तर मात्र मला माफी कर. सागं मी काय करंू तें!  
 
साबाजी : शाबास, हें बोललास एवढ्यानेंि मराठेशाहीला मूठभर मासं िढलें ! िल, आधीं आपल्या 
उधळलेल्या लोकािंी जमात कर; अजून राजानंा रे्ऊन मोरे द्वनर्ाले नसतील त्यानंा पायबिं र्ाल. 
म्हापशाच्या राण्यानंा सत्तरी महाल धंुिाळून आपली बाजू बाधंायला सागं. तुझ्या हातीं लागण्यापूवी मोरे 
मोगलानंा द्वमळालेि तर, बािशहाच्या ्ावणींत बेगमसाहेबािंी भेट रे्ण्यासाठीं मी तुळापुरीं जाऊन बसतों. 
राजे सुटले तर अजून एक हात ब्रह्मािंाला कव र्ालता येईल. िल, सुटल्या तीराच्या तिफेनें धाव रे्; 
वळेेला आता ंमोल नाहीं. मािंा म्हाता्यािा तुला आशीवाि आहे. 
 
रायाजी : आई भवानी काय अब्र ूराखील ती खरी.  
 

[येसूबाईस मुजरा करून जातो.] 
 
साबाजी : एक िंालें ; मासाहेब, आपण धाकट्या धन्यानंा रे्ऊन रायगिच्या रस्त्याला लागावें. आपल्या 
द्विमतीला द्यायला या द्विटद्वणसाखेरीज आज िुसरें कोणीद्वह नाहीं. द्विटणीस, आज वळे येऊन ठेपली आहे; 
खंिोबा, हे द्वजवािें जोखीम तुला गिावर न्यायिें आहे. मराठेशाहीच्या सौभाग्यािी ही केशरकस्तुरी जपून 
रायगिच्या करंड्यातं नेऊन ठेवण्यािें काम तुझ्याकिे आहे; द्वतच्या कंुकवािा द्वटळा आणण्यासाठीं मी 
तुळापुरीं जातों. मासाहेब, आपला द्वनरोप रे्ऊन म्हणून मी जाणार आहें, बेगमसाहेबानंा खूण पटण्यासाठीं 
आपला कंुकवािा करंिा तेवढा मजजवळ िेऊन ठेवा. द्विटणीस, राजाचं्या र्रिी अब्र ू बरोबर रे्ऊन 
द्वनर्ाला आहेस. तुला काय सागंूं? [त्याला जवळ रे्ऊन व त्यािंा हात हातातं रे्ऊन] अरेरे, भवानीश्वरा! 
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कोण्या िैवािा द्विवस िाखद्ववलास हा! मोह्यासंारखे मोहरे हरपून आज मराठेशाहीिी अब्र ूया एवढ्याशा 
मुलाच्या बाळमुठींत ठेवावी लागत आहे. बाळ, मो्यािंीं माणसें तुमच्या मागावर आलीं तर आल्या 
अििणींतून, आपली ही एकवटलेली पुण्याई, मूर्मतमंत मराठेशाही, अब्रदू्वनशीं द्वनभावनू नेण्यासाठीं 
बृहस्पतीच्या बुद्धीनें आद्वण बारा हत्तींच्या बळानें नेहमीं सावध राहा! बाळ, मरता काळ ओढवला तरी द्ववसरंू 
नकोस कीं, तुला बाळाजीबाबािंें नावं लावायिें आहे आद्वण बाजी िेशपाडं्यािंी जात सागंायिी आहे. 
कायस्थाच्या इमानापासून िळंू नकोस. 
 
हचटर्ीस : िंाकंली मूठ सवा लाखािी; बोलून काय िाखवायिें! साउबाबा, मो्याच्या माणसानंा आमिा 
माग लागूं नये म्हणून, या श्रीभवानींिें उमटतें पाऊल धुऊन टाकण्यासाठीं, माझ्या रक्तािें झशपणें करीन; 
माझ्याबद्दल तुम्ही द्वनधास्त असा. 
 
साबाजी : मासाहेब, तोंिातूंन बोल द्वनर्त नाहीं, पण आता ं द्वनरोप घ्यायिा! काळ येऊं नये तो आला – 
द्वनभावनू नेणार श्रीउमामहेश्वर समथु आहेत. पुण्याई सबळ असली तर साबाजी पुन्हा सेवेला िरणाशीं 
येईल; नाहींपेक्षा ंहीि अखेर भेट! मासाहेब, इतका वेळ अवसानानें बोललों, पण आता ंउरीं फुटण्यािी वळे 
आली. मीं आपल्याला माझ्या वद्विलकींनें धीर द्विला; पण आता ंमला धीर कोण िेणार? द्वशरक्याचं्या या 
कुळिैवताच्या पायािंी पण्याई! माझ्या बाळराजािंी िेवमूर्मत (शाहूमहाराजानंा साष्टागं नमस्कार र्ालतो.) 
रायगिच्या िेवा, या िुबळ्या िेहाला आशीवाि द्या – या पायाच्या िाकरीिी आठवण ठेवा – िुकल्या 
कामािी – उण्याअद्वधकािी साबाजीला माफी करा! 
 

[येसूबाई त्याला उठद्ववतात.] 
 
येसूबाई : मामासाहेब, हें काय बरें असें भलतेंि? आजोबाला मािंीवर खेळवनू नातवाच्या पाया ंपिायिें? 
ऐशीं वषांिी तपिया करून आठ वषांच्या बाळाच्या पायावंर मस्तक ठेवायिें? बाळ, आजोबाचं्या पायावंर 
िोकें  ठेवनू त्यािंा आशीवाि माग!  
 
साबाजी : ऐशीं वषें आद्वण आठ वषें! आई, उमर फत्तराला असते, फुलाला नसते. फुलािी नुसती जःत 
पाहायिी असते. मािंा म्हाता्यािा बोल आपला ऐकून ठेव—तुझ्या पोटीं हा सजेराजानंीं नवा अवतार 
रे्तला आहे. िेवार्रिा जीव जपून ठेवायिा आहे. बरें, मासाहेब, वळेेनें वेळ वाढते. िेवािें नावं रे्ऊन 
शुभलक्षणीं पाऊल पुढें टाकायिें!  
 
येसूबाई : आबासाहेबाचं्या नावंाखेरीज िुसरें कोणत्या िेवािें नावं घ्यायिें! आबासाहेब, आपल्या कुळीच्या 
कुळिीपकाला — आपल्या नावंक्याला नीटपणें र्रीं न्यायिें आपल्याकिे आहे! 
 

[एकट्यारे मल्हारा यावंािुनी – लावणी.] 
 

द्वनर्ते रे्उद्वन तुमच्या नावा ।  
िेवा द्वशवनेरीच्या द्वशवा ॥ 
जद्वर कद्वर सोबत ायाल्या द्वजवा ।  
पिराखालीं द्विमुकला द्विवा ॥ 
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िंि र्ाली तरी कसा वारा उजवा-िावा ।  
घ्या साभंाळुद्वन; हा न्या आशचे्या गावंा ॥ 

 
मामासाहेब, [द्वहरोजीच्या पे्रताच्या व साबाजीच्या पाया ं पिते.] येऊं आतां? लौकर पाय िाखवायिे; 
वद्विलाचं्या ्त्रावािंून उर्ड्यासारखें वाटेल! राजानंा साभंाळा–स्वभाव थोिा – [रितात.] 
 
साबाजी : मुली, अखंि वज्रिुिेंमंद्वित हो! (येसूबाई वगैरे सवु जातात.) िंालें  िगिाच्या द्विलानें इतका वेळ 
धीर धरला आद्वण आल्या प्रसंगाशीं टक्कर द्विली! सारीं कामें द्वनरवलीं; आता ं द्वहरोजी, तुझ्यासाठीं रिायिें 
तेवढें राद्वहलें ! [द्वहरोजीच्या पे्रताकिे पाहतो.] संसारातंल्या सफरींतला सच्चा सोबती – द्विलािा िोस्त – 
द्वजवािा जोिीिार – (एकिम त्याला द्वमठी मारून आक्रोशानें) द्वहरोजी, द्वहरू, विन द्विलेंस काय आद्वण हें 
केलेंस काय? खादं्याला खािंा द्वभिवनू लढलों, गळ्यातं गळा र्ालून रिलों, हातातं हात र्ालून िेवलोकीं 
िढलों, असें िोर्ानंीं हसत राजानंा सागंायिें. एका आईच्या पोटीं जन्म द्वमळाला नाहीं तरी धद्वरत्री मातेच्या 
उिरीं एकठाय मरण द्वमळवायिें असें हातावर हात मारून विन द्विलेंस आद्वण आज असा बेमान होऊन 
हातोहात द्वनरू्न गेलास! राजानंीं नेहमीं नावंाजणी करावी, कीं मािंा द्वहरूबाबा द्वजभेिा सच्चा, द्वहरूबाबा 
द्वजभेिा सच्चा म्हणून! पण आबासाहेब, तुमच्या लािक्या फरजंिानंीं आपल्या जीवाच्या सवगंड्याशीं अखेर 
अशी िगलबाजी केली! मला एकट्याला मागें लोटून, आपल्या िाकरीच्या लोभानें द्वहरोजी 
आपलपोटीपणानें द्वनरू्न गेले! द्वहरू, आजवर जगाकिे िार िोळ्यानंीं पाद्वहलें , आज या माझ्या िोनि 
िोळ्यानंा इकिे द्वतकिे पाहण्यािी भीद्वत वाटते. तुझ्याकिे पाहतानंा तर ऊर ििपून जातो आहे! द्वहरू, 
राजाचं्या पायािंी तुला आण आहे, एकिा तरी िोळे उर्िून पाहा रे! अरेरे! द्वहरकणी, तुझ्या रक्ताला माती 
कीं रे लागली ही! त्या मातीमोल मो्यानंीं असा द्वह्यासारखा द्वहरा मातीला द्वमळद्ववला! शभंरुाजे, तुम्हीं 
राजधमु सोिला त्यािीं अशीं फळें द्वमळालीं; जीवािी जोि नसल्यामुळें  हातापायािंी पुण्याई नुसती 
धिपिीसारखी द्विसते. मूळ पायाशुद्ध नसल्यावर द्ववस्तारािा पसारा फळाला येत नाहीं. बिनागाच्या 
बनातूंन द्वनर्ालेली गंगा बारामुलूख द्ववखारीत जाळीत जाते! शभंरुाजे, शभंरुाजे, किू बोलािंी माफी करा–
पण, तुमच्या राजवटीं द्वहरोजी अशा हलक्या मरणानें मेला! द्वहरू, काय करंू रे, शभंिेुवाला सोिद्ववण्यासाठीं 
मला जायिें आहे! मािंा हात द्वरकामा असता तर तुझ्याबद्दलिा सूि पुरतेपणीं रे्तला असता! मो्याचं्या 
मागच्या बेिाद्वळशींिे गािलेले मुििे उकरून, त्याचं्या हािाचं्या द्वहरक्यानंीं तुिंें सरण रद्विलें  असते; 
आजच्या मो्याचं्या हािािंीं कािें काढून तुिंी द्वतरिी तयार केली असती; मो्याचं्या पुढच्या बेिाद्वळशीच्या 
कोंवळ्या नाळवारानंीं तुझ्या ताटीसाठीं नाड्या केल्या असत्या; या मो्यािंें मंुिकें  ्ाटून त्यािी 
रक्ताळलेली झशकाळी या हातातं रे्ऊन, राजाचं्या नावंानें गजुतगाजत तुझ्या िेहाच्या द्वमरवणुकींपुढें द्वत्रखंि 
नाित सुिलों असतो! पण द्वहरोजी, मािंा हात संभाजी महाराजाचं्या मुज्यातं गुंतला आहे. आपण 
रायगिच्या द्वरयासतींिी माणसें; आपल्या िेहावर िौलतीिीसत्ता आहे! एवढ्यासाठींि तंू आपल्या 
सोबत्याला मागें टाकून िेह साथुकीं लावलास! राजानंा सोिद्ववण्यासाठीं मलासुद्धा ं इतक्या तातंिीनें 
जायिें आहे कीं तुझ्या तोंिातं असें तोंि र्ालून, मोकळ्या मनानें रिण्यािें भाग्य, द्वहरा, माझ्या कपाळीं 
नाहीं. द्वहरूबाळा, रागावं ूनकोस; तुझ्या तोंिावरिें रक्त पुसून टाकून मग जाऊं म्हणतोस? िेवा, तुमिी 
िुद्वनयािारी परोपरीिी आहे! आजवर, द्वपत्या बाळािा मुका रे्तल्यामुळें  आईच्या ओठाला द्वतिें िूध लागलें  
असेल; तरुणािे ओठ तरुणीच्या िुबंनानें पे्रमाच्या कल्पनेमुळें  अमृतानें न्हाऊन द्वनर्ाले असतील; पण अशा 
म्हातारड्या मुक्यानंें; आपल्या द्वजव्हाळ्याच्या रक्तानें आपले ओंठ अजून कुणीं रंगद्ववले नसतील! (त्यािा 
मुका रे्तो.) द्वहरकणी, हीि आपल्या स्नेहािी शवेटिी सेवा! तुझ्या मूठमातीिी काळजी मी कशाला करीत 
बसंू? साथुकीं लागलेल्या जीवािी उत्तरद्वक्रया िेवानंा करावी लागते. िेवाचं्या तेहतीस कोटी तुझ्या िेहाच्या 
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द्विमतीला, जोिल्या हातीं उाया राहतील! भाई, आता ं मला द्वनरोप द्या! जीवाच्या जीवासाठींसुद्धा ं
िाकरीला िोर होता ंयेत नाहीं. द्वहरोजी, साबाजी शभंरुाजाचं्या सोिवणुकीसाठीं द्वनर्ाला! पण आज मला 
तुझ्या धीरािा पाझठबा नाहीं. द्वहरा, िेवाच्या िरबारातं, तुम्हा ं द्वजवाद्वशवाचं्या गाठंी पिल्यावर, राजाजंवळ 
भीि र्ालून त्यानंा सागं, साबाजी अगिीं थकला, उतारवय िंालें  – आता ंही िगिग  होत नाहीं; त्याला 
लोकर सोिवनू घ्या! द्वहरू, आता ं पुन्हा भेट राजाचं्या समोर! द्वहरकणी, वरच्या वाटेनें जपून जा; वाटेंत 
तुला तुझ्या साऊिी आता ंसोबत नाहीं! आता ंही एवढी एक –एक–एकि अखेरद्वमठी - आद्वण संबधं तुटला! 
(उठून उभा राहातं) संपला स्नेहािा संसार! फरजंि! नोकरी पेशातंल्या साबाजी द्वशरक्यािंा, तुमच्या वीर 
िेहाला हा शवेटिा रामराम!  

 
[त्याच्या पायावंर िोकें  ठेवतो. पििा ंपितो.] 

 
प्रवेश दुसरा  
 

[स्थळ – र्ाटमार्थयावरील रस्ता. द्विटणीस व रायाजी प्रवशे कद्वरतात.] 
 
हचटर्ीस : अरेरे, िैवािी द्विशाभलू िंाली म्हणजे अशी फसगत होते.  
 
रायाजी : मो्यानंीं पिेिार मजला मारून राजानंा तुळापुरीं बािशाही ्ावणींत नेऊन गुिरलें ; मीं 
माझ्याकिून काहंीं कसूर केली नाहीं. 
 
हचटर्ीस : सेनासागर, तुम्ही मोठीं माणसें; मन स्थावर नसलें  तरी तुमच्या हातून भाग्यािी करणीि होते. 
गंगा गढूळली म्हणजे समुद्र सोिून काहंीं िबक्यातं जाऊन जीव िेत नाहीं. बरें पुढें काय? साबाजींनीं 
तुम्हालंा मार्ार घ्यायला सादं्वगतलें?  
 
रायाजी : मो्यानंीं मान्यानंा पाठद्ववलें  इकिे धाकट्या राजानंा आद्वण मासाहेबानंा धरण्यासाठीं – तेव्हा ं
माणसाला माणूस वाढावें म्हणून साबाजींनीं मला इकिे पाठद्ववलें  आद्वण बेगमसाहेबाचं्या भेटीसाठीं आपण 
तुळापुराकिे गेले. 
 
हचटर्ीस : सेनासागर, आता ंमान्यािंा मारा िुकद्ववणें मुस्ष्ट्कलीिें िंालें  आहे. माझ्या बाळबुद्धीिा बेत तुमच्या 
मनास येईल का?  
 
रायाजी : खंिोबा, तुला बाळबुद्धीिा कोण म्हणेल? मोठमोठ्या पदं्विताशंीं, मािंीला मािंी लावनू, बरोबरीनें 
बोलत बसण्यािी तुिंी लायकी आहे. काय तुिंा बेत आहे सागं पाहंू. 
 
हचटर्ीस : आपण असे एकमेळीं द्वनर्ालों तर वळेेवर एक र्ाव िोन तुकिे व्हायिे; म्हणून मािंा मनसुबा 
असा आहे की, आपण फुटून रायगिाकिे िोन वाटानंीं जावें; तुम्ही मासाहेबानंा रे्ऊन तळकोंकणातूंन 
िला; मी धाकट्या राजाचं्या संगतीं वाईिेशावरून येतों. अशानें भीद्वत िुभावनू मृत्यिूें द्वनिान अपमृत्यूवर 
तरी भागेल. 
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रायाजी : तुिंा सिा पोक्तपणािा आहे. 
 
हचटर्ीस : िला तर मग. याि पावलीं मासाहेबानंा हें कळवनू मागाला लागूं. 
 

[िोरे्द्वह जातात. पििा पितो.] 
 
प्रवेश हतसरा  
 

[स्थळ :— तुळापूर; बािशाही ्ावणी. बेगमसाहेबािंा शाद्वमयाना. जाळीिार पिद्यामागें 
बेगमसाहेब, िासी, पुढें साबाजी.] 
 
साबाजी : मी साबाजी द्वशरके बेगमसाहेबाचं्या पायभेटीसाठीं आलों आहें. 
 
बेगम : उठा, आमच्या येसूबाईसाहेब तुम्हाला विीलपणानें लेखतात. साबाजी, ताईसाहेबानंीं या गरीब 
बद्वहणीिी आठवण का ंकेली?  
 
साबाजी : हुजूर, ऐकावा त्यािंा द्वनरोप. र्रधनी आपल्या वद्विलाचं्या अटकें त गुंतले आहेत; र्रातं 
कतेपणानें बर्ायला कोणी नाहीं; आद्वण या करंड्यातंलें  कंुकू वाढवायिी वळे आली आहे; तेव्हा ं
आईसाहेबानंीं हा करंिा आपल्याकिून भरून – कंुकवानें भरून — माद्वगतला आहे. हुजूर जाणति आहेत 
कीं, झहिंूच्या बायकानंा कंुकंू हेंि सौभाग्यािें लेणें आहे.  
 
बेगम : हुशार हेजीब आपली अििण माझ्या लक्षातं आली; पण हा नाइलाजािा कम् वखत आहे. आमच्या 
र्रीं कंुकंू लाभण्यािी आशा नाहीं; पाक िीनािे मुसलमीन काळा अबीर बुक्का वापरतात. 
 
साबाजी : मासाहेबानंा आपली मोठी आशा आहे; द्वनिान मला राजाशंी बोलायला द्वमळालें  तर मी राजाचं्या 
तोंििीं िार सोन्यािीं अक्षरें मासाहेबानंा ऐकण्यासाठीं रे्ऊन जाईन.  
 
बेगम : ठीक आहे; पाठवा तो करंिा इकिे.  
 

[िासीबरोबर साबाजी करंिा पाठद्ववतो.] 
 
साबाजी : [स्वगत] आई अंबाबाई, या वळेीं तंू बेगमसाहेबाचं्या मनींमुखीं उभी रहा; या अवकाळीं करुणेच्या 
द्ववस्तार केला नाहींस तर माझ्या आशिेा सारा गावं ओसाि पिेल. 
 

[िासी करंिा परत आणून िेते; साबाजी तो उर्िून पाहतो.] 
 
साबाजी : साहेबा, हा तर खुद्द बािशाही द्वशक्क्यािा मोहरबिं परवाना आहे. 
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बेगम : हो; हा परवाना जवळ असल्यावर तुम्हालंा बुरखा पारं्रूनसुद्धा ं वाटेल द्वतथें, वाटेल त्या वळेीं 
वावरायला कोणािी अटक नाहीं.  
 
साबाजी : पण यानें बेगमसाहेबाचं्या जीवाला काहंीं त्रास होणार नाहीं ना?  
 
बेगम : या िेहातंल्या रक्तािी लाली, मराठ्याचं्या महाराणीच्या मेहेरनजरेनेंि पाक राद्वहली आहे; साबाजी, 
ताईसाहेबानंा बेद्वफकीर सागंा कीं, यामुळें  प्रसंग ओढवलाि तर मुसलमानाचं्या अबीरािें झहिूकद्वरता ंलाल 
कंुकंू करण्यासाठीं, बेगमसाहेबा तें आपलें  रक्त झशपिायला तयार आहे. ताईसाहेबानंा फारफार द्वविारलें  
म्हणून सागंा – धाकट्या द्वशवाजीराजानंा मािंा आशीवाि सागंा!  
 

[साबाजी कुर्मनसात कद्वरतो; पििा पितों.] 
 
प्रवेश चवथा  
 

[स्थळ : — र्ाटमार्थयावरील आंबराई. रायाजी प्रवशे कद्वरतो.] 
 
रायाजी : (स्वगत) आता ंअगिीं अखेर, अखेर होण्यािी वळे आली! इच््ा बळावलेली आद्वण इलाज अगिीं 
पागंळा, अशीं अवकळा द्वजवाला विे लाद्ववते. अद्वध्या मनाला द्ववरंगुळा पिावा म्हणून मार्थयावर कामद्वगरी 
रे्ऊन पाद्वहली, पण अनुभवानें उलट्या गोष्टी सादं्वगतल्या. आज द्वजवािी बेिैनी बेहद्द वाढली आहे. बेकार 
बसा वा कारस्थानातं असा–पे्रमाच्या पेंिातूंन जीव काहंीं सुटत नाहीं. द्वशवगंगा, शुभागंी, द्वशवागंी! प्यारी, 
आंतल्या आंत तळमळ होऊन काहंीं सुिेनासें िंालें  आहे. एक द्वविार, एक अनुभव जीवाभोंवतीं द्वर्रट्या 
र्ालून त्याला एकलेपणानें राहायला लाद्ववतो आद्वण िुस्या गोष्टींना जवळ येऊं िेत नाहीं. धिपित्या 
मनानें सारखा द्वविार करूनद्वह, काय करावें यािा धागा लागत नाहीं. द्वजवा, जाऊं िेत! िगिाप्रमाणें 
जिावलेल्या िोक्याला र्िीभर या िगिाच्या जातीिी सोबत द्यावी म्हणजे िंालें ! द्वशवागंी, शुभागंी, 
द्वशवगंगा! नुसती तळमळ, आग िालली आहे! 
 

[िगिावर िोके ठेवनू पितो, एका बाजूनें झशवागंी येत.] 
 
हशवांगी : (स्वगत) 
 

[िाल – कुठवर पाहंू वाट मार्थयावर िदं्र – लावणी.] 
 

आजवद्वर पाहुद्वन वाट सुंिरा िेह द्वकरे िुंरला । द्वजवलगा रे ॥ 
िोळ्यातं प्राण बर् उरला ॥ 

भरास आला खेळ – जाब हा कोद्वण तरी उकला ॥ 
मािंाि िाव का ंहुकला ॥ 

पुरती िंाली साजं, कळप हा द्ववसावंत बसला ॥ 
तो कीर[कीर = पोपट] कुद्वणकिे फसला ॥ 

र्झर र्झर िाले थाट िेवावर फुलवरा िढला ।  
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हा एक हार का ंपिला ॥ 
बहरुद्वन आला बाग, िहंुकिे रंगरस िुंकला ।  

मािंाि मोगरा सुकला ॥ 
(िाल) का ंपाद्विद्वस िेवा, वज्रिुड्याला तिा ।  

कुद्वणकिे उिाला मुद्वद्रकें तला खिा ।  
हरपला मद्वणि मग उिास नाद्वगणफिा ।  

धरुद्वन भरंवसा जीव ज्यावरद्वत आजवर ठरला ।  
द्वजवलगा रे तो आज वायिा सरला ॥ १ ॥ 

 
राया, राजसा, हट्ट, हट्ट तरी द्वकती करायिा? हा मुलखाद्ववरद्वहत रुसवा कधीं बरें सरायिा? राया, केलीस 
ती ्ळणा पुरेशी नाहीं का रे िंाली? बायकािंा विेा द्ववश्वास; भोळ्या जीवानें िोन्ही िोळ्यानंीं 
पाखंरासारखी द्वभरद्वभर वाट पाद्वहली; द्विल्या मुितीिी पािं वषें–राया रे, एकेका प्राणानें एकेक वष ुमोजलें ; 
आज मुित ढळून पािंवा द्विवस! द्विवसा द्विवसाच्या श्वासानें प्राणामागून प्राण पळून, कठोरा, तुझ्या 
द्वशवागंीिी आशा आज मरणार रे! वेड्या जीवाला नािी लावलेंस; तुझ्या नावंासाठीं िारिौर्ातं बिनाम 
िंालें , रानारानातंल्या रारू्मनैानंा तुझ्या नावंािी पढवणूक िेत आलें ; िगिािगिाला तुिंा ठाव द्वविारला, 
फुलाफुलाला तुिंा गावं द्वविारला! काटं्याकुट्यातूंन िेहािी िाळण करून, तुझ्या पायधुळींत प्राणािंी 
पेरणी करीत तुझ्यामागें िेशोधिी केली! आला द्विवस गेला अन् जीव भरंवशावर मेला? राया, अशी विंना 
का ंरे केलीस? अमृताच्या आळ्यातं वाढद्ववलेल्या वेलीला द्ववषािीं कीं रे फळें आद्वणलीस! राया, धाव धाव! 
तुझ्याद्ववना मी परिेशी िंालें  रे! पे्रमानें पाहंू नकोस, रागानें पाहा – पण पुढें उभा राहा! तुझ्या पावलािंी 
उमटली साक्षी राखण्यासाठी कुिीिी ्ाया धरीन; तुझ्या नजरेच्या मोहनीवरून जीवािी कुरवंिी करीन! 
सख्या, जीवािा धीर सुटला! (मोठ्यानें) राया, राया, मािंें भान सािंलें ! राया, आता ंसंभाळ रे संभाळ! 
राया, राया, तुला कोणत्या िोळ्यानंीं पाहंू – तुला कोणत्या बोलानंीं बाहंू? राया, संभाळ आता!ं  
 

[ती बेभान पिंू लागते; रायाजी ििकून उठून द्वतला सावरून धद्वरतो.]  
 
रायाजी : कोण, मािंी द्वशवागंी – मािंी द्वशवगंगा?  
 
हशवांगी : (खालीं पाहून) तुिंी – तुिंी – साता जन्मािंी तुिंी द्वशवगंगा! (त्याच्याकिे द्वनरखून पाहात) राय 
– द्वजवलगा, (एकिम जोरानें त्याला द्वमठी मारून) द्वनष्ठुरा, इतके द्विवस कुठें रे होतास? मला सावंरून 
धर! नाहीं तर वडे्या आनंिानें ऊर कोंिून मी मरून जाईन! मला टाकून जाऊं नकोस रे!  
 
रायाजी : (स्वगत) अहाहा! आनंिािें आऊर [आऊर = पूर] लोटलें ! आकाशातूंन अमृतािी िंरणी लागून, 
काया काटेंफुलानंीं िंवरून द्वनर्ाली! िौ्याशंीं लक्ष जन्मािंी तपिया फळाला आली! पुिंलीका भेटी 
परब्रह्म आले गा! मािंी द्वशवागंी–साता जन्मािंी मािंी द्वशवगंगा, तानाजीबाबाचं्या पुण्याईनें पुन्हा पाद्वहली! 
बाबा, बाळपणीं माझ्या लग्नातं भाग्यािें द्ववघ्न आल्यानें, सुनमुख पाहण्यािी तुमिी हौस पुरली नाहीं म्हणून 
सजेराजानंासुद्धा ंखंत वाटत होती. बाबा, आज िोरे्जण द्वमळून, आम्हा ंबाळावंर अमृतािा अद्वभषेक धरा, 
नक्षत्राचं्या अक्षता उधळा आद्वण आनंिी आंसवािंा आहेर करा! बाबा, आपल्या सुनेला िोळे भरून पाहून, 
द्वतला आपला आशीवाि द्या! (उर्ि) द्वशवागंी, माझ्या बाबाचं्या आंसवाचं्या पावसातं आपण अशीि 
अखेरपयंत उभीं राहंू!  
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हशवांगी : राया, आता ंमला टाकून जाणार नाहींस ना रे?  
 
रायाजी : आता ं तुला टाकून जाणें? मािंा प्राण गेला तर प्राणेश्वरी, मािंा मुििा अशा मगरद्वमठीनें तुझ्या 
सेवलेा सािर राहील!  
 

[नोकर धावत येतो.] 
 
नोकर : सेनासागर र्ात िंाला! मान्यानंीं आंबराईला िौफेर रे्रा र्ातला! आता ंमासाहेबािंें कसें होणार? 
सेनासागर, कसे हो असे आळसातं फसलातं? मान्यानंीं अगिीं मोका साद्वधला!  
 
रायाजी : मान्यानंीं अगिी िुस्मानिावा साधला! जा, मामासाहेबानंा इकिे रे्ऊन ये. 
 
नोकर : मामासाहेबानंा इकिे रे्ऊन येऊं? त्यानंा कोणत्या द्वजभेनें असें — 
 
रायाजी : तुला काय त्यािें! हुकमाच्या ताबेिाराला स्वतःिी जीभ नसते. जा! 
 

[नोकर जातो.] 
 
रायाजी : (स्वगत) विील माणसािंा उपमिु िंाला तरी द्वफकीर नाहीं, पण आता ंमाझ्या द्वशवागंीच्या या 
द्वमठींतून मािंी सुटका-सुटका-मािंी-सुटका-पण मासाहेबािंी सुटका मग कशी करायिी आद्वण कुणी 
करायिी? मासाहेबाचं्या अब्रलूा धक्का लागण्यािी-मराठेशाहीच्या इज्जतीवर आकाश कोसळण्यािी वळे 
आली असताहंी मी जर अशा मोहाच्या द्वमठींत मग्न राद्वहलो तर-तर...., तर िुभगंलेल्या आभाळाच्या 
फटींतून थोरले राजे धिधिणा्या ्ातीनें माझ्यावर आशाळभतू–िैन्यवाणी आशाळभतू नजर टाकतील–
मला पे्रमाच्या अशा मगरद्वमठींत गवसलेला पाहून, सजेंराजे उसासा टाकून माझ्या बाबाचं्याकिे पाहतील – 
या कुलागंाराच्या लाद्वजरवाण्या करणीनें ओशाळून बाबा मान खालीं करतील? सुभेिारािंा झसहासारखा 
जबिा द्विमणीसारखा होईल! उद्या ं वर गेल्यावर, सुभेिार सुनमुख पाहण्यािा कंटाळा करतील! नाहीं, 
मला ही द्वमठी सोिद्ववलीि पाद्वहजे. मासाहेबािंी सुटका-पण ती कशी करायिी? बरोबर वीस तरी माणसें 
असतीं तर या रायाजीनें–या राजेश्वरीच्या रणरंगानें मान्याचं्या हजाराशंीं झहमतीनें हुजत र्ातली असती! 
काय करावें? कशा रीतीनें मासाहेबानंा बाहेर न्यावें? िुस्या एखाद्या वषेानें मासाहेबानंा—कीं, 
मासाहेबाचं्या वषेानें िुस्या एखािीलाि मान्याचं्या हातीं िेऊन–हो मान्यानंीं अजून मासाहेबानंा कधींि 
बद्वर्तलेलें  नाहीं–सोन्याच्या साखळ्या द्वजच्या पायातं द्विसतील द्वतलाि माने ऐद्वकवानें मासाहेब म्हणतील-
पण अशी बाईसुद्धा ंकोणी नाहीं; कोणाच्या जीवावर असा उिार होऊं? या रायाजीच्या रासवटी जीवािा या 
वळेीं काय उपयोग? मग या माझ्या नाजुक जीवावार – (द्वतला एकिम जोरािी द्वमठी मारून) अरेरे, मािंी 
िीनिुबळी, कमनशीब द्वशवागंी! मालुस्यािंा कुळकमु मोठा कठीण आहे. या माझ्या नाजूक जीवावर – या 
पे्रमाच्या पिंप्राणावंर पाणी सोिलेंि पाद्वहजे! 
 
हशवांगी : राया, ही असली द्वमठी! राया, तुझ्या मनातं काहंीं तरी पाप आलें ! तंू असा मुखजि कां? अशा 
वळेीं तोंिाला येईल तें सारखा बोलत राहा. तुला वाटेल तें बोल—अगिीं वेड्यासारखें बोल! पण काहंींतरी 
बोल! मला आनंिाच्या उकळ्या फुटून येताहेत; तुझ्या बोलण्याकिे लक्ष लावण्यासाठीं धिपिणें उरलें  
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नाहीं तर हा जीव आनंिाच्या गुंगींत बुिून मी मरून जाईन! राया, मनातं असेल तें बोल–मनातं नसेल तें 
बोल! वेड्या, द्वकती परोपरीनें तुला आळवायिें बरें? राया, राया–बोल ना रे राया! असें काय बरें?  
 

“बोल मोरे राजारे नैनू अब मोसे बोल ।  
िाहे द्वपया जान । िाहे द्वपया रैन ।  
द्विलकी बाते बोल ॥ धु्र ॰ ॥ 
कबसे मैं थािी थािी, रहा ंतकत हंू ।  
कबसे मैं थािी तोपे अरज करेत ।  
मुखसे मीठे बोल । बोल मोरे ॥ १ ॥ 

 
बोलणार ना? ही मी अशी ऐकत राहतें बरें?  
 

[त्याच्या खादं्यावर मान ठेद्ववते.] 
 
रायाजी : (स्वगत) द्वजभेवरिा बोल ओठावंर मरतो–िोळ्यातंला बोल आंसवानंीं िंरतो! सुभेिार तानाजी 
मालुसरे, उिेभानानें हात कलम केला तेव्हा िेहापासून हात तुटला, पण हातापासून पट्टा सुटला नाहीं! त्या 
तुमच्या पट्टट्यािी करारी कुवत, आज आपल्या रायाच्या द्वजभेच्या पट्टट्याला द्या! बोला, सेनासागर, 
कमरेच्या राजेश्वरीिी जीभ करून द्वतनें बोला!  
 
हशवांगी : बोल, राया, बोल रे, जीवाच्या राया, बोलाबोलानें मला बेभान करून टाक!  
 
रायाजी : (स्वगत) साऊबाबा, िेवकळा िविून िगि होऊं नकोस म्हणून सादं्वगतलेस; पण आता ंिगि 
होऊन अंगीं िेवकळा आणायला नको का?  
 
हशवांगी : नाहीं बोलत तंू? हट्टी राया, तुझ्या मनातं मग, मीं मरावें असें का आहे?  
 
रायाजी : हो!  
 
हशवांगी : वेड्या, मग हें बोलायला का ायालास? राया, माझ्या द्वशपायासाठीं द्वजवािें रान करायला 
द्वशवागंीनें नाहीं कधीं म्हटलें? तुझ्यासाठीं जगायिें — तुझ्यासाठीं मरायिें! मािंा राया अगिीं अगिीं वेिा 
आहे. 
 

[त्याला द्वमठी मारावयास जाते: तो थाबंवनू द्वतिे हात धद्वरतो.] 
 
रायाजी : द्वशवागंी थाबं; तुिंा द्वशपाई तुला वाटतो द्वततका गरीब नाहीं; तुिंा राया एखािा बेजबाबिार 
द्वशपाईप्यािा नाहीं! 
 
हशवांगी : राया, राजेश्वरा, तुला गरीब कोण म्हणेल? कुबेरभािंारािी सारी सारी संपिा माझ्या रायाच्या 
नावंावरून ओवाळून टाकावी! माझ्या सावंळ्यासुरतीिा सरिार, माझ्या ऐन अमिानीिा अमीर, माझ्या 
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उमलत्या उमेिीिा उमराव, या नव्या नवतीिा नवरंग, माझ्या बढत्या बहारीिा बािशहा–तंू गरीब? 
द्वशवागंीच्या द्वशलेिाराला गरीब कोण म्हणेल?  
 
रायाजी : पे्रमाच्या जीवा, तुझ्या मनानें म्हटलें  तें जनालाही पटलें  आहे! तुझ्या ऐन अमिानीिा अमीर, 
मराठी अमिानीिा अमीर आहे; तुझ्या सावंळ्या सुरतीिा सरिार, सत्तावीस द्वकल्ल्यािंा सरिार आहे; तुझ्या 
उमलत्या उमेिीिा उमराव, उमराठ्यािा उमराव आहे; तुझ्या नव्या नवतीिा नवरंग, या राजेश्वरीिा 
रणरंग आहे; तुझ्या बढत्या बहारीिा बािशहा, द्वबरवािीच्या बहाद्दरािा बेटा आहे! द्वशवागंीिा द्वशलेिार, 
संभाजीराजािंा सेनासागर आहे! द्वजवा, झसहगिच्या झसहािा ्ावा–सुभेिार तानाजी मालुस्यािंा रायाजी 
म्हणून ज्याला म्हणतात तोि, द्वशवागंी, हा तुिंा द्वशपाई. 
 
हशवांगी : उमराठ्यािा उमराव, राजेश्वरीिा रणरंग, संभाजीराजािंा सेनासागर! (एकिम हंुिका िेऊन) 
राया - राया, तंू मोठा खोटा आहेस रे! सजेराजाचं्या नावंासारखीं तुमिीं मोठालीं नावें! आपलें  मन 
माझ्यापासून िोरून ठेवनू मला भलत्या भरीं पािलेंस! िेवा रे, तुिें परृ्थवीमोलािें भाग्य या रंक पोरीला कसें 
रे धार्मजणें होणार! राया, अजून मला आपली म्हणशील का? राया, मला तुिें मोठेंपण लाभेल का रे?  
 
रायाजी : मोठेपणािा मागु मरणाच्या मैिानातूंन जातो. माझ्या बाबानंीं मालुस्यािंें नावं झसहगिावरून 
स्वगावर िढवनू द्विलें  आहे. मालुस्यािंें मोठें नावं द्वमळद्ववण्यासाठीं, रायािी द्वशवगंगा त्या रस्त्यानें जाईल 
का? द्वशवागंी, रायािें नावं राखण्यासाठी जीवािा मोह तुला सुटेल का? पे्रमानें मािंी िंालीस—प्यार 
द्वजवा-माझ्या धमानें तशी मािंी होशील का? द्वशवागंी, मािंें मनोगत तुला सागंूं का?  
 
हशवांगी : राया,  
 

[िाल : बा उभा ठेवुद्वन कर कटीं ॰] 
 

का ंसख्या द्वशणद्ववशी अशी । आपुली िासी ।  
मन होत झहपुटी [झहपुटी = कष्टी]; तसा शीण जीवासी ।  
तो तुझ्या मुखींिा बोल पिंू िे राया ।  
पसरीन द्वजवािें जाळें  त्याद्वस िेंलाया ॥ धु्र ॰ ॥ 

फुलवंती राजसबाळी । द्वतिा तंू माळी ।  
द्वजवलगा तीनही काळीं ।  

ही माळ धरा हृियाशीं । वहा िेवासी ।  
परवा न सख्या आम्हासंी ।  

िेहािी नाहीं माया । द्वजवाच्या राया ।  
द्वशवगंगा तुमिी ्ाया ।  

करुद्वनया मनािा रमणा । अहो भगवाना ।  
लुटवा या पिंप्राणा ं।  

तो बोल एकिा बोल, वाहतें आणा ।  
तंू सुखी तरी सुख मजला – हा एकि बाणा ॥१ ॥ 
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रायाजी : द्वशवागंी, आपल्या जीवािा धिा करून ऐक! आतािं ऐद्वकलेंसना, कीं मान्यानंी आंबराईला वढेा 
द्विला म्हणून! मासाहेबानंा रायगिावर नेण्यािी कामद्वगरी माझ्याकिे आली आहे; संभाजीराजािंी ही 
महाराणी, द्वशवाजीराजािंी ही पुण्याई, मराठ्यािंी अब्र,ू या नापाक मान्याचं्या हातीं सापंिली तर एकजात 
मराठेशाहींत मालुस्याचं्या कुळािी, तानाजीबाबाचं्या आठवणीिी - द्वशवागंी, तुझ्या रायाच्या नावािंी – 
नुसती रेवण उिून जाईल! आता ं द्वनभावणीिा एकि रस्ता आहे. या मान्यानंीं अजून मासाहेबानंा कधीं 
पाद्वहलेलें  नाहीं. मासाहेबाचं्या सोन्याच्या साखंळ्या पायातं र्ालून; त्यािंें नावं सागंून, त्याचं्या जागीं तुला 
उभें राहावें लागेल; भोसलेशाहीच्या साखंळ्यािंी खूण पटून, माने तुलाि मासाहेब म्हणून मो्यासंमोर 
रे्ऊन जातील आद्वण आम्ही रायगिावर जाऊं! पुढें मो्यानंीं तुला ओळखल्यावर संतापाच्या भरातं सूि 
रे्ण्यासाठीं, त्यानंीं तुझ्या िेहािी – तुझ्या रायाच्या पे्रमािी – द्ववटंबना करण्याकद्वरता ंआपला हात पुढें 
कद्वरतािं — 
 
हशवांगी : द्वशवागंीच्या नद्वशबा, त्या वळेीं द्वजवािी सािंणूक कशी करायिी एवढें एकिा सागं म्हणजे िंालें ! 
सागं, कोणत्या उपायानें?  
 
रायाजी : शाबास, शाबास, द्विलिार द्वजवा, िेवाधमाच्या नावंानें! शाबास! हा पाहा द्वनवाणीिा उपाय! ही 
सजेराजाचं्या नावंािी द्वह्यािी आंगठी – माझ्या बहाद्दर पे्रमा, त्या वेळीं पोटातं द्वगळायिी (आंगठी द्वतच्या 
बोटातं र्ालतो.) प्रीतीच्या अफाट राज्यातं पे्रमळ विभानंीं, आपल्या पे्रमािी जन्मािी खूण राहावी म्हणून 
द्वप्रयतमानंा मुद्वद्रका द्विल्या असतील; पण आपल्या पे्रमािी जन्मािी खूण नाहींशी करण्यासाठीं अशी आंगठी 
आजवर कोणी कोणाला द्विली नसेल! द्वशवागंी, खरोखरीि माझ्या सागंण्याप्रमाणें तुझ्या हातून र्िेल का?  
 
हशवांगी : माद्वलक, तुझ्या मनािी मोिणी करण्यासाठीं का द्वशवागंीनें तुझ्या नावंाशीं अशी सलगी केली 
आहे? वडे्या, आम्हा ंबायकानंा सासरिें नावं जोिायला माहेरच्या ममतेिें मूळ तोिावें लागतें. या द्वह्याच्या 
तेजानें मािंा रस्ता द्विसल्यावािंून राहील का? तुझ्या पे्रमासारखें या द्वह्यािें तेज िमकतें आहे खरें! पाहा 
बरें नीट! 
 
रायाजी : हो, पाद्वहलें ; नीट पाद्वहलें ! (स्वगत) हेंि पाद्वहलं कीं द्वहरा पिनीं पिणें कठीण आहे–िुिैवी 
संसारातं पे्रम पिनीं पिणें कठीण आहे! 
 
हशवांगी : राया, आता ंपुन्हा िोळेभेट कधीं र्िायिी?  
 
रायाजी : लािक्या जीवा, आता ंपुन्हा भेट? पुढल्या जन्मीं! 
 
हशवांगी : िोळ्यातं आंसंू आन् तोंिावर हसंू! लबािा, लटकें  हसून असें फसवूं नकोस! आधीि आपलें  तुला 
बजावनू ठेद्ववतें–राया, इतका धीर माझ्यानें मुळींि द्वनर्ायिा नाहीं हो! कुिींतून सुटका होतािं, द्वशवागंीिा 
अद्वधरा जीव, उित्या पाखंराच्या पखंानंीं तुझ्याभोंवतीं द्वर्रट्या र्ालील; र्िीपळानें म्हणून तुला द्ववसंबायिी 
नाहीं! राया, िरबारीं थाटातं तुझ्या द्वशरपेंिावरिी शोभा होईन, मोकळ्या मनाच्या द्वमजलशींत तुझ्या 
शराबावरिी लाली होईन; द्वशकारीच्या तळपत्या तापातं माझ्या रायाच्या िोक्यावरतीं र्ार होईन–ऐन 
रणाच्या गिीत माझ्या रणरंगाच्या राजेश्वरीिी धार होईन! पण राया, इतक्या वेळातं पद्वहल्यासारखा मला 
द्ववसरणार तर नाहींस ना?  
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रायाजी : तुला द्ववसरेन? एकेका प्राणावर तुझ्या नावंािें अक्षर गोंिवनू, पिंप्राणाचं्या प्रभावळींत 
“श्रीद्वशवगंगा’’ जिवनू ठेवीन! 
 
हशवांगी : राया, माझ्या मरण्यानें तुला इतकें  का सुख होणार? द्वकती रे मी िैवािी?  
 
रायाजी : मला एकट्यालाि सुख होईल? अलम मराठेशाही तुला आनंिानें िुवा िेईल. उद्याचं्या लग्नािंीं 
तुझ्या माझ्या नावंानंीं िेवकें  बसतील; िेद्वव द्वशवगंगे! तुझ्या पे्रमळ जीवाच्या उिार आधारावर महाराष्ट्रातं 
गंगायमुना वाहतील! तंू वर गेल्यावर, सुभेिार अद्वभमानी कौतुकानें तुला राजासंमोर नेतील; मातोश्री 
सईबाईसाहेब आंसवाचं्या मोत्यानंीं तुिंा भागं भरतील; झसहगिीं, कल्याण िरवाजावर बाबाचं्या हातून 
गतीस द्वमळालेल्या िदं्रावळी हत्तीवरून सजेराजे तुिंी द्वमरवणूक काढतील; तुिंा साजद्वशणगार हेरून मािंी 
जानकीआका भोळ्या आनंिानें गिगिून हसेल; िदं्रावळीवरून माझ्या द्वशवागंीला द्वमरद्ववतानंा पाहून, 
ऐरावतािी धनीन हेव्यानें ओशाळून खालीं पाहील; तेव्हा ंआपल्या श्रीद्वजजाऊसाहेब आपल्या हातीं तुिंी दृष्ट 
काढतील; आद्वण बाबािंा पवािा गाणारा तुळशीिास–मंिईच्या बाजारीं असलेला–फणीआळीच्या फिातं 
िेसाईिेशमुखासंमोर बसलेला–ररु् सोनाराच्या र्रीं बसलेला–आपला मराठेशाहीिा शाहीर –
िेवाद्विकाचं्या िेखत, गंधवाच्या ताडं्यासमोर, िफतुणतुण्याचं्या तालासुरातं आद्वण मराठी बोलाचं्या ऐन 
पुरातं–तुझ्या माझ्या अखेरभेटीिा, द्वजव्हाळ्याच्या जुन्या गाण्याला द्वजतेपणाच्या जमानें, नव्या धाटणीिा 
कद्वटबधं जोिील आद्वण तुझ्या द्वजवाच्या पेरणीनें मराठी मनाच्या माळावर मोत्यािें पीक तोिील! (पाहून) 
द्वशवागंी, त्या पाहा मासाहेब येताहेत; िल, या मराठमोळ्याच्या मायगंगेला प्रणाम करंू! मात्र सोन्याच्या 
साखंळ्या आपल्या हातीं येईपयंत आपल्या आताचं्या बेताबद्दल आधीं त्याचं्यािेखत काहंीं बोलंू नकोस! 
 

[येसूबाई येतात.] 
 
रायाजी : मासाहेब, ही मािंी-ही-ही आपली — 
 
येसूबाई : नव्या जाऊबाई ना? सेनासागर, जाऊबाईंपेक्षा ंतुम्हीि जास्त लाजला!ं तुम्हालंा असे लाजतानंा 
पाहून राजे मनापासून हसले असते! (तीं िोर्ें येसूबाईस नमस्कार करतात.) उिंि आयुष्ट्मान् व्हा. 
 
रायाजी : मासाहेब, वद्विलानंी कोरिा आशीवाि द्विला म्हणजे मुलािंी मनें द्ववरस होतात. मािंी द्वशवागंी 
मोठ्या हळव्या जीवािी आहे; माझ्या नव्या नवरीसाठीं मासाहेबाजंवळ मी मूलपणानें एका अलंकारािी 
मागणी करणार आहें. आजवर द्वशवागंीच्या पे्रमाखेरीज मीं िेवाजवळसुद्धा ं यािना केली नाहीं. 
तानाजीबाबािंें शुभ िंाल्यािें ऐकल्यावर, सजेराजानंीं माझ्या आईला सागंून पाठद्ववलें  कीं, जसा मािंा शभं,ु 
जसा राजाराम, तसाि द्वतसरा रायबा! त्या द्विवसापासून आजतागायत, रायगिच्या रणमिाच्या पावलामागें 
पाऊल टाकून, या राजेश्वरीच्या रणरंगानें जगाला रामलक्षमुणािंी मराठी जोिी िाखद्ववली! मासाहेब, 
केल्या कामािी िोरी नाहीं; आज मला मािंा मुशाद्वहरा पाद्वहजे. तोंिातूंन अवाक्षर काढल्यावािंून, मासाहेब 
मािंा बाळहट्ट पुरवाल का?  
 
येसूबाई : सेनासागर, अखेर बोलून र्ालद्ववलेत! आधीं मागायिें तरी होतें! काय पाद्वहजे तुमच्या नव्या 
नवरीला?  
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रायाजी : मासाहेब, मी सागंेंन त्याप्रमाणें वागण्याबद्दल माझ्या राजेश्वरीिी आण वाहा पाहंू! 
 
येसूबाई : (रायाजीच्या तलवारीवर हात ठेवनू) भोसल्याचं्या भाग्याच्या भािंारावर पहा्यासाठीं तळपणा्या 
या तुमच्या नाद्वगणीिी – मालुस्याचं्या द्वपढीजात राजेश्वरीिी मला ग्वाही आहे. 
 
रायाजी : द्वशवागंी, आपण द्वमळद्ववलें ! मासाहेब, आपल्या पायातंल्या सोन्याच्या साखंळ्या माझ्या 
द्वशवागंीसाठीं पाद्वहजेत! 
 
येसूबाई : रायाजी, मी लोभानें म्हणत नाहीं – राजािें िरण साक्ष आहेत – पण रायगिच्या राणीच्या या 
साखंळ्या, परक्या पायानंा नाद्वगणीिा द्ववळखा र्ालून द्ववखारी िावा रे्तात; याचं्या स्पशामुळें, नवथर जीव, 
िेहािी शींव सािूंन, िेशोधिी लागतो! परवापंावेतों ही सागंायिी गोष्ट होती; तुळशीच्या अनुभवानें आमच्या 
कुळींच्या या किू कहाणीला खरेपणा आणला आहे. 
 
रायाजी : मासाहेब, आपण राजेश्वरीच्या साक्षीनें बोल द्विलेला आहे! थोरानंा एक गोष्ट िोन त्हानंीं बोलता ं
येत नाहीं. आता ं वेळ सरता होत आहे; मान्यानंीं राईला असा िौगिु रे्रा र्ातला आहे कीं, उित्या 
पाखंरालासुद्धा ं पळवाट द्वमळायिी नाहीं. माने इतक्यातं आपल्या तपासासाठीं इकिे येतील! पण त्यानंीं 
अजून आपल्याला पाद्वहलेलें  नाहीं; तेवढ्यातं, आपल्या साखंळ्या र्ालून, औट र्टकेसाठीं आपलें  नावं 
लेवनू, मािंी द्वशवागंी आपल्या जागीं उभी ठाकेल! द्वशवागंीच्या जीवापुरत्या सुटकेसाठीं, राजानंीं बाबानंा 
द्विलेली द्वह्यािी आंगठी, मुहूतावर मीं मर्ाशंींि द्वतच्या बोटीं र्ातली आहे! द्वशवागंीिी िुबळी िौलत 
र्िीभर आपण स्वीकारून आमच्या नावंाला पावन करावें! माने खुशाल द्वशवागंीला रे्ऊन जातील! 
 
येसूबाई : सेवासागर, सेनासागर, द्वनवळ मागंािी करणी केलीत! गोि बोलून मािंा गळा गुंतद्ववलात! बाई, 
काय ग तुझ्या संसारािी परवि ही! 
 
हशवांगी : राया, मासाहेब रागावल्या वाटतें? आता ंकसें बरें करायिें? थाबं, मी र्ालते त्यािंी समजूत. बाई, 
माझ्या रायावर अशा रागावू ं नका; मासाहेब, आईसारख्या ना तुम्ही मला? मग मािंें का ं बरें सागंणें 
मोिायिें? मािंा राया अगिीं भोळा आहे हो! 
 

[येसूबाई द्वशवागंीला पोटाशीं धद्वरतात.] 
 
रायाजी : मासाहेब, विनाला बाध आला तर माझ्या राजेश्वरीच्या इज्जतील बट्टा लागेल! 
 
येसूबाई : ती राजेश्वरी नाहीं – पण खाटकािा सुरा आहे. द्वतनेंि मािंा गळा कापलांत–या भाबड्या, गरीब 
गाईिा गळा उतरलातं! आणखी असे द्वनिुयासारखे हंसता ंआहातं–शुद्ध कसाब, कसाब आहातं! 
 
रायाजी : मासाहेब, सोईरसंबधंाच्या गोष्टी व्हायच्या त्या िंाल्याि पाद्वहजेत! आई भवानीच्या साक्षीनें, 
पद्वहल्या द्वपढींत, भोंसल्यामालुस्याचं्या सोयद्वरकी जमून, सजेराजानंीं ही आमिी राजेश्वरी सेवाधमासाठीं 
पिरीं रे्तली, त्याि वळेीं, या पोरीच्या आंिणासाठीं, मालुस्यािंा औट हातािंा मळा भोसल्याचं्या नावंें, 
द्वजवाचं्या द्वमराशीपासून, कायमिायम तोिून द्विला! भोसल्याचं्या अमंगळािी इिाद्वपिा, व्याहीभेटींत 
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आमच्या भोगवट्याला आली! आमच्या आजच्या द्ववद्वहणीच्या पायावर द्ववरवल्या रेखाटण्यासाठीं, द्वशवागंीच्या 
रक्तािी सािंणूक व्हायलाि पाद्वहजे! 
 
येसूबाई : अशा रक्ताभरल्या पावलीं गिावर गेलें  तर रायगिािा रेतीिूर होईल! मोठेपणािा कमुभोग 
मराठ्याचं्या ्त्रपतींवर पावलोंपावलीं ओढवतो आहे! भोसल्याचं्या खाशानंा, ताटाला बसण्यासाठीं, इमानी 
सोय्याचं्या प्राणाहुद्वत र्ालून, त्याचं्या झपिाच्या रगतभातानें आपला झपि पोसावा लागतो! सेनासागर, 
तुम्हा ंसवांच्या उपकारािे, आमच्या पािं द्वपढ्याचं्या पुण्याईनेंसुद्धा ंपागं द्वफटायिे नाहींत! 
 
रायाजी : मासाहेब, माने अिानक येऊन थिकले तर मसलत फसेल! सीतामाईंनीं ल्मणाच्या बोलण्यािा 
आव्हेर केला तेव्हा ंजाऊं िेत, अभद्रािी उजळणी भलत्या वळेीं कशाला हवी? सोन्याच्या साखंळ्या लौकर 
काढून द्या! मासाहेब, आता ंमािंी, राजािंी, धाकट्या राजािंी, आण आहे! 
 

[येसूबाई साखंळ्या काढतात व द्वशवागंीला िेतात.] 
 
रायाजी : (उर्ि) आधी राजेश्वरीिी शपथ द्विली म्हणूनि ही िेवी नवसाला पावली! (स्वगत) द्वशवागंी, 
र्ाल त्या साखंळ्या पायातं! 
 
हशवांगी : मला नाहीं बाई जमायिें तें! राया, तुझ्या पे्रमासाठीं, राजाचं्या नावंासाठीं, आणखी एकिा 
मरायला सागं —पण या साखंळ्या आपल्या हातीं कशा लेतात हें नाहीं मला माहीत! तंूि ये कसा! पण तुला 
पुरुषाला तरी काय कळायिें आहे त्यातं? बाई, आम्ही आपलीं रानिीं जनावरें आहोंत; तुमच्या नावंानें 
आम्हालंा तरून जायिें आहे. माझ्या रायाच्या पुण्याईनें हीं भषूणें मला लाभलीं; एरवीं बर्ायलासुद्धा ं
द्वमळायिीं नाहींत. तुम्हीि आपल्या हातीं र्ाला पाहंू या साखंळ्या माझ्या पायीं! राया, बाई सागं बरें तंू 
एकिा! येतानंा बाई? राया, बाई जरा हट्टीि आहेत कारे?  
 
रायाजी : (हसून) मासाहेब, माफ करा—माझ्या रानफुलािा रंग जरा भिक आहे; पण वास नाजूक आहे. 
मनािी मोठी कोवळी जात आहे ही! आपल्या िरणीं वाद्वहलें  आहे; पूजा कशी तरी साजरी करून घ्या! 
तोंिािा रागंिी राक्षसगण आहे, पण द्विल िेवगणािा आहे! र्ाला त्या साखंळ्या पायातं! 
 
येसूबाई : सेनासागर, द्वशळारसाच्या रद्वतबानें मन पोसून, तुम्ही बोलायला द्वशकला ंआहातं! मी काय बोलंू? 
तुमच्या राजेश्वरीनें मािंी जीभि कातलेली आहे! बेटा, ये अशी; नद्वशबािा ्ळवाि व्हायिा द्वततका 
िंालाि पाद्वहजे. 
 

[येसूबाई साखंळ्या रे्ऊन पुढें होतात.] 
 
हशवांगी : राया, या मासाहेबाचं्या साखंळ्या – या पायातं र्ालंू नयेत ना? हें बर् या हातातंि र्ातल्या तर 
नाहीं का िालायिें? हें पूजेिें द्वनमाल्य पायिळीं कसें पािायिें?  
 
रायाजी : वेिी, मािंी भाग्यािी विेी! िेवािें नावं रे् आद्वण खुशाल साखंळ्या पायातं र्ाल! िामाजीवर 
संकट आलें  तेव्हा भक्तासाठीं भगवतंानंीं भणगंािा वषे रे्तला; आज काळािी गंगा उलटी वहात आहे; 
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िेवार्रिें साकंिें िूर करण्यासाठीं आज द्वभका्यानंीं भाग्यवंतािें नावं घ्यायिें आहे. तीिें सोंस रे्तल्यावर, 
पाटावािी परवा ठेवनू िालत नाहीं. मासाहेब, उगीि वेळ वाढतो आहे. 
 
हशवांगी : खरेंि बाई, र्ाई करा गिे! मािंा राया इतकें  सागंतो आहे–आपण द्वजवाभावाच्या मदै्वत्रणी–माझ्या 
भाग्यािी उजरी वळे–आद्वण तरी तुिंा हात आपला जिि! रायाला राग येईल बरें! 
 

[िाल : साजन होरे ॰] 
 

साजद्वण बाई । सजवी मजद्वस कद्वर र्ाई ।  
लद्वगनर्द्वि जाई । वळे आली भरा ।  
िेव आले र्रा । करी ितुराई ॥ १ ॥ 
साजद्वण बाई । नटुद्वन थटुद्वन लवलाहीं ।  
द्वनर्तें अगाई । राजराजेश्वरा। 
जवझळ याहो जरा । नद्ववन मुख काहंीं ॥२॥ 
साजद्वण बाई । िपळ पळत मन पाहीं ।  
जवळ नि राही । मंगलािे सिे ।  
टाद्वक िोहींकिे । िाद्वव नवलाई ॥३॥ 

 
[साखंळ्या र्ालून होतात.] 

 
येसूबाई : सेनासागर, सागंा आणखी काय करायिें राद्वहलें  आहे तें! पोरीिें एकेक बोलणें ऐकतानंा, 
आंतड्याला पीळ बसवनू जीव तटतटा ं तुटतो अगिीं! हं, मीि द्वफरवू ं का सुरा द्वहच्या मानेवरून? 
सेनासागर, काय मािंलें  आहे तुम्हीं हें?  
 
रायाजी : मासाहेब, आज माणूसबळ खंुटलें  म्हणून बाझशगबळ तुटलें ! 
 
हशवांगी : राया, या साखंळ्या र्ातल्या ख्या; पण मी राजाच्या राणीसारखी शोभतें तरी का रे! 
 
रायाजी : पद्वरसाच्या स्पशानें लोखंिािें सोनें िंाले! द्वशवागंी, आपल्या प्रीतीिा प्रवाह गंगास्वरूप िंाला; 
पे्रमाच्या पोरखेळातंली रायाजीिी राणी, मरणािें मोल िेऊन, मराठ्यािंी महाराणी िंाली! मािंी द्वशवगंगा-
श्रीमहाराष्ट्रगंगा िंाली! 
 
हशवांगी : राया, मरतानंा मला भीद्वत वाटेल का रे? पण माझ्या राजेश्वरीच्या रणरंगाला मरणािा कोण केवा! 
बाई, बायकानंा मरतानंा भीद्वत वाटते काहो? अगबाई, तुमच्या िोळ्यालंा पाणी आलें ! तुम्हालंा तरी मीं 
कशाला द्वविारलें  कुणास ठाऊक! या आंगठीवर द्वशवरायािंें नावं आहे आद्वण रायाच्या द्वजवािा भाव आहे; 
मला विेीला एवढें कळलें  नाहीं, कीं द्वशवरायािंें नावं तोंिीं असतानंा, माझ्या रायाच्या पे्रमािी द्वहरकणी 
पोटीं असतानंा, मला मरायिी भीद्वत ती काय वाटणार?  
 

[नोकर धावत येतो.] 
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नोकर : सेनासागर, माने आले–अगिीं जवळ आले! 
 
रायाजी : खुशाल येऊं िेत– अगिीं जवळ येऊं िेत! अरे, हें बर्, मासाहेबानंा आता ं द्वशवागंी म्हणावयािें 
आद्वण या या आपल्या – वडे्या पे्रमा, आता ंबोलतानंा थाबंूं नकोस. पे्रमाच्या बरळण्याला सगळ्या जगानेंि 
वडे्यातं काद्वढलें  आहे! अरे, या आपल्या मासाहेब! येसूबाईसाहेब, क्षमा करा—माझ्या मरत्या पे्रमािा हा 
अखेरिा उमाळा आहे! ‘पुिंद्वलका भेटी परब्रह्म आलें  बा!’ पण, भक्तराज पुिंद्वलकानें, माताद्वपतरािंी सेवा 
साधण्यासाठीं, श्रीपािुंरंगस्वरूप परब्रह्माला अठ्ठावीस युगें द्ववटेवर द्वतष्ठत ठेद्ववलें ; महाराष्ट्राच्या 
माताद्वपतराचं्या नावंासंाठीं, पे्रमस्वरूप परब्रह्मा, हा रायाजी तुला शवेटिा प्रणाम करीत आहे. 
 

[द्वतला िंिवत र्ाद्वलतो. नंतर नोकरासंह माने येतो.] 
 
माने : हं, हीि येसूबाई! सोन्याच्या साखळ्यानंींि अखेर द्वहला िगा द्विला! काय रे, ही िुसरी कोण? तो 
विेापीर रायाजी कुठें आहे? आद्वण तंू कोण आहेस?  
 
रायाजी : (तलवार उपसून) तो विेापीर रायाजी मेला; ही मासाहेबािंी िासी द्वशवागंी; आद्वण मी कोण हें ही 
मािंी तल — 
 
माने : कंगाल, तुिंी तलवार राहंू िे तुजजवळ; आम्हालंा ही राजािी राणी हवी आहे! हं, िला रे द्वहला 
रे्ऊन! 
 

[नोकर द्वशवागंीला रे्ऊन जातात.] 
 
रायाजी : अहो, मासाहेबाचं्या बरोबर एखािी िासी असंू द्या हो! या द्वशवागंीला तरी रे्ऊन िला! 
 
माने : राणीिीि िासी करायला न्यायिी आहे. द्वतथें ही द्वशवागंी कशाला न्यायिी मरायला! 
 
रायाजी : बेवकूब! द्वशवागंीि न्यायिी आद्वण तीसुद्धा ंमरायलाि! 
 
(रायाजी काहंी वळे द्वशवागंीकिे पाहात राहतो. [तलवाराकिे पाहून] राजेश्वरी, आपली द्वशवागंी गेली! 
आता ंतुमिी आमिी जनमगाठं! 
 
येसूबाई : रायाजी — 
 
रायाजी : मासाहेब, आतािं सादं्वगतलें–रक्तामासंािा रायाजी मेला, समशरेीपुरता सेनासागर काय तो 
आता ं राद्वहला आहे! द्वशवागंीिे पिंप्राण, रायाजीिे िहा प्राण, वैराणातं िाही द्विशा वरेून टाद्वकले! 
रायाजीच्या पे्रमाशीं द्वपढ्या तुटल्या; पे्रमािीं िोन पाखंरें वणव्यातं होरपळून मेलीं! मासाहेब, िला लौकर.  
 

[सवु जातात पििा पितो.] 
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प्रवेश पांचवा 
 

[स्थळ : तुळापूरिी मोगल ्ावणी-तुरंुग. पात्र : मािंी र्ालूनें पायावंर हात टाकून बसलेले श्रीसंभाजी 
महाराज. भोंवतीं साधारण अंधार.] 

 
संभाजी : (स्वगत) मरणािा कोणाला अनुभव नाहीं म्हणून; पण मािंी ही स्स्थद्वत म्हणजेि मरण असेल का? 
काहंीं द्विसत नाहीं, काहंीं भासत नाहीं. द्ववखारलेलें  मस्तक सुन्न िंाल्यामुळें  काहंीं सुित नाहीं, आठवत 
नाहीं, कळत नाहीं! जीव जि िंाला आहे आद्वण शरीर हलकें  वारेमोल िंालें  आहे. मी जद्वमनीशीं द्वखळून 
बसलों आहें, कीं वा्यावर वावरतों आहें हेंि उमजत नाहीं! अरेरे, हें काय िंालें ! मराठ्यािंा राजा मो्यािंा 
कैिी िंाला; वार्ािी गरीब गाय िंाली; मिािा मातीमोल मुििा िंाला, होत्यािें नव्हतें िंालें ! आता ंकाय 
व्हायिें राद्वहलें  आहे? हो, या द्वजत्या मरणािी जाळती जाणीव अजून बाकी आहे! मेल्या माणसातं आद्वण 
जीवन्मृतातं एवढी तफावत असते, कीं मेलेल्या माणसाला आपण द्वजवतं असूनही मेल्यासारखि आहोंत 
अशी जहरी जाणीव मुळींि नसते. हें मरण नाहीं; ही, मरणाहून भयाण, अजून कोणाच्याही अनुभवाला 
आलेली नाहीं अशी – मरणाच्या नंतरिी जीविशा आहे! मग सवुस्वािा द्ववसर पािणा्या मरणानें, माझ्या 
जीद्ववतािा सुखी शवेट व्हायिा िुकून तसाि राद्वहला का? सुखािें मरण तर नाहींि, पण मरणािें सुखही 
या कमनशीब संभाजीला पारखें िंालें  का? (मोठ्यानें) कू्रर, कठोर काळा! ये, क्षणभर िेवाहून ियाळू 
होऊन ये आद्वण माझ्या गळ्यातं आपला बळकट बाहुपाश र्ाल! (पाहून) कोण आहे तें?  
 

[साबाजी बुरखा पारं्रून असा येतो व संभाजीराजािें पाय धद्वरतो.] 
 
संभाजी : कोण आहे? खरोखरि काळपुरुष माझ्या गळ्यातं मगरद्वमठी मारण्यासाठीं धावनू आला आहे 
काय?  
 
साबाजी : राजे, ही आपल्या गळ्याशीं काळािी मगरद्वमठी नाहीं, पण आपल्या पायाच्या िाकरािी आपल्या 
पायाशीं पे्रमािी द्वमठी आहे. 
 
संभाजी : कोण, साबाजी? ऊठ! साबाजी, तुझ्या तपोमूतीला या पामरासाठीं इतक्या कष्टातं कशाला 
पाद्विलेंस? या तुझ्या नीि धन्यािी सेवा करण्यािी हौस अजून द्वफटली नाहीं का? मािंी आज्ञा द्वशरसामान्य 
करण्यापेक्षा,ं मािंा द्वशरच््ेि करण्याइतका द्वतटकारा तुला अजून आला नाहीं का? साबाजी िल, तुझ्या 
द्वबजलीच्या एकाि िमकीनें या संभाजीच्या द्वनजीव िेहािा नायनाट करून टाक! िौलतरावाच्या 
बेईमानाला कंठस्नान र्ालून तुझ्या द्वबजलीनेंि पावन केलें . पोटच्या पोराच्या पापाबद्दलि पक्षापाती होऊन 
मला परकेपणानें त्या पुण्याईपासून िूर लोटंू नकोस! 
 
साबाजी : राजा, तुला मरण िेण्यासाठीं मी तुझ्याकिे आलों नाहीं, पण मराठेशाहीसाठीं जीवन 
मागण्याकद्वरता ंआलों आहें. िल, हा बुरखा पारं्र, हा परवाना रे् - या वर बेगमसाहेबािंा द्वशक्का आहे. हा 
िाखद्ववला म्हणजे कुठेंही मज्जाव नाहीं–हा रे् आद्वण इथून बाहेर पि! 
 
संभाजी : आद्वण तंू? हा तुरंुग म्हणजे बळी द्वमळण्यासाठीं काळानें उर्िलेला जबिा आहे! 
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साबाजी : तुला इथें राहून जें करावें लागणार ते मी करीन. तुिंें पिेल तें काम हट्टानें करण्यािा, या तुझ्या 
साबाजीिा हक्कि नाहीं का?  
 
संभाजी : स्वगाला कंटाळलेले िेव कारे तुमच्या मनींमानसीं वसतीला उतारा कद्वरतात? अमृताच्या िुळा 
टाकीत का तुमिी रसवतंी अवतरत असते? साबाजी, मेलेल्याला मारण्यातं काय मौज आहे बरें? तुझ्या 
भलाईनें मला द्वकती खालीं पाहावयाला लावणार? तुला येथें काळाच्या तोंिातं लोटून मी िालता होऊं? 
तुझ्या पद्ववत्र प्राणाचं्या मोबिल्यानें या कविीमोल शरीरािा साभंाळ करंू? अरे, अगिीं रौरवािे 
रद्वहवाशीसुद्धा ं माझ्या शजेारािा द्वकळस करतील! साबाजी, संभाजीिें मस्तक अजून मोगलानंीं उिद्ववलें  
नाहीं! तें द्वठकाणीं आहे. अशा राक्षसी रीतीनें वािंण्यापेक्षा ंमला मरणािें महत्त्व जास्त वाटतें. 
 
साबाजी : लाख मरोत पण लाखािंा पोझशिा न मरो! राजा, तुझ्या हुकमाच्या एकेका बोलाबरोबर 
मोहरलेल्या िंािानंा साबाजी लागतील! झखिखो्यातंल्या िगिािें िेव होतील! साबाजी आता ंमेला काय 
आद्वण जगला काय! आधींि आंखिलेल्या नाड्यानंीं बाधंलेले हें शरीर बेिीनें जखिलें  तर त्यातं काय 
नुकसान होणार? या हािाचं्या सापंळ्यातूंन द्वजवािें सावज सुटलें  तर सुखी होऊन जाईल! उलट, तुझ्या 
मूतीकिे सारी मराठेशाही िोळे लावनू बसली आहे! तुझ्याद्ववणे आईभवानीिी पूजा थाबंली आहे! या द्वजत्या 
मुिद्यािी पायरी करून द्वतच्या मंद्विरात पाऊल टाक; नाहीं म्हणशील तर या पाढं्या केसािंी शपथ आहे. 
 
संभाजी : साबाजी, अगिीं विेा नव्हेस का? आईभवानीिी पूजा बाधंायला तुझ्यासारखीं कल्पवृक्षािीं फुलें  
टाकून माझ्यासारखे द्वनर्मजव िगि का गोळा करायिे! साबाजी, असं बोलून आता ंमला लाजव ूनकोस! या 
संभाजीच्या ्ातीनें एकिा िगिाशंीं धिका द्विल्या, पण आज नुसत्या बोलाफुलानंी मािंा द्विल फाटून जात 
आहे. माझ्या हातून आता ंकाय होणार? तो संभाजी मरणावंािून मेला, आद्वण हा संभाजी द्वजवावािंून जगत 
आहे. द्वजवातं जीवपण नाहीं, िेहातं िेहपण नाहीं, नुसते संभाजी हें नावं राद्वहलें ! 
 
साबाजी : राजा, नको रे नको असें बोलंू! जें तुला नुसत्या नावंीं आहे तें आमच्या गावींसुद्धा ंनाहीं. 
 
संभाजी : गावं वाहून गेलें , नावं राहून गेलें . माझ्या नावंािा िंका वाजतो आहे तो थोिा िंाला का? 
साबाजी, नेत्या पुरुषािी जबाबिारी मला न कळल्यामुळें, मी मराठेशाही मातीला द्वमळद्ववली; बाळाजी 
द्विटद्वणसासारख्यानंा हत्तीच्या पायाखंालीं तुिद्ववलें , आद्वण कबजीसारख्या कंगालाला िोक्यावर नािद्ववलें . 
मािंें नावं ऐकल्याबरोबर जातीिा मराठा कानावार हात ठेवील. 
 
साबाजी : तुिंें नावं! रामनामानें नुसते िोंगर तरले; पण राजा, तुझ्या नावंानें, मराठेशाहीच्या ्त्रपतीच्या 
नावंानें, नऊ खंि परृ्थवी उद्धरून जाईल. िुगािेवीच्या िुष्ट्काळातं मेलेले जीव तुझ्या नावंाच्या संजीवनी 
मंत्रानें पुन्हा सजीव िंाले असते; तुझ्या द्वबरुिावळींतल्या एकेका बोलाला विेवाक्यािी योग्यता आहे. तुिंें 
नावं रे्ऊन मृत्युयोगावर बाहेर पिणाराला अमृताच्या वळेा लाभतील. ऐक, राजा तुिंें नावं नीट ऐक. 
गोब्राह्मणप्रद्वतपालक झहिुपिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत संभाजीमहाराज! 
 
संभाजी : गोब्राह्मणप्रद्वतपालक झहिुपिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत संभाजीमहाराज! नाहीं, साबाजी, ही मािंी 
द्वकताबत नाहीं! संभाजी हा म्हणजे केवळ रंिीबाज ्कटा! काशीिी गंगा आद्वण रमेश्वरिा सागर एकवटून 
्त्रपतींनी बादं्वधलेल्या राष्ट्रतीथांिी — श्रीगंगासागरािी ज्यानें व्यद्वभिाराच्या द्विवाणखान्यातंली मोरी 
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बनवली तो हा संभाजी! वैराग्याच्या वगेानें फिफिणा्या भगव्या िंेंड्याला िारुबाजािें तोंि पुसण्यािा 
िस्तरुमाल केला! महाराष्ट्रल्मीच्या वैभवािा जरीपटका फािून त्यािी रािेंसाठीं कािोळी केली! 
साबाजी, माझ्या नऊ वषाच्या नावंलौद्वककािी इमारत नीटपणें पाहा! द्विटद्वणसाला हत्तीच्या पायाखालीं 
तुिवनू द्वतिा पाया र्ातला. मातोश्री सोयराबाईसाहेबानंा द्वजतेपणीं झभतींत द्विणून द्वतच्या झभती उभारल्या; 
ती पातकी इमारत उंिावता ं उंिावता ंकळसाला पोंिण्यापूवीि कोसळून द्वतच्याखालीं संभाजीिा िुरािा 
होऊन गेला. साबाजी, मी बाहेर पिून लोकानंा काय तोंि िाखवू? आपला राजा सुटला असें पाहतािं, 
मािंी प्रजा आपखुषीनें िेश सोिून हद्दपार होईल. साबाजी, या काळोखातंसुद्धा ंमला तोंि लपवावेंसे वाटतें. 
खालीं पाहीन तर हत्तीच्या पायानंीं पाताळापयंत गािलेला बाळाजी पुन्हा जद्वमनींतून वर येईल अशी भीद्वत 
वाटते. भोंवतालीं पाद्वहलें , तर कोप्याकोप्यातूंन आईसाहेबािें िोळे माझ्याकिे टंवकारून पाहतील. वर 
पाद्वहलें  तर द्वशरक्यािंीं उिद्ववलेलीं द्वशरें आकाशातूंन जयद्रथाच्या मस्तकापं्रमाणें येऊन माझ्या मस्तकावर 
आिळतील! साबाजी, मी आता ंकोणीकिे पाहंू? सह्ाद्रीिा झसह आता ंअगिीं भयभीत िंाला आहे. 
 
साबाजी : राजा, धीर धर. कल्पनेच्या काहुरानें मराठेशाहीिा मोहरा-रायगििा रणमिु–ायाला हें कोणाला 
कसें सागंायिें?  
 
संभाजी : रायगिावर उभा राहून सा्या मराठेशाहीला ओरिून सागं, कीं मराठेशाहीिा मोहरा नामोहरम 
िंाला; रायगििा रणमिु मनािा नामिु ठरला. मातेला मरण द्विलें ; प्रजा म्हणजे पोटच्या पोरासारखी - 
कन्येशीं व्यद्वभिार केला. िेवीसारख्या पत्नीिा राक्षसाप्रमाणें ्ळ केला. सवांना जाऊन मािंा शवेटिा 
प्रणाम सागं. महाराष्ट्रातं, महाराष्ट्राच्या राजाला तोंि िाखवायला कुठेंही जागा नाहीं! आबासाहेबाचं्या सवु 
मराठे वीरानंा या संभाजीिा शवेटिा प्रणाम सागं. आद्वण सरतेशवेटीं, महाराष्ट्रल्मीच्या मंगल मंद्विराला - 
मराठेशाहीच्या माहेरर्राला - िद्वक्षणच्या िुगिेुवाला - राजाचं्या रायबाला - त्या श्रीमान रायगिाला मािंा 
िंिवत सागं. त्याला हात जोिून सागं, कीं संभाजी मोकळा असता तर तुिंा भ्रष्ट केलेला गंगासागर त्यानें 
आपल्या रक्ताने आद्वण आसवानंी भरून काद्वढला असता. 
 
साबाजी : राजा, तुझ्या एका शबिासरशीं ही मोकळीक तुला द्वमळणार आहे. 
 
संभाजी : ही मोकळीक! या मोकद्वळकीनें मी साताजन्मािंा बाधंला जाईन. 
 
साबाजी : महाराज, अशी मािंी द्वनराशा करंू नका! तुमच्या पायावंर मस्तक ठेवनू माझ्या पिंप्राणािंी शपथ 
र्ालून — 
 
संभाजी : साबाजी, असा अद्वविार मी तुला करंू िेणार नाहीं. तंू मस्तक वाकंवायिें तें माझ्यापुढें नाहीं, तर 
तुझ्यासारख्या सेवकानंा ख्याखु्या धनीपणानें साजून द्विसणा्या —साबाजी, ती पाहा! द्वशव्त्रपतींिी 
तसबीर! तो पाहा एकेक अस्मानतारा तुटून त्याचं्या प्रभावळींत शोभ ूलागला. तो पाहा द्वबरवािीिा लढवय्या 
–तो द्वहरिस मावळिा द्वहरा–साबाजी, या वीराचं्या तेजानें मािें िोळे द्विपून जात आहेत. इकिे पाहंू का 
द्वतकिे पाहंू असें मला िंालें  आहे; आद्वण साबाजी, ही पाहा, माझ्या राक्षसी रागानें मारलेल्या माणसािंी 
सारी भतुावळ जागी होऊन राजाजंवळ िाि मागण्यासाठीं जमा िंाली आहे. मेलेल्या जीवानंों, क्षमा करा. 
तुमच्या केद्ववलवाण्या नजरेनें मािंीं पातकें  राजाजंवळ सागंूं नका! साबाजी, ते पाहा, राजे रागानें माझ्याकिे 
पाहंू लागले! गोब्राह्मणप्रद्वतपालक झहिुपिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत द्वशवाजीमहाराज, या पातक्याला क्षमा 
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करा. आबा, आपल्या िुकल्या बाळाला क्षमा करा. साबाजी, आबाचं्या नजरेिी मला भीद्वत वाटते. साबाजी, 
मी कुणीकिे तोंि लपवूं? साबाजी, मला साभंाळ रे! 
 
साबाजी : बेटा, असा रिंू नकोस! महाराष्ट्राच्या मूर्मतमंत पराक्रमा, तंू द्वहमंतीनें हसायला लाग; तुझ्याबरोबर 
सह्ाद्रीवरच्या फत्तराफत्तराला फुलें  येऊन तीं हसायला लागतील! तुझ्या जुन्या नोकराच्या गळ्यािी तुला 
शपथ आहे माझ्याकद्वरता ंएकिा तरी हासं पाहंू —  
 
संभाजी : (हसून) द्ववराट संसारािें हसें िंालें . द्वतथें काय हसायिें?  
 
साबाजी : राजा, काय भेसूर हें हसणें! तुझ्या रिण्यापेक्षादं्वह हें भेसूर आहे! या हसण्याकिे पाद्वहलें  तर मािंी 
म्हाता्यािीि काय, पण साक्षात् रायगििीसुद्धा ं किेकोट कंबर खिून जाईल! राजा, लहानपणींच्या 
मोकळ्या आनंिानें एकिा हासं! तंू िार वषांिा बच्चा होतास-िोळे पाण्यानें भरून आल्यामुळें  त्या वळेिें 
गोंिस बाळ आज िोळ्यासंमोर द्विसत नाहीं – द्वशकारखान्यातंल्या एका वार्ाच्या झपज्यासमोर तुला 
खेळवीत असतानंा मािंी नजर िुसरीकिे लागून तंू झपज्याच्या जवळ गेलास, त्यासरशीं वार्ानें तुझ्या 
हातावर पजंा मारला. तंू जरासा मागें सरलास; तुझ्या द्विमुकल्या हातातूंन कोंवळ्या रक्तािे ओर्ळ वाहात 
होते; पण द्वतकिे तुिंें लक्षसुद्धा ंगेलें  नाहीं! मागें सरल्यामुळें  झकद्वित् हलणारे कपाळावरिे ते कुरळे केस, 
द्ववजयमुदे्रनें लकाकणारे ते द्विमणे िोळे, तोंिावरिी ती लबाि भीद्वत, वार्ाच्या गुरकावण्याला 
विेावण्यासाठीं गोल वळद्ववलेले ओठ, त्या वळेेस द्वकती मनापासून हसलास! बेटा, तसा एकिा हासं पाहंू! 
तुला राजाचं्या पायािी शपथ — 
 
संभाजी : साबाजी, आबासाहेब अजून माझ्याकिे रागाच्या नजरेनें पाहात आहेत. त्या रागानें जळून जाईन 
अशी मला भीद्वत वाटते. साबाजी, मला साभंाळून रे्. साबाजी, आबानंा पुन्हा आठवण करून िे, त्यानंींि 
तुला सादं्वगतलें  होतें ना – आबानंा म्हणावें, शभंबूाळ अजून हूि आहे; त्याच्याकिे असें रागानें पाहंू नका. 
आबासाहेब, आपण असें रागानें पाहंू लागला ंम्हणजे आपल्या या लािक्या शभंबूाळानें तोंि कुठें लपवावें? 
मी काय करंू? आबासाहेब, अजून तरी माझ्या बाळबुद्धीला रस्ता िाखवा. आपल्यासारख्या लोकोत्तर 
अवताराला सिगुरु रामिासािंा उपिेश घ्यावासा वाटला, मग या िुकलेल्या बाळाला – साबाजी, ती पाहा 
श्रीसमथांिी भव्य मूर्मत! सा्या राज्याच्या सनिा काढून आबानंीं समथांच्या िंोळींत टाकल्या. राजानें 
बरैाग्याला भीक र्ातली. साबाजी, खरा द्वशष्ट्य, खरा सिगुरु! हाि राजसंन्यास! एकािा राजसंन्यास, 
िुस्यािा योगसंन्यास! िोर्ातूंन मोठा कोण? (एकिम) साबाजी, लहान तोंिीं मोठा र्ासं रे्तला, 
आबासाहेब, आता ंअजून रागाच्या नजरेनें पाहण्यािें काहंीं कारण नाहीं. अशा राजसंन्यासातं मला िशनु 
िेण्यािा आपला हेतु समजला. माझ्या अयोग्य मस्तकावर आपला द्वजरेटोप अजून आहे. त्यािा मीं अजून 
संन्यास केला नाहीं — थाबंा, आबासाहेब, पाहा, संभाजीवर सूि रे्ण्यासाठीं तळमळणा्या जीवात्म्यानंो, 
क्षणभर शातं व्हा. साबाजी, तुमच्या िरणीं प्रत्यक्ष द्वशव्त्रपतींनीं मस्तक ठेद्ववलें  आहे. श्रीसमथांच्या साक्षीनें 
आबासाहेबाचं्या िोळ्यािेंखत मराठेशाहीिा हा द्वजरेटोप साबाजी ्त्रपतींच्या मस्तक स्पशानें पद्ववत्र 
िंालेल्या तुमच्या तीथुस्वरूप िरणीं अपुण करीत आहें. हा नेऊन, माझ्या धाकट्या भावाच्या – 
सोयराबाईसाहेब, ऐका–आईसाहेबाचं्या राजारामाच्या—उद्याचं्या तुमच्या श्रीराजाराममहाराजाचं्या 
मस्तकावर ठेवा. शभंिूािािा राजबाळाला आशीवाि सागंा. महाराष्ट्राच्या महाराजाला हा कमनशीब 
मराठ्यािा रामराम सागंा उद्याचं्या उगवत्या सूयाला या मावळत्या सूयािीं शवेटिीं द्वकरणें नेऊन पोहोंिवा; 
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आद्वण रायगिच्या जुन्या राजािी नव्या राजाला शवेटिी एवढीि वाणी ऐकवा कीं, राजा म्िर्जे जगाचा 
उपभोगशून्य स्वामी! राज्यउपभोग म्िर्जे राजसंन्यास! ना हवष्ट्रु्ुः पृहथवीपहतुः! 
 

[द्वजरेटोप पायावंर ठेवतो. पििा पितो.] 
 

ब्रह्मापुण ंब्रह्महद्ववबुह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमुसमाद्वधना ॥ 
श्रीगीतोपद्वनषत्सु-श्रीभगवान् 

 
अंक पांचवा समाप्त 
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श्रीशं वंदे 
 
संगीत 
 

एकच प्याला 
 

मंगलाचरर् 
 

(राग–भपू, ताल–िंपताल, िाल–अमरवर नद्वमत पि ॰) 
 

शरण तें करुण तव द्वनःश्वसन व्यसझन धन ।  
नंिनंिन! जना ंपापकामा ं॥ हो ॥ धृ ॰ ॥ 
कलहरत कद्वर यिा मधमि यािवा।ं 
सकल कुल कद्वल तिा ने द्ववरामा ॥ 
हाद्वन ती पाहता ंदृद्वष्ट बाष्ट्पाकुला ।  
सृद्वष्ट कष्टि तुला सौख्यधामा! ॥ १ ॥ 
कमुरेखावर्ले धमु नि मज कळे ।  
न स्मरत मद्वतद्वह तव पुण्य नामा ॥ 
रक्षणीं मम तद्वरद्वह िक्ष राहुद्वन सिा ।  
अक्षय स्वपझि पि िेह रामा ॥ २ ॥ 

 
  



 

अनुक्रम 

अंक पहिला 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : सुधाकर िूरध्वद्वनका ं(टेद्वलफोन) यंत्राजवळ बसला आहे.] 
 
सुधाकर : कोण तीनतीनिा ंरं्टा िेत आहे? कोण? (ऐकून) हो, मी सुधाकर आहें! सुधाकर! पण बोलतं 
आहे कोण? रामलाल! (पुन्हा ऐकंून) हो. द्वतच्याकिून सवु तयारी आहे. तंू लवकर िल. झसधू, जरा इकिे 
ये पाहंू! झसधू! 
 
लसधू : हें काय भलतंि? आपलं नावंानंि हाकं मारीत सुटायि?ं  

 
सुधाकर : तर काय तुिंं नावं टाकंू? मग तंूि उलटी माझ्या नावंानं हाकंा मारीत सुटशील! हें पाहा, 
भाईसाहेबानंीं आता ंद्वविारलं आहे त्याच्या द्वनर्ण्यािी सवु तयारी आहे का म्हणून? तो येईलि इतक्यातं. 
 
लसधू : तयारी सवु आहे; पण भाई जाणार म्हणून कुठल्या कामाला उत्साह कसा तो वाटत नाहीं. 
 

(राग : यमन; ताल : द्वत्रवट. िाल : येरी आली द्वपया द्वबन ॰) 
 

लागे हृियीं हुरहुर । अद्वज ।  
सुखद्ववषय गमद्वत नि मज सुखकर ॥ धृ ॰ ॥ 
काहंीं सुिेना । काहंीं रुिेना ।  
राद्वह कुठें स्स्थर मद्वत नि पळभर ॥ १ ॥। 

 
सुधाकर : वृष्टीपूवींिीं अभ्रें जमूं लागलीं का? झसधू, असं म्हणून कसं िालेल? ज्या जगातं आपण आलों 
आहों, तें इतकं िमत्काद्वरक आहे कीं, त्यातंल्या नुसत्या िागंल्या गोष्टींिीि अपेक्षा करायला द्वनरंतर नुसत्या 
िुःखातं झिवस काढाव ेलागतील! 
 

(राग : ्ायानट; ताल : द्वत्रवट. िाल : नाित धी धी ॰) 
 

सुखद्वि सिा कझध द्वमळत न कवणा । द्वमश्ररूप जग ।  
सुखद्वि द्वररे् अर् । िुःखातुंद्वन हो जन्म सुखानंा ॥ धृ॰ ॥ 
हो जद्वर आशा मात्र सुखवशा । कद्वरत द्ववद्वध तरी अंझत द्वनराशा ॥ 
रमत मद्वतद्वह नि प्राप्त सुझखद्वह मग । कद्वर अवमाना ॥ १ ॥ 

 
केव्हादं्वह उत्साह सोिून िालायिं नाहीं. द्वशवाय रामलालभाई जातो आहे तो केवढ्या महत्त्वाच्या 
कामासाठीं! या प्रसंगीं आपण त्याला आपल्या द्वनरुत्साहानं असं तदू्रप करायिं! वाः, आपण तर उलट 
त्यािा उत्साह द्विगुद्वणत केला पाद्वहजे. 
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लसधू : भलतंि सोंग कसं आणता ंयेईल असं? पुरुषानंा पाषाणहृियािे म्हणून म्हणतात. तें असं एखािे वळेीं 
खरं वाटायला लागतं! आपल्याला नाहीं वाईट वाटत?  
 
सुधाकर : माझ्या पाषाणहृियावर रामलालच्या गत-उपकारािें द्वशलालेखि तुला पाहायला द्वमळतील. 
तुझ्या माहेरच्या माणसािंा आद्वण भाईिा नुसता स्नेहसंबधंि असेल; पण मला तर तो वद्विलाचं्या द्वठकाणीं 
आहे. रस्त्यानं िालता ंिालता ंरामलालिं नावं ल्यातं आलं म्हणजे मला एक ब्रह्मािंच्या ब्रह्मािं आठवतं. 
मी सोळा वषांिा असेन नसेन, मािंी प्रवशेपरीक्षा उतरण्याच्या आधींि बाबानंीं स्वगपु्रवशे केला; आपला 
वृद्धापकाळ िंाला असं पाहून आपल्या पिात् शरद्च्या संगोपनािी जबाबिारी माझ्यावर पिंू नये म्हणून 
बाबानंीं द्वतच्या आठव्या वषींि द्वति ंलग्न लावनू द्विलं. परंतु लग्नाच्या सोळाव्या द्विवशींि द्वति ंिुिैव द्वतच्या 
पुढं उभ ंराद्वहलं; नव्याच्या मूळावर आलेली मुलगी, म्हणून द्वतच्या सास्यानं द्वतला आमच्या र्रीं कायमिी 
परत लावनू द्विली! आईबापावगेळीं आम्ही िोन पोरकीं मुलं! पैशाि ंपाठबळ नाहीं आद्वण आप्तेष्टािंा आधार 
नाहीं! त्या वळेीं रामलाल िेवासारखा माझ्या पुढं उभा राद्वहला! माझ्या मानी स्वभावामुळं माझ्या 
द्वशक्षणासाठीं मीं त्यािी प्रत्यक्ष मित कधीं रे्तली नाहीं हें खरं; परंतु शरद्ला संभाळण्यािी जबाबिारी मात्र 
त्यानं माझ्यावर फारशी पिंू द्विली नाहीं; पुढं द्वशकवण्या वगैरे पत्करून माझ्या द्वशक्षणक्रमातूंन शवेटपयंत मी 
यशस्वी रीतीनं पार पिलों; पुढं तुझ्या वद्विलानंा भाईनंि आग्रह करून आपला हा भाग्यशाली योग र्िवनू 
आणला. हे सोन्यािे द्विवस आज आपण पाहतों आहों, याि ंकारण एक रामलालिी कृपा! झसधू, आज 
सकाळपासून ही सारी गोष्ट हृियातं सारखी उिंबळत आहे! कोणापाशीं बोलल्याखेरीज राहवेना, म्हणून 
तुला ती जणू ंकाय अगिीं नव्यानंि म्हणून द्ववस्तारानं सागंत सुटलों! रामलाल जाणार म्हणून मला वाईट 
वाटल्याद्वशवाय कसं राहील! परंतु या संसारातं नेहमीं पद्वरणामाकिे दृद्वष्ट ठेवनू िालाव ंलागतं! आपण अशीं 
िुमुुखल्यासारखीं बसलों आद्वण समज, एकिम रामलाल आला— 
 

[रामलाल येतो] 
 
लसधू : भाई, तुला शभंर वषांि ंआयुष्ट्य आहे! 
 
सुधाकर : हें खरं ना? मग शातं मनानं त्याला जायला आनंिानं द्वनरोप िे पाहंू! भाई, द्वहि ंसमाधान करता ं
करता ंमला पुरेसं िंालं आहे. मला वाटतं, यापुढं मला वद्वकलीिी सनि सोिून िेऊन हा एवढाि उद्योग 
करीत बसावं लागणार! बरं, भाई, इथून जायि ंकधीं?  
 
लसधू : थाबं, भाई, इथून जायि ंकधीं, हें सागंण्यापेक्षा ंपुन्हा इथं यायि ंकधीं, हें नक्की सागं पाहंू एकिा ं- खरं 
सागं हो अगिीं! 
 
रामलाल : मग इतके द्विवस सागंत आलों तें खोटंि का? ताई, मीं पुष्ट्कळ म्हटलं कीं, अमुकि द्विवशीं येईन 
म्हणून - िोन वषांनीं येईन म्हणून म्हणतों; पण संकल्प आणखी द्वसद्वद्ध याचं्यामध्यें परमेश्वरािी इच््ा उभी 
असते. कुणाला ठाऊक, िोन वषांनीं येईन कीं िोन मद्वहन्यानंीं येईन! इतकं होऊन किाद्वित् जाणारद्वह 
नाहीं, किाद्वित् येणारद्वह नाहीं; किाद्वित् ही आपण सवांिी शवेटिीि भेट असेल. 
 

(राग : भपू; ताल – एकताला. िाल – रतन रजक कनक ॰) 
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परम गहन ईशकाम । द्ववश्वा जद्वर पुण्यधाम ॥ 
मनुजा तरी गूढ िरम । द्विर अभेद्य सािें ॥ धृ ॰ ॥ 
क्रीिा िैवी द्ववराट । मनुजसृजन क्षदु्र त्यातं । 
मानुषी मनीवा! । गणन काय त्यािंें? ॥ १ ॥ 

 
सुधाकर : भाई, तंू अगिीं पढतमूखु आहेस. इकिच्या द्वतकिच्या गोष्टींिीं धरणं बाधूंन इतका वळे मीं या 
गंगायमुना थोपवनू धरल्या होत्या; तुझ्या आशीवािानं त्यािंा वाहता संसार मनासारखा सुरू िंाला बर्! 
वडे्या, तुला माहीत नाहीं कीं, शास्त्रािंी अटक िुंगारून, झसधू निी अटकपार होण ंहें एक वळे सोप ंआहे. 
बाष्ट्पशक्तीच्या जोरावर महासागराच्या तोिीिे काळा समुद्र, द्वपवळा समुद्र झकवा ताबंिा समुद्र ओलािंण ंहें 
तर त्यापेक्षादं्वह सोप ं आहे; पण मानससरोवरातं उत्पन्न िंालेल्या, िोळ्यातूंन बाहेर येणा्या, आद्वण 
गालावंरच्या गुलाबी समुद्राला द्वमळणा्या या टीिभर गंगायमुना तुिवनू जाणं, हें अजून कोणाद्वह पुरुषाला 
साध्य िंालं नाहीं! 
 

(राग – मुलतानी; ताल – द्वत्रवट. िाल – हमसे तुम रार ॰) 
 

सद्वरता जझन या प्रबला भारी ।  
जद्वर द्विसद्वत शीण ुनयनातंें अद्ववकारी ॥ धृ ॰ ॥ 
उत्तान गमद्वत िशनुीं जरी । गभीर अद्वत तरी ।  
भवजलधीहुद्वन िुस्तर संसारीं ॥ १ ॥ 

 
रामलाल : मनािी भलती फसवणूक कधींही करून घ्यायिी नाहीं, हा मािंा एक कृतसंकल्प आहे. 
झसधूताई, या ििंल संसारात असल्या किू सत्यािंी मनुष्ट्यानं द्वनिान तोंिओळख तरी करून ठेवलेली 
असावीि. 
 

(राग – शकंरा; ताल – द्वत्रवट. िाल – सोजानी नारी ॰) 
 

संसाझर द्ववषारी । तीव्र सत्यें । अमृत होती । कृद्वतनें कान्त ॥ धृ ॰ ॥ 
द्विव्य रसायन । संकटातंकीं । सत्यपद्वरियें । क्षद्वण असुखान्त ॥ १ ॥ 

 
ईश्वराच्या ियेनं आपल्या िुिैवी तीं अनुभवानं भोगण्यािा प्रसंग आलाि, तर त्याचं्या पद्वहल्या िशनुानं अशा 
वळेीं आपण गागंरून तरी जात नाहीं. 
 
सुधाकर : तुिंा सुद्धा ं कंठ सद्गद्वित िंाला आहे. मानलेला का ंहोईना, पण द्वतिा भाऊ शोभतोस खरा! 
झसधूताई, आता ंतंू िािाच्या गळ्याला द्वमठी मार! भाई, तुला जायिं असेल, तर Don’t say such a silly 
nonsense; you are a regular messeah of nonsense! अशानं होईल काय? इतक्यातं शरद येईल, 
द्वतच्या गंगायमुनािंी जोिी िालायला लागेल. ती तद्वळरामािी गीता येईल—त्या भोळ्या द्वजवाला तर 
हंसण्यारिण्याला आपलं स्वतःि ं सुद्धा ं सुखिुःख लागत नाहीं! हा ंहा ं म्हणता ंइथं एका भगूोलपत्रकाच्या 
भरतीइतक्या नद्या जमून आपल्या महाराष्ट्राला पजंाबी पद्ववरयातं उभे करतील! अशानं तुझ्या प्रवासाला 
द्वकती त्रास होईल यािा नीट द्वविार कर. िगिग आणखी त्रास िुकद्ववण्यासाठीं पुरुष िातुमास टाळून 
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प्रवासासाठीं झहवाळा झकवा उन्हाळा योजून ठेवतात, पण ऐन प्रस्थानाच्या वळेीं बायका पावसाळा पुढें आणून 
उभा करतात! तंू संसार सोिून भटकणारा बैरागी आहेस; म्हणून तुला माहीत नाहीं, कीं स्त्रीपुरुषाचं्या 
संबधंातं ऋतुमान द्वनयमानं सारखंि द्वटकून राहील असं नाहीं! 
 
लसधू : आमच्या इथं थटे्टला काळवळे नाहीं आद्वण सुमारद्वह राहात नाहीं. एक गंगायमुना सापंिायिी खोटी 
सवांसकट वाहून जायिी तयारी! 
 
सुधाकर : झसधू, तुझ्या गंभीर उपिेशानं मला असा सतावनू सोिंू नकोस. आणखी िोनिार मद्वहन्यानंीं 
एकिा ंमूल िंालं, म्हणजे त्याला काय सागंायि ंतें सागं. 
 
रामलाल : आद्वण मुलाला िटावण्यािेि द्वतला िोहाळे होत असले तर मग?  
 
लसधू : भाई, तुलाद्वह असंि गमत राहायिं आहे वाटतं? इकििा स्वभाव तुला लहानपणापासून माहीत आहे 
ना?  
 
रामलाल : ताई, नीट बसै अशी. सुधा, तंू पण बसै. सुधा, तुझ्या िेखत ताई, तुला िोन शबि सागंायिे 
आहेत. आता ं तंू म्हणालीस कीं, सुधािा स्वभाव मला लहानपणापासून माहीत आहे, तें खरं आहे, आद्वण 
त्याबद्दलि तुला मला सागंायि ंआहे. ताई, हा सुधाकर म्हणजे या जनसमुद्राच्या गरीब तळाशीं सापंिलेलं 
एक अमूल्य रत्न आहे. पण ताई, अशीं रत्नं लाभणं कठीण आद्वण लाभल्यावर त्यानंा हातीं ठेवणं तर फारि 
कठीण. सुधाकर बुद्वद्धवान् आहे. फार काय सागंाव ं— खरोखरीि अलौद्वकक बुद्वद्धवान् आहे. तो जात्याि 
मानी आहे आद्वण केवळ स्वावलंबनानं नावंलौद्वककाला िढल्यामुळं मूळिा मानीपणा हिीं इतका उग्र 
स्वरूपािा िंाला आहे कीं, तो त्याच्या िागंल्या द्वमत्रानंासुद्धा ंअसह् होईल. त्यातूंन व्यवहारी आयुष्ट्याच्या 
सुरुवातीच्या अवस्थेंतून तो मागकु्रमण करीत आहे. प्रद्वतस्पध्यांच्या गिींतून आपल्या बुद्वद्धमते्तला 
शोभण्याजोग्या स्थळीं त्याला अजून पोंिायि ं आहे. एक गावंढळ उिाहरण रे्ऊन सागंतो; आपल्या 
कळपातूंन बिकाि ं द्वपलंू आपल्या जाद्वतधमांप्रमाण ं पाण्यातं पोहणीला पिलं म्हणजे त्याच्याभोंवतीं 
असलेल्या आद्वण त्याबरोबरि वाढलेल्या कोंबिीच्या द्वपलािा आियानं आद्वण भीतीनं सारखा द्वकलद्वकलाट 
सुरू होतो. जगाच्या व्यवहारातं, पशूचं्या उिाहरणातंल्या आियु आणखी भीद्वत या द्ववकाराऐंवजीं केवळ 
मनुष्ट्यप्राण्यालाि द्वमळालेले िेष आणखी मत्सर हे द्ववकार द्विसून येतात. वद्वकलीच्या धंद्यातं सुधाकर हिीं 
या स्स्थतींत आहे. सवांनीं एकि परीक्षा द्विली असल्याकारणानं त्याच्या जोिीच्या वद्वकलानंा तो 
आपल्यापैकींि एक वाटत आहे. त्याच्या बुद्वद्धमते्तच्या जोरानं हा सामान्य वगांतून पुढं जात असल्यामुळं 
याच्या बरोबरीिे लोक िेषानं आद्वण मत्सरानं त्याला मागं ओढीत आहेत. धंद्यातं नामादं्वकत म्हणून प्रस्थाद्वपत 
िंालेले थोिेसे लोकद्वह नव्या उमेिवाराला आपल्या भाग्यशाली यशािा सुखासुखी वाटेंकरी होऊं िेत 
नाहींत. तरुण बुद्वद्धमते्तिी आत्मद्ववश्वासािी उग्रता या जुन्या लोकानंा उमुटपणािी आणखी अहंपणािी 
वाटून ते त्यािा उपमिु आणखी द्वतरस्कार करीत असतात. मागच्याला मागं ढकलून बरोबरीच्याला बाजूला 
सारून आद्वण पुढच्यानंा पुढं ढकलून सुधाकर या वेळीं जीवनकलहाच्या गिीतून रस्ता काढीत आहे. 
धंद्याच्या पटागंणातं त्यािं कौतुक करणारा, त्याला धीर िेणारा, त्याि ंसमाधान करणारा, आद्वण रागाच्या 
ऐन भरातं त्यािा तोल संभाळणारा कोणी तरी द्वजव्हाळ्यािा मनुष्ट्य सध्या ं त्याच्या नेहमीं जवळ असणं 
अवश्य आहे. त्याच्या लहानपणापासून माझ्या पामरशक्तीप्रमाण ंही त्यािी सेवा आजवर मी करीत आलों 
आहें. झसधू, आज द्ववलायतेला जाण्यापूवी – तसा तो तुिंा प्राणि आहे – मी बोलून िालून एक परिेशी 
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द्वत्हाईत आहें—मािंा पाठिा भाऊ आज मीं तुझ्या हवालीं केला आहे. झसधू, त्याच्या अफाट बुद्वद्धमते्तला 
पुरून उरण्याजोग्या कामद्वगरीमध्यें त्याला नेहमीं गुंतवनू ठेव. कधींकाळीं त्यािा मनोभगं िंाला तरि – 
ितुर मुली, तंू सवुगुणसंपन्न आहेस. तुमच्यासारखीं अनुरूप वधूवरं संसाराच्या अशा सुखपूणु आरंभातं पाहून 
कोणताद्वह मनुष्ट्य त्या सुखािा द्विरकाल लाभ व्हावा म्हणून तुमच्यासाठीं परमेश्वराजवळ आशीवाि मागेल 
– मग मला तर जवळ जवळ तुमिा अनुरूप योग र्िवनू आणण्यािा प्रत्यक्ष मानि द्वमळाला आहे— 
 
सुधाकर : शाबास, रामलाल, तंू आपल्या िॉक्टराच्या जातीवर गेलास अखेर! माझ्या मनाला औषध काय 
िारायि ं तें राहील द्वतच्या लक्षातं! असंि एकिा ं पर्थयाि ं सागंून टाक म्हणजे िंालं! एकिा ं पढतमूखु 
म्हटल्यानं तुिंं समाधान िंालं नाहीं. भलतंि बोलून द्वतच्या मागं ही एक िुसरी काळजी उत्पन्न करून 
ठेवलीस? िोन वषांनीं तंू परत येईपयंत तुझ्याबद्दलिी काळजी आद्वण माझ्याबद्दलिी काळजी! 
 
लसधू : िोन वषं? इतके द्विवस आणखी इतक्या लाबं तंू िूरिेशीं जाऊन राहणार? आपलं म्हणायला 
ओळखीि ंमाणूससुद्धा ंकोणी नाहीं. त्यातूंन तुिंी प्रकृद्वत अशी िंालेली! 
 

(राग : द्वजल्हा–मािं; ताल : िािरा. िाल : हे मनमोहन सावरो ॰) 
 

या जाळी झिता मना । तयाद्वस शादं्वत येइना ॥ धृ ॰ ॥ 
द्ववरहा न िया । भेिीत हृिया ।  
मानी मुळी नि । सातं्वन मोहानंा ॥ १ ॥ 

 
सुधाकर : आद्वण तो इथं राद्वहला, तर तंू काय त्याला द्विरंजीव करशील?  
 
रामलाल : सुधा, तुला मनुष्ट्यस्वभावािी – त्यातूंन स्त्रीस्वभावािी िागंलीशी कल्पना नाहीं. आपल्या 
द्वप्रयजनाि ं आपल्या नजरेआि बरंवाईट िंालं, म्हणजे परक्या माणसाच्या हलगजीपणामुळंि हें िंालं 
असावं, अशी त्याचं्या मनातं शवेटपयंत रुखरुख राहते. बायकाचं्याि अंगीं असलेल्या आपलेपणाच्या 
कळकळीनं बर्ायला कुणी असतं, तर हा प्रसंग टळला असता, असं प्रत्येक Fatal केसमध्यें त्यानंा वाटत 
असतं. 
 

(राग : द्वतलंग; ताल : पजंाबी. िाल : बसे द्वकना वाट िलत ॰) 
 

मृिुलताधाम जझग ललनाहृिय । सकलशुभद्वनलय ।  
धद्वरत गुण लद्वलत । मधुरता ॥ धृ ॰ ॥ 
स्वाथुलव तया । कझध नि ठावा ।  
सतत असुगद्वणत परद्वहता ॥ १ ॥ 

 
सुधाकर : सवांि ंसवुतोपरी रक्षण करण्यािी जबाबिारी सवुसमथु परमेश्वरावर आहे. झसधू, तो परमेश्वर 
अनुकूल असला म्हणजे हजारो कोसावंरच्या खवळलेल्या महासागरातं सुद्धा ंतुझ्या प्रयत्नावंािंून रामलाल 
सुरद्वक्षत राहील आद्वण प्रभिूी कृपा एकिा ंद्वफरली म्हणजे तुझ्या िोळ्यािेंखत, इथल्या इथं, तुिंं अटोकाट 
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प्रयत्न िालू असतां, महासागर नको, तलावसुद्धा ंनको, तो अतक्युसामर्थयुवान् प्रभ ुमला एखाद्या लहानशा 
पेल्यातंसुद्धा ंबुिवनू टाकील! (तद्वळराम येतो.) काय रे? फैटणी आणल्यास का?  
 
तहळराम : एव्हापंासून फैटणी कशाला? जेवण ंिंाल्यावर इथल्याइथं आणता ंयेतील. 
 
सुधाकर : (र्ड्याळ पाहून) वळे थोिा उरला आहे अगिी! झसधू, लौकर पाट मािंण्यािी व्यवस्था कर! 
तद्वळराम! फैटणी िोनतीन आण! आपण सगळींि भाईला पोंिवायला जाणार आहोंत; झसधू, जा लौकर. 
(झसधू व तद्वळराम जातात.) भाई, तंू असा सझित का?ं  
 
रामलाल : वैद्यद्ववदे्यिा अायास पुरा करण्यासाठीं मी आज झहिुस्थानिेश सोिून युरोपातं जाणार आहें. 
सुधाकर! मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यातं जेव्हा ं जेव्हा ं एखािं मोठं स्स्थत्यंतर होतं, तेव्हा ं तेव्हा ं गतकालािी स्मृद्वत 
आद्वण भावी कालािी कल्पना याचं्या तकातीत संद्वमश्रणानं द्वित्तवृद्वत्त अगिीं व्याकुल होते. द्ववद्याजुनािा 
समास्प्तकाल, द्वववाहािा प्रसंग, रोजगारािी सुरुवात, जबाबिार विील माणसािंा मृत्यु, या प्रसंगानंीं हीं 
स्स्थत्यंतरं प्रत्येकाच्या आयुष्ट्यातं र्िून येत असतात. मला या वेळीं आज नजरेपुढून जात असलेलं 
झहिुस्थानि ं िाद्वरद्र्य आद्वण उद्या ं द्विसणारं इंग्लंििेशाि ं वैभव, िोन्ही द्विसताहेत. अशा वेळीं मनातं 
कालवाकालव िंाली, तर आियु तें कोणतं? उद्या ंमी माझ्या जन्मभमूीला अंतरणार! बापाच्या द्वमळकतीिा 
वारसा मुलाकिे जातानंा विीलधाकट्यािा जसा द्वविार करतो, तसाि गुणािंा भेिाभेि करण्यािी एकंिर 
जगािी प्रवृद्वत्त असते. लायकी-नालायकीिा प्रश्न फक्त जननी आद्वण जन्मभदू्वम याचं्या पे्रमािा वारसा 
द्वमळद्ववतानंाि काय तो पुढं येत नाहीं. एक पुत्र बेिाळीस कुळं उद्धरणारा असतो, आद्वण एक पुत्र बेिाळीस 
कुळं बुिद्ववणारा असतो. पण जन्मिात्रीकिे बोट करून िोर्ानंाद्वह सारख्याि हक्कानं म्हणता ं येतं कीं, ही 
मािंी आई! तीि गोष्ट जन्मभमूीिी आहे! आद्वण म्हणूनि म्हटलं आहे कीं, “जननी जन्मभदू्वमि स्वगािद्वप 
गरीयसी’’. मािंी आई वारली त्या वळेीं मला जो तीव्र शोकावगे िंाला, त्यािा आज मी पुन्हा अनुभव रे्तों 
आहें— 
 

(राद्वगणी : हंसझकद्वकणी; ताल : िंपताल. िाल : नैना सुराग सद्वख ॰) 
 

माता द्ववयोझग मज । लोटी िुज्यानें ॥ धृ ॰ ॥ 
क्रीिन मधुर तिंझक । लाभेल ना द्वफरुद्वन ।  
शकंा भेिोद्वन । सुखा ने ॥ १ ॥ 

 
या भमूीवर तुिंा, मािंा, त्यािा, यािा, कोणािाद्वह पे्रमािा हक्क अगिीं सारखा आहे. ऋषीश्वराचं्या 
यज्ञकमािी यागभदू्वम, द्वशद्वबगौतमासंारख्या महात्म्यािंी त्यागभदू्वम, प्रतापशाली वीरािंी जी कमुभदू्वम, 
युद्वधद्वष्ठर-अशोक यासंारख्या पुण्यश्लोकािंी जी धमुभदू्वम, तीि आपली ही जन्मभदू्वम! द्वतच्याकिे पाहून 
श्रीद्वशव्त्रपतींनीं मागं द्वजतक्या अद्वधकारानं म्हटलं असेल कीं, ही मािंी जन्मभदू्वम – द्वतच्याकिे पाहून 
लोकमान्य द्वटळक द्वजतक्या अद्वधकारानं आज म्हणत आहेत कीं, ही मािंी जन्मभदू्वम – उद्या ं इंग्लंिहून 
परत आल्यावर द्वतच्याकिे पाहून माझ्यासारख्या पामरालाही द्वततक्याि अद्वधकारानं म्हणता ंयेईल कीं, ही 
मािंी जन्मभदू्वम! 
 

[िोरे् जातात.] 
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प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ : तद्वळरामािें र्र. पात्रें : तद्वळराम व भगीरथ] 
 
तहळराम : (िोही पायातं बाटली धरून ओणव्यानें बिू काढीत आहे.) म्हणे िारू सुटत नाहीं! एकिा ंरे्तली 
म्हणजे सुटत नाहीं म्हणे! अन् तेवढ्यानं िारू वाईट! सुटत नाहीं म्हणजे द्वबशाि काय? घ्या! (िोरे् 
द्वपतात.) भगीरथ, िारूबद्दल बिबिणारापंैकीं पुष्ट्कळानंा िारू ही काय िीज आहे हेंि मुळीं माहीत नसतं! 
बरं, मी म्हणतों, सुटत नाहीं, असंि गृहीत धरून िाला कीं, खरंि िारू एकिा ंरे्तली म्हणजे सुटत नाहीं! 
पण तेवढ्यानं िारू वाईट कशी ठरते? भगीरथ, तुम्ही द्ववश्वद्ववद्यालयािे पिवीधर आहातं. िार द्विवस 
परीक्षा िेऊन एकिािं पिवी द्वमळद्ववतां, आद्वण ती जन्मािी द्विकटते खरी! म्हणून कुणीं पिव्या घ्यायिं 
टाकलं आहे का? तशीि बायको! एकिा ंनुसती माळ र्ातल्यानं उभा जन्म बायकोिा लबेिा द्वबलगतो ना? 
म्हणून बायका करायि ंटाकलं का आहे? पिवी वाईट नाहीं, बायको वाईट नाहीं, मग िारूि तेवढी वाईट 
का?ं  
 
भगीरथ : तद्वळराम, या तीन गोष्टींि ंएवढं साम्य जमलं म्हणून सवांशीं तुलना कशी होईल? पिवी आणखी 
बायको यािें पद्वरणाम असे वाईट होतात का?  
 
तहळराम : यािें पद्वरणाम िारूपेक्षादं्वह वाईट आहेत. असे कैक पिवीधर हात धरून मी िाखवनू िेईल कीं, 
पिवीिा नावंापुरता पोकळ आधार नसता, तर त्यानंा आपला मूखुपणा जगापुढं मािंण्यािी ्ातीि िंाली 
नसती. िारुबाजाि ंबरळणं िुस्याला उमजत नाहीं हे खरं; पण पिवीधरािी बाष्ट्कळ बिबि तर त्यािी 
त्यालासुद्धा ं कळत नाहीं! इंग्रजी अम्मल सुरू िंाल्यामुळं आमच्या हतभागी िेशातं ज्या अनेक आपद्वत्त 
आल्या, त्यातं पिवी आद्वण पे्रम या अग्रगण्य आहेत. पाठशाळेंत पाऊल टाकून पिवीिा वधे लागण्याबरोबर 
मुलाला मतं आणखी द्वमशा फुटंू लागतात. मताच्या मंिपीवर मूखुपणाला मनमोकळेपणानं द्वमरास द्वमळते 
आणखी द्वमशािंा मोिा आंकड्याचं्या वळणावळणानं पोरीबाळींच्या पे्रमाकिे वळतो. 
 
भगीरथ : उिात्त पे्रमािी तुम्हीं द्ववटंबनाि मािंली आहे म्हणायिी! 
 
तहळराम : भगीरथ, तुम्ही एक प्याला घ्या आणखी. म्हणजे तुमच्या द्वजभेवरून हे ‘उिात्त’ वगैरे शबि धुऊन 
जातील. पे्रम हें हास्यास्पि नाहीं वाटतं? अहो, काव्यातं कमल, नाटकातं सूि, कािंबरींत भयुार, माद्वसक 
पुस्तकातं खास अंक, वतुमानपत्रातं खास बातमीिार, संसारातं पे्रम, औद्योद्वगक िळवळींत सहकाद्वरता, 
सुधारणेंत िेशभक्तींत स्वाथुत्याग आद्वण विेान्तात परब्रह्म यािंा धुमाकूळ माजला नसता, तर त्या त्या 
गोष्टींिी थट्टा करायला जागाि उरली नसती. 
 
भगीरथ : हें राहंू द्या. पे्रमािे पद्वरणाम िारूपेक्षा ंवाईट कसे होतात तें सागंा पाहंू? संुिर द्वस्त्रयाचं्या पे्रमापुढं या 
मद्विरेिी काय झकमत आहे?  
 
तहळराम : हं, पे्रमातं काय जीव आहे? पे्रमापेक्षा ंमद्विरा प्रत्येक बाबतींत श्रेष्ठ आहे. पाहा, पे्रमातं राजासुद्धा ं
अगिीं गुलाम होतो, पण मद्विरेंत गुलामसुद्धा ं अगिीं राजासारखा स्वतंत्र होतो. पे्रम भीक मागायला 
द्वशकवतं, तर मद्विरेच्या उिारतेला मयािा नसते. पे्रमाखातर प्रणद्वयनीच्या लाथा खाव्या लागतात, तर 
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मद्विरेच्या जोरावर सगळ्या जगाला लाथ मारता ं येते. पे्रमामुळं काहंीं सुिेनासं होतं, तर मद्विरेमुळं 
कल्पनाशस्क्त अद्वनवार वाढते. फार कशाला? पे्रमानं फार िंालं तर एखािी मद्विराक्षी द्वमळद्ववता ंयेईल, पण 
िारू द्वपऊन िोळे लाल िंाले म्हणजे स्वतःलाि मद्विराक्ष बनता ंयेतं! बोला — 
 
भगीरथ : खरं आहे. या गोष्टी नव्हत्या माझ्या लक्षातं आल्या. आणखी पे्रमाच्या नािातं सांपिलं, म्हणजे 
रात्रीच्या रात्रीं िंोंपेवािून काढाव्या लागतात आद्वण मद्विरेमुळं रात्रीि काय, पण द्विवससुद्धा ंिंोंपेत जातात. 
बरं, मद्विरेिा नीद्वतमते्तशीं संबधं काय स्वरूपािा वाटतो तुम्हालंा?  
 
तहळराम : मद्यपान नीद्वतमते्तला फार पोषक आहे. ऐका कसं तें. मद्यपी कधीं खोटं बोलत नाहीं! कारण खोटं 
रिून त्याला कधीं सागंतािं येत नाहीं! मद्यपी कधीं कुणािी कुणाजवळ िहािी करीत नाहीं. कारण, मागं 
कोण काय बोलला यािी त्याला आठवण नसते! तो कधीं कुणािा द्ववश्वासर्ात करीत नाहीं, कारण, 
त्याच्यावर कुणीं द्ववश्वासि ठेवीत नाहीं! 
 
भगीरथ : बरं पुढं?  
 
तहळराम : िोरीच्या बाबतींत तर तो बेटा अगिीं अजाण असतो! एखािी लहानशी गोष्टसुद्धा ं त्याला 
िुस्याजवळून िोरून ठेवता ंयेत नाहीं – फट् द्विशीं तो ती बोलून टाकतो. 
 
भगीरथ : खरंि, िोरून प्यालेली िारूसुद्धा ंत्याला द्वजरवता ंयेत नाहीं. 
 
तहळराम : अशी थटे्टवर गोष्ट नेऊं नका! एकिा ंआमच्या मद्यपानाच्या बठैकींत आमच्या एका द्वमत्राला िोरी 
करायिी इच््ा िंाली. तेव्हा ं त्यानं मोठ्या शथीनं माझ्या बोटातंली अंगठी पळद्ववली; पण शवेटीं िारूच्या 
धंुिींत त्यानं ती पुन्हा माझ्याजवळि ठेवावयाला द्विली. मात्र हा माल िोरीिा आहे, कोणाला िाखवूं 
नकोस, असं त्यानं मला गंभीरपणानं बजावलं! 
 
भगीरथ : ्ान! यातं िोर्ानंाद्वह समाधान! फळ एकाला िोरी केल्याि ंआद्वण िुस्याला िोरी सापंिल्याि!ं 
 
तहळराम : तेंि तुमच्या पे्रमाच्या बाबतींत पाहा! कुणी कुणाि ंमन िोरतो, तर कुणी िोरून भेटी रे्तात! 
एकमेकाकंिे पाहायि ंतेंसुद्धा ंिोरून! इथून द्वतथून सारा िोरािंा बाजार! 
 
भगीरथ : पे्रमािा पाशि तसा आहे. पे्रमानं िोन जीवािंा अगिीं एकजीव होतो. 
 
तहळराम : िोन जीवािंा एकजीव होत नाहीं, पण एका जोिप्याच्या िोन जीवापंासून िहापंधरा जीवािंं 
लाटाबंर मात्र उत्पन्न होतं! झहिुस्थानच्या हवेंत अव्वल आयांिा वंशवृक्ष तेहतीस कोटी फळानंीं लािून 
द्वनर्ाला, तो काहंीं त्याच्या मुळाशीं िारूि ंझशपण ंिंालं म्हणून नव्हे. पे्रमजलाच्या झसिनानेंि तो फोंफावला 
आहे. तसं म्हणाल तर जीव कमी करण्याच्या बाबतींतसुद्धा ं मद्विराि जास्त ठरेल. असं िोन जीवािंा 
एकजीव करण्यासारखं अधुवट काम नाहीं करीत ती! मद्विरेनं आजपयंत असे कैक जीव अद्वजबात नाहींसे 
केले आहेत. 
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भगीरथ : मग पे्रमामुळं हिीं जो प्रीद्वतद्वववाहािा प्रर्ात पितो आहे, त्याला तुम्ही प्रद्वतकूलि असाल?  
तहळराम : रंगभमूीच्या आणखी पे्रक्षकाचं्या मध्यें द्विव्यािंी एक धगधगीत अस्ग्नरेषा असते. नाट्यसृष्टीिी ही 
मयािा ओलािूंन प्रीद्वतद्वववाह सत्यसृष्टींत उतरला, म्हणजे त्यािे पोरखेळ द्वनम्मे िरानंसुद्धा ं पाहण्याच्या 
लायकीिे नसतात. लोक म्हणतात, नाटक हें संसाराि ं द्वित्र आहे. पण मी म्हणतों कीं, हिीं संसार हें 
नाटकाि ं द्वित्र बनत िाललं आहे! प्रीद्वतद्वववाहाच्या पूवाधािा उत्तराधाशीं कािीइतकाद्वह संबंध नसतो; 
झकवा कािीइतकाि संबधं असतो. प्रीद्वतद्वववाह हा िंिसमास असून वद्वकलामाफुत त्यािा द्ववग्रह करून 
घ्यावा लागतो. लग्नाच्यापूवी पे्रमािी आषुकमाषुकं हातातं हात र्ालून भटकण्यासाठीं जीं तळमळत 
असतात, नुसती पायधूळ दृष्टीस पिण्यासाठीं ज्या उत्कंठेनं एकमेकाचं्या वाटेकिे िोळे लावनू बसतात, 
तीि ं पुढं एकमेकाचं्या िोळ्यातं धुळ फें कण्यासाठीं संद्वध पाहात असतात! िुंबनासाठीं तोंिाला तोंि 
द्वभिद्ववणारीं जोिपीं पुढं एकमेकािंीं तोंिं पाहतािं िावूं कीं द्वगळंू, असं करायला लागतात. आद्वण 
िुस्याच्या अधरािं आपल्या िातंानंी खंिण करण्यािं पयुवसान आपल्याि द्वठकाणीं िातंओंठ खाण्यातं 
होत जातं. 
 
भगीरथ : मला वाटतं एकंिर सुधारणेच्या बाबतींत तुमिं मन बरंि कलुद्वषत आहे. जुन्या थाटाच्या लग्नानंा 
तुमिा द्वततका द्ववरोध नसेल?  
 
तहळराम : अलीकिे त्याद्वह गोष्टीच्या द्ववरुद्ध मािंं मन होत िाललं आहे. पुढले सात जन्म सलोख्यानं 
काढण्यासाठीं एकमेकासंमोर आणलेली वधुवरं अनुभवातंीं असं वाटायला लावतात कीं, मागल्या सात 
जन्मािं ं वैर साधण्यासाठीं हीं एकमेकाचं्या समोर आलेलीं आहेत. बालबोध थाटाच्या लग्नाच्या बारशाला 
जशी भटाद्वभक्षकुािंी जरुरी असते, तशी अलीकिे त्याचं्या उत्तरद्वक्रयेला वकील-मुनसफािंी जरूर भासंू 
लागली आहे. आम्ही अलीकिे नेहमीं पाहतों, नवराबायकोंच्या वेबनावािे खटले प्रमाणाबाहेर वाढत 
िालले आहेत. बोहल्यावर नवराबायकोभोंवतीं भटाद्वभक्षकुानंीं गुंिाळलेल्या सुताच्या गुंतागुंतीसुद्धा ंद्विवाणी 
िरबारातं उकलाव्या लागतात आद्वण धमाच्या मंरयानंीं केलेलीं पातकं कायद्याच्या कलमानंीं द्वनस्तरावीं 
लागतात. एकंिरींति बर्ा. स्वतःच्या बायकोकिे पाहण्यािी नव्यािी नजर इतकी द्वफरली आहेशी द्विसते 
कीं, आता ंपरस्त्रीकिेसुद्धा ंस्वतःच्या स्त्रीच्या दृष्टीनंि पाहणारालािेखील पुण्यश्लोक म्हणण्यािी पाळी येत 
िालली आहे आद्वण परस्त्रीच्या ऐवजीं स्वस्त्रीि मातेसमान होत िालली आहे! 
 
भगीरथ : तुम्ही केवळ थटे्टनंि बोलत आहातं म्हणून तुम्हालंा द्वततक्या तीव्रतेनं उत्तर िेण्यािी जरुरी नाहीं. 
बाकी खरं म्हटलं तर तसल्या िुद्वनयेंत ही जी हिीं वदे्विली द्विसून येऊं लागली आहे द्वतच्याबद्दल 
वािवद्विलानंा जबाबिार धरलं पाद्वहजे. बिलत्या पद्वरस्स्थतीिा लग्नसंबधंातूंन मुळींि द्वविार न करण्यािा 
आमच्या विील द्वपढीिा कृतद्वनिय द्विसतो. 
 
तहळराम : तें काहंीं म्हणा, बाकी लग्नाच्या बाबतींतला एकंिर बोजवारा पाहून शवेटीं असं वाटायला लागतं 
कीं, संसारमागावरच्या प्रवाशानं लग्नािी बोजि बेिी पायातं अिकवनू रे्ण्यापेक्षा ं एखाद्या सावुजद्वनक 
मागाला लागाव ंहें बरं. 
 
भगीरथ : वः! वशे्यागमनाइतकी अनीद्वत िुसरी कोणती असेल असं मला वाटत नाहीं. 
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तहळराम : तुम्ही अजून अजाण आहातं. अहो, असल्या बाहेरख्याली संबंधातं पोराबाळाच्या द्वखिाराशीं 
नुसता नावंापुरतासुद्धा ंसंबंध ठेवायि ंकारण नाहीं. द्वशवाय बेइमानी द्विसलीि तर बाहेरच्या रस्त्याकिे बोट 
करायला मोकळाि. माबाप सरकारानंीं बाहेरच्या बायकाचं्या पोटापाण्याकिे अजून आपली कायिेशीर 
कृपादृद्वष्ट वळद्ववली नाहीं. बििाल द्विसली तरी द्वतिी हकालपट्टी करतानंा पोटगी खिािा द्वतला अहेर 
करण्याि ंकारण नसतं. 
 
भगीरथ : जाऊं द्या! िार र्टका मजेनं जमण्यासाठीं जमायिं, द्वतथं ही असली द्वकळसवाणी कटकट 
कशाला हवी? मी मद्यपानाच्या द्ववरुद्ध बोलतों असं नाहीं. पण िारूमुळं मनुष्ट्यािी कतुबगारी कमी होते, हें 
तर खरं आहे ना?  
 
तहळराम : हा प्रश्न साहेब लोकानंा द्वविारा. कोट्यान् कोटी अस्सल आयांिी कतुबगारी कारकुनी पेशानं 
साहेबाचं्या भेटीसाठीं बगंल्याबाहेर उभी आहे व बगंल्याच्या आंत पेल्यावर पेले रे्ण्याच्या कामामुळं 
सत्ताधारी साहेबानंा बाहेर येण्यािी फुरसत नाहीं! भगीरथ, असले विेेवाकंिे प्रश्न द्वविारता ंयाि ंकारण 
एवढंि कीं, मर्ापंासून तुम्हीं हात राखून काम िालद्ववलं आहे. तुम्ही आता ंकाहंीं द्वततके नवीन नाहीं. हें 
बर्ा, भगीरथ, या र्रीं नवद्वशक्याला स्वतःच्या अब्रबूद्दल द्वभण्याि ंकाहंीं कारण नाहीं. नवीन रे्णा्याच्या 
अब्रलूा आम्ही िारसहा मद्वहने जपत असतों. 
 
भगीरथ : आद्वण पुढं मग?  
 
तहळराम : पुढं मग ज्यािा त्यालाि अब्रबूद्दल द्ववद्वधद्वनषेध वाटत नाहीं. 
 
भगीरथ : तद्वळराम, अबु्र, कीर्मत यासंारख्या गोष्टींिी मला मुळींि िाि नाहीं. ज्यानं सा्या जगािा 
द्वजतेपणींि कायमिा द्वनरोप रे्तला, त्याला या असल्या गोष्टींिी काय पवा वाटणार? भर िौकातं जाऊन 
पीत बसायला मला सादं्वगतलं, तरीसुद्धा ंमािंी तयारी आहे. 
 
तहळराम : शाबास भगीरथ, तुमच्यासारखीं उत्साही माणसं द्वमळालीं पाद्वहजेत ही मोकळेपणानं 
खाण्याद्वपण्यािी अििण कायमिी िूर करण्याकरता ंआम्ही आता ंलवकरि मद्यपानािी संस्था काढणार 
आहोंत. मद्यपान हें बहुताशंी हलक्या लोकाचं्या हातीं गेल्यामुळे संभाद्ववत समाजाकिून िारूिी जी 
हेटाळणी होते, ती बंि व्हावी, मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावं, हाि या मंिळींिा मुख्य उदे्दश 
आहे. सवु धमांिे, सवु पंथािें, सवु जातींिे - पोटजातींिे िारू द्वपणारे लोक यातं सामील असल्यामुळं 
त्याला आम्हीं “आयुमद्विरामंिळ’’ हें नावं द्विलं आहे. त्यािे सवु उदे्दश द्ववस्तारानं प्रद्वसद्ध करून टोलेजंग 
पायावर लवकरि त्यािी उभारणी करावयािी आहे. योग्य वेळीं मी तुम्हालंा सागेंनि. 
 
भगीरथ : बरं तळीराम, वळे बराि िंाला असं वाटतं, जातों मी आता. 
 
तहळराम : हें एवढं उरलं आहे, तेवढं उरकून टाका आद्वण मग िला. 
 
भगीरथ : वाटेनं जातानंा या वासानं कारणाद्वशवाय र्ोंटाळा होतो. 
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तहळराम : थाबंा, एक मंत्र सागंून ठेवतों. अग ए, जरा बाहेर ये पाहंू. 
 

[गीता येते.] 
 
गीता : (स्वगत) आज माझ्या नावंानं ‘गीते’ म्हणून काहंीं हाकं मारली नाहीं. अजून रागरंग नीटसा जमला 
नाहीं वाटतं! 
 
तहळराम : गीते, यानंा थोिी बिीशपे आणून िें पाहंू? भगीरथ, तोंिािा वास मारायला हें अगिीं रामबाण 
औषध आहे. (गीता जाते.) मग काय? ‘आयुमद्विरामंिळा’ला तुम्ही पाझठबा िेणार ना? आम्हालंा सवु 
लोकािंी मित पाद्वहजे आहे. 
 
भगीरथ : या संसारात मला पाशबंध असा राद्वहलाि नाहीं. 
 

[गीता येते; तद्वळराम द्वतजजवळून बिीशपे रे्ऊन भगीरथाला िेतो; भगीरथ जातो.] 
 
गीता : आज रावसाहेबाचं्याकिे गेला ंहोता ंका? बाईसाहेबािें भाऊ ते पद्माकरिािा त्यानंा न्यायला आले 
आहेत माहेरीं. बाईसाहेबाचं्या बरोबर शरद्विनीबाईद्वह जाणार आहेत. 
 
तहळराम : त्या जाणार आहेत उद्या,ं आद्वण आज कशाला उगीि गिबि? बरं, उद्यापंरवा ंक्लबिी स्थापना 
करायिी आहे, त्यासाठीं शक्य द्वततकी वगणुी मला भरायिी आहे; तर र्रातं काहंीं आहे का?  
 
गीता : र्रातं आता ं तुम्ही नी मी, िोरं् बाकी आहों! िागिाद्वगने, सामानसुमान मावत नव्हतं र्रातं! 
सोन्याच्या राशी रिून वद्विलानंीं र्रािी सोन्यािी लंका करून ठेद्ववली होती; पण तुमच्या आशीवािानं 
सावकारानंीं भरल्या र्रातं रामराज्य लुटलं! तें मेलं असो, पण मी म्हणतें सगळं सगळं सामान कसं 
द्ववकलंत?  
 
तहळराम : त्यातं काय अवर्ि होतं एवढं! द्वनम्मं सामान द्ववकलं म्हणून गरीब होत िाललों, आद्वण पुढं गरीब 
होत िाललों, म्हणून बाकीिं द्वनम्मं सामान द्ववकलं! 
 
गीता : िागंला द्वलहायवािायिा नाि होता; पण सारीं पुस्तकंसुद्धा ंद्ववकलींत! 
 
तहळराम : तुला िूरिर्मशत्व नाहीं! हिींि ं युग द्ववद्यािानाि ं आहे, समजलीस? िुष्ट्काळाच्या द्विवसातं 
िानशूर श्रीमंत बाजारभावानं िाणागोटा खरेिी करून गोरगद्वरबानंा स्वस्त्या भावानं द्ववकून टाकतात, 
त्याबद्दल नाहीं कुठं हाकाटी होत? त्यािप्रमाण ंभरझकमतीला रे्तलेलीं पुस्तकं गरजवतं वािकानंा पित्या 
भावानं िेणं, याला वाईट कोण म्हणेल? द्ववद्यार्थयांना द्वनम्मे िरानं नाटकाला सोिण्यापेक्षा ं द्वनम्मे िरानं 
पुस्तकं िेणं हेंि पुण्याईि ंआहे, समजलीस?  
 
गीता : तोंिावर तर सरस्वती बसली आहे तुमच्या! तसद्वबरासुद्धा ंर्रातं ठेवल्या नाहींत. अहो, जन्मिात्या 
वद्विलािंी तसबीर, पण तीसुद्धा ंिार आण्यालंा द्ववकलीत! 
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तहळराम : मग यातं वद्विलािंा नावंलौद्वकक वाढला कीं कमी िंाला? अग, आजकाल बाजारातं द्वशवाजी 
बाजीरावासंारख्या महात्म्याचं्या, फार काय, िेवाद्विकाचं्यासुद्धा ं तसद्वबरा िोन आण्यालंा द्वमळतात. 
त्याचं्यापेक्षा ंआमिे विील जास्त होते वाटतं?  
 
गीता : माणसाच्या जन्माला आपले आहातं एवढंि! सकाळीं उठून तुमि ंतोंिसुद्धां बरंू् नये कुणीं! 
 
तहळराम : हा,ं तोंि जास्त िालायला लागलं बरं — 
 
गीता : हो बरं! पुष्ट्कळ भीिमुवुत धरली तुमिी! वार् म्हटलं तरी खातोि आद्वण वार्ोबा म्हटलं तरी 
खातोि! अशी मी बोलणारि! करून करून करणार तरी काय तुम्ही?  
 
तहळराम : काय करणार? मजजवळ अशी उधारीिी बात नाहीं! तोंिाला तोंि द्विलंस तर द्वतथल्याद्वतथं एका 
तोंिािीं िोन तोंिं करून िेऊन िामिुपटीनं उसनं फेिीन । अवातंर वाटार्ाट ठेव बाजूला आद्वण 
िुकूनमाकून एखािा िाद्वगना राद्वहला असेल तो ठेव आणून पुढं — 
 
गीता : हें एवढं एक मद्वणमंगळसूत्र राद्वहलं आहे! 
 
तहळराम : मग तेंि िे इकिे. एकट्यािुकट्या िाद्वगन्यािी द्वमरवणूक काढली म्हणजे आपल्या 
गद्वरबीबरोबरि मनािा हलकेपणाद्वह लोकाचं्या नजरेला येतो. सवांग सजलेल्या श्रीमंताचं्या द्वठकाणीं 
एखाद्या िाद्वगनािी उणीव िदं्राच्या कलंकाप्रमाण ं शोद्वभवतं द्विसते. पण उर्ड्याबागड्या गद्वरबानंा एकि 
िाद्वगना र्ातला म्हणजे तो काळ्या कुळकुळीत अंगावरील पाढं्या कोिासारखा द्वकळसवाणा द्विसतो. हें 
ल्मीि ंअसलं कोिकौतुक करण्यातं काय अथु आहे? आण तें मंगळसूत्र इकिे. 
 
गीता : अहो, िारिौर्ािंी, िेवाधमािी, काहंी तरी िाि ठेवा! तुमच्या नावंानं म्हणूनिना हें मंगळसूत्र 
गळ्याशीं बाधंायि ंतें?  
 
तहळराम : सौभाग्यद्विन्हासाठीं सोन्यािे मद्वण काहंीं लागत नाहींत. पोत गळ्यातं असली म्हणजे िंालं! 
सौभाग्या, तुझ्या सौभाग्याला मी धक्का लावतों आहें! पोत माद्वगतली? बरं िोरा माद्वगतला? तेवढे मद्वण 
कुरतिून नेतों म्हणजे िंालं! बायकाचं्या मंगळसूत्रािा मद्वण म्हणजे काहंी जानव्यािी ब्रह्मगाठं नव्हे कीं ती 
गळ्यातं असलीि पाद्वहजे अगिीं! 
 
गीता : हो एवढं बरीक खरं. द्वततकं कुठं आहे बायकािं ं िैव! जानव्यािी ब्रह्मगाठं िाखद्ववली म्हणजे 
तुमच्यासारखे ब्रह्मराक्षस मानगूट सोिून पळत सुटतात.  
 
तहळराम : हो, बरोबर आहे! मंगळसूत्रािा सोन्यािा मद्वण िाखद्ववला म्हणजे तोि ब्रह्मराक्षस अशी मानगूट 
धरतो. 
 

[तद्वळराम मान धरतो व मद्वण काढंू लागतो.] 
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गीता : िेवा! धावरे धाव! 
 
तहळराम : नवराबायकोच्या एकातंातं येण्यािी िेवािीसुद्धा ंताकि नाहीं! 
 

[मंगळसूत्र तोिून मद्वण काढंू लागतो, गीता रिंू लागते.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : सुधाकर, पद्माकर, झसधू आद्वण शरद.] 
 
लसधू : 
 

(राग–मािं-गमा; ताल–िािरा. िाल–गोकुलमा लई ॰) 
 

मानस का ंबद्वधरावें हें? । बर्तसे द्वखन्न जगता ॥ धृ ॰ ॥ 
गृहशृखंला या । दृढ बद्ध पाया ं। बल ना भेि तया होता॥ं १ ॥ 

 
पद्माकरिािा, अजून मािंं मन द्वनर्ायला रे्त नाहीं. 

 
पगमाकर : झसधूताई, अगिीं नाइलाज िंाल्यावािंून मीं तरी इतका आग्रह धरला असता का? बाबानंीं – 
स्वतः श्रीमंतानंींसुद्धा,ं इंद्विराबाईंना पुष्ट्कळ सागंून पाद्वहलं; पण पोरीच्या जातीपुढं इलाज िालेना! 
िािासाहेब, तुमच्या लग्नातं तुम्हीं पाद्वहलंि असेल, श्रीमंताचं्या आणखी आमच्या र्रािा ऋणानुबधं द्वकती 
आहे तो? इंद्विराबाई म्हणजे संस्थाद्वनकािंी मुलगी, त्यातूंन एकुलती एक, पोरवय आद्वण नव्यानं सासरीं 
जायला द्वनर्ालेली. आमिी झसधूताई म्हणजे द्वतिी द्वजवाभावािी सोबतीण. तेव्हा ं रे्तला हट्ट, कीं 
झसधूताईंि पाठराखणी पाद्वहजे म्हणून! िािासाहेब, एक म्हण आहे, राजहट्ट, बालहट्ट आद्वण स्त्रीहट्ट, 
द्ववधात्यालासुद्धा ंपुरवाव ेलागतात, मग यािंा द्वतहेरी जोर एकवटल्यावर आपल्यासारख्यािंी ते्रधा उिाली 
तर नवल काय? हा,ं झसधूताईला लवकर परत पाठवावयाि ं मात्र माझ्याकिे लागलं; द्वशवाय द्वतच्या 
वाढत्या द्वजवािी िगिग सोसायला आमिी श्रीमंती तरी कुठं वर आली आहे? शरद्विनीबाई, तुमिा ठरलाना 
द्वविार यावयािा?  
 
शरद् : िािा-वद्वहनी काय ठरवतील तें खरं! िािा, जाऊं ना मी वद्वहनींच्याबरोबर?  
 
लसधू : वन्संना एकट्यानंा इथं ठेवनू कसं िालेल? र्रातं बायकोमाणूस कुणी नाहीं. बरं, द्विवसभर कोटांत 
असाव ंलागणार. द्वशवाय भाई म्हणावा तोही इथं नाहीं. 
 
सुधाकर : शरद्ला न्यायलाि पाद्वहजे. पण भाऊसाहेब, अगिीं आजि द्वनर्ालं पाद्वहजे का?  
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पगमाकर : तुम्हीं राहा म्हणावं, आद्वण मी जातों म्हणाव,ं अशातंलं आपलं काहंीं नातं नाहीं. पण आम्ही 
द्वगरण्यािें मालक म्हणजे लोकानंा बाहेरून द्विसायला सुखी असतों; पण खरं म्हटलं तर द्वगरणीिा मालक 
म्हणजे हजार यंत्रातंलं एक यंत्र असतो. ठरलेलीं िकं्र रे्ण ंत्याला कधीं िुकत नाहीं. म्हणून म्हणतों मला 
आजच्या आज द्वनरोप द्या. 
 
सुधाकर : नाहीं, म्हटलं राद्वहला ंअसता,ं तर तेवढेि िार द्विवस बोलण्यािालण्यातं गमतीनं गेले असते. 
भाई गेल्यापासून मोकळेपणानं िार शबि बोलण्याि ंसमाधानि नाहीसं िंालं आहे. 
 

(राग – िेस-खमाज; ताल – द्वत्रवट. िाल–हा समजद्वपया मान मोरे ॰) 
 

हें हृिय सुख-द्ववमुख होई । मन द्वखन्न सतत,  
भ्रमणद्वनरत शादं्वत नाझह ॥ धृ ॰ ॥ 
श्वसन द्वमत्र जणु, िुद्वर तो होता ं।  
िेझह कसें िैतन्य राद्वह ॥ १ ॥ 

 
पगमाकर : काय करावं? अगिीं इलाज नाहीं. द्वशवाय आमच्याशीं बोलण्यानं तुम्हालंा काय समाधान 
होणार? िािासाहेब, केवळ भाईिी कृपा म्हणून तुमच्यासारख्या द्वविद्रत्नािा आम्हालंा लाभ िंाला. आमिी 
झसधूताई मोठी भाग्यािी! िािासाहेब, तुमच्याबद्दल िारिौर्ानंा सागंतानंा िुद्वनया अगिीं तुच्् वाटते. 
तुमच्याशीं बरोबरीनं बोलायिी आमच्यासारख्या सजलेल्या मजुरािंी लायकी तरी आहे का? खरं म्हणाल 
तर तुमच्याशीं बोलतानंा मािंा जीव अगिीं खालवर होत असतो. जरा िुकून एखािा शबि पिला तर 
तुमच्या मनाला आमिा रागंिी धक्का लागेल अशी भीद्वत वाटते. द्वबरबलानं वार्ासमोर बाधंलेल्या 
अजापुत्राप्रमाण ंमी तुमच्यासमोर अगिीं धास्तावल्यासारखा बसलेला असतों. म्हणून तुम्हालंा आपलं हात 
जोिून सागंण ंआहे, कीं आमिी आजि रवानगी करा. 
 
सुधाकर : बरं आहे! झसधू, गीता आहे ना र्रातं? द्वतला सागं तद्वळरामाला बोलावयाला, म्हणजे तो करील 
व्यवस्था. 
 
पगमाकर : तद्वळराम म्हणजे तुमिा तो कारकूनि का?  
 
सुधाकर : मनुष्ट्य मोठा िलाख, हुषार आद्वण द्वजवाला जीव िेणारा आहे. 
 
लसधू : आद्वण गीताबाई तर र्रच्या माणसाच्या पलीकिे! 
 
पगमाकर : ताई, आता ंअसा बोलण्यातं वेळ गमवनू कसं िालेल?  
 
सुधाकर : खरंि, राणीसाहेबाचं्या जवळून र्रािा िाजु अजून घ्यावयािा आहे. एकिोन नाहीं, पण द्वनिान 
िार मद्वहने तरी मला या बिलीवर राहाव ंलागणार! कारण हक्कािी रजा तंुबता ंतंुबता ंद्वजतक्या द्विवसािंी, 
द्वततक्या मद्वहन्यािी — 
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लसधू : िािा येवो, बाबा येवोत, मूळस्वभाव जाईना! 
 
सुधाकर : बरं िला — 
 
लसधू : हो, पण भाईनं सादं्वगतलेलं लक्षातं आहे ना? माझ्या द्वजवाला नाहीं तर अगिीं टागंल्यासारखं होईल. 
इथं एकटं राहायि ं— 
 
सुधाकर : मग एखाद्या बोद्विंगात ठेवतेस मला? तो रामलाल आहे शहाणा आद्वण तू आहेस िीिशहाणी! 
झसधू, या जगातं तुझ्याखेरीज अशी एकही गोष्ट नाहीं कीं, द्वजिा म्हणून या सुधाकाराला मोह पिेल — 
 

(राग – बेहाग; ताल - द्वत्रवट. िाल – टेर सुनीपाये ॰) 
 

वधे तुिंा लागे सतत मनीं । वसद्वति केली नामें विनीं ॥ धृ ॰ ॥ 
जगत् सकल सद्वख भासत त्वन्मय । मधुर रूप तव खेळे नयनीं ॥ १ ॥ 

 
[सवु जातात. 

 
प्रवेश चवथा 
 

[स्थळ : आयुमद्विरामंिळ. पात्रें : शास्त्री, खुिाबक्ष, मन्याबापू मवाळ, जनुभाऊ जहाल, सोन्याबापू 
सुधारक, यिप्पा, मगन, रावसाहेब, िािासाहेब, भाऊसाहेब वगैरे मंिळी. तद्वळराम प्रवशे करतो.] 
 
शास्त्री : शाबास तद्वळराम, द्वकती उशीर केलास यायला? खरं म्हटलं म्हणजे, तंू तर सवांच्या आधीं यायला 
पाद्वहजे होतंस. आज आपलं मंिळ स्थापन करण्यािा द्विवस. तुझ्या हातून असा द्ववलंब िंाला तरी कसा?  
 
तहळराम : शास्त्रीबुवा, आज द्ववलंब व्हायला तसंि कारण िंालं; आज एक इतकी वाईट गोष्ट िंाली कीं 
द्वविारंू नका! 
 
खुदाबक्ष : मग द्वविारल्यावािंूनि सागं! 
 
तहळराम : खुिाबक्ष, खरोखरीि ही थटे्टिी गोष्ट नव्हे! आज आमच्या िािासाहेबािंी सनि मुन्सफानंीं सहा 
मद्वहने रद्द केली. 
 
शास्त्री : िािासाहेब म्हणजे आपले सुधाकरपतं?  
 
तहळराम : हो! 
 
मन्याबापू : सुधाकर इतका शहाणा, सालस, असें असून असं त्याच्याकिून कारण कसं द्वमळालं?  
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तहळराम : मन्याबापू, तसे िािासाहेब तुम्ही म्हणता ंत्यापेक्षाहंी िागंलेि आहेत. पण त्यािंा स्वभाव फारि 
तापट आहे. 
शास्त्री : तरण्या रक्ताला इतकी उसळी असायिीि. 
 
तहळराम : तें खरंि; पण अलीकिे िािासाहेबानंा शत्रूि फार होत िालले आहेत. 
 
जनूभाऊ : कारण?  
 
तहळराम : अहो, एखाद्याि ंनव्यानं नावं होऊ लागलं म्हणजे सारा गावं त्याच्या वाईटावर असतो. आमच्या 
िािासाहेबािं ं बरं इथं कोणालाही बर्वत नाहीं. िारिौर्ानंीं िहंूकिून िाव-िाव केल्यामुळं ते अगिीं 
द्वििल्यासारखे िंालेले. 
 
जनूभाऊ : मग मुन्सफानंीं मुद्दाम असं केलं म्हणतोस?  
 
तहळराम : ्ेः ्ेः, मुन्सफािंी तर मुळींि िूक नाहीं! असं कोण कुणाि ंबोलणं सहन करून रे्णार? िंालं 
काय—कुठल्याशा मुद्दयावर यािं ंम्हणणं मुन्सफानंा पटेना; िािासाहेबानंीं नीट समाजावनू द्यायला पाद्वहजे 
होतं; पण नव्या िमातं एवढा पोंि कुठून राहणार? हे रागारागानं बोलंू लागले. िारिौर्ानंीं हसून हेटाळणी 
करायला सुरुवात केली. िंालं, िािासाहेबािंा सुमार सुटला, अन् मुन्सफाला होय नव्हे वाटेल तें बोलंू 
लागले. तेव्हा ं मुन्सफानंा असं करणं भाग आलं. तरी बरं म्हातारा पुष्ट्कळ पोक्त, म्हणून सहा मद्वहन्याचं्या 
मुितीपुरतीि त्यानं सनि रद्द केली; िुसरा कोणी – अहो, मी असतों तरीसुद्धा ंजन्माि ंसंसारातूंन उठद्ववलं 
असतं! हा एवढा प्रकार िंाल्यावर मग काय? ज्यानं त्यानं िािासाहेबािंी तोंिावर हेटाळणी करायला 
सुरुवात केली. त्या द्वबिा्याला मरणापेक्षा ं अपेश खोटं असं होऊन गेलं! शवेटीं कसं तरी र्रीं आणून 
पोिद्ववलं त्यानंा; आणखी तिक इकिे द्वनरू्न आलों. म्हणून वेळ लागला. 
 
शास्त्री : अरे अरे, फार वाईट गोष्ट िंाली. बरं, आधींि उशीर िंालेला आहे; आता ंआणखी वळे नको. करा 
कामाला सुरुवात. नावं काय ठेवायिं?  
 
खुदाबक्ष : हे बर्ा, कामाला आणखी बठैकीला एकिम सुरुवात होऊं द्या. 
 
तहळराम : हीं मीं काहंीं टािण ंकरून आणलीं आहेत. तीं वािून िाखद्ववतों म्हणजे िंालं. या संस्थेि ंनावं 
‘आयुमद्विरामंिळ’ असं ठेवाव.ं 
 
भगीरथ : आयुमद्विरामंिळ? ‘आयु’ शबिािा जरा िुरुपयोग नाहीं का हा? िारूसारख्या झनद्य गोष्टीशीं एवढा 
प्रौढ शबि जोिण ं— 
 
तहळराम : हीि समजूत र्ालद्ववण्याकद्वरता ंही संस्था काढायिी आहे. मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप 
याव ंहाि आमिा खटाटोप आहे. इतर बाबतींमध्यें ज्या शबिािा उपयोग होतो, तेि शबि िारूच्या बाबतींत 
रुळवनू टाकले म्हणजे िंालं. 
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भगीरथ : नुसत्या शबिाशीं अशी सलगी केल्यानं मद्यपानाला महत्व कसं येणार? मोठमोठाल्या पद्ववत्र 
गोष्टींच्यासाठींि शोभणारे शबि असल्या भलत्या गोष्टीत वापरल्यानं त्या गोष्टीिी पद्ववत्रता थोिीि कमी 
होणार आहे! द्वशमग्यातंल्या द्वशव्यानंी थोरामोठ्यािंी झकमत कमी होत नाहीं आद्वण िोरापोरािंी झकमत वाढत 
नाही. बाजारबसव्यानंी साळसूिपणा पत्कारला म्हणून पद्वतव्रतािी पुण्याई कधी ढळते का?  
 
तहळराम : भद्वगरथ, तुम्ही अगिी अजाण अहातं! िारूकिेि इतका वाईटपणा का ंयावा हो? आम्ही िारू 
द्वपणारानंींि आपण होऊन आमिा कमीपणा कबूल करायला सुरुवात केली आहे. द्वविीिा धूर सोिणा्यानंा 
काहंीं पातक नाहीं. भर सभेत रंगलेलं थोबाि कुणी रंगवनू काढीत नाहीं; आद्वण एखाद्याच्या तोंिाला 
िारूिा वास आल्याबरोबर लोक लागलीि नाक मुरिायला लागतात. का हो असं? तसा कोणीं नेटािा 
प्रयत्नि केला नाही. साहेबलोकातं आज काय िाल आहे? समजा, हीि आपली भाऊसाहेब, बापुसाहेब 
यासंारखीं मोठालीं माणसं उद्या ंमनमोकळ्या द्वधटाईनं, भरद्विवसा ंिारू द्वपऊन व्याख्यानातूंन झकवा सभातूंन 
द्वमरवू ं लागलीं, सरकारिरबारातूंन वावरंू लागलीं, म्हणजे िोहोंकिे हाि द्वशरस्ता पित जाईल. 
द्विवसेंद्विवस िहाप्रमाण ंिारूिहंी वाटेनासं होणार आहे! म्हणून म्हणतो कीं, ‘आयुमद्विरामंिळ’ हेंि नावं 
उत्तम आहे. 
 
खुदाबक्ष : शाबास तद्वळराम, तंू एक और मनुष्ट्य आहेस. 
 
शास्त्री : हं, पुढें िला. 
 
तहळराम : आता ंमंिळािे उदे्दश थोिक्यातं म्हणजे असे कीं, मंिळािा प्रत्येक सभासि रोज िारू द्वपणारा 
पाद्वहजे. आपण िारू द्वपतो हे प्रत्येकानं िारिौर्ातं बोलून िाखद्ववलं पाद्वहजे. अहोरात्र मंिळातं 
खाण्याद्वपण्यािी सोय तयार ठेवायिी. मासंाहाराला ही सभा उते्तजन िेत आहे. 
 
मगन : पण िेशी िारू प्यायला हरकत नाहीं ना?  
 
खुदाबक्ष : हा गुजराथी कंगाल मोठा कंजूष आहे. 
 
मन्याबापू : खासंाहेब, असं का ंम्हणता?ं सवांिीही सोय िंाली पाद्वहजे. 
 
जनुभाऊ : बरोबर आहे, गोरगद्वरबानं काय करावं? िाद्वरद्र्याच्या प्रसंगीं स्विेशीकिे साहद्वजकि सवांि ंलक्ष 
लागतं. 
 
तहळराम : िंालं, अवातंर काहंीं गोष्टी आहेत. सािेआठ एकिा वाजून गेले म्हणजे गरजवतंाला स्टेशनावर 
रात्रीं अपरात्रीं धावावं लागतं. 
 
सोन्याबापू : आद्वण तीसुद्धा ंसगळ्याि स्टेशनावंरून सोय असतेि असं नाहीं. शाळूच्या शतेातं तुरीिी पेरणी 
करावी तशी मधूनमधून काहंीं स्टेशनं सोयीिीं आहेत. िारूिी मेल प्रत्येक स्टेशनवर थाबंत नाहीं. 
 
मगन : आद्वण द्वशवाय मेलगािीप्रमाण ंिर भारी! अिल्या वेळीं भलत्या भावानं घ्यावी लागते. 
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तहळराम : म्हणून हें मंिळ सरकारला सारख्या द्ववनवण्या करीत राहणार कीं, हा सािेआठािंा कायिा 
मोिून सरास िुकानं अहोरात्र उर्िीं ठेवावीं. 
 
शास्त्री : तसंि मी म्हणतों, िुकानाला परवान्यािी आिकाठी का ंअसावी?  
 
भाऊसािेब : मंिळी, काय सागंाव!ं आम्ही द्वतकिे गोव्याला गेलों होतों, द्वतथं वाण्याच्या िुकानीं, 
कापिवाल्याच्या िुकानीं हें खातं असायिंि. 
 
बापूसािेब : पोतुुगीज सरकारि ंएकंिरीनं धोरणि उिार! 
 
तहळराम : हळूहळू मंिळ या सा्या गोष्टी र्िवनू आणणार. अहो, माझ्या िोक्यातं अजून फार कल्पना 
आहेत. आमच्या भगीरथासंारख्या नवद्वशक्यानंा वासािा मोठा बाऊ वाटतो. तेव्हा ंद्वबनधुरािी लढाईिी िारू 
द्वनर्ाली आहे, तशी द्वबनवासािी प्यायिी िारू शोधून काढण्यासाठीं मंिळातफे द्वशष्ट्यवृत्त्या िेऊन परिेशातं 
द्ववद्याथीसुद्धा ंपाठवनू द्यावयािे म्हणतों मी. तसंि प्रत्येक सभासिानं नवीन सभासि द्वमळवनू मद्यपानािा 
प्रसार जारीनं सुरू केला पाद्वहजे. 
 
शास्त्री : हो, हो, फारि महत्त्वाि ंकलम आहे. कारण अलीकिे पाहाव ंतों सगळ्या समाजातं, एकंिरीनंि 
व्यसन सोिण्याि ं खूळ सुरू िंालं आहे. अमका म्हणतो आजपासून िहा सोिला, तमक्यानं द्वविासुद्धा ं
खायिा नाहीं असाि द्वविा उिलला; या प्रकाराला आपण आळा र्ातला पाद्वहजे. 
 
तहळराम : आता ंवळे फार िंाला आहे. म्हणून द्विटणीस, खजीनिार वगैरे द्वनविण ंपुढच्या बठैकीवर टाकंू. 
आंत खाण्याद्वपण्यािी तयारी िंाली आहे. हो, खासंाहेब, तुमिा तो हुसेन भट्यारी आणणार होतानंा तुम्ही?  
 
शास्त्री : खरं आहे बुवा! सूपशास्त्रातं असा सापं्रिाद्वयक मनुष्ट्यि पाद्वहजे. ‘तुका म्हणे येथें पाद्वहजे जातीिे!’ 
 
खुदाबक्ष : पुढच्या वेळेला त्याला आणतोंि. 
 
तहळराम : ठीक आहे, सवांना ही योजना पसंत असल्यास हात वरती कराव.े 
 

[सवु हात वरती करतात.] 
 
शास्त्री : सवु एका हातावर तयार आहेत. 
 
तहळराम : सवु?  
 
सगळेजर् : सवु! 
 

[पििा पितो.] 
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प्रवेश पांचवा 
 

[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : सुधाकर व तद्वळराम.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) िोवीस तास िंाले, मस्तकावर नुसते र्णािे र्ाव बसताहेत! काहंीं सुित नाहीं, काहंीं 
नाहीं. 
 

(राग – द्वतलंग; ताल – आिा-िौताल. िाल–ररु्द्वबरके िरन ॰) 
 

जि बद्वधर हृिय द्वशर, भयंकर मद्वतसंकर ।  
तनुिहनद्वह खर॥ धु्र ॰ ॥ 
नारकहुताशन । िाह का र्ोर ।  
जाद्वळ वा प्रलयकर – । रद्ववद्वकरणद्वनकर ॥ १ ॥ 

 
[मेजावर िोकें  ठेवनू पितो.] 

 
तहळराम : (येऊन) िािासाहेब! 
 
सुधाकर : तद्वळराम, मला काहंीं सुिेनासं िंालं आहे. 
 
तहळराम : िािासाहेब, अशा आपद्वत्त या संसारातं यायच्याि! 
 
सुधाकर : तद्वळराम, अशा आपत्तींिी मी पवा करतों असं का तुला वाटतं! मला ही अपमानािी आपद्वत्त सहन 
होत नाहीं! हलकटानंीं हेटाळणी करावी, लबधप्रद्वतद्वष्ठतानंीं ्ीः थू करावी, आपल्या वै्यानंीं समाधानानं 
हसाव!ं तद्वळराम, मीं कुबेरािी संपद्वत्त लाथेनं िुंगारून द्विली असती, आणखी पुन्हा हातानं ओढून आणली 
असती! पण या अपमानाच्या जािण्या सहन होत नाहींत. 
 
तहळराम : उद्या ंिार द्विवसानंीं या गोष्टीिा द्ववसर पिून — 
 
सुधाकर : द्ववसर? ती गोष्टि द्ववसर! प्राण जाईपयंत या सपुिंशाच्या विेना िालू राहाणार! नाहीं रे— नुसती 
आग भिकून तळमळ िालली आहे! आत्महत्या ही नामिुपणािी गोष्ट म्हणून म्हणतात — द्वशवाय 
आत्महत्येनं मी िेहरूपानं झसधूला अंतरेन — द्वतच्या त्या िुःखािी कल्पना तर – तद्वळराम शरीरािा नाश 
केल्यावािंून मरणािी जोि िेणारं एखािं द्ववष नाहीं का?  
 
तहळराम : असं द्ववष नाहीं, पण असं एक अमृत मात्र आहे! िािासाहेब, मी तेवढ्यासाठींि आलों आहें. तुम्ही 
िारिौर्ाचं्या समजुती उराशीं धरून बसणारे नाहीं आहां—स्वतंत्र बाण्यािे आहा!ं नुसत्या बोभाट्यानं तुम्ही 
द्वभणार नाहीं, म्हणून तुमच्याशीं बोलण्यािा मी धीर करतों. या तुमच्या िुःखािा थोिा द्ववसर पिावा अशी 
तुमिी इच््ा असेल तर त्याला इलाज आहे! तुम्ही रागावणार नाहीं? सागंूं मी तो इलाज?  
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सुधाकर : सागं, काय वाटेल तो इलाज सागं! 
 
तहळराम : तुम्हीं थोिी िारू रे्ऊन स्वस्थ पिून राहा. 
 
सुधाकर : काय िारू? तद्वळराम— 
 
तहळराम : हो िारूि!ं इतकं ििकण्या काहंीं कारण नाहीं! व्यसन म्हणून िारू अद्वत भयंकर आद्वण झनद्य 
आहे हें मलाही कबूल आहे. पण आपणाला ती केवळ औषधाकरता ं म्हणून घ्यायिी आहे आद्वण तीसुद्धा ं
अगिीं द्वकती अगिीं थोिी! एवढीशी रे्तल्यानें संवय लागेल अशी नािानपणािी धास्ती आपल्याला 
वाटायि ंकाहंीं कारण नाहीं. 
 
सुधाकर : ्ेः ्ेः, संवय वगैरेिा बागूलबोवा मला मुळींि वाटत नाहीं! लौद्वककदृष्ट्ट्यासुद्धा ंमािंं सवुसाक्षी 
मन मला साक्ष िेत राहील कीं, हें काहंीं मी िैनीखातर करीत नाहीं. झसधू, रामलाल, यािंी समजूत–जाऊं 
िेत–जरा आराम खात्रीनं वाटेल ना?  
 
तहळराम : अगिीं खात्रीनं. 
 
सुधाकर : मग आण–मी काहंीं अशा िुबळ्या मनािा नाहीं कीं, मला द्वतिी संवय लागेल. सवांिी समजूत 
मला र्ालता ंयेईल, पण मािंी स्वतःिी समजूत मला मात्र या वळेीं र्ालता ंयेत नाहीं. िल, आण कुठं आहे 
ती? या यमयातना र्िीभर तरी द्ववसरण्यासाठीं मी वाटेल तें करायला तयार आहें. 
 
तहळराम : मी रे्ऊनि आलों आहें बरोबर — ही घ्या. 
 

[पेला भरंू लागतो.] 
 
सुधाकर : अरे, उगीि जास्त मात्र भरंू नकोस. 
 
तहळराम : ्े ्े, अगिीं थोिी! ही एवढीि–फक्त–एकि प्याला! 
 

[सुधाकर द्वपऊं लागतो. पििा पितो.] 
 

अंक पहिला समाप्त 
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अंक दुसरा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : झसधू व सुधाकर.] 
 
लसधू : वन्सं गेल्या आहेत भाईसाहेबाचं्याकिे आद्वण मला एकटीला र्रातं जरा करमेनासं होतं; म्हणून 
म्हणतें कीं, अगिीं गेलंि पाद्वहजे का आता ंबाहेर?  
 
सुधाकर : अग, जरूरीि ं काम असल्याखेरीज का मी असा तातंिीनं जात असेन? मला गेलंि पाद्वहजे 
आता!ं आणखी संध्याकाळीं मािंी फराळासाठीं वाट पाहंू नका. 
 
लसधू : मी आल्या द्विवसापासून पाहते आहें, नेहमीं रात्रीं फराळाला बाहेर असायिं; एक िोन का तीनि वळेां 
काय तें फराळाला र्रीं राहायिं िंालं तेवढं! द्वविारू मी एक? फार द्विवस माहेरीं राद्वहलें  म्हणून रागबीग 
तर नाहींना आला? तसं असेल तर पिर पसरून भीक मागतें. 
 

(राग – मािं-द्वजल्हा; ताल – िािरा. िाल–कहा ंमानले ॰) 
 

स्स्थरवा मना । ियार्ना । द्ववनद्वतद्वस या माना ॥ 
होई पात्र न रोषा िीना । हृियीं करुणा आणा ॥ धु्र ॰ ॥ 
जाहला िोष मम करीं िुकुद्वन काहंीं । पे्रमला, क्षमा 
तझर त्या करा । द्ववनद्वतद्वस या माना ॥ १ ॥ 

 
सुधाकर : अग, या सनिेच्या कामासाठीं खटपट करायिी असते िारिौर्ाकंिे जाऊन, तेव्हा ं झहिावं 
लागतं असं सारखं! कुणाच्या तरी र्रीं फराळािा होतोि आग्रह. काम सोिून फराळासाठीं र्रीं तर उठून 
यायि ंनाहीं! रात्रीं िोन िोन वाजेपयंत बसाव ंलागतं आताशंा! तेवढ्यावरून तुिंा रागि मला आला आहे हें 
कसं ठरद्ववलंस?  
 
लसधू : (रित) मग बोलण ंजरा असं त्राद्वसकपणािं होतं, बाळािं सुद्धा ंकोिकौतुक पुरद्ववण ंहोत नाहीं! 
 
सुधाकर : तुझ्याशीं बोलण ं मोठं पंिायतीि ंकाम आहे बुवा! द्वकती वेळा ंसागंूं कीं, मािंं तुझ्यावर अगिीं 
पद्वहल्यासारखं पे्रम आहे म्हणून! बाळाि ंकोिकौतुक मी मनापासून–पण हें सागंायला तरी कशाला हव!ं 
तुिंं तुला द्विसून येत नाहीं? बरं, आता ंरिंू नकोस! उद्या ंमुित संपून सनि द्वमळायिी आहे – म्हणजे काम 
संपलंि म्हणायि.ं जातों मी आता.ं उगीि काहंींतरी तकुद्ववतकु िालवायिे–त्यातं स्वतःलाही त्रास आद्वण 
िुस्यालाही त्रास! (स्वगत) रामलालनं तार करून एकिम बोलावनू आणल्यामुळं द्वहला नसती काळजी 
वाटायला लागली आहे! हा रामलाल िागंला इंग्लंिला गेलेला. पण ही लढाई मध्येंि मुळावर आल्यामुळं 
तसाि परतून आला. त्यामुळं ही नसती द्ववविंना माझ्यामागं लागली आहे. हा असा लपंिावि द्वकती द्विवस 
िालू ठेवायिा?  
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[जातो.] 
 
लसधू : िेवा, आता ंमािंी सारी काळजी तुलाि! 
 

(राग – द्वतलककामोि; ताल–एकताल. िाल–अब तो लाज ॰) 
 

प्रणतनाथ । रझक्ष कान्त । कझर तिीय असुख शातं ॥ धु्र ॰ ॥ 
अशुभा ंज्या योजी िैव  ।पद्वतलागीं, त्या सिैव ।  
पद्वरणभवीं मंगलातं ॥ १ ॥  

 
[रामलाल व शरद येतात.] 

 
लसधू : हें बद्वर्तलंस भाई? आतािं जाण ं िंालं. रोजिंि सागंण–ंकामासाठीं जायि ं आहे आद्वण 
फराळासाठीं वाट पाहंू नका! 
 
रामलाल : काय िमत्कार आहे कळत नाहीं! सनि तूतु रद्द िंालेली आहे. हा पैशाद्वबयशाच्या अििणींत 
नाहीं ना? हो, किाद्वित् मानी स्वभावामुळं उर्ि करून नाहीं बोलायिा कुणाजवळ! 
 
शरद् : ्ेः, ती अििण मुळींि नाहीं. िािािी सनि गेली एवढं कळलं मात्र, त्या र्टकेपासून वद्वहनींच्या 
वद्विलानंीं, िािा नको नको म्हणून द्वलही, तरी मोकळ्या मुठीनं पैसे पाठवायला सुरुवात केली आहे. 
 
लसधू : नाहींरे भाई; पैशािी कसली अििण? काहंीं तरी विंेवाकिं आहे–मािंं मनि मला सागंतं आहे! 
भाई, आता ंकसंरे करायिं?  
 

[रिंू लागते.] 
 
रामलाल : ताई, झसधूताई, हें काय असं वडे्यासारखं? तंू िागंली शहाणी–धीरािी-अन् हें असं करायिं? 
धीर धर — 
 

(राग–भीमपलासी; ताल–द्वत्रवट. िाल–द्वबरजमें धूम मिाई ॰) 
 

सुितुरे, धैयु सिा सुखधाम । द्ववपझि महा सकल पुरवी काम ॥ धु्र ॰ ॥ 
द्वनजभजकाचं्या द्ववघ्नभजंनी । जणु िुसरें प्रभनुाम ॥ १ ॥ 

 
मी एक िोन द्विवसातं बारकाईनं िौकशी करून खरं काय आहे तें शोधून काढतों. जा, ही शरद बाळाला 
बाहेरून रे्ऊन आली आहे, त्याला नेऊन नीट द्वनजीव; हं िोळे पूस! अगिीं हसून खेळून राद्वहलं पाद्वहजे–
नाहीं तर आपण नाहीं पिायिे या कामातं! कशाला काहंीं पत्ता नाहीं आद्वण उगीि रित सुटण ंम्हणजे काय 
िंालं! जा त्याला रे्ऊन. 
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लसधू : भाई, भाई, तंू काहंीं म्हण पण — 
 

(राग – द्वजल्हा मािं; ताल—कवाली. िाल–द्वपया मनसे ॰) 
 

िया्ाया रे् द्वनवारुनीया,ं प्रभ ुमजवरी कोपला ॥ धु्र ॰ ॥ 
जीवनाद्वस मम आधार गुरु जो । तोद्वह कसा अद्वज लोपला ॥ १ ॥ 

 
रामलाल : शरद, शरि्ै, जा बेटा. ताईिी जरा समजूत र्ाल जा! द्वतला उगीि रिंू िेऊं नकोस!  
 

[शरद जाते. रामलाल जाऊं लागतो.] 
 

[गीता येते.] 
 
गीता : भाईसाहेब— 
 
रामलाल : कोण? गीता, नव्हे? मला हाकं मारली तुम्ही?  
 
गीता : हो! अगिीं द्वनलाजरेपणानं हाकं मारली! शरद्विनीबाईंप्रमाण ं मलाही आपली मुलगीि म्हणा! 
भाईसाहेब, बाईसाहेबािंं आतािं ं बोलणं मीं ऐकलं आद्वण जीव कळवळून आला. अगिीं बोलल्याखेरीज 
राहवनेा म्हणून आपली धावत आलें  बर्ा िािासाहेब काय करतात, कुठं जातात, कुणाबरोबर जातात, सारं 
मला माहीत आहे. 
 
रामलाल : असं! काय–काय–काय करतात सागंा पाहंू?  
 
गीता : काय सागंायि ंकपाळ! आताशंा त्यानंीं प्यायला सुरुवात केली आहे – (हळूि) िारू प्यायला! 
 
रामलाल : काय, िारू? (द्वनःश्वास टाकून) ररु्वीर! श्रीहरी! — गीताबाई, तुम्ही खात्रीनं म्हणता?ं  
 
गीता : अहो, खात्री कसली? िोळ्यािेंखतच्या गोष्टीसारखी ही गोष्ट मला माहीत आहे! आमच्या 
र्रातंल्यानंींि िािासाहेबानंा — 
 
रामलाल : थाबंा, इथं नका बोलंू! झसधूनं एखािा शबि ऐकला तर ती आपल्या जीवािा अनथापात करील! 
तुम्ही जरा बाहेर िला, अंमळ पलीकिे. सगळं माहीत असेल तें मला सागंा — िला. (स्वगत) अरेरे, 
िािंाळा िुिैवा काय केलंस हें?  
 

(राग–द्वबलावल.ताल–द्वत्रवट. िाल–सुमरन कर ॰) 
 

वसुधातलरमणीयसुधाकर । व्यसनधनद्वतद्वमझर बुिद्ववद्वस कैसा? ॥ धु्र ॰ ॥ 
सृजुद्वन जया परमेश सुखाव े। नाशुद्वन ह्ा, तुजद्वस मोि नृशसंा! ॥ १ ॥ 
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[जातो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ : रस्ता. पात्रें : भगीरथ व रामलाल.] 
 
भगीरथ : (स्वगत) िारूपासून सुख नाहीं हें खरं; पण िुःखी जीवाला िारू सुखाि ंस्वप्न तरी िाखद्ववते 
खास! या पापपूण ुसंसारातं कधीं कधीं िुःखािा अकु वाटेल त्या रीतीनं कोळून प्यावा लागतो, हेंि खरं! 
संसार – संसार! परमेश्वरा! संसारािा माझ्याइतका किु अनुभव यापुढं कोणत्याही तरुणाच्या कपाळीं 
द्वलहून ठेवू ंनकोस आद्वण ठेवायिाि असला तर त्या िुिैवी जीवाला आंतल्या आंत जाळण्यासाठीं िीर्ायुष्ट्य 
तरी िेऊं नकोस! 
 

(राग–खमाज; ताल–द्वत्रवट. िाल–सनक मुख द्ववनुत ॰) 
 

प्रणय जद्वर भगंला । तद्वर नर जगता मुकला ॥ धु्र ॰ ॥ 
र्ोर द्वनरयसम । त्याद्वस द्ववकट जग ।  
िीरु् जीद्ववत शापद्वि खर तयाला ॥ १ ॥ 

 
[रामलाल येतो.] 

 
रामलाल : (स्वगत) याचं्याशीं एकिम बोलायला सुरुवात केली आद्वण गीतेनं सादं्वगतलेलं खरं नसलं तर – 
नाहीं पण–द्वति ंम्हणण ंहजार द्वहश्श्यानंीं खोटं नाहींि! बाकी हें बोलायि ंठरल्यावर त्याला याच्याइतका 
योग्य मनुष्ट्य मात्र गीतेनं सादं्वगतलेल्या पािंसातजणापंैकीं एकही नाहीं! द्वशवाय यािी मािंी थोिीशी 
ओळखही आहेि! (उर्ि) नमस्कार भगीरथ! 
 
भगीरथ : ओहो! कोण? िॉक्टरसाहेब? या! िॉक्टरसाहेब, तुम्ही परत आलातं एवढं कळलं, पण 
परतण्यािं कारण नाहीं कळलं! 
 
रामलाल : तुम्हालंा माहीत असेलि कीं, प्रथम इंग्लंिात काहंीं द्विवस काढून शवेटच्या परीके्षसाठीं जमुनींत 
जाण्यािा मािंा द्वविार होता. पुढें ही लढाईिी वावटळ सुरू िंाली, तेव्हा ंसाहद्वजकि जमुनींत जाण्यािा 
बेत रद्द केला! िार सहा मद्वहने इंग्लंिातं काढले आद्वण आलों परत िंालं. 
 
भगीरथ : काय एक एक अििणी असतात पाहा! 
 
रामलाल : बरं, तें राहंू द्या तूतु! भगीरथ, मी तुमच्याकिे आलों आहें एका कामासाठीं. हवापाण्यािी 
प्रस्तावना केल्यावािूंन एकिम सरळपणानं आद्वण मोकळ्या मनानं बोलायि ंआहे तें बोलंू का?  
 
भगीरथ : अगिीं खुशाल बोला! 
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रामलाल : पाहा, मग ्पवा्पवी करंू लागाल! नाहीं ना? बरं तर मग, आज संध्याकाळी आम्हालंाही 
तुमच्या मंिळातं िाखल करून घ्या! हं, िद्वकत होऊं नका! मला सवु काहंीं ठाऊक आहे! तशी मला 
एकट्याला जायलासुद्धा ं हरकत नाहीं; पण माद्वहतगारामाफुत द्वशरकाव िंालेला बरा! मािें एक-िोन 
द्वमत्रही आहेत त्यातं; पण संकोिामुळं कोणी कबलू व्हायि ंनाहीं! तेव्हा ंसवांिी द्ववमानं वर िढल्यावरि 
गाठंी पिलेल्या ब्या! 
 
भगीरथ : िॉक्टरसाहेब, तुम्ही या पथंातंले आहातं? मला नाहीं खरं वाटत! 
 
रामलाल : पूवी नव्हतों; पण परिेशगमन करून ही द्ववद्या द्वशकंून आलों िंालं! द्वतकिच्या थंि प्रिेशातं या 
भानगिीवािंून िालति नाहीं. इथं आल्यापासून मोकळेपणानं रे्ण्यािी जरा पंिाईत पिंू लागली आहे; 
तेव्हा ंहा माग ुहुिकून काढला! करालना एवढं काम?  
 
भगीरथ : मािंी काहंीं हरकत नाहीं; पण द्वतथला एकंिर प्रकार द्वकतपत रुिेल तुम्हालंा — 
 
रामलाल : न रुिायला काय िंालं? अहो, हा िोरटेपणािा तरी त्रास टळेल ना, मी म्हणतों! 
 
भगीरथ : ठीक आहे, िला मग आतािं! 
 
रामलाल : अगिीं सुरुवातीपासूनि नको! मंिळी रंगातं आली म्हणजे गेलेलं बरं! म्हणजे िुस्याला संकोि 
नाहीं, आपल्यालाही संकोि नाहीं! 
 
भगीरथ : तसंि करंू या! पण िॉक्टर, ही कल्पना नव्हती मला! थोड्या नवलािी गोष्ट आहे! 
 
रामलाल : वा, नवल माझ्याबद्दल कीं तुमच्याबद्दल अद्वधक? तसं म्हटलं तर तुम्ही अगिीं तरुण, द्वशवाय 
पिवीधर–पण तुम्ही — 
 
भगीरथ : मी िुिैवािी द्विशाभलू होऊन या आिवाटेला लागलो आहें! संसाराच्या सुरुवातीलाि मािंा 
पे्रमभगं िंालेला आहे. ज्या मुलीवर मािंं पे्रम होतं, द्वति ंिुस्याशीं लग्न लागलं आद्वण संसाराला रामराम 
ठोकून मी असा फकीर बनलों! पण जाऊं द्या. त्या कुळकथा सागंायला आपल्याला पुढं पुष्ट्कळ वेळ 
सापंिणार आहे. तूतु आपल्या रस्त्याला लागूं या! 
 
रामलाल : िला. 
 

[िोरे्ही जातात. 
 

[पििा पितो.] 
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प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ : आयुमद्विरामंिळ. पात्रें : सुधाकर, तद्वळराम, भाऊसाहेब, बापूसाहेब, रावसाहेब, 
सोन्याबापू, मन्याबापू, जनूभाऊ, शास्त्री, खुिाबक्ष, मगनभाई, वगैरे वगैरे. हुसेन सवांना पेले भरून िेत 
आहे, मंिळीिें खाणें िाललें  आहे.] 
 
िुसेन : सुधाकरसाहेब– [पेला पुढें करतो.] 
 
सुधाकर : हुसेन, मला नको आता!ं 
 
शास्त्री : वाः, सुधाकर, नको म्हणजे काय गोष्ट आहे? रे्तला पाद्वहजे! 
 
सुधाकर : पण मला अगिीं आटोकाट बेतािी िंाली आहे! आता ंपुरे! 
 
खुदाबक्ष : नाहीं सुधाकर, मंिळीिा बेरंग होतो आहे! 
 
बापूसािेब : घ्याहो, सुधाकर! उद्या ंतुमिी सनि तुम्हालंा परत द्वमळणार आद्वण आज तुम्हीं असं िोरटं काम 
िालद्ववलं आहे?  
 
रावसािेब : तुम्ही आम्हालंा पाठच्या भावासारखे–आणखी आमि ं सागंण ं मोिायिं? वाः, मग िंालंि 
म्हणायि.ं 
 
सुधाकर : हं, आण बाबा तो पेला! आता ंमात्र हा शवेटिा हं! 
 

[द्वपतो.] 
 
शास्त्री : अहो, आम्ही तुमिे खरे द्वमत्र आद्वण आमच्याबाहेर वागता ं तुम्ही? आम्ही तुमच्या आयत्यावळेीं 
उपयोगीं पिलों! आद्वण तुमिे िोस्त म्हणद्ववणारे तुमिी सनि गेल्यामुळं तुमिी कुिेष्टा करायला लागले 
आद्वण सनि गेल्यामुळं तुम्हीं िारू द्वपण्याला सुरुवात केली म्हणून गावंभर तुमिी झनिा करीत सुटले.  
 
खुदाबक्ष : आता ंउद्या ंसनि सुरू होतािं त्यानंा जबाब द्या! 
 
सुधाकर : नुसता जबाब द्या! भरकिेरींत खेटरानं एकेकािी पूजा करतों. पाजी लोक! 
 
तहळराम : नाहीं, नाहीं. िािासाहेब, उद्या ंत्या लोकाचं्या नाकावर द्वटिून िारू द्वपऊनि किेरींत हजर व्हा! 
घ्या खबर गुलामािंी! 
 
सुधाकर : हो, मी िारू द्वपऊन किेरींत जाऊं शकतों! उद्या ंिारू द्वपऊन किेरींत जातों आद्वण रे्तों हातातं 
पायातंला! झहमत आहे मािंी! 
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जनूभाऊ : शाबास, जरूर िारू द्वपऊन जा! 
 
रावसािेब : तुम्ही आम्हालंा पाठच्या भावासारखे — तुमच्या द्वजवासाठी जीव िेऊं! िारू द्वपऊनि किेरींत 
जा! मग सनि कायमिी रद्द िंाली तरी हरकत नाहीं! तुम्हालंा वाटेल द्वततक्या आम्हीं नोक्या िेऊं! हें घ्या 
विन! तुम्हालंा गरज पिेल त्या वळेीं तुम्हाला वाटेल तेवढी मोठी नोकरी लावनू िेण्यािं मी तुम्हाला विन 
िेतों! भाऊसाहेब, बापूसाहेब. आपणही त्यानंा विन द्या! 
 

[सवु सुधाकराला विन िेतात.] 
 
शास्त्री : सुधाकर, आता ंमार्ार घ्यायिीं नाहीं! 
 
सुधाकर : मार्ार घ्यायिी मला झहमत नाहीं! मी आता ंकिेरींत जायला तयार आहें! 
 
खुदाबक्ष : बस्स, बस्स, शास्त्रीबुवा! आता ंअसंि करायिं, कीं सवांनीं उद्या ंकिेरीिी वळे होईपयंत असं 
सारखं पीत राहायि ंआद्वण सुधाकराला तसाि किेरींत पोहोंिवायिा! 
 
शास्त्री : पसंत आहे ही कल्पना! 
 
तहळराम : हुसेन, िािासाहेबानंा िे एक प्याला आणखी! 
 
िुसेन : हा ंजी साहेब! 
 

[पेला िेतो] 
 
सुधाकर : आता ंनको. मी बेशुद्ध होईन! 
 
जनूभाऊ : आम्ही द्वजवाला जीव िेऊं तुमच्यासाठीं! आम्ही पण बेशुद्ध होऊं! 
 
सुधाकर : नको, आता ंनको आहे. मला झहमत आहे — मी द्वपऊं शकतों! 
 
तहळराम : िािासाहेब, आता ंहा खास शवेटिा — हं, हा एकि प्याला! 
 

[सुधाकर द्वपतो व गुंगत पितो. सवांिे पेले तयार होतात. इतक्यातं रामलाल व भगीरथ एका बाजूनें 
येतात.] 
 
रामलाल : (भगीरथास एकीकिे) हं भगीरथ, थोिा वळे इथं बाजूला उभे राहंू, आद्वण मंिळी जरा रंगातं 
आली, कीं आपणही होऊं सामील! 
 
भगीरथ : (रामलालास एकीकिे) आपल्याला यायला फार वळे िंाला आज! 
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मन्याबापू (मोठ्यानें रिायला लागतो) जनूभाऊ, अरे इकिे ये! (जनूभाऊच्या गळ्याला द्वमठी मारून 
मोठ्यानें रिायला लागतो.) 
 
जनूभाऊ : अरे, रितोस का ंमन्याबापू असा! 
 
मन्याबापू : मला जास्त िढली आहे! 
 
जनूभाऊ : मग काय करंू म्हणतोस?  
 
मन्याबापू : मला आणखी पाज! 
 
जनूभाऊ : हं ही रे्. (मन्याबाप द्वपतो व पुन्हा रिंू लागतो.) अरे, आता ंका रितोस?  
 
मन्याबापू : मला जास्त िढत नाहीं! 
 
जनूभाऊ : मग मर! (जनूभाऊ स्वतः द्वपतो.) 
 
रामलाल : (भगीरथास एकीकिे) भगीरथ, पाहा या एकमेकाचं्या लीला! आियानें माझ्याकिे पाहता ं
भगीरथ? एका कायासाठीं मर्ाशीं तुमच्याजवळ खोटं बोललों त्यािी मला क्षमा करा. मी मद्यपी नाहीं! 
माझ्या एका द्वमत्राला – जो या शहरािी केवळ शोभा–त्याला–सुधाकराला इथून परत नेण्यासाठीं म्हणून 
मी तुमच्याबरोबर आलों. तुमिी फसवणूक केली याबद्दल मला क्षमा करा. 
 
मन्याबापू : िारू ही खराब िीज आहे! िारू ही द्वभकार वस्तु आहे. िारू ही वाईट गोष्ट आहे! 
 
जनूभाऊ : मन्या! काय बिबितो आहेस हें! 
 
मन्याबापू : मी िळवळ करतों आहें! मद्यपानद्वनषेध करीत आहें. 
 
जनूभाऊ : द्वनषेध करंू नकोस! मद्यपान कर! 
 
मन्याबापू : िारू ही खराब िीज आहे, िारू हें मद्यपान आहे, िारू हा द्वनषेध आहे, िारू ही िळवळ आहे! 
 
जनूभाऊ : मन्या, मन्या, संभाळ. भिकत िाललास! 
 
मन्याबापू : िारू–आहे! िारू अशुद्ध आहे! 
 
जनूभाऊ : तीथोिकं ि वस्न्हि नान्यतः शुद्वद्धमहुतः! वहातं पाणी झकवा अस्ग्न हीं जात्या शुद्ध असतात. 
िारूिा प्रििं ओर् िारी खंिातं वाहतो आहे आद्वण द्वतच्या पोटीं आग आहे. िारू िुहेरी शुद्ध आहे. हें 
धमुविनावरून द्वसद्ध होत आहे! 
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मन्याबापू : िारू अधमु आहे. िारू धमुबाह् आहे! 
 
जनूभाऊ : मद्यपानाला प्रायद्वित्तही आहे! रात्रीं िारू द्वपऊन सकाळीं ब्राह्मणाला एक काशाि ंभािंं िानं केलं 
म्हणजे पाप राहात नाहीं! आता ंजर तोंि बंि केलं नाहींस, तर तुला प्रायद्वित्त भोगाव ंलागेल. 
 
मन्याबापू : िारूमुळं आपआपसातं कलह माजतात–तंटे माजतात. 
 
जनूभाऊ : मन्या! नरिं िाबून जीव रे्ईन आता.ं िारूमुळें जन्मािीं वैरं बिं होतात, िारूच्या िरबारातं आग 
आणखी पाणी सलोख्यानं संसार करतात. 
 
मन्याबापू : िारूमुळं मनुष्ट्य असंबद्ध बिबिंू लागतो! 
 
जनूभाऊ : साफ खोटं आहे हें! मी मर्ापंासून असंबद्ध बिबितों आहें. 
 
जनभाऊ : तंू मुळींि असंबद्ध बिबित नाहींस. 
 
मन्याबापू : मी खरं बिबितो आहें. िारू वाईट आहे, असं मी बिबितों आहें! 
 
जनूभाऊ : मुळींि नाहीं! िारू िागंली आहे, असं तंू म्हणतो आहेस. िारू वाईट आहे, असं कबलू करतोस 
कीं नाहीं बोल?  
 
मन्याबापू : नाहीं म्हणायिा तसं. िारू िागंली आहे! 
 
शास्त्री : अरे, बोलण्याच्या गिबिींत तुम्हीं आपल्या बाजू बिलून लढता ंआहातं!  
 
जनूभाऊ : असं का?ं ठीक आहे! िल मन्या, पुन्हा आपापल्या बाजू रे्ऊन पद्वहल्यापासून लढंू! 
 

[एकमेकाचं्या गळ्यातं द्वमठ्या मारून थोिा वेळ िोरे्ही रितात.] 
 
रामलाल : भगीरथ, पे्रमभगंािा ताप िुकद्ववण्यासाठीं, या गोठणीवर येऊन तुम्ही द्ववसावा रे्तां?  
 

[सोन्याबापू रिंू लागतो.] 
 
खुदाबक्ष : का ंसोन्याबापू, तुम्ही का ंरिायला लागलातं?  
 
सोन्याबापू :िारूच्या सिगुणािं ं केवढं उिात्त द्वित्र हें! अरेरे, यािा फायिा रे्ऊन पुरुषापं्रमाणंि आमच्या 
स्त्रीवगाला आपली उन्नद्वत करून रे्ता ंयेत नाहीं, हें केवढं िुभाग्य आहे! 
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जनूभाऊ : सोन्याला कंठ फुटला वाटतं हा! या सुधारकानंा प्रत्येक बाबतींत बायकािें िेव्हारे माजद्ववण्यािी 
मोठी हौस! कसलारे कपाळािा स्त्रीवगु? यामुळंि या सुधारकािंी िीि येते! 
 
सोन्याबापू : खुिाबक्ष, अबलािंा अन्याय होतो आहे! तुम्ही अझवध आहातं! यवन आहातं! मुसलमान आहातं! 
स्त्रीजातीिा काहंीं अद्वभमान धरा! 
 
खुदाबक्ष : बायकानंा आत्मा नसतो! 
 
जनूभाऊ : भले शाबास! खासंाहेब, खाशी खोि मोिलीत! बायकािें िोिले माजद्ववल्यामुळं या सुधारकािंा 
सारखा वीट येत िालला आहे! खरं कीं नाहीं शास्त्रीबुवा?  
 
शास्त्री : नाहीं, मािंा सुधारकाचं्यावर कटाक्ष या मुद्द्यावर नाहीं! सुधारणेच्य नावंाखालीं सुधारकानंीं जो 
सावळागोंधळ मािंला आहे, धमांिा जो उच््ेि मािंला आहे, तो आम्हालंा नको आहे! सुधारणेि ं नावं 
सागंून उद्या ंतुम्ही जर अपेयपान करंू लागलातं, अभ्य भक्षण करू लागलातं, सुधारक म्हणून मासंाहार 
करंू लागलातं — खुिाबक्ष, आज मटण द्वशजलं आहे िागंलं नाहीं? – तुम्ही जर खाण्याद्वपण्यािा ताळ 
सोिंू लागलातं, तर तें आम्हा ंजुन्या लोकानंा कधीं खपायिं नाहीं. मासंाहार आम्हालंा कधीं खपायिा नाहीं 
– अरे हुसेन, आणखी आण मटण… थोिं. आगरकरािंा द्वतटकारा येतो तो या कारणानं! द्वटळकाबंद्दल 
आम्हालंा आिर वाटतो तो या कारणामुळं! 
 
सोन्याबापू : मग द्वटळकाचं्या गीतारहस्याबद्दल एवढी आरिाओरि का ंमाजली आहे ती?  
 

[शास्त्री बुिकळ्यातं पितो.] 
 
खुदाबक्ष : मी सागंतों त्याि ं कारण. एरव्हीं द्वटळकाचं्याबद्दल आम्हालंा आिर आहे; पण गीतारहस्यातं 
द्वटळकानंीं श्रीमत् शकंरािायांना ्ेिलं आहे. त्यानंीं आयुधमाच्या ऐन गड्डयाला हात र्ातला आहे! 
सनातनधमािी ही हाद्वन आहे, म्हणून — 
 
शास्त्री : भले शाबास (त्याच्या गळ्यला द्वमठी मारतो.) खुिाबक्ष, आज तंू सनातन आयुधमािी बाजू 
राखलीस! आज मी मुसलमान िंालों! अरे, कोणी शेंिी उपटून ती हनवटीखालीं द्विकटवनू मला 
िाढीिीद्वक्षत करा! खुिाबक्ष, आज आपण पगिभाई िंालों! 
 

[पगड्यािंी अिलाबिल करंू लागतात.] 
 
रामलाल : अरेरे, भगीरथ, संस्कारानें पद्ववत्र मानलेल्या आपापल्या धमासाठीं पूवीच्या झहिु-मुसलमानािंं 
वैरसुद्धा ंया नरपशूचं्या स्नेहापेक्षा ंजास्त आनंििायक वाटतं. कुठं पद्ववत्र योग्यतेिा गीतारहस्य गं्रथ, कुठं 
श्रीशकंरािायु, कुठं सनातनधमु आद्वण कुठं हे रौरवातंले कीटक! आगरकर आणखी द्वटळक या महात्म्यािंा 
परस्परद्ववरोध म्हणजे आकाशातंल्या नक्षत्राचं्या शयुती! तुमच्याआमच्यासारख्या पामरानंी भलूोकावरूनि 
त्याचं्याकिे पाहावं, आणखी त्याचं्या तेजानं आपला माग ुशोधून काढावा! शुद्विभूतु ब्राह्मणानंासुद्धा ंसंध्येच्या 
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िोवीस नावंाबंरोबरि द्वटळक-आगरकर यािंी नावंं भरतीला र्ालावीं, भगीरथ पाहा या कंगालािंा 
द्वकळसवाणा प्रकार! भगीरथ, भगीरथ, पुरे िंाला हा प्रसंग! 
 
भगीरथ : रोज सुरुवातीपासून याचं्याबरोबर पीत गेल्यामुळं हा सवुस्वीं झनद्य प्रकार माझ्या कधींही लक्षातं 
आला नाहीं. 
 
रामलाल : भगीरथ, पाहा या पे्रताचं्याकिे! याचं्याबरोबर तुम्हीं िारू द्वपऊन बसता?ं हतभागी महाभागा, तंू 
ताज्या रक्तािा तरुण आहेस, तीव्र बुद्धीिा आहेस, थोर अंतःकरणािा आहेस, रोमारोमातं द्वजवतं आहेस 
आद्वण म्हणूनि तुझ्यासाठीं अंतरात्मा तळमळून मी बोलतों आहें. संसारातं पे्रमभगं िंाला म्हणून तंू या 
िारूच्या व्यसनाकिे वळलास? एकोणीसशें मलै लाबंीिा आद्वण अठराशें मलै रंुिीिा, नाना प्रकारच्या 
आपिानंीं भरलेला, हजारों पीिानंीं हैराण िंालेला, तुिंा स्विेश तेहतीस कोटी केद्ववलवाण्या झककाळ्यानंीं 
तुला हाकंा मारीत पे्रमभगंामुळं अनाठायीं पिलेलं जीद्ववत साथुकीं लावायला तुला िारूखेरीज िुसरा मागिु 
सापंिला नाहीं का? असल्या पे्रमभगंानं स्वाथाच्या संसारातूंन तुला मोकळं केल्याबद्दल, तुझ्या जन्मभमूीिी 
अशा अवनतकालीं सेवा करायिी तुला संद्वध द्विल्याबद्दल भाग्यशाली भगीरथ, आनंिाच्या भरातं परमेश्वरािे 
आभार मानायच्या ऐवजीं तू वैतागानं िारू प्यायला लागलास. आणखी या नरपशूचं्याप्रमाणें पद्वतत 
िंालास? पद्ववत्र आणखी द्वप्रयतम गोष्टींना संकटकालीं साहाय्य करण्यािं भाग्य पूवुपुण्याई बळकट 
असल्याखेरीज प्राद्वणमात्रानंा लाभत नाहीं. पद्वतताचं्या उद्धारासाठीं, साधंूच्या पद्वरत्राणासाठीं वारंवार 
अवतार रे्ण्यािा मोह प्रत्यक्ष भगवतंालासुद्धा ंआवरत नाहीं. भगीरथ, िीन, हीन, पगंू, अनाथ, अशी ही 
आपली भारतमाता तुम्हा ं तरुणाचं्या तोंिाकिे आशनेें पाहात आहे. पाद्वणग्रहणावािंून द्वरकामा असलेला 
तुिंा हात — िुकलेल्या बाळा, जन्मिात्री स्त्रीजात गुलामद्वगरींत पिली आहे, लक्षावद्वध द्वनरक्षर शूद्र 
ज्ञानप्राप्तीसाठीं तळमळत आहेत, सािेसहा कोटी माणसासंारखीं माणसं नुसत्या हस्तस्पशासाठी तळमळत 
आहेत, या बुित्यापंैकीं कोणाला तरी जाऊन हात िे— 
 

(राग–अिाणा, ताल–द्वत्रवट, िाल–संुिरी मोरी का.) 
 

िंझण िे कर या िीना ं। पे्रमजलातुर मृतशा िे जल तें या मीना ं॥ धु्र ॰ ॥ 
वां् ा तरी उपकारमधूच्या । या कद्वर संतत पाना ॥ १ ॥ 

 
भगीरथ : रामलाल, भगीरथाला पुनजुन्म िेणा्या परमेश्वरा, मी अजाण आहें, रस्ता िुकलो आहें; यापुढं 
मला मागिुशकु व्हा. आजपासून हा भगीरथ भारतमातेिा िासानुिास िंाला आहे. 
 
शास्त्री : भगीरथ, काय गिबि आहे? तद्वळराम, भगीरथाला िे! 

(तद्वळराम पेला भरतो.) 
 
भगीरथ : द्वमत्रहो, माझ्याकरता ंहे कष्ट रे्ऊं नका. आजपासून हा भगीरथ तुम्हालंा आद्वण तुमच्या िारूला 
पारखा िंाला. 
 
तहळराम : भगीरथ, काय भलतंि मािंलं आहेस हें? अरे मंिळीच्या आग्रहाखातर—फार नको फक्त एकि 
प्याला! बस्स, एकि प्याला! 
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भगीरथ : (पेला जद्वमनीवर पािून) एकि प्याला! एकि प्याला! 
 

अंक दुसरा समाप्त 
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अंक हतसरा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ–सुधाकरािें र्र. पात्रें–झसधू मुलाला गोकणानें िूध पाजीत आहे, जवळ शरद.] 
 
लसधू : हें काय हें असं? िुधाशींसुद्धा ंिािंगाई अशी? िंालं, लाथािलस गोकण!ु धरंू का द्विमुकला कान 
एकिा? थाबं बाळ, गाण ंम्हणून तुला र्ासं भरवतें हं! ऐक नीट! गिबि केलीस तर नाहीं म्हणायिी बरं 
का? आणखी र्ासंाबरोबर िुधािा एकएक र्ोटही घ्यावा लागेल. 
 

(िाल – द्वविा घ्या हो नारायणा.) 
 

र्ासं रे्रे तान्ह्ा बाळा । गोझविा गोपाळा ।  
भरवी यशोिामाई । सावंळा नंिबाळ रे्ई ॥ धु्र ॰ ॥ 
रे्ई कोंिा-कणी तै्रलोक्यािा धणी ।  
द्वविुरावरींिा । पद्वहलावद्वहला र्ासं ॥ १ ॥ 
पोहे मूठभरी । क्षीराबधीच्या हरी ।  
मतै्र सुिामजीिा । आला िुसरा र्ासं ॥ २ ॥ 
थाळी एक्या िेठी । घ्यावी जगजेठी ।  
द्रौपिीमाईिा । आला द्वतसरा र्ासं ॥ ३ ॥ 
उरल्या उष्टावळी । फळाचं्या वनमाळी ।  
शबरीद्वभद्विणीिा । घ्या हो िवथा र्ासं ॥ ४ ॥ 
टाकंू ओंवाळून । मुखिदं्रावरुन ।  
गोझविाग्रजािा । उरलासुरला र्ासं ॥ ५ ॥ 

 
हं. िला, िंालं बरं आता!ं िंाली पुन्हा िािंगाईला सुरुवात? वन्स, साभंाळा बाई तुमिे रत्न हें? तुमिीं 
माणसंि भारी अिपळ! नाहीं तर थाबंा. हें बर्ा गीताबाई, बाळाला पाळण्यातं नेऊन द्वनजवा बरं! (गीता 
येते) हं, गीताबाईंना बद्वर्तल्याबरोबर लागला हंसायला! गीताबाईंच्याबरोबर भटकायला सापंितंना इकिे 
द्वतकिे! (गीता मुलाला रे्ऊन जाते.) वन्सं, भाईला सकाळपासून िोनतीन बोलावणीं िंालीं. येतो येतो 
म्हणून म्हणतो, अजून का बरं येईंना? वन्सं, मला आपलं भलतंि स्वप्न पिायला लागलं आहे. 
 
शरद् : वद्वहनी, तुम्ही उगीि काळजी करता,ं िंालं! कल्पनेला सुितील त्या गोष्टी मनाला लावनू रे्त बसलं 
म्हणजे खािेलं अन्नसुद्धा अंगीं लागायि ंनाहीं. 
 

(राग – भीमपलास, ताल – द्वत्रवट.िाल - रे बलमा बलमा ॰) 
 

्द्वळती या हृिया अिया । भ्रातं मनोरिना कालगुणा ॥ धु्र ॰ ॥ 
मातृजीवना द्विंजवुद्वन जगती । अंतीं रे्द्वत तयासह त्या द्वनधना ॥ १ ॥ 
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लसधू : काहंीं म्हणा, काहंीं सागंा. माझ्या मनािा आपला धीरि सुटल्यासारखा िंाला आहे. भाईिी तार 
द्वमळाल्या द्विवसापासून उरातं धिकी बसून द्वजवाला काळजी लागली आहे — 
 

(राग – काफी – द्वजल्हा, ताल – द्वत्रवट. िाल–इतना संिेश वा ॰) 
 

िहती बहू मना नाना कुशकंा ॥ धु्र ॰ ॥ 
द्ववपिा द्ववकट र्ोर । द्वनकटीं द्ववलोकीं ।  
मन कंप रे्त । गद्वणतें ना द्वववेका ॥ १ ॥ 

 
शरद् : पण अशी काळजी लावनू घ्यायला तसं काहंीं िंालं आहे का? नुसत्या तकानं तकुि वाढवायिे का? 
सगळं द्वजथल्या द्वतथं आहे, मग उगीि का ंअसं आिरान घ्यायि?ं  
 
लसधू : वन्सं, आपिा िदं्रासूयासारख्या वेळा सागंूंन का येत असतात. बरं व्हायिं तें जपातपानं होतं आद्वण 
वाईट मात्र िंाल्यावर कळायला लागतं. फळ द्वपकण्यापूवीं पािानं रंगून जातं; पण पुरतेपणीं कुजल्याखेरीज 
त्याला कधीं र्ाण सुटली आहे का? एकेकाचं्या गोष्टी ऐकल्या म्हणजे द्वजवाला अगिीं कसा िरका बसतो! 
 

(राग–खमाज द्वजल्हा; ताल–पजंाबी; िाल–मैं तोसे नाहीं बोलोरे) 
 

शकंाही नाहीं कालीं ज्या । िुगदु्वत जवें ये तिा ॥ धु्र ॰ ॥ 
धूतं कपटी अद्वर । जैसा रण करी ।  
तेझव द्ववधा ही सिा ॥ १ ॥ 

 
शरद् : मन झिती तें वैरी झितीना, तशातंलं िाललं आहे तुमि!ं वद्वहनी हे पाहा भाईसाहेब आलेि! 
(रामलाल येतो.) भाईसाहेब, या पाहा, वद्वहनी कशा एकसारख्या रिताहेत! त्यानंा िार धीराच्या गोष्टी 
सागंून त्यािंी समजूत करा पाहंू! 
 
रामलाल : (स्वगत) काल रात्रीं पाद्वहलेला प्रकार झसधूला आता ंकोणत्या तोंिानें सागंूं? द्वकतीही टाळाटाळ 
केली तरी हें मरण काहंीं मला टळत नाहीं! 
 
लसधू : भाई, कळलं नाहीं का तुला? काहंी द्वभण्यासारखं नाहीं ना? असा मुकाट्यानं का ंउभा आहेस? काय 
िंालं? सागं लौकर मला! 
 
रामलाल : ताई, अशी र्ाई करंू नकोस. लहान मुलं साखंळीिा एक खेळ खेळतात. तो तंू पाद्वहला आहेस 
ना? जसजसा खेळ वाढत जातो, तसतसा मुलाला मूल जोिून त्याचं्या सांखळीला जलिीिी िाल करता ं
येत नाहीं. तसंि या संसारािहंी आहे. संसार वाढंू लागला म्हणजे अििणींमागून अििणी वाढून 
जबाबिारीमुळं मन जिावत जातं, आद्वण बालपणींिा िंिलपणा टाकून िेऊन मनुष्ट्याला प्रत्येक बाबतींत 
द्वधम्या पावलानं िालावं लागतं. 
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लसधू : भाई, असं का बोलायला लागलास? माझ्या अदृष्टातं काय काय द्वलद्वहलं आहे, तें मला एकिम 
सागंून टाक. 
 
रामलाल : झसधूताई, उद्या ंकाय होणार आहे हें आज कळलं तर संसार नीरस होईल. म्हणून द्ववधात्यानं 
प्राद्वणमात्राि ंअदृष्ट िोळ्यालंा न द्विसणा्या कपाळपट्टीवर द्वलहून ठेवलं आहे. सवु द्ववश्वािा संहार ज्याला 
रुद्रशक्तीच्या जाद्वणवनंे करायिा आहे, त्या माहेश्वराला मात्र आपल्या लालटींिा लेख वािता ंयावा, म्हणून 
कपाळावर असलेल्या तृतीय नेत्रािा लाभ िंाला आहे. हा द्वत्रकालज्ञ तृतीय नेत्र आम्हा ं मत्यु जीवाचं्या 
कपाळीं नाहीं! 
 

(राग–खमाज; ताल-पजंाबी; िाल-द्वपया तोरी ॰) 
 

गमे सारी । शुभिा प्रभिूी मज योजना ॥ धु्र ॰ ॥ 
हे मनुजा । जाणुद्वन तयाला ।  
गरल या न द्विलें  प्रभनुें ज्ञाना ॥ १ ॥ 

 
लसधू : भाई, मािें प्राण आता ंकंठाशीं आले आहेतरे! काय ऐकायि ंअसेल तें द्वजतेपणीं मला ऐकून तरी रे्ऊं 
िे! 
 

(राग-द्वजल्हा-द्वपलू; ताल-कवाली. िाल-कनुया खेले होरी ॰) 
 

कद्वर िया सागं वगेें । खसा ही पिीं लागे ॥ धु्र ॰ ॥ 
क्षण एक अता ं। द्ववलंबीं फुका जाता ं। िुबुल हृिय हें भगें ॥ १ ॥ 

 
रामलाल : ताई, तुला काय सागंूं? आपल्या सुधाकराला एक व्यसन–एक फारि भयंकर व्यसन– 
(स्वगत) द्वनष्ठुर िैवा, काय सागंायि ंहें माझ्या कपाळीं आणलंस? िारू हा अमंगल शबि या मंगलिेवतेपुढं 
मी कोणत्या तोंिानं उच्चारंू? व्यसनी िािंाळानंो, तुम्ही आपल्या द्वजवलग द्वमत्रानंा कसल्या संकटातं 
पािता,ं यािी तुम्हालंा कल्पना तरी आहे का? परमेश्वरा, िारूनं द्वभजलेला हा वाग्बाण द्वहच्या हृियावर 
रोखण्यापेक्षा ंएखाद्या द्ववषारी बाणानं द्वहिा एकिम हृियभेि करण्याि ंकाम माझ्याकिे का ंद्विलं नाहींस? 
(उर्ि) झसधू, सुधाकराला िारूि ंव्यसन लागलं! 
 
लसधू : िेवा, काय ऐकलं मीं हें?  
 

[बेभान पिंू लागते, शरद व रामलाल द्वतला धरतात.] 
 
रामलाल : ताई, झसधूताई, सावध हो! 
 
लसधू : भाई, भाई — 
 

[र्ाईर्ाईने भगीरथ प्रवशे करतो.] 
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भगीरथ : भाईसाहेंब, अनथु िंाला. सुधाकर मद्यपान करूनि किेरींत गेला, वाटेल त्याला वाटेल तें बोलंू 
लागला व मुन्सफानं त्यािी सनि कायमिी रद्द केली. 
 
रामलाल : अनथांच्या परंपरेला आता ंतुम्हीं तयार असलंि पाद्वहजे. ताई, झसधूताई! — 
 

[तद्वळराम सुधाकराला रे्ऊन येतो.] 
 
सुधाकर : काय रिारि आहे र्रातं? सनि गेली म्हणून कोण रितं आहे? नामिु बायको आहे. तद्वळराम, 
एकेकाला लाथ मारून ही गिी मोिून टाक. 
 

[खालीं बसतो.] 
 
रामलाल : शरद, तद्वळराम, सुधाकराला आंत नेऊन द्वनजवा. 
 
सुधाकर : सनि गेली तरी हरकत नाहीं. मी नामिु नाहीं –हा रामलाल नामिु आहे–झसधू नामिु आहे–
सनि नामिु आहे!  
 

[ते त्याला रे्ऊन जातात.] 
 
रामलाल : ताई, अभागी मुली! िल. तुिंं रिण्यािसुंद्धा ंसमाधान येथून नाहींसं िंालं (द्वतला जवळ रे्ऊन) 
बेटा, ही परमेश्वरािी कृपा आहे. (तद्वळराम येतो) तद्वळराम, असाच्या असा िालता हो. इतःपर या र्रातं 
पाऊल टाकशील तर खबरिार! झसधूताई िल. 
 

(राग–ललत, ताल–द्वत्रवट. िाल-द्वपया द्वपया) 
 

गमद्वस खरी हतभाद्वगनी । जीवनमंगलेहतु तव जरी ।  
स्वकझर लोटी तुज िुगदु्वतिहनीं ॥ धु्र ॰ ॥ 
रोिन हेंद्वि जगीं हतभागा ं। द्ववश्रंतीद्वस द्वित्तातें जागा ।  
तीसह पद्वत कद्वर तव हृद्ंभगा । मंिभाग्य तंू तुजसम भवुनीं 

 
[जातात. 

 
प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ : तद्वळरामािें र्र. पात्रें : तद्वळराम आद्वण गीता.] 
 
तहळराम : र्रातं असेल तें सामान पुढं आण! मंिळािी वगणुी द्यायिी आहे आज. काय जें असेल तें आण. 
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गीता : आणायला आहे काय र्रातं कपाळ तुमिं? िंािूनसारून र्र स्वि् आरशासारखं करून ठेवलं 
आहे! सा्या र्रातं द्वजकिे पाहाल द्वतकिे तुमच्या रूपािी अवकळाि द्विसेल. 
 
तहळराम : खोटं बोलते आहेस तंू! िागिाद्वगना काहंीं काहंीं नाहीं अगिीं र्रातं?  
 
गीता : अहो! नाहीं, नाहीं, नाहीं! आता ंकाय कपाळ फोिून रे्ऊं तुमच्यापुढं?  
 
तहळराम : पाहा, खोटं बोलंू नकोस. काहंीं नाहीं तुझ्याजवळ?  
 
गीता : हें एवढं कंुकंू कपाळावर तुमच्या नावंाि ं बाकी राद्वहलं आहे. (कंुकंू पुशीत) हें एकिाि ं घ्या–त्या 
कलालाच्या कपाळाला लावा, आद्वण घ्या शवेटिा र्ोट बायकोच्या आणखी संसाराच्या नावंानं! म्हणजे 
तुम्ही सुटलातं आद्वण मी पण सुटलें ! 
 
तहळराम : काय बायकोिी जात आहे पाहा! गीते, मािंी अमयािा होते आहे ही!  
 
गीता : अहाहाहा! मयािा ठेवायला काय गुणािें द्विस्ग्वजयी लागून गेलातं! स्वतःच्या संसाराि ं वाटोळं 
केलंत, िुस्याच्या संसाराि ं वाटोळं केलंत! र्रातं िुलखंि थंिावलं आहे. द्वतथं मािंीं हािं लावूं कीं 
तुमिीं?  
 
तहळराम : काय बेमुवुत बाजारबसवी आहे! रे्ऊं का नरिं िाबनू जीव? मी िारू द्वपतों म्हणून मािंी अशी 
अमयािा करतेस? थाबं, अशी पालथी पािून तुलाही िारू पाजतो.! िल, िारू तरी पी, नाहीं तर र्रातूंन 
िालती तरी हो! नाहीं तर जुन्या बाजारातं नेऊन द्वललावं पुकारून आिद्वग्हाइकाला फंुकून टाकीन! 
 
गीता : हं! तोंिाच्या गोष्टी असतील अगिीं! वरूनि उतरले पाद्वहजेत तुमिे! स्वतः खाते्यातं लोळता ं
आहातं तें थोिं नाहीं का िंालं?  
 
तहळराम : जातेस का द्वपतेस? िािासाहेबाचं्या द्वतथं लावालावी करून मला त्याचं्या र्रीं जायला बिंी 
करवलीस? िल, रे् हा िारूिा र्ोट का रे्ऊं नरिीिा र्ोट?  
 

(द्वतला धरतो. िोर्ािंी िंटापट होते, ती त्याला ढकलून िेते.) 
 
गीता : िेवा, नकोरे नको या र्रातं राहण ंआता!ं 
 

[जाते 
 
तहळराम : बेहत्तर आहे गेलीस तर! तुझ्या नावंानं आंर्ोळ करून मोकळा होईन! आता ंपुन्हा र्रातं ये—जर 
उभी ठार केली नाही तर नावंािा तद्वळरामि नव्हे. 
 

(जातो. पििा पितो.) 
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प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ : रामलालिें र्र. पात्रें : भगीरथ व शरद.] 
 
भगीरथ : अगिीं बरोबर आहे. हा लोकभ्रम द्वनबधं, द्वनबधंमालेंतील एक अत्युत्कृष्ट म्हणून मानलेला द्वनबधं 
आहे. ऐक पुढं— (स्वगत) वािण्याच्या भरातं मी काय वाितों आहे आद्वण कोणापुढं वाितों आहें, याि ंमला 
भानि नाहीं! शास्त्रीबुवािें कळकळीिे आद्वण प्रामाद्वणक हृियािे द्ववधवाचं्या स्स्थतीबद्दलिे हे करुणोद्गार मी 
वडे्यासारखा या बालद्ववधवेपुढं वािीत सुटलों आहें! (उर्ि) शरद, भाईसाहेब परत येण्यािी वळे िंाली. 
आज आपण फार वळे वािीत बसलों, नाहीं? पुरें करावं नाहीं, मला वाटतं आता?ं  
 
शरद् : (झकद्वित् हसून) बरं, राहंू द्या आता ंइतकंि आज. 
 
भगीरथ : (स्वगत) द्वहनं हसून आम्हा पुरुषवगांिा िागंलाि उपहास केला म्हणायिा! या ितुर आणखी 
पे्रमळ मुलीपुढं मनािे िावपेंि मुळीं िालति नाहींत (उर्ि) शरद, तुझ्या हसण्यािा अथु मी समजलों. 
माझ्या मनातंले द्वविार तंू बरोबर ओळखलेस. शरद, धमामुळं म्हण, रूढीमुळं म्हण, पुरुषाचं्या 
स्वाथुबुद्धीमुळं म्हण, पण तुम्हा ं द्ववधवािंी झहिु समाजातं मोठी द्ववटंबना िालली आहे, असं कोणत्याही 
प्रामाद्वणक मनुष्ट्याला कबूल कराव ंलागेल. 
 
शरद् : भगीरथ, संसारहानीच्या िुःखाबरोबरि या अपशकुनासारख्या गोष्टींच्या अपमानािहंी तीव्र िुःख 
आम्हालंा भोगाव ंलागतं — 
 

(राग–बागेसरी; ताल–द्वत्रवट. िाल–गोरा गोरा मुख ॰) 
 

मानभगं िाही । मृतशा हृिया ॥ धु्र ॰ ॥ 
िग्ध विरी जाळी िंिला अिया ॥ १ ॥ 
गतपद्वततािंें जीवन जगती वाया ं॥ २ ॥ 

 
भगीरथ : अगिीं खरं आहे हें. आम्ही पुरुष द्ववधवाचं्या बाबतींत अगिीं द्वविारशून्य होऊन त्याचं्याबद्दलच्या 
वाटेल त्या गोष्टीवर द्ववश्वास ठेवायला तयार होतों, आद्वण तंू सादं्वगतलेल्या त्याचं्या िुहेरी िुःखातं 
लोकझनिेिी आणखी भर र्ालतों. एखािी द्ववधवा सिािरणी आहे या अगिीं सहज रीतीनं शक्य असलेल्या 
गोष्टीवर द्ववश्वास ठेवतानंा आम्हालंा आमच्यावर मोठं संकट पिल्यासारखं वाटतं. एखाद्या बालद्ववधवनंे 
एखाद्याला नुसता रस्ता द्वविारला तर बर्णा्याला असंि वाटतं कीं, ती पापािाि माग ु द्वविारीत आहे! 
फार काय सागंावं, पाण्यातं बुित असलेल्या बालद्ववधवेला एखाद्यानं हात द्विला तर तो द्वतला बाहेर 
काढण्याऐवजीं नरकातं ढकलीत आहे, इतकं मानण्यािी आमच्या आयं मनािी वृद्वत्त होऊन बसली आहे! 
आद्वण बालद्ववधवानंी द्वजतेपणीं या नरकयातनातं तळमळत पिून आयुष्ट्य कोणत्या सुखातं कंठीत राहाव ं
म्हणून द्वविारलं, तर पोक्तबुद्धीिे हे धमुझसधू लागलीि गंभीरपणानं म्हणतील, कीं आप्तइष्टािंीं मुलं 
खेळवीत बसल्यानं द्ववधवानंा जें साद्वत्त्वक समाधानं होतं, त्यापुढं वैधव्याच्या यातनािंी काय प्रौढी आहे? असं 
जर असेल तर मी म्हणतों, या द्वववकेशाली महात्म्यानंीं, आपली द्रव्योपाजुनािी लालासा शजेा्यािें रुपये 
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मोजून का ं भागवू ं नये? पोटािी खळी भागद्ववण्यासाठीं पिंपक्वान्नाकंिे धाव रे्ण्याि ं सोिून परक्याच्या 
पोटातं िार र्ासं कोंबनू आपलं समाधान हे का ंकरून रे्त नाहींत?  
 

(राग–काफी; ताल-द्वत्रवट. िाल-मारे नाटके द्वप्रया ॰) 
 

सदगुणा ंवधोद्वन हा! । िंभ द्ववजय द्वमरवी महा ॥ धु्र ॰ ॥ 
मोहपाशमेिना । व्यादं्वस अल्पही शस्क्त ना ।  
द्ववरतीद्वस भोगी स्तद्ववती । तेद्वि; काय द्ववस्मय न हा ॥ १ ॥ 

 
शरद् : जाऊं द्या—भगीरथ, असल्या मनःक्षोभानं काय होणार? भगीरथ, आपला बरेि द्विवसािंा पद्वरिय 
आहे, म्हणून तुम्हालंा मोकळ्या मनानं द्वविारते, आद्वण तेंसुद्धा ंअलीकिे िािािी स्स्थद्वत पाहून मािंी आशा 
सुटत िालली आहे म्हणून द्वविारतें—या मद्यपानािा मोह सुटण ंशक्य असतं का?  
 
भगीरथ : शरद या प्रश्नाि ंअस्स्तपक्षानं उत्तर िेण्यासाठीं, स्वतः मािंंि उिाहरण िेतानंा माझ्या मागच्या 
वतुनामुळं जो मनाला ओशाळेपणा वाटतो, त्यापेक्षा ंआत्मस्तुतीच्या कल्पनेिा ओशाळेपणा जास्त वाटतो. 
 
शरद् : तुम्हालंा पुन्हा कधींही—संकोि कशाला ठेवूं? —मद्यपानािी पुन्हा आठवणसुद्धा ंिंाली नाहीं?  
 
भगीरथ : अगिी िुकूनसुद्धा ंनाहीं! आद्वण होणार तरी केव्हां? हिीं मािंा काळ इतका सुखातं जातो आहे—
एकीकिे भाईसाहेबाचं्या सिुपिेशािा द्विनप्रकाश आद्वण एकीकिे तुझ्या सहवासािी शीतल िदं्वद्रका — 
 
शरद् : शीतल िंद्वद्रका म्हणजे?  
 

[भगीरथ खालीं पाहतो.] 
 
भगीरथ : बोलण्याच्या भरातं मी एखािा शबि — 
 
शरद् : खरं बोलण्यािी प्रद्वतजे्ञवर शपथ रे्ऊन माझ्यापुढं तुम्ही आरोपीच्या झपज्यातं उभे नाहीं आहातं! 
मींसुद्धा ंसहज द्वविारलं, रागानं नव्हे — 
 

[रामलाल येतो.] 
 
रामलाल : शरद, आताशंा िोनतीन द्विवस सुधाकरानं तुमच्या र्रातं मद्यपानािा अड्डा र्ातला आहे, हें तंू 
मला सादं्वगतलं नाहींस? आता ंगीता मला भेटली द्वतनं मला हा प्रकार सादं्वगतला. याबद्दल सुधाकराजवळ 
गोष्ट काढायला मी गेलों, पण माझ्या सागंण्यािा काहंींएक पद्वरणाम िंाला नाहीं. भगीरथ, पद्माकराला 
आद्वण बाबासाहेबानंा आताचं्या आता ंएक तार कर कीं असाल तसे द्वनरू्न या म्हणून. त्याचं्या सागंण्यािा 
तरी सुधाकरावर काहंीं पद्वरणाम होऊन या भयंकर प्रकाराला आळा बसतो कीं काय, एवढीि आशा आता ं
उरली आहे. आणखी शरद, याि पावलीं तंू र्रीं जा आद्वण गीता तुमच्या र्रीं गेली आहे, द्वतला आपल्या 
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र्रीं ठेवनू रे्! तद्वळरामानं आपल्या र्रातूंन द्वतला हाकंलून द्विली आहे. तुमच्या इथं द्वतला राहायि ंनसेल 
तर माझ्याकिे पाठवनू िे! जा बरं लवकर, ती द्वबिारी गरीब उगीि द्वववंिनेंत पिली असेल.  
 
शरद् : हो, ही मी द्वनर्ालेंि. 
 

[जाते.] 
 
भगीरथ : तार आतािं करून येऊं का?  
 
रामलाल : इतकी काहंीं र्ाई नाहीं. आणखी थोड्या वेळानं केलीस तरी िालेल. 
 
भगीरथ : मग भाईसाहेब, द्वततक्या वळेातं कालिा द्ववषय पुरा करून टाकानात? काल आपलं बोलणं 
मध्यंतरींि थाबंलं. तेव्हापंासून माझ्या मनाला सारखी उत्कंठा लागून राद्वहली आहे. लोककल्याणािा मागु 
कोणता तें सादं्वगतलं नाहींत — 
 
रामलाल : भगीरथ, लोककल्याणािा एकि राजमाग ु म्हणून िाखद्ववण्याइतकं झहिुस्थानि ं भावी सौख्य 
आज एकिेशीय नाहीं. एकीकिे राजकीय सुधारणा आहेत, एकीकिे सामाद्वजक सुधारणा आहेत. इकिे 
धमु आहे, इकिे उद्योग आहे, इकिे द्वशक्षण आहे. इकिे द्वस्त्रयािंा प्रश्न आहे. इकिे अस्पृश्यािंी बाबत आहे, 
तर द्वतकिे जाद्वतभेिािा गोंधळ आहे. अशा या िमत्काद्वरक प्रसंगीं अमूक एकि मागु इतराचं्यापेक्षा ंिागंला 
आहे, असं सागंण ं मोठं धािसाि ंआहे. पद्वरस्स्थतीच्या अनुभवाप्रमाण ं या द्ववषयावर ज्यािे त्यािे द्वविार 
अगिीं द्वनरद्वनराळे िंालेले आहेत. हजारों वषांच्या ओझ्याखालीं तेहतीस कोटी जीवाचं्या जिपणानं 
खालावत िाललेल्या आमच्या भरतभमूीला उिलून धरण्यासाठीं द्वजतक्या द्वभन्नद्वभन्न प्रकृतींच्या मूर्मत 
आम्हालंा लाभतील द्वततक्या हव्याि आहेत. लोकद्वहतातं पिंू पाहणा्या द्ववद्यार्थयाला कायावािामनसा 
आधीं हा धिा हस्तगत—नाहीं; अगिीं द्वजवाशीं—नेऊन द्वभिद्ववला पाद्वहजे. आपल्याहून द्वभन्न रीतीनं 
लोकद्वहतािा प्रयत्न कोणी करीत असलं तर त्याच्याबद्दल सहानुभदू्वत न िाखद्ववणं, िुस्याच्या प्रयत्नाबद्दल 
अनािर िाखद्ववणं, िेशद्वहताच्या बुद्धींति स्पधा वाढवनू एकमेकानंा खालीं पािणं, या कारणामुळं आज 
आमिी द्वजतकी अवनद्वत होत आहे, द्वततकी िुस्या कोणत्याद्वह कारणामुळं होत नसेल. भगीरथ, मी 
लोकोत्तरबुद्धीिा एखािा महात्मा नाहीं; पण शक्य द्वततक्या शातंपणानं आद्वण समतोल मनानं सरळ गोष्टी 
पाहात असल्यामुळं मािें द्वविार असे होऊं लागले आहेत. राजकीय सुधारणेिे पुरस्कते आपल्या मागानं 
जातानंा द्ववधवाचं्या िुबळ्या हृियाच्या पायर्ड्या तुिवीत जायला मागंपुढं पाहात नाहींत, केवळ सामाद्वजक 
सुधारणेिे पुरस्कते द्ववधवाचं्या कपाळीं कंुकू लावण्यातंि इतके रंगून गेलेले आहेत कीं, आपल्या 
भारतमातेच्या वैधव्यािा त्यानंा द्वविारि करता ंयेत नाहीं! आयुधमािा भलता अद्वभमान धरणारे, आयुधमािी 
द्ववजयपताका अद्वधकाद्वधक उंि द्विसावी म्हणून धमाद्वभमानाच्या भरातं द्वतच्या उभारणीसाठीं सहा कोटी 
महारामागंाचं्या हािाचं्या सागंाड्यािंी योजना करीत आहेत. नामशूद्रािें आद्वण अद्वतशूद्रािें वाली म्हणद्ववणारे 
त्या वगाला उच्चपिीं नेण्याऐवजीं द्वबिा्या ब्राह्मणवगाला रसातळीं गािण्यािा अधम प्रयत्न करीत आहेत. 
व्यस्क्त द्वततक्या प्रकृ्रद्वत, प्रकृद्वत द्वततकीं मतं, आणखी मतं द्वततके मागु, असा प्रकार होऊन आज जबाबिार, 
आद्वण बेजबाबिार लोकानंा सवांनाि बारा वाटा मोकळ्या होऊन बसल्या आहेत. 
“द्वत्रसप्तकोद्वटकंठकृतद्वननािकराले जनद्वन,’’ इतक्या हाकंाआरोळ्याचं्या किोळातं तुझ्या नेमक्या द्वहतािा 
संिेश आम्हा ंपामर बाळानंा कसा ऐकंू जाणार? भगीरथ, व्यापक लोकद्वशक्षण, सावुजद्वनक लोकद्वशक्षण हा 
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तरी सध्या ंअसा एक माग ु द्विसतो आहे कीं, जो एकटाि आम्हालंा आत्यंद्वतक द्वहताला नेऊन पोंिद्ववणारा 
नसला, तरी इतर सवु मागांवर आपला प्रकाश पािणारा आहे खास. भगीरथ आयावताच्या उियोन्मुख 
भाग्यािा अिूक मागु सागंणारा मंत्रद्रष्टा महात्मा अजून अवतरावयािा आहे. मनुष्ट्यस्वभावाला शोभणा्या 
आतुर आशनंे त्याच्या आगमनािी वाट पाहात बसण ंहेंि आज तुझ्या माझ्यासारख्या पद्वततािं ंकतुव्य आहे. 
सवुि माग ुस्वच्् करून ठेवले म्हणजे त्या महात्म्यािा यापंैकीं वाटेल त्या मागानं होणारा प्रवास द्वततका 
तरी सुखकर होईल. भगीरथ, आज आपल्याला आपली खासगी कामं बरींि पिलीं आहेत. आणखी तीं 
जरुरीिीं आहेत. पुढं केव्हा ंतरी या सावुजद्वनक द्वशक्षणािा माझ्या दृष्टीनं जो व्यापकतम प्रयत्न वाटतो तो 
तुला यथाशक्त्या सागेंन. िल भगीरथ, सध्या ंआपलं िुिैव सुधाकराच्या व्यसनाशीं संलग्न िंालं आहे. मी 
द्वलहून िेतों तेवढी तार पद्माकराला पाठीव. िल लवकर! 
 
प्रवेश चवथा 
 

[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : तद्वळराम, सुधाकर, झसधू, शरद.] 
 
तहळराम : असं आम्हीं बोलंू नये; पण िािासाहेब, आता ंबोलायिी वळे आली! अहो, या र्रातं तुमिी काय 
झकमत आहे? तुम्ही कोण आहा?ं अहो िािासाहेब — 
 
सुधाकर : तद्वळराम, तंू मला अजून िािासाहेब म्हणतोस? िोस्त, मी तुिंा साहेब का? अशा परकेपणानं 
मला का ंहाकंा मारतोस? मला सुधाकर म्हण – िािासाहेब म्हणू ंनकोस – सुधा म्हण — 
 
तहळराम : िािासाहेब, तुम्हालंा सुधा म्हणणारीं माणसं द्वनराळीं आहेत. आम्ही काय िद्वरद्री माणसं! फार 
िंालं तर तुमच्या द्वजवाला जीव िेऊं एवढंि! आम्हीं काय तुम्हालंा सुधा म्हणावं? तुमिी लायकी आम्हालंा 
कळते. तुम्हालंा सुधा म्हणणारे थोर लोक द्वनराळे आहेत. 
 
सुधाकर : कोण आहेत ते थोर लोक? मला सुधा म्हणणारा कोणं आहे? माझ्या र्रातं मला अरेतुरे? प्रत्यक्ष 
माझ्या र्रातं?  
 
तहळराम : तुमि ंर्र? िािासाहेब, हें र्र तुमि ंनाहीं. हें र्र रामलालि ंआहे! 
 
सुधाकर : रामलालिी काय झकमत आहे?  
 
तहळराम : झकमत आहे, म्हणून तर त्यानं मला र्रातं यायिी बिंी केली. आम्ही तुमिे द्वजवािे िोस्त – 
आम्हालंा र्रातं यायिी बिंी! रामलालनं बिंी केली मला! 
 
सुधाकर : मी रामलालला बंिी करतों. र्रातं पाऊल टाकंू नकोस म्हणून सागंतों. र्र मािंं आहे! 
 
तहळराम : तुमि ं ऐकतो कोण? बाईसाहेब त्यानंा अनुकूल, शरद्विनीबाई त्यानंा अनुकूल! सगळ्यानंीं 
संगनमत करून आज पद्माकराला तार केली आहे. तो येऊन तुमिा बिंोबस्त करणार! आता ंआम्हालंा 
धक्का मारून र्राबाहेर र्ालद्ववणार! 
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सुधाकर : सगळे पाजी, िोर, हरामखोर लोक आहेत! येऊं िे, पद्माकर येऊं िे, नाहीं तर त्यािा बाप येऊं 
िे! पद्माकर, त्यािा बाप, रामलाल, शरद, झसधू – एकेकाला लाथ मारून हाकंलून िेतों र्राबाहेर! 
 
तहळराम : ते लोक बरे जातील बाहेर? पद्माकर तर आता ंखिु िालद्ववतो तुमिा! तो कसा जाईल? र्र 
त्याि ंआहे. पैसा त्यािा आद्वण र्रद्वह त्यािं! 
 
सुधाकर :मला कुणािी कविी नको आहे! मी लाथ मारीन द्वतथं पाणी काढीन! मला कुणािा पैसा नको 
आहे! मला थोिीशी िारू पाद्वहजे! आण थोिीशी! 
 
तहळराम : या र्रातं तुम्हालंा रे्तानंा पाद्वहलं तर बाईसाहेब काय म्हणतील मला?  
 
सुधाकर : काढ पेला! झसधूच्या, शरद्च्या िेखत भरून िे! कुणी एक अक्षर बोललं तर पाहतों! द्वसधंू, शरद, 
झसधू, िलाव! सगळे इकिे या – िलाव! झसधू, शरद! तद्वळराम, भर पेला! 
 

[झसधू व शरद येतात; तद्वळराम पेला भरंू लागतो.] 
 
लसधू : तद्वळराम, तद्वळराम, काय करता ंहें?  
 
सुधाकर : एक अक्षर बोलंू नकोस! मुकाट्यानं िोर्ी उाया राहा आणखी पाहा! तद्वळराम, आण इकिे तो 
पेला! 
 
शरद् : तद्वळराम, तंू अगिीं नरपशू आहेस! िोन्ही िोळ्यािंी भीिमुरवत लाजलज्जा काहंींतरी आहे का 
तुला?  
 

(राग–सोहनी; ताल–द्वत्रवट. िाल–काहे अब तुम॰) 
 

िुष्टमद्वत सपा सद्पा, कालकूटा वमद्वस भवुनाद्वस अद्वखलाही तयें जाद्वळतोद्वस ॥ धु्र ॰ ॥ 
द्वपतृमातृरुद्वधझर तृद्वषत गमद्वस अद्वत । कृतान्ताद्वस भय द्वनकट बरु्द्वन तुजद्वस ॥ १ ॥ 

 
तहळराम : िािासाहेब, तुमच्या बायका आम्हालंा द्वशव्या िेतात; ऐका! 
 

[द्वपतो.] 
 
सुधाकर : झसधू, शरद, लाथ मारीन एकेकीला! 
 
तहळराम : माझ्या बायकोच्या गळ्यातंलं मीं मंगळसूत्रसुद्धा ं तोिलं! पण िािासाहेब, तुमच्या बायकानंीं 
आम्हालंा खेटरं द्विलीं, द्वशव्या द्विल्या! बायकोच्या गळ्यातंलं मंगळसूत्र तोिणारा मिु मी! — 
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सुधाकर : झसधूच्या गळ्यातंलं मंगळसूत्र तोि! ऊठ तद्वळराम, मािंी तुला शपथ आहे! तंू मािंा िोस्त 
आहेस! द्वजवािा कद्वलजा आहेस! मािंा भाऊ आहेस! बाप आहेस! मािंा िेव आहेस! ऊठ, झसधूच्या 
गळ्यातंलं मंगळसूत्र तोि! शरद्च्या गळ्यातंलं असेल तें तोि! ऊठ, मंगळसूत्र तोि आद्वण मग मािंं 
जानवदं्वह तोि! 
 

[तद्वळराम उठतो आद्वण झसधू व शरद याचं्याजवळ रे्ऊन मंगळसूत्र ओढंू लागतो.] 
 
शरद् : िािा, िािा, काय हा अद्वविार? अरे, हें तंू — 
 
लसधू : िेवा, भाई— 
 
सुधाकर : हं, खबरिार, हलंू नका जागच्या; नाहींतर मान कापीन! भाईि ंनावं घ्यायि ंनाहीं! हलंू नका —
तद्वळराम, बर्तोस काय? तोि मंगळसूत्र! 
 
[तद्वळराम मंगळसूत्राला हात लावतो, तोंि रामलाल, पद्माकर व बाबासाहेब येतात. पद्माकर 
तद्वळरामाला लाथेनें उिद्ववतो. तद्वळराम रिंू लागतो व द्वपऊं लागतो.] 
 
तहळराम : िािासाहेब, आम्हालंा लाथ मारली! पद्माकरानं लाथ मारली! रामलाल आहे! आम्ही पीत 
बसतों! 
 
पगमाकर : बेशरम, द्वनलुज्ज जनावरा, तुला उभा द्विरून टाकतों! 
 
रामलाल : झसधूताई, हा तद्वळराम कसा आला र्रातं?  
 
सुधाकर : तंू कसा आलास र्रातं? िल, माझ्या र्रातूंन िालता हो! पद्माकर, तंू पण िालता हो! त्या 
थेरड्याला एक लाथ मार! िले जाव! तद्वळराम, लगाव लाथ एकेकाला! पाजी लोक! 
 
पगमाकर : िािासाहेब, आपण हें मािंलं आहे तरी काय?  
 
सुधाकर : िल जाव! पद्माकर, रामलाल, आधीं तंू नीर्! झसधूशीं संगनमत करतो माझ्या र्रातं?  
 
तहळराम : तुमिी सनि गेली त्या वळेीं यानं बाईसाहेबानंा द्वमठी मारली! 
 
पगमाकर : हरामखोर! द्वजव्हा ्ाटून टाकीन एक अक्षर बोललास तर! 
 
तहळराम : िािासाहेब, – म्हणून यानं मला परत र्रातं यायिी बिंी केली?  
 
सुधाकर : रामलाल, माझ्यासमोर उभा राहंू नकोस! पद्माकर, आधीं र्रातूंन बाहेर नीर्! ए थेरड्या, 
िलाव! 
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पगमाकर : ्ेः्ेः, हा तर बेताल अनथु आहे! भाई, िल, इथं उभ ंराहण्यातं अथु नाहीं! झसधूताई, िल, 
याउप्पर तंू या र्रातं राहण ंयोग्य नाहीं. हा शुद्ध नरकवास आहे! 
 
तहळराम : िािासाहेब, पैसा बोलतो आहे हा! 
 
सुधाकर : िल जाव, झसधू, तंू पण िालती हो! शरद, तंू पण जा! मला कोणिी जरूर नाहीं! 
 
पगमाकर : ठीक आहे. ऊठ झसधू, या र्रातं पाणी प्यायलासुद्धा ंराहंू नकोस! िल. 
 
लसधू : िािा, या र्रातूंन कुठं जाऊं म्हणतोस?  
 
पगमाकर : कुठंद्वह! या नरकाबाहेर अगिीं कुठंद्वह! 
 
लसधू : हा नरक? हे पाय द्वजथं आहेत द्वतथं नरक? िािा, अरे, तंू िागंला शहाणा ना? वडे्या, हे पाय द्वजथं 
असतील द्वतथंि मािंा स्वगु, द्वतथंि मािंं वैकंुठ, आद्वण द्वतथंि मािं कैलास! 
 

(राग–पहािी–गज्जल; ताल–धुमाळी. िाल–द्विल बेकरार तूने ॰) 
 

कद्वश या त्यजूं पिालंा । मम सुभगशुभपिालंा ।  
वसे पाियुग द्वजथें हें । मम स्वग ुतेथ राहे ॥ 
स्वलोंझक िरण हे नसती । तद्वर मजद्वस द्वनरयवसती ती ॥ 
नरकही र्ोर सहकान्ता । हो स्वग ुमला आता ं॥ १ ॥ 

 
या पावलादं्ववरद्वहत मात्र मला िेवािारींसुद्धा ं नरकवास र्िेल! तुमच्या िौिािौकड्याचं्या राज्यातं राहून 
रौरवािी राणी होण्यापेक्षा ं िुिैवािी िासी होऊन िुःखातं द्विवस कंठीत मी या पायाजंवळ अशी अष्टौप्रहर 
बसून राहीन. 
 

[सुधाकराच्या पायावंर मस्तक ठेवते; तो द्वतला लाथ मारतो.] 
 
सुधाकर : अशी लाथ मारून तुला िुंगारून िेईन! 
 
पगमाकर : पाहा, ताई, पाहा! अजून तरी या पायािंा मोह सोि! 
 
लसधू : िािा, मोह का ंसोिंू? हेि पाय माझ्या कपाळीं आहेत. अरे, िेवानं पाठ पुरद्ववली तर ज्या पायाचं्या 
आश्रयानं उभ ंराहायिं, त्या पायानंी िुंगारून द्विलं तर कुठं जायि?ं (सुधाकराला) का ंमला िूर लोटणं 
िंालं? वैकंुठेश्वरा, माझ्या कपाळींच्या कंुकवासाठीं या पायधुळींत मला राहायला नको का? आपल्या 
पायापंासून – िैवाच्या िैवतापासून – या िीन िासीला िूर लोटंू नका! 
 

(राग—पहािी—द्वजल्हा; ताल केरंवा. िाल—मान नाहीं सैय्या ं॰) 
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लोटंु नका कान्ता । अशी िुरी कान्ता ।  
कें द्वव जगे िीना मीना । जललवरद्वहता ॥ धु्र ॰ ॥ 
हेद्वि िरंण मािंें । जीवन जगंतीं ।  
मृतद्वि गणा मज हे िुरी होता ं॥ १ ॥ 

 
सुधाकर : झसधू, तुला इथं राहायिं असेल तर या हरामखोरािंं नावंसुद्धा ं रे्ऊं नकोस! या िोराचं्या 
र्रातंला एक पैसािेखील माझ्या र्रातं आणायिा नाहीं. असं असेल तर या र्रातं राहा! 
 
तहळराम : शाबास, िािासाहेब! अशी शपथ घ्यायला लावा आद्वण मग या र्रातं राहायला परवानगी द्या! 
शपथ घ्यायला लावा! 
 
सुधाकर : झसधू, कबूल आहे तुला हें? नुसत्या तुझ्या गंगायमुना मला नकोत! 
 
तहळराम : नुसतं कबलू नाहीं! िािासाहेब, वाहत्या गंगेंत हात धुऊन घ्या! शपथ घ्यायला लावा – 
हॅम् लेटच्या बापासारखा तुम्हालंा इशारा िेतों आहें! बाईसाहेब, शपथ घ्या! 
 
सुधाकर : (मोठ्याने ओरिून) ‘त्रस्त समंधा, शातं राहा!’ झसधू, आताचं्या आता ंशपथ रे्, नाहीं तर र्रातूंन 
िालती हो! कोणािा पैसा, कोणाि ंकाहंीं काहंीं र्रातं आणायि ंनाहीं! 
 
लसधू : आपल्या पायावंर हात ठेवनू सागंतें, आजन्म हाल सोशीन, काबािकष्ट करीन, पण िुस्याच्या 
कष्टािी कविी म्हणून या र्रातं येऊं िेणार नाहीं! आपल्या िोर्ाचं्या कष्टाद्ववरद्वहत सगळ्या जगातंील 
धनिौलत आजपासून मला द्वशवद्वनमाल्य आहे! 
 

(राग – काफी – द्वजल्हा; ताल – कवाली. िाल – कत्ल मुिें कर ॰) 
 

सत्य विें विनाला । नाथा । स्मरुद्वन पिालंा या सुरद्ववमला ं॥ धु्र ॰ ॥ 
द्ववत्त पराद्वजंत माझन द्ववषसम । स्पर्मशन ना कधीं मी त्याला ं॥ १ ॥ 

 
बाबासािेब : झसधू, काय भलतीि शपथ रे्तलीस ही?  
 
पगमाकर : ताई, तंू शुद्धीवर तरी आहेस का? या रौरवातं राबून, अन्नाला मोताि होऊन, याच्या 
द्वशव्याशापातं जळून उाया आयुष्ट्यािी राखरागंोळी का करायिी आहे तुला?  
 
लसधू : राखरागंोळी काय म्हणून? माझ्या िेवासाठीं जळून गेलें  तर मािंी राखरागंोळी होईल? िेवाकारणीं 
मातीिी लंका जळाली, द्वतिसुंद्धा ंसोनं िंालं! मग मी तर माणसारखी माणूस आहें! िािा, बाबा, तुम्हालंा 
विंे तर लागलीं नाहींत? सुखाच्या संसारातंसुद्धा ंिार द्विवस माहेरीं राहायिं आम्हा ंबायकाचं्या द्वजवावर 
येतं आद्वण तुम्ही मला आता ंर्र सोिायला सागंतां? इकििी अशी अवस्था िंालेली, र्रातं हा प्रकार; आता ं
तर िोळ्यातं तेलवात र्ालून मला बसायला पाद्वहजे! मला काहंीं विंेवाकंिं िंालं असतं, तर इकिून मला 
टाकण ंिंालं असतं का? माझ्याकरता ंआकाशपाताळ एक करायिं िंालं नसतं का? मग मला इकिच्या 
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द्वजवासाठीं पितील ते काबािकष्ट उपसायला नकोत कां? आमच्या गद्वरबीसाठीं मोलमजुरी करायला नको 
का?  
 
पगमाकर : ताई, काबािकष्ट उपसायिे आद्वण तेसुद्धा ंया महारवाड्यातं राहून?  
 
बाबासािेब : झसधू, ज्या द्वठकाणीं तुला पोटापाण्यािी पंिाईत पिावी, द्वतथं टाकून — 
 
पगमाकर : ताई, तुला िंालं तरी काय? तंू काबािकष्ट करणार? कुबेराला कजु िेण्याइतका धनंतर हा 
तुिंा बाप, कोसळत्या आकाशाला थोपवनू धरणारा मी तुिंा िोंगराएवढा भाऊ! – आद्वण तंू एखाद्या 
द्विवाण्या िारूबाजासाठीं — 
 
लसधू : हा!ं िािा, या र्रातं, या पायासंमोर – माझ्यासमोर असं अमंगल मी तुला बोलंू िेणार नाहीं! 
पद्वतव्रतेच्या कानािंी ही अमयािा आहे! जा – बाप, भाऊ, मािंं या जगातं कोणी नाहीं! पद्वतव्रतेला नातीं 
नसतात. ती बापािी मुलगी नसते, भावािी बहीण नसते, मुलािी आई नसते! िेवाब्राह्मणानंीं द्विलेल्या 
नव्यािी ती बायको असते! बाबा, ज्या द्विवशीं मािंं लग्न िंालं त्याि द्विवशीं तुमिी मुलगी तुमच्या र्राला 
मेली आद्वण नव्या नावंानं मी या र्रातं जन्माला आलें . मुलीच्या लग्नािा समारंभ आई बापानंा सुखिायक 
वाटतो; पण मुलीि ंलग्न म्हणजे द्वतिी उत्तरद्वक्रया हें त्या बापड्याचं्या ध्यानींमनींसुद्धा ं येत नाहीं. बाबा, 
कन्यािानासाठीं इकिच्या हातावर तुम्हीं जें उिक सोिलंत, त्यानंि माझ्या माहेरच्या नावंाला द्वतलाजंद्वल 
द्विलीत! 
 
सुधाकर : झसधू, हे हरामखोर इथं कशाला उभे राद्वहले आहेत? तुला राहायिं असेल तर या सगळ्यानंा 
हाकंलून िे! 
 
लसधू : िािा, बाबा, भाई ऐकलंत ना हें? माझ्याबद्दलिी माया-ममता सोिून आल्या पावलीं आता ं बाहेर 
िला! वन्सं, हात जोिून, पिर पसरून तुमच्याजवळ मात्र एवढं मागण ंआहे कीं, तुम्ही मात्र आता ंया र्रातं 
राहंू नका. नाहीं म्हणूं नका – माझ्या गळ्यािी शपथ आहे तुम्हालंा! तुम्हालंा इकिल्याप्रमाणिं आपला भाई 
आहे! र्रातं असा प्रकार सुरू िंाल्यावर तुमच्यासारख्यानंा अब्रनंू द्विवस द्वनभावनू नेण ंमोठं कठीण आहे! 
 
शरद् : वद्वहनी, माझ्या अब्रिूं बोलतेस आद्वण तुझ्या अब्रिूं मात्र — 
 
लसधू : या पायाचं्या ्ायेंत असलें , म्हणजे माझ्या अब्रलूा कद्वळकाळािीसुद्धा ंभीद्वत नाहीं. 
 
सुधाकर : झसधू, अजून – खोटी शपथ रे्तलीस तंू 
 
लसधू : आता ंजर कुणी इथं थाबंाल तर माझ्या गळ्यािी शपथ आहे! पंिप्राणाचं्या परमेश्वरा, मीं खोटी शपथ 
रे्तली नाहीं. झसधूिा सगळ्या जगाशीं संबधं सुटला! आपल्या िोर्ाचं्या कष्टाद्ववरद्वहतिी एक 
कपर्मिकािेखील र्रातं आणीन तर आपल्या पायािंीि शपथ आहे — 
 

(राग–द्वपलू; ताल–केरवा. िाल—िगमग हाले ॰) 
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सकल जगािा । संसृतीिा । पाश तोिीं िंझण ॥ धु्र ॰ ॥ 
पझि या सारा । वसत पसारा । द्वत्रभवुन संसारािा ।  
मम सािा ॥ १ ॥ 

 
[त्याच्या पायावंर िोकें  ठेवते.] 

 
सुधाकर : तद्वळराम, भर आता ंपेला राजरोस आद्वण िे मला! 
 
तहळराम : आता ंकुठं आहे द्वशिक? (ओतून) हा एवढा एकि प्याला! 
 
सुधाकर : द्वकती का असेना? पण झसधूच्या िेखत रे्णार! बस्स िंाला तेवढा एकि प्याला!  
 

[पेला द्वपऊं लागतो. पििा पितो.] 
 

अंक हतसरा समाप्त 
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अंक चवथा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[स्थळ : रामलालिा आंश्रंम. पात्रें : शरद व रामलाल.] 
 
शरद् : इतका वळे बसून भगीरथानंीं बहुतेक सवुि सग ुसमजावनू द्विला; पण या श्लोकावर ते थाबंले! मग 
खरंि काम होतं, का श्लोक अिला म्हणून ते िालते िंाले, कुणास कळे! 
 
रामलाल : कोणता श्लोक?  
 
शरद् : हा, “मरण ंप्रकृद्वतः शरीद्वरणाम् —’’ 
 
रामलाल : वः, फारि रमणीय श्लोक! काव्याच्या ऐन उत्कषांत भगवान् काद्वलिासानंीं इथं तत्त्वज्ञानािा 
परमावद्वध साधलेला आहे! िशावतारातंला श्रीकृष्ट्णािा आठवा अवतार आद्वण ररु्वशंातंला हा आठवा सगु, 
मला नेहमीं समानस्वरूपािे वाटतात. त्या अवतारािा पूवाध ुराधाकृष्ट्णाचं्या लीलाद्ववलासानंीं पद्वरपूणु, तर 
उत्तराधांत योगेश्वर कृष्ट्ण गीतेसारखीं उपद्वनषिं गात आहेत! इकिे या सगाच्या प्रारंभीं भौद्वतकभाग्यािी 
समृद्वद्ध असून पुढं करुणरसातं उतरून परमवैराग्यातं शवेट िंालेला आहे. भारतवषीय राजषींच्या साद्वत्त्वक 
संसारािं संपूण ुद्वित्र या एकाि सगांत कद्ववकुलगुरूनं रेखाटलं आहे! ऐक, तुझ्या श्लोकािा अथु – ‘मरण ं
प्रकृद्वतः शरीद्वरणाम्’ – मरण हा सिेह प्राद्वणमात्रािा स्वभावधमु आहे; ‘द्ववकृद्वतजीद्ववतमुच्यते बुधैः’ – द्वजवतं 
राहण ंहें सुज्ञ लोकानंा अपवािरूप वाटतं! ‘क्षणमप्यवद्वतष्ठते श्वसन्’ – आद्वण म्हणून क्षणभरि जरी जीद्ववत 
लाभलं, तरी ‘यद्वि जन्तुनु तु लाभवानसौ’ – तो प्राणी भाग्यशाली नाहीं काय? जीवमात्रािा जन्म केवळ 
एकरूप आहे; परंतु मरणाला हजार वाटा आहेत. एवढ्यासाठींि या संसाराला मृत्युलोक म्हणतात! 
पद्वरस्स्थतीकिे द्वविारपूवुक पाद्वहलं तर मरणाच्या इतक्या हजारों कारणातूंन आपण क्षणमात्र तरी कसे 
वािंतों, याि ं प्रत्येकाला मोठं आियु वाटेल! आद्वण म्हणून इथं म्हटलं आहे कीं, पिरातं पिलेल्या 
पळापळाबद्दल आनंि मानून भावी कलाकिे आपण उिासीन दृष्टीनंि पाद्वहलं पाद्वहजे! 
 
शरद् : श्वासमात्रानं जगण्यािा जो क्षण लाभेल त्याबद्दल आनंि मानावा, हें कवीि ं म्हणण ं तुम्हालंा खरं 
वाटत असेल किाद्वित! पण भाईसाहेब, असे िुःखीकष्टी जीव या जगातं द्वकती तरी सापंितील, कीं ज्यानंा 
शभंर वषांि ंिीर्ायुष्ट्यसुद्धा ंशापासारखं वाटेल! 
 
रामलाल : (स्वगत) झहिुसमाजातंल्या बालद्ववधवचे्या या प्रश्नाला काद्वलिासाच्या बुद्वद्धमते्तनंसुद्धा ंउत्तर िेणं 
शक्य नाहीं! (उर्ि) शरद, सुदृढ आद्वण उिार द्वविारशक्तीनं ज्या वेळीं समाज सवु कायु करीत होता आद्वण 
धीरगंभीर नीद्वतमत्ता ज्या वेळीं क्षदु्रवृद्वत्त िंालेली नव्हती, त्या कालाला काद्वलिासािी ही उस्क्त समपुक 
होती! त्या वळेीं जीद्ववतािा प्रत्येक क्षण सुखमय होता! हाि सग ुपाहा! द्वकती रमणीय सुखाि ंवणनु आहे 
यातं! यातंलं इंिुमतीिं मरणसुद्धा ं मनोहर आहे! द्विव्य सौंियालाि मुस्क्त-िेण्यासाठीं या आयु कवीनं 
स्वगांतल्या पाद्वरजात पुष्ट्पासारख्या कोमल शस्त्रािी योजना केली आहे आद्वण आज राक्षसी रूढीच्या 
आहारासाठीं असलीं नाजूक फुलं तापल्या तव्यावर परतून रे्ण्यािी नीद्वतमत्ता द्वनमाण िंाली आहे! शरद, 
तुझ्यासारखी संुिर बाद्वलका वैधव्याच्या यातना भोगतानंा पाद्वहली म्हणजे आयावतांच्या अवनत इद्वतहासािी 
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िीन मूतीि आपल्यापुढं उभी आहे, असं वाटायला लागतं! सौंियु कोणत्याद्वह स्स्थतींत आपली नाजूक शोभा 
सोिीत नाहीं! सौंियाला वैधव्यािा अलंकारसुद्धा ंकरुण शोभाि िेतो! शरद, पुनर्मववाहाबद्दल आम्ही तुला 
सवुजण आग्रह करीत असतादं्वह (द्वतच्या पाठीवरून हात द्वफरवीत) बेटा, अजून तुला — (स्वगत) द्वहच्या 
अंगािा स्पश ुहोतािं माझ्या हातावर असा खरखरीत काटंा का ंबरं उभा राद्वहला? हा अनुभव अगिीं नवीन 
– पण नको हा अनुभव! मािंा हात सारखा थरथर कापंत आहे! (द्वतच्या पाठीवरून हात काढतो. शरद 
रामलालाकिे पाहते.) अशा िमत्काद्वरक दृष्टीनं का पाहतेस माझ्याकिे? बेटा, तुझ्या बापानं तुझ्या पाठीवर 
असा हात ठेवला नसता का?  
 
शरद् : असा हात ठेवला असता; पण असा िपापून काढून रे्तला नसता! भाईसाहेब, तुम्हालंा तुमच्या 
मनातं द्ववकल्प आल्यासारखं वाटलं! असं काहंींतरी भलतंि तुम्हालंा वाटलं! भाईसाहेब, खरं सागंा. काहंीं 
तरी विंेद्ववदं्र मनातं आलं ना? बोला हो — 
 
रामलाल : तुझ्याजवळ खोटं मीं अजून कधीं सादं्वगतलं नाहीं; माझ्या मनातं विंेवाकंिं काहंीएकं आलं नाहीं! 
मनाला जरासं असं मात्र वाटलं — 
 
शरद् : कीं, जसं बापाला मुलीच्या पाठीवरून हात द्वफरद्ववतानंा वाटत नाहीं, झकवा भावाला बद्वहणीच्या 
पाठीवरून हात द्वफरद्ववतानंा वाटत नाहीं! 
 
रामलाल : शरद, शरद, असं तीव्र भाषण करंू नकोस. 
 

(राग–मालकंस; ताल-िंपताल. िाल–त्याग वाटे सुलभ ॰) 
 

सोझि नि मजवरी विनखरतशरा ं।  
िग्ध कद्वरसी तयें हाय । मम अंतरा ॥ धु्र ॰ ॥ 
स्मंृद्वत काय पूर्मविी । लोपली आजिी ।  
केझव तव मद्वत रिी । कल्पना भयकरा ॥ १ ॥ 

 
ईश्वरसाक्ष सागंतों कीं, भलती भावना माझ्या मनातं मुळींि आली नाहीं! का ंकुणाला ठाऊक? मला जरा – 
अगिीं नाहींि म्हणेनास – जरा िोरट्यासारखं मात्र िंालं! 
 
शरद् : आता ंमाझ्यापासून काहंीं िोरून – स्वतःपासून काहंीं िोरून ठेवू ंनका! 
 

(राग–जीवनपुरी; ताल–द्वत्रवट. िाल – द्वपहरवा जागो रे ॰) 
 

खर द्ववषा िाहाया हृिया या का ंवर्मषता ं॥ धु्र ॰ ॥ 
जें स्रवत सुधा । विन हें सिा । हलाहला तें वमतें आता ं॥ १ ॥ 

 
भाईसाहेब, होऊं नये तें िंालं! आज मािंा आधार तुटला! मािें बाबा वारले तेव्हापंासून िािानंीं मला 
संभाळली! त्या द्विवशीं िािानं—मािंं नशीबि फुटलं हों! द्वतथून तुम्हीं मला संभाळलं! आज िेवानं 
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माझ्यावर अशी वळे आणली! भाईसाहेब, इतके द्विवस या जगातं तुम्ही माझ्याजवळ बापासारखे उभे होतां! 
तुमच्या द्वजवावर मी द्वनभयुपणानं वागत होतें! आणखी आज असं—भाईसाहेब, बाबा वारले त्या वळेीं मला 
कळत नव्हतं म्हणून मी रिलें  नाहीं! तेवढ्यासाठीं आज िेवानं तें संकट माझ्यावर पुन्हा आणून मला 
जाणतेपणानं रिायला लावलं! आज मी पोरकी िंालें ! 
 

(राग–बेहागिा; ताल–द्वत्रवट. िाल – िरावत गंुय्या ं॰) 
 

जगीं हतभागा ं। सुझख द्विर असुख ॥ धु्र ॰ ॥ 
जनकें  त्यद्वजता ं। लाधे िुसरा ।  
ये द्ववनाश त्या । मातें जझध द्ववद्वध द्ववमुख ॥ १ ॥ 

 
रामलाल : शरद, काय हें वडे्यासारखं करतेस? नुसता मािंा हात – तुझ्या मानलेल्या बापािा—तुझ्या 
अंगाला लागतािं — 
 
शरद् : नाहीं हों! रामलाल, हा बापािा हात नाहीं! मुलीला बापािा हात अगिीं आईच्या हातासारखाि—
जरासा राकंट – िेवाच्या पाषाणमूतीच्या हाताइतका राकंट असतो! तुमिा हात बापािा हात नव्हता! हा 
पुरुषािा हात होता! मुलीच्या दृष्टीला बाप पुरुषासारखा द्विसत नाहीं; तर िेवासारखा द्वनर्मवकार द्विसतो! 
बापासमोर मुलगी मोकळेपणानं वागते! आज मािंा तो मोकळेपणा नाहींसा िंाला! आज मािें विील मला 
अंतरले! आज तुम्ही माझ्यासमोर तरुण पुरुष म्हणून उभे आहातं आद्वण मी तुमच्यासमोर तरुण स्त्री म्हणून 
उभी आहे! स्त्रीनं पुरुषासमोर वागतानंा सावधद्वगरीनं राहायला पाद्वहजे. भाईसाहेब, आजपयंत तुमच्या 
द्वजवावर जगातंल्या पुरुषातं मी सुरद्वक्षतवृत्तीनं वावरत आलें ! आज मािंा संभाळ करण्यािी जबाबिारी 
माझ्यावर येऊन पिली! भाईसाहेब, मी आता ंद्ववश्वासानं कुणाच्या तोंिाकिे पाहंू हो?  
 
रामलाल : काय? एवढ्यानंसुद्धा ंतुिंा माझ्यावरिा द्ववश्वास उिाला?  
 

(राग – वसंत; ताल द्वत्रवट. िाल—जद्वपये नाम जाकोजी ॰) 
 

गद्वणद्वस काय खल मातें, अलंकार केवळ कुजनातंें ।  
न द्ववश्वासलव योग्य जयातें ॥ धु्र ॰ ॥ 
वि का स्मरसी द्विरसहवासीं ।  
र्िली कृद्वत अनूद्वित या हातें ।  
जनकधमु कधीं त्यझज काय सुते ॥ १ ॥ 

 
शरद् : एका क्षणातं उाया जन्मािा द्ववश्वास उिाला! भाईसाहेब, बायकाचं्या मनातं धास्ती बसायला वेळ 
लागत नाहीं! पिराच्या वा्यानंसुद्धा ंबायकािं ंहृिय हािरायला लागतं! 
 

(राग–गरुिध्वद्वन; ताल–द्वत्रवट. िाल–परब्रह्ममो ररु् ॰) 
 

ललनामना नि अर्लवशकंा अणुद्वह सहते किा ॥ धु्र ॰ ॥ 
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सृजझन त्याच्या द्ववद्वध तरल रे् द्ववमल प्रकृद्वतसी पुण्य परम॥ १ ॥ 
 
भाईसाहेब, जातें मी आता.ं माझ्यानं तुमच्यासमोर उभ ंराहवत नाहीं! 
 
रामलाल : थाबं शरद, आण तो ‘ररू्’ इकिे! त्यातंले िार श्लोक वाि म्हणजे िंालेल्या प्रकाराबद्दल तुझ्या 
मनाला अंमळ द्ववसर पिेल! 
 
शरद् : आता ंवािण ंनको, काहंी नको! काहंीं केल्या माझ्या मनातंली भीद्वत मोिायिी नाहीं! तुमच्याकिे 
पाहायिासुद्धा ं मलाधीर होत नाहीं! जातें मी आता!ं िेवा, काय रे केलेंस हें (जाऊं लागते.) हें पाहा, 
भगीरथाच्या बरोबर मी िािाच्या र्रीं एकिा — 
 
रामलाल : भगीरथ कशाला? मीसुद्धा–ंतुिंी तशी इच््ा असेल तर तुला रे्ऊन जाईन द्वतकिे. पण थाबं. 
शरद, तुला एक द्ववनंती करायिी आहे. 
 
शरद् : काय? सागंा लवकर. 
 
रामलाल : ही हकीकत कुणाजवळ-भगीरथाजवळसुद्धा–ंबोलणार नाहींस ना?  
 
शरद् : नाहीं. भगीरथानंा नाहीं का ऐकून वाईट वाटणार?  
 

[जाते.] 
 
रामलाल : माझ्या मनािी काय स्स्थद्वत िंाली ती मािंी मलाि कळत नाहीं! काय भलतंि िंालं हें! शरद, 
मी खरोखरीि अपराधी आहें झकवा नाहीं, हें नीट समजून रे्तल्यावािंून तंू द्ववनाकारण िोष द्विलास – पण 
द्वतनं िोष का ंिेऊं नये? मािंं मन खरंि िद्वलत िंालं आहे कीं – ्ेः, मला काहंींि सुिेनासं िंालं आहे! 
परमेश्वरा, मािंा माग ुमला नीटपण ंिाखवायला तुझ्याखेरीज िुसरा कोण समथु आहे?  
 

[जातो.] 
 
प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : झसधू कागिाच्या र्ड्या पािीत आहे, मागें सुधाकर उभा आहे. 
इतक्यातं गीता येते.] 
 
लसधू : या गीताबाई, बसा अमंळ, एवढे िार कागि मोिायिे राद्वहले आहेत. जरा वळे िंाला तर िालेल 
ना?  
 
गीता : सावकाश होऊं द्या! मी लागूं कागि मोिायला?  
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लसधू : नको. गीताबाई, मािंी शपथ आहे! अगिीं नको! 
 
गीता : बाईसाहेब, का ंबरं नको म्हणतां? नेहमीं तुमि ंअसंि! मी जरा हात लावू ंलागलें  म्हणजे मोिता 
र्ालता ंलागलींि! 
 
लसधू : गीताबाई, द्वतकिच्या पायावंर हात ठेवनू मीं शपथ रे्तली आहे ना, कीं, िुस्यािी कािी म्हणून 
र्रातं रे्णार नाहीं अशी? िुस्यािे कष्ट आम्हालंा अगिीं वज्यु आहेत! 
 
गीता : बाईसाहेब, काय म्हणू ंमी तुम्हालंा? तुम्हीं असे कष्ट करायिे आद्वण आम्हीं र्ोड्यासारखं जवळ बसून 
ही िोळेफोि करायिी! माझ्या द्वजवाला काय वाटत असेल बरं?  
 
लसधू : गीताबाई, आमच्यासाठीं तुम्ही थोिं का करता ंआहातं? उभा गावं पायाखंालीं र्ालून ्ापखान्यातूंन 
हें कागि मोिायि ं काम रे्ऊन येतां, हे तुमिे थोिे का उपकार आहेत? असं कोण कुणासाठीं खपत 
असतं?  
 

(राग–पहािी–गज्जल; ताल–धुमाळी. िाल–द्विलके तु हान ॰) 
 

मज जन्म िेइ माता । पद्वर पोद्वशलें  तुम्हीं ।  
द्वनजकन्यका गणोनी । न काहंीं केलें  कमी ॥ धु्र ॰ ॥ 
उपकार जे जहाले । द्वहमाद्वद्रतंुगसे ।  
शत जन्म रे्उनी ते । फेिीन काय मी ॥ १ ॥ 
सिया मनाद्वस ठेवा । अपुल्या असें सिा ।  
उपकारबद्ध तनया । तुमिी पिें नमी ॥ २ ॥ 

 
गीताबाई, असं काम रोज कुठून आणलंत म्हणजे द्वकनई तुमिे िोंगराएवढे उपकार होतील आमच्यावर. 
 
गीता : तें पण समाधान मेल्या िेवानं ठेवलं नाही! आज काम आणण्यासाठी सारा गावं झहिलें ; पण 
कुठल्याि कारखान्यातं काम द्वमळालं नाहीं! कायसा म्हणे लढाईमुळें  कागिािा तुटविा पिला आहे, अन् 
म्हणून कामि द्वनर्त नाहीं मुळीं! 
 
लसधू : आता ंकसं बरं करायि ंपुढं?  
 
गीता : त्याि द्ववविंनेंत मी पिलें  आहें कालपासून? कुठं्ठ कुठं्ठ काम म्हणून कसं तें नाहीं! िेव अगिीं अंति 
बर्ायला बसला आहे जसा! 
 
लसधू : गीताबाई, आपलं िैव खोटं; िेवाला काय वाकंिं लावायिं द्वतथे? बरं, ्ापखान्यातंलं नसूं िे मेलं! 
िुसरं कसलं काम नाहीं का द्वमळण्यासारखं काहंीं?  
 
गीता : िुसरं कसलं बरं काम पाहावं?  
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लसधू : कुठलं का ंअसेना, आपलं र्रातंल्या र्रातं होण्याजोगं काहंी काढा म्हणजे िंालं! काय बरं बर्ाल? 
हो गिे, िळण नाहीं का कुणाकिि ंद्वमळायिं? ते आपलं बरे, र्रच्या र्रीं करायला — 
 
गीता : अगबाई, िळण? बाईसाहेब, भलतंि काय सादं्वगतलंत हें?  
 
लसधू : त्यातं काय िंालं एवढं िपापायला अशा का ंबर्ता ंआहा?ं  
 
सुधाकर : (स्वगत) झसधू, झसधू, कोणत्या िेवानं तुला बोलायला द्वशकवलं हें?  
 
गीता : मोलानं िळण्यािं काम का तुमच्यासारख्यानंी करायिं? नवकोटनारायण तुमिे विील, लक्षमुीशीं 
सारीपाट खेळण्यातं तुमिा जन्म गेला; आणखी आता ंहें काम करायिं?  
 
लसधू : हं! अध्या िावावरून ल्मी उठून गेली आद्वण आपल्या हातीं कवड्या राद्वहल्या! आपला हातगुण, 
त्याला कोण काय करणार? िोनप्रहर टळायला तर पाद्वहजे? ज्यािें ते बर्ायला समथु का नव्हते? पण 
िेवर्रीं िोरी केलेली; त्यानं असं मनीं योजलं! एरवीं हौस का होती कुणाला?  
 

(राग–जोगी-मािं; ताल–िीपििंी. िाल–द्वपयाके द्वमलनेकी ॰) 
 

कुणाद्वस झनिंु मी काय । प्राक्तनीं जरी ।  
र्द्विर्द्वि रोिन माझ्या द्वलहीत द्ववधाता ॥ धु्र ॰ ॥ 
संद्वितभागा । मनुजा भोगाया । ना टळतें कझध हाय ॥ १ ॥ 

 
गीता : अहो, िळायि ंसोप ंका आहे तें? कुळवाड्याचं्या बायका िागंल्या धिधाकि, पण त्या िेखील उरीं 
फुटतात. अन् तुमच्यानं अधुपोटीं कसं व्हाव ंतें? 
 
लसधू : अहो, उरापोटी करीन कसं तरी िंालं! अधपुोटीं, नाहीं अगिीं द्वरत्यापोटी कंबर कसून आला तो 
द्विवस साजरा करायला हवा ना? मािंं ऐका तुम्ही. खुशाल कुठं िळण द्वमळालं तर रे्ऊन या! अहो, 
िुस्यासाठीं का करायि ंआहे हें? बर्ाल ना कुठ?  
 
गीता : बरे्न बापिी! इलाजि हटला, मग काय करायिं? बरं बाईसाहेब, आज िोन द्विवस सागेंन सागेंन 
म्हणतें, पण मेली आठवणि भारी धि! हें बर्ा, मी सागेंन द्वतथं याल का?  
 
लसधू : कुठं यायिं? सागंा ना तरी?  
 
गीता : अमृतेश्वरीं! 
 
लसधू : द्वतथं कशाला यायिं?  
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गीता : द्वतथं आज िार द्विवस लक्षभोजनं िालली आहेत! िार द्विवस द्वतकिे गेलातं तर गोिाधािािे िोन 
र्ासं तरी पोटभर द्वमळतील! तुम्हालंा उपाशीतापाशीं पाद्वहलं म्हणजे माझ्या द्वकनई पोटातं तटातट तुटतं 
अगिीं! 
 

[झसधू तोंि द्वफरवते व पिरानें िोळ्यातंलीं आंसवें पुसते.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) अरेरे, काय ऐकलं मीं हें? या उिार मनाच्या पण गरीब कुळींच्या भोळ्या मुलीनं 
सहजासहजीं झसधूच्या हृियाला केवढी जबर जखम केली ही! धनसंपन्नािी जी कन्या, ज्ञानसंपन्नािी जी 
पत्नी, द्वतच्या उपासमारीिी िया येऊन या उिार मुलीनं द्वतला सिावतािा उपिेश द्यावा? सुधाकरा, काय 
हा तुिंा संसार! द्वधक्कार असो तुझ्या व्यसनाला आद्वण पुरुषाथाला! 
 
गीता : अगबाई, तुमच्या िोळ्यानंा पाणी आलं? माझ्या बोलण्यानं तुमच्या मनाला इतकं अवर्ि वाटलं? 
मला काय बरं ठाऊक? बाईसाहेब, मी आपली तुमिी वेिीद्वपशी मुलगी आहें; िुकलेंमाकलें  तर मनातं आणूं 
नका हो काहंीं! मी भोळ्या भावानं बोलून गेलें  आपली! पण तुमच्या द्वजवाला ते लागलं! 
 
लसधू : (स्वगत) या द्वबिारीि ंसमाधान केलं पाद्वहजे. बापिी लागलीि गोरीमोरी िंाली (उर्ि) गीताबाई, 
नाहीं बरं वाईट वाटलं मला! 
 
गीता : अशी नाहीं फसायिी मीं! मग िोळे भरून आले असे?  
 
लसधू : माझ्याद्वह मनातूंन यायि ंहोतं. पण हें बर्ा, असं जुनेर आि करून िार लोकातं कसं बरं यायिं 
बाहेर? म्हणून मला वाईट वाटलं हो! 
 
गीता : हात्तीच्या, एवढंि ना! मी आपली िरकलें ! म्हटलं, कुठं बोलायला गेलें  कुणाला ठाऊक! मग मािंं 
पातळ आणून िेऊं का?  
 
लसधू : वेड्या तर नाहीं तुम्ही, गीताबाई? तुमि ंपातळ मला द्वथटं नाहीं का व्हायिं? हें बर्ा, तें राहंू द्या—
त्याद्ववण ंकाहंीं अिलं नाहीं. िळणाि ंपाहाल ना कुठं जमलं तर?  
 
सुधाकर : (स्वगत) शाबास, झसधू, शाबास! फाटक्या लुगड्याि ंद्वनद्वमत्त पुढें करून माझ्या िारूबाज अब्रवूर 
पारं्रूण र्ातलंस! 
 
लसधू : गीताबाई, तुम्ही पुन्हा गप्प बसला?ं  
 
गीता : तुमच्या िेवस्वभावाला काय म्हणावं, बाईसाहेब? साताजन्माच्या पुण्यवतंानंीसुद्धा ं तुमच्या िरणािंं 
तीथु घ्यावं; अन् आमच्या र्रच्यासारख्यानंीं तुमच्याबद्दल िारूसारखंि अभद्र—तो िेव मेला ििी मारून 
कुठं बसला आहे का िारूद्वबरूि प्यायला आहे? —एरव्हीं याचं्या द्वजभा िंिून कशा जात नाहींत त्या?  
 
लसधू : हं, गीताबाई, आपण बायकानंी असं बोलावं का? नवरा म्हणजे िेवासारखा — 
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गीता : हे कसले हो असले िेव! अहो, हे िारूबाज िेव आज गटाराच्या गंगेंत वाहायिे तर उद्या ंआणखी 
कुठं लोळायिे! 
 
लसधू : गीताबाई, गप्प बसा अगिीं! असं तोंिाला येईल ते बोलंू नये. िेवा-ब्राह्मणानंीं द्विलेला नवरा कसा 
का असेना — 
 

(राग–पहािी–गज्जल; ताल–कवाली. िाल–खिा कर ॰) 
 

असे पद्वत िेवद्वि ललनानंा । तयादं्वस अन्य भावना ना ॥ 
स्पशमुद्वण वद्वनतामन सािें । कद्वरत जें कािंन लोहािें ॥ 
स्वपद्वतच्या अंझगच्या िोषा ं। गद्वणद्वत गुण मधुर आयुयोषा ॥ 
तयासह नरकयातनालंा । स्वगसुुख मझन समजद्वत अबला ॥। 
असे जो प्रस्तर जननयनीं । गणी त्या ईशद्वि तद्रमणी ॥ 
वसुद्वन त्या या िेवाद्वनकटीं । ईशपि लभद्वत सपद्वत अंतीं ॥ १ ॥ 

 
गीता : िेवानंि मुळीं आताशंा लाज सोिल्यासारखी द्विसते! बाईसाहेब, तुमिीं लुगिीं धुवायला सागंा–
एकिा सोिून सात वळेा ंधुईन–पण एवढ्या गोष्टींत नका माझ्या तोंिाला हात िेऊं! असले नवरे जाळायिे 
का आहेत? याचं्या अकला िुलींत का जातात? मेल्या एकाच्या अंगीं वकूब नाहीं कािीिा अन् हे म्हणे िेव! 
या िेवािंी द्वनत्यनेमानं खेटरानंी पूजा करायला हवी! तो िेव हातीं सापंिता द्वकनई तर तुमच्यापुढं उभा 
करून, िागंला कान द्वपळून त्याला हिसून खिसून द्वविारलं असतं, कीं या माउलीकिे नीट एकिािंा 
िोळे फोिून पाहा अन् मग सागं, कीं पोराबाळानंीं भरल्या र्रातं अशी ओतायला का िारू केली आहेस? 
बाईसाहेब, तुम्हालंा येतो मािंा राग; पण मी आहें आपली सरळ! तुम्ही अशा सीतासाद्ववत्रीसारख्या, तुमिी 
काय ओज ठेद्ववली आहे हो िािासाहेबानंीं? िागंले द्वशकले सवरलेले! पण यािं ंसारं शहाणपण बाटलींतून 
जन्माला यायिं, उद्वकरड्यावरच्या अमंगलानं यािंं उष्टावग व्हायिं आद्वण द्वतस्या कुठल्या मसणवटींत – 
जाऊ िे मेलं, माझ्या तोंिाला नाहीं सुमार! बाईसाहेब, तुमच्याकिे पाद्वहलं म्हणजे माझ्या द्वजभेला आपला 
फाटंा फुटतो! सागंा बरंू्, काय केलं हो यानंीं तुमच्यासाठीं? कधीं गोळाभर अन्न र्ातलं तुम्हालंा वळेेवर, का 
बोटभर झिधी आणली धिोतीसाठीं? अष्टौप्रहर बाटलींत बुड्या मारूनि बसल्या ना याचं्या मोठाल्या बुद्धया! 
हे हो कसले िेव? अहो हे शेंिूरकमी िेव, द्वनव्वळ िगिधोंिे! आद्वण याचं्यावरिा शेंिूर द्वपऊन मुळूमुळू रित 
बसायि!ं राणीि ं राज्य िंालं आहे ना म्हणतात आताशंा? मग राणीच्या या राज्यातं बायकािें का ं असे 
झधिविे द्वनर्तात हे? मला कुणीं राज्य द्विलं तर मी सा्या बायकानंा सागंून ठेवीन कीं, नवरा िारू द्वपऊन 
र्रीं आला तर खुशाल त्याला िाव्यािोरखंिानं गोठ्यातं नेऊन बाधंीत जा! नवरा म्हणे िेवासारखा! अशानं 
तर नवरेपणािे िेव्हारे माजले! िारू द्वपतो तो कसला हो नवरा? माणसातं िेखील झजमा व्हायिी नाहीं 
त्यािंी!  
 
लसधू : गीताबाई, आपण कशाला जीभ द्ववटाळून आपला धमु सोिायिा! हें बर्ा, बाळ भकेुला िंाला असेल; 
थोिं िूध – (मागें पाहून स्वगत.) अगबाई! इथं उभ ंअसायिं? गीताबाईिं बोलण ंसारं ऐकायि ंिंालं 
वाटतं? (उर्ि) गीताबाई, जा बरं. िूध रे्ऊन येता ंना?  
 

[द्वतला खूण करते.] 
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गीता : (पाहून) अगबाई! िािासाहेब इथंि होते वाटतं? आणखी माझ्या द्वजभेिी सारखी टकळी िालली 
होती! 
 
लसधू : (हळूि) िला आंत, भािंं िेतें िुधाला अन् तेवढं िळणाि ंद्ववसराल बरं का? िला. 
 

[त्या जातात. सुधाकर पुढें येतो.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) झसधू, इतक्या थोरपणानं, गीतेला बोलती बिं का ं केलीस? िारूच्या धंुिीनें बद्वहरून 
द्वनजलेला मािंा जीव तुझ्या नाजूक बोलाफुलानंीं कसा जागा होणार? त्याच्यावर गीतेच्या तोंििा 
िगिधोंड्यािंा असा द्वनष्ठुर माराि व्हायला पाद्वहजे! गीतेिा एक एक बोल द्वजवाला िाबकाच्या 
फटका्याप्रमाण ं लागत होता! झसधू, नव्याच्या पोटातं ििी धरून बसलेल्या या िारूिी तुम्हीं किर 
केलीत म्हणून साबंाच्या झपिीवर बसलेल्या झविवाच्या नागंीप्रमाणें ती तुम्हा ं सवांना अजून ्ेिते आहे! 
सुधाकरा, िािंाळा, िारूच्या िुष्ट नािानं केवळ पशु बनून या िेवतेिी काय द्ववटंबना केलीस ही! तुिंं सारं 
शहाणपण गेलं कुठं? ब्राह्मणजातीच्या उच्चत्वाला मीं लाथ मारली, द्ववधवेिी-जबाबिारी िुंगारून द्विली 
आद्वण एखाद्या पद्वतताप्रमाणं मी िारू प्यायला लागलों! अरेरे! ही पाहा झसधू आली. ज्या तोंिानं मी िारू 
प्यालों ते हें तोंि या िेवीला कसं िाखवूं?  
 

[तोंि िंाकूंन रितो. झसधू जवळ येऊन उभी राहते.] 
 
लसधू : काय बरं असं? गीताबाई आपल्या फटकळ तोंिाच्या आहेत! त्यािं ंबोलण ंअसं मनावर रे्ऊं नये! 
 
सुधाकर : झसधू, मीं आजपासून िारू द्वपणं सोिलं! 
 
लसधू : (आनंिानें) खरंि का हें?  
 
सुधाकर : खरं, अगिीं खरं! आजपासून िारू द्वपण ंसोिलं; कायमि ंसोिलं! 
 
लसधू : अहाहा! असं िंालं तर िेवि पावला! 
 

(राग–भरैवी; ताल–केरवा. िाल–गा मोरी ननिी ॰) 
 

प्रभ ुअद्वज गमला मनी तोषला ॥ धु्र ॰ ॥ 
कोपे बहु मािंा । तो प्रभरुाजा 
आता ंहासंला । मनीं तोषला ।  
मृतद्वि हृिय होतें नाथ, हें पूण ुिंालें  ।  
पद्वर विनसुधेनें त्याद्वस जीवंत केलें  ॥ 
अमृतमधुर शबिा त्या पुन्हा ऐकण्यातें ।  
श्रवझण सकल मािंी शस्क्त एकत्र होते ॥ १ ॥ 
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हें पाहा, आपल्या पायावंर मस्तक ठेवनू मागण ंमागतें कीं, शुभर्िीिा हा द्वनिय कधींकाळीं द्ववसरू नयें. 
 

[त्याच्या पाया ंपिते. तो द्वतला उभी करतो.] 
 
सुधाकर : झसधू, झसधू, काय करतेस तंू हें? माझ्या पायावंर मस्तक ठेवतेस? या सुधाकराच्या? – या 
िारूबाज सुधाकराच्या? – ज्यानं आपल्या द्ववदे्यला, ज्ञानाला, नावंलौद्वककाला, िारूच्या पेल्यातं बुिद्ववलं, 
त्या सुधाकराच्या? झसधू, मीं िारूच्या व्यसनानं काय करायिं ठेवलं आहे? वद्विलाचं्या पुण्याईला, 
ब्रह्मकुलींच्या पद्ववत्रतेला, िारूनं द्वतलाजंद्वल द्विली! तुझ्यासारख्या िेवीिी अशी द्ववटंबना केली! ज्या तुझ्या 
बापाच्या र्रीं रोज सिावतं िालावीं त्या तुला र्ासंभर अन्नाला अशी महाग केली, कीं गीतेसारख्या मुलीनं 
तुझ्यावर िया करावी आद्वण तुला सहस्त्रभोजनािा रस्ता िाखवावा! लहानपणीं बहुलाबाहुलीच्या लग्नातं 
द्विमुकला अंतरपाट धरण्यासाठीं तंू बेिरकारपणानं पैठणीच्या धािंोट्या केल्या असशील; त्या तुला आज 
फाटक्या कपड्यामुंळं बाहेर जाण्यािी पिंाईत पिावी? तुझ्या बापाच्या र्रीं खेळताखंेळता ं ओंजळीच्या 
वैरणीनं तंू जात्यातं मोतीं भरिले असतेस तरी कुणाला त्याि ंकाहंीं वाटलं नसतं; त्या तुिंीं मीं अशी िशा 
करून टाकली, कीं, पोटासाठीं आंसवािंी मोतीं वरेून तुला मोलाि ं िळण करणं भाग पिाव!ं 
पिंपद्वतव्रतानंीं पुण्यसंपािनासाठीं प्रत्यहीं तुिंी पूजा करावी अशी तुिंी पद्ववत्र योग्यता! त्या तुझ्या अंगाला 
तद्वळरामासारख्या नरपशूनं स्पश ुकेला! ज्या िीनिुबळ्या परंतु पद्ववत्र वैधव्याला पाहून िेवानंींसुद्धा ंमागांतून 
बाजूला सरून माग ु द्यावा, त्या वैधव्यातं पिलेल्या द्वबिा्या शरद्िीद्वह मीं द्ववटंबना करद्ववली! तोि हा 
पातक्यातंला पातकी सुधाकर! त्या माझ्या पायावंर तू मस्तक ठेवतेस? त्यापेक्षा ं लाथेसरशीं मला िूर 
नरकातं का ंलोटून िेत नाहींस? झसधू, गीतेनं खोटं काय सादं्वगतलं? भलत्या भावभक्तीनं माझ्यासारख्या 
िगिािी िेवपूजा तंू कशाला करीत बसलीस? तुिंा नवरा होण्याला मी पात्र आहें का? बाबासाहेब, आपण 
सवुस्वीं फसून या रत्नाला िारंूत बुिद्ववलं! पण आपणालंा तरी आधीं काय ठाऊक, कीं ब्राह्मणकुलातंला 
हा द्ववद्यासंपन्न सुधाकर, पुढं असा िारूबाज द्विवटा द्वनर्णार आहे म्हणून! तक्षकाला मारण्यासाठीं 
अस्स्तकानं त्याला पाठीशीं र्ालणा्या इंद्रिेवतेलाद्वह आगींत उिी टाकण्याला आमंत्रण केलं, त्याप्रमाण ंया 
िारूच्या व्यसनाला र्राबाहेर र्ालद्ववण्यासाठीं तुझ्यासारख्या साध्वींनींसुद्धां, या व्यसनाला पोटातं थारा 
िेणा्या पद्वतिेवतेला लाथेनं र्राबाहेर हाकंललं तरि आजच्या संभाद्ववत समाजातूंन हें िारूि ं व्यसन 
हद्दपार होईल! 
 
लसधू : ऐकलं का? आता ंमी नाहीं असं द्वविंद्ववदं्र बोलंू द्यायिी! सोिायिी िंाली ना आजपासून? मग आतां 
गेल्या गोष्टींनीं जीव कशाला कष्टी करून घ्यायिा? गेलं तें गंगेला द्वमळालं! एकिा ंमनािा द्वनग्रह करून 
टाकला तर आपल्याला काय बरं कमी आहे? अजून सारं सोन्यासारखं होईल. करायिा ना हा द्वनिय 
कायम?  
 
सुधाकर : कायम, कायम, अगिीं कायम! आपल्या बाळािी शपथ रे्ऊन सागंतों, कीं आजपासून िारू 
अगिीं वज्यु! वद्वकलीिी सनि गेली तरी हरकत नाहीं; माझ्या िार वजनिार स्नेह्ाकंिून कुठं नोकरीिी 
सोय पाहतों. आता ंहा सुधाकर तुझ्या एका शबिाबाहेर जाणार नाहीं! 
 
लसधू : अहाहा! असं िंालं तर अमृतेश्वराला लक्ष वाती लावनू—लक्ष वातीिशा काय—पण पिंप्राणािंी 
पिंारती पाजळून ओवाळणी करीन! आपल्या एका शबिासरशीं माझ्या आनंिाला द्वत्रभवुन थोिं िंालं आहे 
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आद्वण आकाश ठेंगण ंिंालं आहे! हीं सोन्यािीं अक्षरं कोणाला सागंूं आद्वण कोणाला नको असं मला िंालं 
आहे! आधीं आपल्या बाळाचं्या द्विमुकल्या जीवालाि ही कानगोष्ट सागंतें!  
 

[जाते.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) द्विरकालीन द्वनराशेंत िंालेला हा द्वहिा ब्रह्मानंि मला कोणता उत्साह िेणार नाहीं? — 
 

(राग–खमाज; ताल–द्वत्रवट. िाल–िखोरी गइ गइ ॰) 
 

िेतसे बहु उत्साह मना 
द्ववमल द्वहिा हषाद्वतरेक नवद्वि जीवना ॥ धु्र ॰ ॥ 
द्वनमुल मंगल पावन पुण्यि । जें द्वत्रभवुझन ।  
तद भवन सतीमन । प्रसाि त्यािा जझन कद्वर न काय ॥ १ ॥ 

 
[झसधू मुलाला रे्ऊन येते.] 

 
लसधू : बद्वर्तलं का या लबािालासुद्धा ंहें ऐकून कसं हंसूं येतं आहे तें? बाळ, पुन्हा आपल्याला सोन्यािे 
द्विवस लाभणार बरं! 
 

(राग–पहािी; ताल–कवाली. िाल–ताद्वर द्वव्ेला ॰) 
 

स्वस्थ कसा तंू? ऊठ गड्या । िंझण टाक उड्या ॥ धु्र ॰ ॥ 
नकळे का वषे । धन सुधेिा, ्बड्या? ॥ १ ॥ 
सरले अद्वज सारे । कुद्विन अपुले, बगड्या! ॥ २ ॥ 

 
बाळ, अजून तंू इतका लहान का ं बरं राद्वहलासं? हीं आनंिािी गुढी रे्ऊन बाबाकंिे, भाईकिे, तुला 
िुििुिा धावंत जायला नको का? पुन्हा पुन्हा काय द्वविारतोस मलाि? द्वतकिे द्वविारीनास? ऐकलं का, 
याला एकिा ंआपल्याि तोंिानं सागंायिं बरं! 
 
सुधाकर : बाळ, तुिंी शपथ रे्ऊन सागंतों कीं, या सुधाकरानं आजपासून िारू कायमिी सोिली, अगिीं 
कायमिी सोिली! 
 

[िोर्ेंद्वह मुलािा मुका रे्ऊं लागतात. पििा पितो.] 
 
प्रवेश हतसरा 
 

[स्थळ–बिंगािुन, पात्रें–सुधाकर व नंतर इतर मंिळी.] 
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सुधाकर : काय िमत्काद्वरक मािंी स्स्थद्वत िंाली आहे! लहानपणापासून या बागेिी शोभा माझ्या पु्या 
ओळखीिी; पण आज द्वतच्याकिे नव्यानं पाद्वहल्यासारखं वाटतं. संुिर परंतु द्वनिोष वस्तूकिे पद्वतत मनाला 
ओशाळेपणामुळं उर्ड्या िोळ्यानंीं पाहण्यािा धीर होत नाहीं! अगिीं लहानपणीं एका इंग्रजी गोष्टींत वीस 
वषांच्या अखंि िंोपेंतून जागा िंालेल्या एका मनुष्ट्यािी प्रथम जगाकिे पाहतानंा जी द्ववद्वित्र मनःस्स्थद्वत 
वर्मणली आहे, द्वति ंआज मला अनुभवानं प्रत्यंतर पटत आहे. या बागेकिेि काय, पण एकंिर जगाकिेि 
पाहतानंा माझ्या दृष्टींतला हा द्वभतरा ओशाळेपणा कमी होत नाहीं. िारूसारख्या हलक्या वस्तूच्या नािानं 
ज्या सोज्ज्वल समाजातूंन, प्रद्वतद्वष्ठत पद्वरस्स्थतींतून, बरोबरीच्या माणसातूंन— अगिीं माणसातूंनि— मी 
उठलों, त्या जगातं हें काळं तोंि पुन्हा रे्ऊन जातानंा मला िोरट्यासारखं होतं आहे. या संुिर जगातं 
मािंी जागा मला पुन्हा द्वमळेल का? अजून तोंिाला िारूिी िुगंधी कायम असतानंा माझ्या पूवाश्रमींच्या 
द्वजवलग बधंूंना मािंी तोंिओळख तरी पटेल का? अजून िारूच्या धंुिीनं अंधुक असलेल्या माझ्या दृष्टीला 
मािंी हरवलेली जागा हुिकून काढता ंयेईल का? हजारों शकंानंीं जीव कासावीस होऊन उिार सज्जनाचं्या 
समोरसुद्धा ंआश्रयासाठीं जाण्यािी माझ्या िोरट्या मनाला झहमत होत नाहीं. फार द्विवस परक्या द्वठकाणीं 
राहून परत आलेल्या प्रवाश्याला आपल्या गावंातं झहितानंा झकवा द्वब्ान्यातं फार द्विवस द्वखतपत पिून 
आजारातूंन उठलेल्या रोग्याला आपल्या र्रातंि द्वफरतानंा असाि अपुरा नवपेणा वाटत असतो खरा; पण 
पद्वहल्याला द्वप्रयजनाचं्या िशनुािी उत्कंठा आद्वण िुस्याला पुनजुन्माच्या लाभािा द्वनिोष आनंि, जो पद्ववत्र 
धीर िेतो, तो र्ाणेरड्या व्यसनानें िुबळ्या िंालेल्या पिात्तापाला कोठून द्वमळणार? आज अजून कोणीि 
कसं द्वफरकत नाहीं? (पाहून) अरेरे, हे लोक या वळेीं कशाला इथं आले? िारूच्या खाणाखुणा अजून 
अंगावर आहेत. अशा स्स्थतींत द्वनव्युसनी जगातं जाववत नाहीं म्हणून मद्यपानाच्या स्नेहातंल्याि ज्या 
वजनिार लोकानंीं अिल्या वळेीं मला साहाय्य िेण्यािीं वारंवार विनें द्विलीं, त्यािंी भेट रे्ण्याच्या अपेके्षनं 
मी इथं आलों तों माझ्या गतपातकािंीं हीं मूर्मतमंत द्वपशाि ंमाझ्यापुढें ित्त म्हणून उभीं राद्वहलीं!  
 

[शास्त्री व खुिाबक्ष येतात.] 
 
शास्त्री : शाबास, सुधाकर, िागंलाि गुंगारा द्विलास! तुला हुिकून हुिकून थकलों? अखेर म्हटलं, मध्येंि 
तंद्री लागून कुठं समाद्वधस्थ िंालास कीं काय कोण जाणे! 
 
खुदाबक्ष : सगळ्या बठैका, आखािे पायाखंालीं र्ातले. िुकला फकीर मद्वशिींत सापंिायिा म्हणून सारे 
गुते्तिेखील पालथे र्ातले! 
 
शास्त्री : गुते्ति पालथे र्ातले; त्यातंल्या बाटल्या नव्हेत! 
 
खुदाबक्ष : अरे यार, सा्या गटारािंासुद्धा ंगाळ उपसला; पण तुिंा कुठं पत्ता नाहीं! 
 
शास्त्री : बरं खासंाहेब, आता ंउगीि वेळ र्ालवूं नका. सुधाकर, तद्वळरामािा आजार वाढत िालल्यामुळं 
त्याचं्याभोंवतीं आळीपाळीनं पहा्यासाठीं जागता सप्ता बसवायिा आहे. तेव्हा ं त्यािा कायुक्रम 
ठरद्ववण्यासाठीं आपल्या मंिळािी खास बैठक बसायिी आहे, म्हणून लवकर क्लबातं िल. 
 
सुधाकर : तद्वळरामािा प्राण जात असला तरी आता ंमला क्लबातं यायि ंनाहीं! 
 



 

अनुक्रम 

खुदाबक्ष : असा वैतागलास कशानं? बठैक नुसतींि नाहीं! 
 
सुधाकर : एकिा सादं्वगतलं ना मी येणार नाहीं म्हणून? आजि नाहीं, पण मी कधींि येणार नाहीं! 
 
खुदाबक्ष : वः! तंू नाहींस तर बठैकीला रंग नाहीं! बफावािंून स्व्हस्कीला तशी तुझ्यावािंून मजलशीला मजा 
नाहीं! 
 
सुधाकर : काय, कसं सागंूं तुम्हालंा? मीं िारू द्वपणं सोिलं आहे! 
 
दोरे् : काय? सोिलं आहे? यानंतर?  

 
सुधाकर : हो, यानंतर! 
 
शास्त्री : काय भलतंि बोलतोस हें? िारूच्या धंुिीतसुद्धा ं तंू असं कधीं बरळला नाहींस! मद्यपान सोिून 
करणार काय तंू? अरे वेड्या, एकिा ं एक गोष्ट आपली म्हणून जवळ केल्यावर पुढं अशी बुद्वद्ध? अरे— 

“स्वधमे द्वनधनं श्रेयः परधमो भयावहः!’’ काय खासंाहेब?  
 
खुदाबक्ष : बराबर बोललातं! अरे िोस्त, ‘अपना सो अपना!’ िल, हें विे सोिून िे.  
 

[सुधाकर काहंीि बोलत नाहीं.] 
 
शास्त्री : िला, खासंाहेब, तापलेली काि आपोआप थंि पिंू द्यावी हें उत्तम! द्वनवद्ववण्यासाठीं पाणी र्ातलं 
कीं, ती एकिम तिकायिीि! हा या र्टकेपुरताि पिात्ताप आहे. स्मशानवैराग्यामुळं िोक्यातं र्ातलेली 
राख फार वेळ द्वटकायिी नाहीं. जरा धीरानं घ्या, म्हणजे आपोआपि गािं रस्त्याला लागेल. सुधाकरा, 
आम्ही तर जातोंि; पण तंू आपण होऊन क्लबातं आला नाहींस तर यज्ञोपवीत काढून ठेवीन, हें ब्रह्मवाक्य 
लक्षातं ठेव! 
 

[शास्त्री व खुिाबक्ष जातात.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) िारूच्या गटारातं या पामर कीटकाचं्या बरोबर आजपयंत मी वाहात आलों ना? पण 
यानंा िोष िेण्यातं काय अथु आहे? जळलेला उल्का मातींत द्वमसळून िगिाधोंड्याचं्या पकं्तींत बसतो यािा 
िोष त्याच्या स्वतःच्याि अधःपाताकिे आहे. जाऊं िेत! याचं्याबद्दल द्वविार करण्याइतकी सुद्धा ं– तसंद्वह 
नाहीं – या िोर्ािंीं सारीं द्ववशषेण ंमािंीं मलाि लावनू रे्तलीं पाद्वहजेत—मािंी अशी िशा व्हायला—अरेरे! 
द्वकती भयंकर िशा! द्वतिी कल्पनासुद्धा ंकरवत नाहीं. बुद्वद्धमते्तच्या तीव्र अद्वभमानामुळं बहुताशंीं बरोबरीच्या 
माणसाचं्यासुद्धा ंहातातं हात द्वमळद्ववण्यािी ज्यानं कधीं किर केली नाहीं, तो मी आज िारूच्या समुद्रातूंन 
बाहेर द्वनर्ण्याकरता ं त्याि समुद्राच्या काठंावर बसलेल्या नालायक माणसाचं्या पायािंा आधार 
द्वमळद्ववण्यासाठीं आशनंे धिपितों आहें. (एक गृहस्थ येतो.) सुधाकरा, या क्षदु्र मनुष्ट्याला प्रसन्न करून 
रे्ण्यासाठीं आशाळभतू दृष्टीनं तोंिावर गद्वरबीि ंकंगाल हंसंू आणून कृद्वत्रमपणानं पिर पसरायला तयार हो! 
(त्याला नमस्कार करतो; तो गृहस्थ नमस्कार न रे्ता ं द्वनरू्न जातो—स्वगत) अरेरे! द्वनिुय िुिैवा, 
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सुधाकराच्या स्वाद्वभमानाला ठार मारण्यासाठीं या बेपवाईच्या हत्याराखेरीज एखािा सौम्य उपाय तुझ्या 
संग्रहीं नव्हता का? आरंभीं या शवेटच्या शस्त्रािी योजना कशाला केलीस?  
 

[िुसरा गृहस्थ येतो.] 
 
दुसरा गृिस्थ : (सुधाकराला पाहून स्वगत) काय पीिा आहे पाहा! हें अवलक्षण कशाला पुढं उभ ंराद्वहलं? 
या द्वभकारड्या िारूबाजाबरोबर उर्िपणें बोलतानंा जर कुणीं पाद्वहलं तर िारिौर्ातं अंगावर झशतोिे 
उिायिे! आता ंही पीिा टाळायिी कशी? माजंर आिव ंआलं तर तीस पावलं मागं द्वफरावं, द्ववधवा आिवी 
आली तर स्वस्थ बसावं, पोर आिव ंआलं तर कापून काढाव,ं पण असं आपलंि पाप आिव ंआलं तर कशी 
मार्ार घ्यावी यािा कुठल्याद्वह शास्त्रातं खुलासा केलेला नाहीं. िार शबि बोलून वाटेंतला धोंिा िूर केला 
पाद्वहजे. (सुधाकर त्याला नमस्कार करतो. त्याला नमस्कार करून व कोरिे हसून) कोण सुधाकर? अरे 
वः! आनंि आहे!  
 

[र्ाईनें जाऊं लागतो.] 
 
सुधाकर : रावसाहेब, आपल्याशीं जरा िोन शबि — 
 
दुसरा गृिस्थ : सध्या ंमी जरा गिबिींत आहें—हे िािासाहेब गेले — 
 

[जातो.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) याच्या पाजी संभाद्ववतपणापेक्षा ंपद्वहल्यानं केलेला उर्ि अपमान पुरवला. उाया जगानं 
प्रामाद्वणक हंसण्यानं मािंा द्वतरस्कार केला असता तरीसुद्धा ंयाच्या हरामखोर हसण्यानं माझ्या हृियाला 
जसा र्ाव बसला तसा बसला नसता. (पाहून) हा द्वतसरा प्रसंग आहे. काहंीं हरकत नाहीं. एकीमागून एक 
अपमानाच्या या सवु पाय्या िढून जाण्यािा मीं मनाशीं पुरता द्वनधार केला आहे. 
 

[द्वतसरा गृहस्थ येतो. एकामेकानंा नमस्कार करतात.] 
 
हतसरा गृिस्थ : कोण तुम्ही? काय नावं तुमि?ं कुठं तरी पाद्वहल्यासारखं वाटतं — 
 
सुधाकर : िािासाहेब, मािंं नावं सुधाकर. 
 
हतसरा गृिस्थ : सुधाकर! –नावंसुद्धा ंऐकल्यासारखं वाटतं. काय म्हणालातं? सुधाकर नाहीं का?  
 
सुधाकर : िािासाहेब, इतकं द्वविारातं पिण्यासारखं यातं काहंींि नाहीं. आपल्या माझ्या अनेक वळेा ंगाठंी 
पिल्या आहेत. आयुमद्विरामंिळाच्या बैठकींत आपण बधुंभावानं संकटकाळीं मला साहाय्य करण्यािीं 
द्वकत्येकिा ंविनं द्विलीं आहेत. िािासाहेब, आज मी खरोखरी संकटातं आहें आद्वण म्हणूनि त्या विनािंी 
आठवण िेण्यासाठीं — 
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हतसरा गृिस्थ : बेशरम मनुष्ट्या, भलत्या गोष्टींिी भलत्या द्वठकाणीं आठवण करून द्यायिी तुला लाज वाटत 
नाहीं? मूखा, पद्वहल्यानं मी तुला न ओळखल्यासारखं केलं होतं तेवढ्यावरूनि तंू सावध व्हायला पाद्वहजे 
होतंस! िारूच्या बठैकींत द्विलेलीं विनं, केलेल्या ओळखी, हीं सारी िारूच्या फुटलेल्या पेल्याप्रमाणं, 
खान्यातंल्या खरकट्याप्रमाणं, द्वतथल्या द्वतथं टाकून द्यायच्या असतात. काळोखातंली िारूबाज िोस्ती 
अशी उजेिातं उजळमार्थयानं वावरंू लागली तर तुझ्याप्रमाणिं मािंीद्वह बेअब्र ू भरिवाठ्यावर नािायला 
लागेल. िारूबाजीसारख्या हलक्या प्रकारातं आमच्या बरोबरीच्या लोकािंी मित द्वमळत नाहीं, 
एवढ्यासाठींि आम्हा ं थोरामोठ्यानंा तेवढ्यापुरतंि तुझ्यासारख्या हलकटातं द्वमसळाव ं लागतं! पण तें 
अगिीं तेवढ्यापुरतं असतं. पायखान्यातंला पायपोस कोणी द्विवाणखान्यातं मािूंन ठेवीत नाहीं. 
थोरामोठ्याचं्या मतै्रीच्या आशनंे तुझ्यासारखे कंगाल िारूबाज मुद्दाम या व्यसनाशीं सलगी करतात, हें 
आम्हालंा पद्वहल्यापासून ठाऊक असतं. िल जा. माझ्यासारखा आणखी कोणाला अशा संकटातं पािंू 
नकोस. 
 

[जातो.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) िुिैवा, सुधाकराच्या द्वनलुज्जपणातं अजून थोिी धुगधुगी आहे. (िवथा गृहस्थ येतो—
नमस्कार होतात.) रावसाहेब, मला आपल्याशीं िोन शबि बोलायिे आहेत. मािंं नावं सुधाकर! मािंा 
िेहरा आपल्याला कुठं तरी पाद्वहल्यासारखा वाटत असेल, पण खरोखरी पाहता ं तो आपल्या पूणु 
पद्वरियािा आहे. 
 
चौथा गृिस्थ : सुधाकर, असं तीव्रपणानं बोलायिं काय कारण आहे? तुम्ही आम्हालंा पाठच्या भावासारखे 
आद्वण आम्हालंा हें बोलणं?  
 
सुधाकर : उतावळेपणानं आपल्या उिार मनािा उपमिु केला यािी क्षमा करा. पण मला आता ंद्वमळालेल्या 
अनुभवाच्या औषधािा किवटपणा अजून माझ्या तोंिात र्ोळत आहे. प्रसंगातं सापंिलेल्या आपल्या 
द्वजवलग द्वमत्राि ंनावं आठवत नसलं म्हणजे आपल्या सोईसाठीं त्याला नावंं ठेवायला सुरुवात करावी, हा 
जगातंला राजमाग ुआहे. ओळखीिा िेहरा पटत नसला, म्हणजे इतका द्विद्वकत्सकपणा िाखवावा लागतो, 
कीं हंुिीवरिी सही पटवनू रे्तानंा पेढीवरच्या कारकुनानंसुद्धा ंतो द्वकत्त्यािाखल पुढं ठेवावा. पण जाऊं द्या. 
तुमच्यासारख्या सत्पुरुषाला हें ऐकद्ववण ं असायपणाि ं आहे. रावसाहेब, मी आज द्ववलक्षण पद्वरस्स्थतींत 
आहें. मला एखािी नोकरी पाद्वहजे! अद्वतशय काकुळतीनं आपणाजंवळ एवढी भीक—रावसाहेब, अगिीं 
पिर पसरून भीक मागतों कीं, कुठं तरी एखािी नोकरी मला लावनू द्या; म्हणजे तीन जीवािंा — 
 

[कंठ िाटून येतो.] 
 
चौथा गृिस्थ : तुम्हालंा नोकरी–सुधाकर–तुम्हालंा आम्हीं नोकरी काय पाहून द्यायिी? तुमिी द्ववित्ता, 
तुमिी हुशारी, तुमिी लायकी— 
 
सुधाकर : माझ्या लायकीबद्दल कशाला या थोर कल्पना? मािंी लायकी एखाद्या जनावरापेक्षादं्वह हलक्या 
िजािी आहे! पटे्टवाल्यािी, हमालािी, कुठली तरी नोकरी–रावसाहेब, तीन पोटािंा प्रश्न आहे म्हणून 
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पिंाईत! नाहीं तर एका पोटासाठी गाढवाच्या रोजमु्यावर कंुभारािा उद्वकरिा वाहण्यािीसुद्धा ंआता ंमािंी 
तयारी आहे! 
 
चौथा गृिस्थ : तुम्ही आम्हालंा पाठच्या भावासारखे–आम्ही तुमच्यासाठीं काय नाहीं करणार? आहे एक 
नोकरी–िरमहा पधंरापयंतिी — 
 
सुधाकर : फार िंाले पंधरा–रावसाहेब— 
 
चौथा गृिस्थ : पण ती आहे कंत्राटिाराकिे स्टोर संभाळण्यािी. खोरीं, फाविीं, होय नव्हे–म्हणजे आज 
पािंपन्नासािंा जंगम माल तुमच्या हातीं खेळायिा आद्वण–राग मानंू नका. सुधाकर, तुम्ही आमच्या पाठच्या 
भावासारखे! तुमच्याजवळ खोटी भाषा नाहीं व्हायिी—त्या जागीं अगिी लायक, सिोटीिा माणूस 
पाद्वहजे—हो, एखािा ्ंिीफंिी असला आद्वण त्यानं द्वनशापाण्यासाठीं िोन िाग नेले कलालाकिे—द्वनिान 
त्याला जामीन तरी हवाि! 
 
सुधाकर : मग माझ्यासाठीं आपण जाद्वमनकी पत्करायला— 
 
चौथा गृिस्थ : आता ंकाय सागंावं? सुधाकर, तुम्ही आमच्या पाठच्या भावासारखे! तुमच्याजवळ आपलं 
स्पष्ट बोलायि—ंहें बर्ा, तुम्ही बोलूनिालून व्यसनी, तुमिी जाद्वमनकी म्हणजे धोतरातं द्वनखारा बाधूंनि 
झहिायि—ंहो तुम्हीि सागंा—व्यसनी माणसािंा भरंवसा काय घ्या? म्हणून मािंं आपलं तुम्हालंा हात 
जोिून सागंणं आहे कीं, मला या संकटातं–आमच्या पाठच्या भावासारखे तुम्ही–तुम्हालंा नाहीं म्हणायिं 
द्वजवावर येतं अगिीं—पण तुम्हीि िुस्या कोणाला तरी—हो, तेंद्वह खरंि; िुसरं कोण द्वमळणार? हो, 
जाणूनबुजून काटं्यावर पाय द्यायिा–मोठं कठींण कमु आहे! जग म्हणजे एवढ्यासाठीं! तुम्ही आमच्या 
पाठच्या भावासारखे! तेव्हा ंतुम्हालंा उपिेश करायिा आम्हालंा अद्वधकारि आहे — तात्पयु काय, कीं िारू 
द्वपण ंिागंलं नाहीं. िारू म्हटली कीं, माणसािी पत गेली, नािक्की िंाली! िरवाज्यातं कुणी उभ ंकरायिं 
नाहीं, ख्या कळवळ्याि ंकुणी भेटायि ंनाहीं — सगळे िािा बाबा म्हणून लाबंनू बोलतील — पाठिा भाऊ 
ओळख द्यायिाि —  तुम्ही आमच्या पाठच्या भावासारखे म्हणून सागंायि ं तुम्हालंा —  सुधाकर, तुम्ही 
िारू सोिा! बर, येऊं आता?ं वळे िंाला! 
 

[जातो.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) बस्स! िुिैवािे िशावतार पाहण्यािी आता ं माझ्यातं ताकि नाहीं! रात्रीं प्यालेल्या 
िारूिी र्ाण अजून ज्याच्या तोंिाभोंवतीं र्ोंटाळत आहे, त्यानं मला िारू सोिण्यािा उपिेश करावा? 
जोड्याजवळ उभ ं राहण्यािी ज्यािी लायकी नाहीं त्यानं जोड्यानं मािंं मोल करावं? द्वजथं कविी 
झकमतीच्या कंगालानंीं मािंी पैजारानंीं पायमिी केली, द्वतथं सिगुणी मनुष्ट्यािी सहानुभदू्वत मला कशी 
द्वमळणार? िारूबाज िोस्तानंीं लाथािलेलं हें थोबाि आता ं कुणाला असं िाखवूं? मािंं उपाशी बाळ, 
काबािकष्ट उपसणारी झसधू—याचं्यापुढं कोणत्या नात्यानं जाऊन उभा राहंू? बेवकूब बाप—नालायक 
नवरा —  मातीमोलािा मनुष्ट्य–िीििमिीिा िारूबाज–िेवा, िेवा, कशाला या सुधाकराला जन्माला 
र्ातलंस, आद्वण जन्माला र्ालून अजून द्वजवतं ठेवलंस? मी काय करंू? कुठं जाऊं? –या जगातूंन बाहेर 
कसा जाऊ? कोणत्या रूपानं मृत्यचू्या गळ्यातं मगरद्वमठी मारंू? पण सुदृढ मनालासुद्धा आत्महत्येसाठीं 



 

अनुक्रम 

मृत्यचू्या उग्र रूपाकिे पाहतानंा भीद्वत वाटते. मग िारूबाज िुबळ्या मनाला एवढं धैयु कुठून येणार? 
िारूबाजाच्या ओळखीि मृत्यिू ंएकि रूप म्हणजे िारू! तिफिणा्या जीवाच्या जािंण्या बिं करण्यािा 
िारूखेरीज आता ं माग ु नाहीं! मुलासकट माणुसकीला, झसधूसकट संसाराला, सिगुणासंकट सुखाला, 
जगासकट जगिीश्वराला, सुधाकरािा हा द्वनवाणीच्या द्वनराशेंतला शवेटिा प्रणाम! आता ं यापुढं एक 
िारू— प्राण जाईपयंत िारू — शवेटपयंत िारू! 
 

[जातो. पििा पितो.] 
 
प्रवेश चवथा 
 

[स्थळ – तद्वळरामािें र्र, पात्रें – शास्त्रीबुवा, तद्वळराम आजारी व त्यािे द्वमत्र वगैरे.] 
 
खुदाबक्ष : काय शास्त्रीबुवा, द्वमळाला का एखािा िॉक्टर-वैद्य?  
 
शास्त्री : द्वमळालाि म्हणायिा. पण फार श्रम पिले शोधायिे! आधीं तद्वळराम िॉक्टरि ंझकवा वैद्याि ंनावंि 
काढंू िेत नव्हता मुळीं; शवेटीं सवांनीं आग्रह केला, तेव्हा ं िारू द्वपणारा िॉक्टर झकवा वैद्य द्वमळाला तर 
आणा, म्हणून कबूल िंाला! पुढं िारू द्वपणारा िॉक्टर झकवा वैद्य हुिकण्यासाठीं आम्ही द्वनर्ालों. सारा गावं 
िॉक्टरानंीं आद्वण वैद्यानंी भरलेला, पण असा एखािा िॉक्टर वैद्य औषधापुरतासुद्धा ंद्वमळायिी पंिाईत! 
 
खुदाबक्ष : मग िंालं काय शवेटीं?  
 
शास्त्री : िारू द्वपणारा िॉक्टर शोधून काढण्यासाठी आपला सोन्याबापू अजून द्वफरतो आहे. गावंातं मला 
िारू द्वपणारा वैद्य काहंीं आढळला नाहीं; शवेटी एक इसम द्वमळाला. 
 
खुदाबक्ष : वैद्य आहे ना पण तो?  
 
शास्त्री : वैद्य नाहीं! एका वैद्याच्या र्रीं औषधं खलायला नोकर होता हा पद्वहल्यानं! पुढं त्यानंि स्वतःिा 
कारखाना काढला आहे आता!ं म्हटलं िला, अगिीं नाहीं त्यापेक्षा ंठीक आहे िंालं! आता ंएव्हानंाि त्यानं 
यायि ंकबलू आहे – (सोन्याबापू व िॉक्टर येतात.) काय सोन्याबापू, िारू द्वपणारे िॉक्टर द्वमळाले वाटतं 
हे?  
 
सोन्याबापू : नाहीं.िॉक्टर नाहींत हे, नुसते िारू द्वपणारेि आहेत. पण िॉक्टरीिी थोिी माद्वहती आहे यानंा. 
मीं आणलंि यानंा आग्रहानं! तुमिे ते वैद्य काहंीं आपल्याला पसंत नाहींत! 
 
शास्त्री : काय असेल तें असो! आपला आयुवेिावर अंमळ द्ववश्वास द्ववशषे आहे. वैद्याला कळत नाहीं –अन् 
िॉक्टराला कळतं — िॉक्टरसाहेब, क्षमा करा. हें मािंं आपलं सरास बोलणं आहे – असं का तुम्हालंा 
वाटतं?  
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सोन्याबापू : तसं नाहीं केवळ; पण या वैद्याचं्या जाद्वहरातींवरून मोठा वीट आला आहे! जो भेटतो त्याि ंएक 
बोलण!ं शास्त्रोक्त द्विद्वकत्सा, शास्त्रोक्त औषधं, अिूक गुणकारी औषधं, रामबाण औषधं, हटकून गुण, तीन 
द्विवसातं गुण, गुण न आल्यास िुप्पट पैसे परत; अनुपानखिा सोबत, टपालखिु द्वनराळा — 
 
डॉक्टर : द्वशवाय, सरतेशवेटीं आगगािीच्या िबयातंल्यासारखी धोक्यािी सूिना! 
 
सोन्याबापू : त्यामुळं खरा वैद्य आणखी खोटा वैद्य ओळखणं एखाद्या रोगािी परीक्षा करण्याइतकंि अवर्ि 
होऊन बसलं आहे! वैद्याद्ववषयीं आमिा अनािर नाहीं; आम्हालंा एखािा का ंहोईना, पण खरा वैद्य पाद्वहजे 
— 
 

[वैद्य प्रवशे करतो.] 
 
वैद्य : आपली मनीषा पूण ुिंालीि म्हणून समजा. आपणालंा एखािा खरा वैद्य पाद्वहजे ना? मग हा पाहा तो 
आपल्यापुढं उभा आहे. आमिीं औषधं अगिीं शास्त्रोक्त असून रामबाण असतात; हटकून गुण, तीन द्विवसातं 
गुण, गुण न आल्यास िुप्पट पैसे परत; अनुपानखिा सोबत, टपालखिु द्वनराळा — द्ववशषे सूिना — 
 
सोन्याबापू : म्हणजे आपली धोक्यािी सूिना! हें घ्या िॉक्टरसाहेब, ऐका आता!ं  
 

[िॉक्टर मोठ्यानें हसतो.] 
 
वैद्य : काय हो, काय िंालं असं एकिम हंसायला?  
 
डॉक्टर : (हसत) मूखु आहातं िंालं! 
 
वैद्य : अल्पपद्वरियानं िुस्याला एकिम मूखु म्हणणारा स्वतःि मूखु असतो! 
 
डॉक्टर : पण अल्पपद्वरियातंि आपला सारा मूखुपणा स्पष्टपणानं िाखद्ववणारा त्यापेक्षादं्वह मूखु असतो! 
 
शास्त्री : तें राहंू द्या तूतु! तद्वळरामाला उठवायला काहंीं हरकत नाहीं ना? तद्वळराम, अरे तद्वळराम, ऊठ 
बाबा! हे वैद्य आणखी िॉक्टर आले आहेत. 
 

[तद्वळराम उठून बसतो.] 
 
डॉक्टर : काय हो सोन्याबापू, हे वैद्यबुवा इथं औषध िेण्यासाठींि आले आहेत का?  
 
वैद्य : अहो, हा प्रश्न द्वविारण्यािा अद्वधकार मािंा आहे. (शास्त्रीबुवास) काय हो शास्त्रीबुवा, मी असतानंा 
आणखी यानंा आणण्यािी काय जरुरी होती?  
 



 

अनुक्रम 

मन्याबापू : हें पाहा वैद्यराज, तुम्हा ंिोर्ािें पथं अगिीं द्वनरद्वनराळे आहेत. म्हणून आम्हीं मुद्दाम िोर्ानंाद्वह 
आणलं आहे! हो, ‘अद्वधकस्य अद्वधकं फलं’! 
 
वैद्य : भलतंि काहंीं तरी! नव्या मुलीला एका नव्याच्या द्वठकाणीं िोन नवरे, झकवा एखाद्याला एका 
बापाच्याऐवजीं िोन बाप — 
 
मन्याबापू : वैद्यराज, असे एकेरीवर येऊं नका. आता ंआलािं आहातं, तेव्हा ंिोरे्द्वह सलोख्यानं तद्वळरामाला 
औषध द्या म्हणजे िंालं! 
 
तहळराम : शास्त्रीबुवा, एकट्या वैद्यानं झकवा िॉक्टरानं मी मरण्यासारखा नव्हतों, म्हणून का तुम्हीं या 
िोर्ानंाद्वह आणलंत?  
 
डॉक्टर : आपला असा समज या राजश्रींच्या औषधामुंळंि िंालेला आहे! खरोखरीि याचं्या औषधातं काहंीं 
जीव नसतो! 
 
तहळराम : औषधातं जीव नसेना का! रोग्यािा जीव रे्ण्यािी शस्क्त असली म्हणजे िंालं! 
 
वैद्य : नाहीं. आमिीं औषधं तशीं नाहींत! हें पाहा िोळ्यािं ंऔषध. एकाला द्विसत नव्हतं त्याला हें द्विलं; 
आता ंत्याला अंधारातंसुद्धा ंद्विसतं! 
 
डॉक्टर : याचं्या तोंिाला कुलूप र्ालील अशी त्या औषधावरिी किी आहे आमच्याजवळ! आमिं िोळ्यािंं 
औषध एका जन्माधंाला द्विलं; त्याला अंधारातं तर द्विसतंि, पण िोळे द्वमटून रे्तले तरीसुद्धा ंद्विसतं! 
 
तहळराम : (स्वगत) मला एकंिर सोळासतरा रोग आहेत. त्यापंैकीं जलोिर हा मािंा जीव रे्ईल असं मला 
वाटत होतं; पण याचं्या या िढाओढीवरून या िोर्ापंैकींि कोणीतरी पैल झजकणारसं वाटतं! 
 
वैद्य : मग काय, काढंू मी आपलीं औषधं?  
 
डॉक्टर : अहो राहंू द्या आपलं शहाणपण आपल्याजवळि! मी िेणार आहें यानंा औषधं! 
 
तहळराम : आहो वैद्यराज, िॉक्टरसाहेब, असें आपापसातं भािूंन तुम्ही जर एकमेकािंा जीव रे्ऊं 
लागलातं, तर मग मािंा जीव कोण रे्ईल? असे भािंूं नका, मी आपल्या मरणाि ं अधे अधे श्रेय तुम्हा ं
िोर्ानंाद्वह वाटूंन द्यायला तयार आहें? हं, काढा वैद्यराज, तुमिीं औषधं. 
 
वैद्य : या पाहा मात्रा. याि पाहून तुमिा वैद्याबंद्दलिा सारा द्ववकल्प िूर होईल. 
 
जनूभाऊ : अबब! काय या मात्रा! एकाद्या नवद्वशक्या कवीच्या पिातूंनसुद्धा ंमात्रािंा इतका सुकाळ नसेल! 
 
वैद्य : हीं पाहा िूणे, हीं सत्त्व,ं हीं भस्मं! हें सुवणभुस्म, हें मौस्क्तकभस्म, हें लोहभस्म — 



 

अनुक्रम 

तहळराम : प्राण रे्ण्याच्या शास्त्रातंसुद्धा ंकाय िगिग आहे ही! रोगाला द्वनःसत्त्व करण्यासाठीं आधीं इतक्या 
पिाथांिीं सत्त्व ंकाढायिी तयारी! एका िेहाि ंभस्म करण्यासाठीं इतकीं भस्म करण्यािी तालीम! 
 
जनूभाऊ : एकूण वैद्याच्या हातीं सापंिलेला रोगी द्वजवंत सुटणं कठीणि! हो, प्रत्यक्ष लोखंिािदं्वह भस्म 
करण्यािी ज्यािी तयारी, त्याच्यापुढं रोगी शरीरािी काय कथा?  
 
वैद्य : हं, या औषधािंी अशी थट्टा करण ंपाप आहे. प्राणापेक्षादं्वह अमूल्य आहेत हीं औषधं! 
 
जनूभाऊ : तरीि, रोग्यािा प्राण रे्ऊन द्वशवाय पैसेद्वह रे्ता ंऔषधाबंद्दल! 
 
वैद्य : उगीि शबिच््ल नका करंू असा. अशीं तशीं औषधं नाहींत हीं! खुशाल िोळे द्वमटून हीं औषधं 
घ्यावींत! 
 
तहळराम : आद्वण औषध रे्ऊन पुन्हा िोळे द्वमटावते! 
 
जनूभाऊ : ते मात्र कायमिे! खरंि, राजासाठीं तयार केलेलीं पक्कान्नं स्वयंपाक्याला अगोिर खावीं 
लागतात, त्याप्रमाणे रोग्याबरोबर वैद्यानंंद्वह औषध रे्ण्यािी वद्वहवाट असायला हवी होती! मग मात्र हा 
र्ातुक मालमसाला तयार करतानंा वैद्यानंीं जरा द्वविार केला असता! 
 
तहळराम : खरंि, काय ही औषधािंी गिी! काय हो िॉक्टर, वैद्यावंर नाहीं का औषध?  
 
वैद्य : असं म्हणू नये. वैद्याबद्दल असा अद्ववश्वास िाखवू ंनये. वैद्य हाि रोग्यािा खरा द्वजवलग द्वमत्र असतो. 
 
तहळराम : रास्त आहे! एरवीं रोग्याच्या द्वजवाशीं इतकी लगट कोण करणार! 
 
डॉक्टर : अहो सोन्याबापू, उगीि काय पोरखेळ मािंला आहे हा! वैद्याच्या औषधानं कुठं रोग बरे व्हायिे 
आहेत का? बापानं औषध घ्याव ंतेव्हा ंमुलाच्या द्वपढीला गुण यायिा! 
 
वैद्य : अस्तु. तरी पुष्ट्कळ आहे. वैद्याच्या औषधानं मुलगा द्वजवतं तरी राहतो; िॉक्टरच्या बाबतींत मात्र बाप 
औषधानं मरायिा आद्वण मुलगा द्वबलाच्या हबक्यानं मरायिा! 
 
डॉक्टर : कुिेष्टेनं सवुत्र प्रद्वतष्ठा वाढतेि असं नाहीं, बरं का! िेशी औषधािंा गुण सावकाशीनं येतो, हें तुमिे 
लोकि कबूल करतील. तेंि द्ववलायती औषधािंं पाहा. औषध रे्ण्यापूवींच्या आद्वण औषध रे्तल्यानंतरच्या 
रोग्याच्या स्स्थतींत तीन द्विवसातं जमीन-अस्मानाि ंअंतर! 
 
वैद्य : सत्य आहे. म्हणजे जो रेागी जद्वमनीवर असायिा तो तीन द्विवसातं अस्मानातं जायिा! 
 
डॉक्टर : िॉक्टरी द्ववदे्यिा अपमान होतो आहे हा! 
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वैद्य : आद्वण आयुवेिािी आपण हेटाळणी केलीत तेव्हां? मी आयुवेिािा एक आधारस्तंभ आहें! 
 
डॉक्टर : तंू आयुवेिािा आधारस्तंभ? अरे, औषधी कारखान्यातं रोजावर खल िालवायला मजूर म्हणून तंू 
होतास, एवढाि आयुवेिाच्या नावाला तुिंा द्ववटाळ! तंू एकािा वैद्य का आहेस?  
 
वैद्य : हात िाखवनू अवलक्षण करून रे्तलंस खरं! मग तंू तरी िॉक्टर आहेस वाटतं! खलतानंा िेशी औषधं 
माझ्या हाताला तरी लागलीं होतीं. आद्वण तंू िॉक्टर तर नाहींसि; पण नुसता कंपाउंिरसुद्धा ंनाहींस. एका 
िॉक्टरच्या िवाखान्यातं थकलेलीं द्वबलं वसूल करण्याि ं तुिंं मूळि ं काम! इतक्या हलक्या वद्वशल्यानं 
िॉक्टरी द्ववदे्यशीं नातं जोिून आयुवेिािा अपमान करीत आहेस! 
 
मन्याबापू : अहो गृहस्थहो, तुमच्या बोलािालींत आयुवेि, वैद्य, िॉक्टरी द्ववद्या, िॉक्टर, असलीं मोठालीं 
नावं ंकशाला हवींत? तुम्हीं एकमेकाचं्या नालस्त्या केल्यानं त्या मोठाल्या नावंानंा काहंीं धक्का पोंित नाहीं. 
तुम्हा ंनामधारकािंा त्या पद्ववत्र नावंाशंी काय संबंध आहे? वा्यानं नकाशा फिफिला म्हणून काहंीं िेशातं 
धरणीकंप होत नाहीं! आता ंआलािं आहातं, तेव्हा ंएकोप्यानं नीट तद्वळरामािी प्रकृद्वत पाहा, आद्वण सुखाच्या 
पावलीं आपापल्या र्रीं परत जा. हं, तद्वळराम, हो पुढं. वैद्यराज, िॉक्टर, आता ं वािंग नको उगीि! 
िॉक्टर, तुम्हीं यािी उजवी बाजू तपासा आद्वण वैद्यबुवा, तुम्ही यािी िावी बाजू संभाळा. 
 

[िोरे् तद्वळरामाला तपासूं लागतात.] 
 
वैद्य : काय करावं, शास्त्रातं उजव्या हातािी नािी पाहावी असं आहे. इथं आमच्या नाड्या आंखिल्या! 
याच्या िाव्या बाजूलाद्वह नािीपुरताि एक ्ोटासा उजवा हात असता तर काय बहार िंाली असती! 
 
डॉक्टर : नािी िंाली. आता ंजीभ काढा पाहंू! 
 
वैद्य : हं शास्त्रीबुवा; यानंा आवरा! जीभ कोणािी? यािंी का आमिी? जीभ कोणालाि बर्ता ंयायिी नाहीं. 
रोग्याला िोन तोंि असतीं तर गोष्ट द्वनराळी! तूतास जीभ लढ्यातं पिली आहे! नुसता हात पाहण्यावरि 
भागवलं पाद्वहजे! 
 
तहळराम : (स्वगत) काय करंू! िागंला असतों तर एकेकाला असा हात िाखद्ववला असता कीं, एका 
तोंिािीं िोन तोंि िंालीं असतीं! 
 
डॉक्टर : नािी फार मंि िालते! 
 
वैद्य : नािी फार जलि िालते! 
 
डॉक्टर : थंिीनं हातपाय गार पिले आहेत. 
 
वैद्य : तापानं अंगाला हात लाववत नाहीं! 
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डॉक्टर : िंोप लागत नाहीं! 
 
वैद्य : सुस्ती उित नाहीं! 
 
डॉक्टर : रक्तसंिय कमी िंाला आहे! 
 
वैद्य : रक्तसंिय फाजील िंाला आहे! 
 
डॉक्टर : पौद्वष्टक पिाथांनीं रक्तािा पुरवठा केला पाद्वहजे?  
 
वैद्य : फासण्या टाकून रक्तस्त्राव करद्ववला पाद्वहजे! 
 
डॉक्टर : नाहीं तर क्षयावर जाईल! 
 
वैद्य : नाहीं तर मेिवृद्वद्ध होईल! 
 
तहळराम : काय हो, ही परीक्षा आहे का थट्टा आहे? िोर्ाचं्या सागंण्यातं जमीनअस्मानाि ंअंतर! शास्त्रीबुवा, 
यापैंकी एकट्यानं मी मरण्याजोगा नव्हतों म्हणून या िोर्ानंाद्वह आणलंत वाटतं?  
 
डॉक्टर : असं कसं म्हणता? शरीरातं िावउंजव ंहें असायििं! अधुद्वशशीच्या वळेीं नाहीं का अधिु िोकं 
िुखत? एकीकिे एक िोळा येतो तर एक िोळा जातो! 
 
वैद्य : द्वशवाय, याचं्याआमच्या पद्धतींिा द्ववरोध लक्षातं रे्तला पाद्वहजे. याचं्याआमच्या शास्त्रातं कुठं जमत 
असेल तर एकामेकाशंीं न जमण्यातं! त्या मानानं हा फरक असायिाि! 
 
तहळराम : हं, मग ठीक आहे. आता ंमाझ्या शरीरािी वाटेल तशी िुिुशा करा. एक बाजू क्षयानं रोिावली 
असून िुसरी मेिानं फुगून द्वितसे, असं सादं्वगतलंत तर पद्वहलवान बाजूच्या वतीनं कािीपद्वहलवानं बाजूला 
मीं हसून िाखद्ववतों! इतकंि नाहीं तर एका बाजूनं मेलों असलों तर द्वजत्या बाजूनं मेल्या बाजूला खािंा 
द्यायलासुद्धा ंमािंी तयारी आहे! िालंू द्या परीक्षा पुढं! 
 
डॉक्टर : तत्राप रोग प्रयत्नसाध्य आहे. 
 
वैद्य : रोग अगिीं असाध्य आहे! 
 
डॉक्टर : पर्थयपाणी केलं तर रोगी खिखिीत बरा होईल. 
 
वैद्य : धन्वतंरी जरी कोळून पाजला तरी रोगी जगायिा नाहीं! 
 
डॉक्टर : जीव गेला तरी रोगी मरायिा नाहीं! 
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वैद्य : तीन द्विवसातं रोग्यािा मुििा पािून िाखद्ववतों! 
 
शास्त्री : अहो, ही तुमिी पैजहोि नको आहे. औंषध काय द्यायि ंतें द्या. 
 
डॉक्टर : (स्वगत) आता ं या िोराला िागंलाि फसद्ववतों. [उर्ि] ठीक आहे, माझ्याबरोबर मनुष्ट्य द्या 
म्हणजे औषध पाठद्ववतो. तें द्विवसातूंन तीन वेळा ंिारंूतून द्यायि!ं िारूिा सारखा मारा ठेवावा लागेल! 
 
वैद्य : हें आमि ंऔषधं. हें तीन द्विवसातूंन एकिा ं घ्यायिं, पर्थय िारू न द्वपण्यािं! िारूच्या थेंबािा स्पश ु
यानंा होता ंकामा नये! 
 
तहळराम : िारूिा स्पश ुनको? असं काय? शास्त्रीबुवा, उठवा या िोर्ानंाद्वह! िारूिा स्पश ुनको काय? हं 
िला, उठा! िॉक्टर, तुमि ंकाय औषध आहे तें पाठवा आद्वण बाकीिा सारा िवाखाना त्या वैद्याला पाजा 
आद्वण वैद्यबुवा, तुम्ही आपला सारा आयुवेि या िॉक्टरच्या र्शातं कोंबा! िला द्वनर्ा! (ते िोरे् जातात.) 
काय नद्वशबािा खेळ आहे, पाहा! औषधासाठीं िारू प्यायला सुरुवात केली तों िारूसाठीं औषध द्वपण्यावर 
मजल येऊन ठेपली! खुिाबक्ष, काढा काहंीं द्वशिक असेल तर! बस्स िंाला हा पोरखेळ!  
 

[ते िारू आणतात; सवुजण द्वपऊ लागतात.] 
 

[सुधाकर येतो.] 
 
सुधाकर : थाबंा, सगळी संपवू ंनका. असेल नसेल तेवढी िारू आता ंमला पाद्वहजे आहे. 
 

[एक खुिी, टेबल, िोन तीन द्वशसे वगैरे रे्ऊन पुढें येतो व पेला भरतो.] 
 
शास्त्री : का,ं खुिाबक्ष? आमि ंम्हणण ंखरं िंालं कीं नाहीं? सुधाकर, तुझ्या स्वभावािी परीक्षा बरोबर िंाली 
होती ना? तुिंी प्रद्वतज्ञा फुकट गेली. 
 
सुधाकर : (पेला भरीत) माझ्या जोिीिार मूखांनो, तुम्हालंा माझ्या स्वभावािी परीक्षा िंाली असें नाहीं. पण 
मला माझ्या िुिैवािी परीक्षा िंालीं नाहीं! द्वमत्रहो, बोलल्या न बोलल्यािी एकिा मला माफी करा, पण या 
वळेीं मला ्ेिंू नका! जखमी िंालेल्या झसहाि ं द्ववव्हळण ंऐकूनसुद्धा ं भेकि सावजानंा िूर व्हाव ंलागतं! 
मला हंसायिं आहे? मािंी कुिेष्टा करायिी आहे? करा, खुशाल करा. पण एका बाजूला जाऊन करा! 
(सवुजण मागें जातात. यानंतरिा प्रवशे शवेटच्या पिद्यावर.) सुधाकर ज्या रस्त्यानं जाणार आहे, द्वतथं 
संगतीसोबतीिी त्याला जरुरीं नाहीं. ये, मद्विरे, ये. मद्विरे, तंू िेवता नाहींस, हें सागंायला जगातंल्या 
पदं्वितािंा तािंा कशाला हवा? तुझ्या जुलमी जािूनं जिावलेल्या जनावरालासुद्धा ं कळतं कीं, तंू एक 
राक्षसी आहेस! तंू र्ातकी राक्षसी आहेस! तंू कू्रर राक्षसी आहेस! पण तंू प्रामाद्वणक राक्षसी आहेस! गळा 
कापीन म्हटल्यावर तंू गळाि कापीत आली आहेस! र्रािारािा सत्यानाश करण्याि ंविन िेऊन तंू कधीं 
अन्यथा कृद्वत केली नाहींस! मृत्यचू्या िरवाज्यापयंत सोबत करण्यािं कबूल केल्यावर तंू कधीं मार्ार रे्त 
नाहींस! सुंिर िेह्याि ं तुझ्यामुळं भेसूर सोंग िंालं तरी त्या िेह्यािी तुला िटकन् ओळख पटते! तंू 
एखाद्याि ंनावं बुिद्ववलंस तरी अनोळखी पाजीपणानं तंू त्यािं नावं टाकीत नाहींस! िल, मद्विरे! आपल्या 
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अर्ोर, र्ातुक शक्तीनं, सुधाकराच्या गळ्याला मगरद्वमठी मार! मग या कंठाझलगनानं सुधाकरािे प्राण 
कंठाशीं आले तरी बेहत्तर! (भराभर पेले द्वपतो. रामलाल येतो व सुधाकराच्या हातातंला पेला घ्यावयास 
जातो.) बेअकली नािान! िूर हो - खबरिार एक पाऊल पुढं टाकशील तर! जा रामलाल, कोंवळ्या 
पािसािा अर्ोर र्ासं ओढून काढण्यासाठीं आधीं वार्ाच्या उपाशी जबड्यातं हात र्ाल; द्वगळलेला मद्वण 
उगाळून रे्ण्यासाठीं दृष्टाळलेल्या नागाच्या तोंिातं हात र्ाल; आद्वण मग माझ्या समोरिा हा प्याला 
उिलण्यासाठीं आपला तो हात पुढं कर! 
 
रामलाल : अरेरे, सुधा, तुझ्या द्वनियाबद्दल झसधूताईिा द्वनरोप ऐकून मी मोठ्या आशनंे रे इथं आलों आद्वण तंू 
हा प्रकार िाखद्ववलास?  
 
सुधाकर : त्यापेक्षादं्वह मोठ्या आशनंे मीं तो द्वनिय केला होता; पण — 
 
रामलाल : पण, पण–पण काय कपाळ? सोि, सुधा, अजून तरी ही िारू सोि रे — 
 
सुधाकर : आता ंसोि? इतके द्विवस िारू प्याल्यावर – वडे्या, इतके द्विवस कशाला? एकिािं प्याल्यावर 
िारू सोि? वडे्या, िारू ही अशीतशी गोष्ट नाहीं कीं, जी या कानानं ऐकून या कानानं सोिून िेता ंयेईल! 
िारू ही एखािी िैनीिी िीज नव्हे, कीं शोकाखातर द्वतिी संवय आज जोिता येईल आद्वण उद्या ंसोिता ं
येईल! िारू हें एखािं खेळण ंनव्हे, कीं खेळता-ंखेळता ंकंटाळून तें उशापायर्थयाशीं टाकून िेऊन द्वबनधोक 
िंोंप रे्त येईल! अजाण मुला, िारू ही एक शस्क्त आहे, िारू हें काळाच्या भात्यातंलं अस्त्र आहे. िारू ही 
जगाच्या िालत्या गाड्याला र्ातलेली खीळ आहे. िारू ही पोरखेळ करता ं येण्यासारखी एखािी क्षदु्र, 
क्षिुक वस्तु असती, तर द्वतच्याबद्दल एवढा गवगवा जगातं केव्हािं िंाला नसता! हजारों परोपकारी 
पुरुषानंीं आपल्या िेहािंीं धरण ंबाधंलीं तरीसुद्धा ंद्वजिा अखंि ओर् िारी खंिातं महापुरानं वाहात राद्वहला, 
विेविेािंी पानं द्वजच्या ओर्ावर तरंगत गेलीं, कठोर शक्तीिे मोठाले राजिंि द्वजच्या गळ्यातं रुतून बसले, 
ती िारू म्हणजे काहंीं सामान्य वस्तु नव्हें! िारूिी द्ववनाशक शस्क्त तुला माहीत नाहीं! मुसळधार 
कोसळणा्या पावसातं द्वटकाव धरून राहणारी इमारत िारूच्या झशतोंड्यानंीं मातीला द्वमळेल! 
िारूगोळ्याचं्या तुफानी मा्यासमोर ्ाती धरणारे बुरूज, या िारूच्या स्पशानं गारि होऊन जमीनिोस्त 
पितील! फार कशाला, पूवींिे जािुगर मंतरलेलं पाणी झशपिून माणसाला कुरयामाजंरािीं रूप ंिेत असत, 
ही गोष्ट तुझ्यासारख्या द्वशकल्यासवरलेल्या आजच्या पदं्विताला केवळ थटे्टिी वाटेल; पण रामलाल, 
िारूिी जािू तुला पाहायिी असेल, तर तुला वाटेल तो बत्तीसलक्षणी आद्वण सवु सद गुणी पुरुष पुढं उभा 
कर आद्वण त्याच्यावर िारूिे िार थेंब टाक; िोळ्याि ंपातं लवतं न लवतं तोंि तुला त्या मनुष्ट्यािा अगिीं 
पशु िंालेला द्विसूं लागेल! अशी ही िारू आहे, समजलास?  
 
रामलाल : तुझ्या मनोद्वनग्रहानं, तुझ्या द्वविारशक्तीनं, – सुधा, सुधा, तंू मनातं आणल्यावर तुला काय 
करता ं येणार नाहीं? िारू द्वकतीद्वह अिाट शक्तीिी असलीं तरी द्वतच्या पकिींतून तुला खात्रीनं सुटता 
येईल—आपल्या द्वनियािी नीट आठवण कर! 
 
सुधाकर : कसला कपाळािा तो द्वनिय! िारूच्या बेशुद्धींत र्ोंगिीवर र्रर्रत पिलेल्या आसन्नमरणानं, 
शवेटच्या नजरेनं, एखाद्याला सावधपणानं ओळखल्यासारखं केलं, तर जीवनकलेच्या तशा तुटल्या 
आधारावर द्वववकेी पुरुषानं भरंवसा ठेवनू भागत नाहीं. आजपयंत मलासुद्धा ंअसंि वाटत होतं; पण भाई, 
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आता ं मािंी पुरी खात्री िंाली आहे कीं, िारूच्या पेिातूंन मनुष्ट्यािी कधींद्वह सुटका व्हायिी नाहीं! 
रामलाल, निीच्या महापुरातं वाहतानंा गारठ्यानं हातपाय आंखिल्यावर, निींत खात्रीनं आपला जीव 
जाणार, अशी जाणीव िंाली तर बुित्याला त्या पागंळ्या हातापायानंीं ओर्ाच्या उलट पोहून निींतून बाहेर 
येता ं येईल का? भिकलेल्या गावंहोळीच्या फोफाट्यातं भाजून द्वनर्तानंा, जीव जाण्यािी धास्ती वाटली 
तरी जळत्याला त्या जात्या द्वजवाच्या शवेटच्या श्वासािें फंुकर मारून ती भोंवतालिी आग द्वविंद्ववता येईल 
का? मग या िोन्ही महाभतूाचं्या ओढत्या–जाळत्या शस्क्त द्वजच्यातं एकवटल्या आहेत, त्या िारूच्या 
कबज्यातं गळ्यापयंत बुिाल्यावर प्रत्यक्ष ईश्वरी शस्क्त लाभली तरी मरत्याला बाहेर कसं येता ं येईल? 
रामलाल, िारूिी संवय सुटण्यािी एकि वळे असते आद्वण वेळ म्हणजे प्रथम िारू द्वपण्यापूवीिीि! पद्वहला 
एकि प्याला—मग तो कोणत्या का द्वनद्वमत्तानं असेना—ज्यानं एकिा ं रे्तला तो िारूिा कायमिा गुलाम 
िंाला! द्वनव्वळ हौसेनं जरी िारूशीं खेळून पाद्वहलं तरी द्विवाळीिा द्विवा भिकून होळीिा हलकिोळ 
भिकल्यावािंून राहायिा नाहीं! रामलाल, िारूिी कुळकथा एकिािं नीटपणानं ऐकून रे्! िम खा! मला 
एकिा ं– (पेला भरून द्वपतो. रामलाल तोंि खालीं करतो.) बस्स, ऐक आता ं नीट! प्रत्येक व्यसनी 
मनुष्ट्याच्या िारूबाज आयुष्ट्याच्या संमोहावस्था, उन्मािावस्था व प्रलयावस्थाअशा तीन अवस्था हटकून 
होतात. या प्रत्येक अवस्थेिी क्रमाक्रमानं सुरुवात एकि प्याला नेहमीं करीत असतो. प्रत्येक िारूबाजािी 
िारूशीं पद्वहली ओळख नेहमीं एकि प्याल्यानं होत असते! थकवा र्ालद्ववण्यासाठीं, तंिुरुस्तीसाठीं, 
कुठल्याद्वह कारणामुळं का ंहोईना, द्वशष्टािारािा गुरुपिेश म्हणून म्हण झकवा िोस्तीच्या पोटीं आग्रह म्हणून 
म्हण, हा एकि प्याला नेहमीं नवद्वशक्यािा पद्वहला धिा असतो! एखािा अक्षरशत्रु हमाल असो, झकवा 
कवींिा कद्वव, आद्वण संजीवनी द्ववदे्यिा धनी एखािा शुक्रािायु असो; िोर्ािंाद्वह या शास्त्रातंला श्रीगणेशा 
एकि—हा एकि प्याला! िारूच्या गुंगीनं मनािी द्वविारशस्क्त धंुिकारल्यामुळं मनुष्ट्याला मानद्वसक 
त्रासािी झकवा िेहाच्या कष्टािी जाणीव तीव्रपणानं होत नाहीं, आद्वण म्हणून या अवस्थेंत िारूबाजाला िारू 
नेहमीं उपकारी वाटत असते. जनलज्जेमुळं आद्वण धंुि उन्मािाच्या भीतीमुळं—समजत्याउमजत्या माणसाला 
र्टकेपुरतीसुद्धा ं बेशुद्धपणािी कल्पना अजाणपणामुळं फारि भयंकर वाटत असते आद्वण म्हणून 
सुरुवातीला जनलज्जेइतकीि नवद्वशक्या िारूबाजाला गैरशुद्धीिी भीद्वत वाटत असते! अशा िुहेरी भीतीमुळं 
या अवस्थेंत मनुष्ट्य, िुष्ट्पद्वरणाम होण्याइतका अद्वतरेक तर करीत नाहींि; पण आपल्याला पाद्वहजे त्या 
बेतािी गुंगी येईल इतक्या प्रमाणातंि नेहमीं िारू पीत असतो. आद्वण म्हणून संमोहावस्थेंत िारूबाजाला 
प्रमाणशीर रे्तलेली िारू द्वहतकारक आद्वण मोहकि वाटते! िारूच्या िुस्या आणखी द्वतस्या 
पद्वरस्स्थतींतले िुष्ट्पद्वरणाम त्याच्या इष्टद्वमत्रानंीं या वळेीं िाखद्ववले म्हणजे ते त्याला अद्वजबात खोटे, 
अद्वतशोयोक्तीिे झकवा द्वनिान िुस्याच्या बाबतींत खरे असणारे, वाटंू लागतात. सुरुवातीच्या 
प्रमाणशीरपणामुळं स्वतःिं व्यसन त्याला शहाण्या सावधपणािं वाटतं आद्वण अवेळीं िाखद्ववलेलीं हीं द्वित्र 
पाहून, आपले इष्टद्वमत्र ायाले असतील झकवा आपल्याला फाजील द्वभवद्ववण्यासाठीं तीं िाखद्ववलीं जातात, 
अशी तरी स्वतःिी मोहक फसवणूक करून रे्ऊन िारूबाज आपल्या उपिेशकानंा मनातूंन हसत असतो. 
याि अवस्थेंतून न कळत आद्वण नाइलाजानं पुढच्या अवस्था उत्पन्न िंाल्यावािंून राहात नाहींत. हें िुिैवी 
सत्य या वेळीं मनुष्ट्याला पटत नाहीं, आद्वण तो आपलं व्यसन िालू ठेवतो! परंतु मनष्ट्याच्या मनावर आद्वण 
शरीरावर संवयीिा असा एक पद्वरणाम र्ितो, कीं आज एका गोष्टीिा द्वजतक्यामुळें  जो पद्वरणाम होतो तोि 
द्वततक्यामुळें  उद्या ंहोत नाहीं आद्वण म्हणून िारूबाजाला रोजच्याइतकीि गुंगी आणण्यासाठीं कालच्यापेक्षा ं
आज आद्वण आजच्यापेक्षा ं उद्या ं अद्वधक िारू द्वपण्याि ं प्रमाण अद्वधक वाढवीत न्याव ं लागतं. या 
संमोहावस्थेच्या शवेटच्या द्विवसातं तर हें प्रमाण वाढत वाढत इतक्या नाजूक मयािेवर जाऊन ठेपलेलं 
असतं, कीं बैठक संपल्यानंतर एकि प्याला अद्वधक रे्तला तर तो अद्वतरेकािा िंाल्यावािंून राहंू नये! या 
सावधपणाच्या अवस्थेिी मुख्य खूण हीि असते, कीं अगिीं िंोंप लागण्याच्या वळेीं मनुष्ट्य पूण ु सावध 
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असतो. द्वनशिेा थोिासा तरी अंमल असेल अशा स्स्थतींत त्याला िंोंप रे्ण्यािा धीर होत नाहीं. अशा 
स्स्थतींत एखाद्या द्विवशीं कुठल्या तरी कारणामुळें  द्ववशषे रंग येऊन द्वमत्रमंिळी एकमेकानंा आग्रह करंू 
लागते. आपण होऊन आपल्या प्रमाणाच्या शुद्धींत राहण्याच्या किेलोट सीमेवर जाऊन बसलेल्या 
िारूबाजाला त्या बठैकीिा शवेटिा म्हणून आणखी एकि प्याला िेण्यातं येतो. संमोहावस्था संपून 
उन्मािावस्था पद्वहल्यानं सुरू करणारा असा हा एकि प्याला! बरळणं, तोल सोिणं, ताल सोिणं कुठं तरीं 
पिणं, काहंींतरी करण ंया गोष्टी या अद्वतरेकामुळं त्याच्याकिून र्िंू लागतात. रामलाल, ही भाकिकथा 
ऐकून कंटाळंू नकोस. या पुढच्या अवस्थातं द्वजतक्या जलिीनं िारू मनुष्ट्याि ंआख्यान आटोपतं रे्त जाते, 
द्वततक्याि जलिीनं मी िारूि ंआख्यान आटोपतं रे्तों. या उन्मािावस्थेंत िररोज मनुष्ट्याला भरपूर उन्माि 
येईपयंत िारू रे्तल्याखेरीज िैन पित नाहीं आद्वण समाधान वाटत नाहीं. इतक्या द्विवसाचं्या सरावामुळें  
शरीर आद्वण मन यानंा जगण्यासाठीं िारू ही अन्नापेक्षा ंअद्वधक आवश्यक होऊन बसते. या उन्मािावस्थेंत 
द्वनशचे्या अद्वतरेकामुळें  वेळोवळेीं अनािार आद्वण अत्यािार र्ितात. सावधपणाच्या काळीं पिात्तापामुळें  तो 
हजारों वळेा ं िारू सोिण्यािी प्रद्वतज्ञा करतो, आद्वण कमकुवत शरीराच्या गरजेमुळें  द्वततक्याि वळेां त्या 
प्रद्वतज्ञा मोितो. कंगाल गद्वरबी आद्वण जाहीर बेअब्र ूयाचं्या कैिींत सापंिून तो िारू सोिण्यािा प्रयत्न करतो 
आद्वण द्वनजीव शरीर आद्वण िुबळें मन याचं्या पकिींत सापंिून तो अद्वधकाद्वधक द्वपऊं लागतो. पद्वहल्या 
अवस्थेंत मनुष्ट्य िारूला सोिीत नाहीं; आद्वण या अवस्थेंत िारू मनुष्ट्याला सोिीत नाहीं. मद्यपानािें भयंकर 
िुष्ट्पद्वरणाम भावी काळीं आपल्याद्वह द्वठकाणीं शक्य आहेत अशी िूरिष्टीनें भाग्यशाली जाणीव िंाली तर 
एखािा नवद्वशका िारूबाज अद्वतशय करारीपणानं, पोलािी द्वनियानं आद्वण अद्वनवार द्वविारशक्तीनं पद्वहल्या 
अवस्थेंत असतानंा एखािे वळेीं तरी िारूिं व्यसन सोिायला समथु होईल. पण या िुस्या अवस्थेंत काहंीं 
द्विवस र्ालद्ववल्यानंतरद्वह िारूच्या पकिींतून अद्वजबात सुटणारा मनुष्ट्य मात्र अवतारी ताकिीिा, ईश्वरी 
शक्तीिा, आद्वण लोकोत्तर द्वनग्रहािाि असला पाद्वहजे. उत्तरोत्तर अनािार वाढत जातात आद्वण त्यानंतरिे 
पिात्तापािे क्षण मनाला सहन होईनासे होतात. अशा वेळीं जगातं तोंि िाखवायला वाटणारी लाज कोळून 
द्वपण्यासाठी द्वनलुज्जपणानं िारू कधींद्वह सुटणार नाहीं. आद्वण पिात्तापामुळें  द्वपळून काढणारा सावधपणािा 
एकद्वह क्षण आपल्याजवळ न येऊं िेण्याच्या द्वनियानं अष्टौप्रहर आणखी अखंि गुंगींत पिून राहण्यासाठीं 
म्हणून तो एकि प्याला रे्तो; िारू न द्वपण्यािी प्रद्वतज्ञा मोितो; आद्वण पुन्हा तशीं प्रद्वतज्ञा करीत नाहीं. हा 
एकि प्याला म्हणजे द्वतस्या प्रलयावस्थेिी सुरुवात! भाई, आज सकाळीं झसधूजवळ प्रद्वतज्ञा करतानंा मला 
मूखाला कल्पनासुद्धा ंिंाली नाहीं, कीं आजच्या द्विवशींि माझ्या आयुष्ट्यािी प्रलयावस्था सुरू होणार आहे! 
सकाळिी झसधूिी आनंिी मुद्रा, तो आनंिाश्रु, द्वमटत िाललेल्या माझ्या िोळ्यातंली अखेरच्या आशिेी ती 
द्वनस्तेज ललाकी, वडे्या आशचे्या भरातं, आम्हीं िोर्ानंीं िुबंन रे्तल्यामुळं बाळाच्या कोवळ्या गालावर 
आलेली लाली—भाई, आमच्या द्विमुकल्या जगातंला तो शवेटिा आनंि—तो आनंि—जाऊं िे या एकि 
प्यालातं! [िारू द्वपतो.] वेड्या, आता ंवाईट वाटून रे्ण्याि ंकाहंीं कारण काहीं, इतका वळे मीं ब्रह्मज्ञानाच्या 
गोष्टी सादं्वगतल्या म्हणून अजाण द्वजवा, तुला थोिीशी आशा का वाटंू लागली आहे? मािंं हें ब्रह्मज्ञान 
पिात्तापािं नाहीं; तें द्ववषारी द्वनराशिे ंआहे. माझ्या िारूबाज आयुष्ट्यातंलीं ही द्वतसरी प्रलयावस्था आहे. 
पद्वहल्य अवस्थेंत मनुष्ट्य िारूला सोिीत नाहीं, िुस्या अवस्थेंत िारू मनुष्ट्याला सोिीत नाहीं, आद्वण 
द्वतस्या अवस्थेंत िोर्ेंद्वह एकमेकालंा सोिीत.नाहींत. या अवस्थेंत िारू आद्वण मनुष्ट्य यािंा इतका एकजीव 
िंालेला असतो कीं, जीव जाईपयंत त्यािंा द्ववयोग होत नाहीं. अष्टौप्रहर िारूच्या धंुिींत पिला असता ंत्या 
धंुिीच्या गुंगींति एखािा रोग बळावल्यामुळं म्हण, एखाद्या मानद्वसक आर्ातामुळं म्हण झकवा आकस्स्मक 
अपर्ातामुळं म्हण; त्यािा एकिाि ंद्वनकाल लागतो. आद्वण तो द्वनकाल जवळ आणण्यासाठीं अशी भराभर 
िारू रे्त बसण,ं एवढंि या जगातं मािंं काम आहे. हा एक–आणखी एक–बस्स, आणखी एकि प्याला! 
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[पुन्हा भराभर द्वपतो.] 
 
रामलाल : सुधा, सुधा, काय करतो आहेस हें तंू?  
 
सुधाकर : काय करतों आहें मी? ऐक, रामलाल! तंू मािंा द्वजवलग द्वमत्र, द्वनस्सीम द्वहतकता आहेस; पण 
तुझ्याहूनद्वह मािंा एक अद्वधक द्वनस्सीम द्वहतकता—मािंाि नाहीं, एकंिर जगािा—जीवमात्रािा एक 
द्वजवलग द्वमत्र, द्वनस्सीम द्वहतकता आहे. त्याच्या सन्मानािा मी प्रयत्न करीत आहें. ज्याच्यापुढं 
धन्वन्तरीनंसुद्धा ं हात टेंकले आहेत; अशा रोग्याच्या यातनानंीं तळमळणा्या जीवाला अखेर कोण हात 
िेतो? मृत्यु! िुष्ट्काळाच्या उपासमारीमुळं तिफिून केद्ववलवाण्या नाइलाजानं एकमेकाकंिे पाहणा्या 
मायलेकराचं्या िुःखािा शवेट कशानं होतो? मृत्यनंू! आपल्या जुलमी जोरानं जीवकोटीला त्राद्वह त्राद्वह 
करून सोिणा्या नराधमाच्या नाशासाठीं द्वनराश मनुष्ट्यजाती अखेर कोणाच्या तोंिाकिे पाहते? मृत्यचू्या! 
तो मृत्यु तुला आद्वण मला भेटण्यासाठीं यायिाि! अशा परोपकारी काळपुरुषाला िोन पावलं आणायला 
गेलं तर त्यातं आपली माणुसकी द्विसून येऊन त्यािे तेवढे कष्ट वािंतील. अशा रीतीनं यमाला सामोरा 
जाण्यासाठीं या िुबळ्या िेहातं मी िारूनं तकवा आणीत आहें. रामलाल, िुस्यािा नाश केल्यामुळं 
आपल्याला खून िढतो खरा; पण मी हीं आत्महत्या करीत आहें, द्वतिाि मला खून िढत िालला आहे! 
भल्या मनुष्ट्या, खुनी, इसमासमोर उभ ंराहण ंधोक्याि ंअसतं! 
 

[पुनं्हा द्वपतो.] 
 
रामलाल : पण असा द्वजवािा त्रागा करायि ंकाय कारण आहे?  
 
सुधाकर : काय कारण? एकि कारण—आद्वण तेंद्वह हा एकि प्याला! 
 
रामलाल : एकि प्याला–एकि प्याला–या एकि प्याल्यातं आहे तरी काय एवढं?  
 
सुधाकर : या एकि प्याल्यातं काय आहे म्हणून द्वविारतोस? भाई, अगिीं विेा आहेस! या एकि प्याल्यातं 
काय काय नाहीं म्हणून तुला वाटतं? (प्याला भरून) हा पाहा एकि प्याला! हा भरलेला आहे खरा? यातं 
काय द्विसतं आहे तुला? रामलाल, मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यातं द्वनराशिेा शवेटिा असा काल येतो, कीं ज्या वेळीं 
जीद्ववतािी आठवण मोहानं त्याला फसवूं शकत नाहीं आद्वण मरण्याच्या खात्रीमुळं तो स्वतःच्या िेहावर 
मृत्यचू्या िरबारािी सत्ता कबलू करायला लागतो - मृत्यचू्या भयानक स्वरूपाशीं मनुष्ट्यािी दृद्वष्ट पद्वरियानं 
एकरूप होतािं, तो क्षणभगुंर जगाकिे काळाच्या कू्ररपणानं पाहंू लागतो. मनुष्ट्यहृियातंल्या सहज 
काव्यस्फूतीतद्वह हा दृष्टींतला कू्ररपणा खेळंू लागतो. अशा वळेीं तीव्र द्वनराशनंे किवटलेल्या मृत्यचू्या कू्रर 
काव्यदृष्टीनं पाहतानंा संुिर वस्तंूबद्दलसुद्धा ं भयाण कल्पना आठवतात. त्या दृष्टीनं पाहतानंा, आईच्या 
मािंीवर समाधानानं स्तनपान करणारं मूलं द्विसलं, कीं तें द्वतथल्या द्वतथें मेलं तर त्या आईला काय िुःख 
होईल, असं द्वित्र अशा कू्रर कल्पनेपुढं उभ ं राहतं! हळिीनं भरलेली नवी नवरी पाहतािं वपनानंतर ती 
कशी द्विसेल याबद्दल कल्पना द्वविार करंू लागते! रामलाल! मीं हिीं त्या अवस्थेंत आहें आद्वण माझ्या 
कल्पनेला मद्यपानाच्या ज्योतीिी ज्वाला प्रिीप्त करीत आहे! अशा वळेीं मी उिबंळून बोलत आहें! आता ं
माझ्या दृष्टीनं या एकि प्याल्यातं काय भरलेलं आहे तें पाहा! परृ्थवीनं आपल्या उिरींच्या रत्नािंा अद्वभलाष 
केल्यामुळें  खवळलेल्या सप्तसमुद्रानंीं आपल्या अवाढव्य द्ववस्तारानं परृ्थवीला पालाण र्ालण्यािा द्वविार 
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केला;त्या जलप्रलयाच्या वळेीं कूमुपषृ्ठाच्या आधारावर परृ्थवीनं आपला उद्धार केला! पुढें द्ववश्वाला 
जळण्याच्या अद्वभमानानं आद्वित्यानं बारा िोळे उर्िले! त्या अस्ग्नप्रलयातं एका वटपत्रावर द्वित् स्वरूप 
अद्वलप्त राहून त्यानं सारी सृद्वष्ट पुन्हा शृगंारली! उभयताचं्या या अपमानामुळं आस्ग्न आद्वण पाणी यानंीं 
आपापलं नैसर्मगक वैर द्ववसरून सजीव सृष्टीच्या संहारािा द्वविार केला! पद्वरद्वक्षतीिा प्राण रे्ण्यासाठीं 
मत्सराच्या त्वेषानं तक्षकानं बोरातंल्या आळीि ंरूप रे्तलं, त्याप्रमाण ंखवळलेले सप्तसमुद्र सुिाच्या बुद्धीनं 
या इवल्याशा टीिभर प्यालातं सामावनू बसले; आद्वण आद्वित्यानं आपली जाळण्यािी आग त्याचं्या 
मितीला द्विली! मनुष्ट्याच्या दृष्टीला भलू पािणारा मोहकपणा आणण्यासाठीं, तरण्याताठ्या द्ववधवाचं्या 
कपाळाि ं कंुकंू कालवनू या बुित्या आगीला लाल तजेला आणला! या एकि प्याल्यातं इतकं किू 
अवलािीिी िारू भरली आहे! नीट बद्वर्तलीस ही िारू? (प्याला द्वपतो.) आता ं या द्वरकाम्या प्याल्यातं 
काय द्विसतं तुला? काहंीं नाहीं? नीट पाहा, म्हणजे श्रीकृष्ट्णाच्या तोंिातं द्ववश्वरूपिशनुप्रसंगी यशोिेला जे 
िमत्कार द्विसले नसतील, ते या द्वरकाम्या प्याल्यातं तुझ्या दृष्टीला द्विसतील! काबािकष्ट उपसून आलेला 
थकवा र्ालद्ववण्याच्या आशनंे िारू द्वपणा्या मजुराचं्या या पाहा िंोंपड्या! द्वनरुद्योगािा वळे 
र्ालद्ववण्यासाठीं म्हणून िारू द्वपणा्या श्रीमंताचं्या या हवले्या! केवळ प्रद्वतद्वष्ठतपणािं लक्षण म्हणून 
िोंिल्यानं िारू प्यायला द्वशकलेल्या, द्वशकलेल्या पढतमूखांिा हा तािंा! अकलेच्या मागानं न साधणारी 
गोष्ट मजलशींत एखाद्याजवळून साधून रे्ण्यासाठीं धूतुतेनं त्याच्याबरोबर म्हणून थोिीशी घ्यायला लागून 
द्वपता ं द्वपता ंशवेटीं स्वतःद्वह बुिालेल्या व्यवहारपदं्वितािंी ही पागा! उद्योगी गरीब, आळशी श्रीमंत, साक्षर 
पढतमूखु, द्वनरक्षर व्यवहारी सवांना सरसकट जलसमाध िेणारा हा पाहा एकि प्याला! िारूबाज 
नव्याच्या बायकािंी हीं पाहा पाढंरीफटफटीत कपाळं! िारूबाजाचं्या पोरक्या पोराचं्या या उपासमारीच्या 
झककाळ्या कत्यासवरत्या मुलाचं्या अकालीं मरणानं तळमळणा्या वृद्ध माताद्वपतरािं ं द्ववव्हळण!ं िोरीस 
गेलेल्या िौिा रत्नाचं्या मोबिल्यासाठीं या एकि प्याल्यांत समावलेल्या सप्तसमुद्रानंीं िारूच्या रूपानं 
भमूातेिी कैक नररत्न अकाळीं पिनीं पािलीं! स्त्रीजातीला नटद्ववण्यासाठी समुद्राच्या उिरातूंन द्वजतकीं 
मोतीं बाहेर द्वनर्ालीं त्याच्या िसपट आंसवािंीं मोतीं िारूमुळं स्त्रीजातीनं या एकि प्याल्यातं टाकलीं 
आहेत! बेवारशी बायकािंी बेअब्र,ू बेशरम बाजारबसव्यािंी बििाल, बेकार बेरिािंी बिमाषी, बेद्विराख 
बािशहाती, द्वजवलग द्वमत्राचं्या मारामा्या, िगलबाजी, खून–रामलाल, हा पाहा, जगावर अंमल 
िालद्ववणारा बािशाहा द्वशकंिर, िारूच्या अमलाखालीं केवळ मारेकरी बनून आपल्या द्वजवलग द्वमत्रािा 
खून करीत आहे! तो पाहा, मेलेल्याला सजीव करणारा िैत्यगुरु शुक्रािायु, आपल्या त्या संजीवनीसह या 
एकि प्याल्यातं स्वतःि मरून िूर िंाला आहे! जगाच्या उद्धारासाठीं अवतरलेल्या श्रीकृष्ट्णपरमात्म्यािे हे 
पाहा ्पन्न कोटी यािव वीर िारूच्या एकि प्याल्यातं बुिून अधःपात भोगीत आहेत! (पेल्यांत िारू भरंू 
लागतो; रामलाल त्यािा हात धरंू लागतो.) हट्टी मूखा, अजून मािंा हात धरतोस! आता ंमािंा हात धरून 
काय फायिा होणार? अजून तुला हा एकि प्याला थटे्टिा वाटतो का? रामलाल, अनाद्विकालपासून 
समुद्रातं बुिालेलीं जहाजं; मनुष्ट्यसंसारािा अफाट पसारा, हीं सारीं एकवटून लक्षातं आणलीं म्हणजे 
सामान्य मनुष्ट्यबुद्धीला त्या सवांनीं गजबजलेला समुद्रािा तळ भयानक वाटंू लागतो. भाई, तू बुद्वद्धवान् 
आहेस आद्वण कल्पकद्वह आहेस. माझ्या हातातंला हा लहानसा एकि प्याला तुझ्या कल्पनेच्या द्ववश्वातं 
इतका मोठा होऊं िे, कीं या संुिर जगािा द्वजतका भाग त्या पेल्याच्या तळाशीं रुतून बसला आहे, तो तुझ्या 
िोळ्यासंमोर नािू ं लागेल. तुिंी दृद्वष्ट भेिरंू लागली, तरळंू लागली! रामलाल, हाि तो द्ववराट् स्वरूप 
एकि प्याला! रामलाल, हें उग्र आद्वण भयानक द्वित्र नीट पाहून ठेव. माझ्या हातिा पेला काढून रे्ण्याच्या 
भलत्य भरीला पिंू नकोस. परोपकारी मनुष्ट्या, इतका वळे र्सा फोिूनतुझ्या कल्पनेपुढं हा द्ववराट् स्वरूप 
एकि प्याला मूर्मतमंत उभा केला, तो या सुधाकरासाठीं नव्हे. जा, सा्या जगातं तुझ्या वैभवशाली वाणीनं हें 
मूर्मतमंत द्वित्र हा द्ववराट् स्वरूप एकि प्याला—अशा उग्र स्वरूपातं प्राद्वणमात्राच्या िोळ्यापंुढं उभा कर! 
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िारिौर्ाचं्या आग्रहानं, झकवा कुठल्याद्वह मोहानं फसलेला एखािा तरुण पद्वहला एकि प्याला ओंठाशीं 
लावतो आहे तोंि हा द्ववराट् स्वरूप एकि प्याला त्याच्या िोळ्यापंुढं उभा राहून त्याच्या भेिरलेल्या हातातूंन 
तो पद्वहला एकि प्याला गळून पिला आद्वण खालीं पिून असा खळ कन् भगंून गेला, तरि या सुधाकरािा 
िारंूत बुिालेला जीव सप्तपाताळाच्या खालीं असला तरी समाधानािा एक द्वनःश्वास टाकील! रामलाल, 
यापुढं हें तुिंं काम आद्वण हें मािंं काम! 
 

[द्वपतो.] 
 
रामलाल : सुधाकर, िोळ्यानंी पाप पाहावत नाहीं म्हणतात, पण आता ंयापुढं मात्र— 
 
सुधाकर : प्रद्वतज्ञा पुढं बोलंूि नकोस; म्हणजे ती मोिल्याि ंपाप लागणार नाहीं. भाई, मािंं िारूि ंव्यसन 
एक वळे सुटेल, पण मािंं व्यसन सोिद्ववण्याि ं विे तुझ्या िोक्यातूंन मात्र जाण्याि ं कठीण द्विसतं. 
रामलाल, एकि प्याला, एकि अनुभव—केवळ िारूपुरताि हा द्वसद्धातं मीं तुला सांद्वगतला नाहीं. मोहािी 
जी जी वस्तु असेल, त्या प्रत्येकीच्या बाबतींत हाि द्वसद्धातं आहे. द्वस्त्रयािंी गोष्ट रे्; एखाद्या स्त्रीकिे द्वकत्येक 
वळेा ंपाद्वहलं—ियेनं पाहा, ममतेनं पाहा—जाऊं िे—रामलाल, तंू शहाणा आहेस, आद्वण शरद—मािंी ती 
बहीणि आहे—तंू द्वतला मनापासून मुलगी मानलीि आहेस. िािंाळाच्या मनातंसुद्धा ंइथं पापािी कल्पना 
येणार नाहीं ना? लाख वेळा ं तंू द्वतच्याकिे द्वनिोष दृष्टीनं पाद्वहलं आहेस ना? —जा, बोलण्याच्या भरातं 
बेसावधपणानं द्वतच्या अंगाला एकिा ंनुसता स्पश ुकर! भाई, एकि स्पश—ुपण तेवढ्यानं माणुसकीि ंमातेरं 
होऊन, तंू जन्मािा पशु होशील! 
 
रामलाल : (स्वगत) एकि प्याला! एकि स्पश!ु शबिाि ंशहाणपण द्वशकवायला म्हणून मी इथं आलों. आद्वण 
शहाणपणािे शबि द्वशकून परत िाललों! एकि प्याला! एकि स्पश!ु एकि कटाक्ष! मोहाच्या कोणच्याद्वह 
वस्तूिा पद्वहला प्रसंगि टाळला पाद्वहजे—नंतर सावधपणानं वागण ं म्हणजे जन्मािा पशु! शरद िा एकि 
स्पश!ु पशु! (उर्ि) सुधा, आधीं र्रीं िल.  
 

[जातात] 
 
प्रवेश पांचवा 
 

[स्थळ—सुधाकरािें र्र. पात्रें—झसधू िद्वन वशेानें िळीत आहे. पाळण्यातं मूल.] 
 
लसधू : िदं्र िवद्वथिा । रामाच्याग बागेंमधें िाफा नवद्वतिा ॥ 
 
(िोन िार वेळा म्हणते) (पाळण्यांत मूल रिंू लागतें.) अग बाई, बाळ उठला वाटतं! (उठून त्याला 
पाळण्यातूंन बाहेर रे्ते.) आज िवथीिी ही द्विमकुली िंद्रकोर लवकर का ंबरं उगवली? ितुथीिा उपास 
लागला वाटतं द्विमण्या िंद्राला? भकू लागली का बाळाला? बाळ, थाबं हं जरा. आता ंगीताबाई येतील, 
त्यानंा िूध आणायला सागंूं माझ्या बाळासाठीं बरं! आता ंका बरं काजळकाठं द्वभजवतोस असा? मर्ाशंीं 
थोिं िूध पाजलं होतं तेवढ्यावरि थोिी वेळ काढायला नको का? असा हट्ट करंू नये! माद्वगतल्या वळेीं िूध 
द्वमळायिे द्विवस, राजसा, आता ंआपले नाहींत रे! आपल्या लेखीं गोकुळींच्या गोठणी ओस पिल्या! 
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(राग–कालंगिा; ताल–िीपििंी. िाल–्ुपनापे रंग ॰) 
 

बरंु् नको मजकिे केद्ववलवाणा, राजसबाळा ॥ धु्र ॰ ॥ 
ये िेवा । अपुली ना करुणा 
तोंवरी समजुनी । वते अनुकाला ॥ १ ॥ 

 
गद्वरबींत लहान जीवालासुद्धा ं मोठ्या माणसािी समजूत यायला हवी बरं, बाळ! अस्सं, आता ंकसा बरं 
हंसलास! असाि शहाणपणा द्वशकला पाद्वहजे आता!ं गुणाि ंमोठं गोद्वजरवाण ंआहे मािंं! दृष्टसुद्धा ंलागेल 
एखाद्यािी अशा गुणाच्या करणीनं! िंालं, लागलीि दृष्ट! आली बाळगंगा िोळ्यातूंन! माझ्या िोळ्यातूंन 
पाणी आलं म्हणून का वाईट वाटलं तुला? बाळा, मी रितें म्हणून तंूसुद्धा ंअसा रिणारि का? मी रिंू नको 
तर काय करंू? आज वाटलं, िेवाला िया आली म्हणून! िागंली शपथ रे्ऊन सोिणं िंालं होतं; पण 
आपलं िैव आि आलं! आतािं भाईनं सागंून पाठद्ववलं, कीं क्लबातं जाऊन पुन्हा घ्यायला सुरुवात िंाली 
म्हणून! आता ंबाळा, संसाराला तुिंाि काय तो आधार! बाळ, लौकर मोठे व्हा, आद्वण आपल्या गोद्वज्या 
हातानंी मािंीं आंसव ं पुसून टाका! तोंवर या आंसवाचं्या अखंि धारेनं तुझ्या आटलेल्या िुधािा वाढावा 
करायला नको का? ऐकता ं ऐकता ं िोळे द्वमटून ध्यान मािंलं का इतक्यातं? हंसायला वळे नाहीं, न् 
रिायला वळे नाहीं! नीज, मी गाण ंम्हणतें हं! (त्याला मािंीवर द्वनजवनू पुन्हा िळंू लागते. इतक्यातं गीता 
प्रवशे करते.) “िदं्र िौथीिा । रामाच्या ग बागेमध्यें िाफा नवद्वतिा!” (पुन्हा पुन्हा म्हणू ंलागते. गीतेला 
पाहून) अग बाई! गीताबाई, अशा उाया का?ं बसा ना? आज तद्वळरामािंी तबयेत कशी आहे? काहंीं उतार 
वाटतो आहे का?  
 
गीता : उतार नाहीं न् काहंीं नाहीं! पण बाईसाहेब, काय तुमिी िशा ही? जात्यािी र्रर्रसुद्धा ं अशा 
गाण्यानं गोि करून रे्ता ंआहातं, तेव्हा ंधन्य म्हणायिी तुमिी! 
 
लसधू : म्हणतात ना, वासना तशीं फळं! बाबाचं्या र्रीं माझ्या लहानपणीं आमिी मोलकरीण रोज पहाटेंिी 
गोि गळ्यावर हें गाण ं म्हणून िळीत असायिी; मी द्वनत्यनेमानं आपली अंथरुणावर पिल्या पिल्या तें 
ऐकायिी. बाळपणािी समजूत—एकिा ंआलं सहज मनातं, आपणद्वह असि ंगाणं म्हणून िळावं असं; िेव 
बापिा कुठं तेवढिं ऐकत होता; त्या वेळीं त्याला मािंा बाळहट्ट नाहीं पुरवता ंआला; आता ं सटवीच्या 
फे्यातं सापंिून पुन्हा बाळपण लाभलं आद्वण िळण्यािी हौस द्वफटली! त्या गोष्टीिी आठवण होऊन गाणं 
म्हणत होतें िंालं! हो पण, काय हो गीताबाई, संध्याकाळीं हें िळण द्यायिें आहे, त्यािे द्वकती पैसे द्वमळायंिे 
आहेत?  
 
गीता : सहा! 
 
लसधू : मग ते आता ंनाहीं का द्वमळायिे?  
 
गीता : कामाआधीं कसे द्वमळतील?  
 
लसधू : अगिीं हातींपायीं पिलें  तरी नाहीं का द्वमळायिे?  
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गीता : त्या र्रिीं माणसं मोठीं नतद्रष्ट आहेत मेलीं! पाि माद्वगतल्यानं द्यायिीं नाहींत कुणाला! पण 
बाईसाहेब, आतंि कशाला हव ेहोते पैसे?  
 
लसधू : (स्वगत) आता ंकाय सागायंिं या मुलीजवळ? र्रातं द्विमणीच्या िा्यापुरतासुद्धा ंआधार नाहीं, हें 
कसें सागंूं द्वहला? िेवा ल्मीनारायणा, “कुबेर तुिंा भािंारी, आम्हा ंद्वफरद्ववशी िारोिारी!” यातं पुरुषाथु—
पण तुझ्याकिे काय िोष? पूवुजन्मीं केलं तें कपाळीं उमटलं, त्याला तंू काय करणार? मागल्या जन्मीं 
ब्राह्मण ताटावरून उठवला असेल म्हणून आज अन्नासाठीं िाही द्विशा पाहण ंआलं; अतीत अायागताला 
द्वरत्याहाती िविलं असेल, म्हणून र्रिी ल्मी पारखी िंाली! द्वहरव्या कुरणातूंन गाईगुजीला हाकंललं 
असेल, तेव्हा ंआज बाळाला िूध द्वमळत नसेल! आमि ं संद्वित खोटं, द्वतथं तुझ्याकिे काय बरं गा्हाणं 
आणायिं?  
 

(राग–सावन; ताल–रूपक. िाल–पद्वत हंू द्वपयूं॰) 
 

कद्वश मी प्रभो झनिंू तुला । नि बर्ें तुझ्या िोषा ॥ 
कोणावरी रोषतें । अणुही धरीं न मी । िोषीं स्वमाला ! ॥ धु्र ॰ ॥ 
संद्वित ्द्वळतें । मािंें असें । भजनीं त्याच्या । 
नि बललब तुझ्या अमरा ियेला ॥ १ ॥ 

 
गीता : सादं्वगतलं नाहीं तुम्हीं कशाला आता ंहवते पैसे ते?  
 
लसधू : काय सागंायिं, गीताबाई? आज द्वकनई आमच्या र्रातं अन्नपूणामाई अगिींि रुसून बसली आहे हो! 
िेवाच्या अक्षतापंुरतेसुद्धा ंतािूंळ नाहींत र्रातं! म्हणून म्हणत होतें—मूठभर भात उकिला म्हणजे मध्यान्ह 
टळेल कशी तरी! माझ्यापाशीं हे एवढे िोन पैसे बाळाच्या िुधापुरते आहेत काय ते! 
 
गीता : हात्तीच्या, अहो, मग माझ्या—(स्वगत) अगबाई, पण माझ्याजवळिे म्हटले तर या घ्यायच्या 
नाहींत! (उर्ि) बाईसाहेब, तसं आजुवनूि माद्वगतले तर त्याचं्याकिून—द्वकती बरे? (पैसे मोजीत.) एक, 
िोन, तीन अन् (उर्ि) िार पैसे द्वमळतील! नाहीं असं व्हायििं नाहीं अगिीं! येऊं का जाऊन? अगिीं 
उाया उाया आलें  हं— 
 
लसधू : अगिीं बसल्या बसल्यासुद्धा ंआणाल! हें बर्ा, तसं नको, हे िोन पैसे घ्या आद्वण बाळासाठी आधीं िूध 
आणा! मर्ापंासून तो भकेुनं कासावीस िंाला आहे! तंवर मी हें िळण आटोपतें सारंि! मग तें रे्ऊन जा 
म्हणजे िंालं! 
 
गीता : बाईसाहेब, एक िहा वळे तोंिावर आलं असेल, पण आता ंटाकतेंि बोलून!तुमच्या र्रािी अशी 
द्ववटंबना िंाली आद्वण तुम्ही द्वतकिच्या तबयेतीच्या िौकशी करता!ं त्या द्विवशीं कथेंत ऐकलं, त्या 
र्टकेपासून माझ्या मनाला कसा िटका लागला आहे! र्टोत्किाला कणािी शस्क्त लागली तेव्हा ं त्यानं 
द्वविार केला कीं, मागं पिलों तर पािंवािंींि माणसं िेंगरून मरतील, म्हणून तशातं पुढं िंेंप र्ालून त्यानं 
एवढं मोठं कलेवर कौरवसेनेवर टाकलं! बर्ा! — एकेकानंी मरता ंमरता ंआपल्या माणसािंीं द्वहतं पद्वहलीं 
आद्वण आमच्याकिून अगिीं अखेरीअखेरीला िािासाहेबानंा ही िारूिी संवय लावली, आणखी तुमच्या 
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सोन्यासारख्या सोज्वळ संसारातं माती कालवली! होण ंजाण ंकुणाच्या हाति ंनसतं, पण त्यापेक्षा ंआपलं 
आज-उद्या ंव्हायि ंतेंि िार वसं आधीं! — 
 
लसधू : हं गीताबाई, असं भलतं बोलाव ंका? जा, र्रातूंन तें भािंं रे्ऊन लौकर जाऊन या पाहंू आधीं! वेड्या 
नाहीं तर कुठल्या! आणखी हें बर्ा, बाळ मािंीवर द्वनजला आहे, म्हणून िळतानंा अवर्िल्यासारखं होतं; 
त्याला तेवढा असाि त्या अंथरुणावर नेऊन ठेवा पाहंू जाता ं जाता!ं (गीता मुलाला रे्ऊन जाते) ‘िंद्र 
िवद्वथिा—’ (मूल रिंू लागतें.) अग बाई, जागा िंाला वाटतं? आणा त्याला इकिे, गीताबाई! (गीता 
मुलाला परत आणून िेते व जाते.) लौकर या बरं का? (मुलाला) बाळ, का ंबरं िंोंपमोि िंाली तुमिी? 
फार लागली का भकू? आत्माराम भकेुनं तळमळत असल्यावर िोळ्याला िोळा लागणार तरी कसा? बाळ, 
जरा थाबं, आता ं येतील हं गीताबाई! अग बाई, असा उपाशी आशनंे या द्वपठाकिे पाहायला लागलास? 
बाळ, अश्वत्थाम्याला त्याच्या आईनं पीठपाणी कालवनू िेऊन त्यािी िुधािी तहान कशी तरी भागवली! 
पण बाळ, आपलीं नद्वशबं अगिींि पागंळीं आहेत; यातंल्या द्विमूटभर द्वपठावरसुद्धा ंआपली सत्ता नाहीं! तें 
लोकािं ंआहे! त्या पीठपाण्यािा ओर्ळ तुझ्या तोंिावर पाद्वहला, तर राजसा, तारामतीिा रोद्वहिास तुला 
हंसून द्वहणवायिा नाहीं का?  
 

(राग भरैवी; ताल–पजंाबी. िाल—बाबुल मोरा ॰) 
 

गुणगंभीरा । त्यझज न लव धीरा॥ धु्र ॰ ॥ 
सत्त्वपरीक्षा महा । यिा परमेश्वर द्वनयोजी । 
अवसाि तेव्हा ंउद्वित का वीरा? ॥ १ ॥ 

 
नको रिवं तोंि करंू गिे! त्या पाहा आल्या हं गीताबाई िूध रे्ऊन! (पाहून) अग बाई, येण ंिंालं वाटतं! 
पण हें कसलं येण?ं िेवा, काय पाहण ंनद्वशबीं आणलंस हें?  
 

[सुधाकर येतो–त्यािे लटपटत आहेत.] 
 
सुधाकर : झसधू, इकिे ये, मला आणखी प्यायिी आहे! फार नाहीं, फक्त एकि प्याला! पैसे आण! झसधू, 
पैसे आण! 
 
लसधू : आता ंकुठले बरं आणू ंपैसे मी? माझ्याजवळ काहंीं नाहीं अगिीं! 
 
सुधाकर : खोटं बोलतेस! आहेत! िल आणा! आणतेंस कीं नाहीं? का जीव रे्ऊं?  
 
लसधू : आपल्या पायाशंपथ मजजवळ आता ं कांहीं नाहीं. आता ं िोन पैसे होते तेवढे बाळासाठीं िूध 
आणायला द्विले तेवढेि! अगिीं बाळाच्या गळ्यावर हात ठेवनू सागंतें हवी तर! 
 
सुधाकर : त्यािा गळा िाबनू टाक! का ंद्विलेस पैसे?  
 
लसधू : बाळासाठीं नकोत का द्यायला? असं काय करायि ंहें?  



 

अनुक्रम 

सुधाकर : िल जाव! मला नाहींत आद्वण त्याला पैसे आहेत? नव्यापेक्षा ंतें कारटं जास्त आहे काय? झसधू, 
तंू पद्वतव्रता नाहींस! हरामखोर! तें कारटं त्या रामलालिं आहे! मािंं नाही! 
 
लसधू : द्वशव द्वशव! काय बोलण ंहें?  
 
सुधाकर : द्वशव द्वशव नाहीं, रामलालिें आहे! आता ंमारून टाकतों!  
 

(एक मोठी काठी रे्ऊन मुलाकिे जातो.) 
 
लसधू : (र्ाबरून) अग बाई, आता ंकसं करंू? हाकंा मारून िारिौर्ानंा ंजमद्ववलं तर द्वतकिून काहंीं तरी 
भलतंि व्हायि!ं िेवा, काय रे करंू आता?ं माझ्या फाटक्या अंगाि ंमायेि ंपारं्रूण कसं पुरणार माझ्या 
बाळाला आता! 
 

[सुधाकर काठी मारतो. झसधू मध्यें येते; द्वतला काठी लागून खोंक पिून ती बेशुद्ध पिते.] 
 
लसधू : िेवा, साभंाळ रे माझ्या बाळाला! 
 
सुधाकर : तंू मर! आता ंकारटं मर जाव!  
 

(काठी मारतो, मूल मरतें.) (पद माकर येतो.) 
 
पगमाकर : हरामखोरा, काय केलसं हें?  
 
सुधाकर : काहीं नाहीं; आणखी घ्यायिी आहे—एकि प्याला! 
 

[पििा पितो.] 
 

अंक चवथा समाप्त 
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अंक पांचवा 
 
प्रवेश पहिला 
 

[पात्रें—भगीरथ व शरद; शरद रिते आहे.] 
 
भगीरथ : (स्वगत) भाईसाहेबािं ं माझ्याशीं असं तुटकपणाि ं वागण ं का ं होतं याि ं कारण आता ं लक्षातं 
आलं! हा रोगातंला रोग, मनाला मारणारा, जीवाला जाळणारा, हा मत्सर आहे! पे्रमाच्या स्पधेत द्वनराश 
िंालेल्या िीन जीवािंा हा द्वनवाणीिा मत्सर आहे. किू काळािा किवटपणाद्वह याच्यापुढं अमृतासारखा 
वाटेल! या वयातं, अशा अपत्यस्नेहाच्या भरातं, भाईसाहेबासंारख्या द्वववकेशाली पुरुषालासुद्धा ंपे्रमानं—हें 
पे्रम नाहीं; द्वनराशेंत साद्वत्त्वक पे्रम करुणावृत्तीिं रूप रे्तं—या कामानं—किाद्वित् ज्याि ं त्याला 
कळल्यावािंूनद्वह असं होत असेल. या स्पधेिी जाणीव रामलालानंा पद्वहल्यापासूनि—नको हा द्वविार! 
भाईसाहेबाचं्या नावंािा अगिीं अनुिार उिेख िंाला आद्वण द्वविार तर अगिीं भलता िंाला! अरेरे! 
परमेश्वरा, द्वकती िुःखप्रि प्रसंगातं मला आणून ठेवलसं हें! भाईसाहेबाचं्या मनोवृत्तीद्ववषयीं न्यायद्वनष्ठुर 
द्वनणयु िेण्यासाठीं या हतमागी भगीरथानं द्वविार करावा? त्यानंीं माझ्यावर केलेले उपकार आठवले म्हणजे 
माझ्या स्वतःिाद्वह मला द्ववसर पिायला हवा! िारूच्या नािानं जीवन्मृत िंालेल्या भगीरथाला त्यानंीं 
पुनजुन्म द्विला आद्वण त्याचं्या वतुनाकिे त्या मींि अशा टीकादृष्टीनं पाहायिं? द्वपत्याच्या पुण्यवृत्तीबद्दल 
संशय घ्यायिा, मातेच्या शुद्ध शीलाबद्दल नीिपणानं िौकशी करायिी, प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या अस्स्तत्वाबद्दल 
तकुद्ववतकु लढवायिे, तशातंलंि हें अनस्न्वत पातक आहे! भाईसाहेबानंी आधींि आपल्या पे्रमािी रद्वतमात्र 
तरी कल्पना मला द्विली असती तर शरद च्या स्नेहभावाला पे्रमाच्या पायरीवर िढद्ववण्याऐंवजी मीं केवळ 
पद्वरियाच्या उिासीन पिावर बसद्ववलं असतं! पण त्यानंाि आधीं त्याचं्या मनािी वृद्वत्त कळली नसेल! तें 
काहीं असो; माझ्या जीद्ववतािी वाटेल ती वाट लागली तरी भाईसाहेबाचं्या सुखाच्या वाटेंत मी कधींद्वह आि 
येणार नाहीं. भगीरथप्रयत्नानंीं शरद च्या पे्रमािा वगे भाईसाहेबाकंिे वळद्ववलाि पाद्वहजे. (उर्ि) शरद, 
अशा हृियभेिक स्स्थतींतद्वह तुझ्याशीं द्वनष्ठुरपणानं बोलतों यािी मला क्षमा कर. आता ं तुझ्याशीं असं 
बोलतानंा मला समाधान वाटत आहे असें मुळींि समजूं नकोस. या द्ववषारी द्वविारानं मािंं हृिय आंतल्या 
आंत सारखं जळतं आहे. अगिीं उपाय नाहीं म्हणूनि मला असं बोलाव ंलागतं आहे, त्यािी क्षमा कर आद्वण 
माझ्या प्रश्नािें उत्तर िे. शरद, भगीरथाच्या सुखासाठीं वाटेल तें िुःख भोगायला तंू तयार आहेस का? हं, 
अशी रिून मला द्वनरुत्साह करंू नकोस! संशयाच्या िीन दृष्टीनं पाहंू नकोस! अशा प्रश्नािं स्पष्ट शबिानंीं 
उत्तर िेणं कोणत्याद्वह बाद्वलकेला, त्यातूंन तुझ्यासारख्या कोमल मनाच्या आद्वण आजन्म िुःखाग्नींत करपून 
द्वनर्णा्या बालद्ववधवलेा अगिींि मरणाहूनद्वह अद्वधक आहे, हें मी जाणून आहें! पण आतािंा प्रसंगि असा 
िमत्काद्वरक आहे, कीं स्पष्ट बोलल्यावािंून गत्यंतर नाहीं. कुलीनतेिी मयािा आद्वण प्रयोजकता यानंाद्वह 
आपण क्षणभर बाजूला ठेवलं पाद्वहजे. सागं शरद, अगिीं मोकळ्या मनानं सागं. भगीरथाच्या सुखासाठी तंू 
वाटेल तें िुःख भोगायला तयार होशील का?  
 
शरद : तुमच्या प्रश्नाि ंउत्तर िेण्याि ंकारणि नाहीं. जें तुमि ंसुख तें मािंं िुःख असं कधीं तरी र्िेल का?  
 
भगीरथ : पे्रमाच्या सहवासातं राहतानंा द्वभन्न जीवानंा जी एकरूपता द्वमळते तीि द्ववरहाच्या द्विरद्वनराश 
सृष्टींतद्वह राखणें फार िुष्ट्कर आहे. 
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शरद् : द्ववरहािी सृद्वष्ट? द्ववरहािी कल्पना आपण आता—ं 
 
भगीरथ : मनािा धिा करून एकिािं, एकिम स्पष्टपण ंकाय तें बोलून टाकतों. शरद, िुस्या कशासाठीं 
जरी नाहीं, तरी केवळ या भगीरथाच्या सुखासाठीं—शरद, क्षमा कर, हात जोिून हजार वेळा ं तुिंी क्षमा 
मागतों — पण तुला भाईसाहेबािंी द्ववनंती मान्य करावी लागेल! रामलालशींि तुला पुनर्मववाह करावा 
लागेल! 
 
शरद् : भगीरथ, भगीरथ, काय हो बोललातं हें? खरोखरींि तुमि ंहृिय पार जळून गेलं आहे का? अगिीं 
द्ववषािा – भगीरथ, हृियिाहक प्राणर्ातक द्ववषािा – वषाव केलात हो माझ्यावर! 
 
भगीरथ : भगीरथाच्या हृद्रोगावर हें द्ववषि अमृतासारखं गुणकारी आहे! याि द्ववषाच्या सेवनानं तुझ्या 
हृियाच्याद्वह वृद्वत्त मरून जाऊं िेत! 
 
शरद् : भगीरथ, तुमच्या िरणीं वाद्वहलेले हे प्राण आता ंिुस्यािे कसे हो होतील?  
 
भगीरथ : रामलालच्या िरणाशंीं मािें प्राण गहाण पिले आहेत. तुझ्या प्राणाचं्या द्ववद्वनमयानंि मला माझ्या 
प्राणािंी पुन्हा प्रास्प्त होणार आहे! शरद, माझ्या या कतुव्याच्या स्वाथुवृत्तीिी मला क्षमा कर! 
 
शरद् : नका हो नका असं बोलंू, भगीरथ! तुमच्या शबिाशबिानं माझ्या हृियावर कसे द्ववषारी र्ाव 
बसताहेत, यािा थोिा तरी द्वविार करा! 
 
भगीरथ : कृतज्ञता द्वविारशील नसते! भाईसाहेबािें आजवर माझ्यावर आद्वण तुझ्यावरद्वह द्वकती उपकार 
िंाले आहेत त्यािंी नीट आठवण कर! त्या उपकारािंी फेि आपल्याला करायला नको का? िेविैत्यानंी 
समुद्रमंथन करून िौिा रत्नं बाहेर काढलीं; त्यातं स्पशमुात्रानं जीवनाश करणारी सुरा आद्वण स्पशमुात्रानं 
द्विरंजीवन िेणारी सुधा अशीं िोन परस्परद्ववरोधी रत्नं सापंिलीं. पापपूण ु परृ्थवीवर पद्वहल्यािा पूणावतार 
िंाला आद्वण िुसरं द्वस्त्रयाचं्या अधरामृताच्या रूपानं मनुष्ट्यजातीच्या वाटंणीला आलं. एका रत्नाच्या 
यातनामय तापातूंन ज्यानंीं मािंी सुटका केली त्याचं्याि सुखासाठीं िुस्या रत्नाच्या सुखािाद्वह मला त्याग 
केला पाद्वहजे. संसारात सुखिुःखािं ंद्वमश्रण अद्वभन्नस्वरूपािं आहे. काळोखािी एक रात्र काढून टाकली तर 
द्वतच्याबरोबरि प्रकाशपूणु द्विवसाकिेद्वह िोळेिंाकं करायला पाद्वहजे. िुःखािा एक अंश टाळण्यासाठीं 
त्याच्याशीं संलग्न असलेल्या सुखाशंालाही िूर कराव ंलागतं, हा ईश्वरािा र्रिा द्वनष्ठुर न्याय आहे. 
 
शरद् : भगीरथ, असे द्वनिुय कसे हो िंालातं?  
 

(राग–जागी; ताल-द्वत्रवट. िाल-द्विलभर जानुव े॰) 
 

कृद्वत अशी भीषण । अन्य ना ॥ धु्र ॰ ॥ 
द्ववतद्वरल मना । परमेशाच्या । यातना! ॥ १ ॥ 
कोमलतरा । वद्वनताद्वित्ता । जाद्वळ ना? ॥ २ ॥ 
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भगीरथ : भगीरथाच्या जगातंली परमेश्वरािी मूर्मत रामलालच्या रूपानं उभी आहे. आियुिेवो भव, मातृिेवो 
भव, द्वपतृिेवो भव, या आपल्या आयुधमाच्या अनुिंर्नीय आज्ञा आहेत.भाईसाहेबानंी द्वपत्याप्रमाण ं मला 
पुनजुन्म द्विला. जगाच्या उपहासानं िुखावलेल्या माझ्या मनोवृत्तींिी मातृपे्रमानं जोपासना केली; भावी 
आयुष्ट्यािं साथुक होण्यासाठीं महान्मान्य मागािा मला गुरुपिेश केला; माता, द्वपता, गुरु, याचं्या या 
द्वत्रभवुनवदं्य द्वत्रमूतीला माझ्या दृष्टीनं परमेश्वरािी पुण्यपिवी प्राप्त िंाली आहे. या परमेश्वराच्या इच््ेसाठीं 
सवुस्वीं आत्मयज्ञ करण्याला मला तत्पर व्हायला नको का? श्रीकृष्ट्णपरमात्म्याच्या इच््ेसाठीं 
मयरूध्वजराजानं आपलं अधं अंग करवतीनं कापून द्विलं, त्याप्रमाण ंमाझ्या परमेश्वराच्या सुखासाठीं माझ्या 
जीवापासून माझ्या भावी अधांगीला तोिणारी ही आकाशािी कु्हाि—(स्वगत) पण नको. अशा अनुद्वित 
उद गारानंीं शरद च्या मनातं भाईसाहेबाबद्दल अनािर उत्पन्न होईल. िातृबुद्धीच्या श्रदे्धप्रमाणिं िानवस्तूिी 
पद्ववत्रताद्वह त्यागाला आवश्यक आहे. 
 
शरद् : बोलता ंबोलता ंमध्येंि थाबंलातं! तुमिी ही द्वनष्ठुरता तुमच्या हृियालाद्वह मान्य नाहीं. भगीरथ, िया 
करा, तुमच्या िरणीं शरण आलेल्या पे्रमळ जीवाला असं िूर लोटंू नका. शरद च्या सुखासाठीं, तुमच्या 
स्वतःच्या सुखासाठीं, आपल्या िोर्ाचं्या िुबळ्या पे्रमाला पायाखंालीं तुिवू ंनका. 
 

(राग–भरैवी; ताल-द्वत्रवट. िाल-तुम जागो हा ॰) 
 

मजला वृथा । नाथा, का ंिेता ंक्लेशा ंप्रखरा ंया ॥ धु्र ॰ ॥ 
िुरुद्वन पे्रमा । मम शुद्ध कामा ।  
हृियातें का ंिहता ंउभया ं॥ १ ॥ 

 
भगीरथ : रामलालच्या सुखासाठीं अद्वखल ब्रह्मािंद्वह ब्रह्मापुण करण ं हा भगीरथािा एकि धमु आहे. 
रामलालि ंसुख तेंि भगीरथाि ंसुख, हें मी तुला सागंतों. आद्वण भगीरथाि ंसुख तेंि शरद ि ं सुख, हें तंू 
मला सादं्वगतलंस. आपणा ंद्वतर्ानंाद्वह सुखी होण्यािा याखेरीज िुसरा मागिु नाहीं. मी तुझ्याशीं द्वववाह केला 
तर ऐन सुखाच्या भरातंद्वह भाईसाहेबाचं्या द्वनराशमुदे्रिी करुणादृद्वष्ट अष्टौप्रहर आपल्याकिे पाहात राहील! 
असमाधानाच्या मोलानं असं िुिैंवी सुख द्वमळद्ववण्यातं काय अथु आहे? शरद, आता ं द्वविाराच्या दृष्टीनं 
आपल्या भाग्यशाली िुःस्स्थतीकिे पाहा. तुझ्या प्राप्तीमुळें  भाईसाहेब सुखातं आहेत; त्याचं्या सुखाला 
साहाय्य केल्यामुळं मािंी कृतज्ञता संतुष्ट िंाली आहे; मला ऋणमुक्त करण्यासाठीं आपलं सवुस्व अपुण 
केल्यामुळें  तुला समाधान वाटत आहे! शरद, हा मनोहर मनोभगं सुिैवानं आपणाला ं लाभणार आहे. 
भाईसाहेबाचं्या उपकारािंी फेि केल्यावािूंन द्वमळद्ववलेलं सुख केवळ अन्यायािं होईल. शरद, तुला 
द्वनवाणीि ंसागंतों, या आत्मत्यागाच्या ब्रह्मानंिापासून मला िूर केलसं तरीद्वह यावज्जीव मीं तुझ्याशीं पुनलुग्न 
करणं शक्य नाहीं. पुन्हा सागंतो, माझ्या उपकारकत्याशीं कृतघ्नतेनं वागलों, तर तें अद्वतशय अन्यायािं 
होईल. 
 
शरद् : मनािा कोंिमारा िंाल्यामुळें  अगिीं द्वनभीिपणानं बोलतें—मी झहिुसमाजातंली बालद्ववधवा आहें. 
माझ्या द्वनभीिपणाला जग अगिीं द्वनलुज्जपणासुद्धा ं म्हणेल, पण भगीरथ, उपकारकत्याशीं कृतघ्नपणानं 
वागण ंहें अन्यायािें आहे, तसंि पे्रमाशीं द्ववश्वासर्ातानं वागण ंहें तरी अन्यायाि ंनाहीं का?  
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भगीरथ : न्यायान्यायािा द्वत्रकालबाद्वधत द्वनणयु द्वत्रकालज्ञ ऋषींनासुद्धा ं करता ं आला नाहीं. आजिी 
न्यायािी गोष्ट उद्या ं अन्यायािी ठरेल; कालिा अन्याय आज न्याय ठरत असेल; न्यायान्यायािी 
सारासारद्वववेकबुद्वद्ध िेशकालानुरूप बिलत असते. त्यातूंन पूवेिा पद्विमेशीं जो एकजीव संयोग होत आहे 
त्या कालातं आपण जन्माला आलों आहोंत. भारतवषािा द्वववकेसूयु िालू कालीं संक्रमणावस्थेंत 
असल्यामुळें  द्वविारािे वारे द्वनयमानं वाहात नाहींत. सुखाच्या तरुण इच््ा नव्या द्वविाराच्या आद्वण नव्या 
कल्पनाचं्या एका द्वपढीच्या हृियातं उत्पन्न होतात, आद्वण त्या सुखािंी साधनं पुरद्ववण्यािं अगिीं द्वनराळ्या 
द्वपढीच्या हातीं असतं. द्वभन्नसंस्कृतीच्या या संक्रादं्वतकालातं आशचे्या पायावर उभारलेल्या आपल्या 
वाटेवरच्या इमारती ढासंळंू लागल्या तर तो कठोर काळािा िोष आहे. वद्विलािंा मनाला न िुखद्ववणारा 
त्यागधमु आजच्या तरुण द्वपढीनं आिारातं आणायला पाद्वहजे. शरद, पे्रमळ मुली, आपला आजपयंतच्या 
पे्रमळ सहवास हेंि आपलं सुखसवुस्व! तुझ्यामाझ्या सुखावर ही संक्रातं बसली तरी तीळमात्राच्या प्राप्तीनंद्वह 
गोि बोलून आपण आजिा सण साजरा केला पाद्वहजे. शरद, भगीरथाच्या सवुस्वािी तुला शपथ आहे. मीं 
तुिंा त्याग करण ंद्वकतीद्वह अन्यायाि ंअसलं तरी त्याला तंू आपली संमद्वत िे. अशा अििणीच्या प्रसंगीं या 
िोन अन्यायातूंन एकािा तरी मला अवलंब करावा लागणारि. कोणता तरी अन्याय करणं ज्या वळेीं 
आवश्यक होऊन बसतं, त्या वळेीं ज्या अन्यायामुळं अंतःकरणािी जाद्वणवनंे तळमळ होत नाहीं तोि 
मनुष्ट्यमात्राला क्षम्य आहे. शरद, याि पावलीं भाईसाहेबाकंिे िल, माझ्या मृत पे्रमािी अखेरिी इच््ा 
म्हणून तुला सागंतों कीं, भाईसाहेबाचं्या द्ववनंतीिा—आद्वण आता ं ती मािंीद्वह द्ववनंती आहे–या द्ववनंतीिा 
अनािर करंू नकोस. माझ्या जन्मिात्याला माझ्यामुळं िुःख िंालं तर यापुढं मी जगण ंशक्य नाहीं. अजून 
रितेस? विेे, रिणं हें संसारातं संकटाशंीं लढण्याि ं हत्यार नाहीं! (स्वगत) द्वहच्या या रिण्यामुळं त्या 
त्यागािा मला केवढा आनंि वाटत आहे! माझ्या द्ववनंतीला ही िुकून तरी मनापासून रुकार िेईल कीं काय 
अशी मनाला सारखी भीद्वत वाटते. द्वहच्या इच््ेद्ववरुद्ध आद्वण केवळ माझ्या इच््ेमुळंि ही हा स्वाथुत्याग 
करीत आहे या कल्पनेंति माझ्या आनंिाि ं रहस्य आहे. (उर्ि) शरद, िल माझ्याबरोबर आद्वण आता ं
यापुढं रिशील तर तुला माझ्या गळ्यािी शपथ आहे. 
  

[जातात.] 
 

प्रवेश दुसरा 
 

[स्थळ—तद्वळरामािें र्र. पात्रें–द्वब्ान्यावर पिलेला आसन्नमरण तद्वळराम, त्याच्याभोंवतीं शास्त्री, 
खुिाबक्ष, द्विसोिंा, िािीशठे िारूवाला, मन्याबापू मवाळ, जनूभाऊ जहाल, सोन्याबापू सुधारक, यिाप्पा 
वगैरे आयुमद्विरामंिळिे सभासि.] 
 
सोन्याबापू : शास्त्रीबुवा, कालिी रात्र फारि जि गेली; वास्तद्ववक काल रात्रींि तझळराम गार व्हायिा! पण 
आजिा द्विवस आणखी िारू द्वपण्याि ंयािं सद भाग्य होतं म्हणूनि हा वािंला! 
 
खुदाबक्ष : तशीि रात्र लाबंलिक तरी द्वकती वाटली! काहंीं केल्या संपेना! तद्वळरामाच्या आयुष्ट्यांत आद्वण 
द्वतच्यातं िेंगटपणाबद्दल जशी काय पैजि िालली होती! 
 
सोन्याबापू : द्वजतकी लाबंलिक द्वततकीि भेसूर! आम्हीं इतकी संध्या केलेली पण िोळ्याला िोळा लावनू 
पळभरसुद्धा ंध्यान करण्यािा कोणाला धीर िंाला नाहीं. 



 

अनुक्रम 

मन्याबापू : खरंि आहे; र्िीभराच्या ध्यानानं कायमिा प्राणायाम व्हायिा एखािे वेळीं! यमिूताचं्या स्वा्या 
येणार आहेत असं कळल्यावर िंोपेनं मुिद्यासारखं पिायिी कोण ्ाती करणार? तद्वळरामाऐवजीं न जाणो 
ते आपल्यालाि िुकून न्यायिे ही प्रत्येकाला धास्ती वाटायिीि! 
 
सोन्याबापू : तेवढी द्विव्यािी ज्योत काय ती संथपणानं तद्वळरामािी प्राणज्योद्वत द्वविंते कीं काय हें टक 
लावनू पाहात होती! 
 
हवरूपाक्ष : ठीकि आहे. जन्ममरणािा द्वजिा रोजिा रोजगार, द्वतला कसली भीद्वत वाटणार? बरं, द्विव्यािी 
ज्योत जरी संथ असली तरी तद्वळरामािी धिपि सारखी िालू असेल, नाहीं?  
 
मन्याबापू : मुळींि नाहीं! आज ही जी तद्वळरामाच्या िेहािी यमराजाच्या द्ववरुद्ध द्वनःशस्त्र प्रद्वतकारािी 
िळवळ इतक्या हातर्ाईवर आलेली द्विसते द्वतिा काल मागमूससुद्धा ं नव्हता! काल सारी रात्रभर 
तद्वळरामानं फक्त सनिशीर िळवळि िालू ठेवलेली होती. शरीरािा स्वामी स्थानभ्रष्ट होऊं नये म्हणून 
इमानी अवयवानंीं इतकी जबाबिारी रे्तली होती कीं िेक्कन सभेनेंसुद्धा ंद्वतच्यापुढं हात टेंकावते! िोळ्यातं 
उरलेला प्राण तसाि द्वनरू्न जाऊं नये म्हणून मी पापणीपासून िूर िंाली नाहीं. त्यािी िंोंप नेहमीं म्हणजे 
इतकी जहाल असायिी, पण काल रात्रीं द्वतच्यावर सभाबिंीच्या कायद्यािी अंमलबजावणी िंाल्यासारखं 
द्विसत होतं! नेहमीं वटवट करणारी जीभ आज अशी सरकारजमा का ं िंाली हें पाहण्यासाठीं एखािं 
कपोलकस्ल्पत कारण सापंिेना म्हणून िोन्ही गाल एखाद्या द्ववरक्त साधूप्रमाणं अंतमुुख िंाले आहेत. 
नाकानंसुद्धा ं पिंप्राणानंा बाहेर जाता ं येऊं नये म्हणून द्ववश्वासातंल्या वा्यालासुद्धा ं येरिंा्या करता ं येऊं 
नयेत अशी किेकोट नाकेबंिी केली होती. सारी रात्रभर असा द्वनपद्वित पिला होता, कीं द्ववलायतेंतल्या 
कसलेल्या परीक्षकालासुद्धा ं्ातीला हात लावनू सागंता ंआलं नसतं, कीं हा तद्वळराम असा बेशुद्ध पिला 
आहे तो मेल्यामुळं, िंोपेमुळं, िारूमुळं— 
 
सोन्याबापू : झकवा वैद्याच्या औषधामुळं म्हणून! 
 
मन्याबापू : अरे खरंि, औषध िेण्यािी वेळ िंाली! जागा करावा आता ंयाला! तद्वळराम, ऊठ. औषध रे्तोस 
ना?  
 
तहळराम : मला नीट बशीव; आता ंमला औषध नको आहे. मािंं मरण अगिीं जवळ आलं आहे.  
 
जनूभाई : तद्वळराम, असा धीर सोितोस? द्वभऊं नकोस! आम्ही तुला मरंू िेणार नाहीं; अरे, ती िारूिी 
बाटली याच्यापुढं आणून ठेव. िोळ्यासमोर िारूिी बाटली असल्यावर हा कायमिे िोळे द्वमटील ही भीतीि 
सोि! जीव गेला तरी मरायिा नाहीं! 
 
मन्याबापू : ऐका हो जनूभाऊ! शास्त्रीबुवा, बर्ा हो यानं जरा िोळे पाढंरे केले हो! 
 
हवरूपाक्ष : अरे, अरे, अरे! अहो, कुणी गंगा इकिे घ्या बरं जरा! आद्वण तसंि तुळशीपत्रद्वह आणा! तद्वळराम, 
तद्वळराम, सावध हो, बाबा! वैद्याला, िॉक्टरला बोलावूं का?  
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तहळराम : गंगा नको; तुळशीपत्र नको, काहंीं नको! मला मरतानंा थोिीशी िारू पाजा म्हणजे िंालं! 
तुळशीपत्राऐवजीं तोंिावर एक बूि ठेवा म्हणजे ठसका लागला तरी तोंिातंली िारू सािंणार नाहीं! आणा 
थोिीशी! 
 
हवरूपाक्ष : अहाहा, याला म्हणाव ं खरा िारूिा अद्वभमानी! पुढच्या जन्मीं तंू यापेक्षादं्वह मोठा िारूबाज 
होणार! प्रत्यक्ष भगवतंानंींि गीतेंत म्हणून ठेवलं आहे, कीं 

 
“यं यं वाऽद्वप स्मरन् भाव ंत्यजत्यंते कलेवरं । 
तं तमेवैद्वत कौंतये सिा तद्भावभाद्ववतः ॥” 

  
[त्याला िारू पाजतो.] 

 
तहळराम : आणखी थोिी िे म्हणजे मला थोिासा तकवा येईल! मला तुम्हालंा मािंी अखेरिी इच््ा 
सागंायिी आहे! जरा आणखी िे पाहंू— 
 
मन्याबापू : आणखी िारूला तंू सध्या ंपात्र नाहींस! 
 
जनूभाई : द्वपऊं िे रे त्याला; या वळेीं नाहीं म्हणू ंनकोस! 
 

[त्याला िारू पाजतात.] 
 
तहळराम : अरेरे, मला िारूसुद्धा ंनीटशी द्वपता ंयेत नाहीं! शास्त्रीबुवा, खुिाबक्ष, मी आता ंमरतों. मािंं सागंणं 
लक्षातं ठेवा. अ. धीं त्या भगीरथाला सागंा, कीं तद्वळराम िारू द्वपता ंद्वपता ंमेला; अखेरपयंत पे्रमाच्या पकिींत 
सापंिला नाहीं. सागंाल ना?  
 
हवरूपाक्ष : अगिीं बजावनू सागंूं! 
 
तहळराम : मी मेल्यावर, माझ्या र्रातं िारूिाि गुत्ता काढा! त्यािं नाव ं ‘तद्वळराम मोफत मद्यालय’ असं 
ठेवा. तें सारी रात्रभर उर्िं ठेवण्याबद्दल खटपट करून परवानगी काढा! म्हणजे अिल्याद्वबिल्यािी 
अििण होणार नाहीं! त्या मद्यालयातं आल्यागेल्यानंा, गोरगद्वरबानंा, गोब्राह्मणानंा फुकट िारू पाजा! 
द्ववद्यार्थयांना द्वनम्मे िरानं िारू द्ववका! मािंी खरी द्वभस्त तरुण द्वपढीवरि आहे! माझ्या र्रातंल्या द्वरकाम्या 
बाटल्या, ग्लासं एखाद्या कुटंुबवत्सल िारूबाजाला द्या! माझ्या वषशु्राद्धाच्या द्विवशीं एखाद्या सत्पात्र 
ब्राह्मणाला सिकून िारू पाजा! गोप्रिान करण्याऐवजी बुिािंा एक तराफा माझ्या नावंानं निींत सोिा 
म्हणजे मी त्याच्यावर बसून वैतरणीनिी उतरून स्वगांत जाईन! िोस्त हो! मािंी ही इच््ा पुरी कराल ना? 
न केलीत तर मािंी आशा गुंतून मी भतू होईन; मला मुस्क्त द्वमळणार नाहीं! 
 
मन्याबापू : आम्ही सगळेजण वाटेल ती मेहनत करून तुिंी इच््ा पूण ुकरंू! तंू काहंीं काळजी करंू नकोस. 
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जनूभाऊ : तशातूंन तंू भतू िंालासि तरी तझ्या भतुाला आम्ही स्व्हस्कीच्या बाटलींत भरून कोंिून ठेवू!ं 
आणखी काहंीं इच््ा आहे?  
 
तहळराम : आणखी काहंीं नाहीं; वाटेल त्याच्या नािीं लागून िारू सोिंू नका! िारू न द्वपण्यािी शपथ फार 
द्विवस द्वटकत नाहीं; आपल्या आयुमद्विरामंिळािा अद्वभमान धरा—काहंीं िंालं तरी संस्था बुिवूं नका! आई 
आई ग! शास्त्रीबुवा, मला आणखी थोिी िारू द्या! आद्वण तुम्ही सारेद्वह माझ्याबरोबर शवेटिी घ्या! मािंी 
हेल्थ—भरपूर झिक करा! (त्याला िारू िेतात व सवुजण मोठाले पेले भरतात.) स्वगांत मला िारू द्वमळेल 
का रे?  
 
सोन्याबापू : तद्वळराम, टु युवर हेल्थ! 
 

[सवु द्वपतात] 
 
तहळराम : थोिी िारू! आणखी एकि प्याला! 
 

[मरतो] 
 
सोन्याबापू : अरेरे, आटपला बाजार! िारूच्या या द्वजवतं गुत्त्यािे एकिम सािेआठ वाजले! 
 
शास्त्री : गेला, मद्विरेिा खरा कैवारी गेला! 
 
खुदाबक्ष : अभागी आयुमद्विरामंिळािा खरा आयु आधार तुटला! 
 
जनूभाऊ : मद्विरे, मद्विरे, तुिंी धंुिी उतरली! तुझ्या यशािा वाटंा इथंि राद्वहला! तुझ्या सौभाग्याच्या लाल 
तजेल्यावर पे्रतकळा आली! तुिंी अिखळती िाल इथं कायमिी खंुटली! तुिंं बरळण ंयापुढं बिं िंालं! 
 
शास्त्री : खरा खरा महात्मा िारूबाज आज आम्हालंा सोिून गेला! असा िारूबाज पुन्हा होण ंनाहीं! 
 
खुदाबक्ष : ती गोष्टि काढावयाला नको! आपण सारेि द्वपणारे, पण तद्वळरामािी गोष्टि द्वनराळी! द्वपतानंा 
कधीं द्विवस पाद्वहला नाहीं, कीं रात्र पद्वहली नाहीं! 
 
शास्त्री : आज बारा वष ेिंालीं, केव्हादं्वह तद्वळरामाच्या तोंिािी िुरूनि र्प कन् र्ाण आली नाहीं असं िंालंि 
नाहीं! असं खितर व्रत एक पुरं तप िालद्ववलं! 
 
खुदाबक्ष : तपस्वीि तो! बोले तैसा िाले, त्यािीं वंिावीं पाउलें ! बारा वष े अिखळत बोलला, आद्वण 
अिखळति िालला! 
 
जनूभाऊ : स्वाथुत्याग तरी केवढा! िारूसाठीं बायको सोिली; मग िुस्या आप्तािंी काय कथा! 
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शास्त्री : िारू द्वपणारालाि त्यानं आप्त केलं! हा मन्याबापू जरा नेमस्तपणानं रे्णारा, म्हणून नेहमीं त्याला 
आपल्या शजेारीं यानं आग्रहानं पाजावी, तसाि मगनभाई, जरा द्वभत्रा, पण त्यालाद्वह— 
 
मगन : (एकिम मुक्तकंठानें रिून) तद्वळराम, आता ंमला आग्रहानं कोण रे िारू पाजील? काटकसरीनं 
द्वनशा िढद्ववण्यासाठीं, द्वमक्िर करण्यािा उपिेश कोण रे करील?  
 
जनूभाऊ : शास्त्रीबुवा, अशा रिण्यानं या महात्म्यािा गौरव कसा होणार? याच्यासाठीं उर्ड्या मिैानातं 
एक जंगी जाहीरसभा जरूर भरद्ववली पाद्वहजे. 
 
मन्याबापू : बेजबाबिार जंगी जाहीरसभा मुळींि नको! सनिशीर पद्धतीनं इथंि एक सभेिी बठैक उठवू ंया 
आद्वण काय करायि ंतें ठरवनू टाकंू या. एक ्ोटंसं कायुकारी मंिळद्वह नेमा पाहंू— 
 
शास्त्री : तुमिं म्हणण ंउक्त आहे. तुम्हीि कायुकारी मंिळािे द्विटणीस व्हा. 
 
मन्याबापू : बरं, मग आधीं अध्यक्ष द्वनविा! कोण होतो अध्यक्ष?  
 
खुदाबक्ष : तसं कोण सागंणार? सगळ्यािंीि योग्यता सारखी आहे. 
 
जनूभाऊ : मग द्विठ्या टाका! 
 
यल्लाप्पा : िम खा! मािंी अशी सूिना आहे, कीं मी अध्यक्ष होतों, द्वतला आपण सवांनीं अनुमोिन द्याव!ं 
कारण, अध्यक्षाला सभा संपेपयंत स्वस्थ बसून राहण ंएवढि ंकाम करायि ंअसतं आद्वण मला इतकी जास्त 
िंाली आहे, कीं थोड्या वेळातं मािंा अगिीं लोळागोळा होईल! तेव्हा सभेि ंकाम आटपेपयंत मी आपला 
पे्रत होऊन अध्यक्षापं्रमाण ंपिून राहीन! 
 
खुदाबक्ष : मग तद्वळरामािं पे्रति तुझ्यापेक्षा ंजास्त योग्य आहे. 
 
जनूभाऊ : बरोबर आहे! द्वशवाय, हिीं सभातूंन, कामाच्या दृष्टीनं थोर माणसाचं्या तसद्वबरा अध्यक्षस्थानीं 
ठेवण्यािी वद्वहवाट आहे. त्या दृष्टीनं तसद्वबरीपेक्षा ंपे्रत केव्हादं्वह अद्वधक लायक! सबब तद्वळरामाच्या पे्रतालाि 
अध्यक्षस्थानीं बसवावें! 
 
खुदाबक्ष : अध्यक्षािंी द्वनवि िंाल्यावर, मी आता ंसभेपुढं जोरानं पद्वहला ठराव असा आणतों, कीं आधीं 
र्रातंली सगळी िारू द्वपऊन मग पुढं कायाला लागाव.ं ठराव पसार! कायुकारी मंिळाच्या उत्साही 
द्विटद्वणसानंी सवांना पेले भरून द्यावते अशी मी त्यानंा जोरानं द्ववनंती करतों. 
 
शास्त्री : ज्याअथीं सवांनाि िढत िालली आहे, त्याअथीं यापुढं प्रत्येकानं बसूनि बोलावं, असा िुसरा 
ठराव मी पुढं आणतों. मािें पाय लटपटताहेत—ठराव लवकर पसार करा! 
 
मगन : (त्याला सावंरून) या ठरावाला मी टेंका िेतों. ठराव पसार! 
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जनूभाऊ : तद्वळरामाच्या मरणाद्वनद्वमत्त शहरातंील सवु िारूिीं िुकानं द्विवसभर बिं ठेवण्यािी मक्तेिारानंा 
द्ववनंती करावी, असं या सभेि ंठाम मत आहे. 
 
शास्त्री, खुदाबक्ष वगैरे : शमे! द्वधक्कार! नो, नो! 
 
मन्याबापू : सन्मान्य सभासि जनूभाऊ यािंा ठराव पुष्ट्कळशा सभेला मान्य नाहीं. द्वमस्टर द्ववरूपाक्षशास्त्री, 
राजश्री खुिाबक्ष, श्रीयुत मगनभाई, व श्रीयुत मी या ठरावाबद्दल जोरानं खेि करतों. मृतमहात्म्याच्या 
धोरणाकिे सभेिा कटाक्ष आहे. तद्वळरामाला िारूिीं िुकानं बिं िंालेलीं खपत नसत; म्हणून संबधं द्विवस 
िुकानं बिं ठेवण्याऐवजीं संबधं रात्रभर िुकानं उर्िीं ठेवण्यासाठींि सभेनं खटपट करावी. ठराव पसार! 
 
शास्त्री : सिरहू पे्रतािी यात्रा वाजतगाजत काढावी! 
 
मगन : िारूखेरीज अनाठायीं खिु न करण्याकिे तद्वळरामाि धोरण होतं; म्हणून वाजंरयािंा खिु ही सभा 
करंू इच््ीत नाहीं! त्याच्या हातापायाचं्या काड्यानंींि पोटािा नगारा वाजवावा, अशी मािंी उपसूिना 
आहे. उपसूिना पसार! पे्रतामागं भािोत्री रिण्यासाठीं काहंीं गुजराथी बायका आणण्यािी मी खटपट 
करतों. 
 
जनूभाऊ : शमे्! तद्वळरामाला बायकाचं्या नावंािासुद्धा ंद्वतटकारा होता; म्हणून रिण्यासाठीं, बायकाऐंवजीं 
मन्याबापू यानंीं आपले काहंीं मवाळ द्वमत्रि आणावे, अशी मी द्वशफारस करतों. 
 
मन्याबापू : ही सभा या ठरावािा द्वनषेध करते आहे. मी असं द्वविारतों कीं, जोरानं द्वविारतों—कीं, मृताच्या 
अंत्यद्ववधीच्या वळेीं, एक द्ववद्वशष्ट ध्वद्वन करावा लागतो. त्यासाठीं आपल्या जहाल द्वजवलगानंा आणायला 
जनूभाऊ तयार आहेत का? मी स्पष्टि सागंतों, कीं नेमस्तासंाठीं जर द्वपतरपाकािा रिका पंधरविा असेल 
तर जहालासंाठीं जोरकस तोंिसुखािा फाल्गुनमास असतो! 
 
खुदाबक्ष : िोस्तहो, असे भािूंन सभेंत बखेिा र्ालंू नका! ही काय िेशातंल्या िोन्ही पक्षातंल्या द्वविानािंी 
सभा आहे, म्हणून तुम्हीं असा झधगाणा र्ालावा? मी ठासूंन सागंतो—कुस्त्सत कोद्वट मनातं आणून कोणीं 
हंसंू नये—मी म्हणून टाकतों कीं–मी िारू ठासूंन सागंतों कीं, ही आम्हा ंिारूबाजािंी सभा आहे. वषांतून 
तीन द्विवस िढणारी ही िेशभक्तीिी द्वनशा नाहीं; पण द्विवसातूंन तीन वळेा ं पिनीं पािलेली ही िारूिी 
द्वनशा आहे. तुम्ही िेशभक्त आहातं का? तुम्ही द्वविान आहातं का? नाहीं! मग एकेरीवर येऊन सुरळीत सभा 
मोिण्यािा तुम्हालंा काय अद्वधकार आहे? अशी एकमेकावंर आग पाखिण्यातं काय अथु आहे? काम पुढें  
िालवा. 
 
शास्त्री : मी असा ठराव पुढें आणतों, कीं तद्वळरामाि ं पे्रत स्व्हस्कीच्या बाटल्याभंोंवतीं येणा्या पेंढ्याच्या 
द्वपशव्यानंीं जाळाव.ं 
 
खुदाबक्ष : आयुधमाच्या दृष्टीनं हा भिास्ग्न होतो. हा धमुबाह् ठराव आहे. या ठरावाला मी तद्वळरामाच्या 
वतीनं हरकत रे्तों. 
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मन्याबापू : िोरे्द्वह श्रीयुत िुकताहेत! तद्वळरामािा िारू द्वपण ं हा एकि धमु होता. सबब धमाच्या दृष्टीनं 
पाहता ंतद्वळरामाला एखाद्या िारूच्या भट्टींत जाळावं, असा ठराव मी आणतों! पसार! 
 
जनूभाऊ : मी असा ठराव आणतों, कीं आपण सवु अगिीं गाढव आहोंत! पे्रतयात्रा कशी न्यायिी हें 
ठरद्ववण्यापूवी आपण जाळायला आरंभ केला! द्वमरवणुकीच्या वळेीं गािीिे र्ोिे सोिून, आपण गािी ओढून 
तद्वळरामािा सन्मान करावा, अशी मी सूिना करतों. 
 
मगन : या ठरावाला मािंा असा वाधंा आहे, कीं र्ोिे सोिून आपण गाढव गािी ओढीत बसलों तर तें उलट 
अपमानकारक आहे! 
 
मन्याबापू : आता ं फार महत्त्वािा ठराव मी फारि जोरानं पुढं आणतों. तद्वळरामाि ं काहंींतरी स्मारक 
करायला पाद्वहजे; त्यासाठीं ‘तद्वळराम स्मारक फंि कद्वमटी’ स्थापून द्वतच्यामाफुत फंि गोळा करण्यािं 
सभेनं ठरवावं! वगणु्यािें आंकिे भराभर पिले पाद्वहजेत! आद्वण याि बठैकींत पिले पाद्वहजेत. आंकिे 
मोठाले पण पाद्वहजेत! द्वकमानपक्ष एकेकानं हजारािा आंकिा तरी र्ातलाि पाद्वहजे. 
 
शास्त्री : लाखािी गोष्ट सादं्वगतलीत! आपले श्रीमंत शटे मगनभाई याचं्यापासूनि शजे धरावी! शटेजींनी तोंि 
वाईट करण्याि ंकारण नाहीं! हें आंकिे वसूल करण्यातं येतील अशी त्यानंी मुळींि भीद्वत बाळगूं नये! 
आजवर कोणत्या स्मारकसभेनं आंकिे वसूल करून स्मारक केल्याि ं कोणाच्या स्मरणातं आहे? त्या 
वळेेपुरतेि पद्वहल्या उसळीच्या भरातं हे िशनुी आंकिे टाकायिे असतात! पुढं सवांनाि त्या आंकड्यासंकट 
स्मारकािाद्वह द्ववसर पित जातो! 
 
मगन : तत्राप मी लेखीं गंुतायिा नाही; म्हणून या ठरावाला मी जोरानं— 
 
खुदाबक्ष : हा,ं मगनभाई— 
 
मगन : या ठरावाला मी जोरानं— 
 
खुदाबक्ष : हा—ंहा—ं 
 
मगन : या ठरावाला मी जोरानं काहंींि करीत नाहीं! 
 
शास्त्री : आता ं मृताि ं पे्रत बाहेर काढावं असा मािंा शवेटिा ठराव आहे. उठा सवुजण, आधीं पे्रत बाहेर 
नेऊन ठेवू!ं  
 

(सवुजण उठतात व धंुि िंालेल्या यिाप्पाच्या हातापायािंी ओढाताण करतात.) 
 
यल्लाप्पा : मला कोण ओढत आहे, असं ही सभा जोरानं द्वविारीत आहे. 
 
शास्त्री : मेलेला मनुष्ट्य काहंीं द्वविारीत नाहीं, असं बहुमतानं सभेि ंठाम मत आहे. 
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यल्लाप्पा : मी मेलों नाहीं, असा एकमतानें ठराव मी मािंतों. 
 
खुदाबक्ष : मग कोण मेला आहे? कोणी तरी मेला आहे हें खास! 
 
मन्याबापू : पुनः सभेंत िंगा सुरू िंाला! थाबंा, खुिाबक्ष, शास्त्रीबुवा, सभेिी जािा बठैक भरवा आद्वण कोण 
मेला आहे, हें द्वशस्तवार ठरवा! 
 
खुदाबक्ष : ठीक आहे! सभा अशी सूिना करीत आहे, कीं जो मेलेला असेल त्यानं हात वर करावा. (काहंीं 
वळे थाबंनू) कोणीि हात वर करीत नाहीं त्याअथीं कोणीि मेलेलं नाहीं असं सभा प्रद्वतपािन करीत आहे! 
तद्वळरामसुद्धा ंमेला नाहीं, असं सभेि ंठाम मत आहे! 
 
शास्त्री : याबद्दल सभेला फार आनंि होत आहे. या आनंिाच्या भरातं तद्वळरामाच्या मृत आत्म्याला, तद्वळराम 
मुळींि मेला नाहीं, अशी स्वगात अद्वभनंिनपर तार पाठद्ववण्यािी ही सभा ठराव करीत आहे. 
 
सोन्याबापू : अरेरे! फुकाफुकीं सभेिा सारा समारंभ िंाला म्हणावयािा! 
 
खुदाबक्ष : नाहीं. हा खटाटोप फुकट जाऊं द्यायिा नाहीं. या खटपटीिा उपयोग होण्यािी वळे येईपयंत, 
म्हणजे कोणीतरी मरेपयंत सवांनीं मुिद्यापं्रमाण ं इथंि पिून राहाव ं असा ठराव मी पुढं आणतों. ठराव 
पसार! 
 

[सवु अस्ताव्यस्त पितात. पििा पितो.] 
 
प्रवेश हतसरा  
 

[स्थळ—रामलालिा आश्रम. रामलाल प्रवशे करतो.] 
 
रामलाल : (स्वगत) माझ्या मनाि ं र्ाणेरिं द्वित्र आता ं मला स्वच््पणानं द्विसायला लागलं! माझ्या 
अधःपाताला काहंीं तरी सीमा आहे का? द्वपत्याच्या दृष्टीनं शरिकिे पाहतानंा मानीव नात्याच्या मोठेपणानं 
रक्तामासंािं अंगभतू तारुण्य िोळ्यातूंन मुळींि नाहींसं िंालं नाहीं. शरद बद्दल मला जी सहानुभदू्वत, 
भतूिया म्हणून वाटत होती, ती िुबळ्या मनाच्या झहिुपुरुषािी पारावतवृद्वत्त कामुकता होती! गरीब गीतेला 
द्ववद्यािान करतानंा, अनाथाला कल्याणािा माग ुिाखद्ववल्यामुळंि आपल्याला हें समाधान होत आहे अशी 
माझ्या मनािी मी फसवणूक करीत आलों; पण तें तशा उिारपणाि ं नव्हतं! गीतेला द्वशकतानंा पाहून, 
शरद ला समाधान वाटत होतं, म्हणून मला त्या वळेी उत्साह वाटे! तोसुद्धा ंद्वप्रयाराधनािाि माग ुहोता! 
 

(राग–भरैव; ताल–द्वत्रवट. िाल–प्रभ ुिाता रे.) 
 

मन पापी हें । कद्वरतें द्वनजवंिन अनुर्द्वटद्विन॥ धु्र ॰ ॥ 
उपशमपर मद्वतभेषज सेवुद्वन सुस्प्तयत्न कद्वर, पद्वर ते ।  
द्ववफल अंझत सुद्वववकेद्वभन्न॥ १ ॥ 
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उपकाराचं्या कृतज्ञतेमुळें  द्वबिारा भगीरथ थोड्याि काळातं माझ्याशीं खुल्या द्विलानं बोलंूिालंू लागला. 
तेव्हा ं त्यािा मला कंटाळा वाटंू लागला. अद्वधकप्रसंगीं मनुष्ट्यािी ती फाजील सलगी वाटून आपल्याला 
भगीरथािा द्वतटकारा येत असावा अशी मी स्वतःिी समजूत करीत होतों; पण तें कंटाळण्याि ंखरं कारण 
नव्हतं! भगीरथ आपल्याशीं मनमोकळेपणानं वागल्याि ंशरद नं वळेोवेळीं सादं्वगतल्यामुळेंि, न कळत माझ्या 
मनातं जागृत िंालेला मूढ मत्सर हेंि त्या कंटाळ्याि ंकारण होतं! त्या तरुण जीवािंा परस्पराकंिे ओढा 
द्विसूं लागतािं माझ्या प्रौढ मनातं मत्सरािी आग भिकली! तेव्हा ं— द्वधक्कार, शतशः द्वधक्कार असो मला! 
यस्त्कंद्वित् सुखाच्या क्षदु्र लोभानं पुत्राप्रमाण ं मानलेल्या भगीरथाला िुखवनू, कन्येप्रमाण ं मानलेल्या 
शरद च्या कोंवळ्या हृियावर रसरशीत द्वनखारे टाकून माझ्या वयाच्या विीलपणावर, नात्याच्या 
जबाबिारीवर आद्वण द्वविाराच्या द्वववकेवृत्तीवरद्वह पाणी सोिायला मी तयार िंालों, हा आमच्या आजच्या 
िुिैंवी पद्वरस्स्थतीिा पद्वरपाक आहे. पराक्रमी पुरुषाथानं द्वमळवलेली सत्ता मोकळेपणाच्या उिारपणानं 
मयाद्वित करण्यािा आम्हालंा सराव नसल्यामुळं िैवयोगानं प्राप्त िंालेली अल्प सत्ता िुबळ्या जीवावंर 
आम्ही सुलतानी अरेरावीनं गाजवीत असतों. आज हजारों वष े मेलेल्या रूढींच्या ठराद्ववक ओझ्याखालीं 
सापंिून आमिीं मनंद्वह मुिाि िंाल्यामुळं आज आमच्यातं वस्तुमात्रातंील ईश्वरद्वनर्ममत सौंियु शोधून 
काढण्यािी रद्वसकता नाहीं. असं सौंियु द्वमळद्ववण्यािी पद्ववत्र अद्वभलाषबुद्वद्ध नाहीं. त्या अद्वभलाषािी पूणतुा 
करणारी पुरुषाथािी पराक्रमशस्क्त नाहीं. आद्वण खरं कारण द्वमळतािं द्वजवलग सुखािाद्वह त्याग करणारी 
उिार कतुव्यद्वनष्ठा नाहीं! पूवुजानंीं तोंिावर टाकलेल्या अथुशून्य शबिािंी द्वविारी विेातंािी वटवट क्षदु्र 
सुखाच्या आशनंेद्वह ताबितोब बिं पिते. द्ववदे्यनं मनाला उंि वातावरणातं नेऊन ठेवलं तरी आमिीं मनं 
आकाशातं द्वफरणा्या र्ारीद्वगधािापं्रमाण ं अगिीं क्षदु्र आद्वमषानंसुद्धा ं ताबितोब मातीला द्वमळतात. पािं 
हजार वषांिं िीर्ायुष्ट्य मोजणा्या भारतवषरुूप पुराणपुरुषा! तुझ्या द्ववराट् िेहासाठीं द्वहमािलासारखं भव्य 
मस्तक द्वनमाण केल्यावर, गंगाझसधंूसारख्या पद्ववत्र ललाटरेखानंींद्वह द्ववधात्याला तुझ्या सुखािा द्विरकालीन 
लेख द्वलद्वहता ं येऊं नये का? सागं, हतभाग्या भारतवषा! भावी काळीं या रामलालासारखी कंगाल पैिास 
आपल्या पोटीं द्वनपजणार, या किू भीतीमुळं िद्वक्षणमहासागरातं जीव िेण्यासाठीं कमरेइतका उतरल्यावर 
कोणत्या पापािंी प्रायद्वित्तं िेण्यासाठीं परमेश्वरानं तुला उिलून धरला? परमेश्वरा, माझ्या अपराधािी मला 
कधीं तरी क्षमा होईल का? भगीरथ आद्वण शरद याचं्याजवळ कोणत्या तोंिानं मी क्षमा मागूं? नाहीं, मनािा 
तीव्र आवगे आता ं मरणाखेरीज िुस्या कशानेंद्वह थाबंणार नाहीं. (भगीरथ व शरद येतात.) हतभागी 
रामलाल, कृतकमांिीं फळं भोगण्यासाठीं िगिाि ंमन करून तयार हो, आद्वण या िुखावलेल्या जीवािंी 
क्षमा माग. 
 
भगीरथ : भाईसाहेब, लहान तोंिीं मोठा र्ासं रे्तला तर तुमच्या लािक्या भगीरथाला तुम्ही क्षमा कराल 
का? आपल्या पायाजंवळ एक द्ववनंती करण्यासाठीं मी आलों आहें. 
 
रामलाल : भगीरथ, माझ्याशीं बोलतानंा आजि इतकी औपिाद्वरक वृद्वत्त का ंवापरतोस?  
 
भगीरथ : भाईसाहेब, लोकसेवा करण्यािी द्ववद्या द्वशकण्यासाठीं म्हणून मी आपल्या आश्रयाला उभा राद्वहलों 
आहें; पूवीं सवु द्ववद्याप्रास्प्त करून गुरुगृह सोिून जातानंा गुरुिद्वक्षणा िेण्यािी वद्वहवाट होती; पण हिींच्या 
काळातं िर मद्वहन्याला अगोिर फी द्यावी लागते! भाईसाहेब, या नव्या पद्धतीला अनुसरून मी तुम्हालंा 
गुरुिद्वक्षणा अपुण करण्यासाठीं आलों आहें. द्वतिा स्वीकार करून या आपल्या बाळाला आशीवाि द्या! 
 
रामलाल : कसली िद्वक्षणा िेणार तंू?  
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भगीरथ : माझ्या स्वाधीन िंालेल्या शरद च्या प्राणािंी! भाईसाहेब, आपल्या सागंण्याप्रमाण ंआपलं सवुस्व 
आपल्या िरणीं अपुण करायला मी तयार आहें! 
 
रामलाल : शरद, भगीरथानं म्हटलं ते खरं का?  
 

[शरद खालीं पाहते.] 
 
भगीरथ : संकोिवृत्तीमुळं या प्रसंगी ती काय बोलणार?  
 
रामलाल : (स्वगत) हो, खरंि! याि काय, पण कोणत्याद्वह प्रसंगीं द्वबिारी झहिु बालद्ववधवा काय 
बोलणार? गाईला आत्मा नाहीं, असं द्विस्ती धमाि ं तत्त्व नव्यानं ऐकतािं आम्ही आयुधमाद्वभमानी 
उपहासानं हंसलों, पण माझ्यासारख्या जुलमी जनावराचं्या पशुवृत्तीनं या गरीब गाईंना आत्मा तर नाहींि 
पण जीभसुद्धा ंठेद्ववली नाहीं! 
 
भगीरथ : शरद, भाईसाहेबानंा मािंं म्हणण ंखरं वाटत नाहीं; माझ्या शबिासाठीं तंू— 
 
रामलाल : थाबं, भगीरथ, शरद िा त्याग तंू इतक्या सहजासहजीं करायला तयार िंालास हें तुझ्या पे्रमाििं 
लक्षण समजंू का? मला वाटतं, शरद वर तुिंं मनापासून पे्रम मुळींि नव्हतं! 
 
भगीरथ : असं आपल्याला वाटतं! सवुसाक्षी सवेश्वराला काय वाटतं, तें—भाईसाहेब, क्षमा करा, 
शरद द्ववषयीं माझ्या तोंििे असले उद्गार द्वतच्या माझ्या नव्या नात्याला कमीपणा आणतील! आपल्या 
पिवीला पोहोंिल्यामुळं शरद बद्दल सलगीनं बोलण्याला मला अद्वधकार नाहीं! 
 
रामलाल : (स्वगत) शाबास, भगीरथ, शाबास! तंू द्वजतका थोर आहेस द्वततकाि हा रामलाल नीि आहे! 
माझ्या मनाच्या हलकेपणामुळें  द्वबिा्या शरद च्या पे्रमािे तुलामलािे झधिविे द्वनर्ाले. (उर्ि) अशा पद्ववत्र 
पे्रमानं द्वतच्याशीं विनबद्ध िंाल्यावर द्वतिा त्याग करण ंतुला उद्वित आहे का?  
 
भगीरथ : एक वळे नाहीं, पण हजार वळे उद्वित आहे! ज्या कायासाठीं आपण मला जीविान द्विलं, त्या 
कायासाठीं मला हा मोह सोिायिा आहे! शरद च्या लोभातं मी सापंिलों, तर आपला उपिेश मला साधणार 
नाहीं आद्वण भावी आयुष्ट्यािा सन्माग ु मला सापंिणार नाहीं! समाजस्वरूप द्ववराट् पुरुषािी सेवा 
करण्यासाठीं, माझ्या िेशाच्या कारणीं पिण्यासाठीं, आपल्या उपिेशासाठीं, संसारसुखािा आद्वण पे्रमािा 
पाशबधं हा भगीरथ ताड कन तोिून टाकीत आहे! आपल्यासारख्या थोर पुरुषािा उपिेश— 
 
रामलाल : भगीरथ, उपिेश करण ंहें इतकं सोप ंकाम आहे, कीं त्यामुळं मला थोर म्हणण ंकेवळ हास्यास्पि 
आहे! उपिेश करणारापेक्षादं्वह उपिेश ऐकून मोहाला िुंगारून िेणाराि नेहमीं श्रेष्ठ असतो. मोठ्या मनाच्या 
मुलानंो, त्यागधमाच्या तेजोमय तत्त्वानं िेिीप्यमान िंालेल्या तुम्हा ंिोर्ाचं्या मुखमंिलाकंिे तोंि वर करून 
उर्ड्या िोळ्यानंी पाहण्यािी या क्षदु्र मनाच्या रामलालिी योग्यता नाहीं! क्षणमात्राच्या पातकी मोहावगेािी 
मला क्षमा करा! बेटा शरद, माझ्या अभद्र शबिािंी, पामर मनािी आद्वण या शवेटच्या पापस्पशािी मला 
एकिािं क्षमा कर! भगीरथ, द्वशष्ट्यानं गुरूला आधीं गुरुिद्वक्षणा द्यावी, हा जसा हिींिा पद्वरपाठ आहे, 
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त्यािप्रमाण ं कुशाग्रबुद्धीच्या द्वशष्ट्याला उते्तजनासाठीं पाद्वरतोद्वषक द्यावं, असाद्वह द्वनयम आहे. माझ्या 
उपिेशािा पद्वहला धिा तंू इतक्या हुशारीनं द्वशकला आहेस कीं, तुिंा गौरव करणं मािंं कतुव्य आहे! उिार 
बाळा, हें आपलं सुंिर द्वित्र रे्ऊन जन्मािा सुखी हो! 
 

[शरद िा हात भगारथाच्या हातातं िेतो] 
 

(राग–िेसकर; ताल–द्वत्रवट. िाल–अरे मन राम ॰) 
 

स्वीकाझर रम्य अमल द्वित्रा या । योग्य तुला प्रद्वतफल घ्यायान ॥ धु्र ॰ ॥ 
्ात्रा पटु गुणी । अायसनीं । हें द्ववतद्वरत गुरुमाया ॥ १ ॥ 

 
भगीरथ, लोकसेविे ंखितर व्रत आिद्वरतानंा कधीं कधीं पुढा्याला लोकापवािाला पात्र व्हाव ंलागतं, अशा 
वळेीं झनिकाचं्या वाग्बाणानंीं िुभगंलेल्या हृियाच्या जखमा ब्या करण्यासाठीं शरद च्या पे्रमळ अश्रूंिी तुला 
भद्ववष्ट्यकाळीं जरूर पिेल. रामलालि ंहें द्वरकामं हृिय — (गीता रित येते; द्वतला पोटाशीं धरून) ये बाळ, 
ये! – रामलालिं हें द्वरकामं हृिय तुझ्यासारख्या अनाथ जीवासंाठी अपुण केलं आहे! तद्वळरामाच्या अकालीं 
मृत्यमुूळं तुझ्यावर जो अनथु गुिरला त्यातं तुला पैशाखेरीज काहंीं उपयोगीं पिणार नाहीं. माझ्या पोक्त 
वयातंलीं काहंीं वष ेबाि करून स्वतः तरुण होण्यािा आद्वण त्यािंी शरद च्या कोंवळ्या आयुष्ट्यातं बोजि भर 
टाकून द्वतला पोक्त करण्यािा नीि प्रयत्न करण्यापेक्षा ं तुझ्या वयातंली काहंीं वष ेआपल्यासाठीं रे्ऊन 
तुझ्यासारख्या कन्येशीं द्वपतृधमानं वागण्यातंि या रामलालच्या वृद्धत्वाि ंसाथुक होईल. माझ्या िुलत्यािी 
मला द्वमळालेली सवु संपद्वत्त मी तुला िेत आहें! तीि तुझ्या कामीं येईल! तुझ्यासारख्या कुरूप द्ववधवबेद्दल 
सहानुभदू्वत वाटण्याइतकी व्यापक सुधारणा अजून आपल्या समाजातं जन्मली नाहीं! भगीरथासारखं 
अपवािभतू रत्न एखािंि सापंिण्यािा संभव! बाकी बहुतेक समाज रामलालसारख्या मनािाि आहे! 
माझ्या उिाहरणावरून मला वाटायला लागलं आहे कीं, आमिी सुधारणेंत बरीिशी आत्मविंना आहे! 
अनाथ बालद्ववधविेी िया येण्यालाद्वह आम्हालंा िागंल्या िेह्यािा आधार लागतो. आमिी सुधारणा अद्याप 
िोळ्यापंुरतीि िंालेली आहे! आमिी द्ववद्या अजून द्वजभेवरि नाित आहे. द्वजभेिा शेंिा कापून टाकला तर 
आमच्यातं संस्कृत व प्रौढ मानलेला सुद्वशद्वक्षत कोणता आद्वण अप्रबुद्ध आद्वण द्वविारशून्य माद्वनलेला अद्वशद्वक्षत 
कोणता हें िेवालाद्वह कळायि ंनाहीं! इतका वळे शरद च्या पे्रमाला पात्र होत नव्हतों म्हणून मला खेि वाटत 
होता; पण पे्रमाला पात्र होण ंहा मनुष्ट्यािा धमु असेल तर िया हा िेवािंा गुण आहे! 
 

[पद्माकर येतो.] 
 
पगमाकर : भाई, सुधाकरानं आपल्या मुलािा खून केला आहे आद्वण ताईला र्ातक जखम केली आहे! 
त्याला फौजिाराच्या ताबयातं िेण्यासाठीं मी द्वनर्ालों आहें—िल माझ्याबरोबर— 
 
रामलाल : काय - म्हणतोस तरी काय हें?  
 
पगमाकर : वाटेनं सवु सागंतो; पण आधीं लवकर िल; आणखी हेंद्वह सागंतो, कीं सुधाकराबद्दल या वळेीं 
रिबिली करंू नकोस. त्या नरपशूच्या मोहातूंन सुटली तर मािंी अनाथ ताई अन्नाला तरी लागेल! िल, 
िल, लौकर! 
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रामलाल : अरे, पण असा अद्वविार—  
 
पगमाकर : माझ्या ताईनं भोगलेल्या हालअपेष्टािंी शपथ रे्ऊन सागंतों, कीं सुधाकराला सरकारी शासन 
िेवद्ववल्याखेरीज मी आता ं थाबंणार नाहीं! याला अद्वविार म्हण, सूि म्हण, काय वाटेल तें म्हण! िल 
लौकर! 
 
रामलाल : भगीरथ, शरद आद्वण गीता यानंा रे्ऊन ये. सुधाकराकिे िल. 
 

[सवु जातात.] 
 
प्रवेश चवथा 
 
[स्थळ–सुधाकरािें र्र. पात्रें – आसन्नमरण झसधू; जवळ सुधाकर, पद्माकर, रामलाल आद्वण फौजिार.] 
 
पगमाकर : िािासाहेब, हें पाहा मेलेलं मूल; हें या हरामखोरानं ठार मारलं! ही पाहा मािंी ताई! या 
िीनिुबळ्या िेहािी या िारूबाज िुष्टानंि प्राणादं्वतक िुिुशा केली आहे! असाि पकिा या नराधमाला— 
 
फौजदार : भाऊसाहेब, असं रागावनू काय होणार? थाबंा, आपण बाइंना नीट द्वविारून पिंनामा करंू. 
 
पगमाकर : ताई, ताई, झसधूताई – 
 
रामलाल : भाऊ, थाबं जरा; असा हातर्ाईवर येऊं नकोस! द्वतला जरा ग्लाद्वन आली आहे! 
 
पगमाकर : ही ग्लाद्वन—ही ताई—हें सारं सारं—या िारुड्या राक्षसाि ंअर्ोर कमु आहे! िािासाहेब, काय 
वाटेल तें करा, पण या काळतोंड्याला—ताईच्या पिंप्राणावंर िरोिा र्ालणा्या या िारुड्याला काहंीं तरी 
भयंकर द्वशक्षा भोगायला लावा! 
 
रामलाल : भाऊ, व्हायि ंतें िंालं; आता ंयाचं्यावर राग धरून िंाली गोष्ट पुन्हा येणार आहे का?  
 
पगमाकर : भाई, मािंं शातंवन करण्यािा प्रयत्न करंू नकोस! या िािंाळानं मािंी सोन्यासारखी ताई 
अन्नवािंून द्विंजवनू द्विंजवनू मारली—काठ्यािगिानंी ठेंिून मारली—कोळ्यामाळ्याचं्या तोंिीं येणार 
नाहींत अशा शबिानंीं या मात्रागमनी नीिानं द्वतच्या काळजाला र्रें पािून मारली! िािासाहेब, तुमच्या पाया ं
पितों, काहंीं िंालं तरी याला मोकळा सोिंू नका हो! बुद्वद्धपुरस्सर गुन्हा केला म्हणून तुरंुगातं नेऊन र्ाला 
झकवा िारूनं माथं द्वफरलं आहे म्हणून वडे्याच्या िवाखान्यातं नेऊन लोटा; अक्कलवान् गुन्हेगार म्हणा, 
झकवा द्वनबुुद्ध पशु म्हणा, पण याला कुठल्या तरी कोंिवाड्यातं र्ाला! याच्या मोहाला गुंतूनि—मािंी ताई 
म्हणजे िेवी आहे हो—नवरा म्हणून ठरलेल्या या जनावराच्या नावंािीं पिंप्राणाचं्या पुष्ट्पानंीं पूजा 
करण्यासाठीं ही इथं गुंतून राद्वहली आहे. िेवमूर्मत म्हणून माद्वनलेला हा िगि एखाद्या नरककंुिातं द्वरिवनू 
द्वहच्या नजरेआि केला म्हणजे द्वहला र्रीं नेऊन द्वहच्या औषधपाण्यािी तरी व्यवस्था करता ंयेईल हो! 
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फौजदार : भाऊसाहेब, जरा शातं व्हा. आपण असं बोलंू लागला—ं 
 
पगमाकर : िािासाहेब, माफ करा.िगिािा पुतळा असतों तरीसुद्धा ं सव्वा हात जीभ बाहेर काढून 
बोलायला लागलों असतों! मग आता ंतर िागंला रक्तामासंािा—द्वहच्याि रक्तामासंािा –द्वतिाि भाऊ 
आहें—काय सागंू हो, बोट करून िाखवायला द्वतच्या अंगावर रक्तमासंसुद्धा ंराद्वहलं नाहीं, —तेंसुद्धा ंया 
राक्षसानं द्वगळून टाकलं—िारूच्या र्ोटाबरोबर द्वहच्या रक्तािा र्ोट रे्ऊन द्वजत्या अंगातंील मांसािे लिके 
तोिून या द्वपशाच्च्यानं आहारून टाकले. िार द्वगरण्याचं्या मालकािी ही मुलगी, या द्वशकलेल्या िारूबाजानं 
आपल्य पोटािी खळगी भरण्याकरता ंद्वतला जात्यावर िळायला लावलं. आमच्या र्रीं कुरयाचं्या द्वपलानंा 
जें िूध द्वमळतं—द्वमळतं कसलं, त्यानंा पाजतानंा हलगजीनं खालीं सािंतं द्वततकंसुद्धा ं या गोद्वजरवाण्या 
बाळाला कधीं लाभलं नाहीं! आमच्या र्रीं मोलकरणीनं उष्टंखरकटं टाकलं असेल, द्वततकं अन्न कधीं द्वहला 
द्वमळालं नाहीं! याच्याकिे पाद्वहलं म्हणजे ियामाया पार जळून जातात! िगि असतों तर मनुष्ट्य िंालों 
असतों, आद्वण मनुष्ट्य आहें, तरी िगि िंालों आहें. याच्या गळ्याला फासं र्ालतानंा, ताईच्या गळ्यातंील 
मंगळसूत्र तुटलं तरी िालेल! ताई, झसधूताई, ऊठ बरं, बाळ! 
 

[द्वतला झकद्वित् उठवनू बसवतो.] 
 
लसधू : िािा, केव्हा ंआलास तंू? भाई, तंूद्वह आलास? द्वतकिे कुणीकिे असायिं? िािा, ऊठ बरं, िुलीवर 
थोिा भात आहे; िोन ताबंे अंगावर र्ालून िार र्ासं खायला र्ाल! द्वतकिे कालपासून पोटातं काहंीं नाहीं! 
 
पगमाकर : याच्या तोंिातं िार र्ासं र्ालण्यापेक्षा ं याच्या झपिब्रह्मािंािा एकि र्ासं करून काळाच्या 
पोटातं कोंबण्यासाठीं मी आलों आहें! ताई, हे पाहा फौजिारसाहेब तुिंा जबाब रे्ण्यासाठीं आलेले आहेत. 
या खुनी िारूबाजानं काय काय केलं तें सगळं यानंा नीटपणें सागं! िािासाहेब, द्वविारा द्वतला काय 
द्वविारायिं तें— 
 
फौजदार : बाई, यानंीं काय काय केलं तें सागंा बरं?  
 
लसधू : यानंीं काहंीं केलं नाहीं — कुणीं सादं्वगतलं आपल्याला हें?  
 
फौजदार : मग मुलाला काय िंालं? तुम्हालंा हें कपाळावर लागलं कसं?  
 
लसधू : मी िोन द्विवसािंी उपाशी होतें. मला राहूनराहून भोंवळ येत होती. मुलाला रे्ऊन माळ्यावरून 
उतरतानंा मला रे्री आली; पिल्यामुळं मला कपाळावर खोंक पिली! मूल माझ्या अंगाखालीं िेंगरलं! 
इकििा काहंीं संबंध नाहीं त्यातं! 
 
पगमाकर : ताई, अगिीं खोटं सादं्वगतलंस! मग या काठीला रक्त कसं लागलं?  
 
लसधू : काठी टेंकीत रक्तभरल्या हातीं मी इथपयंत आलें . द्वतकििा काहंीं संबंध नाहीं त्यातं! 
 
फौजदार : बाई, हें सारं खरं आहे का?  
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लसधू : खरं — अगिीं खरं आहे! माझ्या बोलण्यावर द्ववश्वास ठेवा! 
 
पगमाकर : नाहीं हो; िािासाहेब, उर्ि उर्ि हें खोटं आहे! ताई, तुला मािंी, बाबािंी, तुझ्या नव्यािी 
शपथ आहे. खरं सागं. 
 
लसधू : िािा, असा का ंअंत पाहतोस? मीं सादं्वगतलं तें खरं आहे अगिीं! 
 
पगमाकर : िािासाहेब, हें खोटं आहे हो! काय करावं आतां?  
 
फौजदार : भाऊसाहेब, काहंीं करता ंयेणार नाहीं आता!ं आपला राग द्वकतीद्वह अनावर िंाला, तरी याचं्या 
पुण्याईपुढं तुमिआंमि ंकाय िालणार? न्यायाि ंशस्त्र द्वकतीद्वह ती्ण असलं तरी अशा पद्ववत्र पद्वतव्रतेच्या 
पुण्याईिी ढाल आि आल्यावर तें काय करणार?  
 
पगमाकर : िािासाहेब! द्वहच्या खोट्या बोलण्यामुळं या हरामखोराला मोकळा सोिता ंकाय?  
 
फौजदार : भाऊसाहेब, प्रत्यक्ष गंगाप्रवाहातं पोहणारावर उगीि आग पाखिून काय होणार! 
 
रामलाल : शाबास, झसधूताई, शाबास! भाऊसाहेब, िेवाब्राह्मणाचं्या सत्यतेपेक्षादं्वह अशा पुण्यरूप सतीच्या 
असत्यालाि परमेश्वराच्या आशीवािाि ंअद्वधक बळ असतं! भाऊ, जाऊं िेत! िंालं तें िंालं! झसधूताई, तंू 
मात्र धन्य आहेस! तुझ्यासारख्या आया अजून आहेत, म्हणूनि या पुण्यभमूीला आयावतु नावं शोभतं! 
भारतवषु साध्वीसतींिं माहेरर्र आहे! सरकारनं सतीिा कायिा करून आमच्या साध्वींना सहगमनानं िेह 
जाळून रे्ण्यािी बिंी केली तर द्वजतेपणींत आंतल्या आंत जळून नव्याच्या नावासंाठीं या मंगलिेवता 
आत्मयज्ञ करीत आहेत! भाऊसाहेब, झसधूताईच्या इच््ेसाठीं तरी सुधाकरावरिा राग सोिून द्या! 
 
लसधू : िािा, इकिे ये, माझ्या शजेारीं बसै असा! िािा, आपल्या माणसावर असा राग करून िालेल का? 
मािंी जातीर्िी सरत आली! बाबाचं्याखेरीज आद्वण तुम्हा ंिोर्ाखेंरीज द्वतकिे आपलं म्हणायला कोणी आहे 
का आता?ं असं रत्न मी मागं टाकून जातें, ती तुझ्या धीरावर ना? तंूि आता ं त्याचं्या उन्हातं तापल्या 
जीवावर पिर र्ालायला नको का? तुझ्या ताईि ंसौभाग्य तंूि आता ंजपून ठेवलं पाद्वहजेस. लहानपणीं 
माझ्या कंुकवाला तजेला यावा म्हणून तंू माझ्या करंड्यातं मृगािीं इवलालीं पाखरं आणून ठेवीत होतास, 
आठवतं का? मग आतािं ती माया कुठें गेली? माझ्या सौभाग्यािं कंुकंू तुझ्याि ठेवणीला िेऊन मी जात 
आहें! 
 
पगमाकर : ्ाकट्या सैतान्या, ऐक, ऐक माझ्या लािक्या ताईिा एक एक बोल! पण तुिें िोळे कुठले 
उर्िायला? ताई, ताई काय म्हणतेस हें तंू?  
 
रामलाल : भाऊ, फौजिारसाहेबानंा जायला वेळ होत नाहीं का?  
 
फौजदार : िला, भाऊसाहेब—पण केव्हा ंतरी तेवढी द्वफयाि काढून घ्या म्हणजे िंालं! 
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[फौजिारानंा पोहोंिद्ववण्यासाठीं रामलाल व पद्माकर जातात.] 
 
सुधाकर : (स्वगत) उर्िले, भाऊसाहेब, मािें िोळे साफ उर्िले! मात्र मािें िोळे असे उर्िले आहेत 
तोंवर या िेवतेच्या जात्या जीवज्योतीच्या प्रकाशातं या क्षणींि स्वगािा रस्ता एकिा ं नीट पाहून ठेवतों 
म्हणजे मग भोंवतीं काळाकुट्ट अंधार पिला आद्वण मािें िोळे कायमिे द्वमटले तरी द्विशाभलू होण्यािी 
भीतीि नको. (इकिे द्वतकिे पाहून व औषध उर्िून) हं, हेंि तें द्ववषारी औषध! कुठं आहे ती द्वजवाला 
जाऊन द्वभिलेली साता जन्मािंी वैरीण?  
 

[एका पेल्यातं िारू व द्ववष ओततो.] 
 
लसधू : ऐकलं का? जरा माझ्याजवळ यायि ंहोतं — 
 
सुधाकर : तुझ्याजवळ येऊं? (द्वतच्याजवळ बसून) काय काम आहे?  
 
लसधू : मािंं िोकं आपल्या मािंीवर ठेवाव!ं आपला हात माझ्या हातातं द्यावा — 
 
सुधाकर : (तसें करून) झसधू, झसधू, िेवतास्वरूप झसधू! काय तुिंी िुिुशा िंाली ही! झसधू, या िारूबाज 
नव्याच्या पायीं तंू बुिालीस! अपशबिानंीं तुिंा अपमान केला! कधीं तुला गोळाभर अन्न द्वमळालं नाहीं! 
पोटासाठीं तुला िळायला लावलं! तुिें हालहाल केले! तुझ्या पोटिा गोळा तुझ्या िोळ्यािेंखत िेंिून 
टाकला! िेवी, संसाराच्या वनवासातं फाटकं धोतर आि करून तुला वणवणायला लावलं! झसधू, झसधू, 
उिारहृिये झसधू, शापाच्या एका शबिानं मला द्वजता जाळून टाक! पिरींि ंपुण्य खिुून, खोटं बोलून या 
सुधाकराला कशाला वािंवीत बसलीस! तुझ्या पुण्याईनं स्वगािा संसार सजवनू साजरा करण्यािी तुिंी 
योग्यता; िौ्याशंी लक्ष जन्मािंी संद्वितं या जन्मीं उभीं राद्वहलीं आद्वण द्ववधात्यानं ‘सुधाकर’ हें िारूनं 
ओथंबलेलं नावं तुझ्या फाटक्या कपाळीं कोरलं! झसधू, िेवी, मला क्षमा कर! या अनंत अपराधी पातक्याला 
क्षमा कर! 
 
लसधू : आपण असा द्वजवाला त्रास का ंबरं करून घ्यायिा? मी फुटक्या कपाळािी का ंम्हणून? भरल्याहातीं 
हळिीकंुकवानं, आपल्या मािंीवर मला मरण ंआलं, याहून आणखी कोणतं भाग्य हव ंमला? मािंं मंगल 
िंालं! आपण मनाला त्रास करून रे्ऊं नये. माझ्या गळ्यािी शपथ आहे! आधींि प्रकृद्वत अशी िंालेली! 
उन्हाच्या वळेीं संतापानं िोकं तापलं तर सुंठ उगाळून द्यायलासुंद्धा ंकोणी नाहीं. आणखी मािंं अखेरिं हात 
जोिून सागंणं आहे. आता ंआपल्या जीवाला जपणारं कुणी नाहीं. लोकं सारीं ज्यािीं त्याला असतात. 
माझ्या कपाळीं आपली सेवा एवढीि द्वलद्वहली होती, —आपण आता ंएकटे राद्वहला—ंआता ंपुढं तरी माझ्या 
रक्तािी शपथ आहे—आपण यापुढं कधीं रे्ऊं नये! ऐकायि ंना मािंं एवढं? एका थेंबालासुद्धा ं द्वशवायिं 
नाहीं— 
 
सुधाकर : नाहीं, झसधू, उभा जन्म तुिंी पद्ववत्र आज्ञा मोिण्यातं र्ालद्ववला! तुिंी शवेटिी आज्ञा तरी 
पाळण्याइतका हा पातकी सुधाकर भाग्यशाली नाहीं! हा शवेटिा एकि प्याला मला अजून घ्यायिा आहे. 
नको, िुिैवी जीवा, आता ं माझ्याकिे पाहंू नकोस! या द्वथजत िाललेल्या िोळ्यातं अनाथ आशा अजून 
कशाला तळावते आहे झसधू, झसधू, काय — रामलाल, धावं! 
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लसधू : नाथ, द्वजवाला संभाळा – सुधाकर! माझ्या सुधाकरानंा, िेवा— 
 
[झसधू मरते. रामलाल येतो. सुधाकर पेला रे्तो व उठून उभा राहतो. रामलाल सुधाकराच्या हातून पेला 
घ्यावयाला जातो, तोंि तो िंटकन् द्ववष द्वपतो.] 
 
सुधाकर : िािंाळा, ऐन वेळीं असा र्ात करू नकोस! 
 
रामलाल : सुधा, काय प्यालास हें?  
 
सुधाकर : िारू! एकि प्याला! 
 
रामलाल : अजून िारू? द्वजनं एवढा अनथु केला तीि िारू?  
 
सुधाकर : होय, रामलाल, तीि िारू! द्वजनं माझ्या र्रातं एवढा अनथु केला तीि िारू! द्वजनं िारी खंिातं 
अनथांि ं साम्राज्य िालद्ववलं आहे ती िारू! कुबेराला भीक मागायला लावते ती िारू! भीमासारख्या 
वज्रिेही शरीराला बहात्तर रोगािंा िवाखाना बनद्ववते ती िारू! द्वशकलेल्या शहाण्याच्या थोबािाला 
द्वशमग्यातंल्या द्वशव्याशणेानंीं शोभा आणते ती िारू! महापद्वतव्रतानंा नव्याच्या हातानं बाजारातं आणून 
बसवते ती िारू! द्वजवलग नात्यािे धागे कुजवनू तिाति तोिते ती िारू! बापाला मुलाकिून, मुलाला 
बापाकिून ठार मारद्ववते ती िारू! िुकराि ं नावंसुद्धा ं न रे्णा्या पाक मुसलमानाला िुकरासारखं 
खाते्यातं लोळद्ववते ती िारू! गायत्रीमंत्रानं पद्ववत्र िंालेल्या ब्राह्मणाचं्या द्वजभेला गायत्रीच्या मासंािी िटक 
लावते ती िारू! एखाद्या पशूप्रमाण ं पुत्राला मात्रागमन्याप्रमाण ं प्रत्यक्ष जन्मस्थानीं – अरेरे! बोलंू नये तें 
बोलण ंआलं! पण सुधाकराच्या ज्या द्वजभेनं िारूिा द्ववटाळ मानला नाहीं, त्या द्वजभेला एका द्वकळसवाण्या 
शबिानं काय वाट लागणार! आद्वण समाजातं द्वठकद्वठकाणीं द्वशकलेल्या संभाद्ववत गळ्यातूंन जीं िारूिीं 
गटारं वाहताहेत त्यातं एका शबिािी र्ाण वाहून जायला द्वकती वळे लागणार!—रामलाल, कान फोिून 
स्पष्ट ऐक – पुत्राला मात्रागमन्याप्रमाण ंप्रत्यक्ष जन्मस्थानीं लरु्शकंा करायला लावते ती िारू! – ती िारू 
मीं प्यावी अं! आता ंतोंि वाईट करू नकोस! रागावू ंनकोस - तुला एकिा ंसादं्वगतलं, आज शवेटि ंसागंून 
ठेवतों, कीं िारूिी संवय सुटण्यािा काळ ती लागण्यापूवीं काय तो असतो! पद्वहला एकि प्याला रे्ण्यापूवीं 
भावी मद्यप्यािा हात धरला तरि फायिा होईल! ज्यानं एकिा ं पद्वहला एकि प्याला रे्तला त्याला हा 
शवेटिा असा एकि प्याला घ्यावाि लागतो! िारूबाज िारंूति मरायिा, हें ब्रह्मवाक्यि आहे! आद्वण 
माझ्यासारख्या एखाद्याला पिात्ताप िंाला तरी हा एकि प्याला काहीं टळत नाहीं! मात्र जळफळीत 
औषधाला मारण्यासाठीं त्यातं जसं पुष्ट्कळस पाणी ओतावं लागतं, त्याप्रमाण ं हा अखेरिा एकि प्याला 
रे्तानंा, त्यातंली िारूिी जलाल आग मारण्यासाठीं त्यातं रसकापरासारखं एखािं द्ववष बरंि र्ालावं 
लागतं! 
 
रामलाल : काय? यातं रसकापूर? आत्यंद्वतक र्ातक रसकापूर र्ातला आहेस? भयंकर द्ववष प्यालास?  
 
सुधाकर : द्ववष द्वपऊं नको तर काय करंू? ही पाहा - ही िेवता मला सोिून गेल्यावर जगातं मािंं काय 
राद्वहलं आहे?  
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रामलाल : काय, ताई गेली?  
 

[झसधूजवळ जाऊन बसतो.] 
 
सुधाकर : हो, रामलाल, ती गेली! मािंी झसधू गेली! मािंी पुण्याईिी झसधू आटली! मािंी ियेिी झसधू, 
करुणरसािी झसधू, काळ-सागराला द्वमळाली - नाहीं, या पातकी सुधाकरानं द्वनर्ममलेल्या िारूच्या समुद्राला 
द्वमळाली. या सुधाकराि ंजग िारूच्या एकि प्याल्यातं बुिून गेलं! 
 

(राग–भरैवी; ताल–िािरा. िाल—द्वपया सोने िे ॰) 
 

त्यजी िेवी हतिैवा । जगीं राद्वह काय ॥ धु्र ॰ ॥ 
झसधु सुखािा । पुण्याशंािा । सकळ आटे तापें मम ।  
द्ववशाल जरी हाय ॥ १ ॥ 

 
वामनअवतारीं िेवाला द्वत्रभवुनाि ंमाप रे्ण्यासाठीं अवाढव्य द्वत्रद्ववक्रमरूपानं तीन पावलं टाकावीं लागलीं, 
पण या सुधाकराि ंउभ ंद्वत्रभवुन या िेवीच्या िोन पावलापुंरतंि होतं! त्याि पायावंर मस्तक ठेवलं असतां 
मला मरण यायला पाद्वहजे. या िेवतेिे पाय धरून असा द्वहच्याबरोबर मी गेलों तरि द्वहच्या पुण्यबलानं मािंीं 
पातकं जळून मला स्वगिुारातं प्रवशे करता ंयेईल! गेली! द्विव्यतपस्स्वनी मंगलद्वनधान पुण्यमूर्मत झसधू गेली! 
रामलाल, तुिंी ताई गेली आद्वण मािंी मानलेली आई गेली! रामलाल, रामलाल, हा सारा अनथुपात 
होण्याि ंकारण मीं पद्वहल्यानं रे्तलेला िारूिा एकि प्याला! त्या द्विवशीं केलेल्या पातकानं भ्रष्ट िंालेलं 
तोंि या िेवीच्या रक्तानं—या मूर्मतमंत अमृतानं धुऊन टाकतों. (द्वतच्या रक्तािें िुंबन रे्तो.) म्हणजे मािंा 
पद्ववत्र िेह स्वगाला पात्र होईल! रामलाल, असा भेिरून जाऊं नकोस. हा रे् तो एकि प्याला! हा एकि 
प्याला नीट िव्हाट्यावर मािूंन सा्या जगाला िाखीव आद्वण आल्यागेल्याला, द्वशकलेल्याला-अिाण्याला, 
राजाला-रंकाला, ब्राह्मणाला-महाराला — म्हाता्याला आद्वण मुलाला, तुझ्या द्वजवाभावाच्या िोस्ताला 
आद्वण सात जन्माचं्या िुस्मानाला, हात जोिून कळ कळीनं सागं, कीं सा्या अनथांि ंकारण हा िारूिा 
पद्वहला एकि प्याला असतो! त्याच्यापासून िूर राहा! जो जो भेटेल त्याला त्याला सागं - झसधूच्या पद्ववत्र 
रक्तानं तोंि धुऊन मी सागंतो आहें - मला मोठ्यानं ओरिवत नाहीं - तंू मुक्तकंठानं प्रत्येकाला सागं, कीं 
काय वाटेल तें पातक कर—पण िारू द्वपऊं नकोस! 

 
[झसधूच्या पायावंर िोकें  ठेवनू मरतो.] 

 
रामलाल : अरेरे, काय हा अनथु! एकिम तीन जीवाचं्या तीन परी िंाल्या! मूल गेलं, झसधू गेली, सुधाकर 
गेला! र्र बुिालं, नाव ं बुिालं आद्वण वशं बुिाला! या जगातं सुधाकरािं आता ं काय राद्वहलं आहे? 
सवुस्वासह हे तीन जीव ज्याच्यातं बुिाले तो तेवढा िारूिा हा एकि प्याला!!! 
 

ब्रह्मापणरं् ब्रह्मिहवब्रणह्मान्नौ ब्रह्मर्ा िुतम् ।  
ब्रहै्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमणसमाहधना ॥ 

 
—श्रीगीतोपद्वनषत्सु श्रीभगवान् ।  
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अंक पांचवा समाप्त 

 


