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संगीत वीरतनय, मूकनायक, गुप्तमंजूष, मद्वतद्ववकार, प्रेमशोधन व
वधूपरीक्षा या नाटकांिे व ‘सुिाम्यािे पोहे ’ या ले खसंग्रहािे कते यांस :
गुरुवयु तात्यासाहे ब,
माझ्यासारख्या

द्ववषम

स्स्थतींतल्या

आद्वण

असदृश

योग्यतेच्या

मनु ष्ट्याला आपण आज इतकीं वषे उिार हृियानें , बरोबरीच्या

द्वमत्रपणािा थोर मान िे त आलां; वेळोवेळीं माझ्या िुकल्या
बालबुद्धीला

विीलपणानें

सिु पिे श

करीत

आलां;

कधींमधीं

उच््ृ ं खलपणानें माझ्याकिू न आपला उपमिु िंाला असतां त्यािीही

कृतज्ञतेचे
अश्रु

बंधुप्रेमानें क्षमाि करीत आलां; आजवर मीं द्वलद्वहले ल्या वेड्यावांकड्या

शबिांिें द्वपतृतुल्य प्रेमानें प्रोत्साहनपर कौतुकि करीत आलां;
याप्रमाणें, एक ना िोन, हजारों उपकारांिें आज एकसमयावच््े िें
करुन स्मरण होऊन, अंतःकरण कृतज्ञते नें उिंबळू न येत आहे ! आद्वण
त्या कृतज्ञतेिे अश्रूि आज मी सानंि भस्क्तभावानें आपल्या परमपूज्य
िरणीं वाहत आहें .

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

आपले ि ले ख वािून मला हे िार शबि द्वलद्वहतां आले ; तेव्हां यांत जें

िांगलें असेल तें आपलें ि 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 कॉले ज, पुणें.

राम गणेश गिकरी

अनु क्रम

हनवेदन –
नाटककार, द्ववनोिी ले खक आद्वण कवी म्हणून ख्यातनाम असले ले राम गणेश गिकरी

(गोझविाग्रज) यांिे सवु साद्वहत्य मराठी वाङ्मयािे भूषण मानले जाते. गेली जवळजवळ शंभर वषे या थोर

साद्वहत्यकाराच्या प्रद्वतभेतून द्वनमाण िंाले ले वाङ्मय महाराष्ट्राने द्वशरोधायु मानले ले आहे . आजही त्यांच्या
साद्वहत्यािी लोकद्वप्रयता अणूमात्र कमी िंाले ली नाही. त्यामुळे गिकरी यांिे समग्र वाङ्मय, ज्याला आिायु
प्रल्हाि केशव अत्रे यांिी प्रिीर्ु अशी द्ववश्लेषक व आस्वािक समीक्षा प्रस्तावनेच्यारुपाने लाभली आहे , ते

गिकरी जन्मशताबिीच्या द्वनद्वमत्ताने पुनमुुद्वद्रत करावे असे तत्कालीन मंिळाच्या अध्यक्षांनी व सिस्यांनी

ठरद्ववले व १९८४ मध्ये ‘संपूणु गिकरी’ हा ग्रंथ िोन भागामध्ये प्रकाद्वशत करण्यात आला. ही पुनमुुद्वद्रत
आवृत्ती यथाकाल संपली. महाराष्ट्राच्या सुवणुमहोत्सवाच्या द्वनद्वमत्ताने महाराष्ट्राच्या या महान

साद्वहस्त्यकािे पुनःस्मरण करावे या हे तूने गिक्यांच्या समग्र साद्वहत्याच्या िोन्ही खंिािे पुन्हा एकवार

मुद्रण करून ते महाराष्ट्राच्या नव्या द्वपढीला उपलबध करून द्यावे, असे द्ववद्यमान मंिळाने ठरवले . त्यानु सार
आज गिकरी वाङ्मयािे िोन्ही खंि मराठी वािकांना सािर करताना मला आनंि होत आहे .

(मधु मंगेश कर्णर्क)
अध्यक्ष
मुंबई,

महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वण

१४ नोव्हें बर, २॰११

संस्कृती मंिळ, मुंबई.

अनु क्रम

हनवेदन –
महाराष्ट्रािे थोर नाटककार, द्ववनोिी ले खक आद्वण कवी राम गणेश गिकरी यांिी जन्मशताबिी

यावषी महाराष्ट्रात आद्वण िे शातील इतरत्र भागात मोठ्या उत्साहाने साजरी होत आहे . महाराष्ट्र शासनाने

ही शताबिी योग्य त्हे ने साजरी करण्यासाठी द्वशक्षण-मंत्री श्री. सुधाकरराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली
एक सद्वमती नेमली. या सद्वमतीच्या बैठकीत काही वषापूवी प्रकाद्वशत िंाले ल्या आद्वण आता उपलबध

नसले ल्या “संपूणु गिकरी” या ग्रंथािे पुनमुुद्रण करावे आद्वण हे काम साद्वहत्य संस्कृती मंिळाने करावे असा
द्वनणुय र्ेतला गेला. राम गणेश गिकरी यांच्या वाङ्मयािी असामान्य लोकद्वप्रयता लक्षात र्ेता आिायु अत्रे

यांिी प्रिीर्ु प्रस्तावना असणारा हा ग्रंथ िोन खंिात अत्यंत कमी झकमतीत प्रकाद्वशत केल्यास
महाराष्ट्रातील शाळा कॉले जांतील आद्वण अन्य महत्वाच्या शहरातील वािनालयात हे पुस्तक जाईल आद्वण
शताबिी महोत्सवाच्या दृष्टीने एक अत्यंत द्ववधायक कायु मंिळाकिू न होईल. या दृष्टीने मंिळाने हे काम

अंद्वगकारले . या ग्रंथािी जाद्वहरात वृत्तपत्रात प्रकाद्वशत होताि त्याला सवुसामान्य वािकांकिू न जो प्रिंि
प्रद्वतसाि द्वमळाला त्यावरून गिकरी वाङ्मयािी जनमानसावरील मोद्वहनी अजूनही कायम आहे यािा
प्रत्यय आला.

मराठी भाषेतील अन्य थोर ले खकांिे साद्वहत्य सवुसामान्य वािकांना अशाि त्हे ने उपलबध करू

िे ण्यािी आमिी योजना आहे आद्वण योजनेिा शु भारंभ गिकरी वाङ्मय प्रकाशनाच्या द्वनद्वमत्ताने होत आहे

यािा मला आनंि होत आहे . आिायु अत्रे यांिी प्रिीर्ु प्रस्तावना या ग्रंथात अंतभूत
ु करण्यािी परवानगी
द्विल्याबद्दल सौ. द्वशरीष पै आद्वण सौ. मीना िे शपांिे यांिे मी मनःपूवुक आभार मानतो. िॉ. रा. शं. वाझळबे

यांच्याबद्दलही कृतज्ञता व्यक्त करणे आवश्यक आहे . िॉक्टर वाझळबे हे गिकरी साद्वहत्याच्या रसात

िु बले ले . गिकरी साद्वहत्यािी सवु हस्तद्वलद्वखते त्यांच्या संग्रही आहे त. त्यातून द्वनविू न त्यानी
हस्तद्वलद्वखतांिी, एकि प्याला, वाम्वैजयंती इत्यािीिी काही मूळ पाने , आम्हाला मुद्वद्रत करण्यास द्विद्वल हे
त्यांिे न द्वफटणारे ऋण आहे .

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

झितामणी आद्वण प्रभाकर िे साई यांिेही साद्वहत्य संस्कृती मंिळ व व्यक्तीशः मी आभारी आहोत.
सुरेंद्र बारललगे
यशोधन,

अध्यक्ष

मुंबई–२॰.
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प्रदीर्ण
प्रस्तावना
आचायण प्रल्िाद केशव अत्रे

अनु क्रम

प्रस्तावना
मराठी साद्वहत्यांत राम गणेश गिकरी ह्ांना जेवढी कीर्मत आद्वण लोकद्वप्रयता द्वमळाली, तेवढी

महाराष्ट्रामधल्या या शतकांतल्या फारि थोड्या ले खकांच्या वांट्याला आली असेल. महाराष्ट्रानें त्यांच्या

गुणांिें जेवढें कोिकौतुक केलें तेवढें कोणत्याद्वह मराठी ले खकािें केले लें नाहीं. काव्य, नाट्य आद्वण द्ववनोि
ह्ा तीनद्वह क्षेत्रांत ते सारख्याि वैभवानें आद्वण तेजानें तळपले . ह्ापैकीं केवळ एकाद्याि क्षेत्रांत ते वावरले

असते तरी त्यांनीं तेवढें ि यश द्वमळद्ववलें असतें. पण साद्वहत्यामधल्या अत्यंत अवर्ि म्हणून समजल्या

जाणा्या त्या तीनद्वह क्षेत्रांमध्यें एकाि वेळीं त्यांनीं असामान्य प्रभुत्व द्वमळद्ववलें , म्हणूनि त्यांच्या
व्यस्क्तमत्त्वाभोंवतीं अदभुतते िें द्ववलक्षण वलय द्वनमाण िंालें . त्यांच्या काव्यानें , नाट्यानें आद्वण द्ववनोिानें
महाराष्ट्राला अक्षरशः वेि लावलें .

द्ववष्ट्णुशास्त्री द्विपळू णकरांप्रमाणेंि गिक्यांना ऐन तारुण्यांत मृत्यु आला. मरणसमयीं ते अवर्े

िौतीस वषांिे होते. गिक्यांिें कतृुत्व जसें अलौद्वकक, तसें त्यांिें व्यस्क्तमत्त्वद्वह लोकद्ववलक्षण. म्हणून

अवघ्या िौतीस वषांच्या आयुष्ट्यांत एवढा द्विस्ग्वजय द्वमळवून ते गेले. त्यांिा एकंिर ले खनकाल िहाअकरा

वषांिाि होता. पण एवढ्या थोड्या काळांत त्यांनीं वाङ्मयांत जी द्ववलक्षण कामद्वगरी करून ठे वली आहे , ती
बुद्धीला अक्षरशः स्स्तद्वमत करून टाकणारी आहे . त्यांना जाऊन इतकीं वषे िंालीं तरी िे खील त्यांिी कीर्मत

पद्वहल्याइतकीि प्रफुद्वित आद्वण टवटवीत आहे . झकबहु ना त्यांच्या अवसानानंतर जशीं जशीं जास्त वषे
लोटताहे त, तसतसें यांच्याबद्दलिें आकषुण जास्त जास्त वाढत िाललें आहे .

काव्यांत ते स्वतःला केशवसुतांिे सच्चे िेले म्हणवीत. तर नाट्यद्ववनोिांत श्रीपाि कृष्ट्ण कोल्हटकर

हे त्यांिे गुरु होते. आपल्या ह्ा िोन्ही गुरूंपासून त्यांनीं द्वनःसंशय ले खनस्फूर्मत र्ेतली. कांहीं मयािे पयंत

त्यांनीं त्यांिें अनु करणद्वह केलें . पण असें असूनद्वह गिक्यांिी प्रज्ञा आद्वण प्रद्वतभा उभय गुरूंपेक्षां अद्वधक
स्वतंत्र होती. म्हणूनि त्यांच्यापेक्षां जास्त लौद्वकक आद्वण प्रद्वसद्वद्ध ते द्वमळवूं शकले .

केशवसुतांिी जीवनदृद्वष्ट गिक्यांपेक्षां अद्वधक द्ववशाल होती. केशवसुत द्रष्टे होते. पण गिकरी हे

स्रष्टे होते. कोल्हटकर हे गिक्यांपेक्षां अद्वधक तकुद्वनष्ठ आद्वण मार्ममक होते. पण गिक्यांिें लाद्वलत्य

त्यांच्याजवळ नव्हतें. केशवसुत आद्वण कोल्हटकर ह्ांच्यापेक्षां गिकरी हे अद्वधक कलात्मक आद्वण रद्वसक
होते. कद्ववत्व आद्वण द्ववनोि ह्ा प्रद्वतभेच्या िोन वेगवेगळ्या शस्क्त आहे त. त्या एकाि व्यस्क्तमत्त्वांत द्वततक्या

प्रभावानें क्वद्वित् संभवतात. पण तो अपूवु योग गिक्यांच्या ठायीं जमून आले ला होता. म्हणून इतर
ले खकांना द्वमळूं न शकले ली लोकद्वप्रयता अगिीं थोड्या अवधींत त्यांना लाभली.

द्ववष्ट्णुशास्रयांनंतर मराठी गद्यावर आपल्या ले खनािा प्रभाव पािणारा आद्वण त्याला द्वनद्वित वळण

लावणारा गिक्यांसारखा शैलीिार ले खक अलीकिच्या काळांत तरी िु सरा िंाले ला नाहीं. द्ववष्ट्णुशास्त्री
द्विपळू णकरांनीं मराठी भाषेला सामर्थयु द्विलें . तर गिक्यांनीं मराठी भाषेला सौंियु द्विलें . त्यांच्या

िे िीप्यमान भाषेनें आद्वण वैद्वशष्ट्ट्यपूणु शैलीनें शारिे च्या अंगावर नवे नवे अलं कार िढवलें आद्वण मराठी
साद्वहत्यांत नवें युग सुरू केलें . मराठी साद्वहत्यांत गिक्यांच्या इतकें अनु करण िु स्या कोणत्याद्वह

ले खकािें िंाले लें नाहीं. गिक्यांनंतर द्वनमाण िंाले ल्या बहु तेक सवु लद्वलत वाङ्मयावर कमीजास्त

प्रमाणानें गिक्यांच्या साद्वहत्यािा, भाषेिा द्वन शैलीिा ठसा उमटले ला आढळतो. ह्ांति गिक्यांच्या
अलौद्वककत्वािें द्वन महत्त्वािें वैद्वशष्ट्ट्य आहे .
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आपल्या वाङ्मयीन जीवनाला जरी गिक्यांनीं काव्यले खनानें प्रारंभ केला, तरी काव्यापेक्षां

नाट्यािें आकषुण गिक्यांना अद्वधक होतें, ह्ािें कारण वयाच्या एकद्ववसाव्या वषी द्वकलोस्कर नाटक
मंिळीशीं त्यांिा संबंध जमून आला. वयाच्या एकोद्वणसाव्या वषी ते मॅद्वरकिी परीक्षा पास िंाले . त्यानंतर ते

फग्युुसन कॉले जांत पद्वहल्या वषांत िाखल िंाले . त्या वगांत एक वषु काढू नसुद्धां ते ती परीक्षा कांहीं पास
होऊं शकलें नाहींत. त्यानंतर ते सरळ द्वकलोस्कर मंिळींत मुलांिे मास्तर म्हणून राद्वहले . त्यांिें ‘मास्तर’ हें
नांव तेव्हांपासूनि पिलें .

द्वकलोस्कर मंिळींत आल्यानंतर साहद्वजकि मंिळीिे नाटककार श्रीपाि कृष्ट्ण कोल्हटकर

ह्ांच्याशीं त्यांिा पद्वरिय िंाला. आद्वण त्यामुळें कोल्हटकरांच्या नाटकांिी, भाषाशैलीिी आद्वण कोटीबाज
द्ववनोिािी त्यांच्यावर द्ववलक्षण ्ाप पिली. तेव्हांपासून ते कोल्हटकरांना आपले ले खनगुरु मानूं लागले .

कोल्हटकरांच्या नाटकांिा त्यांनीं द्वकती सू्मपणें अायास केले ला होता, हें त्यांनीं त्या काळीं प्रद्वसद्ध
केले ल्या ‘कोल्हटकरांच्या नाटकांतील सुंिर उतारे ’ या ्ोट्याशा पुस्तकांत द्विसून येण्यासारखें आहे .

द्वकलोस्कर नाटक मंिळीिे व्यवस्थापक शंकर बापूजी मुजुमिार हे त्या काळीं ‘रंगभूद्वम’ नांवािें एक माद्वसक
प्रद्वसद्ध करीत होते. ह्ा माद्वसकांत ‘नाटक कसें द्वलहावें,’ ‘नाटक कसें पहावें,’ ‘प्रमािपंििशी’ असे कांहीं
स्फुट द्ववनोिी ले ख ‘सवाई नाटकी’ ह्ा टोपणनांवानें त्यांनीं प्रद्वसद्ध केले होते.

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

धिे त्यांना िे णारी द्वकलोस्कर मंिळी हीि त्यांिी खरी मास्तर होती. द्विवसा मुलांना द्वशकवायिें द्वन रात्रीं

द्वकलोस्करांिीं नाटकें पहावयािीं हाि त्यांिा त्यावेळीं व्यवसाय होता. त्यामुळें प्रयोगाच्या दृष्टीनें नाटक

कसें यशस्वी आद्वण पद्वरणामकारक करावें ह्ािें प्रात्यद्वक्षकि त्यांना तेथें वारंवार पहावयाला द्वमळालें .

कोणत्या वाक्यांना टाळ्या पितात, हं शा कसा द्वन कुठें द्वनमाण करावयािा, प्रेक्षकांच्या काळजांना कसा हात

र्ालावयािा द्वन त्यांच्या द्वित्तवृद्वत्त कशा थरारून सोिावयाच्या हें सवु शास्त्र बारीकसारीक तपद्वशलासह
गिकरी द्वकलोस्कर नाटक मंिळींति द्वशकले .

ह्ा सवु गोष्टींिा व्हायिा तोि पद्वरणाम िंाला. गिक्यांनीं, ‘द्वकलोस्कर मंिळीं’त असतांना

बाद्ववसाव्या तेद्ववसाव्या वषी ‘वेड्यांिा बाजार’ आद्वण ‘गवुद्वनवाण’ हीं नाटकें द्वलद्वहलीं. ‘वेड्यांिा बाजार’ हें

त्यांिें पद्वहलें नाटक. त्या नाटकािी बैठक द्ववनोिी आहे हें त्याच्या नांवावरूनि उर्ि होतें. त्यािे फक्त
िोन अंकि त्यांनीं पूणु केले . नाटकांिें वेि लागले ल्या तरुणांिें द्वविं बन द्वितारण्यािा प्रयत्न गिक्यांनीं

ह्ा नाटकांत केले ला आहे . हें नाटक जर त्यांनीं पूणु केलें असतें, तर रंगभूमीवर तें िांगलें ि गाजलें असतें.

‘गवुद्वनवाण’ हें पौराद्वणक नाटक प्रल्हाि–द्वहरण्यकश्यपूच्या कथाभागावर आधारले लें होतें. तें द्वलहू न पूणु
िंाले लें होतें. पण तो १९॰८ िा काळ होता. लो. द्वटळकांना सहा वषे हद्दपारीिी द्वशक्षा िंाली होती नाद्वशकिे

कले क्टर जॅक्सन ह्ांिा खून द्वकलोस्कर नाटक मंिळीिें नाटक िालू असतां भर नाटकगृहांत िंाले ला

होता. खाद्विलकरांिें ‘कीिकवध’ नाटक सरकारनें त्यावेळीं बंि केलें होतें. अशा वातावरणांत ‘गवुद्वनवाण’
हें नाटक राजकीय स्वरूपािें आहे अशी त्यावर तोहमत येण्यािी शक्यता आहे , ह्ा भीतीनें गिक्यांनीं तें
नाटक आपल्या हातांनीं जाळू न टाकलें असें म्हणतात.

‘द्वकलोस्कर नाटक मंिळी’शीं कांहीं मतभेि होऊन त्यांनीं त्यानंतर मंिळी सोिली. मध्यंतरींच्या

काळांत त्यांनीं उपजीद्ववकेसाठीं द्वशक्षकािी नोकरी केली. पण कुठें द्वह त्यांिें पटे ना. त्या काळांत त्यांिी

अत्यंत हलाखीिी स्स्थद्वत होती. तथाद्वप, तशाद्वह अवस्थेंत त्यांनीं रद्वसकांिीं मनें आकर्मषत करणारीं अने क
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काव्यें द्वलहू न ‘माद्वसक मनोरंजनां’त प्रद्वसद्ध केलीं. ‘गोझविाग्रज’ हें काव्यासाठीं त्यांनीं धारण केले लें

टोपणनांव महाराष्ट्रांत ज्याच्या त्याच्या तोंिीं खेळं ू लागलें . १९१॰ ते १२ िा हा कालखंि होता. त्यांच्या

काव्यप्रद्वतभेला त्यावेळीं द्ववलक्षण बहर आले ला होता. त्याि मनस्स्थतींत त्यांनी ‘प्रेमसंन्यास’ नाटक द्वलहू न
पूणु केलें . आद्वण तें ले खन िालू असतांनाि त्यांनीं ‘फग्युुसन कॉले ज’मध्यें पुन्हां नांव र्ालू न आपल्या उच्च
द्वशक्षणाला प्रारंभ केला. १९१२ सालीं ते पद्वहल्या वषािी परीक्षा पास िंाले द्वन त्याि सुमारास त्यांिें

‘प्रेमसंन्यास’ नाटक रंगभूमीवर आलें . त्या नाटकाच्या ‘अपुणपद्वत्रके’च्या तळाशीं ‘फग्युुसन कॉले ज’ असा

त्यांनीं स्थळद्वनिे श केले ला आहे . खेरीज, त्या नाटकाला फग्युुसन कॉले जमधील तकुशास्त्रािे प्राध्यापक,
त्यावेळच्या महाराष्ट्रांतले एक ख्यातनाम सुधारक आद्वण गिक्यांिे द्ववद्यागुरु गोझवि द्विमणाजी भाटे ह्ांनीं
प्रस्तावना द्वलद्वहले ली आहे . आपण पिवीधर नसलों तरी ‘फग्युुसन कॉले ज’शीं आपला कसातरी संबध
ं आहे
हें िाखद्ववण्यािा गिक्यांिा तो प्रयत्न पाहू न मौज वाटते.

राजकीय दृष्ट्ट्या त्या वेळच्या भाषेंत सांगावयािें म्हणजे गिकरी हे ‘मवाळ’ होते. जहालांिी

राजकीय द्वविारसरणी त्यांच्या स्वभावाला पिण्यासारखी नव्हती. द्वटळकांिें नांव उच्चारण्यािें सुद्धां त्यांना
धैयु नव्हतें. ते त्यांिा ‘बी. जी.’ अशा सांकेद्वतक अक्षरांनीं उिेख करीत. सामाद्वजक दृष्ट्ट्या सुद्धां ते

संपूणुपणें सुधारणावािी होते असें म्हणतां येणार नाहीं. झकबहु ना आिारद्वविारानें ते सनातनी, भाद्ववक–नव्हे

अगिीं िे वभोळे होते. गिक्यांच्या उशागती श्रीशंकराच्या द्वन श्रीद्ववठ्ठलाच्या िोन द्विमुकल्या तसद्वबरी

अहर्मनश असत. पुण्याच्या रस्त्यावरून जातांना िे व द्विसला कीं त्यांिे हात नमस्कारासाठीं आपोआप वर

जात. ते एकािशी पाळीत. झहिु संस्कृतींत जें जें म्हणून कांहीं मंगल आद्वण पद्ववत्र आहे त्यावर त्यांिा संपूणु

द्ववश्वास होता. म्हणून त्यांनीं आपल्या पद्वहल्या नाटकासाठीं द्ववधवा–पुनर्मववाहासारखा सामाद्वजक
सुधारणेिा द्ववषय कसा द्वनविला ह्ािें आियु वाटतें. द्वशवाय, त्यांिे गुरु कोल्हटकर ह्ांनीं त्याि द्ववषयावर
द्वलद्वहले लें ‘मद्वतद्ववकार’ हें नाटक रंगभूमीवर मुळींि यशस्वी िंालें नव्हतें.

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

प्रश्नानें द्ववलक्षण खळबळ माजद्ववले ली होती, हें ऐद्वतहाद्वसक सत्य द्ववसरून िालणार नाहीं. त्यामुळें

कोल्हटकरांिें ‘मद्वतद्ववकार’ हें पुनर्मववाहावर आधारले लें नाटक १९॰७ सालीं रंगभूमीवर येण्यापूवी द्वकती

तरी वषांआधींपासून ह्ा द्ववषयावर अनेक नाटकें द्वलद्वहण्यांत आलीं होतीं. त्यांपैकीं पुनर्मववाह –िु ःखिशुन

(१८८५), स्वैरसकेशा (१८७१), मनोरमा (१८७१), रूद्वढद्विस्ग्वजय (१८८५), सौभाग्य रमा (१८८५),
इंद्विरा-माधव (१८९५), आद्वण रूद्वढद्ववनाश (१८९७) ही नाटकें उिेखनीय आहे त. पण हीं सवु नाटकें

कले च्या द्वन तंत्राच्या दृष्टीनें अगिीं सामान्य होतीं. त्या दृष्टीनें कोल्हटकरांिें ‘मद्वतद्ववकार’ हें करुणगंभीर
नाटक हा प्रभावी नाट्यतंत्रािा द्वन पद्वरणामकारक वाङ्मयीन ले खनािा एक द्ववक्रमि होता. तथाद्वप, असें
असूनद्वह हें नाटक लोकद्वप्रय होऊं शकलें नाहीं. कारण, ‘प्रेमसंन्यासां’त जो पुनर्मववाह रंगभूमीवर गिकरी

िाखवूं शकले नाहींत, तो कोल्हटकरांनीं ‘मद्वतद्ववकारां’त प्रत्यक्ष िाखद्ववले ला आहे . त्यामुळेंि त्या
नाटं काला त्या काळीं लोकाश्रय द्वमळाला नसावा.

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

द्ववषयावर नवें नाटक द्वलहू न आपण तें यशस्वी करुन िाखद्ववतों, ह्ा द्वजद्दीनें गिक्यांनीं ‘प्रेमसंन्यास’
नाटक द्वलद्वहण्यािा संकल्प केला असावा. तथाद्वप, ‘मद्वतद्ववकारा’वर मात करण्यािा द्वनधार करूनद्वह
‘मद्वतद्ववकारा’च्या अनु करणामधून कांहीं गिकरी बाहे र पिू ं शकले नाहींत. ‘मद्वतद्ववकारां’तलीं पात्रेच्या पात्रें

गिक्यांनीं ‘प्रेमसंन्यासां’त उिलले लीं आहे त. िकोर–िंद्वद्रकेवरून लीला–जयंत र्ेतले लीं आहे त.
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‘प्रेमसंन्यासां’तला जयंत नाटकाच्या अखेर संन्यास र्ेतो, तर ‘मद्वतद्ववकारां’तला िकोर द्वतस्या अंकाच्या

िु स्या प्रवेशांति तापसािा वेष अंगावर िढद्ववतो. वेणूवरून द्रुमन र्ेतली आहे . आद्वण कमलाकर तर
हद्वरहरशास्रयािी हु बेहूब नक्कलि आहे . कमलाकरला शेवटीं िरोिे खोर ठार मारतो, तर हद्वरहरशास्त्री द्ववष
र्ेऊन मरतो. िोर्ांच्याद्वह जवळ द्ववषािी सोय सारखीि असते. सनातनी झहिु समाजांतील रूढीच्या

अन्यायावर द्वन द्ववषमतेवर ‘प्रेमसंन्यासा’मध्यें जयंतानें जे कोरिे ओढले ले आहे त, त्यांतले पुष्ट्कळसे द्वविार
द्वन युस्क्तवाि ‘मद्वतद्ववकारां’तल्या िकोराच्या भाषणांत व्यक्त िंाले ले आहे त.

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

अधूनमधून असे पुनर्मववाह होत. पण अशा िांपत्यांना सवुसामान्य समाजांत द्ववशेष मान नसे. ‘शारिा’
नाटकानें जरठकुमारी द्वववाहांना आळा बसला आद्वण ‘पण लक्षांत कोण र्ेतो’ या कािं बरीनें द्ववधवांच्या

वपनाद्ववरुद्ध लोकमत तयार िंालें . अशा रीतीनें पांढरपेशा समाजांतल्या अन्यायमूलक आद्वण अद्वनष्ट रूढींिी
हळू हळू पी्े हाट होत िालले ली होती. तथाद्वप, जसजशी लोकजागृद्वत होईल तसतशा ह्ा सुधारणा

आपोआप होत जातील. त्यासाठीं मुद्दाम कोणी कांहीं प्रिार झकवा प्रयत्न करण्यािी आवश्यकता नाहीं असें
समाजांतील स्स्थरबुद्धीच्या समंजस लोकांना वाटत होतें. द्ववधवाद्वववाहाच्या प्रश्नावर कोल्हटकरांनीं

द्वलद्वहले लें ‘मद्वतद्ववकार’ यशस्वी िंालें असतें, तर किाद्वित् गिक्यांनीं आपल्या पद्वहल्या नाटकासाठीं तो

द्ववषय द्वनविला नसता. कोल्हटकरांिें ‘सहिाद्वरणी’ नाटक अपेशी ठरल्यानंतर तशाि त्हे च्या द्वविारांतून

‘भावबंधन’ द्वलद्वहण्यािी प्रेरणा गिक्यांना िंाली नाहीं काय? गिक्यांच्या सवुि नाटकांिें मूळ

कोल्हटकरांच्या नाटकांतून आढळतें. ‘पुण्यप्रभावा’िें ‘प्रेमशोधन’ मध्यें आद्वण ‘एकि प्याला’िें झकद्वित्सें
‘मूकनायक’ मध्यें.

‘प्रेमसंन्यास’ नाटक मी गिक्यांच्या हयातींति पाद्वहलें . ‘महाराष्ट्र नाटक मंिळी’ तें करीत असे.

त्या प्रयोगांत जयंतािें काम केशवराव िाते ह्ांनीं केलें होतें. कमलाकरािें काम अण्णासाहे ब

कारखानीसांनीं आद्वण गोकुळिें काम द्वशवराम परांजपे ह्ांनीं. िाते ह्ांिी काव्य द्वन कारुण्य ह्ांनीं
ओथंबले ली भूद्वमका मनाला फारि िटका लावीत असे. परांजपे ह्ांिें द्ववनोिी काम अद्ववस्मरणीय होतें.

कारखानीस एवढे मोठे कंपनीिे मालक. पण त्यांिी कमलाकरािी खलनायकािी भूद्वमका फारि सामान्य

होती. ‘प्रेमसंन्यास’ ह्ा पद्वहल्याि नाटकानें नाटककार म्हणून गिक्यांना िांगलीि प्रद्वतष्ठा द्वमळवून द्विली.

कारण, हृियाला पीळ पािणारा करुणरस, बुद्धीला िद्वकत करणारें कल्पनारम्य काव्य आद्वण मनाला
पराकाष्ठेिा द्वरिंवणारा द्ववनोि ह्ांिा एवढा जबरिस्त समन्वय तोंपयंत कोणत्याद्वह मराठी नाटकांत

पहावयाला द्वमळाला नव्हता. खाद्विलकर तर तें नाटक वािून थक्क िंाले . ते गिक्यांना म्हणाले कीं, “िार
नाटकांिा मालमसाला तुम्ही एका नाटकांत ठांसून भरले ला आहे .”

तथाद्वप, हें नाटक रंगभूमीवर यशस्वी िंालें असें म्हणतां येणार नाहीं. त्या नाटकांतील जयंत ,

गोकुळ अन् मथुरा एवढीं पात्रें काय तीं लक्षांत राहतात. बाकीिें नाटक केव्हांि काळाच्या पिद्याआि लोपून
गेलें आहे . गेल्या िाळीस वषांत क्वद्विति त्या नाटकािा प्रयोग कोणी केले ला असेल. आज हें नाटक आहे

तसें रंगभूमीवर आलें तर तें पाहवणारद्वह नाहीं. परंतु, गिक्यांिें पद्वहलें ि नाटक म्हणून त्यािें द्ववशेष महत्त्व
आहे . कारण, ज्या अलौद्वकक नाट्यगुणांच्या सामर्थयावर गिक्यांनीं मराठी नाट्यक्षेत्रांत अढळ स्थान

द्वमळद्ववलें , त्या सवु नाट्यगुणांिा तेजस्वी उगम ह्ा नाटकांत पहावयाला द्वमळतो. गिक्यांनीं शेक्सपीअर,
मोद्वलअर आद्वण इबसेन ह्ा पािात्त्य नाटककारांच्या नाटकांिा अायास केले ला होता हें जरी खरें असलें ,
तरी इबसेनपेक्षां शेक्सपीअरच्याि नाट्यतंत्रािा त्यांच्या ले खनावर जास्त पद्वरणाम िंाले ला द्विसून येतो.
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त्यांिे गुरु कोल्हटकर ह्ांच्याद्वह नाट्यप्रद्वतभेला शेक्सपीअरिेंि आकषुण सगळ्यांत जास्त होतें. म्हणून

त्यांच्या सामाद्वजक नाटकांतद्वह वास्तववािापेक्षां अदभुतरम्यते िें प्रमाण वाजवीपेक्षां अद्वधक स्वरूपांत
आढळू न येतें. त्यामुळें आज ‘प्रेमसंन्यास’ जर आपण वािूं लागलों तर आधुद्वनक नाट्यतंत्राच्या दृष्टीनें तें
फारि तोकिें पितें. कथानकािी रिनाद्वह अद्वतशय द्वशद्वथल वाटते . आद्वण शक्यतेच्या द्वन संभवनीयतेच्या
दृष्टीनें तर त्यांत जागोजाग अनेक ढोबळ िोष आढळू न येतात.

त्या काळांत पुण्यासारख्या शहरामध्यें एकाद्या सुद्वशद्वक्षत र्रांत आधुद्वनक सुधारणेसंबध
ं ीं

सवुसामान्यपणें जे साधकबाधक वािद्वववाि िालत असत, तसलें ि वातावरण गिक्यांनीं ह्ा नाटकाच्या

कथानकासाठीं द्वनविले लें आहे . बाबासाहे ब आद्वण तात्यासाहे ब हे िोर्े बंधू. बाबासाहे ब जुन्या द्वविारािे तर
तात्यासाहे ब आधुद्वनक द्वविारािे. बाबासाहे बांच्या लीला आद्वण सुशीला ह्ा िोन्ही मुली द्ववधवा. लीला

बालद्ववधवा; तर सुशीला वयानें आद्वण द्वविारानें द्वतच्यापेक्षां प्रौढ. समुद्राच्या अपर्ातांत द्वतिा पद्वत नाहींसा
िंाले ला होता. तात्यासाहे बांिी मुलगी वीणा ही द्ववलायती वसंतरावांच्या नािानें एकिमि वाहवले ली

्िोर मुलगी. वसंतरावांिी बहीण द्रुमन हीद्वह एक भोळसर बालद्ववधवा. बाबासाहे बांिा भािा जयंत हा तर
लीले िा बाळपणापासूनिा द्वमत्र. लहान वयापासूनि उभयतां एकमे कांवर अनु रक्त. पण त्यांिीं तीं स्वप्नें
वा्यावरि कुठल्या कुठें द्ववरून गेलीं. जयंतच्या काव्यमय द्वन स्वप्नाळू स्वभावाशीं द्ववसदृश असले ल्या रुक्ष
द्वन तापट मनोरमे शीं त्यािें लग्न िंालें . अन् लीले िा कोणा तरी अन्य माणसाशीं द्वववाह होऊन ती

बालद्ववधवा िंाली. जयंतािा द्वमत्र द्ववद्याधर–हा वस्तुतः सुशीले िा नवरा गुणाकर असतो. तो समुद्राच्या
अपर्ातांतून वांिले ला असतो. ह्ा िहा पात्रांमध्यें द्ववसराळू गोकुळ द्वन त्यािी कजाग अन् कुरूप बायको
मथुरा ह्ांिी भर पिले ली. आद्वण सवांच्या सुखांत आद्वण आनंिांत द्ववष कालवण्यासाठीं संभाद्ववतपणें त्या
र्रांत झहित असले ला राक्षसी खलपुरुष कमलाकर. असा सारा ‘प्रेमसंन्यासा’िा पात्रप्रपंि आहे .

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

द्वववाह आद्वण प्रेमद्वववाह हे प्रश्न िे खील गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत र्ेतले ले आहे त. पात्रांिी काटकसर

(economy) गिक्यांच्या कोणत्याद्वह नाटकांत आढळत नाहीं. तोि िोष याद्वह नाटकांत द्विसून येतो.

बाबासाहे ब, द्रुमन्, वसंत, वीणा, सुशीला द्वन द्ववद्याधर ह्ा पात्रांिी ह्ा नाटकाला कािीमात्र जरुरी नाहीं.

गिक्यांिीं उपकथानकें नेहमींि सैल आद्वण अनावश्यक असतात. सुशीला द्वन द्ववद्याधरािें उपकथानक

तसल्यािपैकीं आहे . नाट्यवस्तूच्या द्ववकासाला आद्वण प्रगतीला त्यािी कांहींद्वह आवश्यकता नाहीं. लीला,
जयंत, मनोरमा, कमलाकर, गोकुळ द्वन मथुरा आद्वण फार िंालें तर तात्यासाहे ब ह्ा सात पात्रांवर ह्ा

नाटकाच्या सवु कथानकािी उभारणी उत्तम त्हे नें करतां आली असती. आद्वण त्यांतील कारुण्य द्वन द्ववनोि
ह्ा िोन प्रधान रसांिा उत्तम रीतीनें आद्ववष्ट्कार करतां आला असता.

आतां ह्ा नाटकांतल्या खटकणा्या कांहीं गोष्टींिा द्वविार करूं. लीला ही जयंतािी मामे बहीण.

िोर्ांिेंद्वह बाळपण एकमे कांवर प्रेम करण्यांत गेलें. िोर्ेद्वह एकमे कांना अनु रूप. असें असतांना त्यांिें लग्न
कां होऊं शकलें नाहीं? मामे बद्वहणीशीं लग्न होतें. बाबासाहे ब हे जरी जुन्या द्वविारािे असले तरी ते समंजस
होते. आपला भािा आपल्या मुलीला अनु रूप वर र्रांतल्या र्रांत असतांना त्याला सोिू न द्वतच्यासाठीं

त्यांना बाहे रिें स्थळ शोधण्यािी कांहीं जरूंरी नव्हती. आद्वण जयंतसारख्या सुद्वशद्वक्षत आद्वण भावनाप्रधान
तरुणाच्या गळ्यांत तरी त्यांनीं मनोरमे सारखी अद्वशद्वक्षत आद्वण वेिगळ बायको कां बांधावी? सारांश, लीले िें
वैधव्य द्वन जयंतािा द्ववषमद्वववाह ह्ा िोन्हीद्वह गोष्टी नाटकामध्यें ओढू नताणून र्ुसिले ल्या वाटत ता
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द्ववद्याधरािीद्वह गोष्ट अशीि लं गिी वाटते. सुशीले शीं त्यािें लग्न लागल्यानंतर लहानशा

जहाद्वगरीच्या आशेनें त्याच्या काकांनीं त्याला समुद्रांत ढकलू न द्विलें . पण एका नाखव्यानें त्यािा प्राण

वांिद्ववला. नंतर काकाच्या भयानें द्वन ‘साहे बा’ च्या संमतीनें तो उत्तर झहिु स्थानांत पळाला. (हा साहे ब
कोण? ) द्वतकिे द्ववद्याायास पुरा करून–म्हणजे वकील होऊन तो परत सुशीले च्या र्रीं आला. इतक्या
वषांत आपण द्वजवंत आहोंत ही गोष्ट त्यानें सुशीले ला कळवूं नये आद्वण द्वतला वैधव्याच्या आगींत होरपळत

ठे वावें हें अमानु ष वाटतें. बरें , इतक्या वषांनीं जो सुशीले च्या र्रीं परत आला तो जयंतािा द्वमत्र म्हणून.
जयंतािी व त्यािी मैत्री कशी िंाली? बरें , िंालीं असेल कशी तरी. पण जयंतानें त्याला ओळखलें कसें

नाहीं? त्याच्या लग्नांत जयंत हजर असलाि पाद्वहजे. जयंतानें नाहीं ओळखलें तर नाहीं, पण द्वनिान
सुशीले च्या मनािी तरी त्याला बर्ून कांहीं तरी िलद्वबिल व्हावयाला पाद्वहजे होती. पण पद्वहल्यानें त्याला

बर्ून ती झकवा द्वतला बर्ून तो अक्षरसुद्धां उच्चारीत नाहींत. झकबहु ना द्रुमनलाि बर्ून द्ववद्याधर द्वतिी प्रथम
िौकशी करतो, ‘बरें , या कोण?’ तेंि त्यािें ह्ा नाटकांतलें पद्वहलें वाक्य. सुशीले च्या पुनर्मववाहािें ऐकून

जेव्हां द्ववद्याधर द्वविारतो, ‘काय सुशीलाबाईच्या पुनर्मववाहािें र्ाटत आहे ?’ तेव्हां ‘हा एक र्टकेिा पाहु णा
हें ऐकून इतका कां बरें गांगरून गेला? र्टकेच्या स्नेहाच्या मानानें ही िलद्वबिल अंमळ फाजीलि

म्हणायिी!’ या कमलाकराच्या स्वगत उद्गारावरून द्ववद्याधरािें सुशीले किे लक्ष असावें असा प्रेक्षकांना
ओिंरता संशय येतो.

िु स्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवेशांत रात्रीच्या वेळीं द्ववद्याधर सुशीले च्या खोलींत िोरून द्वशरतो. तेव्हां

‘परमे श्वरा, या साहसांत मला यश िे ऊं नकोस!’ असें सुरुवातीला तो उद्गारतो. ते उद्गार सूिक असले

तरी त्यांनीं प्रेक्षकांना काय बोध होणार? ते उलट बुिकळ्यांति पितात. ती जागी िंाल्यावर द्ववद्याधर
द्वतला पुनर्मववाहािी मागणी र्ालतो. द्वतला ती नकार िे ते. तेव्हां “पुनर्मववाह नको तर द्वनिान गुप्तपणें मािंा

स्वीकार कर!’ असें तो द्वतला सुिद्ववतो. तेव्हां ‘माझ्या बालपद्वतराजाच्या हक्कािा अद्वभलाष करणा्या
राक्षसा, िल नीर् येथून’ असें ती त्याला संतापून सांगते. द्ववद्याधरला जर आपल्या पत्नीच्या शीलािीि
परीक्षा करावयािी होती, तर द्वतिे हे उद्गार ऐकून त्यानें आपल्या स्वगत भाषणांत तरी द्वतला धन्यवाि

द्यावयाला हवे होते. म्हणजे तो द्वतिा पद्वत आहे अशी सूिना प्रेक्षकांना द्वमळाली असती. द्वतस्या अंकांत

िरोिे खोर सुशीले ला पळवून नेत असतां द्ववद्याधर त्यांच्या हातून द्वतला वांिद्ववतो. तेव्हां ‘प्राणांच्या
मोबिल्यांत माझ्या पाद्वतव्रत्यािी अपेक्षा करतां?’ असें म्हणून सुशीला त्याला द्विंिकारते. तेव्हां ‘शाबास,
सुशीले , अशा प्रसंगीं सुद्धां आपल्या कतुव्याला तूं द्ववसरत नाहींस!’ असें द्ववद्याधर स्वगत म्हणतो. पण

त्यावरून उभयतांच्या पूवुसंबध
ं ािा कांहींद्वह बोध होत नाहीं. सगळ्यांत आियािी गोष्ट ही कीं, पांिव्या
अंकांत तुरुंगांत जयंताला फांशी द्यावयाच्या द्वठकाणीं स्थळकाळािा द्वविार न करतां द्ववद्याधर आपण

सुशीले िे पद्वत ‘गुणाकर’ आहोंत असा रहस्यस्फोट प्रथम द्वतच्याजवळ करतो. आपल्या हातावरच्या ‘िागा’
िी खूणद्वह द्वतला तो पटवून िे तो. तेव्हां सुशीले ला त्यािी एकिम ओळख पटते आद्वण ती त्याला आझलगन

िे ते. आपल्याला इतके द्विवस कां फसद्ववलें असें सुशीला त्याला द्वविारते , तेव्हां ‘तुमच्या र्रीं िालणा्या
फाजील सुधारणेिा द्वकती पद्वरणाम तुझ्यावर िंाला आहे , त्यािी परीक्षा पाद्वहल्यावांिून मला स्वीकार
करवेना!’ असा तो खुलासा करतो. मृत पतीिें स्मरण करीत द्ववधवेनें जन्मभर त्याच्याशीं एकद्वनष्ठेनें राद्वहलें

पाद्वहजे हें मत मांिण्यासाठीं का गिक्यांनीं सुशीले िें पात्र रंगद्ववलें आहे ? तसें असेल, तर पुनर्मववाहािें
समथुन करण्यासाठीं द्वलद्वहले ल्या नाटकांत ह्ा पात्राला झकवा ह्ा द्वविाराला सुतराम् स्थान द्वमळूं शकत
नाहीं.
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‘पुण्यप्रभावां’ तला वृि
ं ावन आद्वण ‘भावबंधन’ मधला र्नश्याम हे गिक्यांिे िोन खलनायक

िांगले ि गाजले ले आहे त. त्या मानानें ‘प्रेमसंन्यास’ मधला कमलाकर हा त्यांिा खलपुरुष फारि ढोबळ

आद्वण प्राथद्वमक वाटतो. त्याच्या िु ष्टपणाला कांहीं कारणि नसतें. ‘माझ्या द्ववषारी श्वासानें फुलें कोमे जून
जातील, ज्वालामय दृष्टीनें तारका जळू न त्यांिा काळोखािा कोळसा होईल’ असें तो मोठ्या अद्वभमानानें
सांगतो. द्वनसगाकिे आद्वण पुराणाकिे तो अत्यंत द्ववकृत दृष्टीनें पहात असतो. जगांत कोणतीद्वह गोष्ट त्याला

िांगली म्हणून द्विसत नाहीं. पापपुण्याच्या कल्पना त्याला मान्य नसतात. ईश्वराला तो ओळखत नाहीं. ह्ा
नाटकांतल्या प्रत्येक स्त्रीबद्दल त्याला पापी अद्वभलाषा वाटत असते.

लीले च्या पाठीमागें तर तो हात धुऊन लागले ला असतोि. शेवटीं ती आपल्याला द्वमळत नाहीं असें

पहातांि द्वतला तो द्ववष िे ऊन ठार मारतो. द्ववषािी पुिी जणू कांहीं त्याच्या द्वखशांत कायमिी ठे वले लीि

असते. सुशीले ला िरोिे खोराकिू न पळवून नेऊन भ्रष्ट करण्यािें कारस्थान तो रितो; द्रुमन्शीं त्यािा
अनैद्वतक संबंध असतो; त्यापासून द्वतला मूल होतें. तें ती ठार मारते . तरी िे खील ती पुन्हां कमलाकराच्या

किाट्यांत सांपितेि. कमलाकरानें आपला नाश केला हें माहीत असूनद्वह द्रुमन िु स्यांिां त्याच्या ताविींत
कशी सांपिते हें एक न उलगिणारें कोिें आहे . कमलाकराच्या बंिींत असतांना द्रुमन आत्महत्या करते.
द्वतिें प्रेत बर्ून त्यािें िुंबन र्ेण्यािा सुद्धां त्याला मोह होतो. जयंतािी बायको मनोरमा द्वहला थाप मारून

कमलाकर द्वतला आगगािींतून मुंबईला र्ेऊन जात असतां, खंिाळ्याच्या र्ाटांत द्वतच्यावर बलात्कार
करण्यािा प्रयत्न करूं लागतो. तेव्हां ती िबयांतून खालीं पुलावर उिी मारते. एका नाटकामधल्या िार

द्वस्त्रयांशीं संबंध जोिू ं पहाणारा कमलाकरासारखा भयंकर खलनायक क्वद्वित्ि कोणत्याद्वह नाटकांत
आढळू न येईल.

जयंताला खुनाच्या खटल्यांत अिकद्ववतांना कमलाकरानें जें कारस्थान रिले लें आहे त्यांत

शक्याशक्यते िा सवु द्वविार झशक्यावर टांगून गिक्यांनीं अदभुतरम्यतेिा अगिीं कळस केले ला आहे . तेव्हां
तो द्वकस्सा द्ववस्तारानें सांगतों. द्रुमनिे द्विवस भरत आले ले असतात. अगिीं सातवा आठवा मद्वहना लागला
असतो तरी ती गोष्ट द्वतच्या जवळ वावरणा्या कोणाद्वह माणसाच्या ध्यानांत येत नाहीं. फक्त गोकुळिी

बायको मथुरा द्वहला ‘द्रुमनला कांहीं द्विवस गेल्यािा’ संशय असतो. पुढें द्रुमनशीं पुनर्मववाह करण्यािी थाप
मारून कमलाकर द्वतला र्राबाहे र काढतो. एकाि आगगािीमध्यें मनोरमे ला द्वन द्रुमनला द्वनरद्वनराळ्या
िबयांत बसवून तो पळवून नेतो. मनोरमे वर बलात्कार करण्यािा प्रयत्न करतो. ती िबयाबाहे र उिी मारते.

तेव्हां कमलाकर द्वतिी पेटी — कारण त्या पेटीिा त्याला पुढें उपयोग करावयािा असतो — र्ेऊन आद्वण
द्रुमनला तशीि गािींत सोिू न परत येतो.

द्रुमन र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यांत जाऊन बाळं त होते. आद्वण आपलें मूल मारून टाकते. इकिे

मनोरमे िें काय िंालें तें पहा. पुलावर आगगािी उभी असतांना ती िबयांतून बाहे र उिी र्ेते. पण पुलावरून

खालीं न पितां पुलाच्या तारांति अिकून रहाते. थोड्या वेळानें कामावरिे लोक येऊन द्वतला काढतात.

आद्वण र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यांत आणून पोहोंिवतात. तसें मनोरमे ला कांहीं मुळींि लागले लें नसतें.

द्वतिी अन् द्रुमनिी ते थें गांठ पिते. त्यांच्या िांगल्या गप्पागोष्टी होतात. आपल्याला फसवणारा राक्षस

कमलाकरि आहे हें एकमे कांशीं बोलतांना िोर्ींच्या लक्षांत येतें. त्यानंतर कमलाकराच्या किाट्यांत पुन्हां
सांपिण्यासाठीं द्रुमन द्वनर्ून जाते. पुढें पहावें तर मनोरमा मरणोन्मुख अवस्थेंत पिले ली आहे असें द्विसतें.
आद्वण ती लागलीि मरण पावते.
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मनोरमा जर तारे वर पिली, कामावरच्या लोकांनी द्वतला िवाखान्यांत आणून पोहोंिवली; द्रुमनशीं

ती िांगली बोलली िालली, त्यावेळीं तर द्वतिी प्रकृद्वत उत्तमि होती, तशी द्वतच्या शरीराला कांहींि
िु खापत िंाली नव्हती, मग द्वतला एकिम तिकाफिकीं मरायला काय िंालें ? त्यांिें कारण पुढें सांगतों.
मात्र मरण्यापूवी द्ववद्याधरािी द्वन मनोरमे िी गांठ पिते. ती मे ल्यानंतर तो द्वतच्या मृत्यूिा िाखला

पोद्वलसाकिू न र्ेतो. द्ववद्याधर तेथें येतो कसा द्वन तो द्वतच्या मृत्यूिा िाखला र्ेतो कशासाठीं? तेंद्वह पुढेंि
सांगतों.

‘भूतमहाल’ नांवािें एक अजब मकाण आपलीं सारीं कृष्ट्णकृत्यें करण्यासाठीं कमलाकरानें

गांवाबाहे र र्ेतले लें असतें. ते थें द्रुमनला तो कैिें त ठे वतो. आद्वण तेथेंि ती आत्महत्या करते , पण मरण्यापूवी
ती एक पत्र द्वलहू न ठे वते. पत्र द्वलद्वहण्यासाठीं द्रुमन त्या भूतमहालांत शाई, ले खणी द्वन कागि कोठू न आणते
कोणास ठाऊक? तें पत्र द्वतच्या मे लेल्या हातांत असतें. कमलाकराला तें पत्र सांपितें. वस्तुतः तें पत्र त्यानें

त्याि वेळीं फािू न टाकायिें. पण तसें न करतां तें तो आपल्या पैशाच्या पाद्वकटांत ठे वन
ू िे तो. कशासाठीं तें

पहा पुढें. द्रुमनच्या प्रेतािे तुकिे करून ते तो मनोरमे च्या पेटींत भरतो. द्वतिें मुंिकें द्वनराळें कापून तें तो
आपल्या हातांत र्ेतो. आद्वण रात्रीच्या वेळीं िरोिे खोराकरवीं ती पेटी आणून तो जयंत जेथें रहातो त्या
बाबासाहे बांच्या र्राच्या मागें असले ल्या द्ववद्वहरीजवळ ठे वन
ू िे तो. त्या कामद्वगरीबद्दल कमलाकर
िरोिे खोराला आपल्या पैशाच्या पाद्वकटांतून शंभर रुपयांिी नोट बद्वक्षस िे तो. पण नोटे च्या ऐवजी तो िुकून

द्रुमनिें पत्र त्याला िे तो. त्या पेटीवर कमलाकर नंतर मुंिकें ठे वतो. त्याि वेळीं द्वन त्याि द्वठकाणीं जयंत
आद्वण लीला ह्ांिी भेट होण्यािी व्यवस्था कमलाकरानें केले ली असते. त्याप्रमाणें जयंत येतो. त्यावेळीं
कमलाकर द्ववद्वहरींत एक धोंिा टाकतो. जयंतला वाटतें कीं अंधारांतून येतां येतां लीला द्ववद्वहरींत पिली

असावी. तेव्हां तो द्ववद्वहरीजवळ जातो, तोंि त्याला ती पेटी लागते अन् त्यावर द्रुमनिें केसाळ मुंिकें त्याच्या
हातांत येतें. त्याि वेळीं द्वशपाई तेथें येतात. कारण कमलाकरानें िरोिे खोराला पोलीस पाठवून द्यावयास

सांद्वगतले लें असतें. एवढ्यांत वीज िमकते. मुंिकें स्पष्टपणें द्विसतें. आद्वण खु नाच्या आरोपावरून पोलीस
जयंताला पकितात! वािकहो, वास्तववािी सामाद्वजक नाटकांत इतक्या पराकाष्ठेच्या अशक्य आद्वण
असंभवनीय गोष्टी खच्चून कोंबले ल्या तुम्हीं कधीं पाद्वहल्या आहे त काय? पण हें तर कांहींि नाहीं. पुढें बर्ा.

बाबासाहे बांच्या र्रामध्यें फार भानगिी िालल्या आहे त म्हणून द्ववद्याधर तें र्र सोितो आद्वण

कमलाकराच्या सल्ल्यानु सार तो ‘भूतमहाल’मध्यें रहावयाला येतो. भूतमहालमध्यें ‘बोद्विंग लॉझजग’िी काय
व्यवस्था होती तें भूतनाथ श्रीशंकरि जाणे. द्ववद्याधर तेथें रहात असतांना, ज्या िरोिे खोरानें कमलाकराच्या

सांगण्यावरून प्रेतािी पेटी बाबासाहे बांच्या र्राच्या बागेंत त्या रात्रीं ठे वली होती, तो एक द्विवस आला.
आद्वण द्ववद्याधर हाि कमलाकर आहे असें समजून त्याला म्हणाला, “साहे ब, त्या रात्रीं तुम्ही मला शंभरािी

नोट द्यावयाच्या ऐवजीं हें पत्र द्विलें .” द्ववद्याधर तें पत्र वािून पहातो तों तें द्रुमननें मरण्यापूवी द्वलद्वहले लें पत्र
होतें, जें कमलाकरानें आपल्या पैशाच्या पांद्वकटांत ठे वले लें होतें. तें वािल्यावर द्ववद्याधराच्या आनंिाला

पारावारि राद्वहला नाहीं. तो त्या आनंिाच्या भरांत त्या िरोिे खोराला शंभराच्या िोन नोटा िे तो. आतां

गंमत ही बर्ा कीं, कमलाकर अन् िरोिे खोर ह्ांिी एवढी जानप्ान असतांना, तो द्ववद्याधरालाि

कमलाकर कसा काय समजतो? बरें , शंभराच्या नोटा कमलाकरानें जशा हाताळल्या होत्या, तशा त्या
िरोिे खोरानें सुद्धां हाताळल्या असतील. असें असतां द्रुमननें द्वलद्वहले लें साध्या द्ववसद्ववशीत कागिावरिें पत्र
शंभरािी नोट म्हणून अमावास्येच्या काळ्या अंधारांत सुद्धां तो िरोिे खोर पत्करणें शक्य नव्हतें.
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बरें , तें राहू ं द्या. द्रुमननें त्या पत्रांत काय द्वलद्वहलें होतें तें पहा. द्ववद्याधर म्हणतो, “अहाहा,

परमे श्वरा, तूं द्वनरपराधािा खरा साह्कारी आहे स. ह्ा कागिाच्या सहाय्यानें जयंत एका क्षणांत िोषमुक्त
होईल. द्रुमननें आत्महत्या केली. द्वतिें प्रेत कमलाकरानें पेटींत भरून त्या द्ववद्वहरीवर नेलें. लीले ला
भेटण्यासाठीं आले ला जयंत आयताि या हरामखोराच्या जाळ्यांत सांपिला. आद्वण मनोरमा

र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यांत मरत पिली आहे . द्रुमननें स्पष्ट द्वलहू न ठे वलें आहे सारें . द्रुमन, मरतां मरतां
केवढा उपकार करून गेलीस!” द्ववद्याधरािे हे उद्गार ऐकून हं सावे का रिावें हें कळत नाहीं. आपण
आत्महत्या करतों आहोंत येथपयंत द्रुमनच्या पत्रांतला मजकूर ठीक आहे . पण आपण मे ल्यानंतर आपलें

प्रेत कमलाकर (मनोरमे च्या) पेटींत भरून द्ववद्वहरीवर नेणार आद्वण लीले ला भेटण्यासाठीं आले ला जयंत त्या

खुनाच्या जाळ्यांत अिकणार हा मजकूर मरण्यापूवी आपल्या पत्रांत द्वलहावयाला द्रुमन ही काय

द्वत्रकालिशी भद्ववष्ट्यवाद्विनी होती? आद्वण मनोरमा मरत पिली आहे हें तरी द्रुमनला काय माहीत? त्यांिी
गांठ पिली ते व्हां तर द्वतिी प्रकृद्वत िांगलीि होती.

तें पत्र वािून द्ववद्याधर र्ाईर्ाईनें मनोरमा ज्या िवाखान्यांत आजारी आहे ते थें जातो. वस्तुतः

जयंतवर खुनािा खटला िालू असतांना आद्वण त्यांत आरोपीतफे द्ववद्याधर हा एक वकील असतांना मध्येंि

तो खटला सोिू न द्ववद्याधरनें जाणें योग्य नव्हतें. पण मनोरमा केव्हां मरे ल तें माहीत नसल्यानें त्याला
तांतिीनें जाणें मुळीं भागि पिलें . पण जाण्यापूवी खटल्यािी िहा द्विवस तहकुबी मागण्यासाठीं त्यानें

तात्यासाहे बांना तार पाठद्ववली. ती कमलाकरानें मधल्यामध्येंि िाबून टाकली. वस्तुतः, द्ववद्याधर वकील
होता. तहकुबीिी तार सरळ कोटाकिे करण्याऐवजीं ती तात्यासाहे बांना करण्यािें त्याला कारणि काय
मुळीं? त्यािा पद्वरणाम असा िंाला कीं मनोरमे च्या मृत्यूिा िाखला र्ेऊन तो परत येण्यापूवी जयंतला
फांशीिी द्वशक्षा होऊन तुरुंगांत द्वतिी अंमलबजावणीद्वह िालले ली होती. म्हणून द्ववद्याधराला तो िाखला
र्ेऊन धांवत धांवत परस्पर तुरुंगांत जावें लागलें .

गिक्यांिें फौजिारी कायद्यािें द्वन कोटाच्या एकंिर कारभारािें ज्ञानद्वह फारि तुटपुज
ं ें होतें.

त्यामुळें ‘प्रेमसंन्यास’ नाटकांत त्यांच्या हातून कायद्याच्या ढोबळ िुका िंाले ल्या आहे त. द्रुमनच्या प्रेतािे
तुकिे मनोरमे च्या पेटींत कमलाकरानें भरले . त्या पेटींत मनोरमे िे कांहीं िाद्वगने द्वन कागिपत्रें होतीं.
अंधारांत पेटीच्या वर द्रुमनिें मुंिकें ठे वलें होतें. जयंतच्या तें िुकून हाताला लागलें . एवढ्यांत पोलीस आले

द्वन वीज िमकली. यावरून मनोरमे िा खून जयंतनें केला हें कसें काय द्वसद्ध होतें? न्यायाधीश द्वनकाल
िे तांना म्हणतात कीं प्रेतािे तुकिे द्ववद्वहरींत टाकतांना द्वशपायांनीं जयतला पुराव्याद्वनशीं पकिलें . साफ
खोटी गोष्ट होती ही. जयंतनें पेटी िे खील उर्िली नव्हती. वर ठे वले ल्या मुंिक्याला नु सता हात लावला

होता. त्यािप्रमाणें न्यायाधीश पुढें म्हणतात कीं लीला द्वन सुशीला ह्ांच्या साक्षीवरून तें प्रेत मनोरमे िें होतें
असें द्वसद्ध िंालें .

द्रुमनिें मुंिकें झकवा पेटींतले द्वतच्या प्रेतािे तुकिे पाहू न तें प्रेत मनोरमे िें होतें अशी साक्ष द्यावयाला

लीला–सुशीला ह्ांना काय वेि लागलें होतें? द्रुमन आद्वण मनोरमा ह्ा काय जुळ्या बद्वहणी होत्या? कीं
एकीिें प्रेत िु सरीसारखें द्विसणें शक्य होतें? बरें , समजा, तें प्रेत मनोरमे िें आहे अशी लीला–सुशीला ह्ांिी

खात्री िंाले ली असली, तरी त्या जयंताच्या द्ववरुद्ध साक्षी िे णें हें कालत्रयीं तरी शक्य होतें काय? त्या काय
सरकार पक्षाच्या साक्षीिार होत्या? त्यांनीं सरळ सांद्वगतलें असतें की, “हें प्रेत कोणािें आहे हें आम्हांला
मुळींि माहीत नाहीं!” कमलाकर तर बोलू न िालू न खलपुरुष. लीले च्या िोस्तीवरून जयंतािा द्वन

मनोरमे िा तंटा िंाला अशी आरोपी पक्षातफे त्यांनीं द्ववरुद्ध साक्ष द्यावी, हें त्याच्या हलकटपणाला
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शोभण्यासारखें होतें. आम्हांला आियु वाटतें तें हें कीं आरोपीिे साक्षीिार त्याच्याद्ववरुद्ध उर्ि उर्ि अशा

साक्षी िे त असतांना आरोपीिे वकील काय करीत होते ? साक्षीिार उलटले म्हणून त्यांनीं त्यांच्या साक्षी

तेथल्या तेथें रद्द करून घ्यावयाला हव्या होत्या. पण तें कांहीं त्यांनीं केलें नाहीं. जयंताला फांशीवर
िढवण्याला न्यायिे वतेपेक्षां स्वतः गिकरीि जास्त उत्सुक होते.

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

आद्वण द्वबसराळू माणसािी साक्ष काय म्हणून काढण्यांत आली? लीले च्या नांवानें बनावट पत्र कमलाकरानें

जयंताला उद्देशून द्वलद्वहलें द्वन तें गोकुळकिू न त्याला पोहोंिद्ववण्यािी व्यवस्था केली, तें द्वसद्ध
करण्यासाठीं? पण त्यांिी काय जरुरी होती? लीले च्या साक्षींति तें पत्र आपण द्वलद्वहले लें नाहीं हें द्वसद्ध

करून र्ेतां आलें असतें. आद्वण लीले िें अक्षर जयंत काय ओळखत नव्हता? द्वतिें बनावट पत्र वािून द्वतिी
शेवटिी भेट घ्यावयाला जयंत रात्रीच्या वेळीं बागेमधल्या द्ववद्वहरीजवळ आला कसा हें एक द्वनराळें ि कोिें

आहे . खुनाच्या आरोपावरून जयंत फांशी जातो आहे , का काळ्या पाण्यावर जातो आहे अशी गंभीर

पद्वरस्स्थद्वत असतांना केवळ ‘िरखास्त, कैद्वफयत, जप्ती, मुकद्दमा, हु कूमनामा, फैसिा’ ह्ा शबिांवर द्ववनोि
द्वनमाण करून हं शा द्वपकद्ववतां यावा म्हणून कोटाच्या शेवटच्या दृश्यांत गिक्यांनीं गोकुळसारख्या द्ववनोिी

पात्रािी योजना करावी ही गोष्ट अत्यंत अमानु ष आहे . प्रेक्षकांच्या काळजांना पीळ पित असतांना, त्यांना
‘खो–खो’ हं सद्ववण्यािा प्रयत्न करणें ही नाट्यनीतीिी शु द्ध द्ववटं बना आहे .

बरें िला, आतां पुढें जाऊ. जयंतला फांशीिी द्वशक्षा िंाल्यानंतर त्याला काय िारिोन द्विवसांच्या

आंत फांसावर िढवणें शक्य होतें काय? फांशीच्या द्वशक्षेद्ववरुद्ध कांहीं अपील द्वबपील? त्याला िारसहा
मद्वहने तरी लागणार? पुढें गव्हनुरकिे ियेिा अजु? त्यालाद्वह द्वनिान ते वढीि मुित! म्हणजे कोटानें

फांशीिी द्वशक्षा द्विल्यापासून तो आरोपी प्रत्यक्ष फांशी जावयाला द्वनिान वषािी तरी मुित लागते. पण

गिक्यांना त्यािी काय परवा? त्यांना नाटक संपवायिें होतें ना! वषुभर वाट पहावयाला त्यांना कुठें धीर
होता?

आतां आपण फांशीच्या िे खाव्याकिे जाऊं! त्या द्वठकाणीं जयंतािें फांशीिें दृश्य पहाण्यासाठीं

जयंतािे सारे ि आप्त – लीला, सुशीला, तात्यासाहे ब अन् कमलाकर जमले ले होते. फांशीिी द्वशक्षा म्हणजे

सवांनीं पहावयािें नाटक असतें? आद्वण सगळ्यांत गंमत म्हणजे ज्यानें जयंताला फांशीिी द्वशक्षा द्विले ली

होती, ते न्यायाधीशद्वह आपण द्विले ल्या द्वशक्षेिी अंमलबजावणी कशी काय होते आहे , हें ‘सुपरव्हाईज’
करावयाला स्वतः जातीनें त्या द्वठकाणीं हजर होते. तुरुंगांत फांशीिी द्वशक्षा कशी िे तात ह्ािी सामान्य

माद्वहती सुद्धां गिक्यांना असूं नये ह्ािें आियु वाटतें. फांशी जाण्यापूवी लीला–जयंत हे एकमे कांच्या
गळ्यांना द्वमठ्या मारून प्रेमािीं भाषणें करीत असतात, तेव्हां िु ष्ट कमलाकराला तें पाहवत नाहीं. म्हणून तो

तात्यासाहे बांना सुिद्ववतो, “थांबवा हें आतां, सरकारी माणसांिी खोटी करणें गुन्हा होईल!” म्हणजे

सरकारी माणसें त्या द्वठकाणीं प्रत्यक्ष हजर असतांना त्यांना आपल्या ‘कामािी खोटी’ िंाली असें वाटत
नाहीं, तें कमलाकराला वाटावें म्हणजे कमाल आहे कीं नाहीं!

जयंत फांसाच्या फलाटावर िढतो, तोंि द्ववद्याधर धांवत धांवत त्या स्थळीं येतो. त्याला

तुरुंगामधल्या फांशीच्या आवारांत कोणी सोिलें हें फक्त गिकरीि जाणे. तेथें येतांक्षणींि मनोरमा द्वजवंत

असल्यािे िोन िाखले तो न्यायाधीशांच्या हातीं िे तो द्वन ‘द्वमत्रा जयंता, खालीं ये तूं!’ अशी न्यायाधीशाच्या
अद्वधकारावर आक्रमण करून तो फांशीच्या फलाटांतून उतरण्यािी जयंताला बेधिक आज्ञा करतो.
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मनोरमे िा खून िंाले ला नसून ती ‘काल एका भलत्याि गांवीं वारली’ याबद्दलिे िोन िाखले आद्वण
मरण्यापूवी द्रुमननें द्वलद्वहले लें पत्र द्ववद्याधर न्यायाधीशाला िाखवतो. तेव्हां न्यायाधीशािी खात्री होते की

‘जयंत द्वनिोष आहे !’ म्हणून. कायिे शीर पुरावा कसा िाखल करून घ्यायिा ह्ािा पद्वरक्रम (Procedure)
Evidence Act नें सांगून ठे वला आहे . त्यािा ह्ा द्वठकाणीं सपशेल मुििाि पािण्यांत आले ला आहे .

जयंतािी फांशीिी द्वशक्षा तीन द्विठो्यांच्या आधारावर तहकूब करून जाद्वमनावर सोिवण्यासाठीं स्वतः
न्यायाधीश त्याला सरन्यायाधीशांच्या किेरींत र्ेऊन जातो. जणुं कांहीं जयंताच्या वद्वकलापेक्षांद्वह त्याला
जाद्वमनावर सोिण्याबाबत न्यायाधीशालाि बेट्याला जास्त उत्साह वाटत होता.

फांशींतून जयंतािी मुक्तता होणार असा रंग द्विसतांि कमलाकर तेथून पसार िंाला. त्याला पुढिें

सारें द्वित्र द्विसलें . मनोरमा मे ल्यानें आतां जयंताला लीले बरोबर पुनर्मववाह करावयाला कांहींि आिकाठी

राद्वहली नव्हती. (तेवढ्यासाठींि तर मनोरमे ला कसलीद्वह िु खापत िंाले ली नसतांना ले खकानें मारून

मुटकून मरावयाला लावलें होतें.) बाबासाहे बांनींद्वह आतां लीले च्या पुनर्मववाहाला परवानगी द्विले ली होती.
तेव्हां लीला–जयंतािा पुनर्मववाह होणार. सुशीला–द्ववद्याधरािें तर पुनमीलन िंालें ि होतें. सवु सुखी

होणार, अन् द्रुमनच्या आत्महत्येबद्दल आपल्याला मात्र तुरुंगांत जावें लागणार, हें द्वह कमलाकराला कळू न
िुकलें होतें. म्हणून जयंतावर सुि उगवण्यासाठीं लीले ला ठार मारण्याच्या हे तूनें तो र्ाईर्ाईनें द्वतच्या र्रीं
येतो.

तोंि जयंत मरण पावल्याच्या समजुतीनें लीला आत्महत्या करण्याच्या मानद्वसक अवस्थेंत आहे

असें पाहू न कमलाकर द्वतला द्ववष िे तो. जयंत मोठ्या आशेनें द्वन आनंिानें फुलांिी माळ र्ेऊन लीले ला

भेटावयाला येतो तोंि लीले नें द्ववष र्ेतल्यािें त्याला कळतें. ‘लीलाशून्य जगांत मी कसा राहू ं ?’ असें म्हणून
तोद्वह आत्महत्या करूं पहातो, पण ‘मािंी करुण कथा सवु जगाला सांगा. माझ्यासारख्या हजारों

बालद्ववधवा हृियांत मे लेल्या आशेच्या समाधीवर अश्रूंिीं फुलें वहात असतील त्यांिा उद्धार करा’ असे

लीला, त्याला सांगते. द्वतिा तो आिे श द्वशरोधायु मानून जयंत ‘प्रेमसंन्यासी’ होतो द्वन द्वतच्या आिे शानु सार
आपलें उवुद्वरत आयुष्ट्य र्ालवतो. लीले वर द्ववषप्रयोग केल्यानंतर कमलाकर भूतमहालांत जातो. तेथें

िरोिे खोरािी द्वन त्यािी गांठ पिते. कमलाकरामुळें आपण कांहीं तरी संकटांत सांपिणार आहोंत ह्ािी
कल्पना येतांि, िरोिे खोर त्यािा गळा िाबून प्राण र्ेतो. कमलाकरािीं िु ष्ट्कृत्यें जशीं भयानक तसें त्यािें
मरणद्वह पण भयंकरि!

‘प्रेमसंन्यास’ नाटक सुखान्त िाखद्ववलें असतें तर तें कांहीं कमी पद्वरणामकारक िंालें असतें असें

वाटत नाहीं. पण त्या वेळच्या सनातनी वातावरणांत रंगभूमीवर राजरोसपणें द्ववधवाद्वववाह होतो आहे आद्वण

आनंिीआनंिांत नाटक समाप्त होतें आहे असें िाखद्ववल्यानें , त्याला द्ववरोध होईल, आपल्यावर टीकेिा
भद्विमार होईल अशा भयानें गिक्यांनीं त्या नाटकािा शेवट ओढू नताणून शोकान्त केले ला आहे . नाटकािें
पयुवसान हें त्याच्या कथानकांतून अपद्वरहायुपणें द्वनमाण व्हावयाला हवें. जयंताशीं पुनर्मववाह करणें

आपल्याला सवुस्वीं अशक्य आहे ह्ा जाणीवेनें लीले नें आत्महत्या केली असती तर तो शोकान्त

समजण्यासारखा होता. झकवा जयंत फांसावर िढतो आहे द्वन लीला तेथून द्वनर्ू न जाते आहे एवढें ि तें दृश्य
िाखवून पुढें लीला र्रीं येऊन आत्महत्या करणार तोंि द्ववद्याधर जयंताला सोिवून तेथें र्ेऊन येतो द्वन

उभयतांिे पुनमीलन र्ितें, अशी जर त्या नाटकाला सुखिायी कलाटणी द्विली असती तर नाटक फारि

पद्वरणामकारक िंालें असतें. जयंत येण्यापूवीि कमलाकरानें लीले ला द्ववष िे ऊन द्वतिा र्ाईर्ाईनें मृत्यू
र्िवून आणणें, कमलाकराला िरोिे खोरानें मारणें , आद्वण शेवटीं स्मशानांत लीले च्या जळत्या द्वितेसमोर
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हृियभेिक शबिांत जयंतानें आपल्या भावना प्रकट करणें हीं द्वतन्ही दृश्थें नाट्याच्या दृष्टीनें पद्वरणामकारक
वाटत असलीं तरी कले च्या दृष्टीनें फारि ढोबळ वाटतात.

वस्तुतः, द्ववधवाद्वववाहासारख्या सामाद्वजक आद्वण वास्तववािी नाटकांत एवढ्या अदभुत,

िमत्काद्वरक अन् असंभाव्य गोष्टी एकद्वत्रत करण्यािें ले खकाला मुळींि कारण नव्हतें. पण कोल्हटकरांच्या

अदभुतरम्यतेच्या वेिानें गिक्यांनाद्वह िांगलें ि िंपाटले लें होतें. आद्वण त्या वेळच्या प्रेक्षकांनाद्वह रंगभूमीवर
अशा गोष्टी पहाण्यािी संवय िंाली होती. प्रत्येक असंभाव्य द्वन िमत्काद्वरक गोष्टी म्हणजेि नाटक असा

त्यांनीं आपल्या मनाशीं ठोकताळा बांधून ठे वला होता. कथानकाच्या द्वन रिनेच्या दृष्टीनें एवढे िोष असूनद्वह
ह्ा नाटकानें प्रेक्षकांच्या मनािी त्यावेळीं कां पकि र्ेतली? ह्ािें कारण करुणरसािा आद्वण हास्यरसािा
पद्वरपोष करण्यािें गिक्यांच्या काव्यमय भाषेिें जबरिस्त सामर्थयु हें ि होय.

रंगभूमीवर असलें काव्य द्वन असला द्ववनोि ऐकण्यािी प्रेक्षकांना तोंपयंत संवय नव्हती. त्यामुळें

आकाशांत उिणा्या एकेका अस्ग्नबाणाप्रमाणें गिक्यांच्या नाट्यप्रद्वतभेंतून उिंबळणा्या त्यांच्या कल्पना
आद्वण उत्प्रेक्षा पाहू न प्रेक्षकांिीं मनें द्विपून गेलीं आद्वण हा कोणी तरी द्ववलक्षण प्रद्वतभेिा नाटककार मराठी

रंगभूमीवर अवतरला आहे असा त्यांना साक्षात्कार िंाला. आपल्या र्राच्या बागेंत पहांटेच्या वेळीं लीलाजयंत बोलत बसले आहे त हा िु स्या अंकांतला पांिवा प्रवेश, जयंत कारागृहांत असतांना लीले नें त्याला
पाठवले लें आपल्या अश्रूंनीं द्वलद्वहले लें कोरें पत्र तो वािीत आहे हा िवर्थया अंकांतला पांिवा प्रवेश आद्वण

लीले च्या द्विते समोर जयंत शोक करतो आहे हा पांिव्या अंकांतला पांिवा प्रवेश, हे तीन प्रवेश म्हणजे
गिक्यांच्या भाषावैभवािे द्वन कद्ववकल्पनांिे िे िीप्यमान उच्चांक आहे त! महाराष्ट्राला मंत्रमुग्ध करणा्या

गिक्यांच्या वैद्वशष्ट्ट्यपूणु भाषाशैलीिें पद्वहलें िशुन ह्ाि प्रवेशांत प्रथम होतें. त्यामुळें ते प्रवेश द्वन त्यांतलीं
भाषणें वाजवीपेक्षां िीर्ु असलीं तरी तीं ऐकतांना प्रेक्षकांच्या अंतःकरणांत रसािा द्वन भावनांिा असा कांहीं
किोळ उितो कीं ते आपलें िे हभान द्ववसरून जातात. ह्ांति गिक्यांच्या नाटकािें यश आहे .

‘प्रेमसंन्यास’ च्या लोकद्वप्रयतेिें िु सरें कारण म्हणजे त्यांतला द्ववनोि. गिक्यांनीं गोकुळ हा

द्ववनोिािा एक द्वनराळाि नमुना ह्ा नाटकांत द्वनमाण केले ला आहे . इतका द्वनमुळ आद्वण द्वनरागस द्ववनोि
त्यापूवी मराठी रंगभूमीवर आले ला नव्हता. कजाग आद्वण भांिकुिळ बायकोमुळें त्याच्या स्वभावांत द्वनमाण

िंाले ला द्ववसरभोळे पणा अगिीं साहद्वजकि वाटतो. आद्वण त्या द्ववसरभोळे पणाला सनातनी द्वविारािी जोि

द्विल्यानें तर त्याच्या द्ववनोिािी लज्जत आणखीनि वाढते. ‘आपल्याला कोणी महार म्हटले लें िाले ल, पण
सुधारक म्हटले लें नाहीं खपायिें!’ हा त्यांच्या वणाश्रमधमािा जाज्वल्य अद्वभमान पाहू न उद्धारक आद्वण
सुधारक िोर्ेद्वह पोट धरधरून हं सतील. प्रारंभीं ‘भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनु मान मारुती’ असें मारुतीिें

स्तोत्र म्हणत मथुरेपुढें लोटांगण र्ालणारा गोकुळ, ती बापाच्या र्रून कानद्वपिक्या खाऊन आद्वण
सुतासारखी सरळ होऊन परत आल्यानंतर जेव्हां अखेर आपला कायद्याच्या ज्ञानािा किका द्वतला

िाखवतो द्वन भेिरवून सोितो, तेव्हां प्रेक्षकांच्या हं सतां हं सतां मुरकुंड्या वळतात. बायकोला र्ाबरणारा

नवरा जेव्हां शेवटीं द्वतलाि वठणीवर आणतो, तेव्हां आपोआपि द्ववनोि द्वनमाण होतो, हें द्ववनोिािें रहस्य
गिक्यांनीं उत्तम ओळखलें होतें.

बालद्ववधवेच्या प्रश्नावर द्वलद्वहले ल्या ह्ा नाटकांत सनातनी झहिु समाजांत बालद्ववधवेिा जो ्ळ

होतो आद्वण द्वतला ज्या यातना सहन कराव्या लागतात त्यांिें प्रत्यक्ष द्वित्रण पहावयाला द्वमळत नाहीं असा

एक आक्षेप ह्ा नाटकावर र्ेतला जातो. सून बालद्ववधवा असली तर र्रांत सासूसासरा द्वतिा जो

अनु क्रम

उठल्याबसल्या ्ळ करतात तसलें कांहीं दृश्य या नाटकांत िाखद्ववलें नाहीं हें खरें . ह्ा नाटकाच्या

कथानकाच्या मयािें त तसें कांहीं बसूं शकत नाहीं. पण ‘ताई, प्रकाश काय असतो असें ज्याप्रमाणें आंधळा
मुलगा द्वविारतो, त्याप्रमाणें सुख काय असतें हें सुद्धां बालद्ववधवेला िु स्याच्या सांगीवरून समजतें’ हे

लीले िे उद्गार प्रेक्षकांिीं काळजें कापीत जातात. पुढें ती म्हणते , ‘वरातीच्या द्वमरवणुकी पाहू न दृद्वष्ट
भांबावून जाते. मंगलवाद्यांिा आवाज ऐकला म्हणजे पोटांत भिभिू न येतें. सुखािीं बणुनें वािलीं म्हणजे
अंगावर शहारे येतात. आद्वण िे वीच्याजवळ असले ल्या िे वाच्या मूर्मत पाद्वहल्या म्हणजे द्वतरस्कार येतो. सवु

द्विवस अगिीं एकसारखे वाटू न आयुष्ट्य म्हणजे एकाि िु ःखिायक द्विवस-रात्रीिें िक्र वाटतें!’ द्ववधवेच्या
मनःस्स्थतीिें ह्ापेक्षां अद्वधक करुण आद्वण हृियभेिक द्वित्र कोणी रंगवलें आहे ?

पुढें जयंताशीं बोलतांना ‘अनाथ द्ववधवेला िु ःखमुक्त होण्यासाठीं समाजानें मरणाखेरीज एक तरी

मागु मोकळा ठे वला आहे काय?’ असें जेव्हां लीला म्हणते तेव्हां ‘द्ववधवांच्या माना मुरगळण्यांत पुरुषाथु
मानणारा, द्वशक्षणापासून द्वस्त्रयांना िू र ठे वन
ू केवळ पशु वृत्तीनें त्यांिी पायमिी करणारा समाज वंिनीय कसा

होणार? संसारांतील जोिी फुटली तर द्ववधवेच्या मस्तकावरिा केशकलाप नाहींसा होतो, आद्वण द्ववधुराच्या

मस्तकाला बाझशग बांधण्यांत येतें. द्ववधवेला स्वतःच्या िाराबाहे र पिण्यािी िोरी, तर द्ववधुराला
परिारागमनापयंत आद्वण द्ववश्विारागमनापयंत मोकळींक!’ हे जयंतानें काढले ले जळजळीत उद्गार

सनातनी समाजाच्या द्वजव्हारीं लागल्यावांिून रहात नाहींत. झवधवा द्रुमन जेव्हां भ्रूणहत्या करते तेव्हां
सनातनी बाबासाहे बांिे िोळे खािकन् उर्ितात आद्वण बालद्ववधवांच्या पुनर्मववाहाला प्रद्वतबंध करणा्या

प्रद्वतगामी धमाला उद्देशून ते किाितात, “द्वधक्कार असो अशा या धमाला, अशा समाजाला द्वन अशा रूढीला.

भूतिया हाि सा्या धमांिा धमु. भूतियेला थारा िे त नाहीं, पद्वततांिें समाधान करीत नाहीं, िु ःद्वखतांिें
िु ःख जाणत नाहीं, तो धमु कशािा? ” सनातनी समाजाच्या पिात्तापािें द्वन जागृतीिें हें एक प्राद्वतद्वनद्वधक
द्वित्रि नव्हे काय?

अखेर प्रेमद्वववाहािें समथुन हाि या नाटकािा द्वनष्ट्कषु आहे . नाटकािा नायक जयंत शेवटीं

सांगतो, “बालपणीं बीजारोपण िंाल्यामुळें तारुण्यांत हृियाच्या तळापयंत िू रवर मुळें पसरणारा प्रेमवृक्ष

एकिम समूळ उपटतांना हृियाच्या झिधड्या होतात, हें लक्षांत ठे वा! द्वववाहसंबध
ं ानें एक स्वगु तरी हातीं
येतो, नाहीं तर पाताळांत पिावें लागतें!”

एकट्या ‘प्रेमसंन्यास’ नाटकािेंि काय, पण गिक्यांच्या इतर नाटकांिें सवांत अद्ववस्मरणीय

आद्वण प्रभावी वैद्वशष्ट्ट्य हें कीं, द्वस्त्रयांिें पाद्ववरय द्वन पाद्वतव्रत्य हा भारतीय संस्कृतीिा आत्मा आहे ह्ा
द्वसद्धांतावर असले ला त्यांिा अढळ द्ववश्वास. िु स्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवेशांत द्ववद्याधर जेव्हां सुशीले च्या

खोलींत िोरट्यानें द्वशरतो तेव्हां ती त्याला सांगते , “आत्मद्ववश्वास हें ि संरक्षणािें साधन आहे . उत्कट
पाद्वतव्रत्याच्या अलोट शक्तीवर मािंा फारि भरंवसा आहे . पापांिें पाद्वरपत्य करण्यासाठीं अणुरेणूंत भरून

उरले ला परमे श्वर पद्वतव्रतेिा पाद्वठराखा असतो.” ह्ाि तत्त्वाच्या आधारावर गिक्यांनीं पुढें ‘पुण्यप्रभाव’
िी उभारणी केले ली आहे . स्त्रीच्या पाद्ववरयािी द्वन मांगल्यािी द्ववटं बना होईल असें एक अक्षरद्वह गिक्यांच्या

वाङ्मयांत तुम्हांला कुठें आढळणार नाहीं. जयंत ज्याप्रमाणें म्हणतो की, ‘प्रीतीच्या साम्राज्यांत जेवढें द्विव्य,

मंगल, पद्ववत्र असेल ते वढ्यािाि काय तो समावेश होतो,’ त्याप्रमाणें ‘गिक्यांच्या वाङ्मयांत जेवढें द्विव्य,
मंगल, पद्ववत्र असेल तेवढ्यािाि काय तो समावेश होतो’ असें मोठ्या अद्वभमानानें आपल्याला म्हणतां
येईल. सवुसामान्य प्रेक्षकांना गिक्यांिें जें सवांत मोठें आकषुण वाटतें, तें ह्ािमुळें!

अनु क्रम

‘प्रेमसंन्यासां’तल्या सुशीले िें द्वित्र द्वितारतांनाि पद्वतव्रतेच्या पुण्यप्रभावािा द्वविार गिक्यांच्या

मनांत खेळं ू लागला असला पाद्वहजे. ‘परमे श्वर पद्वतब्रतेिा पाद्वठराखा असतो’ ह्ा सुशीले च्या वाक्यािा

आतांि वर उिेख केले ला आहे . तो ‘पुण्यप्रभावा’िा पद्वहला द्वविार होय. त्याप्रमाणें ‘प्रेमसंन्यासा’च्या
पांिव्या अंकांतील पद्वहल्या प्रवेशांत द्ववद्याधर द्वतला म्हणतो, ‘सुशीला, तुझ्या पाद्वतव्रत्याच्या शक्तीिी तुला
कल्पना नाहीं. मी जर परपुरुष असतों तर पद्वतव्रते , त्या द्विवशीं तुझ्या खोलींत पाऊल टाकतांि जळू न भस्म
िंालों असतों.’ ही त्या पद्वहल्या द्वविारािी िु सरी पायरी होय. ईश्वरासंबध
ं ी वृि
ं ावन जी तुच््तेिी भाषा
वापरतो, द्वतिा उगम तुरळकपणें कमलाकराच्या उद्गारांतद्वह आढळतो. आद्वण वसुंधरे साठीं प्रेमसंन्यासी

िंाले ला ‘ईश्वर’ हा िे खील ‘प्रेमसंन्यासां’तल्या जयंतािाि अवतार वाटतो. त्याखेरीज ‘पुण्यप्रभावा’च्या
पद्वहल्याि वाक्यांत ‘ईश्वरा’च्या तोंिू न गिक्यांनीं कबुली द्विले ली आहे कीं, ‘माझ्या प्रेमसंन्यासानें मला हा
पुण्यप्रभावािा मागु अिूक िाखवला नसता तर अजूनद्वह मन त्या वेड्यांच्या बाजारांत रमत राद्वहलें असतें.’

रिनेच्या आद्वण कथानकाच्या दृष्टीनें ‘पुण्यप्रभाव’ हें नाटक ‘प्रेमसंन्यास’ पेक्षांद्वह जास्त द्ववस्कळीत

आद्वण बेिौल आहे . त्यािा सहा अंकी द्ववस्तारद्वह अवाढव्य आहे . त्या काळांत सुद्धा हें नाटक संपूणुपणें

रंगभूमीवर करतां येत नसे. गिक्यांिी प्रद्वतभा एवढी अनावर असे कीं एकिां ते द्वलहावयाला बसले ,
म्हणजे पात्रांच्या भाषणाच्या द्वन प्रवेशाच्या लांबीरुंिीिा ते क्वद्वित् द्वविार करीत असत. लीला –जयंतािीं
काव्यमय भाषणें एकिां द्वलहावयाला सुरुवात िंाली म्हणजे मग जेवढ्या काव्यमय कल्पना आद्वण उत्प्रेक्षा

त्यांना सुित असत त्या सगळ्यांिी नोंि ते कटाक्षानें त्या भाषणांमध्यें करीत. जें लीला –जयंताच्या बाबतींत
तेंि भूपाल, वसुंधरा द्वन वृंिावनच्या बाबतींत. आद्वण जें गंभीर प्रवेशांत तेंि द्ववनोिी प्रवेशांत. नाटक हें

वािण्यासाठीं नसून प्रयोगासाठीं आहे ह्ािा त्यांना जणूं कांहीं द्ववसरि पिल्यासारखें वाटे . पूवीच्या सवुि
नाटककारांसंबध
ं ी कमीजास्त प्रमाणामध्यें हें ि म्हणावें लागेल. भाषणांत काय झकवा गाण्यांत काय कुठें द्वह
आटोपशीरपणाि नसे. कोणी द्वकती बोलायिें आद्वण द्वकती गायिें ह्ाला मुळीं कांहीं सुमारि नसे.

‘प्रेमसंन्यास’ नाटक १९१३ सालीं रंगभूमीवर आलें . त्याि वेळेपासून ‘पुण्यप्रभावा’च्या ले खनाला

गिक्यांनीं प्रारंभ केले ला होता. पण तें प्रत्यक्ष रंगभूमीवर आलें १ जु लै १९१६ ला मुंबईच्या ‘द्वरपन
द्वथएटर’मध्यें. तथाद्वप, हें नाटक मुंबईमध्यें फारसें रंगलें नाहीं. नटांनीं नकलाि मुळीं पाठ केल्या नव्हत्या.

त्यािें एक कारण असें कीं, मुळांत ‘पुण्यप्रभाव’ नाटक हें गिक्यांना ‘गंधवु नाटक मंिळी’ला द्यावयािें

होतें. पण तें जमलें नाहीं. म्हणून नाइलाजानें त्यांनीं तें नाटक ‘द्वकलोस्कर मंिळी’ला द्विलें . पण त्या

कंपनीकिू न आपलें नाटक र्ेऊन गिकरी केव्हां िु सरीकिे जातील, ह्ािी कंपनीला खात्री नसल्यामुळें
नटांनीं आपापल्या नकला मन लावून पाठ केल्या नाहींत. पण १८ ऑगस्ट १९१६ ला त्या नाटकािा पद्वहला
प्रयोग जेव्हां पुण्याला िंाला, तेव्हां तो कमालीिा रंगला. आद्वण पुणेकरांनीं ह्ा नाटकािें प्रिंि स्वागत
केलें . त्या प्रयोगाला मी उपस्स्थत होतों.

‘पुण्यप्रभावा’च्या एकंिर रिनेवर त्या काळीं अत्यंत लोकद्वप्रय असले ल्या उिूु नाटकांिा पद्वरणाम

िंाले ला आहे असें सांगणारे सांगतात. कोणास ठाऊक, त्या नाटकांतले बुरख्यािे, पेटा्यांत लपण्यािे,
तळर्रािे द्वन मूल मारण्यािे िे खावे किाद्वित् त्यांना उिूु नाटकांवरून सुिले ले असावेत. कारण, मराठी
रंगभूमीवर असली िमत्काद्वरक उलाढाल तोंपयंत कोणीद्वह केली नव्हती. तथाद्वप, माझ्या माद्वहतीप्रमाणें

मॉद्वरस मे टरझलक ह्ा सुप्रद्वसद्ध फ्रेंि नाटककाराच्या ‘मोना व्हे ना’ ह्ा नाटकांत ‘िे शािें स्वातंरय का

पाद्वतव्रत्य’ अशी जी एक द्ववलक्षण समस्या उपस्स्थत करण्यांत आले ली आहे , द्वतच्यापासून ‘पुण्यप्रभावां’तली

मूलभूत कल्पना त्यांना सुिले ली असावी. भारतीय पद्वरस्स्थतीला अनु सरून गिक्यांनीं मोना व्हे नाच्या त्या

अनु क्रम

समस्येला ‘पत्नीिें पाद्वतव्रत्य का स्वतःिे प्राण’ असें वेगळें रूप िे ऊन ती भूपालच्या मुखानें मांिली आहे .

कोल्हटकरांच्या ‘प्रेमशोधन’ नाटकािाद्वह ‘पुण्यप्रभावा’वर पद्वरणाम िंाले ला स्पष्टि द्विसतो. ‘कन्िन’वरून
त्यांना ‘वृि
ं ावन’ सुिले ला असावा. कारण कंिन हा आधीं खलपुरुष असतो. आद्वण अखेर त्यािें रूपांतर
सत्पुरुषांत होतें. वृि
ं ावनिा नोकर कंकण ही तर कंिनिा सेवक तिाग ह्ािी सही सही नक्कल आहे .

िोर्ेद्वह ‘द्वशपाईगिी’ असून द्ववरोधकांिे ‘एक र्ाव िोन तुकिे ’ करावयाला िोर्ेद्वह एका पायावर तयार

असतात. ‘प्रेमसंन्यास’ नाटकापूवी गिक्यांनीं ‘गवुद्वनवाण’ नाटक द्वलद्वहलें होतें. त्यांतील ‘द्वहरण्यकश्यपू’
आद्वण ‘कयाधू’ ह्ांिे पुष्ट्कळसे संवाि त्यांनीं ‘वृि
ं ावन–काझलिी’च्या तोंिीं पुन्हा वापरले ले आहे त.

‘प्रेमसंन्यासां’त अवर्ीं िोनि द्ववनोिी पात्रें होतीं. त्यामुळें नाटकांतील गंभीर द्वन करुण

वातावरणाला त्यािा फारसा उपसगु होत नाहीं. पण ‘पुण्यप्रभावां’त ही संख्या एकिम पांिावर गेली.

‘लग्नाच्या जोिप्याखेरीज कोणतींद्वह स्त्री-पुरुषें कुठें द्वह आद्वण कांहींद्वह बोलतांना आढळली तर तेथें कांहीं
तरी िगलबाजी असावयािी’ असलें लोकंशास्त्र उराशीं कवटाळू न बसणारा गांवकुटाळ नु पूर, ‘स्त्री जात
तेवढी हरामखोर’ हें पालु पि अष्टौप्रहर मनाशीं र्ोकणारा संशयी सुिाम, ‘बायकांना बेहोष करण्यासाठींि

आपला अवतार आहे . माझ्याकिे पाहू न मला सुद्धां जी बाई बधणार नाहीं ती पद्वतव्रता म्हणून खुशाल
समजावें’ अशी स्वतःच्या सौंियािी र्मेंि असले ला आििांि कंकण, स्वतःच्या अंगावर भरपूर िाद्वगन्यांिा

साजशृग
ं ार र्ालतां यावा म्हणून द्वकमयावाल्यांच्या सतत शोधांत असले ली िाद्वमनी आद्वण उठण्यांत,
बसण्यांत, िालण्यांत, बोलण्यांत आपल्या धद्वनणीिी नक्कल करून स्वतःिें लग्न जमद्ववण्याच्या खटपटींत

असले ली झकद्वकणी अशीं हीं द्ववद्ववध रंगािीं द्वन ढं गािीं पांि पात्रें ‘पुण्यप्रभावा’मधून स्वैर संिार करतांना
आढळतात.

‘प्रेमसंन्यासां’त गोकुळ हा कांहीं इतका द्ववसंगत वाटत नाहीं. कारण तो सनातनी द्वविारांिा असून

स्त्रीस्वातंरयाला आद्वण द्ववधवाद्वववाहाला द्ववरोध करणारा आहे . पण, ‘पुण्यप्रभावां’तल्या या पांिद्वह पात्रांिा
नाटकांतल्या मुख्य द्ववषयाच्या अनु संधानानें कांहींद्वह उपयोग नाहीं आद्वण नाट्यवस्तूशीं त्यांिा जो संबंध

जुळवून आणले ला आहे , तोद्वह अगिींि िु बुल आद्वण ओढू न ताणून असा आहे . त्यामुळें ‘पुण्यप्रभावां’तला
सवुि द्ववनोि हा अस्थानीं द्वन द्ववसंगत वाटतो. एक गंभीर प्रवेश िंाल्यानंतर प्रेक्षकांिें मनोरंजन करण्यासाठीं
एक वेगळाि द्ववनोिी प्रवेश र्ालण्यािा उिूु नाटकांमध्यें पद्वरपाठ आहे असें म्हणतात. किाद्वित् त्यािें हें

अनु करण असावें. वसुंधरा, भूपाल, वृि
ं ावन आद्वण काझलिी एवढींि ह्ा नाटकांतली खरीं महत्त्वािीं पात्रें
होत. ईश्वर, राजा द्वन युवराज हीं तीन पात्रें िे खील द्ववनोिी पात्रांप्रमाणेंि अनावश्यक पात्रें आहे त.

‘प्रेमसंन्यासा’ प्रमाणेंि ‘पुण्यप्रभावा’िा प्रारंभ अत्यंत मामुली द्वन सामान्य आहे . ईश्वरािी लांबलिक

द्वन कंटाळवाणी बिबि ऐकून प्रेक्षक अगिीं जेरीस येतात. ‘आयुष्ट्याच्या नाटकांतल्या पद्वहल्या प्रवेशांत मला

द्वजतकें काम द्वमळालें द्वततकें पुढें कधींि द्वमळावयािें नाहीं’ या जाणीवेनें तो पद्वहल्या प्रवेशांत जेवढें बोलतां
येईल ते वढें बोलू न र्ेऊन प्रेक्षकांवर अक्षरशः सूि उगवतो. ‘द्ववषण्ण अथािा एकांतांतला कलकलाट

नु सत्या नािानें भरले ल्या गिीतल्या गिबिीपेक्षां हजारपटीच्या किवटपणानें कानठळ्या बसवूं लागतो.’
असलीं त्यािीं जिजंबाली वाक्यें समजणारे कोण भाग्यशाली श्रोते नाटकगृहांत बसले असतील ते असोत.

ईश्वरािें प्रेम वसुंधरे वर होतें. पण वसुंधरे च्या द्वपत्याला त्यािें स्थळ अयोग्य वाटल्यामुळें त्यांनीं द्वतला

भूपालला द्विलें . तेव्हां हृियभंग होऊन ईश्वर प्रेमसंन्यासी िंाला, हा आशय अध्या पानांत व्यक्त करतां
आला असता. तेवढ्यासाठीं पंधरावीस पानें खिु करण्यािी काय जरुरी होती?

अनु क्रम

तथाद्वप, ईश्वराच्या ह्ा कंटाळवाण्या ताद्वत्त्वक प्रविनांतून गिक्यांच्या वाङ्मयीन प्रद्वतभेिे शीतल

उन्मे ष प्रेक्षकांच्या अंगावर हषािे रोमांि कसे उभे करतात पहा :

(१) आयुष्ट्यांतल्या आद्विमध्यांताच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या द्विवसांपैकीं, जन्ममरणाच्या

टोंकावरच्या द्विवसांिी कमकुवत मनु ष्ट्यबुद्धीला आठवण नसते. पद्वहल्या वेळीं आठवणीिा जन्म िंाले ला
नसतो. मरणकाळापूवीं आठवणीिें मरण र्िू न येतें. म्हणून, लग्न-द्विवसािी आठवण द्वतप्पट ताकिीनें

जीव धरून रहाते. वसुंधरे , तुझ्या लग्नद्विवसानें माझ्या जन्मद्विवसाला द्वनष्ट्फळ ठरवून मला मरणद्विवसािी
अपेक्षा करावयाला लाद्ववलें . त्या द्विवशीं तुझ्या ख्याखु्या सुखािा जन्म िंाला आद्वण मािंें जन्मािें सुख
नाहींसें िंालें .

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

राजवैभवांत द्वमरवणूक काढण्यासाठीं आणले ल्या हत्तीच्या मढ्यावर हस्स्तिं ती सामानािें िु कान काढण्यािा
प्रसंग आला तर त्यांत समाधान कोण मानील?

ह्ाि प्रवेशांत नाटकािी नाद्वयका वसुंधरा द्वनर्ून गेल्यानंतर ईश्वरासारखा सत्पुरुष सुिाम आद्वण

नु पूर ह्ा िोर्ां आिरट कुटाळखोरांच्या तिाख्यांत सांपिू न अक्षरशः हैराण होतो. सुिाम तर त्याला

‘राखुंिींतला रामोशी’ अशी उर्ि उर्ि द्वशवीगाळी करतो. सुिाम आद्वण नु पूर ह्ांच्या भिक द्ववनोिाला
उठाव िे ण्यासाठीं ईश्वरासारख्या सज्जनाला वळी िे ण्यािें मुळींि कारण नव्हतें. त्यानंतरच्या िु स्या

प्रवेशांत काझलिी आद्वण वृि
ं ावन ह्ांिें संभाषण अद्वतशय लांबलिक द्वन कंटाळवाणें आहे . एकमे कांशीं
बोलण्यापेक्षां ते स्वगति अद्वधक बोलतात. आद्वण जेव्हां प्रकट बोलतात तेव्हां एकमे कांच्या अद्वभनयामध्यें

ज्या भावनांिा आद्ववष्ट्कार होत असतो, त्यािेंि ते तपशीलवार वणुन करीत असतात. भाषासौंियानें

ओथंबले लीं ‘मृत्यूनेंि जगाला मनोहर केले लें आहे . मरणामुळेंि माणसाला मोल येतें ’ असलीं अमर
सुभाद्वषतें ह्ा संभाषणांत असलीं तरी तीं बाकींच्या शास्बिक बिबिींत कोठल्या कोठें लोपून जातात.

वसुंधरे िी आपल्याला प्रास्प्त िंाली नाहीं म्हणून द्वतच्यावर सूि उगद्ववण्यासाठीं वृंिावन भूपालच्या

द्ववरुद्ध जें कारस्थान रितो, त्यांत कंकणसारख्या मूखु माणसाकिे वृंिावनसारख्या िीर्ुिेषी आद्वण
पाताळयंत्री पुरुषानें कांहीं कारद्वगरी सोंपवावी ही गोष्ट अत्यंत हास्यास्पि वाटते. आद्वण त्याच्याकिे

कामद्वगरी तरी कोणती सोंपद्ववली आहे ? कंकण म्हणतो, “बस, हें ि काम? नु सतें मारे क्यांिें सोंग

आणायिें. थोिें सें खोटें बोलायिें. शेवटीं महाराजांिे पाय धरायिे. आद्वण भरपूर रिायिें!” पण ह्ापैंकीं
एकद्वह गोष्ट कंकणाला पुढें नाटकांत करावी लागली नाहीं. झकद्वकणीपुढें म्हणावयािा प्रेमपाठ आद्वण

महाराजांपुढें म्हणावयािें रिगाणें ह्ांिी गित होऊन ‘प्रेमसंन्यास’मधील गोकुळाच्या साक्षीप्रमाणें हं शा
द्वपकत असेल, पण यावरून युवराजांच्या खुनािा खोटा आरोप भूपालवर शाबीत करण्याच्या कामीं कंकण

हा द्वकती नालायक होता हें ि द्वसद्ध होतें. खरोखरि, कंकणानें राजापुढें साक्ष द्विली असती तर त्या
कारस्थानाच्या आरोपांतून भूपालिी सुटका िंाली असती आद्वण वृि
ं ावनािी मानि नेमकी अिकली असती.

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

अद्वप्रय उिेख करणें भाग आहे . वृि
ं ावनानें सोंपद्ववले ली कामद्वगरी कंकणानें मान्य केल्यानंतर त्यांिा हा
पुढील संवाि वािण्यासारखा आहे .

अनु क्रम

कंकर् : अरे रे, असल्या उिार पुरुषाच्या (म्हणजे, वृि
ं ावनाच्या) द्वठकाणीं त्याच्या बायकोिी

(म्हणजे, काझलिीिी) द्वनष्ठा अढळ राहू ं नये ही केवढी नामुष्ट्कीिी गोष्ट आहे .
वृंदावन : काय म्हणालास कंकणा? काझलिीिी द्वनष्ठा अढळ नाहीं?

कंकर् : कसूर माफ करा, धनीसाहे ब. त्यांिी द्वनष्ठा आपल्या या एकद्वनष्ठ सेवकाच्या द्वठकाणीं जरा

िळली आहे खरी!

वृंदावन : काय मूखु आहे स? तुझ्या द्वठकाणीं? (हं सतो.)
कंकर् : धनीसाहे ब, ह्ांत हं सण्यासारखें कांहींि नाहीं. िाकराच्या वांट्याला धन्यािीं जुनींपानीं

वस्त्रें, अंगवस्त्रें, अधा —

वृंदावन : बेवकूफ, तुिंी जीभ फारि लांब व्हायला लागली!
कंकर् : धनीसाहे ब, माफ करा. पण धनी-नोकरामध्यें बोलण्यािी फाजील लगट द्वजथें होते द्वतथें

नोकरािी जीभ लांबत नसून-बहु तकरून धन्यािे कानि लांब िंाले ले असतात.

वृंदावन : (स्वगत) माझ्यापेक्षां उं ि िजाच्या भूपालला, याच्या हातानें खालीं लोटण्यासाठीं थोिा

वेळ तरी याला असें िोक्यावर बसवून र्ेणें भाग आहे .

हा सवु संवाि म्हणजे ‘पुण्यप्रभावा’च्या पाद्ववरयावरिा एक द्वहिीस िाग आहे . वृि
ं ावनासारख्या श्रेष्ठ

िजाच्या अद्वधका्याला जेव्हां िीििमिीिा कंकण तोंिावर सांगतो कीं, ‘तुमिी बायको माझ्यावर आषक
आहे ’ तेव्हां त्याच्या श्रीमुखांत कािकन् भिकावण्याऐवजी वृि
ं ावन नु सता हं सतो. ह्ावरून तो द्वकती बेशरम
द्वन नालायक आहे हें द्वसद्ध होतें. त्याद्वह पुढें जाऊन कंकण त्याला सांगतो कीं, ‘धन्यांिीं जुनींपानीं वस्त्रें

िाकराच्या वांट्याला येणारि!’ तेव्हां तर कहरि होतो. ‘भूपालवर सूि र्ेण्यासाठीं ह्ा मूखाला असें
िोक्यावर बसवून घ्यायलाि पाद्वहजे!’ अशा नपुस
ं क युस्क्तवािानें जेव्हां वृि
ं ावन आपलें समाधान करून
र्ेतो, तेव्हां गिक्यांनीं वृि
ं ावनाला त्याि द्वठकाणीं खलास करून टाकले ला आहे .

भूपालद्ववरुद्ध वृि
ं ावनानें रिले लें कारस्थान अत्यंत गलथानपणािें आहे . ‘इंद्रनाथाच्या बंिाळीच्या

बंिोबस्तासाठीं मोद्वहमे वर जा’ म्हणून राजानें भूपालला आज्ञा केल्यानंतर भूपाल त्याला कां नकार िे तो? तो
म्हणतो, ‘आपल्याला अद्वतशय आियु वाटे ल. किाद्वित् रागद्वह येईल. परंतु सध्या मोद्वहमे वर जाण्यािी

माझ्या मनािी तयारीि नाहीं!’ कोणता सेनापद्वत आपल्या राजाला असें उत्तर िे ईल? त्यानें हा नकार कां
द्विला ह्ािा खुलासा गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत कुठें द्वह केले ला आढळत नाहीं. तो नकार िे ऊन भूपाल

राजासमोरून द्वनर्ून जातांि युवराजािा वध करून राजपि द्वमळद्ववण्याच्या भूपालाच्या कारस्थानािा

गौप्यस्फोट वृि
ं ावन राजाच्या कानांत करतो. राजा त्यावर ताबितोब द्ववश्वास ठे वतो. रात्रीच्या वेळीं
आपल्या बागेंत भूपाल आद्वण वसुंधरा द्ववश्रबध मनानें सुखसंवाि करीत बसले ले असतात.
ह्ा सुखसंवािांतलीं भूपालिीं िोन वाक्यें नमुन्यासाठीं येथें िे तों.
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(१) या कारंजाच्या शीतस्पशु तुषारांनीं गारठल्यामुळें या वयांतलीं अंगांिीं द्वशद्वथल संद्वधबंधनें

संकोि पावून, आपल्या तृप्त आझलगनांतद्वह पद्वहल्या आतुरतेिी उत्कट दृढता उत्पन्न होत आहे .
िे हस्स्थतीच्या एकतानतेनें मनद्वह बालिपल वृत्तींत तरंगत आहे . पुन्हा लाभले ल्या या अििपणाच्या आनंिी

भरांना माझ्याकिू न नकळत िंाले ल्या एकाद्या द्ववभ्रमप्रमािाबद्दल तुिंी पद्वरियप्रगल्भतेमुळेंि सलज्ज
िंाले ली स्स्मत दृद्वष्ट अपराधी मनाच्या ओशाळले ल्या शोधक वृत्तीला मात्र द्विसण्याइतक्या सू्म भ्रूभग
ं ानें
मािंा द्वनषेध करीत आहे .

(२) म्हणून, वंध्यातृप्तीच्या द्वनराश सुखासाठीं—द्वनःश्रेयसासाठीं आमच्या अगाध ज्ञानसागरािी,

जीवात्म्याच्या जाणीवेवांिून परमस्वरूपांत द्ववलय करून टाकण्यािी कल्पना साध्य नसली झकवा सत्यद्वह
नसली तरी कल्पना-शक्य मात्र वाटते.

शृग
ं ाराच्या द्वन प्रेमाच्या एकांतांत असलें गंभीर तत्त्वज्ञान अत्यंत स्क्लष्ट आद्वण द्वकिकट शबिांत

आपल्या पत्नीशीं करीत बसले ल्या भूपालच्या अंगांत या वेळी बहु धा योगवद्वसष्ठांिा संिार िंाले ला द्विसतो

आहे . त्यािें हें पांद्वित्यपूणु प्रविन प्रेक्षकांना तर राहू ं द्याि, पण वसुंधरे ला तरी कसें कळणार? नटांनाद्वह
उच्चारावयास द्वन अद्वभनयास कद्वठण अन् प्रेक्षकांनाद्वह सहजासहजीं आकलन करावयास अवर्ि असले
िु गम
ु द्वन िु बोध संवाि द्वलद्वहण्यांत गिक्यांिा काय हे तु असावा हें त्यांिें त्यांनाि ठाऊक!

हा प्रवेश संपतां संपतां वृि
ं ावन र्ाईर्ाईनें येतो आद्वण युवराजािे प्राण संकटांत आहे त असें सागूंन

तो भूपालला बरोबर र्ेऊन जातो, तों थेट युवराजांच्या शयनमंद्विरांत, युवराजांच्या पलं गामागें
मच््रिाणीच्या आि राजा उभा आहे . एका बाजूनें भूपाल तलवार उपसून प्रवेश करतो. मच््रिाणीच्या

आि उभी असले ली आकृद्वत ही मारे क्यािी आहे , अशा समजुतीनें युवराजांच्या अंगावरून त्या आकृतीवर

तो तलवार उगारतो. तोंि राजा ‘थांब, िांिाळा, थांब’ असें ओरिू न त्याला हटकतो आद्वण भूपालला यापुढें
तळर्रांत कोंिू न ठे वायिा द्वन त्याच्या र्रािारािी वाटे ल ती व्यवस्था करावयािी वृि
ं ावनाला आज्ञा िे तो.
वसुंधरे संबंधींिा आपला पातकी हे तु साध्य करण्यासाठीं भूपालला आद्वण वसुंधरे ला वेगवेगळ्या तळर्रांत

कोंिू न ठे वण्यासाठीं वृि
ं ावनानें भूपालच्या द्ववरुद्ध हें जें मारून मुटकून कारस्थान रिलें आहे , तें अत्यंत
हास्यास्पि आहे .

राजवाड्यांत रक्षकांिा किे कोट बंिोबस्त असतांना युवराजांिे प्राण आधीं संकटांत पितीलि

कसे? आद्वण त्या संकटांतून एकटा भूपाल त्यांिें कसें काय रक्षण करणार? अन् युवराजांना स्वतः

वांिवायिें सोिू न त्यासाठीं आपल्याला बोलवायला वृंिावन मुळीं र्ाईर्ाईनें येतोि कसा, असा संशय
भूपालला आला कसा नाहीं? बरें , युवराजांच्या शयनमंद्विरांत त्याच्या मच््रिाणीच्या मागें जी आकृद्वत उभी

होती, ती जर युवराजांच्या मारे क्यािी होती असें भूपालला वाटलें , तर त्याच्या मनांत हा द्वविार त्याि

क्षणीं यावयाला पाद्वहजे होता, की तो मारे करी त्या द्वठकाणीं नु स्ता स्वस्थ कां उभा राद्वहला होता? भूपाल
येण्यापूवी युवराजाला मारून त्याला कधींि पसार होतां आलें असतें. का, तो भूपाल येण्यािी वाट पहात
उभा होता?

आद्वण वृंिावनानें आपला द्ववश्वासर्ात करून युवराजाच्या वधाच्या कारस्थानांत आपला गळा

गुंतवले ला आहे हें लक्षात आल्याबरोबर भूपालनें वृि
ं ावनाच्या अंगावर धांवन
ू जाऊन त्यािीं खांिोळीं
करावयाला पाद्वहजे होतीं. द्वनिान आकाशपाताळ एक करून राजािी तरी तशी खात्री करून द्यावयाला हवी
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होती. पण ‘बनशंकरीच्या द्वशकारींत िवताळले ल्या वाद्वर्णीनें युवराजांवर अिानक िंिप र्ातली, त्यावेळीं
त्यांच्यांपुढें होऊन जंगलच्या राणीच्या तोंिांत आपलें मस्तक द्यावयाला तयार होणारा द्वन वीरावतीच्या
रणकंिनांत युवराजांच्या रोखानें जेव्हां इंद्रनाथाच्या लोकांनीं िाल केली तेव्हां त्यांना पाठीशीं र्ालू न

स्वतःच्या िे हाच्या झिधड्या करून र्ेणारा’ हा रणबहािू र िंुंिंार भूपाल राजापुढें आद्वण वृि
ं ावनापुढें अक्षरशः

‘शेपूट र्ालू न’ बसतो अन् कपाळाला हात लावून राजाला म्हणतो कीं, ‘या अकस्ल्पत प्रकारानें मािंें मस्तक

इतकें सुन्न होऊन गेलें आहे कीं कोणत्या शबिांनीं सत्य आपल्यापुढें मांिावें हें ि सुित नाहीं.’ सवु

मांिद्वलकांवर अद्वधकार िालद्ववण्यासाठीं ज्याला राजांनीं ‘मंिले श्वर’ ही महान् पिवी द्विली, तो भूपाल
मंिले श्वर तर नाहींि नाहीं, पण नु सता ‘बंिले श्वर’ द्विसतो आहे .

भूपालला त्या राज्यांत कविीिीद्वह झकमत द्विसत नाहीं. एवढ्या मोठ्या मंिले श्वराला द्वन

युवराजांच्या पालकाला राजानें बंद्विवान करून ठे वलें , म्हणून त्याला सोिद्ववण्यासाठीं प्रजाजन बाहे रून
कांहींि उठाव करीत नाहींत. बरें , कैिें तून बाहे र पिण्यासाठीं हा नरवीर भूपाल तरी कांहीं प्रयत्न करतो

आहे का? नांव नको! तळर्राच्या अंधारांत बसून तो इतका मे ल्याहू न मे ला िंाले ला असतो कीं, त्याच्या
बायकोिी–वसुंधरे िी–मागणी प्रत्यक्ष त्याच्या तोंिावर वृि
ं ावनानें केली तरी त्याच्या सवांगािा भिका उित
नाहीं! ‘अरे रे, काय बोललास हें !’ ह्ापेक्षां अद्वधक किक भाषा त्याच्या तोंिू न द्वनर्त नाहीं.

राजाज्ञेवरून वृि
ं ावननें भूपालला तळर्रांत कैि करून ठे वलें ही गोष्ट समजण्यासारखीि आहे .

पण वसुंधरे ला द्वतच्या मुलासह तळर्रांत जी बंद्विस्त करून ठे वण्यांत आली त्यािें कारण काय? वसुंधरे नें
काय गुन्हा केला? भूपालच्या र्रािारािी काय वाटे ल ती व्यवस्था करा असा राजानें वृि
ं ावनाला सरधोपट

हु कूम द्विला असला, तरी त्यािा अथु वसुंधरे ला द्वतच्या अभुकासह तळर्रांत कोंिा असा होतो कीं काय?
आद्वण तळर्रांत द्वतच्यावर िे खरे ख करावयाला बुरखा र्ेतले ली िाद्वमनी कशाला? संशयखोर सुिामानें

िाद्वमनीवर जबरिस्तीनें बुरखा लािला असला, तरी तळर्रांत वसुंधरे वर पहारा करतांना िाद्वमनीनें बुरखा

र्ेण्यािी काय जरुरी होती? तेथें काय वसुंधरे िा आठ मद्वहन्यांिा िीनार द्वतिा हात पकिणार होता? केवळ
िाद्वमनीच्या जागी पुढें काझलिीिीं द्वतच्या केतनासह बिली करावयािी होती, म्हणून गिक्यांनीं हा
तळर्रांतल्या बुरख्यािा सवु खटाटोप केला, िु सरें काय?

वृि
ं ावन हा एक अत्यंत भेकि आद्वण द्वठसुळ स्वभावािा खलपुरुष असतो. तळर्रांतल्या अंधुक

उजेिांत भूपालाला तोंि िाखद्ववण्यािी शरम वाटल्यामुळें तो संध्याकाळीं वेळ साधून ते थें जातो. वसुंधरे शीं

बोलतांना तर त्यािी गाळणि उिते. इतकी कीं ती वसुंधरे च्यासुद्धां लक्षांत येते. ती स्वगत म्हणते , ‘आज
िार द्विवस पहातें आहें , वृि
ं ावन बोलतांना मधून मधून माझ्याकिे पहाण्यािें कां बरें टाळतात? बोलतांना

मध्येि अिखळतात कां? हें सारें उसनें अवसान तर नाहीं?’ आद्वण वसुंधरे ला ‘भ्रष्ट’ करण्याच्या ्ातीठोक
गोष्टी द्वतच्या तोंिावर बोलू न अखेर ‘द्वतनें माझ्या गळ्यांत, नु सता हार र्ातला तरी मािंें समाधान होईल!’
एवढ्यावर तिजोि करण्यापयंत त्यािी र्सरगुंिी होते. असें असतां, असल्या अवसानर्ातकी अन्

किखाऊ खलपुरुषानें वसुंधरे च्या िोळ्यािे खत द्वतच्या िीनारािा बळी र्ेण्याच्या गोष्टी कराव्यात –अन् पुढें
द्वतच्या अभुकाच्या ्ातींत खरोखरि स्वतः कट्यार खुपसावी ही गोष्ट सवुथैव असंभवनीय वाटते .

िौर्थया अंकापासून कारस्थानािी गुंतागुंत आणखी द्वकिकट होत जाते. आपला नवरा वृि
ं ावन

वसुंधरे च्या िीनाराला ठार मारण्याच्या प्रयत्नांत आहे , ही गोष्ट काझलिीला त्याच्या िंोपेंतल्या बिबिीवरून

कळू न येते. ते व्हां ती त्याच्या पायांशीं लोटांगण र्ालते . पण तो द्वतला लाथेनें उिवून ‘िीििमिीिी रां—’
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अशी द्वशवी िे तो. आद्वण द्वतला आपल्या बागेंतल्या बंगल्यांत कोंिू न ठे वायला कंकणाला सांगतांना म्हणतो

कीं, ‘कंकण, िहू ं किे जाऊन सांग, कीं बायको बििालीिी द्विसली म्हणून वृि
ं ावनानें द्वतला कोंिू न ठे वली
आहे . पुढें झकद्वकणीच्या वद्वशल्याने काझलिी कंकणाच्या नजरकैिें तून बाहे र पिते द्वन आपल्या केतनाला

र्ेऊन िाद्वमनीच्या जागीं बुरखा र्ेऊन वसुंधरे वर पहारा करावयाला तळर्रांत जाऊन बसते. तथाद्वप , मौज
ही आहे कीं, िाद्वमनीच्या ऐवजीं बुरख्यांत काझलिी बसले ली आहे ही गोष्ट वसुंधरे ला कधींद्वह उमगत नाहीं.
िोर्ींच्या आवाजांत द्वन हालिालींत द्वतला कांहीं एक फरक वाटत नाहीं. ज्या द्विवशीं वृि
ं ावन िीनाराला
मारणार असतो त्या द्विवशीं वसुंधरा तर त्याला जवळि मुळीं र्ेत नाहीं. म्हणून िीनाराच्या ऐवजीं केतन
बिलू न आले ला आहे , ही गोष्ट द्वतला समजत नाही!

अखेर तोंि बाजूला करून उजव्या हातानें वृि
ं ावन ‘िीनारा’ च्या पोटांत कट्यार खुपसतो. आद्वण

िाव्या हातानें िोळे पुसतो. मरण्यापूवी िीनार झकिाळतद्वह नाहीं ह्ािें द्वनिान वसुंधरे ला तरी आियु

वाटावयाला हवें होतें. काझलिीला तसें आियं वाटणें शक्यि नव्हतें. कारण, द्वतनें िीनाराऐवजी ज्या
आपल्या केतनला र्ेतलें याला गुंगी येण्यासाठीं आधींि अफूिी बाळगोळी द्विले ली असते. आपल्या
िीनाराला कातरवेळेला दृष्ट लागूं नये म्हणून जी त्याला जपत असते झकवा त्याला कोणी आपल्या

मांिीवरून उिलला तरी द्वजला मनापासून राग येई त्या आपल्या बाळाच्या पोटांत वृि
ं ावनानें कट्यार

खुपसली तरी द्वजच्या र्शांतून अस्पष्ट हु ं िका सुद्धां येत नाहीं, झकवा जी हू ं का िू सुद्धां करीत नाहीं, ती
वृि
ं ावन िोळे पुसत असले ले मात्र अगिीं न िुकतां पहाते द्वन स्वगत म्हणते , “वृि
ं ावन िोळे कां पुसताहे त?
अहाहा, िे वा, िे वा असाि, असाि मला धीर िे !” आपलें लािकें मूल मे ल्यानंतर वसुंधरे ला िे वाकिू न
आतां कसला धीर पाद्वहजे!

पांिव्या अंकांतील ‘पत्नीिें पाद्वतव्रत्य का स्वतःिे प्राण’ हें जें स्वगत भूपाल तळर्रांत म्हणतो, तें

ऐकून हं सावें का रिावें हें कळत नाहीं. ‘प्राणहानीिे पद्वरणाम बुद्वद्धगम्य आहे त आद्वण पाद्वतव्रत्यािा नाश ही

संस्कारहाद्वन आहे ,’ असा जो शबिांिा कार्थयाकूट तो करीत बसतो, त्यावरून तो कोठल्याद्वह संकटांत
सांपिले ला नसून केवळ ‘प्राणनाश का पाद्वतव्रत्यनाश’ ह्ा द्ववषयावर तो एखाद्या स्पधेतील द्वनबंधाच्या

मुद्द्यािा द्वविार करीत असावा असें वाटतें. वृि
ं ावन वसुंधरे ला भेटावयाला त्याला द्वतच्या तळर्रांत र्ेऊन

जातो. तेथेंद्वह वृि
ं ावनािा किखाऊपणा भरपूर द्विसून येतो. ‘वसुंधरे िें पाद्वतव्रत्य का तुिंे प्राण’ असा सवाल
वृि
ं ावन भूपालला करतो तेव्हां भूपाल म्हणतो, ‘हे पहा मािंे प्राण तुझ्या स्वाधीन आहे त!’ त्याबरोबर वृि
ं ावन
मनांतल्या मनांत मंिले श्वर भूपालला धन्यवाि िे तो.

पुढें भूपाल वसुंधरे िा द्वनरोप र्ेतांना, ‘माते’ म्हणून द्वतला जेव्हां वंिन करतो, त्यावेळीं वृि
ं ावन

एकिम तोंि द्वफरवतो;तेव्हां वसुंधरा स्वगत म्हणते , “काय पाद्वहलें मी? िोळ्यांत तरंगणारा अश्रुझबिु

लपद्ववण्यासाठीं वृि
ं ावनांनीं तोंि द्वफरद्ववलें ! खास, वृि
ं ावनांिें अंतःकरण पुरतें मे लें नाहीं. त्यांिी ही
राक्षसवृद्वत्त वरवरिी आहे . ते माझ्याकिे आद्वण माझ्या पतीच्या तोंिाकिे पहात नाहींत. क्रूर द्वनियािे शबि

उच्चारतांना ते र्ुटक्या द्वगळतात. त्यांच्या पापण्या जलिीनें उर्ििंाप करतात. मर्ाशीं नाथांच्या

आवेशाकिे ते ििकून सािर दृष्टीनें पहात होते. आतां नाथांनीं मला वंिन करतांि, त्यांच्या िोळ्यांत पाणी

आलें . वृि
ं ावन या एकाि अश्रूंत तुमच्या अन्यायांच्या कोटी उजळू न द्वनर्तील.” वृि
ं ावनािें पाणी त्याि वेळीं

वसुंधरे नें जोखलें द्वन आपल्या स्वतःच्या शृग
ं ारमंद्विरांत वृि
ं ावनाच्या गळ्यांत हार र्ालावयािें द्वतनें कबूल
केलें . प्रेक्षकांनाद्वह ह्ाि वेळीं समजून येतें कीं कच्चया काळजाच्या ह्ा खलपुरुषािा वसुंधरे पुढें फारसा
द्वनभाव लागायिा नाहीं.
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सहाव्या अंकांतला िौथा प्रवेश हा या नाटकांतला द्वशखर प्रवेश आहे . सबंध नाटकांतलें कथानक

केवळ ह्ा एका प्रवेशासाठीं नाटककारांनीं पद्वहल्यापासून बांधीत आणले लें आहे . म्हणून हा प्रवेश

गिक्यांच्या नेहेमींच्याि पद्धतीप्रमाणें वाजवीपेक्षां जास्त लांबलिक असला, तरी द्ववलक्षण काव्यमय भाषा
आद्वण प्रभावी युस्क्तवाि ह्ांिी त्यांनीं ह्ा प्रवेशांत परमोच्च सीमा गांठले ली आहे . वसुंधरा आद्वण वृि
ं ावन

ह्ांनीं एकमे कांवर मात करण्यासाठीं जे तेजस्वी कोद्वटक्रम केले आहे त, ते पाहू न प्रेक्षकांिे िोळे अक्षरशः
द्विपतात यांत मुळींि शंका नाहीं.

ईश्वंरावर असले ल्या आत्यंद्वतक द्वनष्ठेच्या सामर्थयावर वसुंधरे नें आपलें पाद्वतव्रत्य कसोटीला

लावावयािें ठरद्ववले लें असतें. ‘पाद्वतव्रत्य ही बायकांजवळ ईश्वरी अंशािी ठे व आहे तेव्हां ती सांभाळण्यािी

सारी लाज त्याला! तेव्हां कोणत्याद्वह पद्वरस्स्थतींत ईश्वर माझ्या सहाय्यासाठीं अवतार र्ेईल!’ असें जेव्हां
वसुंधरा सांगते , तेव्हां वृि
ं ावन द्वविारतो, ‘कोणता ईश्वर येथें येणार?’ तेव्हां वसुंधरा तािकन् त्याला सांगते

कीं, ‘वृि
ं ावन, तुमच्या हृियांतला ईश्वर!’ त्याबरोबर वृंिावन कि खातो आद्वण ििकून स्वतःशीं म्हणतो,
“हा, हृिया, वृि
ं ावनाच्या हृिया, असें िरकंू नकोस! भीतीनें असें ििकंू नकोस!’

तथाद्वप, त्याि क्षणीं वृि
ं ावनच्या हृियांतला परमे श्वर आपल्या अस्स्तत्वािें स्पंिन करूं लागतो. पुढें

परमे श्वराच्या अदभुत आद्वण अतक्यु सामर्थयािें एवढें प्रभावी द्वित्र वसुंधरा वृि
ं ावनाच्या िोळ्यांसमोर उभी

करते , कीं त्यामुळें तो ‘नाहीं, नाहीं’ म्हणत असतांना वृि
ं ावनाच्या शरीरांतल्या अणुरेणत
ूं परमे श्वरािा संिार

होतो आद्वण त्यामुळें अखेर तो द्वतिा हात धरण्याऐवजीं द्वतिे ‘माते’ म्हणून एकिम पाय धरतो द्वन पद्वतव्रते ,
हाि तुिंा ‘पुण्यप्रभाव!’ असें मान्य करतो. प्रेक्षकांच्या काळजांना हात र्ालणारें जबरिस्त नाट्य ह्ा
र्टनेंत आहे ह्ांत शंका नाहीं.

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

द्वन केतनच्या जागीं एक मे लेलें मूल आणून ठे वलें होतें असा जो ईश्वर खुलासा करतो अन् वसुंधरा काझलिीिे जीवंत िीनार केतन त्यांच्या स्वाधीन करतो, तो सवु प्रकार हास्यास्पि आहे . काझलिीला

आपल्या हातांतलें मूल हें आपलें मूल नसून तें कोणािें तरी एक मे लेलें मूल आहे , हें शेवटपयंत उमगूं नये,
स्मशानांत जळत्या द्वितेच्या प्रकाशांतद्वह त्यािा िेहरा द्वतला ओळखतां येऊं नये , अगिीं त्यािें िुब
ं न
र्ेतांनाद्वह त्याच्या ओठािा स्पशु द्वतला समजूं नये ही गोष्ट पराकाष्ठेिी अशक्य वाटते . द्वशवाय ईश्वरानें तरी हें

मे लेलें मूल कोठू न पैिा केलें होतें हा प्रश्नि आहे . त्यानें तें कांहीं िोरून आणले लें नसावें. कोणाकिू न तरी

मागून आणले लें असावें. पण स्वतःिें मूल िु स्याला कांहीं काळ वापरण्यासाठीं िे णारे ते आईबाप म्हणजे
अजबि असावेत!

ह्ा नाटकामध्यें अगिीं शेवटपयंत काळािा द्वन वेळेिा द्वविार न करतां द्ववनोिी पात्रांनीं जो

धांगिझधगा र्ातले ला आहे , तो तापिायक वाटतो. हे द्ववनोिी प्रवेश द्वलद्वहतांना द्वकत्येक द्वठकाणीं रिनेच्या

दृष्टीनें तर इतक्या ढोबळ िुका िंाल्या आहे त कीं कांहीं द्वविारूं नका. उिाहरणाथु, िु स्या अंकांतला
पद्वहला प्रवेश घ्या. िाद्वमनी र्रांत एकटी बसले ली असते. द्वतला वाटतें आपला नवरा सुिाम बाहे र गेलेला

असतो. पण तो र्रांतल्या र्रांत एका पेटा्यांत ििू न बसले ला असतो. वस्तुतः, िाद्वमनीनें र्राच्या िारािी

किी आंतून लावले ली असली पाद्वहजे. असें असतां नूपुर िार उर्िू न – कसा तें कोणास ठाऊक – आंत
येतो. त्यानंतर िरवाजावर िार वेळां थाप वाजते. ही थाप कोण वाजवतें? सुिाम तर र्रांति आहे . ती थाप
ऐकून िाद्वमनी र्ाबरते ? द्वतला वाटतें आपला नवरा आला. आद्वण ती नूपुरला पेटा्यांत लपावयाला सांगून
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बाहे र किी काढायला जाते! पेटा्यांत नूपुर द्वन सुिाम ह्ांिी गाठ पिते. नंतर नूपुर द्वन र्ून जातो –
कोणत्या िारानें कोणास ठाऊक! िाद्वमनी िारापयंत जाऊन परत येते तों द्वतला सुिाम द्विसतो. पण सुिाम

बाहे र गेला हें जर द्वतला ठाऊक होतें, तर सुिाम र्रांत आला कोठू न आद्वण केव्हां ह्ाबद्दल ती िुकून त्याला

अक्षरानें द्वविारीत नाहीं. हा प्रवेश वािकांनीं मुद्दाम वािून पहावा. म्हणजे त्यांत पात्रप्रवेशािा केवढा र्ोटाळा
िंाला आहे हें त्यांच्या लक्षांत येईल.

पांिव्या अंकांतल्या द्वतस्या प्रवेशांतला अस्ग्नद्विव्यािा द्ववनोि हा तर अत्यंत औद्वित्यशून्य द्वन

हास्यास्पि आहे . कोणतीही नाटक मंिळी तो प्रवेश करीत नाहीं म्हणूनि गिक्यांिी शोभा शाबूत राद्वहली
आहे . नूपुर आद्वण कंकण ह्ांनीं केले ल्या झकद्वकणीच्या द्वप्रयाराधनेंतून गिक्यांनीं द्वनमाण केले ला द्ववनोि
िमत्कृद्वतपूणु असला, तरी या नाटकामध्यें तो सवुस्वीं द्ववसंगत आहे .

स्फुट काव्यांत अनेक अदभुत िमत्कार केले ल्या ‘गोझविाग्रजां’ च्या प्रद्वतभेिें तेज ह्ा नाटकांत कां

लोपावें हें कळत नाहीं. नाटकांतलीं पिें गिक्यांना मुळीं कधीं साधलींि नाहींत. ‘पुण्यप्रभावां’ तली त्यांिीं

बहु तेक सारीं पिें रुक्ष आद्वण िु बोध आहे त. ‘वाजद्वव रे बाळा वेल्हाळा,’ ‘नाित ना गगनांत नाथा’ ‘बोल

द्वब्रजलाला रे ,’ ‘द्वनज बाळा रे गाणें गाते आई’, ‘नीज गुणी बाळ िंणीं’, आद्वण ‘द्वनरोप द्यावा आतां बाळा’
एवढीं सहा पिें काव्य म्हणून गिक्यांच्या कीतीला शोभण्याइतकीं सुिर आहे त. पण नाटकांतलीं गाणीं
म्हणून तीं कधींि लोकद्वप्रय होऊं शकलीं नाहींत.

पण ह्ा नाटकांत िोन गाणीं अशीं आहे त कीं जीं गिक्यांनीं स्वतः रिले लीं नाहींत आद्वण जीं

जवळ जवळ गद्यासारखीं म्हटलीं जातात – तीं ह्ा नाटकांतल्या बाकीच्या सा्या काव्यावर मात करून
जातात. िवर्थया अंकांतल्या पांिव्या प्रवेशांत वृि
ं ावन िीनाराला मारण्यापूवी वसुंधरा िाद्वमनीला

(काझलिीला) ‘अद्वभमन्यूिें गाणें’ म्हणावयाला सांगते. आद्वण िीनाराच्या पोटांत वृि
ं ावन प्रत्यक्ष कट्यार
खुपसतो, तेव्हां स्वतः वसुंधरा ‘द्वशवलीलामृतां’तला रुद्राध्यायािा पाठ म्हणते. ह्ा अद्वभमन्यूच्या गाण्यानें द्वन
रुद्राध्यायाच्या पाठानें िीनाराच्या मृत्यूच्या र्टनेला जो कांहीं करुणरसािा द्ववलक्षण उठाव द्वमळतो त्यािें
वणुन करावयाला मजजवळ शबि नाहींत. सारा प्रवेशिा प्रवेश काव्यांत द्ववरर्ळू न जातो.

कथानकाच्या आद्वण रिनेच्या दृष्टीनें ‘पुण्यप्रभाव’ नाटकांत जे अनेक िोष आहे त, त्यांिे आतांपयंत

द्विग्िशुन केलें . आकाराच्या दृष्टीनें हें नाटक अद्वतशय बेिौल आहे . आटोपशीरपणा आद्वण बांधेसूिपणा या
नाटकांत कोठें औषधाला पहावयाला द्वमळणार नाहीं. एवढें असूनद्वह प्रयोगाच्या दृष्टीनें हें नाटक कमालींिे

प्रभावी आहे आद्वण एका काळीं महाराष्ट्रांत ह्ा नाटकानें लोकद्वप्रयते िा उच्चांक गांठला होता ह्ांत काय

शंका? मी जेव्हां हें नाटक प्रथम पाद्वहलें , तेव्हां त्याच्या वैभवानें मािंे िोळे द्विपून गेले होते . आद्वण मी
िे हभान द्ववसरून गेलों होतो. ‘पुण्यप्रभावा’च्या ह्ा यशािें रहस्य काय?

ईश्वरािें आस्स्तक्य आद्वण द्वस्त्रयांिें पाद्वतव्रत्य हे भारतीय संस्कृतीिे िोन प्राणझबिु आहे त. आपल्या

पाद्वतव्रत्याच्या संरक्षणासाठीं स्वतःच्या, पुत्राच्या अन् पतीच्या प्राणांवर पाणी सोिावयाला द्वसद्ध होणारी स्त्री
ही भारतीय संस्कृतीमध्यें आिशु स्त्री मानले ली आहे . परमे श्वर हा पद्वतव्रतेिा पाद्वठराखा असल्यानें तो

ऐनवेळीं कोणत्या ना कोणत्या तरी रीतीनें प्रकट होऊन द्वतच्या पाद्वतव्रत्यािें रक्षण करतो अशीं अनेक
उिाहरणें ‘महाभारतां’त आद्वण ‘रामायणां’त आढळतात. भारतीय संस्कृतीिा गाभा असले ला असा
‘पद्वतव्रते िा पुण्यप्रभाव’ हा द्ववषय ह्ा नाटकासाठीं द्वनविू न गिक्यांनीं त्यािें अधे यश आधींि झजकून
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ठे वले लें आहे . बुद्वद्धवािाच्या कसोटीला अथाति हें नाटक उतरणार नाहीं आद्वण त्या दृष्टीनें तें कोणीं बर्ूंद्वह
नये. या जगांत ईश्वर आहे , भक्तांिी लाज राखण्यासाठीं तो ऐन वेळीं धांवन
ू येतो आद्वण नरपशून
ं ा

नारायणस्वरूपी करतो, ह्ा गोष्टींवर ज्यांिा द्ववश्वास आहे . त्यांच्याि मनावर ह्ा नाटकािा पद्वरणाम होईल.
बहु संख्य झहिु समाज ह्ाि मनोवृत्तीिा असल्यानें ह्ा नाटकानें त्यांच्या काळजाला हात र्ालावा, हें
साहद्वजकि होतें.

भारतीय स्त्री, भारतीय जीवन आद्वण भारतीय संस्कृद्वत ह्ांच्याबद्दल गिक्यांना वाटणारा अपरंपार

द्वजव्हाळा त्यांच्या रसवंतीच्या कारंजांतून उिंबळणा्या पाद्ववरयाच्या अन् मांगल्याच्या धारांतू न ह्ा
नाटकांतल्या वाक्यावाक्यांतून आद्वण पानांपानांतून झशपिले ला असल्यानें त्याच्या स्वगीय पद्वरमळानें हें

नाटक आरंभापासून अखेरपयंत िरवळू न गेलेलें आहे . या नाटकांत गिक्यांच्या वाग्वैभवािा प्रकट

िंाले ला द्विमाख अक्षरशः िोळे द्विपवणारा आहे . उपद्वनषिांतील मंत्रांशीं ज्यांिी तुलना होऊं शकेल अशा
अनेक सुभाद्वषतांिा सुगंधी सिा ह्ा नाटकांत सवुत्र सांिले ला आहे .

पुराणांतले वेंिक द्वन समपुक िाखले योग्य प्रसंगीं हळु वार काव्यंमय भाषेंत कसे द्यावयािे आद्वण

प्रेक्षकांच्या काळजांना कसा स्पशु करावयािा ह्ा कलें त गिक्यांिा हात धरणारा ले खक आजतागायत
मराठी भाषेंत िंाले ला नाहीं. द्वतस्या अंकांतल्या सातव्या प्रवेशांत वसुंधरा िीनाराशीं बोलत आहे , ते द्वतिे
काव्यमय बोल ऐका : “राधेसाठीं गोकुळींिा कान्हा लहानािा मोठा आद्वण मोठ्यािा लहान िंाला.

द्रौपिीसाठीं त्यानें अदृश्य रूपानें उभे राहू न द्वतिी लाज राखली. बाळा, त्या द्वभन्न प्रेमािी आज एका

मातृप्रेमांत द्वमळवणी करून कृष्ट्णासारखा माझ्या धांवण्या धांवशील ना? अहाहा, अशी मूठ वळवलीस?
एकाएकीं िे वानें का तुझ्या मनांत ही प्रेरणा केली? भरसभेंत िु ःशासनानें पिर ओढल्याबरोबर भीमसेनांनीं
िं शसहस्त्र नागांच्या बळानें वळद्ववले ल्या वज्रमुष्टीकिे पाहू न द्रौपिीिे वीला वाटला नसेल एवढा धीर तुझ्या
गोद्वजरवाण्या बाळमुठीनें माझ्या हृियांत िाटला आहे .”

वृि
ं ावनानें िीनाराला ठार मारल्यानंतर वसुंधरे नें आपल्यासमोर जे उद्गार काढले आहे त , ते वािा

: “आपल्या प्रेमािी - माझ्या उज्ज्वल शीलािी साक्ष िे ण्यासाठीं - तुमच्या नांवािी िाही द्वफरद्ववण्यासाठीं
आपल्या पद्वहल्या प्रीतीिा साक्षीिार िे वाच्या िरबारीं द्वनर्ून गेला. आईच्या अब्रूसाठीं आपला द्विमणा द्वशपाई

लढतां लढतां गारि िंाला! संसाराच्या सारीपटांतला प्रेमािा पद्वहला िाव िे व गजाननाला द्विला. िे वािें
िे णें िे वार्रीं पावतें िंालें . जि जगािा िे ह मात्र िीनार मे ला. िे वािा आत्मस्वरूप िीनार या पाळण्यांत
खेळत आहे .”

शेवटच्या अंकांतल्या अखेरच्या प्रवेशांत तर गिक्यांच्या रसवंतीला अस्ग्नपुष्ट्पांिा बहार आले ला

होता. वसुंधरे च्या तोंिू न स्त्रीजातीच्या महात्म्यािें जें अमर उपद्वनषद प्रकट िंाले लें आहे , तें प्रत्येक पुरुषानें

मुखोद्गत केलें पाद्वहजे. “वृि
ं ावन, मातृरूपानें तुम्हांला जन्म िे णा्या, पत्नीरूपानें तुमिी जन्मािी सोबतीण

होणा्या, कन्यारूपानें तुमच्या उिरीं जन्म र्ेणा्या-तुमच्या आयुष्ट्यांतल्या द्वतन्ही अवस्थांत तुम्हांला
कोवळ्या प्रेमािी साक्ष पटवून पुत्र, पद्वत आद्वण द्वपता ह्ा िढत्या पिवींना नेणा्या स्त्रीजातीिी झकमत इतकी

कमी समजूं नका! द्ववश्वांतल्या प्रेमाच्या, मांगल्याच्या, कोमलतेच्या, सौंियाच्या आद्वण पाद्ववरयाच्या सारभूत
सवुस्वािी स्त्री ही एकरूप द्ववजयपताका आहे . स्त्रीनें तेजाला कोमलतेिी जोि द्विली आहे आद्वण स्त्रीनें

सत्यावर सौंियािा साज िढद्ववले ला आहे . द्वस्त्रयांसाठी पवुत समुद्राच्या पाठीवर नािले आहे त. साक्षात्

परमे श्वरानें द्वस्त्रयांसाठीं स्त्रीरूप र्ेतले लें आहे . वृि
ं ावन, भक्त-भगवंताच्या उच्चतम भावनांिा स्त्रीच्या ठायीं
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प्रीद्वतसंगम िंाले ला आहे . एका स्त्रीिे हांत पुरुष आद्वण परमे श्वर आपापल्या उत्कट गुणांच्या एकरूपानें वास
करतात. पुरुष परमे श्वरािी कीर्मत आहे ; पण स्त्री परमे श्वरािी मूर्मत आहे !”

असले अमृतानें ओथंबले ले द्वन भावनेनें रसरसले ले संवाि गिकरी द्वलहू ं शकतात म्हणू न त्यांिे

इतर िोष द्ववसरून प्रेक्षक त्यांच्या पायांवर लोटांगणें र्ालतात.

नु सत्या एकाद्या शबिानें, वाक्यानें झकवा कृतीनें अदभुत नाट्य द्वनमाण करण्यािें वा संवािांना

एकिम कलाटणी िे ण्यािें द्ववलक्षण सामर्थयु गिक्यांच्या वाणींत आहे . हीं िोनि उिाहरणें पहा.
काललदी : बायको म्हणजे पायांिी िासी!

वृंदावन : मग द्वतनें बाहे रच्या र्िामोिी करण्यािें कारण नाहीं. पायांपुरतें. पाद्वहलें म्हणजे िंालें !
काललदी : (त्यािे पाय पकिू न) आद्वण म्हणूनि हें पाऊल मी कधींद्वह वांकिें पिू ं िे णार नाहीं. अशी

द्वमठी र्ालू न बसेन.

त्याबरोबर सा्या नाटकगृहांतून टाळ्यांिा प्रिंि किकिाट होतो.
शेवटच्या प्रवेशांत–
वसुंधरा : वृि
ं ावन कबूल करा अगर न करा. तुमच्या हृियांतला ईश्वर आतां जागा िंाले ला आहे .
वृंदावन : जागा िंाला असला तरी त्याला पायांखालीं तुिवून जमीनिोस्त करून टाकीन!
वसुंधरा : आपलें हृिय आपल्या स्वतःच्या पायांनीं केव्हांद्वह तुिवतां येत नाहीं. भोंवतालीं

पसरले ल्या वस्तुमात्रांतला ईश्वर एकाद्या पद्वततानें पायांखालीं तुिवून टाकला तरी त्याच्या हृियांतला
ईश्वर द्वजवंत रहावा, म्हणून द्ववधात्यानें हृियािी उभारणी पायांवर केली आहे .

सारे प्रेक्षक ह्ा द्वठकाणीं अक्षरशः कोलमिू न पितात. आद्वण गिक्यांच्या नाट्यप्रद्वतभेच्या

िंगिंगाटानें त्यांिे िोळे द्विपून जातात. भाषेच्या असामान्य सामर्थयावर गिक्यांनीं नाट्यसृष्टींत
एकापेक्षांद्वह एक द्ववलक्षण िमत्कार करून िाखद्ववले आद्वण मराठी नाटककारांमध्ये अभूतपूवु स्थान
द्वमळद्ववलें .

अनु प्रासािें मराठी भाषेंतलें जें नवें वैद्वशष्ट्ट्य गिक्यांनीं आपल्या ‘प्रेमसंन्यासां’त प्रथम सुरू केलें

होतें, तें पुण्यप्रभावांत भलत्याि थराला गेलें होतें. ‘प्रेमसंन्यासा’ मधल्या जयंतािी मजल ‘द्वित्तभेिक द्विते िें
द्वित्र’, ‘मे लेले मनोरथ’ ‘प्रेमािे प्रेतप्राय प्रलाप’, ‘करपले ल्या कल्पना’, ‘मुक्या मनाच्या मातींत द्वमसळले ल्या
महत्त्वाकांक्षा’ येथपयंत जाऊन पोहोंिली होती. पण ‘पुण्यप्रभावां’त द्वतनें आणखी पुढिा पिा गांठला.
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ईश्वर : द्ववश्ववैभवािी वैजयंती ल्मीविभासारख्या लोकैक पुरुषाच्या कंठीं पिली तर द्वतच्याकिे

आशेनें पहाणा्या भणंगानें आपल्या द्वभकारी भाग्यिे वते ला बोल लावावा. आकाशांतून उतरले ल्या द्वहमवंतीनें
फुलत्या फुलाच्या हृियांत ठाव र्ेतल्याबद्दल जद्वमनीशीं जखिले ल्या िगिानें िु िैवाला िोष िे त बसावें.

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

(२) संसारांतली सुरेल सतार मांिीवर बसद्ववली, ्ातीवर ठसद्ववली, हृियाशीं हं सवली तरी द्वतच्या

द्वजवाच्या तारा द्वपळू न काढल्यावािून मनासारखे सूर द्वनर्त नाहींत ते नाहींत. (३) पद्वतव्रते , हा तुिंा
पुण्यप्रभाव. पद्वतव्रतांिी पुण्याई पातकी पुरुषालाद्वह परमे श्वराच्या पिवीला पोहोंिद्ववते आद्वण नरपशूला
नारायणस्वरूप करते. पद्वतव्रतेच्या पुण्याईपुढें पाप पांगळें पिू न द्वतच्या पायाशीं अशी लोळण र्ेतें.

गिक्यानंतर अनु प्रास हा वाङ्मयीन अलं कार ते वढ्या रुबाबानें मराठी भाषेंत कोणालाि वापरतां

आला नाहीं. ज्यांनीं तो वापरण्यािा प्रयत्न केला त्यांच्या तो द्वशवधनु ष्ट्यासारखा गळ्यांति आला.

१९१४ सालीं केव्हांतरी गिकरी हे मालवणिा झसधुिुगु पाहण्याकद्वरतां गेले होते. त्या द्वकल्ल्याच्या

तटावरून ते झहित असतां एका बुरुजावर ते थांबले आद्वण ते थून खवळले ल्या समुद्रािा द्ववलक्षण रोमहषुक

िे खावा त्यांनीं पाद्वहला. त्याि क्षणीं ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या नांिीिी द्वन पद्वहल्या प्रवेशािी कल्पना त्यांच्या
मनांत एकिम द्ववजेसारखी लखाकून गेली. झसधुिुगाच्या उसळत्या लाटांवर मराठी द्वरयासतीभोंवतीं

जागत्या िोळ्यांनीं पहारा करीत असले ल्या पांि िे वी द्वशवनेरीच्या बाळाला द्वनजवण्यासाठीं ‘पाळणा’ गात
आहे त, ह्ा नांिीनें, नाटकाला सुरुवात करावयािी द्वन नंतर समुद्रांत बुिणा्या तुळशीला वांिद्ववण्यासाठीं
संभाजी राजे झसधुिुगाच्या बुरुजावरून उिी मारीत आहे त या प्रवेशानें नाटकाला सुरुवात करावयािी. त्या

प्रवेशामधलीं कांहीं वाक्यें तेथल्या तेथेंि र्ाईर्ाईनें कागिावर द्वटपून त्यांनीं त्या नाटकाच्या ले खनािा
मुहूतुद्वह करून टाकला. ही हकीगत स्वतः गिक्यांनीं मला १९१५ मध्यें केव्हांतरी सांद्वगतली.

त्यावेळीं ‘पांि िे वींिा पाळणा’ त्यांनीं द्वलद्वहलासुद्धां होता. मला तें नांवि मोठें रोमहषुक वाटलें .

म्हणून त्यासंबंधीं मी त्यांना द्वविारलें . तेव्हां ते म्हणाले , “हरएक द्वरयासतीच्या राखणीसाठीं कोणतें तरी एक

िै वत जागृत असतें. इंग्लं िभोंवतीं सेंट जॉजु, स्कॉटलं िभोंवतीं सेंट ॲण्य
ू ज आद्वण आयलं िभोंवती सेंट
पॅद्वरक. त्याप्रमाणें तुळजापूरिी तुळाई, सातारिी मंगळाई, प्रतापगिािी भवानी आई, पुण्यािी पवुती आद्वण
पारािी वरिायी अशा पांि िे वी मराठे शाहीच्या संरक्षक होत्या अशी मािंी भावना आहे .”

तथाद्वप, ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या प्रत्यक्ष ले खनास त्यांनीं पुढें िोन वषांनीं सुरुवात केली. कारण,

तोंपयंत त्या नाटकािें कथानक संपूणुपणें द्वशजून त्यांच्या िोक्यांत तयार होत होतें. यांद्वत्रक जगांत
ज्याप्रमाणें एकाद्या यंत्रािे सवु बारीकसारीक र्टक आधीं तयार केले जातात आद्वण मग ते एकत्र भराभर

जोिू न पूणावस्थेंत तें यंत्र तयार करण्यांत येतें, तशा त्हे नें गिकरी आपली कलाकृद्वत तयार करीत असत.

एखािें नाटक द्वलद्वहण्यािा त्यांनीं द्वनधार केला, म्हणजे तें नाटक संपूणप
ु णें त्यांच्या िोक्यांत

द्वशजल्याखेरीज आद्वण त्यािे सवु आराखिे आद्वण नकाशे Blue prints कागिावर काढू न तयार
िंाल्याखेरीज ते प्रत्यक्ष ले खनास आरंभ करीत नसत.

त्या नाटकांतले अनेक संवाि, त्यामधल्या कोट्या, सुभाद्वषतें, टाळ्यांिीं वाक्यें हीं सवु त्यांनीं

आधींि कागिावर नोंिू न ठे वले लीं असत. त्यामुळें प्रत्यक्ष ले खनाला ते वाटे ल त्या अंकापासून झकवा

अनु क्रम

त्यांतल्या कोणत्याही प्रवेशापासून सुरुवात करीत. उिाहरणाथु, ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या शेवटच्या
अंकािा पांिवा म्हणजे शेवटिा प्रवेश त्यांनीं २३ जून १९१६ रोजीं सायंकाळीं मुंबई येथें द्वलद्वहला. त्याि
अंकांतले पद्वहले िार प्रवेश त्यांनीं ८ द्वन १॰ सप्टें बर १९१६ रोजीं पुणें येथें द्वलद्वहले . त्यानंतर पद्वहल्या

अंकांतला पद्वहला प्रवेश ५ नोव्हें बर १९१६ रोजीं नाद्वशक येथें आद्वण िु सरा प्रवेश ७ जानेवारी १९१७ रोजीं
जळगांव येथें त्यांनीं द्वलद्वहला. असें हें गिक्यांच्या नाट्यले खनािें द्ववद्वक्षप्त त्रांगिें होतें. शेवटिा अंक

पद्वहल्यानें द्वलहावयािा अन् पद्वहला अंक शेवटू न द्वलहावयािा, असला ‘आधीं कळस मग पाया रे ’ िमत्कार
केवळ मराठी वाङ्मयांति नव्हे तर माझ्या माद्वहतीप्रमाणें जगाच्या वाङ्मयांत िु स्या कोणत्याद्वह
नाटककारानें केला असेल असें मला नाहीं वाटत.

‘राजसंन्यास’ नाटकांतील मूळ पुस्तकाच्या प्रारंभीं अकरा पानांिा जो मजकूर जोिले ला आहे तो

गिक्यांनीं द्वलहू न ठे वले ल्या द्वटपणांवरून मीि तयार केले ला आहे . ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या अपूणु
भागांतील कांहीं मुख्य प्रवेशांिी साधारण कल्पना या मथळ्याखालीं जो पांि प्रवेशांिा स्थूलमानानें सारांश
द्विले ला आहे तो मात्र मी स्वतः माझ्या आठवणींवरून त्यावेळीं तयार केले ला आहे . द्वनरद्वनराळ्या वेळीं ह्ा

नाटकामधल्या संकस्ल्पत प्रवेशाबद्दल गिकरी आपल्या द्वनकटवती द्वमत्रांजवळ बोलत असत. त्यांतला
जेवढा भाग मला आठवला तेवढा मी त्यांत समाद्ववष्ट केले ला आहे .

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

त्याप्रमाणें नाटकांतील कथानकािी मांिणी करतांना त्यांतील पात्रांच्या स्वभावािे प्राकृद्वतक भेिाभेि आद्वण
त्यामधील द्वनरद्वनराळ्या र्टनांिा कायुकारणभाव द्वनद्वित करतांना गिकरी द्वकती सू्म त्हे ने द्वनरद्वनराळ्या

योजना आंखीत असत, तें त्यांनीं द्वलहू न ठे वले ल्या ह्ा त्रोटक द्वटपणांवरून कोणाच्याद्वह लक्षांत येईल.

नाट्यले खनािी ही शास्त्रीय दृद्वष्ट त्यांना मोल्टन ह्ा सुप्रद्वसद्ध आंग्ल नाट्यटीकाकाराच्या ग्रंथावरून आले ली
असावी. आम्ही कॉले जमध्यें असतांना शेक्सपीअरिा अद्वधकारी टीकाकार म्हणून मोल्टनिें नांव सवुतोमुखी

होतें. गिक्यांनीं मोल्टन अद्वतशय काळजीपूवुक वािले ला होता, आद्वण त्यामुळें नाट्यरिनेिे मूलभूत
द्वसद्धांत त्यांना िांगले ि अवगत होते. मोल्टनने र्ालू न द्विले ल्या नाट्यपरीक्षणाच्या अनु मान पद्धती

(Inductive Method) िाद्वह त्यांनीं िांगलाि अायास केले ला होता, हें मला प्रत्यक्ष माहीत आहे . मोल्टननें

द्ववशि केले ल्या शेक्सपीअरच्या नाट्यतंत्रािा जास्तींत जास्त उपयोग आपल्या ‘राजसंन्यास’ मध्यें
करावयािा असें गिक्यांनीं आपल्या मनाशीं ठरद्ववले लें होतें. त्यामुळें िंालें काय तर त्या नाटकािें ले खन

एकिां जें रें गाळत पिलें तें पिलें ि. मरण्यापूवी त्यांिा शेवटिा द्वविार हा ‘राजसंन्यास’ पूणु
करण्यासंबंधींिाि होता. ‘भावबंधना’िा शेवटिा प्रवेश द्वलहू न िंाल्यानंतर त्यांनीं आपल्या ले खकाला

सांद्वगतलें की, ‘उद्यांपासून आपण ‘राजसंन्यास’ च्या ले खनाला प्रारंभ करूं या.’ पण िु िैवाने ती ‘उद्यां’
कधींि उगवली नाहीं. आद्वण ‘राजसंन्यास’ िा संगमरवरी ‘ताजमहाल’ तसाि अपूणु राद्वहला.

‘राजसंन्यास’ ही कांहीं तरी एक अभूतपूवु कलाकृद्वत द्वनमाण करावयािी असें गिक्यांिें

सुवणुस्वप्न होतें. त्या नाटकामध्यें एकापेक्षांद्वह एक द्ववद्वित्र र्टना द्वनमाण करावयािें त्यांनीं ठरद्ववलें होतें.

त्यांनीं मला सांद्वगतले ली एक कल्पना ह्ा द्वठकाणीं आठवते. थोरले आबासाहे ब (म्हणजे राजे द्वशवाजी)
कसे होते अशी बाळराजे शाहू ह्ांना द्वजज्ञासा होती. तेव्हां औरंगिंे बाच्या िरबारांत राणी येसूबाई द्वन
शाहू राजे बसले असतांना औरंगिंे बानें त्याच्या एरव्हीच्या स्वभावाला न शोभेल असें कांहीं औिायािें कृत्य

केलें . त्यावेळीं राणी येसूबाई बाळराजे शाहू ह्ांना सांगतात, “असे होते आबासाहे ब!” औरंगिंे बाच्या ठायीं

अनु क्रम

द्वशवाजीमहाराजांच्या व्यस्क्तमत्त्वािा भास उत्पन्न करून िाखवायिा असला धािसी िमत्कार
गिक्यांखेरीज कोण करणार?

१९१५ च्या मे मध्यें लो. द्वटळकांिें ‘गीतारहस्य’ पुण्यांत प्रथम प्रद्वसद्ध िंालें . त्यािी एक प्रत द्ववकत

र्ेऊन आद्वण ती काखोटीला मारून एकाद्या द्वशष्टासारखा मी गिक्यांच्या र्रीं गेलों. गिक्यांनीं माझ्या

हातून तो ग्रंथ र्ेऊन त्यािी प्रस्तावना र्ाईर्ाईनें िाळली. आद्वण हळहळल्यासारख्या स्वरांत ते उद्गारले ,
“अरे रे, द्वटळकांनीं आमिी एक कल्पना िोरली!” तेव्हां मला आियािा धक्का बसला. मी म्हणालो, “असें
काय बोलतां? ” तेव्हां त्यांनी द्वटळकांच्या प्रस्तावनेमधल्या शेवटच्या प्या्यांतलें पद्वहलें वाक्य मला वािून

िाखद्ववलें . “प्रस्तावना संपली. आतां ज्या द्ववषयाच्या द्वविारांत आज पुष्ट्कळ वषे र्ालद्ववलीं व ज्याच्या द्वनत्य

सहवासानें व झितनानें मनािें समाधान होऊन आनंि होत गेला, तो द्ववषय ग्रंथरूपानें हाताद्वनराळा होणार

म्हणून वाईट वाटत असलें तरी –”आद्वण मला म्हणाले , “राजसंन्यासच्या, प्रस्तावनेमध्यें अगिीं हाि, हाि
द्वविार ह्ाि भाषेमध्यें मी मांिणार होतों. पण आतां कांहीं तो द्वविार मला द्वलद्वहतां येणार नाहीं. नाहींतर

द्वटळकांिी कल्पना मी िोरली असा माझ्यावर आरोप यावयािा!” “म्हणून, तुम्हीि त्यांच्यावर िोरीिा
आरोप करतां कीं काय? ” मी हं सत म्हणालों.

‘राजसंन्यास’ च्या द्वविारांत गिकरी द्वकती व्यग्र असत ह्ािें आणखी एक उिाहरण त्यांनीं मला जें

सांद्वगतलें तें सांगतों. ते म्हणाले , “पुष्ट्कळिां मी माझ्या मािीच्या मोकळ्या भागांतून ‘राजसंन्यास’ िा द्वविार
करीत फे्या मारीत असतो. अशा वेळीं मािंी एवढी तंद्री लागते कीं समोरून प्रत्यक्ष आबासाहे ब (द्वशवाजी)
येताहे त असा मला भास होतो. आद्वण त्यांच्या अंगाला आपलें अंग लागूं नये म्हणून मी अंग िोरून बाजूला
होतों द्वन त्यांना वाट िे तों.”

गिक्यांिी वैद्वशष्ट्ट्यपूणु भाषा हें त्यांच्या सवुि नाटकांिे सौंियु द्वन सामर्थयु आहे . पण त्यांच्या सवु

नाटकांत ‘राजसंन्यास’ मधली जोमिार मराठमोळ्या र्ाटािी आद्वण बाले र्ाटी थाटािी शाद्वहरी भाषा

म्हणजे मराठी भाषेला एक भावभेटीिें अहे व ले णें होय. ही भाषा कमावण्यासाठीं त्यांनीं सा्या द्वशवकालीन
बखरी, पत्रें आद्वण वाङ्मय अक्षरशः मुखोद्गत करून टाकलें होतें. आद्वण ती भाषा प्रत्यक्षांत कशी वापरतां
येते हें पाहण्यासाठीं त्यांनीं ‘कृष्ट्णा कांठीं कुंिल’ हें शाद्वहरी काव्य द्वलद्वहण्यािा प्रयोगद्वह पण केला होता.

‘राजसंन्यास’ नाटकासारखी त्यािी ‘अपुणपद्वत्रका’ द्वह पण अदभुत होती. तें नाटक त्यांनीं कोणाला

अपुण केलें असावें बरें ? आपलें ‘तोि-हीं-माळ’ हें संकस्ल्पत नाटक ज्याप्रमाणें त्यांनीं ‘केवड्याच्या बनांत
ििले ल्या नाद्वगणीला’ अपुण करावयािें ठरद्ववलें होतें, त्याप्रमाणें ‘राजसंन्यास’ हें नाटक श्रीद्वशवरायांच्या
जळत्या द्वितेंत उिी मारणा्या त्यांच्या आवित्या ‘मोत्या’ कुरयाला अपुण करण्यािी त्यांिी इच््ा होती.
त्या ‘अपुणपत्रकें’त ते द्वलद्वहतात, “(द्वशव) प्रभूिें शु भावसान िंाल्याबरोबर त्या मुक्या इमानानेंद्वह त्यांना

स्वगापयंत सोबत केली. आज रायगिावर त्यािी भाग्यशाली समाद्वध राजांच्या शेजारीं मांिीला मांिी लावून
बसले ली द्वतन्ही लोक िोळ्यांनीं पाहात आहे त. त्या समाधीवर त्या ितुष्ट्पाि पशूिी पूजा बांधण्यासाठीं

नरिे हािा नसता अद्वभमान सोिू न माझ्या या ‘राजसंन्यासा’च्या पामर बोलांिी – िोंगरपठारीवरच्या या
रासवट रानफुलांिी पांखरण करून ठे वीत आहें .”

एकिां गिकरी ‘राजसंन्यासां’तल्या पद्वहल्या अंकांतला पद्वहला प्रवेश वािून िाखवीत होते.

ऐकणारांत िोर्ेद्वतर्े होते. त्यांत मी एक होतों. एवढ्यांत खालू न अच्युतराव कोल्हटकरांिी हांक आली.
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गिकरी लगबगीनें द्वजन्याजवळ गेले आद्वण वरून म्हणाले , “आमिा द्वजना अरुंि आहे . जरा जपून या!”
तेव्हां अच्युतराव द्वजना िढतां िढतां खालू नि ओरिले , “Narrow is the way that leads to heaven!”

(स्वगािी वाट अरुंिि असते.) नंतर अच्युतराव वर आले . बसले . तेव्हां गिकरी म्हणाले , “Now it is
heaven.” (तुम्ही आल्यानें आतां हा स्वगु िंाला!) उभय महापुरुषांिी एवढी द्ववनोिी सलामी िंाल्यानंतर

गिकरी म्हणाले , “बरे , वेळेवर आलांत. मी ‘राजसंन्यास’ िा एक प्रवेश वािून िाखवतों.” गिक्यांिें
वािन िालू असतां अच्युतराव अगिीं मंत्रमुग्ध होऊन बसले होते. वािन संपतांि भावनाद्वववश स्वरांत
अच्युतराव म्हणाले , “मी जर कधीं काळीं या मुंबई इलाख्यािा गव्हनुर िंालों तर प्रत्येक शाळें त
‘राजसंन्यास’ हें पाठ्यपुस्तक नेमीन!”

‘राजसंन्यास’ नाटकांतल्या पद्वहल्या अंकािे िोन प्रवेश पूणु, द्वतसरा अधुवट, द्वतस्या अंकांतल्या

पद्वहल्या प्रवेशांतलें एकि गाणें आद्वण पांिव्या अंकांतले पांिद्वह प्रवेश पूणु असा एकंिर सिु सष्ट पानांिा

्ापील मजकूर आहे . शेवटिा अंक ३९ पानांिा आहे . पद्वहले िार अंक पस्तीस पस्तीस पानांिे धरले तर,
सबंध नाटक गिक्यांनीं पूणु केलें असतें तर तें एकंिर ्ापील १८॰ पानांिें िंालें असतें. म्हणजे
गिक्यांच्या इतर नाटकांप्रमाणेंि तें वाजवीपेक्षां जास्त लांब िंालें असतें.

‘राजसंन्यास’ हें एक तत्त्वप्रधान नाटक आहे . गिक्यांनीं आरंभींच्या द्वटपणांत द्वलहू न ठे वलें आहे

कीं, It is a principle Play. The Principle to underlie the plot is that of राजसंन्यास which exactly
would mean सावुजद्वनक मनु ष्ट्य आद्वण खासगी मनु ष्ट्य ह्ांच्या लढ्यांत जसजशी जबाबिारी मोठी असेल

तसतशी इच््ा मरत जाऊन कतुव्यमय रुक्ष आयुष्ट्य-द्वनद्वरच्् आयुष्ट्य-द्वनष्ट्काम द्वक्रया द्ववजद्वयनी व्हावयास
पाद्वहजे. सवात्मक परमे श्वर द्वनर्मवकार आहे . राजा हें परमे श्वरािें 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 शेवटिा पििा पाितांना त्याच्या पिात्तप्त अंतःकरणांतून अखेरीला हें ि

तत्त्वज्ञान बाहे र पितें, “राजा म्हणजे जगािा उपभोगशून्य स्वामी. राज्य-उपभोग म्हणजेि राजसंन्यास.”
‘ह्ा सुंिर तत्त्वािा प्रमाणबद्ध द्ववकास अपूणु राजसंन्यासांत आढळत नाहीं. एवढें ि नव्हे तर संकस्ल्पत
प्रवेशािीं जीं टांिणें राजसंन्यासाच्या आरंभीं आढळतात, त्यांवरूनद्वह प्रद्वतपाद्य द्ववषय स्पष्ट होईल अशा
रीतीनें त्यांनीं नाटकािी आंखणी केली होती असें वाटत नाहीं’ अशा त्हे िी तक्रार श्री. द्वव. स. खांिेकर
ह्ांनीं आपल्या ‘गिकरी’ ह्ा ग्रंथांत केले ली आहे . ती त्यांिी तक्रार द्वकती खोटी आहे हें िाखद्ववण्यासाठीं

‘राजसंन्यासां’तील तत्त्वज्ञानािा द्वनिे श त्यांनीं आपल्या ज्या टांिणांत केले ला आहे , तें मीं वर द्विले लें आहे .

ह्ा तत्त्वज्ञानािें द्वनरूपण पद्वहल्या अंकाच्या िौर्थया प्रवेशांत साबाजी संभाजीला करतो आद्वण पुढच्या प्रवेशांत
त्या तत्त्वज्ञानािें प्रात्यद्वक्षक येसूबाई आपल्या कृतीनें िाखवते अशी स्पष्ट योजना गिक्यांनीं आपल्या
टांिणांत केले ली असतांना, त्यांनीं ‘आपल्या टांिणांत तशी आंखणी केले ली नाहीं’ अशा त्हे िें खोटें
द्ववधान खांिेकरांनीं ठोकून द्यावें ह्ािें आियु वाटतें.

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

वषांपासून एक संगमरवरी िगिािें प्रिंि मंद्विर बांधण्यािा प्रयत्न िालद्ववले ला आहे . ह्ा मंद्विरािें स्थापत्य

द्वन द्वशल्प ह्ांिें सौंियु एवढें सुंिर आहे कीं, त्याच्या झभतीवर, स्तंभांवर द्वन गवाक्षांवर प्रकट िंाले ल्या
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कले च्या िशुनानें प्रेक्षक अक्षरशः तोंिांत बोट र्ालतो. ही अदभुतरम्य इमारत कधीं, कोणत्या काळीं पूणु

होईल हें कांहीं सांगतां येणार नाहीं. बांधकाम वषांनु वषे अखंि द्वन अष्टौप्रहर िालू आहे . ती इमारत पू णु
िंाल्यानंतर ‘कुतुबद्वमनार’ एवढी उं ि होईल असें सांगण्यांत येतें. बारा वषांपूवी आम्हीं जेव्हां त्या इमारतींत
पाऊल ठे वलें तेव्हां द्वतिे तीन का िार मजले पूणु िंाले ले होते. हें सवु एवढ्या द्ववस्तारानें सांगावयािें कारण

हें कीं, गिक्यांच्या ‘राजसंन्यास’ ह्ा नाटकािा जेव्हां मी द्वविार करतों, तेव्हां मला आग््यामधल्या त्या
अपूणु द्वन अदभुतरम्य संगमरवरी मंद्विरािी आठवण होते .

‘राजसंन्यास’ मधलीं पात्रें, त्यांिा स्वभावपद्वरपोष, त्यांिी भाषा, ‘राजा हा जगािा उपभोगशून्य

स्वामी आहे ’ ह्ा तत्त्वज्ञानानु सार त्यांपैकीं प्रत्येकानें केले ला पराकाष्ठेिा आत्मयज्ञ आद्वण नाटकांतल्या

प्रत्येक प्रवेशािी रिना ह्ा सवु गोष्टी इतक्या कलासुंिर आहे त कीं, त्यांिें द्वकतीद्वह अवलोकन आद्वण
रसग्रहण केलें तरी मनािें समाधान होत नाहीं. द्वशवाजीमहाराजांना ज्यांनीं अंगाखांद्यावर खेळवले लें असतें
ते साबाजी द्वशके आद्वण द्वहरोजी फजंि हे ऐशीं ऐशीं वषांिे मराठशाहीिे िोन एकद्वनष्ठ सेवक म्हणजे

गिक्यांच्या कल्पनाशक्तीिा िमत्कार होय. द्वशवाजीमहाराजांनीं आपल्याभोंवतीं जमा केले लीं अगिीं

सामान्य माणसें िे खील केवढीं िोंगराएवढ्या ्ातीिीं आद्वण उं िीिीं होतीं ह्ािे हे िोन िालते बोलते द्वजवंत
नमुने गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत उभे केले ले आहे त. साबाजीिा मुलगा िौलतराव हा मराठ्यांिा ियासारंग

असतो. यािी बायको तुळशी ही द्वहरोजीिी मुलगी असते. तीि संभाजीच्या अधःपाताला कारणीभूत होते.

‘राजसंन्यासा’ च्या पद्वहल्या प्रवेशांत संभाजी आद्वण तुळशी एकमे कांवर कशीं आषक होतात ह्ािें द्ववलक्षण
अदभुतरम्य दृश्य गिक्यांनीं द्वितारले लें आहे . हा पद्वहला प्रवेश म्हणजे ह्ा नाटकािा सुवणुकळस होय.

आपण पृर्थवीतलावरील एखाद्या नाटकांतला प्रवेश पाहात नसून एकािें स्वगीय स्वप्न पाहात आहोंत झकवा

काय असा भास होतो. कोणत्याद्वह नाटकािी अशी सुरम्य मनोहर सुरुवात िंाले ली मला माहीत नाहीं.
अथात् हें दृश्य नाटकापेक्षां द्वित्रपटांति जास्त यथाथुतेनें िाखद्ववतां आलें असतें.

मालवणच्या झसधुिुगाच्या बुरुजावर संभाजीराजे, ियासारंग िौलतराव आद्वण इतर अद्वधकारी

असतात. समुद्र तुफान खवळले ला असतो. तशा िद्वरयांतून आपलें जहाज हांकारण्यािी राजांना इच््ा
असते. बुरुजाखालीं र्ाटावर िौलतरावांिी बायको तुळशी आपल्या लहानशा होिींत पाय टाकीत असते .

अशा तुफान समुद्रांत होिी टाकणें धोक्यािें असतें, असा इशारा तुळशीिी िासी मंजुळा द्वतला िे ते; पण
बेफाम मनोवृत्तीिी तुळशी द्वतिें सांगणें धुिकावून लावते. ती म्हणते , “मी अशा सांद्वगतल्या बुद्धीिी नाहीं.
पांख मोिल्यावर मैना कसली? गळा िाबल्यावर कोयल कसली? िांत पिल्यावर नागीण नाहीं द्वन िोळे

फोिल्यावर वार्ीण नाहीं!” राजसंन्यासमधल्या गिक्यांच्या भाषेिा सरास असा थाट आहे . म्हणूनि
त्याच्या िंगिंगाटानें प्रेक्षकांिे द्वन वािकांिे िोळे द्विपतात.

तुळशी आपली होिी समुद्रांत र्ालते. कांहीं वेळानें द्वतिी होिी उलटते. आद्वण ती द्विसेनाशी होते.

तेव्हां मंजुळा ‘धांवा, धांवा!’ म्हणून ओरिू ं लागते. आपल्या बायकोला वांिद्ववण्यासाठीं समुद्रांत उिी

घ्यायला संभाजीराजे िौलतरावाला सांगतात. िौलतराव बेपवाईनें बोलतो कीं, “अष्टौप्रहर काळाच्या
किे वर खेळणा्या या बेमुवुत बायकोसाठीं द्वजवािें मोल ठरद्ववण्याइतका मी मूखु नाहीं.” तेव्हां “नव्यानें

बायको बुिद्ववली तरी राजानें प्रजा तारली पाद्वहजे.” असें म्हणून ‘रायगििा परमे श्वर’ संभाजी तुळशीला
वांिवण्यासाठीं समुद्रांत उिी र्ेतो.
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बुित असले ल्या तुळशीला संभाजी राजे वािद्ववतात अन् मग िोर्ेद्वह एकमे कांवर आषक होऊन

प्रेमसागराच्या लाटांवर हे लकावे खात खात बोलूं लागतात :

तुळशी : आपल्याकिे पहातांना नजरे िी ज्योत पापणीनें मालवली-उरींिीं लाज पिरानें पालवली-

आज जवानमिीच्या बािशहाने माझ्या जीवनवंतीला कांटेरी भूषणें बहाल केलीं-सह्ाद्रीच्या राजझसहा,
झसधुिुगाच्या वाद्वर्णीिी आज गाय िंाली–

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

आहे . मस्तकावरून सुटणा्या ह्ा थेंबांिी-सौंियांिी या मोत्यांिी द्वबनसरािी मुंिावळ तुझ्या कपाळीं शोभते

आहे . समोर संध्याकाळिा होम पेटला आहे . तुफान िद्वरयांत मरणात नेम नसल्यामुळें काळािा एकि पाश

आपल्या िोर्ांच्या कंठांत आहे . त्यािीि लगीनमाळ करून िोंगरलाटे च्या बोहल्यावर मावळत्या िे वाच्या
साक्षीनें मरणािा मुहूतु साधून रायगििा राजा मनाच्या मुक्या मंत्रानें तुळशी, तुझ्याशीं लग्न लावीत आहे .

त्यानंतर संभाजीराजे तुळशीला र्ेऊन द्वतच्याबरोबर रायगिावर उर्िपणें राहू ं लागतात. एक

द्विवस ते गंगासागरांत तुळशीसमवेत जलद्ववहाराला गेले असतां परत कांठावर येतांि राजांना

ओवाळण्यासाठीं येसूबाई पंिारती र्ेऊन उाया असले ल्या त्यांना द्विसतात. तें पाहू न ते द्वविारतात,
‘पंिारतींिे कारण?’ येसूबाई उत्तरतात, ‘अदभुत पराक्रम गाजवून परत र्रीं येणा्या वीराला पंिारतीनें

ओवाळण्यािा भोंसल्यांच्या कुळांत द्वरवाज आहे . काशीिी गंगा व रामे श्वरिा सागर एकत्र करून थोरल्या
महाराजांनीं गंगासागर हें राष्ट्रतीथु रायगिावर द्वनमाण केलें . तें आपल्या पराक्रमानें आपण पावन केलें त.

म्हणून मी आपल्याला ओवाळतें आहे !’ हें जलाल अंजन िोळ्यांत पितांि संभाजी राजे शु द्धीवर येतात
आद्वण ते तुळशीला हाकून िे तात. हा प्रवेश गिक्यांनीं द्वलद्वहले ला नाहीं.

आपल्या बायकोला रखेली बनवून आपल्या संसारािी राखरांगोळी केल्याबद्दल िौलतराव

संभाजीवर भयंकर द्विितो. आद्वण म्हणून त्याच्यावर सूि उगवण्यासाठीं ियासारंगपिावर लाथ मारून

िौलतराव मोगलांना द्वमळावयाला जात असतांना वाटें त त्यािे विील साबाजी त्याला भेटतात आद्वण
अिवतात.

साबाजी : राजाकिू न व्यस्क्तस्वरूपांत र्िले ल्या अपराधाबद्दल त्याच्या सावुजद्वनक स्वरूपाला

अपाय करण्यांत अथु नाहीं. स्वतःच्या संसारािी राखरांगोळी िंाली तरी बेहेत्तर पण अलम मराठे शाहीिा
संसार शाबूत राखण्यासाठीं मराठ्यांनीं आपलें इमान पणाला लावलें पाद्वहजे.

दौलतराव : केवळ मराठे शाहीच्या इमानािाि काय, पण मी महाराष्ट्र धमािा सुद्धां संन्यास करीन.

पण संभाजीिा सूि उगद्ववल्याद्ववना रहाणार नाहीं —

साबाजी : ‘महाराष्ट्र धमािा संन्यास करीन’ असे बोल जाद्वतवंत मराठा, जीव गेला तरी ओठाबाहे र

काढणार नाहीं. मराठे शाही मातीला द्वमळवण्यासाठीं ज्या अथी असे शबि उच्चारून द्वशक्यांच्या आजपयंतच्या
इमानी अब्रूवर काळोखी आणीत आहे स, त्या अथी असली अवलाि द्वजवंत ठे वणें पाप आहे .
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असें म्हणून साबाजी आपल्या पुत्रावर स्वतःच्या हातांनीं वार करतो. एवढ्यांत संभाजीराजांनीं

हाकून द्विले ली तुळशी राणी येसूबाईवर कसा सूि घ्यावा, ह्ािा द्वविार करीत करीत तेथें येते. तोंि आपला
नवरा िौलतराव शेवटिी र्टका मोजीत त्या द्वठकाणीं पिले ला द्वतला द्विसतो. तुळशीिे व्यद्वभिाद्वरत

पद्वतप्रेम पुन्हां जागृत होतें. आद्वण ‘मराठे शाही मातीला द्वमळवून मराठ्यांच्या महाराणीला गाय करीन आद्वण
तुमिी प्रद्वतज्ञा पूणु करीन’ असें ती आपल्या नव्याला विन िे ते. तेव्हां िौलतराव सुखानें प्राण सोितो.
िौलतरावाच्या रक्तानें रंगले ला एक िगि त्याच्या द्वक्रयाकमासाठीं जीवखिा म्हणून तुळशी आपल्या पिरीं
बांधून र्ेते. हाद्वह प्रवेश गिक्यांनीं द्वलद्वहले ला नाहीं. तो त्यांनीं मला जसा सांद्वगतला तसा मी सारांशानें
द्वलद्वहला आहे .

पुढें संभाजीराजे मोंगलांिे कैिी होतात. मो्यांिी सेना राणी येसूबाईंना द्वगरफिार करते. तुळशीिी

प्रद्वतज्ञा पूणु होते. हषोन्मािानें बेफाम होऊन ती राणी येसूबाईच्या पायांतल्या सोन्याच्या साखळ्या आपल्या

पायांत र्ालूं लागते. तोंि द्वतिे विील द्वहरोजी फजंि तलवार उपसून द्वतच्या अंगावर धावतात आद्वण ‘आई
भवानीच्या भंिाराला’ पाय लावून फजंिाच्या कुळाला बट्टा लावणा्या त्या कमअस्सल अवलािीला

तलवारीच्या एका र्ावानें ठार करतात. संभाजीराजांिें नांव र्ेत र्ेत तुळशी प्राण सोिते. मराठे शाहीशीं
बेइमान िंाले ल्या आपल्या पुत्राला द्वन कन्येला स्वतःच्या हातांनीं कंठस्नान र्ालणारे साबाजी द्वशके द्वन
द्वहरोजी फजंि हे ऐशीं वषे वयािे म्हातारे म्हणजे मराठ्यांच्या इमानािे आद्वण त्यागािे जणू कांहीं रायगिािे

िोन अक्राळद्ववक्राळ किे ि होते. असलीं खिकासारखी बुलंि माणसें ्त्रपतींनीं पिरीं बाळगलीं म्हणूनि
महाराष्ट्रांत स्वराज्यािा िंेंिा फिकला.

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

मराठी करणी’ ह्ांनीं अवर्ें भूमंिळ जें गाजद्ववलें त्यानें मंतरले लीं अन् भारले लीं सामान्य मराठी माणसें त्या

काळीं कोणत्या उं िीपयंत जाऊं शकत त्यािे िोन ऊजुस्वल नमुने साबाजी–द्वहरोजी ह्ांच्या रूपांनीं,
गिक्यांनीं मराठी रंगभूमीवर उभे केले ले आहे त. त्यांिें कौतुक करावयाला मराठी वाणी अपुरी पिे ल!

साबाजी द्वन द्वहरोजी हे िोर्े बाळपणापासूनिे द्वमत्र द्वन त्यानंतरिे व्याही. पण त्यांनीं एकमे कांवर जें

प्रेम केलें त्यालाद्वह तुलना नाहीं. तुळशीला ठार मारल्यानंतर मो्यांिे लोक द्वहरोजीवर तुटून पितात. त्या

िंटापटींत द्वहरोजी मारला जातो. एवढ्यांत साबाजी त्या द्वठकाणीं येतो. उभय द्वमत्रांिी गांठ पिते . ‘राजािें

नांव, भोळा भाव, द्वसद्धीस पाव’ असें म्हणत द्वहरोजी प्राण सोितो. आद्वण ‘उज हातानें राजांच्या रुजवातीला
द्वनर्ून जातो.’

आपल्या आधीं आपल्याला सोिू न गेलेल्या द्वहरोजीसाठीं साबाजीनें जो शोक केला आहे आद्वण

शेवटीं त्यािा जो द्वनरोप र्ेतले ला आहे तो पाद्वहल्यावर फत्तरािा द्विल िे खील िु भग
ं होईल. त्याच्या त्या
शोकद्ववव्हल अंतःकरणांतून बाहे र पिले लीं कांहीं वाक्ये िे तों :

“द्वहरू, आजवर जगाकिे िार िोळ्यांनीं पाद्वहलें . आज या माझ्या िोनि िोळ्यांना इकिे द्वतकिे

पहाण्यािी भीद्वत वाटते. अरे रे, द्वहरकणी, तुझ्या रक्ताला माती कीं रे लागली ही! त्या मातीमोल मो्यांनीं
असा द्वह्यासारखा द्वहरा मातीला द्वमळवला. द्वहरू, काय करूं रे , शंभि
ू े वाला सोिवण्यासाठीं मला जायिें
आहे . मािंा हात द्वरकामा असता तर तुझ्याबद्दलिा सूि पुरतेपणीं र्ेतला असता. मो्यांच्या मागच्या

बेिाद्वळशीिे गािले ले मुििे उकरून, त्यांच्या हािांच्या द्वहरक्यांनीं तुिंें सरण रिलें असतें. आजच्या
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मो्यांच्या हािांिीं कािें काढू न तुिंी द्वतरिी तयार केली असती. मो्यांच्या पुढच्या बेिाद्वळशीच्या कोवळ्या

नाळवारांनीं तुझ्या ताटीसाठीं नाड्या केल्या असत्या. या मो्यांिें मुंिकें ्ाटू न त्यािी रक्ताळले ली झशकाळी

या हातांत र्ेऊन राजांच्या नांवानें गजुत गाजत तुझ्या िे हाच्या द्वमरवणुकीपुढें द्वत्रखंि नाित सुटलों
असतों.”

द्वहरोजीिा द्वनरोप र्ेतांना साबाजीनें त्याच्या मृतमुखािें अखेरिें िुंबन र्ेतलें . त्यावेळीं तो म्हणतो,

“आजवर द्वपत्या बाळािा मुका र्ेतल्यामुळें आईच्या ओंठाला द्वतिें िू ध लागलें असेल. तरुणािे ओठ

तरुणीच्या िुंबनानें प्रेमाच्या 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 गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत द्वितारले ले आहे त.

नरवीर तानाजी मालु स्यांिा पुत्र रायाजी मालु सरे हा संभाजी राजांच्या वेळीं मराठ्यांिा

सेनासागर असतो. ‘आधीं कोंिाण्यािें लगीन लावीन अन् मग माझ्या रायाजीिें!’ असें म्हणून तानाजी

मालु सरे ‘रायाजीिें लगीन’ थांबवून तातिीनें ‘कोंिाण्यािें लगीन’ लावायला धांवले , पण लढतां लढतां
धारातीथी पतन पावले . ‘गि आला पण झसह गेला.’ तें सगळें िंालें . पण रायाजीिें लग्न त्यावेळीं जे राद्वहलें

तें तसेंि राद्वहलें . त्यानंतर त्यानें पुढें लग्न केलें नाहीं. पुढे तो स्वारीवर गेला असतांना त्याला द्वशवांगी

नांवािी एक सुंिर तरुणी अकस्मात् भेटली. िोर्ेद्वह प्रथमिशुनींि एकमे कांवर आषक िंाले . पण त्यानंतर
त्यांिी जी ताटातूट िंाली ती जणूं कांहीं कायमिी! िोर्ेद्वह परस्परांिें अष्टौप्रहर झितन करीत एकमे कांिा
शोध करीत होते. रायाजी मराठ्यांिा एवढा मोठा सेनासागर पण द्वशवांगीच्या प्रेमापुढें त्याला कशािीद्वह

द्विक्कत वाटत नाहीं. असला प्रेमपागल सेनासागर संभाजीराजांनीं आपल्या सेवेंत कसा काय राहू ं द्विला

ह्ािें आियु वाटतें. पण जेथें स्वतः राजेि इष्ट्काच्या आहारीं जाऊन आपला राजधमु द्ववसरले होते , तेथें
आपल्या सेवकांकिे लक्ष द्यावयािा त्यांना कुठें होष होता? प्रेमवेड्या रायाजीिी द्वशवांगीबद्दलिी प्रारंभींिी
सवु बिबि. नाटकाच्या वातावरणाशीं अगिीं द्ववसंगत वाटते. हें वेिें पात्र ह्ा नाटकांत गिक्यांनीं कां
र्ातलें असा प्रश्न उत्पन्न होतो. पण प्रारंभीं गैरलागू वाटणा्या रायाजीिा द्वन द्वशवांगीिा िु वा नाटकाच्या

कथानकाशीं पुढें इतका बेमालू म जुळवून र्े तला आहे कीं, त्यामुळें त्या िोन्ही पात्रांबद्दल प्रेक्षकांना द्ववलक्षण
द्वजव्हाळा वाटू ं लागतो.

पांिव्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवेशांत तुळशी आद्वण द्वहरोजी मरतात. मो्यांनीं संभाजीराजांना

द्वगरफिार केले लें असतें. येसूबाईच्या िोक्यावरिें अक्षरशः आभाळ फाटले लें असतें. वख्त मोठा बाका
असतो. अशा वेळी संभाजीराजांच्या कुमकेला धांवन
ू जाणें हें सेनासागर रायाजीिें कतुव्य असतें. पण तशा

पद्वरस्स्थतींतद्वह त्याच्या िोक्यांतली प्रेमािी धुंिी कांहीं उतरत नाहीं. मग साबाजी संतापतो द्वन त्याला अशा
सणसणीत कानद्वपिक्या िे तो कीं, त्यािे िोळे खािकन् उर्ितात.

साबाजी : नािान मुला, मालु स्याच्या र्राण्यांत जन्माला येऊन आल्या कामाला अशी कुिराई

करतोस? तुझ्याकिे पाहू न वरच्या िरबारांत सुभेिारांिा झसहािा जबिा द्विमणीसारखा िंाला असेल.

अरे रे, द्वक्रयानष्टा, िे वकळा िविू न िगि होण्यािी ही हौस तुला कुठू न आठवली? द्वबरवािीच्या
बहादिराच्या बीजाला बाट लावलास तर उद्यां तुझ्या नांवानें बायकापोरी कीं रे बोटें मोितील! सारा
जनलोक तोंिावर थुंकेल!
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जातो.

तेव्हां रायाजी एकिम शु द्धीवर येतो आद्वण संभाजीराजांच्या मितीला तीराच्या तिफेनें धांवत

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

त्यांिा मुक्काम असतांना अखेर त्यािी द्वशवांगी त्याला अिानक भेटते. पण त्यांिी भेट होते न होते तोंि

मान्यांच्या लोकांनीं त्या आंबराईला िौगिु र्ेरा र्ातल्यािी बातमी येते. आतां त्यांच्या तिाख्यांतून राणी

येसूबाईंना कसें वािवावयािें? तेव्हां रायाजीच्या िोक्यांत एक भयंकर कल्पना येते. मान्याच्या लोकांनीं
येसूबाईंना कांहीं पाद्वहले लें नसतें. तेव्हां येसूबाईच्या सोन्याच्या साखळ्या द्वशवांगीच्या पायांत र्ालू न तीि

येसूबाई आहे असें नाटक केलें तर मान्यािे लोक द्वशवांगीलाि येसूबाई समजून पकिू न नेतील अन् येसूबाई
सहीसलामत वाितील! रायाजीनें ही आपली कल्पना द्वशवांगीला सांद्वगतली. ती द्वतनें तात्काळ मान्य केली.
आपल्या प्रेमासाठीं वाटे ल तो त्याग करावयािी द्वतिी तयारी असते. राणी येसूबाई त्या तरुण प्रेद्वमकांिी ती

आत्यंद्वतक त्यागबुद्वद्ध पाहू न हतबुद्ध होतात. पण प्रसंगि असा द्ववपरीत होता कीं, मराठे शाहीच्या रक्षणासाठीं
येसूबाईंना तें िु ःखािें सारें द्ववष उर्ड्या िोळ्यांनीं द्वगळावें लागतें.

मराठ्यांच्या महाराणीच्या पायांतल्या सोन्याच्या साखळ्यांना पाय लावण्यािें जो महापातक करील

त्याला झकवा द्वतला िे हान्त प्रायद्वित्त ही एकि द्वशक्षा होती. तुळशीनें तें पातक केलें , ती आपल्या बापाच्या
हातून मे ली. आतां द्वशवांगीनें तें पाप द्वकतीद्वह श्रेष्ठ उद्देशानें केले लें असलें तरी मराठे शाहीिी भाग्यिे वता त्या
पापाबद्दल द्वतला कशी क्षमा करणार? द्वतच्या कपाळींिें मरण िुकणें आतां शक्यि नव्हतें.

द्वशवांगीला राणी येसूबाई समजून मान्यांिे द्वशपाई पकिू न नेतात. रायाजी कृताथु होतो. ‘प्रेमाच्या

पोरखेळांतली रायाजीिी राणी मरणािें मोल िे ऊन मराठ्यांिी महाराणी िंाली. मािंी द्वशवगंगा श्री

महाराष्ट्रगंगा िंाली!’ त्यानंतर ‘रक्तामांसािा रायाजी मे ला. समशेरीपुरता सेनासागर काय तो द्वशिक
राद्वहला.’ राजसंन्यासांतली रायाजी-द्वशवांगीिी प्रेमकहाणी त्यांच्या अखेरच्या आत्यंद्वतक हौतात्म्यानें

उजळू न द्वनर्ाली. मराठे शाहीसाठीं जास्तींत जास्त बद्वलिान कोण करतो ह्ािी ‘राजसंन्यास’ नाटकांतल्या
प्रमुख व्यक्तींमध्यें एक प्रकारिी िढाओढ लागून राद्वहले ली द्विसते . तेंि ह्ा नाटकांतलें प्रधान सूत्र आहे
असें समजावयाला हरकत नाहीं.

गिक्यांच्या सवु नाटकांमध्यें ‘एकि प्याल्या’नंतर ह्ाि नाटकांतला द्ववनोि कथानकाशीं सुसंबद्ध

आद्वण सुसंगत आहे . द्वजवाजीपंत कलमिाने आद्वण िे हू िप्तरी हीं िोन पात्रें म्हणजे गिक्यांच्या द्ववनोिी
प्रद्वतभेिे िोन इरसाल नमुने आहे त. आपल्या कानावर ठे वले ल्या कारकुनी ले खणीच्या करामतीनें

आपल्याला सात द्वपढ्यांिा सत्यानाश करतां येतो ह्ा अद्वभमानानें कलमिान्यांच्या र्राण्यामधले आपण

द्वशवाजीसारखेि शककते पुरुष आहोंत अशी ह्ा द्वजवाजीला र्मेंि असते. कारकुनी कसबाच्या जोरावर
वाटे ल त्याच्या हातिें अक्षरी वळण काढू न त्याला नेस्तनाबूि करणें हा द्वजवाजीच्या शाईभरल्या हातिा

नु सता मळ असतो. म्हणूनि भवानीच्या जोरावर द्वशवाजीनें रायगिािी िौलत जी द्वमळद्ववली ती आपल्या

‘कलमे श्वरी’च्या करामतीवर द्वजवाजीनें आपल्या र्रीं पळद्ववली. संभाजी राजािा मुख्य प्रधान जो कलु शा
कबजी त्याच्या हाताखालिा द्वजवाजी हा कारकून असल्यामुळें त्याच्या पाजी सदिीिा जोर भलताि
वाढले ला आहे .
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ह्ा द्वजवाजीिी नजर ‘िांिणी’ नांवाच्या एका पोरीवर बसते. द्वतच्याशीं संधान जुळवण्यासाठीं

द्वतच्या द्वजवाभावािा मैत्र जो िे हू पद्वहलवान त्याला तो आपल्या हाताखालीं ‘िप्तरी’ म्हणून गुंतवून टाकतो.
ताकिीच्या जोरावर मुलुखांत पुि
ं ाई करून द्वशवाजीराजा होण्यािें िे हू िप्तरीला वेि लागले लें असतें.
द्वशवाजीराजा होण्यािा तो कोणत्या रीतीनें प्रयत्न करीत असतो, त्यािें वणुन त्याच्याि तोंिू न ऐका :

“एवढ्यासाठीं मी आििांि लोकांिी संगत करून ठे वले ली आहे . पुंिाई िालू आहे ि. हमरस्त्यांत

मारामारीद्वशवाय पाऊल टाकीत नाहीं पुढें. आतां तर गि घ्यायिे. कुठें तरी कुणाच्या अटकेंत गवसायिें.
बुरिी पेटा्यांतून पसार व्हायिें. नांवािीं नाणीं ठोकायिीं. अन् सोन्यािा पुतळा लु टवायिा. की एकिम

बजरंग बलीकी! रोज सकाळीं ओढ ओढू न नाकाला गरुिाच्या िोिीसारखी मी अणकुिी आणतों, वार्नखें

नाहींत म्हणून तूतास मी मांजरीच्या नखांवरि भागवून नेत आहें . मरतांना गुिर्ा मोिू न घ्यायला सुद्धां मी
एका पायावर तयार आहें .”

कोणताद्वह महापुरुष िंाला तरी त्याच्या बाह्ांगािी नक्कल करून त्यािा मोठे पणा द्वमळवण्यािी

खटपट करणारीं िे हूसारखीं फितूस माणसें जशीं द्वशवकालांत होतीं, तशीं तीं आजच्या द्वटळक-गांधीनेहरूंच्या काळांतद्वह आढळू न येतात. असल्याि उपटसुंभ प्रवृत्तीिें गिक्यांनीं हें फमास द्वविं बन केले लें

आहे . त्यािप्रमाणें महापुरुषांिें महत्त्व केवळ त्यांच्या बाह्ांगावरि आहे असें समजून तेवढ्याि भांिवलावर
त्यांिी टवाळी करणारे द्वजवाजीसारखे पाजी लोक प्रत्येक कालखंिांत असतात.

द्वजवाजी िे हूला सांगतो, “अरे द्वशवाजी, द्वशवाजी काय र्ेऊन बसला आहे स! अरे , द्वशवाजी म्हणजे

मूठ िाबल्या हातीं सािे तीन हात उं िीिा, नाकीं िोळीं नीटस, काळगेल्या रंगािा, राकटले ल्या अंगािा,
हरहु न्नरी ढं गािा, द्वलद्वहणें पुसणें वेतास बात, गुिघ्यांत अंमळ अधू, असा एक इसम होऊन गेला. त्यािी
काय मातबबरी सांगतोस एवढी? ”

असें जर होतें तर मग ‘राजांनीं आपल्या नांवािा एवढा ग्रंथ कसा केला’ अशी रास्त शंका

साहद्वजकि िे हूच्या मनांत येते. तेव्हां ‘द्वशवबांनी जो एवढा ग्रंथ केला त्यािीं एकूणएक पानें समथांनी

खरिले ली होतीं’ असें सांगून समथांनीं ज्याप्रमाणें द्वशवाजीसाठीं ‘िासबोध’ द्वलद्वहला त्याप्रमाणें आपणद्वह
तुझ्यासाठीं ‘कलमबोध’ द्वलहू ं असें द्वजवाजी िे हूला आश्वासन िे तो, तेव्हां िे हू हषुभद्वरत होऊन पद्वहलवानी
उड्या मारूं लागतो.

द्वजवाजी आद्वण िे हू ह्ांिा पद्वहल्या अंकांतला हा िु सरा प्रवेश अनेक द्ववनोिी कल्पना-िमत्कृतींनीं

बहरले ला आहे .’ ‘एकि प्याल्यांत गिक्यांनीं जशी िारूच्या उत्पत्तीिी द्ववलक्षण उपपद्वत्त सांद्वगतले ली
आहे … “उभयतांच्या या अपमानामुळें अस्ग्न आद्वण पाणी ह्ांनीं आपापलें नैसर्मगक वैर द्ववसरून सजीव

सृष्टीच्या संहारािा द्वविार केला. खवळले ले सप्तसमुद्र सूिाच्या बुद्धीनं इवल्याशा टीिभर प्याल्यांत
सामावून बसले . आद्वण आद्वित्यानं आपली जाळण्यािी आग त्याच्या मितीला द्विली. मनु ष्ट्याच्या दृष्टीला

भूल पािणारा मोहकपणा आणण्यासाठीं तरण्याताठ्या द्ववधवांच्या कपाळािं कुंकू कालवून या बुित्या

आगीला लाल तजेला आणला. या एकाि प्याल्यांत इतकी किू अवलािीिी िारू भरले ली आहे !” तशीि
शाई द्वन ले खणी ह्ांच्या उत्पत्तीिी कथा द्वजवाजीच्या तोंिू न गिक्यांनीं या प्रवेशांत विद्ववली आहे .
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“अष्टौप्रहर कानावर बसून ही (कानावरिी नागीण) कानीं पिे ल तें ऐकून र्ेते आद्वण मग प्रसंग

सांपितांि शाईच्या द्ववषानें तें ओकायला लागते. आद्वण एकिां बहकली कीं, बेसुमार! वारा प्याले लें वासरूं
आवरतां येईल, पण शाई प्याले लें कलम कळीकाळाला आवरायिें नाहीं. शाईिी द्वनशा कारकुनी मनाच्याि
काय ती पिनीं पिे ल. ही शाई म्हणजे साक्षात् कालकूट द्ववषािी कन्या आहे . अन्नािा कोळसा करून द्वशरें

बनवावयािें आद्वण तेजाच्या काळोखीिें काजळ त्यांत द्वमसळायिें , अशी अनस्न्वत शाईिी पैिास आहे . आद्वण
द्वतखट पात्याच्या धारे च्या पोटीं ले खणीिा जन्म. शाईिा सोमरस आद्वण ले खणीिी सद्वमधा करून एकाद्यािी
आहु द्वत र्ेण्यासाठीं कारकुनानें एक ओळ खरिली कीं, ती वेिवाक्य!”

‘राजसंन्यास’ मधला एवढा एकि द्ववनोिी प्रवेश गिकरी द्वलहू ं शकले . पुढें ज्या ले खणीच्या

िु रुपयोगानें द्वजवाजी िढतो आद्वण ज्या िांिणीच्या लोभानें तो िळतो त्यांच्यािमुळें तो मान्यांच्या लोकांच्या

हातून अखेर अज्ञानानें द्वशवांगीप्रमाणें मारला जातो, असा त्यािा शेवट गिक्यांनीं योजले ला होता.

संभाजीच्या गंभीर शोकनाट्यांत वस्तुतः द्ववनोिाला काय स्थान होतें? पण तेवढ्यांतल्या तेवढ्यांत
नाट्यवस्तूिें अनु संधान न सोिता झकवा केवळ हं सवण्यासाठीं द्ववनोिािी योजना न करतां कथानकाच्या

प्रवाहांत द्वजवाजी – िे हूिा द्ववनोि अत्यंत कुशल हातांनीं गिक्यांनीं सोिू न द्विले ला आहे . त्याबद्दल त्यांिें
जेवढें कौतुक करावें तेवढें थोिें ि आहे .

आतां ह्ा नाटकांतल्या शेवटच्या प्रवेशािाि काय तो द्वविार करावयािा बाकी राद्वहले ला आहे .

तुळापूरच्या मोगल ्ावणींतल्या तुरुंगांत संभाजी राजे अगिीं मरणोन्मुख मनस्स्थतींत बसले असतांना

त्यांना त्या तुरुंगांतून सोिद्ववण्यासाठीं बुरखा पांर्रून ऐशी वषांिा साबाजी येतो. त्यानें आपल्याबरोबर

बेगमे च्या द्वशक्क्यािा परवाना आणले ला असतो. तो िाखवला तर कोणीद्वह मज्जाव करणार नाहीं; म्हणून तो
र्ेऊन आद्वण आपला बुरखा पांर्रून संभाजी राजांनीं त्या तुरुंगांतून बाहे र पिावें , अशी साबाजीिी योजना
असते.

संभाजी : आद्वण तूं?
साबाजी : तुला इथें राहू न जें करावें लागणार तें मी करीन.
संभाजी : स्वगाला कंटाळले ले िे व का रे तुमच्या मनींमानसीं वसतीला उतारा करतात? अमृताच्या

िुळा टाकीत का रे तुमिी रसवंती अवतरत असते ? साबाजी, मे लेल्याला मारण्यांत काय मौज आहे बरें ?
तुझ्या पद्ववत्र प्राणांच्या मोबिल्यानें या कविीमोल शरीरािा सांभाळ करूं?

साबाजी : लाख मरोत, पण लाखांिा पोझशिा न मरो! तुझ्या मूतीकिे सारी मराठे शाही िोळे लावून

बसली आहे . तुझ्याद्ववणें आई भवानीिी पूजा थांबली आहे .

संभाजी : तो संभाजी मरणावांिून मे ला. आद्वण हा संभाजी द्वजवावािून जगत आहे . द्वजवांत

जीवपणा नाहीं. िे हांत िे हपण नाहीं. नु सतें संभाजी हें नांव राद्वहलें .

साबाजी : राजा, जें तुझ्या नु सत्या नावीं आहे तें आमच्या गांवींसुद्धां नाहीं –
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संभाजी : गांव वाहू न गेलें. नांव राहू न गेलें.
साबाजी : तुिंें नांव? रामनामानें नु सते िोंगर तरले . पण राजा तुझ्या नांवानें –मराठे शाहीच्या

्त्रपतींच्या नांवानें - नऊ खंि पृर्थवी उद्धरून जाईल. राजा तुिंें नांव नीट ऐक. गोब्राह्मणप्रद्वतपालक
झहिु पिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत संभाजी महाराज!

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

काशीिी गंगा आद्वण रामे श्वरिा सागर एकवटू न ्त्रपतींनीं बांधले ल्या राष्ट्रतीथािी - श्रीगंगासागरािी
ज्यानें व्यद्वभिाराच्या द्विवाणखान्यांतली मोरी बनद्ववली तो हा संभाजी. वैराग्याच्या वेगानें फिफिणा्या

भगव्या िंेंड्याला िारूबाजािें तोंि पुसण्यािा िस्तीरुमाल केला! महाराष्ट्रल्मीच्या वैभवािा जरीपटका
फािू न त्यािी रांिेसाठीं कािोळी केली!

लाव्हारसांत ले खणी बुिवून हे सारे ज्वलं त संवाि गिक्यांनीं द्वलद्वहले असावेत असें वाटते .

त्यानंतर ज्या बाळाजी आवजी द्विटद्वणसांना संभाजी राजांनी हत्तीच्य पायाखालीं द्विलें , आद्वण ज्या मातोश्री
सोयराबाईंना द्वजतेपणीं झभतीमध्यें द्विणून मारलें अन् ज्या द्वशरक्यांिीं द्वशरें आकाशांत उिद्ववलीं, त्यांिे आत्मे
आपलीं पूवींिीं रूपें र्ेऊन आपल्यावर सूि र्ेण्यासाठीं तळमळताहे त असा संभाजी राजांना भास होतो.

त्यानंतर ्त्रपद्वत द्वशवाजी राजांिी आद्वण श्रीसमथांिी मूर्मत आपल्याकिे रागानें पहात आहे , असें त्यांना
द्विसूं लागतें. त्याि वेळीं ‘राजसंन्यासा’िी प्रेरणा संभाजी राजांच्या मनांत द्वनमाण होते. त्याबरोबर आपल्या

िोक्यावरिा मराठे शाहीिा द्वजरे टोप ‘श्रीसमथांच्या साक्षीनें आबासाहे बांच्या िोळ्यांिेखत ्त्रपतींच्या

मस्तकस्पशानें पद्ववत्र िंाले ल्या साबाजीच्या तीथुस्वरूप िरणांवर’ अपुण करून तो त्यांना ‘उद्याच्या श्री
राजाराम महाराजांच्या मस्तकावर’ नेऊन ठे वावयाला संभाजी राजे सांगतात. आद्वण ‘राजा म्हणजे जगािा

उपभोगशून्य स्वामी, राज्य उपभोग म्हणजे राजसंन्यास’ ह्ा राजसंन्यासाच्या महामंत्रािी र्ोषणा करतात.
येथें नाटक संपते.

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

मराठी भाषेिी, मराठी शौयािी आद्वण मराठी इमानािी ही एक अमर गाथा आहे . ऊजुस्वल भावनांिी आद्वण

िे िीप्यमान द्वविारांिी मराठी साद्वहत्यावर उठले ली ही एक उत्तुंग लाट आहे . द्वशवकालामधला एकािा
रायगिासारखा वा झसहगिासारखा प्रिंि द्वकिा पहात असतांना सद्यःकालातलें त्यािें उद्ध्वस्त स्वरूप

बर्ून आपल्या मनािी जी स्स्थद्वत होते , तशीि गिक्यांिें हें अपूणावस्थेंतलें ‘राजसंन्यास’ वािीत असतांना
आपली स्स्थद्वत होते. त्याच्या अपूणु स्वरूपांति त्यािी भव्यता आद्वण सौंियु ह्ांिा खरा साक्षात्कार होतो.

गिक्यांनीं आपलें ‘एकि प्याला’ हें द्वतसरें नाटक १९१७ च्या नोव्हें बरमध्यें द्वलहू न पुरें केलें .

तथाद्वप, तें नाटक ‘गंधवु नाटक मंिळी’ च्या रंगभूमीवर गिक्यांच्या मृत्यूनंतर िहाअकरा मद्वहन्यांनीं आलें .
सिर नाटकािीं बरींिशीं पिें गिक्यांिे ‘बंधुतुल्य’ द्वमत्र द्ववठ्ठल सीताराम गुजुर ह्ांनीं द्वलद्वहलीं. आद्वण त्या
नाटकािी ‘प्रस्तावना’ द्वलद्वहण्यािें काम सुद्धां त्यांच्याकिे ि आलें .

त्या प्रस्तावनेंत ‘एकि प्याल्या’िी उभारणी गिक्यांनीं आपल्या ‘ख्याखु्या अनु भवावर केली’

असें अद्वतद्वरक्त द्ववधान करून गिक्यांच्या ह्ा बंधुतुल्य द्वमत्र गुजुरानीं आपल्या कैलासवासी बंधूिा गळा
ह्ा कानापासून त्या कानापयंत सपशेल कापला आद्वण गिकरी हे एक अट्टल िारूबाज होते अशी सा्या
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महाराष्ट्रांत त्यांनीं त्यांिी कारण नसतां बिनामी केली. झकबहु ना, ‘एकि प्याला’ हें नाटक म्हणजे
सुधाकरिें द्वित्र नसून ते गिक्यांिे स्वतःिेंि िद्वरत्र होय असें म्हणण्यापयंत कांही लोकांिी मजल गेली.

मद्यपानाच्या व्यसनांत खोलवर बुिाले ले गिकरी हे एक कट्टर मद्यपी होते , असा त्यांच्याबद्दल जो
सावुद्वत्रक समज आजपयंत फैलावले ला आहे , त्याला ‘एकि प्याला’ नाटकाला द्वलद्वहले ली गुजुरांिी ही
प्रस्तावनाि कारणीभूत आहे . गिक्यांबद्दलिी ही समजूत द्वकतपत सत्यास धरून होती ह्ािें द्वववेिन मीं
अन्यत्र केले लें आहे .

गिक्यांनीं मद्यपानद्वनषेधावर नाटक द्वलद्वहण्यासाठीं ‘मूकनायक’ नाटकािा सांिा र्ेतला असें

वरे रकर म्हणतात, ह्ा कल्पनेिा द्ववस्तार करतांना ते पुढें म्हणतात की, “‘मूकनायकां’तली रोद्वहणी माहे रीं
गेल्यावेळीं द्ववकंठ शरच्चंद्र राजाला िारूिें व्यसन लावतो. शरच्चंद्र िारू द्वपऊन बेहोष असतांना द्ववकंठाच्या

द्विथावणींने रोद्वहणीिा वीणारवा (द्ववक्रांता)शीं संबध
ं असल्यािा संशय र्ेतो, त्यािप्रमाणें ‘एकि प्याला’
नाटकांत सुधाकर तळीरामाच्या द्विथावणींनें झसधूिा संबध
ं रामलालशीं असल्यािा संशय र्ेतो. हा सबंध
प्रवेश पुष्ट्कळसा ‘मूकनायक’ नाटकांतील प्रवेशासारखा आहे . सुधाकर आद्वण शरिच्चंद्र हीं नावें िे खील

िंद्रािींि आहे त. ‘एकि प्यालां’तील झसधू ही तत्त्वतः ‘मूकनायकां’तील रोद्वहणीिीि प्रद्वतकृद्वत आहे .”
वरे रकरांिा हा सवु युस्क्तवाि असत्य आद्वण भ्रामक आहे . झसधूिें माहे रीं जाणें आद्वण रोद्वहणीिें बापाच्या
मृत्यूनंतर त्याच्या र्रीं जाणें ह्ांत कांहीं साम्य नाहीं. केवळ ती गेल्यामुळें शरच्चंद्राला द्ववकंठानें िारूिें

व्यसन लावलें ह्ािा ‘मूकनायक’ नाटकांत कुठें उिेखद्वह नाहीं. रोद्वहणीिा वीणारवाशीं संबध
ं आहे अशी

द्ववकंठ शरच्चंद्राला द्विथावणी िे तो हें वरे रकरांिें म्हणणें खोटें आहे . शरच्चंद्र िारू द्वपऊन बेहोष िंाल्यावर
आपण होऊनि आपल्या िोक्यांतून तें तकुट काढतो. द्ववकंठ त्या वेळीं कांहींद्वह बोलत नाहीं. असें असतां
त्या प्रवेशािें , सुधाकर झसधूिा रामलालशीं संबध
ं असल्यािा संशय र्ेतो, या प्रवेशाशीं ‘पुष्ट्कळसें’ साम्य आहे

असें वरे रकरांनी म्हणावें ही असत्यकथनािी पराकाष्ठा आहे . ‘मूकनायकं’त िारू हा जरी द्ववषय असला तरी
तो नावांपुरताि. द्ववक्रांताच्या द्वन सरोद्वजनीच्या प्रेमांत आद्वण शृग
ं ारांत तो द्ववषय कोठल्या कोंठें वाहू न जातो.

द्वशवाय, माणसाला िारूिें व्यसन कां लागतें आद्वण तें सुटणें कसें िु रापास्त असतें ह्ािें मानसशास्त्रीय
द्ववश्लेषण कोल्हटकरांनी त्या सबंध नाटकांत कुठें द्वह केले लें नाहीं. िारूच्या िु ष्ट्पद्वरणामािें केवळ ढोबळ अन्
बटबटीत द्विग्िशुन त्यांनीं केलें आहे .

अथात्, गिक्यांच्या आधीं मद्यासंबंधानें द्वलद्वहले ल्या ‘मूकनायक’ आद्वण ‘द्ववद्याहरण’ ह्ा

नाटकांवरून त्याि द्ववषयावर नवीन नाटक द्वलद्वहण्यािी कल्पना गिक्यांना सुिली नसेल असें मी म्हणत

नाहीं; पण ‘एकि प्याला’ हें नांव, त्यांतील मुख्य तत्त्वज्ञान आद्वण कथानकािा सांिा ह्ांच्या कल्पनांिा
उगम िु सरीकिे आहे .

‘एकि प्याला’ हें नाटक गिक्यांना शेक्सपीअरच्या ऑथेिोवरून सुिलें असें जर मी सांद्वगतलें

तर कोणी त्यावर द्ववश्वास ठे वील काय? पण ती खरी गोष्ट आहे . ऑथेिो म्हणजे सुधाकर, िे स्स्िमोना
म्हणजे झसधू, आयागो म्हणजे तळीराम आद्वण एद्वफलीया म्हणजे गीता. हीं िार पात्रें िोळ्यांसमोर कल्पून

आद्वण ‘संशया’िें रूपांतर ‘मद्यपानां’त करून ‘ऑथेिो’िी आद्वण ‘एकि प्याल्या’िी जर तुलना केली तर त्या

िोन्ही नाटकांमधील साम्य लक्षांत येईल. एवढें ि नव्हे , तर ‘एकि प्याला’ हें नांव िे खील गिक्यांना
‘ऑथेिो’ वरूनि सुिले लें आहे .
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तुकी आरमारािा ऑथे िोनें पराभव केल्यानंतर त्या द्ववजयाच्या आनंिानें त्याच्या ्ावणींतले सारे

सैद्वनक आधींि बेहोष होतात. आद्वण मग त्या बेहोषींत मद्यािी भर पिल्यानंतर त्यांनीं त्या रात्रीं काय जिोष
केला असेल ह्ािी कल्पनाद्वह करतां येणार नाहीं. ऑथे िोिा िु य्य्म सहाय्यक कॅद्वशयो म्हणून होता. त्याला

िारू फार िढे . म्हणून त्यानें त्या रात्रीं फक्त ‘एकि प्याला’ (One cup only)र्ेतला होता. पण त्याला

िारू पाजून बेहोष करण्याच्या उद्देशानें त्या नाटकांतला खलपुरुष आयागो त्याला फक्त ‘एकि प्याला’
आणखी द्वपण्यािा आग्रह करतो. तो त्यांच्यामधला 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 र्ेतला आहे , तो िे खील इतका हात राखून, तरी

िे खील त्यानें मािंी काय िशा करून टाकली ती पहा!

आयागो : (स्वगत)याला जर मला आणखी एकि प्याला पाजतां आला तर काय मौज होईल! मग

काय हा माझ्या मालद्वकणीच्या कुरयासारखा द्वपसाळे ल अन् सवांना िावत सुटेल!

सारांश, माणसाला द्वपण्यािी जी ठराद्ववक मयािा असते , द्वतच्यांत आणखी ‘एकि प्याला’िी भर

पिली तर तो पशू होतो, ही जी शेक्सपीअरिी कल्पना आहे , ती गिक्यांनीं सुधाकराच्या तोंिू न िौर्थया
अंकांत विद्ववली आहे . “या संशयावस्थेच्या शेवटच्या द्विवसांत तर हें प्रमाण वाढत वाढत इतक्या नाजुक

मयािे वर येऊन ठे पलें ले असतें कीं बैठक संपल्यानंतर एकि प्याला अद्वधक र्ेतला तर तो अद्वतरे कािा
िंाल्यावांिून राहू ं नये. संमोहावस्था जाऊन उन्मािावस्था पद्वहल्यानें सुरू करणारा असा हा एकि प्याला.

बरळणं, तोल सोिणं, ताल सोिणं, कुठें तरी पिणं, कांही तरी करणं, या गोष्टी अद्वतरे कामुळें त्याच्याकिू न
र्िू ं लागतात.”

‘एकि प्याला’िा मूळ द्वसद्धांत आद्वण पात्र िौकट गिक्यांना शेक्सपीअरच्या ‘ऑथेिो’ वरून

सुिली असली तरी ‘एकि प्याल्या’िें मूळ कथानक गिक्यांनी हद्वर नारायण आपटे ह्ांच्या ‘अल्प –
िुकीिा र्ोर पद्वरणाम’ ह्ा िीर्ुकथेवरून र्ेतले लें असलें पाद्वहजे ह्ाद्ववषयीं माझ्या मनांत द्वतळमात्र शंका
नाहीं.

हद्वरभाऊंच्या त्या गोष्टीिा सारांश असा : द्ववष्ट्णुपंत आद्वण ल्मीबाई नांवािें एक सुखी िांपत्य असतें.

ल्मीबाई बाळं तपणाकरतां माहे रीं जाते. आद्वण द्वतिी पाठ द्वफरले ली पहातांि िारूच्या रूपानें अविसा

द्वतच्या र्रांत प्रवेश करते. पत्नी माहे रीं गेल्यावर द्ववष्ट्णुपत
ं खाणावळींत जेवत असे. पण त्या अन्नाला
कंटाळू न पुढें तो गंगाधरपंत नांवाच्या एका स्नेह्ाच्या र्रीं जेवंू लागला. हे गंगाधरपंत िांगले ि िारूबाज

होते. एकिां द्ववष्ट्णुपंतांिें पोट िु खूं लागलें तेव्हां गंगाधरपंतांनीं त्यांना मद्यपानािी िीक्षा द्विली. बायको

माहे राहू न परत येईंपयंत द्ववष्ट्णुपंतांनीं त्या द्ववद्येंत िंपाट्यानें प्रगद्वत केली. र्रांतून िारापयंत आद्वण िारांतून
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गटारापयंत त्यांनीं मजल गांठली. ल्मीबाईंच्या िु ःखाला कांहीं अंति राद्वहला नाहीं. त्यांिा भाऊ त्यांना

माहे रीं र्ेऊन जावयाला तयार होता. पण ती साध्वी त्याच्याबरोबर गेली नाहीं. मे लमजुरी करण्यापयंत
द्वतिी पाळी आली. िारू द्वपऊन किेरींतल्या कामािे कागि खराब केल्याबद्दल द्ववष्ट्णुपत
ं ांिी नोकरीद्वह गेली.

तरी द्ववष्ट्णुंपंतांिे िोळे उर्िले नाहींत. शेवटीं िोषी तापानें द्ववष्ट्णुपत
ं आजारी पिले . त्यांच्या त्या आजारांत

ल्मीबाईंनीं रक्तािें पाणी करून द्ववष्ट्णुपत
ं ांना काळाच्या िाढें तून बाहे र आणलें . द्वतच्या त्या अलौद्वकक
भक्तीनें द्ववष्ट्णुपत
ं शु द्धीवर आले आद्वण िारूच्या व्यसनांतून त्यांनीं आपली सुटका करून र्ेतली. ह्ा

गोष्टीिा शेवट सुखन्त आहे . तेवढें वजा केल्यास द्वतच्यांत आद्वण ‘एकि प्याल्या’ च्या कथानकांत पुष्ट्कळसें

साम्य आहे असें सहज द्विसून येतें. आणखी एकि साम्य िाखवून िे तों. ‘एकि प्याला’ नाटकांत मरणोन्मुख
तळीरामाला एकाि वेळीं वैद्यानें आद्वण िॉक्टरझन तपासण्यािी जी द्ववनोिी र्टना गिक्यांनी द्वितारली

आहे ती त्यांनी सुप्रद्वसद्ध फ्रेंि नाटककार मोद्वलअरच्या ‘ला मूर मे िेद्वसन’ (प्रेम हाि खरा वैद्य) या

नाटकाच्या िु स्या अंकामधल्या िवर्थया प्रवेशामधून र्ेतले ली आहे . एवढें सगळें सांगून िंालें तरी ‘एकि
प्याला’ हें नाटक केवळ गिक्यांच्या अलौद्वकक आद्वण िे िीप्यमान प्रद्वतभेिा स्वतंत्र द्ववलास आहे ह्ांत काय
शंका?

‘प्रेमसंन्यास’ आद्वण ‘पुण्यप्रभाव’ ह्ा िोन नाटकांपेक्षां तंत्राच्या, भाषेच्या द्वन पद्वरणामकारकतेच्या

दृष्टीनें ‘एकि प्याला’ हें नाटक सवुस्वीं वेगळें आद्वण वरिढ आहे . ‘एकि प्याला’ ह्ा नु सत्या नावानेंि ह्ा

नाटकािी लढाई द्वनम्मी झजकले ली आहे . इतकें सूिक, प्रभावी द्वन सुंिर नावं कोणत्याही मराठी नाटकाला
त्यापूवी द्वमळाले लें नव्हतें. ‘मद्वतद्ववकार’ ‘प्रेमशोधन’ ‘प्रेमसंन्यास’ झकवा ‘पुण्यप्रभाव’ हीं काय नाटकांिीं नांवें
आहे त? ‘एकि प्याला’ हें नांव उच्चारतांि सवु जगािा नाश करणारा तो िारूिा राक्षसी एकि प्याला

आपल्या िोळ्यांपुढें उभा रहातो. आद्वण नाटकाच्या स्वरूपािी प्रेक्षकांना तात्काळ कल्पना येते.

‘प्रेमसंन्यासा’िी द्वन ‘पुण्यप्रभावा’िी भाषा कांहीं म्हटलें तरी नटवी, कृद्वत्रम आद्वण िीर्ुसूत्री होती. संवाि

लांबलिक आद्वण कंटाळवाणे होते. पण त्यािा लवले श िे खील ‘एकि प्याला’ नाटकांत कोठें आढळणार
नाही. मराठी भाषेच्या अत्यंत सुबोध, सोज्वळ आद्वण साद्वत्त्वक स्वरूपािें ह्ा नाटकांत सवुत्र िशुन होतें.
कोल्हटकरांिे ‘मद्वतद्ववकार’ झकवा गिक्यांिे ‘प्रेमसंन्यास’ ह्ांना सामाद्वजक नाटकें असें म्हटलें जातें. पण

त्यांत समाजाच्या वास्तव स्वरूपािें क्वद्वित्ि िशुन होतें. झकबहु ना, त्यांच्यामध्यें अदभुततेिें एवढें द्वमश्रण
केले लें आहे कीं वास्तववािािी द्वन त्यांिी फारकति िंाले ली आहे असें वाटतें.

‘एकि प्याला’ बद्दल तसें कोणालाही म्हणतां येणार नाहीं. तें नाटक पाहतांना रोजच्या रोज

तुमच्या िोळ्याला द्विसणारें एक भयानक सत्य त्याच्या नागड्याउर्ड्या वास्तववािी स्वरूपांत

नाटककारानें तुमच्यापुढें उभें केले लें आहे , असाि क्षणोक्षणीं तुम्हांला प्रत्यय येईल. अदभुत आद्वण
काल्पद्वनक अशी एकद्वह गोष्ट तुम्हांला त्यांत कोठें द्वह आढळणार नाहीं.

िारूच्या व्यसनामुळें सुधाकरासारखा एक बुद्वद्धमान्, तेजस्वी आद्वण स्वाद्वभमानी माणूस आपला

स्वतःिा, आपल्या साध्वी पत्नीिा आद्वण आपल्या संसारािा कसा नाश करून र्ेतो ही भयानक गोष्ट
गिक्यांनीं अत्यंत प्रभावी भाषेंतून द्वन रोमांिकारी र्टनांमधून प्रेक्षकांना द्ववलक्षण पद्वरणामकारक रीतीनें

सांद्वगतले ली आहे . ती गोष्ट पहात असतांना प्रेक्षकांच्या काळजांना पावलोंपावलीं पीळ पितो आद्वण पाहू न
िंाल्यानंतर त्यांिा मेंिंू कांहीं काळ तरी सुन्न होतो. प्रेक्षकांच्या भावना ठें िून आद्वण भरिू न काढणारें एवढें

प्रभावी नाटक मराठी भाषेंत तर िु सरें नाहींि. पण इतर भाषांत असले कीं नाही हें ठाऊक

नाहीं.मद्यपानाद्ववरुद्ध द्वनरद्वनराळ्या िे शांतील वायमयांत गोष्ट, कािं ब्या झकवा नाटकें काय कमी द्वनमाण
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िंालीं असतील? पण आम्हांला नाहीं वाटत कीं, ‘एकि प्याला’च्या तोिीिी अपूवु कलाकृद्वत जगांतल्या
कोठल्याद्वह वायमयांत द्वनमाण िंाली असेल! मद्यपानाद्ववरुद्ध एवढा जबरिस्त प्रिार कोणत्याद्वह

समाजधुरीणांनीं वा धमुगुरूंनीं आपल्या प्रविनांतून केला असेल! त्यािें कारण मद्यपानाच्या व्यसनािी
अत्यंत मूलभूत आद्वण शास्त्रीय मीमांसा गिक्यांनी अत्यंत लाद्वलत्यपूणु आद्वण नाट्यपूणु भाषेंत ह्ा
नाटकामध्यें केले ली आहे . त्यामुळें प्रेक्षकांच्या काळजािा तें ताबितोब कबजा र्ेऊं शकतें.

नाटकांत ‘नाट्य’ पाद्वहजे. बाकीिें नसलें तरी िाले ल. ‘play is the thing’ असें शेक्सपीअर

म्हणतो. तसलें नाट्य ‘एकि प्याला’ नाटकांत कांठोकांठ भरून सांितें आहे . आद्वण तें नाट्य भीषण

(Tragic) असल्यानें त्यािा आर्ात प्रेक्षकांच्या मनावर जास्त होतो. ‘महापुरुषांिा अधःपात’ हा भीषण
नाट्यािा नेहमींिाि द्ववषय असतो. पण महापुरुषांिा एकट्यािाि अधःपात कधीं होत नाहीं त्यांच्याबरोबर
त्यांच्याशीं द्वनगद्वित असले ल्या द्वनरपराध व्यक्तींिाद्वह द्वनष्ट्कारण नाश होतो. त्यामुळें त्या भीषण नाट्यािी

तीव्रता पराकाष्ठेनें जाणवते . हॅम्ले टमुळें ॲद्वफद्वलयाला द्वन ऑथे िोमुळें िे स्स्िमोनाला मृत्यु येतो. एक

आत्महत्या करते , तर िु सरीिा खून होतो. त्याप्रमाणें सुधाकराच्या व्यसनाच्या वणव्यांत झसधूच्या सुखािी,
सवुस्वािी द्वन प्राणािी राखरांगोळी होते.

‘पुण्यप्रभाव’ हें नाटक द्वलहू न िंाल्यानंतरद्वह पाद्वतव्रत्य हा द्ववषय कांहीं गिक्यांच्या िोक्यांतून

द्वनर्ून गेलेला नव्हता. तो ‘एकि प्याला’ नाटकामधून द्वनराळ्या स्वरूपांत प्रकट िंाला. ‘पुण्यप्रभावा’नें

पद्वतव्रतेच्या पुण्याईच्या सामर्थयािें उिात्त िशुन र्िद्ववले लें आहे , तर ‘एकि प्याला’ नें पद्वतव्रतेच्या
आत्यंद्वतक त्यागािें द्वन बद्वलिानािें िे िीप्यमान द्वित्र रंगद्ववले लें आहे . िोन्हीद्वह द्वठकाणीं भारतीय
संस्कृतीच्या आिशु मूल्यांिा महान् साक्षात्कार होतो. ‘एकि प्याला’ ही कथा केवळ भारतीय जीवनांति

शक्य आहे . पािात्त्य समाजांत ही गोष्ट मुळीं संभवति नाहीं. त्यािा अथु असा नव्हें कीं पािात्त्य िे शांत
मद्यपी नवरे नसतात. असतात, मद्यपानांत सुधाकरावरद्वह ताण करणारे द्वववाद्वहत पुरुष पािात्त्य समाजांत
शेकिों आढळतील. पण नव्यांिे व्यसन िु ःसाध्य िंाल्यानंतर झकवा प्रमाणाबाहे र गेल्यानंतर त्याच्याशीं

द्वनष्ठेनें राहू न स्वतःिे जीवन उदध्वस्त करावयास पािात्त्य समाजांतली स्त्री क्वद्वित्ि तयार होईल. एकािी

तशी द्वनर्ाल्यास तो िु र्ममळ अपवाि होईल. पतीिें व्यसन आद्वण पत्नीिी द्वनष्ठा ह्ांच्या संर्षांतून ‘एकि
प्याला’ िें शोकनाट्य द्वनमाण होतें.

आद्वण लक्षांत ठे वा, कीं हा संर्षु म्हणजे कांहीं सामान्य व्यसन आद्वण सामान्य द्वनष्ठा ह्ांच्यामधला

नाहीं. पतीिी पराकाष्ठेिी व्यसनासस्क्त आद्वण पत्नीिी पराकोटीिी पद्वतभस्क्त ह्ांच्यामधला हा संर्षु आहे .
भीषण नाटकाला नेहमीं असेि अद्वतरे की द्ववषय द्वनविावे लागतात. त्याखेरीज प्रेक्षकांच्या काळजांना वेढे

कसे पिू ं शकतील? असे सामान्य नवरे पुष्ट्कळ असतील कीं जे मद्यद्वप असतील, पण सुधाकराएवढा
आपल्या संसारािा सत्यानाश ज्यांनीं करून र्ेतला नसेल. आद्वण अशाद्वह सामान्य बायका पुष्ट्कळ असतील
की ज्यांनीं आपल्या पतीच्या मद्यपानािी द्ववशेष पवा न करतांना त्याच्याशीं सुखानें संसार केला असेल. पण

अशा पद्वतपत्नीिें जीवन हा नाटकािा द्ववषय होऊं शकत नाहीं आद्वण त्यांिीं द्वित्रें कोणी नाटकांत रे खाटलीं
तर तें नाटक फुकट असलें तरी कोणी पहायला जाणार नाही. अद्वतरे क आद्वण अद्वतशयोस्क्त हा सवुि
रसांिा आधारस्तंभ आहे . त्याखेरीज पद्वरणामकारक रसपद्वरपोष द्वनमाण होत नाहीं. मद्यपानािे िु ष्ट्पद्वरणामि

जर रे खाटावयािे असतील, तर जेवढ्या भिकपणें आद्वण भीषणपणें रे खाटतां येतील तेवढा प्रेक्षकांच्या

मनावर त्यािा पद्वरणाम खोल होणार; मग त्यासाठीं वास्तवता आद्वण शक्याशक्यता ह्ांिा बळी द्यावा
लागला तरी िाले ल.
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‘एकि प्याला’ नाटकांत गिक्यांनीं तेंि केलें आहे . वास्तुतः, ज्यांनीं उाया आयुष्ट्यांत मद्याच्या

थेंबाला स्पशु केले ला नाहीं, तो सुधाकर सहा मद्वहन्यांच्या अवधींत एवढा भयंकर िारूबाज कसा काय
िंाला; ह्ािा खरोखर द्वविार करण्यासारखा आहे . एवढ्या थोड्या वेळांत इतका िारूच्या आधीन तो कसा

काय िंाला? त्याला एकि उत्तर. तें हें कीं, सुधाकराच्या स्वभावांति मुळीं अद्वतरे क होता. तो त्यािा
िे हस्वभाव होता. कोणत्याही क्षेत्रांत त्यानें प्रवेश केला तर त्यामध्यें शेवटच्या सीमे पयंत जायिें त्याखेरीज

त्याच्या अंतःकरणािें समाधान मुळीं व्हायिेंि नाही अशी त्याच्या मनािी ठे वण होती. ज्याप्रमाणें कांहीं
माणसें द्वमतआहार करतात, कांहींिा आहार अपद्वरद्वमत असतो, तसे कांहीं मद्यपीद्वह आढळतील कीं जन्मभर
ते ‘एकि प्याला’ पीत रहातील. सुधाकर हा त्या वगांतला नव्हता. जोंपयंत तो पीत नव्हता, तोंपयंत तो
मुळींि पीत नव्हता. पण एकिां प्यायला सुरुवात केली रे केली कीं त्यानें द्वपण्यािा उच्चांक गांठला.

त्याच्या द्वपण्याच्या अद्वतरे काला झसधूच्या पाद्वतव्रत्याच्या अद्वतरे कािी साथ द्वमळाली. मग त्याच्या

संसारािा भिका उिावयाला द्वकतीसा वेळ लागणार! झहिु समाजांत पद्वतव्रता बायका काय कमी आहे त ?
पण झसधूिी जाति मुळीं वेगळी. आत्मनाशाच्या िरींत सुधाकर िंपाट्यानें र्सरत िालले ला आहे हें द्वतच्या
िोळ्यांना प्रत्यक्ष द्विसत असतांना, 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 शबिांत का होईना, पण एकािें तरी अक्षर त्या बोलणार नाहींत असें कसें होईल? पण

झसधूंिें पाद्वतव्रत्यि मुळीं अद्वतरे की स्वरूपािें, द्वतथें ती काय करणार? िवर्थया अंकाच्या िु स्या प्रवेशांत ‘मी
आजपासून िारू द्वपणं सोिलं ! कायमिं सोिलं !’ असें सुधाकर आपण होऊन म्हणतो तेव्हां ती, ‘अहाहा,
असं िंालं तर िे वि पावला! असें म्हणून त्याच्या पायांवर िोकें ठे वते. ब

इतकेंि! द्वतिा भाऊ पद्माकर

सुधाकराला ‘द्विवाणा िारूबाज’ अशी द्वशवी िे तो, त्याबरोबरि झसधूच्या अंगािा भिका उितो. ती

किािते , “हां िािा, या र्रांत-या पायांसमोर-माझ्यासमोर असं अमंगल मी तुला बोलूं िे णार नाहीं. जा बाप, भाऊ मािंं या जगांत कोणी नाहीं! पद्वतव्रते ला नातीं नसतात. ती बापािी मुलगी नसते. भावािी बहीण

नसते. मुलािी आई नसते. िे वाब्राह्मणांनीं द्विले ल्या नव्यािी ती बायको असते. ” एवढें बोलू न ती थांबते

म्हणतां कीं काय? ती प्रद्वतज्ञा करते , “झसधूिा सगळ्या जगाशीं संबध
ं सुटला. आपल्या िोर्ांच्या

कष्टाद्ववरहीत सगळ्या जगांतली धनिौलत आजपासून मला द्वशवद्वनमाल्य आहे ! ” आद्वण आपण होऊन ती
िाद्वरद्र्याच्या गळ्यांत द्वमठी मारते. सारांश, अद्वतरे की िारूबाजी आद्वण अद्वतरे की पाद्वतव्रत्य ह्ांच्या संर्षांतून
‘एकि प्याला’िें भीषण नाट्य द्वनमाण िंाले लें आहे .

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

रसािा द्वन नाट्यािा पद्वरपोष प्रभावी रीतीनें करीत आहे , तोंपयंत कांहीं तरी आगंतुक आक्षेप काढू न या
रसािी हाद्वन करणें योग्य नाहीं. ‘एकि प्याला’ वर तसे आक्षेप द्वकती तरी र्ेतां येतील! वास्तुतः सुधाकर हा

आर्मथकदृष्ट्ट्या, इतका िद्वरद्री होता असें वाटत नाहीं. रामलाल जरी म्हणतो कीं, ‘हा सुधाकर म्हणजे
जनसमुद्राच्या गरीब तळाशीं सांपिले लं एक अमूल्य रत्न आहे ’ तरी ते त्यािे शबि अक्षरशः खरे मानण्यािें
कारण नाहीं.

वयाच्या सोळाव्या वषीं विील वारल्यानंतर ‘पैशांिं पाठबळ नाहीं. आप्तेष्टांिा आधार नाहीं.

आईबापांवग
े ळीं आम्ही िोन पोरकीं मुलं! अशा वेळीं रामलाल िे वासारखा पुढं उभा राद्वहला!’ अशी कबुली
सुधाकरानें पद्वहल्या अंकाच्या पद्वहल्याि प्रवेशांत जरी द्विले ली असली, तरी केवळ िु स्याच्या मितीवरि

स्वतःिी कशीबशी गुजराण करण्याएवढी कांहीं त्यािी अन्नान्निशा िंाले ली नसावी. झसधूिा बाप हा कांहीं
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केलें तरी द्वगरणीमालक होता. तो कांहीं आपली मुलगी भणंग द्वभका्याला िे णें शक्य नाहीं. आद्वण सुधाकर

खरोखर तसा असता तर त्यानें लग्नाच्या वेळीं सुधाकराला वीस पंिवीस हजार रुपयांिा हु ं िा द्विला असता

आद्वण मुलीिें सालं कृत कन्यािान केलें असतें. पण सबंध नाटकांत झसधूच्या अंगावर एकद्वह िाद्वगना द्विसत
नाहीं. एवढी ‘लं केिी पावुती’ ती कशी काय असूं शकेल?

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

तीन स्व्हस्कीच्या बाटल्या पीत असला – तेंद्वह अशक्यि होतें – तर त्यािा रोजिा खिु – त्यावेळीं
बाटलीिी झकमत पांि रुपये होती त्या द्वहशोबानें पंधरा रुपयांिा होता. म्हणजे सहा मद्वहन्यांत त्यािा एकंिर

खिु तीन हजारांच्या आंतबाहे रि असेल. मग, एवढ्या तीन हजारांच्या खिामुळें मद्वहना पंधरा रुपयांिी

पट्टे वाल्यािी झकवा हमालािी नोकरी धुंिाळण्यािी पाळी त्याच्यावर कशी काय येऊं शकते ? त्याला काय
जुगारािें, शयुतीिें झकवा बाहे रख्यालीपणािें व्यसन होतें? का, तळीराम त्याच्या द्वखशांतून पैसे िोरीत होता

झकवा िारूच्या नशेंत त्याच्याकिू न िेकवर सह्ा करून र्ेत होता? पण ह्ा सवु शंका ख्या असल्या तरी
िे वळाबाहे र जसे आपण जोिे ठे वतों त्याप्रमाणें ह्ा शंका नाटकगृहाबाहे र ठे वन
ू ि आपल्याला तें नाटक

पाहावयाला पाद्वहजे. नाटकािी व्याख्या ‘Willing suspension of disbelief’ अशी एकानें केली आहे .
अद्ववश्वासािी प्रवृद्वत्त आपण होऊन झशक्यावर टांगायिी अन् मग नाटकगृहांत द्वशरावयािें. त्याखेरीज
नाटकांतल्या रसािा आस्वाि प्रेक्षकांना र्ेतां येणार नाहीं, असा या व्याख्येिा अथु आहे .

िारूच्या व्यसनामुळें सुधाकरावर जास्तींत जास्त संकटें द्वकती आणतां येतील ह्ािी नाटककारांनी

ह्ा नाटकांत पराकाष्ठा केली आहे . मग तीं संकटें खरीं असोत वा खोटीं असोत. सुधाकरासारखा बुद्वद्धमान

वद्वकल कोटांत द्वकतीद्वह प्रक्षुबध िंाला तरी तो काय न्यायाधीशाला आईमाईवरून द्वशव्या िे ईल? कोटांिा द्वन
त्यािा वािद्वववाि द्वकतीद्वह गरमागरम िंाला तरी कोटांिी अमयािा करण्यािा गुन्हा त्याच्यासारख्या हु षार
वद्वकलाच्या हातून होणें सवुस्वीं अशक्य होतें. ‘िािासाहे बांिा सुमार सुटला. मुन्सफाला होय नव्हे वाटे ल तें
बोलू लागले .’ हें तळीरामानें त्या िोर्ांच्या बािाबािीिें केले लें वणुन खरें असणें मुळीं शक्यि नाहीं. बरें तें

असो. त्यानंतर मुन्सफांनी काय केलें तर सुधाकरािी सनि ते थल्या तेथें सहा मद्वहन्यांसाठीं रद्द करून

टाकली. गिक्यांना कोटु -कायद्यािें फारसें ज्ञान नव्हतें हें ‘प्रेमसंन्यास’ नाटकांति उर्िकीस आलें आहे .

त्यािीि ही पुनरावृद्वत्त. वद्वकलािी सनि रद्द करण्यािा मुन्सफाला अद्वधकार नसतो, एवढी साधी गोष्ट

गिक्यांना कशी माहीत असूं नये ? वद्वकलािी सनि िोन कारणांमुळें रद्द होते. एक, त्यानें आपल्या
व्यवसायाला लां्न आणणारें (unprofessional) वतुन केलें तर आद्वण िु सरें , त्याला फौजिारी गुन्ह्ांत वा

नौद्वतक वतुनावरून द्वशक्षा िंाली तर! पण गिकरी ह्ा गोष्टीिा कशाला द्वविार करतात? त्यांना काय
वाटे ल तें करून सुधाकरािी सनि रद्द करून टाकायिी होती.

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

सांगतो, ‘सनिे च्या कामासाठीं खटपट करायिी असते िारिौर्ांकिे जाऊन, तेव्हां झहिांवें लागतें
सारखें!’पण ही शु द्ध थाप आहे . िारिौर्ांकिे जाऊन कशी काय सनि परत द्वमळणार! पण कोटांतलें त्यािें

‘प्रॅस्क्टस’ कमी िंालें , तरी त्यािें ‘आयु मद्विरा मंिळां’ तले ‘प्रॅस्क्टस’ जोरांत वाढतें आद्वण एक द्विवस तो

द्विकार िारू द्वपऊन कोटांत जातो. तेथे काय िंालें . त्यािें वणुन भगीरथाच्या तोंिू न ऐका : “भाईसाहे ब,
अनथु िंाला. सुधाकर मद्यपान करून किेरींत गेला. वाटे ल त्याला वाटे ल तें बोलूं लागला व मुन्सफांनी
त्यािी सनि कायमिी रद्द केली.” वकील द्वकतीद्वह िारूबाज िंाला तरी िारूच्या आत्यंद्वतक धुंिीत तो

कोटांत जाईल आद्वण अशा त्हे िें वतुन करील ही गोष्ट सवुस्वीं असंभवनीय आहे . मग सुधाकरासारख्या

अनु क्रम

असामान्य कायिे पद्वं िताच्या बाबतींत तर ती गोष्ट मुळीं अशक्यि आहे . आमच्या माद्वहतीिे जुन्या द्वपढींतले

पुण्यामधले िार िोन वकील तर अगिीं पट्टीिे िारूबाज होते. पण उाया आयुष्ट्यांत कोटामध्यें त्यांच्या

हातून वावगें वतंन कधीं र्िलें नाहीं. कोटांत ते एकाद्या वार्ाच्या रुबाबानें झहित. र्रीं आल्यावर मग त्यांिें
काय ‘बकरें ’ व्हायिें तें होईल. पण गिक्यांना त्या गोष्टीशीं कांहीं कतुव्य नव्हतें. सुधाकराला सनि

द्वमळण्यािी शेवटिी आशा त्यांना समूळ नष्ट करून टाकायिी होती! केवळ एवढ्यानें सुधाकर–झसधु
िाद्वरद्र्याच्या वणव्यांत पुरेशीं भाजून द्वनर्णार नाहींत, म्हणून कीं काय आपल्या श्रीमंत भावाकिू ं न अन्
बापाकिू न एका कपर्मिकेिीही मित आपण यापुढें र्ेणार नाहीं अशी झसधु प्रद्वतज्ञा करते आद्वण कागिाच्या
र्ड्या पािू न त्यावर द्वमळणा्या आण्य - िोन आण्यांवर ती आपली गुजराण करूं लागते. कुठें कोणािें

िळण द्वमळे ल कीं काय यािी ती िौकशी करूं लागते . झसधूिी उपासमार पाहू न अमृतेश्वरीं िालले ल्या
सिावतांत जाऊन गोिाधोिािे िोन र्ांस खाऊन यावयािी सूिना गीता झसधूला करते. तथाद्वप झसधूिा
स्वाद्वभमान अद्याप द्वशिक असतो. फाटक्या लु गड्यािें द्वनद्वमत्त पुढें करून ती गीतेिी सुिना अमान्य करते .

करुणरसािा येथें परमोत्कषु होतो. सुधाकराला पिात्ताप होतो. आद्वण ‘झसधु, आजपासून मी िारू

सोिली!’ अशी आपल्या बाळािी शपथ र्ेऊन तो प्रद्वतज्ञा करतो. येथून नाटक पलटी खातें कीं काय आद्वण
झसधु-सुधाकराच्या जीवनावरिीं सारीं मद्वलन अभ्रें मावळू न सुखािा सूयोिय पुन्हां त्यांच्या संसारांत उगवतो
कीं काय, असें वाटू ं लागतें.

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

सुधाकराला नोकरी मुळीं द्वमळवूनि द्यायिी नाहीं असा गिक्यांनीं िंग बांधले ला होता. द्वतथें काय
करायिें? नाहींतर पंधरा रुपये पगारािी नोकरी द्वमळद्ववण्यासाठीं सुधाकराला िोन तीन मैल तंगड्या

तोिीत त्यांनीं बंिगािु नला कशाला पाठद्ववलें असतें? बंिगािु नला नोक्या द्वमळतात हा शोध गिक्यांनी

कोठू न लावला? पूवी पुण्यांत बुधवारबागेच्या बाहे र बेकार लोक नोक्या द्वमळवण्यासाठीं िंंिीनें उभे असत;
आद्वण गरजू मालक त्यांच्या शोधासाठीं तेथे जात. पण गांवांतले 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 कॉले जच्या द्ववद्यार्थयाच्या िोन द्वशकवण्या केल्या असत्या, झकवा एकािा इंग्रजी द्वशकवण्यािा वगु
उर्िला असता तर त्याला रोजिें तास िोन तास काम करून मद्वहन्यािे शंभर रुपये सहज द्वमळवतां आले

असते. आद्वण कोटांत जरी त्यािी बिनामी िंाले ली असली तरी शहरांतील कोणाद्वह हु षार वद्वकलानें त्याला

आपल्या हाताखालीं शंभर रुपये मद्वहन्यावर द्वफयािीिे कच्चे खिे द्वलद्वहण्याच्या कामासाठीं(Drafting) सहज
नेमलें असतें. पण ते सवु पयाय गिक्यांनीं मुळीं द्वविारांति र्ेण्यािें नाकारलें . कारण, सुधाकरावर
बेकारी लािल्याखेरीज आत्मनाशािी त्यािी शेवटिी अवस्था मुळीं सुरूि होऊं शकली नसती. िारूबाज
िोस्तांनी त्याला नोकरी तर द्विली नाहींि, पण त्यािी मानहाद्वन करून पुन्हा त्याला िारूच्या बाटलीकिे

िु प्पट वेगानें धांवायला लावलें . तेव्हां मग ‘मुलासकट माणुसकीला, झसधूसकट संसाराला, सदगुणासकट

सुखाला, जगासकट जगिीश्वराला’ द्वनवाणीच्या द्वनराशेंतला शेवटिा प्रणाम करून ‘आतां यापुढें िारू–
प्राण जाईपयंत िारू–शेवटपयंत िारू’ असा द्वनधार करून िारूिी बाटली हातांत र्ेण्यावांिून सुधाकराला
मुळीं गत्यंतरि राद्वहलें नाहीं.

यानंतर आत्मनाशाखेरीज सुधाकराच्या जीवनाला िु सरा पयायि रहात नाहीं. त्यािें उरले लें

जीवन द्वित्त्याच्या िालीनें भीषण नाट्याच्या िरीकिे िंपाट्यानें उड्या मारीत धांव र्ेऊं लागतें. एके द्विवशीं

‘बाळा’च्या िु धासाठीं जमवले ले पैसे सुधाकराला िारू द्वपण्यासाठीं हवे असतात. पण ते आधींि झसधूनें
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गीतेला िू ध आणण्यासाठीं द्विले ले असतात. तेव्हां सुधाकराच्या अंगांतला सैतान त्याच्या उरल्यासुरल्या

माणुसकीिा गळा िाबून बाहे र पितो. आपलें मूल हें ‘रामलालिें काटें ’ आहे असें झसधूच्या पाद्वतव्रत्यावर
िांबर फांसून तो आपल्या मुलाच्या िोक्यांत काठी र्ालू न तें मारून टाकतो. त्यानंतर झसधुला जगणें मुळीं

शक्यि नव्हतें. लािकें मूल नव्यानें आपल्या िोळ्यांपुढें मारलें , ज्या पाद्वतव्रत्याच्या पुण्याईवर अनेक

संकटांना तोंि िे ऊन तोंपयंत द्वतनें तग धरला त्यािा, पतीनें संशय र्ेतला, मग जगायिें कशासाठीं? तरी
मरतां मरतां नव्यानें आपल्या मुलाला मारलें नाहीं, आपल्याि अंगाखालीं तें िेंगरून मे लें अशी पोद्वलसांपुढें
खोटी जबानी िे ऊन ती आपल्या पतीिे प्राण वांिवते आद्वण स्वतःिे प्राण सोिते. तेव्हां मग सुधाकरािे िोळे

उर्ितात. पण ते कायमिे द्वमटण्यासाठीं. िारूंत रसकापरासारखें जलाल द्ववष द्वमसळू न तो अखेरिा
एकि प्याला र्ेतो. अन् झसधूच्या पायांवर िोकें ठे वन
ू मरतो. द्वरकामा प्याला हातांत र्ेऊन रामलाल त्याकिे

पहात शोक करतो, “एकिम तीन जीवांच्या तीन परी िंाल्या. मूल गेलं, झसधू गेली, सुधाकर गेला, या
जगांत आतां सुधाकरािं काय राद्वहलं ? सवुस्वासह हे तीन जीव ज्याच्यांत बुिाले तो तेवढा िारूिा एकि
प्याला!” ‘एकि प्याल्या’िें भीषण नाट्य येथें संपतें.

िारूिें व्यसन मनु ष्ट्याला एकिां लागलें कीं त्याच्यापायीं त्यािा द्वन त्याच्या संसारािा केवढा

भयंकर द्ववध्वंस होतो, एवढें एकि द्वित्र गिक्यांना जास्तींत जास्त भयानक, द्वविारक आद्वण थरारक
रीतीनें या नाटकांत द्वितारावयािें होतें. तेवढ्यासाठीं त्यांना आवश्यक आद्वण पोषक असले ला जेवढा कांही

मालमसाला द्वमळवतां आला–मग तो शक्य असो अशक्य असो, संभाव्य असो असंभाव्य असो–तो त्यांनी ह्ा

नाटकामध्यें ठांसून भरले ला आहे . एकिां मद्विरे नें सुधाकरािा कबजा र्ेतल्यावर 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 बांधून त्याला धक्के मारीत आद्वण खेंिीत खेंिीत आत्महत्येच्या मुक्कामावर नेऊन

पोहोंिद्ववतात. एवढ्या मोठ्या माणसािा तो क्रूर अधःपात प्रेक्षकांना आपले श्वास अवरोधून बर्ावा लागतो.
तोद्वह त्यांनी एकािे वेळीं बद्वर्तला असता. पण सुधाकराच्या र्रािारावरून द्ववध्वंसािा जो भेसुर रणगािा

द्वफरूं लागतो त्याच्याखालीं झसधूसारख्या एका द्वनरपराध द्वन िे वतातुल्य साध्वीच्या शरीरािा जो नाहक
िुरािा होतो, तो मात्र प्रेक्षकांना बर्वत नाहीं. करुण रसाला त्यामुळें उधाण येतें. आद्वण सवुत्र हु ं िक्यांिा

हलकिोळ उितो. भीषण रसािा द्वन करुण रसािा हा जो मुख्य प्रवाह महापूर आले ल्या निीच्या

लोंढ्याप्रमाणें नाटकामधून फुंफाटत जातो, त्यािा वेग झकवा द्ववस्तार कमी करण्याच्या दृष्टीनें गिक्यांनी

कोठें द्वह ह्ा नाटकांत अपप्रयत्न केले ला नाहीं हें ि त्यािें सवांत मोठें यश! नाहीं म्हणायला गिक्यांनी
आपल्या नेहमींच्या स्वभावाप्रमाणें ह्ा नाटकाला रामलाल, भगीरथ आद्वण शरद ह्ांिें जें उपकथानक

जोिलें आहे तें अनावश्यक, गैरलागू आद्वण अपकषुकारक आहे . पण हा सबंध भाग गाळला - आद्वण तो
नेहेमीं गाळलाि जातो - तरी त्यािा मुख्य कथानकाला कांहींि उपसगु होत नाहीं, रामलाल हें ह्ा
नाटकांतलें सवांत शहाणें आद्वण संमजस पात्र, पण सुधाकरािा अधःपात थांबद्ववण्यासाठीं द्वनकरािा प्रयत्न
रामलाल ह्ा नाटकांत कुठें द्वह करीत नाहीं. उलट एकािी वाईट र्टना र्िली कीं बाजूला उभें राहू न

आंबट िेह्यानें तो त्या र्टनेवर लांबलिक व्याख्यान िंोितो आद्वण ‘हे असें कां िंालें ?’त्यािें तात्पयं
सांगतो. भगीरथाला सुधारण्यासाठीं रामलाल द्वजतका आटाद्वपटा करतो त्याच्या एक शतांशद्वह तो
सुधाकराच्या बाबतींत करीत नाहीं.

तसेंि ‘एकि प्याल्या’ च्या उपपत्तीशीं ‘एकि स्पशा’ च्या उपपत्तीिी सांगि र्ालण्यािा गिक्यांनीं

जो अट्टाहास केले ला आहे , तो हास्यास्पि आहे . ‘एकि प्याल्या’च्या रांगेंत ‘एकि स्पशा’िी कल्पना मुळी
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बसूंि शकत नाहीं. आतां भगीरथािा प्रेमभंग िंाला म्हणून तो िारू द्वपऊं लागला. पण पुढें तो ताळ्यावर

आला आद्वण िारू द्वपणें त्यानें कायमिें सोिू न द्विलें . यामुळें ‘एकि प्याल्या’च्या मूळ कल्पनेला बाध येत
नाहीं काय, असें कोणी द्वविारतात. त्यांना मािंें एवढें ि उत्तर आहे कीं, भगीरथ हा एक सामान्य माणूस
आहे . तो िारू प्याला काय झकवा न प्याला काय, त्यामुळें त्याच्या स्वतःखेरीज इतरांिे काय नु कसान
होणार आहे ? सुधाकरािी गोष्ट द्वनराळी होती. तो समाजािा एक जबाबिार र्टक होता. अशा माणसानें
एकि प्याल्यापासून िू र राद्वहलें पाद्वहजे यावर गिक्यांिा खरा कटाक्ष होता.

सुधाकरािी सनि रद्द िंाल्यानंतर भगीरथांने शरदला ‘द्वनबंधमाले ’ मधला ‘लोकभ्रम’ हा द्वनबंध

शांतपणें द्वशकवत बसावें, अन् झहिु समाजांत द्ववधवांिी जी द्ववटं बना होते आहे त्याबद्दल द्वतच्याशीं ििा करीत
बसावें आद्वण मागून रामलालनें तेथें येऊन सावुजद्वनक द्वशक्षणावर लांबलिक प्रविन िंािावें ही नाट्यशून्य

द्ववषयांतरािी पराकाष्ठा होय. त्याद्वहपेक्षां द्वतस्या अंकाच्या अखेरीस नाट्यािा परमोत्कषु िंाला असतांना

िवर्थया अंकािा प्रारंभ रामलाल शरदला रर्ुवश
ं ांतला एक सगु द्वशकवीत बसला आहे , असल्या मुिाि

प्रवेशानें गिक्यांनीं करावा म्हणजे अरद्वसकतेिा अगिीं कळस होय! हें द्वह परविलें , पण िवर्थया अंकांत

‘प्राण जाईपयंत िारू द्वपण्यािी’ सुधाकरानें प्रद्वतज्ञा केल्यानंतर मग आजारी तळीरामािी प्रकृद्वत तपासतांना
वैद्य द्वन िॉक्टर ह्ांनीं त्यािी केले ली द्ववनोिी परवि अगिीं असह् होते! आद्वण िवर्थया अंकांत सुधाकरानें

आपलें मूल मारल्यानंतर पांिव्या अंकाच्या सुरवातीला भगीरथ द्वन शरद ह्ांिा प्रवेश, त्यानंतर मे लेल्या

तळीरामािें स्मारक करण्यासंबध
ं ींिा ‘आयु मद्विरा मंिळा’िा प्रवेश आद्वण त्यापुढिा भगीरथ द्वन शरद ह्ांिा
पुनर्मववाह रामलाल लावून िे तो तो प्रवेश, हे तीनद्वह प्रवेश म्हणजे ‘एकि प्याला’ला जोिले लीं अनावश्यक
अशीं तीन द्वठगळें होत. गिक्यांच्या हातून असली अक्षम्य िूक कशी व्हावी हें ि आम्हांला कळत नाही.

पांिव्या अंकांतला िवथा प्रवेश हा फक्त एकि महत्त्वािा प्रवेश आहे . पद्वहले द्वतन्ही प्रवेश गाळू न ह्ाि
प्रवेशापासून पािवां अंक सुरू करावयाला पाद्वहजे. आद्वण तोि पद्वरपाठ नाटक मंिळ्या अनु सरतात.

ह्ा नाटकांत ‘आयु मद्विरा मंिळ’ द्वनष्ट्कारण र्ुसिण्यांत आले लें आहे . असा त्यावर आक्षेप र्ेण्यांत

येतो. पण तो द्वततकासा बरोबर नाहीं. सुधाकराच्या जीवनामधलें भीषण नाट्य तींन अंकांनंतर सुरू होतें.

तोपयंत ‘आयु मद्विरा मंिळ’ हे सुसह् वाटतें. समाजांतील मध्यम वगामधल्या कोणकोणत्या र्टकापयंत
िारू जाऊन पोहोंिली आहे आद्वण द्वतनें त्यांच्या जीवनाला केवढें ओंगळ आद्वण बीभत्स स्वरूप द्विले लें आहे

त्यािें अत्यंत हृियद्रावक द्वित्र ह्ा ‘आयु मद्विरा मंिळा’च्या प्रवेशांत पहावयाला द्वमळतें. आद्वण सुधाकरािा
अधःपात कोणत्या थरापयंत जाऊन पोहोंिणार आहे ह्ािी िे खील त्यावरून प्रेक्षकांना कल्पना येऊं शकते.

िौर्थया अंकांतल्या प्रवेशांत तळीराम आसन्नमरण असल्याकारणानें ‘आयु मद्विरा मंिळा’िी बैठक त्याच्या

र्रीं त्याच्या उशागतीि भरले ली आहे . त्या प्रवेशािा प्रारंभीिा भाग गैरलागू आहे . तो गाळू न ‘प्राण
जाईपयंत िारू’ द्वपण्यािा द्वनधार करून सुधाकर तेथें येऊन ठे पतो, तेथूनि तो प्रवेश सुरू व्हावयाला हवा.
पांिव्या अंकांतला, तळीराम मे ल्यानंतर त्यािें स्मारक करण्यािा सवुच्या सवुि प्रवेश सपशेल कटाप करून
टाकण्यासारखा आहे .

सुधाकर आद्वण झसधु ह्ांच्यानंतर ह्ा नाटकांतलीं अत्यंत महत्त्वािीं पात्रें म्हणजे तळीराम आद्वण

गीता. तळीराम हा गिक्यांनीं आपल्या अवलोकनामधून आद्वण कल्पनाशक्तीमधून द्वनमाण केले ला
मनु ष्ट्यस्वभावािा एक अत्यंत द्ववलक्षण नमुना होय. अशीं इरसाल व्यसनी माणसें समाजाच्या खालच्या

थरांतून अगिीं िोरपावलांनी वावरत असतात. त्यांिा अगिीं जवळच्या माणसांना सुद्धां पत्ता लागत नाहीं.

खांिेकर द्वविारतात कीं, ‘तळीराम इतका िारूबाज होता तर त्याच्या तोंिािी र्ाण सुधाकराला केव्हांि
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येऊं नये ही नवलािी गोष्ट नव्हे काय? सुधाकराच्या र्रीं येतांना तळीराम द्विपटें मापटें बद्विशेप खाऊन
अगर शेरभर भजीं उठवून येत असे, असें मानलें तरी त्याच्या तारवटले ल्या िोळ्यांवरून अथवा बहकणा्या
बुद्धीवरून ही गोष्ट सुधाकराच्या सहज लक्षांत आली असती.’ खांिेकरांच्या या शंकेवरून तळीराम ही विी
त्यांना 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 ढळे ल अशी सावधद्वगरी बाळगण्यांत
तो तरबेज होता. तो काय िोवीस तास थोिाि िारूबाज होता? सुधाकराच्या र्रांतले झकवा कोटांत काम
करीत असतांना तो थोिाि झिंगून जात होता? त्याला र्रीं झकवा बाहे र िोस्तांच्या खाजगी बैठकींत जो

काय धांगिझधगा र्ालावयािा असे, तो र्ालतांना त्यािी िारिौर्ांत वाच्यता व्हावयािें काय कारण?
सगळींि अट्टल व्यसनी माणसें आपल्या व्यसनािा तमाशा सा्या जगासमोर मांिीत नाहींत. फार धूतं
असतात तीं. स्वतःच्या व्यसनािा बभ्रा होऊं नये द्वन आपल्या अब्रूिें द्वपतळ उर्िें पिू ं नये म्हणून तीं िोळ्यांत

तेल र्ालू न काळजी र्ेत असतात. आयुष्ट्यांतील एका िु बुल क्षणीं सुधाकर जर तळीरामाच्या आहारीं गेला

नसता, तर तळीरामानें िारूद्ववषयीं सुधाकराकिे िकार शबिसुद्धां कधीं काढला नसता आद्वण मग
तळीरामाच्या िारूबाजीिी गंधवाताही कधीं सुधाकराला लागली नसती.

सुधाकराच्या कतृुत्वाबद्दल तळीरामाच्या मनांत आिर होता. त्यािा तापट स्वभाव त्याला माहीत

होता. म्हणून तो एरव्हीं त्याच्या वा्याला कधीं उभा राद्वहला नाहीं. पण वेळ कधीं सांगून 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
परिे शीं गेला नसता आद्वण झसधू शरदला र्ेऊन माहे रीं गेली नसती, तर सुधाकराच्या आयुष्ट्यांत द्वशरावयािी
तळीरामाला मुळीं संधीि द्वमळाली नसती. िारूच्या व्यसनांत सुधाकरासारख्या थोर पुरुषाला गुंतवायिें

म्हणजे काय सोपी गोष्ट होती? पण एकिा द्ववषारी िांस जसा माणसाला इतक्या सू्मतेनें िं श करतो कीं
त्यािा त्याला पत्ता लागत नाहीं, त्याप्रमाणें िारूिा पद्वहला प्याला तळीरामानें सुधाकराच्या हातांत इतक्या

नाजुक सफाईनें ठे वला कीं आपण कोणत्या संकटांत उतरतों आहोंत, ह्ािा सुधाकराच्या मनाला ओिंरता

स्पशुही िंाला नाही. पद्वहला ‘एकि प्याला’ सुधाकराच्या ओठांत गेला रे गेला अन् तळीरामािें काम संपलें .
मग तो प्याला सुधाकराच्या पोटांत पुढें आपोआप वाट िालूं लागला.

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

वागावें ह्ािें व्यवहारज्ञान त्याला िांगलें होतें. द्वमत्रमंिळींत तो मोठा गमत्या आद्वण हजरजबाबी होता. मात्र

बायकोशीं वागतांना तो सैतान होता. आद्वण सुधाकराशीं वागतांना जास्तींत जास्त अिबीिें आद्वण नम्रतेिें
नाटक तो करी. पण कोठपयंत? सुधाकरािा अधःपात होईपयंत आद्वण आयु मद्विरा मंिळाच्या बैठकींत
तळीरामाच्या मांिीला मांिी लावून तो बसेपयंत. पुढें मग सुधाकराशीं द्वकती सलगी करावयािी ह्ािा
त्याला सुमारि राद्वहला नाहीं.

‘िारू’ या द्ववषयावर तळीरामानें फार मूलग्राही द्वविार केले ला होता. िारूबद्दल बिबिणा्यांना

िारू की काय िीज आहे हें मुळीं माहीति नसतें. िारू एकिां र्ेतली म्हणजे सुटत नाहीं म्हणून काय
िंालें ? पिवी आद्वण बायको एकिां द्विकटली म्हणजे कुठें सुटते ? मद्यपान नीद्वतमत्तेला फार पोषक आहे . हे

त्यािे द्वविार मोठे गमतीिे आहे त. मद्यपान हें बहु तांशीं हलक्या लोकांच्या हातीं गेल्यामुळें संभाद्ववत
समाजाकिू न िारूिी जी हे टाळणी होते , ती बंि व्हावी, मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावें

एवढ्यासाठीं त्यांनीं ‘आयु मद्विरा मंिळ’ काढले लें असतें. एरव्हीं असें गमतीिार बोलणारा तळीराम िारू
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द्वपण्यासाठीं आपल्या बायकोच्या गळ्यांतलें मंगळसूत्र काढू न त्यांतले सोन्यािे मणी तोिायला कमी करीत
नाहीं. िारू द्वपऊन कोटांत जाण्यािी द्विथावणी तळीरामानेंि सुधाकराला द्विली. िोर्ेद्वह एकाि बैठकींत

िारू द्वपऊन कोटांत गेले. तेथें सुधाकरानें तमाशा केला आद्वण कायमिी सनि गमावली. पण तळीराम

अगिीं शांत होता. जसा कांही तो त्या गांविाि नव्हता. सुधाकराच्या िंोकांड्या जात होत्या. त्याला
िालतां येत नव्हतें. पण तळीरामानें त्याला नीट सांवरून र्रीं आणून द्वब्ान्यावर िंोंपवलें .

सुधाकराशीं एवढी िोस्ती िंाल्यावर मग तळीरामानें त्याच्या कानांत हळू हळू द्ववष ओतावयाला

सुरुवात केली. ‘तुम्हांला आपल्या र्रांत झकमत नाहीं, हें र्र रामलालिें आहे , आम्हांला त्यांनीं ह्ा र्रांत
येण्यािी बंिी केली आहे . तुमिी सनि गेली तेव्हां रामलालनें झसधूला द्वमठी मारली!’ वगैरे वगैरे. मग काय
द्वविरतां? सुधाकर आधींि प्याले ला. त्यांत आणखी ह्ा द्ववषािी भर! त्यानें तळीरामाला झसधूच्या गळ्यांतलें
मंगळसूत्र तोिायला सांद्वगतलें . शरद द्ववधवा आहे ह्ािें िे खील त्याला द्ववस्मरण पिलें . द्वतच्याद्वह गळ्यांतलें

मंगळसूत्र तोिायला तो तळारामाला सांगतो. ऐनवेळीं पद्माकर येऊन त्यानें तळीरामाला लाथे नें उिद्ववला

नसता तर त्यानें त्या िोर्ींिी द्ववटं बना करावयाला कमी केलें नसतें. तळारामाच्या स्वभावािा हा द्वहिीस
पैलू त्या वेळीं प्रथम प्रकट होतो. आद्वण ते थेंि तळीरामािें ह्ा नाटकांतलें काम संपतें. पुढें तो आजारी पितो

द्वन मरतो. ते िोन प्रवेश नाटकाच्या दृष्टीनें अनावश्यक आहे त. सुधाकराला िारूच्या व्यसनांत गुंतवणारा

तळीराम हा एक इरसाल िारूबाज होता एवढें ि त्यािें द्वित्रण गिक्यांनी केलें असतें आद्वण झसधू द्वन
रामलाल ह्ांच्याबद्दल सुधाकराच्या मनांत द्ववष कालवण्यािें खलकृत्य त्याच्या हातून करद्ववलें नसतें तर

काय िंालें असतें, हा एक द्वविार करण्यासारखा प्रश्न आहे . तळीराम द्वकती जरी िारूबाज असला तरी
सुधाकराच्या र्रांत बसून त्याच्यासमोर त्याच्या बायकोिी बेअब्रू करण्यापयंत त्यािी मजल जाईल असें

वाटत नाहीं. ‘मद्यपी कधीं खोटं बोलत नाहीं. मद्यपानानें नीद्वतमत्ता सुधारते ’ हें जें िारूबद्दलिें तत्त्वज्ञान

तळीराम पूवीं सांगतो त्याच्याशीं त्यािें हे वतुन द्ववसंगत वाटतें आद्वण खरें ि, िारूबाज हा िु ष्ट होऊं शकेल,
झहस्त्रद्वह होऊं शकेल पण तो ‘खलपुरुष’(Villain) क्वद्वित्ि असूं शकतो. अशा त्हे िें त्यािें द्वित्रण कोणी
नाटककारानें केल्यािें मला स्मरत नाहीं.

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

अशी भूद्वमका गिक्यांनीं द्वनमाण केले ली आहे . तोंिानें द्वजतकी फटकळ द्वततकीि मनानें द्वनमुळ. पण
िारूबाज नव्याशीं जन्मािी गांठ पिल्यानें द्वतच्या िांगुलपणािा अगिीं कोंिमारा होऊन बसला होता.
म्हणून द्वतिा साद्वत्त्वक संताप अधूनमधून एकाद्या ज्वालामुखीच्या स्फोटाप्रमाणें उफाळू न बाहे र पिे . “नवरे

म्हणे िे व! हे हो कसले िे व! शेंिूरकमी िे व! मला कोणी राज्य द्विलं तर मी सा्या बायकांना सांगून ठे वीन
कीं नवरा िारू द्वपऊन आला तर खुशाल त्याला िाव्यािोरखंिानं गोठ्यांत नेऊन बांधीत जा. िारू द्वपतो तो

कसला हो नवरा!” पण तळीराम समोर द्विसला कीं द्वतच्या मनांतले हे सारे मांिे मनांतल्या मनांति द्ववरत.
तळीरामानें द्वतच्या गळ्यांतलें मंगळसूत्र तोिलें तरी ती त्याच्या अंगाला बोटिे खील लावीत नाहीं.

झसधु आद्वण गीता हे जुन्या झहिु समाजांतील सोज्वल गृद्वहणींिे िोन करुणरम्य नमुने आहे त.

िोर्ींिेंद्वह पाद्वतव्रत्य बावनकशी. फक्त गीता मनांतलें िु ःख ओकून टाकी. आद्वण झसधु मनांतल्या मनांत तें

द्वगळत असे. आपण तर बोलू न िालू न कमनद्वशबी आहोत. आपण िार द्विवस कसे तरी काढू ं . पण

झसधूसारख्या एका धनसंपन्नाच्या कन्येच्या आद्वण ज्ञानसंपन्नाच्या पत्नीच्या संसारािी नव्याच्या
िारूबाजीमुळें अशी धुळधाण व्हावी हें पाहू न 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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पाहू न गीतेिीं आंतिीं तुटत होतीं. म्हणून द्वतनें झसधूच्या भावना न ओळखतां द्वतला सिावतांत जाऊन
गोिधोि खाऊन येण्यािी सूिना केली. एवढें ि नव्हे तर झसधूजवळ नेसूं लु गिें नव्हतें तर द्वतला आपलें

पातळ सुद्धां िे ऊं केलें . ‘त्या भोळ्या द्वजवाला तर हं सण्यारिण्यावर आपलं स्वतःिं सुद्धां सुखिु ःख लागत
नाही’ असें सुधाकरानें पूवी द्वतच्या स्वभावािें वणुन केले लें असतें. गीतेिें हें भाबिें आद्वण मायाळू द्वित्र

झसधूच्या पाश्वुभम
ू ीला उभें करून गिक्यांनीं नाटकांतल्या करुणरसामध्यें एक द्ववलक्षण द्वजव्हाळा द्वनमाण
केला आहें .

रामलाल हें ह्ा नाटकांतलें सवांत सौम्य आद्वण मवाळ पात्र आहे . आईबापामागें त्यांनीं सुधाकर

आद्वण शरद ह्ांना वाढवलें आद्वण ‘हे सोन्यािे द्विवस िाखद्ववले !’ पण त्यानंतर िारूबाजीच्या प्राणांद्वतक
संकटांत जेव्हां सुधाकर सांपिला तेव्हां त्याला वािद्ववण्यासाठीं त्यानें नु सता उपिे श करण्यापलीकिे

कािीमात्र प्रयत्न केला नाहीं. द्ववलायते ला जाण्यापूवी सुधाकराला झसधूनें कसें सांभाळावें ह्ािा तो द्वतला
लांबलिक उपिे श करतो. पण पुढें ती पाळी, त्याच्या स्वतःवर जेव्हां येते, तेव्हां तो हातपाय गाळतो.

रामलाल हा जर रागीट, आग्रही द्वन आक्रमक वृत्तीिा गिक्यांनीं द्वितारला असता तर काय िंालें असतें?
तर मग रामलालनें सुधाकराच्या िार थोबािींत मारून आत्मनाशापासून त्याला वांिवलें असतें. पण

गिक्यांना तें नको होतें. सुधाकराच्या अधःपाताला प्रद्वतरोध करणारी कोणतीद्वह शस्क्त त्यांना ह्ा

नाटकांत नको होती. म्हणून त्यांनीं रामलालला जाणूनबुजून शेळपट बनद्ववले लें आहे . तळीरामपेक्षां मला

रामलालिाि जास्त संताप येतो. सुधाकर िारू प्यायला लागला आहे ही बातमी प्रथम गीता जेव्हां
रामलालला सांगते तेव्हां त्यािी पद्वहली प्रद्वतद्वक्रया काय होती? तर ‘(द्वनश्वास टाकून) रर्ु वीर! श्रीहद्वर!’

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

राहू न तो शेवटच्या परीक्षेसाठीं जमंनींत जाणार होता. पण लढाई सुरू िंाली म्हणून जमंनीला जाण्यािा
बेत त्यानें रद्द केला. पािात्त्य िे शांत अशी एकद्वह वैद्यकीय पिवी नाहीं कीं द्वतच्या अायासािा प्रारंभ

इंग्लं िमध्यें िार सहा मद्वहने राहू न करतां येतो आद्वण मग शेवटिी परीक्षा जमुनींत िे तां येते. गिक्यांनीं ही
अदभुत परीक्षा कोठू न शोधून काढली कोणास ठाऊक? द्ववलायतेहून तो परत आला तोंि सुधाकरानें

िारूच्या व्यसनांत िांगलीि प्रगद्वत केले ली. एका रात्रीं भगीरथाच्या बरोबर तो ‘आयु मद्विरा मंिळां’ त
जातो. िारू पीत बसले ल्या सुधाकराला तो आपल्या िोळ्यांनीं पहातो. आद्वण उपिे शािा एक पानभर िोस

पाजतो. कोणाला? तर भगीरथाला! “भगीरथ, हीनहीन, पंगू, अनाथ अशी ही आपली भारतमाता तुम्हां
तरुणांच्या तोंिाकिे आशेनें पहात आहे . पाद्वणग्रहणावांिून द्वरकामा असले ला तुिंा हात - िुकले ल्या बाळा,

जन्मिात्री स्त्रीजात गुलामद्वगरींत पिले ली आहे , लक्षावद्वध द्वनरक्षर शूद्र ज्ञानप्राप्तीसाठीं तळमळत आहे त,
सािे सहा कोटी माणसं नु सत्या हस्तस्पशासाठीं तळमळत आहे त, या बुित्यापैकीं कोणाला तरी जाऊन हात
िे !” आद्वण ह्ा उपिे शािा इष्ट तो पद्वरणाम भगीरथावर होऊन तो हातांतला िारूिा प्याला तािकन्
जद्वमनीवर फेंकून िे तो आद्वण ‘जन्मांत पुन्हां िारूला स्पशु करणार नाहीं!’ अशी प्रद्वतज्ञा करतो.

नु सत्या एका व्याख्यानानें जर एकाद्या मद्यप्याला मद्यापासून परावृत्त करण्यािें रामलालच्या

वाणींत सामर्थयु होतें, तर तसें त्या आपल्या प्रभावी वाणीिें सामर्थयु भगीरथापेक्षां अनेक पटींनीं जवळ
असले ल्या सुधाकराला सुधारण्यासाठीं त्यांनीं करूं नये हें या नाटकांतलें सवांत मोठें आियु आहे ! द्वतकिे

िारू द्वपऊन सुधाकर कोटांत जातो. त्यािी सनि कायमिी रद्द होते , तरी हा महामूखु रामलाल जसें
कांहींि िंालें नाहीं, अशा द्वनर्मवकार मनानें भगीरथाशीं लोककल्याणाच्या मागािी ताद्वत्त्वक द्विद्वकत्सा
शांतपणें करीत बसले ला असतो. आपल्या सांगण्यािा सुधाकराच्या मनावर कांहीं 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 सांगतो.

‘प्राण जाईपयंत िारू द्वपण्यािा’ द्वनधार करून सुधाकर जेव्हां एकामागून एक प्याले फस्त करूं

लागतो, तेव्हां एकािें बकरें केंकाटावें द्वततक्या िु बळे पणानें रामलाल अधूनमधून पुटपुटत असतो, “सोि,

सुधा, अजून तरी ही िारू सोि रे - सुधा, सुधा, तूं मनांत आणल्यावर तुला काय करतां येणार नाहीं? सुधा, सुधा, काय करतो आहे स हें तूं – सुधाकर िोळ्यांनीं हें पाप पहावत नाहीं रे !” त्यावेळीं सुधाकरापेक्षां
रामलालिीि अद्वधक कींव वाटू ं लागते. आद्वण सगळ्यांत द्ववनोि हा कीं, सवु जगाला मद्यपानापासून

परावृत्त करण्यािें ‘द्वमशन’ शेवटीं सुधाकर ह्ा असल्या नालायक रामलालकिे सोंपद्ववतो. “जा, सा्या
जगांत तुझ्या वैभवशाली वाणीनं हें मूर्मतमंत द्वित्र – हा द्ववराट् स्वरूप एकि प्याला – अशा उग्र स्वरूपांत

प्राद्वणमात्राच्या िोळ्यांपुढं उभा कर!” रामलालिी वाणी ही ‘वैभवशाली वाणी’ आहे हें कशाच्या आधारावर

सुधाकर त्याला ‘सर्मटद्वफकेट’ िे तो? सबंध नाटकांत रामलालिा एकि उपयोग आहे . तो हा कीं,
सुधाकरानें पानेंच्या पानें सांद्वगतले लें िारूिें भयानक तत्त्वज्ञान आद्वण िारूबाजीच्या तीन अवस्थांिें केले लें

द्ववश्लेषण शांतपणें ऐकून घ्यावयाला त्याला एकािा थंि िोक्यािा श्रोता पाद्वहजे होता. तें श्रोत्यािें काम
रामलालनें उत्तम त्हे नें बजावले लें आहे ह्ांत कांहीं शंका नाहीं. शेवटच्या अंकांत प्रेतांिी द्ववल्हे वाट
लावण्यािी कामद्वगरी साहद्वजकि रामलालकिे येते. तेंद्वह काम त्यानें यथाद्ववद्वध केले लें असावें.

ह्ा नाटकाच्या यशािें सवांत मोठें सामर्थयु म्हणजे सुधाकर आद्वण झसधू ह्ांच्या स्वभावांिें

वैद्वशष्ट्ट्यपूणु द्वित्रण आद्वण काळजाला हात र्ालणारे द्ववलक्षण प्रभावी संवाि. त्या बाबतींत आपल्या इतर
नाटकांपेक्षां गिक्यांनीं स्वतःवरि येथें मात केले ली आहे . त्यांच्या भाषेत नेहमींिा नटवेपणा आद्वण

अलं काद्वरकपणा ह्ा नाटकांत क्वद्वित्ि द्विसून येतो आद्वण द्वतच्यांत शु द्ध मराठमोळ्या शैलीिी प्रसन्नता आद्वण
द्वजव्हाळा ठायीं ठायीं प्रकट होतो. स्वतःच्या संसारांत सुखी असले ल्या सुधाकरािें प्रारंभीिें आनंिी,
द्वनष्ट्काळजी आद्वण थट्टे खोर स्वरूप पहातांना एका भयानक आपत्तीिीं अभ्रें लौकरि त्याच्या िोक्यावर जमा
होणार आहे त ह्ािी प्रेक्षकांना कल्पनाद्वह होत नाहीं. अथात् त्यांिी ्ाया पद्वहल्या प्रवेशांत गिक्यांनीं
कौशल्यानें सूद्वित केले ली आहे .

पद्वहल्या अंकानंतर आद्वण द्ववशेषतः िु स्या अंकानंतर नाटकािा सारा रंगि बिलू न जातो.

िु ःखाच्या द्वन कारुण्याच्या सांवल्या हळूं हळूं नाटकाच्या वातावरणांत उतरूं लागतात. िू ध द्वपतांना िांिगाई

करणा्या आपल्या बाळाला, ‘वन्सं सांभाळा बाई तुमिं रत्न हें ! तुमिीं माणसंि भारी अिपळ!’ असें म्हणून

झसधू त्याला शरद्च्या हातीं िे ते, त्याि वेळीं झसधूच्या मनांत कसले तरी वेिेद्ववद्रे द्वविार यावयाला सुरुवात
िंाले ली असते. ती म्हणते , ‘आपिा िंद्रासूयासारख्या वेळा सांगून का येत असतात? बरं व्हायिं तें
जपातापनं होतं आद्वण वाईट मात्र िंाल्यावर कळायला लागता फळ द्वपकण्यापूवी पािानं रंगून जातं. पण
पुरते पणीं कुजल्याखेरीज त्याला कधीं र्ाण सुटली आहे का?’

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

केले ली असते .

अनु क्रम

मद्विरे नें एकाद्या कैिाद्वशणीप्रमाणें द्वतच्या संसारािा कबजा र्ेतल्यानंतर झसधू हातपाय गाळू न

मुळूमुळू रित बसत नाहीं; द्वतिी प्रखर पद्वतद्वनष्ठा आद्वण तेजस्वी स्वाद्वभमान त्या क्षणीं प्रकट होतो. आद्वण
द्वतच्या मुखांतून त्या आवेगांत जें ज्वलन्त वाङ्मय बाहे र पितें तें ऐकून िोळे द्विपतात :

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

द्वतथंि मािंं वैकुंठ आद्वण द्वतथंि मािंा कैलास!”

“पद्वतव्रते ला नातीं नसतात. ती बापािी मुलगी नसते. भावािी बहीण नसते. मुलािी आई नसते.

िे वाब्राह्मणांनीं द्विले ल्या नव्यािी ती बायको असते . मुलीिं लग्न म्हणजे द्वतिी उत्तरद्वक्रया. बाबा,
कन्यािानासाठीं इकिच्या हातांवर तुम्ही जें उिक सोिलं त त्यानंि माझ्या माहे रच्या नांवाला द्वतलांजद्वल
द्विलीत!”

“झसधूिा सगळ्या जगाशीं संबध
ं सुटला! आपल्या िोर्ांच्या कष्टाद्ववरद्वहतिी एक कपर्मिका िे खील

र्रांत आणीन तर आपल्या पायािीि शपथ आहे !”

द्वतस्या अंकांतला हा शेवटिा प्रवेश म्हणजे झसधूच्या पाद्वतव्रत्याच्या तेजािा उच्चांक आहे . द्वतच्या

व्यस्क्तमत्त्वािें द्वविारक आद्वण िाहक स्वरूप पाहू न प्रेक्षकांच्या काळजािें पाणी पाणी होतें आद्वण आपलीं

अंतःकरणें ते झसधूवरून ओवाळू न टाकतात. झसधूिें असें िे िीप्यमान स्वरूप पुन्हां ह्ा नाटकांत पुढें
पहावयाला सांपित नाहीं. ‘पुण्यप्रभावां’ तल्या वसुंधरे लािे खील ती या प्रवेशांत द्वफकी पािते.

त्यानंतर िाद्वरद्र्याशीं िंगित असले ल्या हीनिीन झसधूिें केद्ववलवाणें िशुन आपल्याला र्ितें.

‘अध्या िावावरून ल्मी उठू न गेली आद्वण हातीं कवड्या राद्वहल्या’ अशी द्वतिी स्स्थती िंाले ली असते.

र्रांतली उपासमारी टाळण्यासाठीं सिावतामध्यें जाण्यािी जेव्हां झसधूला पाळी येते, तेव्हां सुधाकराला

पिात्तापािा जबर िंटका येतो आद्वण ‘झसधू, आजपासून मी िारू सोिली-कायमिी सोिली!’ अशी

सुधाकर शपथ र्ेतो. त्यावेळीं झसधूच्या आनंिाला केवढें भऱतें आलें म्हणतां, “अहाहा असं िंालं तर
अमृतेश्वराला लक्ष वाती लावून - लक्ष वातीिशी काय - पण पंिप्राणांिी पंिारती पाजळू न ओवाळणी

करीन!” आद्वण त्या आनंिाच्या भरांत झसधू तशीि धांवत जाऊन आपल्या लािक्या बाळाच्या द्विमुकल्या
कानांति ती गोि गोष्ट सांगूं लागते. पत्नीच्या आनंिािें द्वन मातेच्या वात्सल्यािें इतकें हृियस्पशी दृश्य

कुठल्या मराठी नाटकांत तुम्हांला पहायला द्वमळे ल? अशा स्थळीं गिक्यांच्या प्रद्वतभेिा खरा साक्षात्कार
होतो. हें दृश्य पहात असतांना आधल्याि अंकांत झसधूबरोबर रिणारे प्रेक्षक पुन्हां द्वतच्याबरोबर आनंिानें
नािूं लागतात - िोलूं लागतात.

त्यानंतर नोकरीच्या शोधासाठीं गेलेल्या सुधाकराला जेव्हां त्यािे िारूबाज िोस्त ठोकरतात ते व्हां

िु िैवािे िशावतार पाहण्यािीं त्यािी ताकि संपुष्टांत येते.

“बेवकूफ बाप - नालायक नवरा - मातीमोलािा मनु ष्ट्य - िीििमिीिा िारूबाज - िे वा - िे वा,

कशाला या सुधाकराला जन्माला र्ातलं स? मी काय करूं? कुठं जाऊं? या जगांतून बाहे र कसा जाऊं?
कोणत्या रूपांत मृत्यूच्या गळ्यांत मगरद्वमठी मारूं? ”

अनु क्रम

अशा मनःस्स्थतीनं द्वजवावर उिार होऊन सुधाकर तळीरामाच्या र्रीं येतो आद्वण िारूला अखेरिी

प्राणांद्वतक द्वमठी मारतो.

“ये, मद्विरे , ये, तूं िे वता नाहींस, हें सांगावयाला जगांतल्या पंद्वितांिा तांिा कशाला हवा? तूं एक

राक्षसी आहे स! पण तूं प्रामाद्वणक राक्षसी आहे स! गळा कापीन म्हणून म्हटल्यावर तूं गळाि कापीत आले ली

आहे स. िल मद्विरे , आपल्या अर्ोर र्ातुक शक्तीनें सुधाकराच्या गळ्याला द्वमठी मार! मग ह्ा
कंठाझलगनानें सुधाकरािे प्राण कंठाशीं आले तरी बेहेत्तर!”

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

प्याल्यांत द्विसले ल्या द्ववश्विशुनािें जे द्ववलक्षण प्रद्वतभाशाली द्वन ओजस्वी वणुन सुधाकरानें केले लें आहे तें

एक ‘मद्विरोपद्वनषद’ि आहे असें म्हणावयाला हरकत नाहीं. गिक्यांच्या कल्पनाशक्तीिा हा सुवणुकळस
होय. वाङ्मयीन प्रद्वतभेिा असा िमत्कार जगामधल्या कोणत्याद्वह साद्वहत्यांत आढळणार नाहीं!
ज्वालामुखींतून बाहे र पिणा्या लाव्हा रसाच्या रसरशीत लोटाप्रमाणें हा जो शबिांिा अंगार सुधाकरािें

काळीज फािू न त्याच्या ओंठांतून बाहे र पितो, तो पाहू न शेक्सपीअरिेद्वह िोळे खद्वित द्विपले असते.

त्यापुढें झसधूच्या करुणरसािी गंगा िु थिी भरून वाहू ं लागते. स्वतःच्या बाळाला िू धिे खील द्वतला िे तां येत
नाहीं म्हणून द्वतच्या मातृत्वािी जी धिपि िालू असते , ती पाहू न प्रेक्षकांिा शोक अनावर होतो.

‘िंद्र िवथीिा । रामाच्या ग बागेमध्यें िाफा नवतीिा’ ही ओवी करुण स्वरांत गात झसधू िळीत

बसते , तोंि बाळ उठतें.

“अगबाई, बाळ उठला वाटतं! आज िवथीिी ही द्विमुकली िंद्रकोर लवकर कां बरं उगवली?

ितुथीिा उपास लागला वाटतं द्विमण्या िंद्राला? आतां गीताबाई िू ध र्ेऊन येतील बरें . माद्वगतल्यावेळीं
िू ध द्वमळायिे द्विवस, राजसा, आतां आपले नाहींत रे ! आपल्या ले खीं गोकुळींच्या गोठणी ओस पिल्या!”

“बाळा, मी रिते म्हणून तूं सुद्धां असा रिणारि का? मी रिू ं नको तर काय करूं? वाटलं , आज

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

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

उमटलं , त्याला तूं काय करणार! मागल्या जन्मीं ब्राह्मण ताटावरून उठवला असेल म्हणू न आतां अन्नासाठीं

िाही द्विशा पाहणं आलं . अतीत-अायागताला द्वरत्या हातीं िविलं असेल म्हणून र्रिी ल्मी पारखी
िंाली. द्वहरव्या कुरणांतून गाईगुजीला हाकललं असेल, तेव्हां आज बाळाला िू ध द्वमळत नसेल!”

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

हे संवाि वाितांना पटते. पण ह्ा करुण वत्सल प्रवेशािा शेवट कसा िंाला म्हणतां? बाळाला िू ध तर
द्वमळालें नाहींि. पण िारूनें बेहोष िंाले ल्या सुधाकरानें त्याच्या िोक्यांत काठी मारून त्यािा खून केला.

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

स्स्थतींत द्वतच्या पाद्वतव्रत्यािा िे िीप्यमान उन्मे ष प्रकट होतो. ‘मूल आपल्या अंगाखालीं द्विरिू न मरण

अनु क्रम

पावलं ’ असं ‘द्विव्य असत्य’ ती पोद्वलसांना सांगते. ‘द्विव्य असत्य’ हे शबि आमिे नाहींत. ‘एकि प्याला’ च्या
पद्वहल्या प्रयोगाच्या प्रसंगी मुंबईंतले एक रद्वसक द्वविान् हें दृश्य पहातांि आपल्या खुिीवरून तािकन् उठू न
ओरिले , ‘Oh, what a divine lie!’

झसधू खोटें बोलते आहे असें द्वतिा भाऊ पोद्वलसांना जीव तोिू न सांगत होता. त्याला ती म्हणते ,

“िािा, लहानपणीं माझ्या कुंकवाला तजेला यावा म्हणून तूं माझ्या करंड्यांत मृगािीं इवलालीं पांखरें
आणून ठे वीत होतास, आवठतं का? मग आतां ती माया कुठें गेली? ”

मरतांनाद्वह झसधूिी शेवटिी झिता सुधाकराच्या कल्याणािी होती.
“भरल्या हातीं हळिीकुंकवानं आपल्या मांिीवर मला मरण आलं . याहू न आणखी कोणतं भाग्य हवं

मला! आपण मनाला त्रास र्ेऊं नये. आधींि प्रकृद्वत अशी िंाले ली. उन्हाच्या वेळीं संतापानं िोकं तापलं तर
सुंठ उगाळू न द्यायला सुद्धां कोणी नाहीं. आतां आपल्या जीवाला जपणारं कुणी नाहीं. लोकं सारीं ज्यािीं

त्याला असतात. आपण आतां एकटे राद्वहलां - माझ्या रक्तािी शपथ आहे - ऐकायिं ना मािंं एवढं - एका
थेंबाला सुद्धां द्वशवायिं नाही –”

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

वाटो, वाईट वाटो – कसेंद्वह वाटो – पण तें प्रत्यक्ष आिरणांत आणणा्या महान् पद्वतव्रता यापूवी

भारतवषांत होऊन गेल्या आद्वण आजद्वह तशा असतील. भारतीय संस्कृतीिा जो अवर्ट आिशु झसधूच्या
रूपानें गिक्यांनीं या नाटकांत द्वितारून ठे वला आहे , यांत कांहीं शंका नाहीं. सबंध नाटकांत द्वतनें

आपल्या पतीच्या व्यसनािा – िारूिा – शबिानें सुद्धां उिेख केला नाहीं. झसधूिा आिे श द्विंिकारून
सुधाकर िारूिा फक्त ‘एकि प्याला’ आणखी र्ेतो, पण त्यांत रसकापरासारखें जलाल द्ववष र्ालू न तो
आपलें जीवन अखेर संपद्ववतो.

या नाटकांतल्या रसपद्वरपोषाला ज्या कांहीं पिांनीं द्ववलक्षण सहाय्य केलं आहे , तीं रिणारे द्ववठ्ठल

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

‘एकि प्याला’िीं गिक्यांनीं मांिले लीं उपपद्वत्त खरीं असोत झकवा िुकीिीं असोत. पण त्या

उपपत्तीच्या एका लहानशा पायावर गिक्यांनीं ‘एकि प्याला’ ह्ा भीषण नाटकािा जो उत्तुंग इमला

उभारला आहे , तो मानवी बुद्धीिा एक महान िमत्कार आहे ह्ांत काय शंका? एवढें एकि नाटक
गिक्यांनीं द्वलद्वहलें असतें तरी ते मराठी साद्वहत्यांत अमर िंाले असते.

परवां एक प्रद्वथतयश मराठी द्वविान म्हणाले कीं, ‘जागद्वतक वाङ्मयांत ज्यािा समावेश होईल असें

मराठी भाषेंत एकद्वह नाटक नाहीं!’

किाद्वित, त्यांच्या हातांत ‘एकि प्याला’ असावा म्हणून गिक्यांच्या अमर एकि प्याला’िा त्यांना

द्ववसर पिले ला असावा!
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१९१७ सालच्या अखेरीला गिक्यांनीं ‘भावबंधन’ नाटक द्वलहावयाला र्ेतले . त्यावेळेपासून त्यांिी

प्रकृद्वत द्वबर्िावयाला प्रारंभ िंाले ला होता. त्याच्या आधीं कोल्हटकरांिें ‘सहिाद्वरणी’ हें नाटक ‘गंधवां’च्या
रंगभूमीवर आलें होतें. तें साफ पिलें . तेव्हां असलें द्वभकार नाटक द्वलद्वहल्याबद्दल गिक्यांनीं आपल्या

गुरूिी खूपि टर उिवली. गिकरी तात्यांना म्हणाले , “तात्या, ‘प्रेमसंन्यास’ नाटक जेव्हां मी तुमच्या
पायांवर अपुण केलें , तेव्हां त्या नाटकांतले मािंे िोषद्वह मी तुमच्या पायांवर अपुण केले , असें असतां ते सारे

िोष तुमच्या पायापासून िोक्यापयंत वर कसे िढत गेले कांहीं कळत नाही!” एवढें ि नव्हे तर ‘द्ववनोिी
नाटक कसें द्वलहावयािें असतें तें मी तुम्हांला िाखवतों’ असा पैजेिा द्वविा त्यांनीं गुरूसमोर उिलला.

‘भावबंधन’च्या जन्मािी हकीगत द्ववठ्ठल सीताराम गुजुर सांगत ती अशी : ‘सहिाद्वरणी’ वािून

गिकरी त्यांना म्हणाले , “्े , ्े , तात्यांनीं या रंगरावला आद्वण स्व्हलनला अगिीं भलतेंि वळण द्विलें .

त्यामुळें नाटक रंगिार होणार नाहीं अशी मला भीद्वत वाटते. ह्ा िोन्ही पात्रांना द्वनराळ्याि त्हे नें रंगवायला
पाद्वहजे होतें तात्यांनीं!” त्याि क्षणीं गिक्यांना स्फूतीिा िंटका आला. अंग थरारल्यासारखें करून

गिकरी गुजुरांना म्हणाले , “थांबा, माझ्या मनांत या क्षणीं एका नव्या प्लॉटिा ‘जमु’ (अंकुर) पिला आहे .

मीि त्यावर एक नाटक द्वलद्वहतों. एका पक्क्या स्व्हलनच्या ताविींत एक भाबिा म्हातारा सांपिले ला आहे ,
या कल्पनेवर एक सुंिर आद्वण िटकिार ‘कॉमे िी’ द्वलद्वहतां येईल असें मला वाटतें.”

१९१८ च्या एद्वप्रल अखेरपयंत ‘भावबंधना’िे तीन अंक पूणु करून त्यांनीं िौथा अंक द्वलहावयास

प्रारंभ केला होता. तें कोल्हटकरांना समजतांि गिक्यांनीं पूवी ‘सहिाद्वरणी’ नाटकाबाबत आपली टर
उिद्ववली होती ही गोष्ट अद्वजबात द्ववसरून त्यांनीं गिक्यांना खामगांवहू न अद्वभनंिनािें पत्र द्वलद्वहलें :
“आपण भावबंधन द्वलद्वहल्यािें व तें अत्यंत सुंिर िंाल्यािें वतुमान रा. गुजुरांकिू न कळलें . फार आनंि

िंाला. अशीं आणखी द्वकतीतरी नाटकें आपल्या ले खणींतून बाहे र पिण्यािी अपेक्षा आपल्या स्नेह्ांस व
मराठी भाषेच्या अद्वभमान्यांस आहे . स्वतःकद्वरतां नाही तर द्वनिान त्यांजकद्वरतां तरी आपल्या प्रकृतीस जपणें
आपलें कतुव्य आहे . तें आपण पार पािावें अशी मािंी अंतःकरणपूवुक इच््ा आहे .”

तात्यांच्या ‘सहिाद्वरणी’वर मात करण्याच्या द्वजद्दीनें जरी गिक्यांनीं ‘भावबंधन’ नाटक द्वलद्वहलें

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

“कृपाद्वि ज्यांिी कारण केवळ

मम पामर विनातें ।

वंिुद्वन त्या ‘श्रीपाि’ पिाप्रद्वत

या या यश कायातें ।

नवनाटक रिना । सािर कद्वरतां ।
रद्वसक जना ।”

‘एकि प्याला’च्या नांवािा द्वन द्वसद्धांतािा उगम जसा ‘ऑथेिो’त आढळतो त्याप्रमाणे ‘भावबंधन’

मधल्या फटकळ लद्वतकेिी कल्पना त्यांना शेक्सपीअरच्या बोलभांि ‘त्राद्वटके’वरून सुिले ली असावी असें

वाटतें. िोर्ींच्या तोंिािा िंपाटा सारखाि आहे . ह्ा आमच्या कल्पनेला िु सराद्वह िु जोरा असा द्वमळतो कीं,
‘त्राद्वटका’ नाटकांतल्या धनाजीरावांच्या र्रांत त्याच्या मुलीिी प्रेमयािना करण्यास रंभाजी हा
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‘द्ववद्याधरशास्त्री पुराद्वणका’िें सोंग र्ेऊन द्वशरतो, तर राणोजी हा ‘बूमय्या रायलू ’ या मद्रासी गवयािें सोंग
र्ेऊन तेथें राहतो. ही द्ववनोिी र्टना गिक्यांनीं आपल्या ‘भावबंधन’मध्यें सही सही उिलले ली आहे .

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

आमिी कान द्वपळले . आमाला द्वशव्या द्विले . कूप मारले . अय्याय्यो, सारा अंगात िु ःक भरले .” आतां
गिक्यांच्या प्रभाकरािें हें कानिी बोलणें वािा. “हे पत्र एक लोक िे तो. मोरे श्वर गृहस्थ आगगािीिें

िबींत भेटलो. सवु बोलतो हे हकीगत. आम्ही कळलो. तर पत्र र्ेतला.” ह्ा साम्यावर अद्वधक भाष्ट्य
करण्यािी काय आवश्यकता आहे ?

१९१८ च्या अखेरीस गिक्यांिी प्रकृद्वत फारि द्ववकोपाला गेली. तेव्हां तें वषु संपतां संपतां

गिक्यांिे थोरले बंधू त्यांना र्ेऊन नागपूरजवळ असले ल्या सावनेर या गांवीं गेले. अखेर २३ जानेवारी
१९१९ िी काळरात्र उगवली. मृत्यु आपले पाश र्ेऊन त्यांच्या उशाशीं उभा होताि. रात्रौ िहा वाजता

‘भावबंधन’ नाटकािा शेवटिा प्रवेश द्वलहवून र्ेतल्यावर, थोड्याि वेळानें त्यांिें प्राणोत्क्रमण िंालें . सारांश,
हें सवु नाटक गिक्यांनीं आपल्या शेवटच्या आजारांति द्वलद्वहलें आद्वण मरण्याआधीं कसेंबसें पुरें केलें .

या अभूतपूवु र्टनेबद्दल तात्यासाहे ब कोल्हटकर ‘भावबंधन’च्या प्रस्तावनेंत द्वलद्वहतात,

“गिक्यांच्या या अखेरच्या नाटकांतील तो अखेरिा प्रवेश त्यांच्या आयुष्ट्यांतील अखेरच्या द्विवशीं व
अखेरच्या प्रहरांत द्वलद्वहला गेला, या एका गोष्टीमुळें त्या प्रवेशास व त्याबरोबर संपूणु नाटकास – त्याि नव्हे

तर एकंिर मराठी झकबहु ना जगाच्या वाङ्मयांत अपूवु महत्त्व आलें आहे . नाटकािा व कत्यािा शेवट
बरोबरि िंाला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. एका र्टकेस नाटकािें जनन व िु स्या र्टकेस कत्यािें

मरण र्िू न आलें . नाटकािा प्रवेश रंगभूमीच्या जगांत होतो न होतो, तोंि जगाच्या रंगभूमीवरून 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 लढतां
धारातीथी पतन पावण्यािें भाग्य अनेक वीरांच्या ललाटीं असतें. परंतु द्वलद्वहतां द्वलद्वहतां मृत्युमुखीं पिण्यािें

व द्ववद्वधले खाबरोबरि स्वतःिा ले ख संपद्ववण्यािें सदभाग्य फारि थोड्या ग्रंथकारांच्या वांट्यास येत
असेल!”

‘भावबंधन’ नाटक हें ‘सहिाद्वरणी’ पेक्षां श्रेष्ठ ठरलें . प्रयोगाच्या दृष्टीनें त्यानें त्या काळीं पराकाष्ठेिें

यश द्वमळद्ववलें - अजूनद्वह त्यािी लोकद्वप्रयता पुष्ट्कळि द्वटकून आहे , पण ‘एकि प्याला’ नाटकांत
गिक्यांच्या नाट्यप्रद्वतभेिा जो गगनिुब
ं ी द्ववलास पहावयाला सांपितो त्यािा कोठें द्वह या नाटकांत प्रत्यय

येत नाहीं. ‘पुण्यप्रभाव’ झकवा ‘एकि प्याला’ ह्ा नाटकांच्या पाठीवर जन्माला आले लें हें अपत्य िेह्यामोह्यानें वा अंगाझपिानें त्या नाटकांिें भावंि म्हणून तर मुळींि शोभत नाहीं. शोभलें ि तर तें ‘प्रेमसंन्यास’िें

भावंि शोभेल. कथानकािा द्वन रिनेिा सैलपणा द्वन द्ववस्कळीतपणा िोन्ही नाटकांत सारखाि आढळू न
येतो.

‘भावबंधन’ ह्ा नांवािा द्वन नाटकािा कांहीं एक संबध
ं नाहीं. हें नांव कोणत्याद्वह प्रेमद्ववषयक

नाटकाला िे तां येण्यासारखें आहे . ह्ा नाटकांत तशी कोणत्याद्वह सामाद्वजक स्वरूपािी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष

समस्या नाहीं. केवळ द्ववनोिी नाटक म्हणावें तर तसेंद्वह ह्ाला म्हणतां येणार नाहीं; कारण त्यांत गंभीर

अनु क्रम

आद्वण करुणरसात्मक भागद्वह पुष्ट्कळि आहे . ‘एकि प्याला’ नाटक वजा केलें तर गिक्यांिीं बाकीिीं

त्रोटक नाटकें द्ववलक्षण लांबलिक आहे त. भावबंधन नाटक जेव्हां ्ापून प्रद्वसद्ध िंालें तेव्हां त्यािीं १७९

पानें होतीं. तरी पांिव्या अंकांत त्यांनीं अवर्े िोनि प्रवेश द्वलद्वहले . ह्ाला काय नाटक म्हणायिें ?

आजकाल पाऊणशें ते शंभर पानांच्या आंत नाटकािा कारभार संपतो. पण गिक्यांिें असें होतें कीं, एकिां
ते द्वलहावयाला बसले , म्हणजे जेवढें सुिेल तेवढें ते द्वलहीत असत. प्रयोगाच्या सोयीच्या दृष्टीनें ते आपल्या
ले खनािा कधींद्वह द्वविार करीत नसत. त्यामुळें त्यांिें नाटक द्वनम्म्याहू न अद्वधक कापल्याखेरीज तें मुळीं
रंगभूमीवर करणेंि अशक्य होतें. ज्यांिा सारा जन्म नाटक कंपनीमध्यें गेला त्यांनीं प्रयोगाच्या दृष्टीनें
आपलीं नाटकें द्वलहू ं नयेत, यािें सवांत आियु वाटतें.

खरें पाद्वहलें तर ‘भावबंधना’ 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. धुंिीराज हा एक
भोळाभाबिा शबिवेल्हाळ म्हातारा आहे . त्यािी मुलगी मालती आद्वण त्यानें बाळगले ला तरुण प्रभाकर.

धनेश्वर हा िु सरा म्हातारा-धंिा सावकारीिा आद्वण वृत्तीनें बिमाष. त्यािी मुलगी लद्वतका आद्वण त्यानेंद्वह
बाळगले ला एक तरुण मनोहर. मालतीिें प्रेम मनोहरवर असतें आद्वण लद्वतकेिें प्रेम प्रभाकरवर बसले लें

असतें. इतकें हें साधें द्वन सरळ कथानक. ह्ांतून नाटक कसें द्वनमाण व्हावयािें! मालतीिें लग्न मनोहरशीं

व्हावयाला कोणािीद्वह आिकाठी नव्हती. तथाद्वप धनेश्वर आपली मुलगी लद्वतका प्रभाकराला िे ऊं इच््ीत

नव्हता. कारण, आपल्या भागीिाराला फसद्ववण्यासाठीं त्यांनीं खोटे िस्तऐवज केले होते. त्यामधून स्वतःिा
गळा सोिद्ववण्यासाठीं तो आपल्या लद्वतकेला त्या भागीिाराच्या मोरे श्वर नांवाच्या एका वेड्या मुलाला िे ऊं

इच््ीत होता. पण तेवढ्याद्वह एका द्ववरोधाच्या पायावर हें नाटक उभारतां आलें नसतें. म्हणून र्नश्यामाच्या
करवीं ह्ा नाटकािें सवु कथानक गिक्यांना रिावें लागलें .

र्नश्याम हा धनेश्वरािा मुनीम असतो मालकाइतकाि तो पाजी असतो. र्नश्याम हा वृि
ं ावनािा

थोरला आद्वण कमलाकरािा धाकटा भाऊ शोभतो. गिक्यांिे सवुि खलनायक अत्यंत ढोबळ आद्वण

बटबटीत आहे त. ‘भावबंधन’ मध्यें र्नश्याम आद्वण धनेश्वर हीं िोनि िु ष्ट पात्रें. आपण िु ष्ट आद्वण पातकी
असल्यािी कबुली ते स्वतःच्या तोंिानेंि प्रेक्षकांना िे तात. ‘आपण ह्ा नाटकांतले स्व्हलन आहोंत हें

पद्वहल्याि अंकांत र्नश्याम सांगून टाकतो. तर त्याच्या अगोिरि आपल्या पातकीपणािा कबुलीजबाब
धनेश्वरद्वह िे ऊन टाकतो. स्वतःच्या िु ष्टपणािी इतक्या उर्िपणें कबुली िे णारीं पात्रें गिक्यांखेरीज
िु स्या कोणाद्वह नाटककारानें द्वनमाण केलीं असतील असें नाहीं मला वाटत. आतां नाटकाकिे वळूं .

पद्वहल्या अंकांतल्या पद्वहल्या पद्वहल्या प्रवेशांत र्नश्याम धुंिीराजला रस्त्यावर भेटतो. आद्वण

त्याच्या मुलीला-मालतीला मागणी र्ालतो. एवढ्या एका लहानशा गोष्टीसाठीं गिक्यांनीं बारा पानें खिी

टाकलीं आहे त. कारण काय, तर धुंिीराज हा एक बिबड्या म्हातारा आहे . त्याच्या द्वजभेिी टकळी एकिा

सुरू िंालीं कीं ती थांबतां थांबत नाहीं. एका द्ववषयावरून िु सरा द्ववषय, िु स्यावरून द्वतसरा, द्वतस्यावरून
िौथा असा त्याच्या द्ववषयांतरािा एकिां िंपाटा सुरू िंाला कीं, तो शेवटीं इतक्या द्ववकोपाला जातो कीं,
त्यांत श्रोता कोठल्या कोठें वाहवत जातो. व्यवसायानें हा धुंिीराज द्ववमा एजंट आहे , असें िाखद्ववलें आहे .
वस्तुतः त्या धंद्याला धुंिीराजसारखीं माणसें सवुस्वी नालायक. का या म्हाता्याच्या किाट्यांतून
सुटण्यासाठीं लोक आपले द्ववमे उतरतील, अशी गिक्यांिी कल्पना होती? धुंिीराजसारखें तेंि तें द्वफरून
द्वफरून आळवून आळवून बोलणारे प्रेमळ आद्वण भाबिे म्हातारे पूवीच्या काळीं आढळत. त्यांच्यापैकीं एक
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द्वनविक नमुना गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत मोठ्या द्वजव्हाळ्यानें मांिले ला आहे ह्ाबद्दल त्यांच्या

कल्पनािातुयािें जेवढें कौतुक करावें ते वढें थोिें ि आहे . ‘भावबंधन’मधला हा पद्वहला प्रवेश गिक्यांिा

एक उत्कृष्ट प्रवेश आहे असें समजलें जातें. पण हा जर त्यांनीं थोिक्यांत द्वलद्वहला असता तर त्यांच्या
पद्वरणामकारकतेला तुलना नसती. पण धुंिीराजाच्या बिबिीिा गिक्यांनीं ह्ा प्रवेशांत इतका अद्वतरे क

केला आहे कीं, प्रेक्षकांना अगिीं वेि लागायिी पाळी येते. आद्वण सगळ्यांत गंमत ही कीं, नाटकांतल्या सवु
पात्रांिी ओळख त्यांनीं ह्ा म्हाता्याच्या बिबिींतून करून द्विले ली आहे . असल्या जुनाट नाट्यतंत्रािा
अवलं ब गिक्यांनीं करावा ह्ािें आियु वाटतें.

िु स्या प्रवेशांत धुंद्विराज र्नश्यामाला र्ेऊन आपल्या र्रीं येतो. ते थें नाटकांतलीं महत्त्वािीं पात्रें

बुद्वद्धबळें खेळत बसलीं आहे त. पण बुद्वद्धबळें रहातात बाजूला. द्वन लद्वतका अन् प्रभाकर एवढी बिबि
करतात कीं, जणू कांहीं त्यांच्या अंगी धुंद्विराजािा संिार िंाले ला आहे . लद्वतकेच्या सौंियािी तपशीलवार
स्तुद्वत करतांना प्रभाकर इतकी वायफळ बिबि करतो कीं कांहीं द्वविारूं नका. भाषणांत नाट्य असेल तर
तें द्वकतीद्वह लांब असलें तरी प्रेक्षक सहन करतील. पण नु सत्या वणुनांनीं खच्चून भरले लीं लांबलिक भाषणें
कोण ऐकून र्ेणार? नाट्यािें हें महत्त्वािें तंत्र गिक्यांना कधींि उमगलें नाहीं.

नंतर सवांसमोरि र्नश्याम मालतीला मागणी र्ालतो. आपल्या वद्विलांच्या एका यःकद्वित्

मुद्वनमानें आपल्या मैद्वत्रणीला मागणी र्ालावीं हें पाहू न लद्वतका द्वििते आद्वण संतापून त्याच्यावर वाटे ल तसें
तोंि टाकते.

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

आहे ? आज मालतीला मागणी र्ातलीत. उद्यां माझ्याशीं लग्न करायला तयार व्हाल. वेि नाहीं ना लागलें

तुम्हांला? जा, मालतीच्या लग्नाच्या वेळीं तुम्हांला हजर रहावें लागेल, तें नवरिे व म्हणून नव्हे , तर
लग्नाच्या सामानािी यािी करण्यासाठीं!’ केवळ ह्ा एका वाक्यांतून नु सत्या लद्वतकेवरि नव्हे तर

मालतीवर, धुंद्विराजावर आद्वण धनेश्वरावर सूि र्ेण्यािा भयानक भस्मासुर र्नश्यामाच्या अंतःकरणांत
परत द्वनमाण होतो. आद्वण आपल्या कारस्थानांत तो कोणाकोणाला कसें अिकवणार हें प्रेक्षकांनाद्वह सांगून
टाकतो.

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

मालतीद्वह िु ःखांत पिायला पाद्वहजे. पद्वहल्या प्रतीच्या मानी लद्वतकेला जसा पद्वहल्या प्रतीिा मी, तसा
मालतीसाठीं िु य्यम बिमाष कोण शोधून काढू ं ? अथात्, लद्वतकेिा पाजी आद्वण रंगेल बाप धनेश्वर.
अनोळखी महे श्वरािी ओळख लािू न धुंद्विराजाला िोरीसारख्या गुन्ह्ांत गुंतवतों म्हणजे िंालें !

लद्वतकेसाठीं मालती, आद्वण मालतीसाठीं धुंद्विराज अशी ही िावण मला बांधावीि लागणार!” र्नश्यामाच्या
या कारस्थानावर सगळें नाटक आधारले लें आहे .

मध्यंतरीं धनेश्वराच्या र्रांत एक र्टना र्िते. बापाच्या सांगण्याप्रमाणें लद्वतका मोरे श्वराशीं लग्न

करावयाला साफ नकार िे ते. त्यामुळें द्वशक्षणाला आद्वण मराठी भाषेला धनेश्वर आपल्या र्रांत बंिी करतो.
धनेश्वरानें आपल्या र्रांत मराठीला बंिी करावी हा शु द्ध पोरकटपणा आहे . पण तसें नसतें केलें तर मग पुढें

त्या र्रांत कानिी गवयािें द्वन मद्रासी पंद्वितािें सोंग र्ेऊन महे श्वर द्वन प्रभाकर ह्ांना वावरायला कशी संद्वध
द्वमळाली असती!
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आतां र्नश्यामानें आपल्या कारस्थानाला कशी सुरुवात केलीं तें पहा. लग्नासाठीं वेिा िंाले ला

त्यािा एक महे श्वर नांवािा मूखु द्वमत्र असतो. लद्वतकेशीं तुिंें लग्न लावून िे तों अशी आशा त्याला िाखवून

आंधळ्या कानिी गवयािें सोंग र्ेऊन धनेश्वराच्या र्रांत रहावयास र्नश्याम त्याला प्रवृत्त करतो.
धनेश्वरानें जे खोटे िस्तऐवज तयार केले ले असतात ते त्याच्या कपाटांतून िोरण्यासाठीं महे श्वरािी त्या
र्रांत र्नश्यामानें योजना केले ली असते. महे श्वरासारख्या एका पागल आद्वण फाजील इसमाकिे

धनेश्वराच्या र्रांतले कागि िोरण्यािें काम र्नश्यामानें सोंपवावें यावरून ह्ा खलपुरुषाच्या अकले िा
मगिू र केवढा असावा यािी कल्पना येते.

त्यानंतर र्नश्यामिें पुढिें काम म्हणजें धुंद्विराजाला िोरीच्या गुन्ह्ांत अिकवण्यािें. एका रे ल्वे

स्टे शनावरल्या वेझटग रूममध्यें धुंद्विराज बसला असतांना (कुठें जावयाला कोणास ठाऊक? ) आपण
‘मोरे श्वर’ आहोंत, अशी बतावणी करून महे श्वर खोट्या िाद्वगन्यांिें गाठोिें धुंद्विराजला सांभाळावयाला
सांगतो. नंतर फौजिारािें सोंग र्ेऊन आद्वण ख्या मोरे श्वराला र्ेऊन र्नश्याम तेथें येतो. आद्वण एका
उतारूिे िाद्वगने िोरल्याबद्दल धुंद्विराजला अटक करतो. धुंद्विराजवर आभाळि कोसळतें. तो र्नश्यामिे

पाय धरतो. िोरी केल्यािा कबुलीजबाब आपखुषीनें द्वलहू न िे शील तर संशयािा फायिा तुला िे तों असें

र्नश्याम त्याला िरिावतो. त्याप्रमाणें धुंद्विराज कबुलीजबाब द्वलहू न िे तो. मोरे श्वर त्यावर साक्ष र्ालतो.
र्नश्याम तो कागि द्वखशांत र्ालू न िालता होतो. येथें पद्वहला अंक संपतो.

धुंद्विराजला िोरीच्या गुन्ह्ांत अिकवण्यासाठीं गिक्यांनीं हें जें कपटनाटक योजलें आहे , तें

इतकें पोरकट आद्वण हास्यास्पि आहे कीं कांहीं द्वविारूं नका. धुंद्विराजसारखीं जुनीं माणसें द्वकतीद्वह
भोळींभाबिीं, द्ववसराळू , बिबिीं आद्वण पापभीरू असलीं तरी तीं व्यवहारांत पक्कीं असत. असल्या बनावानें

तीं कधींद्वह लटपटायिीं नाहींत. िु स्या धुंद्विराजनें सरळ र्नश्यामाला उलट खिसावलें असतें, “वा,
फौजिार, बरे ि गमती आहांत की तुम्ही! ज्यानं जन्मांत कोणाच्या तनसिीला हात लावला नाहीं त्या

माझ्यावर असल्या िोरीिा आरोप र्ालतां! वेि तर नाहीं लागलं तुम्हांला िला पोलीस िौकीवर! मािंा

शंभू मािंा पाठीराखा आहे ! कसा हा िोरीिा आरोप तुम्ही माझ्यावर द्वसद्ध करतां तें पहातों!”असा
जमिग्नीिा अवतार धुंद्विराजानें िाखवला असता तर र्नश्यामला पळतां भुई थोिी िंाली असती. आपण

अधूनमधून जमिग्नीिा अवतार िाखवतों असें धुंद्विराजानें पद्वहल्याि अंकांत सांद्वगतलें आहे . तसा अवतार
त्यानें सबंध नाटकांत कुठें िाखवले ला नाहीं; तों िाखद्ववण्यािी त्याला हीि संद्वध होती. पण तें रागािें

अवसान जर त्यानें ह्ावेळीं िाखद्ववलें असतें तर मग िोरीिा कबुलीजबाब नाटककारांना धुंद्विराजकिू न जो
द्वलहवून घ्यावयािा होता तो कसा र्ेतां आला असता?

िु स्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवेशांत मालतीशीं लग्न करण्यािी मान्यता र्नश्याम धनेश्वराकिू न र्ेतो

आद्वण पुढच्या प्रवेशांत तो गुन्ह्ािा कबुलीजबाब र्ेऊन सरळ धुंद्विराजाकिे जातो आद्वण मालती धनेश्वराला

द्विली नाहीं तर तुिंीं शंभर वषे भरलीं असा र्नश्याम त्याला सरळ िम िे तो. जमिग्नीिा अवतार
िाखवण्यािी धुंद्विराजाला ती िु सरी संद्वध द्वमळते. पण धुंद्विराज एकाद्या बुदिू झकवा बेवकूफ माणसाप्रमाणें
र्नश्यामाच्या पायावर लोळण र्ेतो आद्वण त्यािें म्हणणें मान्य करतो.

धनेश्वरािे खोटे िस्तऐवज िोरण्यासाठीं द्वन लद्वतकेशीं लग्न लावण्याच्या आशेनें आंधळ्या कानिी

गवयािें सोंग र्ेऊन महे श्वर त्या र्रांत राद्वहले ला असतो खरा, पण ते थें तो इंिू द्वन झबिू ह्ा िोन काळ्या
अन् कुरूप काट्यांच्या तिाख्यांत सांपितो, त्यामुळें त्यािी भलतीि द्वतरपीट उिते. तथाद्वप एक द्विवस
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महे श्वर धनेश्वराच्या कपाटांतले ते िस्तऐवज िोरतो. कसे ते गिक्यांनाि माहीत! धनेश्वरांसारखा अट्टल

आद्वण बिमाष सावकार काय आपले खोटे िस्तऐवज - कीं ज्यावर त्यािें जीवनमरण अवलं बून आहे इतक्या मोकळ्यावर ठे वतो कीं, र्रांत द्वशरले ल्या महे श्वरासारख्या एका उिाणटप्पू उप्याला ते सहज
कपाटांतून काढतां येतील? कथानकांतला हा िु वा अत्यंत द्वखळद्वखळा आहे .

महे श्वर ते िोरले ले कागि नंतर र्नश्यामच्या स्वाधीन करतो. बरें , र्नश्यामनें तरी ते कागि कुठें

पुरावेंत? तर स्मशानांत. कां, स्मशानांत कां? तर ज्या महे श्वरानें धनेश्वराकिू न ते कागि िोरले त्याला
स्मशानांत जावयािी भयंकर भीद्वत वाटते . जणुं कांहीं र्नश्यामानें ते कागि आपल्या र्रांत पुरून ठे वले

असते तर ते महे श्वर िोरूनि नेणार होता! आद्वण महे श्वराला त्या कागिांिा उपयोग काय? तो कशाला ते
कागि िोरणार? त्या कागिांना खरें भय होतें धनेश्वरािें! एका जस्ताच्या िबयांत र्नश्यामानें ते कागि

र्ातले ; त्याबरोबर धुंद्विराजािा कबुलीजबाबद्वह र्ातला आद्वण स्मशानांत एक खड्डा खांिून र्नश्यामानें तो
िबा त्यांत पुरला द्वन खुणेसाठीं वर द्वहरवा िगि ठे वला. धनेश्वरािे कागिपत्र महे श्वराच्या भीतीनें

र्नश्यामानें स्मशानांत नेऊन पुरावेत हा कथानकाच्या ओढाताणीिा अद्वतरे क होय. पण एवढ्यानेंि काय
िंालें आहे ! थोिे थांबा.

लद्वतका मालतीसाठीं आपल्या वद्विलांिी मनधरणी करते. त्यांिे पाय धरून ती ओक्साबोक्शी रिते

तेव्हां धनेश्वर द्ववरर्ळतो. आद्वण आपल्या मुलीच्या गळ्यािी शपथ र्ेऊन सांगतो कीं, ‘मालतीशीं काय, पण
कुणाशींि मी लग्न करणार नाहीं!’ या द्वठकाणीं नाटक पुन्हा पलटी खातें कीं काय अशी कल्पना प्रे क्षकांच्या
अंतःकरणाला िाटू न जाते.

धनेश्वराच्या कपाटांतले कागि महे श्वरनें िु स्या अंकांतल्या पांिव्या प्रवेशांत िोरले ले असतात.

पण त्या गोष्टीिा पत्ता धनेश्वराला द्वतस्या अंकाच्या सातव्या प्रवेशांत लागतो. एवढ्या महत्त्वाच्या
कागिांबद्दल धनेश्वरसारखा द्वनढावले ला सावकार इतका द्वनष्ट्काळजी राहील ही गोष्ट पटत नाहीं. आपले

कागि िोरीला गेले असें ज्या क्षणी धनेश्वराच्या ध्यानांत येतें त्याि क्षणीं ते कागि हातांत र्ेऊन र्नश्याम

त्याच्या मागें उभा रहातो आद्वण ‘हे कागि मी आपल्या र्रांतून िोरले ’ असें द्वनलु ज्जपणें त्याला सांगतो. ते

कागि होते तरी काय? तर खोट्या हु ं ड्या आद्वण खोटे िस्तऐवज. खोट्या हु ं ड्या म्हणजे काय? धनेश्वरानें

िु स्यांना द्वलहू न द्विले ल्या का धनेश्वरानें िु स्याकिू न द्वलहू न र्ेतले ल्या? कांहींद्वह असलें तरी त्या हु ं ड्या
ठराद्ववक मितीच्या असतात. त्या योग्य वेळीं वटवावयालाि हव्यात. मग त्या धनेश्वराच्या िप्तरीं पिू न
कशा राद्वहल्या? अन् खोट्या हु ं ड्या ह्ा शबिाला मुळीं अथुि नाहीं. तसेंि खोटे िस्तऐवज. त्यांिें स्वरूप

काय होतें? हें फक्त गिकरीि जाणोत. गिक्यांना कायिा जसा कळत नव्हता तसा सावकारी व्यवहारद्वह
फारसा माहीत नसावा. त्यांना फक्त प्रेक्षकांना एवढें ि भासवावयािें होतें कीं धनेश्वराला फौजिारी गुन्ह्ांत
अिकवणारे ते कांहीं तरी भयंकर कागि होते. ते कागि धनेश्वराच्या ्ातािावर द्वपस्तुलासारखे धरून

र्नश्याम त्याला िरिावतो, “बोला, मालतीशीं लग्न केव्हां लावतां आद्वण तुमिी लद्वतका मला केव्हां िे तां?
” तेव्हां धनेश्वराला र्नश्यामिे पाय धरण्यावांिून गत्यंतर उरत नाहीं. मालतीशीं लग्न न करण्यािा द्वनिय

त्याला पुन्हां बिलावा लागतो. आद्वण ‘र्नश्यामशीं तुला तीन द्विवसांच्या आंत लग्न लावावें लागेल!’ असें
तो लद्वतकेला सांगतो.

र्नश्याम हा कागिासाठीं वारंवार स्मशानांत फे्या मारीत असतो. तेव्हां त्याजवर पाळत

ठे वावयाला प्रभाकर मनोहराला सांगतो. मनोहराच्या प्रेमािें ‘स्मशान’ िंाले लें असतें. तेव्हां स्मशानांत
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जाऊन बसावयाला त्याला कांहीं फारसें अवर्ि वाटत नाहीं. स्मशानांत गेल्यावर इतर िगिांपेक्षा वेगळा

म्हणून त्या द्वहरव्या िगिाकिे मनोहरािें लक्ष जातें. आद्वण िगिाच्या वैद्वशष्ट्ट्याकिे त्यािें लक्ष कां आकर्मषत

होतें ह्ाला सबळ कारण िाखद्ववण्यासाठीं गिक्यांनीं मनोहराला पद्वहल्यापासून ‘भूस्तर शास्त्रज्ञ’
(Geologist) िाखद्ववले लें आहे . विािी साल झपपळाला म्हणतात ती अशी. द्वहरवा िगि उकरून
काढतांना मनोहराला तो र्नश्यामानें पुरून ठे वले ला जस्ती िबा सांपितो. आद्वण त्यांत त्याला मुद्द्यािे
सगळे िस्तऐवज सांपितात. अशा रीतीनें केवळ योगायोगानेंि र्नश्यामाच्या कारस्थानािा ऐन प्राणि
मनोहराच्या हातीं येतो. नाट्यरिनेच्या शैद्वथल्यािा ह्ाच्यापेक्षां जास्त काय पुरावा द्यावा?

आपल्यामुळें मालती आद्वण लद्वतका प्राणांद्वतक संकटांत सांपिताहे त ह्ा जाणीवेनें धनेश्वराला

पिात्ताप होतो. तो िौर्थया अंकाच्या सुरुवातीलाि आत्महत्या करावयािें ठरवतो. त्यानंतर नाटकांतल्या

कथानकामधला संिेह ढासळूं लागतो आद्वण प्रेक्षकांच्या द्वजज्ञासेिे ताण सैल होऊं लागतात. आंधळ्या
गवयाच्या सोंगाला महे श्वर कंटाळतो. आद्वण लद्वतका त्याच्या त्या रहस्यािा बुिबुिाि फोिते. तेव्हां
महे श्वराला कळू न िुकतें कीं आपलें द्वन लद्वतकेिें लग्न र्नश्याम जमवीत नसून तो स्वतःि द्वतच्याशीं लग्न

करणार आहे म्हणून. त्याबरोबर महे श्वर एकिम पलटी खातो द्वन र्नश्यामाद्ववरुद्ध सवु माद्वहती तो सरळ
लद्वतकेला पुरद्ववतो. त्यानंतर महे श्वरािा द्ववनोिी अवतार आपोआपि समाप्त होतो. आद्वण र्नश्यामाला
गुन्ह्ाच्या जाळ्यांत कसें अिकवावयािें ह्ा कारस्थानांत महे श्वर िाखल होतो. र्नश्यामानें

धुंद्विराजाकिू नद्वह एक बनावट कागि द्वलहू न र्ेतला असल्यािें महे श्वर सांगतो. धनेश्वर आत्महत्या

करणार असल्यािी बातमी मालती सांगते. तेव्हां धनेश्वरािी आत्महत्या थांबद्ववण्यासाठीं र्नश्यामालाि
आपण खोट्या पोद्वलसांच्या सोंगांत आणण्यािें महे श्वर कबूल करतो. खोट्या पोद्वलसाच्या सोंगांत र्नश्याम

आला कीं त्याला ख्या पोद्वलसाच्या ताबयांत द्यायिें असें तें कारस्थान असतें. आद्वण आत्महत्येच्या प्रयत्नात
धनेश्वर सांपिू ं नये म्हणून त्याच्या कपाटांतली द्ववषािी कुपी काढू न ते थें सरबतािी कुपी ठे वण्यािी योजना

होते. एवढ्यांत र्नश्यामनें िोरले लीं द्वन स्मशानात पुरले लीं सगळीं कागिपत्रें र्ेऊन मनोहर येतो. मग
काय र्नश्यामिी नांगीि त्याच्या हातीं सांपिते. अशा रीतीनें िौर्थया अंकामध्यें एकंिरि कारस्थानािा जो

उलगिा होतो, तो इतका द्वनजीवपणें होतो कीं, त्यामुळें तो अंक अद्वतशयि द्वढला पितो. तीन अंकांत
नाटक इतकें िढवीत िढवीत नेल्यानंतर आद्वण प्रेक्षकांच्या द्वजज्ञासेला एवढे ताण द्विल्यानंतर िौर्थया अंकांत
नाटक एकिम कोसळल्यासारखें वाटतें. पांिवा अंक द्वलहावयाला गिक्यांना मानद्वसक आद्वण शारीद्वरक
स्वास्र्थयि मुळीं द्वमळालें नाहीं. त्यांत फक्त िोनि प्रवेश आहे त. आद्वण िु सरा प्रवेश तर त्यांनीं मरणाच्या

फक्त िहा द्वमद्वनटें आधीं द्वलद्वहला. र्नश्यामला ख्या फौजिारानें ठरल्याप्रमाणें पकिलें . धुंद्विराजकिू न
त्यांनीं द्वलहवून र्ेतले ला गुन्ह्ािा खोटा कबुलीजबाबािा कागि त्याच्यापुढें करून फौजिार त्याला
िरिावतो कीं, ‘बोला, आतां सांपिलांत कीं नाहीं?’ पण धुंद्विराज तो कागि आपण होऊन आपल्या हातानें

फािू न टाकतो. तेव्हा ‘ही खरी द्वनरपेक्ष िया!’ असें म्हणून र्नश्याम धुंद्विराजाच्या पायावर लोळण र्ेतो द्वन
नाटक संपतें.

र्नश्यामनें धुंद्विराज आद्वण धनेश्वर ह्ांना अिकवण्यासाठीं एकाकिू न गुन्ह्ािा कबुलीजबाब

र्ेण्यािें आद्वण िु स्यािे िस्तऐवज िोरण्यािें जें कारस्थान रिलें तें द्वजतकें ढोबळ होतें, त्याहू नद्वह
र्नश्यामला पोद्वलसांच्या किाट्यांत अिकद्ववण्यािें प्रभाकर, महे श्वर, लद्वतका वगैरे मंिळींिे कारस्थान

ले िेंपेिें होतें. केवळ योगायोगानेंि मुद्देमालािे कागिपत्र त्यांच्या हातीं आले . नाहीं तर काय िंालें असतें ?
धुंद्विराजकिू न द्वलहवून र्ेतले ला गुन्ह्ािा कबुलीजबाब हा र्नश्यामच्या द्ववरुद्ध कसा काय पुरावा होऊं

शकतो? तो धुंद्विराजनें स्वतःच्या हस्ताक्षरांत द्वलद्वहले ला असतो. त्यावर र्नश्यामिी थोिीि सही असते ?
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मग तो कागि धुंद्विराजनें स्वहस्तानें फािू न टाकण्यानें र्नश्याम हा कसा काय िोषमुक्त होतो तें फक्त

नाटककारालाि ठाऊक! शेवटीं ‘द्वनरपेक्ष िया’ िाखवल्यामुळें र्नश्यामिा उद्धार होतो, हें सवु ठीक. पण
र्नश्यामानें नाटकांतल्या सवु पात्रांिा इतका अमानु ष आद्वण क्रूर ्ळ केले ला आहे कीं वस्तुतः त्याला

जन्मािी अद्दल र्िे ल अशी कांहीं तरी भयंकर द्वशक्षा द्वमळावयाला पाद्वहजे होती. झकवा ती द्वमळण्यािी

शक्यता तरी नाटककारानें ह्ा नाटकाच्या उत्तराधांत द्वनमाण करावयाला पाद्वहजे होती; त्याखेरीज

नाटकांतील बाकीच्या पात्रांना न्याय (Poetic justice) द्वमळाला असें कसें म्हणतां येईल? धुंद्विराज,
धनेश्वर, मालती द्वन लद्वतका ह्ांना पकिण्यासाठीं र्नश्यामानें जो सांपळा द्वनमाण केले ला होता, त्यांत तो
स्वतः आपल्या कमानें अिकतो अशी कांहीं एकािी र्टना जर नाटककारानें द्वनमाण केली असती तर मग

तशा प्रकारिा न्याय द्वमळाल्यािें कांहीं समाधान प्रेक्षकांना िंालें असतें. पण र्नश्याम नु सत्या माफीवर

सुटला. आद्वण तीद्वह माफी त्याला मागण्यािें कांहींि कारण नव्हतें. कारण त्याला अिकद्ववण्यासारखा
द्वबनतोि पुरावा पोद्वलसांच्या झकवा प्रद्वतपक्षाच्या हातीं मुळींि सांपिला नव्हता.

‘भावबंधन’ हें एक द्ववनोिी नाटक आहे अशी सवुसामान्य समजूत आहे . कोल्हटकरांच्या

‘सहिाद्वरणी’ या प्रहसनात्मक नाटकावर मात करण्यासाठीं मुळीं गिक्यांनीं तें नाटक मुळांत द्वलद्वहलें

होते. ह्ा नाटकांत केवळ द्ववनोि द्वनमाण करण्यासाठीं तीन पात्रें र्ालण्यांत आले लीं आहे त. एक महे श्वर
उफु कामण्णा द्वन इंिू-झबिू या िोर्ी काळ्या कुरूप बद्वहणी. धुंद्विराजाच्या गळ्यांत िाद्वगन्यांिें र्ोंगिें

अिकद्ववण्यासाठीं आद्वण धनेश्वरािे कागि त्याच्या कपाटांतून िोरण्यासाठींि मुख्यत्वेंकरून महे श्वरािा या
नाटकांत उपयोग करून र्ेण्यांत आले ला आहे . पद्वहलें काम तो पद्वहल्या अंकाच्या शेवटीं करतो आद्वण िु सरें

काम करण्यासाठीं आंधळ्या कानिी गवयािें सोंग र्ेऊन तो िु स्या अंकाच्या पद्वहल्या प्रवेशांत धनेश्वराच्या
र्रांत द्वशरतो. आद्वण पांिव्या प्रवेशांत ते कागि िोरतो. त्यानंतर द्वतस्या, िवर्थया झकवा पांिव्या अंकांत
त्याला मुळीं कामि द्वशिक रहात नाहीं. अजागळस्तनाप्रमाणें हें पात्र त्या अंकात नु सतेंि लोंबत रहातें.

इंिू-झबिू ह्ा िोर्ा काळ्या कुरूप बद्वहणींिा ह्ा नाटकाच्या कथानकाशीं कािीमात्र संबंध नाहीं. केवळ
हास्यद्वनर्ममतीसाठीं हा काळा माल गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत ििपून कोंबला आहे िंालें . काळ्या द्वन कुरूप

माणसांवर द्ववनोि करण्यािी गिक्यांना फार आवि होती. ‘प्रेमसंन्यासा’त मथुरा, द्वरकामपणच्या
कामद्वगरींत ‘ठकी’ त्याप्रमाणें ‘भावबंधना’तल्या ह्ा इंिू-झबिू होत. माणसाच्या व्यंगांना झकवा कुरूपपणाला
खिी टाकून हास्य द्वनमाण करावें कीं नाहीं हा एक वािािा द्ववषय आहे . त्यािा द्वविार इथें अनावश्यक आहे .

पण कोणताद्वह द्ववषय हास्यद्वनर्ममतीसाठीं गिक्यांनीं एकिां द्वनविला म्हणजे त्यासंबध
ं ीं नं तर कांहींही
द्वलहावयािें ते बाकी ठे वीत नाहींत. इंिू झबिू च्या काळे पणावर जेवढा म्हणून द्ववनोि द्वनमाण करतां येईल
तेवढा करून गिक्यांनीं प्रेक्षकांना जास्तींत जास्त हसद्ववलें आहे . आतां ह्ानंतर काळे पणावर

हास्यद्वनर्ममती करावयास गिक्यांनीं इतरांना फारसा ‘काळा’ मालमसाला द्वशिक ठे वला आहे , असें वाटत
नाहीं.

महे श्वर ‘कामण्णा’िें सोंग र्ेऊन धनेश्वराच्या र्रीं जातांि तो या िोन काळ्या पोरींच्या तिाख्यांत

सांपितो ही र्टना अव्वल िजािी द्ववनोिी आहे . िोन्हीद्वह पोरी ऋद्वद्धद्वसद्धीसारख्या त्याच्या सेवल
े ा

ठे वण्यांत आले ल्या आहे त. आद्वण िोन्हीद्वह स्वतःिें लग्न ठरवण्यासाठीं अगिीं हातर्ाईला आले ल्या
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 , तेव्हां तो
अनवधानानें मराठींत एकिम बोलू न जातो. तेव्हां तो कानिी नसून मराठी आहे हें त्यािें रहस्य इंिूला

आपोआपि कळू न िुकतें. त्यािा फायिा र्ेऊन इंिू त्याला सरळ िम िे ते कीं, “तुम्ही मला लग्नािें विन
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आतांच्या आता द्विलें नाहीं तर ही तुमिी भानगि मी आतां धनेश्वरकाकांना जाऊन सांगतें. ” तेव्हां महे श्वर
मोठ्या पेिांत सांपितो. तो द्वतिा हात हातांत र्ेऊन शपथ र्ेतो कीं, “हे स्वगुस्थ िे वांनो आद्वण स्वगाखेरीज

िु सरीकिे द्वखतपत पिले ल्या द्वपतरांनो, तुमच्या साक्षीनें मी इंिूला लग्नािें विन िे तों.” इंिू लाजते द्वन
आपल्या गालावर गुलाबी रंग िढला असल्यािें सांगते . तेव्हां ‘दृष्टीलाि कळणारे हे शृग
ं ाद्वरक फेरफार
वेळोवेळीं आपल्याला शबिांनीं कळवीत जा’ असें कामण्णा द्वतला सांगतो.

ह्ा संकटांतून महे श्वर कसाबसा द्वनभावतो आहे , तोंि धनेश्वराच्या कपाटांतले मराठी कागि िोळे

उर्िू न तो तपाशीत बसले ला असतांना, झबिू मागून येते. कामण्णा हा आंधळा नसून िांगला िोळस आहे

आद्वण त्याला मराठी समजतें, ही गोष्ट ताबितोब द्वतच्या लक्षांत येते. त्यावर ‘धनेश्वर काकां’ना ती हाका
मारूं लागते. तेव्हां कामण्णा द्वतिे पाय धरून क्षमे िी यािना करतो. क्षमे च्या मोबिल्यांत झबिू त्याच्याकिू न

इंिूप्रमाणें लग्नािें विन मागते. तेव्हां आपण इंिूला लग्नािें विन द्विलें आहे , असें तो सांगतो. झबिू म्हणते ,
“तें विन मोिा नाहींतर आम्हां िोर्ींशीं लग्न करा.” महे श्वरला कळत नाहीं कीं एका बयेच्या तिाख्यांतून

आपण द्वनसटलों अन् िु स्या अविसेच्या किाट्यांत सांपितों काय? आपल्या नद्वशबाला िंालं आहे तरी
काय? का आपल्या लग्नकुंिलींतले सगळे शु भग्रह प्ले गमुळें बाहे रगांवीं रहावयाला गेले आहे त.

इंिूझबिू च्या काळ्या रंगािें द्ववनोिी वणुन करतांना महे श्वर एकापेक्षांद्वह एक टोले जंग कल्पना

लढवतो, त्या वेळीं हास्यरसाच्या महापुरांत श्रोते गटांगळ्या खाऊं लागतात.

महे श्वर म्हणतो, “गोरे पणामुळें मस्तानीच्या गळ्यांतून द्वपक उतरतांना द्विसत असे. त्याप्रमाणें

इंिूझबिू नीं जर िांबरािा रस द्वगळला तर तो त्यांच्या काळ्या गळ्यांतून उतरतांना खालीं द्विसेल. ह्ा िोर्ी

जर टवकारून पाहू ं लागल्या तर आरशांिीं झभगें तिकतील अन् र्ड्याळािे कांटे सुद्धा जागच्या जागीं
थबकतील. िोर्ींच्या तोंिावरच्या िे वीच्या वणांिी संख्या मोजतांना िशांश स्थळािा उपयोग करावा
लागेल. िोर्ींना पांढरीं पातळें नेसवून उन्हातान्हांतून र्ाम येईपयंत द्वफरवून आणलें तर तीं पातळें िंद्रकळा

म्हणून खुशाल द्ववकतां येतील. ‘श्वेत समुद्रां’त ह्ांनीं िोनि बुड्या मारल्या तर त्यािा ‘काळा समुद्र’ होऊन
जाईल.’’ वगैरे वगैरे.

पुढें महे श्वर इंिू-झबिू च्या तिाख्यांत एकाि वेळीं सांपितो. तेव्हां तर हास्यरसाला उधाण येते.

इंिूला ठाऊक असतें कीं कामण्णाला मराठी येतें अन् झबिू ला ठाऊक असतें कीं तो आंधळा नाहीं म्हणून.
तेव्हां िोर्ींना माहीत असतील ते वढींि रहस्यें त्यांच्याजवळ शाबूत राखून एकाि वेळीं िोर्ींशीं बोलायिें ही
हास्यरसािी भलतीि कसरत होय. जी. आय्. पी. आद्वण बी. बी. ह्ांच्या िु हेरी धुमधिाक्यांत सापिले ल्या

मुंबई शहरासारखी कामण्णािी स्स्थती होते. पण त्यांतून तो सहीसलामत द्वनसटतो. महे श्वर अन् इंिू-झबिू
ह्ांिा मुख्य नाटकाशीं द्ववशेष संबंध नसतांना हीं तीन पात्रें सा्या नाटकांत भलताि भाव खाऊन जातात.
आद्वण त्यांनीं द्वनमाण केले ल्या हास्याच्या धबधबयांत नाटकांतला करुणरस कोठल्या कोठें वाहू न जातो.

धुंद्विराज हें या नाटकांतलें अत्यंत महत्त्वािें पात्र आहे . त्यािी बोलण्यािी पद्धद्वत, मूळ मुद्दा सोिू न

एकसारखें द्ववषयांतर करण्यािी त्यािी प्रवृद्वत्त, एकाि शबिाला अनेक प्रद्वतशबि िे ण्यािी त्यािी शैली आद्वण
ह्ा सवांच्या जोिीला त्यािा भोळाभाबिा आद्वण द्ववसराळू स्वभाव ह्ा सवु वैद्वशष्ट्ट्यांमुळें प्रेक्षकांना सिै व
आविणारा असा अद्ववस्मरणीय नमुना मराठी रंगभूमीवर द्वनमाण िंाले ला आहे . त्यािें बोलणें ऐकतांना
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प्रेक्षकांना खळखळू न हं सूं येतें. पण त्यांना हं सूं यावें म्हणून बोलणें नसतें. म्हणून तें एक द्ववनोिी पात्र आहे
असा कोणी गैरसमज करून र्ेऊं नये.

मोरे श्वराच्या लहानपणीं त्यािी आजी वारल्यािी गोष्ट सांगतां सांगतां धुंद्विराज िु सरीकिे ि वाहवत

जातो. तेव्हा र्नश्यामाला त्याला आठवण करून द्यावी लागते कीं, ‘मोरे श्वरािी आजी द्वतकिे मरून पिली

आहे . द्वतिें काय िंालें ?’ र्नश्यामच्या कोद्वटबाज बोलण्यािी स्तुद्वत करतांना धुंद्विराज म्हणतो, “असा
कोद्वटक्रम हवा बोलण्यांत. हें आमच्यांत नाहीं. आमिें बोलणें सरास अर्ळपर्ळ. म्हणजे काय पांिपेि

नाहीं. आपला ऐसपैस कारखाना. तुमिें बोलणें म्हणजे खुबीिार, प्रासयुक्त.असेंि पाद्वहजे बोलणें

माणसािें. उगीि गबाळग्रंथी फापटपसारा नाहीं कामािा. या बोलण्यांत म्हणजे गंमत आहे . मौज आहे . अन्
मजाद्वह आहे .”

मालतीला मागणी र्ालण्यासाठीं र्नश्याम जेव्हां धुंद्विराजबरोबर त्याच्या र्रीं येतो, तेव्हा धुंद्विराज

त्याला सांगतो, “हां, र्नश्याम, तुम्हांला काय मागणी र्ालायिी ती बोला. ही मालती. आमिी फुल

परद्वमशन आहे . हां, आमिा संकोि वाटे ल नाहीं का तुम्हांला? आतां जो कण्वासारखा इष्टीला म्हणून

जातों, तो एकिम पाठद्ववणेिे वेळीं आशीवािाला हजर. अण्णा द्वकलुु स्करांच्या शांकुतलांतली गंमत बरं का
ही! अण्णाला बद्वर्तलें नसेल तुम्ही! जबर पुण्याईिा मनु ष्ट्य. आद्वण हा एकेक िं ि!” अशा धुंद्विराजाच्या
बोलण्याच्या द्वकतीतरी गंमती सांगण्यासारख्या आहे त.

पण वात्सल्य हा धुंद्विराजाच्या स्वभावािा खरा स्थायी भाव आहे . आपल्या मुलांबाळांवर त्यािें

पराकाष्ठेिें प्रेम आहे .

“बाळगोपाळांच्या 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 पांखरािी

एकिां गोि गजबज सुरू िंाली, म्हणजे सारा शीणभाग हरून जातो अगिीं. जीव कीं प्राण आहे त मािंीं मुलें
मला. आवतींभोंवती अशी द्वकलद्वबल करूं लागलीं, म्हणजे द्वजवाला गार वा्यावर िांिण्यांत पिल्यासारखें
वाटतें.”

ह्ाि वात्सल्याच्या द्वजवंत द्वजव्हाळ्यामधून पुढें करुणरसािीं कारंजीं उिंबळले लीं आहे त.

मालतीच्या कन्यािानाच्या द्वविारानें धुंद्विराजिें काळीज अगिीं गलबलू न येतें. “काय सांगावें र्नश्याम!
निीला सासरीं पाठद्ववतांना पवुतािेंसुद्धां पाषाणहृिय फुटल्याखेरीज रहात नाहीं. ही पोरीिी जात फार
िु ःखिायक. आनंिानें नटद्ववतांना सुद्धां िु ःखिायक. नथीच्या शोभेिा आनंि पहाण्यासाठीं आधीं कोवळें

नाटक टोिावें लागतें. कानाला कणुफुलें लाभण्यापूवी आनंिानें ते वेधून काढावे लागतात. पद्वतरूपी खरा

अलं कार कुंकवाच्या सौभाग्यानें नांवाद्वनशीं रे खाटण्यासाठीं आधीं कपाळािें माताद्वपतरांिें सुख पुसून काढावें
लागतें.”

िोरीच्या कबुलीजबाबािा कागि धुंद्विराजासमोर धरून जेव्हां र्नश्याम त्याला सरळ धमकी िे तो

कीं, ‘धनेश्वरला मालती द्या नाहीं तर तुमच्या जन्मािी माती करून टाकतों.’ त्यावेळेला धुंद्विराजािी जी
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व्याकुळ मनःस्स्थद्वत होते , द्वतिें अत्यंत हृियद्वविारक द्वित्र त्याच्या नंतरच्या संवािांतून बाहे र पितें.
रक्तबंबाळ काळीज आंतल्याआत िाबून धरून आद्वण तोंिावर हास्यािें द्वन समाधानािे खोटें आवरण ओढू न

मालतीिें लग्न आपण धनेश्वराशीं ठरद्ववलें आहे असें धुंद्विराज जेव्हां आपल्या र्रांत सांगतो, तेव्हां
प्रेक्षकांच्या काळजािें पाणी पाणी होतें. येथून पुढें धुंद्विराजािें जुनें भोळें भाबिें आद्वण शबिवेल्हाळ व्यस्क्तमत्त्व
आमूलाग्र बिलू न जातें. मूर्मतमंत करुणरसि जणुं कांहीं त्याच्या रूपानें नाटकांत वावरूं लागतो.

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

धुंद्विराज मालतीला सांगतो, तेव्हां ती द्वपतृभक्त कन्या आपण होऊन त्या लग्नाला तयार होते द्वन
धुंद्विराजािा आशीवाि मागते. धुंद्विराजानें द्विले ला तो आशीवाि म्हणजे करुण रसािी पद्वरसीमा होय.
“मालती हा र्े मािंा आशीवाि!
शास्त्राायास नको, श्रुती पढु ं नको, तीथास जाऊं नको,
योगाायास नको, व्रतें मख नको, तीव्रें तपें तीं नको

काळािें भय मानसीं धरूं नको, िु ष्टाद्वस शंकंू नको.
ज्यािीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोिू ं नको.

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

प्रेताशीं लग्न लाव. तुिंा संसार सुखानें साजरा होईल!”

‘जा, प्रेताशीं लग्न लाव. तुिंें सौभाग्य अभंग राहील!’ असा आशीवाि कोणता बाप आपल्या मुलीला

िे ईल! पण अशा अमंगळ आशीवािांतद्वह द्वपतृप्रेमािें मांगल्य द्वन पाद्ववरय इतकें अपरंपार भरलें आहे कीं, त्याच्या
उत्कटतेनें प्रेक्षक द्विपून आद्वण भारावून जातात. नाट्यपूणु द्ववरोधाभासािे असले िमत्कार गिक्यांनींि करून
िाखवावेत!

धुंद्विराजाबद्दल यापेक्षां अद्वधक काय सांगणार? तें सांगणें ठीक नाहीं. बरें नाहीं. उद्वित नाहीं. अन्

आवश्यकद्वह पण नाहीं.

ह्ा नाटकांतली करुणरसािी िु सरी अद्वधष्ठात्री िे वता म्हणजे धुंद्विराजािी कन्या मालती. द्वतिें ज्या

तरुणावर प्रेम असतें तो मनोहर. हा 'भूस्तरशास्त्रा'िा तज्ज्ञ आहे . वस्तुतः मनोहराला ह्ा नाटकांत सुतराम

स्थान नाहीं. तो हॅम्ले टच्या बापाच्या भुतासारखा द्ववनाकारण ह्ा नाटकामधून वावरतो आहे . स्मशानामध्यें ज्या
द्वहरव्या िगिाखालीं र्नश्यामनें धनेश्वरािे कागिपत्र पुरले आहे त, तो द्वहरवा िगि ओळखण्यापलीकिे

मनोहराला ह्ा नाटकामध्यें िु सरें कांहींि काम नाहीं. मालतीला ह्ा नाटकांत महत्त्वािी भूद्वमका आहे ,
म्हणूनि नाटककाराला मनोहर हें पात्र द्वनमाण करावें लागलें . त्यामुळें िंालें आहे काय कीं मनोहरिा ह्ा

नाटकांत द्वत्रशंकु िंाले ला आहे . गिक्यािें उपनायक बहु धा असेि लोंबकळे असतात. द्ववद्याधर घ्या झकवा

रामलाल घ्या. मनोहर हा त्यांच्याि रांगेंत बसण्याच्या लायकीिा आहे . धुंद्विराज अन् मनोहर ह्ांच्याबरोबर
मालतीिे जे जे प्रवेश आहे त, ते ते सवु मालतीच्या कारुण्यानें कमालीिे ओथंबले ले आहे त. मालतीिी धाकटी

बहीण कुमुि आपलें द्ववसकटले लें कुंकू नीट करून घ्यायला मालतीकिे येते. तेव्हां मालती आपल्या कपाळािें

कुंकू द्वतच्या कपाळीं लावते. ती म्हणते , “द्ववसकटले ल्या कुंकवानेंि आतां मािंें सौभाग्य शृग
ं ारावयािें आहे . ”

अनु क्रम

ही र्टना अगिीं लहानि आहे . पण ती इतकी नाजुक द्वन हृियस्पशी आहे कीं ती पहात असतांना 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 . बोलतां बोलतां कधीं ती भांिेल अन् 'गट्टी फू' करील आद्वण कधीं

मनमोकळे पणानें खिखिा हं सू लागेल तें सांगतां येणार नाहीं. द्वतच्यावर प्रेम करणारा प्रभाकर हा मोठा रद्वसक
आद्वण रंगेल आहे . लद्वतका द्वन प्रभाकर ह्ांिे ह्ा नाटकांतले प्रणयसंवाि शृग
ं ार आद्वण द्ववनोि ह्ांच्या सुगंधानें

िरवळले ले आहे त. लद्वतकेच्या गालावरच्या द्वतळािें वणुन करतांना प्रभाकर म्हणतो, “सौंियािें हें

िालतेंबोलतें काव्य सवांगपद्वरपूणु केल्यावर काव्यरसािी सीमा िंाली हें िाखद्ववण्यासाठीं द्ववधात्यानें या

द्वतळािा गालावर, हा सुंिर पूणद्वु वरामि िे ऊन ठे वला आहे .” गिक्यांच्या नाटकांतून ‘गोझविाग्रजा’ िें अमर
काव्य असें अधूनमधून प्रकट होतें म्हणूनि त्यांना एवढें अहे व सौंियु प्राप्त िंाले लें आहे . प्रभाकराच्या
भाषणांतून सुंिर सुभाद्वषतांिी जागोजाग सुवाद्वसक पखरण सांिले ली द्विसते. ‘सुंिर द्ववषयावर सुंिर कोण
बोलणार नाहीं?’ ‘मूखु मनु ष्ट्यािी कोटी आद्वण कुरूप पोरीिा लद्विवाळपणा अशी वेढब जोिी आमच्या झहिु

समाजांत सुद्धां सांपिायिी नाही.’ ‘प्रीद्वत कधीं द्वजभेनें बोलत नाहीं. ती ओंठावर थरथरते , गालावर रंगते
आणखी िोळ्यांतून तरंगते .’ ‘िार पैशांच्या फुलांिा पुिा आणला तर त्यांत बावन्न गुलाब व ्प्पन कमळें
येतात.’ ‘अरे , मानली तर सारी बागशाई, नाहीं तर कोण्या िंािािा पाला?’

‘भावबंधन’नाटक हें केवळ लद्वतकेच्या फटकळ बोलण्यांतून द्वनमाण िंालें , द्वतच्या ह्ा बेफाट

बोलण्यामुळें द्वतनें आपल्यावर काय काय आपिा ओढवून र्ेतल्या ह्ािें इत्थंभत
ू वणुन करतांना मालतीनें

िांगलीं तीन पानें लद्वतकेिी कानउर्ािणी केले ली आहे . त्यािा उपसंहार करतांना अखेर ती म्हणते , ‘आज
तुझ्या बोलण्यामुळें तुझ्या स्वतःच्या संसारांत िु ःखािा द्वशरकाव िंाला. तुझ्या बाबांना जीव िे ण्यािी पाळी

आली. तुिंें र्नश्यामाशीं लग्न लावण्यािी वेळ आली. एक नु सतें बोलणें. लद्वतकाबाई, बेजबाबिारपणािें

बोलणें नितें आहे हें सारें !’ लद्वतकेच्या बोलण्यािा हा जो बभ्रा नाटककारानें आद्वण नाटकांतल्या इतर पात्रांनीं
केला आहे , तो शु द्ध राईिा पवुत आहे . इतकी कांहीं ती अद्वविारी आद्वण बेजबाबिार नाहीं. असलीि तर त्या

गोष्टीिा ह्ा नाटकांत फारसा पुरावा आढळत नाहीं. आपल्या द्वजवाभावाच्या मैद्वत्रणीला-मालतीला जर मागणी
र्ालावयाला र्नश्यामासारखा आपल्या वद्विलांिा यःकद्वित् मुनीम आला तर लद्वतकेिें िोकें द्वफरून कां जाऊं

नये? आद्वण असें मुलखावेगळें र्नश्यामाला ती म्हणाली तरी काय? हें ि ना, कीं, “र्नश्याम, मालतीिी

मागणी म्हणजे मालती का द्वभक्षा आहे , का जोगवा आहे , का गोग्रास आहे ? आज मालतीला मागणी र्ातलीत,
उद्यां माझ्याशीं लग्न करावयाला तयार व्हाल, वेि नाहीं ना लागलें तुम्हांला? मालतीच्या लग्नाच्या वेळीं

तुम्हांला हजर रहावें लागेल तें नवरिे व म्हणून नव्हे , तर लग्नाच्या सामानािी यािी करण्याकद्वरतां!” बस,
एवढें ि! आत्यंद्वतक आपत्तीिा भयंकर िोंगर कोसळावा असा भयानक िारूगोळा काय भरले ला आहे या
भाषणांत? व्यवहारांत असली परखि भाषा वारंवार आपल्याला ऐकंू येते. पण त्यानें नाहीं बोलणाराच्या

हृियांच्या झिधड्या होत? अन् त्यांिें जीवन उद्ध्वस्त होत तें? बेजबाबिार बोलण्यािें वाजवीपेक्षां जास्त

खापर लद्वतकेच्या िोक्यावर फोिण्यांत आले लें आहे . द्वतच्यासारखी धनसंपन्नािी सुद्वशद्वक्षत, स्वाद्वभमानी आद्वण
तिफिार कन्या असेंि बोलणार. त्यांत लोकद्ववलक्षण असें काय होतें?

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

आद्वण त्यांतून सूिािा सैतान एवढा कां प्रकट िंाला? त्यािें कारण र्नश्यामिा जन्मजात स्वभाव. तो
पराकोटीिा िु ष्ट आद्वण हीन आहे असेंि नाटककारानें पद्वहल्यापासून त्यािें द्वित्र रंगवलें आहे . ‘नाटकांतले
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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 अजागळापेक्षां तुमच्यासारखीं पाजी मनािीं

माणसेंि मला फार आवितात.” र्नश्याम हा एक पाजी माणूस होता, हें जर धनेश्वरला पद्वहल्यापासून माहीत

होतें तर त्यानें त्याला उर्ड्या िोळ्यांनीं आपल्या पे ढीवर मुनीमाच्या नोकरीवर कां ठे वलें ? आपल्या नीि

मनोवृत्तीवर र्नश्याम बेहद्द खूष आहे . तो म्हणतो, “मी असें िु ष्ट कां होऊं नये ? नाटकांतल्या नीि पात्रांच्या
धूतु बुद्वद्धमत्तेनें आपले बेत कां रिीत बसूं नये? त्या धनेश्वराच्या उमुट पोरीनें (लद्वतकेनें) मािंें मानी मन
आपल्याकिे ओढू न र्ेतलें आहे . एकिां मला असें ओढल्यावर पुढें माझ्या मगरद्वमठींतून मी कुणाला अजून सुटूं

द्विलें नाहीं. नु सत्या कल्पनेनेंि मी ब्रह्मानंिांत रंगून गेलों आहे . कतुबगार बुद्धीच्या नीि वृत्तीिी द्वनशा और
आहे .”

धनेश्वरािे कागि आपण सरळ सरळ त्याच्या कपाटांतून िोरले असें हं सत हं सत त्याच्या तोंिावर

जेव्हां र्नश्याम सांगतो, तेव्हां धनेश्वर त्याला द्वविारतो, “िांिाळा, काय करण्यािें योजलें आहे स मनांत तूं?
”त्यावर र्नश्याम त्याला ्ातीठोकपणें सांगतो, “आपण जाणति आहां कीं मी पाजी मनािा मनु ष्ट्य आहें
म्हणून - बेिाळीस द्वपढ्यांसकट आपल्याला मातींत द्वमळवणार आहें मी!”

लद्वतका जेव्हां र्नश्यामाशीं लग्न करावयाला तयार होते तेव्हां द्वतच्याशीं जास्तींत जास्त क्रौयानें

आद्वण िु ष्टपणानें बोलण्यािा उच्चांक र्नश्याम मोितो.

र्नश्याम : असा काय अपराध केला होता मी आपला? मी हलक्या िजािा असेन. सपाप्रमाणें िु ष्ट

असेन. झकवा वार्ाप्रमाणें क्रूर असेन. पण म्हणून मला सुखिु ःख, मनोवृद्वत्त ही कांहींि नसतील का?
लहतका : इतकें आजंवन
ू जीव तोिू न सांद्वगतलें तरी ियामाया कशी हो येत नाहीं!

र्नश्याम : काय संबध
ं ियामाया येण्यािा? कोणी कधीं माझ्यावर ियामाया केली आहे , म्हणून

मोबिल्याखातर मी िु स्यावर िया करूं? कोणत्या मनु ष्ट्यानें माझ्यावर द्वनरपेक्ष शु द्ध असंबद्ध िया केली आहे ?
टीिभर उर्ड्यानागड्या िे हाच्या िे णगीखेरीज मानवजातीनें आजवर या एकलकोंड्या र्नश्यामावर काय

उपकार केले आहे त? द्वजथें द्वतथें मला अनािर, द्वतरस्कार, सहाय्यशून्यता आद्वण परकेपणा यांिाि अनु भव येत
गेला आहे . (तेव्हां लद्वतका त्यािे पाय धरते). आपला नु सता हात धरल्यानें आपलें हृिय ज्याप्रमाणें माझ्या

हातीं लागण्यासारखें नाहीं, त्याप्रमाणें नु सते मािंे पाय धरल्यामुळें आपल्याला मािंें मस्तकद्वह द्वमळायिें नाहीं.

(आपलें हृिय आपल्या मस्तकांत आहे , असा र्नश्यामिा िावा असतो.) कारण हातापासून हृिय िोनि हात
िू र असतें, तर पायापासून िोकें सािे तीन 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 आयुष्ट्यांत कधीं
कोणी आपल्यावर द्वनरपेक्ष िया अशी केली नाहीं. म्हणून आपण कोणािें कांहीं एक लागत नाहीं. तेवढ्यासाठीं
तो कोणाच्याही सुखसवुस्वाला आद्वण संसाराला आग लावण्यासाठीं हातांत अष्टौप्रहर द्ववस्तव र्ेऊन झहित

असतो. र्नश्यामिा जगावरिा हा राग अनाठायीं आहे . तो उर्ड्यानागड्या िे हानें जन्माला आला हें समजलें .

मग त्यािें पालनपोषण झकवा जें कांहीं द्वशक्षण िंालें असेल तें कोणी केलें ? शकुंतले ला ज्याप्रमाणें रानांतल्या

शकुंत प्यांनीं वाढद्ववलें , त्याप्रमाणें रस्त्यावर पिले ल्या नागड्याउर्ड्या र्नश्यामला काय कावळ्यांनीं आद्वण
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द्वगधािांनीं वाढद्ववलें द्वन मोठें केलें ? उाया आयुष्ट्यांत आपल्यावर कोणीही द्वनःस्वाथी झकवा द्वनव्याज िया केले लीं
नाहीं हा र्नश्यामिा सरधोपट िावा द्ववश्वसनीय वाटत नाहीं. कारण तो जर खरा असता तर उाया नाटकांत

मोहरमच्या वार्ाप्रमाणें धांगिझधगा र्ालणारा हा र्नश्याम शेवटीं धुंद्विराजनें आपल्या कबुलीजबाबािा नु सता

कागि फािल्याबरोबर ‘द्वनरपेक्ष िया - द्वनरपेक्ष िया!’ म्हणून त्याच्या पायापाशीं कोलमिू न उताणा पिला
नसता.

कसली द्वनरपेक्ष िया िाखवली हो धुंद्विराजने र्नश्यामवर? तो कबुलीजबाबािा कागि फािू न

टाकला ही? अगोिर त्या कागिानें र्नश्याम गुन्हे गार मुळीं ठरति नव्हता. र्नश्यामला स्वतःला ही गोष्ट

पुरेपूर माहीत असलीि पाद्वहजे. शेवटीं फौजिार जेव्हां र्नश्यामला तो कागि िाखवून म्हणाला कीं,
“धुंद्विराजपंतािी ही ले खी साक्ष तुमच्याद्ववरुद्ध असतांना तुमिें काय िालणार? ” तेव्हां र्नश्यामनें तुच््ते नें
हं सून त्याला सांगावयाला पाद्वहजे होतें की, “फौजिारसाहे ब, हा कागि र्ेऊन त्यािें लोणिें र्ाला! ह्ा

कागिानें मािंा गुन्हा द्वसद्ध होतो हें कोणत्या गाढवानें तुम्हांला सांद्वगतलें हो? ” पण र्नश्यामसारखा पद्वहल्या
नंबरिा बुद्वद्धमान् आद्वण िांबीस माणूस नेमका याि वेळीं आपली जीभ, टाळ्याला द्विकटवतो!

तेवढ्यांत धुंद्विराज तो कागि फाितो आद्वण र्नश्याम त्यािे पाय पकितो. प्रक्षक किाकिा टाळ्या

वाजवतात. जािू गार ज्याप्रमाणें हातिलाखीं करून प्रेक्षकांच्या िोळ्यांत धूळ टाकतो, त्याप्रमाणें ‘द्वनरपेक्ष िये ’
िी ही ‘द्वरक’ करून गिक्यांनीं प्रेक्षकांना सपशेल िकवलें आहे .

र्नश्याम हा फारि भिक रंगांत रंगवले ला खलनायक आहे . जगांत त्याच्यापेक्षांद्वह िु ष्ट माणसें

एकापेक्षां एक भयंकर आढळतील. पण समाजाच्या िै नंद्विन जीवनांत तीं वावरत असतांना त्यांना ओळखणें

फार कठीण असतें. आद्वण इथें तर र्नश्यामनें ‘मी स्व्हलन आहें ’ अशी िोक्यावर पाटी लावायिें ते वढें काय तें

बाकी ठे वले लें आहे . कमलाकर िंाला काय, वृि
ं ावन िंाला काय झकवा र्नश्याम िंाला काय, सवु
खलपुरुषांिे तोंिवळे जवळ जवळ सारखेि, एकूण काय, तर गिक्यांना खलपुरुष मुळीं साधले ि नाहींत
असें म्हणावें लागतें.

‘भावबंधन’मधलीं थोिीं पिें गिक्यांिीं आद्वण बाकीिीं सवु पिें त्यांिे गुरु श्रीपाि कृष्ट्ण

कोल्हटकरांिीं आहे त. कोणािीं का असेनात, पण ह्ा नाटकांतलीं एकूण एक पिें द्वभकार आहे त, ह्ांत शंका
नाहीं.

‘भावबंधन’ हें द्ववनोिी नाटक आहे का गंभीर नाटक आहे असा शेवटीं प्रश्न उरतो. द्ववनोिी नाटक

म्हणून गिकरी तें द्वलहावयाला बसले खरे . पण धुंद्विराज, मालती द्वन लद्वतका ह्ांच्या अश्रूंनीं द्वभजून झिब

िंाले लें पराकाष्ठेिें करुणगंभीर नाटक शेवटीं त्यांच्या हातून द्वलहू न तयार िंालें . गंमत ही कीं, प्रेक्षकांना त्यािी

आठवणि रहात नाहीं. ‘भावबंधन’ म्हटलें कीं त्यांना फक्त कामण्णा द्वन इंिू - झबिू आठवतात. अय्यायो, ह्ा
कमाला काय करावयािें म्हटलें ?

गिक्यांच्या पांि नाटकांवरील द्वववेिन येथें संपलें . गिक्यांच्या नाट्यप्रद्वतभेबद्दल संपूणु आिरभाव

मनांत बाळगून त्यांच्या नाटकांतल्या द्ववद्ववध िोषांिें मी प्रांजळपणें द्विग्िशुन केलें आहे . हे िोष असूनद्वह त्यां च्या
नाटकांना अभूतपूवु यश कां द्वमळालें आद्वण जवळ जवळ अधुशतकपयंत त्यांनीं महाराष्ट्राला मंत्रमुग्ध कां केलें

त्यािीद्वह कारणमीमांसा मी त्याजबरोबर केले ली आहे . आज काळ बिलले ला आहे . नाट्यतंत्र फार पुढें गेलें
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आहे , सामाद्वजक समस्येिें द्वन नाटकांच्या द्ववषयांिें स्वरूपद्वह आज वेगळें िंालें आहे . त्या दृष्टीनें पहातां
गिक्यांिीं नाटकें आज जुनीं वाटतील. तथाद्वप, गिक्यांच्या भाषेिा लखलखाट त्यांच्या काव्यमय
कल्पनांिा आद्वण उत्प्रेक्षांिा िंगिंगाट आजद्वह पद्वहल्याप्रमाणें वािकांिे िोळे द्विपवल्याखेरीज राहणार नाहीं.

हास्यरसािा द्वन करुणरसािा पद्वरपोष करण्यािें गिक्यांच्या भाषेिें सामर्थयु आजद्वह पद्वहल्याइतकेंि प्रभावी

वाटतें. भारतीय संस्कृतीमधलें द्वन प्रािीन साद्वहत्यांतलें जें जें म्हणून कांहीं मंगल द्वन ऊजुस्वल आहे , तें तें
िे िीप्यमान स्वरूपांत गिक्यांनीं आपल्या नाटकांत मांिले लें आहे . म्हणूनि नाट्यसृष्टींतलें गिक्यांिें कायु
युगप्रवतुक द्वन मराठी रंगभूमीवरील त्यांिें स्थान अढळ आहे !

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

भाषेंतील ‘द्ववनोिपीठािे आद्य शंकरािायु’ असा आम्हीं त्यांिा मागें उिेख केला होता. द्ववनोिािें भाग्य थोर कीं
त्यांना राम गणेश गिक्यांसारखा तुल्यबळ द्वशष्ट्य त्यांच्या हयातींति लाभला. रंगभूमीवर आले लें आपलें

पद्वहलें ि ‘प्रेमसंन्यासिा’ हें नाटक श्रीपाि कृष्ट्णांना अपुण करतांना ‘मािंे परमपूज्य ले खन गुरु’ असा

गिक्यांनी उिेख केले ला आहे . एवढें ि नव्हे तर कोल्हटकरांिेि ले ख वािून आपल्याला ‘िार शबि’
द्वलद्वहतां आले अशी कृतज्ञतेिी कबुलीद्वह त्यांनीं त्या ‘अपुणपद्वत्रकेंत’ द्विले ली आहे . ह्ा त्यांच्या कबुलींत

औपिाद्वरक असें कांहीं नाहीं. गिक्यांच्या सवुि द्वलखाणावर कोल्हटकरांिी गिि ्ाया पिली आहे . आतां ,
काव्याच्या द्वन नाट्याच्या प्रांतांत आपल्या गुरूवर द्वशष्ट्यानें द्वनःसंशय मात करून त्यांच्या िोळ्यांसमोर त्यांना

द्वनष्ट्प्रभ करून टाकलें हें खरें आहे . तथाद्वप, द्ववनोिाच्या क्षेत्रांत गिक्यांच्या स्वतंत्र प्रद्वतभेिा फारसा
आद्ववष्ट्कार होऊं शकला नाहीं.

नाटकांच्या लोकद्वप्रयतेमुळें गिक्यांच्या द्ववनोिािा कोल्हटकरांच्या द्ववनोिापेक्षां अद्वधक बोलबाला

िंाला; पण कोल्हटकरांच्या मार्ममक द्ववनोिािी िंेंप आद्वण द्ववद्ववधता कांहीं गिक्यांना आपल्या द्ववनोिांत

आणतां आली नाहीं. ह्ािें कारण कोल्हटकरांनीं सामाद्वजक तत्त्वज्ञानािा खोलवर द्वविार केला होता. म्हणून
सामाद्वजक िोषांिें द्वविारक द्ववश्लेषण ते पुरोगामी भूद्वमकेवरून करूं शकले . गिक्यांिा सामाद्वजक द्वविार
तुटपुज
ं ा होता आद्वण वृत्तीनें तर ते सनातनीि होते. गिक्यांिीं नाटकें द्वन कद्ववता वाितांना कोल्हटकरांिी

द्ववशेष आठवण होत नाहीं; पण त्यांिा द्ववनोि वाितांना मात्र पावलोपावलीं कोल्हटकरांिें स्मरण होतें.
कोल्हटकरांच्या ्ायेंतून फारि थोड्या द्वठकाणीं गिकरीं बाहे र पिले ले आढळतात.

कोल्हटकरांनीं आपल्या द्ववनोिािें एक स्वतंत्र तंत्र द्वनमाण केलें होतें. त्यािेंि पुष्ट्कळसें अनु करण

गिक्यांनीं केलें . कोल्हटकरांच्या टांकसाळींत द्वनमाण िंाले ली त्यांिी द्ववद्वशष्ट भाषा, वाक्यांिी ढब, शबिांिे
श्लेष अगिीं त्यांच्या स्क्लष्टतेपयंत गिक्यांनीं सही सही उिलले . कोल्हटकरांनीं आपल्या द्ववनोिी ले खनािी

सुरुवात ज्याप्रमाणें द्वनबंधांनीं केली, त्याप्रमाणें गिक्यांिें प्रारंभींिें सवु द्ववनोिी ले खन द्वनबंधात्मक स्वरूपािेंि
होतें. कोल्हटकरांिे ‘सुिाम्यािे पोहे ’ि त्यांच्या िोळयांसमोर असले पाद्वहजेत. वयाच्या बाद्ववसाव्या वषी
गिक्यांनीं आपल्या द्ववनोिी ले खनाला सुरुवात केली.

ज्या नाट्यसृष्टीमध्यें ते त्या वेळीं वावरत होते , द्वतच्यांत द्ववनोिािा मालमसाला द्वमळावयाला त्यांना

भरपूर वाव होता. म्हणून साहद्वजकि त्यांच्या द्ववनोिािी िंेंप पद्वहल्यानें नाट्यद्ववषयावर पिली. ‘सवाई नाटकी’
ह्ा टोपण नांवानें त्यांनीं ‘नाटक कसें द्वलहावें,’ ‘नाटक कसें पाहावें’ ‘प्रमािपंििशी’ ह्ा मथळ्याखालीं
‘रंगभूद्वम’ माद्वसकातून कांहीं स्फुट ले ख द्वलद्वहले . हे ले ख इतके सामान्य आहे त कीं, ते गिक्यांच्या ले खणींतून
उतरले आहे त असें कांहीं आज वाटत नाहीं. इतकी त्यांिी द्ववनोिािी प्रद्वतभा त्या वेळीं अपक्व अवस्थेंत होती.
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‘नाटक कसें द्वलहावें’ ह्ा ले खांत एक िोन स्थळें ि मनोरंजक सांपितील, बाकीिा भाग अगिीं

मामुली आहे . एका नाटकमंिळींतील सूत्रधाराच्या आद्वण गणपतीच्या पात्रािें वांकिें होतें. पण नाटकाच्या
प्रारंभीं सूत्रधाराला गणपतीच्या पायां पिावें लागत असे. ही आपली मोठी मानहाद्वन आहे असें सूत्रधाराला

वाटे . एक द्विवस गणपतीला िांगला हात िाखद्ववण्यासाठीं त्याच्या पायां पिते वेळीं सूत्रधार त्याच्या पायाच्या

आंगठ्याला किकिू न िावला. त्याबरोबर ‘द्ववघ्नहत्या’ गणपतीनें तें द्ववघ्न टाळण्यासाठीं आपली सोंि उपटू न
सूत्रधाराच्या पाठीवर आिळली. त्यामुळें नाटकगृहांत खूपि िं गा िंाला आद्वण तें नाटक थांबलें . त्यानंतर
सूत्रधाराच्या प्रवेशांतल्या कांहीं मौजा गिक्यांनीं वणुन केल्या आहे त.

सूत्रधारािें मंगलािरण संपल्यानंतर िोन्ही पाद्वरपाश्वुक िोन्ही बाजूंनीं द्वनर्ून जातांि एकिम सूत्रधार

उद्गारतो, “पुरे, पुरे. हा सभाजनांिा रसभंग करणारा खटाटोप पाद्वहजे कशाला? ” त्याला उद्देशून गिकरी
द्वलद्वहतात कीं, एकाि क्षणापूवी भस्क्तभावानें ईश्वराला आळवणारा माणूस हा नाटकािीं सूंत्रं हातीं येतांि

एवढा मस्तवाल होतो कीं, ईश्वराच्या स्तुतीला तो ‘सभाजनांिा रसभंग करणारा खटाटोप’ असें म्हणून पार
मोकळा होतो, हें आियु नव्हे काय? त्यानंतर नाट्यप्रयोगाला ‘भायेिें अनु मोिन’ र्ेण्यासाठीं ‘वेषद्वसद्ध िंाली
असल्यास बाहे र ये’ म्हणून तो द्वविारतो. आतां वेषद्वसद्वद्ध िंाल्यावर हमे शा आपला नवरा आपल्याला बाहे र

बोलावतो, हें जर नटीला ठाऊक असतें, तर ती िर प्रयोगाच्या वेळीं त्याच्या बोलावण्यािी वाट कां पाहात

बसते ? आद्वण बाहे र आल्यावर ‘काय आज्ञा आहे ?’ म्हणून मूखासारखें कां द्वविारतें? नव्यािा पोषाख,
द्विव्यांिा िकिकाट, प्रेक्षकांिी िाटी, तबलजी – पेटीवाला हा सवु िे खावा पाहू न आज नाटक आहे , हें

समजण्यािी िे खील द्वतला अक्कल नसावी काय? आपला नवरा नाटक करणार आहे असें त्याच्या तोंिू न
समजतांि ती अद्वतशय रागावते . नाना प्रकारें त्याला बोध करून पहाते ; पण द्वतिें म्हणणें सूत्रधाराला कधींद्वह
पटत नाहीं आद्वण पटू नद्वह उपयोग काय? कारण नाटकाच्या जाद्वहराती द्वनिान िोवीस तास तरी आधीं

लागले ल्या असतात. त्यानंतर ते एकमे कांना शाबासक्या िे तात, मुलीच्या लग्नाच्या वाटार्ाटी करतात,
एकमे कांच्या करमणुकीसाठीं गातात आद्वण सरतेशव
े टीं कोणािी तरी िाहू ल लागतांि सूत्रधार एखाद्या भुरट्या
िोराप्रमाणें नटीसह पळू न जातो. सूत्रधाराच्या मुलीिें सुद्धां लग्न कां होत नाहीं हा द्वविार करण्यासारखा प्रश्न

आहे . गिकरी द्वलद्वहतात, “कार्मतकस्वामी आद्वण सूत्रधारािी मुलगी यांिें कौमायु अक्षय्य आहे . सूत्रधारािी
मुलगी ही सिै व उपवर असते. काळािा द्वहच्या वयावर पद्वरणाम होत नाहीं झकवा द्वहला कोणी नवराद्वह द्वमळत

नाहीं. द्वहच्यांत कांहीं तरी खोि असल्यामुळें म्हणा झकवा ही नाटकवाल्यािी मुलगी असल्यामुळें म्हणा, द्वहला
पत्करावयाला कोणीद्वह तयार होत नाहीं. द्वहिा बापद्वह या बाबतींत मोठा बेद्वफकीर राहातो. प्रेक्षकांच्या

मनोरंजनासारख्या साध्या कतुव्याबाबत प्रयत्नवािी असणारा हा माणूस आपल्या कन्येच्या लग्नासारख्या

महत्त्वाच्या कतुव्याबद्दल िे वावर भरंवसा टाकून पूणु िै ववािी बनतो. रोजिा हा प्रकार ऐकून कंटाळले ल्या
प्रेक्षकांमधून एखािा परोपकारशील ‘कोिं ि’ उत्पन्न होऊन, ह्ा मुलीिें पाद्वणग्रहण करील तरि बाकीच्या
प्रेक्षकांच्या मागिी ही पुराणश्रवणािी कटकट िुकण्यािा संभव आहे .” एवढा भाग वजा केला तर बाकीिा हा
सवु ले ख सामान्य आहे . त्यांत द्ववनोिद्वनर्ममतीिी पुष्ट्कळ खटपट आहे ; पण ती यशस्वी िंाले ली नाहीं.

‘नाटक कसें पाहावें’ हा ले खद्वह पूवोक्त ले खाप्रमाणेंि द्ववनोिद्वसद्धीच्या बाबतींत अयशस्वी िंाले ला

आहे . साम - िाम - िं ि - भेि इत्याद्वि साधनांिा उपयोग करून फुकट नाटकें पाहणा्या प्रेक्षकांिें वणुन

अगिीं बारीकसारीक तपद्वशलानें त्यांत िे ण्यांत आलें आहे ; पण तें द्वकत्येकिां फारि नीरस िंाले लें आहे .
नाटककंपनीशीं बािरायण संबध
ं जोिू न फुकट नाटक पाहू ं इस्च््णा्या एका उपद्व्यापी माणसािी हकीगत

मात्र फारि मनोरंजक आहे . “कांहीं द्विवसांमागें आमच्या नाटकमंिळींत एक माकि बाळगलें होतें. एक
द्विवस एक गृहस्थ िार्मवनसाहे बांिें ‘ओद्वरद्वजन ऑफ स्पीसीज’ हें पुस्तक र्ेऊन िरवाजावर आले . त्या
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पुस्तकांतलें अक्षर िाखवून त्यांनीं त्या माकिापासून आपली उत्पद्वत्त आहे , हें द्वसद्ध करून िाखद्ववलें आद्वण
त्या नात्याच्या जोरावर फुकट नाटक पाहण्यािी परवानगी ते मांगू लागले . त्यांच्या कांहीं अंगद्ववक्षेपांवरून
त्यांच्या म्हणण्याला िु जोरा द्वमळाला आद्वण आमच्या मंिळींतील एका प्राण्यािे आप्त म्हणून आम्हीं त्यांना

नाटकास फुकट सोिलें . मात्र िु स्या प्रयोगाच्या द्विवशीं त्या माकिािा वंशवृक्ष इतका फोफावला कीं,
त्याच्या शाखांवरून उद्या मारण्यासाठीं त्या माकिांस कायमिें सोिू न िे णें आम्हांस भाग पिलें .”

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

लावीत असे. त्यािें वणुन गिक्यांनीं अत्यंत मार्ममकपणें केलें आहे : “त्या द्विवशीं अगिीं गांवगुंिाला सुद्धां
द्ववद्यािे वीच्या भक्तीिा उमाळा येतो. िारिार द्ववद्यार्थयांिे बापसुद्धां त्या द्विवशीं टोपी र्ालू न द्ववद्याथी
बनतात. आपल्या ‘भुजंगनाथी’ िेहे्याकिे शारिािे वी ढु ं कूनद्वह पाहणार नाहीं झकवा आपल्या ओठावरच्या

केरसुण्या शाळे िी िंािलोट करण्यासाठीं मात्र योग्य आहे त, असल्या द्ववरोधक गोष्टींबद्दल ते अगिीं
बेिरकार असतात. िोक्यांत द्ववद्या नसली तरी िाले ल; पण िोक्यावर टोपी असली कीं िंाला द्ववद्याथी.
अशा रीतीनें आधीं स्वतः टोपी र्ालू न मग नाटकवाल्यांना टोपी र्ालावयास तयार होणारे द्ववद्याथी बहु धा

प्रत्येक गांवीं आढळतात. द्ववद्यार्थयांिी संख्या वाढद्ववण्यासाठीं सक्तीच्या प्राथद्वमक द्वशक्षणासारख्या फंिांत

पिण्यापेक्षां सरकारनें सवु नाटकवाल्यांना प्रत्येक खेळ ‘द्ववद्यार्थयांसाठीं द्वनम्म्या िरानें ’ लावण्यािा हु कूम
केल्यास जास्त यश येण्यािा संभव आहे .

ह्ा वणुनाला गिक्यांनीं जी पुढें पुस्ती जोिली आहे ती बहारीिी आहे : “फुकट नाटक

पाहण्यासाठीं गांवगुंि जसे िांगल्या वगांत द्वशरूं पाहतात, तसेि िांगले लोकद्वह वाईट वगांत द्वशरतील कीं

काय या प्रश्नािा द्वनकाल लावण्यासाठीं द्वनव्वळ ‘हलकट लोकांसाठीं’ द्वनम्म्या िरानें एखािें नाटक
लावण्यािीं मीं एकिां आमच्या मॅनेजरांस द्ववनंती केली होती; परंतु आमच्या मॅनेजरांिें माझ्याबद्दल फारसें
िांगलें मत नसल्यानें मी आपल्या द्वमत्रमंिळीसाठीं ही तजवीज करतों आहें अशी त्यांिी समजूत िंाली
आद्वण त्यांनीं माझ्या द्ववनंतीकिे िु लुक्ष केलें .”

“प्रमािपंििशी’ हा ले ख अपूणु आहे . त्यांत फक्त िारि प्रमािांिा उिेख केले ला आहे ; पण त्यांत

द्ववशेष हास्यकारक असें कांहीं नाहीं. ह्ांत त्या काळामधल्या नटांच्या द्वित्रद्ववद्वित्र रंगभूषेिी जी थट्टा

केले ली आहे ती द्ववशेष मनोरंजक वाटते. ‘नाटकी सृष्टींत काळ्या रंगानें काळें ि केलें आहे . राजा पाहावा तो

गोरा. त्यािा हु ज्या पाहावा तोद्वह द्वततकाि गोरा. िारुित्त द्वजतका गोरा द्वततकाि त्याला मारावयाला
तयार िंाले ला मांगद्वह गोरा. ऋषीिें सोंग असलें म्हणजे ह्ा रंगीत कामांत आणखी भस्मािी भर. कोणी हें

सारवण सवांगभर करतो तर कोणी नु सते पट्टे ि ओढू न थांबतो. शकुंतले ला पोहोंिद्ववण्यासाठीं द्वभन्न रीतीनें

रंगून तयार िंाले ले हे ऋद्वषकुमार पाद्वहले कीं, त्यांच्यांतही तरसाप्रमाणें पट्टट्यांिे, द्वठपक्यांिे प्रकार होते

कीं काय असें वाटतें. सवांग रंगले ले ऋद्वष एखाद्या द्वपठाच्या द्वगरणीमधून नु कत्याि बाहे र पिले ल्या

मजुरांसारखे द्विसतात. खड्डड्यांतून द्वनर्ाले ल्या गोरखनाथानें आपल्या अंगावर भस्मािा थर इतका जाि
िढद्ववला होता कीं, बारा िौिा वषे खड्डड्यांत पिू न राद्वहल्यामुळें त्यांच्यावर किाद्वित् बुरशी िढू न त्यािी
अशी िशा िंाली असेल अशी आम्हीं समजूत करून र्ेतली.”

तथाद्वप, याि कालखंिांत ‘जगूिा द्वरपोटु ’ म्हणून अवर्ा पंिवीस ओळींिाि जो द्ववनोिी ले ख

गिक्यांनीं द्वलद्वहले ला आहे , तो इतका सुंिर आहे कीं, त्यािी जेवढी प्रशंसा करावी तेवढी थोिीि आहे .
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जन्मापासून नाटकमंिळीच्या वातावरणांत वाढले ला जगू नांवािा एक लहानसा मुलगा लग्नसमारंभाला
जातो आद्वण त्यािा द्वरपोटु आपल्या समवयस्क द्वमत्रांना िे तो. त्यांतला कांहीं भाग येथें िे तों :

“स्टे ज मातीिें होतें, पण फारि लहान होतें. खेळािे ‘पास’ फुकट वांटले होते. कुलीन द्वस्त्रयांसाठीं

स्टे जजवळ जागा राखून ठे वली होती; पण वेश्यांसाठीं मुळींि जागा नव्हती आद्वण त्या आल्याद्वह नव्हत्या.

पेटी-तबल्याजवळ सनया आद्वण ताशे ठे वले होते ; पण त्या लोकांिीं कामें केव्हां होतीं हें त्यांिें त्यांना सुद्धां
ठाऊक नव्हतें. म्हणून त्यांना ‘वाजवा रे वाजवा’ असें मधून मधून सांगावें लागत होतें. स्टे जवर मुख्य
पुरुषपाटी, मुख्य स्त्रीपाटी व भटािें सोंग र्ेतले ला एक मनु ष्ट्य ह्ांिीं कामें िाललीं होतीं. भटािी नक्कल

िोख होती, पण मुख्य पाट्याच्या नकला मुळींि पाठ नव्हत्या. म्हणून भट त्यांना स्टे जवरि ‘प्रॉम्ट’ करीत
होता. तें प्रॉस्म्टं ग ऑद्विअन्सला ऐकंू येत होतें. स्त्रीपाट्यािें काम पद्वहलें ि असावें. कारण तो फार र्ाबरून

मान खालीं र्ालू न बसला होता. शेवटीं त्या िोर्ांिें लग्न लागलें . सात आठ जणांनीं कोरस म्हटला आद्वण
खेळ आटोपला. राजाराणी कोरसांत म्हणत नव्हतीं.” गिक्यांच्या द्ववनोिी प्रद्वतभेिें पद्वहलें तेजस्वी िशुन
ह्ा द्विमुकल्या ले खांत होतें.

नाटकमंिळींतलें गिक्यांिें वास्तव्य संपल्यानंतर साहद्वजकि ‘सवाई नाटकी’ पिद्यामागें

कायमिाि अंतधान पावला. त्यानंतर ब्याि वषांनीं बाळकराम ह्ा नव्या टोपण नांवाखालीं गिक्यांिा

प्रगल्भ द्ववनोिी अवतार ‘माद्वसक मनोरंजना’ मधून प्रकट िंाला. ह्ा नांवानें त्यांनीं अवर्े पािि द्ववनोिी

ले ख द्वलद्वहले ; पण तेवढ्या थोड्याशा भांिवलावर सा्या महाराष्ट्राला गिक्यांनीं िकीत करून ‘श्रेष्ठ
प्रद्वतभेिे द्ववनोिी ले खक’ म्हणून महाराष्ट्रांत आपला लौद्वकक प्रस्थाद्वपत केला. हे पांि ले ख ‘द्वरकामपणािी

कामद्वगरी’ ह्ा मथळ्याखालीं प्रथम प्रद्वसद्ध िंाले . त्यांपैकीं ‘वरसंशोधन’ ‘लग्नाच्या मोद्वहमे िी पूवुतयारी’
आद्वण ‘लग्न मोिण्यािीं कारणें’ ह्ा तीन ले खांत मुलीिें लग्न जमवतांना द्वतच्या द्वपत्याला आपल्या
समाजांत ज्या अनंत अििणी येतात, त्यांिें अत्यंत द्ववनोिी पण द्वविारक द्वित्र गिक्यांनीं रे खाटले लें
आहे .

तथाद्वप, ही ले खमाला िु िैवानें अपूणु राद्वहले ली आहे . िौथा ले ख ‘स्वयंपाकर्रांतील गोष्टी’ हा

आहे . त्या काळीं पुष्ट्कळशा द्वनयतकाद्वलकांतून ‘स्वयंपाकर्रांतल्या गोष्टी’ हें सिर प्रद्वसद्ध होत असे; त्यािें
अत्यंत मार्ममक आद्वण हास्यकारक द्वविं बन गिक्यांनीं केले लें आहे . गिक्यांच्या स्वतंत्र द्ववनोिी प्रद्वतभेिा

हा एक अमर नमुना आहे . पांिवा ले ख ‘कवींिा कारखाना’ हा आहे . केशवसुतांनीं मराठी साद्वहत्यांत
आधुद्वनक कद्ववतेिें नवें युग सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्रांत कवींिे एक भरमसाट पीक आलें होतें , त्यािें
द्वविं बन गिक्यांनीं या ले खांत केले लें आहे .

कोल्हटकरांिा द्ववनोि हा प्रामुख्यानें सामाद्वजक स्वरूपािा होता. रूढ परंपरे नें समाजाच्या

हािींमाशीं द्वखळले ले जुने िोष आद्वण नव्या जमान्यांत द्वनमाण िंाले लीं नवीं खुळें आद्वण ढोंगें हीं वेशीवर
टांगण्यासाठीं कोल्हटकरांनीं आपल्या द्ववनोिािा उपयोग केला. गिक्यांनीं सामाद्वजक समस्यांिा इतका

खोलवर द्वविार केला नव्हता, यािा ओिंरता उिेख प्रारंभींि आम्हीं केला. त्यामुळें ठकीच्या लग्नासंबध
ं ींिे
तीन ले ख वजा केले तर समाजािे िोष आद्वण ढोंगें िव्हाट्यावर आणण्यासाठीं त्यांनीं आपल्या द्ववनोिािा

द्ववशेष वापर केले ला आढळत नाहीं. ठकीच्या लग्नासंबध
ं ींच्या तीन ले खांवर कोल्हटकरांच्या द्ववनोिी
ले खांतून कधींि प्रकट न िंाले लें कारुण्य गिक्यांच्या या द्ववनोिी ले खांतून जागोजाग प्रकट िंाले लें

असल्यानें, हास्य आद्वण कारुण्य ह्ांिा एक िु र्ममळ समन्वय होऊन उिात्त द्ववनोिािें हृियंगम िशुन मराठी
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वािकांना प्रथमि र्िले लें आहे . सुप्रद्वसद्ध द्ववनोिपंद्वित माकु ट्वेनच्या ‘टॉम सॉयर’ ह्ा द्ववनोिी कािं बरींत
अशा स्वरूपािा द्ववनोि पाहावयाला द्वमळतो.

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

हं सावें कीं रिावें हें ि मुळीं कळत नाहीं. मग प्रत्यक्ष मुलीच्या मनािी आद्वण भावनेिी काय स्स्थती होत असेल

ह्ािी कल्पनाद्वह करवत नाहीं. लग्नासारख्या गंभीर प्रश्नािी द्वजतकी अमानु ष थट्टा झहिु समाजांत होते ,
द्वततकी िु स्या समाजांत क्वद्विति होत असेल. गिक्यांच्या द्ववनोिी प्रद्वतभेिें लक्ष ह्ा द्ववषयाकिे गेलें ,
ह्ांति द्वतच्या अध्या यशािें श्रेय आहे .

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

आहे त. कोल्हटकरांच्या द्ववनोिी ले खनाच्या प्रपंिांतद्वह पांिूनाना, बंिूतात्या आद्वण सुिाम अशीं तीनि पात्रें
आहे त. द्ववनोिद्वसद्धीसाठीं तीन माणसांिें भांिवल जमद्ववण्यािी ही मूळ कल्पना जेरॉम के. जेरॉम या

सुप्रद्वसद्ध इंग्रज द्ववनोिी ले खकािी. त्यांिे Three men in a Boat (not to say of the dog) हें द्ववनोिी
पुस्तक सुप्रद्वसद्धि आहे .

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

ले खमाला आधारले ली आहे . ठकी हे एक अत्यंत कुरूप मुलगी असल्यानें द्वतिें लग्न जमद्ववण्याच्या कामीं
अनस्न्वत अिथळे द्वनमाण व्हावेत हें साहद्वजक आहे . बरें , ठकी ही कांहीं अशीतशी मुलगी नव्हती.
‘लाखामध्यें एक’ असेंि त्या दृष्टीनें द्वतच्या रूपािें गिक्यांनीं केले लें हें वणुन पहा :

“ठकीच्या अंगकांद्वत सुवणुरंगािी होती. मात्र ही सुवणुरिना सोनेरी झकवा तांबड्या शाईनें करून

भागावयािें नाहीं. या रंगामुळें ठकीच्या बहु तांशी गैरहाजीर भोंवयांिी उणीव झकवा धांिरटपणें िोळ्यांबाहे र

येऊन भोंवतालच्या प्रिे शांत बागिणा्या काजळािा फाजीलपणा द्वत्हाइतांच्या िटकन् लक्षांत येत नसे.

महाकद्वव काद्वलिासानें शकुंतले च्या सौन्ियुसवुस्वािी तुलना जी लद्वतकेशीं केली आहे , तीि ठकीच्या
बाबतींत सत्याला न सोितां करून िाखद्ववतां येईल. इतकेंि नव्हे तर एखाद्य लतेशीं पूणु सदृश न

व्हावयाला शकुंतले च्या द्वठकाणीं जी मोठी उणीव होती, ती सुद्धां ठकीच्या वणुनांत भरून द्वनर्ाली आहे .
कारण शकुंतले प्रमाणेंि ठकीिे ‘बाहू ढापे लद्वतकेिे कर पिव सािे’ असून द्वशवाय एखाद्या लद्वतकेप्रमाणें
ठकीच्या एका िोळ्यांत ‘फूले ’ द्वह होतें.

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

ठकीच्या तोंिाकिे पाहातांि हजारों िे वींिे िशुन र्ेतल्यािा साक्षात्कार होऊन द्वशवाय भाद्ववक वारक्याला
तर आळं िीच्या वांकड्या द्ववठोबािी आठवण होत असे. कारण ठकीिी मान स्वभावतःि उजव्या बाजूकिे

जराशी कलती असल्यामुळें नीट उभी राद्वहली असतांना ती समोरून पाहाणारास परे ि करतांना ‘आईस
राईट’ च्या पद्ववरयांत उाया असले ल्या द्वशपायासारखी द्विसत असे. एखािे वेळीं कंबर कसून अशा लष्ट्करी
पेशांत ठाण मांिले ल्या ठकीकिे पाद्वहलें म्हणजे उजव्या सोंिे िा गणपद्वत झकवा िाव्या तोंिािा मारुती
यांसारख्या िु र्ममळ िे वतेप्रमाणें द्वतिें अपूवु कौतुक करावेंसे वाटल्यावांिून राहात नसे.

सवुसामान्यपणें कोणाद्वह साधारण स्वरूपाच्या मुलीिें लग्न जमद्ववणें आपल्या समाजांत द्वकती

कद्वठण आहे ह्ािें वास्तववािी द्वित्र ज्याला रे खाटावयािें आहे , त्याला ठकीसारखी पराकाष्ठेिी कुरूप
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मुलगी आपल्या कल्पनेंतून मुद्दाम द्वनमाण करण्यािी काय आवश्यकता होती? काळ्याकुट्ट रंगािी, तोंिावर
शेंकिों िे वीिे वण असले ली, एका िोळ्यांत फूल पिले ली आद्वण वांकड्या मानेिी अशी भयंकर मुलगी

असली, तर साक्षात् ब्रह्मिे व या पृर्थवीतलावर उतरला तरी द्वतिें लग्न कसें काय जमणार? अशा मुलींिे

लग्न जमलें नाहीं म्हणून आपल्याला समाजाला िोष कसा िे तां येईल? सारांश, मुलीच्या द्वववाहाच्या
बाबतींत वधूद्वपत्यांना ज्या अििणी येतात आद्वण ज्या द्ववटं बना सहन कराव्या लागतात, त्यांिी खरी कल्पना
वािकांना आणून िे ण्यासाठीं ठकीच्या कुरूपतेिा एवढा अद्वतरे क करण्यािी मुळींि जरुरी नव्हती. त्यामुळें
गिक्यांच्या या द्ववनोिािी बैठकि मुळीं िुकले ली आहे .

ठकी िहा जणींसारखी एक मुलगी आहे एवढें ि सांद्वगतलें असतें, तर केवळ ‘ठकी’ ह्ा नावांनेंि

द्वतच्या बावळटपणािी आद्वण वेंधळे पणािी कल्पना येऊं शकली असती. तथाद्वप, ठकीच्या कुरूपतेिी
अद्वतशयोस्क्त अनु द्वित आहे असें मानलें तरी शकुंतले पेक्षांद्वह लद्वतकेशीं ठकीिें साम्य अद्वधक आहे असें

सांगतांना ठकीच्या िोळ्यांतल्या ‘फुलांवर’ गिक्यांनीं जी कोटी साधली आहे , ती कांहीं सामान्य
कोटींतली नाहीं हें कबूल केलें पाद्वहजे. वस्तुतः ठकीिें लग्न जमद्ववण्याच्या या मोद्वहमें त कांहीं कांहीं प्रसंग

सहजगत्या इतके कमालीिे द्ववनोिी िंाले आहे त कीं, खरें पाहातां अद्वतशयोक्तीिा अवलं ब करण्यािी

त्यामध्यें मुळींि अवश्यकता नव्हती. उिाहरणाथु, ‘यंिा आम्हांला कतुव्य नाहीं’ असें स्वतःिा भाव
िढद्ववण्यासाठीं सकृद्दशुनीं सांगण्यािा ढोंगी वरद्वपत्यांिा नेहमींिा द्वशरस्ता असतो. त्यािा अद्वतरे क कधीं

कधीं द्वकती हास्यास्पि होऊं शकतो ह्ािा एक अत्यंत मनोरंजक नमुना गिक्यांनीं या ले खमालें त
सांद्वगतले ला आहे . तो पाहा :

“एका गरीब गृहस्थाच्या र्रीं त्याच्या उपवधू भावाबद्दल गळ र्ालण्याकद्वरतां मी व झतबूनाना

उभयतां गेलों होतों. नमस्कार-िमत्कार होऊन हवापाणी वगैरे अनावश्यक बाबतींबद्दल बरें ि बोलणें

होईपयंत तो गृहस्थ माझ्याशीं अद्वतशय अिबीनें व आजुवानें बोलत होता; पण मीं आमच्या येण्यािें कारण
सांद्वगतलें मात्र आद्वण सारा मनु एकिम पालटला. त्या गृहस्थािा मूळिा भाटीसारखा गोल िेहेरा
महत्त्वद्वनिशुनासाठीं लागलीि नाना फिद्वणसाच्या िेहे्यासारखा लं बोत्तर िंाला. तो द्वविारानें ओथंबले ले

जि द्वनःश्वास टाकंू लागला. फाटकी सतरंजी, वळकटीिी बेबंिशाही, मोिकी खुिी, अंगठे तुटले ल्या
वहाणा, स्वतःिें काळें द्वमिकूट धोतर, र्रांत मावेनासें िंाले लें िाद्वरद्र वगैरे ऐद्वहक गोष्टींिा क्षणैक द्ववसर
पिू न तो उच्च द्वविारांत भरा्या मारूं लागला.

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

तुमिा?’ फारि मोठा सुस्कारा टाकून, द्विरमुटले ल्या व काळ्याकुट्ट ओठांिें वतुुळ करून, भुव
ं या आिव्या

उिवून व मान झकद्वित् उजवीकिे कलती करून तो प्राणी प्रत्येक शबिानंतर द्ववसावा र्ेत र्ेत म्हणाला, ‘या
जन्मीं आम्हांस कतुव्य नाहीं!’” ह्ांत ले खकािी एका अक्षरािी अद्वतशयोस्क्त नाहीं. उलट, वधूपक्षािी
यािकवृद्वत्त पाहू न वरपक्षाच्या िोक्यांत द्वकती कमालीिा उन्माि िढतो आद्वण मग त्याच्या तोंिू न कधीं कधीं

जीं द्ववलक्षण मुक्ताफळें बाहे र पितात, त्यांिें हें हु बेहूब द्वित्रण आहे . तें वािून वािकाच्या हं सतां हं सतां
मुरकुंड्या वळल्याि पाद्वहजेत.

मुलीिें लग्न ठरद्ववण्यासाठीं काय काय आपिा सहन कराव्या लागतात त्यांिी आपल्या

समाजांतील सवु जाणत्या द्वन प्रौढ माणसांना पूणु कल्पना असल्यानें एखाद्या बापाला मुलगी होणें झकवा
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एखाद्या स्त्रीला मुली होवोत असा आशीवाि िे णें, हें केवढें द्ववलक्षण संकट म्हणून समजलें जातें ह्ािेंद्वह मोठें
मार्ममक द्वित्रण गिक्यांनीं केलें आहे .

ठकीच्या लग्नािी ही खटपट िालू असतां झतबूनाना आद्वण बाळकरामािे परम द्वमत्र भांबर
ू ाव ह्ांिी

एक द्विवस त्यांना तार येऊन धिकते . भांबर
ू ावांच्या ‘मंिळीिं’ पद्वहलें ि बाळं तपण त्या सुमारास होणार

असल्यानें त्या बाळं तपणांत भांबर
ू ावांिी पत्नी िगावली असली पाद्वहजे , अशी साहद्वजकि झतबूनानांिी आद्वण
बाळकरामािी कल्पना िंाली. ‘अरे रे, द्वबिा्या भांबर
ू ावांवर प्रसंग कोसळला. एकुलती एक बायको आद्वण
द्वतिा असा शेवट व्हावा.’ असें म्हणून बाळकराम ओक्साबोक्शीं रिू ं लागला.

पण झतबूनाना गंभीर िेहेरा करून म्हणाले , “बाळक्या, प्रसंग येऊं नये पण आला. आतां आपणि

भांबल
ू ा धीर द्विला पाद्वहजे. उद्यांच्या उद्यां भांबूला तार ठोक. म्हणावें , ‘द्वभऊं नको, ठकी आहे .’ मािंी ठकी
मी त्याला िे ईन. मी आद्वण भांबू कांहीं िोन नाहीं. प्रसंगीं उपयोगी पित नाहीं तो द्वमत्र कशािा? ”

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

झतबूनाना आज तीन वषें आपल्या मुलीिें लग्न ठरद्ववण्यासाठीं ज्या वनवासांत द्विवस काढीत आहे त त्यािी
आठवण िंाली म्हणजे धीर खितो,’ इ॰

तें पत्र वािून बाळकराम–झतबूनानांना फारि वाईट वाटलें . झतबूनानांना तर द्ववशेषि खेि वाटला.

त्याि द्विवशीं भांबर
ू ावाला िु खवट्यािीं पत्रें , सहानु भद्वू तपर तारा वगैरे पाठवून ते िोर्े आपल्या कतुव्यांतून
मोकळे िंाले .

कन्याजन्मािें िु ःख द्वकती जबरिस्त आहे ह्ािी िु सरी एक द्ववलक्षण र्टना गिक्यांनीं वणुन

केली आहे . झतबूनाना अन् बाळकराम एकिां एका स्नेह्ाकिे वरातीला गेले. विीलधा्या मंिळीला नवीन

जोिप्याच्या हातून साखर िे ण्यािी वद्वहवाट असते. त्याप्रमाणें झतबूनानांना वधूहस्तें साखर िे ववण्यांत
आली. ठकीच्या लग्नाबाबत त्या सकाळीं एका द्वठकाणीं ‘अष्टवषा भवेत् कन्या’ या सूत्राबद्दल वाि िंाला
होता. तो झतबूनानांच्या िोक्यांत असल्यानें , त्या नािांत नववधूला आशीवाि िे तांना त्यांच्या तोंिू न
‘अष्टकन्या सौभाग्यवती भव’ असे शबि िुकून गेले. आशीवाि कसला, शापि तो! त्यामुळें भयंकर गोंधळ

माजला. वधूवरांिे सारे आप्त िवताळू न झतबूनानांच्या अंगावर धावले द्वन त्यांनीं झतबूनानांिी कद्वणक यथेच््
झतबून काढली. एवढें ि नव्हे तर असा आशीवाि द्विल्याबद्दल झतबूनानांवर खटला भरण्यांत आला. स्वतः
न्यायाधीश हाद्वह मुलीिा बाप असल्यानें झतबूनानांिा आशीवाि द्वकती भयंकर आहे ह्ािी बरोबर झकमत
त्याला ठरद्ववतां आली आद्वण म्हणून त्यांनीं झतबूनानांना िोषी ठरवून पुढीलप्रमाणें द्वशक्षा ठोठावली :
“आरोपी

झतबूनाना,

तुमच्यावर

आरोप

शाबीत

िंाला

आहे .

म्हणून

मी

तुम्हांला

‘द्ववद्ववधज्ञानद्ववस्तारां’तील ‘क्रीतो व द्वफिो’ हा ले ख, ‘ज्ञानप्रकाशां’तील सहकारी पतपेढ्यांसंबंधींिे सारे

अग्रले ख आद्वण ‘ब्रह्मज्ञानप्रिीप’ हें आध्यास्त्मक गद्यनाटक वािण्यािी व ‘मानापमान’ नाटकांतील प्रत्येक
पिािा अन्वयाथु लावण्यािी द्वशक्षा फमावतों. हें सवु वािन होईपयंत तुम्हांला पुण्यांतल्या खाणावळींत

जेवावें लागेल आद्वण िर आठवड्यास ‘वीकेंि’ द्वतकीट काढू न ‘सिनु मराठा रे ल्वे’च्या द्वतस्या वगांतून
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पुण्याहू न द्वमरजेपयंत प्रवास करावा लागेल. यापेक्षां कमी द्वशक्षा तु म्हांला करतांि येत नाहीं.” द्वबिारें
झतबूनाना खटल्यािा हा द्वनकाल ऐकतांि िोळे पाढरे करून बेशुद्धि पिले .

झतबूनानांना जी द्वशक्षा िे ण्यांत आली द्वतिी मौज ज्या काळांत गिक्यांनीं ही ले खमाला द्वलद्वहली,

त्या काळांतल्या वािकांना समजण्यासारखी असल्यामुळें, ती वािून त्यांिी त्या वेळीं फारि करमणूक
िंाली. ‘अष्टकन्या सौभाग्यवती भव’ ह्ा आशीवािांतून द्वनमाण िंाले ली िं गल आद्वण कोटांतला खटला जरी

अद्वतशयोस्क्तपूणु वाटला तरी अद्वभप्रेत द्ववषय पद्वरणामकारक करण्याच्या दृष्टीनें ती अद्वतशयोस्क्त योग्य
वाटते.

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

क्षुिक कारणावरून एका टारगट सुधारकानें ठकीला नाकारली. पुढें एके द्विवशीं हा सुधारक एका
इराण्याच्या िु कानांत राजरोसपणें िहा र्ेतांना झतबूनानांच्या आद्वण बाळकरामाच्या दृष्टीस पिला. कारण

सिरहू िु कानामध्यें ते िोर्े सुद्धां एका कोप्यांत िहा पीत बसले होते. बशींतल्या ऊन िहावर फुंकर
टाकण्याच्या द्वमषानें झतबूनाना त्या पापभ्रष्ट सुधारकाबद्दल द्वनराशेिे िीर्ु द्वनःश्वास टाकंू लागले . बाळकराम

म्हणाला, “नाना, बरें िंालें , ह्ा कमुनष्ट्याच्या गळ्यांत आपण ठकी बांधली नाहीं. अशा सुधारकाला पोर
िे णें म्हणजे पोरीिा पुनर्मववाह लावण्यासारखेंि मी समजतों. मग धिधिीत एखाद्या गुत्त्यांत नेऊन पोरीला

िारूच्या झपपांत कां लोटू ं नये? (सुधारक या शबिानें झतबूनानांना िारू व पुनर्मववाह याखेरीज कसलाद्वह

बोध होत नसे.) नाना, स्वारीिी जरा उिवतोंि आतां” असें म्हणून बाळकराम मोठ्यानें त्या सुधारकाला

उद्देशून म्हणाला, “अरे , िांगले झहिु म्हणद्ववतां आद्वण इराण्याच्या िु कानांत िहा द्वपतां? आपले विील
झहिू ि होते ना? ”

प्रश्नािें उत्तर द्विल्यावांिून स्वारी ते थून िालती िंाली. प्रश्नांत खोंि होती. द्वतनें स्वारी वरमली.

िु सरें काय? शेजारच्या बांकावरिे िोनिार मुसलमान या वेळीं हं सावयाला लागले . ते उर्ि उर्ि झहिूं च्या
धमुग्लानीलाि हं सत असावेत. परस्पर द्ववरोधावर आद्वण द्ववसंगतीवर आधारले ला हा द्ववनोि बहारीिा आहे .

ठकीला स्थळ पाहण्यासाठीं पुण्यांतून मोहीम काढायिी म्हणजे िांगला पोषाख र्ालू न जावयाला

पाद्वहजे. तेवढ्यासाठीं झतबूनाना अन् बाळकराम ह्ा िोर्ांच्या पोषाखािें ‘एस्स्टमे ट’ काढण्यांत आलें . तें
पाऊणशें रुपयांच्या र्रांत आलें ; पण तो आंकिा ऐकून नानांना गुिमरल्यासारखें िंालें . तेव्हां बाळकराम

म्हणाला, ‘नाना, आतां पाऊणशें रुपयांिा पोषाख घ्यावयाला किरतां, मग उद्यां जावयासाठीं पोषाख
करते वळ
े ीं काय करणार तुम्ही?

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

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

या वाक्यािा बाळकरामाच्या मनावर काय पद्वरणाम िंाला त्यािें वणुनद्वह अद्वतशयोस्क्तपूणु असलें

तरी कमालीिें द्ववनोिी आद्वण िमत्कृद्वतजनक आहे .

अनु क्रम

‘ठकीला पत्कर’ असें म्हणतांक्षणींि बाळकराम जो बेशुद्ध पिला, तो िार द्विवसांनीं सावध िंाला.

त्यानें जेव्हां िोळे उर्िले ते व्हां आपण एका इस्स्पतळांत असून आपल्यावर शस्त्रकमु करण्यासाठीं तज्ज्ञांिी

एक कद्वमटी बसले ली त्याला आढळली. ठकीच्या लग्नाच्या खटपटीसाठीं झतबूनानांबरोबर बाळकरामाला
अजून पुष्ट्कळि झहिावयािें होतें. थट्टे च्या बोलण्यांनीं त्याच्या हृियाला धक्के बसून तो जर असा बेशुद्ध पिू ं

लागला तर एकंिर कामांत व्यत्यय यावयािा. म्हणून त्यािें ‘नाजुक हृिय’ काढू न टाकून त्याच्या ऐवजीं

कोणत्याद्वह प्रसंगाला टक्कर िे ण्याजोगें िणकट हृिय बसवून र्ेण्यासाठीं नानांनीं िार साधे िॉक्टर, तीन
िे शी वैद्य, एक गुरांिा िॉक्टर, िोन वैिू, एक खाटीक आद्वण एक िांभार एवढ्यांिी एक कद्वमटी बसद्ववली.

त्या द्विवशीं िवाखान्यांत एका शास्रयािें , एका तरुण सुधारकािें आद्वण एका िरोिे खोरािें अशीं

तीन प्रेतें येऊन पिलीं होतीं. द्वतर्ांिीद्वह प्रेतें फािू न पाहातां असें आढळू न आलें कीं, सुधारकािें हृिय

फारि कमकुवत आहे . शास्त्रीबुवांना मुळीं हृियि नव्हतें. िरोिे खोरािें हृिय उरफाटें होतें. तेव्हां त्यािें ि
हृिय कापून तें सुलटें करण्यांत आलें आद्वण बाळकरामाच्या हृियाच्या जागीं बसवण्यांत आलें आद्वण त्यािी
अव्याहत द्वक्रया िालण्यासाठीं कायमच्या द्वकिीिें ‘द्वलव्हर वॉि’ त्याला जोिण्यांत आलें आद्वण अशा रीतीनें
ऑपरे शन सुखरूपपणें पार पािलें .

बाळकरामािें हृिय काढू न तेथें काय बसवावें याबद्दल तज्ज्ञांच्या कद्वमटीमधील द्वनरद्वनराळ्या

सभासिांिा सिा द्वन सुधारक-शास्त्रीबुवांना बाजूला सारून शेवटीं िरोिे खोरािेंि हृिय कां पसंत करण्यांत
आलें ह्ाबद्दलिीं कारणें इतकीं द्ववनोिी आद्वण अथुपूणु आहे त कीं, तीं मुळांतूनि वािलीं पाद्वहजेत.

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

द्विला होता. म्हणून झतबूनानांनीं पद्वहल्याि मुहूतावर स्वतःला ितुभज
ु करून र्ेतलें . ह्ा झतबूनानांच्या नव्या

बायकोमुळें केवढा र्ोटाळा िंाला आद्वण ठकीिें एक जमले लें लग्न कसें , द्वफसकटलें तो प्रसंग फारि
बहारीिा आहे .

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

पटद्ववण्यासाठीं झतबूनानांच्या नूतनपद्वरणीत पत्नी त्या प्रसंगीं हजर होत्या. मुलगी पसंत पिली आद्वण उभय

पक्षांिी तयारी होऊन ‘सीमान्तपूजना’ िा समारंभद्वह उरकला. सिर समारंभाच्या वेळीं सौं. झतबूनाना

द्ववद्वहणीच्या नात्यानें हजर होत्या. त्यांना पाहू न व्याह्ांनी संशययुक्त मुद्रेनें त्यांच्या तेथें येण्याच्या कारणांिी

िौकशी केली. ‘िहू ं किे ि अशी िाल आहे ’ असें उत्तर िे ऊन वधूपक्षानें वेळ द्वनभावून नेली. पुढें शेवटीं
वाङद्वनियाच्या समारंभासाठी जेव्हां वरपक्षािी मंिळी वधूच्या र्रीं आली तेव्हां सारें कोिें उलगिलें .

वधूच्या जागीं ठकीला व द्ववद्वहणीच्या जागीं सौ. झतबूनानांना बसले ल्या पाहतांि व्याही तािकन्

उठू न उभे राद्वहले व द्वविारूं लागले , “ह्ा िोहोंतली तुमिी मुलगी ती कोणती? ” आम्हीं ठकीकिे बोट

केलें . त्यावर सौ. झतबूनानांकिे बोट िाखवून ते म्हणाले , “अस्सें काय? मग आम्ही ह्ांनाि वधू समजलों.
मुलगी पाहावयाच्या वेळीं तुम्हीं हें स्पष्ट सांगावयास हवें होतें. झतबूनानांच्या कुटु ं बाला नवरीमुलगी समजून

आम्हीं रुकार द्विला. आतां या मुलीशीं आम्हांला लग्न कतुव्य नाहीं.” असें सणसणीत उत्तर िे ऊन
व्याहीमंिळीनें र्रिा रस्ता धरला.

अनु क्रम

‘मुला’च्या शोधासाठीं द्वफरत असतां एकिां झतबूनाना आद्वण मंिळी वेड्याच्या इस्स्पतळांत सुद्धां

द्वशरली. ते थे त्यांच्या येण्यािें कारण समजतांि िवाखान्याच्या अद्वधका्यांनी त्यांना तेथें पकिू न ठे वलें द्वन

त्यांिे मेंिू तपासण्यासाठीं त्यांना वद्वरष्ठ िॉक्टरांकिे पाठद्ववलें . सिर िॉक्टर नानांिा मेंिू तपाशीत असतां
त्यांिें िोकें एका तरुण झहिु द्ववद्यार्थयानें धरून ठे वलें होते. तेवढ्यांत नानांनी त्या तरुणािे पाय धरून

‘पोरी’ला पिरांत र्ेण्यािी द्ववनंती करावयास सुरुवात केली; पण बाळकरामानें िोळ्यांच्या खुणेनें नानांना
िटावलें , म्हणून तेवढ्यावरि तें थांबलें . अखेर नानांिा मेंिू शाबूत आहे असें ठरवून त्यांना सोिू न िे ण्यांत
आलें . सतत तीन वषे मुलीच्या लग्नाच्या द्वववंिनेंत असूनद्वह आपण खरोखर वेिे कसे ठरलों नाहीं याबद्दल
आियु करीत ते र्राकिे वळले . त्यानंतर िॉक्टरी द्ववद्येवरिा त्यांिा द्ववश्वासि पार उिाला.

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

एके द्वठकाणीं सवु गोष्टी द्वबनबोभाट पटू न मुलगा अ-मंगळ असल्यामुळें मुलीला मंगळ नसल्यास ती

पत्करण्यािें आश्वासन त्याच्या बापानें द्विलें . िु सरे द्विवशीं झतबूनाना आद्वण बाळकराम ह्ांनीं ठकीिी एक

बनावट जन्मपद्वत्रका तयार करून द्वतच्यांतून मंगळाला अद्वजबात अधुिद्र
ं द्विला आद्वण ती मुलाच्या बापाच्या
स्वाधीन केली. पद्वत्रकेकिे बराि वेळ द्वनरखून पाहू न अखेर मंगळािा उिेख करावयािा िुकून राद्वहल्याद्दल

त्यांनीं शंका प्रिर्मशत करतांि, बाळकराम अजाण बालकाच्या द्वनिोष हास्यमुद्रेने म्हणाला, ‘िुकून राद्वहला
नाहीं. मुलीला मुळीं मंगळि नाहीं. मग पद्वत्रकेंत कोठू न येणार?’

हें उत्तर ऐकतांि त्या गृहस्थानें संतापानें पद्वत्रका जद्वमनीवर फेकून द्विली. त्याच्या तांबड्यालाल

िोळ्यांच्या जागीं एक सोिू न िोन मंगळ द्विसूं लागले . अशी मंगल दृष्टीनें तो गृहस्थ झतबूनाना बाळकरामांकिे पाहू ं लागतांि ते शनीसारखे काळे द्वठक्कर पिले . अखेरीस त्यांनीं मगळािी जी िशा केली
तीि िशा त्या गृहस्थानें त्यांिी केली.

प्रसंगद्वनष्ठ द्ववनोिािे ह्ा ले खमालें तले हे द्वनविक नु मने द्विले आहे त. त्याखेरीज लग्न

जमद्ववण्याच्या खटपटींत मनु ष्ट्यस्वभावािे जे िमत्काद्वरक नमुने आढळतात, जे मासले वाईक अनु भव येतात

आद्वण त्या संकटांतून बाहे र पिण्यासाठीं वधूपक्षाला ज्या नाना त्हे च्या लटपटी कराव्या लागतात, त्यांिीं
फारि खुमासिार वणुनें गिक्यांनीं आपल्या वैद्वशष्ट्ट्यपूणु द्ववनोिी भाषेंत केले लीं आहे त.

(१) वसंतऋतूंत सृष्टीमध्यें केवढाले फेरफार र्िू न येतात? िंािांना पालवी फुटते. आंबयाला

मोहोर येतो. वेलींना फुलें येतात. वक्त्यांना शबि फुटतात. पांढ्या सशांना पोरें होतात. ्रयांवर नवे अभ्रे

िढतात. शहरांत खेिेगांवच्या पाहु ण्यांना ऊत येतो. त्याप्रमाणें नव्यामुलांिीं व त्यांच्या आईबापांिीं माथीं
द्वफरतात. द्वपसाळले लें कुत्रें िावले ला मनु ष्ट्य ज्याप्रमाणें आगोटीच्या मे र्ांिा गिगिाट ऐकून पुन्हां

द्वपसाळतो, त्याप्रमाणें मुंजीच्या वाजंरयांिा किकिाट ऐकून उपवधू मुलांच्या व त्यांच्या वािवद्विलांच्या
अंगी द्वभनले लें अहं पणािें द्ववषद्वह तिाक्यासरशीं उिल खात असतें.

(२) या सुमारास ‘नवरबापा’ िें मन थोर थोर ऐद्वतहाद्वसक पुरुषांच्या गुणद्ववशेषांिें प्रिशुनि बनून

जातें. महं मद द्वगजनीच्या धनलोभानें तो स्वाथुपरायण होतो. नेपोद्वलयनच्या महत्त्वाकांक्षेनें तो आपल्या

मुलाकिे पाहातो. नाना फिणद्ववसांच्या व्यवहारकौशल्यानें तो मुलािी झकमत ठरवतो. द्वशव्त्रपतींच्या
धािसानें वाटे ल त्या द्ववजापुरकरावर तो त्या रकमे िा मारा करतो आद्वण नाद्विरशहाच्या क्रूरपणानें ही रक्कम
वसूल करून र्ेतो.

अनु क्रम

(३) उपवर वधूंच्या बापांना वरसंशोधनासाठीं ज्या येरिंारा र्ालाव्या लागतात, त्याला ‘जोिे

फािणें’ ही लाक्षद्वणक संज्ञा द्विले ली आहे . पयःप्रास्प्त होण्यासाठीं प्रथम गाईच्या सिांना लावण्यासाठीं थोिें

पय (पक्षीं : पाणी) खिी र्ालावें लागतें, त्याप्रमाणें एक जोिा जमद्ववण्यासाठीं आधीं एक जोिा (पक्षी :
खेटर) फािावा लागतो हें ि यांत लक्षांत ठे वण्यासारखें आहे .

(४) जन्मवेळेिी नोंि र्ेण्यांत एका क्षणािी िुकामूक िंाल्यास पद्वत्रकेंत जमीनअस्मानािे फरक

र्िू न येतात आद्वण आमच्याकिे तर मुलाच्या जन्मकाळासंबंधीं जन्मवषुि काय तें साधारणतः बरोबर

सांगतां येतें. कांहीं आईबापें मुलांिा जन्ममास सुद्धां एखािे वेळी नेमका सांगतात; परंतु हें केवळ
अपवािात्मक आहे . ‘गाई गोठणीवर आल्या असतील’ ‘गड्यांिी न्याहरी गेली नव्हती’ झकवा ‘मामंजी असे

पोथी वािून उठले असतील’ यासारख्या वारे माप गोष्टींच्या द्वनयद्वमतपणावरूनि बाबूिी झकवा ‘बगी’ िी
पद्वत्रका तयार करावी लागते. आमच्या गांवच्या म्हाळसाकाकंू च्या ‘ना्या’ िी जन्मवेळी द्वविारली, म्हणजे

त्या म्हणतात कीं, ‘खालच्या ओळींतल्या रखमाकाकंू च्या गोंद्यािी पांिवी होती, त्या द्विवशीं असा पिल्या
प्रहरीं मािंा ना्या िंाला.’ आद्वण रखमाकाकंू ना द्वविारलें तर त्या म्हाळसाकाकंू च्या ना्यािा हवाला िे तात.

(५) एक मुलगा िंाल्याबरोबर त्यािीं आईबापें हु ं ड्याच्या रकमे वर काय काय गोष्टी करावयाच्या,

यािा द्वविार करूं लागतात. हिींप्रमाणें प्रमाणाबाहे र हु ं िा र्ेण्यािी िाल पौराद्वणक काळींद्वह प्रिद्वलत

असती तर भारतीय युद्धासारखा प्रिंि अनथु द्वबनबोभाट टळला असता. कारण, शंभर राजझबड्या मुलांिा
हु ं िा येण्यािी खात्री असल्यावर हस्स्तनापूरच्या टीिभर राज्यासाठीं असल्या कुलक्षयकर युद्धास
धृतराष्ट्रानें कधींद्वह संमद्वत द्विली नसती. तेवढ्या हु ं ड्यावर त्यानें तसलीं ्प्पन्न फरोक्त खरीि केलीं
असतीं.

(६) नानांनीं स्वतःसाठीं जु न्या िद्वक्षणी त्हे िा गुिघ्याशीं गोष्टी सांगणारा मलमलीिा अंगरखा

बरोबर आणला होता. त्यािे हात िुण्यािे असून त्यापैकीं एकेकािी लांबी इतकी होती कीं नाना अंगरखा

र्ालू न ‘द्वविाउट द्वतकीट’ प्रवास करीत असतां बोरीबंिर स्टे शनावर द्वतद्वकटकले क्टरला ‘पास’ असें सांगून
ते िंटक्यासरशीं बाहे र येतांना त्यानें आपला हात धरल्यािें द्वगरगांवांत येईपयंत नानांना कळलें नाहीं.

थोिक्या वेळांत िुण्यांच्या हातावरून पत्ता काढीत येऊन द्वतकीटकले क्टरानें नानांकिू न योग्य ते पैसे वसूल
करून र्ेतले .

(७) ‘बाळकराम आद्वण मंिळी’िी बैलगािी ठकीला ‘स्थळ’ शोधण्यासाठीं पुणें शहरांतून झहिू ं

लागली. एखाद्या शाळे च्या िाराशीं ही गािी उभी राहातांि सवु शाळाभर शु कशु काट होऊन इन्स्पेक्टरिी

तपासणी आल्याप्रमाणे शाळें त शांतता होत असे. द्वकत्येक कच्च्या द्विलािे तरुण तर रात्रीं -अपरात्रीं
ििपल्यासारखे होऊन बरळत ििकून उठत. एकिां तर निींत िु ं बत असले ल्या एका तरुणानें र्ाटावर
गािी उभी राद्वहले ली पाहातांि तोंि िुकद्ववण्यासाठीं तळाशीं बुिी मारून कायमिी जलसमाद्वध र्ेतली.

(८) एखािें लग्न जमद्ववतांना द्ववघ्नांिें बाहु ल्य द्वकती असतें! पद्वत्रकांच्या भानगिींत एखाद्या वेळीं

मंगळ आिवा पिे , तर एखाद्या वेळीं शनीिी सािे साती भोंवे. या द्वठकाणीं ग्रहांिें षिाष्टक द्वनर्ावें , तों त्या
द्वठकाणीं माणसांिें खिाष्टक व्हावें. कोठें िे वगणािा राक्षसगणाशीं सामना जुंपे, तर कोठें राक्षसगण
मनु ष्ट्याला 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

अनु क्रम

लक्षण माहे रकरांना वाईट असतें, या कारणामुळें एके द्वठकाणीं लग्न मोिलें मुलीिी जीभ नाकाला लागते

झकवा मधलें बोट वांकद्ववलें तर मनगटाला लागतें यासाठीं सुद्धां लग्नें द्वफसकटल्यािीं उिाहरणें एक िोन
जागीं आढळू न आलीं. एकिां मुलाच्या मामाच्या मोलकरणीच्या मुलीिी व आमच्या गािीवाल्याच्या ित्तक

बापािी एकनाि जमल्यामुळें लग्न जमे ना, तर िु स्यांिा प्रत्यक्ष मुलाच्या बापािी व आमच्या गािीच्या
पोवळ्या बैलािी एक रास जमल्यामुळें हातिें स्थळ िविावें लागलें . अखेर अखेर तर आबाभटजींच्या
कानांत अद्वतशय केंस असल्यामुळें आद्वण माझ्या एका बुटाला धोतराच्या कांठािा ले स लावल्यामुळें
हातांतलें स्थळ जातें आहे कीं काय अशी आम्हांला भीद्वत वाटू ं लागली.

गिक्यांिी सिर ले खमाला अपूणु राद्वहल्यामुळें ठकीिें लग्न अखेर जमलें नाहींि. ‘कांहीं एक

आकस्स्मक कारणामुळें तें कसें अिानक जमून आलें ’ तें सांगण्यािा त्यांिा 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
प्रिंि िोंगर आहे तो ओलांिणें द्वकती िु रापास्त आहे ह्ािी यथाथु कल्पना वािकांना आणून िे ण्याच्या
कामीं गिक्यांिी ही ले खमाला यशस्वी िंाली आहे , यांत कांही शंका नाहीं.

म्हणून िे वलांच्या ‘शारिा’ नाटकांत विरी जशी म्हणते कीं ‘िे वा, नको रे हा मे ला पोरीिा जन्म!’

त्याप्रमाणें ‘मे ला’ हा शबि वापरण्यािी पुरुषांना सवलत द्विली तर प्रत्येक उपवर मुलीिा बाप ‘िे वा, नको रे
हा मे ला पोरीच्या बापािा जन्म’ असें अट्टाहासानें म्हणेल,’ हा जो गिक्यांनीं अखेर द्वनष्ट्कषु काढला आहे
त्यांत एका अक्षरािीद्वह अद्वतशयोस्क्त नाहीं, अशी वािकांिी खात्री होते .

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

ह्ांत कांहीं थोड्या-फार गमती आहे त, नाहीं असें नाहीं; पण भाषेच्या आत्यंद्वतक स्क्लष्टतेमुळें त्यांतला
द्ववनोि खालीं ििपला गेला आहे . तो हु िकून बाहे र काढणें द्वततकेंसें सोपें नाही. कद्ववतेच्या व्याख्या करणें

द्वकती अवर्ि आहे आद्वण द्वतच्या द्ववषयव्यापकतेिा पसारा द्वकती अवाढव्य आहे हें सांगतांना गिकरी

म्हणतात, द्वत्रकालिशी व सवुतोगामी ऋषीच्या गंभीरते नें द्वजनें द्विक्कालाच्या अनंत ब्रह्मांिांत भरा्या मारल्या
आहे त, तीि लहान मुलाच्या उत्सुकतेनें इद्वतहासांतल्या सनावळी झकवा मुंबई इलाख्यांतल्या तालु क्यांिी

यािी गात बसली आहे . एकीकिे ती अनु रूप वधूवरांच्या द्वववाहासाठीं मंगलाष्टकें म्हणत आहे , तर
िु सरीकिे खेळांतल्या द्वबद्विंकािीं गुलाम-राण्यांिीं द्ववजोि जोिपीं जमवण्यासाठीं ‘फुलवर राणी पहा
बिामाला’ असे द्वनयम ठरवून िे त आहे . र्टकेंत एकान्तांतल्या योगाायासी जनाला ती समाधीिें रहस्य

सांगते, तर र्टकेंत बिोद्याच्या जुम्मािािाच्या तालमींतल्या बोलगोपाळांना ‘जंझपग म्हणजे उिी मारावी;
जोिी मुद्रलािी द्वफरवा सेक्शन सहा मोजुनी पहा’ असा कसरतीिा उपिे श करीत आहे .
द्वहमालयाच्या

वणुनानंतर

द्वतनें

िव

बिलण्यासाठीं

ग्रांटरोि

वणुन

केलें

आहे .

सहस्त्रिलकमलापासून िगिफुलापयंत, सीतेसारख्या साध्वीपासून साळवीसारख्या गांवगौरीपयंत,

क्षीरसागरांतील पाद्वरजात पुष्ट्पापासून िबक्यांतल्या फुलापयंत, िवरीपासून केरसुणीपयंत, सहस्त्राक्ष
इंद्रापासून आंधळ्या मुलापयंत, सप्तिीपांच्या नामावळीपासून जी. आय. पी. स्टे शनच्या द्वशरगणतीपयंत,
भास्करािायाच्या लीलावतीपासून तात्या पंतोजींच्या तोंिच्या द्वहशेबाच्या िालीपयंत, पुराणपुरुषांच्या

सहस्त्रनामांपासून आधुद्वनक कवींच्या खानेसुमारीपयंत, फार काय सांगावें, तुळशीच्या बुध
ं ापासून रामाच्या
शेंिीपयंत सवुत्र कद्ववतेनें आपलें एक्त्री साम्राज्य पसरून ठे द्ववलें आहे .

अनु क्रम

गिक्यांनीं कवींिे िोन वगु कस्ल्पले ले आहे त. एक सत्कवींिा; िु सरा नु सत्या कवींिा. सत्कवींना

त्यांनीं आपल्या थट्टे मधून वगळलें आहे . ‘कद्वव’ ह्ा सिरांत जे ‘गणिास’ झकवा ‘प्रासपुत्र’ पितात ते त्यांच्या
द्ववनोिािा द्ववषय िंाले आहे त. सत्कद्वव झकवा महाकद्वव आद्वण गणिास ह्ांच्यांतला फरक वणुन करतांना

गिक्यांनीं एक उत्कृष्ट कोटी केली आहे , ती अद्ववस्मरणीय आहे . ते म्हणतात, ‘महाकद्वव आद्वण प्रासपुत्रकद्वव ह्ांच्यांत द्ववशेष अंतर नाहीं. केवळ िोन बोटांइतकें. महाकद्वव अगिीं स्वगांत भरा्या मारीत असतात
आद्वण प्रासपुत्रांना स्वगु केवळ िोन बोटें उरले ला असतो.’

कवींच्या आयुष्ट्यांतील द्वनरद्वनराळ्या कालखंिािें वणुन करतांना गिकरी सांगतात कीं, “कवीिें

बालपण मात्र अत्यंत सुखांत गेलेलें असतें. मोठमोठ्या कवींनीं ‘बाळपणािा काळ सुखािा’ ‘रम्य तें बाळपण

िे ई िे वा द्वफरुनी’ झकवा ‘बाळपणींच्या नाना त्हा’ असे बाळपणािे पोवािे गायले आहे त. अहाहा, तें बाळपण

आद्वण त्या लीला. तें अध्या द्वतद्वकटानें प्रवास करणें, तें द्वनम्म्या िरानें नाटक पाहणें , तें सवांनीं कौतुक करणें ,

माझ्या लहानपणीं शेजारपाजारच्या बायकांनीं पटापट िुब
ं नें र्ेऊन मािंे लाि पुरवावेत , पण तेंि आतां–
बाळपणींिें सुख अवणुनीय आहे .”

पण कवीिें बालपण द्वजतक्या सुखांत गेलेलें असतें द्वततकेंि त्यािें तारुण्य मात्र िु खःपूणु असतें.

त्याच्या अंतरीं कसली तरी आग भिकले ली असते. तो रानावनांतून, िोंगरावरून, जलाशयाच्या तटावरून

झकवा बागबगीिांतून नेहमीं द्वफरत असतो. आनंिांत द्वनमग्न असणें , रिणें, तंद्रींत पिणें , झककाळ्या मारणें,
आलोिन जाग्रणें करणें , स्वप्नें पाहणें, भ्रास्न्तष्टासारखें भटकणें, अश्रूंच्या पुरांत वाहू न जाणें , फुलपांखरांच्या
मागें लागणें , जगावर लाथ मारणें यांसारख्या करमणुकीच्या प्रकारांत हा आपला फावला वेळ र्ालवीत
असतो.

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

असतो. वणुनावरून पाहातां अमृतािा रंग तािीसारखा पांढरा असावा. कवीच्या वस्त्रप्रावरणाबद्दल बहु तेक

कोठें द्वह उिेख केले ला नाहीं. ‘अरद्वसकेषु कद्ववत्व द्वनवेिनं’ ‘द्वनरंकुशाः कवयः’ ‘तान्प्रद्वत नैष यत्नः’ आद्वण
‘कद्वव हे शबिसृष्टीिे ईश्वर’ या िार बुरुजांच्या द्वकल्ल्यांत यािें वास्तव असतें. कवीिें लग्न जरी एकिांि
होत असतें तरी त्याला िोन द्वस्त्रया असतात. एक संसारकामांत राबणारी बायको आद्वण िु सरी कद्ववते ध्यें

नािणारी द्वप्रया. बायको र्रांत काबािकष्ट करून पोराबाळांच्या खस्ता खात असते , तर द्वप्रया कवीला
गुंगारा िे ऊन कोठें तरी ििू न बसले ली असते . द्वतला आळवण्यासाठीं हा परोपरीनें रित असतो. कधीं कधीं
हा ्ातीवर फुलें ठे वन
ू पिले ला असतो. याच्या िोळ्यांतून अलोट पूर वाहात असतात. आगीसाठीं बंब
ठे वण्यापेक्षां म्युद्वनद्वसपाद्वलटीनें द्ववरहावस्थेंतले कद्वव ठे वावेत.

कवीच्या ज्ञानाबद्दल तर कांहीं द्वविारावयालाि नको. त्यांनीं आपल्या काव्यांतून केले ल्या

वस्तुद्ववपयासािी कांहीं मजेिार माद्वहती गिक्यांनीं द्विले ली आहे . िु स्याला आद्वश्वन मासािे द्विवस
द्ववलक्षण शांतीिे वाटू न जमीन द्वहरव्या कुरणांनीं मंद्वित िंाले ली द्विसली आहे . द्वतस्यानें बोरर्ाटांत हं सािी

वसाहत करून ठे वली आहे . कोणी फुलपांखरािें गाणें ऐकलें आहे . कोणी काकि कुंायाला सकाळीं

सूयाला सामोरें जाऊन स्वागतपर गातांना पाद्वहलें आहे . एका कवीनें आपण ‘बोलू न िालू न स्पष्ट रोिकेि
असलो’ तरी आपला द्वतरस्कार न करण्याबद्दल आपल्या द्वप्रयेला द्ववनवणी केली आहे . जणुं कांहीं सुंिर
द्वस्त्रयांच्या िोळ्यांत भरण्यासाठीं तरुणींच्या अंगी गले लठ्ठपणा हा गुण अवश्यि आहे .
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कवीला कद्ववता करण्याइतकाि आपल्या कद्ववता िु स्याला वािून िाखवण्यािा फार हव्यास

असतो. कांहीं कद्वव आपलें बाि बरोबर र्ेऊन झहितात. तर कांहींना आपल्या सा्या कद्ववता तोंिपाठ

असतात. गिक्यांना एक कद्वव बुधवार िौकांत भेटला आद्वण त्यानें तेथें आपल्या कद्ववता तालासुरावर

त्यांना म्हणून िाखवण्यास सुरुवात केली. एवढें ि नव्हे , तर मधून मधून तो आपल्या कद्ववतांवर गद्यांत
मद्विनाथीद्वह करी. त्यािा हा नमुना बर्ा.

तो : लक्षांत नाहीं आलें तुमच्या. ही या िरणांतील मुख्य मख्खी आहे .
गिकरी : फारि मार्ममकपणें तुम्हीं हें वर्मणलें आहे .
तो : हाि तर मािंा द्ववशेष. 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 मनु ष्ट्यिे हािी

परंपरा सांभाळण्यासाठींि असावें.

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

मािंा हात पाहा. कद्ववता द्वलहू न द्वलहू न द्वकती मऊ िंाला आहे बर्ा.

गिकरी पुढें सांगतात कीं, ‘त्यानंतर तो एक शोकपयुवसायी काव्य गाऊं लागला आद्वण शोकानें

ओक्साबोक्शीं रिू ं लागला. तो रिू ं लागतांि मीद्वह झककाळ्या मारायला लागलों आद्वण शेवटीं िु ःखावेगाच्या

भरांत बेशुद्ध िंाल्यािें सोंग करून धािकन् धरणीवर अंग टाकलें ; पण मला सावध करण्याऐवजीं तो
माझ्यावर कद्ववता करूं लागला; पण बराि वेळ जसा मी बेशुद्ध पिू न राद्वहलों, तसा आपल्यावर कांहीं तरी
द्वकटाळ येईल, या भीतीनें तो आपलें िंबुगवाळें आवरून र्ाईर्ाईनें द्वनर्ून गेला. तेव्हां मी त्याच्या
किाट्यांतून सुटलो.’ सबंध ले खांत हा एवढाि प्रसंग बहारिार आहे .

‘स्वयंपाकर्रांतील गोष्टी’ हा गिक्यांिा सवांत उत्कृष्ट द्ववनोिी ले ख आहे . त्यांच्या स्वतंत्र

प्रद्वतभेिा हा आल्हािकारक द्ववलास होय. मराठी भाषेंतील पुष्ट्कळसे वाक्सांप्रिाय हे खाद्यवस्तूंवर

आधारले ले आहे त, ह्ािी पद्वहली आियुकारक जाणीव द्ववलक्षण मनोरंजक रीतीनें जर कोणी करून द्विली
असेल तर ती गिक्यांनीं. त्यांच्या ‘स्वयंपाकर्रांतल्या गोष्टी’ िे हे कांहीं नमुने बर्ा.

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

जोरानें त्या उर्ड्या पाठीवर आपटावी. याि पिाथाला कोठें कोठें मुद्वष्टमोिक म्हणतात. हे िोन्ही पिाथु
वेळीं–अवेळीं मुलांना द्यावयाला िांगले असतात.

र्रािारािें खोबरें : ‘द्वतकिे ’ बाटलाबाईच्या सारखें एखािें व्यसन लागले लें पहातांि, आपण

वैतागानें िाकरमाणसावर र्र टाकून माहे रिी वाट धरावी. वषुसहा मद्वहन्यांत सा्या र्रािारािें खोबरें
होतें. हा पिाथु जन्मांत एखाद्या वेळेला करतां येतो.
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अकले िा कांिा : आपले िांगलें आठिहा वषांिें पोर घ्यावें. त्यािी द्वतन्ही द्वत्रकाळ सारखी

वाखाणणी करावी. त्यािे भलभलते लाि मनापासून पुरवावेत. वषािोन वषांत पोरािा िांगला अकले िा

कांिा तयार होतो. पुढें याला बाहे रच्या लोकांनीं िांगला फोिू न काढतांना पाद्वहलें , म्हणजे मात्र खरोखरीि
िोळ्यांना पाणी येतें.

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

“स्वयंपाकर्रांतल्या ब्याि गोष्टींतून ‘मोहन’ हा नायक असावा असें वाटतें. ‘िह्ािी भाजी’ ‘कांद्याच्या

करंज्या’ ‘द्वतखटद्वमठाच्या मे सूरवड्या’ हीं स्वयंपाकर्रांतल्या काव्यशास्त्रांतलीं द्ववरोधाभास अलं कारािीं
उिाहरणें असून ‘भोपळ्यांच्या द्वबयांिे अनारसे ‘अदभुत रसाच्या कोटींत जमा होतात. ‘अद्वलजा बहादिू र हें

पक्वान्न वीररसािें एकलकोंिें उिाहरण असून ‘फद्वजता’ हास्यरसािें अपत्य असावें. ‘मुरक्की’ ‘सुरळी

होळगी’ हीं पात्रें परभाषावािक असून संगीत-मृच््कद्वटकांतल्या बौद्ध द्वभक्षूप्रमाणें झकवा ‘शारिें ’ तल्या
मुसलमान द्वशपायाप्रमाणें हास्यरसािा उठाव करणारीं आहे त.

ह्ानंतर गिक्यांच्या स्फुट द्ववनोिी ले खांत ज्यांिा उिेख करणें जरूर आहे अशीं तीनि ्ोटींशीं

प्रकरणें आहे त. ‘सकाळिा अायास’ हा आठ नऊ पानी नाट्यप्रवेश शाळे च्या द्ववद्यार्थयांसाठीं गिक्यांनी
द्वलद्वहला होता. मुलांच्या स्वभावािें त्यांिें अवलोकन द्वकती सू्म आद्वण मार्ममक होतें तें ह्ावरून द्विसून येतें.

िामू आद्वण द्विनू या िोन भावंिांिें रोज सकाळच्या अायासािें मोठें मासले वाईक द्वित्र गिक्यांनीं

रे खाटलें आहे . महाराष्ट्रांतल्या बहु धा प्रत्येक र्रांत असें द्वित्र पाहावयास द्वमळे ल. िामू एका बाजूला
कोशांतून शबि काढीत बसला आहे . द्विनू खानिे श द्वजल्ह्ांतील तालु क्यांिीं नांवें पाठ करीत बसला आहे .

अायास करतां करतां िोर्ांिी भांिणें द्वन बारीकसारीक मारामा्या िालू ि आहे त. मधून मधून ‘आई’ च्या
नांवाने ते आरोळ्या ठोकीत आहे त. ह्ा भांिाभांिींत अनेक गफलती आद्वण तोिफोि होत आहे . पेस्न्सली
मोितात, पाट्या फुटतात, द्वपशवीिे बंि तुटतात, पुस्तकें हरवतात, िौती सांितात, द्वब्ान्यांत कपिे
गुंिाळले जातात. तेवढ्यांत बाहे र रस्त्यावरून कुरयांिी भुक
ं ाभुक
ं ी ऐकंू येते. त्यांिीद्वह ते िखल र्ेतात.

अशा हिकिोळाच्या पाश्वुभम
ू ीवर िालले ल्या उभयतांच्या र्ोकंपट्टीला पुढें पुढें इतकें द्ववकृत आद्वण

हास्यकारक स्वरूप येतें कीं, एक-धुळे-अंमळनेर म्हणून गुरासारखा ओंरित सुटतो, तर िु सरा
‘ऑक्सफिु –केंद्वब्रज’िा द्ववपयास ‘िास्कर आद्वण खेपरी’ असा करून टाकतो. अशा थाटांत ‘सकाळिा
अायास’ पुरा करून हे बाबालोक अंगावर शाई सांिले ली आहे , कपड्यांिी द्वन पुस्तकांिी अिलाबिल
िंाली आहे अशा थाटांत र्ाईर्ाईनें इन्स्पेक्शनसाठीं शाळें त जातात. लहान द्ववद्यार्थयांच्या िै नंद्विन जीवनािें
इतकें द्ववनोिी आद्वण वास्तववािी द्वित्र मराठी भाषेंत िु स्या कोणी रे खाटले लें असेल, असें वाटत नाहीं.

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

गिक्यांनीं द्वलद्वहले लीं आहे त तीं त्यांच्या द्ववनोिी प्रद्वतभेिीं प्रभावी िशुनें होत. इतक्या थोड्या अवकाशांत
एवढा गंभीर आशय इतक्या आकषुक आद्वण मनोरंजक रीतीनें व्यक्त करणें ही कांहीं सामान्य कला नव्हे .

‘मूकनायक हें झहिु समाजांत जन्माला आले ल्या सवुसामान्य माणसािें एक अत्यंत द्वविारक द्वविं बन आहे .

हा माणूस उाया आयुष्ट्यांत नैद्वमद्वत्तक िे हधमापलीकिे िु सरें कांहीं करीत नाहीं. तो बोलत नाहीं. िालत
नाहीं. हालत नाहीं. एवढें कशाला? तो आईच्या उिरांतून िे खील न रितांि बाहे र येतो. लहानपणीं शाळें त
तो जातो; पण इतर पोरांकिू न एकसारखा मार खातो. आपल्या भेकि आद्वण मरतुकड्या पोरािें पुढें बाप
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‘लगीन’ लावून िे तो. वार्मषक परीक्षेंत द्विपोटी द्वविारतात त्यांपैकी एकाद्वह प्रश्नाला तो उत्तरें िे ऊं शकत

नाहीं. तेव्हां त्यािा द्वनकाल िु सरा काय लागणार? एवढ्या गिबिींत बायको वयांत आल्यानें एक द्विवस

‘जें’ व्हायिें तें होतें. नंतर विलांच्या वद्वशल्यानें मामले िार त्याला कुठें तरी कारकून म्हणून द्विकटवून
िे तात.

यानंतर पुढें त्याच्या आयुष्ट्यांत काय होणार? िर वषी त्यािी बायको बाळं त होत असते. र्रांत

पोरविा एकसारखा वाढत असतो. आद्वण हा ते लाच्या र्ाण्याला जुंपले ल्या बैलासारखा वषानु वषे

हद्वपसांतल्या कागिांत तोंि खुपसून जो बसतो, तो थेट अगिीं पेन्शनींत येईपयंत. पेन्शन र्ेतल्यानंतर तो

एक द्विवस मरतो. स्मशानांत सरणावर त्यािें प्रेत जळत असतें , त्याला पोहोंिवायला आले ली मंिळी
त्याच्या आयुष्ट्यािें ‘तात्पयु’ काढतात तें असें : ‘एक िांगला मनु ष्ट्य गेला. संपला त्यािा आपला ऋणानु बध
ं .

कोणाच्या अध्यांत ना मध्यांत. कधीं खटखट नाहीं कीं ठकठक नाहीं. उाया जन्मांत याच्या हातून
िारिौर्ांनीं नांवें ठे वण्यासारखें कांहीं िंालें नाहीं – तेवढ्या आठ मुलांखेरीज – ह्ानंतर द्विता धिकते

आद्वण द्वतच्या जाळानें पेटून पििा जळतो आद्वण ‘मूकनायका’िा खेळ खलास होतो. सारा झहिु समाज
असल्या मूकनायकांनीं भरले ला आहे हीि त्यािी शोककथा होय.

‘िािपानी नाटकांत’ तकालं कार िूिामद्वण प्रोफेसर कोद्वटबुद्धे नांवािे एक प्रकांिपंद्वित

अद्वतद्ववित्तेमुळें संसारांतल्या सामान्य समंजसपणाला आद्वण व्यवहारज्ञानाला कसे पारखे िंाले आहे त ह्ािें

थोिक्यांत पण फारि द्ववनोिी बहारीिें द्वित्र गिक्यांनीं रे खाटलें आहे आद्वण रात्रीच्या वेळीं त्यांिा
आठिहा मद्वहन्यांिा ‘बाबू’ भोकांि पसरून रित आहे . आद्वण प्रो. कोद्वटबुद्धे त्याला शांत करण्यािा
अटोकाट प्रयत्न करीत आहे त. ते म्हणतात, “हें िीर्ुकंिन आरोग्यशास्त्राच्या दृष्टीनें प्रकृतीला अपायकारक

आहे . त्यामुळें शद्वररांतील रुद्वधराद्वभसरणद्वक्रया बंि होण्यािा संभव आहे . भगवंतांनी अजुुनाला िे खील ‘तूं
शोक करूं नकोस’ असेंि सांद्वगतले आहे .” पण बाबूिें रिणें कांही थांबत नाहीं. उलट तो जास्ति रिू ं

लागतो. मग प्रा. कोद्वटबुद्धे त्याला आकाशांतील नक्षत्रें िाखवून खगोलशास्त्रािे काही द्वसद्धान्त समजावून
सांगतात. त्यामुळें बाबूच्या रिण्यािा सूर आणखीनि वाढतो.

शेवटीं त्यांिी िहाबारा वषािी मुलगी र्रांतून धांवत येते आद्वण ‘िांिोबा, िांिोबा भागलास कां?’

असें गाणें म्हणून बाबूिें रिणें तत्काळ थांबवते आद्वण त्याला खेळायला लावते. त्याबरोबर टाळक्याला हात

लावून प्रो. कोद्वटबुद्धे मटकन् खालीं बसतात आद्वण आपल्या िायरींत पुढील द्वनष्ट्कषु द्वलद्वहतात. “आमच्या
स्त्रीवगाच्या तोंिीं बसले लीं ही अथुशून्य, द्ववसंगत व वेिीवांकिीं गाणीं ऐकलीं म्हणजे माणूस व्यग्र
िंाल्यावांिून राहात नाहीं. गीता व उपद्वनषिें यांिे पाठ या केव्हां म्हणणार–इ. इ.”

लोकवाङ्मय का शास्त्रीय वाङ्मय हा जो वाि कांहीं वषांपूवीं महाराष्ट्रांतल्या लद्वलत ले खकांत

आद्वण द्वविानांत मोठ्या हमरीतुमरीनें िालू होता, त्याला उद्देशून गिक्यांनीं हें मार्ममक द्वविं बन द्वलद्वहलें

होतें. येथपयंत गिक्यांच्या स्फुटले खनांतील द्ववनोिािें द्वववेिन केलें . ‘संपूणु बाळकराम’ या द्ववनोिी
ले खसंग्रहाच्या िु स्या आवृत्तींत पाऊणशें पानांिा नवा मजकूर जोिण्यांत आले ला आहे . त्यांत त्यांिे

अप्रकाद्वशत आद्वण अपूणु ले ख द्विले ले आहे त; पण त्यांतला द्ववनोि फारि सामान्य आद्वण अपद्वरपक्वआहे .
म्हणून त्याकिे िु लुक्ष करून आतां आपण गिक्यांच्या नाटकांतील द्ववनोिाकिे वळूं .
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‘वेड्यािा बाजार’ हें गिक्यांिें पद्वहलें नाटक. ‘द्वकलोस्कर नाटक मंिळीं’त मुलांिे द्वशक्षक

असतांना वयाच्या द्ववसाव्या वषी त्यांनी तें द्वलद्वहलें . त्यािे फक्त िोनि अंक त्यांनीं पूणु केले . ते ‘रंगभूद्वम’
माद्वसकांत क्रमशः प्रद्वसद्ध िंाले . ह्ा नाटकािी बैठक द्ववनोिी आहे हें त्याच्या नांवावरूनि उर्ि होतें.

अनेक वेिांनीं प्ािले ली ्ं द्विष्ट मंिळी या नाटकांत वावरताहे त. ‘बलवंत प्रासाद्विक नाटक मंिळी’
मधल्या िे शपांिे नांवाच्या एका नाटकाला नु सत्या शबिावर कोट्या करण्यािें वेि लागलें आहे . ‘मी केसांना
भांग पािू न येतों.’ असें कोणी म्हणालें कीं, ‘भांग का गांजा’ अशी कोटी िे शपांड्यानें केलीि. ‘विील मंिळी
आपल्याला पूज्य आहे त’असें कोणी उदगारलें की, ‘पूज्य का शून्य’ ही कोटीबाज मखलाशी िे शपांड्यानें

त्यावर केलीि. सुरुवातीला या कोट्यांिी मौज वाटते ; पण पुढें पुढें त्यांतलें नावीन्य नष्ट िंाल्यामुळें त्यांनीं
हं सूं येण्याऐवजीं कंटाळाि येतो.

ह्ाि कंपनींतलें बाळाभाऊ नांवािें एक संगीत पात्र आहे . द्वनरद्वनराळ्या नाटकांतल्या नायक-

नाद्वयकांिे वेगवेगळे प्रेमािे प्रकार पाहू न ह्ािें िोकें द्वफरले लें असतें. त्यामुळें नाटक हें संसारािें द्वित्र नसून,
संसार हें ि मुळीं नाटकािें द्वित्र आहे अशी त्यािी भावना िंाले ली असते आद्वण तो स्वतःला कोठल्या तरी

नाटकािा नायक समजतो. वेणू नांवाच्या मुलीला पाहण्यासाठीं त्याला त्याच्या द्वमत्रानें बोलावले लें असतें.

पण तो वेणूच्या र्रांत सामान्य माणसाच्या द्वशरस्त्याप्रमाणें द्वशरत नाहीं. ‘मोहनतारा’ नाटकांतल्या

मोहनप्रमाणें आपल्या द्वप्रयेिी बागेंत िोरून भेट र्ेण्यासाठीं त्या र्राच्या झभतािावरून उिी मारून तो आं त
येतो आद्वण स्वतःिें ढोपर फोिू न र्ेतो.

तेवढ्यांत वेणू केर टाकण्यासाठीं म्हणून मागील िारीं येते. बाळाभाऊला कळत नाहा की ही

आपली ‘नाद्वयका’ आहे का द्वतिी ‘मोलकरीण’ आहे . कारण कोणत्याद्वह नाटकांत, काव्यांत वा कािं बरींत
नाद्वयका केर टाकण्यासाठीं आल्यािें आढळत नाहीं; पण मागाहू न द्वतला त्यानें द्वनरखून पाद्वहल्यानंतर त्यािी
खात्री होते कीं हीि आपली द्वप्रया असावी. त्याबरोबर द्वतच्या केरसुणीवर सांठवले ल्या केराकिे पाहात तो

म्हणतो, ‘बा केरा, धन्य आहे स तूं. हा केर ज्या उद्वकरड्यावर पिे ल तो उद्वकरिा धन्य. त्याच्यावर लोळणारा
गाढवसुद्धां धन्य. त्या केरांतला कागिािा फाटका तुकिा मला प्रणयपद्वत्रकेसारखा वाटतो.’

एवढ्यांत वेणूच्या तोंिावर एक माशी येते. शकुन्तले ला त्रास िे णा्या भुग्ं यापासून द्वतला

वांिद्ववण्यासाठीं ज्याप्रमाणें िु ष्ट्यंत पुढें येतो, त्याप्रमाणें वेणूच्या तोंिा. वरिी माशी हांकलण्यासाठीं

बाळाभाऊ एकिम पुढें येतो आद्वण म्हणतो, ‘सुंिरी’ द्वभऊं नकोस. काय ही तुिंी स्स्थद्वत?’ गद्य संभाषण
करीत असतांना मधून मधून तो नाटकांतलीं पिें द्वह म्हणतो. वेणू त्याला द्वविारते कीं, ‘तुम्हांला माझ्या र्रांत
जर यावयािें होतें तर नीट सरळ रस्त्यानें यावयािें सोिू न िे ऊन ह्ा भलत्या मागानें तुम्ही कां आलांत?’

त्यावर बाळाभाऊ म्हणतो, ‘प्रणयी जनांिी पद्वहली भेट अरण्यांत... द्वनिान एखाद्या बागेंत तरी

पिावी असा द्वसद्धान्ति आहे . अजुुन सुभद्रे ला भेटला तो अरण्यांत. मोहननें तारे ला पाद्वहलें तेंद्वह बागेंत.

िु ष्ट्यंत–शकुन्तले िी भेट पाहा अरण्यांति. कामसेन रद्वसकेला भेटला बागेंति. एवढी जहांबाज त्राद्वटका;
पण प्रतापरावाला ती भेटली बागेंति.’

या वेड्या माणसाशीं फार बोलण्यांत अथु नाहीं म्हणून वेणू जाऊं लागते. तोंि द्वतला अिवून

बाळाभाऊ द्वतिा हात धरतो. तेव्हां वेणू ओरिते , ‘खबरिार, अंगाला हात लावाल तर.’ ते द्वतिे शबि ऐकून
बाळाभाऊ मनांत द्ववस्स्मत होतो. तो स्वगत म्हणतो, “मला वाटलें कीं, सुभद्रे प्रमाणें ही मला आझलगन िे ऊन
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‘बहु त ्द्वळयेले’ हें पि म्हणायला लागेल; पण नाटकांतल्या मुख्य खुबया द्वहला माहीत नसाव्यात असें

द्विसतें.” वेणूला रागावले ली बर्ून तो ‘नि सुंिद्वर करुं कोपा’ हें पि म्हणूं लागतो. बाळाभाऊिें नाटकी वेि
पुढें इतकें वाढतें कीं, तो द्वतिें िुब
ं न र्ेण्यािा प्रयत्न करतो. तेव्हां ती मोठ्यामोठ्यानें र्रांतल्या माणसांना
हांका मारूं लागते.

तेव्हां बाळाभाऊला नाटकी पिात्ताप होतो. तो म्हणतो ‘अरें रे, काय अद्वविार करीत होतों मी?

कोणत्याद्वह नायकानें अजून असा अत्यािार केले ला नाहीं. प्रणद्वयनीनें द्वधक्कार केला तर फार िंालें तर

मूस्च््ु त पिायिें’ त्यानंतर तो वेणूला सांगतो, ‘जा वेणू, जा. नाटकाच्या द्वनयमाबरहु कूम मला आतां मूस्च््ु त

पिलें ि पाद्वहजे. मग वेणू गेल्यानंतर’ पाषाणापद्वर मस्तक िंालें , स्पष्ट द्विसे ना कांहीं’ ही साकी उं ि सुरांत
म्हणत म्हणत बाळाभाऊ मूस्च््ु त पितो.

‘वेड्यांच्या बाजारांतला’ बाळाभाऊिा हा प्रवेश म्हणजे हास्यरसािा कळस आहे . त्या पात्रािी मूळ

कल्पनाि मुळीं द्ववनोिी आहे . त्याला नायक करून जर गिक्यांनी हें नाटक पूणु केलें असतें , तर तें एक
मराठी भाषेंतलें उत्कृष्ट द्ववनोिी नाटक िंालें असतें ; पण पुढे द्वलद्वहले ल्या भागांत बाळाभाऊला मागें सारून
िु स्याि पात्रांना त्यांनी महत्त्व द्विले लें द्विसतें.

बाळाभाऊखेरीज िु सरींद्वह ्ं द्विष्ट पात्रें ह्ा नाटकांत आहे त. अण्णासाहे बांना 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 औषधांिा मारा करून त्यांिें समाधान होत नाहीं तर कुटु ं बांतल्या प्रत्येक माणसानें रोज कांहीं ना
कांहीं तरी औषध र्ेतलें ि पाद्वहजे असा त्यांिा सवांच्या मागें लकिा असतो.

अण्णासाहे बांिें औषधवेि द्वकती द्ववकोपाला गेलें आहे , हें त्यांच्या पुढील भाषणावरून कळू न येईल.

ते म्हणतात, “सणासुिीच्या द्विवशीं औषधें खायिें सोिू न गोि पक्वान्नें खाण्यािी िाल कोणत्या शहाण्यानें
पािली असेल ती राम जाणे. असा एक तरी सण आहे का कीं त्या द्विवशीं र्रांतलीं सारीं माणसें एका

द्वठकाणीं बसून िूणु खाताहे त झकवा मात्रा र्ेताहे त. उलट िसरा आला, करा गोि, द्विवाळी आली करा

गोि. झशिें वनभोजनाला जायिें. द्वतथें तरी कांहीं वनस्पद्वत औषद्वध खातील म्हणावें , तर द्वतथेंद्वह आपलें गोि
आहे ि. यज्ञकमाच्या वेळीं प्रािीन ऋषी सोम पीत असत. मला वाटतें तो सोमरस म्हणजे अष्टमांश काढाि

असला पाद्वहजे. त्याद्वशवाय रानांवनांत त्यांच्या प्रकृत्या धिधाकट कशा राद्वहल्या असत्या? आजकाल
सकाळीं िहा द्वपण्यािी पद्धत सुरू िंाली आहे . िहाऐवजीं एखािा काढा सकाळच्या प्रहरीं प्याला तर काहीं
द्वबर्िे ल काय? ”

अण्णासाहे बांप्रमाणेंि माधवराव नांवािें िु सरें एक पात्र या नाटकांत आहे . उपद्वनषिें , गीता, वेिान्त

वािून त्यांिे िोकें द्वफरले लें आहे . आत्मा अमर आहे , बहीण–भाऊ, आईबाप हा सवु भ्रम आहे , का ते कांता,
कस्ते पुत्रः, अहं ब्रह्मास्स्म, मी ब्रह्म, तूं ब्रह्म, तात्या ब्रह्म, अण्णा ब्रह्म असा ‘ब्रह्म’ र्ोटाळा माधवरावांच्या
िोक्यांत द्वनमाण िंाले ला आहे .
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‘वेड्यांिा बाजार’ हें नाटक तसें पाद्वहलें तर फारि अपद्वरपक्व अवस्थेंत गिक्यांनीं द्वलद्वहलें आहे ;

पण रंगभूमीवर पराकाष्ठेिीं द्ववनोिी पात्रें द्वनमाण करण्याच्या बाबतींत गिक्यांनीं पुढें जो उच्चांक गांठला,
त्यािा प्रारंभ ‘वेड्यांच्या बाजारांत’ िंाला असल्यािीं द्वनःसंद्विग्ध द्विन्हें त्या नाटकांत जागोजाग आढळतात.

त्यानंतर ‘प्रेमसंन्यास’ हें मराठी रंगभूमीवर आले लें गिक्यांिे पद्वहलें नाटक होय. तेरा सालीं

ह्ािा पद्वहल्यानें प्रयोग िंाला. झहिु समाजांतील बालद्ववधवेच्या हृियद्रावक जीवनािी ही करुण कहाणी
होय; पण द्वतच्यांत द्ववषमद्वववाह, प्रेमद्वववाह, आद्वण पुनर्मववाह हे प्रश्नद्वह अनु षंगानें आले ले आहे त. नाटकािें

सवु वातावरण गंभीर असून, त्यांत करुणरसािा द्ववशेष पद्वरपोष केले ला आहे . नाटकािा शेवट फारि

भयानक रीतीनें शोककारक िंाले ला आहे . अशा वातावरणांत वस्तुतः द्ववनोिाला कोठू न वाव असणार? पण
स्मशानांत एका बाजूला उगवले ल्या एखाद्या सुंिर फुलाप्रमाणें ह्ा शोकान्त नाटकांतला गिक्यांिा
द्वनरागस द्ववनोि प्रेक्षकांच्या मनाला मोद्वहनी र्ातल्यावांिून राहात नाहीं.

द्ववसराळू स्वभावािें गोकुळ नांवािें जें पात्र गिक्यांनीं ह्ा नाटकांत द्वितारले लें आहे तो त्यांच्या

स्वतंत्र द्ववनोिी प्रद्वतभेिा एक अद्ववस्मरणीय आद्वण आल्हाििायक नमुना होय. ज्या द्ववनोिामुळें प्रेक्षकांच्या

झकवा वािकांच्या मनांत सहानु भद्वू त द्वनमाण होते तो द्ववनोि झकवा तें हास्य सवांत उत्तम असें यापूवीि आम्हीं
सांद्वगतले लें आहे . त्या कसोटीला गोकुळ हें पात्र सवुस्वीं उतरणारें आहे . गोकुळच्या भोळसर आद्वण
द्ववसराळू स्वभावािे एकेक नमुने पाद्वहले म्हणजे प्रेक्षक पोट धरधरून हं सतो.

कोणकोणतीं कामें करावयािीं ह्ािी आठवण राहण्यासाठीं तो आपल्या उपरण्याला सतराशेंसाठ

गांठी मारून त्या उपरण्यािी अक्षरशः सतपुतळी करून टाकतो; पण कोणत्या गोष्टीसाठीं कोणती गाठ
मारली आहे हें मागून त्याच्या ध्यानांति राहात नाहीं. शेरभर साखर आद्वण तोळाभर केशर आणण्यासाठीं

म्हणून तो र्रांतून बाहे र पितो खरा; पण वाण्याच्या िु कानांत आल्यानंतर त्याला साखर शेरभर घ्यायिी
का तोळाभर घ्यायिी आद्वण केशर तोळाभर घ्यायिें का शेरभर घ्यायिें यािें द्ववस्मरण होतें आद्वण मग तो
तसाि कांहीं न र्ेतल्यावांिून मोकळ्या हातांनी र्रीं परततो.

पावसांत द्वभजत असतांना ्त्री उर्िण्यािें द्वह स्मरण त्याला राहात नाहीं. उपरण्याला गांठी मारून

आठवण राहात नाहीं, म्हणून तो पुढें स्मरणवही ठे वतो; पण द्वकत्येक गोष्टींिें टांिण करण्यािी त्याला जशी
आठवण होत नाहीं, तसें टािण ठे वले ल्या गोष्टी पाहाण्यािें स्मरण त्याला होत नाहीं. आद्वण कांही वेळां
स्मरणवरही कुठें ठे वली हें ि मुळीं त्याला स्मरत नाहीं. त्यामुळें ब्रह्मिे व आपल्याला स्मरणशस्क्त द्यावयाला
अद्वजबात द्ववसरला कीं काय अशी त्याला जबरिस्त शंका येते.

जयंतावर िंाले ल्या खुनाच्या खटल्यांत आरोपीच्या बाजूनें गोकुळिी साक्ष काढण्यांत येते ; पण

वयाच्या बाबतींत आपली स्मरणशस्क्त िगा िे णार अशी भीद्वत वाटल्यामुळें, गोकुळ वृन्िावन द्ववसरभोळे ह्ा
आपल्या नांवांतल्या बारा अक्षरांना िोन्ही बाजूंच्या िोन वद्वकलांनीं गुणून त्यांत एक न्यायाधीश द्वमळवायिा
म्हणजे पंिवीस हा आपल्या वयािा बरोबर आकिा येतो, असा त्याने आिाखा बसवून ठे वला.

पण ऐन वेळीं कोटांत साक्ष िे तांना द्ववसराळू पणानें त्यानें आपल्या नांवाच्या बारा अक्षरांना

न्यायाधीशानें गुणून त्यांत िोन वकील द्वमळवले आद्वण आपलें वय िौिा म्हणून उत्तर द्विलें . त्यामुळें कोटांत
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हं शा द्वपकला. तेव्हां त्यानें आपली िूक िु रुस्त करून मूळ ठरद्ववले ल्या आकड्याप्रमाणें आपलें वय ‘पंिवीस’
असें सांद्वगतलें .

तेव्हां सरकारी वद्वकलानें त्याला द्वविारलें , ‘मग पद्वहल्यानें िौिा कशीं सांद्वगतलीं?’ तेव्हां गोकुळानें

त्याला उत्तर द्विलें , ‘पद्वहल्यानें फुकट गेलेलीं वषें जमे स धरलीं नव्हतीं.’

गोकुळ हा एक वेिगळ माणूस आहे ही गोष्ट न्यायाद्वधशाच्या लक्षांत यावयाला कांहीं फारसा वेळ

लागला नाहीं. त्यांनीं त्याला नालायक साक्षीिार ठरवून त्यािी साक्ष काढू न टाकली. तेव्हां ‘शहाण्यानें

कोटािी पायरी िढू ं नये म्हणून वािविीलद्वह म्हणत आले तें काहीं खोटें नाहीं’ असें पुटपुटत गोकुळ
साक्षीिाराच्या झपज्यांतून बाहे र पितो.

साक्षीच्या द्वनद्वमत्तानें कोटाच्या वातावरणाशीं आद्वण भाषेशीं जेव्हां गोकुळिा संबंध येतो, तेव्हां

िरखास्त, सुनावणी, कैद्वफयत, हु कूमनामा, जातमुिलका आद्वण फैसला ह्ा शबिांिा गोकुळच्या मनावर

द्ववलक्षण पद्वरणाम होतो. हे शबि उच्चारतांना अंगांत द्ववलक्षण अवसान भरल्यािा त्याला भास होतो.

आपल्याला पुढेंमागें जर मुलें िंालीं तर िरखास्त, कैद्वफयत अन् जप्ती हीं मुलींिीं नावें आद्वण मुकािमा,
हु कूमनामा आद्वण फैसिा हीं मुलांिीं नांवें ठे वण्यािा आद्वण शक्य तर स्वतः मुखत्यार वकील होण्यािा तो
द्वनधार करतो.

द्ववसराळू गोकुळबद्दल प्रेक्षकांना जी सहानु भद्वू त वाटते द्वतिें आणखी एक कारण आहे . तें म्हणजे

त्यािी भांिखोर आद्वण जहांबाज बायको मथुरा. गोकुळ सुरुवातीलाि म्हणतो, ‘हा द्ववसराळू पणा 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 द्ववसरभोळे पणा इतका पराकष्ठेिा

वाढायला त्याच्या बायकोिा कजागपणाि कारणीभूत िंाले ला असावा हें सहज कळू न येतें. आपल्या

बायकोबद्दल मनांत साठले लें सारें हािु कोणापुढें तरी ओकून टाकावें म्हणून बायकोच्या गैरहद्वजरींत गोकुळ
द्ववद्याधराला बोलावतो; पण द्ववसराळू पणामुळें तो मागलें िारिा बंि करावयाला द्ववसरतो. त्यामुळें गोकुळिें

स्वपत्नी-झनिापुराण ऐन रंगांत आलें असतां मथुरा हळू ि मागून येते आद्वण गोकुळिी अशी कांही फद्वजती
उिवते कीं प्रेक्षकांच्या हं सतां हं सतां मुरकुंड्या वळतात.

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

आधुद्वनक सुधारणांिा कट्टर द्ववरोधक असावा हें बर्ून आपल्याला त्यािें जास्ति हं सूं येतें. आपल्याला

कोणी महार म्हटलें तरी िाले ल, पण सुधारक म्हटलें लें खपायिें नाहीं असें तो मोठ्या अद्वभद्वनवेशानें
सांगतो. त्यािा धमाद्वभमान इतका प्रखर असतो कीं, झसहस्थांत पत्त्यांतल्या राजाराण्यांिींसुद्धां तो लग्नें

लावीत नाहीं. स्त्री–पुरुषांनीं मोकळे पणानें समाजांत एकत्र द्वमसळावयाला त्यािा सक्त द्ववरोध आहे . स्त्री –
पुरुषांच्या तसद्वबरीसुद्धां झभतींवर एकत्र लावण्यािी त्याला भीद्वत वाटत असते.

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

तात्यासाहे बांच्या र्रांतल्या द्रुमन्, वीणा वगैरे तरुण मुली पळू न जातात तेव्हां गोकुळ म्हणतो, कीं,
“बायकांना पाय फुटण्यािा हा हं गाम द्विसतो. द्रुमन् गेली, वीणाताई गेली, लीलाताई गेल्यासारखीि आहे .
आमच्या र्रांतलीसुद्धां गेली आत मी तर प्रत्यक्ष तात्यासाहे ब आद्वण स्वयंपाकीण आजीबाई या िु कलीवरद्वह
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आपली िु रून टे हेळणी करणार आहे .” गोकुळच्या तोंििें हें वाक्य ऐकल्यावर नाटकगृहांतल्या प्रेक्षकांच्या
हं सतां हसतां कशा िामट्या वळतात हे आम्हीं आपल्या िोळ्यांनीं स्वतः पाद्वहलें आहे .

गोकुळच्या या स्वाभाद्ववक आद्वण सहजगत द्ववनोिाखेरीज शास्बिक कोट्यांिीद्वह ह्ा नाटकांत

पुष्ट्कळ रे लिेल आहे . उिाहरणाथु, ‘अंगवस्त्राच्या गांठीपेक्षां लग्नगांठि बरी म्हणायिी.’ ‘नव्याला िोकें
नसलें म्हणजेि बायका िोक्यावर बसतात.’ ‘द्ववजापूरच्या मुलुखमैिान तोफेच्या आवाजानें गर्मभणीिे
गभुपात िंाले असें म्हणतात. पण द्वहच्या तोंिािी तोफ सुरू िंाली म्हणजे माझ्यासारखा पुरुषिे खील

गभुगद्वळत होतो.’ मथुरा म्हणते , ‘इतकीं माणसें असतात आपल्या बाबांच्या खाणावळींत; पण माझ्याखेरीज
पान हालत नाहीं’ तेव्हां गोकुळ म्हणतो, ‘खाणावळींतलीं िोन िोनशें पानें हालवायला तुझ्यासारखी खंबीर
बायकोि पाद्वहजे.’

मथुरेिा बाप द्वकती द्विक्कू असतो, त्यािें गोकुळनें केले लें हें वणुन वािा. ‘पक्का द्विक्कू आहे तो.

िस्यािें सोनें सुद्धां त्याच्या हातून सुटत नाहीं. कोणी द्वनरोप सांद्वगतला एखािा तर त्यांतले िे खील िार
शबि तो िलालीिाखल ठे वन
ू र्ेईल.’

‘पुण्यप्रभाव’ नाटक हा गिक्यांच्या पद्वरपक्व प्रद्वतभेिा पद्वहला, िे िीप्यमान द्ववलास होय. त्यांच्या

नाट्यािें, काव्यािें द्वन द्ववनोिािें अत्यंत प्रगल्भ आद्वण आल्हािकारक िशुन ह्ा नाटकांत प्रथम र्ितें.

काव्याच्या आद्वण द्ववनोिाच्या दृष्टींनीं ‘प्रेमसंन्यास’ नाटक उत्कृष्टि आहे . पण त्यांत नाट्य अद्वजबात नाहीं;
असें म्हटलें तरी िाले ल. त्या दृष्टीनें ‘पुण्यप्रभावां’त गिक्यांच्या प्रद्वतभेनें प्रगतीिा फार मोठा पिा गांठला
आहे ह्ांत संशय नाहीं. उिात्त ध्येयवाि आद्वण भावमधुर कारुण्य ह्ांच्या बरोबरीनें उिात्त हास्यरस आणून

बसद्ववण्यािा त्यांनीं या नाटकांत महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न केला आहे . ईश्वर, भूपाळ, वृि
ं ावन, वसुंधरा आद्वण
काझलिी हीं ह्ा नाटकामध्यें पांि प्रमुख गंभीर पात्रें तर नूपुर, सुिाम, कंकण, झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी हीं
द्वततकींि द्ववनोिी पात्रें गिक्यांनीं त्यांच्या समोर आणून उभीं केलीं आहे त.

हीं पांिद्वह द्ववनोिी पात्रें पांि मानवी स्वभावांिे द्वनरद्वनराळे मासले आहे त. नूपुरला िु स्यािीं

खाजगी रहस्यें जाणून र्ेण्यािा हव्यास असतो, तर सुिामला स्वतःच्याि काय पण एकूण एक द्वस्त्रयांच्या
एकद्वनष्ठेबद्दल अद्ववश्वास असतो. कंकणाला सा्या द्वस्त्रया आपल्यावर द्वफिा असल्यािी र्मेंि असते.

िाद्वमनीला िाद्वगन्यांिें वेि असतें, तर झकद्वकणीला आपल्या मालद्वकणीिें अनु करण करण्यािा नाि

जिले ला असतो. गंभीर पात्रांत स्त्रीस्वभावािें गिक्यांिें द्वित्रण जसें पद्वरणामकारक वठतें, तसें त्यांिे
खलपुरुष वजा केले तर पुरुषांिें द्वित्रण गिक्यांना साधले लें नाहीं. त्याच्या उलट गिक्यांिीं द्ववनोिी
पुरुषपात्रें द्वजतकीं यशस्वी वठतात द्वततकीं त्यांिीं स्त्रीपात्रें वठत नाहींत. नूपुर, सुिाम आद्वण कंकण ह्ांच्या
द्ववनोिापुढें झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी फारि द्वफक्या पितात.

‘पुण्यप्रभाव’ नाटकाच्या पद्वहल्याि प्रवेशांत गिक्यांनीं आपल्या द्ववनोिािें सारें बारिान उर्िें

केलें आहे . त्यामुळें कंकण, नूपुर आद्वण सुिाम ह्ांिीं स्वभाववैद्वशष्ट्ट्यें अगिीं प्रारंभापासून प्रेक्षकांना समजून
येतात. वसुंधरा आद्वण िाद्वमनी िे विशुनासाठीं द्वशवालयांत येतात व वसुंधरे नें भूपाळशीं लग्न केल्यामुळें
द्वतच्यासाठीं प्रेमसंन्यास र्ेतले ला ईश्वर द्वतला त्या द्वठकाणीं भेटतो. वसुंधरे िें आद्वण त्यािें पूवायुष्ट्याबद्दल

पुष्ट्कळि बोलणें होतें. नूपुरच्या मनांत साहद्वजकि संशय येतो. वसुंधरे सारख्या थोरामोठ्यांच्या स्त्रीनें एका

सामान्य बैराग्याशीं अशा त्हे नें िव्हाट्यावर गप्पा माराव्या म्हणजे काय? त्या अथी त्या द्वठकाणीं कांहीं तरी

अनु क्रम

भानगि असली पाद्वहजे, असा तो द्वनष्ट्कषु काढतो. कारण लग्नाच्या जोिप्याखेरीज कोणतींद्वह स्त्री-पुरुषें
कुठें द्वह आद्वण कांहींद्वह बोलतांना आढळलीं, तर ते थें कांहीं तरी िगलबाजी असायिीि हा लोकशास्त्रािा
द्वसद्धान्त नूपुरला तोंिपाठ असतो.

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

द्वनमकहराम’ हें ब्रीिवाक्य त्यानें आपल्या उराशीं बाळगले लें असतें. ईश्वरासारख्या बैराग्याशीं वसुंधरा
िकाट्या द्वपटीत बसली असतां आपली बायको िाद्वमनी द्वतथें ज्याअथी जवळपास रें गाळत 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 खूणगांठ बांधले ली असते. बैराग्याच्या एकेक माळे गद्वणक 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 िोर्ेद्वह असतात. तेव्हां ईश्वर द्वनर्ून गेल्यावर साहद्वजकि

त्या िोर्ांिी गांठ पिते. एकमे कांिी ओळख करून र्ेण्यासाठीं िोर्ेद्वह उत्सुक असतात; पण िोर्ेद्वह पिले
पट्टीिे इरसाल. ते काय ताकास तूर लागून िे णार?

सुिामनें द्वविारलें , ‘काय हो, आपलें नांव काय?’ नूपुर उत्तरला, ‘माझ्या बारशापूवींि मािंे

आईबाप मे ले. तेव्हां मािंें नांव ठे वायिें तसेंि राहू न गेलें. बरें , तुमिें नांव काय?’ सुिामनें त्याच्यावर किी
केली. तो म्हणाला, ‘रोज मला लोक इतकीं नांवें ठे वतात कीं त्यांतलें कोणतें सांगावें ह्ािा मलाि र्ोटाळा
पितो.’

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

काय आहे त हें सुिामलाद्वह समजावून घ्यायिें होतें. अशा मनस्स्थतींत िोर्ांिा िंाले ला मासले वाईक संवाि
वािण्यासारखा आहे .

सुिाम : रंगीबेरंगी पांखरू जातांना द्विसलें का एखािें ?
नूपुर : द्विटपांखरूंसुद्धा नाहीं.
सुिाम : काय थापा मारतां हो?
नूपुर : हं , हं , त्या गमतीबद्दल बोलतां होय? तें पांखरूं म्हणजे अजब िीज आहे .
सुिाम : कोण वसुंधरा का द्वतिी िासी?
नूपुर : वसुंधरे बद्दल कशाला बोला? मोठ्या निींत बारमहा पाणी असायिेंि. मी त्या गांवगंगेबद्दल

बोलतों; पोरसविाि आहे . पण अशी बाझजिी अन् ्टे ल आहे .
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सुिाम : (स्वगत) बाझजिी–्टे ल–आमच्या पद्वतव्रते नें कमाई तर खूप करून ठे वली आहे .
गावगुंिांच्या पािकळ बोलण्यािा असा इरसाल नमुना िु सरीकिे वािावयाला द्वमळणार नाहीं.
स्वतःच्या स्त्रीबद्दल आधींि सुिामिा भयंकर संशय. त्यांत नूपुर आणखीनि तेल ओततो. तो

सांगतो. ‘कपड्यालत्त्यांत ्ान्ोकी. बोलण्यांत एवढासा मोकळे पणा, नजरें त एवढीशी लोभी द्वफरकी,
जराशी हस्या िोळ्यांिी आद्वण िाबले ल्या ओठांिी, द्वनलाजरा लाजाळू पणा हीं द्विसलीं कीं हजार

द्वहश्श्यांनीं द्वतथें लगीनगांठ सैल आहे अशी खूणगांठ बांधून ठे वा. नूपुरच्या ह्ा बोलण्यानें सुिामच्या अगिीं

वमावर िाग बसले . शेवटीं, िाद्वमनीच्या भानगिी शोधून काढण्याच्या कामीं िोर्ांनींद्वह खटपटीस
लागावयािें असा उभयतांिा करार ठरला.

त्याप्रमाणें एक द्विवस नूपुर िाद्वमनीच्या र्रांत द्वशरला. द्वतिें िाद्वगन्यांिें वेि त्याला माहीत होतें.

तेव्हां त्या बाबतींत एका साधूिा द्वनरोप र्ेऊन आपण आलों आहोंत, अशी बेधिक थाप त्यानें द्वतला मारली.
तेवढ्यांत िरवाजावर थाप वाजते , तेव्हां आपला नवरा बाहे रून आला असावा या समजुतीनें िाद्वमनी
नूपुरला एका पेटा्यांत लपद्ववते आद्वण किी काढावयाला बाहे र जाते.

त्या पेटा्यांत सुिाम आधींि लपून बसले ला असतो. त्यामुळें नूपुर त्या पेटा्यांत द्वशरतांि िोर्ेद्वह

एकमे कांिे कान पकिू न परस्परांवर गुरगुरत त्या पेटा्यांतून बाहे र पितात. ही र्टना कृद्वत्रम असली तरी
रंगभूमीवर ती खूप रंगते आद्वण हं शा द्वपकतो.
सुिाम : कसा आलास या र्रांत?
नूपुर : तुमच्यासारखाि.
सुिाम : पाजी मनु ष्ट्या, मी द्वहिा नवरा आहें .
नूपुर : पद्वत हा स्त्रीिा अलं कार म्हणतात म्हणून द्वतनें तुम्हांला या पेटींत जपून ठे वलें होतें वाटतें?

काल संध्याकाळी द्वतिी तुमिी ओळखद्वह नव्हती अन् आज अगिीं नवरा-बायकोंिें नातें जोिू न पार मोकळे !

तेव्हां सुिामला वाटलें कीं इतक्यांत आपण आपली खरी ओळख नूपुरला िे तां कामा नये. आपण

केवळ थट्टें नें तसें बोललों अशी थाप मारून तो नूपुरला बाहे र कुठें तरी भेटायला सांगतो.

नूपुर गेल्यावर िाद्वमनीिे तो असे वाभािे काढतो म्हणतां ‘यापुढें अष्टौप्रहर नखद्वशखान्त िोक्यावर

बुरखा र्ेऊनि तुला झहिावें लागेल’ असें तो द्वतला फमाद्ववतो.

िाद्वमनी : मे ला स्वभावि भारी संशयी. परवां माझ्या माहे रिा एक माणूस आला, तर त्यािा िे खील

तुम्ही संशय र्ेतलांत. आतां त्यानें माझ्याकिे पाहू न काणा िोळा केला म्हणून बरें .

सुिाम : जो तो तुझ्याकिे पाहू न असा काणा िोळा करतो म्हणून तर ही आटाआट.
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आतां नूपुर, सुिाम आद्वण िाद्वमनी ह्ा द्ववनोिी पात्रांिा सांधा गिक्यांनीं कंकण आद्वण झकद्वकणीशीं

कसा जोिला आहे तें पाहा. कंकण हा राजपुत्रािा संरक्षक आद्वण एका लष्ट्करी पथकाच्या प्रमु खपिीं
असले ला राजिरबारिा सरिार जो वृि
ं ावन, त्याच्या काझलिी नामक बायकोिी झकद्वकणी ही िासी.

ही झकद्वकणी मोठी ्टे ल आद्वण नखरे ल िासी असते. आपल्या मालद्वकणीप्रमाणें ्ान्ोकीिे कपिे

आद्वण िांगले िांगले िाद्वगने अंगावर र्ालू न आपण िोंहीकिे द्वमरवावें हें वेि द्वतच्या िोक्यांत द्वश रले लें
असतें. द्वशवाय स्वतःिें लग्न जमद्ववण्याच्याद्वह ती नािांत असते.

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

‘तुमिें न् मािंें मुळींि पटायिें नाही!’ तेव्हां नूपुर द्वतला म्हणतो कीं, ‘आतां तरुणपणीं पटणार नाहीं
किाद्वित्; पण म्हातारपणीं तर पटे ल? तीन आद्वण सहांिे द्वनजीव आंकिे ऐन ्द्वत्तशीच्या भरांत एकमे कांिी
तोंिें पाहात नाहींत; पण साठी उलटू न गेल्यानंतर ते ि परस्परांिे पक्के स्नेही होतात कीं नाहीं?’

एकिां नूपुर आद्वण कंकण ह्ा िोर्ांिीद्वह झकद्वकणीच्या र्रीं गांठ पिते अन् िोर्ांिीद्वह खूप

खिाजंगी उिते. कंकण तरवार उपसतो अन् नूपुर झकद्वकणीच्या आि जाऊन िितो.
नूपुर : बायकांच्या मागें ििले ल्या वीरावर हत्यार िालवतोस?
कंकर् : मग असा पुढें ये!

नूपुर : प्रेमासाठीं प्रद्वतस्पधा म्हणजे तुझ्यासारख्या रे ड्याबरोबर साठमारी नव्हे ! सांग, तुझ्या अंगांत

काय गुण आहे त ते झकद्वकणीला.

कंकर् : झकद्वकणी, मी द्वपढीजात लढवय्या आहें . माझ्या एकाद्वह पूवुजानें लढाईंत कधीं मार्ार

र्ेतली नाहीं.

नूपुर : एकाद्वह पूवुजाशीं द्वतला लग्न करायिें नाहीं. िरोबस्त बापांप्रमाणें जर प्रत्येक बेटा द्वनपजूं

लागला, तर जगाच्या इद्वतहासांत नांवें बिलण्यापलीकिे कांहींि फेरफार करण्यािी जरूर राहणार नाहीं.
कंकर् : लाथ मारीन द्वतथें पाणी काढीन अशी धमक आहे माझ्या अंगांत –
नूपुर : हो, बायकोला लाथ मारून द्वतच्या िोळ्यांतून पाणी काढशील

शेवटीं, उभयतांमध्यें तिजोि होऊन प्रेमशास्त्रान्वयें झकद्वकणीिी प्रेमयािना करण्यािा त्या िोर्ांिा

करार होतो. झकद्वकणीिा द्वनरोप र्ेण्यापूवी आपल्या वाढत्या वैभवािी बातमी सांगण्यासाठीं कंकण द्वतला
एकांतांत नेतो त्या वेळीं नूपुरिा खरा स्वभाव प्रकट होतो. तो म्हणतो, ‘कंकण द्वहच्याशीं काय बोलणार आहे
तें कळण्यासाठीं मी द्वहच्या प्रेमावरद्वह पाणी सोिायला तयार आहें .’
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त्यानंतर युवराजािा खून करण्यािा खोटा आळ भूपाळवर र्ालू न ‘त्याला कारागृहांत र्ालावयािें

कारस्थान’ वृन्िावन रितो. तसें िंालें म्हणजे वसुंधरे ला तळर्रांत कोंिू न आपली पातकी इच््ा द्वतच्यावर

लाितां येईल अशी वृन्िावनािी कल्पना असते. ह्ा कारस्थानांत कंकण हा माफीिा साक्षीिार होणार
असतो. वसुंधरे ला तळर्रांत ठे वली म्हणजे द्वतच्यावर पहारा करण्यासाठीं एक स्त्री हवी असते. त्या कामीं
सुिामिी बायको िाद्वमनी िांगली उपयोगी पिे ल ह्ा दृष्टीनें कंकण सुिामच्या र्रीं जातो. त्याि वेळीं
अष्टौप्रहर बुरखा पांर्रून झहिण्यािी द्वशक्षा सुिामनें आपल्या बायकोला फमावले ली असते.

कंकणला तो प्रकार शु द्ध वेिगळपणािा वाटतो. तेव्हां द्वस्त्रया जात्याि कशा बिफैली असतात

आद्वण त्यांना पुरुषांिें वारें सुद्धां कसें लागूं िे तां कामा नये ह्ाबद्दलिें आपलें तत्त्वज्ञान सुिाम त्याला पटवून
िे तो.

‘मािंी बायको आरशांतल्या माझ्या प्रद्वतझबबाशेजारीं फाजील सलगीनें उभी राद्वहली तरी सुद्धां मला

िु जाभाव वाटतो. कृपण लोकांनीं द्रव्य जद्वमनींत पुरण्याऐवजीं बायकांनाि द्वजवंतपणीं सुरद्वक्षत गािू न

ठे वण्यािी एखािी युस्क्त शोधून काढायला हवी होती. बायकांिा नटवेपणा फार वाईट. त्यांनीं िोक्याला
सुवाद्वसक ते ल लावणें , तर नव्यानें िोळ्यांत तेल र्ालू न द्वतला जपलें पाद्वहजे. बायकांिा वांकिा भांग
म्हणजे वांकड्या मागाच्या अंिाजािी आखणीि!’

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

िालीिी आहे कीं नाहीं ह्ािी परीक्षा मी करतों. माझ्याकिे पाहू न मला सुद्धां जी बाई बधणार नाहीं, ती
पद्वतव्रता म्हणून खुशाल समजावे.’ सुिाम त्या गोष्टीला तयार होतो. त्यािप्रमाणें झकद्वकणीवर प्रेम

करण्यासाठीं कंकणला प्रेमशास्त्रािें अध्ययन करावयािें असतें. त्या बाबतींत त्याला एखािा शास्त्री-पंद्वित
गांठून िे ण्यािें सुिाम मान्य करतो.

भूपाळच्या द्ववरुद्ध राजापुढें माफीिी साक्ष िे णें आद्वण झकद्वकणीच्या पुढें जाऊन द्वतिी प्रेमयािना

करणें ह्ा िोन धड्यांिी उजळणी जेव्हां कंकण प्रत्यक्ष करूं लागतो तेव्हां त्याच्या िोक्यांत त्या िोन्ही

धड्यांिी गमतीिार गित होते. राजापुढें गुिर्े मोिू न त्याला ‘प्राणिात्या’ असें संबोधावयािें असतें अन्
झकद्वकणीपुढें गुिर्ा मोिू न द्वतला ‘प्राणेश्वरी’ म्हणावयािें असतें. पण त्या िोन्ही गोष्टींिी तालीम करीत
असतांना कंकण कसा गोंधळ करतों तें पाहा.

“िोन्ही गुिर्े मोिू न आद्वण िोन्ही हात जोिू न हे प्राणेश्वरी झकवा प्राणिात्या, माझ्या र्ोर प्रेमामुळें

माझ्या तोंिू न शबिद्वह द्वनर्त नाहीं, या अपराधानें मी रात्रंद्विवस द्ववरहव्याकुळ होऊन आपली करुणा

भाकतों. पुन्हां असें अर्ोर प्रेम केलें तर राजाद्वधराज, मला आपल्या हृियमंद्विरांत स्थळ िे .” गिक्यांच्या
द्ववनोिी कल्पकतेिा हा सवोत्कृष्ट नमुना आहे .

त्यािप्रमाणें झकद्वकणीिी शास्त्रोक्त प्रेमयािना करण्यासाठीं जेव्हां कंकण द्वतच्या र्रीं येतो ते व्हां

द्वतच्या रूपाच्या वणुनािे जे कपटे त्यानें द्वलहू न बरोबर आणले ले असतात, त्यांिा अनु क्रम गिबिींत
खालिा वर अन् वरिा खालीं होतो. त्यामुळें फारि बहारीिा द्ववनोि द्वनमाण होतो.
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कंकण आपल्या प्रेयसीला म्हणतो, ‘हे सुंिरी, तुिंीं नखें भुग्ं यासारखीं आहे त. िरण पोवळ्याप्रमाणें

आहे त. कंबर हत्तीसारखी आहे . ्ाती झसहाप्रमाणें आहे . ओठांिी शोभा कोद्वकळे सारखी आहे . िं तांिी मजा

धनु ष्ट्याप्रमाणें. नाक गुलाबासारखे. िोळे द्वपकले ल्या तोंिल्यासारखे आहे त. इ॰ इ॰’ह्ा द्ववनोिांतद्वह
गिक्यांिी स्वतंत्र प्रद्वतभा द्विसून येते.

नूपुर हा बाणभट्टाच्या लांबलिक संस्कृतप्रिुर समासांच्या शैलीनें आपलें प्रेम प्रकट करतो. ‘हे

िारुगात्री, तुझ्या लद्वलत–मधु–मधुर–रूप–सौंियानें या िासानु िासािें मृिु–मृिुल–हृियोन्मीलन होऊन

कोमल–सरसलीला–द्ववलासांनीं जगिारझवि सुगंधमकरंि–रस–द्वनमग्न िंाले आहे . हे कंबुकंद्वठ,
ललना–ललाम भूत लद्वतकावद्वल–मृिुल–हृिये, मला ब्रह्मांि आठवतें. ब्रह्मांि प्रेमसोल्हद्वसत हद्वसत–
वृद्वत्तशून्य िंालें . प्रेमािें ब्रह्मांि द्ववलसून ब्रह्मांिािें प्रेम िंालें . इ॰’ तथाद्वप, नूपुरच्या ह्ा भारिस्त आद्वण
सुसंस्कृत प्रेमापेक्षां झकद्वकणीला कंकणिें रानिांिगें प्रेमि अद्वधक आवितें.

वृि
ं ावनानें काझलिीला कोंिू न ठे वले लें असतें. तेव्हां द्वतिी सुटका करण्यािा एखािा उपाय असला

तर तो द्वविारण्यासाठीं झकद्वकणी िाद्वमनीकिे येते. िाद्वमनी आपल्या बुरखा झकद्वकणीच्या अंगावर र्ालू न
त्याबाबत ईश्वरािी सिामसलत द्वविारायला र्राबाहे र जाते. एवढ्यांत कंकण तेथें येतो. िाद्वमनी ही
बििालीिी बायको आहे झकवा नाहीं यािी परीक्षा र्ेण्यािें त्यानें सुिामला अश्वासन द्विले लें असतें.

कंकणला ठाऊक नसतें कीं, बुरखा पांर्रले ली स्त्री िाद्वमनी असून आपली प्रेयसी झकद्वकणी आहे .

तो द्वतला िाद्वमनी समजून द्वतिी प्रेमयािना करतो; पण झकद्वकणी तोंिावरिा बुरखा काढू न जेव्हां प्रकट
होते, तेव्हा कंकणिी अशी कांहीं फटफद्वजती होते. िाद्वमनीिी परीक्षा पहाण्यासाठीं सुिामच्या

सांगण्यावरून आपण हें सारें प्रेमािें नाटक करीत होतों असें समजावण्यािा कंकण खूप प्रयत्न करतो; पण
झकद्वकणीिें समाधान होत नाहीं. शेवटीं, वृि
ं ावनला न कळत काझलिीिी अन् ईश्वरािी भेट र्िवून

आणण्यािें कंकण जेव्हां विन िे तो तेव्हां झकद्वकणीिें समाधान होतें. झकद्वकणी आद्वण िाद्वम नी त्या कामासाठीं
द्वनर्ून जातात.

नूपुर ह्ा मंिळींच्या पातळीवर बाहे र द्वर्रट्या र्ालीत असतोि. ती मंिळी र्रांतून बाहे र

पिल्यानंतर तो आंत द्वशरतो. र्रांत आतां कोणीि नसतें. िाद्वमनीिा तेथें पिले ला बुरखा पांर्रून तो तेथेंि
बसतो. सुिाम र्रच्या भुयारांत आधींपासून लपून बसले ला असतो. तोद्वह बुरखा पांर्रून कांहीं वेळानें

िाद्वमनी काय करते आहे हें पाहण्यास बाहे र येतो. बुरख्यांत बसले ली व्यस्क्त िाद्वमनी आहे असें समजून

द्वतला फसवण्यासाठीं सुिाम आवाज बिलतो आद्वण आपण ईश्वर आहोंत अशी बतावणी करतो. नूपुरद्वह

बुरख्यां तून िाद्वमनीसारखा बायकी आवाज काढू न त्या खोट्या ‘ईश्वरा’िें मोठ्या प्रेमानें स्वागत करतो.
त्यामुळें सुिामच्या अंगािा तीळपापि उितो. शेवटीं िोर्ेंद्वह एकमे कांच्या तोंिावरिे बुरखे काढतात आद्वण
वरमतात. येथपयंत नाटकािा िौथा अंक संपतो.

या प्रवेशापासून ह्ा नाटकांतला गिक्यांिा द्ववनोि ढासळावयाला सुरुवात होते आद्वण पांिव्या

अंकांतला ‘अस्ग्नद्विव्या’ िा प्रवेश तर अनु द्वित द्ववनोिािी अगिीं परमावद्वध होय.

िाद्वगन्यांच्या प्राप्तीसाठीं िाद्वमनी ईश्वराला भेटावयाला जाते आद्वण रात्रभर र्राबाहे र जाते , हें

सुिामच्या दृष्टीनें महत्पाप होय. तेव्हां सीतेप्रमाणें अग्नीत उिी टाकून आपलें पाद्ववरय द्वसद्ध करण्यािें तो
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द्वतला आव्हान िे तो. एवढें ि नव्हे , तर अंगणांत अस्ग्नकुंि पेटवून तो द्वतला फरफर ओढीत ते थें आणतो.
िाद्वमनी ओरिू ं लागते. तेवढ्यांत एका बाजूनें कंकण येतो आद्वण िु स्या बाजूनें नूपुर आद्वण झकद्वकणी येतात.

तेव्हां 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. तेव्हां झकद्वकणी आद्वण सुिाम ह्ांिी कांहीं तरी भानगि असावी असें नूपुरनें सांद्वगतलें
असल्यानें आपलें पाद्ववरय द्वसद्ध करण्यासाठीं झकद्वकणीनें आगटींत उिी मारावी असा कंकण आग्रह धरतो.

हें आगींत उिी मारण्यािें कारण आपल्या अंगावर शेकणार असें पाहतांि नूपुर तेथून द्वनसटू ं

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

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

मारायच्या, का सवांनी िोळे द्वमटू न अस्ग्नकुंिांत एकिम उड्या टाकून जाळू न घ्यायिें असल्या वायफळ

ििेत ते बराि वेळ र्ालवतात. उिी टाकण्यापूवी मृत्यूिें भय वाटू ं नये म्हणून एक वीररसािें ‘कद्ववत्व’
कंकण म्हणून िाखवतो. शेवटीं सारे जण िोळे द्वमटतात अन् जागच्या जागेवर पाय आपटू न आगींत उड्या
मारल्यािी बतावणी करतात. एवढें ि नव्हे , तर आपल्या सवांगाला िटके लागल्यािें सोंग करून सारे
ओरिू ं लागतात.

नूपुर म्हणतो, ‘मी तोंिाकिू न पेटलों रे ’ कंकण द्वविारतो, ‘मग तूं हें बोलतोस कसें?’ नूपुर उत्तर

िे तो, ‘मी पिद्वजभेनें बोलतों आहे रे .’

ह्ा प्रवेशांत शबिांिा द्वन कल्पनेिा पुष्ट्कळ द्ववनोि आहे , नाहीं असें नाहीं; पण तो सवु प्रवेश इतका

कृद्वत्रम, गैरलागू आद्वण अनावश्यक आहे कीं तो प्रयोगांत गाळतात म्हणूनि या नाटकांतल्या द्ववनोिािी
कांहीं तरी प्रद्वतष्ठा राहाते. पांि द्ववनोिी पात्रें र्ेऊन आद्वण त्यांच्यांत नाना त्हे च्या गुंतागुंती द्वनमाण करून

तबबल सहा अंकभर हास्य द्वनमाण करण्यािा गिक्यांनीं या नाटकांत जो मोठा व्यूह रिला होता, तो
शेवटपयंत कांहीं त्यांच्या आवाक्यांत राहू ं शकला नाहीं.

द्ववनोिाच्या दृष्टीनें पद्वहले तीन अंक उत्तमि आहे त, यांत कांही शंका नाहीं. पण मग पेटारे , भुयारें

अन् बुरखे असल्या कृद्वत्रम आद्वण तकलािू भांिवलावर जेव्हां गिकरी द्ववनोिािे मजले एकावर एक

िढवण्यािा प्रयत्न करूं लागतात तेव्हां त्यांच्या द्ववनोिािी स्स्थद्वत वाजवीपेक्षां उं ि बांधले ल्या
मोहरममधल्या ताबुतासारखी होते. त्यािा तोलि सगळा िळमळूं लागतो. द्ववनोिािी मयािा सुटली कीं

त्यानें हास्य द्वनमाण होण्याऐवजीं त्यािें हं सूं होतें, या मूलभूत द्वसद्धान्तािा गिक्यांसारख्या श्रेष्ठ िजाच्या
द्ववनोिपंद्विताला या नाटकांत द्ववसर पिावा यािें नवल वाटतें.

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

नाटक मराठी भाषेंत िु सरें नाहीं. वस्तुतः, शोकान्त नाटकांत हास्याला फारसा वाव नसावा. पण
कारुण्याच्या पुराबरोबर हास्यािीं कारंजीं उिवणें हें गिक्यांच्या प्रद्वतभेिें वैद्वशष्ट्ट्य होतें. तें पूवीच्या िोन्ही

नाटकांत प्रकषानें प्रकट िंाले लें आहे . ‘प्रेमसंन्यास’ नाटकांतील द्ववनोि हा त्या नाटकांतील मुख्य द्ववषयाशीं
सुसंबद्ध नाहीं. ती िु रुस्ती गिक्यांनीं आपल्या ‘पुण्यप्रभावां’ त पुढें केली. द्वस्त्रयांिें पाद्ववरय आद्वण त्यांच्या
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पाद्वतव्रत्यािा प्रभाव यावर नाटकाच्या मूळ कथानकािी उभारणी िंाले ली आहे . तेव्हां त्यामधल्या द्ववनोिािी
रिना त्याि अनु षंगानें करण्यात आले ली आहे .

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

अद्वतरे कािी शोककथा आहे . िारूिा‘एकि प्याला’ र्ेतला रे र्ेतला कीं माणसािा ‘सुधाकर’ होऊन त्यािा

सत्यानाश िंालाि पाद्वहजे, ह्ा गोष्टीवर स्वतः गिक्यांिा सुद्धां द्ववश्वास नसावा; नाहीं तर ‘एकि प्याला’
र्ेऊन िोन अंकांच्या आंत त्याच्या मोहांतून सहीसलामत सुटले ला भगीरथ त्यांनीं त्या नाटकांत द्वितारलाि
नसता.

िारूिा एकि झकवा अद्वधक प्याले रोज द्वनयद्वमतपणें र्ेऊन संसारांत सुखी, यशस्वी आद्वण

िीर्ायुषी िंाले लीं अनेक माणसें जगांत िाखद्ववतां येतील. पण कांहीं कांहीं माणसांच्या स्वभावािी
प्राकृद्वतक रिनाि अशी असते कीं, तीं अद्वतरे काच्या पराकोटीला जाऊन पोहोंितात. अधें मधें थांबति
नाहींत. मग तीं िारू द्वपवोंत नाहीं तर अमृत ढोसोत. शेवटीं त्या अद्वतरे कामुळेंि त्यांिा नाश होतो.

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

द्वजच्या पाद्वतव्रत्याच्या कल्पनाद्वह पराकाष्ठेच्या अद्वतरे की होत्या. पतीला व्यसनापासून मुक्त करण्यािा
एकिांद्वह कधीं ती प्रयत्न करीत नाहीं. अशा अद्वतरे की स्वभावाच्या िोन माणसांिी एकत्र सांगि बसल्यानंतर
त्यांिा 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 प्यालां’
त िारूबाजीिे िु ष्ट्पद्वरणाम िशुद्ववणें हा गिक्यांिा उद्देश होता आद्वण त्या दृष्टीनेंि त्यांनीं मुख्य पात्रांिी
कल्पना आद्वण योजना केले ली आहे .

‘पुण्यप्रभावा’ प्रमाणें ह्ा नाटकांतला द्ववनोिद्वह त्यांतील मुख्य द्ववषयाशीं संबद्ध असाि आहे .

सुधाकरािी वद्वकलीिी सनि मुन्सफांनीं सहा मद्वहन्यांसाठीं रद्द केल्यानंतर त्याला त्या अपमानाच्या

जांिण्या असह् होतात. त्या िु ःखािा द्ववसर पिावा म्हणून त्यािा कारकून तळीराम त्याला िारूिा ‘एकि
प्याला’ िे तो. तेथून सुधाकराच्या अधःपाताला प्रारंभ होतो. सारांश, सुधाकराला िारूच्या व्यसनांत
गुंतवायला तळीराम हाि कारणीभूत िंाले ला आहे .

तळीराम हा कांहीं नु सताि िारू द्वपणारा नसतो. तो अट्टल िारूबाज असतो. तो त्या व्यसनाच्या

‘तळीं’ इतका खोल गेलेला असतो कीं त्यांतून त्यािी सुटका होणें सवुस्वी अशक्यि असतें. ही त्यािी

अवस्था लक्षांत र्ेतली म्हणजे मग त्याच्या स्वभावािें रहस्य उमगतें. समाजांत िारू हें अत्यंत झनद्य आद्वण
भयंकर व्यसन समजलें जावें ह्ािी तळीरामाला साहद्वजकि िीि असते. म्हणून िारूबाबत सामान्यतः

समाजांत जे गैरसमज पसरले ले आहे त, ते िू र करून िारू द्वपण्याला समाजांत प्रद्वतष्ठा प्राप्त व्हावी ह्ाच्या
प्रयत्नांत तो असतो.

ह्ा दृष्टीनें कोणीद्वह िांगला मनु ष्ट्य नव्यानें आपल्या पंथांत आला तर त्याला तो हवाि असतो.

म्हणजे भगीरथाला झकवा सुधाकराला िारू द्वपण्यािा त्यानें जो नाि लावला, तो कांहीं त्यांिा नाश
करण्याच्या िु ष्ट हे तूनें नव्हे , हें यावरून लक्षांत येईल. व्यसनी माणूस स्वतःच्या व्यसनािें समथुन करण्यािा
जो हास्यास्पि प्रयत्न करतो त्या द्ववरोधाभासावर तळीरामािा द्ववनोि आधारले ला आहे .
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तळीराम िारू द्वपण्यािें समथुन जें करतो तें मोठें मासले वाईक आहे . तो म्हणतो, “म्हणे िारू

एकिां र्ेतली म्हणजे ती सुटत नाहीं. पण तेवढ्यानें िारू वाईट कशी ठरते ? द्ववश्वद्ववद्यालयािी एकिां
पिवी द्वमळवली म्हणजे ती जन्मािी द्विकटते. एकिां नु सती माळ र्ातली कीं बायको कायमिी द्वबलगते.

मग पिवीला न् बायकोला जर लोक वाईट समजत नाहींत तर िारूलाि तेवढें लोक वाईट कां

समजतात? प्रेमािे िु ष्ट्पद्वरणाम तर िारूपेक्षां वाईट असून सुद्धां प्रेमाला जगांत भाव आला आहे ! प्रेमांत राजा
सुद्धां गुलाम होतो. पण मद्विरें त गुलामाला आपण राजा आहोंत असें वाटतें. प्रेमामुळें कांहीं सुिेनासें होतें.

तर मद्विरे मुळें कल्पनाशस्क्त अद्वनवार वाढते. लोक म्हणतात, मद्यपान हें अनीद्वतकारक आहे . साफ खोटें .
मद्यपान नीद्वतमत्तेला फार पोषक आहे . मद्यपी कधीं खोटें बोलत नाहीं. कारण खोटें रिून त्याला सांगतांि
येत नाहीं. तो कधीं कोणािा द्ववश्वासर्ात करीत नाहीं. कारण त्यावर कोणी द्ववश्वास ठे वीत नाहीं. िोरीच्या
बाबतींत तर तो अजाण असतो. एकािी लहानशी गोष्टसुद्धां त्याला िु स्याजवळू न िोरून ठे वतां येत
नाहीं.”

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

द्वतिी जगांत एवढी झनिा कां होते ? ”

त्याला तळीराम उत्तर िे तो कीं, “मद्यपान हें बहु तांशीं हलक्या लोकांच्या हातीं गेल्यामुळें संभाद्ववत

समाजाकिू न त्यािी हे टाळणी होत असते , ती बंि व्हावी आद्वण मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावें,

एवढ्यासाठीं सवु धमाच्या, सवु जातींच्या आद्वण पोटजातींच्या िारू द्वपण्या्यांिें एक ‘आयु मद्विरा मंिळ’
काढण्यािें आपण ठरद्ववले लें आहे .”

िारू द्वपण्याच्या बाबतींत समाजांत केवढें ढोंग माजले लें असतें , त्यािें आद्ववष्ट्करण करण्यासाठीं

गिक्यांनीं ‘आयु मद्विरा मंिाळा’ िी योजना केले ली आहे . खेरीज द्वकत्येक राजकीय आद्वण सामाद्वजक
ढोंगांिीद्वह बंभेरी प्रसंगोपात्त ह्ा मंिळांतील सभासिांच्या संभाषणांतून मोठ्या कौशल्यानें त्यांनीं

वाजद्ववले ली आहे . या मंिळाच्या नांवाबद्दल आद्वण उद्दे शाबद्दल, तळीरामानें जें टांिण केले लें आहे त्यांतला
उपरोध आद्वण उपहास अद्वतशय मार्ममक आहे .

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

र्ालण्यांत आले ला आहे . मंिळािा प्रत्येक सभासि रोज िारू द्वपणारा आद्वण आपण िारू द्वपतों हें

िारिौर्ांत बोलू न िाखद्ववणारा असा पाद्वहजे. मांसाहाराला हें मंिळ उत्तेजन िे तें. सािे आठाला िारूिीं

िु कानें बंि होतात, तो कायिा मोिू न सरास अहोरात्र तीं िु कानें उर्िीं ठे वावींत एवढ्यासाठीं हें मंिळ

सरकारला सारख्या द्ववनवण्या करीत राहणार. द्वबनवासािी प्यायिी िारू शोधून काढण्यासाठीं हें मंिळ
द्वशष्ट्यवृत्त्या िे ऊन द्ववद्यार्थयांना परिे शीं पाठवणार. प्रत्येक सभासिानें नवीन सभासि द्वमळवून मद्यपानािा

जारीनें प्रसार करावयाला हवा. त्याप्रमाणें व्यसनें सोिण्यािें आजकाल समाजांत जें खूळ बोकाळलें आहे ;
कोणी िहा सोितो, कोणी द्वविा सोितो; त्या खुळाला या मंिळानें आळा र्ातला पाद्वहजें.” हा द्ववनोि
वाितांना कोल्हटकरांच्या ‘िोरांच्या संमेलना’ िी आठवण होणें अपद्वरहायु आहे .

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

लागतो, तसा त्या मंिळािा मूळिा द्ववनोिी रंग पालटू न त्याला द्वनव्वळ िारूबाजाच्या अड्डयािें स्वरूप प्राप्त
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होतें, आद्वण त्यांतली गंमत द्वनर्ून जाते. ‘मंिळा’ च्या बैठकीिे हे प्रवेश गिक्यांनीं फारि संयमानें
रंगवायला पाद्वहजे होते पण तो द्वववेक कांहीं त्यांना राद्वहला नाहीं.

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

द्ववनोिािाद्वह अद्वतरे क होत िालला. िारू हा द्ववषय पुष्ट्कळिां बाजूला राहू न सुधारक –िु धारक, जहाल–
मवाळ, सभा–संमेलनें–ठराव ह्ांिीि टर ह्ा मंिळाच्या प्रेवशांतून होऊं लागली. अथात्, हा द्ववनोि आद्वण
उपहास अद्वतशय ममुभेिक आहे ह्ांत संशय नाहीं. पण त्यािी ह्ा नाटकांत एवढी आवश्यकता होती असें
वाटत नाहीं.

शास्त्रीबुवा आद्वण खुिाबक्ष ह्ांच्या स्वभाव–द्ववसंगतीिा हा प्राद्वतद्वनद्वधक नमुना बर्ा :
शास्त्री : सुधारणेिें नांव सांगून उद्यां तुम्ही जर अपेयपान करूं लागलांत , अभ्य-भक्षण करूं

लागलांत, सुधारक म्हणून मांसाहार करूं लागलांत-खुिाबक्ष, आज मटन िांगलं द्वशजलं आहे नाहीं? –
तुम्ही जर खाण्याद्वपण्यािा ताळ सोिू ं लागलांत-तर तें आम्हां जुन्या लोकांना कधीं खपायिें नाहीं. मांसाहार

आम्हांला कधीं खपायिा नाहीं. अरे हु सेन, आणखी थोिं मटण आण. आगरकरांिा द्वतटकारा येतो तो या
कारणानें. द्वटळकांबद्दल आम्हांला आिर वाटतो तो या करणामुळें–

सोन्याबापू : मग द्वटळकांच्या गीतारहस्याबद्दल एवढी आरिाओरि कां?
खुदाबक्ष : त्यािं कारण असं. एरव्हीं द्वटळकांबद्दल आम्हांला आिर आहे . पण गीतारहस्यांत

द्वटळकांनीं श्रीमंत शंकरािायांना ्े िलें आहे . त्यांनीं आयुधमाच्या ऐन गड्डड्याला हात र्ातला आहे .
सनातन धमािी ही हानी आहे –

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

आद्वण पगड्यांिी अिलाबिला करतो.)

अद्वतद्वरक्त िारूबाजीनें तळीराम आसन्नमरण होतो. तेव्हां त्यािी प्रकृद्वत तपासायला शास्त्रीबुवा एका

वैद्याला र्ेऊन येतात आद्वण सोन्याबापू एका िॉक्टरला आणतात. िोर्ेद्वह नांवािेि वैद्य अन् िॉक्टर
असतात. तथाद्वप िोर्ांच्याद्वह संभाषणांतून वैद्य आद्वण िॉक्टर ह्ांच्या व्यवसायामधील कांहीं िोषांिी
िांगलीि रे विी उिवण्यांत आले ली आहे .

वैद्यांनीं आपल्या पोतिींतून द्वनरद्वनराळीं भस्में जेव्हा बाहे र काढलीं तेव्हां ‘एका िे हािें भस्म

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

वैद्य : असं म्हणूं 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 तेव्हां मुलाच्या द्वपढीला गुण.
वैद्य : तरी पुष्ट्कळ आहे . वैद्याच्या औषधानें मुलगा द्वजवंत तरी राहातो-िॉक्टराच्या बाबतींत बाप

औषधानें मरायिा अन् मुलगा द्वबलांच्या हप्त्यांनीं–

डॉक्टर : राहू ं द्या. आमच्या औषधानें अवघ्या तीन द्विवसांत रोग्याच्या स्स्थतींत जमीन अस्मानािें

अंतर पितें.

वैद्य : म्हणजे, जो रोगी जद्वमनीवर असतो तो तीन द्विवसांत अस्मानांत जातो असेंि ना?
तेव्हां तळीराम त्यांना सांगतो, अरे , ‘असें आपापसांत भांिून जर तुम्ही एकमे कांिा जीव र्ेऊं

लागलांत, तर मग मािंा जीव कोण र्ेईल?’ त्यानंतर िॉक्टर आद्वण वैद्य िोर्ेद्वह एकिम तळीरामािी

प्रकृद्वत तपासूं लागतात. िोर्ांिेंद्वह 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 द्विवसांत
रोग्यािा मुििा पािू न िाखवतों.’

तळीराम शास्त्रीबुवांना द्वविारतो, ‘यांपैकी एकट्याच्या हातून मी मरण्याजोगा नव्हतों, म्हणून का या

िोर्ांना एकिम आणलं त? शेवटीं तळीराम िोर्ांनाद्वह हाकलू न िे तो. आद्वण म्हणतो, ‘काय नद्वशबािा खेळ
आहे पहा. औषधासाठीं िारू प्यायला सुरुवात केली, तों िारूसाठीं औषध द्वपण्यावर मजल येऊन ठे पली.’

हा सवु प्रवेश द्ववलक्षण हास्यकारक आहे . पण त्यािी पाश्वुभद्वू म इतकी भीषण आहे , कीं मुक्त मनानें

त्यािी मौज मुळीं उपभोगतांि येत नाहीं. एकाद्या खेळकर वातावरणाच्या नाटकांत हा द्ववनोि कमालीिा

रंगला असता. िु सरी गोष्ट अशी कीं, वैद्य आद्वण िॉक्टरानें रोग्याला एकाि वेळीं तपासण्यािी ही कल्पना

गिक्यांिी स्वतःिी नाहीं. ती त्यांनीं मले री याच्या ‘लामूर मे िेद्वसन’ (प्रेम हाि खरा वैद्य) ह्ा नाटकांतून
(अंक २, प्रवेश ४) र्ेतले ली आहे .

तळीरामाच्या मृत्यूिा शेवटिा प्रवेश ‘पुण्यप्रभावां’ तील ‘अस्ग्नद्विव्या’ च्या प्रवेशाप्रमाणेंि कमालीिा

कृद्वत्रम आद्वण अनावश्यक म्हणून गाळण्यांत येतो. तथाद्वप, ह्ा प्रवेशांतील कांहीं गंमती रंगभूमीवर
पाहण्यासारख्या नसल्या तरी वािण्यासारख्या आहे त.

आपलें मरण जवळ आले लें पाहू न तळीराम आपल्या सोबत्यांना सांगतो, ‘मरतांना मला थोिीशी

िारू पाजा. तुळशीपत्राऐवजीं तोंिावर एक बूि ठे वा. म्हणजे ठसका लागला तरी तोंिांतली िारू सांिणार
नाहीं. भगीरथाला सांगा, तळीराम अखेर िारू द्वपतां द्वपतां मे ला. मी मे ल्यावर माझ्या स्मरणाथु माझ्या र्रांत

‘तद्वळराम मोफत मद्यालय’ उर्िू न आल्यागेल्यांना, गोरगद्वरबांना, गोब्राह्मणांना फुकट िारू पाजा.
द्ववद्यार्थयांना द्वनम्मे िरानें द्ववका. माझ्या वषुश्राद्धाच्या द्विवशीं एकाद्या सत्पात्र ब्राह्मणाला सिकून िारू
पाजा.’ असें म्हणून तो शेवटीं ‘एकि प्याला’ र्ेतो आद्वण प्राण सोितो.
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तळीरामाच्या मृत्यूनंतर त्यािे सोबती द्वतथेंि िारू पीत पीत िु ःखप्रिशुनाथु सभा भरवून स्मारकािी

योजना आंखतात. ह्ा सभेंतलीं भाषणें मोठीं मासले वाईक आहे त. द्वनरद्वनराळ्या मंिळींिे हे उदगार बर्ा :

“अरे रे, िारूच्या या द्वजवंत गुत्त्यािे एकिम सािे आठ वाजले . मद्विरे िा खरा कैवारी मे ला. आयु

मद्विरा मंिळािा आयुआुधार तुटला. मद्विरे , मद्विरे , तुिंी धुंिी उतरली. खरा महात्मा िारूबाज आज
आम्हांला सोिू न गेला. द्वपतांना 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 प्रेतयात्रा कशी काढावी याबद्दल सभेंत भांिणें सुरू होतात. तेव्हां खुिाबक्ष म्हणतो,

‘भांिून सभेंत बखेिा र्ालायला ही का िे शांतल्या िोन्ही पक्षांमधल्या द्वविानांिी सभा आहे ?’ पुढें तळीराम
स्मारक फंि कद्वमटी स्थापन करून वगुणीच्या आकड्यांिी मागणी करण्यांत येते. तेव्हां सारे जण आंबट

िेहरे करतात. त्यावर शास्त्रीबुवा म्हणतात, ‘आजवर कोणत्या स्मारक सभेनें आंकिे वसूल करून स्मारक
केल्यािें कोणाच्या स्मरणांत आहे ? त्या वेळेपुरते हे िशुनी आंकिे टाकायिे असतात. पुढं सवांनाि त्या
आंकड्यांसकट स्मारकािाद्वह द्ववसर पित जातो.’

हा सवु द्ववनोि एकाद्या द्वनबंधांत वा गोष्टींत िांगला शोभून द्विसंला असता. पण नाटकांत इतका

बारकाव्यानें द्वकसून काढले ला द्ववनोि कंटाळवाणा होतो. आद्वण शोकान्त नाटकांमध्यें अन् त्यांहूनद्वह त्यांतलें

करुण नाट्य आपल्या भीषण द्वनयतीकिे िंपाट्यानें धांवत िाललें असतांना हा द्ववनोि अत्यंत रसभंग
करणारा वाटतो.

तळीरामािी बायको गीत ही झसधूिी नेमकी उलटी बाजू आहे . ‘असे पद्वत िे वद्वि ललनांना’ हें

नव्याबद्दलिें झसधूिें तत्त्वज्ञान, तर ‘असले नवरे काय जाळायिे आहे त? हे म्हणे िे व! या िे वांिी

द्वनत्यनेमानें खेटरांनीं पूजा करावयाला हवी. हे हो कसले िे व? शेंिूर कमी िे व, द्वनव्वळ िगिधोंिे ! नवरा
िारू द्वपऊन र्रीं आला तर खुशाल त्याला िाव्यािोरखंिानं गोठ्यांत नेऊन बांधीत जा. नवरा म्हणे

िे वासारखा. अशानं तर नवरे पणािे िे व्हारे माजले . िारू द्वपतो तो कसला हो नवरा? माणसांत िे खील जमा
व्हायिी नाहीं त्यािी.’ हें गीतेिें त्या तत्त्वज्ञानावरील भाष्ट्य!

गीता ही नव्यांना िे व मानावयाला तर तयार नाहींि, पण खुद्द िे वाच्या िे वपणािी िे खील द्वतला

खात्री वाटत नाहीं. ती म्हणते , ‘तो िे व मे ला ििी मारून कुठं बसला आहे , का िारूद्वबरूि प्यायला आहे –
िे वानेंि मुळीं आतांशा लाज सोिल्यासारखी द्विसते!’

िारूबाज नव्याच्या त्रासानें आद्वण ्ळानें वैतागून गेलेल्या गीतेिी ही िंणिंणीत भाषा आद्वण हा

द्वििखोर स्वभाव पाहू न प्रेक्षकांना हं सूं आल्यावांिून रहात नाहीं. तथाद्वप, तो कांहीं केवळ द्ववनोि नव्हे .

उलट, स्वतःच्या कपाळावरिें कुंकू पुसून ती जेव्हां तळीरामाला सांगते कीं, ‘हें एकिांिं घ्या अन् त्या
कलालाच्या कपाळाला लावून घ्या शेवटिा र्ोट बायकोच्या आद्वण संसाराच्या नांवानें; म्हणजे तुम्ही
सुटलांत आद्वण मी सुटलें .’ त्यावेळीं प्रेक्षकांच्या काळजाला पीळ पिल्याखेरीज रहात नाहीं.

‘एकि प्याला’ नाटकाच्या एका प्राध्यापक टीकाकारानें तळीराम हा खलपुरुष आहे झकवा काय,

असा एक वाि उपस्स्थत केला आहे . गिक्यांनीं ‘खलपुरुष’ म्हणून त्यािी योजना केले ली नाहीं हें त्यांना
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मान्य आहे . तरी िे खील, सुधाकरला िारूच्या भयंकर व्यसनांत बुिवून त्यािा सवुस्वी नाश करण्यािी

कामद्वगरी तळीरामनें हे तुपुरस्सर केली आहे , असा सिर टीकाकारािा तळीरामावर आक्षेप आहे . तळीराम

हा सदगुणद्रोही आहे , जन्मजात हलकट आहे , मनु ष्ट्यिे ष्टा आहे ; परपीिनासक्त आहे , अकारणवैरिारुण
आहे , एवढें ि नव्हे तर ‘ते के न जानीमहे ’ ह्ा कोटींतला एक नरराक्षस आहे , असें ह्ा प्राध्यापक मजकुरांिें
तळीरामाबद्दलिें द्वनिान आहे .

‘या र्रांत तुमिी काय झकमत आहे ?’, ‘हें र्र रामलालिं आहे ’, ‘पद्माकर तुमिा खिु िालवतो’,

‘तुमिी सनि गेली त्यावेळीं रामलालनं बाईसाहे बांना द्वमठी मारली’ असें सांगून तळीराम झसधूबद्दल
सुधाकरािें मन कलु द्वषत करण्यािा प्रयत्न करतो, हें जरी खरें असलें तरी त्यामुळें कांहीं तळीराम खलपुरुष

आद्वण मानव-राक्षस ठरूं शकत नाहीं. कारण हें सवु तळीराम िारू द्वपऊन बोलतो आद्वण तें ऐकत असतांना
सुधाकरद्वह िांगला प्याले ला असतो. िारू द्वपऊन बेहोष िंाले ल्या माणसांना कोणत्याि गोष्टीिें पाद्ववरय
कसें वाटत नाहीं आद्वण त्या धुंिींत तीं वाटे ल ती गद्वलच्् बिबि कशी करतात एवढाि तकु फार िंालें तर

ह्ावरून द्वनर्ूं शकतो. खलपुरुष होण्यास िारूबाज हा सवुथैव अपात्र असतों हें काय प्राध्यापकांसारख्यांना
कोणी सांगावयास पाद्वहजे?

तळीराम हा मूळिा मोठा हु षार आद्वण द्वहमती माणूस होता. पण अद्वतद्वरक्त िारूबाजीमुळें त्याच्या

उपजत गुणांिा द्वन कतृुत्वािा अधःपात होऊन अशा माणसांच्या अंगीं सवुसामान्यपणें जे िु गुण आढळतात,

ते सवु त्याच्या द्वठकाणीं एकद्वत्रत िंाले होते. त्यामुळें त्यािें व्यस्क्तमत्व द्वतरस्करणीय वाटतें हें खरें ; पण
त्याच्याबद्दल द्वतरस्कार उत्पन्न व्हावा म्हणून कांहीं गिक्यांनीं या नाटकांत त्यािी योजना केले ली नाहीं.

िारूिें व्यसन कांहीं सुटत नाहीं अन् तरी िे खील लोकांनीं आपल्याला प्रद्वतद्वष्ठत म्हणावें हा जो

िारूबाजांच्या व्यस्क्तमत्त्वांत पुष्ट्कळिां हास्यकारक संर्षु उत्पन्न होतो, त्यािें द्ववनोिी द्वित्रण गिक्यांनीं

तळीरामाच्या िारा या नाटकांत केले लें आहे . म्हणून तळीराम हें हास्यद्वनर्ममद्वत करण्याच्या उद्देशानेंि
संकस्ल्पले लें द्ववनोिी पात्र आहे असाि शेवटीं द्वनष्ट्कषु काढावा लागतो.

मृत्यूपूवी अवर्ें अधा तास आधीं पुरें केले लें गिक्यांिें ‘भावबंधन’ हें तर बोलू न िालू न खेळकर

आनंिपयुवसायी नाटक आहे . ‘त्यांतील द्ववपुल हास्यरस हजारों प्रेक्षकांना हं सवून त्यांच्या मुरकुंड्या
वळवील’ असा द्वनवाळा तात्यासाहे ब कोल्हटकरांनीं त्या नाटकाच्या प्रस्तावनेंत िे ऊन ठे वले ला आहे . या

नाटकांत मनोहर, मालती, धनेश्वर आद्वण र्नश्याम हीं संपूणत
ु या गंभीर पात्रें आहे त. धुंद्विराज हा आपल्या

भिभड्या आद्वण बिबड्या स्वभावामुळें प्रारंभीं हास्यरस द्वनमाण करतो खरा. पण त्यािा उपयोग
वात्सल्यािा द्वन कारुण्यािा पद्वरपोष करण्यासाठींि गिक्यांनीं केला आहे .

लद्वतका आद्वण प्रभाकर हे परस्परांवर अनु रक्त िंाले ले तरुण आद्वण आनंिी प्रेद्वमक. कसलाद्वह

आिपििा न ठे वतां तीं मनमोकळे पणानें बोलतात. प्रभाकर कोद्वटबाज आद्वण लद्वतका फटकळ. त्यामुळें
िोर्ांच्याद्वह बोलण्यानें मुबलक द्ववनोि द्वपकतो. तथाद्वप, केवळ हास्यद्वनर्ममतीसाठीं म्हणून गिक्यांनी
महे श्वर उफु कामण्णा, इंिू, झबिू आद्वण मोरू हीं िार द्ववनोिी पात्रें द्वनमाण केले लीं आहे त. महे श्वर हा त्यांिा

म्होरक्या. ‘या कपटनाटकांत िांगला उपयोग करून र्ेण्यासाठींि महे श्वर या द्ववनोिी पात्रािी मी योजना
केली आहे ’ असें र्नश्यामच्या मुखांतून गिक्यांनीं स्पष्टपणें सांद्वगतलें आहे .

अनु क्रम

(अंक १ : प्रवेश ४).
स्वतःच्या गांवीं महे श्वरिें कोठें लग्नि जमत नाहीं. तसें म्हटलें तर त्याला र्र आहे . िार आहे .

स्वतः तो आहे . त्याच्या पद्वत्रका आहे त. पण त्याच्या लग्नाला मात्र द्वठकाणा नसतो. म्हणून आपलें लग्न
जमद्ववण्यासाठीं तो आपला द्वजगरिोस्त जो र्नश्याम त्याच्याकिे मोठ्या आशेनें येतो. पत्र पाठवून
र्नश्यामनेंि मुळीं त्याला बोलावून र्ेतले लें असतें. भेटतांक्षणींि र्नश्यामच्या गळ्यांत हात र्ालू न तो

मोठ्या अजीजीनें म्हणतो, ‘द्वमत्रा, या संकटांत मला हात िे . आद्वण एकाद्या तरुणीिा हात माझ्या हातांत िे .’
‘वेड्याच्या बाजारां’तील बाळाभाऊिी ्ाप महे श्वरवर पिले ली द्विसते. प्रेयसीच्या प्राप्तीसाठीं

वाटे ल तीं पातकें करण्यािी महे श्वरािी तयारी असते. तो र्नश्यामला म्हणतो, ‘प्रेमाच्या सृष्टींत कसलें

आलें आहे पाप? प्रेम सिासवुकाळ पद्ववत्र असतें. प्रणयी पुरुषांनीं कोणतीं पापें करायिीं बाकीं ठे वलीं

आहे त? सांग, मी मकरंिाप्रमाणें वेषांतर करूं, शर्मवलकाप्रमाणें िोरी करूं, का िु ष्ट्यंताप्रमाणें मृगबाद्वलकांिा
खाटीक बनूं? का बागेंत बसून भुग
ं ेमाश्या मारूं?’

र्नश्यामला महे श्वरािी िोन कामांमध्यें मित हवी असते. पद्वहलें काम, त्याच्या मितीनें

धुंद्विराजाला िोरीच्या गुन्ह्ांत गुंतवण्यािी त्यािी इच््ा असते. आद्वण िु सरें काम–धनेश्वराच्या र्रांतून

खोटे िस्तऐवज िोरण्यािें काम महे श्वराकिू न त्याला करावावयािें असतें. ते वढ्यासाठीं ‘लद्वतकेशीं तुिंें
लग्न लावून िे तों.’ असें मधािें बोट त्याच्या तोंिाला लावून र्नश्याम त्याला कानिी गवयािें सोंग िे तो

आद्वण धनेश्वराच्या र्रांत ठे वतो. स्वतःिें लग्न जमद्ववण्याच्या द्वनद्वमत्तानें का होईना, पण धुंद्विराजासारख्या
िे वमाणसाला िोरीच्या गुन्ह्ांत अिकवण्याला आद्वण धनेश्वराच्या र्रांतून त्यािे िस्तऐवज िोरण्याला
महे श्वरासारख्या 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 उच््ृ ं खल

िंाली आद्वण आपलें ऐकेनाशी िंाली एवढ्यासाठीं धनेश्वरानें द्वतिी र्रांत नाकेबंिी करावयािें ठरद्ववलें .

बाहे रच्या जगाशीं लद्वतकेिा संबंध तोिण्यासाठीं आद्वण र्रांत धार्ममक वातावरण द्वनमाण करण्यासाठीं
मराठी भाद्वषकांिी–पुस्तकांिी र्रांतून हाकलपट्टी करण्यािा त्यांनीं द्वनधार केला. त्यािा फायिा लद्वतकेिा

द्वप्रयकर प्रभाकर हा ‘महामहोपाध्याय द्वगरसप्पा’ ह्ा कानिी पंद्वितािें सोंग र्ेऊन ज्याप्रमाणें धनेश्वराच्या

र्रांत द्वशरतो, त्याप्रमाणें भस्क्तरसात्मक भजनें म्हणण्यासाठीं ‘कामण्णा’ हें आंधळ्या कानिी गवयािें सोंग
िे ऊन महे श्वराला र्नश्याम त्याि र्रांत आणून र्ु सितो.

द्वगरसप्पािें सोंग र्ेऊन प्रभाकर जेव्हां येतो तेव्हां धनेश्वर त्याला द्वविारतो, ‘मराठी येतें का?’

प्रभाकर उत्तर िे तो, ‘लोक थोिें बोलतो, तो समजतो. झहिु स्थानी थोिे . जन्मलो कन्नि. पुढें काशी
गुरूशास्त्र द्वशकलो. षडशास्त्र वेिवेिान्त वािलो. फार पारंगत. केवळ मुखोदगत.’

अनु क्रम

नंतर ‘तरुणांच्या दृष्टीनें अत्यंत नीरस आद्वण अवर्ि संस्कृत शास्त्रग्रंथ कोणता?’ या धनेश्वराच्या

प्रश्नाला ‘योगवाद्वसष्ठ–बृहद योगवाद्वसष्ठ–बहोतही बिा ग्रंथ षष्ठलक्ष ग्रंथ–नीरस. व्हे री मि एक पंद्वित

काशीर्ाट पारायण केली, तर तीन तरुण लोक गंगेत जीव द्विले , िोन लोक जागेवर मे लो, कंटाळला.’
असें प्रभाकर उत्तर िे तो.

ह्ाि वेळीं महे श्वर आंधळ्या कामण्णा गवयािें सोंग र्ेऊन प्रद्ववष्ट होतो. तोद्वह कानिीि. तेव्हां

धनेश्वर द्वगरसप्पाला कामण्णािें नांव कानिींत द्वविारावयाला सांगतात. आतां मोठा पेंिप्रसंगि आला.

द्वगरसप्पानें मनािा द्वहय्या करून द्वविारलें , ‘रुंिु गुंिू कुंिू ?’ महे श्वर अिमासानें सांगतो, ‘कामण्णा.’
त्यामुळें वेळ द्वनभावली जाते .

धनेश्वराच्या र्रांत इंिू आद्वण झबिू या अत्यंत काळ्या आद्वण कुरूप अशा िोन मुली असतात.

स्वतःिें लग्न कुणाशीं तरी जुळवण्याच्या खटपटींत त्या असतात. त्यांच्या तिाख्यांत महे श्वर ऊफु कामण्णा

सांपितो. हें नाटकांतल्या द्ववनोिािें मुख्य भांिवल आहे . इंिू–झबिू या ‘द्वरकामपणाच्या कामद्वगरीं’ तील
ठकीच्या झकवा ‘प्रेमसंन्यास’ मधील मथुरेच्या सुधारून अद्वधक कुरूप केले ल्या आवृद्वत्त होत.

शारीद्वरक व्यंगावर द्ववनोि करण्यािी गिक्यांना द्ववलक्षण हौस. ही गोष्ट बरी आहे कीं िांगली आहे

हा इथें प्रश्न नाहीं. काळ्या रंगािी आद्वण कुरूपते िी थट्टा करण्याकिे सा्या जगािीि नैसर्मगक प्रवृद्वत्त
असते. त्या दृष्टीनें अशा द्ववनोिािें समथुन होऊं शकेल. गिक्यांनीं या थट्टे ला वाङ्मयीन स्वरूप द्विलें

इतकेंि काय तें. पण इंिू–झबिू च्या रंगावर गिक्यांनीं रिले ला द्ववनोि म्हणजे काळ्या रंगावर केले ल्या
उपहासािा उच्चांक होय.

इंिू–झबिू च्या थट्टे ला प्रभाकरानेंि प्रारंभ केला आहे . प्रभाकरानें मालती आद्वण लद्वतका ह्ांना सुंिर

म्हटलें तेव्हां इंिू–झबिूं ना साहद्वजकि वाईट वाटलें . प्रभाकरानें त्या वणानामधून आपल्याला कां वगळलें

म्हणून त्या द्वविारतात. ते व्हां प्रभाकर स्वगत म्हणतो, ‘मिनाच्या सुंिर सैन्याशीं तोंि िे तां िे तां अखेर

बाजारबुणग्यांशीं गांठ पिली. नयनाच्या बाणांतून द्वनभावलों, पण वांकड्याद्वतकड्या द्वभवयांच्या
द्ववळ्याकोयत्यांतून पसार होणें कठीण आहे .’

प्रभाकर उत्तर द्यायिी टाळाटाळ करतो तेव्हां इंिू त्याच्याशीं लर्ळपणा करते. तेव्हां ‘मूखु

माणसािी कोटी आद्वण कुरूप पोरीिा लद्विवाळपणा अशी बेढब जोिी जगांत कुठें आढळणार नाहीं.’ असे
सुभाद्वषतवजा उदगार तो काढतो.

लग्नाच्या आशेनें इंिू-झबिू जेव्हां आलटू न आलटू न महे श्वराच्या म्हणजे कामण्णाच्या मागें

लागतात, तेव्हां त्यािी अशी कांहीं द्वतरपीट उिते म्हणतां! कारण त्या िोर्ी त्याच्या तैनातीला ठे वण्यांत
आले ल्या असतात. कामण्णानें जरी आंधळ्यािें सोंग र्ेतलें असलें तरी इंिू -झबिू च्या रूपारंगािी त्यानें

इत्थंभत
ू पहाणी केले ली असते. म्हणूनि तो म्हणतो, ‘काय एकेकीिें रंगरूप आहे पण. द्वस्त्रयांच्या

सौंियातल्या सवु वैगुण्यांिीं स्मरणासाठीं द्ववधात्यानें ही िोन टांिणें तर करून ठे वले लीं नसतील
किाद्वित्? कोणा तरुणािे गळे कापण्यासाठीं परमे श्वरानें हीं कृष्ट्णकारस्थानें करून ठे द्ववलीं आहे त न
कळे !’
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कामण्णाला मराठी िांगलें बोलतां येतें हें रहस्य इंिूला प्रथम समजलें . ‘तुम्ही माझ्याशीं लग्न

केलें त तरि मी ही गोष्ट धनेश्वराला सांगणार नाहीं.’ असा इंिूनें जेव्हां त्याला सणसणीत िम भरला, तेव्हां
‘र्ातवार, व्यद्वतपात, संक्रांत, झक्रक्रांत, मद्वरआई, बारावा बृहस्पती, सािे साती’ एकिम सारीं उपटल्यािा
कामण्णाला भास िंाला. कामण्णानें त्या संकटांतून पळवाट काढण्यािा पुष्ट्कळ प्रयत्न केला. तो म्हणाला,
‘मी हा असा आंधळा. तूं अशी गरीब. आपला िद्वरताथु िालायिा कसा?’ इंिू म्हणाली, ‘कुठें ही आपण द्वभक्षा

मागून पोट भरूं. तुम्ही आंधळे असल्यानें लोकांना तुमिी िया येईल!’ त्यावर कामण्णा म्हणतो, ‘लोकांना
िया यायला आंधळे पणािी काय जरूर? नु स्ता तुिंा नवरा या नात्यानें जो पुरुष उभा राहील, त्यािी सा्या
जगाला िया येईल!’ शेवटीं इंिू जबरिस्तीनें कामण्णाकिू न लग्नािें विन र्ेते आद्वण तोद्वह ‘स्वगुस्थ
िे वांिी द्वन स्वगाखेरीज िु सरीकिे द्वखतपत पिले ल्या द्वपतरांिी’ शपथ र्ेऊन द्वतला लग्नािें विन िे तो.

पुढें धनेश्वराच्या खोलींत िोरट्यानें द्वशरून त्यािे िस्तऐवज जेव्हां कामण्णा धुंिाळू लागतो, तेव्हां

तो िोळस असल्यािें झबिू ला आढळू न येतें. एवढें ि नव्हे , तर झबिू जेव्हां मागून जाऊन त्याला एकिम

पकिते , तेव्हां त्याला मराठीद्वह िांगलें बोलतां येतें हें द्वतला कळू न येतें. त्याबरोबर ‘माझ्याशीं लग्न
करण्यािें विन द्याल तर धनेश्वरांना मी हें सांगणार नाहीं अशी इंिूप्रमाणें ती त्याला धमकी िे ते. तेव्हां

कामण्णा इतका गांगरून जातो कीं आपण द्वगरणीच्या धुराड्यांत पितों आहोंत, का आगगािीच्या
रुळाखालीं िेंगरतों आहोंत हें ि त्याला कळत नाहीं.

कामण्र्ा : झबिू ताई, तुम्ही कधीं आरशांत िोकावलें आहे का?
लबदू : इंिूला लग्नािें विन द्विलें , तेव्हां तुमिे िोळे फुटले होते का? इंिूताईपेक्षां मी रूपानें का

वाईट आहे ?

कामण्र्ा : तुम्हां िोर्ांत सरस–द्वनरस कसें ठरद्ववतां येणार? तुम्ही िोर्ी टवकारून पाहू ं

लागल्यावर तरुणांिी तर गोष्टि नको, पण द्वनजीव आरशांिीं झभगे तिकतील आद्वण र्ड्याळािे कांटे सुद्धां
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. पांढरीं पातळं नेसवून उन्हातान्हांतून तुम्हांला र्ाम येईपयंत द्वफरवून
आणावें आद्वण तीं पातळें खुशाल काळ्या िंद्रकळा म्हणून द्ववकीत सुटावें!

शेवटीं िे वाब्राह्मणािी शपथ र्ेऊन कामण्णा झबिू ला लग्नािें विन िे तो. यावेळीं कामण्णाला

आपल्या लग्नकुंिलींतले सगळे शु भग्रह प्ले गामुळें बाहे रगांवीं राहायला गेले आहे त कीं काय, असा संशय
आल्यावांिून रहात नाहीं.

िोर्ां बद्वहणींना लग्नािीं द्वनरद्वनराळीं विनें द्विल्यानंतर पुढें िोर्ींच्या किाट्यांत एकाि वेळीं जेव्हां

कामण्णा सांपितो, तेव्हां या नाटकांतील सवोत्कृष्ट द्ववनोिी र्टना द्वनमाण होते. कामण्णाला मराठी येतें, हें

िोर्ींनाद्वह माद्वहती असतें, पण तो आंधळा आहे असें इंिूला वाटतें, तर तो िोळस आहे हें झबिू ला ठाऊक
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असतें. तेव्हां एकाि वेळीं एकीशीं िोळें उर्िू न बोलायिें आद्वण िु सरीशीं बोलतांना आंधळे पणािी बतावणी

करायिी, अशा भलत्याि संकटांत सांपिले ला कामण्णा जेव्हां त्यांतूनद्वह स्वतःला सहीसलामत द्वनभावून
नेण्यािा प्रयत्न करतो, तेव्हां हास्यरसाला महापूर येतो.

िोन्ही बाजूंनीं जेव्हां त्या िोर्ी कामण्णावर िंिप र्ालतात, तेव्हां जी. आय्. पी. आद्वण बी. बी.

यांच्या िु हेरी धूमधिाक्यांत सांपिले ल्या मुंबई शहरासारखी कामण्णािी स्स्थद्वत होते. त्यांना बर्ून
द्ववधात्यानें आधीं शूपुणखा, झहझिबा, कुबजा, हीं द्ववद्रूप वळणें द्वगरवून त्या कसले ल्या हातांनीं परीक्षेसाठीं
यािोन पुस्त्त्या तर काढल्या नाहींत अशी शंका त्याच्या मनांत येते. आईबाप आद्वण कुणीतरी िोन तरुण अशा
िौर्ांच्या मुळावर या िोन पोरी जन्माला आल्या असाव्यात, अशी मात्र त्यािी खात्री होते.

त्या िोर्ी जेव्हां द्वनकराला येऊन त्यािी ओढाताण करूं लागतात, तेव्हां कामण्णा अगिीं

रिकुंिीला येऊन त्यांना म्हणतो, ‘बायांनो, मािंी अशी िै ना करायला मी एकीिाद्वह नवरा िंालों नाहीं
अजून. लग्न होईतोंपयंत कुंवारपणाला न शोभण्याजोगें मी कुणाला कांहीं करूं िे णार नाहीं!’

हा प्रवेश म्हणजे ‘भावबंधन’ नाटकांतल्या द्ववनोिािा कळस होय. पुढें कामण्णाद्वह कोसळतो आद्वण

नाटकांतला द्ववनोिद्वह ढांसळतो. कामण्णा हा िोळस असून त्याला मराठी िांगलें येतें, हें रहस्य लद्वतकेला
इंिू–झबिू किू न ज्या क्षणीं समजतें, त्या क्षणीं आपल्या तोंिवरिा ‘कामण्णा’िा हास्योत्पािक मुखवटा
खालीं उतरून, महे श्वर हें या नाटकांतलें 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 धुंद्विराजच्या जेव्हां पाया पितो तेव्हां ‘अरे रे, आमिा स्व्हलन पार पिला’ असे जे उदगार

महे श्वर काढतो, ते खुद्द त्याच्या स्वतःच्या द्ववनोिी भूद्वमकेलाद्वह लागू पिण्यासारखे आहे त.

गिक्यांच्या या नाटकावर ‘त्राद्वटका’ नाटकािी िाट ्ाया पिली आहे . त्राद्वटका आद्वण लद्वतका

झकवा प्रतापराव आद्वण र्नश्याम ह्ांच्या स्वभावांिी तुलना करून पाहण्यासारखी आहे . पण तो कांहीं येथें

आमिा द्ववषय नाहीं. द्ववनोिापुरतेंि बोलायिें िंाल्यास ‘त्राद्वटका’ नाटकांतल्या धनाजीरावाच्या र्रांत

त्याच्या मुलीिी प्रेमयािना करण्यास रंभाजी हा ‘द्ववद्याधरशास्त्री पुराद्वणक’िें सोंग र्ेऊन द्वशरतो, तर
राणोजी हा ‘बूमय्या रायलू ’ ह्ा मद्राशी गवयािें सोंग र्ेऊन रहातो. ही द्ववनोिी र्टना गिक्यांनीं
‘भावबंधन’ मध्यें सही सही उिलले ली आहे .

राणोजीिें हें मद्रासी बोलणें पहा. ‘आमी तेना मणाले ते वी–वीणािा कुंटी असा द्वपळावा. तो तेनी

आमिी कान द्वपळले . आमाला द्वशव्या द्विले . कूप मारले . अय्ययो, सारा अंगांत िु ःक भरले .’ आतां
गिक्यांच्या प्रभाकरािें हें कानिी बोलणें वािा. ‘हे पत्र एक लोक िे तो. मोरे श्वर गृहस्थ आगगािीिे िबींत

भेटलो. सवु बोलतो हे हकीगत. आम्ही कळलो. तर पत्र र्ेतला.’ ह्ा साम्यावर अद्वधक भाष्ट्य करण्यािी
आवश्यकता नाहीं.

कामण्णानंतर ह्ा नाटकांतला पुष्ट्कळसा कोटीबाज द्ववनोि प्रभाकराच्या तोंिीं आढळतो. त्यािा

आद्वण लद्वतकेिा जो अनेकिां संर्षु होतो, त्यामध्यें अशा कोद्वटक्रमािी खैरात िंाले ली आहे . ‘नवयौवनािी
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तरल लीला नाजुक द्ववनोिावांिून वणुन करतां येणार नाही.’ अशी प्रभाकरिी मुळीं द्वविारसरणीि आहे .

‘आतां तोंिाला तोंि द्विलें स तरी मुक्यािें व्रत सोिणार नाहीं’ झकवा ‘तुझ्याजवळ बोलण्यािी मुळीं सोयि

नाहीं–अन् तुमच्याजवळ सोयीिें मुळीं बोलणेंि नाहीं.’ असले खटके त्यांच्या बोलािालींत जागोजाग
आढळतात.

तथाद्वप, नवयौवनाच्या लीलांिें रसभद्वरत वणुन करतांना प्रभाकराला नाजुक द्ववनोिािें पर्थय

नेहेमींि कांहीं सांभाळतां आले लें नाहीं. ‘यौवनाच्या नव्या िे णग्या त्यांिें मोल कळल्यामुळें दृष्टीआि

करण्यािी प्रौढ सावधद्वगरी या वयांत आले ली नसते ’ हा द्ववनोि कसा तरी द्वनभतो. पण ‘एका मूतीला स्पशु
न केल्यामुळें मत्सरानें कंप सुटत आहे , तर िु सरीकिे स्पशाच्या कल्पनेमुळें–कीं लद्वतके, अस्पश्यु वृत्तीच्या
कल्पनेमुळें...?’ येथपयंत जेव्हां प्रभाकराच्या द्ववनोिािी मजल जाते , तेव्हां मनोहराच्या मुखानें प्रेक्षकि
त्याला बजावतात, ‘सरस्वतीच्या तरुण उपासका, तुझ्या िे वीच्या मंद्विरांत हा भ्रष्टाकार होत आहे .’

धुंद्विराज हें कांहीं द्ववनोिी पात्र नव्हे . पण त्याच्या बोलण्याच्या गबाळ्या पद्धतींत मात्र वैद्वशष्ट्ट्यपूणु

मौज आहे . अशा त्हे नें बोलणारे म्हातारे लोक समाजांत पुष्ट्कळ आढळतात. ‘या बोलण्यांत म्हणजे गंमत
आहे , मौज आहे , अन् मजाद्वह आहे ’ झकवा ‘फार बोलणें अन् तेंद्वह म्हटलें म्हणजे उगाि वाढवून बोलणें हे

उद्वित नाहीं, रास्त नाहीं अन् योग्य नाहीं–द्वशवाय तें ठीकद्वह नाहीं’ ही धुंद्विराजिी बोलण्यािी लकब झकवा

अण्णा द्वकलुु स्करांच्या ‘शाकुंतलां’ तील गंमत सांगत असतांना ‘शाकुंतला’ पेक्षांद्वह अण्णांच्या ‘ह्ा एकेक
िं िांिें’ त्यांना वाटणारें कौतुक हयामुळें फारि हृियंगम द्ववनोि द्वनमाण होतो ह्ांत कांहीं शंका नाहीं.

‘िंालें , त्याला बद्वर्तलें द्वविारून नु सतें. अनमानधपक्यानें –मनांत म्हटलें , बंधू 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, सिु ि िंालों ना एकिम. खरोखरीि, तो म्हणजे तोि. िंटक्यास ओळख

पटली ना. मग हिसून खिसून सांद्वगतलें -हो, त्यानेंि कबूल केलें . मग काय हो! म्हटलें , गोमाजी द्वतमाजी
ते आपणि का? अमक्यािे तुम्ही अमुक. त्याला मुळीं होयि म्हणणें आलें ना. बरें , गंमत ही त्यांत-तुम्ही
म्हणाल नांव नेमकें सांद्वगतलें म्हणून आमिें त्यांिें संर्ष्टण द्ववशेष असेल –नाहीं. तसें म्हटलें तर पद्वरिय
नाहीं. ओळख नाहीं. जानप्ान नाहीं. न ले वा न िे वा.”

मानवी स्वभावािें गिक्यांिें अवलोकन द्वकती मार्ममक आद्वण त्यांिी द्ववनोिबुद्वद्ध द्वकती सू्म होती.

त्यािें ह्ाच्यापेक्षां अद्वधक पद्वरणामकारक उिाहरण िे तां येईल असें वाटत नाहीं.

‘राजसंन्यास’ हें गिक्यांिें अपूणु ऐद्वतहाद्वसक नाटक. गिक्यांच्या नाट्यप्रद्वतभेिें एक द्ववलक्षण

ओजस्वी िशुन अपूणु अवस्थे मध्यें असतांनाद्वह ह्ा नाटकांत होतें. संभाजी महाराजांच्या भागावर

आधारले ल्या ह्ा नाटकांत द्ववनोिाला कोठू न वाव असणार? पण अशाद्वह वातावरणांत कथानकाशीं सुसंबद्ध
असले ला एक वेगळ्याि ढं गािा द्ववनोि द्वनमाण करण्यािा गिक्यांनीं यशस्वी प्रयत्न केले ला आहे . अथात्

ह्ा नाटकामधला जो एकि द्ववनोिी प्रवेश उपलबध आहे , त्याच्याि आधारानें हें द्ववधान आम्ही करीत
आहोंत.

द्वशवाजी महाराजांसंबध
ं ीं त्या काळीं–अन् अद्यापद्वह द्ववरोधकांिे जे अपसमज आहे त, आद्वण त्यांिें

महात्म्य द्वहणकस ठरवण्यािा ह्ा मंिळीकिू न जो पद्धतशीर प्रिार िालू असतो, त्यािें खरपूस द्वविं बन ह्ा
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नाटकांतल्या द्ववनोिांत गिक्यांनीं केले लें आहे . त्यािप्रमाणें या िे शांतल्या फितूस ले खकांनीं शाले य

इद्वतहासाच्या पुस्तकांत द्वशवाजी महाराजांिें जे मामुली वणुन करून बालकांिा आद्वण अज्ञ जनांिा

महाराजांबद्दल गैरसमज करण्यािा जो प्रयत्न केले ला आहे , त्यािीद्वह गिक्यांनी खूपि टर उिवले ली
आहे .

द्वजवाजी कलमिाने हा कलु शा कबजीच्या पिरींिा एक महा इस्बलस आद्वण बिमाष कारकून होता.

मुलािे पाय पाळण्यांत द्विसतात, ह्ा म्हणीप्रमाणें अगिीं बाळपणापासून त्याच्या अंगीं हे ‘गुण’ प्रकट होऊं
लागले होते. विील वारल्यावर त्याच्या मातोश्रीनें जेव्हां मंगळसूत्र तोिू न टाकलें ते व्हां त्याच्यांतला टीिभर
िोरा त्यानें वाविीसाठीं बाजूला काढू न ठे वला.

कलु शा कबजी अत्तरद्ववक्या म्हणून जेव्हां महाराष्ट्रांत प्रथम फेरे करी म्हणून आला, तेव्हां त्याच्या

पेटींतली एक अत्तरािी कुपी ‘खरे िीवांिून खपली’ ती द्वजवाजीच्या र्रांत. सईबाई राणीसाहे ब जेव्हां
वारल्या तेव्हां त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठीं सवाखंिी िंिनािा हु कूम िंाला. पण ‘सवा शेर िंिनाच्या उटीनें

सव्वा खंिी बाभळीिें िैत्री हळिीकुंकू उरकून’ या बहाद्दरानें पंधरा मोहरांिी बित केली. ज्या

कलमिान्यांच्या र्राण्यांत ह्ा स्वारीिा जन्म िंाला, तें र्राणें म्हणजे द्वपढीजाि कारकुनािें. ‘एकटांकी,

एकिाकी अन् एकराखी’ हें ह्ा र्राण्यािें ब्रीि. (म्हणजे प्रत्येक) कलमिान्याला द्वकमान पक्षी एकेक ‘राख’
(पक्षीं : रखेली) ही असायिीि.

‘ले खणी’ ही या र्राण्यािी आराध्य िे वता. म्हणून द्वतला ते ‘कलमे श्वरी’ म्हणतात. ह्ा

कलमे श्वरीिें महात्म्य द्वजवाजीच्याि शबिांत ऐकायला हवें. “वारुळांतल्या िोन द्वजभांिी द्वपवळी नागीण
िावली तर एकाि द्वपढीिा र्ात होतो. पण कारकुनी कानावरिी ही िोन द्वजभांिी नागीण िसली तर सात

द्वपढ्यांिा सत्यानाश करते. ह्ा ले खणींतून द्वनर्ाले लीं लपेटिार अक्षरें , एक वेळ विारणीिे केंस उकलतां
येतील, पण कोणाला उकलायिीं नाहींत. जािू गाराच्या नळकांड्याप्रमाणें या टीिभर कलमामध्यें काय

काय इलमा खेंिून भरल्या आहे त म्हणतां? तरवारबहाद्दरांिा तांिा अंगावर िालू न येत असला तर

र्ोििौिीच्या िणिणाटानें इशारत द्वमळू न ििी मारायला तरी अवसर द्वमळतो. पण कलमबहाद्दर
एकाद्याच्या र्रािारावरून आपले कागिी र्ोिे नािावयाला लागला तर टापांिी िाहू न िे खील लागणार
नाहीं.”

‘एकि प्याल्या’ मध्यें िारूिें जें द्ववश्विशुन गिक्यांनीं र्िवले लें आहे , त्याि िालीवर ‘शाई’ च्या

अनस्न्वत पराक्रमािें ह्ा नाटकांतलें त्यािें हें ‘स्तोत्र’ वािा :

“अष्टौप्रहर कानावर बसून कानीं पिे ल तें ही नागीण ऐकून र्ेते. आद्वण मग प्रसंग पितांि शाईच्या

द्ववषानें तें ओकायला लागते. एकिां बहकली कीं बेसुमार. वारा प्याले लें वांसरूं आवरतां येईल, पण शाई
प्याले लें कलम कद्वळकाळाला आवरायिें नाहीं. ही शाई म्हणजे साक्षात् कालकूट द्ववषािी कन्या आहे .

अन्नािा कोळसा करून द्वशरें बनवायिें आद्वण तेजाच्या काळोखािें काजळ त्यांत द्वमसळावयािें , अशी शाईिी
अनस्न्वत पैिास आहे . अन् द्वतखट पात्याच्या धारे पोटीं ले खणीिा जन्म. शाईिा सोमरस आद्वण ले खणीिी
सद्वमधा करून एकाद्यािी आहु ती र्ेण्यासाठीं कारकुनानें एक ओळ खरिली कीं ती वेिवाक्य. ललाटीिें
ब्रह्मद्वलद्वखत टळे ल, पण कारकुनी द्वलद्वखतें अढळ.”
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असल्या ह्ा इरसाल विीला पद्वहलवान िे हू भेटतो. ‘शाले य इद्वतहासािीं पुस्तकें’ वािून

आजकालच्या द्ववद्यार्थयािी द्वशवाजी महाराजांबद्दल सामान्यपणें जी कल्पना िंाले ली असते तशीि, िे हूिी
कल्पना होती. ती अशी कीं, ‘द्वशवाजी सोळा वषांिा िंाला नाहीं तोंि त्यानें आििांि लोकांिी संगत धरून

मुलखांत पुि
ं ाई आरंभली. आद्वण ह्ाि पुंिाईच्या भांिवलावर द्वशवाजी राजा िंाला.’ म्हणून द्वशवाजीच्या
पावलावर पाऊल टाकून ‘राजा’ होण्यािी िे हूिी महत्त्वाकांक्षा असते.

त्यासाठीं त्यांनीं जो कायुक्रम आंखले ला असतो त्यािें वणुन त्यांच्याि शबिांत सांद्वगतले लें बरें .
“आििांि लोकांिी संगत करून ठे वली आहे . पुि
ं ाई िालू आहे ि. हमरस्त्यांत मारामारीद्वशवाय

पाऊल टाकीत नाहीं पुढें. आतां िार गि घ्यायिे. कुठें तरी कोणाच्या अटकेंत गवसायिें. बुरिी पेटा्यांतून
पसार व्हायिें. नांवािी नाणीं ठोकायिीं अन् सोन्यािा पुतळा लु टवायिा. द्वधमे द्वधमे मी थेट थोरल्या राजांिी
्बी सुद्धां वठवून िे तों बर्ा. रोज सकाळीं ओढओढू न नाकाला गरुिाच्या िोंिीसारखी अणकुिी आणतों.

राजासारखी केंसाळ ऐट साधण्यासाठीं िोकीभर संजाब िे खील ठे वन
ू द्विला आहे . द्वजरे टोपाला जोि
िे ण्यासाठीं विलांच्या िक्री पागोट्यांतून कोकी काढायिें तेवढें बाकी उरले लें आहे . वार्नखें नाहींत म्हणून

मी तूतास मांजरीच्या नख्यांवरून भागवून नेत आहें . आद्वण मरतांना गुिर्ा मोिू न घ्यायला सु द्धां मी एका
पायावर तयार आहें .”

आतां द्वशवाजी महाराजांबद्दल द्वजवाजी कलमिाने ह्ाच्या तोंिू न जीं मुक्ताफळें बाहे र पिलीं तीं

पहा. म्हणजे त्याच्या मुखांतून कोण बोलतें आहे , त्यािी यथाथु कल्पना येईल.

“अरे , द्वशवाजी म्हणजे मूठिाबल्या हातीं सािे तीन हात उं िीिा. नाकींिोळीं नीटस, काळगेल्या

रंगािा, राकटले ल्या अंगािा, हरहु न्नरी ढं गािा, द्वलद्वहणेंपुसणें वेतास बात, गुिघ्यांत अंमळ अधू, असा एक

इसम होऊन गेला. त्यािी काय मातबबरी सांगतोस एवढी? केलें काय रे द्वशवाजीनें असें? मोगलाईंत
हु कमती केसांिी टोळी िाढीखालीं लोंबत होती ती मराठे शाहींत कवटीवर िढली एवढाि लाभ ना? ”

नु सत्या अंगमस्तीनें कोणी द्वशवाजी होऊं शकत नाहीं. ्त्रपद्वत व्हायला त्याच्या मागें कलमािें बळ

असावें लागतें. रामिासांनीं िासबोध ग्रंथ द्वलद्वहला नसता, तर द्वशवबािा एवढा ग्रंथ किाकाळीं होताि ना.

द्वशवाजीच्या नांवांत रामिासाइतका राम होता काय? तेव्हां िे हूला जर द्वशवाजी होण्यािी इच््ा असेल तर
त्यानें आपल्यासारखा एकािा ‘रामिास’ गांठला पाद्वहजे असा सिा द्वजवाजीनें त्याला द्विला.

िे हूनें त्याला द्वविारलें कीं “तुमिी आद्वण रामिासािी कशी तुलना होऊं शकेल? तुम्ही कुटु ं बवत्सल

अन् रामिास बालब्रह्मिारी!”

त्यावर द्वजवाजी त्याला सांगतो कीं, ‘मी िे खील बालपणीं म्हणजे सुमारें सात वषेंपयंत

बालब्रह्मिारीि होतो. पुढें मात्र शेजारीपाजारी–’

अखेर, आपल्या हातांतील सोन्यािीं सलकिीं द्वजवाजीच्या ‘िंोळींत’ टाकून िे हू त्यािा द्वशष्ट्य

होतो. आद्वण त्याच्या उद्धारासाठीं समथांच्या ‘िासबोधा’ प्रमाणें ‘कलमबोध’ द्वलद्वहण्यािें द्वजवाजी मान्य

करतो. या एका प्रवेशांत कोट्या आद्वण द्ववनोि ह्ांिी गिक्यांनीं वारे माप खैरात केली आहे . ‘िांिणी’
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नांवािी िे हूिी एक िटकिार मैत्रीण होती. द्वतला लं बे करण्यािा द्वजवाजीिा बेत होता. पण तो मौजेिा भाग
नाटक अपूणु राद्वहल्यामुळें अद्वलद्वखत राद्वहला ही िु ःखािी गोष्ट आहे .

गिक्यांच्या द्वनबंधात्मक आद्वण नाटकांतील द्ववनोिािें येथवर द्ववश्लेषण िंालें . आतां फक्त त्यांच्या

कद्ववता राद्वहल्या. त्यांच्या ‘वाग्वैजयंती’ मध्यें एकंिर िीिशें कद्ववतांिा संग्रह करण्यांत आले ला आहे .

त्यापैंकीं ‘काय करावें’, ‘सांग कसे बसलों’, ‘झितातुर जन्तु’ ‘हु कमे हुकूम,’ ‘द्ववद्वहणीिा कलकलाट’ आद्वण

‘रांगोळी र्ातले ली पाहू न’ एवढ्या सहाि कद्ववता द्ववनोिी आहे त. शेवटीं गिक्यांनीं स्वतःिा ‘मृत्युलेख’
एक एद्वप्रलच्या द्विवशीं द्वलहू न आपला सवु काव्यप्रपंि हा ‘एद्वप्रल फूल’ िा उपदव्याप असें सुिद्ववतांना असें
म्हटलें आहे कीं, ‘मी कोण आहे हें मला स्वतःला उमगत नाहीं, आप्तांना कळलें नाहीं, द्वमत्रांना 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 त्यांत मला समाधान आहे .’

‘काय करावें’ या कद्ववतेंत जगामध्यें प्रत्येक गोष्टीला उपाय असतात. तोफ अंगावर सुटली तरी

िटकन् बाजूला होतां येतें, म्हैस समोरून आली तरी समोर ्त्री धरून द्वतला पळवतां येतें, पण तोंिाळ
बायको किकिू न आपल्या अंगावर धांवन
ू आली तर काय करावें हे समजत नाहीं म्हणून कद्वव हतबुद्ध

िंाले ला द्विसतो. ‘सांग कसें बसलों?’ या कद्ववतेंत द्वप्रयतमे िी प्रथम भेट िंाली तेव्हां ‘िू र–िू र–बसलों,’
‘िार द्विवसांच्या पद्वरियानें जवळ–जरा–आलों’ आद्वण कांहीं मद्वहने गे ल्यानंतर ‘सांग कसें बसलों?’ असा
प्रश्न द्वविारून बहारीिा शृग
ं ाद्वरक द्ववनोि साधले ला आहे .

‘झितातुर जन्तु’ मध्यें एका द्वरकामटे कड्या ‘जन्तू’ िें द्ववनोिी शबिद्वित्र रंगद्ववलें आहे . सारें जग

िंोपल्यानंतर आभाळांत िांिण्या कशाला? िंािावरिीं पाने जर अखेर मातींत गळू न पितात, तर तीं पानें

िंािावर उगवतात तरी कशाला? असल्या फालतू िौकसपणाला काय उत्तर द्यायिें ? पुरांत इतकें पाणी

फुकट वाहू न िाललें आहे , काय करावें कांहीं कळत नाहीं, ह्ा त्याच्या प्रश्नाला कद्वव उत्तर िे तों कीं, ‘मग
त्या पुरांत तूं उिी कां नाहींस टाकीत?’ जगांत इतकीं माणसें जन्माला र्ालू न िे व मूखांिी भरती कशाला

करतो, ह्ा त्याच्या प्रश्नाला कद्वव जबाब िे तो कीं, ‘तुिंीि तर त्यांत अद्वधक भर आहे !’ शेवटीं, कद्वव

परमे श्वराला द्ववनंती करतो कीं, ‘िे वा, तुमिें द्ववश्वसंसारािें कायु क्षणभर बाजूला ठे वन
ू , ह्ा िोंबड्या
झितातुर जन्तूंच्या आत्म्यांना एकिां शांद्वत द्या पाहू ं !’

‘हु कमे हुकूम’ मध्यें कवीनें एका वसंत अंकासाठीं िंटपट कद्ववता कशी द्वलहू न द्विली ह्ािें वणुन

आहे . ‘द्ववद्वहणीिा कलकलाट’ हें मुक्ते श्वरी काव्यािें सुंिर द्वविं बन आहे .
रणवाद्यांिा िणिणाट । हत्यारांिा खणखणाट

द्ववजयर्ंटांिा र्णर्णाट । एका जागीं द्वमळद्ववले

प्रलयमे र्ांिा गिगिाट । आद्वण द्ववजांिा किकिाट,
भूद्वमभंगािा तितिाट । भरतीस हे र्ातले .

तरी िे खील लग्नांत द्ववद्वहणी जो कलकलाट करतात त्यािी त्यांना सर येणार नाहीं, असा द्वनष्ट्कषु कवीनें
अखेर काढला आहे .
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‘रांगोळी र्ातले ली पाहू न’ ही कद्ववता केशवसुतांच्या त्याि नांवाच्या कद्ववतेिें द्वविं बन नसली तरी

मूळ कद्ववतेंतील ‘साध्याद्वह द्ववषयांत आशय कधीं मोठा द्वकती आढळे ’ या ओळीवर एक मनोरंजक कोद्वटक्रम
गिक्यांनीं या कद्ववतेंत केले ला आहे . िैत्राच्या मद्वहन्यांत कोठल्याद्वह र्रापुढें रांगोळी र्ातले ली द्विसली रे

द्विसली, कीं त्या र्रांतल्या मंिळींशीं आपलें नातें, स्नेह झकवा ओळख असो वा नसो, तेथलें आमंत्रण

आपल्याला द्वमळो वा न द्वमळो, आपण बेधिक त्या र्रांत र्ु सून तैलंगी वृत्तीनें ते थल्या कुंकवांतले बत्तासे,
खोबरें अन् हरबरे लु टू न आणावे असा सिा कवीनें मद्वहलावगाला द्विले ला आहे . ‘रांगोळी बर्ुनी इतःपर
तरी होणें तरी शाहणे’ ह्ा केशवसुतांनीं एका द्वनराळ्या संिभानें द्वलद्वहले ल्या ओळीिा अशा त्हे नें गंमतीिार
द्ववपयास करून त्यांतून गिक्यांनीं बहारीिा द्ववनोि काढले ला आहे .

नाटकांतल्या आद्वण द्वनबंधांतल्या द्ववनोिाच्या तुलनेनें गिक्यांिा कद्ववतेमधला द्ववनोि अत्यंत

सौम्य आद्वण सामान्य वाटतो. त्यावरून द्ववनोिद्वसद्धीसाठीं गद्यािें माध्यम वापरण्याच्या कामीं गिक्यांनीं
जेवढें प्रभुत्व द्वमळद्ववलें होतें, तेवढें पद्यामध्यें त्यांनीं द्वमळवलें नव्हतें असें द्विसतें. काव्यांतील द्ववनोिािा

द्वविं बन हाि सवांत मोठा राजमागु असतो. त्या मागानें गिक्यांना जातां आलें नसतें असें कोणीद्वह म्हणूं
शकणार नाहीं. पण द्वतकिे त्यांनीं िु लुक्षि केलें .

द्ववनोिािी प्रेरणा आद्वण तंत्र गिक्यांनीं कोल्हटकरांपासून जरी र्ेतलें असलें , आद्वण सामाद्वजक

आशयाच्या दृष्टीनें कोल्हटकरांिा कोद्वटबाज द्ववनोि गिक्यांच्या पेक्षां जरी जास्त पुरोगामी असला, तरी
द्ववद्ववधतेच्या, द्ववस्ताराच्या आद्वण पद्वरणामांच्या दृष्टीनें गिक्यांनीं कोल्हटकरांच्या पुढें फार मोठी मजल
मारली यांत कांहीं शंका नाहीं. गिक्यांिा द्वनबंधात्मक द्ववनोि त्या मानानें त्रोटक वाटतो. पण िोन अपूणु

आद्वण िार पूणु नाटकांमधून गिक्यांनीं द्ववनोिािी आद्वण कोट्यांिी एवढी प्रिंि खैरात उधळली आहे , कीं
कोल्हटकरांच्या सा्या नाटकांतला द्ववनोि एकत्र केला तरी तो त्याच्या पासंगालाद्वह पुरणार नाहीं. त्यामुळें
महाराष्ट्राच्या जीवनांत द्ववनोिाला जास्तींत जास्त लोकद्वप्रय आद्वण सुप्रद्वतद्वष्ठत करण्याच्या कामीं गुरूला जें
यश द्वमळद्ववतां आलें नाहीं तें द्वशष्ट्यानें द्वमळवून गुरूवर मात केली यांत संशय नाहीं.

एकािा शबि झकवा द्ववषय द्वनविला कीं त्याच्यावर जास्तींत जास्त कोट्या झकवा द्ववनोि द्वकती

करतां येईल तो करून पाहण्यािा गिक्यांना द्ववलक्षण हव्यास होता. त्या शबिावर झकवा द्ववषयावर द्ववनोि

करावयाला िु स्या द्ववनोिकाराला कांहींही मालमसाला मुळीं द्वशिकि ठे वायिा नाहीं, असा त्यांनीं जणुं
कांहीं द्वविाि उिलला होता.

उिाहरणाथु, ‘तोंि’ हा शबि घ्या. ‘तोंिा’ वर त्यांनीं द्वठकद्वठकाणीं द्वकती तोंिसुख र्ेतलें आहे तें

पाहण्यासारखें आहे .

(अ) हवद्याधर : गोकुळ, द्वस्त्रयांच्या सौंियावर असं तोंि टाकणें िांगलें नाहीं.
गोकुळ : कां बरें , द्वतच्या गालावर तोंिसुख र्ेण्यािा 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.
मथु रा : : (स्वगत) आद्वण तोंिावर बोलूं लागलें तर तोंि िे त नाहीं.
(ि) लहतका : मग तोंि िु खेपयंत माझ्या तोंिािी तारीफ करीत होतां ती कां?

प्रभाकर : तोंिापुरतें बोलायला मला काय हरकत आहे ? लद्वतके, तूं सुंिर असशील, पण तुिंें तोंि

सुद्धां पाहू ं नये.

(ई) लहतका : खबरिार, भलतें सलतें बिबिाल तर. तोंि सुद्धां बर्ूं नये तुमिें.
प्रभाकर : काय त्रास आहे पहा. जसें कांही द्वहला तोंि िाखद्ववलें नाहीं तर मग जगांत तोंि

िाखवायला जागाि उरणार नाहीं.

लहतका : आतां जर तोंि िाखद्ववलें त, तर तोंि पहाणार नाहीं तुमिें!
अगिीं तोंि िु खेपयंत गिक्यांनीं तोंिावर कोट्या केले ल्या आहे त. असेि आणखी अनेक नमुने

िाखवतां येतील. िांतांिा उिेख आला कीं ‘िं तकथा’ आलीि पाद्वहजे. कपोलािा संबंध आला कीं,
‘कपोलकस्ल्पत कािं बरी’ रिलीि पाद्वहजे, हे गिक्यांच्या कोट्यांिे सवु आिाखे अगिीं ठरून

गेल्यासारखे िंाले आहे त. त्यािप्रमाणें ‘द्विव्यािा धूर अन् धुरािे द्विवे’, ‘सुखािा जन्म आद्वण जन्मािें सुख’
झकवा ‘औषधासाठीं िारू द्वन िारूसाठीं औषध’ असा शबिांच्या आलटापालटीवर कोद्वटक्रम करणें हें ही
त्यांच्या द्ववनोिािें एक ठराद्ववक वैद्वशष्ट्ट्य आहे .

द्ववषयाच्या बाबतींत गिक्यांिी हीि पद्धती आहे . ‘द्ववसराळू पणा’ हा द्ववषय र्ेतला, तर त्यामधून

जेवढा कांहीं द्ववनोि खोिू न काढतां येईल, तेवढा काढायला ते कधीं द्ववसरणार नाहींत. ‘एकि प्याला’
नाटकांत तर ‘िारू’ वर करतां येण्यासारखा जेवढा कांहीं द्ववनोि आहे , तो सारा त्यांनीं संपवून टाकला
आहे . इतका कीं, इतरांना त्या बाबतींत एक थेंबद्वह त्यांनीं द्वशिक ठे वले ला नाहीं. काळे पणा आद्वण
कुरूपपणा ह्ांच्यावर त्यांनीं द्ववनोिािा कहर केला आहे . सारांश एकािा कोशकार ज्याप्रमाणें शबिािे झकवा
द्ववषयािे यच्चयावत् पयाय सांगून टाकतो, त्याप्रमाणें द्ववनोि द्ववषयािे जेवढे म्हणून पयाय संभवतील ते वढे

सांगून गिकरी मोकळे होतात. त्यामुळें त्यांच्या द्ववनोिांत पुष्ट्कळिां अद्वतरे क आद्वण प्रमाणबाह्ता हे िोष
आढळू न येतात.

तथाद्वप, हे िोष मान्य करूनद्वह गिक्यांिा द्ववनोि इतका द्ववद्ववध, अदभुत आद्वण पद्वरणामकारक

आहे , कीं त्या क्षेत्रांत त्यांनीं केले ल्या एकेका द्ववक्रमानें पािात्त्य वाङमयांतील द्ववनोिकारांवरद्वह मात केले ली
आहे . मानवी स्वभावांतील आद्वण समाजांतील िोषांवर अन् द्ववसंगतीवर त्यांनीं जागोजाग उपहासगभु

द्ववनोि केला आहे , तो तर अद्ववस्मरणीयि आहे . पण गोकुळ, नूपुर, सुिाम, कंकण, तळीराम, कामण्णा
आद्वण िे हू हे मानवी स्वभावािे जे द्ववद्ववध आद्वण वैद्वशष्ट्ट्यपूणु द्ववनोिी नमुने त्यांनीं द्वनमाण करून ठे वले
आहे त, ते महाराष्ट्रभाषा असेपयंत मराठी जनतेच्या हं सून हं सून मुरकुंड्या वळवतील यांत काय शंका?
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आतां आपण गिक्यांच्या काव्याकिे वळूं .
गिक्यांनीं आपल्या वाङ्मयीन जीवनाला काव्यले खनानें प्रारंभ केला. ‘मनोरंजन’ हें त्यावेळिें

महाराष्ट्रांतलें एकमे व लोकद्वप्रय माद्वसक होतें. ह्ा माद्वसकांत ‘गोझविाग्रज’ ह्ा नांवानें त्यांच्या नाद्ववन्यपूणु
कद्ववता जेव्हां एकामागून एक प्रद्वसद्ध होऊं लागल्या, तेव्हां सा्या महाराष्ट्रािें लक्ष त्यांच्याकिे एकिम

वेधलें गेलें. आद्वण ‘राजहं स मािंा द्वनजला’ हें आंतड्यांना पीळ पािणारें त्यांिें शोकगीत जेव्हां ‘मनोरंजनां’त
प्रथम ्ापून आलें , तेव्हां काव्यक्षेत्रांतलें अग्रस्थान मराठी रद्वसकांनीं एकमतानें त्यांना िे ऊन टाकलें .
कोणाद्वह कवीच्या एका कद्ववतेिा एवढा बोलबाला िंाले ला माझ्या ऐद्वकवांत नाहीं. महाराष्ट्रांत र्रोर्र या
कद्ववतेिीं अक्षरशः पारायणें िंालीं.

‘राजहं सा’ नंतर त्यांच्या ‘मुरली’ लाद्वह ते वढीि लोकद्वप्रयता लाभली. अकरा सालापासून तों पंधरा

सालापयंत जवळ जवळ पांि वषे ‘गोझविाग्रजां’ च्या काव्यप्रद्वतभेला द्ववलक्षण बहर आला. नाट्यले खनाकिे

जसे ते वळले आद्वण नाटककार म्हणून त्यांिी जशी कीर्मत होऊं लागली, तसा त्यांच्या काव्यद्वनर्ममतीला खळ
पिला. अथात् त्यांिीं नाटकें म्हणजे जवळ जवळ गद्यकाव्येंि होतीं. माझ्या मतें तर त्यांिें गद्यकाव्य जेवढें
तेजस्वी आद्वण प्रभावी आहे , तेवढें त्यांिें पद्य-काव्य नाहीं.

गिक्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या समग्र काव्यांिा संग्रह ‘वाग्वैजयन्ती’ या नांवानें प्रद्वसद्ध िंाला. ह्ा

संग्रहांत त्यांच्या अिमासें िीिशें कद्ववता समाद्ववष्ट केले ल्या आहे त. या संग्रहाला नरझसह झितामण केळकर

ह्ांनीं प्रस्तावना द्वलद्वहले ली असून ‘गिकरी यांिें कद्वविद्वरत्र एखाद्या धूमकेतूप्रमाणें अकस्ल्पत व तेजस्वी

होऊन गेलें. पण धूमकेतूच्या तेजापेक्षां गिक्यांिी काव्यकीर्मत त्यांच्या पिात् अद्वधक काळ द्वटकेल’ असा
गिक्यांच्या काव्यािा त्यांनीं द्वतच्यांत मुक्तकंठानें गौरव केला आहे . िव्वेिाळीस सालीं गिक्यांच्या

मृत्यूला पंिवीस वषे पूणु िंालीं. त्या प्रसंगीं माझ्या ‘द्वशक्षक’ माद्वसकािा मी जो खास ‘गिकरी अंक’ काढला

त्यांत गिक्यांच्या अप्रकाझशत आद्वण अपूणु कद्ववता मी त्यांच्या कागिपत्रांमधून संशोधून प्रद्वसद्ध केल्या. ह्ा
व्यद्वतद्वरक्त आणखी त्यांच्या कांहीं अप्रकाद्वशत कद्ववता असतील असें मला वाटत नाहीं.

द्ववश्वद्ववद्यालयीन द्ववद्यार्थयांच्या अायासासाठीं ‘वाग्वैजयंती’ मधल्या कांहीं द्वनविक कद्ववता एकद्वत्रत

करून ‘राजहं स’ हा संग्रह तयार करण्यांत आला आहे . कद्ववतांिी द्ववषयवार मांिणी करण्यांत आली आहे ,
हें ह्ा संग्रहािें वैद्वशष्ट्ट्य आहे . गिक्यांच्या सवुि उत्तमोत्तम कद्ववता या संग्रहांत आल्या असल्यानें त्यांच्या
काव्यप्रद्वतभेच्या द्ववद्ववध पैलं ू िी ओळख अगिीं थोड्या अवकाशांत या संग्रहानें होण्यासारखी आहे .

गिक्यांच्या कद्ववतांमध्यें प्रेमकाव्यांिी आद्वण भावकाव्यांिी संख्या अद्वधक आहे हें त्यांिा समग्र

काव्यसंग्रह नु सता वर वर िाळला तरी लक्षांत येण्यासारखें आहे . म्हणून त्यांना ‘प्रेमािे शाहीर’ असें
म्हणतात. पण त्यांिी हीं बहु तेक प्रेमकाव्यें भावनोत्कट असलीं तरी गेय नाहींत. द्वकत्येक ताद्वत्त्वकि आहे त.

म्हणून त्यांना ‘प्रेमगीतें’ म्हणतां येणार नाहीं. मराठी भाषेंतलें लावणी वाङमय म्हणजे प्रेमगीतांिें द्वजवंत
भांिारि आहे . जगांतल्या कोणत्याद्वह भाषेंत अशीं उन्मािक प्रेमगीतें नसतील. गिक्यांनीं लावण्यांिा फार
रद्वसकतेनें अायास केला होता. असें असूनद्वह भास्करराव तांबे ह्ांच्याप्रमाणें ते प्रभावी प्रेमगीतें कां द्वलहू ं
शकले नाहींत ह्ािें मला आियु वाटतें.
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गिक्यांिीं पुष्ट्कळशीं प्रेमकाव्यें गद्य द्वन कृद्वत्रम वाटतात. त्यांच्या बहु तेक प्रेमकाव्यांवर द्वनराशेिी

्टा पिले ली द्विसते. ‘जुन्या कद्ववतांिी आठवण’, ‘फणसािें पान’, ‘शेवटिें प्रेमगीत’ ह्ा प्रेमकाव्यांत तर

प्रेमकद्ववता आत्मिद्वरत्रात्मक असून स्वतःच्या आयुष्ट्यांत िंाले ल्या प्रेमद्वनराशेिी धूसर ्ाया त्यांच्यावर
पिले ली आहे , असा द्वनष्ट्कषु काढण्यािा साहद्वजकि वािकांना मोह होतो. गिक्यांच्या काव्यािे िोन
टीकाकार िॉ. हषे आद्वण प्रा. वाझळबे ह्ांनीं ह्ा गोष्टीिा अगिीं द्वनःसंद्विग्धपणें उिेख केले ला आहे .

प्रा. वाझळबे ह्ांनीं तर ‘गिक्यांच्या अंतरंगां’त खोल बुिी मारून त्यांिें हे प्रेमरहस्य उजेिांत

आणण्यािा ‘द्ववक्रम’ केला आहे . गिक्यांच्या गद्य व पद्य वाङमयांत ‘तारा’ आद्वण ‘तारका’ ह्ा शबिांिा
जेथें जेथें उिेख िंाले ला आहे , ते सवु उिेख तपशीलवार एकत्र करून प्रा. वाझळबे ह्ांनीं असा शोध
लावला आहे कीं, गिक्यांना आयुष्ट्यांत द्वनराश करणा्या त्यांच्या त्या प्रणद्वयनीिें नांव ‘तारा’ हें असलें

पाद्वहजे. बायरन झकवा शेले ह्ांच्या जीवनांत अनेक द्वस्त्रया आल्या आद्वण त्यांच्यामुळें त्यांच्या आयुष्ट्यांत अने क

प्रक्षोभक प्रसंग द्वनमाण िंाले . त्यांच्या िद्वरत्रांतली ही प्रणयािी पाश्वुभद्वू म लक्षांत र्ेतल्यावांिून त्यांच्या

प्रेमकाव्यािेंि नव्हे तर प्रद्वतभेिेंद्वह द्ववश्लेक्षण होऊं शकत नाहीं. मराठी कवींच्या बाबतींत हा द्वनयम लागू
करणें धोक्यािें होईल.

तरुण वयांत गिक्यांिे मन एखाद्या मुलीनें आकर्मषक केलें असलें आद्वण तें त्यांिें प्रेम पुढें सफळ

होऊं शकलें नसलें , म्हणून त्यांिें आयुष्ट्य आद्वण काव्यप्रेम द्वनराशेनें ग्रासून गेलें होतें असें समजणें

वस्तुस्स्थतीला धरून होणार नाहीं. गिक्यांच्या ज्या आप्तांनीं प्रा. वाझळबें ह्ांना त्यांच्या ह्ा ‘प्रणया’ िी
माद्वहती पुरद्ववली ते त्या वेळीं वयानें इतके लहान होते कीं त्यांना प्रत्यक्ष पद्वरस्स्थद्वत माहीत असणें शक्यि

नाहीं. ‘जुन्या कद्ववतांिी आठवण’ ही कद्ववता ज्या मुलीला उद्देशून गिक्यांनीं रिली आहे , त्या मुलीबद्दल
अत्यंत लहान वयांत त्यांना आकषुण वाटलें असावें असें द्विसतें. िोर्ेद्वह द्वनिोष मनःस्स्थतींत असतां त्यांनीं

‘प्रेमािा पद्वहला धिा द्वगरद्ववला.’ तथाद्वप, ह्ा मुलीशीं त्यांिें लग्न होऊं शकलें नाहीं, त्यांिें लग्न त्यांच्या
मनाद्ववरूद्ध अगिीं तरुण वयांति िंालें . ही मुलगी अद्वशद्वक्षत असल्यानें गिक्यांशीं द्वतिें पटू ं शकलें नाहीं.
‘प्रेमसंन्यास’ मधील ‘मनोरमे ’ िी कल्पना त्यांना आपल्या पद्वहल्या द्वववाहावरून सुिली असावी.

पुढें ही त्यांिी प्रथम पत्नी त्यांना सोिू न गेली. त्यामुळें त्यांना फारि धक्का बसला. ‘अवेळ तद्वरही

बोल कोद्वकळे ’ या कद्ववते मधील ‘हातीं संसारािी माती द्वनष्ट्प्रेमािी शेज सोबती’ या उिेखांत त्या
कालखंिांतील त्यांच्या मनःस्स्थतीिें द्वित्र प्रकट िंालें आहे . गिक्यांच्या प्रणद्वयनीिें लग्न िु स्या एका
माणसाशीं िंालें . पण म्हणून त्यानंतर ते द्वतच्याबद्दल एकसारखे िंुरत बसले होते , आद्वण द्वतच्या नांवािे
उिेख आपल्या वाङमयांत त्यांनीं सवुत्र द्ववखरून द्विले आहे त, हें कांहीं खरें नव्हे . उलट ती मुलगी आद्वण

द्वतिे यजमान ह्ांच्या जीवनावर ‘सोन्यािी सलकिी’ नांवािी एक कािं बरी द्वलद्वहण्यािा त्यांनीं संकल्प
केला होता.

मृत्यूपूवी अवर्ीं िोन वषें त्यांनीं िु सरें लग्न केलें . पण त्याि सुमाराला त्यांच्या आजाराला प्रारंभ

िंाला, त्यामुळें त्यांना ह्ाद्वह लग्नापासून सुख लाभलें नाहीं. गिक्यांच्या सवु प्रेमकद्ववता एकाि व्यक्तीला

उद्देशून केल्या आहे त, असें मानणें िुकीिें आहे . द्वकत्येक कद्ववतांमधील ‘रमणी’ शु द्ध काल्पद्वनक आहे .
भावनेच्या एका द्ववद्वशष्ट अवस्थेंत कद्वव द्वनरद्वनराळ्या कल्पनांिीं जाळीं द्ववणतो आद्वण त्यांच्याशीं खेळत बसतो.

ह्ा अवस्थेंत त्यांच्या तोंिू न द्वनर्ाले ल्या सवुि उदगारांिा सत्यस्स्थतीशीं संबध
ं असतोि असें नाहीं.
गिक्यांच्या िद्वरत्रािे बारीकसारीक धागे त्यांच्या वाङमयांत द्वठकद्वठकाणीं आढळतात. सवुि उत्तम
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वाङमय आत्मिद्वरत्रात्मक असतें. पण त्यािा असा मात्र अथु नव्हे कीं ले खक जें यच्चयावत् द्वलद्वहतो
त्यावरून त्याच्या िद्वरत्रावर प्रकाश पितो.

गिक्यांच्या वाङ्मयावरून त्यांिें िद्वरत्र अजमावण्यािा ज्या टीकाकारांनीं प्रयत्न केला आहे

त्यांिी फसगत िंाले ली आहे . प्रा. हषे ह्ांना गिक्यांिी द्वकत्येक प्रेमकाव्यें वैषद्वयक वाटतात. ते म्हणतात,
‘म्हणूनि द्वशष्ट लोक गोझविाग्रजांच्या कद्ववते ला नाकें मुरितात. आपल्या िद्वयतेिी ‘द्वनवाणीिी द्ववनवणी
करीत’ असतां ‘िुब
ं न िे रमणी’ ह्ाच्या पलीकिे ज्याच्या हे तूिीं मजल जात नाहीं, त्याच्या शु द्ध प्रेमािा

कोणाला द्ववश्वास येणार आहे ?’ िद्वयते ला िुंबन माद्वगतल्यानें प्रेम अशु द्ध होतें असें ज्याला वाटतें, तो
भलताि ‘द्वशष्ट’ असला पाद्वहजे. िद्वयतेकिू न ‘िुब
ं न’ नाहीं मागायिें तर काय ‘तीथु’ मागायिें?

‘अरुण’ कद्ववतेवर टीका करतांना मािखोलकरांनीं असें द्वलद्वहलें आहे कीं, ‘गिकरी नेहमीं उशीरा

उठत. त्यांनीं ‘अरुण’ केव्हां पाद्वहला?’ तेव्हां मी एका व्याख्यानांत त्यांना उलट असा प्रश्न केला कीं,
‘गिकरी उद्वशरा उठत हें तुम्हांला काय माहीत? तुम्हांला काय त्यांिें अंथरुण गुंिाळायच्या कामावर कोणी

नेमलें होतें?’ िारूच्या िु ष्ट्पद्वरणामावर गिक्यांनीं ‘एकि प्याला’ हें नाटक द्वलद्वहलें . त्यावरून

टीकाकारांनीं द्वनष्ट्कषु काय काढला तर गिकरी हे िारूबाज होते. गिक्यांच्या वाङ्मयावरून त्यांिें िद्वरत्र
जाणण्यािा ज्यांनीं प्रयत्न केला त्यांनीं त्यांनीं त्यांच्या बाबतींत अन्याय केले ला आहे . म्हणून गिक्यांच्या
साद्वहत्यािें शु द्ध वाङ्मयीन दृष्टीनेंि मूल्यमापन व्हावें हें योग्य.

‘फूल ना फुलािी पाकळी’ या कद्ववतेमध्यें तर गिक्यांनीं आपल्या भावी टीकाकारांना स्पष्ट

इषाराि िे ऊन ठे वला आहे कीं, “शहाजहानिा ‘ताजमहाल’ पहा. त्यािी ख्यालीखुशाली पाहू ं नका.
काद्वलिासािें वेश्यागमन द्ववसरून जा. त्यािें ‘शाकुंतल’ लक्षांत घ्या. ‘वाल्ह्ा कोळ्या’िे खुनी खड्यानें

भरले ले रांजण आठवूं नका. त्यािें ‘रामायण’ बर्ा. कृष्ट्णानें गोकुळांत केले ल्या सा्या मौजा द्ववसरा. त्यािी
‘गीता’ ध्यानीं धरा.”

िू षण वगळु द्वन भूषणमात्रें

प्रभुपूजन कद्वर काळ असें

तुम्ही आम्ही कद्वष्ट होणें

हा कुठला मग न्याय असे?

सवुसामान्य माणसासारखेंि गिक्यांिें जीवन होतें. तें इतरांपेक्षां अद्वधक वै षद्वयक होतें वा व्यसनी

होतें या कल्पनेला यस्त्कंद्वितद्वह कोणी आपल्या द्वित्तांत थारा िे ऊं नये. आपलें वसुस्व त्यांनीं वाङ्मयाला

वाद्वहले लें होतें. वाङ्मयावरील त्यांिी द्वनष्ठा संपूणुतया अव्यद्वभिारी होती. ही दृष्टी बाळगूनि त्यांिें सवु
वाङमय वािावें.

‘फुलें वेंिलीं पण,’ ‘फणसािें पान,’ ‘गोफ’ आद्वण ‘प्रेमाखातर’ हीं गिक्यांिीं िार उत्कृष्ट

प्रेमकाव्यें आहे त. त्यांत प्रकट िंाले ली भावना अत्यंत हृियस्पशी आहे , यांत शंका नाहीं. माणसानें सुंिर
सुंिर फुलें जमवावींत अन् तीं जमद्ववल्यानंतर मग एकिम त्याच्यापुढें हा प्रश्न उभा रहावा कीं, ‘फुलें
वेंद्विलीं-पण-आतां हीं द्यावीं कोणालागीं?’ हा प्रसंगि व्याकुळ करणारा आहे .
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कांट्यावद्वर ह्ा कोमल हृिया
टाकुद्वन िे वा क्रूर

कुठें फुलांिी धनीण मािंी

द्विली िविु नी िू र?

ह्ा ओळींतली आतुता अंतःकरणाला िटका लावणारी आहे . ‘फणसाच्या पानां’ तील ‘हतभागी हे जीव जगीं
या स्मरणें केवळ जगतीं’ ह्ा कल्पनेंत सुद्धां तीि व्यथा व्यक्त िंाली आहे . ‘गोफ’ या कद्ववतेंत कल्पना आद्वण
भावना ह्ांच्या हृियंगम संमीलनानें अपूवु गोिी द्वनमाण िंाले ली आहे . प्रणयािा गोफ गुंफतांना एकमे कांच्या

हृियािे पिर नकळत परस्परांत गुंतले जावेत अन् त्यामुळें पुन्हां तो गोफ उलगिण्यािें काम िु ष्ट्कर व्हावें
ही कल्पनाि मुळी अत्यंत भावरम्य आहे .

‘प्रेमाखातर’ ही कद्ववता म्हणजे प्रेमािें एक तेजस्वी स्तोत्रि आहे ... गोझविाग्रजांच्या वैद्वशष्ट्ट्यपूणु

शैलीिा द्विमाख या कद्ववतेंत पहावयाला द्वमळतो.

प्रेमासाठीं रामापाठीं सीता वनवासी

वृि
ं े स्तव हद्वर स्मशानांतला वृंिावनवासी

का ब्राह्मणपि बािशहाला राणी मस्तानी
का धमावर लाथ माद्वरली पंद्वितरायांनीं

द्वब्रजम्राषेिा प्रेमवास्ल्मकी प्रेतावर तरला

सांग तयाला प्रेमावांिुद्वन कोणी हात द्विला?
असली ऐट अन् ठसका गोझविाग्रजांखेरीज िु स्या कोणाच्या काव्यांत येऊ शकणार?
‘ओसाि आिांतील एकि फूल’ झकवा ‘द्विव्य प्रेमािी जाद्वत’ ह्ा कद्ववतेंत गिक्यांिें व्यस्क्तमत्त्व

पहावयाला द्वमळत नाहीं. ‘प्रेम आद्वण मरण,’ अन् ‘गुलाबी कोिें ’ ह्ा कद्ववतेमध्यें मात्र ‘गोझविाग्रजां’च्या
प्रद्वतभेिा वैद्वशष्ट्ट्यपूणु द्ववलास दृष्टीस पितो. प्रेमासाठीं सवुस्वािें बद्वलिान करणा्या प्रेद्वमकाच्या आत्यंद्वतक

त्यागािें रोमहषुक द्वित्रण ‘प्रेम आद्वण मरण’ ह्ा काव्यांत गिक्यांनीं केले लें आहे . सांसाद्वरक शृग
ं ारािा जो

आल्हािकारक नमुना ‘गुलाबी कोड्या’ मध्यें अनु भवावयाला द्वमळतो, तसा क्वद्विति कोणत्याद्वह काव्यांत तो
द्वमळूं शकेल. या कद्ववते ला जवळ जवळ िार तपें आतां पूणु होतील पण रद्वसकांच्या मनावरील त्यािी
मोद्वहनी पद्वहल्याइतकीि प्रभावी आहे .

गिक्यांच्या काळांत सामाद्वजक सुधारणांिा फारसा शास्त्रीय द्वविार िंाले ला नव्हता. द्ववधवा –

पुनर्मववाह आद्वण अस्पृश्यता–द्वनवारण ह्ा िोनि सामाद्वजक सुधारणेच्या प्रमुख बाबी होत्या. पण ह्ा
सुधारणांकिे पाहण्यािी पांढरपेशा वगािी दृद्वष्ट केवळ भूतियावािी होती. गिक्यांिा दृद्वष्टकोणद्वह तोि

होता. आगरकर, राजारामशास्त्री भागवत झकवा केशवसुत ह्ांच्या सामाद्वजक द्वविारांिा त्यांच्या मनावर
पगिा होता. जुन्या रूढी आद्वण परंपरा ह्ांच्याशीं ‘नव्या मतांच्या भालाइतांनीं’ टक्कर द्विली पाद्वहजे आद्वण

समाजाच्या प्रगतीिा िोहोंकिे कोंिमारा करणा्या आिारांच्या अकुंद्वित सीमा ओलांिल्या पाद्वहजेत,
एवढें ि त्यांच्या पुरोगाद्वमत्वािें क्षेत्र होतें.

अनु क्रम

‘िसरा’ या कद्ववतेंत त्यांनीं आपल्या सामाद्वजक सुधारणेिें तत्त्वज्ञान द्ववशि केलें आहे . ‘केशवसुतां’

च्या ‘तुतारी’ िी या कद्ववते वर गिि ्ाया पिले ली आहे . गिकरी हे स्वतंत्र प्रद्वतभेिे ले खक होते. पण

सामाद्वजक सुधारणेिा त्यांनीं स्वतः असा द्वविार केला नसल्यानें , भावनेच्या आद्वण कल्पनेच्या क्षेत्रांत त्यांिी
काव्यप्रद्वतभा जशी द्विमाखानें भरा्या मारतांना द्विसते तशी ती सामाद्वजक द्ववषयामध्ये मारूं शकत नाहीं.

त्यामुळें त्यांच्या सामाद्वजक द्ववषयावरील कद्ववतेंत त्यांिें वैद्वशष्ट्ट्यपूणु नाद्ववन्य कुठें द्वह आढळू न येत नाहीं.
गिकरी हे वृत्तीनें भाद्ववक आद्वण श्रद्धाळू होते. िे वाद्विकांच्या िद्वरत्रांतील कांहीं द्ववसंगतीवर त्यांनीं द्ववनोि
केला असला, तरी पुराणांतल्या पुष्ट्कळशा िमत्कारांवर त्यांिा द्ववश्वास होता. गांवांतील कोणत्याद्वह

िे वळासमोरून जातांना आंतल्या िे वाला रस्त्यावरून का होईना नमस्कार केल्यावांिून ते कधीं पुढें जात
नसत. अशा अनेक प्रसंगीं मी त्यांच्या साद्वन्नध्यांत होतों. मला त्यांिी ‘आस्स्तकता’ त्या वेळीं तरी अत्यंत
हास्यास्पि वाटल्यावांिून राद्वहली नाहीं. ख्या सुधारकाच्या प्रखर बुद्वद्धवािािा गिक्यांच्या जवळ
अभावि होता असें म्हटलें पाद्वहजे.

म्हणून त्यांच्या सामाद्वजक कद्ववतेंत नु सती अस्पष्ट तळमळ द्विसून येते. जाद्वतवंत द्वजव्हाळा असा

कुठें ि भासत नाहीं. तरी िे खील ‘स्मशानांतील गाणें ’ आद्वण ‘एक समस्या’ ह्ा कद्ववतेमध्यें त्यांनीं सामाद्वजक

अन्यायािें अत्यंत प्रखर आद्वण मार्ममक द्वविं बन केले लें आहे . ‘स्मशानांतलें गाणें’ हा मराठीं भाषेंतला
भयानक रसािा एकमे व नमुना आहे . ‘प्रेमसंन्यास’ नाटकािा उगम ह्ा कद्ववतेंत आढळतो. गिक्यांच्या

वैद्वशष्ट्ट्यपूणु गद्यशैलीिा आद्वण द्ववरोधाभासात्मक द्ववनोिािा तोंिवळा सुद्धां ह्ाि कद्ववतेंत पाहायला
सांपितो. ‘जगांतल्या मानवापेक्षां स्मशानामधल्या भुतामध्यें जास्त माणुसकी आहे ’ हा या कद्ववते िा मध्यवती

द्ववषय आहे . तो इतक्या समपुक दृष्टांतांनीं आद्वण उिाहरणांनीं त्यांनीं आकषुक केला आहे की, कद्ववते िी
कमालीिी लांबी यस्त्कंद्वित्द्वह जाणवत नाहीं.

‘िे वनाम भूताप्रद्वत पळवी । िे वांिी त्या कळे थोरवी । मानव नवसें पद्वर त्या फसवी,’ ‘भुतें भुतासि

कधीं न खाती । बंधुबध
ं ुच्या रंगत रक्तीं’ ‘िोन पतींनी द्ववधवा न सती । पद्वतव्रते ला पद्वर पांि पद्वत ।’ ‘मांजर
आिवें कायु द्वबर्िवी कतुव्यािी हीि थोरवी,’ ‘सजीव तोवद्वर लत्ता िे ती । मरतां र्ेती खांद्यावरती ।

उफराटा सन्मान।’ असल्या अिाखेबंि सुभाद्वषतवजा कल्पना–िमत्कृतींनीं ही कद्ववता आमूलाग्र
ओथंबले ली आहे . भुतांिें गाणें संपल्यानंतर द्ववधवेच्या मृत बालकाच्या तोंिांत उरले लें िू ध िाटू न एक कुत्रें

कवीकिे बर्ून हसूं लागलें , ही कल्पना म्हणजे या कद्ववतेंतल्या भयानक रसािा कळसि होय. हें द्वित्र

नु सतें िोळ्यांपुढें आणलें तर काळजांत भीतीिा शहारा उठल्याखेरीज राहात नाहीं. ज्या द्ववद्वशष्ट
मनःस्स्थतींत गिक्यांना ही कल्पना सुिली असेल त्याि मनःस्स्थतींतून द्रमनच्या प्रेतािें िुंबन र्ेणा्या
कमलाकराच्या भयानक स्वभावद्वित्रािा संभव िंाला असावा असें वाटतें.

“एका समस्येंत बोलर्ेवड्या आद्वण ढोंगी सुधारकांच्या िांद्वभक सुधारणाद्वप्रयतेिा मोठा मार्ममक

रहस्यस्फोट केले ला आहे . ही कद्ववता एखाद्या सभेपुढें िांगल्या रीतीनें म्हणून िाखद्ववली म्हणजे द्वतिा

श्रोत्यांवर काय पद्वरणाम होतो हें पाहण्यासारखें आहे . ‘कद्वव आद्वण कैिी’ ही कांहीं सामाद्वजक कद्ववता नाहीं.
तें एक आध्यास्त्मक रूपक आहे . मायेच्या बंधनांत अिकले ल्या आत्म्यािी त्यांतून सुटण्यासाठीं कशी उत्कट

धिपि िालले लीं असतें हें या कद्ववतेंत द्विद्वत्रत केलें आहे . पण प्रा. हषे ह्ांनीं ‘मार भरारी । िल तोि बंधनें

सारीं ।’ह्ा कद्ववतेच्या धृपिािा अथु भलताि केले ला हे . ते म्हणतात, “वैवाद्वहक बंधनांनीं पुढें गिकरी
जखिले गेल्यानंतर एक वेळ सवु बंधनें तोिू न टाकून स्वैर भरारी मारण्यािाद्वह द्वविार त्यांच्या मनांत
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आले ला होता.” टीकाकार िीिशहाणा असला म्हणजे तो ले खकाच्या कोणत्या द्वलखाणांतून काय अनथु
काढील ह्ािा हा एक मासला आहे .

कल्पना हाि गिक्यांच्या काव्यािा प्राण आहे . त्यांच्या एकेक उत्प्रेक्षा म्हणजे कल्पनेच्या

आकाशामधल्या िंिोलाच्या उत्तुंग भरा्या होत. वीज जशी नािते तशी त्यांिी प्रद्वतभा तळपते. क्षणांत इथें

तर क्षणांत कुठें ? िहा वषांच्या एका सुंिर मुलीला बर्ून आद्वण बागेंत बागिणा्या एका लहानग्या
बालकाला पाहू न त्यांच्या प्रद्वतभेनें जें लाद्वलत्यपूणु शबिांिें द्वन द्ववलोल कल्पनांिें हास्य केलें आहे तें रद्वसक

मनाला अक्षरशः मुग्ध करून टाकणारें आहे . ती मुलगी म्हणजे स्वगु आद्वण पृर्थवी यांतला जणूं काय सांधाि.

द्वतच्या द्विमण्या भुवया म्हणजे रामल्मणांिीं द्विमुकलीं धनु ष्ट्येंि. द्वतच्या िोळ्यांत बालमिनानें आपल्या
धनु र्मवद्येिी जणुं कांहीं ‘तालीम’ ि सुरू केली आहे . द्वतच्या गालावरिे गोंिवणािे द्वठपके म्हणजे द्वतच्या
भद्ववतव्यािें ब्रह्मिे वानें मांिले लें िशांश द्विन्हांिें गद्वणति. शबिांिी शाल न पांर्रतां धांवत सुटले ली ही

एखाद्या कवीिी तरळ कल्पनाि नव्हे काय? अशा एकापेक्षां एक बहारीच्या कल्पनांिी गिक्यांनीं कमाल
करून सोिली आहे . ही कद्ववता वाितांना जाईजुईच्या फुलांनीं बहरले ल्या एखाद्या मांिवाखालीं
बसल्यासारखें वाटतें. सवांगावर सुगंधी कळ्याफुलांिा जणुं सिाि पितो आहे .

‘बागेंत बागिणा्या लािक्या लहानग्यास’ या कद्ववतेमध्यें गिक्यांिी प्रद्वतभा कल्पनेच्या

अधोन्मीद्वलत फुलांवर एखाद्या फुलपांखराप्रमाणें द्वभरद्वभरते आहे असें वाटतें. बागेंत द्विसणा्या प्रत्येक सुंिर

वस्तूमागें मूल अवखळपणें धांवत आहे . तें बर्ून सृष्टीला आपला जणुं कांहीं हे वा वाटतो आहे आद्वण म्हणून
ती आपल्या बाळाला आपल्यापासून फसवून िू र नेण्यािाि जणुं कांहीं प्रयत्न करीत आहे असें त्याच्या
आईला वाटतें, ही कल्पनाि अतीव काव्यमय आहे . त्या मानानें ‘अरुण’ मोहक वाटत नाहीं. बालकद्वव ठोंबरे
ह्ांच्या ‘अरुणा’ पुढें तर तो द्वनष्ट्प्रभि वाटतो.

‘हालत्या झपपळपानास’ हा गिक्यांच्या कल्पनाप्रधान काव्यािा एक अपूवु सुंिर नमुना आहे .

शेलेच्या कद्ववतेशीं त्यािी तुलना करून पाहण्यासारखी आहे . गिक्यांच्या कल्पनाप्रधान काव्यािें वैद्वशष्ट्ट्य

हें आहें कीं त्यांतून कोमल भावनेिें एकािें अत्यंत सू्म असें सूत्र जात असतें. त्यामुळें त्यांच्या कल्पनेच्या
वैभवानें आपले िोळे द्विपताहे त तोंि मध्येंि आपल्या हृियािी तार ते अशा सफाईनें ्े ितात कीं सवांगावर

कोमल द्वन सुखि कंप उठतो. ‘द्विमुकल्या मुली’ ला बर्ून त्यांच्या मनांत िटकन द्वविार येतो कीं द्वहच्या
द्ववशु द्ध मनांत क्षणभर जाऊन आपण आपलें कद्ववत्व पावन करून र्ेऊं या. या असल्या एका भावनेनें सबंध

कद्ववताि एकिम उजळू न जाते. द्विमुकल्या ‘झपपळपाना’ िा िंािाच्या शेंड्यावर अहर्मनश िालले ला नाश
बर्ून कद्वव एकिम आत्मलक्षी होतो. आद्वण त्याला द्ववश्वािीं सूत्रें हालद्ववणा्या अनेक सुप्त शक्तींिी जाणीव
होते. त्यामुळें जीवनांतील असहाय्यते िा त्याला प्रत्यय येऊन तो द्ववषण्ण होतो. आपल्यासारखेंि हें

झपपळपानद्वह िु िैवी द्विसतें आहे , असा द्वविार त्याच्या मनांत येतो. आतां ह्ाि भावनेंत जर ह्ा कद्ववते िा

शेवट िंाला असता तर ती हृियस्पशी िंाली नसती. पण सवांगािा उकािा होत असतांना जशी एखािी
वा्यािी िंुळुक एकिम येऊन मनाला आल्हाि िे ऊन जाते त्याप्रमाणें द्वविारांनीं कद्ववमन उिास िंालें

असतांना ि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 राहू ं या मधुर द्वविारांत तो आपली द्वखन्नता द्ववसरून
जातो. ह्ा एका बहारीच्या कल्पनेनें त्या कद्ववतेिा सारा आत्माि बिलू न जातो.
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‘नवबाले च्या द्वशरावरिें झपपळपान’ होण्यािा हा द्वविार इतका कोमल आद्वण पद्ववत्र आहे कीं त्यांत

कवीिी वैषद्वयक भावना ििली आहे असा संशय सुद्धां कोणाला येऊं नये. पण गिक्यांच्या प्रत्येक
ले खनांतून त्यांिे िद्वरत्र हु िकून काढण्याच्या वेिामुळें प्रा. वाझळबे ह्ांनीं या सुंिर भावनेंतून द्वकती द्ववपरीत

अथु बाहे र काढला आहे ते पहा : ते म्हणतात, ‘तरुणीच्या प्रेमाच्या प्राप्तीसाठीं गिक्यांिे मन द्वकती
द्ववलक्षण आसावलें होतें व त्या संवि
े नेमुळें उत्पन्न होणा्या हृियाच्या स्पंिनांतील थरथरणारी उत्सुकता

अनु भवावयास सांपिावी यासाठीं ते द्वकती तळमळत होते यािें प्रत्यंतर या ‘हलत्या झपपळपानां’त द्वमळे ल.
‘कवीच्या कोमल भावनेिा यापेक्षां अद्वधक कोणता उपमिु करतां येईल?’

‘राजहं स मािंा द्वनजला’ ही गिक्यांिी कद्ववता म्हणजे त्यांच्या ‘वाग्वैजयंती’ मधला कौस्तुभि

होय. मराठी वाङ्मयांत यापेक्षां अद्वधक प्रभावी करुणरसािी कद्ववता िु सरी नाहीं. हास्यरसाइतकेंि

करुणरसावरद्वह गिक्यांिें प्रभुत्व होतें. या कद्ववतेच्या जन्मािी हकीगत गिक्यांच्या धाकट्या बंधूंकिू न
मला कळली. सकाळीं अकराच्या सुमारास ते आपल्या मािीिें िार बंि करून ही कद्ववता द्वलहावयास

बसले . पाऊण तासांत ही कद्ववता सबंध द्वलहू न पुरी िंाली. मध्येंि त्यांच्या बंधूनें त्यांना जेवावयास हांक
मारली, तेव्हां ते द्वििू न त्याच्या अंगावर ओरिले , ‘मूखा, मराठी भाषेंतील एका अदभुत कद्ववतेला मी इथें
जन्म िे तों आहे हें तुला ठाऊक नाहीं वाटते ?’

या कद्ववतेिें मूळ हस्तद्वलद्वखत मी पाद्वहलें होतें. पेस्न्सलीमध्यें अगिीं र्ाईर्ाईनें सवु कद्ववता

द्वलद्वहले ली होती. त्यावरून स्फूतीच्या एका द्ववद्वशष्ट अवस्थेंति ही कद्ववता द्वलद्वहली असावीं हें उर्ि होतें.
प्रकाद्वशत कद्ववतेपेक्षां मूळ कद्ववतेमध्यें तीन िार किवीं जास्त होतीं. ती त्यांनींि स्वतः मागाहू न कमी केलीं.

एका स्त्रीिा नवरा वारल्यानंतर थोड्या द्विवसांच्या आंति द्वतिें एकुलतें एक मूल वारलें . त्या

िु ःखाच्या आर्ातानें त्या िु िैवी आईला वेि कां बरें लागणार नाहीं? द्वतला वाटलें आपला ‘राजहं स’
आपल्या मांिीवर िंोपलाि आहे . या मनाच्या स्स्थतींत द्वतनें मुलाला उिलावयाला जमणा्या मंिळींना
उद्देशून जे उदगार काढले त्यांत िगिाला पािंर फोिणारें कारुण्यं आहे .

‘करूं नका गलबला अगिीं । लागली िंोप मम बाळा ॥’ या द्वतच्या तोंिू न बाहे र पिणा्या पद्वहल्याि

ओळी ऐकून हृियािी कालवाकालव व्हावयाला सुरुवात होते. “हें िू ध जरासा प्याला, आतांसा कोठें

द्वनजला ।” तों इतक्यांत तुम्ही जमलांत? मी तुम्हांला िांगली ओळखून आहें . मागें मािंा द्वहरा नेलात –अन्

आतां ही द्वहरकणी न्यायला आलांत होय? माझ्या ्बकड्याबद्दल वाईटसाईट बोलूं नका. “मी गरीब
द्वकतीद्वह असलें , जद्वर कपाळ मािंें फुटलें । बोलणें तरी हें असलें , खपणार नाझह हो मजला ॥” हें असेंि
सांगून मागें, तुम्ही माझ्या द्वजवािा राजा नेलांत. पुन्हां िाखद्ववलें सुद्धां नाहींत त्याला आद्वण आतां मािंा हा
राजहं स न्यायला आलांत होय? एवढा का िु ष्टावा तुम्ही माझ्याशीं करतां?

हृियाला पीळ पािणा्या या सवु भाषेिी गंमत ही आहे कीं त्यांत प्रत्यक्ष शोक असा कुठें ि नाहीं.

त्यामुळें द्वतिा मनावर जास्त पद्वरणाम होतो. आपलें मूल मरण पावलें आहे , असें आईला कळू न द्वतनें शोक
केला असता तर तो इतका प्रभावी िंाला नसता. प्रारंभींिी एवढी भाषा िंाल्यानंतर आई जेव्हां आपल्या

‘राजहं सा’ च्या सौंियािें आद्वण गुणांिें वणुन करूं लागली, ‘तेव्हां भोंवतालच्या िार जनां’ च्या िोळ्यांतून
अश्रूंच्या धारा वाहू ं लागल्या असतील. तें दृश्य पाद्वहल्यावर मग आईच्या िोक्यांतला भ्रम द्ववरर्ळू न गेला

आद्वण मग आपलें मूल खरोखरि मरण पावलें आहे हें द्वतला उमगलें . त्याबरोबर ‘हें असें जाहलें म्हणतां तद्वर
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िे वद्वि द्वनजला कां हो?’ ही पद्वहलीि द्वतच्या शोकािी ओळ इतकी द्ववलक्षण प्रभावी आहे कीं ती काळजािा
पििा फोिू न आरपार द्वनर्ून जाते.

‘जद्वर होउं नये तें िंालें , तद्वर सोिणार या नाहीं । पाळणाद्वह रुततो ज्याला, प्रेमें जरी द्वनजवी आई ।

तो िे ह खांििगिांत, ्े नको नको ग बाई ॥’ येथें ह्ा शोकािी अगिीं पद्वरसीमा होते. आद्वण मग ती आई

आपल्या मृत बाळाला हृियाशीं धरून जी द्वनजते , ती पुन्हां उठति नाहीं. भ्रम, शोक आद्वण अकस्मात मरण
अशा ह्ा कद्ववतेच्या तीन अवस्था आहे त, त्या मानसशास्त्राला धरूनि आहे त. कोणत्याद्वह कद्ववतेंिें
मूल्यमापन करतांना द्वतिा मनावर पद्वरणाम काय होतो हें अजमावून पाहावें. कद्ववता ही कांहीं वािण्यािी

वस्तु नाहीं. ती मोठ्यानें म्हणून पहावी. गाऊन बर्ावी. भावनापूणु स्वरांत ‘राजहं स’ म्हणावा. म्हणजे
श्रोत्यांच्या आद्वण द्ववशेषतः द्वस्त्रयांच्या मनािी काय स्स्थद्वत होते तें प्रत्यक्ष पहावयाला सांपिे ल. हातच्या
कांकणाला आरसा कशाला पाद्वहजे?

असें असूनद्वह ह्ा कद्ववतेवर थोिीशी टीका िंाली, ती अशी : रे . नारायण वामन द्वटळक म्हणाले

कीं, “पुत्रमरणाच्या िु ःखानें वेिी िंाले ली आई, ‘या माझ्या मानससरसीं’ सारखी संस्कृतप्रिुर आद्वण
रूपकात्मक भाषा वापरील काय? ” हा आक्षेप िुकीिा आहे आद्वण अयोग्यद्वह आहे . एक अिाणी स्त्री

मुंबईच्या रस्त्यांत मोटारखालीं द्विरिू न मरण पावले ल्या आपल्या मुलाबद्दल शोक करतांना मी प्रत्यक्षि

ऐकली आहे . ती आपल्या मुलावर ‘माझ्या द्वह्या, माझ्या माणका, माझ्या िंद्रा–’ अशा द्ववशेषणांिा वषाव
करीत होती. भावनाप्रक्षोभाच्या प्रसंगी आपलें नेहमीिें स्वरूप सोिू न अलं काद्वरक होण्याकिे भाषेिी मुळीं
प्रवृद्वत्ति असते. आद्वण िु सरी गोष्ट अशी कीं कोणी कांहींद्वह म्हटलें तरी वाङ्मयांतील भाषा ही
वाङ्मयकारािीि असते. त्यांतील वण्यु व्यक्तीिी नसते. वाङ्मयकारांनी त्या भाषेंत वास्तववािािा
द्वकतीद्वह आभस द्वनमाण करण्यािा प्रयत्न केला तरी माध्यमाच्या कांहीं मयािा ठरले ल्या आहे त. त्या

टीकाकारांनीं ओळखावयाला हव्यात. एखाद्या व्यक्तीिें द्वित्र झकवा पुतळा द्वकतीद्वह उत्तम असला तरी तो

संपूणुपणें त्या व्यक्तीसारखा कसा द्विसेल? तसेंि भाषेिेंद्वह आहे . द्वटळकांनीं र्ेतले ला आक्षेप जगांतल्या

प्रत्येक वाङ्मयवर र्ेतां येण्यासारखा आहे . जगांतलीं माणसें जशीं बोलतात तसें द्वलद्वहलें तर त्यांतू न
‘वाङ्मय’ द्वनमाण होणार नाहीं. त्यांनीं कसें बोलावें असें ले खकाला जें वाटतें, तें वाङ्मय.

प्रा. हषे ह्ांनीं आपल्या ‘गोझविाग्रज’ या पुस्तकांत ‘राजहं सा’ वर जी पांिसहा पानांिी टीका केली

आहे त्यापेक्षां अद्वधक अिाणीपणािी–अरद्वसकपणािी टीका मी माझ्या आयुष्ट्यांत वािलीं नाहीं.
काव्यपरीक्षण कसें करूं नये यािा तो एक नमुना आहे . त्यांतला एक हास्यास्पि मासला येथें िे तों.

‘राजहं सां’ तली द्ववधवा माता आपल्या मृत पतीच्या िरणीं अपुण करण्यासाठीं अश्रूंिी ‘वैजयंद्वत मोहनमाळा’
गुंफीत बसली होती. आपला पुत्र हा त्या अश्रूंच्या माळें तला ‘कौस्तुभमद्वण’ आहे असें ती म्हणते. त्याला
उद्देशून प्रा. हषे म्हणतात, ‘अश्रूंच्या वैजयंतींत जि शरीरास्न्वत राजहं स हा कौस्तुभमद्वण कसा काय
बसणार? त्याच्या भारानें ती मोहनमाळ तुटून नाहीं का पिणार? हे कोिें कांही केल्या उलगित नाहीं.’

प्रा. हषे यांना हें कोिें आयुष्ट्यभर उलगिणार नाहीं. कारण तें कोिें उलगिायला जें ‘िोक्या’ िें

भांिवल लागते तेंि त्यांच्याजवळ नाहीं. प्रा.हषे ह्ांच्यासारख्या टीकाकारांना उत्तर िे णें अशक्य आहे .

‘लोकमान्य द्वटळक हे महाराष्ट्रािे झसह होते ’ असें कोणी म्हटलें कीं प्रा. हषे शंका काढायिे, ‘लोकमान्यांना
आयाळ कुठें आहे ? शेपूट कुठें आहे ? उगाि भलतें काय बोलतांहात झकवा एकािा बाप आपल्या सुंिर

मुलीला हृियाशीं धरून मोठ्या कौतुकानें म्हणाला, ‘मािंी पोरगी म्हणजे नु सती 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 ह्ांिी गित करण्यािा प्रयत्न असाि हास्यास्पि होतो.

‘अवेळीं ओरिणा्या कोद्वकळे स’ हे करुणरम्य भावकाव्य आहे . बाह् सृष्टी आद्वण अंतःसुद्वष्ट ह्ांिा

सुरेल समन्वय र्ालण्यािा हा एक अत्यंत कलात्मक प्रयत्न आहे . रिना आद्वण भावना ह्ांिी फारि कोमल

गुंफण ह्ा काव्यांत केले ली आढळते. ‘केशवसुत मे ले?’ ही एक सामान्य कद्ववता आहे . द्वशष्ट्यानें आपल्या
गुरूच्या िरणीं भस्क्तभावानें केले लें काव्यमय वंिन एवढें ि त्याला महत्त्व आहे . ‘वाग्िे वीनें स्वगातून जे
सुधाकुंभ ओतले ते पृर्थवीवर केशवसुतांनी आपल्या हृियामध्यें िंे लले आद्वण आपल्या श्वासाच्या कारंजानें

िहू ं किे उधळू न द्विले ’ असें या कद्ववतेच्या िु स्या किव्यांत गोझविाग्रजांनीं जें रूपक कस्ल्पले लें आहे ,
त्यावर प्रा. हषे यांनीं ‘राजहं सा प्रमाणेंि जी मासले वाईक टीका केली आहे ती वािून िु सरा कांहीं फायिा
िंाला नाहीं तरी करमणूक मात्र खास होईल.

हषे म्हणतात, ‘वाग्िे वीनें स्वगांतून सुधाकुंभ खालीं ओतले खरे , पण त्या सुधेिी धार अस्मानांतून

नेमकी कवीच्या हृियांत कशी पिावी? बरें स्वगापासून पृर्थवीच्या प्रवासांत त्या धारें तला बारीकसा एकािा

थेंब तरी भक्ताच्या वांट्यास येईल काय? वाटें त अििणी द्वकती? सूयाच्या तापानें ती धार आटू न
जाईल.नाहींतर द्वहमरे षेनें गोठू न जाईल. पुन्हां मध्यें मे र्ांिें ्त आहे . त्यांतून ती धार खालीं गळालीि तर

वारा द्वतच्यांतलें कांहीं थेंब लु बािणार. कांहीं िातकपक्षी द्वपणार. कांहीं िंािांच्या पानांवर पिणार. मग

त्यांच्यातले द्वकतीसे थेंब केशवसुतांच्या हृियावर पिणार? काव्यािें असलें पोरकट द्ववश्लेषण करणारा
िीिशहाणा टीकाकार जगांत कुठें तरी आढळे ल काय?

‘स्वगु, वाग्िे वी, सुधाकुंभ, हृियांत िंे लणें’ ह्ा सवुि मुळीं कद्ववकल्पना. त्यांच्याशीं उन्ह, द्वहमरे षा,

मे र्, िातक, िंािें ह्ा सत्य वस्तूंिी गित करून गिक्यांना हास्यास्पि करण्यािा हषे यांनीं जो प्रयत्न
केला आहे तो नेमका त्यांच्याि गळ्यांत उलटला आहे . मे र्ांच्या ्तांत सुधेिे थेंब अिकण्यािी शक्यता
ज्या हष्ट्यांना वाटते , त्यांच्या भौगोद्वलक ज्ञानािी जेवढी तारीफ करावी तेवढी थोिीि आहे . वाग्िवीनें

पृर्थवीवर ओतले ल्या सुधाकुंभांतले द्वकती थेंब खालीं पोहोंिले असतील ह्ािी प्रा. हषे यांना शंका वाटते.

अन् मग समुद्रमंथनांतून द्वनमाण िंाले ल्या अमृतािा कुंभ जेव्हा श्रीद्ववष्ट्णूनें गरुिावर पळवून नेला तेव्हां
त्यांतलें नेमके िार थेंब िार क्षेत्रांच्याि द्वठकाणीं पिले ही गोष्ट भारतांतील लक्षावद्वध लोकांना खरी कशी

वाटते? तेवढ्यासाठीं िार बारा वषांनीं द्ववराट कुंभयात्रा भरते ना? पुराणांतल्या या कथेबाबत उर्िपणें
संशय र्ेणारा एकद्वह ‘हषें’ अद्याप द्वनमाण िंाले ला नाहीं.

‘र्ुंगुरवाळा’ हें गिक्यांिे एक अत्यंत श्रवणमधुर आद्वण भावसुंिर गीत आहे गिक्यांिें फारि

थोिें काव्य गेय आहे . त्यांच्या गेय काव्यांत या गीतािा प्रामुख्यानें समावेश कद्वरतां येईल. पद्वतप्रेमािें जें

गूढरम्य संगीत स्त्रीच्या अंतःकरणांत लपले लें असतें, त्यािे अस्फुट सूर द्वतला आपल्या बाळाच्या पायाभोंवतीं
रुमिंुमणा्या र्ुंगुरवाळ्याच्या नािांत प्रगट होत असले ले ऐकंू येतात, पण आमच्या प्रा. हषांना हें गाणें

‘अश्लील आद्वण वैषद्वयक’ वाटतें. ्े , ्े , गिक्यांच्या काव्याबद्दल बोलतांना पुन्हां हषे ह्ांिें नांव सुद्धां र्ेणें
नको. ‘भीमकबाळा’ आद्वण ‘स्मृद्वतगीत’ या गीतांिी गोिी अवणुनीय आहे . त्यांिी 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 ह्ांच्यावर गिक्यांिें अद्वधक प्रेम होतें. ‘बालकद्वव’ त्यांच्यापेक्षां

वयानें लहान होते. पण त्यांच्याबद्दल गिक्यांना अद्वतशय आिर वाटत असे. गिक्यांसारख्या स्वतंत्र

बुद्धीच्या कवीलाद्वह द्वकत्येकिां ‘बालकद्वव’ िें अनु करण करण्यािा मोह आवरतां आले ला नाहीं. उभयतांिे
द्वकत्येक काव्यमय संवाि ऐकण्यािें भाग्य मला लाभलें होतें. बालकवींिा ‘नव कद्ववतेच्या जद्वरपटक्यािा
अद्वधकार’ गिक्यांनीं ह्ा कद्ववतेंत मान्य करून त्यांच्या कद्ववते िा फार मोठा गौरव केले ला आहे .

‘बालकवीं’ना आगगािीखालीं अपर्ाती मृत्यु जर आला नसता तर त्यांनीं ‘नव कद्ववतेिा जद्वरपटका’
महाराष्ट्रांत मोठ्या द्विमाखानें नािवला असता ह्ांत काय संशय!

‘श्री महाराष्ट्रगीत’ आद्वण ‘कृष्ट्णाकांठीं कुंिल’ या िोन्हीद्वह अपु्या कद्ववता एकाि मराठमोळ्या

धाटणीनें द्वलद्वहले ल्या असून त्यांमध्यें प्रकट िंाले ला गिक्यांिा महाराष्ट्र–अद्वभमान आद्वण मराठी बाणा

मराठी भाद्वषकांना द्वनःसंशय आल्हाि िे णारा आहे . श्रीमहाराष्ट्रगीत हें वस्तुतः ‘गीत’ नव्हे ; तो ‘महाराष्ट्रािा
पोवािा’ आहे . महाराष्ट्राच्या भूगोलािें , वाङ्मयािें आद्वण इद्वतहासािें असें ठसकेबाज आद्वण काव्यमय वणुन
क्वद्विति िु स्या कोणीं केलें असेल.

‘कृष्ट्णाकाठीं कुंिल’ ही द्वशवकालीन वीरािी एक शोकान्त प्रणयकथा होती. द्वतिीं जीं त्रोटक

किवीं गिक्यांनीं रिून ठे वले लीं आहे त त्यांतून या कथेिा बराि बोध होतो. द्वशवाजी महाराजांिा एक शूर

आद्वण एकद्वनष्ठ द्वशपाई ‘रायबागिा राया’ म्हणून होता. त्यािें कुंिल येथें रहाणा्या माने ह्ा मराठा
र्राण्यांतील मैना नांवाच्या मुलीवर प्रेम बसतें. उभयतांिी गांठ कृष्ट्णेकांठीं असले ल्या सुंिर राईंत पिली

असावी. तेथेंि कृष्ट्णाबाईला साक्ष ठे वन
ू िोर्ेद्वह द्वववाहबद्ध िंालीं. मैना रायाला म्हणाली, “मला
तुमच्याबरोबर र्ेऊन िला.” राया म्हणाला, “आम्ही द्वशवरायािे द्वशपाई म्हणजे वा्यावरिे तीर! पळत्या

पायावरिा आमिा इमला. रानगांविे आम्ही राजे. तूं आमच्याबरोबर कुठें येणार? वार्ाबरोबर त्यािी
वार्ीण थोिीि झहिते!” मैना द्वििू न म्हणाली, “द्वशवनेरीच्या द्वशवरायांनीं हीि का पोपटपंिी तुम्हांला

द्वशकद्ववली आहे ? तुम्ही जाल द्वतथें प्रीतीच्या पंखांनीं मी उित उित येईन.” तरी िे खील द्वतला बरोबर
र्ेऊन जायला तो तयार िंाला नाहीं.

पुढें राया मुलुखद्वगरीवर द्वनर्ून गेला. त्यािी पुष्ट्कळ द्विवस बातमी आली नाहीं, म्हणून मैना फार

िु ःखी िंाली. िंािावरच्या एका मैनेला आपल्या द्वप्रयकरािी बातमी आणावयाला द्वतनें सांद्वगतलें . ती द्वतला
म्हणाली, “तुिंा रार्ू जसा बेमान िंाला असेल, तसाि मािंा रायबागिा रार्ू मािंी मान कापून गेला कीं
काय कोण जाणे? ” पुढें रायाजी लढाईंत कामास आला. मैनेच्या गळ्यांतलें ‘मंगळसूत्र’ तोिू न त्यांतले

मद्वण रायाजीनें द्वशवरायाच्या द्वशरपेंिांत खोवले . द्वप्रय पतीच्या मरणािें िु ःख असह् होऊन पुढें मैना मरण
पावली.

ज्योत ज्योद्वतला द्वमळु नी गेली, माती मातीलाही
कृष्ट्णाकांठीं कुंिल आतां पद्वहलें उरलें नाहीं ।

आज कुंिल हें गांव कृष्ट्णाकांठीं नसतांना तें गिक्यांनीं तेथें नेऊन कां बसद्ववलें अशी कांहीं

टीकाकारांनीं शंका प्रकट केली आहे . पण त्यािें उत्तर हें खंिकाव्य पूणु िंालें असतें म्हणजे द्वमळालें असतें.

त्यासंबध
ं ी बोलतांना गिकरी मला त्यावेळीं म्हणाले , “रायाजींच्या मृत्यूिी बातमी ऐकून मैनेनें त्यावेळीं

एवढा शोक केला कीं तो कृष्ट्णा निीला ऐकवेना म्हणून ती कुंिल गांवापासून द्वकत्येक मैल िू र हटली.”
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द्वकती काव्यमय कल्पना आहे ही! असल्या धािसी क्लु प्त्या केवळ गिक्यांनींि आपल्या िोक्यांतून

काढाव्यात! ‘कृष्ट्णाकांठीं कुंिल आतां पद्वहलें उरलें नाहीं,’ तें कां ह्ािें रहस्य हें होतें. ‘राजसंन्यासां’त
गिक्यांनीं जी शाद्वहरी मराठी शैली वापरले ली आहे , द्वतिी रंगीत तालीम म्हणजे, ‘कृष्ट्णाकांठीं कुंिल’ ही
कद्ववता होय.

गिक्यांिें गद्य द्ववनोिी द्वलखाण ज्यांनीं वािलें असेल त्यांना त्यांिी द्ववनोिी कद्ववता फारि आळणी

वाटे ल. ‘ठकीिें लग्न,’ ‘स्वयंपाकर्रांतील गोष्टी,’ ह्ा ले खांतील हृियंगम द्ववनोिाच्या पासंगालाद्वह त्यांच्या

काव्यामधला द्ववनोि पुरणार नाहीं. ‘झितातुर जन्तु’ ही कद्ववता द्ववनोिाच्या सिरांत र्ातली गेली असली
तरी द्वतच्यांत द्ववनोि नाहीं. जळजळीत उपरोध आहे . गिक्यांिा एक द्वमत्र होता. (अजून तो आहे ि.) मोठा
सत्प्रवृत्त माणूस. पण बुद्धीनें बेतास बात. गिक्यांना तो द्ववनाकारण कांहीं तरी प्रश्न द्वविारून
सतावावयािा. जगांतल्या सवुसामान्य अिाणी माणसांिा तो एक प्राद्वतद्वनद्वधक नमुना आहे असें समजून
गिक्यांनीं ही कद्ववता द्वलद्वहली. परमे श्वराच्या कायाबद्दल ह्ा लोकांच्या मनांत सिै व आपल्या शंका. ह्ािें

काय होईल न त्यािें काय होईल? म्हणून गिकरी िे वाला द्ववनवतात कीं, “िे वा, बाकीिा तुमिा उद्योग
क्षणभर बाजूला ठे वा अन् या झितातुर जन्तूच्या मनािें अगोिर समाधान करा.”

‘एखाद्यािें नशीब’ ही गिक्यांिी एक अत्यंत अद्वभजात कद्ववता आहे . जगांतल्या िु ःद्वखतांबद्दल

त्यांच्या अंतःकरणांत द्वकती सू्म सहानु भद्वू त वसत होती, ह्ािा हा एक हृियस्पशी पुरावा आहे . ह्ा
कद्ववतेिें हस्तद्वलद्वखत माझ्या संग्रहीं आहे . त्यांत मूळ द्वतसरा श्लोक असा होता :
मे र्ावींण 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 पिु नी सवुस्व संहाद्वरते ।

हा श्लोक नंतर काढू न टाकून त्याऐवजीं त्यांनीं पुढील श्लोक रिला—
िंािें जोिु द्वन पत्रयुग्म फुटलें मे र्ाप्रती यािती

स्वच््ं िें जलझबिु तोंि सगळ्या पानावरी नािती
सारीं पालवतीं फुलें द्ववहरती शोभा वरी लोळते ।

एखाद्यावर मात्र वीज पिु नी त्या जाळते पोळते ।
ह्ा िोन श्लोकांतला फरक लक्षांत र्ेतला म्हणजे आपल्या काव्यािी रिना कलात्मक आद्वण

ध्वद्वनसुंिर करण्याच्या कामीं गिकरी द्वकती जागरूक होते हें कळू न येईल.

गिकरी हे अत्यंत भाद्ववक होते. त्यांच्या उशाशीं शंकराच्या आद्वण द्ववठोबाच्या िोन लहान तसद्वबरी

ठे वले ल्या असून तुकाराम आद्वण नामिे व ह्ांच्या अभंगांिे ते अहर्मनश पद्वरशीलन करीत. एकािशीद्वह ते

करीत असत. िर एकािशीला ते भस्क्तभावानें एक अभंग रिीत. अशा एकािश अभंगांिा संग्रह त्यांनीं

‘अनाद्वमकािे अभंग’ ह्ा मथळ्यानें प्रद्वसद्ध केला. ह्ावरून संतांच्याबद्दल त्यांच्या मनांत केवढा आिरभाव
वसत असला पाद्वहजे हें द्विसून येतें. संतांच्या क्षेत्रांत पाऊल टाकतांना स्वतःिें नांव उच्चारण्यािें सुद्धां त्यांना
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भय वाटतें. संतांिी वाणी गिक्यांनीं द्वकती आत्मसात केली होती हें ह्ा अभंगांवरून द्विसून येईल. “तुिंें
नांव ज्यांनीं र्ेतलें त्यांिा िे वा, तूं उद्धार केलास. पण तुिंा मािंा िावा आहे . मी तुिंं नांवद्वह र्ेत नाहीं. बर्ूं
तूं मािंा कसा उद्धार करतोस! तुझ्या थोरपणािी मी आतां परीक्षाि र्ेतों. मािंें पाप एवढें आहे कीं तुला
माझ्याकिे ओढू न आणण्यािा तोि मािंा अद्वधकार आहे .” हें या अभंगांतलें सूत्र मोठें हृियद्रावक आहे .

‘द्ववरामद्विन्हें ’ ही कद्ववताद्वह ‘एखाद्याच्या नद्वशबा’ प्रमाणें गिक्यांिी एक अद्ववस्मरणीय कद्ववता

आहे . गिक्यांच्या तरल कल्पनाशक्तीिा हा एक तेजस्वी नमुना आहे . व्याकरणांतलीं द्ववरामद्विन्हें

जीवनामध्येंद्वह जो पाहू ं शकतो त्यािी प्रद्वतभा काय सामान्य कोटींतली आहे ? ‘फूल ना फुलािी पाकळीं’ हें

गिक्यांिें आत्मसमथुन आहे . त्यांच्या मृत्यूनंतर अलौद्वकक कीर्मत त्यांना प्राप्त िंाली खरी, तथाद्वप त्यांच्या

िद्वरत्रािी झनिाद्वह कांहीं कमी िंाली नाहीं. तेवढी त्यांच्या हयातींत जरी िंाली नसली, तरी त्यांिी हे टाळणी
करणारी कुस्त्सत मंिळीद्वह त्यांच्या काळामध्यें कांहीं कमी नव्हती. त्यांना गिक्यांनीं द्विले लें हें उत्तर आहे .

ही कद्ववता द्वलहू न िंाल्यानंतर थोड्याि वेळानें मला ती वािायला द्वमळाली. त्यामुळें गिक्यांिें त्या

कद्ववतेवरील भाष्ट्यद्वह मला त्यांच्या तोंिू न ऐकावयास सांपिलें . ते म्हणाले , “कद्वव म्हणून मी जनतेसमोर
प्रकट होतो. व्यस्क्त म्हणून नव्हे . माझ्या काव्यावर टीका करण्यािा जनतेला अद्वधकार आहे . मग लोक
माझ्या व्यस्क्तगत जीवनावर कां टीका करतात? ” प्रद्वसद्ध पुरुषांच्या खाजगी जीवनाकिे कुस्त्सतपणें

पहावयािें हा महाराष्ट्रांतल्या कांहीं लोकांिा फार जुना धंिा आहे . गिकरी तरी त्याला अपवाि कां
असावेत?

‘मुरली’ ही ‘राजहं सा’ एवढी गिक्यांिी लोकद्वप्रय कद्ववता आहे , झकबहु ना मुरली’ आद्वण ‘राजहं स’

ह्ा िोनि कद्ववतांवर गिक्यांच्या काव्यकीतीिा मनोरा उभा आहे . श्री कृष्ट्णाच्या ‘मुरली’ वर मराठी भाषेंत
प्रािीन काळापासून तों आतांपयंत शेकिों काव्यें द्वलद्वहले लीं असतील. पण त्यापैकीं द्वकती लोकांच्या
स्मरणांत असतील? जुन्या गाण्यापैकीं तर ‘मुरली’ वरिें एकि गाणें मला आठवलें :
जळो जळो िे वा तुिंी मुरली,

तुझ्या मुरलींने शु द्ध मािंी हरली ।
आम्ही द्वमळू न गौळणी,
जातों यमुना जीवनीं,

तुझ्या मुरलीिा ध्वनी,
मी ऐकीला कानीं,

तेव्हां र्ागर मािंी पािंरली।
पण सवु ‘मुरली गीतां’ त गिक्यांच्या ‘मुरली’ सारखें नािमधुर आद्वण हृियंगम गीत िु सरें नाहीं.

तें एक द्वनतांत सुंिर रूपक आहे . ईश्वरी साक्षात्कारासाठीं भक्तािें हृिय कसें तळमळतें हें श्रीकृष्ट्णािा
मुरद्वलध्वद्वन ऐकावयास आतुर िंाले ल्या राधेच्या व्याकुळ मानद्वसक अवस्थेिें भावपूणु द्वित्र रे खाटू न
गिक्यांनीं सांद्वगतलें आहे . ह्ा गाण्यांत प्रकट िंाले लें गिक्यांच्या कद्ववत्वािें वैभव अक्षरशः िोळे द्विपवून
टाकणारें आहे .

पुष्ट्पाद्ववण येई वास

वा्याद्ववण िाले श्वास
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हषाद्ववण आतां हास

मरणाद्ववण सुटका िंाली
झकवा
श्वासें मज हृियीं भरवी
नािें कीं ओढु द्वन नेई

िुब
ं नेंि कीं मज बनवी

तव ओठावरली लाली ।
हा आधुद्वनक मराठी काव्यांतील प्रद्वतभेिा द्वनःसंशय उच्चांकि आहे . निीिें पाणी आल्यानें िढू ं

लागले लें जसें िोळ्यांना द्विसतें, तसें राधे च्या क्षणोक्षणीं वाढत िालले ल्या उत्कंठे िें आद्वण उन्मािािें द्वित्र

प्रत्यक्ष बर्ावयाला आद्वण अनु भवायला सांपितें. ‘बावरी राद्वधका बनली’, ‘ना तरी राद्वधका मुकली’,
‘कुद्वणकिे राद्वधका भकद्वल’, ‘कृष्ट्णांत राद्वर्का रमली’ आद्वण ‘िहु ं किे राधा िंुकली’ या प्रीद्वत-उत्तानतेच्या
पांि पाय्या िढत िढत राधा श्रीकृष्ट्णाकिे आपल्या िोळ्यांपुढून िालले ली आहे असे वाटतें आद्वण िोकें
धुंि होतें आद्वण मग—

उरलें न शीत वा उष्ट्ण
कांहीं न शु भ्र वा कृष्ट्ण
एकरूप राधाकृष्ट्ण

जयनाि गात ही मुरली ।
अशी त्या द्विव्य मुरलीच्या संगीतांत आपलीद्वह समाद्वध लागते. शु द्ध प्रेमािें इतकें उन्मािक वणुन कुठल्याद्वह

भाषेंत कुणा कवीनें केलें नसेल. भावसमाद्वध लावण्यांत ह्ा कद्ववतेइतकें िु सरें प्रभावी साधन भक्तास
आढळणार नाहीं.

भोगुनी तापमय उष्ट्णा

मुरलीिी लागतां तृष्ट्णा
जग गाइल राधाकृष्ट्णा

ही साक्ष मनोमन मुरली ।
हें किवें गिक्यांिें अत्यंत आवितें होतें. तें स्वतःशीं गुणगुणतांना त्यांना मी द्वकती वेळां तरी ऐकले लें आहे .

खरें ि संसाराच्या उष्ट्णतेनें िग्ध िंाले ल्या जगाला राधाकृष्ट्णाच्या ‘मुरली’िें जसें सतत स्मरण होत राहील

त्याप्रमाणें जगामधील भावशून्य जीवनानें द्ववटले ल्या आतु मराठी मनाला गोझविाग्रजांिी ‘मुरली’ सिै व तृस्प्त
आद्वण तुद्वष्ट िे त राहील.

‘फुटकी तपेली’ ही गिक्यांिी एक अध्यास्त्मक कद्ववता आहे . अध्यात्मािी तोंिओळख

असल्याखेरीज या कद्ववतेिा अथु कळणें जि जाईल. आपल्या िोळ्यांना हें जग द्विसतें आहे , तो परमे श्वरानें
द्वनमाण केले ला एक आभास आहे . त्यालाि माया म्हणतात. या मायेच्या आवरणांत परमे श्वर लपले ला
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आहे . तें आवरण िू र केल्यावांिून जीवात्म्याला परमात्म्यािें िशुन होणार नाहीं. परमात्म्यािी भेट होणें

ह्ालाि मोक्षप्रास्प्त म्हणतात. मोक्षाच्या वाटे वरिा जीवात्म्यािा हा प्रवास द्वकती जन्मांमधून तरी करावयािा
आहे ? ‘आरंभाच्या शेवटापासून तो शेवटाच्या आरंभापयंत’ कैक अनंतें त्याला भराभर ओलांिावयािीं
आहे त. परमात्म्याच्या भेटीिी जीवाला एकसारखी तहान लागले ली असते. तो सारखां 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 मायामोहांत
जीवात्मा जोंपयंत गुरफटू न रहातो, तोंपयंत मोक्षाच्या वाटे वर त्यािी प्रगद्वत होऊं शकत नाहीं. म्हणून ह्ा

प्रवासांत मला ही मायेिी फुटकी तपेली नको, कारण ती जोंपयंत आहे तोंपयंत आत्मज्ञानािें पाणी मला
प्यायला द्वमळण्यािी आशा नको, असें कवीनें एकसारखें तळमळू न सांद्वगतलें आहे . मोक्षािा प्रवास सोपा
नाहीं. त्यािे कायिे फार किक आहे त. जीवात्म्याच्या हातून जरा कांहीं िूक िंाली कीं त्यािा अधःपात
होतो आद्वण पुन्हां पद्वहल्यापासून त्याला प्रवास करावा लागतो.

मानवजन्म प्राप्त होईपयंत जीवात्म्याला द्वकती तरी योनींमधून जावें लागतें. त्याच्याबरोबर

प्रारंभापासून प्रवासाला द्वनर्ाले ले िु सरे प्राणी वाटें तल्या वाटें त खलास होतात. म्हणजे त्या त्या प्राण्यांिी

उत्क्रांद्वत थांबते. त्या सवांिे संस्कार र्ेऊन जीवात्मा मानविे हांत द्वशरतो. ज्यांच्या ओळखीिी कांहीं जरूरी
नाहीं अशांच्या ओळखी करून र्ेण्यांत जीवात्मा गुंगून रहातो आद्वण स्वतःिी ओळख करून घ्यायिें मात्र

सपशेल द्ववसरतो. आत्मज्ञानािें पाणी थोिें जरी प्यायला द्वमळालें तरी परमात्म्याच्या भेटीिी तहान

एकसारखी वाढत जाते. अशा वेळीं मायेिा फार उपसगु होतो. कारण ती द्ववषयोपभोगािें खोटें मृगजळ
जीवात्म्याला पाजून त्याला परमात्म्यािा द्ववसर पािवते.

ब्रह्मांिािी तपेली ही खरी तपेली. म्हणजे ‘हें द्ववश्वद्वि मािंें र्र’ असें जेव्हां जीवात्म्याला आत्मज्ञान

होतें, तेव्हां मग परमात्म्यािी भेट होऊन जीवात्म्यािा प्रवास संपतो; आद्वण त्यािी तहान पूणप
ु णें नष्ट होते.

म्हणून आत्मज्ञानािें पाणी जेव्हां सवुस्वांत द्वशरे ल आद्वण भरे ल तेव्हां मोक्षािा लाभ होईल ही ‘अंिरकी बात’
आहे . ‘फुटक्या तपेली’ िा हा मी जो अथु लावला आहे त्याखेरीज द्वतिा िु सरा अथु संभवणार नाहीं असें

नाहीं. अध्यास्त्मक काव्यांत असें पुष्ट्कळ वेळां होतें कीं कांहीं भाग गूढ असतो आद्वण त्याच्या अथासंबंधीं

मतभेि होतो. कल्पनािमत्कृद्वत ह्ा दृष्टीनेंि ‘फुटक्या तपेली’किे पहावें. अशी रूपकें प्रािीन कवी
पुष्ट्कळिां रिीत असत.

कान्हा, तुिंी र्ोंगिी िांगली
आम्हांस द्विली कां वांगली?

हें ज्ञानिे वािें गाणें असेंि आहे . िे वा, तुमिी र्ोंगिी तेवढी िांगली आहे . अन् मग आम्हांला ही अशी
षद्विपून
ं ीं भरले ली फाटकी र्ोंगिी कां बरें द्विली? असें मानवी शरीरावरिें हें रूपकगीत आहे .

‘मािंा मृत्युलेख’ ह्ा कद्ववतेिा शोध मंलाि लागला. भूद्वमतीच्या पुस्तकांत एका ितकोर वहीच्या

कागिावर एका बाजूला कांहीं उिाहरणें सोिद्ववले लीं होतीं अन् िु स्या बाजूला ही कद्ववता द्वलद्वहले ली
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होती. मािंी समजूत आहे कीं एखाद्या इंग्रजी कद्ववते िें हें रूपांतर 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 संग्रहांतील काव्यािें स्थूल द्वववेिन केल्यानंतर, आतां मराठी वाङ्मयांत कद्वव म्हणून

गिक्यांिें स्थान कोणतें ह्ा प्रश्नािा द्वविार ओर्ानेंि येतो. गिक्यांच्या काव्यावर आजपयंत अने क
द्वटकाकारांनी भाष्ट्यें केलीं. पण गिक्यांच्या काव्यगुणांिे यथाथु मूल्यमापन करणारा टीकाकार अजूनद्वह

कांहीं मला पहावयाला द्वमळाला नाहीं. गिक्यांसंबंधी नाना त्हे िे पूवुग्रह मनामध्यें बाळगून पुष्ट्कळशा
टीकाकारांनीं त्यांच्या काव्यािें परीक्षण केले लें

आहे . गिक्यांच्या काव्यािें पद्वहले

टीकाकार

मािखोलकर. पण ते त्यांच्या काव्यावर टीका द्वलहावयािी सोिू न स्वतःिेंि काव्य रिीत बसले . वयानें

आद्वण बुद्धीनें अत्यंत अपद्वरपक्व असतांना मािखोलकरांनीं ‘आधुद्वनक कद्ववपंिक’ हें पुस्तक द्वलद्वहलें . म्हणून
केवळ कौतुकापलीकिे त्या पुस्तकाकिे अद्वधक गांभीयानें बर्ण्यािें कारण नाहीं.

त्यानंतर गिक्यांच्या संपूणु काव्यािें परीक्षण करण्यासाठीं म्हणून प्रा. रा. ग. हषे ह्ांनीं

‘गोझविाग्रज’ हें स्वतंत्र पुस्तक द्वलद्वहलें . प्रा. हषें ह्ांनीं हें पुस्तक द्वलद्वहतांना पुष्ट्कळि श्रम र्ेतले आद्वण
गिक्यांच्या काव्यािी खूपि उलथापालथ केली. पण काव्य कशाशीं खातात ह्ािें सामान्यज्ञान सुद्धां प्रा.
हषे ह्ांना नाहीं. काव्यािें द्ववश्लेषण करण्यािी त्यांिी पद्धद्वत द्वकती हास्यास्पि आद्वण अिाणीपणािी आहे

यािे िोनिार नमुने मागें मीं द्विले ि आहे त. गिक्यांच्या काव्यािें परीक्षण करण्याऐवजी त्यांनीं त्यािा

‘पंिनामा’ केले ला आहे . काव्यपरीक्षण कसें करूं नये ह्ािा प्रा. हषे ह्ांनी ‘गोझविाग्रज’ पुस्तक द्वलहू न एक
वस्तुपाठ द्विला आहे म्हणाना.

द्वव. स. खांिेकरांनीं आपल्या ‘गिकरी’ ह्ा तीनशें पानी पुस्तकांत त्यांच्या काव्यावर सोळा-सत्रा

पानें खिी र्ातलीं आहे त. तथाद्वप, मािखोलकरांप्रमाणें टीका करण्याऐवजीं खांिेकरांनीं स्वतःिेि काव्य

रिण्यािा प्रयत्न केले ला आहे . ‘िार बंधूंपैकी गिकरी नांवानें राम असले तरी अनु क्रमानें ल्मण होते ’
असल्या शु ष्ट्क कोट्या करून का एखाद्या थोर कवीच्या व्यस्क्तमत्त्वािें वा वाङ्मयािें मूल्यमापन होऊं

शकतें? ‘गिक्यांच्या कद्ववतेंत कल्पनाद्ववलासाच्या मानानें रसोत्कटता कमी’ हा त्यांिा द्वनष्ट्कषु अगिीं

सकृद्दशुनींि एकांगी वाटतो. हा आरोप कोल्हटकरांच्या ले खनावर फार तर करतां येईल. शृग
ं ार, करुण
आद्वण हास्यरस ज्या गिक्यांच्यापुढें हात जोिू न सिै व द्वसद्ध असत त्यांच्या काव्यांत रसोत्कटता कमी असें

म्हणणें कसें वाजवी होईल? गिक्यांच्या स्फुट काव्यांत त्यांिें िद्वरत्र बर्ूं नये अशी सावधद्वगरीिी सूिना

िे त िे त स्वतः खांिेकरांनीं मात्र त्यांच्या ‘वैयस्क्तक िोषांबद्दल सहानु भद्वू त वाटते ’ असें सांगून त्यांिी सवांत
जास्त बिनामी केली आहे .

प्रा. रा. शं. वाझळबे ह्ांनीं गिक्यांच्या कद्ववतांिें ‘रसोदग्राही’ द्वववेिन करण्यासाठीं ‘गिक्यांिें

अंतरंग’ हें प्रिीर्ु पुस्तक द्वलद्वहलें . प्रा. वाझळबे ह्ांच्या अंगीं रद्वसकता आहे आद्वण काव्यािें वाङ्मयीन
मूल्यमापन कसें करावें हें तंत्रद्वह त्यांना उत्तम अवगत आहे . पण गिक्यांच्या काव्यांतून त्यांच्या िद्वरत्रांतलीं

रहस्यें शोधून काढण्याच्या त्यांच्या अद्वतद्वरक्त हव्यासामुळें हें त्यांिें द्वववेिन ‘रसोदग्राही’ व्हावयाच्या ऐवजी
‘रहस्योदग्राही’ िंालें आहे . त्यांच्या पुस्तकांतलें हें लहानसेि उिाहरण घ्या. ‘अरुण’ कद्ववतेमध्यें

गिक्यांनीं कल्पनेिा अद्वतरे क केला असें सांगतांना प्रा. वाझळबे म्हणतात, “खाजगी जीवनांतसुद्धां हाि
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द्ववलक्षण अद्वतरे क गिक्यांनीं प्रत्येक बाबतींत िाखद्ववला. या अद्वतरे की स्वभावामुळें संयम ही गोष्टि
गिक्यांना माहीत नव्हती. ‘अद्वतरे क–सवुत्र अद्वतरे क’ हें गिक्यांच्या जीवनािें सार आहे .”

खाजगी जीवनांत गिकरी अद्वतरे की होते , त्यांना संयम माहीति नव्हता ही गोष्ट प्रा. वाझळबे ह्ांना

कोणीं सांद्वगतली? गिक्यांिें जीवन जणूं कांही सारें आपल्या िोळ्यांपुढें र्िलें अशा आद्ववभावानें वाझळबे
जें बोलतात, त्यािें मला मोठे आियु वाटतें. गिकरी खाजगी जीवनांत अद्वतरे की होते हा त्यांच्या शत्रूंनीं

त्यांच्याद्ववरुद्ध केले ला िे षमूलक प्रिार होय. त्यावर द्ववश्वास ठे वन
ू वाङमयीन द्वनष्ट्कषे टीकाकारांनीं काढीत
बसावें, हा कोणत्या मुलखािा शहाणपणा? आद्वण र्टकाभर असें समजलें कीं, गिकरी हे जीवनांत

अद्वतरे की होते , तरी त्यामुळें आपल्या वाङमयांतद्वह ते अद्वतरे की िंाले हा द्वनष्ट्कषु कसा द्वनर्तो? िॉ. श्रीधर
व्यंकटे श केतकर हे खाण्याच्या कामी अत्यंत अधाशी आद्वण अद्वविारी होते. म्हणून काय ते िु गुण त्यांच्या

ले खनामध्यें प्रद्वतझबद्वबत िंाले आहे त असें कोणाला म्हणतां येईल काय? सवुत्र अद्वतरे क हें गिक्यांच्या
जीवनािें सार हें जें वाझळबयांनी काढले लें आहे , तें त्यांच्या वैिाद्वरक गोंधळािें द्वनिशुक आहे . अद्वतरे क नव्हे !
उत्कटता हें गिक्यांच्या जीवनािें सार आहे बरें वाझळबें! (बेटा िे हू, भाषा नेहमी वेतशु द्ध असावी!)

मािखोलकर आद्वण खांिेकर ह्ांच्याप्रमाणेि टीका करतांना काव्य रिण्यािी वाझळबे ह्ांनाद्वह पण

हु क्की आले ली आहे . हा त्यांच्या ले खनािा एक नमुना पहा. “गिक्यांच्या करुणासंकुल जीवनावर काळािा

पििा पिू नद्वह बत्तीस वषे लोटली. समुद्राच्या द्वकना्यावर पाण्याखालीं वाळू िें कण िंरिंर द्वनर्ून जातात,
त्याप्रमाणें द्विवसद्वह पाहतां पाहतां द्वनर्ून जातात. ‘हाय काय पद्वर त्यािें ’ या भास्करराव ताबयांच्या उक्तींत
व्यक्त िंाले लें पयुुत्सुकत्व प्रत्येक भावनावश मनाला व्यद्वथत करीत असलें आद्वण ‘द्वनमुल िं वकण जैसे गेले
धद्वरतां धद्वरतां ते उिु नी’ ह्ा द्वविारानें आपण कष्टी होत असलों, तरी गिक्यांनीं कद्वव व नाटककार या
दृष्टीनें द्वमळद्ववले लें यश या काळांत प्रद्वतपिे च्या िंद्राप्रमाणें वाढति गेलेलें द्विसून येईल.”

“गिक्यांना जाऊन बत्तीस वषे िंालीं तरी कद्वव व नाटककार ह्ा दृष्टीनें त्यांिे यश एकसारखें

वाढति गेलेलं आहे .” एवढें साधें वाक्य द्वलद्वहण्याऐवजीं वाझळबयांनीं त्यासाठी िोन अवतरणें आद्वण िहा

वाक्यें खिी टाकलीं आहे त. आद्वण शबिांिा एवढा अद्वतरे क करून शेवटीं हे वाझळबे गिक्यांनाि ‘अद्वतरे की’
ठरवतात! हा िांगला न्याय आहे कीं नाहीं? वाक्यांिी वारे माप उधळपट्टी आद्वण स्वतःच्या द्ववित्तेिें द्वन
व्यासंगािें प्रिशुन करण्यासाठीं सवुत्र उधळले लीं अवतरणें ह्ामुळें वाझळबे ह्ांिे पुस्तक भारी लांबलिक

आद्वण कंटाळवाणें िंालें आहे . शंभर पानांत त्यांना जी गोष्ट सांगतां आली असती, द्वतच्यासाठीं त्यांनीं तीनशें
पानें खिु केले लीं आहे त.

कवीवर टीका करावयािी िंाल्यास ती काव्यमय भाषेंत करावयाला हवी ही मराठी टीकाकारांिी

कोणी समजत करून द्विली आहे कुणास ठाऊक! ह्ा न्यायानें गायनाच्या टीकाकारानें गातगात द्वन

नृत्याच्या टीकाकारानें नाित नाित बोलावयाला हवें. गिक्यांिें िाद्वररय संशयास्पि होतें , ते व्यसनी

होते, अद्वतरे की होते , वैषद्वयक होते , प्रेमद्वनराशेनें त्यांिें सवु जीवन िंांकळू न गेलें होतें , त्यांिें जीवन
कंटकमय, अपेशी व कारुण्यपूणु होतें, हे गिक्यांच्या िद्वरत्रासंबध
ं ीं अनेक टीकाकारांनीं काढले ले द्वनष्ट्कषु
खोटे तर आहे ति, पण त्यांच्या काव्यािें मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीनें ते सवुस्वी अनावश्यक आहे त. प्रा.

माटे ह्ांच्यासारख्या प्रबुद्ध टीकाकारांिा ह्ाि पूवुग्रहामुळें गैरसमज होतो आद्वण ‘मुरली’सारख्या शु द्ध
प्रेमाच्या स्तोत्रांतद्वह ‘इंद्वद्रयसुखांिीं द्ववलासवणुनें वािावयास लोभावले ल्यांना मनसोक्त िु ं बावयास सांपिे ल
असा माजोरी रस’ त्यांना द्विसूं लागतो.
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मराठी कद्ववते मधील गिक्यांिें स्थान द्वनद्वित करतांना केवळ त्यांच्या काव्यांतील गुणिोष

द्वविारांत घ्यावयास हवेत. गिक्यांनीं पुष्ट्कळशीं प्रेमकाव्यें केले लीं आहे त. म्हणून कांहीं टीकाकारांनीं

त्यांना ‘प्रेमािे शाहीर’ ही पिवी बहाल केले ली आहे . पण तेवढ्यानें कांहीं त्यांच्या कद्ववते िें यथाथु वणुन
होऊं शकणार नाहीं. गिकरी हे कांहीं केवळ ‘प्रीद्वतिे वीच्या पायांतला र्ुंगुरवाळा’ नव्हते. आपल्या काव्यािें

थोिें सें वैद्वशष्ट्ट्य ‘नवशबिांिे र्ुंगुर बांधुद्वन रसवंती मािंी’ ह्ा ओळींत त्यांनीं स्वतःि प्रकट केले लें आहे .
गिक्यांच्या रसवंतीच्या पायांत केवळ नवशबिांिेि र्ुंगुर आहे त असें नाहीं, तर द्वतच्या मस्तकावर नव
कल्पनांिा ते जस्वी द्वशरपेंिद्वह पण िंळकतो आहे , द्वतकिे िु लुक्ष करून िालणार नाहीं.

नवशबि आद्वण नवकल्पना हें गिक्यांच्या काव्यािें स्वरूप असलें तरी उत्कट भावना त्यांच्या

काव्यािा आत्मा आहे . त्यामुळें महाराष्ट्रांतल्या इतर सवु कवींच्या काव्यापेक्षां गिक्यांिें काव्य एकिम

उठू न द्विसतें. केशवसुत, बालकद्वव, तांबे झकवा िंद्रशेखर ह्ांिे काव्य गुणांच्या दृष्टीनें गिक्यांपेक्षा

सुतराम्द्वह कमी नाहीं. झकबहु ना कांहीं बाबतींत ते गिक्यांपेक्षाद्वह उजवे आहे त. तथाद्वप, ह्ा सगळ्यांच्या
कद्ववता जर एका ओळीनें उाया राद्वहल्या तर रद्वसकांिें लक्ष प्रथम गोझविाग्रजांच्या कद्ववतेकिे जाईल यांत

काय संशय? त्यांच्या कद्ववते िा ढं ग, नखरा अन् द्विमाखि मुळीं द्वनराळा आहे . नाद्ववन्यानें ओथंबले लें असें
उत्कट काव्य मराठींत कोणीद्वह द्वलद्वहले लें नाहीं. यामुळें गिक्यांिें मराठी कद्ववतेमधलें स्थान अगिीं
स्वतंत्र आहे .

‘गुलाबी कोिें ’, ‘राजहं स’ झकवा ‘मुरली’ ह्ा कद्ववता गिक्यांच्याखेरीज िु स्या कोणी द्वलद्वहल्या

असत्या अशी कल्पनाि करवत नाहीं, इतकें गिक्यांच्या प्रद्वतभेिें वैद्वशष्ट्ट्य त्यांत प्रभावीपणें व्यक्त िंाले लें

आहे . केशवसुताद्वि कवींच्या काव्यांतलें सौंियु अंतमुुख आहे . त्यािा यथाथु प्रत्यय प्रथमिशुनींि येत नाहीं.

त्याच्याशीं जसजसा आपला पद्वरिय वाढत जाईल, तसतसा त्यािा अनु भव येतो. त्याच्या उलट

गिक्यांच्या काव्यािा पद्वरणाम होतो. प्रथमिशुनींि आपण त्याच्या प्रेमपाशांत पितों, एवढें त्यािें सौंियु
बद्वहमुुख आहे . गिक्यांच्या काव्यांत िोष नाहींत असें नाहीं. अथात् आजपयंत टीकाकारांनीं जे िाखद्ववले
त्यापेक्षां ते द्वनराळे आहे त. पण त्यांच्या गुणांच्या िंगिंगाटांत ते िोष लपून जातात.

गिक्यांिीं कांहीं काव्यें हीं मराठी भाषेिीं तर अमर भूषणें म्हणून आज समजलीं जातात. द्ववद्ववध

सामर्थयािे आद्वण प्रद्वतभेिे अनेक मोठे कद्वव महाराष्ट्रांत आजपयंत होऊन गेले आद्वण पुढेंद्वह होतील. पण

‘नवनवोन्मे षशाली प्रद्वतभेिा एकमे व कद्वव’ म्हणून गोझविाग्रजांिी कीर्मत मराठी साद्वहत्यांत द्विरकाल द्वटकून
राहील ह्ांत मुळींि संशय नाहीं.

—प्र. के. अत्रे
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प्रेमसंन्यास

अनु क्रम

प्रेमसंन्यास
अंक पहिला
प्रवेश पहिला
[बाबासाहे ब, तात्यासाहे ब व कमलाकर आगगािीिी वाट पहात आहे त.]
बाबा : तीन र्ंटा तर िंाल्या! ही द्वतसरीि र्ंटा ना? पण गािीिा अजून पत्ता नाहीं. तात्या, गािीिी वेळ तर
बिलली नाहीं ना?

तात्या : ्े , ्े , वेळ बिलली असेल तर र्ंटा कशाला होतील? झहिु लोकांच्या गिाळपणाला हं सतां हं सतां
साहे बलोकांनींही अखेर तोि मागु पत्कद्वरला आहे सें द्विसते. कमलाकर, तपास करा बरें काय िंालें आहे
त्यािा.

कमलाकर : इथून द्वविारून जमायिें नाहीं. तात्यासाहे ब, आपण आणखी बाबासाहे ब इथेंि थांबा कांहीं वेळ.
मी त्या बाजूला जाऊन तपास कद्वरतों.

[जातो.]
बाबा : तात्या, तुझ्याशीं मर्ांपासून बोले न बोले न म्हणतों, पण अजून धीर होत नाहीं; मािंें बोलणें ऐकून
तुला किाद्वित् द्ववषाि वाटे ल.

तात्या : द्ववषाि! मला आपल्या बोलण्यािा द्ववषाि कधींि वाटत नाहीं. बाबासाहे ब , आपल्यांतल्या
सामाद्वजक मतभेिामुळें आपल्या िोर्ांच्या द्वविारांत इतकें अंतर पित गेलें, पण म्हणून आपल्या
बालपणाच्या बंधुभावांत अंतर पिलें आहे का? काय सांगावयािें असेल तें मोकळ्या मनानें सांगा.

बाबा : त्या मतभेिाबद्दलि मी बोलणार आहें . सुशीला आद्वण लीला यांच्यावर–द्वनिान लीले वर–
सुशीले बद्दल मला फारसें भय वाटत नाहीं; पण लीला मात्र, तुला ठाऊकि आहे –जरा अिि आहे ; म्हणून
द्वतच्यावर नीट लक्ष ठे वन
ू —

तात्या : म्हणजे माझ्या वीणेिा द्वपता या नात्यानें मािंी जबाबिारी तरी मला कळत नाहीं झकवा वीणा आद्वण
लीला – सुशीला ह्ांच्यांत मी अंतर तरी कद्वरतों असेंि तुमिें म्हणणें द्विसतें!

बाबा : पहा! मािंा हे तु न समजतां रागावलास खरा! अद्वववाद्वहत वीणेपेक्षां वैधव्यिशेंत पिले ल्या लीला

आद्वण सुशीला ह्ांच्याकिे द्ववशेष लक्ष द्यायला पाद्वहजे. ह्ांत अंतरािा प्रश्न मुळींि नाहीं. पाद्विमात्य

सुधारणेच्या गोष्टी ऐकून अद्वववाद्वहत मुलगी फार िंालें तर प्रीद्वतद्वववाहािे िार करील – तें सुद्धां वाईटि
म्हणा! – पण अिि बालद्ववधवा मात्र पुनर्मववाहाबद्दलिी सारखी बिबि ऐकून—
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तात्या : काय? बिबि म्हणतां?
बाबा : नाहीं; केवळ बिबि नाहीं. पण तो प्रश्न पुढच्या द्वपढीनें सोिवावयािा आहे . पण आज, िोन द्ववधवा

मुली म्हणजे उरावर िोन जळत्या शेगड्या समजणारीं जी द्वविारीं माणसें आहे त त्यांपैकींि मी आहें ;
तशांतून आजि जयंत आद्वण त्यािा द्वमत्र द्ववद्याधर िोर्ेही यावयािे आहे त.

तात्या : म्हणजे? मी नाहीं समजलों आपलें म्हणणें! जयंत आपला सख्खा भािा, आद्वण त्याच्या येण्यानें

आपलें मन सांशक व्हावें, हें अगिीं िमत्काद्वरक आहे ! आद्वण त्यािा द्वमत्र द्ववद्याधर – केवळ जयंतािा तो
द्वमत्र आहे हीि गोंष्ट त्याच्या िांगुलपणािी पुरेशी साक्ष आहे .

बाबा : तात्या, द्वकती भलता द्ववपयास केलास माझ्या बोलण्यािा! जयंत आद्वण द्ववद्याधर यांच्याबद्दल सुद्धां

माझ्या मनांत अगिीं आिरि आहे ; मी सुद्धां त्यांच्यासाठीं आजिा द्विवस इथें रहाणार होतों; पण
िवाखान्यांत बरे ि नवीन रोगी आले आहे त असें माझ्या हाताखालच्या मनु ष्ट्यािें द्वनकिीिें पत्र आल्यामुळें
मला राहतां येत नाहीं. द्वशवाय तेही वद्वकलीिी सनि काढू न आतां नेहमींि इथें रहाणार आहे त. माझ्या
बोलण्यािा उद्देश अगिीं द्वनराळा होता.

तात्या : कोणता तो? माझ्या अजून लक्षांत येत नाहीं!
बाबा : पद्वहल्यानें भलताि तकु केल्यामुळें तुझ्या द्वविारािी नसती द्विशाभूल िंाली. मी एवढें ि म्हणत होतों

कीं, तुमच्या र्रीं सिै व सुधारणेबद्दल वािद्वववाि िालतात, तो वसंतराव, त्यािी बहीण ती द्रुमन, तुिंी
वीणा, हा कमलाकर, सारे ि सुधारक; त्यांत आणखी जयंत आद्वण द्ववद्याधर ह्ांिी भर पिली म्हणजे

सुधारणा, पुनर्मववाह यांखेरीज द्ववषय द्वनर्णार नाहीं बोलण्यांत! जयंत शहाणा, समजूतिार असला तरी
मोठा उतावळा, सहृिय आद्वण थोिासा अद्वविारी आहे . तो केव्हां काय बोले ल ह्ािा नेम नाहीं. आद्वण

तशांतून स्त्रीपुरुषांच्या अशा स्वैर संभाषणाला तुिंें पूणु अनु मोिन! तेव्हां लीला –सुशीला ह्ांच्यावर अशा
बोलण्यािा अद्वनष्ट पद्वरणाम व्हावयािा!

तात्या : अद्वनष्ट पद्वरणाम तो कोणता? पुनर्मववाह हाि ना? मग आपल्याला जें अद्वनष्ट तेंि मला इष्ट वाटतें!
त्यांच्यावर पुनर्मववाहाला अनु कूल पद्वरणाम िंाला, तर मी उलट त्यांत 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 . तूं जरी
मािंा सख्खा भाऊ असलास तरी आपल्या वयांमध्ये द्वनिान पंधरा वषािें म्हणजे जवळ जवळ एका द्वपढीिें
अंतर आहे , तेंि आपल्या द्वविारांतही आहे .

तात्या : जरा स्पष्ट बोलतों, रागावूं नका! इंग्रजी ज्ञानाच्या अंजनानें आमच्या द्वपढीिे जसे िोळे उर्िले तसे
तुमच्या जुन्या द्वपढीिे उर्िले नाहींत यािें राहू न राहू न मोठें नवल वाटतें.

बाबा : यांत 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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द्वमटू न र्ेतले . नव्या पक्षानें अगिीं द्ववलक्षण आिारभ्रष्टता करून आपल्या सुधारणेिा केवळ अद्वनष्ट पद्वरणामि

िाखद्ववला नसता तर जुन्या द्वपढीनेंही सुधारणेकिे अशी िोळे िंांक केली नसती. पण नव्या लोकांनीं
सरसकट ‘नवें तें हवें’ असा हे का धद्वरला तेव्हां अथाति आर्ाताइतक्याि नेटाच्या प्रत्यार्ातामुळें ‘जुनें ते

सोनें’ असा जुन्या लोकांनीं आग्रह धद्वरला. तीव्र मतभेिामुळें जोिींत गोिी असते ह्ािें कोणालाि भान
राद्वहलें नाहीं. आद्वण शेवटीं पद्वहल्या द्वपढीतल्या सुधारकांच्या स्वैर वतुनामुळें सुधारणेला अद्वनष्ट स्वरूप
द्वमळत गेलें.

तात्या : हें मात्र खरें . पद्वहल्या द्वपढीच्या पुढा्यांनीं सुधारणेिी वेल रूढीच्या कांटेरी कुंपणावरूनि जपून

समाजवृक्षावर िढद्ववली असती, तर आज द्वतला आिारािीं सुंिर फुलें खास आलीं असतीं. पण

अनु करणाच्या आंधळे पणानें त्यांनी द्वतला वरच्यावर टाकून समाजवृक्षावर िढद्ववतांना र्ाईनें खालीं पािू न
मातीला मात्र द्वमळद्ववली. पण बाबासाहे ब, आतां त्या गोष्टीिा आपणांवर पद्वरणाम व्हावयाला नको आहे .
पुनर्मववाहासारख्या इष्ट सुधारणेला आपण आि येणें फारि अद्वनष्ट आहे .

बाबा : मािंा स्वभाव तुला ठाऊकि आहे . प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या पुराव्याखेरीज माझ्या मतांत बिल होणें शक्य

नाहीं. पुनर्मववाहावरिे मािंे आक्षेप इतक्या र्ाईनें सांगतां येण्याजोगे नाहींत; पण मी पुनर्मववाहाच्या द्ववरुद्ध
आहें , इतकेंि नाहीं तर तुझ्या र्रांतल्या ह्ा स्त्री-पुरुषांच्या स्वैर संमीलनाच्याही मी द्ववरुद्ध आहें . आद्वण
त्याला कांहीं आळा र्ालावा एवढ्यासाठींि मी हा द्ववषय मुद्दाम काढला.

तात्या : क्षमा करा, स्त्री-पुरुषांच्या द्वनिोष संमीलनांत जो िोष द्विसतो तो आनु वद्वं शक दृष्टीिा िोष आहे .
बाबा : हें म्हणतांना तूं आमच्या समाजावर दृद्वष्ट टाकली नाहींस. स्त्री-पुरुषांच्या अशा अद्वनयंत्र सहवासानें
समाजांत अद्वतरे कािे पद्वरणाम िंाले ले द्विसून येत नाहींत का?

तात्या : कुठें कुठें असें होणारि! कोणताही द्वनबंध एकिम मोिायिा म्हटलें म्हणजे थोिासा अद्वतरे क हा

ठरले लाि! कोंिले ला निीिा प्रवाह एकिम सुटतांि प्रथम जोराच्या वेगानें वहायिा! त्याला आपली
तयारी पाद्वहजे!

बाबा : मग ह्ा प्रकाराला आळा र्ालण्यािी तुिंी तयारी नाहीं म्हणतोस?
तात्या : नाहीं, मुळींि नाहीं; तुमच्याि शबिांिी पुनरुस्क्त होईल, पण प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या पुराव्यावािून मािंें
मत मुळींि बिलावयािें नाहीं. इतकेंि नाहीं तर इष्ट सुधारणेला संशयािा सुद्धां मी फायिा िे ईन. आपल्या

मंिळीच्या शु द्धािरणाबद्दल मािंी खात्री आहे , तोपयंत मी त्यांच्या एकजागीं उठण्याबसण्याद्ववरुद्ध एक
अक्षरही बोलणार नाहीं. उलट उत्तेजन िे ईन. पण त्यांपैकीं एकाद्यािे वतुन जरी कािीइतकें द्वनराळें द्विसलें
तर मात्र त्यांना एकमे कांशीं एक अक्षरही बोलूं िे णार नाहीं.

बाबा : बरें , तें कांहीं असो; सध्यां लीला आद्वण सुशीला यांच्यावर माझ्या दृष्टीनें लक्ष ठे व म्हणजे िंालें .
तात्या : त्याबद्दल तुम्ही द्वनधास्त रहा!

अनु क्रम

[कमलाकर हमालासह र्ाईनें प्रवेश कद्वरतो.]
कमलाकर : बाबासाहे ब, जरा र्ोंटाळा िंाला! गािी आज त्या बाजूला येणार. आपण िोर्े या

हमालाबरोबर पुढें व्हा! तोंपयंत मी सामानाजवळ उभा राहतों. (हमालास) हं , उिल तें सामान आद्वण पुन्हां
लवकर ये.

[हमाल, बाबासाहे ब व तात्यासाहे ब जातात.]
कमलाकर : (स्वगत) काय िै वयोग पहा! या बाबासाहे बांिी त्या पोरीवरिी िे खरे ख कमी होऊन माझ्या

कतुबगारीला थोिी सवि द्वमळणार तोंि मािंा लहानपणापासूनि प्रत्येक बाबतींत प्रद्वतस्पधी तो जयंत
आतांि येणार! आद्वण तात्यासाहे बांच्या सुधारणेिा फायिा त्याला द्वमळणार. या सा्या ्बेल्या त्याच्यावर
कशा आजन्म द्वफिा िंाले ल्या द्विसतात. त्यामुळें शेवटीं हा जयंत या गोपींनीं भरले ल्या गोकुळांत कृष्ट्णािे

खेळ करणार आद्वण कृष्ट्णद्ववरद्वहत गोपी आपल्यासाठीं धुंिाळण्यािा द्वनष्ट्फळ प्रयत्न करून थकले ल्या
नारिाप्रमाणें मला कलागतीवर द्वभस्त ठे वावी लागणार!

[हमाल येतो.]
िमाल : िला रावसाहे ब लौकर; गािी आली.
[िु स्या बाजूस गािी येतांना द्विसते. कमलाकर व हमाल र्ाईर्ाईनें जातात. पििा पितो.]

❧❧

प्रवेश दु सरा
[गोकुळिें र्र. गोकुळ सझित उभा आहे .]
गोकुळ : आतां या द्ववसराळू पणाला काय करावें! अगिीं र्टकेिी सुद्धां आठवण रहात नाहीं! कोणकोणतीं

कामें करावयािीं आहे त त्यांिी आठवण राहण्यासाठीं उपरण्याला या गांठी मारून ठे वल्या. पण आतां

कोणती गांठ कशासाठीं हें ि द्ववसरलों. मला स्मरणशस्क्त द्यावयाला ब्रह्मिे व अद्वजबात द्ववसरला कीं काय?
िांगला पोषाख र्ालू न कुठें जावयाला द्वनर्ालों तों कुठें जावयािें यािाि द्ववसर पिला! म्हणून द्वतला तरी

द्वविारून पहावें एवढ्यासाठीं पुन्हां परतून आलों; बाकी ती सांगेल कीं नाहीं यािा संशयि आहे . हा
द्ववसराळू पणा 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 द्वविारांत वेळ र्ालवून उपयोगी नाहीं. नाहीं तर पुन्हां र्रीं कशासाठीं

आलों यािाि द्ववसर पिे ल! त्यािी आठवण आहे तोंि द्वतला हांक मारावी! अग ऐकलें स का? जरा इकिे ये
पाहू ं . ऐकलें स का? ए!

[पिद्यांत मथुरा ओरिते ‘ऐकलें हो. आलें ; जरा थांबा.’]
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गोकुळ : आतां हांका मारण्यािा सपाटा सुरू ठे वावा! नाहीं तर थोिा उशीर िंाला म्हणजे द्वतला किाद्वित्
येथें येण्यािी आठवण राहणार नाहीं. आलीस का? अग ए ऐकलें स का? अग ए—

[मथुरा हात पुशीत बाहे र येते.]
मथु रा : काय, िंालें काय एकसारखें ओरिायला! जरा हात धूत होतें तर पन्नास हांका िंाल्या. वार् का
पाठीस लागला आहे तुमच्या?

गोकुळ : तशांतला कांहीं प्रकार नाही! तूं अशी सिा हात धुऊन पाठीस लागल्यावर वार्ाला सवि कोठू न
द्वमळणार? म्हटलें , कामामुळें पद्वहल्या हांकेिी तुला आठवण राहणार नाहीं—

मथु रा : न राहावयाला काय िंालें आहे मला? आपल्यासारखेंि का जग आहे सारें ?
गोकुळ : बरें , तें असो. काय द्वविारणार होतों मी तुला? – पाद्वहलें स, हें असें होतें.
मथु रा : काय हें ? आपल्याला आपल्या नांवािा द्ववसर कसा पित नाहीं यािें —
गोकुळ : तूं माझ्या नांवानें नेहमीं खिे फोिीत राद्वहली नसतीस तर खात्रीनें मी नांव सुद्धां द्ववसरलों असतों.
आठवण म्हणून कशी ती रहात नाहीं!

मथु रा : आठवण रहात नाहीं तर उपरण्याला खूणगांठ बांधावी एखािी.
गोकुळ : ही बद्वर्तलीस खूणगांठींच्या फुग्यांनीं उपरण्यािी कशी सुतपुतळी िंाली आहे ती!
मथु रा : हें काय? मािंी आपली गांठ पिली आहे म्हणूनि आपली अब्रू द्वठकाणावर आहे . इतक्या का गांठी
िे तात कुठें ? करायिें तें भारीि! आतां िे शमुखांच्या येथें िार माणसें जमणार आद्वण तेथें असें सोंगासारखें —

गोकुळ : शाबास, हें ि द्वविारणार होतों! िे शमुखांकिे जायला द्वनर्ालों होतों हें ि वाटें त द्ववसरलों! एकूण
अंगवस्त्राच्या गांठीपेक्षां लग्नगांठि बरी म्हणायिी!

[एक गांठ सोितो.]
मथु रा : बरें , मर्ाशीं तें सामान आणायला सांद्वगतलें त्यािें काय िंालें ?
गोकुळ : काय व्हायिें! हें ि िंालें ! वाण्याच्या िु कानापयंत गेलों आद्वण काय आणावयािें तें द्ववसरलों!
मथु रा : बाई, बाई, बाई, हद्द िंाली आतां! शेरभर साखर आद्वण तोळाभर केशर एवढें सुद्धां द्ववसरलां ना?
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गोकुळ : द्वजनसा लक्षांत होत्या, पण शेरभर साखर आद्वण तोळाभर केशर, कीं तोळाभर साखर आद्वण शेरभर
केशर ह्ािा द्वनणुय होईना, तेव्हां टाकलें तें उद्यांवर काम.

मथु रा : तें नाहीं िालायिें ; आधीं सामान आणा नाहीं तर आज िूल बंि! रात्रीं जेवायला कांहीं द्वमळायिें
नाहीं.

गोकुळ : बरी आठवण केलीस! मला आज िे शमुखांकिे पाहु ण्यांच्या पंक्तीला बसावयािें आहे हें मी
द्ववसरलोंि होतों! आतां तुला वाटे ल तर ठे व िूल बंि!

मथु रा : मी म्हणतें सामान आधीं आलें ि पाद्वहजे! मग जायिें होतें कोठें भीक मागावयाला. आणखी ऊठपाय
िे शमुखांकिे काय असतें हो तुमिें ?

गोकुळ : काय असतें म्हणजे? आज लहानपणापासून त्यांनीं मला वाढद्ववला, द्वलहायला वािायला

द्वशकद्ववलें , संसार थाटू न द्विला आद्वण म्हणे द्वतथें काय असतें? मोठी शहाणीि कीं नाहीं तूं? र्रांत काय
वाटे ल तें कर! आज द्वतकिे पाहु णे येणार, िार माणसें जमणार, आद्वण मी गेलों नाहीं तर–

मथु रा : तर, तर, अिू न बसेल त्यांिें अगिीं! हें पहा, तुम्हांला जर मािंा ्ळ करावयािा असेल तर मी
जातें आपली माहे रीं. माझ्या बापाच्या येथें अन्नवस्त्राला कांहीं तोटा नाहीं.

गोकुळ : वाः! तुिंा बाप म्हणजे हजारांिा पोझशिाि कीं नाहीं! त्याच्या खाणावळींत रोज िोनशें पान जेवन
ू
उठतें. तेव्हां अन्नाला कांहीं तोटा नाहीं खरा! पण सात रुपये मद्वहना तूं कोठू न िे णार?

मथु रा : इतकें द्वहणवायला नको कांहीं; मािंी आई खंबीर आहे मला पोसायला! म्हशीिीं झशगे म्हशीला
कांहीं जि होत नाहींत!

गोकुळ : मग लग्नािी तरी उठाठे व कशाला केली? म्हणजे त्या म्हशीिीं झशगे माझ्या िोक्यावर तरी बसलीं
नसतीं.

मथु रा : लग्न तरी कुठें करणार होते मािंें! पण हळिकुंकवाला आधार म्हणून–
गोकुळ : म्हणून माझ्या गळ्यांत तुझ्या माळे िी तांत बांधली वाटतें? मग तुला जेजुरीच्या खंिोबािी मुरळी
केली असती तर भंिार भरपूर नसता का द्वमळाला? पण मग ही व्याि कशी द्वनर्ाली असती र्रांतून? म्हणे

मी त्यांना जि नाहीं! इतका उिार तुिंा बाप असता तर मग द्विवाळसणासाठीं तुला न् मला मद्वहनाभर ठे वन
ू

र्ेऊन अखेर नऊ रुपये िरमहाप्रमाणें िोर्ांिा अठरा रुपये आकार कां केला असता माझ्यावर? त्यानें केला
द्विवाळसण पण मािंें द्वनर्ालें द्विवाळें !

मथु रा : आपल्यासारख्या द्विवाळखोराला असेंि पाद्वहजे. एरवीं मी एकटी गेलें म्हणजे मािंा मानपानसुद्धां

ठे वतात सारीं माणसें! इतकीं माणसें असतात आमच्या बाबांच्या खाणावळींत, पण माझ्याखेरीज पान हलत
नाहीं.
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गोकुळ : खरें ि पान हलत नसेल! खाणावळींतलीं िोनिोनशें पानें हलवावयाला तुझ्यासारखी खंबीर

बायकोि पाद्वहजे. आद्वण याि गुणामुळें मात्र तुिंा बाप तुला अन्न तर िे ईलि; पण तुझ्या वाटे ल त्या गुणावर
पांर्रूण सुद्धां र्ालील!

मथु रा : लाज नाहीं वाटत हो तुम्हांला असें बिबिायला? काय मािंे गुण आहे त हो असे? खाई त्याला
खवखवे! एवढ्यासाठीं मात्र आपण जात असाल उठल्यासुठल्या िे शमुखांकिे ! हो, एरवीं काय असणार

िु सरें ? त्या र्रच्या साळकाया तर आहे ति आद्वण त्या द्ववलायती वसंतरावािी बहीण द्रुमन का कोणशी, ती
एक; बया कपाळी आली पण आईबापांिें कपाळ फुटलें ! द्वतला तर कांहीं म्हणे द्विवस लोटले आहे त! पोरीनें

पाऊल बाहे र टाकल्यापासून बापानें बाहे र पाऊल टाकायिें सोिलें आहे ! मीं सुद्धां काल पाद्वहलें , िेहरा
अगिीं द्वफक्कट िंाले ला—

गोकुळ : तुझ्या तेजानें द्वफक्की पिली असेल द्वबिारी! तुिंें लावण्यि आहे तसें!
मथु रा : उगीि काय हें बोलणें? िोळे सुद्धां द्वतिे खोल गेले आहे त.
गोकुळ : तुला द्वभऊन मागें सरले असतील किाद्वित्.
मथु रा : तुम्हांला त्यांच्याकिे जावें यावें लागतें तेव्हां तुम्ही करा द्वतिी तरफिारी—
गोकुळ : बरें िंालें ! मला जायिी आठवण करून द्विलीस, नाहीं तर —
मथु रा : उगीि तुमच्यासाठीं खोळं बा; हो, राजािी द्वनर्ाली स्वारी आद्वण मशालजीिा म्हणे र्ातवार!
गोकुळ : बरें ;मी येईंपयंत ओटीवर द्विवा कां ठे वीत नाहींस? मी र्र द्ववसरून द्वकत्येक वेळां उगीि पुढें जातों!
ठे वीत जा द्विवा त्या कोनाड्यांत.

मथु रा : कशाला? ढणढण जळू न धुरानें ओटी काळी करायला?
गोकुळ : आतां द्विव्यािा धूर नको म्हणून धुरािे द्विवे आणणारि आहें मी.
मथु रा : द्विवे ओवाळा धुरािे द्विवे आणणारांवरून! र्रांत अकले िा उजेि—
गोकुळ : बस् ! हा ओवाळणीिा समारंभ आद्वण मुक्ताफळांिा वषाव बाहे र जातांना नको. नवरा परत
आल्यावर बायकांनीं मुक्ताफळें उधळू न त्याला द्विवे

प्रवेश हतसरा
[सुशीला व लीला बसल्या आहे त. लीला वािीत आहे .]
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सुशीला : लीलाताई, इतका वेळ मी इथें येऊन बसलें आहे ; पण अजून तूं एक शबिसुद्धां बोलली नाहींस.
माझ्यावर रागावली आहे स वाटतें?

लीला : काय बोलतेस ताई! तुझ्यावर, माझ्या सुशीलाताईवर मी रागावेन? आईच्या मागें तुझ्या

लहानपणापासूनि मातृपिाच्या थोरवीनें तूं मािंी जोपासना केलीस आद्वण तुझ्यावर रागावूं? ताई, या
काव्यरत्नावलींतली ही तांबयांिी कद्ववता वािली नाहींस वाटतें तूं?

सुशीला : कोणती? ही का? काय आहे ? “द्ववधवेिें स्वप्न!” मीं नाहीं वािली अजून!
लीला! ताई, मी सुद्धां या अनाथ द्ववधवेशीं तद्रूप िंालें होतें; मािंें जागतेंपणािें ते तंद्रीिे स्वप्न हांक मारून
तूं र्ालद्ववलें स; तेव्हां मला फारि वाईट वाटलें .

सुशीला : लीले , त्या द्ववधवेिें स्वप्नांतलें स्वप्न तें! द्वतच्या िु ःखमय स्स्थतींत जाऊन त्या स्वप्नािा अनु भव
र्ेऊन आपल्याला काय करायिें आहे ? द्वतच्यापेक्षां आपलें स्वप्न द्वकती िांगलें आहे !
लीला : आपलें कोणतें स्वप्न तें?
सुशीला : या संसारािें! मायामोहाच्या द्वनद्रें त आत्म्याला हें संसारािें स्वप्नि पित नाहीं तर काय? तेव्हां
त्या द्ववधवेप्रमाणें सौभाग्याच्या स्वप्नांतून जागें होऊन भयंकर वैधव्यािी जागृद्वत भोगीत बसायिें त्यापेक्षां

आपलें हे वैधव्यािें स्वप्न संपून ईशज्योतींत एकरूप िंाले ल्या पतीबरोबर अखंि सौभाग्यािी तेजोमय

जागृद्वत अनु भवणें द्वकती तरी िांगले नाही का? त्या स्वप्नापेक्षां आयुष्ट्यािें स्वप्न जरा लांबलिक मात्र

असतें; आद्वण म्हणूनि त्याच्यापेक्षां यािा खरे पणा जास्त भासतो; बाकी खरें म्हटलें तर िोन्ही स्वप्नेंि!
भस्क्तरूप सखीनें ही मायाद्वनद्रा मोिल्यावर जी अक्षय्य सौभाग्यजागृद्वत द्वमळे ल द्वतच्या मानानें हीं िोन्हीं
स्वप्ने सारखींि.

लीला : ताई, तुला असें बोलतांना ऐकलें म्हणजे मला पुराणांतल्या द्वस्त्रयांिी आठवण होतें आद्वण साद्ववत्रीनें

सत्यवानाला यमाच्या हातांतून परत आद्वणलें , सीमंद्वतनीनें द्वित्रांगिािा यमुनािोहांतून उद्धार केला, तशी तूं
सुद्धां आपल्या पतीला त्या समुद्रांतून वर काढशील असें वाटू ं लागतें.

सुशीला : वेिी आहे स िंालें ! माझ्यावर तुिंी ममता फार म्हणून तुला असें वाटतें. त्या थोर िे वींिी आद्वण

मािंी बरोबरी कशी होईल! जवळिे कांिेिे द्विवे आकाशांतल्या िू रच्या तारांपेक्षां जास्त तेजस्वी द्विसतात

म्हणून त्यांिी तुलना कोण करील? िु ःख सहन करण्यािा अायास करीत गेलीस तर तुला सुद्धां मािंी
स्स्थद्वत सहज आद्वणतां येईल.

लीला : ताई, माझ्या स्स्थतीिी गोष्टि बोलायला नको. आई वारल्यानंतर मािंी सुशीलाताई जवळ नसती

तर या भयाण जगांत माझ्याच्यानें एक क्षणभर सुद्धां राहवलें नसतें. ताई, एका आंधळ्या मुलानें प्रकाश काय
असतो असें द्वविारलें आहे , तसेंि सुख काय असतें हें सुद्धां बालद्ववधवेला िु स्याच्या सांगीवरून कळे ल

तेवढें ि. ताई, मला सुखिु ःखांिी द्वभन्नता कळे नाशी होऊन िु ःखािी तीव्रताि काय ती जाणवते. वरातीच्या
द्वमरवणुकी पाहू न दृद्वष्ट भांबावून जाते. मंगलवाद्यांिा आवाज ऐकला म्हणजे पोटांत भिभिू न येतें. सुखािीं
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वणुने वािलीं म्हणजे अंगावर शहारे येतात; आणखी ताई, रागावूं नकोस, िे वांच्या मूर्मत पाद्वहल्या,
िे वींच्याजवळ असले ल्या िे वांच्या मूर्मत पाद्वहल्या, म्हणजे द्वतरस्कार येतो. सवु द्विवस अगिीं एकसारखें

वाटू न आयुष्ट्य म्हणजे एकाि िु ःखिायक द्विवसरात्रीिें िक्र वाटतें. एकि द्वविार, एकि स्स्थद्वत, एकि
िु ःख, एकटी मी–आणखी ताई मी एकटीि आहें , नाहींतर काय? बाळपणींच्या जगांतल्या आनंिािा आत्मा
नाहींसा होऊन त्यािें आज नु सतें द्वित्रि मी पहात नाहीं का? प्रत्येक वस्तूंतलें वस्तुपण नाहींसे िंालें आहे !

ताई, क्षमा कर; एका गोष्टींत मात्र अजून प्रेम, द्वजवंत प्रेम, अगिीं या अभाद्वगनीच्या सुद्धां हातीं लागणारें प्रेम

अनु भवाला येतें; आद्वण तें फक्त माझ्या ताईच्या या प्रेमळ आझलगनांति! ताई एकेकिां मला वाटतें कीं,
आपल्या आईनें मरतांना तुझ्या िे हांत प्रवेश तर केला नसेलना! अहाहा! ताई, पिू ं िे ती आंसवें माझ्या या

करपले ल्या हृियावर! आईिे िोळे पाण्यानें भरले म्हणजे अगिीं असेि द्विसत असत. ताई, या बालवयांत
तुझ्या अंगीं इतकें वैराग्य, वैधव्याच्या ब्रह्मियांत अशी आईंिी वत्सलता हीं कुठू न ग आलीं?

सुशीला : लीले , यांत मीं काहीं अद्वधक कां केलें आहे ? वैधव्यिु ःखािा अनु भव र्ेत असतांना त्याि प्रसंगांत

सांपिले ली तूं द्विसलीस, त्यामुळें सहजि तुझ्या द्वठकाणीं मला हतभागी सुशीलाि द्विसूं लागली. आद्वण

माझ्या िु ःखाच्या जाद्वणवेनें मी तुझ्याकिे पाहू ं लागलें . तोंि द्वततक्यांत आईनेंद्वह आपल्याला सोिलं ; तेव्हां
मािंें सारें लक्ष तुझ्याकिे ि लागलें . तुझ्या िु ःखािा अनु भव मला तुझ्या अंतःकरणािी स्स्थद्वत

पटद्ववण्यापुरताि होऊन माझ्यावर आले ल्या जबाबिारीमुळें मन द्वविाराच्या स्वाधीन िंालें . लीले , िु ःखमय
स्स्थतींतून परिु ःखािी जाणीव िंाल्यानें खरें आपले पण सवांठायीं द्विसून येतें आद्वण नसत्या आपले पणािा
द्ववसर पितो.

लीला : अहाहा! ताई, आपण जवळ जवळ एका वयाच्या, पण तूं द्वविारानें द्वकती िु ःखमुक्त िंाली आहे स!
माझ्या द्वविारशक्तीिा उपयोग मला माझ्या िु ःखािी तीव्रता कळण्याइतका मात्र होतो.

सुशीला : आणखी म्हणूनि, लीलाताई, तुला मी नेहमीं सांगतें कीं, तूं पुनर्मववाहाला–हं , असें तोंि वाईट
कां कद्वरतेस? मी कांहीं हा तुिंा कमीपणा समजत नाहीं. तुझ्यासारखीं अद्वत कोमल मनािीं माणसें प्रेमाच्या
आधारावांिून द्वजवंति रहावयािीं नाहींत.

लीला : आतां कशाला हवी प्रेमािी गोष्ट? पण काय ग ताई, जयंत आद्वण त्यांिे द्वमत्र द्ववद्याधर अजून कसे बरे
आले नाहींत? आज जयंत द्वकती तरी द्विवसांनीं भेटणार!

सुशीला : (स्वगत) प्रेमािी गोष्ट काढतांि ही शून्य दृष्टीनें पाहू ं लागली आद्वण द्वहला एकिम जयंतािी

आठवण िंाली; यावरून माझ्या मनांतला िोरटा तकु खरा आहे असें वाटू ं लागतें. िे वा, या द्वनराशेच्या
प्रेमािा खेळ कसा संपद्ववणार आहे स, तुिंें तुलाि ठाऊक! (उर्ि) खरें ि, गािीिी वेळ तर केव्हांि होऊन

गेली. बरें , आपली वीणा, त्या वसंतरावांना आद्वण द्रुमनला 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 पाहु णे आहे त का बरोबर?
गोकुळ : जरा िम खा; आधीं तात्यासाहे बांनीं सांद्वगतले लें काम करतों आद्वण मग तुमच्या प्रश्नांिीं उत्तरें

िे तों. नाहीं तर त्यांिें काम द्ववसरून जाईन आद्वण साराि र्ोंटाळा होईल. जयंत आले आहे त ; पाहु णेही
आले आहे त! पाहु ण्यांिें नांव पहा काय आहे —

सुशीला : अरे , तूं पाहु ण्यांिें नांव आधीं द्ववसरणार, कीं काकांिें काम आधीं द्ववसरणार?
गोकुळ : िंालें ! िोन्हीं एकिम द्ववसरलों. आतां िोहींिी एकिम आठवण करणार! काय बरें ?
तात्यासाहे बांिें नांव काय आद्वण त्या पाहु ण्यांिें काम काय? ्े बुवा, कोणकोणत्या गोष्टी आपण द्ववसरलो
यािी माणसाला आठवण राहती द्वकनई तर काय बहार होती! पण आतां आठवणीच्या द्वविाराला सवि

कोठू न द्वमळणार? हे पहा, इकिू न हे जयंत आद्वण पाहु णे आले आद्वण इकिू न या वीणाताई, वसंतराव आद्वण
द्रुमनताई यांना र्ेऊन आल्या. अगिीं नाटकी योगायोगि हा!

[एकीकिू न जयंत, द्ववद्याधर व कमलाकर वएकीकिू न वीणा, द्रुमन् व वसंत हीं येतात.]
वसंत : (कांहीं वेळ गेल्यावर, जयंतास) वाः! जयंत, यािा काय अथु? पाहु ण्यांिा आद्वण मंिळींिा पद्वरिय

अजून करून िे त नाहींस याला काय म्हणावें? द्ववलायतेंत अशा द्विरंगाईला द्वशष्टािार समजत नाहींत! झहिु ,
अगिीं झहिु आहे स तूं.

जयंत : (वसंतास) माफ कर बुवा, मी आहें खरा झहिु ! तुिंे हे द्ववलायती द्वशष्टािार मी ताबितोब द्ववसरतों.

द्ववद्याधर, आमिे थोरले मामा बाबासाहे ब यांच्या कन्या या सुशीला आद्वण लीला! यांच्या िु िैवािी कहाणी मीं

तुम्हांला सांद्वगतलीि आहे . या आमिे धाकटे मामा तात्यासाहे ब यांच्या कन्या वीणाताई, या आमच्या
र्रांतल्या सुधारणेच्या अद्वधष्ठात्री िे वताि आहे त. द्वस्त्रयांनीं लग्न न केल्यापासून त्यांिे द्वकती फायिे आहे त

हें द्वशकण्यासाठीं थोिे द्विवसांपूवी यांिा द्ववलायते स जाण्यािा मानस होता; पण मध्यंतरींि हे आमिे
वसंतराव द्ववलायतेहून आल्यामुळें वीणाताई यांच्या प्रेमपाशांत सांपिल्या. लौकरि यांिे वसंतरावांशीं
झहिु पद्धतीनेंि लग्न व्हावयािें आहे .

हवद्याधर : झहिु पद्धतीनेंि म्हणजे? नाहीं तर िु सरी कोणती पद्धद्वत?
जयंत : इंग्रजी! वसंतराव आद्वण वीणाताई यांना जें जें इंग्रजी तें तें मनापासून आवितं! झहिु जीद्ववताला तीं
िोर्ेंही अगिी कंटाळलीं आहे त. आमच्या शहरांतल्या सुधारणेिी सारी द्वभस्त या वसंतरावांवरि आहे . हे
नु कतेंि द्ववलायतेहून कायद्यािी परीक्षा िे ऊन आले आहे त.
हवद्याधर : द्ववलायतेहून कायद्यािी परीक्षा म्हणजे—
जयंत : समजलों; तुमिा तकु बरोबर आहे . बरा आयताि द्ववषय द्वनर्ाला. द्ववद्याधर, या आमच्या द्विमुकल्या
द्वमत्रमंिळानें फार द्विवसांपासून असा एक द्वनयमि ठरवून टाकला आहे कीं, होतां होईतों एक भाषा
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बोलतांना तींत िु स्या भाषेिे शबिि आणावयािे नाहींत. त्यांतल्या त्यांत आमच्या वसंतरावांनीं सुद्धां अजून
या द्वनयमाला मान द्विला आहे हें द्ववशेष!

हवद्याधर : वाः! मी तर असा द्वनयम मोठ्या आनंिानें पाळीन! (द्रुमनकिे पाहू न) बरें , या कोण?
वसंत : पाद्वहलें स जयंत, पुन्हां िुकलास! द्वकती झहिु आहे स रे ! माझ्या आधीं द्रुमनताईिीि ओळख करून
द्यायला पाद्वहजे होती! द्ववलायतेंत अग्रपूजेिा मान नेहमीं द्वस्त्रयांनाि द्यावा लागतो! या द्वनयमाच्या उिंर्नानें
द्वशष्टािाराच्या राज्यांत द्वतकिे मोठा गुन्हा केल्यासारखा होतो!

जयंत : याबद्दल मी तुिंी पुन्हां क्षमा मागतों. द्ववद्याधर, वसंतरावांच्या भद्वगनी या द्रुमन्. िु िैवानें यांच्यावरही
वैधव्यािा प्रसंग आले ला आहे . आद्वण हे आमिे कमलाकर, तात्यासाहे बांच्या शालकांिे द्विरंजीव. हे ही
लहानपणापासून इथेंि असतात. असें हें आमिें लहानसें द्वमत्रमंिळ आहे .

गोकुळ : (स्वगत) म्हणजे? या सुधारकांिें हें द्वमत्रमंिळ आद्वण मी जुन्या मतािा म्हणून शत्रुमंिळ वाटतें ?
मला वाटत होते कीं, मी एकटाि द्ववसराळू आहें . पण आज जयंत सुद्धां मािंी ओळख करून द्यायिी

द्ववसरले ि कीं! कांहीं हरकत नाहीं; आपल्याला हे सुधारकी िोिले कशाला हवे? आपणि आपली ओळख
करून घ्यावी. पण काय नांव या पाहु ण्यांिें? जयंतांनीं आतांि र्ेतलें कीं! काय बरें ? (आठवतो.)
जयंत : द्ववद्याधर—
गोकुळ : (एकिम) हो खरें ि, द्ववद्याधर. अहो द्ववद्याधरसाहे ब, ओळख व्हायिा मीि िुकून राद्वहलो आहें

तेवढा! मािंें नांव गोकुळ. कृष्ट्णावतारािी खूणगांठ बांधून ठे वा म्हणजे नांव लक्षांत राहील. लहानपणापासून
तात्यासाहे बांनींि मािंें पालनपोषण केलें , पुढें लग्न करून द्विलें —

जयंत : गोकुळ, तुला िुकून द्ववसरलों त्यािी क्षमा कर. बाकी द्ववसराळू पणाशीं तुिंा तसा द्वनकट संबंध आहे

यांत शंका नाहीं. द्ववद्याधर, हा आमिा गोकुळ;अगिीं लहानपणापासूनि आमच्या इथें असतो; मनु ष्ट्य मोठा
प्रामाद्वणक, ममताळू आद्वण गरीब आहे .

गोकुळ : मी उद्धारक मतािा आहे हें सांगावयाला द्ववसरूं नका. नाहीं तर सवांबरोबर पाहु णे मलाही

सुधारकि समजावयािे! हो, मी आहें जरा फटकळ आपल्याला कोणी महार म्हटलें तर िाले ल, पण
सुधारक म्हटले लें नाहीं खपायिें!

सुशीला : खरें ि; द्ववद्याधर, आमिा गोकुळ इतका धमाद्वभमानी आहे कीं झसहस्थांत पत्त्यांतल्या राजाराण्यांिीं
सुद्धां लग्नें लावीत नाहीं.

वीर्ा : आद्वण इकिे पुनर्मववाहािी िाल पािण्यासाठीं वसंतराव पत्त्यांतल्या राण्यांिी मुद्दाम िोन िोनिां
लग्नें लाद्ववतात.

गोकुळ : द्ववद्याधरसाहे ब, हा सारा फाजील द्वशक्षणािा पद्वरणाम!
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वसंत : यांत मात्र शंका नाहीं. या बाबतींत मात्र गोकुळ अक्षरशः बाळबोध वळणािा आहे .
गोकुळ : असे कुस्त्सत नजरे नें पाहू ं नका, वसंतराव; यांत मला नाहीं काहीं कमीपणा वाटत! द्ववद्याधरसाहे ब,
आमिें र्राणें खरोखरीि इतकें बाळबोध वळणािें कीं, स्त्रीद्वशक्षण तर आमच्या र्रांत नव्हतेंि पण
पुरुषांपैकींसुद्धां द्वकत्येकांना तरी द्वलद्वहतांवाितां येत नव्हतें.

कमलाकर : पण द्ववद्याधऱ, गोकुळिा अजून मुख्य गुण राद्वहलाि आहे . द्ववसरभोळे पणांत गोकुळ केवळ
अद्वितीय आहे . पावसांत द्वभजतांना कधीं कधी त्याला ्त्री उर्िण्याच्या सुद्धां द्ववसर पितो.
गोकुळ : आणखी अहो-काय आपलें नांव? पुन्हां द्ववसरलों!
हवद्याधर : द्ववद्याधर मािंें नांव.
गोकुळ : हो, खरें ि द्ववद्याधर! द्ववद्याधरसाहे ब, इतका कांहीं मी द्ववसराळू नाहीं. पण या कमलाकरांिा मुख्य
गुण म्हणजे परझनिा! आजपयंत सवांिी झनिा करण्यांति यांिा सारा वेळ गेल्यामुळें द्वनरुद्योगीपणामुळें हिीं
हे ि सवांच्या झनिे ला पात्र होऊन बसले आहे त.

सुशीला : गोकुळ, अशा वेळीं आपण जर एकमे कांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढू ं लागलों तर हे पाहु णे काय
बरें म्हणतील? द्ववद्याधर, तुम्ही आमच्या गोकुळिा आद्वण वसंतरावांिा वािद्वववाि ऐकला नाहीं अजून!
वीर्ा : शास्त्रद्ववद्वहत आिारांिा त्याच्यासारखा पुरस्कता सांपिावयािा नाहीं!
वसंत : हो, बाप द्वजवंत असल्यामुळें श्राद्धािें पुण्यकमु िविण्यापेक्षां श्राद्धािा हक्क द्वमळद्ववण्यासाठीं बापािा
र्ात करावा असें हे म्हणतात!

हवद्याधर : वाहवा! अशी प्रखर धमुजागृद्वत असल्यावर सुधारकांिा बींमोि व्हावयाला द्वकतीसा उशीर
लागणार?

जयंत : पण एक िोन बाबतींत मात्र गोकुळ स्वतःि सुधारक मतािा आहे !
लीला : हो, खरें ि, बायकोच्या जािानें असा द्ववपरीत प्रकार िंाला आहे खरा गोकुळिा!
द्रु मन् : र्रांत स्त्री–पुरुषांना सारखे हक्क असावेत हें सुधारकांिें म्हणणें गोकुळला सवुस्वीं मान्य आहे ; कारण
त्याच्या र्रांत त्यािा कशावरही हक्क िालत नाहीं!

लीला : आणखी सुधारक आपल्या बायकांना नांवानेंि हांक मारतात तसा गोकुळही नेहमीं बायकोच्या
नांवानें हांक मारीत असतो!

हवद्याधर : म्हणजे, कजाग आहे वाटतें यांिें कुटु ं ब?
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कमलाकर : ती कजाग कशािी! हाि अजागळ आहे िंालें ! नव्याला िोकें नसलें म्हणजेि बायका
िोक्यावर बसतात!

गोकुळ : या म्हणण्यांत काय अथु आहे ? भगवान् शंकराला एक सोिू न पांि िोकीं होतीं तरी गंगामाई

िोक्यावर बसल्याि कीं नाहीं अखेर! आधींि बायका तोंिाळ; त्यांतून ही तर इतकी बोलभांि आहे म्हणतां,
कीं द्विवसभर तर बोलतेि बोलते पण रात्रीं िंोंपेंत सुद्धां सारखी बोलत असते आद्वण ती सुद्धां अगिीं खड्या
सुरांत! आवाज असा खणखणीत आहे कीं, लग्नांत द्ववद्वहणींि कलकलाट िालला तरी द्वहिें बोलणें
शेजारणीला साफ ऐकंू जातें! बोला आतां.

सुशीला : गोकुळला अव्वाच्या सव्वा गोष्टी सांगण्यािें भारी वेंि आहे . अशी कांहीं त्यािी बायको मुलुखमैिान
नाहीं अगिीं!

गोकुळ : खरें ि नाहीं! सुशीलाताई, आमच्या द्वहला मुलुखमैिान म्हणून द्वतिी झकमत कोण कमी करील?
द्ववजापूरच्या मुलुखमैिान तोफेच्या आवाजानें नु सत्या गर्मभणींिेि गभुपात िंाले म्हणातात! पण द्वहच्या
तोंिािी तोफ सुरू िंाली म्हणजे माझ्यासारखा पुरुष सुद्धां गभुगद्वळत होतो!

वसंत : अरे , अरे ! द्वस्त्रया म्हणजे गृहिे वता, पण आमच्या समाजांत त्यांिी कोण हे टाळणी िालते ही!
द्ववलायतेस आपल्या बायकोबद्दल असे बोलणाराला खरोखर तोफेच्याि तोंिीं द्विलं असतं!
गोकुळ : मग मलाही द्वतच्या तोंिाच्या तोफेला बळी द्विले लाि नाहीं कां?
कमलाकर : कसलें आलें आहे तोंि? याच्यांति पाणी नाहीं म्हणून! जरा तोंि करूं लागली कीं, एक
श्रीमुखांत िे ऊन एका तोंिािीं िोन तोंिें करावींत िंालें !

गोकुळ : िांगला उपाय आहे हा! एका तोंिानेंि सध्यां मीं बेजार िंालों आहे ; मग िोन तोंिें िंाल्यावर काय
करावें लागणार न कळे !

वसंत : या गोकुळला असें बोलतांना ऐकला म्हणजे तळपायािी आग मस्तकाला जाते. पण एकट्या

गोकुळलाि कां िोष लावावा? सारा समाजि जेथें द्वस्त्रयांच्या हक्कांिी पायमिी करीत आहे ते थें
एकट्यालाि जबाबिार कोणी धरावा?

गोकुळ : अशी काय पायमिी िालली आहे ती कळूं तरी द्या! येऊन जाऊन पुनर्मववाह म्हणजे पाट
लावावयािी मोकळीक नाहीं हें ि ना?

द्रु मन : अमुक एकि गोष्ट कशाला हवी? पायांपासून िोक्यापयंत सारखा अन्याय िालला आहे .
वीर्ा : एखाद्या बेइमान नव्याच्यासाठीं सुद्धां त्याच्या द्वनिोषी स्त्रीला आपल्या सुंिर केशकलापाला मुकावें
लागतें, हा केवढा अद्वविार!
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गोकुळ : वीणाताई, वपन केल्यावर सुद्धां जर या बायका मृतपतीिा केसांनीं गळा कापावयाला िुकत

नाहींत, तर मग वपन न केलें तर काय होईल? प्रौढ द्ववधवांना किाद्वित् हा केशवपनािा आळा नसला तर
एक वेळ िाले ल, पण अिि वयाच्या बालद्ववधवांना तर—
सुशीला : हें जु लमािें नैद्वतक बंधन पाद्वहजेि म्हणतोस?
हवद्याधर : अशा गोष्टींिा आमच्या समाजाकिू न 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 द्ववधवांिा द्वजवंतपणींि जीव र्ेऊन
पुरुषांना वाटे ल द्वततकीं लग्नें करण्यािी मोकळीक िे तो–

वसंत : वेश्यागमनाच्या झनद्य अन्यायाकिे कानािोळा करतो यापेक्षां िु िैवािी सीमा कोणती?
हवद्याधर : खरोखरी, आमच्या पुरुषवगािी द्वशद्वथल नीद्वतमत्ता वेश्येच्या रूपानें , समाजांत उजळ मार्थयानें
वावरतांना पाद्वहली म्हणजे उद्विग्न मनाला द्वस्त्रयांना द्वमळणारे अन्याय द्विगुद्वणत द्विसतात आद्वण अशा क्रूर
समाजाबद्दलच्या आपले पणािा सुद्धां क्षणभर द्ववसर पितो!

वीर्ा : तें कांही नाहीं; सुशीलाताई, तुला मी बजावून ठे द्ववतें, आतां पद्माकराकिू न तात्यासाहे बांकिे

तुझ्याबद्दलिी पुनर्मववाहािी मागणी आली म्हणजे तूं द्वबनद्विक्कत त्याच्या मागणीला रुकार िे ; तसेंि द्रुमन,
तूं सुद्धां!

वसंत : द्रुमनताईच्या बाबतींत मािंा नाइलाज िंाला आहे .
हवद्याधर : कां बरें ?
वसंत : आमिे द्वनस्सीम झहिु हािािे विील द्रुमनताईंच्या पुनर्मववाहािी गोष्ट काढतांि, जानव्यािा गळफांस
र्ेण्यािी 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! यांच्या र्रांत हे ि काय ते कुलिीपक द्वनपजले आहे त, बाकी िहू ं किे अंधार
आहे सारा! गरीब द्वबिारे यांिे विील, द्रुमनताईच्या द्वशक्षणािें नांव काढल्याबरोबर मार्थयांत राख र्ालू न
बसतात! एकिां तर–कधीं बरें वीणाताई, काय िंालें तें—(आठवता.)
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वीर्ा : बरें , आठवण िंाली म्हणजे सांग एखािे वेळीं! द्ववद्याधर, एवढें मात्र खरें कीं, द्रुमनताईंना मराठी
द्वलद्वहणें सुद्धां वसंतरावांनीं अगिीं िोरून मारून द्वशकद्ववलें आहे . द्रुमनताईंना आमच्या इथें यावयािी
परवानगी द्वमळते ती सुद्धां फार द्विवसांच्या र्रोबयामुळें! त्यांच्या पुनर्मववाहाबद्दल तूतु शबिि काढावयाला

नको! पण सुशीलाताई, तूं मात्र मागें र्ेऊं नकोस. पुनर्मववाहािी मुहूतुमेढ र्रांत उभारावयाला तुझ्यासारखी
िे वताि पुढें व्हावयाला पाद्वहजे!

हवद्याधर : काय, सुशीलाबाईंच्या पुनर्मववाहािें र्ाटत आहे ?
कमलाकर : (स्वगत) हा एक र्टकेिा पाहु णा हें ऐकून इतका कां बरें गांगरून गेला? र्टकेच्या स्नेहाच्या
मानानें ही िलद्वबिल अंमळ फाजीलि म्हणावयािी!

वसंत : अहो, मी तुम्हांला सवु वृत्तांत सांगतों! द्ववद्याधर, या गांवांत पद्माकर म्हणून एक सधन द्ववधुर
आहे त; द्वशक्षणही श्रीमंतीच्या मानानें बरें ि िंालें आहे म्हणायिें! त्यांिा आमच्या सुशीलाताईशीं पुनर्मववाह
लावण्यािा जु ना मानस—

हवद्याधर : मग तो अजून द्वसद्धीस कां जात नाहीं?
गोकुळ : तसें व्हायला सुशीलाताईंिीि आिकाठी आहे .
कमलाकर : (स्वगत) सुशीलाताईंिी आिकाठी आहे हें ऐकून हा साद्वत्त्वक महात्मा जरासा प्रसन्न
िंाल्यासारखा द्विसला! एकूण शु द्ध द्वमत्रत्वापेक्षां जास्त सलगीिी महत्त्वाकांक्षा द्विसते स्वारीिी!

वीर्ा : आजपयंत िालत आले ली रूढी कशी मोिावी यािा सुशीलाताईला मोठा प्रश्न पिले ला आहे .
हवद्याधर : कां बरें ? सुशीलाबाईंसारख्या सुद्वशद्वक्षत माणसाला रूढीिें इतकें भय नको आहे . इतर कांहीं
कारणें असल्यास गोष्ट द्वनराळी!

सुशीला : इतर कारणांसाठींि पुनर्मववाह मला नको आहे . परोपकाराच्या मागानं सुखािी हाद्वन सवापरी
भरून येते.

वसंत : सुशीलाताई, काय हें बोलणें! कसिा कमािा परोपकार करीत बसतां आहां? द्ववलायतेंत कोणतीद्वह
बाई असें बोलायिी नाहीं! परोपकारािें वेि द्वनव्वळ झहिू पणािें आहे ! तुमच्या द्वशक्षणािा तुमच्यावर मग काय
पद्वरणाम िंाला?

सुशीला : वसंतराव, या गोष्टीिी सांगून समज पिावयािी नाहीं! मला पाद्वहजे तर वेिी 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 सवांहू न द्ववशेष आग्रह कराल; पण मी मर्ांपासून पाहतों आहें , तुम्हीं अगिीं मौन धरून
बसलां आहां! जरासें िमत्काद्वरकि आहे हें !

जयंत : माझ्या मौनािें कारण हें ि कीं, मलाद्वह हा पुनर्मववाह इष्ट वाटत नाहीं.
हवद्याधर : मग पुनर्मववाहाला तुमिी संमद्वत—
जयंत : पूणु आहे . पण हा पुनर्मववाह मात्र नको! पद्माकराच्या िु ष्टपणािी ज्याला ज्याला िांगली माद्वहती
आहे तो तो असेंि म्हणेल.

गोकुळ : हें कारण नसतें तरी सुद्धां आपण पुनर्मववाहाच्या आिि आलें पाद्वहजे! श्रुद्वतस्मृतींिा पुनर्मववाहाला
मुळीि पाझठबा नाहीं!

हवद्याधर : वाः! जसें कांहीं बाकीिे सारे प्रकार श्रुद्वतस्मृतींच्या आधारानेंि िालले आहे त! ज्या धमुग्रंथांना

आम्ही यच्चयावत् बाबतींत द्वबनद्विक्कत धाबयावर बसद्ववतों त्यांच्याकिे या एकाि बाबतीसाठीं धाव र्े णें

म्हणजे द्वनवळ पोरखेळि आहे . अगिीं अनािार कद्वरतांना सुद्धां श्रुतीिें ऐकावयािें नाहीं आद्वण स्मृतीिी

स्मृद्वत होऊं द्यावयािी नाहीं; त्यांच्या न्याय्य आज्ञांना फांटा द्यावयािा; आद्वण एका अर्ोर अन्यायाच्या
समथुनासाठीं मात्र त्यांिी कास धरावयािी, हा कोठला न्याय?

गोकुळ : असें का बरें म्हणतां? सनातन धमाच्या पक्क्या पायािी उभारणी श्रुद्वतस्मृतींच्या जोरावरि िंाले ली

आहे . ज्या ईश्वरित्त संपत्तीच्या जोरावर आमच्या पूवुजांनीं अनायांि नायनाट केला, ज्या जगमान्य
महावाक्यांवरून आम्हीं आजपयंत सा्या जगाला तुच्् मानीत आलों, ज्यांच्या हृियांत आम्हां आयांिें
आयुत्व आज हजारों वषे आम्ही ििवून ठे द्ववलें आहे —

वसंत : आयुत्व ििवून ठे द्ववलें आहे हें मात्र अगिीं खरें .
गोकुळ : थांबा, वसंतराव, मला पुरतेपणीं बोलूं द्या! आयुत्व ििवून ठे द्ववले आहे , ज्या ग्रंथांत द्ववमानें आहे त,
आगगाड्या आहे त, तारायंत्रें आहे त, पाद्विमात्य सा्या सुधारणा आहे त, ज्यांत ईश्वरािें अंतःकरण आहे ,
ज्यांत आयु ऋषींिी वाणी आहे , ज्यांत रूढीिा आत्मा आहे , ज्यांत पापपुण्यािी शहाद्वनशा केले ली आहे , ते
आमिे वेि, 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 तूं सुधारकांना अगिीं िीत केलें स नाहीं? पापपुण्याच्या मोठ्या बहारीच्या कल्पना आहे त या. पण

हे द्वविारांिे नवकोटनारायण आिाराच्या बाबतींत मात्र सुिाम्यापेक्षां िद्वरद्री असतात ए कंगाल, या
मोठमोठ्या ग्रंथांच्या नु सत्या जोरिार उच्चारानें आजच्या आिरट आिारांिें 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 तोिू न शेंिी
काढू न मोकळा िंालों आहें ? मी जर िे शी पोपट असेन तर आपण द्ववलायती पोपट आहां इतकंि! पण हें

पहा–अहो द्ववद्याधर, मी अजून मुद्दाम बोललो नाहीं! अहो, पुनर्मववाहािा प्रसार सुरू िंाला तर कंटाळले ल्या

बायका नावित्या नव्याला द्ववष िे ऊन पुनर्मववाहािा रस्ता मोकळा करतील, समजलां? धिाधि हत्या
होतील हत्या!!

वसंत : वाः! काय पण कल्पनेिी कसरत ही! झहिू खेरीज असली कल्पना िु स्याला सुिायिीि नाहीं!
द्ववलायतेंत कोणाला असें बोलतांना मी कधींि एकलें नाहीं! हा गोकुळ तर झहिूं तला झहिु आहे अगिीं! हें

पहा, ए झहिू , असें होऊं लागलें तर कांहीं वाईट नाहीं! आज बालहत्या होत आहे त त्या बंि होऊन उद्यां

पद्वतहत्या होतील एवढें ि. एक स्त्री फार िंालें तर एकिोन पतींिा नाश करील; पण आज एका द्ववधवेला
द्वकतीतरी बालहत्या कद्वरतां येतात! तेव्हां लोकसंख्येच्या दृष्टीनें सुद्धां एकंिरीनें फायिाि होणार!
समजलां? यापेक्षां या आिरट शंकेिें सरळ समाधान करीत बसण्यािें कारणि नाहीं.

हवद्याधर : गोकुळ, तुमिी ती भीद्वत द्वनराधार आहे . आज ज्या जातींत पुनर्मववाह प्रिद्वलत आहे त त्यांच्यांत
असे अनथु द्वकतीसे होत आहे त? त्यांिीि साक्ष घ्या म्हणजें िंालें !

सुशीला : मला या वािद्वववािािा आतां इतका कंटाळा आला आहे म्हणतां, कीं काकांना या बाबतींत एकिां
कायमिें उत्तर िे ऊन मी केव्हां मोकळी होईन असें िंालें आहे मला!

गोकुळ! अरे , अरे , अरे ! सुशीलाताई, तात्यासाहे बांनी सांद्वगतले लें काम द्ववसरलों म्हणून म्हणत होतों तें
हें ि! हें पहा पद्माकरकिू न आले लें पुनर्मववाहाच्या मागणीिें पत्र! हें तुमच्याजवळ द्यावयाला
तात्यासाहे बांनीं मला सांद्वगतलें होतें. यािें उत्तर आजि द्यावयाला पाद्वहजे.

सुशीला : त्यांत काय उत्तर द्यावयािें आहे ? मीि तात्यासाहे बांना जाऊन सांगतें कीं, साफ नकारािें उत्तर
द्वलहा म्हणून! िला, सारीं काकांच्या द्विवाणखान्यांत जाऊं!

[सवु जातात.—जयंत जाऊं लागतो तोंि मनोरमा येते.]
मनोरमा : अहो, जरा थांबा पाहू ं ! आतां तुम्ही िांगले आलां, पण मला भेटायिी आठवण होते का तुम्हांला?
मी मर्ांपासून आपली पाहतें आहें ; इतका वेळ िंाला तरी तुमिा आपला नेहमींिा बाजार िाललाि आहे !
म्हटलें , आतां िांगले िारसहा मद्वहने मुंबईस होतां; द्वततक्या वेळांत कांही तरी अक्कल आली असेल!

जयंत : (स्वगत) अरे रे, आनंिाच्या भरांत इतका वेळ माझ्या िु िैवािी मला आठवणि िंाली नव्हती!
क्षणभरि कां होईना, मी स्वतःला द्ववसरलों होतों; पण िै वाला तें कोठू न रुिणार!

मनोरमा : कांहो, िंालां कां गप्प? मी आल्याबरोबर तुमच्या तोंिाला असें कुलू प बसतें आद्वण एरवी मोठ्या
पंद्वितासारखे बोलत असतां, असें मीं तुमिें काय र्ोिें मारलें आहे ?
जयंत : मनोरमे , तूं मािंी पत्नी ना?
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मनोरमा : होय बरें ! मला िांगली आठवण आहे हो! पण आपण असे नेहमीं द्ववसरतां, आद्वण म्हणूनि मला
अशी आठवण करून द्यावी लागते!

जयंत : मनोरमे , मला िु ःख द्यावयाला का तूं जन्मली आहे स?
मनोरमा : काय बाई बोलणें तरी! माझ्या बोलण्यापासून तुम्हांला त्रास होतो नाहीं? असे मािंें बोलणे असतें
तरी काय? तुम्हांला गोकुळकाल्यांत या र्ोड्याएवढ्याल्या पोरींबरोबर उधळूं िे त नाहीं हें ि ना?

जयंत : अरे रे, मनोरमे , काय हे नसते कुतकु! एवढ्यासाठीं का मी सुशीलाताईशीं आद्वण लीलाताईशीं बोलत
असतों?

मनोरमा : नाहीं तर कशासाठीं? नेहमीं पाहावें तों तुमिीं संभाषणें िालले लीं! िु सरें काय बोलावयािें असतें
हो एवढें ?

जयंत : मनोरमे , शु द्ध प्रेमानें एका मनु ष्ट्याला िु स्या मनु ष्ट्याशीं, त्यांतून स्त्री - पुरुषांना एकमे कांशीं द्वनष्ट्काम
बुद्धीने बोलतां यावयािेंि नाहीं, हीि द्वजथें सा्या समाजािी अनु िार दृद्वष्ट, तेथें तुलाि िोष कोणी द्यावा?

मनोरमा : अहाहा! मी कांही अगिीं बोंिल्यानें िू ध पीत नाहीं! या साळकायांशीं तुम्ही हं सतां द्वखिळतां आद्वण
माझ्याशींि बोलतांना कां बरें तोंि किू होतें? बोला आतां काय तें!

जयंत : काय बोलूं हें ि मला कळत नाहीं! मनोरमे , तूं मािंी पत्नी खरी, पण तुझ्या मनोवृत्तींत हा जो एवढा
फरक आहे त्यामुळें काय बोलावयािें यािाि द्वनणुय होत नाहीं! लहानपणापासून कल्पनेच्या काव्यानंिावर
तरंगणारा मािंा प्रेमात्मा वस्तुस्स्थतीच्या वणव्यांत पार होरपळू न गेला आहे ! भावी आयुष्ट्याच्या
कल्पनाकाव्यांत आपल्या लग्नाच्या—

मनोरमा : कद्ववतेिा आद्वण लग्नािा काय संबध
ं ? आमच्या आईला माझ्यासारखेंि कद्ववतेंिे नांवही माहीत
नव्हतें; पण बाबांनीं असा त्रागा केला नव्हता! त्या िोर्ांनीं िांगला संसार थाटला. आठ मुलगे आद्वण आम्ही
पांि मुली त्यांना िंालों; आद्वण हें सारें कद्ववतेिी एक ओळ सुद्धां म्हटल्यावांिून!

जयंत : तुिंा बाप मोठा खंबीर मनािा! पण मी तसा नाहीं! जेथें द्वजवािें प्रेम नाहीं, आयुष्ट्यािें एकजीव काव्य
नाहीं—

मनोरमा : पुन्हा आपलें तेंि! अहो, कद्ववतेला काय िुलींत जाळावयािी आहे ! आमटी आळणी िंाली तर

तेथें कद्ववतेंिे आधण ओतून कांही होईल का? द्वनगोि िहांत कद्ववते िीं िोन पानें बुिकळू न गोिी आणतां
येईल का? म्हणे तुला कद्ववता कळत नाहीं! मग कद्ववतेच्या िोपड्यांिी एक रास करून द्वतच्याशीं कां नाहीं
लग्न केलें ? सारीं सोंगें! म्हणे तुिंें मािंें हृिय जमत नाहीं! आद्वण या बायकांच्या बाजारांत मन रमतें वाटतें ?

जयंत : राक्षद्वसणी, कां उगीि वाग्बाण सोितेस? िु ःद्वखत जीवाला िु स्या तशाि िु ःखी जीवांना धीर
िे ण्यांत थोिें सें समाधान वाटतें, आद्वण एवढ्यासाठींि या अनाथ बालद्ववधवांकिे लक्ष वेधतें!
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मनोरमा : हो, हो, लक्ष पुष्ट्कळ वेधेल; पण मी वेधूं िे ईन तेव्हां ना! हजार रुपये हु ं िा आद्वण द्वशवाय करणी,
मानपान सारें करून बाबांनीं मला येथें ढकलली, ती कांहीं तुमिा हा तमाशा पहावयाला नाहीं!

जयंत : िल जा, काय बोलावयािें असेल तें एकीकिे जाऊन बोल. माझ्या मनाला उगीि संतापवूं नकोस!
जा येथून!

मनोरमा : जातें बरें ! काय न्याय आहे बर्ा! (स्वगत) माझ्या आतां िांगलें ध्यानांत येत िाललें आहे सारें !
एकिां स्वारीला िांगलें राजरोस पकितें आद्वण मग िाखवतें कसें काय सुख आहे तें!

[जाते.]
जयंत : (स्वगत) हरहर, हें ि का मािंें संसारसुख! जमीन-अस्मानाप्रमाणें एकमे कांपासून िू र राहणा्या

िोन द्वभन्नवृद्वत्त जीवांना कृद्वत्रम उपयांनीं एकत्र बांधावयािें आद्वण एकजीव िंाले ल्या, िे हमात्र द्वभन्न, पण

एकवृद्वत्त हृियांना एकमे कांपासून िू र ठे वावयािें! परमे श्वरा, मी बालपणींि काढले ल्या आशेच्या द्वित्रावर–
काव्याच्या आत्म्यानें कल्पनासुष्टींत जवळ जवळ सजीव खेळणा्या भावी द्वित्रावर–असे द्वनराशेिे काळे िाग

टाकून मूळच्या मनोहर स्मृतीमुळें ते अद्वधक भयंकर केलें स, त्यापेक्षां बाळपणींि तो द्वित्रपट फािू न कां
टाकला नाहींस? प्रेमरंगानें भरले ला हृियािा पेला तेव्हांि फोिू न टाकावयािा होतास; वतुमानािें
वातावरण भेिून भद्ववष्ट्याच्या पटावर लीले नें कल्पनाद्वित्र काढण्यापूवीि आशादृष्टीिें कलम मोिू न

टाकावयािें होतेंस. अरे रे! नीरस, हृियशून्य, जिवृद्वत्त मनोरमे िी प्रास्प्त आद्वण तीद्वह काव्यमय, हृियसवुस्व
लीले िी आशा भग्न िंाल्यावर! पण नको—आतां लीले िा द्वविार बंधुप्रेमाच्या दृष्टीनेंि केला पाद्वहजे. प्रेम
आद्वण लीला यांिी कल्पनेंतली जोिीसुद्धां जगाच्या दृष्टीनें पापमय ठरे ल! क्रूर कृद्वत्रम जगता! अशीं द्वकती

हृियें तुझ्या बोजि द्वनयमाखालीं पार िुरिू न गेलीं असतील! पण जगािा यांत काय िोष? लोकदृद्वष्ट
कल्पनेच्या द्वक्षद्वतजानें िू रस्थ आकाशाला जद्वमनीशीं जोिू ं पाहते आद्वण भूलोकीं प्रत्यक्ष पसरले ल्या

स्वगुसुखाला काल्पद्वनक स्वगाच्या बेसुमार वणुनानें नरकयातनेिें स्वरूप िे ते! िे वा! अदभुतरम्य काव्यसृद्वष्ट
जर व्यवहाराच्या वस्तुस्स्थतींत कधींि उतरण्यासारखी नसेल तर प्रद्वतभाशाली कद्वव द्वनमाण करून त्यांच्या

आशापूणु भद्ववष्ट्यद्वित्रांनीं तरुणांना नसता मोह कां पाद्वितोस? अहाहा! ही पहा लीला आली! आहे ,

काव्यसृद्वष्ट खरी आहे ! पण हृिया, आतां बंधुप्रेमाला जागृत कर! परमे श्वरा, प्रेममय कल्पनांिे माझ्या
मनांतून आतां द्वनबीज करून टाक.

[लीला येते.]
लीला : सारी मंिळी वर गेली आद्वण तुम्ही मागें राद्वहलां तेव्हांि मला वाटलें कीं, तुमिें मन स्वस्थ नाहीं
आद्वण म्हणून मी मुद्दाम धांवत इकिे आलें .

जयंत : लीलाताई, मी िु ःखांत असतों तर खरोखरीि तुझ्या या मायाळू साह्ानें मािंे समाधान िंालें असतें.
(हं सून) पण जेथें िु ःखि नाहीं, तेथें या तुझ्या ममतेनें तुझ्या हृियािी थोरवी मात्र द्विसून येते!

लीला : नका, असें हं सून आपलें िु ःख लपवूं नका! भयाण द्वखन्नते ला िंांकावयाला या कृद्वत्रम हास्यािें
द्ववरल आच््ािन कसें पुरणार? त्यानें उलट द्वखन्नता जास्त भयाण द्विसते.
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जयंत : लीले , तूं म्हणतेस तेंि खरें आहे ! काळवंिले लें प्रेत द्विंरद्विंरीत मलमलीखालीं िंांकलें तर द्ववशेषि

भयंकर द्विसतें. पण लीले , िु ःख िु स्याला, त्यांतून स्वतःच्या िु ःखानें िूर िंाले ल्या तुझ्यासारख्या जीवाला
सांगून काय उपयोग?

लीला : कां बरें ? तुम्हीं नेहमीं मािंें सांत्वन कद्वरतां तसें मीद्वह तुमिें िु ःख हलकें करण्यािा यत्न करीन!
जयंत : वेिी नाहीं तर! िल, मंिळी वर वाट पाहात असेल.
लीला : नका सांगूं वाटे ल तर मला आपलें िु ःख! पण मला अगिीं स्पष्ट द्विसतें आहे . (त्याच्याकिे पाहते.)
जयंत : (स्वगत) अहाहा! ही दृद्वष्ट काय बोलत नाहीं? बोलले लें फक्त कळतें पण न बोलले लें अगिीं

हृियांत द्वभनतें! पण या दृष्टीला दृद्वष्ट िे ऊन उपयोगी नाहीं! (तोंि द्वफरद्ववतो.) अरे , ही पहा िु सरी नजर!
मनोरमा संशयाच्या दृष्टीनें आमच्याकिे पाहात आहे . आतां येथें उभें राहू न मुळींि उपयोगी नाहीं. (प्रगट)
लीले , िल लौकर, तात्यासाहे ब वाट पहात असतील.

[जातात.]

प्रवेश चवथा
[कमलाकर प्रवेश करतो.]
कमलाकर : (स्वतांशीं) िु द्वनया एक द्विवानोंका बिंार है! परिे शच्या पेढीवर िशुनी हु ं ड्या पटतात आद्वण

शेजारच्या िु कानिाराला रोख रुपयािी मोि द्वमळत नाहीं! इकिे पाठीवर पाय िे ऊन आले ला भाऊ

पोटावर पाय द्यावयाला सोिीत नाहीं, तर द्वतकिे शबिाच्या शपथे खातर ज्यांिी पुरतीशी तोंिओळख सुद्धां

नाहीं अशीं वधूवरें तोंिाशीं तोंि द्वभिवायला तयार होतात! स्वगुसुखाच्या मुितीच्या हु ं िीसाठीं आज
हातच्या सुखाच्या रोख रकमे िी मनोती कापून द्यावयािी! आंतबट्याच्या या अजागळ सट्टट्याला आंधळ्या

श्रद्धे िी साक्ष आद्वण अनोळखी ईश्वरािी जामीनकी! आद्वण हा जामीन जगाच्या आरं भापासून सिै व संशयाच्या

धुक्याआि ििू न बसले ला! द्वजकिे पहावें द्वतकिे द्ववसंगतपणा! गळ्यांत पिले ल्या मनोरमे ला, ती अद्वशद्वक्षत
आद्वण कजाग आहे म्हणून टाकून िे ऊन लहानपणच्या थट्टें तल्या लग्नाच्या लोभानें जयंत लीले च्या द्वनराश

आशेवर जीव काढतो! अपार सुखभोगासह शरण आले ल्या आद्वण आजन्म सहवासािें विन िे णा्या
पद्माकरािा सुशीला द्वतरस्कार कद्वरते आद्वण लग्नांतल्या क्षणमात्र पद्वरियाच्या मे लेल्या नव्यासाठीं रित
बसते! लग्न लावणा्या भटासाठीं सुशीले नें कां रिू ं नये यािेंि नवल वाटतें! त्याच्याशीं ती िोन शबि तरी

बोलली होती! द्वतकिे लीला हक्कािी हु कमत हरपली तरी जयंताच्या प्रेमाच्या भािोत्री भांिवलािा भरंवसा

धरून बसली आहे ! िोर्ी सख्ख्या बद्वहणी, पण सुशीला जळक्या द्वजनगीच्या आठवणीिी राख जपत
बसण्याइतकी कंजूष, तर लीला मनोरमे िी मालमत्ता आपली समजण्याइतकी उिार! तशीि मनोरमा!
बाह्ांगाकिे िोळे िंांक करणा्या जयंतासाठीं अंतरंगािा होम मांिून बसली आहे ! आद्वण माझ्या
प्रेमयािनेकिे ढु ं कूनही पाहात नाहीं! पाठीस लागले ल्या अरबी समुद्राकिे पाठ द्वफरवून गोिावरीनें हजारो
कोसांवरच्या पूवुसमुद्राकिे धांव र्ेतली त्यांतलाि प्रकार हा! तशीि वीणा! द्वतच्या मूळच्या मूखुपणाला

द्वशक्षणानें द्वनवळ िु जोरा द्वमळाला आहे ! वसंत द्ववलायते हून जाऊन आला आहे एवढ्यावरूनि त्याच्यावर ती
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पोरगी द्वफिा िंाली आहे . आणखी द्रुमन — द्वतच्या मूखुपणाला तर पारि नाहीं! ती कायमिी कबज्यांत

आल्यावर सुद्धां मी द्वतच्याशीं पुनर्मववाह करीन असें द्वतला वाटत आहे ! वेिे , मकरंि िाखल्यावर भ्रमर
कमळाभोंवतीं गुणगुणत रहात नाहीं! पण पांिव्या वषींि गोपींशीं बागिणा्या गोपाळाला सोिू न

पुत्रप्राप्तीच्या आशेनें ब्रह्मिारी बजरंगाभोवतीं द्वर्रट्या र्ालणा्या द्वबिा्या बायकांनाि िोष कां द्यावा?
जयंत, वसंत, पद्माकर, आद्वण स्वतः मी, सारे आपापल्या सुखािीं साधनें अगिीं श्वासाच्या आटोक्यांत
असूनही उगाि द्वववेकािे प्राणायाम करीत बसलों आहों! आद्वण हें सारें कां? तर केवळ लग्नसंबध
ं ासाठीं!

प्रत्येक मनु ष्ट्य आपल्या मूखुपणानें फार िंालें तर स्वतःच्या कुटु ं बाच्या सुखािा नाश करील; पण ज्या
महात्म्यानें ही लग्नबंधनािी कल्पना शोधून काढली त्यानें मात्र अतुल मूखुत्वानें सा्या मानवी कुटु ं बाच्या
सुखािी धूळधाण करून ठे वली आहे ! वाः! ही पहा, माझ्या म्हणण्यािी मूर्मतमंत साक्ष िे ण्यासाठीं मनोरमा
रित रित इकिे येते आहे . द्वतच्या सुंिर पण रिक्या िेह्यावर द्वतच्या िु िैवािा आद्वण जयंताच्या

मूखुपणािा सारखाि ्ाप बसले ला आहे . (मनोरमा येते.) मनोरमाबाई! तुम्हांला अशा स्स्थतींत पाहू न
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 : त्यांना िया! अहो, मुसळाला कोठें अंकुर फुटले आहे त का? या जन्मांत तरी असें होणार नाहीं!
त्या अविसेनें माझ्या जन्मािें मातेरें केलें हो मातेरें!

कमलाकर : अहो, त्यांत त्यांिा वाईट हे तु नसेल सुद्धां! लीला आद्वण जयंत नेहमीं कुजबुजत बसतात
एवढ्यावरि जाऊं नका! त्यांिी आज लहानपणापासून मैत्री!

मनोरमा : मैत्री! ही कसली मैत्री? तुमिा स्वभाव भारीि सरळ! अहो, बायकापुरुषांिी कसली ही मैत्री?
अशा मैत्रींत काळे बेरें आपलें असायिेंि!

कमलाकर : मग आपण िोर्ें नाहीं का एकमे कांशीं बोलत?
मनोरमा : म्हणून काय िंालें ? तुम्ही माझ्या माहे रच्या ओळखीिे!
कमलाकर : आद्वण जयंत नाहीं का लीले च्या माहे रिा? तो तर द्वतिा सख्खा आतेभाऊ! मग लोकांनी मािंा
तरी संशय कां र्ेऊ नये?

मनोरमा : भलतेंि! तुमिें बायकांशीं वागणें कुणीकिे ? नाहीं तर त्यांिे वागणें! बरोबरीच्या बायकांशीं
धांगिझधगा र्ालीत बसायला यांना लाजा वाटत नाहींत काहो?

कमलाकर : मनोरमाबाई, ही सुधारणा आहे ! तुम्हांला त्यांतलें रहस्य कळत नाहीं.
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मनोरमा : कपाळािी सुधारणा! सांवळा गोंधळ सारा! एकमे कांच्या हातांत हात र्ालावयािा, रात्रीं अपरात्रीं
बोलत बसायिें, हं सायिें, द्वखिळायिें; ही सुधारणा वाटतें? मग बाजारबसव्या मोठ्याि सुधारक
म्हणावयाच्या! इकिे अशी आंधळी कोझशबीर खेळतांना पाद्वहलें कीं अंगािी अशी आग होते! पण काय
करावयािें? मे ला बायकांिा जन्म!

कमलाकर : (स्वगत) मनोरमो, सुधारणेबद्दलच्या तुझ्या या उिाणटप्पू कल्पनांिा बरोबर फायिा न र्ेईन
तर नांवािा कमलाकरि नव्हे ! (उर्ि) मनोरमाबाई, द्ववधवांच्या िु ःखािी तुम्हांला कल्पनाही नाहीं.

मनोरमा : िांगली कल्पना आहे हो! मला द्वजवंत नव्यािी द्ववधवा, लग्न िंाले ली कुंवारीण, काय वाटे ल तें
म्हटलें तरी िाले ल!

कमलाकर : असें म्हणूं नका! जगांतले सारे व्यवहार केवळ आपल्या नांवाच्या पतीसाठीं आद्वण पतीच्या
नांवासाठींि करावे लागतात! पुरुषाला पत आद्वण स्त्रीला पद्वत!

मनोरमा : मी मात्र सा्या गोष्टी पतीच्या नांवासाठीं करीत नसून अगिीं नांवाच्या पतीसाठींि करतें आहें . ते
खरे खुरे पद्वत आहे त त्या अविसेिे.

कमलाकर : नका! नका! अशा बाबतींत एकिम त्यांिें नांव र्ेऊं नका.
मनोरमा : याि काय, कुठल्याि बाबतींत बायकांना नव्यािें नांव घ्यावयािी िोरी. नाहीं तर असा लपंिाव
खेळतांना पाहू न द्वतकििा कान धरून द्वविारलें असतें, कीं हें काय म्हणून?

कमलाकर : काय हें बोलणें! मनोरमाबाई, पद्वत म्हणजे स्त्रीिी सारी शोभा, खरा अलं कार.
मनोरमा : अलं कार खरा! पण गहाणवट पिला आहे ना िु स्याकिे !
कमलाकर : मग त्या िु स्याशीं खुशाल उभा िावा धरावा. जयंताकिे यांत कांहीं िोष नाहीं! त्यािा स्वभाव
जरा ियाळू आहे .

मनोरमा : ियाळू आहे ? काय बोलतां? आपल्या बायकोिा गळा कापावयािा आद्वण कोण्या मे ल्या भलतीच्या
गळ्यांत गळा र्ालावयािा! ही कोठली िया? कमलाकर, फुकट हो फुकट बायकांिा जन्म! मला द्वकनई
जीव सुद्धां जि िंाला आहे .

कमलाकर : मनोरमाबाई, जगांत जीव जि होऊन भागणार नाहीं! प्रसंगी िु स्यािा जीव र्ेऊन मग
स्वतःिाही जीव र्ेऊन पळत सुटण्यािी तयारी पाद्वहजे! उठा, अशा रिू ं नका! जयंताला लीले च्या नािांतून
सोिद्ववण्यासाठीं अनेक उपाय कद्वरतां येतील.

मनोरमा : एकूण तुम्हांला सुद्धां असा संशय आहे तर!
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कमलाकर : मला संशय मुळींि नाहीं; मािंी अगिीं खात्री आहे , आद्वण द्वतच्या पुराव्यािाखल मला द्वकत्येक
गोष्टी माहीत आहे त.

मनोरमा : बाई, बाई, तुमच्या सुद्धां या गोष्टी लक्षांत येऊं लागल्या, िारिौर्ांत बोभाटा होऊं लागला,
लोकांत ओरि िंाली, तरी सुद्धां यांना लाज नाहीं ना? कोणत्या त्या गोष्टी? मला तरी सांगून ठे वा.

कमलाकर : मनोरमाबाई, त्या िोरट्या प्रेमाखेरीज कद्वरतां यावयाच्या नाहींत, मनोमन साक्ष असल्याखेरीज

पटावयाच्या नाहींत, मत्सराच्या तीव्र दृष्टीखेरीज द्वतस्याला द्विसावयाच्या नाहींत, आद्वण अनु भवाच्या

ज्ञानाखेरीज सांगून समजावयाच्या नाहींत! एकानें िु स्याकिे उगीि सारखें पहात राहणें , त्याच्याखेरीज
िु स्याच्या बोलण्याकिे लक्ष न िे णें, आपण कांहीं बोललें तरी िु स्याच्या मनाला तें द्वकतपत रुितें हें

पाहण्यासाठीं सारखें त्याच्याकिे पाहणें , एक उठू न गेले तर िु स्याच्या अगिीं द्ववरस होऊन इतर

मंिळीबद्दल त्यानें शून्यवृद्वत्त होणें , एकमे कांच्या बोलण्याला िु जोरा िे णें, अगिी नेणून सुद्धां नेहमीं होतां

होईल तो जवळ जवळ बसणें , या सा्या िोरट्या प्रणयाच्या खुणा आहे त! या गोष्टी क्षुिक ख्या; पण
ठळक गोष्टींपेक्षां जास्त महत्त्वाच्या!

मनोरमा : खरें , अगिीं खरें ! पाद्वहलें त ना? असा कोंिमारा केला मािंा! याला काय करावें बरें ?
कमलाकर : हां, मी सांगतो असें करा. जयंताला तुम्ही एकिां स्पष्ट सांगून पहा आद्वण मािंी हे ळसांि केली
तर मी द्ववष खाऊन प्राण िे ईन असें भय र्ाला!

मनोरमा : वाः! म्हणजे त्यांना बरें ि तें! सुंठीवांिून खोकला गेला. म्हणतील खुशाल मर! तेव्हां आणखी या
अपमानािा अनु भव र्ेण्यापेक्षां—

कमलाकर : वेड्या आहांत तुम्ही! त्यािी काय ्ाती आहे असें म्हणावयािी? कायद्याच्या द्वकिाटािी त्याला
पुरी माद्वहती आहे . द्वजवावर उिार िंाल्यािें सोंग मात्र सफै आणा! अगिीं वेफाम िंाल्याप्रमाणें त्याला असा

त्रास द्याल म्हणतां, कीं स्वारीला जीव नकोसा िंाला पाद्वहजे! अगिीं खनपटीस बसा कीं आलीि स्वारी

ताळ्यावर! तुम्ही बतावणी मात्र िांगली करा म्हणजे िंालें ! सत्यापरता धमु नाही हें खरें ; पण पुष्ट्कळिां
सत्यापेक्षां सत्याच्या आद्ववभावानेंि जास्त कायुभाग होत असतो. पहा, मी म्हणतों यािा तुम्हांला अनु भव
येईल.

मनोरमा : बरें , करीन बापिी!
कमलाकर : अहो, एकेक यत्न करून पहावा! हा नाहीं साधला तर िु सरा. तुम्ही इतक्यांति द्वनराश होऊं
नका! िला, आतां मीं सांद्वगतले लें द्ववसरूं नका.

मनोरमा : नाहीं द्ववसरावयािी! तुम्हांला द्विसेलि आतां 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 आतां तयार हो.

अपमानािा, िे षािा, द्वतरस्कारािा जो तीव्र रस आजवर या हृियांत सांठवून ठे वीत आलों त्यािा आतां
कतुबगारीच्या जोरावर अकु–हा द्ववषारी अकु–द्वनमाण करून तुझ्या सुखाला ठार मारल्यावांिून मी कधीं
राहणार नाहीं! माझ्या आयुष्ट्यािें साफल्य माझ्या सुखानें होणार नसून तुझ्या िु ःखानें मात्र होणार आहे .
माझ्या या कव्यांत थोिा वेळ जी द्ववश्रांद्वत द्वमळे ल द्वतलाि मी मािंें सुख मानीन.

[जातो.]

प्रवेश पांचवा
[लीला. स्थळ – निीतीरावरील अमृतश्वरािें तुळशीवृंिावन]
लीला : (वािते)
[िाल – यािवराया भई या हो]
आठवतो का सांग सखे तो काळ द्वववाहािा ।
बाळपणािा, मुग्धपणािा द्वनमुळ भावािा ॥
संसारािें द्वित्र द्विमुकलें , द्विमुकले ि जीव
फुललें नव्हतें हृियांिेंही राजस राजीव ॥

पहात होते तात तिा त्या लीला बाळांच्या ।

जणुं आठवती त्यांसद्वह लीला त्याि सुकालाच्या ॥
जपद्वत परोपद्वर प्रसन्नहृिया पुण्यमया मांता ।
गेले ते द्विन सीते , यापद्वर हा बर्तां बर्तां ॥

बाळपणींिे प्रसंग जणुं ते र्िद्वत आज द्वफरुनी ।
द्वित्रपटा या अश्रुजलानें िल टाकू धुउनी ॥

तूं सीता ती, राम तोि मी, त्याि आज माता ॥
पद्वर जे गेले द्विन ते आतां येद्वतल का हाता ॥
कशास आशा आतां नसती; िंालें तें गेलें ।

सुकलें फूल न िे त वास जद्वर अश्रूंनीं द्वभजलें ॥
्े ः! नाहींि जमत हें ! मुळांतला श्लोक एवढासा, पण माझ्या इतक्या ओळी होऊन सुद्धां कांहीं तरी िुकून
राद्वहल्यासारखें वाटतें! या उत्तररामिद्वरतािें सारें असेंि आहे ! मनाला द्वजतकें पटतें द्वततकें शबिांत वठवून

िाखद्ववतां येत नाहीं. पद्वहल्या अंकांत द्वित्रपट पहात बसले ल्या सीतारामांच्या मंगलमूर्मत नजरे पुढून हलत

नाहींत अगिीं! त्यांच्या बाळपणािीं द्वित्रें त्यांच्या िोळ्यांपुढे उभीं राद्वहलीं यांत काय नवल? पण हें उत्तरराम
वाितांना आम्हांला सुद्धां ती द्वित्रें द्विसतात. लग्नकालीं एखाद्या बाहु लीएवढ्या सीतािे वीनें आपल्या गोंिस

हातांनीं ती द्विमुकली माळ मे र्श्याम जगन्नाथाच्या कंठांत—अगबाई, हा काय िमत्कार! रामिद्वरत्रांतल्या
इतर प्रसंगीं िोळ्यांसमोर खेळणारी त्या जानकीजीवनािी श्यामसुंिर मूर्मत द्वववाहप्रसंगाच्या द्वित्रांतून
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नाहींशी होऊन जयंतािी लहानपणींिी गोजीरवाणी मूर्मत द्वतच्या जागीं कां बरें द्विसायला लागली? आणखी

सीतािे वीच्या जागीं आठ वषांिी लीला! िे वा, क्षमा कर; मनािा द्वकतीही धिा केला तरी सुद्धां

लीलाजयंतािी ही द्विमुकली जोिी अशी िोळा िुकवून कल्पनेपुढें उभी राहाते याला मी तरी काय करूं ?
अहाहा! लहाणपणीं सवांनीं या आमच्या द्वित्रासारख्या जोिीिें कौतुक करावें! आद्वण आज तेंि मंगलिशुन

जगाच्या दृष्टीनें पापद्वित्र द्विसावें ना! िे वा, तुझ्याही दृष्टीला तें पापद्वित्र वाटत असेल तर ही पहा मी,
द्वनिु यपणानें त्या लहानग्या कल्पनाजीवांना या अश्रूंच्या पुरांत बुिवून टाझकते! ज्या काळाच्या प्रवाहांत

आमिीं खरीं बाळरूपें वाहू न गेलीं, त्याच्याि ओर्ांत त्यांच्या द्वित्रांनाही लोटू न िे तें! पण नको! त्या वेळच्या
िहा वषांच्या जयंताला आद्वण आठ वषांच्या लीले ला, मायावी जगता, तुझ्या पापद्वविारांिी ओळख तरी
होती का? मग िंालें तर! या हतभागी लीले च्या, द्वतच्या भोंवतीं पसरले ल्या जगाच्या समजुतीसाठीं त्या
कल्पनाराज्यांतल्या बाळजीवांिा कशाला द्ववरस करूं? त्यांिा आनंि तेव्हांही द्वनिोष होता आद्वण आतांही

द्वनिोषि आहे . श्रीरामिंद्रा, रावणाला मारल्यावर सीतािे वीला परत आणून, द्वतच्यासह अयोध्येच्या िौिा
िौकड्यांच्या ्त्रझसहासनावर बसवून स्वगुसुखाच्या ऐन भरांत असतांना सुद्धां, जर आपल्याला

बाळपणािा द्वित्रपट पाहू न वाईट वाटलें , तर मग या भाजले ल्या द्वजवाला ओलावा द्वमळण्यासाठीं,

बाललीलांच्या अकािा एखािा अश्रू या हृियावर टाद्वकला, तर िे वाद्वधिे वा, तूं क्षमा करणार नाहींस का?
अहाहा! त्या द्वनिोष प्रेमद्वित्राकिे सारखी टक लावून द्वकती वेळ पहात बसूं असें मला िंालें आहे . अंतःसाक्षी

अमृतेश्वरा! आज कल्पनेच्या द्वकल्ल्यांत पळू न गेलेलें हें ि द्वित्र एकिां आम्हीं तुला प्रत्यक्ष िाखद्ववलें होतें

ना? शु भ्र मोग्यांच्या कळ्यांिी एकि लांबलिक माळ गळ्यांत र्ालू न, याि निीच्या कांठीं त्या पायरीवर
उभें राहू न, जयंत व मी द्वकती तरी वेळ आमिें पाण्यांत उमटले लें प्रद्वतझबब पहात होतों. इतक्यांत
कमलाकरांनी हळू ि मागें येऊन थट्टें नें ती माळ तोिू न टाद्वकली. तिीनतेमुळें आम्हांला गळ्यांतली माळ

तुटतांना द्विसली नाहीं. पण त्या िलद्वित्राच्या गळयांतली तुटले ली माळ पाहू न आम्ही जरा ििकलों.

कैलासनाथा, तेंि ना हें द्वित्र? कमलाकर, कां बरें त्या वेळीं ती माळ तोिू न—(पाहू न) कोण? कमलाकर,
आज सुद्धां अशाि रीतीनें यांनीं ही सुखद्वविारांिी माळ तोिू न टाद्वकली!

[कमलाकर येतो.]
कमलाकर : लीलावती, नेहमीं पहावें तों तूं आपली या जागीं बसले ली असतेस, इतकी काय या जागेंत जािू
भरली आहे न कळे !

लीला : जािूि आहे नाहीं तर काय? संथपणानें वाहणारी ही निी, आमच्या रक्षणासाठीं या एवढ्याशा
िे वळांत समावून बसणारा हा कैलासनाथािा प्रद्वतद्वनद्वध, मावळण्यापूवी त्या टे किीवर भरजरी गाद्वलिा

पसरून बसले ला सूयुनारायण, वा्याच्या एवढ्याशा िंुळकीबरोबर सुवास पसरणारी ही पद्ववत्र तुळशी,
पद्वलकिच्या पटांगणांत आनंिानें बागिणारीं मुलें—हं सूं नका, कमलाकर, जगािा जािू गार याि गोष्टींनीं
आपली नजरबंिी करीत नाहीं का?

कमलाकर : लीलावती, तुिंें, जयंतािें, िे वभोळे पणािें वेि अजून गेलें नाहीं यािें मला नेहमीं आियु

वाटतें. ज्या वेळी आपण नव्यानें जगांत आलो तेव्हां प्रत्येक नवाईनें मनाला वेिावून सोद्विलें हें ठीक िंालें ;
पण आतां काय त्यािें ? त्याि त्याि गोष्टी पाहू न रोज आियुिद्वकत होणें हे मी मानवी बुद्वद्धमत्तेिें कमीपण
समजतों!
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लीला : कमलाकर, सवुशस्क्तमान् सवेश्वराच्या कृतीपुढें मनु ष्ट्याच्या बुद्धीिा कमीपणा द्विसला तर त्यािी

आपल्याला लाज कां वाटावी? तुमिी दृद्वष्ट लहानपणापासूनि या सृद्वष्टसौंियाच्या बाबतींत द्वबर्िले ली!
हे ि जयंत असते तर या वेळीं ते सुद्धां माझ्यासारखेि वेिे िंाले असते! पहा बरें ! या निीच्या सपाट

पाणभुईवर हा द्वनळीिा आद्वण िु स्या जलवेलींच्या पानांिा द्वहरवा गाद्वलिा पसरला आहे , याच्यावर
र्टकाभर कोणािी दृद्वष्ट द्ववसांवणार नाहीं?

कमलाकर : मािंी! लीलावती, निीनें आपलें अंतरंग िंांकण्यासाठी पांर्रले ला हा द्वहरवा शालू फािू न

मािंी अंतभेंिी दृद्वष्ट निीच्या तळाशीं माजले ल्या द्विखलावर–सा्या शहराच्या र्ाणीच्या द्वब्ायतीवर–
प्रत्यहीं बालद्ववधवांनीं टाकून द्विले ल्या मुलांच्या कुजले ल्या िे हावर खेळं ू लागली म्हणजे या निीच्या
अंतरंगांत आद्वण एखाद्या नटव्या वेश्येच्या अंतःकरणांत मला कांहींि फरक द्विसत नाहीं!

लीला : इश्श! काय र्ाणेरिे द्वविार हे ! कमलाकर, या अशा संध्याकाळी, अशा रमणीय जागीं, अगिीं
प्रत्यक्ष िे वाजवळ असतांना सुद्धां असल्या द्वहद्विस कल्पना तुमच्या िोक्यांत येतात तरी कशा?

कमलाकर : िे वांच्या सांद्वनध्यानें, या िगिी िे वांच्या सांद्वनध्यानें , लीले , माझ्या अशा कल्पना उलट

बळावतात! लीलावती, साधे सृष्टिमत्कार पाहू न, पूवीच्या नेभळट मनु ष्ट्यांिी बुद्वद्धमत्ता द्विपून, हबकून,
जागच्या जागीं मरून ठार िंाली. आद्वण ईश्वर हें त्या मे लेल्या बुद्वद्धमत्तेिें भूत उत्पन्न िंालें ! पूवुजांच्या

मे लेल्या बुद्वद्धमत्तेिें हें ईश्वरी भूत आजच्या त्यांच्या नािान पोराबाळांना भेिसावीत आहे त! पण, लीले , खरें

म्हटलें तर प्रत्येक िगिी मूर्मत म्हणजे मानवी बुद्वद्धमत्तेच्या प्रेतावर, तुमच्या भाद्ववकपणावर, बांधले ली
समाद्वध आहे ; आद्वण प्रत्येक िे ऊळ हें मे लेल्या बुद्वद्धमत्तेिें स्मशान आहे ! तें बर्, लीलावती, पलीकिे तें

स्मशान आहे ; ऐक - अशी कानांवर हात कां ठे द्ववतेस? – त्या स्मशानांतल्या प्रत्येक राखेच्या द्वढगाखालीं,
जळू न गेलेल्या प्रेताबरोबरि खाक िंाले ल्या, शेवटपयंत आशाद्वनराशा यांच्या कैिीनें कातरले ल्या,
सुखिु ःखांच्या पेंिांत द्वपळू न द्वनर्ाले ल्या हृियांतल्या हजारों गूढांिीं, मनु ष्ट्याच्या मे लेल्या आशांिी जशी राख
सांपिे ल तशी प्रत्येक िे वाच्या मूतीखालीं, तकुद्ववतकांच्या पंखांनीं सृष्टीिीं रहस्यें शोधण्यासाठीं

धिपिणा्या, पण अखेर आियानें िमकून आद्वण भयानें भेिरून प्राण सोिणा्या हताश मानवी कल्पनेिी
राखि सांपिे ल.

लीला : कमलाकर, नका, नका, असें बोलूं नका! तुमच्या प्रत्येक शबिासरशीं माझ्या अंगावर शहारे येत
आहे त. त्या मावळत्या सूयुनारायणाकिे पहा! मला वाटतें, साक्षात् सवुसाक्षी परमे श्वरािा हा नेत्र सुद्धां

तुमच्या शबिांमुळें रागानें लाल िंाला आहे ! कमलाकर, त्यािी करुणा भाका! तें पहा, त्याच्या
कृपाद्वकरणांनीं पावन िंाल्यामुळें, वा्यानें उिाले ल्या अगिीं धुळींिेंसुद्धां सोनें िंालें आहे ! मग त्याि कृपेनें
आम्हां मनु ष्ट्यािें सोनें होणार नाहीं का?

कमलाकर : धुळीिें सोनें! लीले , रात्रीिे खेळ खेळण्यासाठीं ही सृद्वष्ट तुझ्या िे वाच्या िोळ्यांत
द्विवसाढवळ्या ही धूळ टाकीत आहे , समजलीस!

लीला : जाऊं द्या; कमलाकर, मला असल्या द्वहद्विस गोष्टी ऐकायिी इच््ा नाहीं! िांगली संध्याकाळ

िंाली, सूयु मावळायला िंाला, मनोरमा वद्वहनीला या तुळशीवृंिावनांत तेवढा द्विवा लावून ठे वायला
सांगतें!
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कमलाकर : थांब; लीले , तुझ्या प्रत्येक करणीिें आज मला हं सूं येत आहे ! या तुळशीिी सेवा करून तुला
कोणता मोक्ष द्वमळवावयािा राद्वहला आहे ?

लीला : कोणता म्हणजे? सुशीलाताईंनें द्वमळद्ववला आहे तोि! माझ्या सारख्या द्ववधवेनें धमािरणानें जर
नाहीं तर मग िु स्या कशानें मनािी शांद्वत द्वमळवावी? सुशीलाताईंनें तरी याि मागानें ती द्वमळद्ववली आहे
ना?

कमलाकर : अशी शांद्वत द्वमळद्ववणारी ती सुशीला एक वेिी, द्वतच्या पावलावर पाऊंल टाकणारी तूं सातवेिी,
आद्वण तुम्हां द्ववधवांना वैराग्य द्वमळद्ववण्यासाठीं या तुळशीभोंवती आद्वण िे वळाभोंवतीं भटकायला सांगणारी ती

धमाज्ञा शंभरवेिी! लीलावती, तुमच्या िे वांच्या भाकिकथा ख्या मानल्या तरी त्यांच्या पारायणानें वैराग्य

कसें द्वमळणार? ही तुळशी काय सांगते ? सोळा हजार एकशें आठ गोपींिा मे ळा भोंवतीं नाित होता; पण
कृष्ट्णानें एका वृि
ं े च्या शोकामुळें द्वतच्या स्मशानांत–या तुळशीवृि
ं ावनांत, धांव ठोद्वकली, हीि गोष्ट तुळशी
सांगणार ना? तुझ्या हातांतलें हें उत्तमरामिद्वरत; हें तरी हें ि सांगेल कीं, सुखाच्या वेळीं योगवाद्वसष्ठाच्या
गप्पा िंोंकणारा राम, सीता जराशी िू र िंाल्याबरोबर राज्यपिावर लाथ मारून सारखा रानोमाळ रित

सुटला. तसाि हा नंद्विकेश्वर! िरवाज्याच्या मद्वहरपीवर आपल्या पोराला–त्या गणपतीला–बसवून
पावुतीबरोबर गाभा्यांत बसले ल्या या भोळ्या शंकरािी िं तकथा ऐकून तर लीले , तुला द्वकळस येईल. सांग
पाहू ं आतां या असल्या िे वांच्या रिगाण्यांनीं भरले ल्या पोर्थयापुराणांनीं कोणत्या द्ववधवेला वैराग्यप्रास्प्त
होणार? तीं पहा, सूयु मावळल्यामुळें र्रीं जायला द्वनर्ाले लीं मुलें िे वासमोर हात जोिू न उभीं आहे त. तूं

आद्वण जयंत लहानपणीं असेि िे वासमोर हात जोिू न उभीं आहे त. तूं आद्वण जयंत लहानपणीं असेि

िे वासमोर हात जोिू न वेड्यासारखीं उभीं रहात होतां. तेव्हां तें शोभून गेलें, पण आज जर तुम्ही या

फत्तरासमोर —या शून्यवृद्वत्त पाषाणासमोर तद्रूप शून्यवृत्तीनें फत्तरासारखीं उभीं राद्वहलां, तर माग वाढत्या
वयािा तुमच्यावर —द्वनिान अकालवैधव्यानें भाजले ल्या तुझ्या मनावर — कांहींि पद्वरणाम िंाला नाहीं असें

नाहीं का होत? बावळट बाळपणाला भाबड्या भाद्ववकते िी जोि ठीक होती; पण आज त्या बालवृत्तीिी काय
झकमत? त्या मुलांनाि द्वविार; तीं सुद्धां म्हणतील, हें बाळपण नको; आमिी मोठें होण्यािी इच््ा आहे .

लीला : त्या द्वबिा्यांना मोठे पणाच्या िु ःखांिी कल्पना कशी असणार? मोठे पणािी एकांगी बिे जावी पाहू न
त्या अजाण अभुकांना तसें वाटलें तर त्यांत काय नवल? पण लहानपण आद्वण मोठे पण या िोहींिा अनु भव

र्ेतले ल्या लोकांना पुन्हां मागें जाण्यािी परवानगी द्वमळाली, तर एका क्षणांत सारी सृद्वष्ट बालकांनींि
गजबजून जाईल!

कमलाकर : लीलावती, ही तुिंी केवळ कल्पना आहे ! िोंगर िढतांना आपण एक टप्पा िढू न गेल्यावर जर

मागें नजर टाद्वकली तर मागच्या वाटे वर नु सत्या िंािांिी कोवळी द्वहरवळि द्विसते ; द्वतच्यांतून पसार
होतांना पायांला रुतणारे खिे आद्वण अंगाला ओिकारे भरणारीं कांटेरी िंुिपें िू रपणामुळें त्या

द्वहरवळीखालीं ििू न बसतात; हीि रमणीयता पुढच्या वाटे वरही पसरले ली द्विसते ; पण उलटपक्षीं,
पायांखालच्या वाटे वरिा मात्र वाईटपणाि जाणवतो. आद्वण त्याला शोभद्ववणारी द्वहरवळ आपल्या िोक्याच्या
वर — कल्पनेच्या आटोक्याबाहे र असते. लीले , हीि गोष्ट आयुष्ट्याच्या प्रवासािी! भूतकालािी रमणीयता
वाटते ती यािमुळें; आणखी यािमुळें भद्ववष्ट्यािी आशा सुटत नाहीं! वतुमानािा वाईटपणा िू र लोटू न
द्यावयािी ताकि आपण अंगी आणली पाद्वहजे.
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लीला : तुमच्याि दृष्टान्ताप्रमाणें पाद्वहलें तरी बाळपणािें मोठे पण द्वतळमात्र कमी होत नाहीं. प्रवासािे सारे

टप्पे सारखेि त्रासिायक असले तरी सुरवातीच्या हु षारीमुळें बाळपणािा टप्पा द्वततका अवर्ि वाटत नाहीं;
द्वशवाय त्यावरून खालीं पिलें तरी फार लागण्यािें भय नाहीं. वाढत्या वयाच्या प्रवासाबरोबर पिण्यािी
भीतीही उं िावत जाते. बाळपणीं सुखिु ःखािें िक्र सारखें द्वफरतें खरें , पण त्याि कारणामुळें त्यािी
तीव्रताही क्षद्वणकि भासते . तीं मुलें पहा; आजच्या सुखिु ःखांच्या त्यांच्या कल्पना रात्रीं िंोंपेंत

थकव्याबरोबर द्ववरून जातील; उद्यांिें जग द्वनराळें ; उद्यांच्या आशाद्वनराशा द्वनराळ्या! वा्याच्या प्रत्येक
लहरीसरशीं—सृद्वष्टिे वीच्या प्रत्येक श्वासद्वनश्वासासरशीं—बालमनाच्या सुखिु ःखािी हालिाल बिलते!

तेंि आपलें मन पहा! एकेक द्वविारािें ओिंें अगिीं जन्मभर वागवावें लागतें! कमलाकर, हीं मुलें—

आपल्याि लहानपणाच्या खेळगड्यांिीं हीं हालिाल करणारीं, हु बेहुब त्यांच्यासारखींि 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 आमच्यांति कशाला करूं? िे व तुमिा तरी संसार यशस्वी करो—पण कमलाकर, आमिीं द्वित्रें

ठे द्ववल्यावांिूनि आम्ही—मी म्हणा, जयंत म्हणा, सुद्वशलाताई म्हणा—सारखीं काळाच्या ओर्ांत वाहात
िाललों आहों! अहाहा! एकेकिां मनांत येतें कीं, बाळपणािाि सारखा ध्यास करून मनानें —तसेंि शरीरानें

पण बालरूप व्हावें, आद्वण या मुलांत द्वमसळू न आमच्या पुसले ल्या प्रद्वतमा कायमच्या कालपटावर पुन्हां
द्वलहू न काढाव्या! कमलाकर, तुम्हांला नाहीं असें वाटत?

कमलाकर : मुळींि नाहीं. लीलावती, तारुण्यांत तुिंी, तुम्हां सवांिीि द्वनराशा िंाली—िंाली कसिी?
पापपुण्याच्या नसत्या कल्पनेनें तुम्हींि करून र्ेतली! म्हणून या वयांतल्या सुखोपभोगाला लागणारा वेळ तें

सुख नसल्यामुळें तुम्हांला जि िंाला आहे ; आद्वण या द्वरकामटे कड्या वेळांत तुम्ही बाळपणाच्या

वेड्यावांकड्या मूखुपणाला सुख मानूं लागला! लीले , तारुण्याच्या सुखािी तुला कल्पनाही नाहीं.
लहानपणीं तूं िांगली द्विसत होतीस, त्या वेळीं मीं तुला हजारिां पाद्वहली; पण आजच्या दृष्टीनें तुझ्याकिे

पाहण्यािी शस्क्त त्या कोवळ्या कमलाकराच्या अंगीं नव्हती. लीलावती, पापपुण्याच्या, िे वाधमाच्या

कल्पना—लीले , हा पहा तुिंा हात धरून तुला सुखाच्या मंद्विरांत नेऊन सोितों. (द्वतिा एकिम हात
धरतो.) हं , लीलावती, एकिम ओरिू ं नकोस, मी तुिंा गुलाम आहें ; लीले , तुझ्या पायधरणी करण्याऐवजीं
एकिम हात धद्वरला त्यािी क्षमा—असा हात सोिवूं नकोस!
लीला : कमलाकर—
कमलाकर : तुिंा हात सोिू न हे पहा तुिंे पाय धद्वरतों. (द्वतिे पाय धद्वरतो.) तुझ्या तोंिांतून मोठ्यानें एक
शबि द्वनर्ाल्याबरोबर सारीं माणसें जमून मी रसातळाला जाईन हें मला माहीत आहे . पण तुझ्यावर द्ववश्वास

ठे वन
ू मीं आपले प्राण तुझ्या हातीं द्विले आहे त. लीले , मला तारणार झकवा मारणार तूंि आहे स!

लावण्यलद्वतके, द्वविार कर, िू र गेलेल्या सूयाच्याि वैभवानें रंगले ल्या या सोने री ढगांकिे पहा, या नु कत्या
उगवणा्या िांिण्यांकिे पहा, पूवेकिे तोंि काढणा्या त्या िंद्राकिे पहा! ही संध्या आपल्या मृत पतीच्या
वैभवािी, या ढगांच्या आद्वण तारांच्या सोन्यामोत्यांिी रास पसरून त्या िंद्राला भुलद्ववण्यासाठीं नटू न बसली
आहे ! लीले , सृष्टीला पापपुण्याच्या कल्पना मान्य नाहींत! िर मद्वहन्याला सत्तावीस तारांिीं र्रें
धुंिाळणा्या िंद्रािी साक्ष र्े! सारी सृद्वष्ट हें ि सांगते. लीले , नसत्या नीतीच्या कल्पनेनें मािंा द्वतरस्कार —
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लीला : तुिंा द्वतरस्कार – तुझ्या ्ायेिा – तुझ्याबद्दलच्या कल्पनेिा सुद्धां द्वतरस्कार येईल! ऊठ, सोि
मािंे पाय! नाहीं सोिीत पाय? ओरिू ं मोठ्यानें?

कमलाकर : नको; िंाली ही आगळीक केवळ िुकून; अगिीं क्षद्वणक आवेशामुळें! लीले , तुझ्या उिारतेिी,
तुझ्या पद्ववत्रते िी तेजस्स्वता क्षणभर कामांध िंाले ल्या या माझ्या पापी िोळ्यांना द्विसली नाहीं म्हणूनि तुिंा

असा उपमिु माझ्या हातून िंाला! पण लीले , मािंे प्राण तुझ्या हातीं आहे त, माझ्या हातून िुकून िंाले ल्या

या भयंकर अपराधािा कोणाजवळ उच्चार करणार नाहीं असें मला आश्वासन िे ; त्याखेरीज मी तुिंे पाय
सोिणार नाहीं! तुझ्या द्ववलक्षण तेजानें मी द्विङ्मूढ िंालों आहें !

लीला : उठा! या गोष्टीिा कुठें ही बभ्रा न करण्यािें हें घ्या मी तुम्हांला विन िे तें.
कमलाकर : नको; तुझ्या हाताला पुन्हां स्पशु करण्यािी मािंी योग्यता नाहीं! तुझ्या नु सत्या शबिावर मािंा
द्ववश्वास आहे . तुिंे पाय धरण्यािीि मािंी योग्यता आहे !

लीला : उठा, या अमृतेश्वरािी शपथ र्ेऊन सांगतें कीं, यावज्जन्म ही गोष्ट मी कोणाजवळ बोलणार नाहीं!
कमलाकर : अहाहा! लीले , धन्य आहे तुिंी! पापांत पिणा्या माझ्या आत्म्यािा आज तूं उद्धार केलास!

माझ्या आयुष्ट्याला आज तूं नवीन द्विशा िाखवलीस! कमलाकरािा आज नवीन जन्म िंाला! तूंि हा नवा
जन्म िे णारी माता! लीले , या िुकले ल्या लें कराला नीट मागाला लाव!

लीला : यांत मीं काय केलें ? कमलाकर, याबद्दल त्या अमृतेश्वरािे उपकार माना! त्याच्याजवळ िांगली
बुद्वद्ध मागा! तुमच्या मर्ांच्या र्ाणेरड्या कल्पना —

कमलाकर : तुझ्या स्पशानें पावन िंाले ल्या िे हांत कशा राहतील? लीले , िे वाबद्दल मािंे द्वविार अशा
त्हे िे व्हावयाला आधी तूंि कारण िंालीस! आद्वण आज मािंा उद्धार व्हावयाला कारणही तूंि िंालीस!
लहानपणीं तूं आद्वण जयंत एकमनानें ज्या ज्या गोष्टी करीत आलां 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 तूं मला िे वािी साक्ष पटवून द्विलीस! ज्या

िे वाच्या कृपेनें तुझ्या अंगीं इतकें प्रखर तेज आलें , तो िे व—लीले , मला सुमागाला लावणा्या िे वते िा
िे व—मला पूज्य कसा नसेल?

लीला : कमलाकर, िला, िंालें तें िंालें . आजपयंत जयंतांच्या कृतीिा तुम्हीं द्वतरस्कार केला, आतां द्वतिें

अनु करण करा! त्यांिा मनोद्वनग्रह, त्यांिी उिार पुण्यशीलता, त्यांिी उिार द्वविारशीलता िोळ्यांसमोर
ठे वन
ू यापुढें वागत िला!

कमलाकर : (तुळशीवृि
ं ावनांतल्या महािे वावर हात ठे वन
ू ) या कैलासनाथािी शपथ र्ेऊन सांगतों कीं,

तुिंी आज्ञा मला द्वशरसामान्य आहे . लीले , जा तूं आतां. आजपयंत आले ल्या नास्स्तक कल्पनांिें, आतांच्या
अमंगळ पापद्वविारांिें, क्षालन करण्यासाठीं मी आज मोकळ्या मनानें त्या भगवंताजवळ प्रथमि क्षमा

मागणार आहें ! र्टकाभर हृिय मोकळें करून मला या मूतीला अश्रूंिा अद्वभषेक करूं िे ! लीलावती, या
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पाषाणहृियांतून वाहणा्या अश्रूंच्या गंगेत ही पाषाणमूर्मत सुद्धां द्ववरर्ळू न टाकल्याखेरीज मी इथून हालणार
नाहीं!

[एकाग्र दृष्टीनें िे वाकिे पाहात राहतो. लीला जाते .]
कमलाकर : (एकिम उठू न) उठा, कैलासनाथ, या निीच्या तळांतल्या गाळांत बुिी मारून खरोखरीि

कैलासवासी व्हा! (िे व निींत िंुगारतो.) मािंा, माझ्या ्ायेिा, माझ्याबद्दलच्या कल्पनेिा सुद्धां द्वतरस्कार

आं! आकाशांतल्या द्विवट्यांनों! पाद्वहलांत आजिा हा नाटकी प्रकार? लौकरि या नाटकािा शेवटिा अंक
तुम्हांला द्विसेल! जयंतािा मनोद्वनग्रह, त्यािी पुण्यशीलता—लीले , तुम्हां सवांिी पुण्यशीलता मला िांगली

समजते! जयंतासाठीं रात्रंद्विवस िंुरणा्या या ्बकिींने मला नीद्वतपाठ द्वशकवावे काय? इतका मी मूखु
नाहीं! नीतीिे फाजील िावपेंि मी ओळखून आहें ! ठीक आहे , तुमिी नीद्वतमत्ता पायाखालीं तुिवून तुमच्या
िोरट्या सुखािी राखरांगोळी करीन तरि नांवािा कमलाकर! मनोरमे िा जयंताला शह लावून त्याला

सळो की पळोसें केलें म्हणजे आपोआप तो या पोरीच्या पायाशीं लोळण र्ेईल; हळू हळू यांच्या पापाला पाय
फुटू न तें िारिौर्ांत रांगूं लागलें म्हणजे लीले , तुला एखाद्या बाजारबसवीच्या पायरीवर नेऊन बसवायला

द्वकतीसा उशीर लागणार? इकिे मनोरमे ला, केवळ ती जयंतािी लग्नािी बायको, एवढ्यासाठींि फसवून
द्वतिे झधिविे काढतों आद्वण जयंताच्या तोंिाला काळें फासतों. आद्वण नंतर सुशीले िा समािार!

खवळले ल्या पद्माकरानें सुशीले ला र्रांतून िरविा र्ालू न पळद्ववण्यािा र्ाट र्ातला आहे आद्वण त्या
बाबतींत माझ्या साह्ाबद्दल त्यानें िहा हजार रुपये िे ऊं केले ि आहे त! ठीक आहे . िहा हजारांला

सुशीले च्या पाद्वतव्रत्यािा सौिा कांहीं वावगा नाहीं! लीले , या िु खवले ल्या सापािा िाव द्वकती भयंकर
असतो यािी तुला लौकरि ओळख पटे ल!

[जातो.]

अंक पहिला समाप्त
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अंक दु सरा
प्रवेश पहिला
[सुशीला द्वनजली आहे ; द्ववद्याधर भीत भीत प्रवेश कद्वरतो.]
हवद्याधर : परमे श्वरा, या साहसांत मला यश िे ऊं नकोस! माझ्या या साहसी हे तूला ही वेळ आद्वण त्यािा

द्ववषय द्वकती तरी प्रद्वतकूल आहे त. बाहे र शीतरद्वश्म द्वनशापतीनें आपल्या अमृतवषी कोमल द्वकरणांनीं या
भूतलावर िंद्वद्रकेिा पाऊस पािू न अंतराळाला िु ग्धवणािी शोभा आद्वणली आहे ! या उरफाट्या
िु ग्धसमुद्राच्या नीलवणु तळाशीं मंितेजोमय तारकामौस्क्तकें द्ववरल पसरलीं आहे त! या पुण्यस्नानानें

आनंिले ली भूिेवी मंिवायूच्या रूपानें वाहणा्या समाधानाच्या द्वनश्वासाबरोबर गगनमंिलांत पुष्ट्पपराग
उधळीत आहे . पुण्यवंताच्या द्वनकट सहवासानें पापवृद्वत्त सुद्धां पुष्ट्कळशी मावळू न जाते , त्याप्रमाणें
्ायारूपानें वृक्षाखालीं ििू न बसले ल्या मूळच्या काळ्याकुट्ट अंधाराला सुद्धां या िांिण्याच्या द्वनकटवती

प्रभावानें द्वकती तरी उजाळा आला आहे ! सारें द्वनिोष, प्रेमवृद्वत्त जग द्वनद्रावश होऊन िोंहीकिे शांतता द्विसत
आहे ! सजीव सृष्टीच्या शांतवृत्तीमुळें िंद्वद्रकेंत हा सौम्य, शांत, स्पष्ट दृग्ग्गोिर होणारा शहरािा भाग पहात
असतांना, सृष्टीच्या सत्यतेिा द्ववसर पिू न, िु र्मबणींतून एखाद्या द्वित्रांतला िे खावा मी पहात आहें असें

वाटतें! आद्वण िंद्वद्रका म्हणजे रद्ववतेजािें द्वित्रांत उतरले लें , मंि आद्वण दृद्वष्टसुसह रूपि नाहीं तर काय? या
िे खाव्यांत पुण्यशील सुशीला तर मूर्मतमंत शांद्वतिे वीि शोभते आहे . अहाहा! द्वकती अलौद्वकक शोभा, मनोहर

लावण्य, तेजोमय पद्ववत्रता, गंभीर वृद्वत्त ही! या शांत, पद्ववत्र आद्वण रम्य द्वित्राकिे पाहू न मला काश्मीरिी,
त्या रमणीय िंे लम निीिी, आद्वण द्वतच्या भोंवतालच्या गुलाबाच्या ताटव्यांिी आठवण होते! झहिु स्थानच्या

नंिनवनांतल्या त्या मंिाद्वकनीच्या—िंे लम निीच्या—िु तफा पसरले ल्या त्या गुलाबी गाद्वलच्यावर, जर ही
शांद्वतसुंिरी द्वनजवली तर वेिावले ल्या कवींना तरी शारिािशुनािा भास होईल आद्वण िंे लम निीिा

रमणीय प्रवाह कद्ववतेिा मूर्मतमंत ओर्ि वाटे ल. अहाहा! हें िशुनसुख द्विरकाल लाभेल काय? जगिीश्वरा,
कधीं काळीं सृष्टीिा लय करण्यािा तुिंा खरोखरि हे तु असेल तर तो आतांि, या स्स्थतींत, कर, आद्वण
मािंी दृष्टीिी शस्क्त मात्र द्वजवंत ठे व. अथवा ही पूवेकििी द्वखिकी उर्ितों म्हणजे िंद्राला द्वहच्या
मुखमंिलािें पूणु िशुन द्वमळू न मोहानें तो येथेंि थांबेल आद्वण ही सुखमय रात्र अशीि िालू राहील. पण

नको; अशा रीतीनें काळाला फसद्ववण्याच्या प्रयत्नापेक्षां अद्वधक सुख िे णा्या या सुखमूतीलाि मोह
पािण्यािा प्रयत्न करावा. द्वहला स्पशु करूं का? नको, माझ्या नु सत्या उष्ट्ण द्वनश्वासानें सुद्धां ही शांद्वतिे वता
जागी होईल. सुशीले —

[सुशीला उठू न उभी राहते.]
सुशीला : कोण द्ववद्याधर?
हवद्याधर : सुशीलाबाई, अशा अकस्ल्पत स्स्थतींत मला पाहू न तुम्ही ायालां नाही झकवा ओरिलां नाहीं,

यावरून आतांि मीं तुम्हांला शांद्वतिे वता म्हटलें त्यािी तुम्हीं साथुकता केलीत; आद्वण त्यावरून माझ्या
द्ववनंतीिा द्वविार सुद्धां तुम्ही शांत मनानें कराल अशी मला आशा वाटू ं लागली आहे !
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सुशीला : एकंिर प्रकारावरून मला तुमिा हे तु अधामुधा कळू न िुकून, तुमच्याबद्दल द्वतरस्कार मात्र वाटतो!
पण यांत द्वभण्यािें झकवा ओरिण्यािें कारणि नाहीं! आत्मद्ववश्वास हें ि संरक्षणािें साधन आहे ! उत्कट
पाद्वतव्रत्याच्या अलोट शक्तीवर मािंा फारि भरंवसा आहे . पापांिें पाद्वरपत्य करण्यासाठीं अणुरेणूंत भरून

उरले ला परमे श्वर, पद्वतव्रतेिा पाद्वठराखा असतो! द्वशवाय, त्यांिा आत्मा—या द्वनद्वशगंधाच्या सुवासांत
द्वमसळू न िंद्रद्वकरणांवर तरंगणारा माझ्या नाथांिा अदृश्य आत्मा — माझ्याभोंवतीं नेहमीं पहारा करीत

असतो! तेव्हां मला द्वभण्यािें कारणि नाहीं! तसेंि, अगिीं द्वबकट प्रसंग आल्याखेरीज िारिौर्ांना जमवून
बाजार भरद्ववण्यािाही मला कंटाळा आहे ! बरें , तुमिी कोणती द्ववनंती आहे ?

हवद्याधर : पण आधीं हें सांगा, कीं तुमच्याशीं बोलत बसायला कांहीं भय नाहीं ना?
सुशीला : भय, संशय हीं सारीं पापािीं भावंिें आहे त! माझ्या शीलाबद्दल सवांिी िांगली खात्री आहे . बोला
लौकर काय बोलायिें आहे तें.

हवद्याधर : सुशीले , कालपयंत माझ्या आयुष्ट्यािें गलबत शून्य हे तूच्या समुद्रांत वाटे ल द्वतकिे संिरत होतें ,
पण तुझ्या या तेजस्वी नेत्रिीपकाच्या खुणेनें माझ्या द्ववश्रांतीिें स्थान मला िाखद्ववलें ! सुशीले , तुझ्याशीं
पुनर्मववाह करून सिै व या द्विव्य िीपकाच्या प्रकाशांत राहण्यािी मािंी उत्कट इच््ा आहे ! तूं मािंा
स्वीकार करशील का?

सुशीला : समुद्रांतले जसे खुणेिे द्विवे खालीं खिक आहे असे िाखवीत असतात, त्याप्रमाणें माझ्या या

िोळ्यांिी उभारणी सुद्धां माझ्या अभेद्य पाषाणहृियावर िंाले ली आहे ! तेव्हां तुमच्यासारख्या धािसी

खलाश्यानें त्यापासून आपलें गलबत िू र ठे वावें हें ि बरें . द्ववद्याधर, कालच्या वाटार्ाटीनंतर आजच्या
प्रश्नािें कारणि नाहीं. आद्वण त्यांतून तुमच्या आतांच्या द्वहद्विस धािसानें तर तुमच्याशीं पुनर्मववाह करण्यािी
कल्पना सुद्धां मनाला सहन होत नाहीं!

हवद्याधर : सुशीले , लोकापवािाच्या भीतीनें किाद्वित् उर्ि पुनर्मववाहाला तुिंी तयारी नसली तर —
सुशीला : (रागानें) तर काय? — द्ववद्याधर, तुम्ही शु द्धीवर नाहीं वाटतें?
हवद्याधर : सुशीले , िया तर, मािंी द्वनराशा करूं नकोस! तुझ्या सहवासावांिून 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 वेिा िंालों आहें . बाहे र िंद्राच्या प्रकाशानें िोहींकिे उजे ि पसरला आहे ; पण तुझ्या
मुखिंद्राच्या प्रकाशानें माझ्या हृियांत अंधार पिू न मला पापमागुि स्पष्ट द्विसत आहे ; त्याच्या तेजानें मािंे

िोळे द्विपून पापपुण्यािा भेि मला द्विसत नाहीं! आियानें भांबावल्यामुळें मािंी द्वविारशस्क्त नष्ट िंाली

आहे ! सुशीले , प्राणेश्वरी, मािंा द्वतरस्कार करूं नकोस. तुझ्यापायीं मािंे प्राण, आद्वण प्राणांपेक्षांही 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
द्वशरतांना शील बाहे रि राद्वहलें आहे ! सच््ील परस्त्रीच्या खोलींत कधींि द्वशरणार नाहीं!
हवद्याधर : रात्रीच्या पिद्याआि िोरट्या प्रेमाला िंांकून ठे वलें तर —
सुशीला : माझ्या बालपद्वतराजाच्या हक्कािा अद्वभलाष करणा्या राक्षसा, िल नीर् येथून! इतकेंि नाहीं, तर
सूयोिय िंाल्याबरोबर या र्रांतूनद्वह काळें कर! तूं दृष्टीआि िंाल्याखेरीज मी अन्न ग्रहण करणार नाहीं!

हवद्याधर : अशी प्रद्वतज्ञा तरी करूं नकोस. द्वनिान माझ्या दृद्वष्टसुखाच्या तरी आि येऊं नकोस! िातक
मे र्माले च्या नु सत्या िशुनानें द्वजवंत राहतो तसें तुझ्या दृष्टीच्या अमृतवषावानेंि माझ्या िग्ध प्रेमािें

पुनजीवन होईल! तुझ्या पतीच्या वैभवािा उपभोग द्वमळाला नाहीं, तर त्यािें नु सतें द्वित्र पहाण्यांत मी
समाधान मानीन! कैलासनाथाप्रमाणें शद्वशकला प्रत्यक्ष मस्तकीं धारण करतां आली नाहीं तरी द्वतच्या
िंद्वद्रकेच्या प्रभेवरि िकोर आपली तृषा भागद्ववतो! सुशीले , मािंा स्वीकार केला नाहींस हें ि मािंें मोठें
िु िैव! तशांत मला हद्दपार करून माझ्या िु िैवाच्याही सीमे पलीकिे मला लोटू ं नकोस!
सुशीला : यानंतर तुम्हांला या र्रांत राहू ं िे णें फार भयंकर नाहीं का?
हवद्याधर : सुशीले , या र्रांतून बाहे र पितांि मी या जगालाही मुकेन. नको, प्रेमानें द्वविारशून्य िंाले ल्या या
तुझ्या वेड्या भक्तािी हत्या करूं नकोस!

सुशीला : मला तुमिी िया तर येते, पण तुमच्या राहण्यानें स्वतः मला भय नसलें तरी लीला, वीणा झकवा
द्रुमन यांच्यासाठीं तरी मला तुमिा बंिोबस्त केला पाद्वहजे! िै वी रूपाखालीं लपून बसले ल्या तुमच्या राक्षसी
कृतीिा त्यांच्या अिि मनाला मोह पिू न —

हवद्याधर : ही तुिंी भीद्वत द्वनराधार आहे ! लीला जशी तुिंी बहीण तशीि मािंीही. तुझ्याखेरीज सवु द्वस्त्रया

मातेसमान आहे त! द्वशवाय परमे श्वरािी माझ्यावर कृपादृद्वष्ट िंाली तर मागेंपुढें तुिंें माझ्याबद्दलिें इतकें
वाईट मत. एका क्षणांत बिलू न टाकीन अशी मला आशा आहे !

सुशीला : एका क्षणांत िु स्यािें आपल्याबद्दलिें मत अद्वजबात बिलू न टाकण्यािी अदभुत शस्क्त तुमच्यांत
आहे , याबद्दल वाईट अनु भवानें का होईना मािंी खात्री िंाले ली आहे . बरें , तुम्हांला या र्रांत 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 करूं नकोस.

सुशीला : ठीक आहे . जा आतां आपल्या द्वठकाणीं! परमे श्वर तुम्हांला तुमच्या पापािी क्षमा करो!
हवद्याधर : उिार सुशीले , शाबास तुझ्या मोठे पणािी! आजिा हा अपराध द्ववसरून यापुढें मला तुिंी भस्क्त
करण्यािी आज्ञा िे ! आज ना उद्यां माझ्या तपियेिें फळ मला द्वमळाल्यावांिून राहणार नाहीं. तोंपयंत मात्र
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अशाि उिारपणानें माझ्या या धािसाच्या प्रवेशावर द्ववस्मृतीिा पििा टाकून हा िे खावा दृष्टीआि कर,
एवढीि, िे वी, तुझ्या पायांजवळ यािना आहे .

[पििा पितो.]

प्रवेश दु सरा
[तात्यासाहे ब व कमलाकर फांशांनीं सोंगट्या खेळत आहे त. र्ाईनें गोकुळ प्रवेश कद्वरतो.]
गोकुळ : (स्वगत) जी िु वाता तात्यासाहे बांना सांगण्यासाठीं मी इतका धांवत आलों, जी ऐकल्यापासून

मनांत द्वतच्याखेरीज िु सरा द्ववषय र्ोळत नाहीं, ती कोणती? इतक्या महत्त्वािी बातमी द्ववसरलों म्हणावें तर
तेंही शक्य नाहीं. का गिबिींत ती बातमी ऐकून र्ेण्यापूवीं ती सांगण्यासाठीं मी पळत सुटलों? काय बरें
असावी ती?

[द्वविार करीत उभा राहतो.]
तात्यासािे ब : कायरे गोकुळ, असा सझित कां? कांहीं मला आणले ला एखािा द्वनरोप द्ववसरला आहे स
काय?

गोकुळ : ्े ः ्े ः तसें कांहीं नाहीं! सहज उभा आहें आपला. (स्वगत) कोणती गोष्ट ती?
तात्या : (कमलाकरास) द्वकती पिले ? पोबारा! मग पळालीि ती! आतां हातीं लागत नाहीं.
गोकुळ : (स्वगत) हां! द्रुमन पळू न गेली हीि बातमी. (प्रकट) तात्यासाहे ब, एक मोठी िमत्काद्वरक बातमी
सांगायिी आहे आपल्याला! हो; द्ववसरे न म्हणून टांिण सुद्धां करून ठे वलें आहे . हा घ्या वािा कागि.

[एक कागि तात्यासाहे बांस िे तो.]
तात्या॰ : (आियानें) काय, द्रुमन नाहींशी िंाली? सांग पाहू ं , काय काय िंालें तें? केव्हां गेली, कुठें गेली,
कोणाबरोबर?

गोकुळ : त्यािा कांहीं मागमूस सुद्धां नाहीं! काल रात्रीपासून द्वतिा पत्ता नाहीं; वसंतराव सारखा तपास
करीत आहे त; पण कुठें थांग लागत नाहीं.

तात्या॰ : फारि आियु म्हणावयािें! का हो कमलाकर, तुम्हांला कांहींि आियु वाटत नाहीं यांत?
कमलाकर : (स्वगत) द्रुमन पळाली हें ऐकून यांना आियु वाटतें; पण मला हें ऐकून आियु कां वाटत नाहीं

हें यांना कळलें तर मात्र हे आियानें वेिे होतील! (प्रकट) मला यांत मु ळींि आियु वाटत नाहीं!
द्वतच्याबद्दल अलीकिे माझ्या कानीं थोिी कुजबूजही 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 बायकांना आणखी मोकळ्या! आतां परत नाहीं आणतां येत कुठें ?
सुधारणा, सुधारणा बरें ही कमलाकर!

तात्या॰ : फारि आियु आहे म्हणायिें! बरें , जा, वीणेला आधीं इकिे पाठीव! द्ववसरूं नकोस!
गोकुळ : (स्मरणवहीवर द्वटपतो.) वीणेला आधीं इकिे पाठीव.
[जातो.]
तात्या॰ : काय बोलाफुलाला गांठ पिली पहा! त्या द्विवशीं बाबासाहे बांजवळ बोलल्याप्रमाणें वागण्यािा
प्रसंग इतक्या लवकर येईल असें वाटलें नव्हतें.

कमलाकर : म्हणजे? स्त्रीस्वातंरयाच्या द्ववरुद्ध खरें ि 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 द्वतकिे ि जायला द्वनर्ालें आहें मी!
तात्या॰ : वीणे, वसंतरावाकिे जायिें कारण नाहीं.
वीर्ा : बाबा, अशा वेळीं सुद्धां जाऊं नको म्हणतां?
तात्या॰ : अशा वेळीं नाहीं, पण इथून पुढें केव्हांही त्यांच्याकिे जाण्यािी मी तुला मनाई कद्वरतों आहें !
वीर्ा : मनाई? द्वस्त्रयांच्या स्वतंत्रतेला तुम्ही स्वतांि द्वनबंध र्ालणार?
तात्या॰ : हो. स्त्रीपुरुषांच्या स्वैर संिारापासून अद्वनष्ट पद्वरणाम होतील असें मला वाटतें.
वीर्ा : म्हणजे द्रुमनच्या िुकीबद्दल मला शासन?
तात्या॰ : तुलाि काय? सुशीला, लीला यांना सुद्धां मी बंिी करणार! आजपासून पुरुषांिी बैठक द्वनराळी,
आणखी द्वस्त्रयांिी द्वनराळी! कारणावािून कोणी कोणाशीं संबध
ं ठे वायिा नाहीं. गोकुळ, सवांना माझ्या
द्विवाणखान्यांत र्ेऊन ये. (गोकुळ जातो.) आणखी वीणे , वसंतरावाशीं यापुढें तुिंा कोणताही संबध
ं असतां
कामा नये! मीि त्याला आपल्या इथें न येण्यािी ताकीि करणार आहें !

कमलाकर : काय, वसंताला इथें येण्यािी बंिी? त्यािा काय अपराध आहे यांत?
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तात्या॰ : असें करणें थोिें सें द्वनिु यपणािें आहे खरें , पण प्रत्यक्ष त्याच्या बद्वहणीनेंि असा द्ववपरीत प्रकार
केल्यानंतर आतां त्याला र्री येऊं िे णें म्हणजे शु द्ध वेिेपणािें होईल. ििाद्ववषय िंाले ल्या मनु ष्ट्याच्या
आसपासच्या माणसांवर सुद्धां कुटाळांिी झनिाव्यंजक दृद्वष्ट द्वफरते! एखािा अंधुक तारा िाखद्ववण्यासाठीं
लोक आधीं शेजारच्या ता्यांकिे बोट कद्वरतात.

वीर्ा : बाबा, मािंें त्यांच्यावर प्रेम आहे हें द्ववसरतां तुम्ही!
तात्या॰ : आणखी आतां तुलाही तें द्ववसरलें पाद्वहजे!
वीर्ा : पण तुम्हींि आधीं मला त्यांच्यावर प्रेम करायला सांद्वगतलें !
तात्या॰ : तसेंि आतां न करायला सांगतों! वीणे , याबद्दल अद्वधक वाटार्ाट करण्यािें कारण नाहीं, मािंी
आज्ञा तुला ऐकलीि पाद्वहजे.

वीर्ा : ऐकली पाद्वहजे म्हणजे? मी नाहीं ऐकणार! द्वस्त्रयांना वाटे ल त्याच्यावर प्रेम करायला अद्वधकार आहे !
प्रेमाच्या बाबतींत कांहीं मी तुमिी बांधले ली नाहीं! माझ्या मनाप्रमाणें वागायला मी मािंी मुखत्यार आहें .
कमलाकर : (स्वगत) उच््ृ ं खल मनाला मोकळें सोिण्यािा हा पद्वरणाम!
तात्या॰ : वीणे, जसें मीं तुला पूवी स्वातंरय द्विलें तसेंि आज परत र्ेणार!
वीर्ा : र्ेणार म्हणजे? ही गोष्ट कांहीं तुमच्या हातिी नाहीं. प्याला झपज्यांतून मोकळें सोिणें सोपें , पण
पुन्हां कोंिणें कठीण!

गोकुळ : (स्वगत) ऐका हीं मुक्ताफळें ! आमच्या इकिे असले िोिले मुळींि उपयोगी नाहींत. मला तर

स्त्रीपुरुषांच्या तसद्वबरा सुद्धां एकत्र ठे वण्यािी भीद्वत वाटते! (पाहू न – प्रकट) तात्यासाहे ब, ते पहा
वसंतरावि इकिे येत आहे त. सांगूं का त्यांना आपली आज्ञा?

वीर्ा : थांबा, थांबा, आतांि असा द्वनष्ठुरपणां करूं नका! मला त्यांिी शेवटिी भेट तरी र्ेऊं द्या!
तात्या॰ : ठीक आहे ; मी वर जातों. मला त्यांिी भेट घ्यावयािी इच््ा नाहीं; तूं पण लौकरि ये! फार वेळ
बोलत बसू नकोस.

[वीणेखेरीज सवु मंिळी जातात.]
वीर्ा : द्ववलायतेंत असा अंधार खास नसेल! काय बाबांिी लहर ही! हें ऐकून द्वबिा्या वसंतरावांना काय
वाटे ल? मािंें मस्तक अगिीं द्वफरून गेलें आहे . वसंतरावांनाि यावर तोि द्वविारली पाद्वहजे! (वसंतराव

येतो.) या. कळली सारी हकीकत मला! पण द्वप्रया, त्या बातमीपेक्षांही द्ववलक्षण आणखी िु ःखकारक बातमी
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तुम्हांला ऐकावयािी आहे . तुमच्याशीं न बोलण्याबद्दल बाबांनीं मला ताकीि केली आहे आद्वण तुम्हांलाही
आमच्या र्रीं येण्यािी बंिी होणार आहे . काय उपाय करावा आतां?

वसंत : हा द्वनवळ जुलूम आहे . द्ववलायतेंत एखाद्या मुलीवर असा प्रसंग आला तर ती खुशाल आपल्या
विभाबरोबर द्वनर्ून जाते!

वीर्ा : होय ना? मग मी पण तसेंि करणार! िंाली याबद्दल बाबांिी नािक्की तर मी काय करणार? त्यांिी
िूक िंाली म्हणूनि मी तरी िूक करणार. पवुतावर द्विखल िंाला म्हणजे निीिा प्रवाह गढू ळ व्हायिाि!

वसंत : पण पळू न गेली यांत द्रुमननें काय वाईट केलें ? माझ्या प्राणा, द्ववलायतेंत असे प्रकार िररोज शेंकिों
होतात! मला द्रुमनबद्दल कांहींि वाटत नाहीं. ती तरी आपल्या विभाबरोबरि द्वनर्ून गेली असेल! तुिंी
आहे ना तयारी?

वीर्ा : अगिीं या र्टकेला! िला आंत; द्ववशेष कांहीं होण्यापूवीं सवु बेत ठरवून टाकंू .
[गोकुळ येतो.]
गोकुळ : (स्वगत) थकलों बुवा ही धावपळ करून. द्रुमन पळू न गेली पण द्वतला माझ्या इतकें कांहीं पळावें
लागलें नसेल! (प्रकट) वसंतराव, हें घ्या पत्र!

वसंत : (पत्र वािून) यांत तात्यासाहे बांनीं मला येथें येण्यािी बंिी केली आहे . गोकुळ, त्यांना सांग तुमिी
आज्ञा मला मान्य आहे म्हणून!

[गोकुळ जातो.]
वसंत : िल लािके, पुढिा एकंिर बेत ठरवून टाकंू .
[जातात.]

प्रवेश हतसरा
[भूतमहाल – द्रुमन व कमलाकर]
द्रु मन : एकूण मी कुठें आहें यािा कुणालाही संशय आला नाहीं?
कमलाकर : मुळींि नाहीं. मी तुला सांगति होतों! अपराधाच्या जागेपासून प्रथम फार िू र जाण्यािा प्रयत्न
कधींि करूं नये! िू रच्या प्रवासाच्या आटाआटींत पकिणाराला सुगावा मात्र लागायिा! मीं पसरून
द्विले ल्या बातम्यांमुळें त्यांिे भलभलत्या रीतीनें तपास िालले आहे त.
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द्रु मन : तुम्ही येईपयंत माझ्या द्वजवांत जीव नसतो अगिीं. सारखी तुमच्या वाटे किे नजर लावून बसतें.
कमलाकर : पण कोणाच्या नजरे स पित नाहींस ना?
द्रु मन : मुळींि नाहीं. या र्रािी भुताटकीबद्दल बोलवा असल्यामुळें या रस्त्यानें सुद्धां कोणी फारसें जात येत

नाहीं! पण द्वप्रया, असा बंद्विवास आणखी द्वकती द्विवस काढावा लागणार? अज्ञातवासािे हे द्विवस संपवून
लग्नाच्या बंधनानें कायमिी मोकळी होऊन, एकिोन मद्वहन्यांनीं अवतार र्ेणा्या आपल्या कुलिीपकाला
र्ेऊन राजरोस िारिौर्ांत केव्हां झहिे न असें िंालें आहे मला! कधीं द्वनर्णार आतां?

कमलाकर : लािके, थोिा धीर धर! आजि मी इथून द्वनर्ालों तर उगीि संशयाला कारण होईल! एकिोन
द्विवसांत तात्यासाहे बांच्या कामासाठीं मला मुंबईसि जायिें आहे ; तेव्हां सवु व्यवस्था आपोआप होईल!
द्रु मन : मुंबईस कोणाला पत्ता लागणार नाहीं ना पण?
कमलाकर : वेिी कुठली! मुंबईसारख्या द्वठकाणीं द्वबनिूक पत्ता माहीत िंाला तरी नेमकें माणूस हु िकून

काद्वढतां येत नाहीं; मग मुद्दाम नापत्ता िंाले ल्या माणसािी गोष्टि नको! पण मािंी ओळख फार असल्यामुळें,
मुंबईपयंतिा प्रवास माझ्यापासून िू र म्हणजे बायकांच्या िबयांत बसून करावा लागेल.

द्रु मन : आपल्याबरोबर जन्मािा प्रवास करण्याच्या आशेवर हा एवढा प्रवास मी सहज पतकरीन! पण द्वप्रया,
मीं र्र सोिण्याबद्दल फार तगािा लाद्ववला होता त्यािी क्षमा केली आहे ना?

कमलाकर : अगिीं मनापासून! बरें , तूं तुझ्याबरोबर आणले ला तो िाद्वगन्यांिा िबा काढू न ठे व! आलोंि मी.

(द्रुमन जाते.) सुधारक द्विखलांत पिले ल्या गाईिा उद्धार करण्यािा प्रयत्न कद्वरतात. पण अशा सवत्स
धेनूिा उद्धार करण्यािा हा पद्वहलाि प्रयत्न आहे . काय मूखु पोर! माझ्या वाटे किे नजर लावून बसते! ठीक
आहे ! तुला वाटे ला लावल्याखेरीज मािंी वाट मोकळी होणार नाहीं. आतां मुंबईस जाण्यापूवी बायकांच्या
िबयांत बसवून सोिू न द्यावी िंालें ! मग जाईल नशीब द्वफरे ल द्वतकिे .

[जातो. पििा पितो.]

प्रवेश चवथा
[गोकुळिें र्र. गोकुळ द्वविार करीत उभा आहे .]
गोकुळ : उपरण्याला गांठी मारून आठवण राहात नाहीं म्हणून स्मरणवही तयार केली, पण द्वतिाही
उपयोग होत नाहीं; द्वकत्येक गोष्टींिें टांिण करण्यािी आठवण होत नाहीं; टांिून ठे वले ल्या गोष्टी
पाहण्यािी आठवण होत नाहीं; आद्वण आज तर स्मरणवही कुठें ठे वली हें ि स्मरत नाहीं. स्मरणवही
सांपिती म्हणजे द्ववद्याधरांच्या भेटीिा द्विवस आजिाि ठरद्ववला आहे कीं नाहीं यािा शहाद्वनशा करून र्ेतां

आला असता. मला वाटतें आज त्यांनीं यायिें आम्हीं ठरद्ववले लें नाहीं. नाहीं तर त्यांच्या द्वनयद्वमतपणावरून

म्हणजे या वेळेस त्यांनीं यायलाि हवें! का कबूल केल्याप्रमाणें यायिा त्यांना द्ववसर पिला? या लोकांना
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आठवण राहत नाहीं तर स्मरणवह्ा कां ठे वीत नाहींत? त्यांच्या स्वागतािी तयारी तर िोख िंाली आहे . या
िे शमुखांकिच्या जुन्या खुच्या वगैरे द्वकती उपयोगी पिल्या आज! (पिद्यांत – गोकुळ, अहो गोकुळ) आले

वाटतें द्ववद्याधर! (मोठ्यानें) या हो असेि नीट! (द्ववद्याधर येतो.) या, बसा. मला वाटलें तुम्ही आतां येत
नाहीं म्हणून.

हवद्याधर : एकिां कबूल केल्यावर माझ्याकिू न द्विरंगाई व्हावयािी नाहीं.
गोकुळ : बरें , आतां आमिें कुटु ं ब गेलें आहे बाहे र, सोबद्वतणीकिे बसायला! आणखी आपल्याला

द्वतच्याबद्दलि बोलायिें आहे ; तेव्हां ती आली तर आपल्याला कळावें म्हणून एकिां सगळ्या िारांना कड्या
आहे त कीं नाहींत तें पाहू न येतों. मग बोलूं अगिी मोकळ्या मनानें.

[जातो.]
हवद्याधर : मला इथें बसवून हा गृहस्थ बाहे र गेला खरा, पण परत यायिी याला आठवण कशी होणार? मी
गेलों असतों तरी बरें िंालें असतें. बरें हा महात्मा आतां काय बोलणार आहे यािा तकु सुद्धां होत नाहीं. या

आतांच्या प्रस्तावनेवरून त्याच्या बायकोबद्दल बोलणार आहे सें द्विसतें! परस्त्रीबद्दल अशा वाटार्ाटी
करण्यािा हा प्रसंग जरासा द्वबकट तर खराि! (गोकुळ येतो.) या! आलांति ताबितोब! मला वाटलें पुन्हां
यायिें द्ववसरतां वाटतें!

गोकुळ : ्े ः; द्ववसरतों कसिा! मी इतका द्ववसराळू नाहीं; या लोकांनीं उगीि बभ्रा केला आहे िंालें ! मी हें

तुम्हांला पूवीि सांगणार होतों; पण आठवणि राद्वहली नाहीं! बरे ; द्ववद्याधरपंत, तुम्हांला येथपयंत येण्यािी

तसिी िे ण्यािें कारण सांगतों आतां. िोनिार द्विवसांच्या बोलण्यावरून तुम्हीं तािलें ि असेल कीं, आमच्या
खटल्यािा प्रकार थोिासा द्ववद्वित्र आहे !
हवद्याधर : तुमच्यावर खटला वगैरे —
गोकुळ : गैरसमज िंाला तुमिा! खटलें म्हणजे कुटु ं ब! मािंी बायको द्राष्ट, कजाग आद्वण भांिकुिळ आहे !
तेव्हां द्वतला ताळ्यावर आणण्यासाठीं काय युस्क्त करावी? तुमच्यासारख्या पोक्त द्वविाराच्या मनु ष्ट्यािा या
बाबतींत सिा घ्यावा म्हणून तुम्हांला ही तसिी द्विली आहे ! सांगा पाहू ं आतां एखािा उपाय!
हवद्याधर : अशा बायकोला हळू हळू धाक िाखवून —
गोकुळ : धाक िाखद्ववण्यािें िू रि राद्वहलें ; अहो, तोंिावाटें ब्र काढायिी िोरी! र्रांत मला तोंि उर्िायिा
प्रसंग फक्त जेवतांनाि काय तो येतो. फार कशाला? गेल्या वषी वायूमुळें एकिां द्वतिी िांतद्वखळी बसली

तेव्हां वैद्यबुवांना द्वतच्या प्रकृतीिें मान मीं सांद्वगतल्यामुळें ती माझ्यावर रागावली! िांतद्वखळी बसली होती

तरी सुद्धां आपणि वैद्यबुवांना समजावून सांगावें अशी द्वतिी इच््ा द्विसली. शेवटीं त्याि संतापाच्या भरांत
द्वतिी िांतद्वखळी उर्िली; आद्वण द्वतिा त्या वेळिा आवेश पाहू न भीतीनें द्वबिा्या वैद्यबुवांिी मात्र िांतद्वखळी
बसली! द्वतच्या तोंिाशीं तोंि िे ण्यािी सोय नाहीं. द्वतच्या भांिखोरपणािी साक्ष ही सारी आळीि िे ईल!

भुतांच्या भुताटकीनें एखािें िु सरें र्रि ओसाि पितें, पण या िाद्वकणीच्या तोंिामुळें ही आळी उठू न गेली
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आहे . शेजारच्या र्रांत तीन माणसांच्या कुटु ं बािी वस्ती आहे ; द्वतच्यावर आमच्या द्वहच्या तोंिािी मात्राि
िालत नाहीं. कारण त्या गृहस्थाला बोलले लें ऐकतां येत नाहीं, त्याच्या बायकोला ऐकले लें बोलतां येत
नाहीं, आद्वण मुलीला बोललें ले आद्वण ऐकले लें िोन्ही कळत नाहींत.

हवद्याधर : ही िांतद्वखळीिी कथा म्हणजे खरोखरीि िं तकथा आहे िंालें . मला वाटतें तुमिा स्वभाव जरा
द्ववनोिी आहे .

गोकुळ : यांत द्ववनोि मुळींि नाहीं. निीच्या पुरांत वाहू न जात असतांना द्वतच्या वेगाला कसली उपमा द्यावी
यािा द्वविार कोण करीत बसेल? खरें द्वविाराल तर मी आतां द्वजवाला सुद्धां कंटाळू न गेलों आहें !
हवद्याधर : अरे रे! मग तुम्ही कािी कां मोिू न िे त नाहीं!
गोकुळ : अहो, कािी मोिू न द्यायला र्रांत कािीवर तरी सत्ता िालली पाद्वहजे ना! द्ववद्याधर, ब्रह्मांिांत
मायेनें जसें ईश्वरालाही व्यापून टाकलें आहे , तसेंि आमच्या र्रांत बायकोनें नव्याला अगिीं ग्रासून
टाद्वकलें आहे .

[हळू ि मथुरा येते व द्ववद्याधराला गप्प बसण्यािी खूण करते.]
मथु रा : (स्वगत) मािंीि झनिा िालली आहे वाटतें! ऐकलें पाद्वहजे सारें बोलणें.
गोकुळ : द्वतच्या रूपािें वणुन तर द्वविारूंि नका! िु स्या कोणत्या प्राण्याशीं सादृश्य नाहीं एवढ्यासाठींि
द्वतला मनु ष्ट्य म्हणायिें!

मथु रा : (स्वगत) आद्वण यांना तर मनु ष्ट्य म्हणायिेंही कारण नाहीं. परक्या माणसाला र्रीं आणून
त्याच्यासमोर

मािंी नालस्ती करीत आहे त काय?
गोकुळ : द्वतिा तो मिानी बांधा, पहािी आवाज, भरिार अवयव, तेल्या रंग वगैरे लक्षांत आलीं म्हणजे

शूपुणखा, द्वहझिबा यांिीं वणुने खरीं वाटू ं लागतात. जुन्या कवींच्या ठराद्ववक उपमांिी अिलाबिल केली तर

द्वतिें यथायोग्य वणुन थोिक्यांत िे तां येईल. कोद्वकळे िा आवाज आद्वण नाद्वगणीिी कांद्वत यांिा द्ववपयास
होऊन, कोद्वकळे िा काळा कुळकुळीत वणु आद्वण नाद्वगणीिें फोंफावणें यांिी ती धनीण िंाली आहे . हत्तीिी

मंिगद्वत आद्वण हद्वरणािे द्ववशाल नेत्र यांिी अशीि द्विशाभूल होऊन हत्तीिे बारीक िोळे आद्वण हद्वरणािी

िंिल गद्वत द्वतच्या वांटणीस आलीं आहे त. िांतांच्या बाबतींतही हत्तीिें ि द्वतच्यावर ऋण आहे . नाकािा
सरळपणा द्वभवयांकिे जाऊन त्यांच्या धनु ष्ट्यािी कमान नाकावर वठली आहे . ओठांनीं केसांच्या
काळे पणािा पत्कर र्ेऊन त्यांच्यावर आपली गुलाबी ्टा पसरून द्विली आहे .
हवद्याधर : मला वाटतें आतां हें वणुन तुम्ही थांबवाल तर बरें .
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गोकुळ : नाहीं हो; मला द्वतिी इतकी ओकारी आली आहे कीं, द्वतच्या सा्या गोष्टी कोणापाशीं केव्हां एकिां
ओकून टाकीन असें िंालें आहे . द्वतिा वणु इतका काळा आहे कीं, अमावास्येच्या काळोखांत सुद्धां ती स्पष्ट
द्विसते. मे रु आद्वण झवध्याद्रीप्रमाणें िोन गालांत उं ि होण्यािी स्पधा िालली आहे आद्वण नाकानें गालांच्या
त्या झखिींत बैठक मारली आहे . द्वजभेच्या सहवासाला द्वभऊन आळींतल्या लोकांप्रमाणें हनु वटीही नापत्ता
िंाली आहे . याप्रमाणें सा्या अवयवांिा ठळकपणा नाहींसा िंाल्यामुळें िेह्यािें सपाट मैिान िंालें आहे !

हवद्याधर : हें पहा, गोकुळ, तुम्ही स्वतःि त्यांिा असा िांगोरा द्वपटू ं लागलां तर लोकांना बरें ि होईल.
आपण आपला आब राद्वखला पाद्वहजे! मागें कोण काय बोले ल हें पाद्वहलें पाद्वहजे!
गोकुळ : पाठीमागें कोण काय बोलतें यािी मी मुळींि पवा करीत नाहीं.
मथु रा : (स्वगत) आद्वण तोंिावर बोलूं लागलें तर तोंि िे त नाहीं.
गोकुळ : द्ववद्याधर, मािंा असा बेरंग करूं नका! आजपयंत द्वतच्या झनिे िें सुख सुद्धां द्वमळालें नाहीं. ऐका
पुढें! द्वतिे गाल मूळिे गुलाबी तर नाहींति, पण काळ्या रंगािें त्यांच्यावर इतकें तकतकीत रोगण िढलें

आहे कीं, रागानें झकवा लज्जेनें लाली आलीि तर गालांवर करड्या रंगािी ्टा द्विसेल! परंतु िु िैवानें हें
रंगीत काम अजून कोणालाही पहायला सांपिलें नाहीं! कारण रागानें लाल िंाल्यावर द्वतच्या तोंिाकिे

पहाण्यािी कोणािी ्ाती नाहीं. आद्वण लज्जेनें म्हणाल तर, ती कोणाला लाजल्यािें मला कांहीं स्मरत
नाहीं. कां, कशी आहे गालांिी शोभा?

मधु रा : (स्वगत) माझ्या गालांना नांवें ठे वीत आहे त आद्वण यांिे गाल मात्र अगिीं गुलाबी असतील नाहीं?
गुलाबािा रंग तर नाहींि; पण भोंवतालच्या द्वमसाळ खुंटांनीं आद्वण त्या बुरखुंिांनीं कांट्यांिें रान मात्र
माजलें आहे खरें !

हवद्याधर : (स्वगत) या बाईच्या धुमसणा्या आवेशावरून लौकरि यािे गाल मात्र लाल होण्यािा रंग
द्विसतो, आद्वण हा तर ऐकत नाहीं. (प्रकट) गोकुळ द्वस्त्रयांच्या सौंियावर असें तोंि टाकणें िांगलें नाहीं.
गोकुळ : कां बरें , द्वतच्या गालावर तोंिसुख र्ेण्यािा मािंा अद्वधकारि नाहीं का?
हवद्याधर : पण त्यांत इतकी अद्वतशयोस्क्त नसावी.
गोकुळ : अद्वतशयोस्क्त? मुळींि नाहीं! तुम्ही द्वतला पाद्वहली तर तुमिी खात्री होईल कीं, द्वतच्या
कपोलवणुनांत कपोलकस्ल्पत असें कांहींि नाहीं!

हवद्याधर : पण आतां हें वणुन पुरें करा. एवढ्यावरून मला त्यांच्या रूपािी सहज कल्पना होईल.
गोकुळ : कल्पना होईल? द्वनव्वळ कल्पना आहे ही! द्वतच्या सवु अवयवांिा सलोखा सांभाळू न द्वतच्या रूपािी

एकरूप कल्पना करणें शक्यि नाहीं. इकिे काळ्या कुळकुळीत रंगावरून वाटतें कीं, ही आद्वफ्रकेिी हु ं िी

गफलतींनें पत्ता िुकून झहिु स्थानच्या पेढीवर आली असावी; तर द्वतकिे कांहीं अवयवांच्या फाजील वाढीमुळें
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आद्वण कांहींच्या फाजील कमीपणामुळें थबकट बनद्ववले ल्या िेह्याच्या तबकिीवरून, हें जपानी
कलाकौशल्य असावें असें वाटतें. मग अशा लपंिावांत द्वतच्या रूपािी कशी कल्पना होणार तुम्हांला?
हवद्याधर : अहो, नु सती कल्पनाि नाहीं, पण त्यांिी प्रत्यक्ष मूर्मत उभी आहे माझ्या पुढें!
गोकुळ : भ्रम आहे तुम्हांला! द्वतिे तोंि तुम्हांला द्विसलें तर तुम्ही तोंि द्वतकिे द्वफरवाल! अहो, आमिी आई
प्रथम सुनमुख पाहतांि र्ाबरून रामरक्षा म्हणायला लागली! याि र्रांतली गोष्ट.

हवद्याधर : (स्वगत) आतां द्ववषय तरी बिलावा. (प्रकट) र्र सुरेख आहे मोठें ! काय भािें िे तां यािें ?
गोकुळ : तें सारें द्वतला माहीत! आमच्या द्वहशेबी कामािी द्वनम्मे द्वनम वांटणी िंाली आहे . खिािें खातें द्वतच्या
हातीं असून जमा माझ्या हस्तें व्हायिी. साखरे च्या गोण्या द्वतच्या कामीं आद्वण मी नु स्ता ओझ्यािा बैल!

मथु रा : (स्वगत) हें मात्र अगिीं खरें ! म्हणून तर ऋद्वषपंिमीच्या द्विवशीं मला खणखणीत उपास पितो!
हवद्याधर : (स्वगत) मी मुद्दाम द्ववषय बिलतों आद्वण हा पूवुपिावर येतो. (प्रकट) का हो, एवढ्या र्रांत
सोबतीवांिून तुम्हांला भीद्वत वाटत नाहीं?

गोकुळ : एकटा असलों तर नाहीं वाटत भीद्वत! पण ती जन्मािी सोबतीण जवळ असली तर मात्र भीद्वत
वाटते!

हवद्याधर : तुम्ही तुमच्या कुटु ं बाला फार द्वभतां 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 एकिां अशीि ती बाहे र गेलेली पाहू न मीं जयंतांना र्रीं आणलें आद्वण असाि या
बाबतीिा खल करीत बसलों! अगिीं असाि प्रसंग! पण मागें द्वतनें िोरून उभें राहू न सारें बोलणें ऐकून

र्ेतलें आद्वण मग कोण गहजब माझ्यावर! माहे रीं जायला काय तयार िंाली! बाकी ती हजारिां ही भीद्वत
र्ालते , पण खरोखरी कांहीं कधीं जात नाहीं! ती माहे रीं गेली तर द्वतच्याऐवजीं मािंा तरी सासुरवास िुकेल
खास!

हवद्याधर : बरें , त्या अशा मागें उाया आहे त हें तुम्हांला कसें कळलें ?
गोकुळ : त्यांत कांहीं द्ववशेष नाहीं! द्वतला पाहू न जयंतांनीं 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 —
मथु रा : तों मी ही अशीि मागें उभी! असेंि ना? बोला! आतां कां वािा बसली?
गोकुळ : भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनु मान मारुती!
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मथु रा : आतां हें सोंग कद्वरतां काय! म्हणे गालावर रोगण बसलें आहे ! करूं कां आपल्या गालावर रोषणाई?
मी आद्वफ्रकेिी हु ं िी, जपानी कलाकौशल्य! मला लाज नाहीं! होय ना? बोला, आतां कां गप्प!
गोकुळ : मी तुझ्या पायां पितों! मािंी िूक िंाली! एवढा अपराध पिरांत र्े!
मथु रा : कशाला एवढें पण! तुम्हांला मािंा सासुरवास होतो नाहीं? आद्वण जन्मािी सोबतीण नको नाहीं
का? ही मी जातें माहे रीं! म्हणे ती खरोखरि जात नाहीं! आतां पहा िोळे फािू न! मािंा अिला आहे खेटर
या र्रांत —

गोकुळ : हवीं द्वततकीं खेटरें मला िे ! मला पाहु ण्यांच्या िे खत तरी नको!
मथु रा : आद्वण तुम्हीं मात्र पाहु ण्यांजवळ मािंी नाहीं नाहीं ती नालस्ती करावी! पण पाहु ण्यांिें मला काय
भय! पाहु णे तुमिे! त्यांना नाहीं लाज वाटली परक्या बायकोबद्दल वाटार्ाटी कद्वरतांना?

गोकुळ : (एकीकिे ) द्ववद्याधर, आतां पळा, त्या द्वखिकींतून, धुराड्यांतून, द्वजथून सांपिे ल द्वतथून रस्ता
गांठा आद्वण जीव वांिवा! आमिी ओळख ठे वा! पळा!

मथु रा : मािंे कान कांहीं फुटले नाहींत! त्यांना कशाला जायला सांगता? मीि जात्यें आपल्या माहे रीं!
[रागानें जाते.]
गोकुळ : आज आपल्या िोर्ांिा पुनजुन्म िंाला! माझ्या अशा यमपुरीच्या वेशीपयंत कैक फे्या िंाल्या

आहे त म्हणा! पण तुम्हांला हा प्रसंग जरा नवीनि आहे ! मर्ांशीं िार लावले लें पहावयाला गेलों खरा; पण
पहायिें द्ववसरलों त्यािा हा पद्वरणाम!

हवद्याधर : पण यािा पद्वरणाम काय होणार पुढें?
गोकुळ : आज ती खास माहे रीं जाणार! आतां काय करावें?
हवद्याधर : बरें , यांिे विील तरी िांगले सुखी आहे त का?
गोकुळ : सुखी आहे साधारण! पण तो इला फार द्विवस राहू ं िे णार नाहीं! पक्का द्विकू आहे तो! िस्यािें

सोनें सुद्धां त्याच्या हातून सुटत नाहीं! कोणी द्वनरोप एखािा सांद्वगतला तर त्यांतले िे खील िार शबि
िलालीिाखल ठे वन
ू र्ेईल!

हवद्याधर : मग आतां असें करूं? तात्यासाहे ब वगैरे त्याच्या ओळखीच्या मोठ्या माणसांच्या सहीिें तुमच्या

सास्याला पत्र पाठवूं? त्यांत सवु हद्वककत कळवून तुमच्या कुटु ं बाला थारा िे ऊन िढवून ठे वंू नये असें
द्वलहू ं ? म्हणजे तो समजूतिार असला तर आपणि द्वतला येथें आणून पोंिती करील! अशा द्वनराधार
स्स्थतीिा अनु भव आला म्हणजे त्यांिा वरिढपणा आपोआप नाहींसा होईल!
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गोकुळ : आली ती; जरा थांबा!
[मथुरा येते.]
मथु रा : ि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 आहे ि

या िारगटपणांत; तेव्हां तुम्हांलाही द्वशक्षा पाद्वहजेि! िला, बर्तां काय? मािंी गािी िुकेल! मी याि
गािीनें जाणार बाबांकिे !

गोकुळ : द्ववद्याधर, िला; उिला तें मे ज;कांहीं इलाज नाहीं!
[खुच्या ओढीत सवु जातात.]

प्रवेश पांचवा
[र्राच्या मागील बाजूिा बाग. एका बांकावर बसून लीला व जयंत बोलत आहे त.]
जयंत : लीले , तात्यासाहे बांनीं तुझ्याशीं बोलण्यािी बंिी केल्यामुळेंि आपल्याला या रमणीय वेळीं िोरून

भेट र्ेण्यािी बुद्वद्ध उत्पन्न िंाली. काय मनु ष्ट्यस्वभाव आहे पहा! आजपयंत द्वकत्येकिां तरी द्विवसाच्या

द्विवस आपण एकमे कांशी बोलल्यावांिून काद्वढले असतील; पण स्वाधीनच्या गोष्टीमुळें त्यािें आपल्याला

कांहींि वाटलें नाहीं! तेंि आतां पहा! ही बंिी केल्याबरोबर कारण नसतांही आपल्याला एकमे कांच्या
सहवासावांिून एक क्षणभरही रहावेनासें िंालें आहे ! आद्वण अगिीं द्वनिोष भेटीसाठीं सुद्धां अशी पहाटे िी
िोरटी वेळ ठरवून ठे वणें भाग पिलें आहे !

लीला : जयंत, लहाणपणीं थट्टें त 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 . पद्विमे िें पटांगण बहु तेक ओलांिून, िंद्रमा मागुश्रमानें
द्वखन्न िंाल्यामुळें, पद्वलकिच्या गोलाधाकिे वळण्यापूवीं अस्तािलावर थोिा वेळ द्ववसांवा र्ेत आहे आद्वण
म्हणूनि त्यािी प्रभा थोिी मंि िंाली आहे ! द्वतकिे उियािलावर भगवान् िंिद्वकरणाच्या रथावर तांबड्या

यशोध्वजािा एखािा िु सरा पिर द्विसूं लागला आहे ! पूवेकिे तारका कमी कमी िालल्या आहे त ; जणूं काय
रथवेगानें उद्भवले ल्या ध्वजपटाच्या वा्यानें हीं आकाशांतील फुलें उिू न जात आहे त!

लीला : या तारका मंिते ज िंाल्या तरी त्यांिी िमक अजून तशीि कायम आहे ! या मंि िंद्वद्रकेच्या

वृष्टीवरून असा भास होतो कीं, सृद्वष्टिे वता द्विवसाच्या श्रमासाठीं आपल्या बालकांना या िु ग्धपानानें
ताजींतवानीं करीत आहे !
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जयंत : (स्वगत) मातृपिाला मुकले ल्या लीले िी ही प्रेमळ कल्पना द्वकती हृियभेिक आहे ! (प्रकट) लीले ,
अनन्तकालापासून तारका या पापी पृर्थवीला द्वशवल्या नाहींत म्हणूनि त्यांिें तेज द्विरकाल िमकत आहे !

आपल्या पिापासून ढळणारा उल्का पृर्थवीच्या पापी वातावरणांत द्वशरतांि जळूं लागून द्वतिा स्पशु होण्यापूवी
भस्म होऊन जातो.

लीला : आकाश आद्वण भूद्वम यांच्यांत द्वकती तरी द्ववरोध हा! द्वतकिे आकाशांतील फुले सूयुप्रकाशाच्या
िू रिशुनानेंि कोमे जून जाताहे त आद्वण खालीं आपल्या द्विमुकल्या बागेंतलीं फुलें उमलत आहे त!

जयंत : या द्वहरव्यािार तृणशय्येवर पिले ल्या िं वाच्या थेंबांतून मावळत्या िंद्रािीं द्वकरणें िमकत
असल्यामुळें मखमालीच्या गाद्वलच्यावर जरतारीिें काम केलें आहे असें वाटतें! हीं सुंिर फुलें तारकांच्या

प्रद्वतझबबासारखीं शोभत आहे त! तो पहा, लीले , जगन्नाथाच्या या उपवनांत खेळद्ववण्यासाठीं आकाशगंगेिा
पाट काद्वढला आहे ! ही शीतल िंद्वद्रका द्वतच्या अमृतजलािी तुषारवृद्वष्ट तर नसेल ना?

लीला : जयंत, आपल्या फुलांप्रमाणेंि तारकांना — जगिीशाच्या बागेंतील या तेजस्वी फुलांना सुद्धां सुवास
असेल का?

जयंत : (हं सून) द्वकती स्वैर आद्वण मनोहर कल्पना ही! लीले , या प्रश्नािें उत्तर िे णें शक्य नाहीं. आपल्या
पापक्षालनासाठीं अनन्त यातना भोगल्यानंतर कालान्तरानें आपण ज्या वेळीं गगनमंिलांत तारकारूपानें

िमकंू लागूं त्या वेळीं अनु भवानेंि आपल्या तेजोमय आत्म्याला या प्रश्नािें उत्तर सांपिणार आहे ! तोंपयंत
अनु मानानेंि समाधान मानून र्ेतलें पाद्वहजे!

लीला : पुण्यवंतांिे आत्मे आकाशांत तारे होऊन रहातात! तेव्हां त्यांच्या पुण्याईच्या तेजाप्रमाणें त्यांच्या
कीतीिा सुवासही खास पसरत असेल, पण पृर्थवीच्या पापगंधानें त्यांिा नाश होत असेल, एवढें ि.

जयंत : लीले , लहानपणीं एक एकिा मला असें वाटे कीं, या िांिण्या म्हणजे मृतांच्या प्राणांनीं स्वगात
जाण्यासाठीं केले ले मागु असावेत आद्वण या आकाशाच्या िाळणींतून त्याच्या पद्वलकििा स्वगािा तेजोमय

आम्हांला द्विसत असावा! आईच्या मरणानंतर मी िररोज एका ठळक ता्याकिे द्वकती तरी आशेनें आद्वण
उत्कंठे नें पहात असे!

लीला : अगिीं लहानपणीं त्यांच्या मांिीवर बसून आपण मोठमोठाल्या िांिण्या आळीपाळीनें वांटून र्ेत
होतों आद्वण वेळोवेळीं अगद्वणत ईश्वरी संपत्तीच्या वांटणीसाठीं भांित होतों; आठवतें का तुम्हांला?

जयंत : हो! एकिां तर आईनें तुिंी कागाळी ऐकून तुला सांद्वगतलें होतें कीं, या िांिण्यासाठीं एवढी

भांितेस कां? त्यांिी लक्ष–माळा अखेर जयंताच्याि गळ्यांत र्ालणार ना? लीले , अगिीं कालच्या या
गोष्टी! सुखाच्या त्या प्रत्येक क्षणािें आज िु ःखमय प्रेत मात्र राद्वहलें आहे ! हा सारा आठवणीिा प्रभाव!

मनु ष्ट्याला जर स्मृद्वत नसती तर द्वकती तरी िु ःखांिा नाश िंाला असता! अरे रे! त्या वेळच्या त्याि या तारका
आम्हांला आज अशा स्स्थतींत पाहू न काय म्हणत असतील? आमिे मनोरथ ऐकून क्रूर काळपुरुषािे हे द्विव्य

िोळे त्या वेळीं असेि लु कलु कत होते! हे अनन्तयुगसाक्षी तारकांनों, आमच्यासारखीं अिि अभुकें आशेनें
आमच्याप्रमाणें भद्ववष्ट्यकालािीं सुखिायक द्वित्रें काढतांना कधीं तुमच्या दृष्टीस पिलीं तर आमच्याप्रमाणेंि
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त्यांच्याकिे पाहू न द्वनिु यपणानें िोळे द्वमिकावून हं सूं नका. तुमच्या द्वत्रकालिशी द्वकरणांच्या प्रकाशांत
भद्ववष्ट्यािे भयानक खेळ िाखवून त्यांना वेळींि सावध करा. (ििकून) हा पहा माझ्या अंगावर िं वािा थेंब
पिला! आमिी ही करुणस्स्थद्वत पाहू न द्रवले ल्या माझ्या मातेच्या ता्यािा हा अश्रुझबिु तर नसेल ना?

लीला : जयंत, मागच्या आठवणी कशाला काढतां? त्या वेळीं त्यांनीं आजिा अल्प आनंि मात्र नाहींसा होत

आहे ! या सरत्या रात्रीच्या शोभेनें द्वजकिे द्वतकिे आनंिवृद्वष्ट िालद्ववली आहे ! हा आनंि पाहू न नेहमीं
िु स्याला िु ःख िे ण्यांत आनंि मानणारा द्ववधाता आज मे ला असावा असेंि वाटत नाहीं का?

जयंत : लीले , तुिंी करुणमूर्मत पुढें असतांना तो द्वनिु य द्ववधाता मे ला असावा असें माझ्या मनाला कसें

वाटे ल? या सरत्या रात्रीप्रमाणेंि तुिंी शोभा सुद्धां उिासपणािी आहे ! तुिंी मूळिी आरक्तगौर कांद्वत या
द्वनजीव िांिण्याप्रमाणें द्वफकट िंाले ली आहे ; पूवेकिे नु कत्याि द्विसूं लागणा्या संध्यारागाप्रमाणें तुझ्या
गालावर कोमे जले ल्या गुलाबािी ्ाया मात्र राद्वहली आहे ! या द्वनस्तेज ता्याप्रमाणें तुझ्या िोळ्यांिी िमक

क्षणोक्षणीं कमी होत आहे ! हा मंि वात तुझ्या द्वनराशेच्या श्वासाप्रमाणेंि नाही का? आणखी नु कत्याि पुसून
टाद्वकले ल्या कुंकवािा तुझ्या कपाळावर अजून राद्वहले ला हा पांढरा वण या फटफटीत िंद्रािी साक्ष पटवीत

आहे ! अरे रे! लीले , आणखी द्वकती द्विवस तूं अशी िु खांत राहणार? या रात्रीिा आणखी र्टकेनें रम्य,
आनंिमय अशा प्रभातकाळांत शेवट होईल; पण तुझ्या आयुष्ट्यािी अर्ोरी रात्र मात्र शेवटपयंत अशीि

राहणार ना? तुला या करुणस्स्थतींतून सोिद्ववण्याला मृत्यूखेरीज—हरहर, द्वनराशेनें आले ल्या भयाण
मृत्यूिी आद्वण तुझ्यासारख्या नाजूक बाद्वलकेिी सांगि कल्पनेला सुद्धां सहन होत नाहीं!

लीला : जयंत, वेड्या मनािी फसवणूक करण्यासाठीं जरी भद्ववष्ट्य आपण आपल्यापुढें कधींद्वह येऊं द्विलें

नाहीं, तरी अशानें तें खरोखरीि िुकणार आहे का? अनाथ द्ववधवेला िु ःखमुक्त होण्यासाठीं समाजानें
मरणाखेरीज एक तरी मागु मोकळा ठे द्ववला आहे का?

जयंत : लीले , या द्वनजीव नेभळ्या समाजािी का तूं पवा करीत बसणार? प्रत्येक र्टकाला द्वजथें

द्वनःपक्षपातानें न्याय द्वमळतो द्वतथेंि समाज या नांवािी साथुकता होते. पण आमच्या एकदृद्वष्ट, एकहाती,

जुलमी समाजाच्या आज्ञा आस्थेनें कोण पाळणार? द्ववधवांच्या माना मुरगळण्यांत पुरुषाथु मानणारा,
द्वशक्षणापासून द्वस्त्रयांना िू र ठे वन
ू केवळ पशु वृत्तीनें त्यांिी पायमिी करणारा समाज वंिनीय कसा होणार?
अरे रे! एकाि धमाच्या ्ायेखालीं द्ववसांवा र्ेणा्या द्वस्त्रयांच्या आद्वण पुरुषांच्या आिारबंधनांत द्वकती भयंकर

द्ववसंगतपणा! संसारांतली जोिी फुटली तर द्ववधवेच्या मस्तकावरिा केशकलाप नाहींसा होतो आद्वण
द्ववधुराच्या मस्तकाला बाझशग बांधण्यांत येतें! गुिघ्याएवढ्या पोरीशीं लग्न लावण्यासाठीं उतावळे पणानें

गुिघ्याला बाझशग बांधणा्या द्ववधुराला अगिीं वृद्धपणीं सुद्धां नवरामुलगा बनून आपल्या पोरकटपणािी

वरात िंद्रज्योतीच्या प्रकाशामध्यें द्वमरद्ववण्यािा परवाना द्वमळतो; आद्वण गुिघ्यांत मान र्ालू न बसले ल्या
द्वबिा्या बालद्ववधवेला अंधारकोठिींत जु लमानें बाळपणीं संन्यासिीक्षेिी द्वशक्षा भोगावी लागते! एकाि

र्रांत एखािा थेरिा नवरिे व इकिे मंगलवाद्यांच्या किकिाटामध्यें एखाद्या अजाण अभुकािी

द्वववाहमोहांत आहु द्वत टाद्वकतो, आद्वण द्वतकिे त्या अमंगल मंगलकायांत आपल्या द्ववद्रूप िु िैवािा अपशकून
होऊं नये म्हणून कोप्यांत तोंि र्ालू न बसले ली बालद्ववधवा आपल्या अंतःकरणाच्या होमांत स्वतःिी

आहु द्वत िे त असते! बालवधूंिें गतायुष्ट्य वृद्ध वराच्या शेषायुष्ट्याइतकें असलें तरी त्या द्वववाहाला परवानगी
द्वमळते; इतकेंि नाहीं तर तो थेरिा मे ला तर त्या बाद्वलकेिे काळे केस जाऊन कपाळ पांढरे फटफटीत

व्हायिी भीद्वत; आद्वण ती वधू मे ली तर त्या थेरड्याला मात्र पुन्हां िु स्या बाद्वलकेला फसद्ववण्यासाठीं पांढ्या
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केसांना काळा कलप लावण्यािी मुभा! द्ववधवेला स्वतांच्या िाराबाहे र पिण्यािी िोरी, तर द्ववधुराला
परिारागमनापयंत आद्वण द्ववश्विारागमनापयंत मोकळीक! द्वजवंतपणीं द्वजवलग द्वमत्रांिे सुद्धा केंसानें गळे

कापणा्या नीिाला मे ल्यावर आपल्या स्त्रीच्या वेणीच्या द्वपळिार पेिाच्या िोरखंिानें स्वगाच्या द्वकल्ल्यावर

िढू न, आपल्या पापािी पताका फिकद्ववण्यािी धार्ममक सवलत, आद्वण पद्ववत्र आिरणाच्या त्याच्या अनाथ

द्ववधवेला द्वजवतंपणींि अपमानाच्या नरकयातना भोगण्यािा िे हिं ि! लीले , अशा प्रकारच्या िु हेरी
अन्यायांत गढू न गेलेल्या समाजािी पवा कोण करील?

लीला : पण अशा भयंकर अन्यायािें सुद्धां प्रािीन ऋषींच्या विनांिे आधार िाखवून आजिे शास्त्री समथुन
तर करतात ना?

जयन्त : वषाकाळाच्या मे र्गजुनेनंतरिी ही नु सती बेिकांिी ओरि आहे . यथाकाळीं वृद्वष्ट करून

परोपकारानें पृर्थवीवर समाधान पसरणा्या त्या वषामे र्ांिी ती गंभीर गजुना कोणीकिे – आद्वण
त्यांच्यानंतर, त्यांच्या िार थेंबांनीं रंग बिलू न झपवळ्या शालजोड्या पांर्रणा्या, ज्ञानगंगेच्या तळ्यांतल्या
द्विखलांत रुतून बसले ल्या, त्या बेिकांिी ओरि कोणीकिे ! शापानें िग्ध करून उश्शापाच्या सामर्थयानें

ब्रह्मांिाला पुनः द्विरंजीव करणारे ते प्रािीन ऋद्वष, आजच्या या द्वशव्याशापांच्या धन्यांना, आपल्या जागीं
बसून आपल्या त्या काळीं द्वलद्वहले ल्या, त्या वेळच्या बालसमाजाला योग्य असले ल्या, धमुसूत्रांिा गळफांस

आजच्या वाढत्या समाजाच्या गळ्यांत अिकद्ववतांना पाहू न काय म्हणत असतील! लीले , धमुशास्त्र

प्राद्वणमात्राच्या कल्याणासाठीं आहे . आजिा आमिा धमु पूवींच्या ऋद्वषप्रणीत मृत धमािें केवळ द्वपशाच्च आहे ;
आद्वण या द्वपशाच्चािी भीद्वत र्ालू न धमुमातंि म्हणद्ववणारे हे पोटभरू जािु गार बायकापोरांच्या िोळ्यांत धूळ
टाकीत आहे त! लीले , तूं 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 प्रेमािे पद्वत – माझ्या द्वजवािा द्ववसांवा —
जयंत : कोण! अजून मीि?
लीला : नाहीं तर िु सरें कोण? जयंत, बाळपणींच्या भोळ्या मनानें बांधले ल्या खूणगांठी सोिद्ववणें मोठें

कठीण आहे ! पुनर्मववाहाबद्दल मी कधीं फारशी उत्कंठा िाखवीत नाहीं यािें कारण हें ि; िु स्या कोणाबद्दल
माझ्या मनांत प्रेमािा उद्भव होणें कालत्रयींही शक्य नाहीं! केवळ तुमच्या मूतीवर मािंें अढळ प्रेम —

जयंत : आद्वण मनोरमे िी द्वततकीि अढळ सत्ता आहे हें द्ववसरूं नकोस. लीले , लहानपणाच्या गोि कल्पना
आपण

वस्तुस्स्थतीला

बळी

द्विल्या

पाद्वहजेत!

भोळ्याभाबड्या

भूतकाळाला

त्याच्या

द्ववरोधी

वतुमानकाळाखालीं िंांकून भयानक भद्ववष्ट्याशीं टक्कर द्यायला आपली तयारी असली पाद्वहजे! मनोरमे ला —
माझ्या लग्नाच्या स्त्रीला सोिू न—
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लीला : नको, नको, ती कल्पना सुद्धां नको! द्वववाद्वहत स्त्रीिा तुमच्या हातून असा अनािर िंाला तर मला
सुद्धां तुमच्याबद्दल अनािरि वाटे ल! त्यापेक्षां आपण समिु ःद्वखत्वानें अशीि जीवनयात्रा संपवून
परमे श्वराजवळ जाऊं आद्वण त्याच्या पायाजवळ िाि मागूं!

जयंत : लीले , अशा िु ःखांतही बालप्रेमािी तूं अजून जोपासना करीत असशील आद्वण त्यामुळें आपलें िु ःख
द्विगुद्वणत करून र्ेत असशील अशी मािंी मुळींि कल्पना नव्हती!

लीला : जयंत, िु ःखतापािी प्रखरता अगिीं असह् असली तरी द्वतनें हृियांतला प्रेमािा समुद्र कसा

आटणार? क्षणोक्षणीं द्विसणा्या आपल्या मुखिंद्राच्या िशुनानें भरती येऊन त्याच्या अमयाि लाटा

अश्रुरूपानें द्वकतीिां तरी, या पहा, अशा उिंबळू न बाहे र येतात. जयंत, माझ्या िु िैवाला सीमा आहे का?

काळ्या रात्रीच्या अंधारांत िक्रवाकीला द्वप्रयद्ववयोगािा भास व्हावयाला कमळािें पान तरी आि यावें लागतें ;
पण या सामाद्वजक अन्यायाच्या अंधारांत तुमच्या माझ्यामध्यें कांहीं िे खील अंतर नसून तुम्ही मला अंतरला
आहां, हाताजवळ असून हातीं लागत नाहीं, अगिीं जवळ असल्यामुळें द्ववरहािी वृद्वद्ध करीत आहां —

जयंत : लीले , रिू ं नकोस! ही पहा, उषःकाल आद्वण प्रभात यांच्यामध्यें अल्पकालीन काद्वलमा पसरली
आहे , तशी माझ्या आद्वण तुझ्यामध्यें मनोरमा उभी आहे ! मनोरमे च्या लग्नाच्या शृख
ं ले नें ितुभुज िंाल्यामुळें

हातपाय जखिले गेले नसते तर लीले , लािके लीले , या हातानें तुला अशी प्रेमानें जवळ ओढली असती,
(द्वतिा हात आपल्या हातांत धद्वरतो.) आद्वण अध्या र्टकेनें प्रभात होण्यापू वीि तुझ्यावर प्रभातसृष्टीिी शोभा
पसरून द्विली असती. रक्तवणु बालरवीप्रमाणें सौभाग्यसूयािा कुंकमद्वतलक या भव्य द्वनद्वटलाकाशावर

लावतांि हीं नेत्रकमलें प्रफुद्वित िंालीं असतीं; आनंिाश्रूंच्या िं वानें धुतले ल्या या गुलाबाच्या शोभेनें
संध्यारागािी रस्क्तमा लाजली असती! स्स्मतहास्यामुळें दृग्गोिर होणा्या िं तावलीनें कुंिफुलांिें तोंि बंि

केलें असतें, आद्वण या तुझ्या द्विजपंक्तीच्या 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 . िशद्विशांत िरवळणा्या या
सुवासाशीं एकजीव िंाले ल्या आद्वण द्वहमतुषारांत स्नान केल्यामुळें शीतस्पशी िंाले ल्या या सकाळच्या

वा्यानें गारठले ल्या या माझ्या िे हाला आपल्या उष्ट्ण श्वासािा द्ववसावा सोिावासा वाटत नाहीं!

मनोरमावद्वहनीच्या हक्कािी िोरी करतांना थरथर कांपणा्या पायांिा आधार या शरीराला अपुरता
असल्यामुळें या हातािा आधार सोिवत नाहीं!

जयंत : (हात सोिवून) िू र हो, लीले , िू र हो, मन पापी आहे तसेंि तें अनावरही आहे ! अशा स्स्थतींत शु द्ध

भद्वगनीप्रेमािा लोप िंाल्यावांिून कसा राहील? हा द्वनमुल बंधुप्रेमािा ओर् आहे असें मी माझ्या मनाला

सांगण्यािा प्रयत्न करीत आहें ; पण त्यािी साक्ष अगिीं द्वनराळी पिते आहे ! लीले , लीले , िू र हो! माझ्या
कोंिले ल्या कंठांतून कसाबसा बाहे र येणारा हा कंद्वपत स्वर ऐकून तरी िू र हो! अद्वविाराच्या अमावास्येंमुळें

खळबळणा्या हृियसमुद्रांतल्या प्रेमजलाच्या लाटांिा हा धिधिाट तुला ऐकंू येत नाहीं कां? या
उष्ट्णद्वनश्वासानें–िग्ध होत िालले ल्या द्वववेकाच्या या धुरानें तुिंी कोमल काया करपून जाणार नाहीं का?
िोरट्या पापस्पशानें रंध्रारंध्रांतून आंत द्वशरूं पाहणा्या या अस्थानीं आनंिाला बाहे रच्या बाहे र थांबवून
माझ्या शरीराच्या द्वकल्ल्याच्या रक्षणासाठीं प्रद्वतरंध्राजवळ पुलकांच्या बुरुजावर उठू न उभी राद्वहले ली ही

रोमांिसेना तुला मागें लोटीत नाहीं का? िू र हो, लािके, लीलावद्वत, संमोहानें अधुवट द्वमटले ल्या आपल्या
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िोळ्यांिी शस्क्त अजून थोिी तरी कायम आहे तोंि द्वववेकािा मागु शोधून काढू ं ! नाहीं तर एका क्षणांत या
कसोटीच्या कड्यावरून लटलटणा्या शरीरािा तोल िुकून आपण िोर्ेही पापाच्या समुद्रांत पिू ं !

लीला : जयंत, िया करा; हा कठोरपणा एक क्षणभर अवरून धरा! अशा द्वनिु यपणानें आपल्या अनाथ

भद्वगनीला — पण नको, खोटें कशाला बोलूं ? — आपल्या मनोमन साक्षी पत्नीला, या लहानपणाच्या

लािक्या लीले ला लोटू ं नका! आजपयंत िु ःखांच्या आगींत करपणा्या, पुढेंही त्यांति भाजून द्वनर्णा्या,
या सुकले ल्या जीवाला एक क्षणभर तरी द्वजव्हाळ्यािा ओलावा द्वमळूं द्या! संसाराच्या अरण्यांत

भ्रद्वमष्टासारखें भटकणा्या या तापसीला, द्वतच्या एक वेळच्या या हक्काच्या हृियमंद्विरांत, पण आजच्या
केवळ धमुशाळें त एक क्षणािा तरी द्ववसावा र्ेऊं 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 रत्नांपेक्षांही अमूल्य अशा या अश्रूंिी, अदृश्य
प्रेमसूत्रांत गुंफले ली ही मोहनमाळ या अभाग्याच्या गळ्यांत कशाला र्ालतेस ? हें पापी वैभव परमे श्वराला
आविणार नाहीं.

लीला : गतसुखांच्या िे वांनीं आद्वण िालत्या िु ःखाच्या िानवांनीं आंतड्यांच्या द्वपळानें आंवळले ल्या मनाच्या

भेरूनें हृियसागरािें मंथन करून बाहे र काद्वढले ल्या या अश्रुमय रत्नांिी वैजयंती, या माझ्या
वैकुंठे श्वराखेरीज िु स्या कोणाच्या गळ्यांत र्ालूं ? प्राणजीवन, आपणि माझ्या िै वािे िे व, प्रेमािे
परमे श्वर, भाग्यािे भगवंत, द्ववश्वासािे वैकुंठे श्वर आहां. िे वा, आजवर खोल हृियसागरांत िाबून ठे वले लीं
हीं प्रेममौस्क्तकें ज्या मनकवड्या पाणबुड्यानें बाहे र काद्वढलीं त्यालाि तीं द्विलीं नाहींत तर तूं सुद्धां मला
क्षमा करणार नाहींस! (त्याला आझलगन द्यावयास पुढें जाते; तो द्वतिे िोन्ही हात धद्वरतो.)

[कमलाकर येतो.]
कमलाकर : (स्वगत) वा! – हरवले ल्या वीणेच्या ऐवजीं ही जोिी सांपिली! ठीक! आवाजाच्या धोरणानें
इकिे आलों तें वाजवीपेक्षां फाजील सफळ िंालें ! आतां तात्यासाहे बांच्या लांबलिक कानांत अगिीं खुबीनें
यांिा आवाज र्ुमवायला द्वकती वेळ लागणार! आंधळ्या जयंता, मात्र आणखी एक क्षणभर असाि रहा!

[जातो.]
जयंत : परमे श्वरा, सवुहृियसाक्षी परमे श्वरा, क्षणोक्षणीं खित िालले ल्या माझ्या िु बळ्या हृियाला या वेळीं

मे रुमांिारांिें स्थैयु िे ऊन या कसोटीच्या प्रसंगांतून मला पार पाि! लीले , लीले , लज्जालद्वलते लीले , िू र
हो! आपल्यावरिी जबाबिारी ओळखून िू र हो! आपल्या प्रत्येक आिाराबद्दल, उच्चाराबद्दल, प्रत्येक
द्वविाराबद्दल—अगिीं स्वप्नांतल्या स्वप्नांत येणा्या तरळत्या कल्पनेबद्दल सुद्धां आपण आपल्या

समाजाला, िे वी मानवते ला, आपल्या हृियस्थ परमे श्वराला जबाबिार आहों! पापद्वविाराच्या नु सत्या
्ायेनेंही िू द्वषत िंाले ल्या हृियाच्या झसहासनावर द्ववश्वसाम्राज्यािा पद्ववत्र प्रभु एक क्षणभर सुद्धां द्ववसांवणार

नाहीं! ती पहा, राक्षसी रुढीशीं द्वजवापाि िंगिू न मोठ्या कष्टानें आमच्या समाजांत एकेक पुढतें पाऊल

टाकणारी िे वी सुधारणा, आमिी मूढवृद्वत्त पाहू न द्वखळल्यासारखी जागच्या जागींि थबकून उभी राद्वहली

आहे ! आमच्या उद्धारासाठीं, लोकझनिे ला न जु मानतां स्त्रीपुरुषांवर अमृतािी समवृद्वष्ट करणारी
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श्रीद्ववद्यािे वी, आमच्या आिरणाकिे पाहू न थरथर कांपावयाला लागली आहे ! तशीि ती पहा, केवळ
परमपाद्ववरयाच्या द्विव्यामृतािेंि पान करून अद्वखल मानवकोटीच्या कल्याणसवुस्वासाठीं हृियाच्या मंगल

ब्रह्माण्िांत भरा्या मारणारी, तुझ्या हृियांिे शु द्ध संिेश एकमे कांना सांगणारी श्रीकद्ववतािे वी – आपली

आविती कद्ववतािे वी! आपल्या पापद्वनश्वासांच्या वातावरणांत द्वतिे कोमल पंख करपून द्वशद्वथल होऊन, ती
गगनिे वता मातींत द्वमसळू न मातीमोल होऊन जाईल! आणखी या सवांच्याही वरच्या द्ववश्वांत तरंगणारी

तेजोमय िे हधाद्वरणी, िे वींिी िे वी श्रीनीद्वतिे वी आमच्याकिे पाहू न काळवंिून जाईल! नको, नको, लीले ,
या ईश्वरमय िे वतांच्या शापापासून िू र हो! आपला क्षद्वणक प्रमाि या सवांच्या उज्ज्वल मुखमंिलाला काळें

फांसल्यावांिून राहणार नाहीं! तो पहा, पूवेकिे मनोमय महन्मंगलानें आपला सवुसाक्षी नेत्र उर्िला आहे !

आमच्याकिे पाहू न तो रागानें द्वकती लाल िंाले ला आहे ! भद्वगनी, पद्ववत्रप्रेमपूणु भद्वगनी, आपल्या बंधूिा हात
धर! िल, इहलोकच्या सवु आशा, प्रेमकल्पना, हृियवृद्वत्त या सवांच्या, ईश्वरी महायज्ञांतल्या या उषेच्या
द्वनमुल वेद्विकेंत आहु द्वत िे ऊन टाकंू , आद्वण शु द्ध प्रेमानें एकमे कांिे हात धरून उष्ट्ण अश्रूंच्या अध्यानें या

उगवत्या भगवंताला प्रसन्न करून र्ेऊं! त्यािी करुणा भाकंू ! म्हणजे पुढच्या जन्मीं तरी आमच्या अंतिु ग्ध
आशा पुन्हां सजीव होतील! प्रीतीच्या साम्राज्यांत जेवढें द्विव्य, मंगल, पद्ववत्र असेल ते वढ्यािाि काय तो
समावेश होतो!

[िोर्ेंही गुिर्े टें कून व िोळे द्वमटू न सूयासन्मुख होतात. तात्यासाहे ब, कमलाकर, मनोरमा व गोकुळ
येतात.]

तात्यासािे ब : काय पहातों हें मी? एकाएकीं वीणा नाहींशी िंाली. द्वतच्या तपासासाठीं र्रभर द्वफरतांना,
बागेंत बोलण्यािा आवाज ऐकून इकिे आलों. तो हा अर्द्वटत प्रकार!

मनोरमा : (स्वगत) अगबाई! द्विवसाढवळ्या असा अंधार! एकमे कांच्या हातांत हात! सूयुनारायणा, तूंि
साक्षी आहे स रे !

गोकुळ : (स्वगत) स्त्रीद्वशक्षण! स्त्रीस्वातंरय! पुनर्मववाह! घ्या सा्या सुधारणा एकिम!
तात्यासािे ब : जयंत, लीले , पुरे िंाला हा फाजीलपणा! (िोर्े िू र सरतात.) फार िांगलें 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 पिू न तुमिी आज्ञा —
तात्यासािे ब : िूक िंाली मािंी. आतां द्वतिीं फळें मला भोगलींि पाद्वहजेत. जयंत, मी काय म्हणतों तें नीट
ऐकून र्े. आजपासून लीले शीं बोलावयािें नाहीं, द्वतच्याकिे पहावयािें सुद्धां नाहीं. अगिीं योग्य
कारणाद्वशवाय आपल्या खोलींतून र्रांत द्वफरकावयािें नाहीं. हें जर कबूल असेल तर याउपर माझ्या र्रांत
तुला आश्रय द्वमळे ल; नाहीं तर िारी द्विशा तुला मोकळ्या आहे त! सुधारणेिा आला तो अनु भव पुरा िंाला!
जर पाद्विमात्य सुधारणा इष्टि असतील तर त्यांिी पेरणी अगिीं सावकाश व्हावयाला पाद्वहजे. व्यक्तीप्रमाणें

समाजावरही आनु वद्वं शक संस्कार होत असतात. द्वस्त्रयांना पुरुषांत द्वमसळण्यािी मनाई करण्यािें कारण
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व्यद्वभिारभय; आद्वण हािींमासीं द्वखळले ल्या या रूढीिें बीज, िु रून एकमे कांकिे पाहणा्या स्त्रीपुरुषांच्या
मनांत सिै व वागत असल्यामुळें थोिीशी मोकळीक द्वमळतांि आधीं तेंि िोळ्यांपुढें येऊन उभें राहतें! हा
संस्कार जाण्याला कालावद्वध पाद्वहजे.

कमलाकर : द्वभन्न पायांवर उभारले ल्या समाजाच्या रूद्वढ एकिम एकमे कांवर लािण्यािा प्रयत्न केला तर
हे मािपंती िे वळावर मंगलोरी कौलांिे ्प्पर र्ातल्यासारखें द्ववसंगत होईल!

[सुशीला र्ाईनें येते.]
सुशीला : काका, वीणेच्या खोलींत हें पहा तुमच्या नांवािें पत्र सांपिलें . त्यांत ती म्हणते कीं, मी
वसंतरावांबरोबर द्वनर्ून गेलें; मािंा त्यांच्याशीं लग्न करण्यािा द्वनधार िंाले ला आहे ! लग्न िंाल्यावर आम्ही
आमिा पत्ता कळवूं; तोपयंत तपास करण्यांत अथु नाहीं!
तात्यासािे ब : वसंतरावाबरोबर कारटी गेली ना?
कमलाकर : मग तीं िोर्ें मुंबईसि गेलीं असतील! कारण त्या द्ववलायती वेड्याला द्ववलायतेिे िार
करावयाला थोिीशी सवि फक्त मुंबईसि द्वमळण्याजोगी आहे .

तात्यासािे ब : तुमिा तकु बरोबर आहे . कमलाकर, आतांच्या आतां जी गािी सांपिे ल द्वतनें मुंबईस जाऊन

बारकाईनें तपास करा. िला, एक क्षणही र्ालवूं नका. जयंत, मीं मर्ांशीं सांद्वगतलें त्यािा नीट द्वविार कर.
लीले , िल पुढें.

[तात्यासाहे ब, कमलाकर, लीला, व सुशीला जातात.]
गोकुळ : (स्वगत) बायकांना पाय फुटण्यािा हा हं गाम द्विसतो! द्रुंमन् गेली, वीणाताई गेली, लीलाताई

गेल्यासारखीि आहे . आमच्या र्रांतली सुद्धां गेली; ते व्हां आतां सुशीलाताईच्या पाळतीवर असलें पाद्वहजे!
अजून द्ववद्याधर द्वरकामा आहे ! या समवयस्क जोिप्यांिा भरंवसा धरवत नाहीं! मी तर प्रत्यक्ष तात्यासाहे ब
आद्वण स्वयंपाकीण आजीबाई या िु कलीवरही आपली िु रून टे हळणी ठे वणार!

[जातो.]
जयंत : (स्वगत) परमे श्वरा, आमच्या शु द्धत्वािा साक्षी तूं आहे स! मामांच्या या नसत्या गैरसमाजािें
द्वनराकरण तुझ्यावांिून िु सरें कोण करणार!
मनोरमा : कां आतां उर्िले का िोळे ?
जयंत : कोण, तूं का? िु ःखावर द्वतरस्कारािा कळस पाद्वहजेि होता!
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मनोरमा : बद्वर्तलें , र्रच्या बायकोला टाकून द्वतसरीच्या पायांवर लोळण र्ातली म्हणजे िारिौर्ांत अश्शा
लाथा बसतात! आतां तरी द्वठकाणावर या!

जयंत : नाद्वगणी, मामांच्या वाग्बाणांनीं िंाले ल्या जखमांवर हें द्ववष कशाला ओतते स?
मनोरमा : अगबाई, अजून हें ि बोलणें! इतकी फद्वजती िंाली तरी अजून लाज नाहीं ना?
जयंत : मनोरमे , जा. माझ्या सहनशीलते िा अंत पाहू ं नकोस.
मनोरमा : अहाहा, वाटतें का कांहीं बोलायला? फार द्विवस ऐकून र्ेतलें हो! आज आपल्याला िांगलें
राजरोस पकिलें आहे !

जयंत : मनोरमे , मनोरमे , जा; आपलें तोंि काळें कर.
मनोरमा : आपलें ि तोंि काळें िंालें आहे बरें ! िला, आतां कान धरून नेतें आद्वण र्रांत अिकवून ठे वतें ,
समजलां!

जयंत : त्या र्रावर अशी लाथ मारून िालता होतों; समजलीस!
[रागानें द्वनर्ून जातो.]
मनोरमा : (रित) िे वा, मे ल्या तुिंे िोळे फुटले का आहे त?
[कमलाकर प्रवेश कद्वरतो.]
कमलाकर : (स्वगत) मनोरमे ला र्रांतून काढावयाला हीि संद्वध आहे ! द्वहिा हा राग शांत िंाला नाहीं,
तोंि आजच्या आज माझ्याबरोबर माहे रीं जाण्यािी कल्पना द्वतच्या िोक्यांत भरवून द्विली पाद्वहजे! र्रांतून
पाऊल टाकलें कीं पुरी ताबयांत आली. (प्रकट) मनोरमाबाई, उठा, रिू ं नका अशा!
मनोरमा : कमलाकर, आज अगिीं अखेर िंाली हो! मला अगिीं लाथेनें तुिद्ववलें !
मनोरमा : प्रत्यक्ष नाहीं हो! पण र्रावर अश्शी लाथ मारतों म्हणून द्वनर्ून गेले! आतां र्र म्हणजे मीि नाहीं
का? शहाण्याला शबिािा मार द्वन मूखाला टोणप्यािा मार!

कमलाकर : अरे रे, सुधारणेिीं सारीं फळें बरें हीं! पण असें रिू न काय होणार? िला र्रांत!
मनोरमा : कमलाकर, आतां मी र्रांत पाऊल सुद्धां टाकणार नाहीं! अश्शी द्ववद्वहरीिा रस्ता धरणार!
कमलाकर : तुम्ही आईबापांच्या इतक्या आवित्या, तुमच्या आईला काय वाटे ल?
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मनोरमा : आईला, बाबांना, तुम्हीि सांगा सारें आतां.
कमलाकर : तुमच्या वद्विलांनीं हा प्रकार पाद्वहला असता तर आकाशपाताळ एक करून सोिलें असतें!
मनोरमा : त्यांच्या हातीं काय आहे द्वबिा्यांच्या?
कमलाकर : काय आहे ? मला वाटतें त्यांनीं जयंतावर द्वफयाि ठोकली असती!
मनोरमा : नवराबायकोच्या कज्जांत कायद्यािी कांस धरून काय उपयोग?
कमलाकर : कां बरें , द्विवाणींत िावा केला तर सरकार उिाणटप्पू नव्याला सक्तीनें त्यांच्या बायकोच्या
ताबयांत िे तें!

मनोरमा : होय कां? मग मला पोिवा बाबांकिे ! मािंें म्हणणें ते खास ऐकतील.
कमलाकर : पण मी कसा पोंिद्ववणार? मला आतांच्या गािीनें जावयािें आहे
मनोरमा : मग मी सुद्धां आतांच्या गािीनें येतें! हीअश्शी द्वनर्तें!
कमलाकर : वाः! तात्यासाहे बांना द्वविारलें पाद्वहजे! असें कसें जातां येईल तुम्हांला? हा सारा प्रकार प्रथम
त्यांनीं जयंताला मोकळीक द्विल्यामुळें जरी िंाला असला तरी ते तुम्हांला जावयाला परवानगी खास
िे तील.

मनोरमा : भलतेंि कांहीं तरी! तुम्ही फारि भोळे ! अहो, त्यांिी नाहीं का यांत फद्वजती व्हायिी? ते कशाला
िे तात परवानगी आद्वण मी द्वविारतें तरी कशाला? तेि या सा्या अनथाला कारण!

कमलाकर : पण तुम्हांला माहे रीं नेऊन पोंिद्ववल्याबद्दल ते माझ्यावर रागावल्याखेरीज कसे राहतील?
मनोरमा : अहो, त्यांना कांहींि कळवायिें नाहीं यांतलें . मी मुकाट्यानें द्वनर्तें तुमच्याबरोबर म्हणजे िंालें .
कमलाकर : मग मािंी कांहीं हरकत नाहीं; पण मी आतां पद्वहल्या गािीनें द्विवसा—
मनोरमा : आतां कांहीं अििणी काढू ं नका! कसेंही करून मला बाबांच्या र्री नेऊन पोंिवा, नाहीं तर मी
कांहीं जीव ठे वणार नाहीं!

कमलाकर : बरें असें करूं. मी आतांच्या गािीनें म्हणून र्रांतून बाहे र पितों आद्वण रात्रीं बरोबर सािे नऊ
वाजतां तांगा र्ेऊन आपल्या मागल्या रस्त्यावर उभा राहतों. सािे नवािी तोफ िंाल्याबरोबर तुम्ही र्रांतून
द्वनर्ून या म्हणजें िंालें . िाले ल असें केलें तर?
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मनोरमा : िाले ल. कसें तरी करून मला माहे रीं 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 , शेवटी सांपिलीस माझ्या जाळ्यांत! आज रात्रीच्या गािीनें द्रुमनला
आद्वण मनोरमे ला एकमे कींच्या नकळत द्वनरद्वनराळ्या िबयांत बसवून मनोरमे सह मध्येंि उतरून पितों
म्हणजे िंालें ! सकाळच्या गािीनें जावयािा बहाणा म्हणजे मनोरमे बद्दल मागें जी ओरि होईल द्वतच्यांत
मािंें नांव मुळींि द्वनर्णार नाहीं. पण ही पीिा कशाला मध्येंि आली?

[जातो. द्ववद्याधर येतो.]
हवद्याधर : िंाले ला प्रकार फार गैर िंाला! खरें खोटें केल्यावांिून तात्यासाहे बांनीं जयंताला एकिम किक
शासन केलें ! एकट्याला एका बाजूला नेऊन नीट द्वविारलें असतें तर फार िांगलें िंालें असतें! त्याला

गांठून तसाि थोपवून धद्वरला पाद्वहजे. नाहीं तर या रागाच्या भरांत तो आत्महत्या करावयािा! जयंत जरी

उतावळा आद्वण आत्यंद्वतक मनोवृत्तीिा आहे तरी अगिीं खुल्या द्विलािा, नीद्वतमान् आद्वण कांटेतोल सरळ

िालीिा आहे ! त्याच्याकिू न रे षामात्र वांकिें पाऊल पिणार नाहीं अशी मािंी बालं बाल खात्री आहे .
पद्वरस्स्थतीिा पद्वरणाम अशा माणसावर फारि लौकर होतो. लौकर जाऊन त्याला थांबद्ववला नाहीं तर
भलताि प्रकार िंाल्यावांिून राहणार नाहीं.

[जातो.]

प्रवेश सहावा
[र्ाटांतील पुलावर गािी उभी राद्वहली आहे . कमलाकर वमनोरमा एका िबयांत.]
मनोरमा : मे ल्या मांगा, एका भोळ्या भाबड्या गाईला अशी एकटी गांठून द्वतिा गळा कापतोस?
परमे श्वरापुढें यािा काय जाब िे शील?

कमलाकर : परमे श्वरासमोर उभें राहण्यािा मािंा मुळींि द्वविार नाहीं! मनोहर मनोरमे , आतां आरिाओरि
करण्यांत काय हं शील आहे ? र्ाट संपण्यापूवीि मािंा मनोरथ —

मनोरमा : मे ल्या, तुिंी जीभ िंिू न जावो! आतां अशी उलट गािीनें जाऊन तुझ्या काळ्या कमािा जगभर
िांगोरा गाजद्ववतें.
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कमलाकर : मूखु मनोरमे , तुझ्या र्रांतून बाहे र पिण्याच्या िोरट्या िालीकिे लक्ष िे ऊन मग या
पोरखेळाच्या गोष्टी सांग! आपण होऊन माझ्यामागें द्वनर्ून आलीस असें मीं सांद्वगतलें तर तुिंी काय वाट

होईल? बायकांिी बिनामी करण्यांत आनंि मानणारे आमिे लोक तुझ्या किू सत्यापेक्षां माझ्या गोि

असत्यालाि उिलू न धरतील! मग अशा साहसानें द्वनिोषपणावरही पापािा द्वशक्का मारण्यापेक्षां पापावरि
द्वनिोषपणािा मुलामा कां लावीत नाहींस?

मनोरमा : राक्षसा, तात्यासाहे बमामंजींच्या पायावर लोळण र्ेईन, द्वतकिच्या मनािी खात्री करून िे ईन,
आद्वण तुला त्यांच्याकिू न तुझ्या पापािें शासन िे ववीन!

कमलाकर : ते काय शासन करणार? फार िंालें तर त्यांच्या र्रिा आश्रय तुटेल! पण लहानपणाइतकी

मलाही त्यांच्या आश्रयािी आतां जरूर नाहीं. पंख फुटले ल्या प्याच्या द्वपलाला र्रट्यािा आधार िे णा्या
फांिीिी काय परवा? ती फांिी किािली तरी ती मोिू न पिण्यापूवीि त्याला िु स्या िंािावर िंेंप टाकतां

येते. पण काय मी मूखु! उगीि बोलू न वेळ र्ालवीत आहें . मानी मनोरमे , द्वजतक्या उतावळे पणानें र्रांतून
मािंा हात धरून बाहे र द्वनर्ालीस द्वततक्याि उतावळे पणानें अस्सा तुिंा हात धरून (द्वतिा हात धरावयास
जातो.)

मनोरमा : पण त्यापेक्षांही उतावळे पणानें मी जगाबाहे र द्वनर्ून जातें! िे वा, र्े मला पिरांत!
[िबयांतून खालीं पुलावर उिी टाकते. पण पुलाच्या तारांति अिकून मूस्च््ु त पिते .]
कमलाकर : मूखु मनोरमे , गेलीस! प्राणािें मोल िे ऊन शील संभाळलें स! िोन पवुतांच्या द्ववशाल ओंठांवरून

आद्वण पुलाच्या िं तपंक्तींतून काळाच्या या खोल िरीच्या जबड्यांत गिप िंालीस! अरे , क्षणभर थांबले ली
गािी िालू िंाली! कांही हरकत नाहीं. उद्यां सकाळीं, र्ारीद्वगधािांना मनोरमे च्या िगिांवर पिले ल्या
मांसखंिांिी मे जवानी द्विल्यािें समाधान कांहीं थोिें थोिकें नव्हे !

[गािी द्वनर्ून जाते. पििा पितो.]

अंक दु सरा समाप्त
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अंक हतसरा
प्रवेश पहिला
[िवाखान्यांतील एक खोली. द्रुमन वळकटीवर बसली आहे . जवळ बाबासाहे ब व द्वशपाई उभे आहे त.
द्रुमननें तोंिावरून पिर र्ेतला आहे .]

बाबासािे ब : बाई, आतां शेजारच्या खोलींतल्या रोग्यांनीं अशी खबर द्विली आहे कीं, पहांटेस तुमच्या
खोलींत मुलाच्या रिण्यािा आवाज ऐकंू आला! पुढें एक तशाि आवाजािी झककाळी ऐकंू आली आद्वण नंतर
रिण्यािा आवाज बंि िंाला! बाई, त्यामुळें िवाखान्यािा अद्वधकारी या नात्यानें मजवर तुमच्या खोलीिी

िंिती र्ेण्यािा वाईट प्रसंग आला आहे ! (द्वशपायांस) हं , पहा रे नीट खोली तपासून. (द्वशपाई खोली

तपासतात.) बाई, तुम्ही कोण आहां? कुठल्या राहणा्या? कां? 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!
[द्रुमन एकिम वळकटींतून मृत बालक काढते.]
द्रु मन : िे वा! अखेर हें केलें स ना! कशाला उठा? बाबासाहे ब, हें पहा मािंें पाप आद्वण ही मी!
बाबासािे ब : कोण द्रुंमन! राक्षद्वसणी, हें काय केलें स?
द्रु मन : कोण राक्षसी? मी कशािी राक्षसी? मी या बाळािी आई आहें .
बाबासािे ब : पण हें अर्ोर कमु करायला तुिंा हात कसा वहावला!
द्रु मन : तें राक्षसी रूढीला द्वविारा, राक्षसी समाजाला द्वविारा, राक्षसी धमाला, त्या धमानें पावणा्या तुमच्या
राक्षसी िे वाला द्वविारा! बाबासाहे ब, मी प्रत्यक्ष यािी आई —— आई आपखुषीनें पोटच्या गोळ्याच्या मानेला
नख कसें हो िे ईल? मातृप्रेमािी कल्पना करा! आईच्या आंतड्यांिा गळफांस बाळाच्या गळ्याभोंवतीं कसा

हो बसेल? मी पातकी, पद्वतत आद्वण िु रािारी तर खरीि; पण माझ्या सोनु ल्याच्या मानेला नख िे तांना

पाण्यानें िबिबले ल्या िोळ्यांनीं त्याला पुरतासा पाद्वहला सुद्धां 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 कांिेच्या िोळ्यांसारख्या द्वथजल्या आहे त!
बाबासािे ब : अरे रे! द्रुमन, कोणत्या अधमानें —
द्रु मन : नका, नका, त्या कपटी द्ववश्वासर्ातकी राक्षसािें नांव तोंिावाटे उच्चारण्यािा प्रसंग माझ्यावर आणूं
नका! मी फसलें . बाबासाहे ब, पुनर्मववाहाच्या नु सत्या आशेनें मी पापाच्या पंकांत बुिालें ! सुखािा मोह मला
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आवरला नाहीं. ज्या कामजालांत वृद्ध वयािे, पोक्त द्वविारािे, अनु भवािे, मोठमोठाले महात्मे , तपस्वी,

तेजस्वी ऋद्वष, प्रत्यक्ष िे विानव सुद्धां अिकून पिले त्यांतून माझ्यासारखी अबला कशी सुटेल?
वार्झसहांना गुरफटू न टाकणारें जाळें एखाद्या बालमृगीला कसें तोद्वितां येईल!

बाबासािे ब : पोरवय, भोंवताली सुखािी सृद्वष्ट, स्वतःच्या सुखािी पूणु द्वनराशा, आद्वण मानवी स्वभावािा

कमकुवतपणा, अशा पद्वरस्स्थतींत अिि द्ववधवेिें पाऊल वांकिें पिलें तर त्यांत द्वतला िोष कसा द्यावा?
पण द्रुमन, तूं तुिंें संकट कोणाला सांद्वगतलें असतेंस तर —

द्रु मन : कोणाला सांगणार! संकटांत सांपिले ल्या, द्वनस्सहाय, फसले ल्या द्ववधवेिें िु ख कोण ऐकून र्ेणार!
सुखावले ल्या मनु ष्ट्याला िु ःखीकष्टी माणसाच्या अंतःकरणािी जाणीव कोठू न होणार! शास्त्रीमंिळींच्या

आरिाओरिीिा पोकळ नगारा वाजत असतां द्ववधवेच्या आंतड्यांच्या तारांिा करुणारव कोणाला ऐंकू
येणार? अनाथ गाय िुकून पाय र्सरून पापाच्या द्विखलांत रुतली तर द्वतच्या भोंवतीं गुप्त कृष्ट्णकमाच्या

काद्वळमे नें काळवंिले ल्या कावळ्यांिी कावकाव मात्र सुरू होते. द्वतच्या िीन िशेिा मोठ्या मनानें द्वविार
करून, द्वतच्या पापाकिे मनु ष्ट्यस्वभावाच्या जाद्वणवेनें पाहू न उिार बुद्धीनें द्वतच्यावर आपल्या पंखांिी ्ाया

पसरणारा राजहं स कुठं तरी आढळे ल का? मनु ष्ट्याला परिु ःखािी कल्पना आत्मिु ःखासारखी होत असती,

तर आज, पापाच्या पिद्याआि िंांकले ल्या माझ्या या ्बकड्याला, धुक्याआि िंांकले ल्या या िंद्राला,
कृष्ट्णमे र्ाच्या आि लोपले ल्या या माझ्या सूयुनारायणाला मीं नाहींसा केला असता का? समाजझनिे च्या
भीतीनें हृियाच्या झिधड्या िंाल्या नसत्या तर माझ्या लािक्याला या हृियांत सुद्धां लपवून ठे वला असता!

पण िहू ं किू न कोंिमारा िंाल्यामुळें केवळ झपज्यांत सांपिले ल्या वाद्वर्णीच्या क्रूरपणानें मीं या पोटच्या

गोळ्यािा र्ांस र्ेतला! बाळा, जा! िे वाच्या पायांजवळ जाऊन त्यािी करुणा भाक. तो िीनांिा ियाळू ,
अनाथांिा नाथ, पद्वततांिा द्वपता, पाप्यांिा पाद्वठराखा, पातक्यांिाही पालनहार, अगिीं अधमाधमांिा सुद्धां
आधार, तुझ्या केद्ववलवाण्या तोंिाकिे पाहू न तुिंी करुणेिी झककाळी ऐकून द्रवेल , आद्वण तुझ्या या पातकी
भांबावल्या आईलाही लवकरि पायांजवळ आणील.

बाबासािे ब : अरे रे! द्वधक्कार असो अशा या धमाला, अशा समाजाला आद्वण अशा रूढीला! भूतिया हाि

सा्या धमांिा धमु. भूतियेला थारा िे त नाहीं, पद्वततांिें समाधान करीत नाहीं, िु ःद्वखतांिें िु ःख जाणीत
नाहीं तो धमु कशािा? द्ववकारवश मनु ष्ट्याच्या अंगीं जुलमाच्या टाकीिे र्ाव र्ालू न असाध्य िे वकळा
आणण्याच्या नसत्या नािीं पिू न मानवी मनोवृत्तींना राक्षसी रूप मात्र िे ण्यापेक्षां मध्यम िजािा मनु ष्ट्यपणाि

राद्वखले ला काय वाईट? संसारािा गािा मोिू न पिल्यावर परलोकािा पिा एकिम गांठण्यासाठीं

द्ववधवेला वैराग्यािे द्ववमान द्वमळालें तर सवोत्तम, यांत शंकाि नाहीं. पण त्याला लोकोत्तर द्वववेकपाशािी

बळकटी पाद्वहजे. अिि, द्ववकारवश, अद्वविारी, अिू रदृद्वष्ट, सुखासक्त झकवा पोरवयाच्या सा्याि द्ववधवांना
अशा धोक्यांत र्ातलें तर त्यांिा सवुस्वीं नाश होण्यािेंि फार भय! तेव्हां त्यांच्यासाठीं पुनर्मववाहािी

पाऊलवाटि पिायला हवी. द्रुमन, त्यापेक्षां तुिंा पुनर्मववाह िंाला असता तर द्वकती िांगलें िंालें असतें!
लोकलज्जेला िुकद्ववण्यासाठीं या अर्ोर साहसांत पितांना उलट तूं कायद्याच्या कैिींत मात्र सांपिलीस!

द्रु मन : बाबासाहे ब, मी तुमिी धमािी कन्या आहें . मािंें रक्षण करा आणखी सरकारच्या ताविींत िे ऊन
मािंे जगापुढें झधिविे काढू ं नका. वणव्यांत होरपळणा्या हद्वरणीवर अश्रूंिी वृद्वष्ट करा. बाबासाहे ब, मािंें
रक्षण करा, या संकटांतून वांिवा, मी भांबाहू न गेलें आहें .
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बाबासािे ब : ऊठ, द्रुमन, ऊठ – मी मनु ष्ट्य आहें . मला अंतःकरण आहे . परमे श्वरा! अनाथ प्राण्याच्या

रक्षणासाठीं एवढें असत्यािरण कद्वरतों यािी क्षमा कर. (द्वशपायांस) अरे , या मुलािी व्यवस्था लावा आद्वण
कोणाजवळ याबद्दल बोलूं नका.

हशपाई : ्े ! ्े ! रावसाहे ब, आम्ही का पांढरपेशे आहों? का ब्राह्मण आहों? आमिा द्विल अगिीं फाटू न
गेला! मूल द्वजवंत उपजलें पण थोड्या वेळानें आटोपलें असें सांगूं म्हणजे िंालें .

बाबासािे ब : द्रुमन, मी सवु व्यवस्था नीट कद्वरतो. तूं र्ाबरूं नकोस. आतांच्या गािीनेंि मला पांिसहा
द्विवसांकद्वरतां परगांवीं जावें लागणार आहे . तोपयंत तूं हु षारीनें रहा. िला रे .

[जातात.]
द्रु मन : (मुलाच्या प्रेताकिे पाहू न) बाळ! काय रे तुझ्या जन्मािी कथा ही! लािक्या, पुन्हां जन्म र्ेण्यािा
तुझ्यावर प्रसंग आला तर िे वाजवळ हट्ट र्ेऊन बैस आद्वण एखाद्या हलक्या जातींत जन्म र्े! म्हणजे

शास्त्रािी कोरिी बिबि, उं िपणािा नीि अद्वभमान, यांिा त्रास िुकून तुला शु द्ध, सरळ, भाबड्या
मनु ष्ट्याच्या प्रेमािा तरी अनु भव द्वमळे ल. [मनोरमा येते.] कोण मनोरमाबाई? िे वा, असा हात धुऊन कां रे
मागें लागला आहे स सारखा?

मनोरमा : द्रुमनबाई र्ाबरूं नका. तुमिी िशा पाहू न माझ्या द्वजवािें पाणी पाणी िंालें आहे . तेव्हां तुम्हांला

त्रास मी कशी िे ईन? वेड्यावांकड्या प्रसंगांत अिले ल्या बाईबापिीच्या पुरुषजात कुटाळक्या करील; पण
आम्हां बायकांिें तसें नाहीं! द्रुमनताई, असला प्रसंग पाहू न एखाद्या मे ल्या धोंड्यािें सुद्धां पाणी होईल! मग
बायकांिें मन कसें द्ववरर्ळणार नाहीं? िे वा रे िे वा, या नािले ल्या गाईवर कायरे ही वेळ आणलीस?

द्रु मन : मनोरमाबाई, पुढच्या प्रसंगाच्या कल्पनेनेंि माझ्या काळजानें ठाव सोिला आहे ! बायकांनींि
बायकांिा कि र्ेतला पाद्वहजे! तुम्ही नाहीं ना मािंा र्ात करणार?

मनोरमा : सख्ख्या बद्वहणीप्रमाणें माझ्यावर भरंवसा ठे वन
ू असा! आम्हां बायकांना असले प्रकार पाहायला
द्वमळत नाहींत म्हणूनि हीं धमािीं ढोंगें िालतात. यापेक्षां तुमच्यासारख्यांनीं पुन्हां लग्नें केले लीं काय
वाईट? बरें पण तें राहू ं द्या तूतु! तुम्ही येथें कशा आलां?

द्रु मन : कशी आलें ? मनोरमाबाई, ज्या मे ल्यानें मला पुनर्मववाहािी आशा लावून पापमागाला लावलें त्यानेंि
आले ला हा प्रसंग टाळण्यासाठीं आद्वण पुनर्मववाह लावण्यासाठी मला र्रांतून बाहे र पिायिी बुद्वद्ध द्विली.

आपल्याबरोबर नेण्यािें आद्वमष िाखवून मे ल्या मांगानें द्ववश्वासर्ात करून, मला एकटीलाि गािींत बसवून
द्विली आद्वण आपण तोंि काळें करून द्वनर्ून गेला. अखेर गािींति माझ्या पापािी र्टका भरत आल्यामुळें
नाइलाजानें मी या र्ाटपायर्थयाच्या िवाखान्यांत आलें ! पुढिा सारा प्रकार तुम्हांला द्विसतोि आहे . पण
तुम्ही येथें कशा आलां?

मनोरमा : अशाि फसगतीनें! द्वतकिच्यांवर रागावून मी जीव द्यायला द्वनर्ालें तों अशाि एका राक्षसानें मला

माहे रीं पोंिद्ववण्यािें कबूल केलें ; रागाच्या भरांत मी तशीि कोणाला न कळत त्याच्याबरोबर द्वनर्ालें ; पण
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गािी र्ाटांत आल्यावर त्या मे ल्यािी पापवासना माझ्या लक्षांत आली आद्वण पाद्वतव्रत्यािें रक्षण करण्यासाठीं
मीं एकिम पुलावरून खालीं उिी टाद्वकली!

द्रु मन : उिी टाद्वकली! अहाहा! मनोरमाबाई, धन्य तुमिी! बरें पुढें?
मनोरमा : पुढें मी पुलावरून खालीं न पितां पुलाच्या तारांति अिकून राद्वहलें . थोड्या वेळानें कामावरिे

लोक येऊन त्यांनीं मला या िवाखान्यांत टाद्वकलें . पण इथें पहातों तों बाबासाहे बमामंजी! आज िार द्विवस
ते इथें नव्हते म्हणून वेळ द्वनभावली; पण आतां कसें होणार?

द्रु मन : त्यािी नका तुम्ही काळजी करूं! ते आज पुन्हां बाहे रगांवीं जाणार! त्यांिी बिली िंाल्यािें

ठरल्यासारखें आहे ! तेव्हां ते फारसे पुन्हां इथें रहाणार नाहींत. द्वततक्या वेळांत तुम्ही साफ ब्या होऊन
आपल्या माहे रीं जाल! पण हो, तुम्हांला फसद्ववणारा कोण हें नाहीं सांद्वगतलें तुम्हीं! कोणत्या राक्षसानें —
मनोरमा : कमलाकरानें!
द्रु मन : कमलाकरानें! अरे मांगा! मनोरमाबाई, त्यानेंि मािंा आणखी माझ्या बाळािा असा गळा कापला
हो! मनोरमाबाई, आतां मािंा संताप अनावर िंाला आहे ! माझ्या अब्रूिी मला मुळींि िाि वाटत नाहीं. अशी

मी जातें आद्वण त्या मांगािी कसाबकरणी सा्या जगाला कळद्ववतें! तुमच्या नांवावरिा नसता कलं क तरी
उिू न जाईल!

मनोरमा : पण त्यािें सारें कृत्य लोकांच्या नजरे स आणल्याखेरीज मी द्वजवंत आहें असें त्याला कळूं िे ऊं
नका, नाहीं तर तो मे ला मांग माझ्या नांवाच्या नसत्या कंड्या द्वपकवीत बसेल!

[द्वशपाई येऊन मूल उिलतात.]
द्रु मन : हाय! बाळा, हें ि तुिंें शेवटिें िशुन! िे वा, माझ्या बालराजाला

प्रवेश दु सरा
[वसंत व वीणा. िु वास िहा र्ेऊन प्रवेश कद्वरतो.]
दु वास : िहा आणला आहे साहे ब!
वसंत : अगिीं झहिु ! िु वास, कोणत्या वेळीं काय आणावयािें हें तुम्हांला अजून कळत नाहीं ना! अगिीं झहिु

आहां. द्ववलायतेंतले खाणावळवाले द्वकती हु षार असतात! िु वास, हा मािंा आतांिा पोषाख िहा द्वपण्यािा
नाहीं.

दु वास : मग कोणत्या वेळिा आहे , साहे ब!
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वसंत : हा कॉफी द्वपण्याच्या वेळिा आहे ! द्ववलायतेंत या पोषाखाकिे फार लक्ष द्यावें लागतें! िहा द्वपण्यािा

पोषाख द्वनराळा, कॉफीिा द्वनराळा, द्वविी ओढण्यािा द्वनराळा. अहो, कांहीं द्विवसांनीं तर जांभई िे 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 समाजांत तूं द्वकती उत्कृष्ट मनोधैयु
िाखद्ववलें आहे स! माझ्याबरोबर पळू न येऊन तूं प्रीद्वतद्वववाहाच्या सुधारणेिी साक्षात् द्ववजयपताकाि िंाली
आहे स!

वीर्ा : द्वप्रया, द्रुमनताई र्रांतून द्वनर्ून गेली एवढ्यावरून बाबांनीं काय गहजब केला हो! बाबा सुद्धां
अगिींि झहिु , नाहीं? ज्या ििेच्या नु सत्या सहवासाला ते भीत होते द्वतिा आतां स्वतःि अनु भव र्ेत
असतील!

वसंत : वीणे, द्ववलायती सुधारणेिी खरी झकमत तुला कळली. प्रणयािें रहस्य तूंि ताद्विलें स! अशा हजारों
तरुण मुली जेव्हां प्रेमासाठीं भिाभि पळत सुटतील तेव्हांि आम्ही इंग्रजी द्वशकल्यािें िीज होईल!

वीर्ा : अहाहा! सा्या कुमाद्वरकांिीं लग्नें अशीं िोरून, आद्वण सा्या द्ववधवांिीं लग्नें राजरोस होताहे त असा
सोन्यािा द्विवस आमच्या अज्ञानी समाजांत कधीं तरी उगवेल काय?

वसंत : लािके, खात्रीनें उगवेल! तुझ्यासारख्या िे वी र्रोर्र पळूं लागून मनोधैयु िाखवूं लागल्या तर काय
नाहीं होणार? लवकरि असा द्विवस उगवेल कीं, िंािू न सा्या कुमाद्वरका विभांबरोबर पळू न जाऊं
लागल्यामुळें उपवर मुलींिे बाप बेद्वफकीर होतील आद्वण म्हाता्या आजींिा पुनर्मववाह जमद्ववण्यासाठीं त्यांिे
नातू वरशोधनाच्या द्वफद्वकरींत पितील!

वीर्ा : त्या वेळीं पुढच्या द्वपढीला आजच्या द्ववधवांिी कल्पना होण्याकद्वरतां प्रिशुनांतून द्ववधवांिीं द्वित्रें

ठे वावीं लागतील आद्वण पोरीच्या लग्नाबद्दल काळजी करीत असले ल्या नटीसूत्रधारांिा संवाि असंभवनीय
ठरे ल!

वसंत : अज्ञानानें र्ोरत पिले ल्या समाजािे िोळे कधीं उर्ितील ते उर्िोत! अजून आमच्या बायकांिें
लाजणें सुद्धां पुरें िंालें नाहीं!

वीर्ा : हें कांहीं खोटें नाहीं! आमिी आई आतां पोक्त िंाली, पण अजून बाबांना लाजते! कधीं त्यांच्या

गळ्यांत हात र्ालते का त्यांिें मोकळ्या मनानें िुंबन र्ेऊन आम्हां पोरींना धिा र्ालू न िे ते ; नांव नाहीं!
द्ववलायतेंत असें नसेल, नाहीं?
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वसंत : ्ट्, द्वतकिे बायका परक्यांिी सुद्धां िुब
ं नें र्ेतात! 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, आतां लग्नािा द्वविार कधीं करायिा?
वसंत : करायिा खरा? मला सुद्धां तुिंा असा अपुता सहवास असह् वाटतो. पण, सध्यां पैशािी टं िाई
पिली आहे , त्या द्वववंिनेंत मी आहें ! वद्वकली करीन तर उर्िकीस यावें लागतें; उर्िकीस यावें म्हटलें तर
तुिंा द्ववयोग होणार.

वीर्ा : तो कसा? मी मुळींि बाबांिें ऐकणार नाहीं?
वसंत : नाहीं खरी; पण कायिा त्यांच्या बाजूला आहे ना? कायद्यानें तूं अजून अज्ञान ठरशील. काय करावें
हें ि कळत नाहीं.

[मथुरा येते.]
मथु रा : (स्वगत) तें द्ववद्वित्र जोिपें कधीं पाहीनासें िंालें आहे ! (पाहू न, प्रकट) हा मे ल्यांनों, या तर
वीणाताई आद्वण हे वसंतराव!

वसंत : कोण ही – अगिीं झहिु ! विी द्विल्यावांिून कशी आंत आलीस? द्ववलायतेंत या आगळी —
वीर्ा : थांबा, असे द्वतच्यावर रागावूं नका! अहो, ही आपल्या गोकुळिी मथुरा. मथुराताई, तुम्ही इकिे
कुणीकिे ? आमच्यासारखाि कांहीं प्रकार िंाला आहे का?

मथु रा : नाहीं, नाहीं; तुमच्या अगिींि उलट – तुम्ही बापाच्या र्रून नव्याकिे पळू न आलां आद्वण
नव्याच्या र्रून बापाकिे पळू न आलें आहें .
वसंत : अस्सें; हे िु वास तुमिे विील एकूण!
मथु रा : तर काय! बाबांच्या शांद्वतसिनाबद्दल मी रोज सांगत नव्हतें तुम्हांला? मला माहीत नव्हतें, तुम्हीि
आमच्या खाणावळींत आहां म्हणून! आज िार द्विवस बाबा तुमच्या गोष्टी सांगतात, म्हणून म्हटलें पहावें तरी
असें कोण आहे तें! पण तुमिी बाबांना ताकीि, कीं कोणाला आंत सोिू ं नका म्हणून. आज अखेर त्यांिा
िोळा िुकवून आलें आंत आद्वण पाहतें तों तुम्ही!

वसंत : आम्ही येथें गुप्तपणानें राद्वहलों आहोंत म्हणून आंत येऊं िे त नाहीं.
वीर्ा : आतां तुम्ही तरी कोणाजवळ बोलूं नका! नाहीं तर, आम्हांला आणखी िु सरा गांव पहावा लागेल.
मथु रा : मी कशाला बोलतें! तुम्ही खाणावळ सोिू न गेलां तर बाबांिें नु कसान नाहीं का?
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वीर्ा : आद्वण र्रीं गेल्यावर गोकुळाजवळ सुद्धां बोलूं नका!
मथु रा : त्यांच्याजवळ बोलायला मी र्रीं जातें आहें कशाला! मािंा अिला आहे आतां खेटर सासरीं
जायला —

[हातांत एक पत्र र्ेऊन िु वास येतो.]
दु वास : अस्सें काय? पाहतों कशी जात नाहींस ती! अग कारटे , इतकी मस्त िंालीस काय?
मथु रा : इतकं रागवायला काय िंालें बाबा?
दु वास : हें बद्वर्तलें स तुझ्या नव्याकिू न आले लें पत्र! त्यािा असा नेहमीं पाणउतारा करतेस नाहीं?
नव्यावर तुिंा तोरा! कारटे , आमच्या र्राण्यांत असा प्रकार कोणीं केला नाहीं!
वसंत : (स्वगत) खाणावळ काढणा्या बहाद्दरािें र्राणें मोठें तर खरें ि!
मथु रा : अहो बाबा, खोटें तें सारें ! त्यांना काय, कांही तरी भरकटलें िंालें !
दु वास : कांहीं तरी भरकटलें काय? थोरामोठ्यांच्या सह्ा आहे त पत्रावर! काय म्हणे , त्यांनीं मािंे हाल

केले ! मला खरें वाटलें सारें ! पण खरा प्रकार द्वनराळाि! िल, आतांच्या आतां आपल्या नव्याच्या र्रीं जा,
त्यांच्या पायां पि, त्यांच्यापुढें नाक र्ांस आद्वण तेथें रहा!

वसंत : अहो िु वास, हा जुलूम काय कामािा! मथुराबाईंिी खुषी नसेल —
दु वास : माफ करा, साहे ब, या बाबतींत मािंें मला िांगलें कळतें आहे .
मथु रा : अहो बाबा, असें बोलूं नका, ते द्ववलायतेला जाऊन आले आहे त —
दु वास : द्ववलायतेिा काय येथें संबंध! मला एवढें कळतें, बायकोनें नव्याच्या आज्ञेंत रहावें, त्याच्या लाथा

खाव्या, वाटे ल तें करावें, पण त्याच्या बाहे र जातां कामा नये. नव्याला मुठींत ठे वावयािा तो
गोिीगुलाबीनें. गद्वरबाच्या अंगीं गद्वरबीि पाद्वहजे.

वसंत : अहो, ‘यत्र नायुस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र िे वताः!’
दु वास : िे वता रमतात पण िे व उपाशीं मरतात. िल, पोरी, कर तयारी, ऊठ.
वसंत : झहिु , अगिीं झहिु ! या झहिु लोकांच्या अंगांत झहिु पणा कसा अगिीं द्वखळू न राद्वहला आहे ! अहो
िु वास, बापािी मुलीवर द्वकती सत्ता असते ठाऊक आहे का?
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दु वास : मी आहें खंबीर त्यािा द्वविार करायला! आम्हां गद्वरबांना हे द्ववलायती द्वविार नकोत! म्हणे झहिूं त
झहिु पणा द्वखळला आहे ! नाहीं तर काय द्ववलायती थे र द्वशरणार? िल, अजून उभीि?

मधु रा : पण बाबा, मी एवढ्या ह्ानें र्रांतून द्वनर्ालें आणखी आतां अशी नाक मुठींत धरून गेलें तर लोक
काय म्हणतील?

दु वास : लोक तारीफ कद्वरतील तुिंी आद्वण मािंी सुद्धां! तेंि तुला जि वाटतें आहे ! पण बायकोच्या
जातीला इतका ताठा पाद्वहजे कशाला? िल.

वीर्ा : मथुराबाई, द्वतकिे आमच्याबद्दल बोलणार नाहीं ना?
[तीं जाऊं लागतात.]
मथु रा : नाहीं, मुळींि बोलायिी नाहीं. तुम्ही द्वबनर्ोर रहा!
[िु वास व मथुरा जातात.]
वसंत : अरे रे, अगिीं झहिु द्वजकिे द्वतकिे ! आणखी हजार वषे झहिु स्थानांत सुधारणा होत नाहीं! िल
लािके, आपणही हा तमाशा पाहू ं .

[जातात. पििा पितो.]

प्रवेश हतसरा
[भूतमहाल. द्रुमन व कमलाकर]
कमलाकर : द्रु मन, हें वेि िोक्यांतून काढू न टाक! नीट िू रवर पहा.
द्रु मन : मला आतां कांहीं सुद्धां परवा नाहीं; मी रागानें अगिीं आंधळी िंालें आहें —
कमलाकर : हें मात्र खरें ; नाहींतर िु स्यांिा फसून माझ्या जाळ्यांत सांपिली नसतीस. द्रुमन, मािंा सूि
र्ेण्यािी कल्पना सोिू न िे !

द्रु मन : कशाला, िु स्या भोळ्याभाबड्या पोरींिे गळे कापायला? अशी जाऊन सा्या जगांत तुझ्या नांवािा

िांगोरा द्वपटतें! तुिंी प्रद्वतष्ठा मातीला द्वमळद्ववतें! तुला मरे पयंत कैिें त कोंिू न तुझ्या पापािें पुरें पुरें प्रायद्वित्त
तुला िे तें!
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कमलाकर : मूखु पोरी, येथें आल्याबरोबर जर तूं प्रथम माझ्या दृष्टीस पिली नसतीस तर मात्र किाद्वित् हें

सारें िंालें असतें; पण तिजोिीच्या गोि गोष्टींनीं फसून तूं पुन्हां येथें आलीस! आतां तूं मला कैिें त
र्ालण्याऐवजीं मीं मात्र तुला कैि केलें आहे ! द्रुमन, आतां मरे पयंत तूं माझ्या ताबयांत आहे स!

द्रु मन : मे ल्या राक्षसा, द्वकती पापें करशील अशीं? तुझ्या पापांिा पवुत उं ि होतां होतां अखेर तुझ्यावरि

कोसळू न पिले ! कर, हवा तसा मािंा ्ळ कर; पण मािंा प्राण जाईपयंत मी तुझ्या नांवानें ओरित
राहणार!

कमलाकर : वा, अशानें तुिंी अब्रू फारि वाढे ल!
द्रु मन : मािंी नाहीं तर नाहीं – जी अब्रू मूळिी खोटी द्वतिी कशाला परवा करूं? पण द्वबिा्या मनोरमे वर
आले ला खोटा कलं क तरी िू र करीन!

कमलाकर : काय? मनोरमे िी हकीगत तुला ठाऊक आहे ?
द्रु मन : हो, हो! द्वतनें स्वतःि मला हें सारें सांद्वगतलें ; आद्वण म्हणूनि खवळू न मी येथें आलें .
कमलाकर : अस्सं! – तर मग तूं मनोरमे िें कल्याण करणार! द्रुमन, फळाला टोंिणा्या प्याला
अद्वविारानें िगि माद्वरला तर त्यानें प्याला तर कांहीं होत नाहींि, पण फळ मात्र उगीि तुटून पितें आद्वण

एखािे वेळीं िगि उलटू न आपलाि नाश होतो. किाद्वित् तुिंी मला िया आली असती, पण आतां
मनोरमे िा बंिोबस्त करून —

द्रु मन : मे ल्या, त्यांिा कसला बंिोबस्त करणार? ती द्वबिारी माऊली केव्हांि जग सोिू न गेली. तूंि द्वतला
मारलीस!

कमलाकर : ती आपल्या हे क्यानें मे ली!
द्रु मन : आणखी मािंें बाळ—द्वकती गोद्वजरवाणें आद्वण द्वकती सुंिर होतें! मे ल्या, त्याला िांगल्या मागाला
लावीन, त्यािी जोपासना करीन, असें गोि बोलू न मला कशी भुरळ पािलीस; पण राक्षसा, शेवटीं तुझ्या
कपटामुळें माझ्या हातानें मला त्यािी मान मुरगळावी लागली!

कमलाकर : (हं सत) वा, स्वगाच्या मागापेक्षां आणखी कोणता िांगला मागु काढावयािा! आपल्या
धािसाला शोभण्याजोगा ्ावा खरा! इतरांना आयुष्ट्य द्वकती तरी वषे कंठीत बसावें लागतें! पण त्या

झहमतवान् बहाद्दरानें क्षणमात्रांत आयुष्ट्याच्या एका टोंकावरून िु स्या टोंकावर उिी टाकली! द्वनधड्या
्ातीिा खरा! जगता वांिता तर बापाला सुद्धां बाप न म्हणता!

द्रु मन : मे ल्या, आणखी हें द्ववष कशाला ओततोस? तुला िया माया कांहींि का नाहीं? त्या पोरािा जीव
र्ेऊन तुिंी तृस्प्त िंाली नाहीं म्हणून आतां मािंा जीव घ्यायला पाहतोस!
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कमलाकार : मुळींि नाहीं! तुिंा जीव र्ेण्यािें काय कारण? मनोरमा, तूं, यांसारख्या माणसांिा मी फार
भुकेला आहें .

द्रु मन : राक्षसासारखा!
कमलाकर : अगिीं बरोबर! आपल्या ्बकिीला पेटींत कोंिू न द्वफरणा्या राक्षसासारखा मी सुद्धां तुला या
र्रांत कोंिू न ठे वन
ू तुझ्या सौंियािी —

द्रु मन : मे ल्या, तुिंी जीभ िंिू न जावो? कल्पान्तापयंत रौरवनरकांत कुजत पिशील! यमिू त तुझ्यावर
आगीिी वृद्वष्ट करतील! तुझ्या पापानें भरले ल्या शरीरािे तुकिे तुकिे —

कमलाकर : द्रुमन, वाफेिी शस्क्त मोठी असली म्हणून तोंिाच्या वाफेनें काय होणार? या द्वशक्षा भयंकर
असतील; पण त्यांच्या वणुनानें काय होणार? या माझ्या अटीप्रमाणें राहण्याला तूं तयार नाहींस?
द्रु मन : िंिाळा, तुिंे शबि सुद्धां ऐकायला नकोत!
कमलाकर : तर मग अन्नपाण्यावांिून या र्रांत कोंिू न पिावें लागेल आद्वण शेवटीं कुरयाच्या मोतीनें मरावें
लागेल!

द्रु मन : येथें अशी ओरिू न तुिंें पाप सा्या जगाला सांगेन!
कमलाकर : तुझ्या ओरिण्यानें काय होणार? या र्राच्या भुताटकीबद्दल लोकांत बोलवा आहे , ती तुझ्या
आरिाओरिीनें दृढ होईल. कोण तुझ्याकिे लक्ष िे णार! द्वततक्यांतून वेळ आलीि तर िांिीच्या द्वकिीनें
कोणाच्या तोंिाला कुलू प बसणार नाहीं? सोनेरी सलामानें कोण खूष होणार नाहीं?

द्रु मन : मे ल्या, मनु ष्ट्यांनीं मािंी हांक ऐकली नाहीं तर द्वनिान िे व कोणाच्या तरी मुखीं उभा राहील! सवु
मनु ष्ट्यांना द्वनमाण करणारा तो परमे श्वर तर तुझ्या िांिीसोन्याला भाळणार नाहीं ना?

कमलाकर : परमे श्वर! द्रुमन, परमे श्वरानें मनु ष्ट्य द्वनमाण केला नाहीं; मनु ष्ट्यांनींि परमे श्वर द्वनमाण केला
आहे . कमी शक्तीच्या पण जास्त बुद्धीच्या धूतांनीं, आपल्यापेक्षां जास्त शक्तीच्या पण अज्ञान लोकांपासून

त्रास होऊं नये म्हणून त्यांना द्वबिकद्ववण्यासाठीं ईश्वर हें एक बुजगावणें करून ठे वलें आहे ! मला ईश्वरािी
मुळींि भीद्वत वाटत नाहीं!

द्रु मन : तर काय, मािंाही तूं जीव र्ेणार!
कमलाकर : अलबत्! भोंवतालीं पसरले ल्या द्ववश्वािा मध्य पाहणारा स्वतःि असतो! तूं जर माझ्या अब्रूवर

उठू ं लागलीस तर तुलाही मनोरमे च्या मागोमाग पाठवायला काय हरकत आहे ? पहा, नीट द्वविार कर!
आज थोिे सें तरी अन्न ठे द्ववलें आहे ; पण उद्यांपासून तेंही द्वमळणार नाहीं! असें कुरयाच्या मोतीनें मरावें
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लागेल! नाहीं तर मी सांगेन तेथें िू रिे शीं रहावयाला तयार हो! उद्यां याि वेळीं झकवा रात्रीं येईन तोपयंत
आपला कायम द्वविार करू ठे व!

[िार बंि करून बाहे रून कुलू प लावतो. पििा पितो.]

प्रवेश चवथा
[तात्यासाहे बांिें र्र. तोंि िंांकून र्ेतले ले कांहीं िरोिे खोर]
पहिला दरोडे खोर : तात्यासाहे बांच्या र्रांत हे िोन िार र्ोटाळे िंाले नसते तर कमलाकारािा हा बेत
यापूवींि पार पिला असता. सुशीले ला र्रांतून पळवून द्वतला भ्रष्ट करण्यासाठीं कमलाकर अगिीं फारि

उतावीळ िंाले आहे त! (वरून एक िोर सुटतो.) हा पहा, कमलाकरानें िोर तर सोिलाि! पण आतां पुढें
कोण होणार?

दु सरा : कमलाकर आल्याखेरीज वर िढू न जाणें धोक्यािें आहे ! आंतला प्रकार काय आहे हें नीट समजलें
पाद्वहजे. र्रांत कोणी जागें असलें तर पंिाईत व्हावयािी!

हतसरा : पंिाईत कशािी त्यांत? सुशीले च्या तोंिांत एखािा बोळा कोंबला आद्वण हातपाय िांगले बांधून
टाद्वकले कीं द्वतिी धिपि बंि िंालीि! द्वतला फुलासारखी उिलू न नेऊं! त्यांतून िु सरें कोणी आलें ि तर
त्यािाही समािार घ्यायला द्वकतीसा वेळ लागणार?

[कमलाकर येतो.]
कमलाकर : हं , लागा आतां कामाला! अगिीं वेळ र्ालवूं नका! िोन द्विवस र्रांत सारख्या भानगिी होत

असल्यामुळें सुशीले नें आपल्या खोलीला आंतून किी लावून र्ेतली आहे ! म्हणून द्वतस्या मजल्यावरून
द्वतच्या द्वखिकीच्या बाजूनें हा िोर सोिावा लागला! आतां एकानें िोरानें वर िढू न खोलीिी किी काढावी
आद्वण बाकीच्यांनीं र्रांतून वर जाऊन खोलींत द्वशरावें!

दु सरा दरोडे खोर : पण वर कोण िढू न जाणार? आपली ्ाती होत नाहीं!
हतसरा दरोडे खोर : हट् नामिा, हा पहा मी जातों! िला तुम्ही आंतून!
[िोरानें िढू न जातो.]
कमलाकर : शाबास, अगिीं आवाज करूं नकोस! किी अगिीं सावकाश काढ. िला आतां बाकीिे
माझ्याबरोबर आंत! द्वकती िंटपट आद्वण द्वबनबोभाट काम कराल म्हणतां! याि िारानें परत यायिें. (िोर
हालवून) िोर ओढू न र्े! हं , िला आतां! अगिीं द्वभऊं नका!

[ते सवु आंत द्वशरतात. शेजारच्या द्वखिकींतून द्ववद्याधर तोंि काद्वढतो.]
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हवद्याधर : (स्वगत) कांहीं तरी र्ोंटाळा िालला आहे खास! आतां येथें कुजबुजणें ऐकंू आलें . हा कांहीं

िंोंपेंतला भास नाहीं! कांहीं का असेना आपण सावध असावें हें ठीक; अथवा तसेंही नको! तात्यासाहे ब वगैरे
मंिळींना जागें करावें हें ि श्रेयस्कर! अशा द्ववलक्षण प्रसंगीं एकटें ि राहणें धोक्यािें आहे ! किाद्वित् सारें
लिांि आपल्यावर यावयािें! हळू ि सवु मंिळींना जमवून आणावें हें ि उत्तम.

[जातो; इकिू न सुशीले ला बांधले ली अशी र्ेऊन िरोिे खोर येतात.]
पहिला दरोडे खोर : िला, िला, लवकर िला! वेळ र्ालवूं नका! सुशीला भीतीनें अगिीं बेशुद्ध िंाली
आहे .

दु सरा दरोडे खोर : मािंे हातपाय लटपट कांपू लागले आहे त!
हतसरा दरोडे खोर : द्वभतोस कां असा? हा पाद्वहलास सोटा? िला लौकर.
[द्ववद्याधर, तात्यासाहे ब वगैरे मंिळी द्वखिकीजवळ येतात. द्ववद्याधर द्वखिकींतून उिी टाकून बाहे र येतो.]
हवद्याधर : कोण आहे ? हरामखोरानों, थांबा एकिम ते थेंि!
तात्या॰ : हं , हं , द्ववद्याधर, एकिम पुढें जाऊं नका!
[बाहे र येतात. मागाहू न कमलाकर, गोकुळ वगैरे येतात.]
दु सरा दरोडे खोर : अरे बापरे , पळा पळा, टाका द्वतला!
हवद्याधर : द्वतला? कोण आहे ती? गोकुळ, धांवा, द्विवा आणा लौकर!
(गोकुळ जातो; द्ववद्याधर िरोिे खोरांवर िालू न जातो. त्यांिी िंटापट होते.)
हवद्याधर : सोिा, सोिा द्वतला; नाहीं तर प्राणाला मुकाल!
[सुशीले ला सोिद्ववतो; गोकुळ द्विवा आणतो; िरोिे खोर पळूं लागतात.]
हतसरा दरोडे खोर : पण आधीं तुिंी व्यवस्था कद्वरतों!
[द्ववद्याधराला सोटा मारतो.]
हवद्याधर : (पितां पितां) तात्यासाहे ब, पहा कोण आहे ती?
तात्या॰ : (पाहू न) कोण? द्ववद्याधर, सुशीलाबाई ही?
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हवद्याधर : अहाहा! परमे श्वरा, धन्य आहे स तं! तात्यासाहे ब, िला लौकर, त्या हरामखोरांना पकिू ं ! नाहीं
तर ते द्वनसटू न जातील!

गोकुळ : मला वाटतें जाऊं द्यावें त्यांना! किाद्वित्—
हवद्याधर : नाहीं हो – िला लौकर!
तात्या॰ : नका, नका. द्ववद्याधर, तुम्हांला जबर लागलें आहे . तुम्ही येथें सुशीले ला संभाळा! आम्ही जातों
त्या हरामखोरांच्या मागें!

[द्ववद्याधर व सुशीले खेरीज सवु जातात.]
हवद्याधर : (सुशीले ला सावध करून) उठा, सुशीलाबाई, परमे श्वरानें तुमिें संकट नाहींसें केलें आहे ! िला.
[द्वतला उठवूं लागतो. सुशीला एकिम उभी रहाते.]
सुशीला : नका, नका, द्ववद्याधर, तुमच्या हातांिा मला स्पशु सुद्धां करूं नका! मी िांगली सावध आहें ! व्हा
िू र!

हवद्याधर : काय? अजून मी िू र होऊं? सुशीले , त्या िांिाळांच्या हातांतून ज्या हातानें तुला सोिद्ववलें त्या
हातांिा स्पशु नको म्हणते स? त्या हातापेक्षां हा हात अद्वधक पापी आहे काय?

सुशीला : त्या हातांिें पाप अज्ञात तरी आहे ! पण या हातांिें पाप मला िांगलें माहीत िंालें आहे !
हवद्याधर : वा! िांगली कृतज्ञता ही! तुमच्यासाठीं आपले प्राणही संकटांत र्ालणाराला या कठोर शबिां िें
बक्षीस!

सुशीला : तसा प्रसंग आला तर तुमच्या प्राणासाठीं मी मािंे ही प्राण आनंिानें िे ईन! पण प्राणांच्या

मोबिल्यांत माझ्या पाद्वतव्रत्यािी अपेक्षा कद्वरतां? भलत्या बद्वक्षसाच्या मागणीनें तुमिा हा परोपकार नु सता
स्वाथी द्विसून येत आहे !

हवद्याधर : काय? प्राणांच्या मोलानें केले ला हा परोपकार स्वाथी?
सुशीला : हो, हो! िु ष्ट पाश्वुभम
ू ीवर सुंिर द्वित्र सुद्धां भेसूरि द्विसतें! तुमिी मागिी वतुणूक आजच्या
परोपकारािी झकमत कविीमोल ठरद्ववते! हा द्वनव्वळ स्वाथु आहे !

हवद्याधर : सुशीले , िंद्राच्या शु भ्र झबबावर एकि कलं क त्यािी शोभा वाढद्ववतो; त्याप्रमाणें मािंा त्या वेळिा
एकि अपराध इतर द्वनष्ट्कलं क वतुनामुळें िांगलाि कां बरें वाटू ं नये?
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सुशीला : तुमिा मागिा अपराध शु भ्र झबबावरिा कलं क नाहीं, पण आतांिा परोपकार मात्र काळ्याकुट्ट
मे र्पटलावरिा द्ववजेिा भयानक िकिकाट आहे . तुमिें काळें कुट्ट अंतःकरण मात्र त्यानें िांगलें द्विसून

येतें! पण हें बोलत बसण्यािी ही वेळ नाहीं. या आजच्या उपकाराबद्दल योग्य रीतीनें उतराई होण्यासाठीं,
तुमच्या पापवृत्तीिी तुम्हांस क्षमा करण्याबद्दल मी िे वािी द्ववनवणी करीन! परमे श्वर तुमिें मन शु द्ध करो!
नको, मला तुमिें साह् आतां नको आहे . जातें मी.

[जाते.]
हवद्याधर : (स्वगत) शाबास! सुशीले , शाबास! अशा प्रसंगीं सुद्धां आपल्या कतुव्याला तूं द्ववसरत नाहींस!
माझ्या साहसाला तूं 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 िोरांिा
तपास करण्यासाठीं, मंिळींच्या मागोमाग धांवत गेलों! पण ते थेंही त्या जगझनिकानें आपला िाव साधला!
हवद्याधर : कोणीं?
जयंत : मािंी खात्रीिी समजूत आहे कीं, कमलाकरानें! मला यायला थोिासा वेळ िंाले ला पाहू न त्यानें

संशयाच्या स्वरानें तात्यासाहे बांना द्वविारलें कीं, सवु मंिळी तर इथेंि द्विसतात, मग तो िोर आधीं कोणीं

सोिला असावा? आद्वण इतकें बोलू न त्या सापानें आपली द्ववषारी नजर माझ्याकिे द्वफरद्ववली? हलक्या
कानांच्या तात्यासाहे बांनाही —

हवद्याधर : तसाि संशय आला काय?
जयंत : पण त्यांनी तो बोलू न िाखद्ववला नाहीं. रागाच्या स्वरानें मला तात्यासाहे बांनीं मागेंि रहायला

सांद्वगतलें हें काय थोिें िंालें ? द्ववद्याधर, या कमलाकरानें माझ्याबद्दल मामांिें मन अगिीं गढू ळ केलें आहे ?
करूं का एकिां मामांिी िांगली कानउर्ािणी?

हवद्याधर : ्े , ्े , कानउर्ािणीिी ही वेळ नव्हे ! हलक्या कानांिा मनु ष्ट्य एकिां एक बाजूनें वाहवूं लागला
म्हणजे िु स्या बाजूकिे त्यािी दृद्वष्ट शु द्ध भावािी रहात नाहीं. काळ हाि अशा प्रसंगीं खरा प्रकार
कळद्ववतो! आज तुमिें द्वनकरािें बोलणें त्यांना ढोंगािें वाटे ल!

जयंत : तर काय या झनिकािे वाग्बाण असेि सहन करीत बसावें?
हवद्याधर : त्याला उपायि नाहीं! आपण खवळू न आपल्या झनिे िें उत्तर िे ऊं लागलों तर रागानें द्वनर्ाले ल्या

आपल्या शबिांवर जग द्ववश्वास तर ठे वीत नाहींि; पण त्यांिा फायिा त्या झनिकाला मात्र द्वमळतो. आपल्या
रागाच्या एका शबिावर झनिकाला शंभर शबिांिी इमारत उभारतां येते. रागाच्या भरांत आपल्याला आपल्या

वतुनांतल्या बारीकसारीक गोष्टींिें समथुन करण्यािें भान रहात नाहीं; आद्वण किाद्वित् राद्वहलें ि तरी अनेक
बाबतींिें एका वेळींि केले लें समथुन लोकांना हजरजबाबीपणािें आद्वण कािं बरीसारखें वाटतें! उलट
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झनिक त्या त्या गोष्टींना योग्य वेळींि आपल्या मनािा रंग लावीत असतो आद्वण त्याच्या शांतवृत्तीमुळें
लोकांिा त्या नजरबंिीवर भरंवसाही बसतो.

जयंत : पण लोकांनीं अशा बातम्यांिी िौकशी कां करूं नये?
हवद्याधर : जो तो आपल्या भानगिींत िं ग] असल्यामुळें िु स्यािी इतकी िौकशी कोण करीत बसतो?
तमासगीर जग केवळ ठळक गोष्टींकिे िालतां िालतां पहात असतें. आपणि संशयाला जागा न िे णें हा
एकि सुरद्वक्षत मागु आहे !

जयंत : अरे रे, तुमच्या या सा्या किू सत्यािा मला अक्षरशः अनु भव येत आहे ! लीले च्या बातमीनें माझ्या

िु लौद्वककािा पाया र्ातला, मनोरमे नें काळें करून त्यावर इमारत उभारली; आद्वण आतां ही सुशीले िी
बाबत त्यावर कळस िढद्ववणार!

हवद्याधर : जयंत, लीले च्या तुमच्या बाबतींत लोकांनीं तुमिा संशय कां र्ेऊं नये ? अशा बाबतींत शु द्ध
प्रकारांवर सुद्धां लोक हे तूिी स्थापना कद्वरतात. मनोरमे बद्दलच्या तुमच्या द्वतरस्कारानें या अफवेला िु जोरा
द्वमळतो! कांहीं कारण द्विसत नसतांना तुम्हांला मनोरमे िा द्वतटकारा आला तर लोकांना तो खरा कसा
वाटे ल?

जयंत : द्ववद्याधर, त्या द्वतटका्यािें कारण लोकांपुढें िवाठ्यावर मांिावें कसें? आद्वण लोकांना तें खरें

वाटावें कसें? द्ववद्याधर, लहानपणापासून स्त्रीबद्दलिे मीं एक मनोरथािें सुंिर द्वित्र काढू न ठे द्ववलें होतें! मी

मनोवृत्तीिा गुलाम असल्यामुळें म्हणा, झकवा प्रेमसाम्राज्यािीं काल्पद्वनक वणुनें वािल्यामुळें म्हणा, माझ्या
कल्पनेंतील मािंी भावी स्त्री एखाद्या कािं बरींतल्या नाद्वयकेसारखी होती! पण मनोरमे च्या एका क्षणाच्या
अनु भवानें त्या सुंिर द्वित्रािे तुकिे तुकिे केले ! द्वतिें पद्वहलें ि बोलणें माझ्या मनाला द्ववषासारखें वाटू न
मला द्वतिा वीट आला! तें बोलणें कशा प्रकारिें होतें तें स्त्रीपुरुषांच्या रहस्याच्या द्वकल्ल्यांत आहे !

हवद्याधर : अरे रे! तुमच्यासारख्या आत्यंद्वतक वृत्तीच्या माणसावर मनोभंगािा असा भयंकर पद्वरणाम व्हावा हें
साहद्वजक आहे ! पण जयंत, लोकमयािे साठीं तरी तुम्हीं तुमिा द्वतटकारा िंांकून ठे वला पाद्वहजे होता!

जयंत : द्ववद्याधर, आंत एक, बाहे र एक असा लपंिाव मला मुळींि साधत नाहीं! एक वेळ जो मनोभंग िंाला
तो िंाला! पुढें मनोरमे च्या अफाट बोलण्यामुळें मािंा द्वतरस्कार प्रद्वतक्षणीं वाढत जाऊन द्वतच्या सौंियािीही

उत्तरोत्तर मला द्वकळस येऊं लागली! द्ववद्याधर, क्षमा करा! तुम्हांला मी विील भाऊ समजून मोकळ्या

मनानें बोलतों. संसार म्हणजे स्त्रीसुखावर उभारायिा; आद्वण स्त्रीसुख म्हणजे केवळ पशु वृद्वत्त नव्हे !
लहानपणापासून उराशीं बाळगले ली काव्यमय कल्पना ऐन फलप्राप्तीच्या वेळीं अशी समूळ नाश
पावल्यामुळें मी संसारद्ववषयीं अगिीं उिास िंालों! वाटे ल तशा तोंिाळ स्त्रीला वागवून र्ेण्यािी साधुवृद्वत्त

माझ्यांत नाहीं हें मािंें मलाि कळतें आहे ! आद्वण या र्टकेला तर त्यािी इतकी ओकारी आली आहे कीं,
उद्यांच्या उद्यां मी िे शत्याग करणार! नको हा लोकापवाि आतां!

हवद्याधर : ्े , ्े , असें कांहीं अद्वविारानें करूं नका! लोकापवाि आपोआप द्वनवळे पयंत त्याला धैयानें पाठ
द्विलीि पाद्वहजे! तुम्हीं द्वनर्ून गेलांत त तुमच्या झनिकांना िांगलें ि फावेल!

अनु क्रम

जयंत : द्वनिान या र्रांत राहणें तर शक्यि नाहीं!
हवद्याधर : ठीक आहे ! उद्यां परवां िु सरीकिे कुठें तरी जागा पहा! पण एक िम असे त्रागा करून लोकांच्या

संशयाला जागा करून िे ऊं नका! र्र सुद्धा एकिम सोिू ं नका! मला मात्र उद्यांच्या उद्यां या र्रािा आश्रय
सोद्विला पाद्वहजे. र्रांत एकामागून एक र्ोटाळे िालत असतांना माझ्यासारख्या द्वत्हाइतानें इथें राहणें
कोणालाि द्वहतकर व्हायिें नाहीं. मला कमलाकराने जागा पाहू न िे ण्यािें विन मागेंि द्विलें आहे !
जयंत : तुम्ही सुद्धां जाणार तर! मग मी एकटा या सापाच्या —
हवद्याधर : जयंत, तुम्ही हा उतावळा स्वभाव हळू हळू सोिीत िला! तोि तुमिा नाश करतो!
जयंत : आणखी काय नाश करणार आतां! एकवार द्वबिा्या लीले िी भेट र्ेऊन द्वतिें शेवटिें समाधान

कद्वरतों आद्वण या शहरािा कायमिा द्वनरोप र्ेतों! पण िला, आपल्याला या बाबतीबद्दल बोलतांना कोणीं
ऐकलें तर आणखी तुमिी बेअब्रू व्हावयािी!

हवद्याधर : शाबास! अशीि सावधद्वगरी प्रत्येक बाबतींत ठे वा म्हणजे िंालें . िला.

प्रवेश पांचवा
[भूतमहाल. कमलाकर प्रवेश कद्वरतो.]
कमलाकर : अहाहा! या वषाकालीन संध्यासमयािी द्वकती भीषण रमणीय शोभा ही! गगनमागु िालण्याच्या

श्रमानें उरीं फुटल्यामुळें सूयानें रक्तािी गुळणी टाकून नु कताि प्राण सोद्विला आहे ; रक्तानें भरले ल्या या
त्याच्या मृत्युशय्येवर हा सोसाट्यािा वारा ढगािा शेणगोळा द्वफरवीत आहे ! इकिे मरतां मरतां सूयानें
मारले ल्या हृियभेिक भाल्यांनीं िंाले ली इंद्रधनु ष्ट्यािी जखम अजून पुरतीशी भरून आली नाहीं म्हणून हे

कृष्ट्णमे र् थोिे अश्रु गाळीत आहे त. िद्वक्षणेकिे एकटाि िमकणारा हा अगस्तीिा तारा मृतशय्येजवळच्या
िद्वक्षणमुखी समईिी साक्ष पटवीत आहे ! आद्वण द्वभजण्याच्या भीतीनें र्रट्यांकिे धांवणारे हे पक्षी द्वमत्राच्या

स्मशानयात्रेनंतर स्नान करून ओले त्यानें त्या द्विव्यािें िशुन र्ेऊन र्रोर्र जात आहे त असें वाटतें! रात्रीं
माजणा्या पापाच्या द्विखलािी हा पायाखालिा द्विखल प्रस्तावनाि करीत आहे ! अशा वेळीं मनु ष्ट्यािी

स्वभावद्वसद्ध पापवासना अनावर होऊन बाहे र येऊं पाहते यांत नवल तें काय? वाहवा, िंालें ! द्विवसािी
तोंिद्वमळवणी कद्वरतांना तात्पुरती आणले ली लज्जेिी लाली नाहींशी करून रात्रीनें आपलें खरें कृष्ट्णस्वरूप
िाखवावयास सुरुवात केली आहे ! अंधार! भयाण अंधार! या भयाण पाश्वुभम
ू ीवर भयानक मृत्यूिें उग्र

द्वित्रि खेळावयास पाद्वहजे! या प्रसंगीं या भूतमहालाजवळ द्वफरकण्यािी साक्षात् भुतांिी सुद्धां ्ाती होणार
नाहीं! द्वबिारी द्रुमन आंत भयानें अगिीं मे ल्यापेक्षां मे ली होऊन गेली असेल! िला, आतां आंत जावें म्हणजे
मृत्यूच्या द्वित्राबद्दल मािंी कल्पना थोिी तरी खरी िंाले ली पहावयाला द्वमळे ल! पण हा िोरकंिील काढू न
मग िरवाजा उर्िावा! खवळले ल्या वाद्वर्णीच्या झपज्यांत एकिम उिी र्ालू न उपयोगी नाहीं!

[िोरकंिील काढू न त्याच्या प्रकाशांत िरवाजािें कुलू प काद्वढतो व िार उर्ितो. तोंि िरवाजांत टांगले लें
द्रुमनिें प्रेत दृष्टीस पितें. कमलाकर िारांतून त्यावर सारखा प्रकाश पािू न पाहतो.]
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कमलाकर : (मोठ्यानें हं सून स्वगत) वाहवा! माझ्या लािकीनें मािंी कल्पना अक्षरशः खरी केली

म्हणावयािी! द्रुमन, अखेर अशा रीतीनें मे लीस ना! द्वकती सुंिर आद्वण भयानक द्वित्र हें ! या भयानक

सौंियाला आझलगन िे ण्यासाठीं हे बाहू कसें पुढें धांव र्ेतात! पण द्वहच्या प्रेताच्या आणखी जवळ गेलों तर
द्वबनवारशी गालांच्या िुब
ं नािा मोह आवरणार नाहीं; आद्वण इतक्यांति अशा रीतीनें मृत्यूशीं तोंिओळख
करून घ्यावयािी मािंी तयारी नाहीं! पण असें िू र राहू न 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 परमे श्वर खरोखरीि नाहीं, अशी मरणानंतर खात्री िंाल्यामुळें ही

आत्म्यािी अंतकाळािी द्वनराशा तर प्रेतावर पसरली नसेल ना? बोल, द्रुमन, बोल, खरोखरीि ईश्वर नाहीं
ना? बोल, या भेसूर तोंिानें , काळ्या पिले ल्या, पर्थथर िंाले ल्या द्वजभेनें नास्स्तकपणािा एक तरी शबि

बोल! का तुझ्या सौियािा अनािर कद्वरतों म्हणून रागावलीस? खरें ि द्रुमन, गळफांसामुळे सांकळले ल्या
रक्तानें हे एक वेळिे गुलाबी गाल असे काळे पिले नसते तर त्यांच्या िुंबनािा सन्मान मीं खात्रीनें केला

असता! पण हें काय? या तारवटले ल्या िोळ्यांकिे मािंी दृद्वष्ट सारखी कां बरें लागत आहे ? बोल द्रुमन, या
द्वथजले ल्या िोळ्यांच्या कांिांतून, मरतांना तुझ्या मस्तकांत द्वभनले ली कृतान्ताच्या क्रूरते िीं द्वित्रें िाखवून

मला कांहीं अमानु ष द्वविार द्वशकद्ववणार आहे स का? अहाहा! असें असेल तर हा पहा सारखा तुझ्या
िोळ्यांकिे टक लावून पाहतों! (कांही वेळ तटस्थ उभा राहतो.) आहे िोळ्यांत राक्षसी जािू आहे खास! हें

पहा, भयंकर द्वविारांनीं माझ्या िोक्यांत थैमान िालद्ववलें आहे ! बस्स, ठरलें , असेंि करणार! या लांकिी
प्रेतािे तुकिे तुकिे करून आद्वण हा तोंिािा पििा न ओळखतां येण्याजोगा द्व्न्नद्ववस्च््न्न करून पेटींत
भरतो! ती पेटी तात्यासाहे बांच्या र्रीं मागल्या बागेंतल्या द्ववद्वहरीजवळ ठे वद्ववतों. लीले िी शेवटिी भेट

र्ेण्यासाठीं धिपिणा्या जयंताला गफलतीनें उद्यां रात्रीं त्याि वेळीं नेमका तेथें आणतों आद्वण िे तों जाऊन

सरकारी द्वशपायांना विी, म्हणजे िंालें ! लीले च्या नांवािें खोटें पत्र जयंताला िे ण्यासाठीं गोकुळिी योजना
केली म्हणजे र्ोटाळ्याला तोटा नाहीं. मनोरमे िी िबयांत राद्वहले ली ही पेटी कोणाला पत्ता लागूं नये म्हणून

येथें आद्वणली, द्वतिाि या कामीं उपयोग करावा आद्वण भरतीला द्वतिे कांहीं िाद्वगने टाकावे म्हणजे भरपूर
पुरावा िंाला! याद्वशवाय जयंताच्या बायकोबद्दलच्या द्वतटका्यािीही हवी द्वततकी मित होईल. मनोरमा

मे ली हें ही कोणाला ठाऊक नाहीं आद्वण द्रुमन मे ली हें ही कोणाला ठाऊक नाहीं. त्यामुळें हां हां म्हणतां
जयंतानें मनोरमे ला माद्वरली याबद्दल सवांिी खात्री होईल! आतां या प्रेतािे तुकिे मनोरमे च्या पेटींत भरले ,
कीं िंालें काम! द्ववद्याधरावर वार करणारा तो पद्माकरािा िरविे खोर, अगिीं उरफाट्या काळजािा आहे ,
त्यािा ही पेटी नेण्यांत िांगलाि उपयोग होईल! आज ही व्यवस्था करून उद्यांि जयंताला लीले च्या

नांवािें एक पत्र पोंिद्ववतों. या जगांत मूखुपणािे मासले असे द्ववलक्षण र्िू न येतात कीं, आपल्याला
पायापासून उभारणी करीत बसण्यािें कारणि नाहीं! आपोआप र्ित जाणा्या गोष्टींच्या पद्वरणामािा ओर्
आपल्या द्वहताकिे वळद्ववला म्हणजे िंालें ! िल द्रुमन, तुझ्या मूखुपणािा मी कसा फायिा र्ेतों पहा? पण हें

तुझ्या हातांत काय? पत्र कशािें बुवा हें (वािून पाहतो.) वा! मनोरमे िी आद्वण आपली सारी हकीकत
द्वलद्वहली आहे यांत! शाबास! द्रुमन, ही तुिंी सावधद्वगरी अशी जगाच्या दृष्टीआि लपवून टाद्वकतों!

[पत्र पैशाच्या पाद्वकटांत ठे द्ववतों. िार आंतून लावून र्ेतो.]
[पििा पितो.]
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प्रवेश सिावा
[द्ववद्याधर व गोकुळ बोलत येतात]
गोकुळ : हें पहा प्रत्यक्ष बाबासाहे बांिें पत्र! यांत त्यांनीं लीलाताई आद्वण सुशीलाताई यांना मनास वाटल्यास
खुशाल पुनर्मववाह करण्यािी स्पष्ट परवानगी द्विले ली आहे . द्ववद्याधर, एका यःकद्वित् बालद्ववधवेनें आपलें

पोर माद्वरलें हें पाहू न बाबासाहे बांसारख्या पोक्त मनु ष्ट्यानें आपलें मत बिलावें ही केवढी नामोशीिी गोष्ट
आहे !

हवद्याधर : मग यांत गैर काय िंालें ? असा हृियद्रावक िे खावा पाहू न कोणािें मन बिलणार नाहीं?
गोकुळ : असें म्हणण्यांत कांहीं अथु नाहीं! अहो, पूवीच्या ऋषींनीं असा प्रकार पाद्वहला असता तर त्यांनीं
आपलें मत बिललें असतें का?

हवद्याधर : त्यांिें मत उलट दृढ िंालें असतें!
गोकुळ : हं , तेंि मी म्हणतों —
हवद्याधर : नाहीं, तुम्ही भलतेंि म्हणत आहां! गोकुळ, पूवीिे ऋद्वष खरोखरीि पुनलु ग्नाला संमद्वत िे ऊन
गेले आहे त. आपल्या ऋद्वषप्रणीत आयुधमानें द्ववधवांना अशी आिकाठी मुळींि ठे वले ली नव्हती. त्यांच्या

तेजोमय उिारतेवर ही सारी रूढीिी राखुंिी जमली आहे . अशा राक्षसी रूढीला मान िे णें म्हणजे जुन्या
मतांिा अस्थानीं अद्वभमान केल्यासारखें होईल.

गोकुळ : वा! रूढीला मान द्यावयािा नाहीं तर काय एखाद्या िविाल माणसाच्या लहरीला मान द्यावयािा?
सुधारणा म्हणजे साहे बी िार करण्यािा परवाना! द्वशकले ल्या पण बहकले ल्या माणसाच्या मोकाट कल्पनेिी
लहर! रूढी समाजािा जीव आहे !

हवद्याधर : ्े ः ्े ः, मी तर उलट म्हणतों कीं, रूद्वढ म्हणजे समाजािा द्वनजीवपणा आहे ! पद्वरस्स्थती
बिलली, कीं समाजबंधनांत सुधारणा ही िंालीि पाद्वहजे. मनु ष्ट्याला पूणत्ु वािा पिा गांठण्यासाठीं नेहमीं

पुढें िाल करीति गेलें पाद्वहजे. सवुतोंपरी रूढीच्या बंधनांनीं िालणारा – िालणारा कसला जखिले ला –
समाज मृतवति समजला पाद्वहजे.

गोकुळ : ्े ः ्े ः ्े ः! आम्हांला कोणत्याही सुधारणेिी गरज नाहीं. मी तर आजकालच्या एकापेक्षां पू वींच्या
पूज्यािी झकमत जास्त समजतों. सुधारणा करण्यािा आव र्ालणें म्हणजे पूवुजांना मूखु म्हणण्यापलीकिे
कांहीं नाहीं.

हवद्याधर : प्रगसनशील पूवुजांना मूखु म्हणण्याइतकें पातक िु सरें कोणतेंि नाहीं.
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गोकुळ : िंालें तर; मग त्यांनीं पािू न द्विले ल्या प्रर्ाताला नांवें ठे वणें म्हणजे त्यांना मूखु म्हणण्यासारखेंि
नाहीं का?

हवद्याधर : मुळींि नाहीं. त्यांिे ते प्रर्ात त्यांच्या काळाला अनु रूप होते ; पण आपण त्यांच्यापुढें जावयाला

नको का? प्रद्वतक्षणीं पुढें पाऊन टाकीत आल्यामुळेंि आमच्या पूवुजांना भटक्या राहणीला सोिू न, सुस्स्थर
समाजािी स्थापना कद्वरता आली ना? त्यांना पूवुज नव्हते का? गोकुळ, अशा सुधारणाद्वप्रय पूवुजांिें खरें

अनु करण त्यांच्याप्रमाणें 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 करतां येईल. कालि मीं “झहिु धमु
आद्वण सुधारणा” हें पुस्तक वांिलें ; त्यांत स्पष्ट म्हटलें आहे कीं—मला आतां आठवत नाहीं; आद्वण तें म्हणणें

इथें द्वततकें लागू पण होणार नाहीं. द्वशवाय, आपण वािाच्या मुख्य मुद्द्यापासून बरे ि र्सरलों आंहों! मूळ
बोलणें कशावरून द्वनर्ालें बरें ? तुम्हांला आठवतें का?
हवद्याधर : बाबासाहे बांवरून.
गोकुळ : हो खरें ि; आतां आठवलें सारें ; काय बरें केलें त्यांनीं?
हवद्याधर : तात्यासाहे बांना पत्र पाठद्ववलें –
गोकुळ : खरें ि कीं हो; आद्वण हें पत्र सुद्धां माझ्या हातांत, तरी द्ववसर पिला त्यािा! बाकी हें

द्ववसरभोळे पणामुळें नाहीं िंालें ! मी आठवीत होतों िोन्ही गोष्टी एकिम! त्या पुस्तकांतले म्हणणें आद्वण

आपल्या वािािा द्ववषय! तेव्हां कसें समजणार तें? हो, िोन िोन िोळे असून एका वेळीं माणसाला कांहीं
िोन द्वनराळ्या गोष्टी पाहतां येत नाहींत; मग एका स्मरणशक्तीनें िोन हरपले ल्या गोष्टींिा पाठलाग कसा
होणार?

हवद्याधर : बरें , हें पत्र र्ेऊन िाललां होतां 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 बाबासाहे बांिे पत्र
कमलाकरांना–अंहं–त...सें न...नव्हे . कमलाकरांिें पत्र जयंतांना द्यायिें—पण कमलाकरांिें पत्र आहे

कुठें आधीं–हें लीलाताईंनीं जयंताला द्वलद्वहले लें पत्र कमलाकरांनीं जयंताजवळ िे ण्यासाठीं मजजवळ
द्विलें –पण हें ि त्यांनी द्विलें , का तात्यासाहे बांना आले लें हें पत्र लीलाताईंना िे ण्यासाठीं त्यांनीं–काय बरें ?

हवद्याधर : गोकुळ, आतां हा द्वविार राहू ं द्या जरा! िोकें स्स्थर असतांना तुम्हांला एखािी सरळ गोष्ट सुद्धां

आठवत नाहीं आद्वण आतां तर तुमिें िोकें या वािानें तापले लें ; तशांतून बाबत कांहीं सरळ नाहीं. िोन तीन
पत्रें आद्वण पांि सहा नांवें एवढ्यांच्या िक्रव्यूहांतून तुम्ही कसले बाहे र पितां!
गोकुळ : िला, कमलाकरांनाि भेटून त्यािा द्वनकाल करून र्ेऊं!
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हवद्याधर : कमलाकरांनाि द्वविारावयािें हें तरी नीट लक्षांत ठे वा. नाहीं तर, पुन्हां मी दृष्टीस पिलों तर
माझ्यावरि िौकशीिा मारा सुरू कराल!

गोकुळ : भलतेंि; इतकी साधी गोष्ट सुद्धां द्ववसरतों कीं काय? िला.
[जातात.]

प्रवेश सातवा
[िोक्यावर पेटी र्ेऊन िरोिे खोर व मागाहू न हातांत द्रुमनिें िोकें र्ेऊन कमलाकर भीतभीत प्रवेश
कद्वरतात. तात्यासाहे बांच्या र्रामागील बाग.]

कमलाकर : हं ठे व ती पेटी द्ववद्वहरीजवळ! अस्सें! आतां जाऊन सांद्वगतल्याप्रमाणें द्वशपायांना कोणाकिू न

तरी सावध करीव! हं , ही र्े तुिंी मजु री! एवढ्याशा कामद्वगरीबद्दल ही शंभर रुपयांिी नोट! आतां ही गोष्ट
कोठें फुटणार नाहीं ना?

[पाद्वकटांतून र्ाईनें त्याला कागि िे तो.]
दरोडे खोर : ्े ः ्े ः रावसाहे ब! आपल्यासारख्यांच्या द्वजवावर आमच्या सा्या उड्या! ही गोष्ट आतां यापुढें
मािंी मला सुद्धां समजणार नाहीं. पण शंभरांिीि नोट आहे ना? नाहीं तर िहाद्वबहांिी असेल—

कमलाकर : जा, जा, शंभरांिीि आहे ; मी िु स्या नोटा बाळगीति नाहीं! िल, पळ, आपल्या कामाला

लाग. (एकीकिू न िरविे खोर जातो. िु सरीकिू न जयंत येतो.) सावज तर ठरल्याप्रमाणें आलें ; आतां
कांहीं वेळानें हा िगि द्ववद्वहरींत टाकून आपण िू र व्हावें म्हणजे आपोआप स्वारी इकिे येईल!

[पेटीवर द्रुमनिें िोकें ठे द्ववतो.]
जयंत : (स्वगत) वर मे र्ांिा गिगिाट िालला आहे ; मधून एखािा िु सरा द्ववजेिा िमकारा होतो आहे ,
क्षद्वणक उजेिाच्या लकाकीनें काळोख िु णावतो आहे ; पण या द्ववमनस्क स्स्थतींत मला या सवु प्रकारांिें
कांहीि वाटत नाहीं! लीले नें बोलद्ववण्याप्रमाणे आलों तर खरा! आतां एकिां द्वतिे शेवटिें समाधान कद्वरतों

आद्वण र्ेतों या कंटाळवाण्या संसारािी रजा! िंाला हा संसारािा अनु भव पुरे िंाला! पण अजून लीला कां
येत नाहीं? (कमलाकर द्ववद्वहरींत िगि टाकून द्वनर्ून जातो; जयंत ििकतो.) पावलें वाजून कसला बरें

द्ववद्वहरीकिे आवाज िंाला? र्ाईनें येतांना अंधारामुळें लीला िुकून द्ववद्वहरींत तर पिली नाहीं ना?
(द्ववद्वहरींजवळ जातो.) अंधारामुळें कांहींि द्विसत नाहीं; पण ही पेटी कसली? आद्वण द्वतच्यावर हें काय?
हाताला केंस कसले लागताहे त?

[द्रुमनिें िोकें उिलतो. द्वशपाई येऊन त्याला पकितात.]
हशपाई : धांवा, धांवा, रावसाहे ब! र्रांत िोर द्वशरला आहे ! धांवा!
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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 हातांत?
हशपाई : अरे बापरे ! हा तर खून!
जयंत : पण केला कोणी?
हशपाई : तूंि!
जयंत : काय मीं? हा िु िैवा!
[वीज िमकते . पििा पितो.]

अंक हतसरा समाप्त

अनु क्रम

अंक चवथा
प्रवेश पहिला
[स्थळ–भूतमहाल]
हवद्याधर : कमलाकरानें जागा पाहू न द्विली खरी, पण ती गांवापासून इतकी िू र, कीं एखाद्या द्वनकिीच्या
कामासाठीं लौकर गांवांत जाऊन येईन म्हटलें तर सोय नाहीं! आद्वण या जयंताच्या खटल्यामुळें सारखें

गांवांत जावें यावें लागतें! बाकी आजपयंत िंाले ल्या जबान्यांवरून आद्वण साक्षींवरून खटल्यािा द्वनकाल
काय होणार हें उर्ि उर्ि द्विसून येति आहे ! कोणी कपटानें पसरून ठे द्ववले ल्या जाळ्यांत द्वबिारा जयंत
अिूक सांपिला आहे ! अशा द्वजवलग आद्वण उिार द्वमत्रासाठीं काय वाटे ल तें करण्यािी मािंी तयारी आहे !

पण उपयोग काय? द्वफयािी पक्षािा पुरावा इतका भरपूर आहे कीं, जयंतानें मनोरमे िा खून केला असा
द्वनकाल पंिांना एकमतानें द्यावाि लागेल! मनोरमे च्या प्रेतािे तुकिे पेटींत भरून ती द्ववद्वहरींत
टाकण्यासाठी रात्रीं जयंत आला कसा हें मोठें नवल आहे ! नाहीं म्हणावें तर द्वतिें िोकें त्याच्या हातांत! प्रेत

मनोरमे िें नाहीं म्हणावें तर पेटींत द्वतिे िाद्वगने, पत्रें वगैरे पुराव्याला हजर! आतां खटला बहु तेक
संपल्यासारखाि िंाला आहे ! येऊन जाऊन त्या पत्राबद्दल आमच्या बाजूनें गोकुळिी तेवढी साक्ष व्हावयािी

राद्वहली आहे ! पण द्वतिा काय उपयोग? ती होऊन न होऊन सारखीि! अरे रे! गरीब द्वबिारा जयंत फुकट
प्राणाला मुकणार! पण या उलाढाली कोणीं केल्या? परमे श्वरा, मानवी मतीला कुंद्वठत करणारें हें कोिें
सोिवायला तूंि अकस्ल्पत िै वी साहाय्य पाठद्ववशील तरि द्वबिारा द्वनरपराधी जयंत सुटणार आहे !

[िरोिे खोर येतो.]
दरोडे खोर : राम राम, रावसाहे ब! आज इतके द्विवस हे लपाटे र्ालतों आहें , तेव्हां आज आपली गांठ पिते
आहे !

हवद्याधर : कोणरे बाबा तूं?
दरोडे खोर : मी आपला मानकाप्या िरविे खोर नव्हे का?
हवद्याधर : (स्वगत) हरहर, परमे श्वरा, द्वनवळ थट्टा मांिली आहे स आमिी! मी साह्ािी अपेक्षा कद्वरतांि हें
उत्तर पाठद्ववलें स?

दरोडे खोर : कां. रावसाहे ब, अंधारांतली ओळख उजेिांत पटत नाहीं वाटतें? आपणि नाहीं का त्या द्विवशीं
रात्रीं ती पेटी मला न्यावयाला सांद्वगतली?

हवद्याधर : (स्वगत) पेटी? खास कमलाकरािें कांहीं कुलं गिें असावें हें ! (प्रकट) पेटी? हां हां, ती पेटी
म्हणतोस? आलें ल्यांत. बरें मग, द्वतिें काय म्हणतोस आतां?
दरोडे खोर : त्या वेळीं आपण मला शंभर रुपयांिी नोट द्विली—
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हवद्याधर : द्विली. मग–पुढें काय?
दरोडे खोर : अहो, ती नोट नाहीं! हा पहा िुकून आपण भलताि कागि मला द्विला! हा घ्या आपला कागि
आद्वण—

[द्ववद्याधरास कागि िे तो.]
हवद्याधर : (कागि पाहू न िपापतो. स्वगत) काय? मनोरमा अजून द्वजवंत! परमे श्वरा, तुला िोष द्विला
त्यािी क्षमा कर!

दरोडे खोर : आहे ना आपलाि कागि?
हवद्याधर : शंकाि नाहीं! मी आज द्वकती द्विवस त्याच्याि तपासांत होतों; शाबास, तूं मोठें ि काम केलें स.
दरोडे खोर : मग आतां मला नोट द्वमळावी एवढाि अजु आहे !
हवद्याधर : (नोट िे ऊन) या र्े एक सोिू न िोन! ही एक शंभरािी तुझ्या पद्वहल्या कामाबद्दल; आद्वण ही
िु सरी, हा कागि परत आणून द्विल्याबद्दल.

दरोडे खोर : वाहवा! रावसाहे ब, आपणि आमच्यासारख्या गद्वरबांिे पोझशिे !
हवद्याधर : पण मािंें अजून तुझ्याशीं बरें ि काम आहे !
दरोडे खोर : आपला गुलामि आहें मी, साहे ब!
हवद्याधर : कोठला आहे स तूं?
दरोडे खोर : मूळिा राहणारा होय? िोरांच्या आळं िीिा.
हवद्याधर : नाहीं; नाहीं. येथें राहतोस कोठें ? तुिंा पत्ता पाद्वहजे!
दरोडे खोर : असें म्हणतां? मी राहतों वेताळ पेठेंत, मोठ्या म्हसोबाच्या समोर आद्वण खुन्या मुरलीधराच्या
उजव्या हाताला!

[द्ववद्याधर पत्ता द्वटपून र्ेतो.]
हवद्याधर : नेहमीं तुझ्याशीं काम पितें; तेव्हां पत्ता उतरून र्ेतला! नांव काय म्हणालास तुिंें?
दरोडे खोर : तंट्या मानकाप्या. द्विवसा हं मेश र्रीं सांपिावयािा मी.
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हवद्याधर : बरें जा तूं आतां! सध्यां मी फार कामांत आहें !
दरोडे खोर : ठीक आहे – आपली गद्वरबािी ओळख असूं द्या एवढें ि मागणें आहे .
हवद्याधर : वा! हें काय द्वविारतोस? तुझ्यावर तर सारी आमिी मिार!
[िरोिे खोर जातो.]
हवद्याधर : (स्वगत) अहाहा! परमे श्वरा, द्वनरपराध्यांिा तूं खरा खरा साह्कारी आहे स! हा कागि म्हणजे

द्वजवलग द्वमत्रािा प्राण वांिद्ववणारी साक्षात् संजीवनीि! याच्या साह्ानें जयंत एका क्षणांत िोषमुक्त होईल!
मुळीं खूनि िंाला नाही तर अपराध कोठला रहाणार? द्रुमननें आत्महत्या केली, द्वतिें प्रेत कमलाकरानें

पेटींत भरून त्या द्ववद्वहरीवर नेलें, लीले ला भेटण्यासाठीं आले ला जयंत आयताि या हरामखोराच्या

जाळ्यांत सांपिला, आद्वण मनोरमा र्ांटपायर्थयाच्या िवाखान्यांत पिली आहे . द्रु मननें स्पष्ट स्पष्ट द्वलहू न
ठे द्ववलें आहे सारें ! द्रुमन, मरतां मरतां केवढा परोपकार करून गेलीस! कमलाकराबरोबर कशा फसगतीनें

गेली यािा सुद्धां साफ उलगिा या पत्रांत केला आहे ! िला, आतां कामाला लागलें पाद्वहजे. नु सत्या या
पत्रानें काम भागावयािें नाहीं! मरणोन्मुख िंाले ली मनोरमा किाद्वित् मे ली तर पुन्हां पंिाईत व्हावयािी!
गािीिी वेळ िंाली आहे , याि गािीने द्वनर्तों. ती कोणत्या िवाखान्यांत आहे हें नक्की कळलें असतें तर बरें

िंालें असतें. र्ांटपायर्थयाला जातों आद्वण द्वतिा तपास कद्वरतों! द्वनिान ती मे ली असल्यास द्वतच्या मरणाच्या

ख्या प्रकारािा तेथील अद्वधका्यांिा िाखला आणतों! गांवांत जाऊन ही हकीगत सांगावयाला सुद्धां वेळ
नाहीं; वेळ तर र्ालवून उपयोगी नाहीं! र्ांटपायर्थयावरूनि तात्यासाहे बांना तार करून खटल्यािी मुित
वाढद्ववण्यािा अजु करायला सांगतों! परमे श्वरा, मी जाईपयंत मनोरमे ला मात्र द्वजवंत ठे व म्हणजे िंालें .

[जातो. पििा पितो.]

प्रवेश दु सरा
[हातांत कागि र्ेऊन गोकुळ प्रवेश कद्वरतो.]
गोकुळ : (कागिांकिे पहात कांहीं वाक्यें पुटपुटून) ्े ः बुवा! या जयंताच्या खटल्यानें जीव जेरीस आणला

अगिीं! आज इतके द्विवस ही साक्ष सारखा पाठ करीत आहें ; पण िार प्रश्नोत्तरांपलीकिे मजल जात नाहीं,
आद्वण या वद्वकलांिा म्हणजे साक्षीिारांवर मोठा कटाक्ष! भारतीय युद्धांतल्या सेनापतींिी आद्वण या
वद्वकलांिी लढण्यािी एक रीत आहे अगिीं! म्हणजे मुख्य मालक धमु -िु योधनांप्रमाणें रहावयािे बाजूला
आद्वण खटल्यांतल्या या सेनापतींिा साक्षीिारांच्या फौजेवर सारखा हिा! फेरतपासणीच्या िक्रव्यूहांत

एखािा प्रद्वतपक्षािा वीर सांपिला, कीं मारे त्याच्यावर िरखास्त, सुनावणी, कैद्वफयत, हु कूमनामा या
वाग्बाणांिा मारा सुरू व्हावयािा! काय हे शबि! िरखास्त, जातमुिलका, फैसिा! बोलतांना कसें अवसान
भरते अंगांत! मला वाटतें या सा्या शबिांना एकि अथु असावा झकवा एकाही शबिाला कोठलाि अथु
नसावा. आज पंधरा द्विवस या शबिांनीं अगिीं भंिावून सोद्विलें आहे ! स्वप्नांत सुद्धां मोठमोठाल्या अक्षरांनीं

द्वलद्वहले ले हे ि शबि द्विसतात! वद्वकलांिें नेहमीं कसें होत असेल कोणास ठाऊक? आमच्या समोरच्या

वद्वकलानें जर माझ्यावर या शबिांिा मारा केला तर मीही पण उलट मारा करणार! त्यानें म्हटलें ‘िरखास्त’
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कीं आपण म्हणावें ‘कैद्वफयत’! आद्वण मला सतावून सोिण्यासाठीं तो खात्रीनें हें द्वविारणार. वद्वकलाच्या

अंगांत पक्षकार संिरला, कीं तो अगिीं बेफाम होतो. परकायाप्रवेशाच्या द्ववद्येवर ज्यािा भरंवसा नसेल

त्यानें वद्वकलाकिे पहावें! पानी तेरा रंग कैसा? द्वजसमें द्वमलावे वैसा! ्े ः! पण पाण्यािा रंग िु सरा पिाथु
त्यांत असेपयंत तरी कायम राहतो! वकील खटला संपण्यािीही वाट पहात नाहीं! आतां एकमे कांच्या
मानगुटीस बसणारे वकील र्टकेनें एकमे कांच्या गळ्यांत गळा र्ालू न बसतील! वद्वकलाला फक्त एका

पद्वरसािी उरफाटी उपमा शोभेल. पद्वरसािा स्पशु होतांि लोखंिािें सोनें होतें आद्वण वद्वकलांच्या स्पशानें

सोन्यािें लोखंि होतें! वद्वकलानें पक्षकाराला एकिां हातीं धरलें , कीं द्वबिा्याला हातांतल्या सोन्याच्या
सलकड्यांच्या लोखंिी बेड्या बनावयाच्या! वद्वकलांिा धंिाि असा! हजारों पक्षकारांिीं र्रें बसवावयािीं

आद्वण आपलें र्र उभारावयािें! लोकांनीं बेअब्रू केली, कीं यांिी अब्रू वाढली! मग का पैशाच्या िे वर्ेवीच्या
खटल्यांत पैसे काढू न जसे हे पैसेवाले बनतात, तसे अब्रूनुकसानीच्या खटल्यांतून प्रद्वतवािीनें र्ेतले ली
वािीिी अब्रू परत भरून िे वद्ववतांना मध्यें अब्रूिी िलाली काढू न अब्रूिार होतात कोणास ठाऊक! बरें

इतक्या तंट्याबखेड्यांच्या र्ालमे लींत जन्म र्ालद्ववला तरी वकील स्वतः त्यांत कधीं पिावयािा नाहीं!

न्यायाच्या बाजारांतला हा िलाल स्वतः कज्जेिलाल कधीं नसावयािा! संसारांत राहू न संसारापासून

अद्वलप्त राद्वहल्याबद्दल तुकाराम प्रौढी द्वमरद्ववतो; पण या वद्वकलांत असे हजारों संसगुरद्वहत तुकाराम

िाखद्ववतां येतील! पण जाऊं द्या! या खटल्याच्या िगिगीनें मी सुद्धां अधामुधा वकीलि िंालों आहें , तेव्हां
पयायानें स्वतःिीि नालस्ती करण्यांत काय अथु? ही साक्ष उद्यांना पाठ िंालीि पाद्वहजे! काय करावें ?
नु सते 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!
मथु रा : हो मीि! मी िुकलें ! मला क्षमा करा!
गोकुळ : (स्वगत) पत्रािा पद्वरणाम िंाल्यासारखा द्विसतो. (प्रकट) मला नाहीं खरें वाटत! मथुरे, तूं क्षमा
मागणार? ्े ः, ही भुताटकी असली पाद्वहजे!

मथु रा : आतां मािंा अंत पाहू ं नका! मी आजपासून आपल्या आज्ञेबाहे र कधीं वागणार नाहीं! हें पहा बाबांनीं
पत्र द्विलें आहे !

[पत्र िे ते.]
गोकुळ : (पत्र वािून) अस्सें! ऊठ, तुझ्या क्षमे िा अजु आहे एकूण! मला वाटलें कीं, मािंे पाय धरून तूं
मािंा कबजा करून र्ेणार! ऊठ!

मथु रा : मला क्षमा केल्याखेरीज मी हे पाय सोिणार नाहीं.
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गोकुळ : हा क्षमे िा अजु आहे ! मथुरे, यािा द्वनकाल कायद्याबरहु कूम केला पाद्वहजे! ऊठ; रहा
अजुिारासारखी समोर उभी! अजािी सुनावणी ही िंालीि पाद्वहजे! ऊठ!

[मथुरा उठू न िू र उभी रहाते .]
मथु रा : कां बरें उगीि ्ळ असा हा? क्षमा करावयािी एकिां लौकर.
गोकुळ : ्े ः ्े ः ्े ः! अशी कायद्याच्या कामांत धांिल उपयोगी नाहीं! त्यांतून हा तर र्रांतला ताबा

द्वमळद्ववण्यािा द्विवाणींतला िावा! यांत तर तारखा पुढें सारख्या टाकीति गेलें पाद्वहजे! द्विवाणीच्या िाव्यांत

द्विरंगाईखेरीज शोभा नाहीं! एकिां एका गृहस्थानें बायको ताबयांत द्वमळण्यासाठीं द्विवाणींत िावा केला;
तेव्हां, तो खटला त्या गृहस्थाच्या हयातीपयंत िालू न अखेर त्याच्या मुलाच्या नांवानें हु कूमनामा िंाला!
मथु रा : पुरे ही थट्टा! करायिी ना क्षमा?
गोकुळ : ही नु सती खटल्यािी सुनावणी िंाली! अजून इंगा तर पुढेंि आहे ! िरखास्त न् कैद्वफयत न्
मुकिमा! बरें , तुझ्यातफें वकील कोणता?

मथु रा : मािंे वकील, मािंे न्यायाधीश, सारे आपणि.
गोकुळ : वेिी रे वेिी! न्यायाधीशाला कधीं वकील होतां येईल का? बरें , एक तफी द्वनवाि िे ऊं! ऐक आतां

द्वनकाल. अजुिार मथुरा कोम गोकुळ–अं हं –कोम हलक्या जातीसाठीं वापरावयािा–ब्राह्मणासाठीं काय
बरें शबि आहे ?

[आठवण करीत बसतो.]
मथु रा : बाई, बाई, शथु िंाली आतां!
गोकुळ : ठीक आहे ; िूकभूल द्यावी घ्यावी. शबि आठवला म्हणजे कळवू!ं हं , अजुिार मथुरा कोम गोकुळ,
तूं अजांत माद्वगतल्याप्रमाणें तुझ्या नांवें क्षमे िा हु कूमनामा िे ण्यांत येऊन सरकारांत ताबेगहाण पिले ल्या

र्रािा हक्क तुझ्या नांवें नोंिद्ववण्यांत येत आहे ; परंतु एक मद्वहनाभर सरकाराकिे ही द्वमळकत नजरगहाण

राहू न तुझ्या वागण्याकिे सरकार सारखें लक्ष िे ईल! वतुन कमजास्त द्विसलें , कीं द्वमळकतीवरिा हक्क
उिवून तुला माहे रीं राहण्यािी द्वशक्षा होईल! आहे कबूल?

मथु रा : आहे कबूल! आहे कबूल! पण हें काय भलतेंि वेि?
गोकुळ : हं , कोटािा अपमान होत आहे हा! वेिे, या जयंताच्या खटल्यासाठीं कोटांत बसून बसून ही

द्वकफायत केली आहे . समजलीस? फौजिारी खटल्यािी तोंिाला द्वमठी बसली कीं, िव बिलण्यासाठीं
द्विवाणीकिे धांव घ्यायिी.
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मथु रा : द्वबिा्या जयंतावर नसतें संकट आलें हें !
गोकुळ : बरी आठवण केलीस! मािंी उद्यां साक्ष आहे ! तेवढी पाठ म्हणून र्े पाहू ं . मीं आतांि तुिंी आठवण

केली! आतां तूं कोटु हो. बैस या खुिीवर. हं , लाजूं नकोस! ही सारी रंगािी तालीम िंालीि पाद्वहजे ! र्े हा
कागि! िल बैस लौकर.

मथु रा : इश्श, हें काय भलतेंि!
गोकुळ : बैस लौकर. हं , बसते आहे स का पाठवूं माहे रीं पुन्हां कोटाला?
मथु रा : हं , ही घ्या बसलें !
गोकुळ : अस्सें; लकिीद्वशवाय मकिी वळत नाहीं! या कागिांतला एकेक प्रश्न द्वविार आतां!
मथु रा : (कागि वािून) ईश्वरसाक्ष खरें सांगेन, खोटें सांगणार नाहीं.
गोकुळ : ईश्वरसाक्ष खरें सांगेन, खोटें सांगणार नाहीं. अं:! हा कांहीं प्रश्न नाहीं! नु सतें म्हणा, मम आत्मनः
श्रुद्वतस्मृद्वत यांतला हा प्रकार आहे ! हं , पुढें.
मथु रा : तुमिें नांव काय?
गोकुळ : गोकुळ.
मथु रा : बापािें नांव?
गोकुळ : वृि
ं ावन.
मथु रा : आिनावं?
गोकुळ : द्ववसरभोळे .
मथु रा : तुमिें वय काय?
गोकुळ : वय काय बरें ठरद्ववलें आहे ? ्े ः, नाहीं येत लक्षांत! एक अक्षर सांग पांहू!
मथु रा : पं—
गोकुळ : पंधरा!
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मथु रा : भलतेंि कांहीं तरी! खरें तरी वाटले कोणाला?
गोकुळ : अरे हो, पंिवीस! (र्ोकतो.) ्े ः! हें वय िगा िे णार! आंकिा लक्षांत ठे वणें मोठें कठीण! आण पाहू ं
तो कागि.

[कागि र्ेऊन र्ोकतो.]
मथु रा : कांहीं तरी खूण बसवून ठे वावी त्या आंकड्यािी.
गोकुळ : हो, हो, हा प्रश्न आहे पांिवा; तेव्हां पांिा पांिा पंिवीस! प्रश्नसंख्येिा वगु केला, कीं िंालें काम!
पंिवीस!

मथु रा : आद्वण वद्वकलानें िवर्थयांिाि हा प्रश्न द्वविारला तर?
गोकुळ : अरे च्या, खरें ि! फट्द्विशीं िारिोक सोळा होऊन नऊ वषांिी खोट बसायिी! काय करावें बरें ?
मथु रा : खरें ि मोठी पंिाईत आहे ही!
[हं सते]
गोकुळ : हां, पंि असतात पांि! तेव्हां पांि पंिांत हातापायांिीं बोटें द्वमळद्ववलीं कीं िंाले पंिवीस.
मथु रा : पण भीतीनें र्ाबरून हातपायि गळाले तर बोटें कोठलीं आणणार?
गोकुळ : आद्वण िोळ्यांपुढें अंधेरी आली तर पंि तरी कोठू न द्विसणार! इकिू नही अििण आहे !
(कागिाकिे पाहू न) हां हां, आठवली अगिीं सोपी युस्क्त!
मथु रा : कोणती ती?
गोकुळ : गोकुळ वृि
ं ावन द्ववसरभोळे ! माझ्या नांवांत अक्षरें आहे त बारा! तेव्हां स्वतांच्या नांवांतल्या अक्षरांना

िोन्ही बाजूंच्या िोन वद्वकलांनीं गुणून त्यांत एक न्यायाधीश द्वमळवला, कीं िंाले बारािु णे िोवीस आद्वण एक
पंिवीस!

मथु रा : पण न्यायाधीशांकिे 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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मथु रा : तुमिा धंिा काय?
गोकुळ : अरे , धंिा कोणता सांगावा? हं ! धंिा–वाटे ल ती गोष्ट द्ववसरण्यािा!
मथु रा : 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 ठे वावी लागते बद्वर्तलीस!
मथु रा : बरें , ही इतकी सावधद्वगरी ठे वण्यासारखी साक्ष तरी महत्त्वािी आहे का?
गोकुळ : महत्त्वािी? अग, माझ्या साक्षीवर तर सारी द्वभस्त आहे आमिी! नाहीं तर जयंताला िार वेळां

फांशीं 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! र्रांत ती
कायद्यांच्या पुस्तकांिी रास पाद्वहलीस? वद्वकलावर ताण िंाली आहे मािंी!

मथु रा : एका खटल्यांतल्या साक्षीनें वद्वकलीपयंत मजल गेली, मग िार खटल्यांच्या भानगिीनें आपण
न्यायाधीशि व्हाल! आतां आपल्या बाजूला कांहीं वद्वकलािी जरूर राद्वहली नसेल?

गोकुळ : अरे रे, अगिीं द्ववसरलों! आमच्या तफेिा वकील कालपासून कोठें गिप िंाला आहे , पत्ता नाहीं;
आजपयंत खटल्यांतले आरोपी फरारी होत असत; पण वकील परागंिा िंाल्यािा हा पद्वहला खटला आहे ?
त्यामुळें तात्यासाहे ब मोठ्या द्वफद्वकरींत पिले आहे त आद्वण सारखे वद्वकलाच्या शोधांत आहे त. मी िोन िार
वद्वकलांकिे नन्नािा पाढा ऐकून आलो. तें तात्यासाहे बांना सांगावयािें राद्वहलें आहे ! वकील कोणी नाहीं.
मथु रा : मग आपले वसंतराव नाहीं का िालावायिे? ते वकीलि आहे त ना!
गोकुळ : पण त्यांिा पत्ता आहे कोठें ? ते वीणाताईबरोबर कधींि फरारी िंाले आहे त.
मथु रा : हात्तीच्या. एवढें ि ना? त्यांिा पत्ता मी सांगतें. तीं िोर्ेंही आमच्या बाबांच्या शांद्वतसिनांत आहे त.
गोकुळ : काय म्हणतेस? मग आतांच्या आतां हें तात्यासाहे बांना कळद्ववलें पाद्वहजे. म्हणजे तारे नें
बोलावल्याबरोबर उद्यांि वसंतराव येथें येतील! जा, तूं र्रांतलें पहा आतां! मी जाऊन येतों. (ती जाते.)
वसंतरावांिा पत्ता सांद्वगतला हें फार नामी िंालें ! आद्वण मथुरा ताळ्यावर आली हें ही नामी िंालें ! आतां

आपला मूळिा द्ववसराळू स्वभाव द्ववसरला पाद्वहजे. आद्वण तेवढे ि जरा कठीण आहे . एखािी गोष्टी
द्ववसरण्यािी अििण मला जन्मांत प्रथम भासते काय ती याि वेळीं! द्वहला अगिीं कह्ांत ठे द्ववलें पाद्वहजें

सारखें! हं , याि त्या खुच्या! आम्हांला द्वतनं ओढावयाला लावल्या, नाहीं का? आतां र्ेतों सूि! अग ए,
मथुरे, आलीस का? िरखास्त! कैद्वफयत! (मथुरा येते.) त्या द्विवशींच्या या खुच्या, ने पाहू ं ओढू न आंत!
िलाव, मुकिमा, हु कूमनामा? काय जोर आहे या शबिांत! (मथुरा खुिी नेते.) आपण तर पुढेंमागें पोरांिीं
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नांवें सुद्धा हींि ठे वणार! िरखास्त, कैद्वफयत, जप्ती हीं मुलींिीं नांवें; आद्वण मुकद्दमा, हु कूमनामा, फैसिा
हीं मिानी नांवें मुलांना! आद्वण स्वतः मुकत्यार वकील होणार! बस्स, ठरला हा कायम बेत!

[जातो. पििा पितो.]

प्रवेश हतसरा
[कमलाकर प्रवेश कद्वरतो.]
कमलाकर : काय िमत्कार आहे ! जयंताच्या गळ्याभोवंती फास बसायिी वेळ आली तरी या मूखु पोरीच्या

त्याच्या गळ्याभोंवतालच्या द्वमठ्या सुटत नाहींत. अजून एका दृष्टीनें भाग्यवानि म्हणायिा! एकंिर जगांत

हाि प्रकार द्विसून येतो! ज्याला जें नको तेंि त्याला द्वमळावयािें! तात्यासाहे ब तरी या जयंताला
सोिद्ववण्यािी खटपट कां करीत आहे त कोणाला ठाऊक? द्ववद्याधर मात्र मनु ष्ट्य खरा! जयंताच्या वद्वशल्याने

र्रांत नािावयािा यापुढें संभव नाहीं असें पाहू न त्या राजश्रींनीं पळता पाय काढला! त्यािी या पोरीवर

खरोखरीि नजर होती, कीं नु सता हा मािंा तकु आहे ? उं टािी उपजत पाठीिी कमान पाहू न मांजराला

उं ट रागावल्यािी शंका यावी तशांतला माझ्या मनािा संशय तर नसेल? या वसंतानें जयंतािें वकीलपत्र
र्ेतलें हें ठीक िंालें ! या द्ववलायती वेड्याच्या हातून काय होणार?

[तारवाला येतो.]
कमलाकर : काय रे ? कांहीं तार आहे काय?
तारवाला : होय भाऊसाहे ब, तात्यासाहे बांच्या नांवािी तार आहे .
कमलाकर : मग मीं सही करून द्विली तर िाले ल ना?
तारवाला : न िालायला काय िंालें ? नेहमीं तर तुम्ही त्यांिीं तारा-पत्रें र्ेतां; ही घ्या.
[तार िे तो. कमलाकर सही करून िे तो.]
तारवाला : रामराम साहे ब.
[तारवाला जातो; कमलाकर वाितो.]
कमलाकर : (आियानें) द्ववद्याधरािी तार ही! खटल्यािी तहकुबी मागावी म्हणून तात्यासाहे बांना सांगतो

आहे हा! कां बरें ? याला कांहीं पत्ता लागला आहें कीं काय? आठ िहा द्विवस यावयाला सांपित नाहीं;
जरूरीिें काम आहे म्हणतो. ठीक आहे ! तार माझ्याि हातीं आली हें नशीब म्हणायिें! ही तार आतां
िालली काळाच्या कबजांत! इतकेंि नाहीं, पण आतां टपालावर सातआठ द्विवस द्ववशेष नजर ठे वली

अनु क्रम

पाद्वहजे! िला, खटला िालावयािी वेळ िंाली! आज खटल्यािा द्वनकाल, बहु धा जयंतािाि द्वनकाल
लागणार!

[जातो. पििा पितो.]

प्रवेश चवथा
[द्ववद्याधर, िॉक्टर, फौजिार. मनोरमा मरणोन्मुख द्वनजली आहे .]
मनोरमा : द्ववद्याधरपंत, माझ्या अद्वविारानें मीं त्यांना इतक्या संकटांत पाद्विलें आद्वण आतां स्वतः तर
र्टकेिी सोबतीण होऊन बसलें आहें .

हवद्याधर : मनोरमाबाई, िंाल्या गोष्टीला इलाज नाहीं. अरे रे! तुम्हीं र्ांट पायर्थयाच्या िवाखान्यांत राद्वहलां
असतां तर मला तुमिा पत्ता लौकरि लागून जयंतािी आद्वण तुमिी दृद्वष्टभेट तरी िंाली असती.

मनोरमा : हें काळें तोंि र्ेऊन त्याि िवाखान्यांत कसें राहतां आलें असतें? बाबासाहे बमामंजी िोन
द्विवसांति परत िवाखान्यांत येणार होते , म्हणून द्रुमनताई गेल्याबरोबर मी पण तेथून द्वनर्ून या
िवाखान्यांत आलें , आतां माझ्यानें जास्त बोलवत नाहीं.

हवद्याधर : मग काय, िॉक्टरसाहे ब, यांना आतां येथून हलद्ववणें शक्य नाहीं म्हणतां?
डॉक्टर : (हळू ि) हा प्रश्न द्वविारण्यािें कारणि नाहीं. आज पांि सहा द्विवस बाईंिी प्रकृद्वत सारखी
द्वबर्ित िालली आहे . आज तर आतां र्टकेिा भरंवसा नाहीं; बहु तेक अध्या तासाच्या आंति—
मनोरमा : िॉक्टरसाहे ब, आतां हळू कशाला बोलतां? मरायला मी भीत का आहें ?
हवद्याधर : मग फौजिारसाहे ब, आपण यांिी ही स्स्थती पाद्वहलीि आहे ; त्याबरहु कूम एक िाखला मला
द्वलहू न द्या, कीं द्वजिा खून िंाला ती बाई येथें आहे म्हणून!

मनोरमा : आतां आहे म्हणून कशाला हवें! द्ववद्याधर, त्यांिें पाप पुरें िंालें . त्याबद्दल त्यांनीं भोगावयाच्या त्या
यातना भोगल्या! त्यासाठींि िे वानें मला जन्माला र्ातली! माझ्यासाठीं त्यांच्याजवळ क्षमा मागा! िंालें !
माझ्यानें आतां बोलवत नाहीं. जयंत, क्षमा करा–िे वा आलें –आतां मला—

[मरते.]
हवद्याधर : अरे रे, द्वकती भयानक शेवट हा! हा सारा आततायी वृत्तीिा पद्वरणाम!

अनु क्रम

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 िॉक्टरसाहे बांकिला िाखला र्ेऊन
तुम्ही आतांच्या गािीनेंि येथून द्वनर्ा. खरें कीं नाहीं िॉक्टरसाहे ब?

डॉक्टर : रास्त आहे आपलें म्हणणें! त्यािप्रमाणें द्ववशेष पुराव्यासाठीं हें प्रेत आम्ही असेंि ठे वतों.
फौजदार : प्रेत ठे वण्यािी कांहीं जरुरी नाहीं. येथील िार वजनिार लोकांसमक्ष पंिनामा केला म्हणजे
िंालें !

हवद्याधर : हो, तसें करावें तेंि बरें . िला, आतां त्याि खटपटीला लागूं.

प्रवेश पांचवा
[स्थळ :—कारागृह]
जयंत : (हातांतील पत्राकिे पाहू न एक गोष्ट – लीले – केवळ एकि गोष्ट समजण्यासाठीं मी आज इतके
द्विवस तुिंी द्ववनवणी करीत असतांना आज या पत्राच्या रूपानें मािंें समाधान करीत आहे स! मी अपराधी

आहें असें सवांिे एकमत िंालें तरी लीले , तुझ्या आश्वासनाच्या एका शबिासरसा मी स्वतांला धन्य
समजेन! लीले िी प्रास्प्त करून र्ेण्यासाठीं मी मनोरमे ला मारीन काय? मग यापूवीि िु सरें लग्न करून
घ्यावयाला मला कोणािी हरकत होती? पुरुषांच्याि सुखासाठीं अवतरले ल्या 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 सुद्धां समाजानें मािंें तोंिापुरतें

अद्वभनंिन केलें असतें – मला कृष्ट्णस्वरूप समजूनही मािंी अवतारी पुरुषांत सुद्धां 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 िोळ्यांसमोर उभें राहतांि मनोरमे िी मूर्मत माझ्यासमोर

उभी रहात असे. त्या स्स्थतींतल्या द्वतच्या मनािी कल्पना कद्वरतांना मािंें मन द्ववरर्ळू न जात असे. माझ्या

सुखािी हाद्वन िंाली तशी द्वतच्याही सुखािी हाद्वन िंाली आहे , या द्वविारानें मी भांबावून जात असें, तोि मी,
लीले , बाबासाहे बांनीं तुला पुनर्मववाहािी मोकळीक िे तांि द्वतिा जीव र्ेईन? —्े ः ्े ः! असा नु सता उिता
द्वविार माझ्या िोक्यांत आला असता तर मीं आपल्या हातानें मािंें िोकें उिवून टाकलें असतें! मािंें हृिय
कसें आहे यािी पुरेपूर साक्ष तुला पटली असूनही, लीले , मी द्वनिोष आहें कीं नाहीं हें मला कळद्ववण्यासाठीं

तूं हा पत्रािा रस्ता शोधून काद्वढलास! या पत्रांत किाद्वित् अद्वनष्ट मत असेल या भीतीमुळें अजून मला तें
उर्िू न पाहण्यािा धीर होत नाहीं. उद्यां न्यायाधीशाच्या तोंििे द्वनकालािे शबि ऐकण्यापेक्षां या पत्रांतल्या

शबिांभोंवतींिा आत्मा र्ुटमळत राद्वहला आहे . पण नाहीं; मीं आतां 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 र्ेतल्यावांिून उद्यां प्राण सोिीन! (पत्र

फोिू न पाहतो.) काय पाहतों हें मी? अगिीं कोरें पत्र! लीले , माझ्या हृियाप्रमाणेंि शून्यवृद्वत्त िंाले ल्या या

को्या पत्रावरून मी काय समजूं? का कारागृहांतल्या या अंधारामुळें हीं पुसटले लीं अक्षरें द्विसत नाहींत?
(नीट पाहू न) ्े ः ्े ः! आतां या पत्रािा अथु पुरता लक्षांत आला! या पत्रावर नु सता अश्रूंिा पाऊस पािू न
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ठे द्ववला आहे . कारागृहांतला काळोख द्वकतीद्वह काळाकुट्ट असला तरी हृियांत असा लख्ख प्रकाश-प्रेमािा
प्रकाश-पिल्यावर हीं प्रेमाक्षरें कुठें लपून राहतील? अहाहा! मी द्वनरपराध आहें , अशीि लीले , तुिंी खात्री
आहे ना? पण आतां असल्या शंकेिें कारणि नाहीं! तुिंें माझ्याबद्दल वाईट मत असतें तर तें
िाखद्ववण्यासाठीं हा अश्रूंिा पूर धांवत आलाि नसता. पत्र पुढें ठे वन
ू कोणत्या शबिांनीं आपल्या हृियािें

प्रद्वतझबब त्यावर उमटवावें या द्वविारानें तूं क्षणभर गोंधळली असशील, इतक्यांत हृियांतल्या या अश्रूंनीं

पत्रावर उिी टाकून तुला नकळत त्यािें हें द्वनमुल द्वित्र रे खाटलें असेल. लीले , आजपयंत द्वित्रकारांनीं
मनु ष्ट्याच्या बाह्ांगािें द्वित्र काढलें असेल, महाकवींनीं त्यांच्या जरा पुढें जाऊन मनु ष्ट्याच्या हृियािें केवळ

कल्पनेंतलें द्वित्र वेड्यावांकड्या शबिांनीं द्वितािलें असेल; पण लीले , मयाद्वित अथाला उजेिांत
आणण्यासाठीं अवतरले ल्या आद्वण अनु द्वित उपयोगानें भ्रष्ट िंाले ल्या शबिांना िू र िंुगारून प्रेमपूणु हृियांतून

द्वनर्ाले ल्या शु द्ध अश्रूंनीं आज तूं मात्र हें खरें खुरें हृियद्वित्र काद्वढलें आहे स. होऊं िे , लीले , माझ्यावर
याहू नही काळ्याकुट्ट आरोपािा वषाव होऊं िे ! िोळे द्वमटू न र्ेऊन, बाहे रच्या जगाला द्ववसरून, या
द्वित्तद्वित्रावरिीं हीं अश्रूंिीं अक्षरें , ही मनािी द्वमताक्षरी, हृियाच्या िोळ्यांनीं वािीत असतांना, जगािी
ककुश कोल्हे कुई कोण ऐकत बसणार! आनंिामुळें द्विगुद्वणत जोरानें धिधिणारें हें हृिय जणुं काय या
प्रेमशबिांिा प्रद्वतध्वनीि करीत आहे ! परमे श्वरा, उद्यां माझ्या आयुष्ट्यािा जर शेवट व्हावयािा असेल तर हें

िरािर जग, हें शरीर सुद्धां मी मोठ्या आनंिानें इथेंि टाकीन, पण हा एवढा हृियले ख–िु ःखाच्या
िाबाखाली हृियािें फूल द्वपळू न काढू न द्वनर्ममले ल्या अश्रूंच्या अत्तरानें सुवाद्वसक केले ली ही प्रेमपद्वत्रका मात्र

वर नेण्यािी मला आज्ञा िे , म्हणजे लीला, स्वगात येईपयंत आत्मानंिानें मी या हृियवेिािीं सारखी

पारायणें करीत राहीन! अरे रे! इतकें प्रेमळ, इतकें शु द्ध हृिय, हृियापासून हातावर असतांना–पण नको,
याि द्वविारांमुळें आज या स्स्थतींत येऊन पिलों आहें ! िे वा, पद्ववत्र प्रेमािें असें अपुरतेंि द्वित्र काढू न कां बरें

थांबलास? परमे श्वरा, पुढिा जन्म जर असाि असेल, आमच्या धमुशास्त्राप्रमाणें खरोखरीि आत्म्यािीं लग्नें

लागत असतील आद्वण त्याप्रमाणें पुढल्या जन्मींही पुन्हां मला मनोरमे िीि जोि द्वमळायिी असेल तर मात्र
लीले ला माझ्या आणखी जवळ आण. असें िोन्ही प्रकारिें प्रेम अधुवट िाखद्ववण्यापेक्षां आम्हां िोर्ांना एकाि
मातेच्या उिरांत जन्म िे . सख्ख्या बहीणभावंिांच्या प्रेमािा तरी आम्हांला पुरता अनु भव िे आद्वण एकाि

जागीं जन्म आद्वण एकाि जागीं मरणही िे ऊन एका शु द्ध प्रेमािाि आस्वाि र्ेऊं िे ! अशा कोणत्याही शु द्ध,
पद्ववत्र आद्वण द्वनकट प्रेमानें आमिीं अंतःकरणें जोिू न टाक, कीं ज्यापासून ऐद्वहक सुखाच्या कल्पनेिा सुद्धां
उदभव होणार नाहीं.

प्रवेश सिावा
[किेरीिा िे खावा. सवु मंिळी. साक्षीच्या झपज्यांत गोकुळ.]
हशरस्तेदार : ईश्वरसाक्ष खरें बोले न. खोटें बोलणार नाहीं.
गोकुळ : ईश्वरसाक्ष खरें बोले न खोटें बोलणार नाहीं.
हशरस्तेदार : तुमिें नांव काय?
गोकुळ : गोकुळ.
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हशरस्तेदार : बापािें नांव काय?
गोकुळ : वृि
ं ावन.
हशरस्तेदार : आिनांव?
गोकुळ : द्ववसरभोळे .
वकील : बरें , आतां सांगा पाहू ं , तुमिें वय काय?
गोकुळ : (स्वगत) हं ; तोि प्रश्न! आतां काय करायिें ? नांवांतल्या अक्षरांना िोन्ही वद्वकलांनीं गुणून त्यांत

न्यायाधीश द्वमळवावयािा? हो, असेंि! नाहीं पण, मला वाटतें अक्षरांना न्यायाद्वधशानें गुणून िोन वकील
द्वमळवावयािे असें असावें! हं , हें ि बरोबर आहे ! बारा एके बारा न् िोन िविा. (प्रकट) िविा वषें!
वकील : िविा वषें? तुम्ही शु द्धीवर आहां का?
गोकुळ : (स्वगत) िुकलों; वद्वकलांनींि गुणावयािें! बारा िु णे िोवीस न् एक पंिवीस (प्रकट) पंिवीस.
वकील : पद्वहल्यानें िविा कशीं सांद्वगतलीं?
गोकुळ : पद्वहल्यानें फुकट गेलेलीं वषे जमे स धरलीं नव्हतीं.
वकील : वा! या द्वहशेबानें पद्वहल्यानें शून्यि उत्तर द्यायला हवें होतें. तुम्ही र्ाबरलां काय?
गोकुळ : मी र्ाबरलों? तो काय म्हणून? मीं कांहीं माझ्या बायकोिा खून केला नाहीं!
वकील : तुम्ही आरोपीला ओळखतां का?
गोकुळ : तुम्ही आपल्या बंधूंना ओळखतां का? न्यायाधीशसाहे ब या द्वशरस्तेिारांना ओळखतात का!
वकील : माझ्या प्रश्नािें नीट उत्तर द्या. तुम्ही आरोपीला ओळखतां का?
गोकुळ : हो; त्यांना ओळखतों आद्वण आपल्याला पण िांगला ओळखून आहें बरें मी!
वकील : जयंताला सोिद्ववण्यासाठीं तुम्ही एखािी खोटी शपथ घ्याल का?
गोकुळ : अलबत्, कां नाहीं? एक सोिू न हजार र्ेईन! प्रत्यक्ष श्रीकृष्ट्णांनीं सुद्धां सांद्वगतलें —
वकील : तें राहू ं द्या! हें पत्र माहीत आहे का तुम्हांला?
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गोकुळ : हो! माहीत आहे ! लीलाताईंनीं जयंतांना पाठद्ववले लें पत्र हें !
वकील : द्वकती वेळा पाद्वहलें आहे तुम्हीं हें ?
गोकुळ : एक वेळा!
वकील : जयंतािें बायकोशीं पटत नाहीं हें खरें आहे कीं नाहीं?
गोकुळ : हें खरें आहे ! जयंत बायकोिा अत्यंत द्वतरस्कार करीत असत.
वकील : तुमिी बायको तुम्हांला वागवून र्ेतां येत नाहीं हें खरें आहे ना?
गोकुळ : त्याच्याशीं तुम्हांला काय करावयािें आहे ? तुम्ही आपली बायको संभाळा—
न्यायाधीश : गप्प बसा; ते द्वविारताहे त त्यािें उत्तर द्या.
गोकुळ : न्यायमूतींना मािंी एक द्ववनंती आहे . माझ्या मतें आमिीं र्रगुती भांिणें न्यायासनासमोर

आणण्यािें कांहीं कारण नाहीं; आपल्या प्रश्नांिीं उत्तरें आम्ही िे णार नाहीं! नाहीं तर आम्ही मुळीं साक्षि
द्यायला तयार नाहीं!

न्यायाधीश : असें कसें िाले ल? साक्ष द्विलीि पाद्वहजे! न्यायाला मित ही प्रत्येकानें केलीि पाद्वहजे!
गोकुळ : हा िांगला न्याय आहे ! यांनीं आमच्या बायकांच्या वाटे ल तशा िौकशा कराव्या आद्वण आम्ही यांच्या

बायकोिें नांव काद्वढलें , कीं आपण आम्हांला गप्प बसा म्हणून म्हणतां! मी जरा तोंिािा फटकळ आहें —
आपण आद्वण हे वकील लोक नेहमीं एके द्वठकाणीं कामें कद्वरतां तेव्हां आपला त्यांच्याकिे थोिासा ओढा

असणें स्वाभाद्ववक आहे . त्याला कोण गैर म्हणेल? (लोक हं सतात.) हं साहे ब, हं शावारी बाबत र्ालवूं
नका! आपण न्यायाधीश आहां, असा पक्षपात आपल्याला शोभत नाहीं! आपल्याला वकील आद्वण साक्षीिार
सारखेि! मीही थोिाबहु त कायिा जाणतों! िार पुस्तकें पाद्वहलीं—

न्यायाधीश : (हं सून) काय वेिगळ मनु ष्ट्य! (वद्वकलास) िालू द्या तुमिे सवाल!
वकील : तुमिा स्वभाव थोिासा द्ववसराळू आहे कीं नाहीं?
गोकुळ : असेल, तुम्हांला काय त्यािें ? तुम्ही आपले प्रश्न द्वविारा; उत्तर द्वमळालें नाहीं, मग बोला! आमच्या
वद्वकलांनीं पढद्ववले ले सारे जबाब सवालावांिून पाठ म्हणून घ्या हवे तर.
वसंत : अरे गोकुळ, मीं कधीं तुला पढवून ठे द्ववला आहे रे ?
गोकुळ : असें कां बरें वसंतराव? मी नाहीं प्रद्वतज्ञेवर खोटें बोलावयािा!
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वसंत : (स्वगत) िांगली सोय! आद्वण हा आमच्यातफेिा साक्षीिार!
वकील : काय हो, हें पत्र तुम्हीं द्वकती वेळा पाद्वहलें आहे ?
गोकुळ : काय हो, हा प्रश्नं तुम्ही द्वकती वेळा द्वविारणार?
वकील : तुम्ही उत्तर द्या आधीं.
गोकुळ : िोन वेळां.
वकील : मर्ांशीं एक वेळा पाद्वहलें म्हणालां, आतां िोन वेळां पाद्वहलें म्हणतां हें काय?
गोकुळ : मर्ांशी द्वविारलें त्यापूवी एक वेळां पाद्वहलें होतें, आतांच्या द्वविारण्याला मर्ांशीं पाद्वहलें ती वेळ
द्वहशेबी धद्वरली पाद्वहजे! पूवीिी एक व मर्ांिी एक द्वमळू न िोन!

वकील : वसंतराव, िंाले ल्या प्रश्नोत्तरांवरून तुमच्या साक्षीिारािी नालायकी द्विसून येत आहे . या
मनु ष्ट्याला व्यवहारज्ञान नाहीं, हा द्ववसरभोळा आहे ; त्यािी आणखी फेरतपासणी केली तर तुमिें नु कसान
होणार! तेव्हां तुमिी इच््ा असल्यास यािी साक्ष काढू न र्ेण्यािी मी संद्वध िे तों.

वसंत : या संधीबद्दल मी आपला आभारी आहें ! न्यायमूतींनी असें करण्यािा हु कूम द्यावा.
न्यायाधीश : गोकुळ, तुझ्या नालायकीमुळें तुिंी साक्ष काढू न टाकण्यांत येत आहे . तुला बाहे र येण्यािी
परवानगी आहे .

गोकुळ : इतकेंही करून मी नालायक! शहाण्यानें कोटािी पायरी िढू ं नये म्हणून वािविील म्हणत आले तें
कांहीं खोटें नाहीं!

[झपज्यांतून बाहे र येतो.]
वकील : ही साक्ष होण्यापूवी जो पुरावा आला त्यावरून मला काय सांगावयािें तें मीं मर्ांशीं सांद्वगतलें आहे !
अद्वधक बोलण्यािी मािंी इच््ा नाहीं.

वसंत : त्यािप्रमाणें मलाही कांहीं बोलावयािें नाहीं. फक्त न्यायमूतींनीं व पंिांनीं आरोपीच्या स्स्थतीकिे
लक्ष द्यावें एवढीि मािंी द्ववनंती आहे .

न्यायाधीश : पंिांतील सद्गृहस्थ हो, आपल्याला आंत जावयािें आहे काय?
प्रमुख पंच : नाहीं.

अनु क्रम

न्यायाधीश : मग आपलें मत काय आहे ?
प्रमुख पंच : िोषी!
न्यायाधीश : आपल्या सवांिें एकमत आहे ?
प्रमुख पंच : होय, सवांिें एकमत आहे .
न्यायाधीश : आरोपी जयंत, आमच्यापुढें आले ल्या पुराव्यावरून तुझ्यावर खुनािा आरोप शाबीत होत आहे !
पंिांिा द्वनकालही तुझ्याद्ववरुद्ध आहे ! तुझ्या बायकोबद्दल तुला अत्यंत द्वतटकारा होता. ती नापत्ता

िंाल्यानंतर तीन िार द्विवसांनीं द्वतच्या प्रेतािे तुकिे द्ववद्वहरींत टाकतांना तुला पुराव्याद्वनशीं द्वशपायांनी
पकिलें आहे ! पेटींतील िाद्वगन्यांवरून व पत्रावरून आद्वण लीला व सुशीला यांच्या साक्षींवरून तें प्रेत

मनोरमे िेंि होतें असें द्वसद्ध होतें. तुिंी बायको नापत्ता होण्यापूवीं, लीला व तूं यांना अयोग्य रीतीनें बोलतांना

सवांनीं पाद्वहल्यावर त्यावरून, तुिंा व मनोरमे िा मोठा तंटा िंाला असें कमलाकराच्या साक्षीवरून द्वसद्ध
िंालें आहे . तुिंा आद्वण लीले िा पत्रव्यवहार होत असे हें ही द्वसद्ध िंालें आहे . बाबासाहे बांनी लीले ला

पुनर्मववाहािी परवानगी द्विले ली ऐकल्यापासून तुझ्या मनािी िलद्वबिल होऊं लागली असेंही ठरलें ि आहे .

त्या अथी हा खून तूं बुद्वद्धपुरस्सर केलास, याबद्दल मुळींि संशय उरत नाहीं. अशा अमानु ष रीतीनें खून
करणारावर िया करणें म्हणजे ियेिा िु रुपयोग करण्यासारखें आहे . तुझ्या द्वशक्षेबद्दल तूंि जबाबिार

आहे स. ह्ािी जबाबिारी परमे श्वराकिे नाहीं; राजाकिे नाहीं; मनु ष्ट्याकिे नाहीं! सबब आपली बायको
मनोरमा द्वहिा बुद्वद्धपुरस्सर खून केल्यािा आरोप तुझ्यावर पूणप
ु णें शाबीत होत असल्यामुळें तुला मरे पयंत
फांसावर लटकद्ववण्यािी द्वशक्षा िे ण्यांत येत आहे .
जयंत : हा िु िैवा!
[न्यायाधीश सही करतात, व टाक मोिू न टाद्वकतात. पििा पितो.]

अंक चवथा समाप्त
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अंक पाचवा
प्रवेश पहिला
[फांशीिा िे खावा. सवु मंिळी.]
जयंत : जगावर शेवटिी दृद्वष्ट टाकतांना आज त्यांतली अपूवु शोभाि दृष्टीस पित आहे , लीले ! पुन्हां हा
िे खावा मला कधींि पहायला द्वमळणार नाहीं ना?

लीला : अशीि त्या िीनियाळू परमे श्वरािी इच््ा द्विसते ; स्वगांत तरी तो तुम्हांला सुखांत ठे वो!
जयंत : लीले , स्वगाबद्दलिी मािंी कल्पना क्षणोक्षणीं ढांसळत िालली आहे . स्वगािी प्रत्यक्ष साक्ष अजून

कोणाला पटली आहे का? त्यापेक्षां पद्वरियानें द्वप्रय िंाले ली ही पृर्थवी द्वकती तरी हवीशी वाटत आहे .

खरोखरीि स्वगु असेल का? परमे श्वर असेल का? ही िे खतांिोळ्या-दृष्टीआि होणारी प्रेमािी सृद्वष्ट पुन्हां
कल्पनातीत काळीं तरी लाभेल का? एक ना िोन, हजारों तकांनीं आत्मा व्याकुळ िंाला आहे ; स्वगांत

अप्सरा असतील; पण अशी बाळपणािी सोबतीण, संस्कारजन्य प्रेमािी खाण, अशी लीला असेल काय?
स्वाभाद्ववक रीतीनें मरण येतांना मनु ष्ट्य बेशुद्ध होतो हें त्यािें केवढें भाग्य! पण अगिीं जाणीवपणानें जगािा
द्वनरोप र्ेतांना संशयाच्या भोंव्यांत सांपिू न मािंी काय स्स्थद्वत िंाली ही!

सुशीला : बाळा जयंता, धीर धर, ही केवळ ईश्वरश्रद्धे िी कसोटी आहे . दृढभावािा भुकेला भगवान्
कोणालाही अंतर िे त नाहीं. त्याच्यावर दृढ द्ववश्वास मात्र ठे व.

जयंत : अहाहा! सुशीले , बोल बोल; तुझ्या अमृतवाणीिा या कानास शेवटिा लाभ होऊं िें . यापुढें मानवी

शबिांिा नाि त्यांना पारखा होणार. मृत्यूच्या राज्यांतला अज्ञात प्रिे शांत मािंें समाधान कोणती सुशीला
करणार? पहा, लीले , अशीि प्रेमदृष्टीनें पहा. काळा, कांहीं वेळ आपली गद्वत थांबवून मािंी भरत आले ली

मृत्यूिी र्टका थोिी तरी लांबणीवर टाक. पण लीले , अशी रिू ं नकोस, मािंें हृिय आतां बायकांच्या

हृियापेक्षांही कोमल िंालें आहे . तुझ्या िोळ्यांतलें पाणी पाहू न, हे पहा, मािंे ही िोळे पाण्यानें भरून येतात
आद्वण त्यामुळें मािंा पुढिा मागु मला स्पष्ट द्विसत नाहीं. मृत्यूिी वेळ िू र असली म्हणजे तात्काद्वलक

द्वनभुयतेमुळें स्वगाच्या गोष्टीवर सहज द्ववश्वास बसतो; पण जसजशी, ती सगळ्या जगाच्या ज्ञानाच्या
कसोटीिी वेळ जवळ येते तसतसा द्ववश्वास िळमळूं लागतो. नको, लीले , रिू ं नको! ते अमोद्वलक अश्रू
जपून ठे व. या अभाग्यासाठीं असे उधळूं नकोस.

लीला : रिू ं नको तर काय करूं? आतां या जगांत मला कोणािा हो आधार? मािंें समाधान कोण हो
करील? ही आपली लािकी लीला िु ःखानें गांजली म्हणजे यापुढें अशी कोणाच्या हो गळ्यांत पिणार?

[त्याच्या गळ्याला द्वमठी मारते.]
जयंत : इहलोकािा संबंध सुटल्यावर त्यािी लाज तरी कशाला धरूं आद्वण या अखेरच्या वेळीं लीले , तुला
िू र तरी कशाला लोटू न िे ऊं? आतां स्वगांत हें सुख लाभेल काय? अप्सरांच्या िोळ्यांतून द्विव्य तेज
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लकाकत असले पण या िोळ्यांच्या आरशांप्रमाणें त्यांच्यांत बाळपणािीं हजारों द्वित्रें द्विसतील काय?
नंिनवनांतल्या वायूला या श्वासासारखी हु षारी आद्वणतां येईल काय? या तनु लतेसारखें स्पशुसुख
स्वगांतली ती कल्पलता कुठू न िे णार? आद्वण या एकएक अश्रूिी संजीवनशस्क्त तर अमृताच्या सागरांत
सुद्धां सांपिणार नाहीं.

हशपाई : बाई िू र व्हा; अगिीं काळाच्या िाढें त सांपिले ल्या माणसािा लोभ धरून काय कामािा!
सुशीला : बाबा रे , अगिीं प्रेताला वारा लागूं नये म्हणून त्याच्यावर सुद्धां पांर्रूण र्ालण्यािी माया जेथें
आवरत नाहीं तेथें द्वजवंत माणसािा लोभ कसा सुटणार?

जयंत : लौकर, फारि लौकर, हें सुख सोिावें लागत आहे . आजपयंत लोकलज्जेमुळें, पापाच्या ऐद्वहक
कल्पनेमुळें, या सुखािा कधींि अनु भव र्ेतां आला नाहीं. आतां या र्ाईच्या एका क्षणांत सा्या आयुष्ट्यािें

सुख एकिम कसें अनु भवतां येणार? दृढ आझलगनानें या कायेिा िुरािा होईल; हपापले ल्या मुखाच्या
श्वासानें हे ओंठ करपून जातील आद्वण तीव्र प्रेमाच्या दृष्टीनें हा िे ह द्व्न्नद्ववस्च््न्न होईल!

लीला : सावध व्हा, जयंत, सावध व्हा; मी आतां तुमिी बाळपणिी अिि लीला नाहीं; पण समाजानें
मानद्वसक संन्यास द्विले ली, प्रेमाच्या द्वशवेपलीकिे लोटले ली, अशु भमूर्मत बालद्ववधवा आहें !

[त्याच्यापासून िू र होऊन लागते.]
कमलाकर : (स्वगत) या हतभाग्यािें हें शेवटिें सुख पाहू न सुद्धां अंगािी आग होते आहे . (उर्ि)
तात्यासाहे ब, हें कधींि आटोपणार नाहीं. आपणि पुढें व्हा. सरकारी माणसांिी खोटी करणें गुन्हा होईल.
तात्यासािे ब : तेंही खरें ि! जयंता, बाळा िल; सावध हो.
जयंत : हों; खरें ि; आतां सावध िंालें ि पाद्वहजे. लीले , िू र हो! त्या द्विवशीं एक क्षणभर नसत्या कल्पनेला

मनांत थारा द्विला त्यािें हें प्रायद्वित्त भोगतों आहें ! आतां मरतां मरतां कशाला हवा हा मोह! लीले , आजन्म
तुझ्याशीं केवळ बंधुप्रेमानें वागत आलों त्यािी आठवण करून आतांच्या माझ्या या पद्ववत्र द्वनिु यतेिी क्षमा
कर; हा पहा मी तुला शु द्धत्वाच्या कठोरतेनें अस्सा िू र लोटू न या स्वगाच्या मागाला लागतों.

[फासांवर िढू न जातो.]
लीला : ताई, हा प्रसंग कसा ग पाहू ं ? नु सत्या कल्पनेनेंि मला र्ेरी येऊं लागत आहे ; सारें शरीर लटपट
कांपत आहे .

सुशीला : त्यापेक्षां मन िगिांसारखें र्ट्ट करून तूं र्रीं जा. इथें उभें राहू न तरी आपल्याच्यानें काय होणार
आहे ? जा, द्वतकिे आपली गािी आहे ; गािीवाल्याला सांग म्हणजे तो तुला र्रीं र्ेऊन जाईल. जा.

[लीला रित रित जाते.]

अनु क्रम

जयंत : जा, लीले , जा; आतां कायमिे िोळे िंांकतांना अंगावर अजून शहारे येत आहे त. (िोळे अधुवट
द्वमटू न पुन्हां उर्ितो.) ्े ः, पृर्थवीमातेकिे , भोंवतालच्या द्वप्रयजनांकिे पाहण्यािा मोह पुन्हां अनावर होत
आहे . आजन्मिद्वरत्र एकिम िोळ्यांपुढें येऊन उभें रहातें. बस्स; पुरे हा मोह. आतां िंांकले ले िोळे
उर्िल्यानंतर काय दृष्टीस पिे ल त्यािी कल्पना, परमे श्वरा, फक्त तुलाि!

[िोळे द्वमटू न र्ेतो. र्ाईनें द्ववद्याधर प्रवेश कद्वरतो.]
हवद्याधर : (न्यायाधीशास) थांबा, थांबा, अन्यायानें द्वनरपराध्याला ठार मारू नका. न्यायमूतींनीं हे िोन

िाखले पाहण्यािी कृपा करावी. आरोपी जयंत याच्यावर कोणताि आरोप नाहीं, अशी या िाखल्यांवरून
आपली खात्री होईल. द्वमत्रा जयंता, खालीं ये तूं.

[िाखले िे तो.]
कमलाकर : (स्वगत) हा काय र्ोंटाळा आहे आणखी? असें आि उभें राहू न पहावें काय आहे तें! आद्वण
प्रसंग पाहू न पुढें कसें वागावयािें हें ठरवावें

[जातो.]
न्यायाधीश : तात्यासाहे ब, आपल्याला सांगावयाला मोठा आनंि वाटतो कीं, जयंत अगिी द्वनिोष आहे त.
मनोरमाबाई काल एका भलत्याि गांवीं िवाखान्यांत वारल्या. (द्वशपायांस) अरे त्यांना उतरवा खालीं!

[जयंत खालीं उतरतो.]
तात्यासािे ब : मग तें प्रेत कोणािें ?
हवद्याधर : तें द्रुमनिें! द्वतनें आत्महत्त्या केली; आद्वण ती मात्र कमलाकराच्या अधमपणांमुळे.
तात्यासािे ब : म्हणजे हा सवुि प्रकार द्ववलक्षण आहे !
हवद्याधर : (पत्र िे ऊन) हें पत्र पहा, द्रुमननें मरतांना द्वलहू न ठे द्ववले लें पत्र! यांत एकंिर प्रकार खुलासेवार
द्वलद्वहला आहे . (न्यायाधीशास) मला वाटतें आतां खटला पुन्हां िालवीपयंत आरोपीला जाद्वमनावर सोितां
येईलि!

न्यायाधीश : ही गोष्ट सरन्यायाधीशांच्या अद्वधकारांतली आहे . िला, जयंतांना र्ेऊन आपण किेरींति
जाऊं.

तात्यासािे ब : काय उरफाट्या काळजािा राक्षस! कमलाकर! अरे , इतक्यांत हा येथें होता आद्वण गेला
कुठें ?
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हवद्याधर : तो येथें कशाला राहतो?
तात्यासािे ब : हें पत्र तुमच्या हांती कसें लागलें ?
हवद्याधर : कमलाकराच्याि एका रामोशानें िुकून मला द्विलें आद्वण त्यावरून मला सारा पत्ता लागत गेला.

ती एकंिर हकीकत फार मोठी आहे . पण तात्यासाहे ब, खटल्यािी मजल येथपयंत आली कशी? तहकुबी
मागण्यासाठीं मीं आपल्याला तार केली होती ना?

तात्यासािे ब : मला तार केली होती? मला तर नाहीं द्वमळाली—
हवद्याधर : ती सुद्धां त्या हरामखोरानें नापत्ता केली असेल. िला, त्यािाही तपास केली पाद्वहजे.

तात्यासाहे ब, आपण न्यायाधीशसाहे बांबरोबर किेरीकिे िला; मी त्या रामोशाला र्ेऊन येतों आद्वण
साधल्यास तारे बद्दलही िौकशी कद्वरतों.
तात्यासािे ब : ठीक आहे . िला.
[सवु जातात. सुशीला जाऊं लागते.]
हवद्याधर : सुशीले , सुशीले , जरा थांब; आज मी तुला आणखी पुनर्मववाहाबद्दल द्ववनंती करणार आहें !
सुशीला : काय? या वेळीं?
हवद्याधर : हो, या वेळीं आद्वण याि जागीं! ती जागा जयंतािी अमंगल मृत्युभद्वू म म्हणून आपल्या स्मरणांत
रहाणार होती तीि आतां आपली द्वववाहभूद्वम म्हणून लक्षांत रहावी अशी मािंी इच््ा आहे .
सुशीला : या भलत्या द्ववषयािी अशा गिबिीच्या वेळीं—
हवद्याधर : आतां गिबिीिी वेळ कसली? संकट नाहींसें िंाल्यावरही तें फार भयंकर होतें म्हणून द्वभण्यांत
काय अथु? भयंकर स्वप्नांिें जागेपणीं भय बाळगणें हें खंबीर मनािें लक्षण नाहीं. द्वशवाय कैिें तून मुक्त

िंाले ल्या जयंताला आपण िोर्ें द्वववाहपाशांत बद्ध िंाले लीं द्विसलों पाद्वहजे , असा मािंा कृतद्वनिय िंाले ला
आहे ! सुशीले , अजून तुला मािंी िया येत नाहीं काय? द्वकती द्विवस मला तूं अशी अलोट िु ःखांत ठे वणार?

सुशीला : द्ववद्याधर, मला असा आग्रह करूं नका! तुमच्या द्ववनवणीच्या प्रत्येक शबिानें मी अद्वधक अद्वधक
संकटांत पित आहें . त्या द्विवशीं तुम्हीं त्या मांगाच्या हातून मला सोिद्ववलें त्या वेळीं मािंें मन बेभान िंालें

होतें म्हणून रागाच्या आवेशांत मी तुम्हांला भलतेि शबि बोलू न गेलें ; त्यािी मला क्षमा करा! आणखी
मोठ्या मनानें हा पुनर्मववाहािा हे तु सोिू न द्या!

हवद्याधर : सुशीले , मी तुझ्या गुणाला योग्य नाहीं का? का एकिां तुिंा उपमिु केला म्हणून अजून तूं मािंा
द्वतरस्कार करीत आहे स?
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सुशीला : नाहीं, मी तुमिा द्वतरस्कार करीत नाहीं! माझ्या खोलींत तुम्हीं पाऊल टाद्वकलें तेवढ्या गोष्टीिा
िांगला 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 मांगाच्या हातून मला सोिद्ववलें , जयंताला
जवळजवळ तुम्हींि जीविान द्विलें . तुमिे आम्हां सवांवर अगद्वणत उपकार आहे त. पण द्ववद्याधर, तुमच्या
पायां पितें. त्या उपकाराच्या मोबिल्यांत या िे हािी मागणी करूं 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 सांगत नाहींत का? द्वगद्वरधरलालाच्या
बालमूतीच्या झितनांत द्वमरािे वीनें सारा जन्म र्ालद्ववला ना?

हवद्याधर : िं तकथेच्या राज्यांतल्या या गोष्टी! सुशीले , द्वगद्वरधरलालानें भक्तीसाठीं द्वमरािे वीच्या पिरांत
उिी टाकली तसा तुिंा पती स्वगांतून तुझ्यासाठीं उिी टाकील का?

सुशीला : या हतभाद्वगनीसाठीं त्या कोमल बालमूतीला इतके श्रम? द्ववद्याधर, मािंा एवढा अद्वधकार नाहीं.
त्यांच्या बाललीलांिें झितन करावयािें , कल्पनेच्या वातावरणांत वाढणा्या त्यांच्या बालमूतीिें प्रेमानें
संगोपन करावयािें एवढाि या त्यांच्या िासीिा अद्वधकार? त्या सुखाआि येऊं नका!

हवद्याधर : पण अशा नु सत्या झितनांत सारा जन्म गेल्यावर या तुझ्या िै वी रूपािा, लोकोत्तर गुणांिा काय
उपयोग? ईश्वरित्त िे णगीिा हा िु रुपयोग नाहीं का? हें सारें एकिां गेलें कीं कायमिें गेलें!

सुशीला : एका जन्मानेंि िंालें का? द्ववद्याधर, माझ्या यस्त्कंद्वित् रूपगुणांिें तर राहू ं द्या; पण जगांत स्वैर
पसरले ल्या सा्या सुंिरते िा एवढ्यापुरताि का अवतार आहे ? अतुल सामर्थयु खिु करून ईश्वरानें एवढा

सुंिर वस्तूंिा पसारा द्वनमाण केला तो काय क्षद्वणक वृत्तीनें नाश पावण्यासाठीं? पुष्ट्पांिा सुवास एकिां
वा्यावर वहात द्विगंतराला जातो एवढीि त्यािी कामद्वगरी? आकाशांतल्या तारका नु सत्या िमकतात हाि

त्यांिा उपयोग? पद्ववत्र प्रेमािी भाषणें , द्वनिोष हास्यािे मंजुळ ध्वद्वन, अजाण बालकांिा उत्कट आनंि–

आजपयंत जें जें क्षद्वणक, सुंिरतेिें सवुस्व क्षणमात्र िमकून नाहींसें िंालें तें काय कायमिें ? या जगांत
त्यांिा जो तात्पुरता खेळ िंाला तेवढ्यासाठींि ईश्वरानें अनन्त श्रमानें त्यांना द्वनमाण केलें का? द्ववद्याधर,
आपलें जग म्हणजे सुखिु ःख द्वनमाण करण्यािा ईश्वरािा प्रिंि कारखाना आहे . इथें जें जें िांगलें द्वनमाण

होतें तें तें एका जागीं सांठवून परमे श्वर त्यािा स्वगु तयार कद्वरतो आद्वण जें वाईट त्यािी रौरवाकिे रवानगी
होते. या जगाच्या कारखान्यांत खेळणारा आत्मा म्हणजे ईश्वरािी इच््ाशस्क्त. तुम्हालां नाहीं का असें

वाटत? आपण आपल्या पुण्याईनें स्वगाला गेलों तर या सवांिा कायमिा उपभोग र्ेऊं. अनंत कालाच्या
द्वहशेबांत या क्षणमात्र आयुष्ट्यािी काय कथा!
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हवद्याधर : सुशीले , ही सारी तुझ्या कल्पनेिी भरारी आहे . वस्तुस्स्थती किाद्वित याहू न फार द्वनराळी असेल.
हें वेि आहे , हें सोिू न िे !

सुशीला : असेल, हें वेि असेल; तरी मला तें फार सुखकारक आहे ! तें काढू न टाकण्यािी मािंी इच््ा
नाहीं.

हवद्याधर : शाबास, गुद्वणले , शाबास!
सुशीला : (िपापून) काय म्हणालांत; काय नांव र्ेतलें आतां आपण?
हवद्याधर : गुद्वणला! कां बरें , इतकी िपापलीस तूं?
सुशीला : गुद्वणला हें नांव माझ्या पतींनीं लग्नाच्या गिबिींत मला सांद्वगतलें ; र्ाबरत र्ाबरत िटकन् माझ्या
अगिीं कानांत सांद्वगतले ; त्यांनीं मोठ्या आविीनें मािंें हें गुजराथी नांव ठे द्ववलें . माझ्या पतीखेरीज हें नांव
िु स्या कोणालाही ठाऊक नव्हतें!

हवद्याधर : गुद्वणले , तूं म्हणतेस तें अगिीं अक्षरशः खरें आहे !
सुशीला : म्हणजे? (त्याच्याकिे सारखी पहात उभी रहाते.)
हवद्याधर : वाढू ं िे , तुिंी कल्पना स्वैर वाढू ं िे , आद्वण कल्पनेच्या राज्यांतली तुझ्या पतीिी बालमूर्मत पण वाढू ं

िे ! हं , आतां नीट पहा, त्या वाढले ल्या कल्पनाद्वित्रांत आद्वण माझ्यांत कांहीं तरी फरक आहे का? अशी

आियानें दृद्वष्ट तरळूं िे ऊं नकोस, हा पहा हातावरिा िाग. लाजाहोमांत मी आहु द्वत टाकतांना िोरट्या
दृष्टीनें तूं सारखी त्याच्याकिे पहात होतीस ना?
सुशीला : मला नसती आशा लावून द्ववद्याधर—
हवद्याधर : द्ववद्याधरािा अवतार मर्ांशींि संपला; गुद्वणले , अजून या गुणाकराला ओळखलें नाहींस?
[सुशीला त्याला आझलगन िे ते.]
सुशीला : ओळखलें , िांगलें ओळखलें . पण हें सारें खरें का हा भ्रम?
हवद्याधर : हें खरें आहे हें तुला पूवीि समजायला पाद्वहजे होतें! मीं जरी खरोखरी स्वगात असतों तरी सुद्धां
भूलोकीं या स्वगुसुखासाठी उिी टाद्वकली असती! सुशीला, तुझ्या पाद्वतव्रत्याच्या शक्तीिी तुला कल्पना
नाहीं. मी जर परपुरुष असतों तर, पद्वतव्रते, त्या द्विवशीं तुझ्या खोलींत पाऊल टाकतांि जळू न भस्म िंालों
असतों!

सुशीला : मग ती िु ष्ट बातमी—
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हवद्याधर : अगिीं खोटी! आपल्या लग्नानंतर मी जातांना, आमच्या लहानशा जहाद्वगरीच्या आशेनें काकांनीं
मला समुद्रांत ढकलू न द्विलें खरें , पण बंिरावर होड्यांिी गिबि असल्यामुळें एका नाखव्याच्या मितीनें
मला आपला जीव वांिद्ववतां आला! पुढें ही सारी हकीकत मीं गुप्तपणानें ते थल्या अद्वधकारीसाहे बांस

कळद्ववली. काकांिा स्वभाव िीर्ुिेषी आद्वण पाताळयंत्रीं, त्यामुळें लहानपणीं मला त्यांिें भय वाटलें आद्वण
िु सरें एखािें संकट टाळावें म्हणून नांव बिलू न साहे बांच्या संमतीनें उत्तर झहिु स्थानांत गेलों! साहे बांनीं ही
सारी गोष्ट गुप्त ठे वन
ू आमच्या उत्पन्नांतून मला द्ववद्याायासािा खिु द्वमळण्यािी व्यवस्था करून बाकीिें

उत्पन्न मी कायद्यांत येईपयंत सरकारजमा ठे द्ववलें ! 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 पाद्वहल्यावांिून–लािके क्षमा कर–मला स्वीकार करवेना.
सुशीला : पण आतां तरी स्वीकार—
हवद्याधर : आतां तूंि मािंा स्वीकार कर! िल, हें सारें वतुमान तात्यासाहे बांना कळवूं आद्वण जयंताच्या

आद्वण लीले च्या पुनर्मववाहािा आनंि द्विगुद्वणत करूं. हो, पण आधीं एवढें सांग कीं, तुिंें माझ्याबद्दलिें मत
एका क्षणांत तुला बिलावयाला लावीन असें मीं म्हटलें होतें तें खरें िंालें नां?
सुशीला : द्ववद्याधरावरिा मािंा राग कांहीं कमी व्हायिा नाहीं.
[जातात.]

प्रवेश दु सरा
[तात्यासाहे बांिे र्र. लीला]
लीला : मािंें आतां या जगांत काय उरलें आहे ? जयंतांिा द्विव्य आत्मा त्यांच्या नश्वर शरीराला सोिू न

स्वगाला जाऊन खास पोंिला असेल. इतके द्विवस पुनर्मववाहािी आशा–पापावर उभारले ली,

मनोरमावद्वहनींच्या मरणाच्या इच््े वर उभारले ली पुनर्मववाहािी आशा–अगिीं हृियाच्या हृियांत,
कल्पनेच्या पलीकिे , शक्यतेच्या शेवटच्या टोंकावर तरी, तकाच्या िोळ्यांनीं द्विसत होती! पण तीही गेली!
त्यांच्या आत्म्यावांिून जसें त्यांिें शरीर, तसें त्यांच्यावांिून सारें जग मला िंालें आहे ! माझ्या जगािा आत्मा
आज द्वनर्ून गेला! गळ्याला फांस बसून आत्म्यािा अखेरिा कोंिमारा होतांना त्यांिे हाल पांहू नयेत म्हणून

िोळे फाटू न बाहे र आले असतील, त्यांनीं रक्तािे अश्रु ढाळले असतील, त्यांिें िु ःख सांगण्यासाठी जीभ
हातभर बाहे र आली असेल. अनाथ द्ववधवांच्या सुखकल्पनांप्रमाणें त्यांच्या हातापायांनीं द्वतथल्याद्वतथेंि

द्वनवाणीिी धिपि केली असेल, आद्वण अखेर आत्मतेज द्वनर्ून जातांि सवु शरीर काळें द्वठक्कर पिलें असेल.

त्यांिें त्या काळिें भेसूर रूप माझ्यापुढें सारखें उभें रहात आहे . पण नको ग बाई, जगानें आपल्या हातीं
सांपिले ल्या त्यांच्या मूतीिे जसे हाल केले तसे मी माझ्या कल्पनासृष्टींतल्या त्यांच्या मूतीिे एक क्षणभरही
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करणार नाहीं. िोळे फोिू न टाकीन, पण ती करुणमूर्मत पहाणार नाहीं! त्यापेक्षां त्यांच्याबरोबर–मागोमाग
जाऊन वर स्वगांत माझ्या द्विव्य जयंतांिें अखंि िशुन र्ेत बसेन! पण कोणत्या मागानें अगिीं लवकर मृत्यु

आद्वणतां येईल? मंिळी र्रीं येण्याच्या पूवीि त्यांच्या मागोमाग या जगांतून धाव ठोकली पाद्वहजे!

स्वगांतल्या एखाद्या अप्सरे नें त्यांना भुरळ पािण्यापू वीि–पण ्े , मािंे जयंत इतक्या क्षुद्र मनािे का
आहे त? िे वा, प्रणयी जनांना इच््ामरण कां बरें द्विलें नाहींस? उत्कट इच््े नें हे तु पूणु होतात असें

म्हणतात; मग मािंी इच््ा कां बरें पूणु होत नाहीं? अहाहा! ते इतके उिांर आहे त कीं, मला इथें टाकून
स्वगांत सुद्धां जाणार नाहींत! शरीराच्या कैिें तून सुटले ला त्यांिा आत्मा या हवेंति माझ्या भोंवतीं र्ोंटाळत

असेल! मग या श्वासासरशीं या सा्या वा्यािें हृियांत सांठवण करून ठे वंू का? िे वा, द्वकती अनु िार तूं!
मला मरणािी सुद्धां द्वशक्षा िे त नाहींस ना? पण ही पहा, अशी मी इच््े च्या एकाग्रतेनें प्राण सोिणार.

[स्तबध उभी राहते ; कमलाकर र्ाईनें येतो.]
कमलाकर : (स्वगत) अंतःकरणांत पेट र्ेऊन आंतल्या आंत भिकणा्या सूिाच्या द्वनश्वासांनीं या

वातावरणाला अजून आग कशी लागत नाहीं? िे षानें भरले ल्या या दृद्वष्टपातानें ही भूद्वम फाटू न अगिीं िु भग
ं

कां होत नाहीं? आद्वण आकाश तुटून खालीं कां कोसळत नाहीं? माझ्या पराभवािी सारखी परमावद्वध होत

आहे . त्या द्विवशीं रात्रीं िुकून तें द्रुमनिें पत्र त्या रामोशाच्या हातीं पिलें आद्वण त्याच्या हातून द्ववद्याधराला
द्वमळू न सारा र्ोंटाळा िंाला? द्ववद्याधराला ती जागा द्विली आद्वण द्वतथें तो िरविे खोर तें पत्र बिलण्यासाठीं

येऊन असा प्रकार िंाला असावा! जयंत िोषमुक्त िंाला, मनोरमा मे ली. आतां लीले िा आद्वण जयंतािा
पुनर्मववाह होणार आद्वण तो आजन्म सुख भोगणार! द्ववद्याधर हाि सुशीले िा पद्वत ठरला! सारे सुखी होणार!
पण हें सारें मला कसें सहन होणार! ज्याच्या िोळ्यांना िंद्वद्रकेिा प्रकाश पाहवत नाहीं, टवटवीत फुलें

पाहवत नाहींत, ज्याला कोणाच्याही सुखािी कल्पना सहन होत नाहीं, त्यानें स्वतःच्या भयाण द्वनराशेवर

उभारले लें , आपल्या लहानपणापासूनच्या वै्यािें सुख कसें पहावें ? मी तेथून इतक्या वेगानें धावत आलों –
पण मागावर तरंगणा्या अणुरेणूहो, माझ्या हृियांतल्या श्वासाशीं तुमिी द्वमळणी िंाल्यामुळें तुम्ही साक्ष
आहां कीं, मी केवळ प्राणाच्या भयानें पळालों नाहीं, तर अजून जयंतािा सूि र्ेण्यासाठीं पळालों आहें . हा

सूि र्ेतला नाहीं तर मे ल्यावरही मािंा प्राण जाणार नाहीं. भूतयोद्वन अजून उत्पन्न िंाली नसली तर यापुढें
माझ्या जीवशक्तीच्या द्विकाटीमुळें तरी खास होईल. (पाहू न) काय? लीला? ही इथें एकटी कशी? करूं
द्वहला अशीि ठार? म्हणजे िंालें जयंताच्या सुखािें मातेरें! मग मी फांशीं गेलों तरी बेहेत्तर! बस्स, हाि बेत

ठरला! र्रांतली माणसें अजून आपल्या आनंिांत मग्न आहे त तोंि हें फूल द्विरिू न टाकावें! (प्रकट) लीले ,
लीलावती!

लीला : कोण? कमलाकर? गेलाना हो जयंतांिा आत्मा आपल्याला सोिू न?
कमलाकर : (स्वगत) अस्सें! जयंत मे ला अशी द्वहिी कल्पना आहे काय? ठीक! पण हा काय िमत्कार? ही
अजून मरत कशी नाहीं? नु सत्या माझ्या द्ववषारी श्वासानें फुलें कोमे जून जातील, ज्वालामय दृष्टीनें तारका
जळू न त्यांिा काळोखािा कोळसा होईल, ही कल्पना खोटी ठरूं पहाते!

लीला : कमलाकर, कां हो बोलत नाहीं? आतां कशाला किरतां? वाटे ल ती कठोर बातमी ऐकायला मी

आतां तयार आहें ! बोला, िंाला ना त्यांिा शेवट? नका सांगूं, तुमच्या तोंिावर ती वाता स्पष्ट द्वलद्वहले ली
द्विसते.
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कमलाकर : लीलाताई, काय सांगूं? अखेर जयंत आपल्याला सोिू न गेलेि.
लीला : त्यांत द्ववशेष काय आहे ? कमलाकर, मािंा सुद्धां द्वनिय ठरले ला आहे ! ज्या जगांत जयंतांिा वास
नाहीं त्यांत राहू न मला काय करावयािें आहे ? मी पण माझ्या आयुष्ट्यािा शेवट करणार!

कमलाकर : अहाहा! लीले , धन्य आहे तुझ्या प्रेमािी! ख्या प्रणद्वयनीप्रमाणें बोललीस तूं! असे तीव्र प्रेमािे
उद्गार या भरतभूमींत पूवी एकिां मात्र ऐकंू येत होते. द्वप्रयजनांच्या मृत्यूनंतर मागें रहातें तें कशािें प्रेमळ
हृिय?

लीला : होय ना? मला सुद्धां असेंि वाटतें. आत्महत्येिा मािंा द्वविार तुम्हांला आविला ना?
कमलाकर : नु सता आविला? माझ्या द्वविाराशीं पुरेपूर जमला!
लीला : म्हणजे तुम्हीही आत्महत्या करणार कीं काय?
कमलाकर : यांत काय शंका? एवढ्यासाठीं तर सवांच्या आधीं धांवत आलों. मोहांत गुरफटले ली

आप्तमंिळी आपल्याला अिथळा करील, आद्वण मग जयंतासारखा द्वमत्र गेल्यावर या शून्य जगांत
आपल्याला रहावें लागणार, म्हणून तर मी सवांिी नजर िुकवून इकिे आलों.
लीला : अहाहा! कमलाकर, धन्य आहे तुमिी!
कमलाकर : यांत धन्य कशािी? जयंतासाठीं कोण मरणार नाहीं? हें पहा, मी ते वढ्यासाठीं जालीम द्ववष
सुद्धां आणून ठे द्ववलें आहे . हें इतकें जालीम आहे कीं, एकिां पोटांत गेलें म्हणजे कोणताही उतारा त्यावर
िालत नाहीं.

लीला : तर मग कमलाकर, तुमच्या पायां पितें. तें द्ववष – त्यांिी भेट र्िद्ववणारें तें अमृत – मला द्या.
कमलाकर : काय तुम्हाला हें द्ववष िे ऊं? आद्वण मी?
लीला : तुम्ही पुरुष आहां, तुम्हांला पुन्हां द्वमळद्ववतां येईल. द्या हो, र्ालाि एवढी द्वभक्षा.
कमलाकर : तुमिी द्ववनवणी ऐकून यमाला सुद्धां िया येईल, मग मी तर काय मनु ष्ट्यि आहें ! घ्या हें . मी
िु सरें द्वमळवीन.

लीला : (द्ववष हातीं र्ेऊन) नेईल ना हें मला जयंतांच्या पायांजवळ? अहाहा, धन्य धन्य मी!
[द्ववष र्ेते.]
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कमलाकर : (स्वगत) अहाहा! िंालें मािंें कतुव्य. आतां सुटलों तरी िाले ल झकवा सांपिलों तरी िाले ल.
(प्रकट) सगळें र्ेतलें स?

लीला : हो; आतां होईल ना मािंें काम?
कमलाकर : द्वनखालस! अद्वविारी लीले , ऐक! जयंत द्वजवंत आहे , त्याच्यावरिा आरोप िू र िंाला, अध्या
र्टकेंत तो येथें येईल. द्वतकिे मनोरमा मे ली. तुमच्या िोर्ांच्या पुनर्मववाहाला आतां कोणतीि आिकाठी

नव्हती. पण तशी ईश्वरािी – नाहीं, तशी मािंी इच््ा नव्हती! म्हणून तुमच्या प्रेमामृतांत मीं हें प्रत्यक्ष द्ववष
कालद्ववलें आहे . बोल, लीले , बोल. पण आतां तूं कशािी बोलतेस? तुिंे िोळे या द्ववषाच्या प्रभावानें

तारवटत िालले आहे त. लीले , अशा भयाण सौंियाकिे पहाण्यािी मला संवय आहे ! लीले , सूि—हा सारा
बाळपणापासून तुंबले ला मािंा सूि आहे !

लीला : पण आतां तरी र्ेतलास ना पुरता सूि? मग उगीि कां उभा आहे स माझ्यापुढें आपलें तोंि र्ेऊन?
कमलाकर : तुझ्या सौंियािें मरण पहावयाला? क्षणोक्षणीं तुिंें सौंियु भयंकर द्वनराशेंत सारखें द्ववरत
िाललें आहे . शु क्लाष्टमीिी रम्य िंद्वद्रका रात्रींच्या ऐन भरांत िंद्राच्या मृत्यूमुळें काळ्याकुट्ट काळोखांत

द्ववरर्ळू न जात असते , त्याप्रमाणें तुझ्या आत्म्यािी िंद्वद्रका—शरीरावर पसरले ली ही द्वजवंत शोभा आत्म्यािा

लय होतांना हां हां म्हणतां मृत्यूच्या काळोखांत-प्रेताच्या भयाणपणांत द्ववरून जाईल! आद्वण मग या हातानें ,
नीट ऐक—द्रुमनच्या काळवंिले ल्या रक्तानें रंगले ल्या हातानें, मनोरमे च्या संसारािी होळी करतांना द्वतच्या

द्वशव्याशापांच्या आगीनें करपून कोळसा िंाले ल्या या हातानें. द्रुमनच्या पोराच्या मुक्या झककाळ्यांच्या
प्रद्वतध्वनीनें िु मिु मले ल्या या हातानें , तुझ्या या द्वजवंत प्रेताला असें धरून तुझ्या ओंठावर उरले ल्या

द्ववषािा–त्या अधरद्ववषािा आस्वाि र्ेईन, आद्वण मग येथून, या जगांतूनही बाहे र जाईन! लीले , द्रुमन
अशीि आत्महत्या करून मे ली आद्वण द्वतच्या प्रेताकिे पाहतांना मला अशीि मे लेल्या िुब
ं नािी इच््ा िंाली
होती; पण त्या वेळीं द्वतिे ओंठ सांकळले ल्या रक्तानें काळें पिले होते आद्वण मािंे ओंठ आशेच्या
द्वजवंतपणानें स्फुरत होते. पण आज तुिंे ओंठ जसे द्ववषानें काळे पित आहे त तसें मािंे ओंठद्वह क्रूरपणाच्या

काद्वळम्यानें रंगले आहे त. त्यांिी द्ववषारी िुब
ं नािी आशा आज पूणु करीन. लवकरि जयंत येथें येईल आद्वण

तुझ्या ओठांजवळ आपल्या ओंठांनीं मे लेल्या प्रेमािीं मुकीं गाणीं गाईल; त्या वेळीं त्याच्यासाठीं तुझ्या
ओंठावरच्या द्ववषांत माझ्या सुिािी भर र्ालू न ठे वन
ू नंतर तो नेत्रोत्सव पाहतां पाहतां मोठ्या आनंिानें मी
आपले िोळे द्वमटीन!

लीला : कमलाकर, आतां उगीि कशाला बोलतां? माझ्या मनावर या बोलण्यािा पद्वरणाम होण्यािी वेळ

द्वनर्ून गेली आहे ! इहलोकच्या सुखािी मी मुळींि पवा करीत नाहीं! हें सुख द्वकती िंालें तरी िंिल; आज
जरी द्वमळालें असतें तरी उद्यां खास नाहींसें िंालें असतें! मािंी दृद्वष्ट, मािंी आशा आतां स्वगांतल्या
सुखाकिे लागली आहे ! आज ना उद्यां जयंत द्वतथेंि येतील आद्वण मग आम्ही जगन्नाथाच्या कृपादृष्टीच्या
अक्षय्य द्वकरणांत अनन्त सुखािा उपभोग र्ेऊं! द्वतथें तर तुमिें द्ववष बाधणार नाहीं ना?

कमलाकर : लीले , कालद्वनद्रें तलें हें तुला स्वप्न पिायला लागलें आहे ! अहाहा! हा पहा जयंत पण

आलाि! (हातांत फुलांिी माळ र्ेऊन जयंत येतो.) त्याला तरी मािंा सूि िांगलाि मानवेल! लीले ,
बाळपणीं तुम्ही िोर्ें ज्या दृष्टीनें माझ्याकिे पहात होतां त्या दृष्टीनें मी आज तुमच्याकिे पहाणार आहें .
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जयंत : आनंिी आनंि गिे ! इकिे द्वतकिे िहू ं किे !!
लीला : अहाहा! आनंिी आनंि गिे ! इकिे द्वतकिे िहू ं किे !!
कमलाकर : खरोखर, आनंिी आनंि गिे ! इकिे द्वतकिे िहू ं किे !!
जयंत : लीले , आपल्या बालकवींच्या ‘आनं दी आनं दाचें ’ खरें रहस्य मला आज कळत आहे ! मी आज
ब्राह्मानंिांत आहे ! लीले , जें सुख कायमिें नाहींसें िंालें म्हणून वाटत होतें त्यािा खराखुरा आरंभ मात्र

िंाला आहे ! लीले , माझ्यावरिा नसता अपराध िू र िंाला! सुशीलाताईंिे भाग्य पुन्हां उियाला आलें !

द्ववद्याधर हे ि गुणाकर! त्यांिा अन्त मुळीं िंालाि नव्हता आणखी, लीले , आपल्या पुनर्मववाहाला बाबासाहे ब
सहानु भद्वू त िे त आहे त!

कमलाकर : पुनर्मववाह आतां पुनजुन्मीं!
जयंत : कोण कमलाकर? जा; इथून लौकर बाहे र द्वनर्ून जा. सरकारिे द्वशपाई तुला धरण्यासाठीं तपासांत

आहे त! पण मी ब्रह्मानंिांत बुिालों आहें आद्वण माझ्या उत्कट आनंिाच्या वेळीं िु स्याला िु ः ख व्हावें ही
कल्पना सुद्धां मला सहन होत नाहीं! जा. पळ, कमलाकर आपले प्राण वांिीव! माझ्या आनंिािा उत्कट

प्रकाश, लीले िी लावण्यिंद्वद्रका आद्वण तुझ्या कृष्ट्णकमािा िाट काळोख हीं सारीं एकाि जागीं, एकाि वेळीं
शोभत नाहींत! लीले , या कमलाकरािे अपराध तुला माहीत नाहींत; पण ते कळण्यापूवींि तूं त्याला क्षमा
कर! हा पहा सुंिर फुलांिा िंे ला! याच्याि वासानें मी वेिा िंालों आहें ! हा मी तुला अपुण करणार आहें .

याच्या वासानें – पुन्हां फुलले ल्या प्रेमाच्या या वासानें तूं गुंग होशील, माझ्यासारखी वेिी होशील! पण
लीले , तूं बोलत कां नाहींस?

कमलाकर : ती काय बोलणार! जयंता, असा बेफाम होऊं नकोस! माझ्यासारखा द्वजवलग द्वमत्र द्वजवंत

असतांना तो तुला आनंिािें वेि कसें लागूं िे ईल? िु ःखािा तुला िांगलाि अनु भव आहे आद्वण तोि मीं
यापुढें तुझ्या कपाळीं कायमिा द्वलहू न ठे द्ववला आहे .

जयंत : अरे रे! मला तुिंी िया येते! पण बोल, कमलाकर, तुला वाटे ल तें बोल. मी जसा प्रेमाच्या

ब्रह्मानंिांत वेिा िंालों आहें तसें तुला तरी द्वनराशेच्या तीव्रतेनें वेि लागल्यावांिून कसें राहील? तुझ्या
बोलण्यािें मला कांहींि वाटत नाहीं.

कमलाकर : अरे रे! जयंत, मािंें योगसाधन अजून पूणु िंालें नाहीं त्याला मािंा नाइलाज आहे ! माझ्या
कृतीिी शस्क्त अजून माझ्या वाणींत, माझ्या दृष्टींत द्वभनली नाहीं! अजून माझ्या नु सत्या रागानें तुिंें हृिय
फाटू न जात नाहीं! दृष्टीनें तुझ्या हातांतलीं फुलें कोमे जून जात नाहींत; पण कृतीनें मात्र तुझ्या हृियांतलें

नाजूक फूल – तुिंी – लीला – अगिीं करपून, पार जाळू न टाद्वकली आहे ! तुझ्या मरणािी बातमी कानीं

पिू ं नये म्हणून र्ाईनें लीला इकिे द्वनर्ून आली, नंतर मी इथें आलों; लीले च्या गैरसमाजािा फायिा
र्ेऊन मीं द्वतला हें द्ववष र्ातलें आहे ; या द्ववषावर कसलाद्वह उतारा िालत नाहीं! ऐकलें स हें ? आतां सोि
आपल्या आनंिािें वेि!
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जयंत : लीले , काय ऐकतों हें मी?
लीला : अगिीं सत्य; द्ववषापेक्षांही किू सत्य!
जयंत : हाय! लीले ! काय केलें स हें ? कमलाकर, तुझ्या राक्षसी वृत्तीिा अपमान केला त्यािी क्षमा कर!

तुझ्या वाणीनें खरोखरीि मािंें हृिय फाटू न गेलें आहे . तुझ्या दृष्टीनें हीं फुलें खरोखर एका क्षणांत करपून
गेलीं आहे त. त्यांच्यांत आतां फूलपण राद्वहलें आहे कुठें ? लीले , लीले , लािके लीले , काय केलें स हें ?

[द्वतच्या गळ्याला द्वमठी मारतो.]
कमलाकर : बस्स! िंालें मािंें काम! आतां मािंा पराक्रम सुशीले ला – त्या िु स्या मानी पोरीला –
कळद्ववतों! आद्वण मग – मग काय होईल तें होवो.

[जातो. वसंत र्ाईनें प्रवेश करतो.]
जयंत : वसंता, र्ात! सवुस्वी र्ात िंाला रे ! धांव, आधीं बाबासाहे बांना र्ेऊन ये! लीले नें हें भयंकर द्ववष
र्ेतलें आहे !

वसंत : (पुिीिा कागि पाहू न) आद्वण तेंही हें द्ववष!
जयंत : जा तूं आधीं! बाबासाहे बांना र्ेऊन ये! धांव.
[वसंत जातो.]
लीला : जयंत, काय हें ? यांत रिण्यािें काय बरें कारण आहे ! इहलोकच्या कृद्वत्रम ताटातुटीनें हृियािा

प्रेममय ऋणानु बध
ं 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 आकुंद्वित द्विसून अदृश्य
सृष्टीिें वैभव द्विसावयाला लागलें आहे ! उठा, अनंत सुख, अनंत प्रेम, अनंत ऐक्य, द्वमळवायिी आशा धरा.

जयंत : प्रणयसृद्वष्ट, मािंी प्रणयसृद्वष्ट जळू न खाक िंाली! लीले , भेट, मला किकिू न भेट; इतकी
किकिू न भेट, कीं िे हाच्या स्पशाबरोबर त्यांतल्या द्ववषाच्या लहरी माझ्याही िे हांत द्वभनूं लागतील! लीले ,
मािंें सारें शरीर जि िंालें आहे . शरीरांतले अणुरेणु जागच्याजागीं द्वखळू न एकािी वृद्वत्त िु स्याला कळत

नाहीं. परमे श्वरा, राक्षसी परमे श्वरा, सुखिु ःखािा काय खेळ मांिला आहे स हा! िल, लीले , िल, मी पण
तुझ्याबरोबर येतों! या पापी जगािा संग सोिू न आपण केवळ प्रेमािे िे ह धारण करून एखाद्या कळीच्या

हृियांत लपून बसूं; प्रेममय काव्यबंधानें द्वतिें तोंि कायमिें बंि करून टाकंू ; आद्वण अनंत काळपयंत त्या
कद्वलकेच्या गभांतल्या परागरे णूंच्या सृष्टींत, या रे णूवरून त्या रे णूवर सारखा प्रेमािा लपंिाव खेळत बसूं!
लीले , त्या कद्वलकेच्या सुगंधी ब्रह्मांिांत र्टकेंत एका रे णूच्या आिपिद्यानें सुखमय द्ववरहािें सुख भोगूं. त्या

स्स्थतींत या बाहे रच्या जगांत खेळणारा वारा सुद्धां आंत येतांना कद्वलकेच्या कोमलपणांतून गाळू न शु द्ध
करून र्ेतां येईल!
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लीला : पण या ब्रह्मांिाच्या कळींति हें सुख द्वमळत नाहीं असें थोिें ि आहे ! प्रेममय परमे श्वर —
जयंत : नाहीं, लीले , परमे श्वर प्रेममय नाहीं! नको, त्याच्या सृष्टींतली कद्वलका नको, त्यािा स्वगुलोकही
नको! लीले , मर्ांशीं फांसावर िढतांना मी मरणाला भीत होतों; पण आतां मला प्रेमािें द्ववलक्षण धैयु िढलें

आहे . मी पण द्ववष र्ेतों आद्वण िोर्ें बरोबरि मरून प्रणयािी द्वनराळी सृद्वष्ट द्वनमाण करूं. ही भूद्वम नको, तें

आकाश नको. तारांिा रस द्वपळू न त्यानें मे र्मंिळांतल्या गारांिा वािा बांधू आद्वण द्विरकाल त्यांति राहू ं ;
पण या परमे श्वरािें आतां नांव सुद्धां नको! पूवुसंद्वितामुळें तुझ्यासारख्या नाजु क फुलाला सुद्धां जो कोमे जून

टाकतो, द्वतिे अपराध – मग ते द्वकती का असेनात, ज्याला माफ करतां येत नाहींत, तो परमे श्वर द्वनर्मवकार
आहे असें कोणीं म्हणावें? लीले , मनु ष्ट्याला एखािें फूल द्वनमाण कद्वरतां आलें तर तो त्याला नु सतें हातावर
िंे लील आद्वण आजन्म त्यािे पोवािे गात बसेल! पण परमे श्वर िररोज हजारों फुलें फुलद्ववतो आद्वण िु सरे

द्विवशी द्वनिु यपणानें तीं सारीं द्विरिू न टाद्वकतो. एखाद्या कवीनें तुझ्यासारखी नाद्वयका द्वनमाण करून द्वतिा

असा द्वनिु य शेवट करण्यािें मनांत आणलें असतें तर तें भयंकर शबिद्वित्र रे खाटतांना त्यािी ले खणी बंि

पिली असती आद्वण त्याच्याि अश्रूंच्या ओर्ांत तीं कठोर अक्षरें पार वाहू न गेलीं असतीं. पण अमानु ष
परमे श्वर हे सारे खेळ सहज करीत असतो! लीले , हा ईश्वरी कोप मी कसा सहन करूं?

लीला : नका, जयंत, परमे श्वराला िोष िे ऊं नका? परमे श्वरािी कृद्वत सुद्धां अजून बाल्यावस्थेंत आहे ! ही
ब्रह्मांिािी कळी अजून उमलायिी आहे ! ब्रह्मांिािें फूल कायमिें फुलद्ववण्यासाठीं परमे श्वर िररोज हजारो

फुलें द्वनमाण करण्यािा अायास करीत आहे ! बालपरमे श्वर आकाशाच्या पाठीवर द्ववजेच्या वेड्यावांकड्या

रे र्ोट्याि ओढीत आहे ; त्यािा हा सृष्टीिा अायास पुरा िंाला, अक्षयतारुण्य प्राद्वणमात्राला िे तां आलें ,
सूयुप्रकाशांत िंद्वद्रकेिी शीतलता आद्वणतां आली, फुलें कायमिीं फुलद्ववतां आलीं, म्हणजे प्रेममय परमात्मा

या ब्रह्मांिकद्वलकेिा अक्षय्य द्ववकास करील आद्वण आज या गोलकद्वलकेंत अटकले ल्या तारका—मृतांच्या
आत्म्यांिे हे परागरे णु, द्ववश्वािें पुष्ट्प उमलतांि अमयाि अनंतांत िहू ं किे उधळूं 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 जगांत मी कसा राहू ं ?

लीला : मरणकाळच्या शबिांइतकें सत्य िु स्या कशांतही नसतें. जयंत, तुम्हाला मािंी शपथ आहे , तुम्ही

आत्महत्या करूं नका! तुमिें कायु अजून िंालें नाहीं! मािंी करुणकथा सवु जगाला सांगा. माझ्यासारख्या
हजारों बालद्ववधवा हृियांत मे लेल्या आशेच्या समाधीवर अश्रूंिीं फुलें वाहत असतील त्यांिा उद्धार करा.
कठोर समाजािें पाषाणहृिय भेिून त्यांतून शु द्ध प्रेमािे पाट वहावयाला मागु मोकळा करून द्या आद्वण मग
कालावधीनें परमे श्वराजवळ या, म्हणजे आपण अक्षय्य सुख भोगीत बसूं!

जयंत : लीले , या जिवृद्वत्त, द्वनजीव प्रेताच्या हातून हें काम कसें होणार? कोणत्या संजीवनीच्या सामर्थयानें
मला हालिाल करण्यािी शस्क्त द्वमळे ल?

लीला : असे द्वनराश होऊं नका! मािंी इच््ा, मािंी आज्ञा, मूर्मतमंत प्रेमािे उद्गार समजून तरी माझ्या
शबिांना मान द्या!
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जयंत : ठीक आहे , तुिंी आज्ञा मला द्वशरसावंद्य आहे ! पण तूं मात्र मला असा अनाथासारखा भूलोकावर
टाकून स्वगांत जाऊं नकोस! तेजोमय तारका होऊन आकाशांत सारखी िमकत रहा म्हणजे मला नेहमीं
धीर द्वमळत जाईल! लीले , लीले , मनांत होतें काय, आद्वण हें िंालें काय?

[सुशीला, गोकुळ, द्ववद्याधर वगैरे मंिळी येतात.]
गोकुळ : लीलाताई, काय हो केलें हें ? आतां या तुमच्या गोकुळाला वेळोवेळीं संभाळू न कोण हो र्ेईल?
भाऊद्वबजेच्या द्विवशीं या िद्वरद्री भावािी आसवांिी ओंवाळणी आनंिानें घ्यावयाला मािंी कोणती लीलाताई
पुढें येईल?

सुशीला : लीलाताई, काय ही तुिंी िशा! पहा ग या तुझ्या सुशीले किे , तुझ्या त्या ते जस्वी िोळ्यांनीं एकिां
तरी पहा! लहानपणीं तुझ्या गज्यांतलीं फुलें एखािे वेळीं कोमे जून जात आद्वण तूं रिू ं लागलीस म्हणजे मी

माझ्या गज्यांतलीं फुलें तुला िे त होतें; पण आज तुझ्या िोळ्यांिीं हीं फुलें कोमे जून जाताहे त तेथें कोणतीं
फुलें बसवूं? या माझ्या िोळ्यांिीं कीं माझ्या द्वजवािीं?

[लीला जयंत व सुशीला यांच्या अंगांवर पिते.]
लीला : [हं सत] गोकुळ, सुशीलाताई, काय हा मोह! ताई, तूं मला नेहमी धीर िे त होतीस आद्वण आज हें

काय मांद्विलें आहे स? आज ना उद्यां आपल्या भेटी होणार खास! द्ववद्याधर, तुम्ही तरी सा्यांना धीर द्या! हो,
पण तुम्ही तर माझ्या ताईिे गुणाकर! गुणाकर, ताईला, जयंतांना, गोकुळला नीट संभाळा.

सुशीला : लीले , लीले , तूं नाजुक कळी, तुझ्या अंगीं हें धैयु कुठू न ग आलें ? नको, अशी हं सूं नकोस; माझ्या
हृियािें कसें पाणी पाणी होतें आहे ! तुला होतें आहे तरी काय? ही कठोरता कोठू न आणलीस? या तुझ्या
स्स्थतीला म्हणूं तरी काय?

लीला : काय म्हणू?
ं केशवसुतांिे तें गाणें आठवतें ना तुला? अहाहा!
हषुखेि ते मावळले । हास्य द्वनमालें , अश्रु पळाले ।
कंटकशल्यें बोथटलीं । मखमालीिी लव वठली ।

कांहीं न द्विसे दृष्टीला । प्रकाश गेला, द्वतद्वमर हरपला ।
काय म्हणावें या स्स्थद्वतला । िंपूिंा गिे िंपूिंा ॥

ताई, हाि बरें िंपूिंा! ताई, येते मी आतां! जयंत, मािंी द्ववनंद्वत लक्षांत ठे वा! अहाहा! िंपूिंा, गिे िंपूिंा!
[द्वनिेष्ट मरते.]
जयंत : गेली, गेली, शापभ्रष्ट िे वी, माझ्या हृियािी िे वी, या जगांतून द्वनर्ून गेली! लीला, हाय हाय,
लीला! लीलालालस हृिया! आतां तुझ्या उड्या बंि ठे व! लीला अखेर काय बरें म्हणाली? िंपूिंा गिे

िंपूिंा! हें ि खरें ! हीि स्स्थद्वत आतां मलाही स्वीकारली पाद्वहजे. तुटला — जगािा आद्वण जयंतािा पार
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संबध
ं तुटला! लीले , आतां फक्त एक तुिंी आज्ञा हीि माझ्या हृियािी गीता! िु सरें कांहीं नको! या
जगांतलें आपलें जीवन संपलें ; आपला अवतार संपला!

[उठू न उभा राहतो.]
जल् गइ है द्विलसे ये जहां, अब् क्या रहा है यहां ।

ऐ कद्वलया द्विले िमनकी, अब् फूल द्वफरसे और कहां ।
न द्वफक्र है बागे जहांकी, न उसके कुलमुखत्यारकी ।
हैं तुटगई कद्वियां कद्वियां, अब् जंद्वजरे प्यारकी ॥

[फुलांिी माळ तोिू न फुलें लीले च्या प्रेतावर पसद्वरतो. पििा पितो.]

प्रवेश हतसरा
[बाबासाहे ब प्रवेश कद्वरतात.]
बाबासािे ब : अरे रे, कोण भयंकर स्स्थद्वत ही! सा्या आनंिािा कळस िंाला! लीले , काय केलें स हें ! असे
द्वकती तरी प्रेममय जीव समाजाच्या राक्षसी पावलांखालीं द्विरिू न जात असतील यािी आम्हांला कल्पना
तरी आहे काय? अरे रे! बिलले ल्या पद्वरस्स्थतीमुळें तरुणांच्या मनािी स्स्थद्वत काय होत िालली आहे हें

लक्षांत घ्यावयािें नाहीं; हजारों वषांच्या वद्वहवाटीप्रमाणें लग्न करतांना वधूवरांिीं हृियें कशीं आहे त हें

पहायिें नाहीं; आजन्म सुख ज्यावर अवलं बून रहावयािें तो एकिां द्वबनसला कीं कायमिा – असा
लग्नद्ववद्वध द्वनव्वळ आंधळे पणानें र्िवून आणावयािा; एकिां लग्नािी र्िी मोिल्यावर ती कोणत्याही
मागानें पुन्हां नीट बसवावयािी नाहीं; अनाथ द्ववधवांच्या अश्रुजलांत त्यांच्या हृियािें प्रद्वतझबब द्विसूं लागलें

की जुनाट श्रुद्वतस्मृतींिीं फाटकीं पानें िोळ्यांपुढें धरावयािीं! हरहर! राक्षसी समाजा! द्वकती द्विवस तूं असे

भयानक खेळ करणार? जुनेपणाच्या नसत्या अद्वभमानांत द्वकती द्विवस िोळे िंांकून पिणार? राक्षसी पण
द्वनजीव रूढीला आणखी द्वकती कोमल आद्वण द्वजवंत हृियांिे बळी िे णार? लीले , काय भयंकर जागृद्वत
करून गेलीस ही!

[गोकुळ येतो.]
गोकुळ : बाबासाहे ब, िला लौकर! द्वतकिे मंिळी वाट पहात आहे त.
बाबासािे ब : िल; संकटाला तोंि हें द्विलें ि पाद्वहजे.
[जातात.]

प्रवेश चवथा
[भूतमहाल. कमलाकर प्रवेश करतो.]
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कमलाकर : त्या िरोिे खोराला इतक्या तांतिीनें यायला सांद्वगतलें तरी अजून कां बरें आला नाहीं? त्या
रामोशाच्या तोंिात एकिां िांिीसोन्यािा बोळा कोंबून 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 हें ि मला पहावयािें आहे ! अजून
माझ्या कतुबगारीनें मी या बावळ्या जगाला या हातावर खेळवीन! या िु द्वनयेच्या बाजारांत अशी एकही िीज

नाहीं कीं, द्वजिें मोल ठरलें नाहीं — कीं जी पैशानें द्ववकत र्ेतां येत नाहीं! मािंा सारा द्ववश्वास माझ्या

कसले ल्या कतुबगारीवर आहे ! मािंी कतुबगारी, मािंी एवढी कतुबगारी — पण कमलाकर, तुिंी

कतुबगारी तरी काय द्वकमतीिी ठरली? तुझ्या मनािी आशा, तुझ्या कतुव्यािें कतुव्य, लीलाजयंतांवर

िु ःखािा वषाव करून त्यांिीं मनें मारून टाकायिा तुिंा हे तु खरोखरीि साधला आहे का? नाहीं, नाहीं,
माझ्या मनाच्या तळांतून या प्रश्नािें ‘नाहीं, नाहीं,’ हें ि उत्तर द्वनर्त आहे . लीलाजयंतांवर मीं संकटें

आद्वणलीं खरीं; पण त्यांना िु ःख मात्र मनासारखें मुळींि िंालें नाहीं! त्यांिें िु ःख सुद्धां सुखािें , लीले िें
मरण शांतवृत्तीच्या सुखािें , आद्वण जयंतािा उिे ग सुद्धां सुखमय प्रेमकल्पनांत गुरफटले ला! ही पहा मीं

कोंिू न ठे द्ववली असतां आत्महत्या करून सुटून गेलेली द्रुमन, माझ्या हाताला िंटका िे ऊन गािींतून उिी
टाकतांना द्वतरस्कारानें माझ्याकिे पाहणारी मनोरमा, ही िढत्या द्ववषाच्या अंमलात सुद्धां मला तुच््
समजणारी लीला, द्वतर्ी द्ववजयी मुद्रेनें माझ्याकिे पाहू न हं सून मािंा उपहास करीत आहे त! मग मीं त्यांना

खरें खुरें िु ःखी तें काय केलें ? ्े ः ्े ः! ही नु सती माझ्या कतुबगारीिी थट्टा िंाली! उलट त्यामुळें माझ्या

मनाला आग लागून राद्वहली आहे ! नाहीं; िंालें एवढ्यानें मािंें समाधान व्हावयािें नाही. अजून जयंत द्वजवंत
आहे , सुशीला आहे , मािंा िोन वेळां र्ात-करणारा तो द्ववद्याधर आहे , या सवांना अजून माझ्या सूिािी
जाणीव करून िे ईन, तेव्हांि मरायला तयार होईन. तोंपयंत, यम खरोखरीि असला, आद्वण प्रत्यक्ष त्यानें
जरी ‘कमलाकर, कमलाकर’ म्हणून सारख्या हांका मारल्या—

[पिद्यांत ‘कमलाकर, अहो कमलाकर—’]
कमलाकर : (ििकून; नंतर हं सून) कमलाकर, काय हें ? यमाच्या प्रत्यक्ष कृतीिी हं सून थट्टा करणारा तूं ,
आतां नु सत्या त्याच्या कल्पनेनें ििकलास! हा तो िरोिे खोर! मनु ष्ट्यरूपानें वावरणा्या यमिू तािी भीद्वत
मला काय म्हणून वाटावी? (िरोिे खोर येतो.) ये, जरा उशीरसा केलास?

दरोडे खोर : अरे च्चा, ही काय िुकामूक आहे ? कमलाकर कोण? तुम्ही का मी त्या द्विवशीं ज्यांना कागि
द्विला ते ? आद्वण मला बोलाद्ववलें कुणीं?

कमलाकर : तुला बोलाद्ववलें मींि. कमलाकर मींि. पण तूं ज्याला पत्र द्विलें स तो मात्र द्वनराळा! आद्वण त्या
तुझ्या िुकीमुळेंि मोठा र्ोंटाळा िंाला आहे !
दरोडे खोर : तो कसा काय?
कमलाकर : ती भानगि सांगायला फार वेळ लागेल, आद्वण मी तर अगिीं िोळ्यांच्या पापण्यांिी उर्ििंांप
मोजावयाच्या बेतास आलों आहें . त्या द्विवशीं त्या पेटीिी जी भानगि केली ती आतां द्वजवावर येऊन बेतली

आहे . द्वतच्यामुळें मी सांपिणार आहें एका खटल्यांत. तुलाही त्यांत बराि शेक लागणार आहे . मािंा
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साक्षीिार म्हणून माझ्याद्ववरुद्ध खरा साक्षीिार तूं एकटाि आहे स, तुझ्या साक्षीमुळें तूं आणखी मी िोर्ेंही
गोत्यांत येणार आहोंत; म्हणून त्या भानगिीिी द्वमटवाद्वमटव करण्यासाठीं मीं तुला बोलाद्ववलें आहे .
दरोडे खोर : कशी काय द्वमटवाद्वमटव करणार सांगा पाहू ं ?
कमलाकर : त्यांत कांहीं द्ववशेष नाहीं. हे पांिशें रुपये तूं र्े आद्वण कोठें तरी िू र िे शीं द्वनर्ून जा. तूं द्वनर्ून

गेल्यावर मला शहाजोग पकिण्यािी कोणािी ्ाती नाहीं. आद्वण यामुळें तुझ्या मागिा जंजाळ िुकेल.
समज, या साक्षीसाठीं तूं सरकारी लोकांच्या एकिां नजरे स आलास म्हणजे तुझ्या धंद्याच्या बाबतींत तुला

पद्वहल्यासारखा मोकळे पणा द्वमळे ल का? अरे वेड्या, किाद्वित् या बाबतींत तूं सुद्धां खोड्यांत पिशील!

त्यापेक्षां आपलें ठाणेंि इथून हलद्ववलें स तर आपण िोर्ेही सुखी होणार नाहीं का? पहा! फार द्वविार करीत
बसण्यािी ही वेळ नाहीं. हे पािंशें रुपये ; आणखी लागले तर मागून र्े आद्वण इथून आपला पाय काढ! काय
पसंत आहे का हा द्वविार?

दरोडे खोर : पसंत आहे . द्या ते रुपये. (रुपये र्ेतो.) ठरला मािंा द्वविार कायम! आतां तुम्हांला युस्क्त
सांगतों. जरा जवळ या; कान करा इकिे !

[कमलाकर जवळ येतो. िरोिे खोर त्याच्या मानेवर हात िे तो.]
कमलाकर : अरे , हें काय? माझ्यावर कां—
दरोडे खोर : गप्प, रावसाहे ब, अगिीं गप्प. आरिाओरि करून कांहीं उपयोग नाहीं. नीट मुकाट्यानें उभे
रहा. माझ्या कामांत कोणीं अिथळा आणले ला मला खपायिा नाहीं.
कमलाकर : म्हणजे तूं मािंा जीव र्ेणार कीं काय?
दरोडे खोर : अगिीं सहज! तुमच्यासारखा उगीि द्वविार करीत बसणारा हा गिी नव्हे !
कमलाकर : अरे पण, असा संथपणानें मािंा प्राण घ्यायला तयार िंालास त्याला कारण तरीं काय?
दरोडे खोर : हें बर्ा रावसाहे ब, तुम्हां पांढरपेशा लोकांशीं भागीबट्टट्यानें एकिां धंिा केला कीं त्यांत हीं

कुलं गिीं द्वनर्ायिीं! समजा, आज एक मी पळू न गेलों; पण पुढें तुम्हांला पकिलें ; आद्वण तुम्हीं मािंें नांव
र्ेतलें म्हणजे पुन्हां येरे माझ्या मागल्या! आद्वण अशी भागूबाई वाटे ल त्यािें नांव घ्यावयािी! तेव्हां ही तुमिी

द्वशकले ली अक्कल आम्हांला नकों! सरकार तरी तुम्हांला पकिू न द्वशक्षाि करणार ना? मग मींि तें काम
केलं तर काय वाईट! मग तर िंालों ना मी मोकळा?

कमलाकर : काय राक्षस आहे स रे ! तुला कांहीं अंतःकरण – द्वविार—
दरोडे खारे : रावसाहे ब, बस्स करा हें ि्हाट! ियामाया तुम्हालां िाखवायिी? अहो, र्रच्या बायकांना
तुम्ही बाहे र द्ववकणारे ! आद्वण मला हें द्वविारतां? रावसाहे ब, िे वाला पण िोळे असतात! िे व नेहमीं कांट्यानें
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कांटा काढतो! अहो पापि पापाला द्वगळतें. द्वबिारीं भलीं माणसें का आपलीं कामें सोिू न तुमच्या आमच्या

मागें धांवत येणार आहे त? तुम्ही आम्ही एकमे काच्या उरावर बसायिे! आज तुमच्या गळ्यावर आमिा हात;

उद्यां आमच्या गळ्यावर आणखी द्वतस्यािा हात! (त्याला खालीं पािू न त्यािा गळा िाबतो.) हं ,
रावसाहे ब, ताकि ओळखून मग अशी धिपि करा! उगीि कां मरतांना अशी मे हनत कद्वरतां?
कमलाकर : अरे रे, अखेर हें ि तत्त्व खरें कीं—
कलजुग नहीं करजुग है , तूं द्विनको और रात ले ।

क्या खूब सविा नम्ि है , इस हाथ िें इस हाथ ले ॥
[िरोिे खोर त्यािा गळा िाबून प्राण र्ेतो. पििा पितो.]

प्रवेश पाचवा
[लीले िी द्विता जळत आहे . संन्यासवेष र्ेतले ला जयंत व इतर मंिळी.]
जयंत :
हषुखेि ते मावळले । हास्य द्वनमालें , अश्रु पळाले ॥
कंटकशल्यें बोथटलीं । मखमालीिी लव वठली ॥

कांहीं न द्विसे दृष्टीला । प्रकाश गेला, द्वतद्वमर हरपला ॥
काय म्हणावें या स्स्थद्वतला । िंपूिंा गिे िंपूिंा ॥

अहाहा! द्ववद्याधर, ही पहा माझ्या हृियािी होळी! या पहा आशेच्या ज्वाळा आद्वण हा पहा मनोरथािा धूर!
प्रीतीिें प्रेत जाळण्यासाठीं आणखी द्वकती कठोर व्हावयाला पाद्वहजे? स्मशानांत अदृश्यरूपानें वावरणा्या

द्वपशािांनों, भूतांनों, संभाळा, या पद्ववत्र होळीिी जागा कल्पान्तापयंत नीट संभाळा! तुमच्यापेक्षां भयंकर,
क्रूर अशा मनु ष्ट्यांिें—ियामाया यांिे स्मशान िंाले ल्या जगांतल्या मानवी भूतांिें—या पद्ववत्र प्रणयसमाधीवर
पाऊल सुद्धां द्वफरकंू िे ऊं नका. हें लीलाभक्षक अस्ग्ननारायणा, मनु ष्ट्यांच्या श्वासानें पापी िंाले ला वारा जर
या द्वितेंत द्वशरूं लागला तर त्याला जाळू न द्विव्य करून मग लीले जवळ येऊं िे ! आणखी तुझ्या ते जानें जसा
या रात्रीच्या वेळीं या स्मशानांतला काळोख नाहींसा केला आहे स तसा आमच्या समाजांतल्या अंधारावर या
लीलालद्वलत ज्वाळा पसरून िोहींकिे प्रकाश पाि! अहाहा! माझ्या लीले च्या पद्ववत्र िे हाच्या

अंशाअंशासाठीं पंिमहाभूतांिी कोण धिपि िालली आहे ही! हा अस्ग्न द्वतच्या जििे हाला आपल्या

ज्वाळांशी एकजीव करीत आहे ; भूिेवी आपल्या प्रेमळ बाद्वलकेिी रक्षा मातृप्रेमानें ओढीत आहे ; सोसाट्यािा
वारा द्वतच्या रक्षेिा एखाििु सरा कण द्वमळाला ते वढाि र्ेऊन द्विगंतराला पळू न जात आहे ! लीले िा

आत्माि आपल्याला द्वमळणार म्हणून हें आकाश आनंिानें तारकारूपी नेत्र द्वमिकावीत आहे , आद्वण ही
जलिे वता तर राखेंत द्वमळू न एकरूप होण्यासाठीं अश्रूंच्या पद्ववत्र रूपानें माझ्या िोळ्यांतून सारखी धांवत

आहे ! आणखी लीले साठीं असें कोण होणार नाहीं? तरी पण हे पवना, तूं असा द्वनिु य होऊन सारे ि रक्षाकण
उिवून नेऊं नकोस! द्वहच्या प्रेमासाठीं खराखुरा संन्यास र्ेण्यासाठीं थोिीशी रक्षा तरी राहू ं िे ; म्हणजे ती
प्रेमािी राख माझ्या अश्रूंत द्वभजवून या माझ्या शरीराला मी लावीन!
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हवद्याधर : जयंत, िंालें तें िंालें ; आतां शोक करून काय फळ?
जयंत : द्ववद्याधर, हा तुम्ही शोक समजतां? नाहीं, हा शोक नाहीं; मािंें हृिय, मािंें प्रेम, मािंा जीव, मािंें
सवुस्व मीं या होळींत टाद्वकलें आहे . लीले िी आज्ञा पाळण्यासाठीं मी एक िगिािा पुतळा िंालों आहें .
आद्वण लीले च्या प्रेताला स्वाहा करणा्या अग्नीच्या या ज्वालारूपी हजारों द्वजभांतून धिधि द्वनर्णारे

द्वनराशेिे उद्गार माझ्या पाषाणहृियावर आिळू न तोंिावाटें हा त्यांिा प्रद्वतध्वद्वन मात्र बाहे र पित आहे .
मला जर शोक करावयािा असता तर सारें ब्रह्मांि हालवून सोद्विलें असतें. माझ्या करुणारवानें पाषाणाच्या

हृियािा भेि केला असता, आद्वण अश्रूंच्या ओवानें ही धिधिणारी द्विता एका क्षणांत द्वविंवून टाकली
असली! पण मी तसें करणार नाहीं. अस्ग्ननारायणा, तुिंा भयानक खेळ िालू िे . तुझ्या ज्वालांच्या पंखांनीं

माझ्या लीले च्या आत्म्याला स्वगांत उिू न जाऊं िे ! अहाहा! द्ववद्याधर, पहा, पहा, बोलतां बोलतां आकाशांत
कशी गिी होत िालली आहे ती! पण या तारका, तुमच्या नेहमींच्या द्वनिु य तारका – सुखांत रमले ल्या

झकवा िु ःखांत करपले ल्या जीवांकिे फत्तराप्रमाणें सारख्याि दृष्टीनें िोळे द्वमिकाद्ववणा्या, भद्ववष्ट्यांत
होरपळू न काढणा्या पण िालत्या काळीं ख्या वाटणा्या, आशेच्या समुद्रावर शेवटीं बुिण्यासाठीं आपण

होऊन तरंगणा्या अिि बालकांच्या हृियभेिक मनोरथांना हं सणा्या – नेहमींच्या तारका नाहींत बरें ! या
माझ्या लीले च्या प्रेमतारका! द्वतच्या कोंिले ल्या मनांत उरले ल्या प्रेमािा एक एक बोल या आगीच्या लाटांत

मंगलस्नान करून द्विव्यरूपानें वर जात आहे – लीले च्या प्राणज्योतीबरोबर या द्विते च्या द्वठणग्या पावन

होऊन तारकापिाला पोहोंित आहे त! आद्वण द्ववद्याधर, उद्यांच्या या नव्या तारामंिळांत, या ताराक्षरांनीं
खद्विले ल्या प्रेमस्वस्स्तकांत माझ्या लीले िा आत्मा कौस्तुभासारखा िमकतांना द्विसेल! तो िै द्विप्यमान

प्रणयतारा आजच्या हतभागी पण उद्यांच्या भाग्यशाली जयंतावर स्वगीय, तेजोमय प्रेमस्वगािी वृद्वष्ट करील!
काय, द्ववद्याधर, तुम्हांला हें खरें वाटत नाहीं? ्े ः, मािंी लीला मला तसें विनि िे ऊन गेली आहे ! आद्वण

द्वतनें एकिां शबि काढला कीं तो कायमिा! लहानपणीं द्वतनें मला प्रेमािें विन द्विलें , आद्वण—पण द्वतिें प्रेम
तुम्हांला कसें कळणार! द्ववद्याधर, तुमिी आमिी लीला साक्षात् िे वता होती बरें ! आतां उद्यां तुम्हांला

कळे ल, उद्यां आकाशांत िमकणा्या तारामंिळांतून माझ्यावर जेव्हां प्रेमाश्रूंिा पाऊस पिे ल , लीले च्या
ताराद्वकरणांशीं माझ्या िोळ्यांिीं द्वकरणें प्रेमप्रलाप बोलूं लागतील तेव्हां तुमिी खात्री होईल! द्ववद्याधर, द्वतनें
मरतांना असेंि ठरद्ववलें आहे ! अरे , पण, द्वकती वेिा मी!

[द्वितेकिे जाऊं लागतो.]
हवद्याधर : (त्याला थांबवून) जयंत, काय हें – िाललां कुठें त्या आगींत?
जयंत : आगींत? अहो तुम्हांला ती आग वाटते ; पण माझ्या आत्म्यािी ती िंद्वद्रका आहे बरें ! लीला द्वजथें आहे

द्वतथें आगीिें सुद्धां िांिणें होईल! सोिा हो, एकिां द्वतच्या ओंठाला ओंठ लावून एवढें ि द्वविारून र्ेतों कीं,
माझ्या उद्धार केव्हां करशील म्हणून? तें द्वविारायिें राद्वहलें आहे ! एकि िुंबन! सोिा हो – द्वकती द्वनिु य
आहां हो तुम्ही! नाहीं जाऊं िे त? नशीब मािंें! लीले ! जा, तूं द्वबनद्विक्कत जा. तुिंी आज्ञा मी अक्षरशः

पाळीन. ईश्वरानें द्वनर्ममले ल्या सुंिर आद्वण भेसूर, सा्याि वस्तूंत तुझ्या द्वितेिेंि द्वित्र पाहीन; सा्या
नािब्रह्मांत या द्वितेिा धिधि आवाजि ऐकत राहीन, आद्वण केवळ तुझ्या आज्ञेिा उच्चार करण्यासाठींि

तोंिातून शबि काढीन. अहाहा! काय ही द्विता भिकली आहे ! द्वजतकी भीषण द्वततकी सुंिर! पहा, पहा;
द्ववद्याधर, पहा ही भयाण शोभा! ही द्विता समाजाच्या द्विखलांतून द्वनर्ाले ल्या कमलपुष्ट्पासारखी रमणीय

द्विसत नाहीं का? आद्वण या द्वितारूपी कमळाच्या ज्वालामय िळांच्या आि मािंी लीला, मािंी प्रणयल्मी,
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साक्षात् ल्मीप्रमाणेंि द्वनजली असेल नाहीं? सुंिरता भयानक वस्तूवर सुद्धां आपली ्ाप बसद्ववते , हें ि या
द्वितेंत तुम्हांला द्विसत नाहीं काय?

हवद्याधर : हरहर! जयंत, काय उत्तर िे ऊं तुम्हांला? एकीकिे सुशीले िी प्रास्प्त आद्वण एकीकिे द्वजवलग
द्वमत्रािा असा र्ात, यामुळें मी अगिीं द्विङमूढ िंालों आहें ! एकाि काळीं जलवृद्वष्ट आद्वण द्ववद्युत्पात यांिा
अनु भव र्ेणा्या वृक्षाप्रमाणें मािंी स्स्थद्वत िंाली आहे !

जयंता : द्ववद्याधर, असें भांबावून जाऊं नका; हृियाच्या पिद्यावर आंतल्या आंत द्वगळले ल्या अश्रूंनीं या

द्वित्तभेिक द्वितेिें द्वित्र िांगलें रंगवून ठे वा! उद्यां या राखेच्या द्वढगांत कणाकणागद्वणक, जळले ल्या आशा,
मे लेले मनोरथ, प्रेमािे प्रेतप्राय प्रलाप, करपले ल्या कल्पना, मुक्या मनाच्या मातींत द्वमसळले ल्या

महत्त्वाकांक्षा सांपितील त्या मोजून ठे वा! आद्वण ईश्वराच्या कृपेनें उद्यां तुमिं र्र गोद्वजरवाण्या लीला –
जयंतांनीं गजबजून गेलें म्हणजे स्मृतीच्या तीव्र िोळ्यांनीं हृियांतल्या त्या द्विताद्वित्राकिे पहा, आद्वण मग
त्यांच्या आयुष्ट्यांच्या द्विशा ठरवा! कोमल हृियांत ताबितोब रुजून फोंफावणा्या प्रेमवृक्षािे अंकुर द्विसतात
न द्विसतात तोंि त्यांिें द्वनबीज करून, तुमच्या लीलाजयंतांना समाधानािे धिे द्वशकवा! जें आहे तें आपलें

आद्वण नाहीं तें नको हें ि तत्त्व त्यांच्या मनांत लहानपणींि झबबवून द्या; बाळपणीं वाढत्या प्रेमाकिे ,
आविीनाविीकिे िु लुक्ष करून त्यांना वाढू ं द्विल्यावर तारुण्याच्या जोमांत त्यांना अवेळीं समूळ उपटू न टाकंू
नका! बाळपणीं बीजारोपण िंाल्यामुळें तारुण्यांत हृियाच्या तळापयंत िू रवर मुळें पसरणारा प्रेमवृक्ष एकिम
समूळ उपटतांना हृियाच्या झिधड्या होतात हें लक्षांत ठे वा! द्वववाहसंबध
ं र्िवून आणतांना िोळ्यांत या

द्वितेंतल्या राखेिें िांगलें अंजन र्ाला. द्वववाहसंबध
ं ानें एकतर स्वगु तरी हातीं येतो नाहीं तर पाताळांत तरी
पिावें लागतें, हाि अनु भव यापुढें बिलत्या पद्वरस्स्थतीमुळें येत जाणार आहे ! कां, मी म्हणतों हें खरें आहे
ना!

हवद्याधर : अगिीं अक्षरशः खरें !
जयंत : किू अनु भवािे औषध पाजणा्या ईश्वरािे खेळ अगाध आहे त!
हवद्याधर : हे लीलालार्वी जगत्सूत्रधारा, या तुझ्या संसारनाटकाला म्हणावें तरी काय?
जयंत : प्रेमसंन्यास! प्रेमसंन्यास! द्ववद्याधर, या समाद्वजक खेळािें नांव प्रेमसंन्यास!
“ब्रह्मापण र्ं ब्रह्म िहवब्रणह्मान्नौ ब्रह्मर्ा िु तम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमणसमाहधना ॥”
—श्रीभगवहगगतोपहनषत्सु श्रीभगवान् ।

समाप्त
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पुण्यप्रभाव

अनु क्रम

पुण्यप्रभाव
मंगलािरण
[सरस सीप्त मुगुट भार॰]
प्रभुपिास नद्वमत िास मंगलमात्रास्पिा वरिा सिवझन लव
यिवलं ब द्ववलं ब 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 : अरुंधतीनगरांतील द्वशवालय. ईश्वर प्रवेश कद्वरतो.]
ईश्वर : (स्वगत) माझ्या प्रेमसंन्यासानें मला हा पुण्यप्रभावािा मागु अिूक िाखद्ववला नसता, तर अजूनही
मन त्या वेड्यांच्या बाजारांति रमत राद्वहलें असतें. परमे श्वरा, या हातानें स्वीकारले लें हें सत्कृत्य नीटपणें

र्िवून आण. माझ्या क्षणोक्षणीं बिलत्या बुद्धीला तुझ्या थोरथोर भक्तांच्या एकद्वनष्ठेिें, तन्मयतेिें आद्वण

स्वंयपूणत
ु ेिें सामर्थयं िे ऊन आंखले ल्या मागांपासून द्वतला केसभरही िळूं िे ऊं नकोस. भाग्यशाली भूपाल,
वसुंधरे च्या प्राप्तीमुळें तुला द्वमळणा्या तुझ्या संसारसुखािी हा संन्यासी ईश्वर स्वप्नांतही अपेक्षा करणार

नाहीं. पण या हृियािी गिबि अजून शांत होत नाहीं. या द्वशवालयाच्या िरवाज्याबाहे र वसुंधरे च्या येण्यािी
वाट पाहत मी उभा राद्वहलों खरा, पण वा्याच्या नु सत्या िंुळुकीमुळें उद्भवले ल्या िंािपानांच्या तरळत्या
हालिालीसरशीं, वाटे ल त्या बाजूनें वसुंधरा आल्यािा भास होऊन मी वेड्यासारखा स्वतांभोवतीं द्वगरक्या

खात आहें तो कशानें ? मािंें मन इतकें िंिल िंालें आहे तें आज इतक्या वषांनीं वसुंधरा पुनः भेटणार
म्हणून उत्सुकतेमुळें, कीं द्वतच्याद्ववषयींच्या ज्या माझ्या मनोवृद्वत्त पार मावळू न गेल्या म्हणून मी अद्वभमान
वाहत आहें त्यांच्याि खळबळाटामुळें? अजून या बाबतीबद्दल माझ्या मनानें एक उत्तर द्वमळत नाहीं.

िु स्याला फसद्ववतांना मनु ष्ट्यांिें मन जी सावधद्वगरी वापरीत असतें तीपेक्षां स्वतांिीि फसवणूक
करण्यासाठीं केले ले मनािे िावपेंि द्वकतीतरी खोल असतात! पण या द्वविारांना आतां आंवरून धद्वरलें

पाद्वहजे; ही पहा वसुंधरा िे वळांतून बाहे र येत आहे . अहाहा, द्वहच्याकिे पाहतांि सारी िेतनाशस्क्त िोळ्यांत
एकवटू न मनांतले द्वविारसुद्धां जागच्या जागीं थबकून राहतात.

[वसुंधरा न मागाहू न मुलाला किे वर र्ेऊन िाद्वमनी येतात.]
वसुंधरा : िाद्वमद्वन, िीनाराला र्ेऊन येतांना त्या पाय्यांवरून अशी र्ाईनें उतरत जाऊं नकोस म्हणून तुला

एक हजारिां सांद्वगतलें असेल, पण तुला कांहीं राहवत नाहीं. तुझ्या िंिलपणाबद्दल सुिाम इतकें बोलतात
तें एका परीनें खरें ि म्हणायिें!
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दाहमनी : बाईसाहे ब, तुमिा स्वभावंि भारी द्वभत्रा! तुम्हीं अगिीं काळजी करीत जाऊं नका. तुमिा िीनार
तुम्हांला नु सता िीनारि आहे , पण आम्हां सा्या िाकरमाणसांच्या हृियािा हा द्वहरा आहे , समजलां!

वसुंधरा : आणखी ती पहा, सरकद्ववलीस त्यािी िंूल एकीकिे ! कातरवेळेला एखाद्यािी नजर गेली तर
माझ्या सोनु ल्याला तेव्हांि दृष्ट लागायिी! सा्यांच्याि नजरा कांहीं सारख्या नसतात हो!

दाहमनी : अष्टौप्रहर माझ्या द्वजवाभावािें झनबलोण उतरून मी त्यांिी दृष्ट काढीत असल्यावर कशी कोणािी

दृष्ट लागणार? आणखी, असल्या द्वभरया गोष्टींिा आमच्या धाकट्या धनीसाहे बांना मोठा राग आहे हो!

बाईसाहे ब, तुम्हीं दृष्टीिें नांव काढतांि, पहा, आमच्या खांद्यावरच्या खाशांनीं एकेक िोळा केवढाला केला
आहे तो! अगबाई, आम्हां बायाबापड्यांकिे बाळं त्यांतल्या बहाद्दरांनीं असें रागावून पाहू ं नये गिे ! मला कसें

कांपरें भरलें आहे सारखें , नी बाईसाहे ब म्हणतात स्वारीला दृष्ट लागेल म्हणून! आद्वण दृष्ट लागेल म्हणून
असलें रत्न िंांकून कां ठे वावयािें ? या सा्या योगायोगाच्या गोष्टी! सुंिर नक्षत्रांिा एवढा पसारा िे वानें
आभाळांत उर्ड्यावरि नाहीं का टाद्वकला आहे तो!

वसुंधरा : अग, नक्षत्रांवरसुद्धां दृष्ट पित नाहीं का? िांगल्या िमकत्या िांिण्या िे खतांिेखत आभाळांतून
द्वनखळू न पितात त्या का कोणािी पापी नजर द्वफरल्यावांिून पितात? होत्यावेळी नाहीं तें होतें.
[नजरा नद्वह आंिावे ॰]
नि संभव ज्या कांहीं । होत अकारण तेंही । कालद्वह त्या

नाहीं ॥ धृ ॰ ॥कद्वलका नाहीं खुलली, करपत तों अकालीं ॥
हरपत मोहर कां वझन बाई ॥ १ ॥
दाहमनी : अगबाई, तो कोण मे ला एका नजरे नें—
वसुंधरा : िाद्वमद्वन, वेड्यावांकड्या शबिांखेरीज तुला बोलतांि येत नाहीं वाटतें?
दाहमनी : असें बोलायिें नाहीं तर काय करायिें ? अजून सारख्या नजरे नें पाहत आहे पहा कसा! या मे ल्या
धझटगणांना िोन्ही िोळ्यांिी मुरवत कशी ती मुळींि नसते . िला, बाईसाहे ब, नका पाहू ं द्वतकिे !

[वसुंधरा ईश्वराकिे वळू न पाहते.]
दाहमनी : ए मे ल्या, असा नजरे ला नजर िे ऊन मोठ्या द्विमाखानें—
वसुंधरा : िाद्वमद्वन, ऐक पाहू ं तूं जरा. कोण, ईश्वर?
ईश्वर : होय, तोि मी एकवेळिा तुिंा भक्त ईश्वर.
वसुंधरा : तुम्हांला एकिम ओळद्वखलें नाहीं त्यािी क्षमा करा. पण तुमच्यांत बिलि तसा िंाले ला आहे .
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ईश्वर : तूं म्हणतेस तें अगिीं खरें आहे . पण हा फरक केवळ बाह्ांगापुरताि िंाले ला नाहीं; वसुंधरे , मी
आतां अंतबाह् सारखा बिलू न गेलों आहें .

वसुंधरा : तुमच्यांत असा बिल होण्यािें कारण द्वविाद्वरलें तर उगीि िे खल्या िे वा िं िवत केल्यासारखें
कांहींतरी द्वविारलें , असें नाहीं ना तुम्ही म्हणणार?

ईश्वर : बरळणा्या मत्सराला ज्याच्या संशयसुद्धां येणार नाहीं तें प्रेमाला –क्षमा कर–मृतप्रेमाला कसें

म्हणतां येईल? पण एका शून्यजीवन कमुहतािी कहाणी ऐकून तुझ्या आनंिी मनाला किाद्वित् त्रास होईल
अशी—

वसुंधरा : ईश्वर, ज्या स्स्थतीिा तुम्ही सारखा अनु भव र्ेत आहां, द्वतिी नु सती हकीकत ऐकून मनाला वाईट

वाटे ल म्हणून माणुसकीला िू र लोटण्याइतकी का मी द्वनिु य आहें ? यापूवीि तुमच्याबद्दल द्वविारपूस
करण्यािें माझ्या मनांत आलें होतें; पण आम्हांला सांगोवांगी कळलें , कीं नांव द्वमळद्ववण्यासाठीं ईश्वर
िू रिे शीं द्वनर्ून गेले म्हणून.

ईश्वर : वेिी लोकवाता! संसाराच्या सामान्य राहणीला सोिू न एखाद्यानें जरा द्वनराळ्या मागानें जाण्यािा

द्वविार केला म्हणजे लोकवाता आपल्या दृष्टीनें त्याच्याबद्दल ब्यावाईट कल्पना काढीत असते. मात्र, अशा
वेळीं श्रीमंतांच्या स्वैरवृत्तीला नांवलौद्वककािा आधार द्वमळतो आद्वण गांजले ल्या गद्वरबांकिे वाइटािा वांटा

येतो. बाकी माझ्या बाबतींत एका अथी नांव द्वमळद्ववण्याबद्दलिी लोककल्पना खरीि आहे म्हणावयािी;
कारण नांव बिलू न झहिण्यासाठीं मला आधीं खरोखरींि िु सरें नांव द्वमळवावें लागलें . फरक इतकाि, कीं
मला नांव द्वमळझवण्यासाठीं प्रवास करावा लागला नसून, प्रवास करण्यासाठीं मात्र नांव द्वमळवावें लागलें !

वसुंधरा : तुमच्या करुण कथेिी भावी कल्पना मनाभोंवतीं सारखी तरंगत असल्यामुळें माझ्यानें तुमच्या या
मौजेच्या बोलण्यािें सुद्धां कौतुक करवत नाहीं. बरें , तुमिें बोलणें मध्यंतरींि थांबलें ?

ईश्वर : अद्वतपद्वरियामुळें मला माझ्या िु ःस्स्थतीिें आतां कांहींि वाटे नासें िंालें आहे . ऐक मािंी हकीकत;
पण मला ती नीट जुळून मात्र सांगता येणार नाहीं. आज इतकी वषें िु स्याशीं बोलण्यािी मािंी संवय
इतकी मावळू न गेली आहे , कीं एखाद्याशीं बोलतांना आवाज द्वकती लहानमोठा करावा लागतो यािासुद्धां
मला अंिाज राद्वहले ला नाहीं. मग संगतवार एखािी गोष्ट सांगण्यािी गोष्टि सांगावयाला नको. तुिंा
लग्नद्विवस तुझ्या लक्षांत असेलि?

वसुंधरा : लग्नद्विवसािा कोणाला कधीं द्ववसर पिे ल काय?
ईश्वर : खरें ि; आयुष्ट्यांतल्या आद्विमध्यांतांच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या द्विवसांपैकीं, जन्ममरणांच्या
टोंकांवरच्या द्विवसांिी कमकुवत मनु ष्ट्यबुद्धीला आठवण नसते ; पद्वहल्या वेळीं आठवणीिा जन्म िंाले ला

नसतो आद्वण मरणकाळापूवीि आठवणींिे मरण र्िू न येतें; आद्वण म्हणून, लग्नद्विवसािी आठवण मात्र
द्वतप्पट ताकिीनें जीव धरून राहते. वसुंधरे , तुझ्या लग्नद्विवसानें माझ्या जन्मद्विवसाला द्वनष्ट्फळ ठरवून
मला मरणद्विवसािी अपेक्षा करावयाला लाद्ववलें . त्या द्विवशीं तुझ्या ख्याखु्या सुखािा जन्म िंाला आद्वण
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मािंें जन्मािें सुख नाहींसे िंालें ; ज्या मुहूतावर तूं आपल्या र्रांत पद्वहलें पाऊल टाद्वकलें स त्याि मुहूतावर
मीं माझ्या र्रांतून शेवटिें बाहे र पाऊल टाद्वकलें .

वसुंधरा : बाबासाहे बांनीं तुम्हां िोर्ांच्या मागण्या नाकारून मला या स्थळीं द्विली; वृि
ं ावनांना कमी िजाच्या
कुळांतले म्हणून नाहीं म्हटलें आद्वण तुम्हांला—

ईश्वर : आद्वण मला योग्यतेमुळें तुझ्या अयोग्य ठरद्ववलें ; आतां त्याबद्दल बोलतांना वाईट वाटू ं िे ण्यािें कांहीं
कारण नाहीं. माझ्या नद्वशबािा जोरि द्वततका!

वसुंधरा : ईश्वर, त्याबद्दल तुम्ही मला िोष िे त नाहीं ना?
ईश्वर : भलतेंि! बाबासाहे बांच्या दृष्टीनें त्यांिें म्हणणें खोटें नव्हतेंि; आद्वण किाद्वित् असलें तरीं त्याबद्दल
मीं तुला काय म्हणून िोष िे ऊं? द्ववश्ववैभवािी वैजयंती ल्मीविभासारख्या लोकैकपुरुषाच्या कंठीं पिली

तर द्वतच्याकिे आशेनें पाहणा्या भणंगानें आपल्या द्वभकारी भाग्यिे वतेला बोल लावावा; यांत वैजयंतीिा

काय िोष? आकाशांतून उतरले ल्या द्वहमवंतीनें फुलत्या फुलाच्या हृियांत ठाव र्ेतल्याबद्दल, जद्वमनीशीं
जखिले ल्या िगिानें िु िैवाला िोष िे त बसावें! द्वतच्याकिे पाहत राद्वहल्यानें द्वतच्यावर हक्क कसा पोंिणार?
केवळ द्वतच्या वाढत्या वैभवाकिे पाहण्यांत त्याच्या सुिैवािी सीमा संपते.
वसुंधरा : ईश्वर, क्षमा करा, पण आतां तरी तुमच्या मनांत—
ईश्वर : तुझ्याबद्दल भलत्या कल्पनेिी ्ायाही सांपिणार नाहीं. त्या क्षणींि मीं आपलें हृिय िगिाप्रमाणें

र्ट्ट आद्वण द्वनर्मवकार करून टाकण्यािा द्वनिय केला; माझ्या हृियाच्या िगिफुलानें तुझ्या नाजूक प्रद्वतमे िी
पूजा करीत बसण्याइतका अद्वविारी मी खास नाहीं. तुझ्या लग्नांतल्या मंत्रांनीि माझ्या आशेच्या उत्तरद्वक्रया
उरकून र्ेऊन आद्वण द्वववाहहोमांत मािंें हृिय होमून, आतां मी संसाराच्या सुतकांतून सवुस्वीं सुटलों आहें .
वसुंधरा : तुमच्या तीव्र उिासीनतेमुळें माझ्या मनाला द्वकती वाईट वाटतें म्हणून सांगूं?
[नृपकुलीं जनन द्विर ॰]
द्वशशु पणाहू द्वन पद्वरद्वित जनांद्वस बवुद्वन िु ःझख हो खसुख

असुखमय कटु तर वाटे । मोिद्वह द्ववषसम ॥ ध्रु ॰ ॥ मंि सिा
आनंि द्ववषािें । हृिझय द्ववरद्वत खर वसद्वव द्वनजधाम ॥ १ ॥

ईश्वर, यापेक्षां तुम्ही अजून मनासारखी एखािी स्त्री पाहू न द्वववाहसुखांत संसारी आयुष्ट्य र्ालद्ववण्यािा
द्वविार कां करीत नाहीं?

ईश्वर : ज्या सुखािी लहानपणापासून आशा केली तें द्वमळण्यािी आतां आशा नाहीं म्हणून. वसुंधरे , यापेक्षां
स्पष्ट बोललों तर त्यािी पापांत जमा होईल.
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वसुंधरा : समजलें ; पण आपल्या सा्या कल्पना ख्या होतात असें थोिें ि आहे ! द्वजतकें सुख द्वमळे ल तें
आपले समजून समाधानानें राहण्यांति िे वाच्या मजीला मान द्विल्यासारखें होतें.

ईश्वर : ख्या सुखाच्या द्वनराशेनंतर हें कशािें सुख आद्वण कशािें समाधान! गजान्तल्मीच्या राजवैभवांत
द्वमरवणूक काढण्यासाठीं आणले ल्या हत्तीच्या मढ्यावर हस्स्तिं ती सामानािें िु कान काढण्यािा प्रसंग आला
तर त्यांत समाधान कोण मानील? द्वपकास आले ल्या क्षेत्रभागावर तरंगणा्या मे र्ापासून कृषीवलानें

जीवनािी आशा करावी आद्वण शेवटीं वृद्वष्ट केल्यावांिून मे र् द्वनर्ून गेल्यावर, द्वनिान त्याच्यापासून क्षणभर

्ाया द्वमळालीं म्हणून समाधान मानावें तशांतलाि हा प्रकार नाहीं का? वसू, तुझ्यासारख्या
द्वत्रभुवनिे वते ला सावद्वधक संसाराच्या साम्राज्यांत राणी केल्यानंतर, या उपमिाबद्दल द्वतच्या द्विव्यपिािी

भरपाई करून िे ण्यासाठीं उत्साहानें लहानपणापासून कमावीत आणले ली बुद्वद्धमत्ता, मानसशस्क्त आद्वण
बाहु बल आतां एखाद्या सजीव बाहु लीला सजद्ववण्यासाठीं खिु करीत बसूं आद्वण त्यांत सवुस्वािें साथुक

मानूं? वसुंधरें , अमयाि इच््ा करणा्या द्वनराश मनाला मयाद्वित सुखप्राप्तीपेक्षां सवुस्वाच्या सत्यानाशानेंि
अद्वधक समाधान वाटतें!

वसुंधरा : लहानपणीं आपण एका जागीं वाढलों, खेळलों, म्हणून बोलावेंसें वाटतें. ईश्वर, रागावूं नका; पण
अमयाि सुखािी आशा धरून बसणें आद्वण तें द्वमळालें नाहीं म्हणजे िोक्यांत अशी राख र्ालणें हें जरासें
गैरि नाहीं का?

ईश्वर : वसुंधरे , मािंी आशा असंभवाच्या कोटींतली मुळींि नव्हती. वस्तुस्स्थतीिा पुरता द्वविार करूनि मी

द्वतिी जोपासना करीत आलों होतों. मािंीि काय, पण आपणां सवांच्याि पद्वहल्या आशा शक्यतेला फारशा

सोिू न नसतात. आपलीं बाळपणिीं आशेिीं कल्पनाद्वित्रें जरा भिक रंगांत रंगद्ववले लीं मात्र असतात; तीं
व्यवहारांत वठावयाला ज्या मानानें कमीजास्त वेळ लागतो त्या मानानें त्यांच्यावरिे रंग उिू न जाऊन तीं
थोिींबहु त द्वफकट होतात एवढें ि! बाकी बहु तेकांिीं इच््ाद्वित्रें बहु तांशीं वस्तुस्स्थतींत उतरले लीं द्विसतात.

असें होत नसतें तर संसारािा द्ववस्तार इतका न पसरतां, जग म्हणजे वैतागले ल्या बैराग्यांिी एक मोठी
थोरली धमुशाळाि िंाली असती; झकबहु ना मानवते िी वाढ खुंटून सारी पृर्थवी पशु प्यांच्या ताबयांत गेली

असती. माझ्यासारखीं जीं कांहीं उलट बाजूिीं उिाहरणें सांपितात त्यांिें कारण, मानवी इच््े शीं कधीं
कधीं ईश्वरी इच््े िा द्ववरोध होतो हें ि! पद्वरस्स्थतीच्या पटांगणांत मानवी मनोरथांना कल्पनेच्या वेगानें
द्वफरद्ववतांना आम्ही द्ववश्वािें द्वनयंमन करणा्या अदृश्य शक्तीला जमे स धरीत नाहीं म्हणूनि आमच्या
स्वैरसंिाराला वेळोवेळीं आर्ातांिे अिथळे होतात. या शक्तीिा वेग आम्हांला द्ववरोधी िंाला म्हणजे आमिे

मनोरथ कधीं तात्पुरते अगद्वतक होतात आद्वण कधीं आिमागी उलथून कायमिे मोिू न जातात. या िै वी

इच््े नेंि माझ्या िु िैवाच्या रे षांना अशा वांकड्या वळणावर ओढू न नेलें आहे ! जाऊं िे त , वसुंधरे , या गोष्टीिा

द्वविार करण्यांत अथु नाहीं. कतृुत्वाच्या अभावीं आजपयंत सारें आयुष्ट्य द्वविार करण्यांति र्ालद्ववल्यामुळें ,
कोणत्याही द्ववषयासंबध
ं ीं मािंें बोलणें इतकें पाल्हाळािें होऊन बसलें आहे , कीं ऐकणाराला त्यािा कंटाळा
आल्यावांिून राहत नाहीं. बहु भाद्वषत्वाला मूखुपणाइतकेंि िु िैवािेंही द्वनिशुक म्हणतां येईल! माझ्या

िु िैवािा पद्वरणाम तुला याहू न अद्वधक जाणद्ववण्यािी मािंी इच््ा नाहीं! त्यािी ओरि तुझ्या कानींकपाळीं
कशाला?
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वसुंधरा : तुमच्या अशा बोलण्यानें मन कसें िु भग
ं ून जातें अगिीं! ईश्वर, तुम्हांला पुन्हां सांगते –नीट द्वविार
करा–आपलें वृि
ं ावन–तुमच्याप्रमाणेंि बाबांनीं त्यांिीही मागणी नाकाद्वरली, त्यांनाही कांहीं द्विवस वाईट
वाटलें ; पण पुढें त्यांनीं लग्न केलें —

ईश्वर : काय, वृि
ं ावनानें लग्न केलें ? मग तो तुला खरोखरीि योग्य नव्हता! वृि
ं ावनानें लग्न केलें आद्वण
योग्य स्त्री द्वमळू न आतां तो सुखांत आहे हें ि तूं मला सांगणार ना?

वसुंधरा : काझलिीबाईंच्या माहे रिी–आद्वण सासरिीद्वह, तशी मला फारशी माद्वहती नाहीं; पण वृंिावन हिीं
पूणु सुखांत असले ले द्विसतात एवढें मात्र खास! ते आज इतकीं वषे आमच्या अरुंधतींति राहत आहे त.
आमच्या मंिळींिा आद्वण त्यांिा मोठा द्वजवाभावािा र्रोबा आहे . त्यांिें पथक आमच्याि तैनातीला असतें.

आज अरुंधतीच्या िांगल्या नांवाजले ल्या सरिारांत त्यांिी जमा होते ; िंालें म्हटलें तर, त्यांना माझ्या
िीनाराच्या बरोबरीिा मुलगाही आहे . िाद्वमद्वन, िीनार आद्वण केतन सारख्याि द्विवसांिे असतील नाहीं?
दाहमनी - होय, बाईसाहे ब; अगिीं एकाि शीणेिे. िोर्ांनाही अजून पुरतें वषु कांहीं उलटलें नाहीं.
ईश्वर : हा तुिंा द्विमुरिा वाटतें? काय यािें नांव, िीनार नाहीं का? गुलाम अगिीं मातृमुखी आहे ! आद्वण

वृद्वत्तही तुिंीि! तोंिाकिे पाहण्यािी खोटी, लागला गुलाम हं सायला. िीनार, लबािा, ही कुठल्या

जन्मींिी ओळख रे ? गालांना या नखाएवढाल्या खळ्या! वसू, तुिंे विील आज जीवंत असते तर तुम्हां
िोर्ांच्या तोंिाकिे एकिम पाहू न, त्यांना तेव्हांच्या आद्वण आतांच्या, िोन्ही काळच्या जीवनसुखांिा एका
काळीं उपभोग र्ेण्यािा लाभ िंाला असता. द्वकती तुम्हां िोर्ांिें साम्य हें ! तुिंें मूल पाहण्यािी त्यांिी मोठी
इच््ा!

वसुंधरा : िंाल्यागेल्या गोष्टी! बाबासाहे बांिा तुमच्यावरसुद्धां मोठी जीव होता. तुम्हांला त्यांनीं असेंि
कद्वटखांिा खेळद्ववलें आहे . आज िीनाराला असा पाहू न त्यांना द्वजतका आनंि िंाला असता द्वततकाि
तुम्हांला असें पाहू न त्यांना खेिही िंाला असता.

ईश्वर : (स्वगत) या मुलाकिे पाहतांि माझ्या मनांत द्ववलक्षण असंबद्ध कल्पनांिें काहू र उद्भवल्यामुळें मी
इतका भांबावून गेलों आहें , कीं याला जवळ र्ेतला तर हा हातांतून खालीं पिे ल. (उर्ि) वृि
ं ावनाबद्दल
तुिंें बोलणें पुढें द्वततकेंि राद्वहलें .

वसुंधरा : मला बोलावयािेंही द्वततकेंि होतें. बरें , पुढें तुम्हीं काय करावयािें योद्वजलें आहे ?
ईश्वर : ठीक द्वविाद्वरलें स. या प्रश्नाच्या उत्तरांति तुझ्या भेटीिें कारणही तुला कळणार आहे . वसुंधरे , िालू

प्रवासाच्या प्रारंभीं, कांहीं द्विवस जगांतल्या नव्याच्या नवाईिें नवल वाटू न मन द्वनरद्वनराळे प्रिे श पाहण्यांत

रमून जात असे; परंतु अलीकिे अद्वतशयामुळें सृद्वष्टसौंियांत माझ्या मनािें आकषुण करण्यािी शस्क्त

राद्वहनाशी िंाली आहे . गगनाशीं गोष्टी सांगणारे पवुत माझ्या र्राच्या उं बरठ्याप्रमाणें मला िु लंाय िंाले ;
मोठालीं रमणीय अरण्यें र्रापेक्षांही शून्य वाटू ं लागलीं; स्मशानांतही आमच्या द्विवाणखान्यांतलीि भीषणता

द्विसूं लागली. द्ववषण्ण अथािा एकान्तांतला कलकलाट नु सत्या नािानें भरले ल्या गिीतल्या गिबिींपेक्षां
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हजारपटीच्या

किवटपणानें

कानठळ्या

बसवूं लागतो.

हे तुशून्य मनाच्या

एकवृत्तीच्या

िुकद्ववण्यासाठीं थारे पालट हा एकि उपाय असतो; आद्वण म्हणून मी या स्थळीं आलों आहें .

यातना

वसुंधरा : बायकांनीं असें बोलूं नये खरें –पण तुम्ही मािंे लहानपणािे सोबती, म्हणून जरा मोकळ्या मनानें

द्वविाद्वरतें–अशी थारे पालट करण्यासाठीं आमच्या गांवींि येण्यांत तुमिी थोिीशी िूक िंाली नाहीं का?
माझ्यामुळें उत्पन्न िंाले ली तुमिी द्ववषण्ण वृद्वत्त माझ्यासमोर राहू न उणी होणार कीं िु णावणार? तुमच्या
हृद्रोगाला मािंी तर आठवणसुद्धां अगिीं कुपर्थयांतलें कुपर्थय!

ईश्वर : मी या गोष्टीकिे द्वत्हाईत नजरे नें वरवर पाद्वहलें नसून स्वाथाच्या कळकळीनें द्वतिा द्वविार केले ला

आहे . वसुंधरे , आपल्या िु स्याद्ववषयींच्या भावना स्थल, काल आद्वण िशा यांनींि बहु तांशीं आंखले ल्या
असतात. आजपयंतच्या माझ्या मनांतल्या द्वविारांत वावरणारी तुिंी मूद्वतं एका कुमाद्वरकेिी होती आद्वण

कुमाद्वरकेबद्दलच्या द्वनिोष अद्वभलाषदृष्टीनेंि मी द्वतच्याकिे पाहत आलों. द्वतच्या हानीबद्दलिे मािंे द्वनश्वासही

याि कारणामुळें क्षम्य होते ; आज इथें आल्याबरोबर तुझ्या द्वठकाणीं नाममात्रानेंही अझित्य अशी परस्त्री
द्विसत आहे . तुझ्या बिलले ल्या स्स्थतीिी कल्पना एकिां नीट ठसली म्हणजे कुमाद्वरकेबद्दलच्या शु द्ध
प्रीतीिें पत्नीपिारूढ िंाले ल्या पद्वतव्रतेद्ववषयींच्या उज्ज्वल भक्तींत संक्रमण होईल. ही द्वनलोभ दृद्वष्ट एकिां

िंाली म्हणजे िंालें ! उच्चपिीं द्ववराजणा्या सौंियाबद्दल िु लुभतेमुळें अद्वभलाषबुद्धीऐवजीं आिरभाव उत्पन्न
होतो; हातालगतिीं फुलले लीं फुलें खुिून र्ेण्यािी इच््ा होते , पण आकाशांत बसून हं सणा्या तेजस्वी

फुलांकिे आपण द्ववस्मयपूणु आिरदृष्टीनें पाहत असतों. त्यांतून, तुझ्या अलौद्वकक गुणांिा, अढळ व्रतािा,
तेजस्वी सौंियािा आद्वण िे िीप्यमान दृष्टींिा सारखा साक्षात्कार होत राद्वहल्यावर भलत्या भावनांिें नांव

सुद्धां काढावयाला नको! द्विव्य सौंियाच्या सांद्वनध्यानें मनोवृद्वत्त द्वनवळतील कीं गढू ळ होतील? आणखी
एका क्षणानें मी तुझ्याजवळ एक मागणें मागणार आहें म्हणून आधीं तुिंी स्तुद्वत कद्वरतों आहें असे नाहीं.

वसुंधरें , पापदृष्टीला िशुनमात्रानें पुण्यवृद्वत्त करणारें तुिंें पद्ववत्रसौंियु, पुरुषांनासुद्धां अलं कृत करणारी तुिंी
द्ववद्याप्रास्प्त, पंद्वितांनाही लाजद्ववणारी तुिंी प्रगल्भ बुद्वद्ध, कसले ल्या सेनापतीनेंही सािर आशेनें

पाहण्याजोगें तुिंें मनोधैयु–जाऊं िे त; आत्मस्तुद्वत ऐकण्यािा प्रसंग आल्यामुळें ओशाळूं नकोस; मीि हा
द्ववषय सोिू न माझ्या मागण्याबद्दल गोष्ट काद्वढतों.

वसुंधरा : तुमिी इच््ा अशीि स्वच्् असणार, कीं ती ऐकण्यापूवीि मी ती पुरी करण्यािें तुम्हांला मोठ्या
आनंिानें अद्वभविन िे तें.

ईश्वर : मािंें म्हणणें इतकेंि, कीं कधींमधीं मला तुिंें िशुन र्ेण्याला प्रत्यवाय नसावा. माझ्या िु िैवी
िशुनानें मी तुला वारंवार द्ववषाि िे णार नाहीं हें मी आधींि सांगून ठे द्ववतों. तुझ्या आयुष्ट्याच्या नाटकांतल्या

पद्वहल्या प्रवेशांत मला द्वजतकें काम द्वमळालें द्वततकें पुढें कधींि द्वमळावयािें नाहीं हे मी पुरतेपणीं जाणून
आहें . माझ्या भेटण्यानें तुला झकवा तुझ्या पतीला—

वसुंधरा : भलतेंि! मािंी पाद्वतव्रत्याबद्दलिी कल्पना इतकी हास्यास्पि नाहीं. परपुरुषाकिे पाहण्यानें झकवा
प्रसंगीं त्याच्याशीं बोलण्यानें िूर होऊन जाण्याइतका नकली नाजूकपणा माझ्या पाद्वतव्रत्यांत मुळींि नाहीं.

माझ्या पतीखेरीज-पुरुषमात्राला मी बंधूसमान माद्वनतें; आद्वण माझ्या कोणत्याही बंधूंिें मोकळ्या मनानें

प्रेमािें स्वागत करण्यांत मला द्वतळमात्र संकोि वाटावयािा नाहीं. मािंे पद्वतही असे अनु िार मनािे नाहींत.
त्यांिी उिारता तर इतकी द्ववशाल आहे कीं तें तुम्हांला आमच्याि इथें राहण्यािा आग्रह कद्वरतील.
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ईश्वर : मािंी द्ववनंती मान्य केलीस हे ि तु िंे मोठे उपकार िंाले ; तुझ्या र्रीं राहण्यािी मािंी इच््ा नाहीं.
होतां होईल तों द्वजवंतपणींि अगिीं नामशेषनाहीं, नावांसकट नाहींसें होण्यािा मािंा संकल्प आहे . तुम्हा

थोरामोठ्यांच्या र्रांत अशा द्ववद्वित्र वेषानें राद्वहलें तर कारणावांिून प्रद्वसद्वद्ध वाढत जावयािी. तुझ्या पतीिा
इथें फारि मानािा अद्वधकार आहे ना?

वसुंधरा : तुम्हांला माहीत असेलि–आमच्या मृत्युंजयमहाराजांना पद्वहल्यानें पुत्र नसल्यामुळें, अरुंधतीच्या
राज्यािा वारसा इंद्रनाथ आद्वण आम्ही, असा िोन र्रीं जाणार होता. मािंे पद्वत महाराजांिे सवांत द्वनकटिे

आप्त; पुढें वृद्धपणीं महाराजांना पुत्ररत्नािी प्रास्प्त िंाली म्हणून–खरें म्हटलें तर कांहींि कारण नव्हतें–
महाराजांनीं मुद्दाम, सवु मांिद्वलकांवर अद्वधकार िालद्ववण्यािी ‘मंिले श्वर’ ही पिवी आम्हांला द्विली.

महाराजांिा आमच्यावर अत्यंत लोभ–राणीसाहे बांच्या पिात् बालयुवराजांिें संगोंपन करण्यािी कामद्वगरी
महाराजांनीं मोठ्या द्ववश्वासानें आमच्यावर टाद्वकली!

[राजपुत्र इंद्रायुध व कंकण येतात.]
कंकर् : धाकटे सरकार िशुनाला येताहे त.
वसुंधरा : युवराज, तुम्हांला शंभर वषांिें िीर्ायुष्ट्य आहे ; आतांि तुमिी आठवण केली.
युवराज : वद्वहनीसाहे ब, आठवण केली हें मािंें सद्भाग्य!
[वसुंधरे ला प्रमाण कद्वरतो.]
वसुंधरा : िे व तुम्हांला शतायुषी करो!
ईश्वर : वः! बालवय असून द्वकती प्रौढ बुद्वद्ध ही! यांच्या िेह्याकिे पाहतांि यांिीं द्ववशाल बुद्वद्ध अगिीं
द्वनबुुद्ध आंधळ्यासही द्विसून येईल! बोलणें द्वकती िाणाक्षपणािें!

वसुंधरा : तें कांहीं द्वविारूं नका! आमच्या अरुंधतीिी पुण्याई मोठी म्हणून आम्हांला या कौस्तुभरत्नािा

लाभ िंाला आहे . वय इतकें लहान पण पोरपणािें नांव नाहीं. बोलणेंिालणें , आिारद्वविार, मोठे प्रौढ; मन
प्रेमळ आद्वण द्वनमुळ.

युवराज : मंिले श्वर िरबारांत मुख्य सद्विवािा अद्वधकार बजावीत आहे त आद्वण वद्वहनीसाहे ब आमच्या
नमुसद्विवािी उणीव भरून काढीत आहे त; मी तर स्तुद्वतपाठक बंद्विजनि म्हणणार होतों, पण—
वसुंधरा : मग थांबलांत कां? तुम्ही आपल्या गुणबंधानें आम्हांला बांधूनि ठे द्ववलें आहे .
[इंद्रायुध ईश्वराला प्रणाम कद्वरतो.]
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ईश्वर : आयुष्ट्मान् व्हा. महाराज, माझ्या वेषावरून मािंा पेशा ओळखूं येण्यासारखा नाहीं; माझ्या
आशीवािांत िु स्याच्या सुिैवािी र्टना करण्यािें सामर्थयु नसून मी स्वतःि िु िैवानें अगद्वतक िंालों आहें .
आपण मला प्रणाम करण्याइतकी मािंी योग्यता नाहीं.

युवराज : या वेषांत असले ल्या प्रत्येकाला मी ईश्वर समजून प्रणाम कद्वरतों.
ईश्वर : मग मी नावांपुरता तरी या प्रमाणािा अद्वधकार आहें खरा!
युवराज : तुमिें नांव ईश्वर तर? वद्वहनीसाहे बांना तुमच्याबद्दल बोलतांना मीं पुष्ट्कळिां ऐद्वकलें आहे . बरें ,
वद्वहनीसाहे बांनीं आतांि सांद्वगतलें , कीं माझ्यांत पोरपण नाहीं म्हणून; पण अगिीं लहान मुलाच्या

िंिलपणानें मी आपला द्वनरोप र्ेतों. पुढें केव्हांही आपल्या िशुनाला मी कृपाप्रसाि समजेन. वद्वहनीसाहे ब ,
राजिशुनाला जाण्यासाठीं मंिले श्वर आपली वाट पाहात आहे त.
वसुंधरा : आद्वण हें सांगण्यासाठीं स्वतः तुम्ही आलांत?
युवराज : केवळ आपल्या आशीवािाच्या आशेनें! या पुण्यपिांिें िशुन द्विवसांतून द्वकतीही वेळां र्ेतलें तरी
समाधान होत नाहीं. आपलें माझ्यावरिें प्रेंम मातृप्रेमापेक्षांही अद्वधक आहे . आपल्या िीनारालासुद्धां तें
आपल्याकिे वळवून र्ेतां आलें नाहीं. या लबािाला िंोंप लागली आहे वाटतें? स्वारीिें िे विशुन िोळे
द्वमटू नि िंालें म्हणायिें!

[त्याच्याकिे पाहतो.]
कंकर् : (स्वगत) धन्य आहे . या कंकणािी! बायकांना बेहोष करण्याकद्वरतांि या कंकणािा अवतार आहे

असें मी नेहमीं म्हणतों तें कांहीं खोटें नाहीं. द्वबिा्या िाद्वमनीिे िोळे माझ्याकिे सारखे लागावेत यांत काय
नवल? वसुंधराबाई पद्वतव्रता म्हणून गाजले ल्या ना! पण इतक्यांत तीन िार वेळां तरी त्यांनीं माझ्याकिे

पाद्वहलें असेल! पण मीं कांहीं नजरे ला नजर द्वभिू ं द्विली नाहीं अजून! हो, इतक्या स्वस्त्या भावानें द्ववकून
र्ेतल्यावर मग खरा रंगेलपणा कुठें राद्वहला! आपल्याकिे पाहणा्या बायकांकिे पाठ द्वफरवून पळत्या

सावजाच्या पाठीस लागलें तर इष्ट्कािी खरी द्वशकार! बाकी या बायकांिी तरी काय कसूर ? तसा जवान
समोर द्विसला, कीं नजर द्वफरावयािीि!

[इकिे द्वतकिे पाहू न उगाि हातवारे कद्वरतो.]
वसुंधरा : कंकणा, रथ द्वसद्धनाथ मंद्विरासमोर र्ेऊन यायला सांग.
कंकर् : जशी आज्ञा! (स्वगत) मला वाटलें ि होतें, कीं कांहीं तरी द्वनद्वमत्त काढू न बाईसाहे ब माझ्याशीं
बोलणार म्हणून! नाहींतर इकििी गािी द्वतकिे कशाला न्यायला हवी होती?
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वसुंधरा : ईश्वर मी जातें आतां! तुम्हांला वाटे ल त्या वेळीं मला भेटत जा? युवराज, द्वसद्धनाथ मंद्विरािें

िशुन घ्यायिें राद्वहलें आहे ! िाझमनी, हो पाहू ं पुढें! (जरा पुढें जाऊन व मागें वळू न) कंकणा, तूं अजून
इथेंि? मोठा गैिी माणूस आहे स!

कंकर् : िुकीिी माफी असावी, बाईसाहे ब! (जातां जातां स्वगत) पुन्हां तकु बरोबर! जातांना मुद्दाम वळू न
पाद्वहलें ि! आद्वण हें रागािें अवसान तर नु सतें जाळीिार! पलीकििा िोरटा रंग ्टान् ्टा द्वनरखून बर्ून
घ्यावा.

[ईश्वराखेरीज सवु जातात. ईश्वर वसुंधरे किे पाहत राहतो. एकीकिू न नूपुर येतो.]
नूपुर : (स्वगत) कुठल्याशा भाषापंद्विताला म्हणे आपल्या सूत्रांतली एक मात्रा कमी करतां आली म्हणजे
एक

पुत्र

िंाल्यािा

आनंि

होत

असे;

पण

माझ्यासारख्या

व्यवहारपंद्विताला

लोकांच्या

सुताड्यागोताड्याबद्दल आपल्या माद्वहतींत एक अक्षरािी भर पिली म्हणजे एक द्वपतर स्वगास गेल्यासारखें

वाटतें! द्वनिान िु स्यािा एखािा द्वपतर नरकांत पिल्याबद्दल तरी खातरजमा होते! त्यांतल्या त्यांत

िोरट्या रागरंगािें रहस्य कळलें म्हणजे तर बोलावयालाि नको–झकवा त्यांबद्दल सारखेंि बोलत
राहावयाला पाद्वहजे! आजिा हा रागरंग असाि अंधेरांतला आहे सा द्विसतो! आिू न बोलणें जरा ऐकायला

यायला हवें होतें! (ईश्वराच्या खांद्यावर हात मारून, उर्ि) काय अवधूतमहाराज! आतां ही समाद्वध कधीं

उतरणार? कोणत्या द्वनगुण
ु 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 गागीमैत्रेयींबरोबर कांहीं वेिान्तािी वाटार्ाट करीत
होतां वाटतें?

ईश्वर : अशा अनोळखी आिरटपणानें आतां एक शबि अद्वधक बोलाल तर तुमिी फाजील जीभ कापून
बेतािी करावी लागेल!

नूपुर : (हं सून) अखेर बरे ि रागावलां कीं बैरागीबुवा! मला वाटलें ि होतें , कीं एकिोन फुंकरा
मारल्याबरोबर तुमच्या अंगावरून ही वरवरिी राख उिू न जाईल आद्वण आंतला अंगार भिकून द्वनर्े ल

म्हणून! तुम्हांला राग येतो खरा, पण मग, या वेषानें त्या बायकांशीं कशाला बोलत राद्वहलां? अहो, असा
िोरटा संबंध एकिां उर्िकीस आला म्हणजे सारा गांव त्यासंबंधीं कायकसें करावयाला लागतो.
ईश्वर : तुम्ही बोलतां याला कांहीं प्रमाण आहे का?
नूपुर : त्याला कशाला पाद्वहजे आहे प्रमाण? लग्नाच्या जोिप्याखेरीज कोणतींहीं स्त्रीपुरुषें कुठें हीं आद्वण
कांहींही बोलतांना आढळलीं तर तेथें कांहीं तरी िगलबाजी असावयािीि हें लोकशास्त्रांतलें महावाक्य!
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ईश्वर : कोण पाजीपणािी कल्पना ही! हें पहा, ज्या स्त्रीशीं आतां मी बोलत होतो तीं मला माझ्या सख्ख्या
बद्वहणीप्रमाणें आहे , समजलांत?

नूपुर : या बंधुप्रेमािी सारी द्वभस्त, आपण सवु एकाि ईश्वरािीं लें करें आहों, या ऐसपैस नात्याच्या जोरावरि
असेल ना? ठीक आहे , असा त्रागा केल्यानें जर लबाड्या लपत्या तर आणखी काय हवें होतें! हां हां

म्हणतां, तुमिीं सारीं कुलं गिीं हु िकून काढू न िवाट्यावर आणतों. (स्वगत) आधीं द्वतकिे , त्या बायका
कोणीकिे जातात त्यािा तिास काढावा आद्वण मग या गोसावड्याच्या मठीिा मागु काढावा! हा कांहीं वेळ
इथेंि र्ोटाळत राहणारसें द्विसतें.

[जातो.]

ईश्वर : काय मनािा नमुना आहे पहा!

[त्याच्याकिे पाहात राहतो. इकिे र्ाटाच्या कठड्यामागून सुिाम उठू न उभा राहतो व पुढें येतो.]
सुदाम : (स्वगत) स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! ज्योद्वतषी लोकांना अनंत योजनांवर रात्रीच्या काळोखांतून

भटकणा्या, आकाशांतल्या िांिण्यांच्या गद्वत इथूनि द्वबनिूक ठरवून टाद्वकतां आल्या; पण द्विवसांढवळ्या,
इथल्याइथेंि उिणा्या िटकिांिण्यांच्या हालिाली द्वत्रकालज्ञ ऋषींनाही समजण्यासारख्या नाहींत.

थोड्याशा आंकिे मोिीनें तारांिे वेध िटकन् र्ेतां येतात, पण यांिें कोणाला, आद्वण यांना कोणािे वेध
लागतील हें कालत्रयींही कळावयािें नाहीं. द्वस्त्रयांिा भरंवसा धरणारा अगिीं मूखांतला मूखु! िाद्वमनीला

काय हं सायिें , ती माझ्यासारख्या सामान्य माणसािी बायको! पण ही वसुंधरा, एवढी थोरामोठ्यािी स्त्री,
पण वेमुवुत या गोसावड्याशीं िकाट्या द्वपटीत बसली. तें कांहीं नाहीं; हा खेळ आणखीं कांहीं वेळ असाि
िालू राद्वहला तर बर्तां बर्तां, सुिाम आद्वण िाद्वमनी हें जोिपें म्हणजे लोकांना हं सावयािें साधन होऊन
बसेल. हा राखेंतला रंगेला र्टाकाभरं द्वनरूपण कथीत बसलाि होता! तों गांवगुंि तर पातळीवरि

असल्यासारखा द्विसतो! आतां आधीं या कानफाट्यािे िांगले कान उपटतों आद्वण मग त्या उठवळ

द्वबजलीला नीट बांधून टाद्वकतों. (उर्ि) अहो परमहं स, तुमिें उनाि पांखरूं मर्ांि उिू न गेलें; आतां
कशासाठीं िे वाच्या िारीं धरणें धद्वरलें आहे हें !

ईश्वर : (स्वगत) हा द्वतसरा इस्बलस द्विसतो; आद्वण यािी ही वेिािी लहर अगिीं भिकले ली आहे शी वाटते.
[त्याच्याकडे पाितो.]
सुदाम : असा पाहतोस काय माझ्याकिे सुंभासारखा! कांहीं लाजलज्ज्या आहे का द्वशिक? का

संसाराबरोबर द्वतिीही राखरांगोळी केली आहे स? हें बर् रे , ए गोसावड्या, तुम्हीं बैरागीलोंक मोठे बिमाष
असतां! स्वतांिें र्र एकिां सोिलें म्हणजे िु द्वनयािीं र्रें तुम्हांला आपलींशीं होतात; आपल्या नु सत्या

अंगाला भस्म िोपितां पण िु स्यािा सारा संसार भस्म करून टाद्वकतां; आपल्या नांवावर पाणी सोितांि
लोकांिीं नांवें बुिवायला मोकळे ! इकिे हातांतल्या द्विमट्यानें द्विलमीवर द्वनखारे ठे वण्यािा जरा सराव

होतो न होतो तोंि िु रून िु स्याच्या अंतःकरणाला द्विमटे र्ेऊन त्यावर अंगार ठे वण्यािी तयारी!
बैराग्याच्या एकेक माळे गद्वणक लग्नािी द्वकमानपक्षीं हजार हजार माळ तरी तुटत असेल! वाल्ह्ा कोळ्यानें

खड्यांनीं रांजण भरून आपण उिद्ववले ली द्वशरगणती ठे वली होती, तशा मला वाटतें, बैराग्यािी स्मरणी
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म्हणजे त्याच्या बिफैलीिी मोजिािि असावी. ए राखुंिींतल्या रामोशा! पहा, मी इतकें बोलतों आहें , पण
बेरि एक शबि तरी बोलतो आहे का? नु सता तोंिाकिे पाहत सुद्धां नाही. (ईश्वर हं सतो.) तुिंें हं सणें रास्त

आहे ; जाऊं िे , तुझ्यासारख्या द्वत्हाइताला बोलण्यांत काय अथु! आपलाि िाम खोटा! ्े ः ्े ः, यािा
बंिोबस्त केलाि पाद्वहजे. (स्वगत) या जगांत एखािें खरें तत्त्व असेल तर तें हें ि. कीं स्त्रीजात तेवढी
द्वनमकहराम! द्ववधात्या, कशाला या सुंिर जगांत ही हरामखोर जात पैिा केलीस?

ईश्वर : (स्वगत) आतां आणखी कांहीं वेळ या जागींि थांबलों तर मला खात्रीनें वेि लागेल. कुठल्याशा

िे वस्थानाभोंवतीं भुताखेतांनीं प्ािले ल्या िंािांिें जंगलाच्या जंगल जमत असतें अशी त्यािी ख्याती आहे ;
त्यािप्रमाणें, बायकांच्या बाबतींत बहकले ल्या बेवकुफांिी यात्रा जमण्यािें हें द्वठकाण आहें से द्विसतें. काय

एकेकाच्या द्वस्त्रयांद्ववषयीं भावना आहे त! एकानें आल्यागे ल्या बाईकिे पाहू न माकिासारखे िाळे करावे;
िु स्यानें त्या माकििेष्टांवरि रामावांिून रामायण रिून काढावें आद्वण द्वतस्यानें त्या तसल्या

रामायणाबरहु कूम, आपल्या सीतेसारख्या साध्वीला र्रांतल्या र्रांत वनवास भोगायला लावावा! पण
यांच्याकिे तरी काय िोष? िांगल्या िांगल्या प्रद्वतद्वष्ठतांना सुद्धां असल्या कुटाळक्या करण्यांत आद्वण
बायकांबद्दलच्या वाटे ल त्या गोष्टींवर द्वबनद्विक्कत भरंवसा ठे वण्यांत द्वजथें लाज वाटत नाहीं द्वतथें हलक्या

मनाच्या लोकांच्या कल्पना अशा असावयाच्याि! सगुणमूतीिी कल्पना करण्यासाठीं पशु प्यांत–अगिीं
पाषाणांतसुद्धां प्रत्यक्ष परमे श्वरािी प्राणप्रद्वतष्ठा करण्याइतकी उिार अशी आमिी आयुदृद्वष्ट, आमच्या
मुलींकिे , भद्वगनींकिे , अधांगींकिे आद्वण मातांकिे वळतांि अनु िारवृत्तीनें संकोि पावते आद्वण द्वस्त्रयांमध्यें

द्वतला साधी माणुसकीसुद्धां द्विसेनाशी होते! या असल्या पद्वततांिे द्वविार, नागर मनाला त्रासिायक तर
खरें ि; पण एकेकिां मनःक्षोभ इतका आवेगािा होतो, कीं अशा द्वविारांपैकीं साधारण प्रकारिे नमुने तरी

लोकांसमोर मांिावेत आद्वण िारिौर्ांकिू न या िारगटांिा उपहास करवावा! पण जाऊं द्या हा द्वविार! या
िु ःखिायक द्वविारािी लांबण द्वततक्याि प्रमाणानें मनाला संताप मात्र िे ईल. आपल्या सा्या सोयी अजून
जमावयाच्या आहे त.

[जातो.]
सुदाम : (स्वगत) मूखा सुिामा, भोग आपल्या लग्नािीं फळें ! (पाहू न) हा तो गांवगुंि आला वाटतें? याच्या
थोिें पोटांत द्वशरलें पाद्वहजे.

[नूपुर येतो.]
नूपुर : (स्वगत) हा कोण र्ु टमळतो आहे इथें ? स्वारीला र्ेरलें पाद्वहजे!
सुदाम : काय हो, आपलें नांव सांगाल का?
नूपुर : माझ्या बारशाच्या पूवीि मािंे आईबाप मे ले, तेव्हां मला नांव ठे वण्यािें तसेंि राद्वहलें आहे . बरें ,
आपलें नांव?
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सुदाम : (स्वगत) अरे िोरा, मी तुिंें बारसें जेवन
ू बसलों आहें म्हणावें. (उर्ि) मािंाही जरा असाि
र्ोंटाळा िंाले ला आहे . मला लोक रोजच्या रोज इतकीं नांवें ठे द्ववतात, कीं त्यांतून वेळेवर कोणतें सांगावें
हें ि कळत नाहीं.

नूपुर : हरकत नाहीं, झफटफाट िंाली. आतां आपण एकमे कांना तात्पुरतीं नांवें ठे वंू या म्हणजे बोलायला
िालायला सोयीिें पिे ल. िला, आम्हीं ठे वलें तुमिें नांव सुिाम!
सुदाम : (ििकून) सुिाम!
नूपुर : काय िपापलां हो? तुमिें खरें नांव एखाद्या अनोळखी माणसानें नेमकें सांद्वगतलें असतें तरीसुद्धां
तुम्ही इतके ििकलां नसतां!

सुदाम : तुम्ही पाहतांि आहां, कीं मी आहें जरा फाटक्या अंगािा आद्वण तुम्ही म्हणालां मला सुिाम; तेव्हां
सहजि वाटलें , कीं मला द्वहणद्ववण्यासाठीं तुम्हीं असें नांव काढलें मुद्दाम.

नूपुर : अं:, तसें कांहीं नाहीं; त्यािें कारण वेगळें ि आहे . सांगूं तुम्हांला तसा मोका जु ळून आला म्हणजे.
सुदाम : बरें , तें राहू ं द्या; तुम्ही आतां बराि वेळ एवढ्यांति द्वफरत होतां; एखािें रंगीबेरंगी पांखरूं जातांना
द्विसलें का इथून?

नूपुर : ्ट्, द्विटपांखरूं सुद्धां नाहीं.
सुदाम : काय बेगुमान थापा मारतां हो! मी िांगला पाहतों आहें , तबबल अधा र्ंटा तुम्ही इथून टे हळणी ठे वन
ू
होतां त्या—

नूपुर : असें असें! आतांच्या गंमतीबद्दल बोलतां होय तुम्ही? आतां तुमच्या जवळ म्हणून बोलायला हरकत
नाहीं, पण ते पांखरू म्हणजे एक अजब िीज आहे .

सुदाम : (स्वगत) अजब िीज! स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) िोर्ींतलें कोणतें पण तें ? वसुंधरा कीं
द्वतिी ती िासी?

नूपुर : भले ! तुम्हांला तर नांवेंही पाठ आहे त; उगीि नाहीं लोक तुम्हांला नांवें ठे वीत! अहो, वसुंधरे बद्दल
बोलायला कशाला पाद्वहजे? मोठ्या निींत बारमहा पाणी असायिेंि! मी त्या गांवगंगेबद्दल म्हणत होतों.

पोरसविाि आहे , पण अशी बाझजिी बायको आहे ! ्टे ल तर इतकी आहे म्हणतां, गद्वहरी नजर
आशाळं भत
ू पणानें नु सती हद्वरणासारखी कावरीबावरी द्वफरकत होती इकिू न द्वतकिे !

सुदाम : (स्वगत) बाझजिी! ्टे ल! आमच्या पद्वतव्रतेनें कमाई तर खूप करून ठे द्ववली आहे !
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नूपुर : कां हो, अगिीं द्वविारांतसे पिलां? कोणाला वाटे ल, कीं तुमच्या बायकोिीि तुमच्यापुढें नालस्ती
िालले ली आहे !

सुदाम : (स्वगत) हा हरामखोर अगिीं वमी िाग िे त आहे . (उर्ि) भलतेंि, तसा द्वतिा मािंा कांहीं संबध
ं
नाहीं; मी सहज द्वविाद्वरतों आहें . हो, आपलें माहीत असावें!

नूपुर : एवढें ि असेल तर द्वफकीर नाहीं; नाहींतर आमिी मासले वाईक मजा व्हायिी! बाकी मीसुद्धां
तुमच्यासारखा नु सतीि माद्वहती द्वमळवीत आहें हो! बोलण्यासारखी गोष्ट नाहीं, पण तुमच्याजवळ म्हणून

सांगायला हरकत नाहीं. कान करा इकिे –बोलूं नका कुठें –हें पहा, बायकांच्या फंिांत कधीं पिू ं नये ;
बायकांिी जात बिी हरामखोर!

सुदाम : (स्वगत) स्त्रीजात ते वढी द्वनमकहराम! (उर्ि) तुमिें म्हणणें खरें आहे अगिीं अक्षरशः!
नूपुर : आतां हें ि पहा कीं द्वित्र! गद्वरबींतल्या गद्वरबींत द्वजवाला हौस केवढी आहे ! तेवढ्यांति लु गिें

गंगाजमनी होतें! िद्वरद्री ्ान्ोक गद्वरबीबरोबरि मनािा उथळपणाही िाखद्ववते! कण्हे रीच्या कंगाल
वासाकिे द्वतच्या रंगाच्या द्वभकारड्या भपक्यानेंि लक्ष जातें.

सुदाम : हां, कपड्यालत्त्यांत असा रंगेलपणा उपयोगािा नाहीं हें खरें ि!
नूपुर : मुळींि उपयोगािा नाहीं. तुमच्याजवळ म्हणून सांगून ठे द्ववतों, नीट लक्षांत ठे वा–कपड्यालत्त्यांत
्ान्ोकी, बोलण्यांत एवढासा मोकळे पणा, नजरें त एवढीशी लोभी द्वफरकी–जराशी हस्या िोळ्यांिी
आद्वण िाबले ल्या ओंठािी, द्वनलाजरा लाजाळू पणा हीं द्विसलीं, कीं हजार द्वहश्श्यांनीं द्वतथें लगीनगांठ सैल
आहे अशी खूणगांठ बांधून ठे वा!

सुदाम : इतक्या खाणाखुणा तरी कशाला हव्या? नु सतें िालणें एकिां पाद्वहलें , कीं बाकी िाल िटकन्
लक्षांत येते. तें शबिांनीं सांगतां येत नाहीं नीटसें, पण एका पावलावरून परीक्षेला पटतें!
नूपुर : ब , अगिीं अनु भवािें बोललां; पटलें !
सुदाम : (स्वगत) हा द्वबलं िर मुद्दाम वेिक बोलतो आहे कीं काय! (उर्ि) नशीब त्या द्वबिा्या नव्यािें!
नूपुर : तो अगिींि गलथान आहे म्हणतात. तुमच्यासारखाि फाटक्या अंगािा आहे . मर्ांशीं मी तुम्हांला

सुिाम म्हणून नांव द्विलें तेंि त्यािें नांव! मला तें आतांि समजलें , तेव्हां िोक्यांत ठसण्यासाठीं तुमच्या

माथीं मारलें . या बाईिा नवरा सुिाम. द्वहच्या जपणीस बसण्यासाठीं स्वारी र्रींि बेकार बसून असते; आद्वण
तरी द्वहिीं गांवांत िे विशुनें िाललींि आहे त. तेव्हां आतां तो बेवकूब म्हणावयािा कीं द्वहिी शहामत

म्हणायिी? आतां तुम्हीआम्ही जुटीनें या भानगिीच्या खनपटीस बसूं या! अगिीं द्वबत्तंबातमी लागेपयंत
थांबायिें म्हणून नाहीं.

सुदाम : पसंत आहे . एवढें सें कांहीं समजलें , कीं एकमे कांना खबर द्यायिी. आहे कबूल?
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नूपुर : कबूल! तो नवरा हातीं सांपिायिा पाद्वहजे होता हो! म्हणजे खूप रंग आला असता तुम्हीही त्या
बैलोबाच्या तपासांत असाि. िला.

[िोर्ेही जातात.]
[पििा पितो.]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ : वृि
ं ावनािा द्विवाणखाना. काझलिी केतनाला पाळण्यांत द्वनजवीत आहे .]
काललदी :
वाद्वजवरे बाळा । वेल्हाळा । रुम्िंुम् र्ुंगुरवाळा ॥
अस्फुट द्ववश्वािें । प्रेमािें । गाणें आनंिािें ॥

विलों जें नािीं । संवािीं । तुद्विंया जन्माआधीं ॥
पद्वहल्या प्रीतीिे । गमतीिे । कांहींसे भीतीिे ॥

बाळा ते बोल । तूं बोल । आज मनीं जे खोल ॥

रात्रीच्या काळीं । जों बसली । ब्रह्मानंिीं टाळी ॥

मझन तेव्हां बाणे । जें गाणें । अस्फुट मंजुळवाणें ॥

धीर न पद्वर हृिया । उर्िाया । उर्िपणें तें गाया ॥

हृियीं खळबळलें । िरवळलें । द्ववना ऐद्वकल्या कळलें ॥
गाणें मंजुळ तें । िंुळिंुळतें । तुद्विंया वाळ्याभंवतें ॥
वाळा हालूं िे । बोलूं िे । आनंिें िोलूं िे ॥

एकि पायािा । वाळ्यािा । नाि गोि बाळािा ॥
ऐकुद्वन आनंिें । त्या ्ं िें । र्र सगळें नािूं िे ॥

(स्वगत) वेिी तर नाहीं मी! केतनाला द्वनजद्ववण्यासाठीं म्हणून गाणें म्हणतें आद्वण त्यांत त्याला र्ुंगरवाळा

वाजद्ववण्यािा आग्रह कद्वरतें! त्यानें आतां करावें तर काय? बाकी अशा अिपळपणांत मािंा केतन माझ्या

इतक्या अध्या विनांत असावयािा, कीं मीं र्रांत एकाि पायािा नाि करायला सांद्वगतलें तर लबािाला
िोन्ही पायांनीं र्ुंगुरवाळा वाजद्ववतांना ब्रह्मांि अपुरें होईल. िंाली, िांगली िोळे उर्िू न, माझ्याकिे पाहू न
हं सायला सुद्धां सुरवात िंाली! बाळा, पुरे िंाला हा िोळ्यांिा नाि बरें ! द्वनजा आतां! वः, लगेि र्ेतले िोळे

द्वमटू न! जसें कांहीं समजलें अगिीं बोलले लें ! गुणी बाळ, असे गुण केल्यामुळें माझ्या बाळबृहस्पतीला
एखाद्यािी दृष्ट लागली तर कसें बरें होईल? हं :, यानें िोळे द्वमटू न र्ेतांि माझ्या िोळ्यांपुढें वेड्यावांकड्या

हजार गोष्टी उाया राहतात;या कोवळ्या िे हाकिे पाहतांना उगीि कठोर द्वविार मनांत येतात; याला िंोंप
लागतांि मािंी कल्पना जागी होते. कां बरें मला नेहमीं असें व्हावें?
[गोकुलमां लइ िालो ॰]
व्याकुल हें मन होई कां । सतत कां त्यास ्ळ हा ॥ ध्रु ॰ ॥

अनु क्रम

जगझत न रंगे । द्वविारीं परी तरंगे । नि त्या कांझह

द्ववसावा हा! ॥ १ ॥ अनलज्वाला । जाद्वळते अशी द्वजवाला ।
पसरी अंतझर या िाहा ॥ २ ॥

इतक्या सुखाच्या सागरांत पिलें आहे तरीपण कांहीं तरी िुकल्यासारखें वाटतें! जगाच्या खरे पणाबद्दल
कांहींि खात्री वाटत नाहीं. माझ्याभोंवतीं हें सुखस्वप्न पसरलें असून िै वाच्या कसल्या तरी अकस्ल्पत

आर्ातानें मी एकिम जागी होईन आद्वण या सुखाला अंतरे न अशी अंतःकरणांत सारखी हु रहू र वाटते! या
सुखाच्या स्वप्नापेक्षां अगिीं स्वप्नािें सुखसुद्धां द्वकती तरी खरे पणािें भासतें! अद्वतसुखामुळें तर असें होत

नसेल? बाळा केतना, इतकी का मी पूवुजन्मींिी पापीण आहें , कीं तुझ्यासारखें रत्न मला–अगबाई, भलतेंि
कांहींतरीं मनांत यायला लागलें ! आज अजून कां बरें येणें िंालें नाहीं? समाधान ते वढें काय तें त्या मूतीच्या

िशुनानें! पण त्यांच्याकिे पाहतांना तरी िोळ्यांिी भीद्वत कुठें मोिते आहे ? आतां िोळ्यांसमोर ती मूर्मत उभी

करून वाटे ल द्वततका वेळ पाहत बसेन; पण जर खरोखरींि येणें िंालें तर–अगबाई, खरोखरींि येणें
िंालें !

[उठू न उभी राहते; वृि
ं ावन येतो.]
वृंदावन : (स्वगत) द्वहच्याकिे पाद्वहलें म्हणजे पूवुजन्मावर द्ववश्वास ठे वावासा वाटू ं लागतो; एरवीं, या जन्मीं
या िु िैवी जीवानें असें कोणतें पाप केलें आहे , कीं त्याबद्दल अष्टौप्रहर असा मनािा मुका मार सहन करावा
लागावा! वृि
ं ावन आद्वण काझलिी! लग्नािें सोंग करून मीं द्वहला उगाि िु ःखांत पाद्विली आहे . मी द्वहच्याशीं

मोकळे पणानें वागत नाहीं हें द्वहच्या पुरते पणीं लक्षांत आलें आहे सें द्विसते ; आद्वण मी तरी हें सोंग यथासांग
द्वकती द्विवस करीत बसूं? या नाटकािा मला आतां इतका वीट आला आहे , कीं—पण आतां कुरकुर करून
काय उपयोग? माझ्या लौद्वककासाठीं मला हें सारें केलें ि पाद्वहजे. (उर्ि) प्रखर सूयाच्या प्रकाशांत

कोमे जणारी नाजूक कुमुद्विनी िंद्राच्या कोवळ्या द्वकरणांनीं तरी खुलते ; आठ मद्वहने गप्प बसले ल्या

कोद्वकले ला वसंतऋतूंत तरी कंठ फुटतो; पण इथें तर कधीं कळी उमलायिी नाहीं आद्वण तोंिांतून शबि
द्वनर्ायिा नाहीं. काझलिी, सुंिर द्वस्त्रयांना खुलद्ववणारा एखािा द्विव्य मंत्र पुरुषांना जर सांपिला तर त्यािा
द्ववद्वध समाधीपेक्षांही अवर्ि असला तरी पुरुष त्यािा अष्टौप्रहर जप करीत बसतील.

काललदी : मग तसें नाहीं कुठें ! पुरुषांनी नु सता कानमंत्र सांगतांनासुद्धां जरी इकिे द्वतकिे केलें तरी
बायकांच्या गालावरच्या गुलाबािी तेव्हांि खुलावट होते ना? द्ववद्वध नको आद्वण मंत्रािा जप नको! अगिीं
मुक्यानेंि एवढें ि होतें.

वृंदावन : हं , बोल, बोल, स्पष्ट भाल्यावांिून बोल पाहू ं ! काझलिी, काय तुिंें मन हें ? एवढे शबि बोलतांना

तुला िम लागला; ओंठ सुकून गेले; कावरीबावरी नजर ्पद्ववण्यासाठी िोळे खालीं वळले ! वेिे, तुिंी
्ातीसुद्धां धिधि करायला लागली आहे ! बोलूं लागलीस म्हणजे इतकें िांगलें बोलतेस, कीं मनािे काम

आद्वण द्वजवािें भान करून तें ऐकत रहावें! पण मोकळ्या मनािीं मौजेिीं भाषणें बोलताना तूं नवद्वश क्या
गुन्हे गारापेक्षांही जास्त भेिरून जातेस! आणखी द्वकती द्विवस तूं मला द्वभणार? आरंभींच्या अनोळखी
अििपणाला भीद्वत साजून गेली! पण आतां—मूल िंाल्यावरसुद्धां—आतां आपला केतन िांगला आठिहा

मद्वहन्यांिा िंाला असेल—अजून द्वभत्रेपणाि! नवाईच्या नव्हाळीिी ही मनािी मुकी माया मनोहर तर
खरीि; पण मुका मुलगा कधींतरी िालत्या बोलत्या रंगरूपाला आल्यावांिून स्त्रीत्वािें साथुक होत नाहीं!

अनु क्रम

काझलिी, आतां तूं आपण होऊन बोलली नाहींस तर यापुढें मी एक अक्षरही बोलणार नाहीं! (कांहीं वेळ
थांबन
ू ) या केतनाशीं िार िार र्टका सारखी बोलत असतेस आद्वण मी एका शबिालाही महाग िंालों? तें
कांहीं नाहीं! काझलिी, तुला मािंी शपथ आहे , माझ्या प्रश्नािें अगिीं मोकळ्या मनानें उत्तर िे पाहू ं ! तुिंें

आयुष्ट्य अगिीं सुखांत जात आहे का? (काझलिी वृंिावनाकिे पाहते.) हें पहा; माझ्या मनािा कल

ओळखण्यासाठीं तूं अद्वनियाच्या शोधक दृष्टीनें माझ्याकिे पाहू ं लागलीस! काझलिी, मीं अनु कूल उत्तराच्या
अपेक्षेनें हा प्रश्न टाकला नाहीं! आपल्या संसारांत तूं पूणु सुखी आहे स का?
काललदी : सवेश्वरा, आपण सुखी आहां का?
वृंदावन : मी अगिीं पूणु सुखांत आहें .
काललदी : मग मीद्वह पूणु सुखांति आहें ! जीद्ववतेश्वरा, मला आपल्याहू न द्वनराळें जीद्ववत आहे का? या
िे हािी मी ्ाया; ्ायेिी हालिाल िे हाच्या जीवनशक्तीनें होते! द्वतला द्वभन्न इच््ा, द्वभन्न जीवन कुठू न
असणार? आपल्या श्वासोच्््वासानेंि मािंा जीवनप्रवाह िालत असतो. काझलिीच्या हृियािे व्यापार द्वतथें
द्ववराजणारी वृंिावनांिी मूर्मति कद्वरते!

वृंदावन : काझलिी! मािंी शपथ र्ातली तरी सुद्धां तूं खोटें सांद्वगतलें स! तुिंी जीवनवृद्वत्त खरोखरीि

्ायेप्रमाणें द्वनजीव आहे ! तुिंें समाधान हताश हृियापेक्षांही शून्यवृत्तीिें वाटतें ! अिि वयांतल्या द्ववद्ववध
द्ववकारांिें ठाणें उठल्यामुळें तुझ्या िेह्यावर उजाि वस्तीच्या गांवठाणािा ओसािपणा पसरले ला द्विसतो!

(द्वतिे हात आपल्या हातांत र्ेतो.) काझलिी, माझ्याजवळ खोटें कां बरें बोलते स? तू िु ःखीकष्टी आहे स
यािा मला मुळींि संशय नाहीं; मग त्याच्या कारणाद्ववषयींि मला संशयांत कां ठे द्ववते स?
काललदी : (त्याच्या गळ्याला द्वमठी मारून) असें आपल्याला कशावरून वाटतें?
वृंदावन : पुष्ट्कळ द्विवसांच्या सू्म अनु भवानें मीं हें ओळखलें आहे . तुिंी आद्वण मािंी अजून पुरती

द्विलजमाई िंाली नाहीं! तूं आपण होऊन मला कधीं आझलगन द्विलें नाहींस! पण मी तुिंे हात माझ्या
मानेजवळ आणतांि त्यांिा द्ववळखा इतका जोरािा बसतो, कीं प्रीतीच्या भरतीिी उसळणारी उत्कंठा

थोपवून ठे द्ववल्यािें ताबितोब लक्षांत येतें. मािंी नजर िुकवून माझ्याकिे पाहतांना, माझ्या िेह्यावरून
कांहींतरी हु िकून काढण्यािा तुिंा प्रयत्न िालले ला असतो! हातांत हात र्ालू न मािंीं बोटें िाबतांना

सभय उत्सुकता द्विसून येते! द्ववनोिप्रसंगीं माझ्या हं सण्याबरोबर ताबितोब आपलें हं सूंही थांबद्ववण्यासाठीं,
हं सण्याच्या उत्कट भरांतसुद्धां माझ्याकिे पाहण्याच्या सावधद्वगरीिा तुला द्ववसर पित नाहीं. बोलतांना
शेवटीं एक शबि ओंठावरि र्ुटमळू न पुन्हां हृियांत जाऊन ििू न बसतो! काझलिी, तो शबि आपल्या
द्विललगीिा आिपििा आहे ! कुठल्या तरी िु ःखी संशयािा कृष्ट्णमे र् तुझ्या हृियांत सारखा र्ुटमळत

राद्वहले ला असतो. हें पहा, तुझ्या िोळ्यांत पाणी तरंगूं लागलें , ही त्याि मे र्ािी वृद्वष्ट! हां; ते अश्रु पुसूं
नकोस, तुझ्या हृियाला, त्यांतल्या िु ःखिायक रहस्याला बाहे र येऊं िे . काझलिी, माझ्यापासून आपलें
िु ःख लपवूं नकोस!

काललदी : हृियसंपुटांत सांठवून ठे द्ववले ल्या या प्राणजीवनापासून मी काय लपवून ठे वणार? प्राणेश्वर, क्षमा
करा; मीं आपल्याला फसद्ववलें खरें ! पण तें केवळ आपल्या मनाला त्रास होऊं नये म्हणून!

अनु क्रम

वृंदावन : वेिी! वेिी आणखी हट्टी! िटद्विशीं आपलें मनोगत मला सांगून िु ःखमुक्त हो! अशी रिू ं नकोस.

इतक्यांत हं सत होतीस, आतां रिू ं लागलीस! मुलाच्या मनाप्रमाणें तुिंें मन सुखिु ःखांच्या ऊनसांवलींत

माझ्याशीं लपंिाव खेळत आहे . मला वाटतें, पोर िंालें म्हणजे त्याच्या सहवासानें बायकांिें मनसुद्धां
पोरकट होत जातें! हं , सांगतेस ना तुझ्या िु ःखािें कारण?

काललदी : मािंें िु ःख मीं आपल्याला सांद्वगतलें तर आपण माझ्याबद्दल म्हटलें तेंि मी आपणांबद्दल म्हणतें
असें नाहींना आपण म्हणणार? मािंें रहस्य सांगणें म्हणजे मीं आपलें रहस्य ऐकणें असें आपल्याला वाटलें
तर आपण माझ्यावर रागावणार नाहीं ना? आपल्या प्रश्नािें उत्तर माझ्या प्रश्नानें द्विलें तर िाले ल का?

वृंदावन : तुिंा प्रश्न? मािंें रहस्य? काझलिी, तूं काय म्हणतेस हें ि मला कळत नाहीं. कोणतें मािंें रहस्य?
काललदी : (एकिम हु ं िका िे ऊन व त्याला द्वमठी मारून) आपल्याला राग आला? मला आपल्या या मुद्रेिें
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 कुरयांच्या भेसूर हाकाटीनें भेिरून एखाद्या

िंुिपाखालीं िबा धरून बसले ल्या भेकि सशािे िोळे सुद्धां इतक्या शून्य वृत्तीनें , इतक्या साशंक भीतीनें

आद्वण इतक्या तीव्र शोधकते नें स्स्थरावत नसतील. (उर्ि) काझलिी, द्वभऊं नकोस; तूं मला नाविती आहे स
असें तुला कां वाटतें?

काललदी : आपल्या उग्र मुद्रेिी मला अजून भीद्वत वाटते! प्राणांपलीकिे लपद्ववले ल्या शंकेिे शबि बाहे र
काद्वढतांना प्राणही कंठाशीं येऊन अगिीं कोंिल्यासारखें िंालें आहे .

वृंदावन : मािंी मुद्रा तुला उग्र वाटते ? वेिे, अशी भलतीि जन्मािी समजूत करून र्ेतलीस तर मला
कायमिी भीत राहशील. किाद्वित् मािंा द्वतटकाराही करूं 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 पुरते पणीं िाखद्ववण्याजोग्या या

िोळ्यांत प्रद्वतझबबरूपानें द्वशरून, त्या अंतःकरणांत प्रीद्वतभावानें स्स्थर होण्यासाठीं कोणती स्त्री िंटणार
नाहीं? आपल्या मांसल आद्वण मृिु करािा आधार द्वमळतांि संसारयात्रेंतून स्वगापयंत द्वनभावून जाण्यािी

कोणत्या स्त्रीला खात्री पटणार नाहीं? (पाहू न) नका, नका, असे द्वनश्वास टाकंू नका! आपल्या वणुनांत
स्तुतीिा संशय येऊन द्वतला आपण अपात्र आहां अशी मनोमन साक्ष पटल्यामुळें आपण ओशाळले ल्या

नजरे नें माझ्याकिे पाहू ं लागलां म्हणजे मािंा धीर तुटून मी भांबावल्यासारखी होतें! आपल्या हृियाबद्दल मी

माझ्या मनािी ग्वाही िे तें! हें काय? आपण जास्ति द्वखन्न होत आहां! आपल्याला आत्मद्ववश्वासानें ही स्तुद्वत

खरी कां बरें वाटत नाहीं? कोणत्या गोष्टीच्या आठवणीनें आपण—पण वेिीवांकिी कल्पना आपल्या मनांत
कशी येणार? मग माझ्याशीं अशी प्रतारणा—(रित) याि गोष्टीमुळें, मी आपल्याला आवित नाहीं असें मला
वाटू ं लागतें.
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वृंदावन : पण न आविण्यािें कांहीं कारण आहे का?
काललदी : आपल्या उिार दृष्टीला किाद्वित् द्विसलीं नाहींत म्हणून मािंीं मला सुद्धां तीं कारणें

द्विसल्यावांिून कशीं राहतील? आपल्या–माझ्यांतलें अंतर थोिें का आहे ? आपल्यासारख्या बावन्न
द्वबरुिांच्या धन्याला द्वशले िारी द्वशरपेिांिी शोभाि साजून द्विसायिी! मािंी आपली सांवळ्या तुळशीिी

साधीभोळी मंजुळा! प्रीतीिी पूजा बांधायला नु सतीं 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 कुंकुमाकृद्वत राजमुद्रेला अक्षय राहण्याइतकी जागा द्वमळाली
म्हणजे आपल्या सुखाप्रमाणेंि आपण िोर्ेही द्विरंजीव होऊं!

काललदी : अगबाई, आपल्या आशीवािांतून आपल्या केतनाला कां बरें वगळायिें िंालें ?
वृंदावन : लािके, त्यािी आपल्या सुखांति जमा िंाली! केतन आपल्या सुखािा भागीिार नसून भाग मात्र
आहे ! पण तुिंीं कारणें तशींि राद्वहलीं?

काललदी : आपण थट्टे वारीं नेत आहां; मी आपली ख्या भावानें सांगून टाकतें.
वृंदावन : काय ही कल्पना! माझ्या वतुनांत तुला कधीं संशयाला जागा द्वमळाली आहे का?
काललदी : आतांपयंतच्या आपल्या बोलण्यानें मला इतका धीर आले ला आहे कीं आपल्याजवळ सारें बोलू न

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 क्षणमात्रांत िू र होईन. मला राहू न राहू न असें वाटण्यािें कारण सांद्वगतलें तर आपण

माझ्यावर रागावूं मात्र नका. कधीं कधीं आपण सुखाच्या पूणु भरांत असतांना मध्येंि द्ववमनस्क होतां;
बोलण्याच्या ओर्ांत क्षणभर – अगिीं अधा क्षणि पण—एकिम थांबतां; वस्तुमात्राकिे नेहमीं शोधक वृत्तीनें

पाहणारी आपली दृद्वष्ट एकाएकींि शून्यवृद्वत्त होते ; िालत्या द्ववषयाच्या भर मध्यांत प्रारंभींच्या सामान्य

संबध
ं ानें सुरवात कद्वरतां; सवाल समजून र्ेतल्यावांिून जबाब िे तां; िोळ्यांनीं जगाला पाहत नाहीं आद्वण

द्विसत नाहीं! त्यावेळीं आपल्या िोळ्यांत एकले पणानें मािंी बाहु ली बसद्ववण्यािी मला भीद्वत वाटते ; आपल्या
जीवनक्रमाच्या सवु प्रयत्नांत अतृप्त इच््े िी आतुर तीव्रता द्विसून येते! नाथ, अशा वेळीं माझ्या मनांत

कालवाकालव उत्पन्न होते. नाथ, क्षमा करा. आपल्या द्वठकाणीं वाइटािी कल्पनासुद्धां करण्यािी मािंी

योग्यता नाहीं. पण भांबावले ल्या बुद्धीला िारुण शंका — प्राणेश्वरा, या िुकले ल्या िासीला संभाळू न घ्या आपल्या द्वठकाणीं भलती भावना संभवत नाहीं अशा कल्पनेनें मी द्वविार करूं लागलें म्हणजे मी आपल्याला

नाविती आहें , माझ्यामुळें आपण असंतुष्ट आहांत असेंि मला वाटावयाला लागतें; मला याि दृष्टीनें पहावेंसें

वाटतें! सवेश्वरा, मी आणखी बोलणार आहें . मािंा हा अपराध शेवटिा आहे . मी बोलूं का? माझ्या द्वजवाच्या
परमे श्वरा, रात्रीं बोलतां बोलतां अखेर आपण शांत होतों त्या वेळीं आपल्या रहस्याच्या द्वविारानें आपल्याला

िंोंप येत नाहीं. आपण जागे असल्यामुळें मला िंोंप येत नाहीं. त्या द्वनिेष्ट स्स्थतींत आपण आपल्या

रहस्यािा शेवट शोधून काढण्यासाठीं िंटत असतां; मी त्या रहस्यािा आरंभ हु िकून काढण्यािा यत्न
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करीत असतें! नाइलाजानें द्वपळले ल्या आपल्या जीवािे जि द्वनश्वास वा्यावर तरंगूं लागले म्हणजे त्या
काळोखाच्या पिद्यावर मी कल्पनेनें आपल्या रहस्यांतल्या स्त्रीिी प्रद्वतमा रे खाटण्यासाठीं—नाथ, आपण
केवढ्यानें ििकलांत?

[उठू न िू र उभी राहते ; वृि
ं ावन द्वतजकिे पाहतो.]
वृंदावन : माझ्या रहस्यांतली स्त्री? कशावरून? स्त्रीिा त्यांत काय संबंध?
काललदी : मािंी पुरी खात्री आहे , कीं आपलें रहस्य स्त्रीद्ववषयक आहे ! हें मीं कसें आळखलें हें सांगणें फारसें
कठीण नाहीं! पण आतांच्या आपल्या ििकण्यानें मला पुन्हां भीद्वत वाटते! आपल्याला नकोशी असले ली
गोष्ट माझ्याकिू न बोलण्यांत द्वनर्ाली का?

वृंदावन : मािंें रहस्य स्त्रीद्ववषयक आहे हें कशावरून ओळखलें स सांग पाहू ं ?
काललदी : हे ओळखण्यांत अवर्ि तें काय असायिें आहे ! तरुण अंगांना परस्परांिा स्पशुसहवास होतांि

बुद्धीला बद्वधरता येते, कांपणा्या अंगाबरोबर द्वविार तरळूं लागतात; पुरुषाला त्या स्स्थतींत स्त्रीखेरीज
िु स्या गोष्टीबद्दल द्वविार कद्वरतां येत नाहीं; पण आपण अशा स्स्थतींतही कशािें तरी एकाग्रतेनें झितन

कद्वरतां; त्या वेळीं स्त्रीखेरीज िु सरा द्ववषय असायिा नाहीं आद्वण ती स्त्री मी तर खास नाहीं; कारण माझ्या

द्वनकट सहवासांत, माझ्याबद्दल तटस्थपणानें झितन करण्यािें कारण नाहीं! म्हणून आपल्या रहस्यांत,
माझ्याखेरीज िु स्या कुठल्या तरी स्त्रीशीं संबध
ं असावा असा मीं सरळ सरळ तकु केला!

वृंदावन : काझलिी, तुझ्या िातुयािी, बुद्वद्धमत्तेिी आद्वण अवलोकनशक्तीिी कशी स्तुद्वत करावी हें ि कळत
नाहीं! तुिंी अलौद्वकक बुद्वद्धमत्ता पाहू न मी आज िद्वकत िंालों आहें !

काललदी : ही बुद्वद्धमत्ता नाहीं; स्वद्वहताच्या कळकळीनें आद्वण िक्षतेनें एकाि गोष्टीकिे सारखें लक्ष िे त

बसलें म्हणजे सामान्य बुद्धीलासुद्धां द्वततक्यापुरतीं लोकोत्तर बुद्वद्धमत्तेिीं काये कद्वरतां येतात. ज्या

रहस्याशीं माझ्या जीवनािा सवुस्वीं संबध
ं , त्याबद्दल इतकीशी कल्पना अद्वधक का होते ? आपलें रहस्य मला
मुळींि कळलें नाहीं म्हणून तर मी अशी िु ःखांत आहें ! प्राणेश्वरा, तें रहस्य मला सांगायला कांहीं हरकत
आहे का?

वृंदावन : तें समजून र्ेऊन तुला काय करायिें आहे ? यद्यद्वप त्यांत एका स्त्रीिा खरोखरीि संबध
ं असला
तरी तो तुझ्या सुखाच्या आि येत नाहीं! माझ्यावर तुिंा भरंवसा आहे ना?

काललदी : माझ्या प्राणांवर मािंा भरंवसा कसा नसेल! आपल्या त्या कायांत आपल्याला यश येण्यासाठीं

िे वाजवळ प्रसाि मागतां यावा म्हणूनि तें जाणण्यािी मािंी इच््ा आहे . द्वप्रयजनांच्या प्रेमळ आशीवािानें

आपल्या प्रयत्नाला परमे श्वरािें बळ येतें. मग माझ्याजवळू न तें रहस्य कां बरें आि ठे वायिें ? मािंा
आपल्यावर पूणु द्ववश्वास; आद्वण आपला मात्र माझ्यावर कां बरें नसावा?
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वृंदावन : (स्वगत) ही नसती पीिा गळ्यांत बांधून मी द्वनष्ट्कारण फसल्यासारखा िंालों आहें ! माझ्या
मनांतून आपल्याबद्दलच्या कल्पना पार द्वनर्ून गेल्या असें वसुंधरे ला भासद्ववण्यासाठीं बाह्ात्कारी हें

बायकोिें बाव्हलें पुढें ठे वण्याच्या धांिलींत, ही हत्त्या मीं आपल्यामागें लावून र्ेतली! इतक्या द्ववश्वासपूणु,
द्वनष्ट्कपट आद्वण सरळ हृियाजवळ खोटें तरी काय बोलायिें ? (उर्ि) काझलिी, क्षमा कर; एवढ्या एका
रहस्याखेरीज आपल्या िोर्ांत कसलाही आिपििा नाहीं; नाइलाजामुळें तें मात्र मला आज सांगतां येत

नाहीं. हं, अशी द्वनराश होऊं नकोस, द्वखन्न होऊं नकोस; त्यािा तुझ्या सुखाशीं कांहींएक संबध
ं नाहीं. तुझ्या

संसाराच्या सीमे च्या तें सवुस्वी बाहे र आहे ! माझ्या मानहानीिी भरपाई करून र्ेण्यासाठींि 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! त्यांतून नव्यानें

बायकोजवळ तर आपल्या पुरुषाथाच्या कतुबगारीच्या रहस्यािा उिेख फारि जपून करायला पाद्वहजे.
नव्याच्या नांवािा मोठे पणा िारिौर्ांत केव्हां गाजवीन असें द्वतला होऊन जातें. पतीच्या पुरुषाथासंबध
ं ानें
रहस्यांतलें रहस्यसुद्धां स्त्रीजवळ ठराद्ववक मुितीबाहे र ठरत नाहीं! या गोष्टीिी केतनासारखीं पाळण्यांतलीं
पोरें सुद्धां साक्ष िे तील!

काललदी : मला नाहीं, पण आपल्या द्विमुकल्या केतनाला तरी आपल्या पराक्रमी पुण्याईिे पोवािे

ऐकावयािे होते! भगवंताच्या तोंिू न िक्रव्यूहभेिािें वणुन गभांति ऐकल्यामुळें अद्वभमन्युकुमारांनीं केवढा
पराक्रम केला बरें ?

वृंदावन : लोकोत्तर पुरुषांच्या जीवनांतल्या सुखशांतीच्या प्रसंगांकिे ि आपली आशाळभूत दृद्वष्ट नेहमीं

पाहत असते ; तुिंा केतन अद्वभमन्यूसारखा पराक्रमी व्हायला पाद्वहजे ना? पण सौभद्राप्रमाणें सोळाव्या वषींि
समरभूमीवर त्याला मरण—

[काझलिी वृि
ं ावनाच्या तोंिावर हात ठे द्ववते .]
काललदी : अगबाई, हें काय भलतेंि बोलणें! काळवेळेिी शकुनवंती मोठी वाईट असते हो. वेळ कांहीं सांगून
येत नाहीं.

वृंदावन : माझ्या तोंिावर हात ठे वलास, पण सवुभक्षी काळाच्या तोंिाला हात िे तां येणार आहे का?
काललदी : माझ्या गळ्यािी शपथ आहे ! असलें भलतें बोलूं नये. या द्वनिु य द्ववनोिानें मािंें हृिय िु भग
ं ून
जाईलसें वाटतें! आपलें रहस्य मला समजूं नये अशीि आपली इच््ा द्विसते ; मी तरी ती मोिण्यािा हे का
कशाला धरूं! आपण सांद्वगतलें ते वढ्यानेंि मािंें समाधान होईल! एकिां शेवटिे शबि सांगून मािंे हे तु
पुरद्ववणार ना? आपल्या मनांत माझ्याबद्दल द्ववकल्प नाहीं ना?
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वृंदावन : प्रेमळ, द्ववश्रबध जीवा! नाहीं, नाहीं, नाहीं! मािंें तुझ्यावर पूणु प्रेम आहे ! वृि
ं ावन सवुस्वीं तुिंाि
आहे . या रहस्यापुरता एक कोंपरा सोिू न मािंें सारें हृिय तुिंेंि आहे ! या हृियावर द्ववश्वासानें मस्तक ठे वून

अशीि कल्पांतापयंत द्ववसावा र्े! (काझलिी त्याच्या हृियावर मस्तक ठे द्ववते.) हां, आधीं एवढें कबूल कर,
कीं आजपासून आपण होऊन तूं मला आझलगन िे शील आद्वण आपल्या प्रेमसंवािांत पद्वहला शबि तुिंा
असेल! िे पाहू ं मला असें विन!

काललदी : आज नवीन विनि कशाला हवें? िे वांच्या, जीवाजीवांच्या साक्षीनें हातांत हात द्विला त्याि वेळीं
मीं माझ्या सवुस्वािें विन द्विले लें आहे ! या आनंिाश्रूंनीं आज त्याच्यावर उिक मात्र सोितें!

वृंदावन : (स्वगत) या नाजूक नािांत बहकून मी कांहींच्या कांहींि बरळत िाललों आहें ! वसुंधरे ला भ्रष्ट

करण्यािा मािंा द्वनिय हृियािे धागे तुटून सारखा ढळत िालला आहे ! सत्य, सौंियु आद्वण बुद्वद्धमत्ता

यांच्या द्वत्रवणीसंगमांत न्हाणा्या माझ्या हृियांतून क्रूर कल्पनासुद्धां धवळू न द्वनर्त आहे त! एकिां वाटतें,
सूिाच्या कल्पना सोिू न, मनािी अढी मोिू न, मनमोकळे पणानें द्वहला सवु सांगून टाकावें; त्या उत्कटतेच्या
भरांत द्वहिे िोळे पाण्यानें भरून आले म्हणजे त्या प्रेमाश्रूंच्या पुष्ट्करणींत प्रद्वतझबबरूपानें मंगलस्नान करून

पावन व्हावें! हे कोमल मना, तसें करायला कोणती हरकत आहे ? ही सुखािी सृद्वष्ट सोिू न सूिाच्या

वणव्यांत होरपळत पिण्यांत काय अथु आहे ? जें मन वसुंधरे च्या प्रखर गुणांनीं द्विपलें नाहीं, भूपालाच्या शु द्ध
स्नेहरसांत द्ववरलें नाहीं, तें मन या प्रेमकरुण मुखाच्या स्पशानें द्वनवळू न जाऊं िे णार नाहीं हा अद्वभमान
कशाला हवा? (द्वतच्या तोंिावरून हात द्वफरद्ववतो.)

काललदी : अहाहा! नाथ, जें पाद्वहजे होतें तें द्वमळालें ! मला हा आपल्या ख्याखु्या प्रेमािा हात आज लाभत

आहे ! प्रीतीनें प्रीतीला ओळखलें ! हृियाला हृियािी साक्ष पटली! प्राणेश्वरा, आतां मात्र मी धन्य, धन्य,
द्वत्रवार धन्य िंालें ! माझ्या जीद्ववतािी इच््ा तृप्त िंाली! मला अक्षय समाधानािी जोि द्वमळाली! हें प्रेम , हें

हृिय आतां मात्र या भाग्यशाली काझलिीला कायमिें लाभलें ! हे प्रेमस्वरूप परमे श्वरा, तुझ्या लपत्या
स्वरूपािी ही पद्वहली भेट आयुष्ट्याच्या अखेरीपयंत या द्वमटले ल्या िोळ्यांसमोर अशीि अखंि ठे व!

[त्याच्या हृियावर िोळे द्वमटू न मस्तक ठे वते.]
वृंदावन : (स्वगत) द्वहनें आपले िोळे द्वमटू न र्ेतांि मािंे िोळे खािकन उर्िले ! र्टकेच्या गोि बोलण्यानें

मािंें मन नािान होऊन मी उाया आयुष्ट्याच्या एकाि इच््े ला िंुगारून िे त होतों! हा प्रसंग आवरता र्ेतला

पाद्वहजे! आद्वण पुन्हां कधींही न र्िू ं द्विला पाद्वहजे. कोमल िंद्वद्रकेनें कठीण िंद्रकांत पािंरतो; िंुळिंुळत्या
िं्याच्या नाजूक िंरणीनें काळ्याकद्वभन्न कड्यालाद्वह कंगोरा पितो! त्याप्रमाणें द्वहच्या अश्रूंच्या द्विंरपणीनें

माझ्या हृियािेंही पाणी होऊन जाईल. द्वहच्या प्रेमळ जीवाच्या हलक्या हातांनीं सूिािीं िोरखंिें तुटून
बांधले ला जीव मोकळा होईल खरा; पण मग त्याला माझ्या हृियाच्या बाहे रि झहिावें लागेल! मे लेल्या
सुिाच्या प्रेतद्वविारािी हृियांत त्याला भीद्वत वाटे ल! वस्तुलाभ आद्वण सुख यांच्यांत जमीनअस्मानािें अंतर

आहे ! हें वाटे वरिें प्रेम द्वमळवून मी काय करूं? मला जें पाद्वहजे तेंि मी द्वमळवीन! स्पधेंत पायिळीं पिले ली
मािंी प्रद्वतष्टा भूपालाला मस्तकीं धारण करावयाला लावीन. नाहींतर िु लुभतेच्या द्ववजयोत्साहानें
वसुंधरे च्या िोळ्यांनीं माझ्याकिे पाद्वहल्यानंतर काझलिीच्या प्रेमांध िोळ्यांत मला काय द्विसणार आहे ? हें

प्रेमािें सोंग पुरें िंालें ! वसुंधरे िा हार स्वीकारण्यासाठीं ही गळ्यांतली र्ोरपि हळू हळू िू र केलीि पाद्वहजे!
(उर्ि) लािके, तूं बोलत कां नाहींस?
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काललदी : प्रणयिंद्रा, तृस्प्त बोलत नाहीं! इच््ा प्रयत्नांनीं धिपित असते. आशा िोळ्यांत एकवटू न पाहत

असते ; पण तृस्प्त समाधानाच्या समाधींत िोळे द्वमटू न बसते आद्वण मुकी असते! अंग अंगाशीं, हृिय हृियाशीं,
जीव जीवाशीं मुक्या बोलांनीं बोलत असतां नािब्रह्मािा द्ववलय होतो!

वृंदावन : (स्वगत) ही प्रेमाच्या कल्पनेंत पार गुंगून गेली आहे ! याि स्स्थतींत मान िाबून द्वहला मारून टाकंू
का? म्हणजे कायमिा मोकळा िंालों!

काललदी : प्राणेश्वरा, माणसाला माद्वगतलें मरण कां बरें द्वमळूं नये ? अगबाई, आपण पुन्हां िपापलां? आद्वण
तें सुद्धां केवढ्यानें!

वृंदावन : तू मरणािी गोष्ट काढण्यापूवी माझ्याही मनांत मरणाबद्दलिाि द्वविार आला होता! आपल्या
द्वविारांिा द्ववलक्षण योग पाहू न मी एकिम िद्वकत िंालों!

काललदी : हृियाशीं हृिय समरस िंाल्यावर एकि द्वविार िोन्ही द्वठकाणीं वावरत असल्यास नवल नाहीं!
हृियािी एकाि शबिािी धिधिणारी भाषा अनेक शबिांच्या किोळांत आपण द्ववसरल्यामुळें आपल्याला

हृियािे खेळ कळत नाहींत! आकाशांत गिगिणारा िे वािा एकाि शबिािा तंिेश आपल्याला कळत
नसल्यामुळें िे वािी सहजलीला आपणांला गूढ स्वरूपािी वाटू ं लागते! पण नाथ, मरणाच्या द्वविारांत असे
ििकण्यासारखें काय आहे तें?

वृंदावन : प्रेमामृतािें पान करीत असतांना मरणािी कल्पना द्ववसंगत वाटत नाहीं का? सुखसागरांत पोहत
असतांना द्विरजीवनािी इच््ा कोण करणार नाहीं!

काललदी : ्े ः ्े ः नाथ, द्विरजीवनांत सुख नाहीं; मृत्यूनेंि जगाला मनोहर केलें आहे ! मरणामुळेंि
माणसाला मोल येतें. प्रेमाला मरणािें भय नसेल तर त्याबद्दल सभय उत्कंठा कधींि वाटणार नाहीं!

नाशाच्या भीतीमुळें सुखाबद्दल सारखी गोि हु रहु र वाटत असते ; संसारािी सारी गोिी नश्वरतेंत–अगिीं
अद्ववश्वासी क्षणभंगुरतेंति आहे ! प्रेमांत अमृतासारखें नीरस, एकरूप द्विरजीवन असेल तर त्याच्या स्पशानें

हृियािी द्वभत्री धिधि एकिम बंि पिे ल; दृष्टींतून करुण मुद्रेिी आशा नाहींशी होईल! प्रेम अमृतमय नाहीं!
मद्विरे च्या बेफाम धुंिींत अफूिी गुंगी आद्वण भांगेिी थरारणारी तिीनता द्वमसळू न परमे श्वरानें प्रेमािा प्याला
द्वनमाण केला आहे ! प्रेमाच्या द्वनशेंत गुंगले ल्या जीवाला सुखाच्या सागरांत पोहण्याइतकी जाणीव नसते!

सुखसागरांत बुिून जीव कोंिू न मरण्यांति प्रेमािा शेवट व्हायला पाद्वहजे! प्रेमाच्या जहरी द्वनशेनें बेभान,

बेहोष, होऊन, िढत्या लहरींनीं सवांग थरारून द्वनर्त असतांना िोळ्यांवर धुंिीिी िंापि पिली असतांना,
अगिीं श्वासोच्््वास करण्यािाही द्ववसर पिू न हा जीव ठायींच्या ठायीं द्ववरून गेला तर आणखी काय
पाद्वहजे? या प्रेमसौभाग्याच्या भर बहारींत आपल्या वक्षःस्थलावर असें मंगल मरण आलें तर माझ्या भाग्यािी
उजरी होईल. अशीं भाग्यािीं मरणें द्वमळूं लागलीं तर जीद्ववतािे कष्ट जन्मोजन्मीं वहावयाला कोण तयार

होणार नाहीं! प्राणविभा! या वेळीं, या स्स्थतींत तें मोलािें मरण मला तुमच्याि हातांनीं द्या! नाथ, प्रेमाच्या
भरांत मी वाटे ल तें बरळूं लागलें आहें ! प्रेमाच्या धुंिींत मािंा तोल संभाळू न मला सांवरून धरा!

[त्याच्या खांद्यावर मान टाकून पिते.]

अनु क्रम

वृंदावन : (स्वगत) या द्वनजीव पुतळीला मारून टाकण्यांत तरी काय पुरुषाथु आहे ? हा नाटकी िे खावा

आतां बस्स िंाला! (उर्ि) काझलिी, द्वकती वेळ अशी वेड्यासारखी उभी रहाणार? या कोमल तनूला
बांधल्यासारखें होणार नाहीं का?

काललदी : जीवींच्या द्वजवलगा, आपणा प्रेमाच्या जीवंत जािू नें द्वजवाला भारून टाद्वकल्यामुळें शरीराला
अवर्िल्यासारखें मुळींि वाटत नाहीं! जगिीश्वरा, माझ्या प्रेमसमाधींति मािंा लय करून टाक.

वृंदावन : (स्वगत) आतां या झपज्यांतून मािंी सुटका होणार तरी कशी? कंकणाला बाहे र थांबावयाला
सांद्वगतलें आहे , तो तरी आििांिपणानें आंत येईल तर काय बहार होईल! माझ्या शहाणपणापेक्षां त्याच्या
मूखुपणािाि तूतु मला जास्त उपयोग होण्यासारखा आहे !

काललदी : अगबाई, केतन जागा िंाला वाटतें! आतां र्ुंगुरवाळा वाजला, का िंोपेंत सुद्धां मािंा द्विमुकला

मािंी आज्ञा पाळीत आहे ! झकद्वकणी, जरा इकिे ये पाहू ं ! (झकद्वकणी येते.) केतनाला आंत नेऊन द्वनजीव
बरें ! वा्याच्या िंोतानें त्यािी िंोंपमोि होतेशी द्विसते.

वृंदावन : आणखी हें पहा, झकद्वकणी, बाहे र कंकण आला असेल त्याला आंत पाठवून िे ! काझलिी–लािके,
मला कंकणाशीं िोन शबि बोलायिे आहे त! (झकद्वकणी केतनला र्ेऊन जाते.) म्हणून तूंसुद्धां जरा आंतल्या
द्विवाणखान्यांत जातेस का?

[कंकण येतो.]
काललदी : आतां मी इथे राद्वहलें तर काय हरकत आहे . बरें ? त्या एका रहस्याखेरीज —
वृंदावन : त्याि रहस्याबद्दल मला कंकणाशीं बोलावयािें आहे .
काललदी : एकजीव िंाले ल्या जीवांत द्वबर्ाि करणारीं हीं रहस्यें कशाला हवींत कुणाला ठाऊक? जगांत
गुप्त रहस्यें मुळींि नसलीं तर िालणार नाहीं का?

वृंदावन : रहस्यावांिून जग कसें िाले ल? आपला आतांिाि प्रणयसंवाि लोकांनीं ऐद्वकले ला तुला आविे ल
का?

काललदी : र्रोर्रीं त्यांिींि पारायणें होत असल्यामुळें तो ऐकण्यािी सवि कोणाला द्वमळणार? या
रहस्याच्या नािांत आज आपण केतनािा मुका सुद्धां र्ेतला नाहीं.
वृंदावन : हं , रागावूं नकोस; हा र्े आद्वण त्याला नेऊन िे !
काललदी : भलतेंि! प्रेमाच्या बाजारांतली िे वर्ेव िलालामाफुत होत नाहीं.

अनु क्रम

वृंदावन : प्रेमाच्या व्यवहारशून्य जगांत तर िोन जीवांिा एकजीव िंाल्यावरि िुंबनांिी िे वर्ेव

िलालामाफुत करावी लागते! बरें , मािंी द्ववनंती मान्य करणार ना? (काझलिी जाते. द्वतच्याकिे पहात
स्वगत) द्वहच्या बोलण्यािा कोंवळा पद्वरणाम िू र करावयाला कंकणािी ककुश भाषांि आतां हवी आहे !

कंकर् : (स्वगत) धनीसाहे ब बोलण्यांत पटाईत असतील किाद्वित्; पण इष्ट्काच्या बाबतींतलें पांिपेंि
त्यांना द्वबलकुल समजत नाहींत; काझलिीबाईसाहे ब आपलें रहस्य ऐकण्यासाठीं उाया राहताहे त असें

धनीसाहे बांना वाटत आहे ; पण बाईसाहे बांिें रहस्य काय आहे हें त्यांिें त्यांना ठाऊक कीं एक मला ठाऊक!
खास त्या माझ्यावर खूष असल्या पाद्वहजेत! आजिा द्वमशांिा हा रुबाब अगिींि फुकट गेला नाहीं
म्हणायिा!

वृंदावन : कंकणा, आज मी तुला फारि महत्त्वािें काम सांगणार आहें ! तूं आपल्या स्स्थतीिा नीट द्वविार
केला आहे स का?

कंकर् : काय संबंध द्वविारािा! एकिां ठरवून टाद्वकले ल्या गोष्टींखेरीज मी कसलाि द्वविार करीत नाहीं!

वद्वरष्ठांिे पाय धरावेत, कद्वनष्ठांना पायाखालीं तुिवावें; लढाईंत शत्रूच्या मानेवर हात, एरवीं सुंिर द्वस्त्रयांच्या
गळ्यांत हात! शत्रूंिे तलवारीनें आद्वण द्वमत्रांिे केसानें गळे कापायिे! ख्याखोट्यािी शहाद्वनशा करायिी
फक्त तनख्यािे िाम मोजून र्ेतांना! तलवारीनें होण्यासारखें काम असेल द्वतथें उगीि वटवट करायिी

नाहीं! कामद्वगरी असली तर कसूरीिें नांव नाहीं; द्वरकामा वेळ बायकांिी िौकशी करण्यांत र्ालद्ववतों! असा
सीधा रस्ता आहे मािंा! मनु ष्ट्याला उाया जन्मांत द्वविार करण्यािा प्रसंगि येतो कुठें मुळीं!

वृंदावन : शाबास! या तुझ्या सरळपणांमुळेंि 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 म्हणतां होय? लढाईंतल्या लु टालु टीवर द्रव्यािी अििण द्वनभावून नेतों कशीबशी! पण
अद्वधकारािा कमीपणा आहे तो कबूल केलाि पाद्वहजे!

वृंदावन : मी आतां तुला जें काम सांगणार आहें तें िोख बजाद्ववलें स तर तुला कल्पनेबाहे र मोठा अद्वधकार
द्वमळवून िे ण्यािें मी विन िे तो. मात्र या गोष्टींतील एक अक्षरही कोणाला समजतां कामा नये!

कंकर् : मी कोणत्या रीतीनें आपली खात्री करून िे ऊं? एखािा लफंगा माझ्याजागीं असता तर त्यानें

तािद्विशीं शपथ वाद्वहली असती आद्वण आपल्या शबिािी आपल्याला प्राणांपेक्षांही ज्यास्त िाि आहे अशी
थाप मारून तो मोकळा िंाला असता! मी आहें सच्चा माणूस! मला स्वतांच्या शबिािी िु स्याच्या
प्राणांइतकीि झकमत वाटते!

वृंदावन : ठीक आहे ; तुला मािंा स्वभाव माहीत आहे ि; माझ्या सांगण्यांतलें एक अक्षर बाहे र फुटलें तर
तुला आपल्या प्राणाला मुकावें लागेल!

अनु क्रम

कंकर् : आपण मला आज इतकी वषें पोटच्या मुलाप्रमाणें पाद्वळलें त्यािा मोबिला मी अशा रीतीनें िे ईन
काय?

वृंदावन : बरें , या कामांत पापपुण्यािा प्रश्न आला तर?
कंकर् : त्याबद्दल आपण बेद्वफकीर असा! पापपुण्यांत मुळींि तफावत नाहीं अशी मािंी समजूत आहे !

सत्यासाठी हद्वरिंद्रानें तारामतीलासुद्धां द्ववकलें ; पण ते वढ्यामुळें त्याच्या गळ्याभोंवतीं गांवच्या बायकांिा

गरािा पिला असें कांहीं िंालें नाहीं! धमाच्या नािानें पांिवांनीं सत्याखातर रानावनांत द्विवस काढले ,
त्यांनासुद्धां कांहीं नगास एकेक द्रौपिी लाभली नाहीं! बरें , उलट सोळा हजार एकशें आठ नारींपैकीं—गोपी
नकाि धरूं जमे ला—एकीनेंसुद्धां कृष्ट्णानें िो्यामा्या केल्याबद्दल नाखुषी िाखद्ववली नाहीं! तेव्हां पुण्याईनें

कुणीं काय द्वमळद्ववलें आहे सांगा! आपण पापपुण्यािी द्वबलकुल द्वजकीर करीत नाहीं! आपला जो हु कूम
असेल तो खुशाल सांगा!

वृंदावन : इकिे कर कान तुिंा! (कंकणाच्या कानांत कांहीं सांगतो.) समजलास नीट?
कंकर्-बस? हें ि काय तें काम? नु सतें मारे क्यािे सोंग आणायिें ; थोिे सें खोटें बोलायिें ; शेवटीं
महाराजांिे पाय धरायिे आद्वण भरपूर रिायिें! आद्वण एवढ्याबद्दल आपण मला अद्वधकारािी जागा िे णार?

वृंदावन : हो; द्वशवाय, अद्वधकारसुद्धां लहानसहान नाहीं, मािंीि जागा तुला िे णार आहें ! अगिीं जन्मािी
नेमणूक!

कंकर् : काय म्हणतां! एक द्विवस हें काम करण्याबद्दल एवढ्या अद्वधकारािी जन्मभर जोि! मी तर एका

द्विवसापुरतां आपला अद्वधकार द्वमळद्ववण्यासाठीं जन्मभर अशीं कामें करीत रहावयालासुद्धां तयार होईन!
धनीसाहे ब, केवढा उिारपणा आपला हा! अरे रे, असल्या उिार पुरुषाच्या द्वठकाणींसुद्धां त्याच्या बायकोिी
द्वनष्ठा अढळ राहू ं नये ही केवढी नामुष्ट्कीिी गोष्ट आहे !

वृंदावन : काय म्हणालास, कंकणा? काझलिीिी द्वनष्ठा अढळ नाहीं?
कंकर् : कसूर माफ करा धनीसाहे ब! त्यांिी द्वनष्ठा आपल्या या एकद्वनष्ठ सेवकाच्या द्वठकाणीं जरा िळली
आहे खरी!

वृंदावन : काय मूखु आहे ! तुझ्या द्वठकाणीं?
[हं सतो.]
कंकर् : धनीसाहे ब, ह्ांत हं सण्यसारखें कांहींि नाहीं! िाकरांच्या वाट्याला धन्यािीं जुनींपानीं वस्त्रें ,
अंगवस्त्रे, अधां—

वृंदावन : बेवकुफ! तुिंी जीभ फारि लांब व्हायला लागली!

अनु क्रम

कंकर् : धनीसाहे ब, माफ करा, पण धनीनोकरांमध्यें बोलण्यािी फाजील लगट द्वजथें होते द्वतथें नोकरािी
जीभ लांबत नसून, बहु तकरून धन्यािे कानि लांब िंाले ला असतात, असें मीं ऐकलें आहे !

वृंदावन : (स्वगत) माझ्यापेक्षां उं ि िजाच्या भूपालाला याच्या हातानें खालीं लोटण्यासाठीं थोिावेळ तरी
याला असें िोक्यावर बसवून र्ेणें भाग आहे .

कंकर् : धनीसाहे ब, माझ्या बोलण्यािा राग येऊन आपण आपला बेत बिलीत तर नाहींना?
वृंदावन : एक वेळा तुला क्षमा करतों! हं , एवढें लक्षांत मात्र ठे व, कीं तुला तुिंें बद्वक्षस मात्र ताबितोब िे तां
येणार नाहीं! कांहीं द्विवस थांबावें लागेल!

कंकर् : मोठ्या आनंिानें थांबेन! खरें म्हटलें तर आपल्या हाताखालच्या अद्वधका्याला सुद्धां ह्ा जागेसाठीं

आपल्या मरणापयंति थांबायला हवें; मग मी तर द्वकती कमी िजािा मनु ष्ट्य! मला थोिें सें थांबायला काय
हरकत आहे ? बरें हा र्ाट कधीं र्िवून आणायिा हें नाहीं सांद्वगतलें अजून?
वृंदावन : तें अजून ठरले लें नाहीं. आयत्या वेळीं सांगेन तुला!
कंकर् : जरा आधीं कळलें तर थोिें बरें होईल म्हणतों!
वृंदावन : कां?
कंकर् : म्हणजे आम्हां मिांिी लढाईंतली कापाकापीिी करामत बायकांना िोळ्यांनीं पहावयाला कांहीं

कधीं सांपित नाहीं; त्यामुळें त्यांच्याजवळ आमिा असावा तसा बोज असत नाहीं; आतां ही र्रबैठी संद्वध

आली आहे ; तेव्हां म्हटलें , युवराजांना मारतेवेळीं माझ्या ओळखीच्या िार िोन बायकांना–नको, िोन िार
नकोत–द्वनिान आपल्या झकद्वकणीला तरी पहावयाला बोलवावी!

वृंदावन : अगिीं मूखु आहे स! इतक्यांत िोन िुक्या केल्यास! एक द्वतथें कोणाला मारावयािें नाहीं हें

द्ववसरलास आद्वण तसेंि, ही गोष्ट अगिीं गुप्त ठे वायिी आहे हें ही ल्यांत ठे वलें नाहींस! द्वविार केल्यावांिून
बरळलास खरा!

कंकर् : मीं आधींि सांद्वगतलें आहे , कीं मी भलत्या बाबतीिा कधीं द्वविारि करीत नाहीं म्हणून!
वृंदावन : बरें , सध्यां तूं जा; संध्याकाळीं तुला पुन्हां नीट समजावून सांगेन. मात्र एखाद्या िोस्ताजवळ हें
बिबिू ं नकोस!

कंकर् : आधीं मला फारसे िोस्त नाहींत; एक तेवढा सुिाम काय तो मािंा द्वमत्र! पण आम्ही बायकांखेरीज
िु स्या बाबतींत बोलति नाहीं कधीं! मी परक्यांच्या बायकांकिे नेहमीं वाईट नजरे नें पाहणारा आद्वण तो
स्वतांच्याि बायकोकिे वाईट नजरे नें पाहणारा! द्वशवाय, तोसुद्धां मोठा इमानी मनु ष्ट्य आहे .
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वृंदावन : असें का? थांब मग! सुिाम हा िाद्वमनीिा नवरा नव्हे का? आपलें काम तिीस गेलें तर त्यािीही

आपल्याला जरूर लागेल. भूपालाच्या वाड्यावर पहारा करायला तो कबूल िंाला तर पहा; द्वशवाय
तळर्रांत वसुंधरे च्या द्विमतींसाठीं िाद्वमनीिी जरूर आहे ि! त्याला नीट सावधद्वगरीनें सांगून पहा!
कंकर् : ठीक आहे .
वृंदावन : पण त्याच्याजवळसुद्धां उगीि फाजील बोलूं नकोस! जा तूं आतां
[कंकण जातो.]
वृंदावन : (स्वगत) काझलिीबद्दल भलतेि शबि ऐकल्याबरोबर माझ्या मनाला इतका धक्का कां बरें बसावा?
जें मनापासून नको त्याच्या शु भाशु भानें मत्सर वाटणें हा मनु ष्ट्यािा मनोधमुि नाहीं! खास, द्वतच्याद्ववषयीं

माझ्या मनांत कांहींतरी भावना द्वनःसंशय उत्पन्न िंाली असलीि पाद्वहजे! ती भावना आपले पणािी –
सहवासपद्वरियािी–प्रेंमािी तर नसेलना? किाद्वित् मृिु हृियािी झनिा–सौंियािी हे टाळणी–असल्या
पातकी तोंिांतून ऐकल्यामुळें रद्वसक मनािा हा स्वाभाद्ववक रागही असे ल! द्वस्त्रयांबद्दल पाजीपणाच्या कल्पना

बाळगणा्या या पापी कंकणािे–कंकण पापी–नु सत्या मूखु कल्पनांमुळे तो पापी, आद्वण मग मी कोण?

सूिाच्या समाधानासाठीं–करारी मनािी राक्षसी वासना पुरद्ववण्याकद्वरतां, द्वनिोष द्वमत्राला–द्वनस्सीम
पद्वतव्रते ला–्े ः! हा द्वविारि काढू न टाद्वकला पाद्वहजे! ठरवून टाद्वकले ल्या गोष्टींखेरीज इतरांिा द्वविार

कसा तो करावयािा नाहीं, हा कंकणािा गुरुमंत्रि मला र्ेतला पाद्वहजे! ज्याला िु ष्ट व्हायिें असेल ,
कल्पनातीत पातकें करावयािीं असतील त्यानें द्वविाराला थारा िे ऊन िालायिें नाहीं! द्वनढावले ल्या

पातक्यांना द्ववसांव्याच्या वेळीं मािक व्यसनांिी जरूरी वाटते ती एवढ्यािमुळें असावी! काझलिीच्या कोमल
सहवासानें हृियाला तद्रूप करण्यापेक्षां त्याला कंकणासारख्याच्या फरसबंिी द्विलािीि सोबत द्विली
पाद्वहजे! भूपालािा कपाळमोक्ष करायला कंकणासारखा शु द्ध फत्तर हातीं आला हाि या कायाला शु भ
शकुन! ठरलें , कायमिें ठरलें , कीं इतःपर कोणत्याही गोष्टीिा द्वविार म्हणून करायिा नाहीं!

[जातो.]
प्रवेश हतसरा
[झकद्वकणी प्रद्ववष्ट]
लकहकर्ी : (स्वगत) काझलिीबाईसाहे बांप्रमाणें वागायिें , व्हायिें–मे ला शंभर वेळां मनािा द्वनधार केला
असेल तरी अजून कांहीं साधत नाहीं! िारिौर्ी बायकांत त्यांिें आपलें नेहमीं िांगलें नांव द्वनर्तें! हें मे लें

माझ्या लग्नािें अजून जमत नाहीं, त्यामुळें मला द्वजथें द्वतथें खालीं मान र्ालावी लागते! िांगलें सें स्थळि

द्वमळत नाहीं एखािें ! कुठें कांहीं, कुठें कांहीं, आपला कांहीं तरी उणा पक्ष द्वनर्तोि! काय करावें , कांहीं
सुिेनासें िंालें आहे !

[द्वपया सोते अटाद्वरया ॰]
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िशा आतां अशापरी अजूद्वन जाईना [उपाय कांझह ना।

मना तें साद्वहना ॥ ध्रु ॰ ॥ प्रयास हा कद्वर महा । योग तरी
न पहा । द्वतळभद्वर मान कसा तो राद्वहना ॥ १ ॥
[नूपुर प्रवेश कद्वरतो.]
लकहकर्ी : अगबाई, नूपुर, विीवांिून असें येऊं नये आंत तिक. काझलिीबाईना भेटाल का असे एकिम?
नूपुर : झकद्वकणी, काझलिीबाईंिें अनु करण करण्यािें हें वेि सोिू न िे आतां एकिां!
लकहकर्ी : अनु करण म्हणजे वेिि वाटतें?
[उपिार मुजे ॰]
अनु कार जना ने हा कालांतझर थोर पिा । ्द्वळ द्ववहास
हा असला आधीं त्या सिा ॥ ध्रु ॰ ॥ हा द्वनिय कझध

न ढळे । प्राणान्तद्वह आला जद्वर । न मन द्वतळमात्र िळे ।

ये त्याप्रद्वत यश तोंवद्वर । कद्वरन यत्ना पद्वर । कल्पांत र्िला तद्वर
ही तापवीन तनु ॥

नूपुर : असें कोणतें यश द्वमळवावयािें राद्वहलें आहे तें?
लकहकर्ी : कोणतें म्हणून नव्यानेंि द्वविारतां अगिीं! अहो, काझलिीबाईंनीं सांद्वगतल्याप्रमाणें अगिीं द्वनिोष
नवरा द्वमळवायिा हें ! त्यांच्यासारखेंि 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! माझ्यांशी लग्न करण्याबद्दल
काय ठरद्ववलें आहे स तूं अखेर?

लकहकर्ी : तुमच्याशीं? तुमच्याशीं मािंें तर मुळींि पटायिें नाहीं!
नूपुर : अग, आतां नाहीं पटणार किाद्वित्; िार द्विवसांनीं आपोआप पटत जाईल! तरुणपणीं ज्यांिें नीटसें

पटत नाहीं तींि माणसें पोक्तवयांत िांगल्या सलोख्यानें वागतात; तीन आद्वण सहांिे द्वनजीव आंकिे सुद्धां
ऐन ्द्वत्तशीच्या भरांत एकमे कांिीं तोंिें पहात नाहींत, पण ते ि साठी उिलू न गेल्यावर परस्परांिे पक्के स्नेही
िंाले ले दृष्टीस पितात. माझ्यांत असा कोणता िु गुण द्विसला तुला, सांग पाहू ं ?

लकहकर्ी : बरें , तसा म्हणण्यासारखा सदगुण तरी कोणता आहे तुमच्यांत? तुमच्यापेक्षां आतां कंकण येणार
आहे त त्यांच्याशींि–
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नूपुर : कंकणािे तरी असे कोणते गुण वायां िालले आहे त कळूं िे त?
लकहकर्ी : त्यांिा मुख्य गुण म्हणजे त्यांिें शौयु! त्यांच्यासारखा तलवारबहाद्दर पाहू ं जातां सांपिावयािा
नाहीं!

नूपुर : कसलें आलें आहे शौयु? आमच्या र्राण्यांत सुद्धां शौयु कांहीं कमी नाहीं! मी अजून एखाद्या
लढाईवर गेलों नाहीं म्हणून! ही बद्वर्तलीस तरवार? िाखवूं िोन पट्टट्यािे हात करून?

लकहकर्ी : तलवारीिे हात शत्रूला करून िाखवायिे असतात; बायकांना नाहीं! आतां कंकण आले म्हणजे
त्यांनाि िाखवा बर्ूं 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 वेळीं 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 यांपैकीं कोणती िशा
करूं सांग. हा वीर तुझ्या नु सत्या हु कमािी वाट पाहत आहे !

नूपुर : तूं वीर! तुला धमुयुद्धािे ढोबळ द्वनयमसुद्धां माहीत नाहींत. तूं शास्त्रद्वसद्ध मागानें जाणारा धमुयोद्धा

नसून माजले ला गळे कापू आहे स! बायकांच्या पाठीमागें ििले ल्या वीरावर हत्यार िालद्ववतोस? द्वधक्कार

असो तुला! राणीवशांत लपले ल्या िशरथावर भागुवरामानें परशु िालद्ववला नाहीं; अरे , द्वशखंिीच्यासुद्धां
आि िंाले ल्या अजुुनाला भीष्ट्मािे बाण द्वशवले नाहींत, आद्वण तूं माझ्यावर तलवार उपसतोस?
कंकर् : मग असा पुढें ये; मी तयार आहें !
नूपुर : प्रेमासाठीं प्रद्वतस्पधा म्हणजे तुझ्यासारख्या रे ड्याबरोबर साठमारी नव्हे . नाहींतर तुझ्या या
िाढीद्वमशीच्या जंगलाला तेव्हांि वणवा लावून द्विला असता! पण मी द्वभऊन पळाले ला वीर आहें ! माझ्यावर
शस्त्र िालद्ववण्यािा तुला काय अद्वधकार आहे ?

कंकर् : झकद्वकणीवर मािंें प्रेम आहे ; द्वतच्याजवळ लगट करणारावर मी अलबत तलवार िालद्ववणार?
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नूपुर : मािंंही द्वतच्यावर प्रेम आहे ! द्वतिें तुझ्याशीं कांहीं लग्न नाहीं लागले लें अजून! माळावरिी माती

कोणींही उपसावी! हा प्रेमािा सामाना आहे ! िल, आपापले गुणावगुण झकद्वकणीला सांगूं; द्वतच्या पसंतीवर
ही गोष्ट आहे . प्रेमांत आद्वण युद्धांत सवु कांहीं क्षम्य आहे ; झकद्वकणी, या नंिीबैलाला नीट थोपवून धर!

लकहकर्ी : कंकण, हे नूपुर म्हणतात तें खरें आहे ! काझलिीबाईसाहे बसुद्धां नेहमीं असंि म्हणतात. तुम्ही
यांच्यावर तलवार िालवून भागायिें नाहीं.
कंकर् : पण हा जर—
नूपुर : मूखा, अजून पणि! सुंिर द्वस्त्रयांिी आज्ञा त्यांच्या विभांनीं माद्वनलीि पाद्वहजे , हा प्रेमशास्त्रांतला
पद्वहला द्वसद्धान्त आहे .

कंकर् : झकद्वकणी, तुिंी आज्ञा मला प्रमाण आहे ! ही मी मािंी तलवार ठे वन
ू िे तों.
[नूपुर पुढें येतो.]
नूपुर : (स्वगत) िै वानें खैर केली! त्या सैतनाला समोर पाहतांि पुरी त्रेधा उिाली होती मािंी! सवांगाला

िरिरून र्ाम सुटून तोंिािें पाणी पळालें आद्वण जीभ कोरिी पिली! शरीर द्वखळल्यासारखें होऊन िोकें
द्वफरावयाला लागलें ! (उर्ि) आतां ये असा मैिानांत आद्वण कर आपल्या गु णांिें आद्वण प्रेमािें वणुन पाहू ं !

कंकर् : झकद्वकणी, मी द्वपढीजाि लढवय्या आहें ! माझ्या एकाही पूवुजानें लढाईंत प्राण िे तांना मागेंपुढें
पाद्वहलें नाहीं हें तुला लक्षांत ठे द्ववलें पाद्वहजे!

नूपुर : तुझ्या एकाही पूवुजाशीं आपल्याला लग्न लावायिें नाहीं हें ही द्वतनें लक्षांत ठे द्ववलें पाद्वहजे. पूवुजांच्या
लौद्वककाप्रमाणें मुलगा द्वनपजतोि असें कांहीं नाहीं. िरोबस्त बापासारखा बेटां द्वनपजूं लागला तर जगाच्या
इद्वतहासांत नांवें बिलण्यापलीकिे कांहींि फेरफार करण्यािी जरूर राहणार नाहीं!

कंकर् : मीसुद्धां त्यांना शोभण्यासारखाि आहें ! लाथ मारीन द्वतथें पाणी काढीन अशी धमक आहे माझ्या
अंगांत!

नूपुर : पुढें पुढें या प्रद्वतज्ञेिा शेवट, र्रांतल्या र्रांत बायकोला लाथ मारून द्वतच्या िोळ्यांतून पाणी
काढण्यांति होत जातो.

कंकर् : असें कां म्हणतोस? मािंी कतुबगारी जगांत महशूर आहे ! झकद्वकणीनें िोळ्यांनीं पाद्वहलीं नसतील
इतकीं िोकीं रणांगणांवर मीं उिद्ववले लीं आहे त!

नूपुर : ही केवळ कसाबकरणी आहे ; लग्नप्रसंगीं त्या मुंिक्यांिी मुंिावळ बांधून द्वतला काद्वलकेिी कळा
आणावयािी आहे वाटतें? एरवीं तुझ्यासारख्या भेसूर काळभैरवाला कशी शोभून द्विसणार ती?
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कंकर् : मी भेसूर काळभैरव! मग मी जातांना मागें बेहोष बायकांिे मुििे पितात ते उगाि वाटतें! ही
झकद्वकणीि काय ती अशी भेटली, आद्वण म्हणून तर द्वतला खूष करून र्ेण्यािा मी अट्टाहास कद्वरतों आहें
इतका!

नूपुर : ते बायकांिे मुििे भेिरल्यामुळें पिले असतील! असा काळारोम िंोझटग पाहू न कोण द्वभणार नाहीं!
कंकर् : नखरें बाज नाजुकपणाला पुरुषािें सौंियु समजत नाहींत; मी तर सौंियालासुद्धां पुरुषािा गुण
म्हणत नाहीं. मिािा िेहरा रुबाबिार पाद्वहजे; त्याला िाढीद्वमशीिी वेलबुट्टी पाद्वहजे!

नूपुर : तुझ्या तोंिांतून द्वनर्णा्या उिाणटप्पू शबिांना कोंिू न ठे वण्यासाठीं हें केंसांिें कांटेरी कुंपण िे वानें

केले लें आहे तोंिाभोंवतीं! काय केंसाळ तोंि हें ! झकद्वकणी, िुब
ं नासाठीं या बोकिासारख्या िाढीद्वमशीच्या
जंगलांत 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 द्ववद्रूपपणावर हें केंसांिें पांर्रूण पिल्यामुळें एका अथी तें शोभािायक तर खरें ि!

गढू ळ पाण्याच्या िबक्यासारखे ते मोठाले तांबस
ू िोळे िंांकून टाकल्यामुळें या लोंबत्या भोंवयांनीं

खरोखरीि तुझ्यावर उपकार केले ला आहे ! बाबरओंठांना पोटाशीं धरणा्या या द्वमश्या आपल्या उठावानें ,

नाकपुड्यांवरही िंांकण टाकून िु हेरी द्वहत साधीत आहे त! नाहींतर त्या मोठाल्या नाकपुड्यांतून , तुझ्या
िोक्यांत कांही नाहीं हें लांबून पाहणा्याच्या सुद्धां लक्षांत आलें असतें!

लकहकर्ी : हें पहा, नूपुर, तुम्ही असे यांिेि िु गुण सांगत सुटाल तर मला कांहीं खपायिें नाहीं! िु स्यािे
िु गुण सांगून तुमिे गुण कांहीं वाढत नाहींत

नूपुर : ठीक आहे ; आम्ही िोर्ेही आपापलें प्रेम तुझ्यावर द्वकती आहे हें सांगूं! कंकणा, आहे स तयार तूं? सवु
कांहीं प्रेमशास्त्रोक्त िंालें पाद्वहजे!

कंकर् : नाहीं बुवा; तें प्रेमशास्त्र आपल्याला मुळींि कळत नाहीं!
नूपुर : मग काय उपयोग? झकद्वकणी, कुलकन्यकेप्रमाणें प्रेमािी आराधना कशी करून र्ेणार तूं? तुझ्या
मोठे पणाला याच्या गांवठी वागण्यानें जरूर बाध येणार.

लकहकर्ी : खरें ि, कंकण, हे म्हणतात तसें तर िंालें ि पाद्वहजे! हें प्रेमशास्त्र तुम्हांला द्वशकायला हवें.
कंकर् : काय करावें, मोठी आफत येऊन पिली! बरें , मला िोन द्विवसांिी सवि तरी िे म्हणजे कद्वरतों
कांहीं तजवीज!

लकहकर्ी : ठीक आहे ! परवांद्विवशीं तुम्ही िोर्ेही या म्हणजे िंालें !
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कंकर् : पण िरम्यान या नूपुरानें तुझ्याजवळ मािंी नालस्ती कद्वरतां कामा नये!
लकहकर्ी : बरें ; तुम्हीही मध्यंतरी मािंी भेट र्ेऊं नका!
कंकर् : जातों तर मी आतां.
[जातो.]
नूपुर : याच्या बोलण्यांत बायकांबद्दल काय आलें तें ध्यानांत आहे ना? या बाबतींत हा तुिंी आज्ञा खास
मोिणार! तूं याच्याजवळू न कबूल करूनि घ्यायला हवें होतें, कीं प्रत्येक गोष्टींत तुिंें म्हणणें ऐकेन म्हणून!
नाहींतर हा राकट राक्षस तुझ्या कोवळ्या मनाला तेव्हांि िु खवील.

लकहकर्ी : कांहीं म्हणा; पण तुमिें मर्ांिें भेिरणें बायकीि! मी होतें म्हणून तुम्ही सुटलां!
नूपुर : पण युस्क्त कोणीं काद्वढली? प्रत्येकािें बळ द्वनराळ्या प्रकारिें असतें. सापाच्या िोक्यांत द्ववष असतें ,
तर झविवाच्या शेपटाला नांगी असते! ह्ाला लढवय्यािा हात आहे ; मला मुत्सद्दीद्वगरीिें िोकें आहे ! कसा
एका शबिासरशीं तुझ्या त्या जंगली द्वजवलगाला, त्या केंसाळ जनावराला—

[कंकण येतो.]
कंकर् : अरे च्या, पुन्हां मािंी बिनामी?
[तरवार उपसतो.]
नूपुर : (कंकणासमोर गुिर्े टे कून) शरणागताला अभय असो! कंकण, हा वीर आतां धमुयुद्धाच्या िु स्या
द्वनयमाबरहु कूम तुझ्याशीं लढत आहे ! नामिु , शरण आले ल्याला मरण िे तोस? र्ाल ती तरवार म्यानांत!

कंकर् : (तरवार म्यानांत र्ालू न) या धमुयुद्धानें सतावून सोिलें बुवा अगिीं! हे बर्, वारा वाहील तशी पाठ
िे णें हे कांहीं वीरािें लक्षण नाहीं.

नूपुर : पण वा्याशीं भांित सुटणें हें शहाणपणािें लक्षण नाहीं.
लकहकर्ी : तुम्ही परतलां कां, सांगा पाहू ं ?
कंकर् : (स्वगत) द्वहला आपल्या वाढणा्या वैभवािी नु सती वरवर खबर द्यावी! (उर्ि) मला तुझ्याजवळ
एकांतात कांहीं सांगावयािें आहे .

नूपुर : हां! प्रेमाच्या धमुयुद्धाला हा एकांत मंजूर नाहीं!
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लकहकर्ी : प्रेमांत आद्वण युद्धांत सवु कांहीं क्षम्य असतें! कंकण, िला तुम्ही. नूपुर, तुम्ही असें वाईट वाटू ं
िे ऊं नका. प्रीद्वत ही अशीि आहे .

[हम वाद्वरया॰]
बहु तापना । वाटे जरी प्रीद्वत रम्य ही मना ।
नवतरंगीं द्ववद्ववध रंझग िे यातना ॥

भ्रांद्वतप्रिा होद्वत भावना । शांद्वतस्स्थरा वृद्वत्त होत ना ॥ ध्रु ॰ ॥
संशयद्वववशा । हृिझय िु राशा ।

शंकास्पिा 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 प्रेमावरही पाणी सोिायला

तयार आहें ! काय करावें? यांच्या मागोमाग जावें म्हटलें तर हा काळ एकिम स्वगाच्या वाटे लाि लावायिा!
असो; आतां त्या िाद्वमनीकिे जाऊन त्या बैराग्याबद्दल बोलणें काढावें! बळें ि गळ्यांत पिलें म्हणजे खरें
असेल तर िटकन् कळू न येईल.

[जातो.]
प्रवेश चवथा,
[राजा, भूपाल, वृिांवन प्रवेश कद्वरतात.]
राजा : भूपाल, तुमच्यासारख्या लोकोत्तर पुरुषािी माझ्या राज्याला जोि लाभल्यामुळेंि आजच्या
महत्त्वाच्या बाबतीिासुद्धां भर रस्त्यावर मोठ्यानें खल करायला मी तयार िंालों आहें . कोणत्याही गोष्टीिा

तुम्ही वृद्धाच्या नीरस पोक्तपणानें द्वविार कद्वरतां, तरुणाच्या उसळत्या रक्तानें ती र्िवून आद्वणतां आद्वण
बालकाच्या िंिलवृत्तीनें द्वतच्या फलद्रूप धन्यवािाबद्दल बेद्वफकीर होतां!

भूपाल : महाराज, आपल्या प्रेमाला माझ्या द्वठकाणीं कोणते गुण द्विसत नाहींत? आपणि र्िले ल्या
िगिाच्या मूतींत भाद्ववक दृष्टीला िे वपण द्विसतो; तशांतला हा प्रकार आहे !

राजा : केवळ असेंि कां म्हणतां? भूपाल, युवराजाच्या जन्मामुळें तुमिा राज्यावरिा वारसा
उिाल्यानंतरही वाढत्या उत्साहानेंि द्विसून येणारी तुमिी आमच्याबद्दलिी द्वनष्ठा िोळ्यांपुढून कधींही हलत

नाहीं; आद्वण आपल्या आठवणीनें कृतज्ञतेिा आनंिाश्रूंत शेवट कद्वरते. एवढ्या राज्यहानीबद्दल तुम्हीं

क्षणभरही द्ववषाि माद्वनला नाहीं आद्वण उलट युवराजांवर पुत्रप्रेमि करीत आलां, हें तुमिें अलौद्वकक औिायु
नेहमीं प्रसंगावांिूनही बोलू न िाखवावेंसें वाटतें! त्यांतून आज ज्या महत्त्वाच्या कामासाठीं तुम्हांला बोलावून

आद्वणलें त्याच्यामुळें तर तुमच्या उिारवृत्तीिें द्विगुद्वणत ऋण वाटत आहे ! भूपाल, सरहद्दीवरच्या भागांत
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इंद्रनाथानें पुन्हां बंिाळी सुरू केली आहे आद्वण या खेपेला त्यािा युवराजांच्या प्राणावर र्ाला र्ालण्यािा
द्वविार आहे , अशी आतांि बातमी आली आहे . युवराजांना तुमच्यासारखे संरक्षक नसते तर ही बातमी

मनाला हालवून सोिण्याजोगी होती नाहीं? काय िमत्कार आहे ; एकाि र्राण्यांत तुम्हां िोर्ांिा जन्म;
िोर्ांिाही राज्यावर सारखा हक्क आद्वण िोर्ांिीही युवराजांच्या जन्मानें राज्यप्राप्तीद्ववषयीं सारखीि द्वनराशा

िंाले ली! पण भूपाल, इंद्रनाथानें युवराजांिें प्राण हरण करण्यासाठीं िंटावें आद्वण तुम्हीं त्यांच्या
रक्षणाकद्वरतां आपले प्राण धोक्यांत र्ालावयास नेहमीं तयार असावें हा द्वकती द्ववलक्षण द्ववरोध आहे !
वृंदावन : ईश्वरािी लीला अत्यंत गूढ स्वरूपािी असते द्वतिें हें प्रत्यंतर!
राजा : भूपाल, इंद्रनाथाच्या या बंिाळीिा बंिोबस्त करण्यासाठीं उद्यां तुम्हांला मोद्वहमे वर जावें लागणार

आहे ! िु स्या कोणाला पाठद्ववलें तरी िालण्यासारखें आहे ; परंतु तुम्हांलाि पाठवून इंद्रनाथािा कायमिा
बंिोबस्त करून टाकण्यािा मािंा बेत आहे . तुम्हांला कसा काय वाटतो हा द्वविार?

भूपाल : आपल्याला अद्वतशय आियु वाटे ल, किाद्वित् रागही येईल; परंतु सध्यां मोद्वहमे वर जाण्यािी माझ्या
मनािी तयारी नाहीं!

राजा : तुम्ही अपुत्या द्वविारानें बोलल्यािें झकवा योग्य कारणाद्वशवाय माझ्या मजीद्ववरुद्ध गेल्यािें पूवीं एखािें
उिाहरण जरी र्िले लें असतें तरीसुद्धां मला आियु वाटलें नसतें, राग तर खात्रीनें आला नसता!

भूपाल : मािंी मनोवृद्वत्त अशा प्रकारिी होण्यािें कांहीं द्ववशेषसें कारण आहे असें नाहीं! द्वततका उत्साह
वाटत नाहीं एवढें ि! द्वनिान मनािी तयारी करण्यासाठीं महाराजांनीं मला थोिासा अवद्वध तरी द्यावा एवढी
द्ववनंती आहे !

राजा : तसा अवद्वध िे ण्याला कांहींि प्रत्यवाय नाहीं.
भूपाल : मग मी आज्ञा र्ेऊं तर? युवराज मािंी वाट पाहत उभे आहे त.
राजा : ठीक आहे ! (भूपाल राजाला प्रणाम करून जातो.) वृि
ं ावन, मंिले श्वर एक िोन द्विवसांत मोद्वहमे वर
जावयाला तयार िंाले नाहींत तर तुम्हांला जावें लागेल!

वृंदावन : मंिले श्वर इथें राद्वहले तर, महाराज, मलाही द्वनकिीनें इथेंि रहावें लागेल!
राजा : म्हणजे, हा अवज्ञेिा काळ सुरू िंाला कीं काय?
[वृि
ं ावन एकिम राजािे पाय धरतो.]
वृंदावन : क्षमा करा, महाराज, मी द्वविारानें आपला अद्वतशय अपराधी आहें .
राजा : द्वविारानें अपराधी? वृि
ं ावन, 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 नु सत्या द्वविारािाि आहे त्यामुळें क्षमा करणें फारसें अवर्ि होणार नाहीं!
वृंदावन : महाराज, मला ही न्यायद्वनष्ठुरता नको; मी आपल्या िरणांजवळ केवळ ियेिी यािना करीत आहे !
इतकेंि नाहीं तर या अपराधांत मजहू न अद्वधक अपराधी मनु ष्ट्यालाही िे हान्त शासन न करण्यािें
महाराजांनीं मला आधीं विन द्विलें पाद्वहजे!

राजा : हं , हें घ्या विन! सांगा पाहू ं तुमिा अपराध कोणता तो?
वृंदावन : आमिा अपराध इतका भयंकर आद्वण गुप्त आहे , कीं तो महाराजांच्या कानांति सांगण्यािी
परवानगी असावी.

राजा : तुमच्या वतुनानें मला आियािें वेि लागले असें वाटू ं लागलें आहे ! सांगा लौकर काय असेल तें!
(वृि
ं ावन राजाच्या कानांत सांगतो.) काय सांगतां तुम्ही हें ?

वृंदावन : आपल्या िरणांपाशीं असत्य झकवा गैरमाद्वहतीनें बोलण्यािें धािस कोण करील? माझ्या
सांगण्यांतलें एक अक्षर खोटें ठरले तर मी िे हान्तद्वशक्षा भोगीन!

राजा : तुमिें म्हणणें किाद्वित् खरें ही असेल! लोभ पापािा परमे श्वर आहे ! राजपुत्र इंद्रायुधािा असा गुप्त
वध केला तर भूपालाला पुन्हां राजपिािा हक्क द्वमळे ल; तेव्हां भूपालाला असें नीि कमु करण्यािी बुद्वद्ध होणें

स्वाभाद्ववक आहे ! वृि
ं ावन, मी जातों आतां; प्रत्यक्ष पाद्वहल्याखेरीज अशी गोष्टींबद्दल द्वविार करतां येत नाहीं!
योग्य वेळीं मला सूिना िे ण्याकद्वरतां या.

[राजा जातो.]
वृंदावन : (स्वगत ) आजच्या माझ्या िद्वरत्रािें झसहावलोकन करूं लागलों, तर झसहाच्या नजरें तला रानटी

क्रूरपणाि माझ्या नजरें त द्विसून येईल! पण ही नजर उपयोगी नाहीं; रात्रीं ऐन वेळीं युवराजाच्या
शयनमंद्विराकिे फसवून नेण्यासाठीं भूपालाला हांक मारतेवळ
े ीं काळोखांत हे िोळे त्याला द्विसले , तर तें
भेकि सावज नु सत्या नजरे च्या द्वनखा्यानेंि होरपळू न द्वनर्ायिें!

[जातो.]

अंक पहिला समाप्त
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अंक दु सरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : सुिामांिे र्र. िाद्वमनी प्रद्ववष्ट.]
दाहमनी : (स्वगत) या मे ल्या जोगड्यांना द्वकमया कद्वरतां येत नाहीं, मग हे र्रें िारें सोितात तरी कशाच्या
द्वजवावर? आजवर खंिीभर सोळभोक भेटले , पण सारे फुकट! कुणी िे वािें नांव आळवतो तर कुणी
समाधींति िोलत बसतो. उगीि मे ल्यांच्या खस्ता खाल्ल्या, अंगोरधुतारे केले , आवशीपहाटें

विाझपपळाभोंवती द्वर्रट्या र्ातल्या; द्वतकिच्या मनांत वेिेंवांकिें आलें तरी तशीि आपली द्वनगरगट्टपणानें
नेमधमु करीत राद्वहलें ; जवळिें द्वकिू कद्वमिू कसुद्धां मे ल्यांच्या भरीला र्ातलें . सारें सारें व्यथु गेलें! म्हटलें

एखाद्या तरी द्वठकाणीं मनमागतें द्वमळालें तर अंगाखांद्यांवर एकिां सगळा साज—अगिीं बावनकशी
सोन्यािा आद्वण करवंिांएवढाल्या मोत्यांिा सगळा साज र्ालू न िारिौर्ींना िाखवून येईन! खोटे

िागिाद्वगने केले तर वेळेवर भलतेंि हं सें व्हायिें! वसुंधराबाईंजवळ मागेन म्हटलें तर पोरीबाळीसुद्धां
द्वहणवून पुरेंसें करतील, की या गांवगौरीला हें द्वभकेिें वाण कुणीं वाद्वहलें म्हणून! बरें , द्वतकिू न द्वमळद्ववण्यािें
तर नांवि नको! िाकरीसाठीं सुद्धां र्राबाहे र पिायिें होत नाहीं संशयी स्वभावामुळें! कालिे ते ईश्वर मोठे

साधु असावेत; नाहीं तर बाईसाहे ब कुठल्या आल्यागेल्याशीं बोलत बसायला? त्यांिे पाय धरावेत िंालें !
म्हणेन, सारी पुण्याई खिु करा, पण मला एकिांिा सगळा साज द्वमळवून द्या! िार वाजलें आद्वण किीही
वाजली. स्वारी आली वाटतें? (नूपुर येतो.) आंत जाऊन बसावें–नाहींतर आपलें –अगबाई, तुम्ही कोण?
नूपुर : िाद्वमनीबाई, द्वभऊं नकां! मी तुमच्याकिे एक द्वनरोप र्ेऊन आलों आहें !
दाहमनी : आमच्या र्रांतला द्वनरोप वाटतें?
नूपुर : तुमच्या र्रांतला द्वनरोप पुन्हां र्रांति कशाला र्ेऊन येऊं मी? या द्वनरोपाच्या धन्याला र्रिार
कांहींि नाहीं!

दाहमनी : अगबाई, म्हणजे? मला नाहीं कुणािा द्वनरोपद्वबरोप यायिा! तुम्ही र्र िुकलां; नाहींतर आलां
असाल–हो! द्वनर्ा, व्हा पाहू ं र्राबाहे र आधीं! आमच्या र्रांत असें मुळींि खपायिें नाहीं! हें बद्वर्तलें तर
सारा गांव जमवावयािें होईल! द्वनर्ा तुम्ही!

नूपुर : पहा बरें , गेलों असाि बाहे र तर मात्र जन्मभर ओरित बसाल! एका महासाधूिा द्वनरोप आहे हा.
दाहमनी : साधु? कुठले साधु? त्यांिी एखािी खूण सांगा बर्ूं!
नूपुर : काल जातां जातां ज्यांनीं तुम्हांला खूण केली ते! पटली नीट खूण?
दाहमनी : पटली बरें ! आतां ब्या बोलानें तोंि काळें करतां कीं नाहीं?
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नूपुर : मािंें बोलणें ऐकून तर घ्या आधीं! ते साधु अंतज्ञानी असून त्यांनीं तुमिें मनोगत ओळखलें आहे ! ते

म्हणाले मजजवळ–मी त्यांिा पट्टद्वशष्ट्या आहें , पुढें त्यांिी गािी माझ्याकिे येणार आहे –ते म्हणाले , बाई
मोठी भाद्ववक आहे , द्वहच्या िे हािें साथुक व्हावें अशी–(िरवाजावर थाप ऐकंू येते.)

दाहमनी : अगबाई, द्वतकिू न येणें िंालें वाटतें? आतां तुमच्या िे हािें मात्र साथुक होईल िांगलें !
[िरवाजावर थाप]
नूपुर : तुमिा नवरा आला वाटतें? अरे बापरे !
दाहमनी : केलांत शेवटीं मािंा र्ात? आतां त्यांनीं तुम्हांला पाद्वहलें इथें म्हणजे र्र र्ेतील िोक्यावर आद्वण
िोकें उिद्ववतील एकेकांिें!

नूपुर : मग आतां करायिें काय?
[िरवाजावर थाप]
दाहमनी : आतां मला द्वविारतां? िोरासारखे आलां कसे अगोिर र्रांत?
नूपुर : र्रांत आलो कसा हा प्रश्न नाही आतां! र्रांतून बाहे र जाऊं कसा तें सांगा!
[िरवाजावर थाप]
दाहमनी : िम खा आतां! असें करा, त्या मोठ्या पेटा्यांत बसा ििू न! मी त्यांना किी उर्िू न पलीकिच्या

खोलींतून तशीि स्वयंपाकर्रांत जातें. ते माझ्या मागोमागि येतील; आद्वण तुम्ही िोरट्या पावलीं तिक
द्वनर्ून जा!

[िरवाजावर थाप; नूपुर पेटारा उर्िू न आंत बसतो.]
दाहमनी : (स्वगत) िे हािें साथुक म्हणजे आलें लक्षांत माझ्या! िाद्वगन्यांिा साज द्वमळाला म्हणजे शरीराला

शोभा येणारि! तेंि िे हािें साथुक! साधुमहाराज अंतज्ञानी तर खरे ! उद्यां जाऊन त्यांिे पाय धरते. हू ं ,
बसली ही स्वारी पेटा्यांत! आतां जाऊन िार उर्िावें! [जाते. कांहीं वेळानंतर पेटा्यािें िंांकण उर्ितें
व त्यांतून नूपुर आद्वण सुिाम उठू न उभे राहतात. कांहीं वेळ तसेि राहू न शेवटीं बाहे र येतात.]
सुदाम : बिमाष! हरामखोर! बेरि! रामोशी!
नूपुर : यािको यािकं दृष्ट्वा श्वानवद गुगुरायते!
सुदाम : द्वनलु ज्ज, पाजी! कसा आलास या र्रांत?

अनु क्रम

नूपुर : तुमच्यासारखाि! नु सत्यां र्रांति नाहीं, तर पेटा्यांतसुद्धां तुमच्या प्रमाणेंि आलों! आमिी िाहू ल
ऐकून तुम्हीं पेटी गांठली आद्वण त्या नव्याच्या आरोळीनें आम्ही तुमच्या मागोमाग आलों! आपल्या ठरले ल्या
संकेताप्रमाणें तुम्हीं आर्ािी माद्वरली खरी!
सुदाम : बेशरम! बिमाष!
नूपुर : तुमिा मत्सर द्ववलक्षण आहे बुवा! अध्या र्टकेिी विीलकी इतकी गाजवूं िे णार िे णार नाहीं मी!
द्वशवाय तो द्वतिा नवरा आला आहे . तेव्हां मुकाट्यानें बाहे र िला आधीं!
सुदाम : पाजी मनु ष्ट्या, मीि द्वहिा नवरा आहें समजलास!
नूपुर : अस्सें! मग पद्वत हा स्त्रीिा अलं कार म्हणतात म्हणून द्वतनें तुम्हांला पेटींत जपून ठे द्ववलें होतें वाटतें?
मी अशा नकली मालानें फसणारा इसम नाहीं! वः! काल संध्याकाळीं द्वतिी तुमिी पुरती ओळखिे खही
नव्हती आद्वण आज अगिीं नवराबायकोिें नातें जोिू न पार!

सुदाम : (स्वगत) या िोराला फसद्ववलें पाद्वहजे! रागाच्या भरांत मी खरें उर्िकीस आणीत होतों तें ठीक
नव्हतें. यािा उपयोग करून र्ेण्यासाठीं यािा पद्वहला समजि कायम ठे द्ववला पाद्वहजे. (हं सून उर्ि)
पाद्वहलें , म्हटलें फसता कीं काय? बरें , सध्यां तुम्हीं बाहे र िला; अगिीं अवेळीं आलांत हो!
नु पूर : तुम्हीं तशीं सूिना द्यायिी होती आधीं मला!
सुदाम : अहो, अजून तरी िला! तुम्ही काढता पाय घ्या आद्वण मला जरा संद्वध द्या! पद्वहल्या जागीं भेटतोंि
तुम्हांला. मात्र यापैकीं कशािाही द्वहला थांग लागूं िे ऊं नका!

नूपुर : ती धास्तीि सोिा; मी मुळींि ताकास तूर लागूं िे त नाहीं. भाग्यशाली आहांत बुवा! बरें , मी जातों
आतां! वेळेवर वाट पहात बसतों.

[जातो].
सुदाम : (स्वगत) भाग्यशाली! भाग्यशाली अं? स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम—
[पसुपत द्वगद्वरजा ॰
फसद्ववत पुरुषाप्रद्वत स्त्री खद्वन कपटािी ॥ ध्रु ॰ ॥ िोषमात्र-

पूणग
ु ात्र । द्ववश्वासा कझध न पात्र । मोहपाश वागुराद्वि ॥ १ ॥
िाद्वमनीला िंाल्या गोष्टीिी ओळख िे ऊन सावध करण्यांत हं शील नाहीं. द्वतच्याकिे पाद्वहल्यामुळेंि लोकांना
अशा बुद्ध्या सुितात. बस; अबर्िी िाद्वमनीला बुरखा घ्यायला लावतों. (उर्ि) िाद्वमनी! िाद्वमनी, इकिे
ये पाहू ं .
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[िाद्वमनी येते.]
दाहमनी : हं , ही आलें . कशाला हांक मारायिें िंालें ?
सुदाम : आजपासून िोक्यापासून पायापयंत िांगला जािाभरिा बुरखा पांर्रून वावरावें लागेल! र्रीं,
िारीं, िे वळीं, िारिौर्ांत, एकांतांत, केव्हांही, कुठें ही, तीन्ही द्वत्रकाळ, अष्टौप्रहर अगिीं सांगोपांग,
नखद्वशखांत बुरखा हा अंगावर असलाि पाद्वहजे!
दाहमनी : अगबाई, हें काय सोंग र्ेतलें आज?
सुदाम : हें तुिंें सोंग बाहे र पिू ं नये म्हणून! उगीि वायफळ वाच्यता व्हायला नको आहे या गोष्टीिी! बुरखा
र्े म्हटलें , बुरखा र्ेतला!

दाहमनी : असें िंालें काय भूत भरायला अंगांत?
सुदाम : िाद्वमनी, हा पद्वतव्रताधमु नाहीं; सीतेनें रामाला असें म्हटलें नाहीं; अद्वहल्या गौतमाच्या द्ववद्रूप
िाढ्याद्वमश्या आद्वण जटा पाहू नही असें बिबिली नाहीं; सुग्रीवासारख्या माकिािीसुद्धां तारे नें अशी

हे टाळणी केली नाहीं; रावणािी िहा तोंिांिीं प्रभावळ पाहू नसुद्धां मंिोिरीला कांहीं भुताटकीिी शंका आली

नाहीं; पांि पांिवांच्या पंिकिींत पिू नसुद्धां द्रोपिीनें भुताखेताबद्दल अवाक्षर काद्वढलें नाहीं; तुम्हां
आजकालच्या हु च्च बायकांपेक्षां त्या द्वबिारीवर तर पाद्वतव्रत्यािी पांिपट जबाबिारी होती. पण ती माउली

तसल्या जोखमीच्या अििणींतून सहीसलामत बाहे र पिली आद्वण तुला एक नव्याबद्दल पाद्वतव्रत्य
संभाळायिें तर लागलीि तीन तेरा करते आहे स!

दाहमनी : त्या मे ल्या बोलण्याला कांहीं धरबंि तरी असायिा होता!
सुदाम : (स्वगत) खरें ि; द्रौपिीिा दृष्टांत जर िकला खरा. सीता सहा मद्वहने परर्रीं राद्वहले ली, तारे ला
िोन नवरे , अद्वहल्येच्या बाबतींत इद्रांिा पाजीपणा! ्े ः, ही पद्वतव्रतांिी यािी एखाद्या बिफैली राणीनें कुणा

पंद्विताला पैसे िारून करून र्ेतल्यासारखी वाटते! पुन्हां करायिी म्हटलें तर वसुंधरा –्ट्–नाहींि तें!
स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) तें कांहीं असो; तुला बुरखा हा र्ेतलाि पाद्वहजे!
दाहमनी : पण िंालें काय पाप असें माझ्या हातून?
सुदाम : काय िंालें न् काय नाहीं त्यािी कशाला हवी उजळणी पुन्हां?
दाहमनी : मे ला स्वभावि भारी संशयी! आव्यािा रावा करायिी खोि आहे म्हणून तर नाहीं नाहीं तें मनांत

येतें तुमच्या! परवां असेंि; माझ्या माहे रिा तो हा भेटला, त्याच्याशींि लागलींि हु मरीतुमरीवर आलां;
त्यानें आपला माझ्याकिे पाहू न कानािोळा केला एवढें बरें िंालें , नाहींतर–
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सुदाम : एवढें बरें िंालें नाहीं, पण एवढें ि वाईट िंालें ; जो तो तुझ्याकिे पाहू न असा कानािोळा कद्वरतो

म्हणून तर ही आटाआट एवढी! तूं कशाला बोलत बसली होतीस त्याच्याशीं? िांगली भरिवाठ्यावर
त्याच्या नांवानें हांका मारीत सुटलीस ती!

दाहमनी : बाई, बाई, बाई! आतां माहे रच्या माणसािें नांव काढायिीसुद्धां िोरीि वाटतें?
सुदाम : अलबत! धमुशास्त्रि तसें आहे मुळीं. माहे रिा माणूस नाहीं आद्वण सासरिा नाहीं; कुठल्याही
परपुरुषािें तर काय, पण प्रत्यक्ष नव्यािें सुद्धां नांव स्त्रीनें घ्यायला धमािी आिकाठी आहे ! बायकांनां
िे वािें नांव सुद्धां वज्यु आहे .

[सुखकर िु खहर ॰]
प्रभुसम पद्वतपि अबलांना । िे व न िै वत लोकीं तयांना ।

शु भगद्वत पद्वत प्राणा ॥ ध्रु ॰ ॥ द्वनजपद्वतवांिुद्वन इतर जनांशीं

िशुनभाषण सुकृताद्वस नाशी । ईशपझि रद्वतद्वह पापद्वि त्यांसी ।
भयिखद्ववषसमाना ॥ १ ॥

कुणाशीं बोलणें, कुणाकिे पाहणें, िट्टसारें द्ववषासमान आहे स्त्रीला!
दाहमनी : पुरें पापि उभें राद्वहलें बायकांिें! िे विशुनसुद्धां बंिि व्हायिें अशा अकरताळ्या स्वभावामुळें!
सुदाम : िे विशुन तर अजीबात बंि िंालें पाद्वहजे! हे िे विशुन करणारे लोक पुण्यसंपािनाऐवजीं पापािा

मात्र वाढावा करून ठे द्ववतात. उाया द्विवसांत र्िलें नसेल त्याच्या िसपट पार अध्या र्टकेंत पिरीं पािू न

र्ेतात! िे वळांच्या पटांगणांत बायका िे वाभोंवतीं आद्वण हे पाजी लोक बायकांभोंवतीं द्वर्रट्या र्ालतात.
िे विशुनाच्या वेळाि पहा मुळी कशा द्वनविल्या आहे त त्या! पहाटे िी कांकिआरती तर मध्यान्हीस

शेजारती! कथाकीतुनेंसुद्धां रात्रीं! ्ट्, नकोि तें! तुला रात्रीसारखाि काळाभोर बुरखा पाद्वहजे; कुणाला
तुझ्याकिे पाहतांि येऊं नये मुळीं!

दाहमनी : माझ्यासारख्या लं केच्या पावुतीकिे पहात बसलें आहे कोण एवढें ? अंगावर ना गुंजभर सोनें ना
फुटका मद्वण! अशी बरी तरी द्विसतें का मी?

सुदाम : बरी असतेस तेव्हां बरी द्विसतेस, पण बरी द्विसतेंस तेव्हां बरी असते स असें मात्र म्हणतां यायिें

नाहीं! िाद्वगन्यांिें बायकांना–द्वनिान तुला तरी कांहीं प्रयोजन नाहीं. येऊन जाऊन बरें द्विसायिें काय तें

नव्याला! त्या मला तर िाद्वगन्यावांिूनि बरी द्विसतेस तूं! िंालें , संपला कारभार! या द्वमरवणुकी हव्याि
कशाला मुळीं! तेवढ्यासाठीं तर हा बुरख्यािा बंिोबस्त करायिा! कळे ल कसें कुणाला कीं बुरख्यांत ही
सोन्यािी सीता सजली आहे का लं केिी पावुती वणवणते आहे तें!

दाहमनी : बायकांना वागवायिी मुलखावेगळींि त्हा ही! अशानें नाहीं बायकोिें मन द्वरिंायिें! सवाशेर

सोन्यानें मढवून काढली कीं बायको सोन्यासारखी! बायकोच्या तोंिावर र्ोंसिार मोत्यांिी नथ टाकली,
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कीं द्वतच्या तोंिािीं मुक्ताफळें पिायिीं बंि िंालींि! रे शमी लु गिीं नेसायला द्वमळालीं म्हणजे बायको

रे शमासारखी मऊ आलीि म्हणून समजावें; अशा भरि सुताड्यांनीं बायकोशीं सूत जमे ल ही आशा द्या
सोिू न! बुरखे न द्वफरखे हवेत कशाला हे ?

सुदाम : िाद्वमनी, पाद्वतव्रत्यािा भंग होतो आहे या बिबिण्यानें! सीते नें नु सत्या वल्कलांवर द्विवस काढले ;
फक्त नेसत्या लु गड्याद्वनशींि द्रौपिी पांिवांच्यामागें रानावनांत रखिली; िमयंतीनें तर अधे लु गिें सुद्धां
फािू न नळाला नेसायला द्विलें —

दाहमनी : तुम्ही तेवढीं मािंीं लु गिीं नेसायिेंि ठे वले आहे बाकी! या र्रबशा कतुबगारीला आद्वण
द्वतस्मारखानी बकव्याला िांगलीं शोभतील मािंीं लु गिीं!

सुदाम : तुझ्या या पाद्वतव्रत्यभंगानें आज माझ्या बेिाळीस द्वपढ्या रौरवांत पिणार अशी मला भीद्वत वाटते !

एकिम तोंि बंि कर आद्वण हा बुरखा र्े. कालि करवुनसुद्धां आद्वणला आहे . (बुरखा िे तो; कंकण येतो.)
हं , र्े अंगावर. हा कंकण आला! र्े अंगावर बुरखा, नाहींतर नरिें िाबून जीव र्ेतों एकिम! मे लीस तरी
बेहत्तर पण ही बेअब्रू नको! र्े बुरखा.

[ती बुरखा र्ेते.]
कंकर् : सुिामा, आहे काय गिबि ही? माझ्यासारख्या िोस्ताच्या िे खत कशाला हवा बुरखा?
सुदाम : िोस्त कसला या बाबतींत!
दाहमनी : हें बद्वर्तलें त कंकणभावोजी–
सुदाम : मसणांत गेला तुिंा कंकणभावोजी!
कंकर् : हं ; सुिामा!
सुदाम : िम खा; रागावूं नकोस! िाद्वमनी, तूं आंत जा पाहू ं !
[िाद्वमनी जाते.]
कंकर् : काय िं गा मांिला आहे स हा कळत नाहीं! केलें काय यांनीं असें?
सुदाम : स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! हा िं गा नाहीं; ही आयािी संस्कृद्वत आहे ; ही आम्हां आयांिी साद्वत्त्वक
मनोवृद्वत्त आहे ! द्वस्त्रयांिा मुळींि भरंवसा िे ववत नाहीं. ‘न स्त्री स्वातंरयमहु द्वत’ हें नीट ध्यानांत ठे व!
कंकर् : अरे , िांगली नक्षत्रासारखी बायको द्वमळाली आहे तरी–
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सुदाम : द्वतच्या पायावर नक्षत्र पिलें आहे खरें ! वेिान्त बायकांबद्दल काय म्हणतो ऐक! —‘स्त्रीणां द्विगुण

आहारो लज्जा िाद्वप ितुगुणा । साहसं षडगुणं िैव कामिाष्टगुणः स्मृतः ॥’ स्त्री म्हटली, कीं ती खराब
िालीिी असावयािीि!

कंकर् : सरसकट वाटे ल त्यांवर बायका भाळतील असें नाहीं मला वाटत; िांगल्या गलमुच््ावाल्या
रुबाबिार िेह्याबद्दल म्हण वाटे ल तर!

सुदाम : अरे बाबा, द्वस्त्रयांना भेिाभेि पाहण्यािी दृष्टीि नाहीं; त्या जात्याि बिफैली असतात! ‘द्ववरूपं
रूपवन्तं वा पुमाद्वनत्येव भुज्जते ।’

कंकर् : मग तुझ्या द्वहशेबीं सा्याि बायका सारख्या म्हणायच्या! पद्वतव्रता कुणी नाहींि?
सुदाम : अगिीं! ‘स्थानं नास्स्त क्षणं नास्स्त नास्स्त प्राथुद्वयता नरः । ते न नारि नारीणां सतीत्वमुपजायते ।’
आद्वण म्हणून बायकांना सारखें जपलें पाद्वहजे! परपुरुषािें वारें सुद्धां लागूं िे ता कामा नये! मािंी बायको
आरशांतल्या माझ्या प्रद्वतझबबाशेजारीं फाजील सलगीनें उभी राद्वहली तरीसुद्धां मला िु जाभाव वाटतोि. अरे

बाबा, िे वाद्विकांनींसुद्धां ही खबरिारी वापरले ली आहे ! सप्तषींच्या तांड्यामध्यें उर्ड्या आकाशांत वयोवृद्ध

वद्वसष्ठानें आपल्या बुद्रुक सोबद्वतणीला िाटीवाटीनें जवळ बसवून र्ेण्यािें िु सरें काय कारण असणार?
नळराजानें वनवासांत िमयंतीिी वरात कशाला काद्वढली असावी? वृद्ध कुंतीला द्वविु राच्या र्रींि ठे वन
ू
तरण्याताठ्या द्रौपिीला मात्र बरोबर वागद्ववण्यांत पांिवांिा हाि हे तु होता! श्रीरामानें सीते ला रानावनांत

नेली, आणखी द्वतथेसुद्धां अशा जरबेंत ठे द्ववली, कीं ल्मणासारख्या सख्ख्या भावाला द्वतच्या नु सत्या
िाद्वगन्यांिीही ओळख नीटशी असूं नये! थांब, नीट ऐकून र्े! पुढेंमागें संसारांत पिलास तर हे िाखले तुला

उपयोगीं पितील! द्ववष्ट्णूनें ल्मीसारख्या िंिल बायकोला अष्टौप्रहर पाय िेपीत बसवून ठे द्ववली आहे ;
द्वब्ाइतीच्या द्वनद्वमत्तानें शेषासारख्या जाद्वतवंत नागािा पहारा ठे द्ववला आहे आद्वण भंवतालीं लांब शेंिीिा

नारि, िार तोंिांिा ब्रह्मिे व, अणकुिीिार िोंिीिा गरुि झकवा र्ोिमुखािा तुंबर यांसारख्या द्ववद्रूप

सोंगांिाि गरािा र्ातले ला आहे . अरे , भोळा शंकर जर शेजार टाळण्यासाठीं मसणांति जाऊन बसला!
तसद्वबरींतून िे वाद्विकांिी बायकांना वामांकीं द्वखळवून बसद्ववण्यािी हौससुद्धां शृग
ं ारवृत्तीिी नसून
सावधपणािीि असावी! आपल्या आयुपूवुजांना सौंियािी मुळींि िाि नव्हती!

कंकर् : या तकुटानें तुिंें िोकें द्वफरलें आहे असेंि वाटायला लागलें आहे मला आतां! अरे , िांगली सुंिर
बायको कोणाला नकोशी वाटणार?

सुदाम : ‘भाया रूपवती शत्रुः!’ बायको सुंिर असली, कीं द्वतच्याकिे लोकांिी नजर वळलीि म्हणून
समजावें!

कंकर् : आद्वण वेिीद्ववद्री असली तर आपल्यालाि बर्वायिें नाहीं द्वतच्याकिे ! त्यापेक्षां सुंिर बायको द्वमळू न
सारा गांव द्वतच्याकिे पाहत राद्वहला तरी िाले ल!

सुदाम : बाबारे , कनक आद्वण कांता, या संसारांतल्या िोन अंगांपैकीं पद्वहल्यािें िारिौर्ांत प्रिशुन करून

िु सरें नेहमीं लोकांच्या नजरे आि ठे वण्यािीि शहाण्या लोकांिी इच््ा असते ? कृपण लोकांनीं द्रव्य
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जद्वमनींत पुरण्याऐवजीं बायकांनाि द्वजवंतपणीं सुरद्वक्षत गािू न ठे वण्यािी एखािी युस्क्त शोधून काद्वढली
असती तर सा्या जगानें त्यांना धन्यवाि द्विला असता!

कंकर् : मग तुिंी बायको िांगलीि िे खणी असल्यामुळें तूं स्वतांला अगिीं फुटक्या नद्वशबािा समजत
असशील?

सुदाम : (द्वनश्वास टाकून) ती नु सती रूपवतीि नाहीं, तर द्वतच्यांत नटवेपणासुद्धां हवा द्वततका आहे !
सािीिोळी नेहमीं नीटनेटकी, जरा िाद्वगन्यांिी आवि, हीं पद्वतव्रते िीं लक्षणेंि नव्हे त!
कंकर् : एवढ्यानेंसुद्धां िांगुलपणाला धोका पोंितों का?
सुदाम : जरूर; नटवेपणा तर नकोि पण नु सत्या नीटनेटकेपणानें , एवढश्या व्यवस्स्थतपणानेंसुद्धां
पाद्वतव्रत्यािा नाश होतो. व्यवस्स्थत पोषाख केले ल्या सुंिर स्त्रीला पाहू न ज्याला एकिम पाद्वतव्रत्यभंगािा

संशय येत नाहीं तो अस्सल आयुि नव्हे ; त्याला आयांिी संस्कृतीि उमजली नाहीं! मग
नखरे बाजपणाबद्दल बोलायिें तर कारणि नाहीं!
कंकर् : हो, नखरा तर केव्हांही वाईटि!
सुदाम : वाईट म्हणून काय म्हणतोस! बायकोनें केसाला जरा सुवाद्वसक तेल लावलें , कीं नव्यानें िोळ्यांत
तेल र्ालू न जपणीस बसलें ि पाद्वहजे! कुंकवािें क्षेत्रफळ कोरून कमी करण्याबरोबर नव्याच्या राज्यािा
द्ववस्तारही आटोपशीर होत जातो. कंजु षपणानें रे खून काजळ लावण्यामुळें द्वशलकींत पिले ली बित

नव्याच्या तोंिाला फांसलीि म्हणून समजावें! वाकिा भांग म्हणजे वांकड्या मागाच्या अंिाजािी

आंखणीि! बायकोच्या नजरें त जराशी िलद्वबिल द्विसली, कीं द्वतच्याकिे नव्याने सारखी नजर
ठे वायलाि हवी! िाद्वमनीच्या द्वठकाणीं या सा्या गोष्टी मूर्मतमंत हजर आहे त असा मािंा पूणु तकु आहे

कंकर् : असें असेल तर त्यांच्या भोळे पणाबद्दलिा मािंा तकु िुकला म्हणायिा! मला वाटलें कीं तुिंी
बायको तुझ्या अगिीं मुठींत आहे म्हणून!

सुदाम : अरे बाबा, िंांकली मूठ सवालाखािी! एवढ्यानेंि मािंें िु िैंव कुठें संपलें आहे ? द्वतला िांगले

गातांही येतें या अवलक्षणांच्या भरतीला! आद्वण गोि गळा म्हणजे पाद्वतव्रत्यािी गळिेपीि. ‘क्वद्वित् गानी
पद्वतव्रता!’ पाखरांतसुद्धा गोि आवाजािी कोद्वकळा आपलीं द्वपलें िु स्याच्या र्रट्यांत द्वनरवून सुरेल
उनािक्या करीत द्वफरते!

कंकर् : अरे , अरे , अरे , मग तूं अशा बायकोशीं एकिम कािी कां मोिू न िे त नाहींस?
सुदाम : आपल्या धमाप्रमाणें संसाराच्या समुद्रांत बुित्याला कािीिासुद्धां आधार द्वमळण्यािी आशा नाहीं!

आद्वण म्हणूनि तर हा एवढा किे कोट बंिोबस्त करीत बसलों आहें ! पहात आहे सि तूं , मीं काय काय
खटाटोप केला आहे तो! र्र मुद्दाम शहराच्या अगिीं एका बाजूला र्ेतलें आहे ; त्याच्या सभोंवार ्ोटासा
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खंिक खणून, आंतून िगिािा भुईकोट उभारून द्विला आहे . त्यावर कांट्याकुट्यांच्या द्वशबंिीिी रिई!
आद्वण भुताखेतांच्या बातम्या पसरून मे लेल्या माणसांिा जागता पाहरा खिा केला आहे !

कंकर् : इतका आटोकाट द्ववभु केल्यावर मग ही बुरख्यािी बंद्विस्ती आणखी कशाला हवी आहे ?
सुदाम : असावी; र्रािा कोटद्वकिा िंुंजतां िंुंजतां पिला तर बुरख्यािा बाले द्वकिा लढवायला हरकत

नाहीं! द्वशवाय, मी तर र्राला एक भुयार आणखी ्परावरून एक िोरिारही पािू न ठे वणार आहे ; भुयार
तर होतसुद्धां आलें !

कंकर् : मला राहू न राहू न तुिंें सारें बोलणें आठवतें आहे . इतकें कसें कळतें तुला?
सुदाम : अरे , या एकाि द्ववषयािी मीं इतकी ्ाननी केली आहे , कीं पुसायिी सोय नाहीं. रात्रंद्विवस
शास्त्रीपंद्वितांत बसून पोर्थयापुस्तकांिीं सारखीं पारायणें केलीं तेव्हां कळूं लागलें इतकें!

कंकर् : हें िंालें हें ठीकि िंालें . बाकी मी तुला बायकोिी परीक्षा करण्यािा सोपा आद्वण अिूक इलाज
सांद्वगतला असता! आमिा पिताळा अगिीं उर्िउर्ि आहे !
सुदाम : तो कोणता?
कंकर् : हें बर्, माझ्याकिे पाहू न मलासुद्धां जी बाई बधणार नाहीं ती पद्वतव्रता म्हणून खुशाल समजावें!
कधीं िूक व्हायिी नाहीं! लाख आिाखे जमले ले आहे त असे!
सुदाम : असें म्हणतोस?
कंकर् : थोरार्रिे िाखले आहे त. अरे हो, बरें ओर्ासि आलें ; तुला मी एक कामद्वगरी सांगणार आहें .
तेवढ्याकद्वरतां तर मी तुझ्याकिे आलों आहें !
सुदाम : काय कामद्वगरी आहे बुवा?
कंकर् : ती फार जोखमीिी आद्वण गुप्त कामद्वगरी आहे ; कान कर तुिंा इकिे . (त्याच्या कानांत सांगतो.)
कबूल आहे तुला ही पाह्यािी नोकरी? पहा, िाद्वमनी तळर्रांत आद्वण तूं बाहे र पाह्यावर! र्रांत
जपणीला बसतोस तसें द्वतथें बसायिें!

सुदाम : कबूल आहे अशी कामद्वगरी! पण तळर्रांतसुद्धां मािंी बायको बुरखा काढणार नाहीं!
कंकर् : कांहीं हरकत नाहीं. ठरलें तर मग हें ?
सुदाम : ठरलें , पण कंकणा, िाद्वमनीसाठीं तर हा सारा िक्रव्यूह नाहींना रिीत वृि
ं ावन?
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कंकर् : भलतेंि, फारि संशयी तूं! तूं आहे सना द्वतथेंि पाह्याला?
सुदाम : बरें ; पाहू ं तर खरें ! नोकरी आहे पाद्वहजे तशींि! हो, तुिंें मर्ांिें तें कसोटीिें बोलणें तसेंि राद्वहलें !
मला वाटतें–आमच्या र्रिी कद्वरतोस का परीक्षा एकिां?

कंकर् : काय हरकत आहे ? तूं र्राबाहे र जा आद्वण मी काढतों बोलणें िाद्वमनीबाईजवळ! तेव्हांि त्यांच्या
मनािा ठाव लागेल!

सुदाम : िोनिार द्विवसांत ठरवून ठाकंू या हा र्ाट! मात्र मािंा तुझ्यावर सख्ख्या भावािा द्ववश्वास—
कंकर् : काय बोलणें आहे हें ! तूं मािंा िोस्त, भाऊ, कद्वलजा! तुझ्याशीं िगलबाजी?
सुदाम : तसा तुिंा मला पुरा भरंवसा आहे ! एकिां हें द्वकस्ल्मष मनांतून कायमिें जाण्याजोगें असलें तर त्या
शास्त्रीपंद्वितांशीं उरस्फोि करायिी टळे ल.

कंकर् : ्ान आठवण िंाली. सुिामा, या शास्त्रीपंद्वितांकिू न प्रेमािें शास्त्र द्वशकण्यािा कांहीं रस्ता आहे

कारे ? झकद्वकणीजवळ उद्यांपरवां मला कायशी प्रेमयािना करायिी आहे ! तेव्हां काय बोलायिें तें कळे ल का
ह्ा शास्त्रीपंद्वितांकिू न?

सुदाम : वः सहज! असा एक द्वविान् पंद्वित गांठून िे तों तुला, कीं बालक प्रेमशास्त्रांत अज्ञान आहे स तो
सज्ञान होऊन तूं बृहस्पद्वतवत् भाषणें करूं लागशील!

कंकर् : अस्सें? मग िल आतांि! काय असेल तें द्वशकून र्ेतों! िल; ऊठ!
सुदाम : िल!
[िोर्ेही जातात.]
प्रवेश दु सरा.
[स्थळ : भूपालािी बाग. रात्रीिा िु सरा प्रहर. भूपाल व वसुंधरा. जवळि द्वनजले ला िीनार]
भूपाल : पण आजपयंत कोणती गोष्ट मीं तुला सांद्वगतली नाहीं, तर ही मोद्वहमे िीि तेवढी मनांत ठे वायिी
होती?

वसुंधरा : मोद्वहमे च्यासारख्या राजरहस्यािा बायकांजवळ खल करणें कांहीं मुत्सद्दीद्वगरीला शोभत नाहीं!
भूपाल : पण स्वतांशीं तरी त्यािा द्वविार करायला हवा ना? आद्वण माझ्याजवळ, तुला अज्ञात असा हृियािा
अल्पांशसुद्धां राद्वहले ला नाहीं. एखाद्या नाटकांत मािंें द्वित्र जर कोणीं रे खाटलें तर नाटकी द्वनयमांना
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िंुगारून िे ऊन मािंीं स्वगत भाषणेंसुद्धां तुला ऐकंू येतील अशी त्या नाटककराला तरतूि करावी लागेल!

नु सत्या रहस्यािीि गोष्ट कशाला? मी युद्धाच्या गिींत प्राणांवरच्या संकटांतून अनेक रे ळां सुरद्वक्षत बाहे र

पिल्यामुळे माझ्या शौयािी आद्वण युद्धिातुयािी स्तुद्वत करणा्या लोकांिेंसुद्धां मला हं सूं येतें ; मािंे प्राण
तुझ्याजवळ असतात हें त्या द्वबिा्यांना काय ठाऊक!

वसुंधरा : द्ववश्रांतीिा हा शांत अवकाश तरी आपल्याला द्वनझित र्ालद्ववतां यावा म्हणूनि मी आपल्या
बोलण्याच्या आि आलें ! द्वकती शांत–रमणीय वेळ आहे ही!

[िोलन मेंिे ॰]
हालत वातें मृिु शांद्वत । ही । भासे हांसे कीं िंद्रालोकें

तनु लकांद्वत ॥ ध्रु ॰ ॥ िशद्विशा पुष्ट्पपरागें िरवळु द्वन हं सत
जणुं असती ॥ १ ॥

भूपाल : खरें ि! हा शांत वायु, आपल्या बागेंतलें हें शांत पुष्ट्पसौंियु, ितुथीच्या पूणुकल्प िंद्रािी ही झकद्वित्

शांत िंद्वद्रका, हीं सारीं एकाकारानें अनु भवीत असतांना, द्ववधात्याच्या द्ववश्वकाव्यांतला शांतरसािा सगु
दृग्गोिर होत आहे असें वाटतें! अहाहा! काय ही शोभा!

[वारी द्वतद्वमतारी ॰]
िावी द्वनजकांद्वत । द्ववयतीं । शीतलमाया शांत द्वनशापंद्वत ॥ ध्रु ॰ ॥
शांतवैभवा कोमलद्वकरणा । द्ववतद्वर तरलतर धवलावरणा ।
िाद्वह द्विशाप्रांतीं ॥ १ ॥ द्ववद्ववध द्ववरोधी भावांवरतीं ।

पसरी जणुं हा मुद्वन एकांतीं । ज्ञानमया शांद्वत ॥ २ ॥
िंद्राच्या िांिण्याच्या नाजूक िंोतानेंि मर्ांिी तारांिी बरसात द्वकतीतरी कमी िंाली आहे पहा!
वसुंधरा : या कृष्ट्णपक्षांतला हा तारकालोप पाद्वहला म्हणजे मला नेहमीं एकि कल्पना आठवते!
[आनपरी िरबार ॰]
नाित ना गगनांत। नाथा । तारांिी बरसात ॥ ध्रु ॰ ॥

आद्वणत होती । माद्वणक मोतीं । वरतुद्वन राजस रात ॥ ॥ १ ॥
नाव उलटली । भाव हरपली । िंिेरी िद्वरयांत ॥ २ ॥

ती ही । वरिी । िे वार्रिी िौलत लोक पहात ॥ ३ ॥
भूपाल : सृद्वष्टसौंियाकिे केव्हांही पाद्वहलें तरी िे वार्रच्या िौलतीिी खैरात त्याच्या उिारपणािी ग्वाही िे त
असते! आजिी आपली पद्वरस्स्थती म्हणजे संसारसुखािी सीमाि वाटते !

अनु क्रम

वसुंधरा : ितुथीच्या झकद्वित् अपु्या िंद्रािें हें िांिणें िहू ं किे पसरून, भरयौवनािा पद्वहला प्रहर
उलटल्यामुळें अंमळ मंिावले ल्या प्रेमाच्या प्रशांत प्रभेप्रमाणें शोभत आहे ! पूणद्वु वकि पुष्ट्पांिी सुगंधवृद्वष्ट त्यांत

एकजीवानें द्वमसळल्यामुळें अपत्यवत्सल हृियाच्या प्रौढप्रे मांत समाधानवृत्तीिी भर पिल्यािी साक्ष पटत

आहे ; िांिण्याच्या भरांत िंािािंुिांखालीं ििू न बसले ल्या या द्वफकट सांवल्यासुद्धां, सुखकालच्या
संभाषणांतल्या गतिु ःखांच्या आठवणींप्रमाणें आनंित िे त आहे त; शांतस्वरूप वृक्षलतांवरून सृष्टीच्या

वायुमय जीवनलहरी अगिीं नाजूक जोरानें वाहू न नु सत्या कोंवळ्या अंकुरांनाि नािवीत असल्यामुळें,
द्वनजस्या बाळाला िंोंप लागली कीं नाहीं हें पाहण्यासाठीं आईनें पावलािी िाहू ल न होऊं िे तां त्याच्या

जवळ जावें, ममतेच्या मोहानें द्वखळले ल्या नजरे नें त्याला द्वनरखीत राहावें उष्ट्ण द्वनश्वासाच्या स्पशानें त्यािी
िंोंपमोि होऊं नये म्हणून जीवनद्वक्रयाही जपून करावी, आद्वण त्या मंिद्वनश्वासाच्या न कळण्याजोग्या
लहरींनीं, त्या द्विमुकल्याच्या तोंिावर रुळणारा एखाििु सरा केंसि भुरभुरत राहावा अशा मनोहर प्रसंगािें
द्वित्र िोळ्यांसमोर सारखें तरळत आहे !

भूपाल : या शोभेपेक्षां, द्वतनें प्रसन्न िंाले ल्या तुझ्या मनःसौंियानेंि मला द्ववशेष आल्हाि होत आहे ! हृियिे द्वव,
या सुखोपभोगाच्या साक्षात्कारामुळें असें खात्रीनें वाटतें, कीं कद्ववकल्पना स्वगाच्या द्वनमाणांत िुकली

नसली तरी अद्वभलाषांत मात्र खास िकली आहे ! अशां स्स्थतींत भूलोकािा स्वगाशीं द्ववद्वनमय करायला
कोण प्रवृत्त होईल? आपल्या प्रतीिा साक्षीिार समोर खेळत आहे ; तुझ्या मुखसौंियािा अधरावर स्फुरणारा
अमृतद्वनस्यंि संतुष्ट नेत्रांिा उन्माि वाढवीत आहे . या कारंज्याच्या शीतस्पशु तुषारांनीं गारठल्यामुळें या

वयांतलीं अंगांिीं द्वशद्वथल संद्वधबंधनें संकोि पावून, आमच्या तृप्त आझलगनांतही पद्वहल्या आतुरते िी उत्कट

दृढता उत्पन्न होत आहे ; िे हस्स्थतीच्या एकतानतेनें मनही बालिपल वृत्तींत तरंगत आहे ; पुन्हां लाभले ल्या
या अििपणाच्या आनंिी भरांत, माझ्याकिू न नकळत िंाले ल्या एखाद्या द्ववभ्रमप्रमािाबद्दल तुिंी

पद्वरियप्रगल्भतेमुळेंि सलज्ज िंाले ली स्स्मतदृद्वष्ट अपराधी मनाच्या ओशाळले ल्या शोधक वृत्तीला मात्र
द्विसण्याइतक्या सू्म भ्रूभग
ं ानें मािंा द्वनषेध करीत आहे ; त्या त्या द्ववलासांच्या प्रथम प्रसंगांिीं स्मृद्वतद्वित्रें
पाहण्यासाठीं िोर्ेंही क्षणैक िोळे द्वमटू न र्ेत आहों. लािके, ते िोळे उर्िू न आतां उद्यांच्या स्वगुद्वित्राकिे

पाहा! नंिनवनांत माझ्या एकाि अंजलीनें अमृतपान करून, अमर कायेनें आपण आजच्या प्रसंगाबद्दल
आठवणीनें बोलत असतांना, या सुखासाठीं स्वगांतूनही खालीं यावेंसें वाटणार नाहीं का? द्विव्य पाद्वरजातािें

एखािें फूल अंगावर पिू न आपला प्रणयसमाद्वध मोितांि आपल्याला या द्विमुकल्या द्वनद्वशगंधािी ताबितोब
आठवण होईल. तें पहा, आपल्या िीनाराच्या जन्मद्विवशीं लावले ल्या द्वनद्वशगंधाच्या रोपािें तें पद्वहलें फूल

आतां पुरते पणीं उमललें आहे ! थांब, आजच्या भाग्यप्रसंगािी स्मृद्वत स्वगांत त्याशीं सलं ग्न होण्यासाठीं त्या
फुलानें–

[उठू न जाऊं लागतो.]
वसुंधरा : (त्यािा हात धरून) नाथ, द्वतथूनि त्यािी शोभा द्विसत नाहीं का? कौतुक करण्यासाठींसुद्धां
कोणीं िीनाराला माझ्या मांिीवरून उिलू न र्ेतला तरी मला मनापासून राग येतो! वस्तुनाशावांिून द्वतच्या
सौंियािा उपभोग मनु ष्ट्यबुद्धीला कां बरें र्ेतां येऊं नये ?

[द्वनहाले मानद्वह ॰]
द्ववनाश कां सहगामीि सिा भोगसुखाला ॥ ध्रु ॰ ॥

अनु क्रम

सुवास वाहत राही । नाश तिा पुष्ट्पािा ।

द्वविार हा कद्वर आनंिकाझल द्वखन्न मनाला ॥ १ ॥
भूपाल : हें द्वनद्वशगंध पुष्ट्प, आपल्या जन्मकालानें िीनाराशीं आद्वण आकारसादृश्यानें तुझ्याशीं संबध
ं
असल्यामुळे मला द्विगुद्वणत द्वप्रय िंाले लें आहे ! स्त्रीजातीिी पुष्ट्पसृष्टीने गणना करावयािी िंाली तर तुिंी
तुलना मी द्वनद्वशगंधानें करीन. त्यािा पांढरा शु भ्र साधे पणा तुझ्या ज्ञानगंभीर गौर अंगाशीं आद्वण िरवळणारा

नाजूक सुगंध तुझ्या कोमल प्रेमपूराशीं सदृश आहे ! (त्या फुलािा िोर्ेंही वास र्ेतात.) याच्या मनमुराि
वासानें हृिय उिंबळू न आलें आद्वण बुद्वद्ध धुंिकारल्यासारखी िंाली म्हणजे गोि भ्रमांत मला वाटायला
लागतें, कीं तुझ्या जन्मद्विवशीं उमलावयािीं द्वनद्वशगंधािीं फुलें द्वनमाण करून नंतर त्याि हातानें द्ववधात्यानें
तुझ्या धवलगंभीर मूतीिी मूस ओतली असावी!

वसुंधरा : आपण फुलांिा वास र्ेत आहों आद्वण आपला द्विमुकला आकांशांतल्या तारांकिे टक लावून पाहत
आहे !

भूपाल : नु कतेंि िे वाजवळू न आले ल्या द्वनष्ट्पाप बालकािे स्वभावतःि वरतीं पाहणारे िोळे आल्या र्रच्या

ओळखीनें तारांकिे पाहतात. पुढें पृर्थवीवर रमले ल्या तरुणांिी दृद्वष्ट समांतर असले ल्या पुष्ट्पांशीं प्रणयालाप
कद्वरते , आद्वण वांकले ल्या वृद्धांिी दृद्वष्ट पातकाच्या पद्वरियानें ओशाळू न खालीं िगिाकिे वळते ; याप्रमाणें

मनु ष्ट्याच्या जन्म, जीद्ववत, आद्वण मरण या तीन अवस्थांिीं तारा, पुष्ट्प, आद्वण पाषाण हीं तीन जिस्वरूप
द्वनिशुनेंि आहे त!

वसुंधरा : या एवढ्याशा मुलाला तारांकिे पाहू न काय वाटत असेल बरें ?
भूपाल : तारांच्या अज्ञेय अंतरामुळें त्यांच्याकिे पाहतांना मुलांत आद्वण मोठ्या मनु ष्ट्यांत द्ववशेष भेि असत

नाहीं; िोर्ेही सारख्याि प्रमाणानें भांबावून जातात! हीं नक्षत्रें म्हणजे आकाशाच्या उर्ड्या माळावर

तत्त्वज्ञानािीं बीजेंि परमे श्वरानें पेरून ठे द्ववलीं आहे त. मानवजातीच्या आद्विद्वपतरांना पद्वहल्या अमावास्येच्या

रात्रीं, या द्विमुकल्या द्वटकल्यांनीं तेजस्वी आधार द्विला असेल! यांच्याि प्रकाशामुळें पद्वहल्या द्वविारशील

पुरुषाच्या कल्पनेला ऐद्वहकाला सोिू न अपरोक्षाच्या अंधुक प्रिे शांत पाऊल टाकण्यािा धीर आला असेल!
काळ्या अंधाराच्या पोटीं यांना िमकतांना पाद्वहलें म्हणजे माझ्या मनांत भीतीच्या भावना उत्पन्न होतात

आद्वण िंद्वद्रकेच्या रसांत तारांमागून तारा द्ववरर्ळतांना पाहू न मनाला खेि वाटतो; काय असेल तें असो,
िांिण्याच्या द्वफकट तेजानें माझ्या मनांत करुणद्वखन्न कल्पनांिें काहू र जमायला लागतें!

वसुंधरा : वस्तुमात्रािा पद्वहल्यांिा हृियावर दृढ संस्कार होतो त्या काळीं जी मनोवृद्वत्त प्रबळ असते द्वतिीि

्ाया पुढें त्या त्या वस्तूशीं आजन्म संलग्न होऊन बसते! आपल्या वद्विलांच्या अंतःकाळीं आकाशांत
पसरले ल्या संध्यारागाशीं त्यांच्या मरणनष्ट रक्तािी माझ्या कल्पनेनें कायमिी द्वमळणी करून ठे द्ववली आहे .

संध्यारागांतील सूयािी शेवटिी प्रभा आपल्या वद्विलांच्या अंद्वतम आशीवािांतील ियेप्रमाणें मला नेहमीं
करुणद्वमद्वश्रत वाटते.

भूपाल : अंतद्वरक्षांतील कोणतीही वस्तु मनु ष्ट्यबुद्धीला कुंद्वठत केल्यावांिून रहात नाहीं.

अनु क्रम

[वैभवें नटल्या ॰]
गौरवा प्रसरी प्रभूच्या भव्य पट हा नभािा । जीवकोद्वट प्रंिुर
भू कद्वर कुंद्वठता तेझव वािा ॥ ध्रु ॰ ॥ भ्रमद्वत अवकाशांत अणु
हे अल्यस्वरूपें ॥ पवन त्यांतुद्वन शीघ्र द्वफरतां नाि िाले

तयािा ॥ १ ॥ द्ववस्मयाकुल मनु जमद्वतला तिा भास होई ॥
हु ं कृद्वतध्वद्वन कोशवासी द्ववश्व कद्वर हाि सािा ॥ २ ॥

प्रद्वतरात्रीं काळाच्या अजस्त्र कारखान्यांत संध्या आद्वण उषा यांच्या जद्वरपिरानें िंळकणा्या अंबरपटाच्या
बुट्टेिार िंद्रकळा परमे श्वर द्ववसाव्यावांिून कशाकद्वरतां बरें काढीत असेल?

वसुंधरा : ज्या महासाध्वींनीं पतीच्या िे हाबरोबर अस्ग्नशय्येिी अखेरशेज रद्विली असेल त्यांच्याखेरीज हीं
द्वनवाणीिीं ले णीं िु स्या कोणाला पिणार?

भूपाल : पद्वतव्रतांतील पद्वतव्रता, परमपुरुषाच्या इच््े प्रमाणें वागणारी प्रकृद्वतिे वीि, या अनंत वस्त्रांिी
स्वाद्वमनी आहे . आपल्या िोर्ांच्या कल्पनेंत द्वकती अंतर आहे पहा! मातृपिाला पोहोंिल्याबरोबर स्त्री
प्रौढगंभीर होते असें म्हणतात तें खोटें नाहीं! माझ्या िंद्रकले च्या कल्पनेनें तुझ्या िोळ्यांसमोर सतीिें उिात्त

कल्पनाद्वित्र द्विसूं लागलें ; आद्वण त्याि वेळीं, वस्त्रांच्या उिेखावरून मला द्वनराळाि द्वविार आठवत आहे .

त्या पलीकिच्या िोंगरावर पांढ्या ढगाच्या पातळ पट्टट्याशीं िंद्रािीं द्वकरणें खेळतांना पाहू न आपल्या

हलक्या हातांनीं िंद्रमा भूिेवीच्या स्तनावरील हें सू्म धवल वस्त्र बाजूला सरकवीत आहे असें मला वाटलें .
या द्ववशाला वस्तूंच्या अनंत संसाराकिे ल्य द्विलें म्हणजे त्यांच्या उिरांत वावरणा्या आम्हां क्षुद्र प्राण्यांिें
जीवन, आमच्या हृियांत भावमात्रानें तरंगणा्या द्वविारांच्या हालिालींइतकेंि अमूतु आकारािें भासूं

लागतें. संसारािी ही क्षणभंगुरता समाधानकाळींसुद्धां कष्टिाद्वयनी होते. सुखाच्या प्राप्तीनें इच््े िी तुस्प्त
होते पण त्या सुखाच्या अक्षयतेसाठीं पुन्हां नवी इच््ा भद्ववष्ट्यत्कालाकिे केद्ववलवाण्या आशेनें पाहू ं लागते .
तृप्तीला इच््े च्या उत्तरद्वक्रयेिें अमंगल रूप द्वमळतें! एका इच््े च्या मरणांतून िु सरीिें जनन होऊन त्यांिी

परंपरा आजन्म िालू राहते ! म्हणून, वंध्या तृप्तीच्या द्वनराश सुखासाठी–द्वनःश्रेयसासाठीं आमच्या अगाध
ज्ञानसागरांिी, जीवात्म्याच्या जाणीवेवांिून परमात्मस्वरूपांत द्ववलय करून टाकण्यािी कल्पना साध्य
नसली झकवा सत्यही नसली तरी कल्पना—शक्य मात्र वाटते!

वसुंधरा : प्रीतीनें िोन द्वभन्न जीवांिा एकमय जीव िंाले ला पाहू न, भक्तीच्याही उत्कषािी ही सीमा, सत्य–
आणखी साध्य तरी कां वाटू ं नये?

भूपाल : बुद्धीला प्रीतीिें प्रत्यंतर पटतें, तशी ईश्वरप्रत्यक्षािी प्रिीद्वत द्वमळत नाहीं म्हणून! वाढत्या
द्वविाराच्या हातर्ाईंत, द्वनिु य बुद्वद्धवािाच्या आर्ातांनीं प्रेमळ श्रद्धे च्या हृियािीं शतशः शकलें होतात!

अज्ञेयाच्या भव्य महािाराशीं आथिणारी कल्पना, हताश वृत्तीनें कपाळमोक्ष करून घ्यावयालाही तयार

होते. एकएकिां द्वजज्ञासाबुद्वद्ध इतक्या आतुर तीव्रते नें बळावते , कीं मला आत्महत्या करण्यािी अनावर
प्रवृद्वत्त होते! ज्ञानपूतीद्ववरद्वहत जीवन जि वाटू न मरणाबद्दल अद्वनवार उत्कंठा वाटते!

वसुंधरा : अगबाई, काय हें भलतेंि बोलणें? सुखद्वविारांतून काय अभद्र द्वविार द्वनर्ाले हे ?
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भूपाल : िेतनापूणु जीवनािें उिात्त मरणांत पयुवसान होतें त्याप्रमाणें सुखद्वविारांिा शेवटही करुणद्वनराश
द्ववषािांत िंाल्यास तें सरळि आहे .

वसुंधरा : आपल्याला असे द्वविार मी मुळींि करूं द्यायिी नाहीं; आपल्या िीनारािी शपथ आहे , आपल्या
जीद्ववतावर आपल्यापेक्षां मािंा हक्क अद्वधक आहे ना?

भूपाल : ज्या नाजूक बंधानें तूं मला बांधूं पाहतेस त्यानेंि मी उलट धमुबंधनांतून मोकळा होत आहें !

पुत्ररूपानें पुन्हां अवतरतांि, द्वपतरांप्रमाणें पत्नीच्याही ऋणांतून मनु ष्ट्यािी मुक्तता होते! िीनाराच्या
जीवावर माझ्या जीवािा नाश करायला मला पुरी मोकळीक नाहीं का? द्वशवाय, मरणाबद्दलच्या माझ्या
आवित्या कल्पनेंत माझ्या अधांगीला मीं वगळले ली नाहीं! गूढाशीं िंगिू न थकले ल्या कल्पनेला वा्यावर
मोकळीं सोितांि, मरणाच्या एका कल्पनाद्वित्राकिे मी नेहमीं आशाळभूतपणानें पाहू ं लागतों! पहा तें द्वित्र!

संध्याकाळ नु क्ताि अतीत िंाले ला आहे ; एखाद्या खािीच्या काळ्याभोर पाणभुईंत, ितुिुशीच्या िंद्राच्या

द्वकरणांिा वावभर रुंिीिा पट्टा तरंगत आहे ; अज्ञानजन्य द्ववषािािी शेवटिी साक्ष पटद्ववण्यासाठीं, िंद्राच्या
जरा कलत्या बाजूस, एकि काळसर ढगािा तुकिा हलत्या नजरे समोर िंुलत आहे ! आशेपेक्षांही मनोहर

िांिणें, मोित्या लाटांवर नाित आहे . आम्ही िोर्े एकाि लहानशा होिींत जवळजवळ बसलों आहों;
मानवी प्रयत्नावांिून, नु सत्या वा्याच्या स्वच््ं ि हे लकाव्यानें आमिी होिी त्या िंद्रमागावरून जात आहे ;
िु तफा लहान टें कड्यांच्या ओळींवर पसरले ल्या द्वहरव्या रानवटी, आंतल्या काळोखानें आद्वण भोंवतालच्या
िांिण्यानें अस्पष्ट द्विसताहे त; तुझ्या अधरामृतानें पावन िंाले ल्या द्राक्षासवाच्या एकाि पेल्यांतला अवशेष
द्वपऊन—

वसुंधरा : द्राक्षासव? म्हणजे मद्य द्वपऊन? —
भूपाल : ऐद्वहक मोहकते ला भुलून मनाला जगाशीं द्विकटवणारी जाणीव द्ववसरण्यासाठीं द्राक्षासवािा र्ोट
र्ेतलाि पाद्वहजे! महाकवीच्या यक्षाच्या द्विव्य हातािा माझ्या मद्याच्या पेल्याला आधार आहे ! असल्या

उन्मािाखेरीज जगािा जाणीवपणानें द्वनरोप घ्यायला धीर होणार नाहीं! त्या द्वनशेच्या गोि धुंिींत, हृिय
उसळत्या रक्ताच्या खळखळाटांत बुद्धीला बुिवीत असल्यामुळें, द्वतिी बिबि होिीच्या िोहों बाजूस
मोित्या लाटांवर िालले ल्या जलतरंगांच्या ममुरध्वनीप्रमाणें मधुर वाटत आहे ; झकद्वित् बेसावधपणानें मािंा
हात गळ्यांत पितांना तुिंा पिर जरासा अस्ताव्यस्त िंाले ला आहे ; पिर तेवढासा सरकल्यािी सुद्धां तुला

अंधुक जाणीव आहे , पण बािशाही कैफाच्या अंमली आळसामुळें तो सांवरून र्ेण्याइतकी तत्परता नाहीं;
िोळ्यांच्या पिद्यावर गारवा वाढत जाऊन नकळत पापणीला पापणी लागत आहे ! अशा स्स्थतींत
सागरसंगमाच्या सीमारे षेजवळ आपली नौका िळमळत आहे ! आद्वण ही साधी गोष्ट सांगण्यासाठींसुद्धां मी

नािानें तुझ्या कानाजवळ तोंि आणीत आहें ; मुखस्पशाच्या उष्ट्ण िेतनेनें तुझ्या िे हावर रोमांि थरारून तूं

आपला केशपाश मािंें तोंि िुकद्ववण्यासाठीं आपल्या गालावर ठे द्ववला आहे स, त्याच्या द्वभरद्वभरत्या रुळतीनें,
माझ्या सवांगाला नखद्वशखान्त गोि द्विंणद्विंण्या मद्वहरून टाकीत आहे त; अखेरच्या हालिालीनें मीं आपलें

ओंठ तुझ्या ओठांशीं आद्वणले आहे त; आपल्या शेवटच्या िुब
ं नाच्या मुहूतावर, सागर निीमुखािें पद्वहलें िुब
ं न

र्ेत आहे ; आद्वण त्या प्रणयतंद्रींत आम्ही िोळे द्वमटू न र्ेत असतां, समुद्राच्या लाटे च्या ओंठािी मोठी मुरि
पिू न आमिी होिी द्वतच्या पोटीं गिप होऊन जावी. थंि पाण्याच्या स्नानानें बुद्धीिे कण एकामागून एक

सावध होत असतांना, शरीरािे अणु भराभर द्ववरत जावे! त्या वेळीं होिी अथांग सागराच्या तळाशीं

जाण्यापूवीच्या आम्ही अज्ञेयाच्या मुळाशीं जाऊन पोहोंिूं आद्वण मरणाच्या मोलानें द्वमळद्ववले ल्या पूणु ज्ञानांत
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रंगून जाऊं! वसुंधरें , यापेक्षां मोहक मरण िु स्या कोणत्याही स्स्थतींत द्वमळे ल का? द्वनिान मला मरण
यायिेंि असेल–(झपगळा ओरितो.)

वसुंधरा : इिाद्वपिा टळो आद्वण अमंगळ पळो! मर्ांपासून र्ाबरल्यासारखें होऊन माझ्या तोंिावर कृष्ट्णनाम
र्ोटाळत होतें; या पलीकिच्या िंािावर झपगळ्यांिी नेहमीं द्वकलद्वबल िालले ली असते! आपण आतां असें
कांहीं वेिेंवांकिें बोलूं नये. माणसानें आपलें कसें शु भ बोलत असावें! वेळेवळ
े े िा गुण वेगळाि असतो हो!
भूपाल : इतकावेळिें पांद्वित्य मावळलें वाटतें? तुझ्या स्त्रीस्वभावानें अखेर वेळ साधलीि!
वसुंधरा : असेंि म्हणून कसें िाले ल? काळवेळेिे आद्वण शकुनािे पिताळे थोिे का पटतात?
भूपाल : नु सत्या शु भ बोलण्यानें –नामोच्चारानें–इस्च््त िै वर्टना कद्वरतां येण्यासारखी असती तर
कल्पवृक्षाच्या कल्पनेंत अलौद्वकक असें कांहींि राद्वहलें नसतें! प्यांच्या शबिांनीं सूद्वित संकटें तशाि
पोपटपंिीनें पळतात, यािें कारण त्या संकटांिा अभाव हें ि होय! िे वाभोंवतीं फे्या र्ातल्यानें िै वाच्या

फे्यांतून सुटका कशी होणार? भद्ववष्ट्यािें अज्ञान हें ि सृष्टीच्या संसारािें सावुद्वत्रक सूत्र आहे ! मागें गेला तो
भूतकाळ, अशी उरफाटी व्याख्या करून मागून येणा्या भद्ववष्ट्यत्कालाला पाहण्यासाठीं आपण पुढें दृद्वष्ट
लावून बसतों; पण भद्ववष्ट्यत्काल पाहतां येऊं नये म्हणून परमे श्वरानें मनु ष्ट्याच्या पाठीला िोळे द्विले नाहींत.

भाद्वव संसाररिना करण्यािे द्ववधात्यािे हक्क आपल्याकिे र्ेऊन, आम्ही सद्विच््े नें आद्वण भाबड्या आशेनें
जेव्हां शक्यतेच्या भुसभुशीत वाळू वर मनािे मनोरे उभारूं लागतों तेव्हां काळपुरुष आमच्या पाठीमागें उभा
राहू न द्वनिु य द्ववनोिानें हं सत असतो! काळ मृिु हृियािा गालीिा तुिवीत येत नसता तर आम्हांला त्याच्या

पावलांिी िाहू ल लागली असती! हृियांतलें कल्पनागीत ऐकण्यासाठीं कान अंतमुुख िंाल्यामुळे त्याच्या
हं सण्यािा भेसूर आवाज आम्हांला ऐकंू येत नाहीं! काळािे हे हजारों िोळे कोणत्या अथानें लु कलु कत

असतात हें आम्हांला कळे ल तर द्वकतीतरी द्वनराशा आधींि टळतील! आमच्या भाद्वव संकटांच्या द्वविारानेंि
तर काळ असे िोळे द्वमिकावीत नसेल ना? ता्यांच्या या िमकीिा अथु काय बरें असावा?

वसुंधरा : अनंत अंतरांवरील तारकांिी तरल दृद्वष्ट तर िू रि राद्वहली, पण हाताशेजारीं उभा राद्वहले ल्या
वृि
ं ावनांच्या नजरे िी िमक काय अथािी आहे ती तरी आपल्या भोळ्या मनाला कुठें कळते आहे ?

भूपाल : इतक्या वषांच्या सहवासानंतरसुद्धां वृि
ं ावनाबद्दल तुला शंका यावी हें तारकांच्या दृष्टीपेक्षांही अद्वधक

गूढ आहे . तुझ्या लहानपणापासून तूं त्याला पहात आहे स, पण त्यािें वतुन कधीं वावगें द्विसलें आहे का?
नांवाजण्याजोग्या गोष्टींना नांवें ठे वल्याखेरीज त्याच्या झनिकांना गत्यंतर नाहीं!

वसुंधरा : मी त्यांिी झनिा कशाला करूं? त्यांिे गुण कुणालाही द्विसण्यासारखे आहे त. पण काय असेल तें

असो; जुनाट द्वकल्ल्याच्या िारांत उभे राहणा्याला, वरच्या िौकटींतल्या एखाद्या द्वनखळले ल्या िगिािी

भीद्वत िोक्यावर सारखी अधांत्रीं हे लकावत राहते ; वृि
ं ावनांकिे पाहतांना मािंी स्स्थद्वत अशीि होत असते !

कधीं कधीं िीनाराला र्ेतांना त्यांच्या तोंिावर इतकी व्यवहारिक्ष सावधद्वगरी द्विसून येते, कीं त्यांच्या त्या
खेळवण्यांत कौतुकािी ्ायासुद्धां भासत नाहीं! अशा वेळीं त्यांच्या िोळ्यांशीं िोळा द्वभिद्ववला म्हणजे ते

इतक्या तीव्र दृष्टीनें पाहू ं लागतात, कीं त्यांच्या िोळ्यांिीं द्वकरणें खालीं पाद्वहलें तरी सवांगाला सुईसारखीं
टोंितात आद्वण वर पाद्वहल्यावांिून त्यांच्या िेह्यावरिा कपटी सावधपणा द्विसूं लागतो.
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भूपाल : त्या द्वबिा्या एकद्वनष्ठ सेवकाला–अकृद्वत्रम द्वमत्राला–माझ्या द्वनव्याज बंधूला तुझ्याकिू न 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–

[वसुंधरा भूपालािे िोळे िंांकते व स्वतःिे िोळे द्वमटू न र्ेते.]
वसुंधरा : तारा पितांना त्याकिें पाहू ं नये म्हणतात; पाहणारािें आयुष्ट्य कमी होतें! माझ्या उरांत, कां
कुणास ठाऊक, एकाएकींि धिकी भरली आहे !

[भूपाल व वसुंधरा िोळे उर्ितात. वृि
ं ावन येतो.]
भूपाल : वेिी आहे स िंालें ! कोण वृि
ं ावन? वः! वेळेवर आलास! वसुंधरें , या उल्कापातांतूनि हा मािंा प्राण
र्ेण्यासाठीं खालीं आला आहे असें सांद्वगतलें तर तेंसुद्धां तुला खरें वाटे ल!

वृंदावन : तूतु प्रश्न तुझ्या प्राणांिा नसून युवराजांच्या प्राणांिा आहे ! एकांतािी अमयािा केल्याबद्दल मला
क्षमा कर! या र्टकेला युवराज प्राणसंकटांत आहे त!
भूपाल : काय म्हणतोस?
वृंदावन : माझ्या शबिांिी पुनरुस्क्त करण्यालाही अवकाश नाहीं. आपण एकिम गेलों नाहीं तर युवराज
एका अकस्ल्पत कारस्थानाला बळी पितील!

भूपाल : हें कारस्थान बहु तकरून इंद्रनाथानेंि आरंद्वभले लें असावें!
वृंदावन : त्या कारस्थानाच्या आरंभापेक्षा, शेवट करण्यासाठीं मी र्ाई करीत आहें !
भूपाल : िल, िल मग लौकर!
[भूपाल व वृि
ं ावन जाऊं लागतात.]
वसुंधरा : नाथ, मी या सवु गोष्टींनीं इतकी ायाली आहे कीं–
भूपाल : आपला द्विमुकला द्वशपाई तुिंें संरक्षण करील.
[जातात.]
प्रवेश हतसरा
[स्थळ : राजमंद्विर.कंकण प्रवेश कद्वरतो.]
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कंकर् : वेळांत वेळ काढू न त्या िोन्ही धड्यांिी उजळणी केली पाद्वहजे. एक वृि
ं ावनांनीं सांद्वगतले लें

महराजांजवळिें रिगाणें आद्वण िु सरा झकद्वकणीला ऐकद्ववण्यासाठीं त्या पंद्वितानें पढद्ववले ला प्रेमपाठ! िोन्ही
वेळीं गुिर्े मोिायिे आहे त; पद्ववत्रे मात्र जरा द्वनराळे आहे त! हं , हा महाराजांपुढें. िोन्ही गुिर्े मोिू न, हे
प्राणेश्वरी का हे प्राणिात्या? या िोन्ही प्रकारांतल्या सारखेपणामुळें थोिा र्ोटाळा होणारसें द्विसतें! हे

प्राणेश्वरी, हा झकद्वकणािा द्वकताब द्विसतो, आद्वण महाराज, हे प्राणिात्या! –पुन्हां म्हणावें एकिा! िोन्ही
गुिर्े मोिू न आद्वण िोन्ही हात जोिू न, हे प्राणेश्वरी झकवा हे प्राणिात्या, माझ्या र्ोर प्रेमामुळें माझ्या
तोंिांतून शबिही द्वनर्त नाहीं! या अपराधानें मी रात्रंद्विवस द्ववरहव्याकुल होऊन आपली करुणा भाद्वकतों!

पुन्हां असें अर्ोर प्रेम केलें तर, राजाद्वधराज, मला आपल्या हृियमंद्विरांत स्थळ िे ! ्े ; कांहीं इकििी
मंिळी द्वतकिे र्ुसल्यासारखी द्विसते! हृियमंद्विर वगैरे झकद्वकणीिे व्हािी! प्रेमपाठि म्हणून पहावा बरें !

एक गुिर्ा मोिू न, एक हात ्ातीला लावून, िु सरा समोर नािवून, हे प्राणेश्वरी झकवा हे प्राणिात्या, पैकीं
कोणी तरी! ्ट्! हें जमे लसें द्विसत नाहीं! द्वजवािा करावा धिा आद्वण वेळेवर सुिेल तें द्यावें ििपून! प्रसंग
झहमत िे तोि आहे मिाला!

[जातो.]
प्रवेश चवथा
[स्थळ : युवराजांिें शयनमंद्विर. युवराजाच्या पलं गामागें मच््रिाणीच्या आि राजा उभा आहे ; एका बाजूनें
भूपाल तलवार उपसून प्रवेश कद्वरतो.]

भूपाल : (स्वगत) वृिांवनािा शोध तंतोतंत खरा आहे ! मच््रिाणीच्या आि अस्पष्ट मनु ष्ट्याकृद्वत द्विसत

आहे ती मारे क्याखेरीज कोणािी असणार? इतक्या िु रून पुढें होऊन भागणार नाहीं! हा मारे करी

किाद्वित् स्वतः इंद्रनाथि असला तर द्वजवावर उिार होऊन तो आधीं युवराजावर वार करील!
पलीकिच्या बाजूने पलं गाखालीं द्वशरून एकिम त्यावर वार करावा!

[जातो व शेवटच्या पिद्यांतून द्वनर्ून सरपटत पलं गाखालीं द्वशरतो; नंतर बाहे र येऊन एकिम युवराजाच्या
अंगावरून तलवार पलं गामागील आकृतीवर उगारतो.]

राजा : थांब! िांिाळा! एकिम थांब!
[युवराज जागा होतो.]
युवराज : कोण भूपाल? मंिले श्वर
[उठू न त्याला मुजरा करूं लागतो.]
भूपाल : कोण प्रत्यक्ष महाराज?
[राजा पुढें होतो व वृंिावन प्रवेश कद्वरतो.]
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वृंदावन : कंकणाला मीं बाहे रि थोपवून ठे द्ववला आहे ! आद्वण आज्ञा असेल तर त्याला समोर आणतों.
राजा : त्यािी कांहीं जरूर नाहीं! भूपालािी कृद्वत इतकी उर्ि स्वरूपािी आहे , कीं त्याच्या अपराधासाठीं
कोणाच्या साक्षीिी आवश्यकताि नाहीं!

भूपाल : मािंा अपराध? वृि
ं ावन! हा काय प्रकार आहे ?
वृंदावन : द्वमत्रप्रीतीपेक्षां, स्वाथापेक्षांही राजभक्तीि अद्वधक द्वप्रय वाटल्यामुळें, मीं महाराजांच्या पायांजवळ
आपलें सारें कारस्थान सांगून टाद्वकलें आहे .

भूपाल : कसलें कारस्थान? वृि
ं ावन, हा काय अथािा अनथु होत आहे ?
राजा : अनथु होत नाहीं; व्हायिा मात्र टळला! तुझ्या भयंकर कारस्थानािी माद्वहती आम्हां सवांनाि

िंाले ली आहे ! तुझ्यासारख्या अर्ोर, द्ववश्वास र्ातकी राक्षसापेक्षां, इंद्रनाथािें उर्िें वैर द्वकतीतरी
उिारपणािें वाटतें! माझ्या लािक्या बाळािा र्ात करून राजपि द्वमळद्ववण्यािी इच््ा! त्याच्या जन्मानें

िंाले ली हाद्वन त्याच्या मरणानें भरून काढायिी कल्पना! भूपाल, तुम्हां सामान्य लोकांिीं वस्त्रें अंगावर
बेततात, पण राजवस्त्रें कधीं कधीं द्वजवावर बेततात हें तुझ्या एका क्षणांत प्रत्ययाला येईल!

वृंदावन : [राजािे पाय धरून] महाराजांच्या पायांजवळ माझ्या द्वमत्रासाठीं मी ियेिी यािना करीत आहें !
राजा : त्यािी गतसेवा या र्ोर अपराधांमुळें कृद्वत्रम ठरून अद्वधकि भयंकर वाटली नसती तर द्वतच्याकिे

पाहू न तरी याच्यावर थोिी िया कद्वरतां आली असती–आद्वण याच्यावर िया तरी काय करायिी? यािा
अपराध इतका अमानु ष आहे , कीं त्याच्या दृष्टीनें केले ली ियासुद्धां अत्यंत भयंकर द्वशक्षेइतकी उग्रि
असणार!

वृंदावन : रागाच्या भरांत महाराजांनीं मला द्विले लें विन द्ववसरूं नये अशी मािंी प्राथुना आहे .
भूपाल : या अकस्ल्पत प्रकारानें मािंें मस्तक इतकें सुन्न होऊन गेलें आहे , कीं कोणत्या शबिांनीं सत्य
आपल्यापुढें मांिावें हें ि सुित नाहीं.

राजा : अपरोक्ष र्िले ली गोष्ट सांगण्यासाठीं शबिांिी जरूर असते. प्रत्यक्ष कृद्वत समोर असल्यावर
बोलण्यािें कारणि पित नाहीं.

युवराज : महाराज, मािंा बोलण्यािा अद्वधकार नाहीं, पण मी खात्रीनें सांगतों, कीं या प्रकारांत कांहीतरीं
िगलबाजी आहे . भूपालांच्या सरळ हृियािी साक्ष मी िे तों; माझ्या बोलण्यावर द्ववश्वास ठे वा.

राजा : आद्वण वृि
ं ावनाच्या बोलण्यावर कां ठे वंू नको? भूपालाच्या कृतीिी साक्ष कां र्ेऊं नको? हालिाल
करण्यापूवी सापालासुद्धां सरळ राहतां येतें!
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युवराज : वृि
ं ावनांनींि हें द्ववष आपल्या कानांत ओतलें असले तर आपलें म्हणणें त्यांनाि लागू करीन.
राजा : गळ्यांत गळा र्ालू न द्वफरणा्या द्वमत्रािा सुखासुखीं गळा कापण्यािें वृि
ं ावनांना कांहींि कारण
नव्हतें. त्यांिा परस्परांशीं द्वनकट सहवास लक्षांत घ्या.

युवराज : नु सत्या द्वनकट सहवासानें शु द्धभावािी द्वमत्रता द्वसद्ध होत नाहीं. िंिनाभोंवती सपािा कायमिा

द्ववळखा असतो हें त्यांच्या मैत्रीिेंि लक्षण म्हणतां येईल का? महाराज, द्वविार करा, मािंी खात्री आहे , कीं
हें सारें कारस्थान या वृि
ं ावनािेंि आहे ! याच्या बोलण्यावर द्ववश्वास ठे वंू नका!
[मन वरीतसे नृपराया ॰]
भुलुद्वनयां खलजनालापा । जद्वर द्विला ताप द्वनष्ट्पापा ॥
तद्वर द्वनरयद्वनरद्वत न िु रापा ॥ ध्रु ॰ ॥ या सिपा ।

बर्ुद्वन सपा । तनु सकंपा जातकोपा ॥ नय कुजझन

उद्वित जद्वर र्ित न तद्वर मद्वलन कद्वर सत्प्रतापा ॥ १ ॥
राजा : युवराज, आपल्या उपकारकािी नसती झनिा आद्वण आपल्या वद्विलांिा उपमिु करून तुम्ही
बालवृत्तीिें उिंर्न करीत आहांत!

भूपाल : युवराज, द्वनष्ट्कारण महाराजांच्या रोषाला पात्र होऊं नका! िु ःखािा किे लोट िंाला असतांही

तुमच्या या तरफिारीमुळें मला नेहमीं समाधान वाटत जाईल. सवुसाक्षी परमे श्वराच्या खालोखाल मी

तुम्हांलाि मान िे त जाईन. मृत्युंजयमहाराज, आपण मात्र माझ्या जीद्ववतािें िांगलें साथुक केलें ! िे वा,
आत्मश्लार्ेच्या अपराधािी मला क्षमा कर! राजा मृत्युंजया, अरुंधतीच्या राजपिासाठी मला कपटािा

आश्रय करण्यािें काय कारण होतें? बनशंकरीच्या द्वशकारींत, िवताळले ल्या वाद्वर्णीनें युवराजांवर
अिानक िंिप र्ातली, त्या वेळीं त्यांच्यापुढें होऊन जंगलच्या राणीच्या तोंिांत मस्तक द्यायला तयार

िंालों, तो माझ्या मस्तकावर तुिंा राजमुकुट बसण्यासारखा नव्हता म्हणून नाहीं? वीरावतीच्या
रणकंिनांत पद्वहली हौस पुरद्ववण्यासाठीं आले ल्या युवराजाच्या रोखानें जेव्हां इंद्रनाथाच्या लोकांनीं िाल
केली तेव्हां त्यांना पाठीशीं र्ालू न मीं आपल्या िे हाच्या झिधड्या करून र्ेतल्या! तुिंीं जीवावर बेतणारीं

राजवस्त्रें या िे हावर बेतािीं बसण्याजोगीं नव्हतीं एवढ्यासाठी त्यािी तशी िै ना करून र्ेतली का? त्या वेळीं
तळपणारी ही तलवार आज युवराजाच्या रक्तासाठीं हपापून का बाहे र पिली आहे ?

राजा : नीिा, या वािाळपणानें आपल्या कृतकमावर पांर्रूण र्ालूं पाहतोस! तुिंी ती िगलबाज तलवार
पायांखाली मोिू न द्वतिे तुकिे —

भूपाल : हे शबि उच्चारणा्या िु स्या द्वजभेिे–हे शबि पुन्हां उिारशील तर राजा, तुझ्या द्वजभेिे सुद्धां तुकिे

िंाल्यावांिून रहायिें नाहींत! एखाद्या मूखाच्या द्वजभेप्रमाणें वाटे ल त्या वेळीं वळवळण्यासाठीं ही तलवार

कधींही म्यानाबाहे र आली नाहीं! युवराज, तुमच्या आमच्या पूवुजांिी ही रणिे वता आज मी तुम्हांला िे तों.
यापुढें मला द्वतिी कधींि जरूर पिणार नाही! आजच्या माझ्या बिलौद्वककामुळें मला कोणी द्ववश्वासानें

अनु क्रम

जवळ करणार नाहीं आद्वण कृतसेवि
े े हे झधिविे िंाले ले पाहू न मलाही पुढें कोणाजवळ सेवा करावीशी
वाटणार नाहीं! द्वहिें नीट जतन करा.

[तलवार िे तो.]
युवराज : तुमिा हा शेवटिा कृपाप्रसाि मी मस्तकी धारण कद्वरतों.
[ना ्े िो गाद्वर ॰]
िु िैवें हे तु िंाला तुम्हां द्याया ताप हा ॥ ध्रु ॰ ॥

उपकार आजवद्वर केला । तो अकाझल द्ववलया गेला ।
अपकारमात्रें याला । स्मरावें आतां पहा ॥ १ ॥

राजा : इंद्रायुधा, हा अद्वधक प्रसंग होत आहे . या कृपाप्रसािानेंि तुिंें मस्तक धिावेगळें होणार होतें.

वृि
ं ावन, या कृतघ्नाला इथून र्ेऊन िला; नाहींतर याच्या अमयाि शबिांनीं खवळल्यामुळें माझ्या हातून

तुम्हांला द्विले ल्या विनािा भंग होईलं ! याला नीट बंिोबस्तानें ठे वा! भूपाल, तळर्रांत कोंिू न ठे वण्यानेंि
तुझ्यावर मोठी िया केल्यासारखे होणार आहे . अशा द्वनराधार स्स्थतींत तूं जर बाहे र पिलास तर तुझ्या

हाताखालच्या लोकांकिू नि तुिंा अपमान होईल. पवुताच्या मार्थयापासून ढकलले ल्या कड्यािा मातीला
द्वमळण्यापूवीि खालच्या किे कपारींवर आिळू न पार िुरािा होऊन जातो.

भूपाल : मािंें वैभव मीं िु स्याला गैरवाजवी जाणद्ववलें नसल्यामुळें माझ्या आपत्तीिी िु स्याकिू न मला
जाणीव होईल ही भीद्वत मला मुळींि वाटत नाहीं! पण एका अथी आपण म्हणतां त्याप्रमाणें तळर्रांतला

अंधार मला खरोखरीि उपकारी होणार आहे ; द्वजथें स्वतांिें बोट िोळ्यांत र्ातलें तरी द्विसावयािें नाहीं
द्वतथें िु स्यांनीं आपल्याकिे पाहू न बोटें केल्यािें कुठू न कळणार?

राजा : वृि
ं ावन, याच्या र्रिारािी तुम्हांला वाटे ल ती व्यवस्था करा! इतक्या कपटी आद्वण कृतघ्न
मनु ष्ट्याला फारि बंिोबस्तानें संभाळावयाल द्ववसरूं नका! युवराज, िला पुढें!
युवराज : मंिले श्वर, मी कोणत्या तोंिानें आपला द्वनरोप र्ेऊं!
[वरस्लालद्वक शाब ॰]
अंतद्वर खेि भरे िीनविन बोले ना । शून्य आलोक, शून्य जग,

शून्य हृिय िोले ना ॥ शु भ िशुन िरणावें, नि आतां म्हणुद्वन ।
िे ह हा जि जाहला शोकद्ववकल हाले ना ॥ १ ॥ व्यथु जीद्ववत
यावरी, वज्र पिे ना कां द्वशरीं । हें अपयश आद्वज या प्राक्तझन
हत आले ना ॥ २ ॥

[भूपालाला वंिन करतो. राजा व युवराज जातात.]

अनु क्रम

वृंदावन : भूपाल, राजाज्ञा ऐकलीस ना? िल आतां माझ्याबरोबर!
भूपाल : हरहर, सा्या मानवी पातकांत मी ज्या कृतघ्नतेला अत्यंत र्ोर समजत आलों, द्वतिाि आज
माझ्यावर आरोप आला; आद्वण तोसुद्धां माझ्या द्वमत्राच्या कृतघ्नते मुळेंि! परमे श्वरा, माझ्यावरिा नसता
कलं क िू र करण्यािी मनःस्फूर्मत होईपयंत या वृि
ं ावनाला िीर्ायुष्ट्य द्या आद्वण–
[पापी िािु रवा ॰]
करा करुणामया क्षमा । द्ववषमा जद्वर गमे कृद्वत हतकामा
तद्वर सुखधामा सुपद्वरणामा ॥ ध्रु ॰ ॥ क्षणद्वि हृिय भरतां
द्ववकारीं मोिभरें तव कृद्वत न स्वीकझर । द्ववसरुद्वन तें;
अध हें सहाया िे या शमा ॥ १ ॥

[जातात.]

अंक दु सरा समाप्त

अनु क्रम

अंक हतसरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : तळर्र. भूपाल प्रद्ववष्ट.]
भूपाल : (स्वगत) काय भयंकर काळोख हा!
[मग जैयां हो ॰]
प्रलयािी जी हतिशा । आली ती का आतां ॥ ध्रु ॰ ॥

रद्ववद्वकरणां वाटे भय याया । बर्ुद्वनयां ऐशा या एकान्ता ॥ १ ॥
या तळर्राच्या कैिखान्यांत शरीराला त्यांत मयाद्विले ल्या जीवात्म्याप्रमाणेंि कोंिल्यासारखें वाटत आहे .

द्वकती भेसूर स्तबधता ही! उबले ल्या पाकोळ्यांनीं वा्याच्या िुकून आले ल्या िंुळकीिा गारवा लागतांि पंख
फिफिद्ववले म्हणजे माझ्या स्वगत द्वविारांच्या हालिालींनेसुद्धां रागावले ली स्तबधतािा मला गप्प रहायला

सांगत आहे शी वाटतें. कोप्याकोप्यांत कोंिाटले ल काळोख जणूं काय एवढ्याशा जागेंत कसाबसा

सामावण्यािा प्रयत्न करीत आहे . या िंरोक्याच्या फटींतून द्विसणारी एकि तारका काय ती तेजािी साक्ष

िे त आहे . खरें म्हटलें तर, जीवकोटीच्या द्वहशेबांत एक जीवाच्यावाट्यांला एक तारा थोिी िंाली का! पण

तीसुद्धां िोळे द्विमकावून माझ्या अगद्वतक स्स्थतीिा उपहास करीत आहे ! तेजस्वी बाले , िार झभतींच्या
कोंिवाड्याबाहे र मला जातां येत नाहीं म्हणून का मलां हं सत आहे स? वेिे, अवाढव्य आकाशाच्या
मैिानांतही तुला तरी आंखले ल्या रे षामात्र मागापासून जरासें इकिे द्वतकिे सरकतां येतें आहे का! मग

हसायंिें कारण कुठें उरलें ! टीिभर जागेंत कोंबले ला भूपाल काय आद्वण अनंत अंतराळांत द्वखळले ली
तारका काय–पूवुसंद्वितानें िोर्ांनाही सारखेंि जखिू न ठे द्ववले लें आहे !
[आज अंजन द्वियो ॰]
भारसंिय महा द्वनयद्वम िंिलपिा ॥ जातमात्रास या
कमुबंधापिा ॥ ध्रु ॰ ॥ शकटभर जि यथा महोक्षद्वह

वाहतां ॥ सुटत ना कष्टतां । िक्रपद्धद्वत किा ॥ १ ॥ पूवुकृत
संद्विता । जीव हा ओद्वढतां ॥ द्वनयद्वतरे खांद्वकता । मात्र
गद्वत तापिा ॥ २ ॥

अरे रे, माझ्या कमुगतीिा रोख कोणीकिे आहे हें मला कळे ल का? िोळे फािू न या काळोखाकिे

कल्पांतापयंत पहात बसलें तरी भद्ववष्ट्यत्कालािीं पुसट सुद्धां पावलें द्विसण्यािा संभव नाहीं. बुद्धीिे बंध
तोिू न जीवापासून सोिद्ववले ल्या नु सत्या द्ववलग िोळ्यांनीं असेंि पहात बसणें भाग आहे .

[वृि
ं ावन प्रवेश कद्वरतो.]

अनु क्रम

वृंदावन : (स्वगत) पापाबरोबर द्वभत्रेपणाही वाढत जातो! तळर्रांतल्या अंधुक उजेिांतसुद्धां भूपालाला
तोंि िाखवायिी शरम वाटल्यामुळें ही संध्याकाळिी वेळ साधावी लागली! त्याच्या द्वनिोष हृियािा

तळतळाट कल्पनेनें आठवला म्हणजे मािंी राक्षसी इच््ा शबिांनीं त्याच्यापुढें उभी रहावयाला धजत नाहीं;
आद्वण त्याला सांद्वगतल्याखेरीज तर इलाज नाहीं! िीनारािा र्ात करण्यािी भीद्वत र्ातली तर वसुंधरा
किाद्वित् गांगरणार नाहीं! अखेरीस भूपालािा प्राणनाश करण्यािें साधनि पुढें करावें लागेल! आजि ही
गोष्ट याला कळली म्हणजे पद्वहल्या धक्क्यानें उसळले लें रक्त द्वविारानें थंिावून यािें तत्त्वज्ञानी हृिय

प्राणांिें मोल ठरद्ववण्याच्या नािाला लागेल! पण मािंी ही इच््ा इतकी पापपूणु नसली तर िालणार नाहीं

का? वसुंधरे नें माझ्या गळ्यांत नु सता हार र्ातला तर मािंें समाधान कां होऊं नये ? भूपालािी जागा एक
क्षणभर द्वमळाली तर संकेतानें मािंी सूिािी कल्पना खात्रीनें शांत होईल! पण खात्रीनें होईल का? िाललों

मी पुन्हा द्वविाराच्या पुरत्या पकिींत! ब , आतांिा हा संकल्प वावगा तर नाहींि, पण अवश्य आहे ! त्याच्या
मृिुपणामुळें मला भूपालाशीं बोलण्यािा धीर येत आहे ! (उर्ि) भूपाल!

भूपाल : कोण, वृि
ं ावन? सांग, वृि
ं ावन, सांग लौकर, कोणत्या लाभाच्या आशेनें तूं स्वतांिा असा सत्यानाश
करून र्ेत आहे स?

[उितन ितन ॰]
अर्द्वटत कृद्वतद्वस कद्वरद्वस कां ॥ ध्रु ॰ ॥ या पापातें कवण
अद्वश महती आशा वि करद्वव जाद्वळ अंतरंग जें तिु पद्वर
आत्मनाश द्विरंतनद्वि कद्वर सुकृतलव नु रद्वव ॥ १ ॥
वृंदावन : (स्वगत) शबिाला शबि वाढवीत बसून उपयोगीं नाहीं!
भूपाल : वृि
ं ावन, बोलत कां नाहींस? अशी कोणती वस्तु तुला िु र्ममळ वाटली, कीं द्वजच्यासाठीं कपटािा
आश्रय करून, द्वजवलग द्वमत्राशीं द्ववश्वासर्ात करावा लागला?

वृंदावन : अशी वस्तु एकही नसेल का? प्रथम तूं आपल्या द्वमत्रभावांत स्वाथुवृत्तीनें वागलास! भूपाल, माझ्या
द्वमत्रस्नेहांत कुठें तरी अंतर पिलें होतें का? रात्रीिा द्विवस करून तुझ्या सुखासाठी िंटतांना मीं मागें पुढें
पाद्वहलें का?

भूपाल : म्हणून आतां माझ्याभोंवतीं अशी द्विवसािी रात्र कद्वरतांना मागेंपुढें पाहत नाहींस वांटतें! तुझ्या

द्वनस्सीम स्नेहाशीं मीं कधीं द्रोह केला? माझ्या सुखिु ःखांिा वांटेकरी तूं कोणत्या वेळीं नव्हतास? माझ्या
हृियाच्या झसहासनावर तुला बसद्ववलें नव्हतें का?

वृंदावन : त्या हृियांत मला जागा द्वमळाल्यामुळेंि मला कळलें , कीं मला आपल्या सुखिु ःखांिा खराखुरा
वांटेकरी तूं मुळींि समजत नाहींस. रणांगणांत तुझ्या िु ःखांिा वांटाि मला िे ऊन, आपल्या सुखािी वस्तु
मात्र तूं हृियांत ििवून ठे द्ववलीस! त्या हृियस्थ वस्तूच्या सुखापासून तूं मला िू र ठे द्ववलें स!
भूपाल : अशी कोणती वस्तु ती? सांग. या क्षणीं ती तुला िे ऊन टाकतों!

अनु क्रम

वृंदावन : तुझ्या हृियांतली वसुंधरे िी मूर्मत! ती मला पाद्वहजे, समजलास?
भूपाल : वृि
ं ावन, काय बोललास हें ! त्या द्विव्यमूतीसह माझ्या हृियािा पार िुरािा केलास! माझ्या
शरीरािे सांधेही द्वनखळू न, मोिू न टाद्वकले स!

वृंदावन : तुझ्या हृियािा िुरािा िंाला हें ठीक िंालें ! माझ्या पुढच्या सांगाण्याने त्याला अद्वधक धक्का
बसण्यािी आतां भीद्वत नाहीं!

भूपाल : कोणत्या अर्ोर द्वनलु ज्जपणानें हें बोलण्यािा तुला आतां धीर होत आहे ? कपटी राक्षसा, द्वमत्रपत्नी
म्हणजे साक्षात् मातेसारखी आद्वण–

वृंदावन : (एकिम खवळू न ) कोण कुणािा द्वमत्र! वसुंधरे च्या बापािे ते शबि ऐकूनही, मािंें द्वतच्या नव्याशीं
द्वमत्रभावानें वागणें द्वतच्या लहानशा पोरालासुद्धां खरें वाटणार नाहीं! त्या उन्मत्त थे रड्यानें प्रत्यक्ष माझ्या

मातेबद्दल—त्या शबिांिा मी आज उच्चार करीत नाहीं, अजून केला नाहीं—भ्रष्ट िंाले ल्या वसुंधरे च्या
वणुनाच्या वेळीं ते मीं वापरणार आहे . तेवढ्यासाठीं मीं तुझ्याशीं स्नेह केला! मािंें आतांिें आिरण कपटािें

नसून मागिी द्वमत्रता मात्र कपटािी होती! सावजावर िंिप र्ालण्यापूवी अिूक द्वटपण साधण्यासांठीं संद्वध
पाहणा्या वार्ािी ती क्रूर समाद्वध होती!

भूपाल : तुझ्या पातकाच्या काळ्याकुट्ट राशीमुळें, तुलनेनें हा काळोख धवळू न, तुिंें भयंकर स्वरूप मला
स्पष्टपणें द्विसत आहे !

वृंदावन : थांब, त्यापेक्षांही भयंकर भद्ववष्ट्य तुझ्याकिे धावून येत आहे त्याकिे पहा!
भूपाल : आतां भद्ववष्ट्य नको आद्वण कांहीं नको! वृि
ं ावन, माझ्या मनोवृद्वत्त मद्वहरून, मरून गेल्या! पत्नी आद्वण

द्वमत्र हींि संसारांतील मुख्य जीवबंधनें! त्यांपैकीं एक आपण तुटून िु स्याला तोिीत आहे ! वृि
ं ावन,
माझ्यावर एक अनु ग्रह कर.

[नेवर बाजोरे ॰]
र्े प्राण हा िंणीं । या क्षणीं । स्मरुद्वन स्नेहभावा उरत न तो जद्वर ।
क्षण गत एक तरी । स्मरणीं आणीं ॥ ध्रु ॰ ॥

मरण आद्वज मज प्राणिानसें । द्ववश्व सकल हें द्वफरलें भासें ।
ताप हृियांतरींिा शतद्ववध पीद्वितसे ॥ मानी ॥ १ ॥

यावेळीं मािंा प्राण र्ेशील तर मी तुिंे उपकार आमरण द्ववसरणार नाहीं!
वृंदावन : वः, उपकारािी पूणत
ु ा होण्यापूवीि तुिंी कृतज्ञता नाहींशी होणार! ठीक आहे ; तुझ्या द्ववनंतीिा मी

अमानु षपणानें अनािर करीत नाहीं. उद्यां वसुंधरे नें माझ्या गळ्यांत—माझ्या—माझ्या सांगण्यािा द्वधक्कार
केला तर आधीं िीनारािा बळी र्ेईन! तेवढ्यानें द्वतिे िोळे उर्िले नाहींत तर तुला आपले िोळे
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द्वमटण्यािा प्रसंग येणार आहे ! द्वतच्या पाद्वतव्रत्यािा झकवा तुझ्या प्राणािा तरी नाश केल्यावांिून मी राहणार

नाहीं! द्वतनें मािंी द्ववनंती अमान्य केली म्हणजे मी तुिंी आतांिी द्ववनंती मान्य करीन! आजिी रात्र िांगली
िंोंप र्े. उद्यां शांत मनानें या गोष्टीिा नीट द्वविार करून ठे व! िार द्विवसांिा तुला द्ववच्चारासाठीं अवद्वध
ठे द्ववतों!

भूपाल : िंोप र्ेऊन तरी आतां काय द्ववश्रांद्वत द्वमळणार? िंोपेंत याि गोष्टीिीं, पण वेताल स्वप्नें पिू न
मनःस्स्थद्वत अद्वधकि व्याकुळ होईल! त्यापेक्षां सत्यसृष्टीच्या यातनाि काय वाईट? आद्वण िार द्विवसांनीं
तरी काय होणार? द्वक्रयाभेि नाहींसा िंाल्यामुळें या काळोखाप्रमाणें काळाला अर्ोर एकरूपता आली आहे .

तीि एकरूपता माझ्या द्वविारांिीही! जा! माझ्या द्वविारशक्तीला तुझ्या शबिांकिे कधींही पाहवणार नाहीं.
हें ि मािंें एकरूप उत्तर!

[पििा पितो.]
प्रवेश दु सरा
[नूपुर प्रवेश कद्वरतो.]
नूपुर : (स्वगत) हा तकु िुकणें संभवति नाहीं मुळीं! सुिामानें सांद्वगतले ली हकीकत झकद्वकणीला आपल्या

तकासह जरा िढवून सांगावी, म्हणजे कंकणािा या गोष्टीशीं संबध
ं असल्यामुळें द्वतच्या मनांत त्याच्याद्ववषयीं
द्वकस्ल्मष उत्पन्न िंाल्याखेरीज राहणार नाहीं! सुिामानें सहजगत्या म्हणून सांद्वगतले ली भानगि माझ्या

इतक्या द्वजव्हाळ्यािी आहे हें त्याला मुळींि ठाऊक नाहीं! महाराजांिा एवढा राग िंाली तरी वृंिावनांनीं

भूपालांिे प्राण वांिद्ववण्यासाठीं रिबिली केली; त्यांना आपल्या ताबयांत र्ेऊन तळर्रांत कोंिलें ; द्वशवाय,
वसुंधरे लाही िु स्या तळर्रांत कोंबलें ; सुिामानें सांद्वगतले लें हें गुद्वपत खरें असलें –आहे ि बहु तेक–तर या

सवु गोष्टींपासून एकि द्वसद्धांत द्वनर्तो, कीं वृि
ं ावनािी वसुंधरे बद्दल खटपट िालले ली आहे . नाहीं तर,
वृि
ं ावनानें भूपालािा जीव वांिवीत बसण्यािा कशाशींही नीट संिभु जुळत नाहीं मुळीं! वसुंधरे वर ्ाप

बसद्ववण्याकद्वरतांि वृि
ं ावनािा हा सारा खटाटोप असला पाद्वहजे. कंकण या कारस्थानांत आहे हें ठीक

िंालें . असल्या बिमाषपणांत कंकण वावरत असल्यािें झकद्वकणीला खुलवून सांद्वगतलें , कीं त्याच्याबद्दल
द्वतच्या मनांत खास नावि वाटायला लागेल. द्वशवाय, आतां प्रेमयािनेंतही कंकणािी बरीि त्रेधा उिणार

आहे ? या शास्त्रोक्त प्रकारांत रूपवणुन करण्यासाठीं पंद्विताकिू न त्यानें काव्यसामग्री जमद्ववली आहे , आद्वण
द्वनरद्वनराळ्या अंगांना िे ण्याच्या उपमा ओळीनें आठवण्यासाठीं द्वित्रांिे कपटे अनु क्रमानें जुळवून आद्वणले

आहे त, ही खबरही सुिामानें द्विली म्हणून बरें िंालें ! येतां येतां त्याला गांठून तीं द्वित्रें पाहतांना गफलतीनें

त्याच्या अनु क्रमांत गिबि करून ठे वल्यामुळें तो नखापासून केंसापयंत झकद्वकणीिें वणुन करूं लागतां ि
खूप र्ोंटाळा उिे ल आद्वण त्यािा मूखुपणा द्वतच्या ध्यानांत येईल! इथपयंत खासें यश येत िाललें आहे !

िाद्वमनीिी आद्वण त्या संन्याशी सत्पुरुषािी काय भानगि आहे हें अजून नीटसें कळत नाहीं! द्वतनें िोनिारिां

त्याच्या गांठीं र्ेतल्यािें समजलें ; पण त्या कशासाठीं? तसेंि, हा सुिाम द्वतिा कोणी नातलग आहे कीं
काय? का नवराि आहे द्वतिा? थट्टे नें मीं त्याला सुिाम म्हणतां म्हणतां खराि सुिाम ठरायिा हा एखािे

वेळीं! तूतु तकुद्ववतकु करायला वेळ नाहीं! कंकण झकद्वकणीकिे आधीं जाऊन पोंिावयािा नाहीं तर! हा
समारंभ एकिा उरकला म्हणजे द्वतला तेवढें वृि
ं ावनािें रहस्य एकटीला सांद्वगतलें पाद्वहजे!
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[जातो.]
प्रवेश हतसरा
[स्थळ : झकद्वकणीिे र्र. वीणा र्ेऊन बसले ली झकद्वकणी प्रद्ववष्ट]
लकहकर्ी : (स्वगत) अशी वीणा र्ेऊन सरस्वतीसारखी बसले लीि बरी क द्वित्रांतल्या कौसल्येसारखी

मनगटावर पोपट र्ेऊन बसूं? पण आयत्या वेळीं पोपट कुठला द्वमळायला? मग राजासारखी वीरासन

र्ालू न नु सतें फूलि र्ेऊं असें हातांत? तें मे लें जरा आििांिासारखें द्विसेल! अशी पिू न, पंख्यानें वारा र्ेत
राद्वहलें तर? पण अशा थाटाला पंखा वारायला ऋद्वद्धद्वसद्धीसारख्या िोन बाजूला िोन िासी हव्या! वृि
ं ावन

बर्ायला आले तेव्हां काझलिीबाईसाहे ब कशा बसल्या असतील कुणास ठाऊक! अलीकिे तर नेहमीं मूल

मांिीवर र्ेऊनि बसले ल्या असतात; आतां लग्नाआधीं मी कुठलें आणूं मूल? बरी आहे ही वीणाि िंालें !
साजसोगांमध्यें कांहीं तीळ उणा नाहीं; काझलिीबाईसारखा हा गालावर तीळ नव्हता तो सुद्धां रे खाटला!
अगबाई, हे िोर्ेही आले िोन्ही बाजूंनीं! आतां काय करूं? वीणा वाजद्ववतांही येत नाहीं! तारा जमद्ववण्यािें
सोंग करावें िंालें आतां!

[कंकण व नूपुर येतात.]
कंकर् : (स्वगत) येतांना लगबगींत हा एक कपटा खालीं पिला; हा वरिा कीं तळिा? जुळणी थोिी
मोिणारसें वाटतें! द्वफकीर नाहीं, वरि ठे वावा िंालें ! आधीं द्वतच्या रूपािें वणुन करायिें आद्वण मग त्या
रूपानें आपण कसे बेद्विल िंालों आहों हें सांगावयािें , िंालें ! रूपवणुनाला सुरवात नखापासून करायिी!
नूपुर : त्या वीण्यापेक्षां गोि आवाजािा एकािा शबि ऐकायला द्वमळे ल का?
कंकर् : हां, असा लर्ळपणा करायिा नाहीं आतां!
नूपुर : हें बेताल गाणें नको होतें मला! असा आग लागल्यासारखा काय ओरितोस?
लकहकर्ी : असें आरिू ं ओरिू ं नका बाई! काझलिीबाई म्हणतात प्रेमाच्या नु सत्या कानगोष्टी असाव्यात; अन्
तुमच्या तर या िं कानौबती िंिताहे त!

[तोसे लागी नजद्वरया ॰]
कझध विे प्रणय का । कठोर द्ववकटद्वह विना ।

रुितसे तया मृिुरिना ॥ ध्वद्वन द्वतथें कलह तो माना ॥ ध्रु ॰ ॥
कळे न वळे न कुणाद्वस जें । वि असेंद्वह वितां लाजे ।

कुलीन त्याप्रद्वत जग समजे । पद्वतत इतर जन मनीं गणाना ॥ १ ॥
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नूपुर : बरें , एकिम कायाला सुरवात करूं! कंकणा, वद्विलकीिा मान तुिंा, हो पुढें आद्वण आपलें प्रेम प्रकट
कर.

कंकर् : झकद्वकणी, ऐक आतां! हे प्राणेश्वरी, तुझ्या रूपािें वणुन कोणाला कद्वरतां येईल? हजार द्वजभांिा
ब्रह्मिे व, िार तोंिांिा शेष–(जरा आठवून) आणखी एक कोणसा, हे सारे थकून जातील!
नूपुर : लागली द्वशिोरी सुटायला!
कंकर् : हे सुंिरी, तुिंीं नखें भुग्ं यासारखीं आहे त!
झकद्वकणी : म्हणजे काळीं कीं काय?
नूपुर : पिकमलांभोवतीं ही भ्रमरांिी गिी असावयािीि!
कंकर् : तुिंे िरण पोंवळ्याप्रमाणें आहे त; ऊरू कमलाप्रमाणें–
नूपुर : हे ऊरू कोण?
कंकर् : ऊरू म्हणजे ऊर! आतां मध्यें बिबिू ं नकोस! ऊरू कमलाप्रमाणें आहे त; तुिंी गद्वत
किलीस्तंभाप्रमाणें आहे !

नूपुर : म्हणजे एका जागीं द्वखळले ली! पुढें?
कंकर् : तुिंी कंबर हत्तीसारखी आहे ! तुिंी ्ाती झसहासारखी शोभते आहे !
नूपुर : आज सुंिर स्त्रीला शृग
ं ाराऐवजीं वीररसांति बुिकळू न काढण्यािी तुिंी तयारी द्विसते!
लकहकर्ी : तुम्ही मध्यें थांबवूं नका त्यांना.
कंकर् : तुिंे हात र्टासारखे आहे त!
नूपुर : हें अगिी रास्त आहे ! हातांिा र्ागरीशीं संबध
ं काव्यांत मान्य नसला तरी व्यवहारांत तंतोंतंत

पटलाि पाद्वहजे! (स्वगत) हा एकि अनु क्रम िु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, िालूं िे ; कंठानंतर आवाज! त्वर!
कंकर् : तुिंा आवाज शंखासारखा आहे ; ओंठांिी शोभा कोद्वकळे प्रमाणें आहे !
लकहकर्ी : (हं सून) अगिीं काळे कुळकुळीत ना?
नूपुर : ओठांच्या कोद्वकळा िंाल्या म्हणजे त्यांिी या िाढीद्वमशीच्या जंगलांत र्रटीं बांधायिी मुबलक सोय
िंाली!

कंकर् : िं तांिी मजा धनु ष्ट्याप्रमाणें ; नाक गुलाबासारखे; गाल कुंिकळ्यांसारखे; तुिंे िोळे द्वपकले ल्या
तोंिल्यासारखे आहे त! तुिंं कपाळ हद्वरणासारखें आहे !

नूपुर : झशगांसकट? कीं झशगें तुझ्या िोक्यावर जायिीं? (स्वगत) आद्वण कपाळािा अधुिद्र
ं आतां केसांना

द्वमळणार कीं काय? लग्न ठरण्याच्या गिबिींत या वैधव्याच्या अलं कारािा हा शु भ्र आहे रि म्हणावयािा!
(उर्ि) कंकणा, आतां पुरे! द्वतच्या रूपािें वणुन िंालें ! आतां पुढें काय म्हणणें आहे ?

कंकर् : मला द्वहणवूं नकोस असा! झकद्वकणी, मी आहे आपला द्वशपाईगिी! बोलण्यांत मी द्वततका वाकबगार
नाहीं! मािंें तुझ्यावर प्रेम आहे खरें ! तुझ्या रूपाच्या द्वशखारखान्यांतलीं जनावरें द्वहकििीं द्वतकिे िंालीं
असतील झकवा बगीच्यांतल्या वेलींिी नीट मांिणी िंाली नसेल तर त्याबद्दल मला माफ कर! द्वजभेिा पट्टा

िालवून तुिंें हृिय कसें झजकावें हें मला माहीत नाहीं! तेंि त्याच्यावर तलवारीिे पट्टे द्वफरवायला सांग , तूं
हू ं म्हणण्यापूवी तुझ्या हृियािे राईराईएवढे तुकिे करून िे तों!

नूपुर : झकद्वकणी, हो म्हण; प्रेमाच्या हृद्रोगावर हें राईिें रोगण ठीक आहे !
लकहकर्ी : नु पूर, त्यांच्याबद्दल नका बोलूं तुम्ही! तुमच्याबद्दल काय सांगायिें असेंल ते सांगा पाहू ं !
नूपुर : ठीक आहे ! हे िारुगात्री, तुझ्या लद्वलत–लद्वलत–मधु–मधुर–रूप–सौंियानें या िासानु िासािें
मृिु–मृिुल–हृियांिोलन होऊन कोमलसरसलीला–द्ववलासांनी जगिरझवि सुगंधमकरंिरसद्वनमग्न िंालें

आहे ! हे कंबुकंद्वठ, ललना–ललामभूतलद्वतकावद्वल–मृिुलिलिद्वलतहृिये, मला प्रेमानें ब्रह्मांि आठवतो,
ब्रह्मांि प्रेमसोिद्वसतहद्वसत–वृद्वत्तशून्य िंालें , प्रेमािें ब्रह्मांि द्ववलसून ब्रह्मांिािें प्रेम िंालें !
लकहकर्ी : ब्रह्म–र्ोटाळा म्हणतात तो हाि वाटतें?
कंकर् : आपल्याला एक अक्षर सुद्धां उमगलें असेल तर शपथ!
नूपुर : िोस्त, मी सुद्धां आपल्यावर प्रेम करीत असेन तर शपथ
लकहकर्ी : मला तरी कुठें कळलें काय बोललां तें?
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नूपुर : हे िंद्वद्रकाधवलतनु लद्वतके, हें काव्य आहे ; काव्यािा अथु कळल्यावर कवीिी काय मातबरी राद्वहली

बरें ? महाकवींनीं वापरले ले कोवळे कोवळे संस्कृत शबि, योजनयोजन लांबीिे समास एकमे कांत कालवले ,

कीं िंालें काव्य! हा कद्ववसांप्रिाय आहे ! आद्वण काव्याच्या पोटींि प्रेम असतें! तात्पयु, असलें संस्कृत, प्रौढ
प्रेम आहे मािंें!

लकहकर्ी : मला नको हा भारिस्त भद्विमार! त्यापेक्षां कंकणांिें िुकलें माकलें प्रेमि पुरवलें ! कंकण,

प्राणेश्वरा, मािंें तुमच्यावर एका क्षणांत अद्वनवार प्रेम बसूं पाहत आहे ; जीद्ववतेश्वरा, या िासीला संभाळू न
घ्या!

[्ांिो ्ांिोजी]
सिा हृियी या रंगे । तरंगे । प्रसन्नअंतरगें । किा न भाव
भंगे ॥ ध्रु ॰ ॥ मूर्मतसुंिरा । मिनमिहरा । गुणां । नटद्वव

नरवरा । कुणी । भुलद्वव न मधुरा । प्रणयरागें ॥ १ ॥ प्रेम-

द्ववव्हला । हतबल अबला । द्वप्रयां । शरण पितला । द्वप्रया ।
हृिझय द्या स्थला । न तद्वर भागे ॥ २ ॥
कंकण, तुमच्याशीं लग्न करायिें —
नूपुर : हां झकद्वकणी, मला िू र कर वाटे ल तर, पण त्याला इतक्यांत विन िे ऊन फसूं नकोस! तुला द्वनिोष

नबरा पाद्वहजे ना? मला नु क्तीि त्याच्याबद्दल एक बातमी लागली आहे ! तुिंी खात्री करून िे तों, कीं हा

िांगला माणूस नाहीं म्हणून. याला जायला सांग, म्हणजे सांगतों एकटीजवळ. मग तुलाि वाटे ल कीं,
याच्याशीं िोन हातांिे िार हात करण्यापेक्षां याच्यापासून िोन हात िू र राद्वहले लें ि बरें !

लकहकर्ी : असें का? मग कंकण, तुम्ही मला उद्यां भेटा; हे काय सांगतात तें ऐकून र्ेतें आद्वण मग तुम्हांला
काय सांगायिें तें सांगेन! हं , आतां थांबू नका! मािंी प्रत्येक आज्ञा मान्य करणार ना तुम्ही?
कंकर् : ठीक आहे , हा िाललों!
लकहकर्ी : िला नूपुर, आपण आंत जाऊं.
[सवु जातात.]
प्रवेश चवथा.
[ईश्वर प्रवेश कद्वरतो.]
ईश्वर : स्वगत) वृि
ं ावनाच्या तीव्र मनोवृद्वत्त शेवटीं अशा रीतीनें उिंबळू न बाहे र आल्या! याि वेळीं मला इथें

आणण्यांत िे वािा कांहीं तरी हे तु आहे असें आतां म्हणावेंसें वाटतें! िाद्वमनीनें द्वकमयेिी भलतीि कल्पना
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िालवून माझ्यावर िे वाइतका द्ववश्वास टाकल्यामुळें माझ्या द्वविाराला एकिम खोटें म्हणतां येण्यासारखें

नाहीं. नाहीं तर िाद्वमनीिा माझ्यावरिा द्ववश्वास, सुिामाच्या द्वतच्यावरील अद्ववश्वासापेक्षांही द्वनष्ट्कारण आहे !

कांहीं असो; िालूं भानगिीिा शेवट होईपयंत मला िाद्वमनीच्या सहाय्यािी अपेक्षा लागेल. या द्वनिोष
असत्यािरणाच्या प्रायद्वित्तािाखल द्वतच्या मनाप्रमाणें द्वतला िाद्वगन्यांिा एक साज द्विला म्हणजे िंालें !

[जातो.]
प्रवेश पांचवा.
[स्थळ : वृि
ं ावनािा द्विवाणखाना. काझलिी प्रद्ववष्ट.]
काललदी : (स्वगत)
[सुखद्ववद्वत द्वकती ॰]
अद्वतशय ्ळी िीन मनाद्वस कां । तापि असा हा द्वविार ॥ ध्रु ॰ ॥
द्ववषमय गमे कां हृियाद्वह या संतत सुखािा द्ववहार ॥ १ ॥

झकद्वकणीनें सांद्वगतले लें खरें असेल का? ्े ः, असें भलतेंि कसें होईल माणसाच्या बोलण्यांत आद्वण

वागण्यांत इतकें अंतर असेलसें वाटत नाहीं! त्यांच्याबद्दल सांगीवांगीवरून असा द्ववकल्प बाळगणें सुद्धां
पापि आहे ! समक्षासमक्ष द्वविारून पाहू ं का द्वतकिे ? इतका होईल मािंा धीर? पण अशा वेळीं द्वधटाईनें

वागायिें नाहीं, तर मग वागायिें तरी केव्हां? माझ्या द्वविारण्यानें द्वतकिे राग आला तर? आद्वण कांहीं

असलें तरी द्वतकिे मािंें द्वविारणें खद्वित रुिणार नाहीं! खरें असलें तरी–खोटें असलें तरी–िे वा, या वेळीं
मला कोण बुद्वद्ध िे णार?

[वृि
ं ावन येतो.]
काललदी : (उठू न िू र जाऊन उभी राहते. स्वगत) या हं सतमुखावर संशयाला मुळीं सुद्धां जागा राहत नाहीं!
वृंदावन : त्या द्विवशीं मनमोकळे पणानें बोलण्यािें विन द्विल्यावरही आज अबोलाि पुन्हां? आज मी
पद्वहल्या शबिािी वाट पाहणार आहें ! पुरुषांना बायकांसारखा हट्ट करणें कांहीं कठीण नाहीं (कांहीं वेळ

थांबन
ू ) माझ्या इतक्या शबिांिें एका शबिाइतकेंही मोल नाहीं वाटतें? काझलिी, िरािर सृद्वष्ट द्वस्त्रयांच्या
कृपाप्रसािासाठीं तपिया करीत असते ; पण द्वस्त्रयामात्र कटाक्षाकटाक्षािी झकमत वसूल करून
र्ेण्याइतक्या िु राराध्य असतात. पुरुषांिी गोष्ट िू रि राहो, पण अिेतन जगावर सुद्धां द्वस्त्रयांिी सत्ता

िालते ; नंिनवनांतल्या पाद्वरजातावर द्वस्त्रयांनीं िूळ टाद्वकली म्हणजे ताबितोब त्यािी कळी उमलतें ;
द्वबिारा अशोक तर नु सत्या लत्ताप्रहारानेंही फुलू न जातो; मग मला आपला हट्ट सोिू न बोलावें लागतें यांत
काय नवल? कारण—
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काललदी : कारण नको तें. एखाद्याला बोलायला द्वशकायिें असेल तर आमच्या इथें येऊन बसावें त्यानें!
द्वकती िांगलें बोलायिें िंालें आतां! —

[रंग उिावतले ॰]
रंग अहा भरला । सुबक भला । नाित िंिल हा वरवरला ॥ ध्रु ॰ ॥
भुलवुद्वन खुलवुद्वन हांसत खेळत । भारुद्वन केलें गुंग द्वजवाला ॥ १ ॥
हं सवी फसवी नटवी माया । शोभत बाई ज्यािी त्याला ॥ २ ॥
बांधुद्वन नजरा जािू गारा । िाखद्ववतां हा खेळ कुणाला ॥ ३ ॥

वृंदावन : तुम्हां हद्वरणाक्षींच्या सौंियुद्वसद्धीसाठीं द्वनिोष मृगबालकांना मारणा्या द्ववधात्याच्या हाताला
लागले ल्या रक्तरंगाप्रमाणें , त्याच्या िोळ्यांतली वधकमािी क्रूरताही तुमच्या िोळ्यांत उतरते असें मला
वाटतें!

काललदी : तें कांहींही असेल मे लें; पण िोळे मृगािे असतात एवढें बरीक खरें ; एरवीं पुरुषांच्या गोि
बोलण्याच्या मृगजळानें बायका फसल्या नसत्या! आंता असल्या साखरबोलांनीं मला आणखी भुरळ पािू ं
नये!

[जो द्वपया आयेना ॰॥
ितुरा िातुरी । तुमिी न्यारी । भुलावणी खरीखुरी ॥
पद्वर मारी । द्वजव्हारीं । िु धारी । सुरी ॥ ध्रु॰ ॥

भोळा भाव भुलाया टाकुद्वनयां फांसा । केला िाव असा
अवद्वित कां 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 सांग तरी!
काललदी : बोलण्यांत बोलणें नाहीं द्वतथें काय बोलायिें माणसानें! आपण आपल्या विनाला उणें आद्वणलें त.
वृंदावन : वः! विन तूं मोिलें स कीं मीं? आपण होऊन मला आझलगन िे ण्यािें , पद्वहला शबि बोलण्यािें ,
विन द्ववसरलीस वाटतें?

काललदी : मािंें विन मी पुरें करूं लागलें तर आपण मार्ार र्े णार नाहीं ना?
वृंदावन : उलट मी आपण होऊन असा पुढें मात्र येईन.
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काललदी : (त्याच्या गळ्यांत हात र्ालू न) नाथ, मािंी द्वमठी आपण सोिवणार नाहीं ना? मी ठे वीन द्वततका
वेळ ही कायम राहील का?

वृंदावन : िोर्ांच्या गळ्यांत काळािी मगरद्वमठी पिे पयंत ही कायम राहील.
काललदी : माझ्या मनांत बोलायिें आहे ; पण माझ्या बोलण्यानें राग आल्यामुळें मािंा पद्वहला शबिि शेवटिा
होणार नाहीं ना?

वृंदावन : त्या क्षणींि मला मरण येणार असेल तरि तो शेवटिा शबि होईल! काय बोलायिें असेल तें
मोकळ्या मनानें बोल!

काललदी : आपण म्हणे एका पद्वतव्रते िा ्ळ करण्यासाठीं द्वतला—
वृंदावन : (द्वतला एकिम िू र लोटू न िे ऊन) एवढ्यासाठींि हें लद्विवाळ लर्ळपणािें सोंग आद्वणलें होतें
वाटतें? हात कलम करून टाकीन; जीभ मुळापासून उपटू न काढीन!

[काझलिी तशीि पिू न राहते. शेवटी हु ं िका िे ऊन एकिम रिते.]
वृंदावन : (स्वगत) रागाच्या िंपाट्यांत मी भलतेंि बोलू न गेलों! गोि शबिांनीं द्वहिें समाधान केलें पाद्वहजे ;
नाहींतर रिक्या मुद्रेिी ही ब्रह्महत्या िोळ्यांपुढून हलायिी नाहीं! (द्वतिे हात धरून द्वतला उभी कद्वरतो व
उर्ि) लािकें, तूं अशी भलतीि शंका र्ेतल्यामुळें मला राग कां येणार नाहीं बरें ?

काललदी : पण मािंी शंका अगिीं खोटी आहे ना? तसें असेल तर आपल्या पद्ववत्र रागानें या िे हािी वाटे ल

ती िशा करून टाका; आपली पुण्याई अढळ असल्यावर माझ्या हत्येिें पाप आपल्याला कुठू न लागणार?
मािंी शंका खोटी ना?

वृंदावन : द्वजतकी िारुण द्वततकीि खोटी! तुला वाद्वहले ल्या या हृियािी साक्ष र्ेऊन पाहा! (स्वगत) आतां
मला वाटे ल द्वततकें खोटें बोलण्यािी झहमत येत िालली आहे ! या अशा गोष्टी द्वहला कोण सांगतें यािी नीट

िौकशी केली पाद्वहजे! बाकी मला एवढ्या सावधद्वगरीनें हें रहस्य संभाळण्यािी कांहीं जरूर नाहीं! िाही

द्विशाभर या गोष्टीिी कोणी िवंिी द्वपटवीत बसलें तरी काय हरकत आहे ? महाराजांिा माझ्यावर आतां
इतका द्ववश्वास बसला आहे , कीं अगिीं त्यांच्या मानेवर मीं तलवार ठे द्ववली तर तें सुद्धां त्यांना आपल्यां

द्वहतािेंि वाटे ल. प्रसंग पिला तर सवांिेि मुििे पािायला द्वकती वेळ लागणार? (उर्ि) लािके, अजून
तुिंी खात्री होत नसेल तर प्रत्यक्ष परमे श्वरािी, आपल्या प्रेमािी, प्रेम आद्वण परमे श्वर यांच्या एकरूप
मूतीिी–िल, आपल्या केतनािी शपथ र्ेऊन तुिंी खात्री करून िे तों

[जातात]
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प्रवेश सिावा,
[स्थळ : सुिामािें र्र. नूपुर प्रवेश कद्वरतो. रात्रीिी वेळ]
नूपुर : काय गुलामानें बंिोबस्त करून ठे द्ववला आहे ! त्या खंिकांत पाय द्वनसटू न आंगभर द्विखल िंाला!

रात्रीं अपरात्रीं भटकतांना जरा पाय र्सरला तर अंगावर झशतोिें उितात असें म्हणतात तें खोटें नाहीं
अगिीं! हा सुिाम वस्ताि खरा! इतके द्विवस मला ताकास तू र लागूं िे ईना! या िाद्वमनीिीं त्या

गोसावड्याशीं काय काय खलबतें िालतात तीं शोधून काढू न सुिामाच्या कानावर र्ातलीं पाद्वहजेत. आतां
िरवाज्याबाहे रून खुणामागून खुणा करीत सुटावें ; त्या कानफाट्यानें िाद्वमनीशीं ठरद्ववले ली एखािी खूण
जमली तर ती अिूक बाहे र येईल!

[िरवाजावर खिे मारतो; नंतर खाकरतो; नंतर द्वटिक्या वाजद्ववतो; टाळी वाजद्ववता. शेवटी शीळ र्ालीत
उभा राहतो, ्परावरून सुिाम उतरून त्याच्याजवळ जाऊन त्यािी मान धद्वरतो.]
नूपुर : भूत! भूत!
सुदाम : अरे िोरा! िांगला सांपिलास!
नूपुर : िू र हो, तूं जसा भूत नाहींस तसा मी पण िोर नाहीं; िोर असतो तर द्वनिान अंग िोरून तरी पळालों
नसतों का?

सुदाम : मग कोण आहे स तूं? कशाला आलास या वेळीं इथें?
नूपुर : मािंें वांसरूं िुकलें आहे तें हु िकायला आलों आहें !
सुदाम : वः, खंिक ओलांिून इकिे कशाला येईल तुिंें वांसरूं?
नूपुर : आमच्या गांवजोश्यानें हरवले ली वस्तु उत्तर द्विशेकिे आहे म्हणून सांद्वगतलें .
सुदाम : हा कोंिवािा आहे वाटतें हरवले लीं जनावरें ठे वण्यािा?
नूपुर : एकानें मला सांद्वगतलें , कीं इथें एका गरीब गाईिा कोंिवािा केला आहे म्हणून!
सुदाम : अस्सें काय? बरें , िरवाज्यावर खिे माद्वरले स ते कशाला?
नूपुर : आपला खिा टाकून पाद्वहला वांसरूं आहे का म्हणून!
सुदाम : आद्वण आधीं खांकरलास, िारावर द्वटिक्या मारल्यास, शेवटीं टाळी वाजद्ववलीस, तें कां?

अनु क्रम

नूपुर : माझ्या खांकरल्यािा आवाज ओळखून िुटकीसरसें वांसरूं येतें कीं काय हें बद्वर्तलें ; आद्वण टाळी
वाजद्ववली तेव्हां आस्स्तकािा सपुमंत्र म्हणत होतों!
सुदाम : मोठा द्वबलं िर आहे स! तुिंें नांव कायरे ?
नूपुर : मािंें नांव िकोर!
सुदाम : हें नांव खोटें तर नाहींना?
नूपुर : खोटें ? हें नांव खोटें ठरलें तर नांव बिलू न िे ईन?
सुदाम : तें आपोआपि होईल. तसें नको; मी र्रांतून द्विवा आणून तुिंी िेहरे पट्टी पाहू न ठे द्ववतों नीट; आद्वण
उद्यां िांगली शहाद्वनशा करून र्ेतों; पण िरम्यान तूं पोबारा केलास तर? तसेंही नको; तुिंी एखािी
उपजत खूण सांग पाहू ं अंगािी?

नूपुर : मी पायाळू आहें ! उपजति आहे खूण ही!
सुदाम : द्वतिा आतां काय उपयोग? हिी अंगावर असले ली एखािी ठळकशी खूण सांग.
नूपुर : माझ्या हातापायांला द्वमळू न एकवीस बोटें आहे त.
सुदाम : िम खा, मी मोजून पाहतो; पांि नी पांि िहा; आद्वण पायािीं हीं पांि, पंधरा, आद्वण या पायाला
हीं–अरे , पायाला हीं हातािी करंगळी कशीरे ?

[नूपुर पायाला करंगळी जोितो.]
नूपुर : िे वािी करणी आद्वण नारळांत पाणी म्हणतात तें असें; एकवीस बोटें असल्यािें नवल नाहीं; पण
पायाला हातािी करंगळी उगवली हें द्ववशेष आहे !

सुदाम : आतां मात्र इतका काळोख असूनही लख्ख प्रकाश पिला! तूं नूपुर नव्हे स का?
नूपुर : म्हणजे, तुम्हीं अजून ओळखलें ि नव्हतें वाटतें? अगिींि िकलां म्हणायिे! बरें ; मी मुद्दाम तुम्हांला
एक जरूरीिी सूिना िे ण्यासाठीं आलों आहें . तुम्ही कोण काय सारें कळलें आहे मला! तुमच्या कुटु ं बाला

तुम्हीं या भलत्या भानगिींत कशाला गुंतद्ववलें आहे ? पहा बुवा, कनकाच्या लोभानें कांताि गमावून बसाल
िंालें !

सुदाम : (र्ाबरून) कां, कशावरून हो?
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नूपुर : कांहीं द्ववशेष कारण नाहीं तसें; पण एकंिरींत थोरांिा आश्रय कांहीं फारसा बरा नाहीं. थोरांच्या

िोळ्यांवर संपत्तीिा धूर आला म्हणजे त्यांच्या आद्वश्रतांच्या िोळ्यांतून पाणी येतें! आद्वण त्यांतून या
वृि
ं ावनािा आश्रय तर फारि वाईट; केवळ कळकाच्या िंािािी सांवली! त्यािी बायकांबद्दल नीट नजर
नाहीं!

सुदाम : वसुंधराबाईंच्या द्विमतीला ती आहे आज फार द्विवस; म्हणून द्वतला मी नाहीं म्हणत नाहीं!
नूपुर : पण वृंिावन सध्यां बायका द्वबर्िद्ववण्याच्या फंिांत पिला आहे ; तेव्हां असा ओळा पिले ला कांहीं
ठीक नाहीं.

सुदाम : त्या कंकणाला एकिा परीक्षा पाहावयाला सांगतोंि लौकर; म्हणजे जीव जरा खालीं पिे ल. एकिा
वाटतें, परीक्षेनें सोक्षमोक्ष करून टाकावा; पुन्हां मनांत येतें, कीं द्ववषािी परीक्षा पाहणें कांहीं िांगलें नाहीं.

नूपुर : आज संध्याकाळीं वृंिावनानें सगळ्या नौकरमाणसांवर जरा करिी नजर ठे वण्यािें ठरद्ववलें आहे
अशी बोलवा आहे . पाहा बुवा!

सुदाम : िला, आतां सकाळींि कंकणाला सांगतों, कीं करून टाक एकिा परीक्षा! मग होय तशी जाय!
िला.

[िोर्ेही जातात.]
प्रवेश सातवा.
[स्थळ–तळर्र. वसुंधरा; िीनार द्वनजले ला. जवळ बुरखा पांर्रले ली िाद्वमनी कामांत]
वसुंधरा : (िीनाराला उद्देशून) बाळा िीनारा, इतक्यांत तुला िंोप लागली? तूं असा द्वनजूं लागलास तर
मला एकटे पणानें हु रहु रल्यासारखें वाटे ल? नको गिे , असे िोळे द्वमटू न र्ेऊं नकोस!
[कान्हा मुखसे ॰]
आतां न करी हा िाळा । टाद्वक ्ं ि बाळा ॥ ध्रु ॰ ॥

शांद्वतसुखािी िंोप कशािी । भीद्वत मजद्वस ही जािी । र्ाली आळा ॥ १ ॥
धीर मला िे मंजुळ नािें ।

हांसे परतवी वीरा । द्वनिु य काळा ॥ २ ॥
द्वतकिू न तुला मािंें रक्षण करायिें सांगणें िंालें आहे तें द्ववसरलास वाटतें ? बाळ, आपलें नातें आतां
बिलले लें आहे ! जागत्या िोळ्यांनीं आतां तूं माझ्याभोंवतीं पाहरा करायिा! अस्सें; असेि िोळे उर्िे ठे व!

आतां कसा बरें मला धीर आला! त्यांिें नेहमीं म्हणणें असायिें , कीं काळोख्या रात्रीं, िांिण्या िे वाच्या
तेजािी साक्ष पटद्ववतात; तसेंि या तळर्राच्या काळोखांत माझ्याभोंवतीं तळपणारी त्यांच्या तेजािी जागती
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ज्योत या तुझ्या द्विमुकल्या िांिण्यावांिून मला िु सरीकिे कुठें द्विसणार सांग बरें ! बाळ, वृि
ं ावन आपल्या

राक्षसी मनानें मािंा आद्वण तुिंा अंत पाहू ं —बाळ, मला बोलवत नाहीं रे कळलें ना तुला सारें ? िे शील ना

मला त्या वेळीं धीर? राधेसाठीं गोकुळीिां कान्हा लहानािा मोठा आद्वण मोठ्यािा लहान िंाला;
द्रौपिीसाठीं त्यानें अदृश्यरूपानें उभें राहू न द्वतिी लाज राद्वखली! बाळा, त्या द्वभन्न प्रेमांिी आज एका
मातृप्रेमांत द्वमळवणी करून कृष्ट्णासारखा माझ्या धांवण्या धांवशील ना? या वेळीं तूंि मािंा कृष्ट्ण!
[बोल मोरे राजारे ॰]
बोल द्वब्रजलालारे कांहीं हसुनी बोल ॥ ायालें जनाला ।
ायालें मनाला । सुटला मािंा तोल ॥ बोल ॰ ॥
कंद्वर उझर धिधि रहा मझनि तूं ।
हांसुद्वन द्वभरद्वभर वि नयनांनीं ।

नवलाखािा बोल ॥ बोल ॰ ॥ ऽ ॥
अहाहा, अशी मूठ वळद्ववलीस! एकाएकीं िे वानें का तुझ्या मनांत ही प्रेरणा केली? भरसभेंत िु ःशासनानें

पिर ओढल्याबरोबर, भीमसेनांनीं िशसहस्त्र नागांच्या बळानें वळद्ववले ल्या वज्रमुष्टीकिे पाहू न,
द्रौपिीिे वीला वाटला नसेल, इतका धीर तुझ्या गोद्वजरवाण्या बाळमुठीनें माझ्या हृियांत थरारला आहे !

आतां मात्र मािंा िीनार मंिले श्वर भूपालांिा वीरपुत्र—अगबाई, हं सायला काय िंालें असें? िुकून द्वतकििें

नांव माझ्या तोंिू न द्वनर्ालें म्हणून हें हं सें? या गोष्टी सुद्धां कळायला लागल्या वाटतें? वः, मला तुिंी िोरी
आहे का त्यांिें नांव घ्यायला? मला नाहीं खपायिें असें हो! िांगलें मोठ्यानें नांव र्ेऊन हांक मारतें, आद्वण
बोलावून द्वविारतें! भूपालमहाराज! —

[वृि
ं ावन प्रवेश कद्वरतो.]

वृंदावन : वसुंधरे , तूं कोणाला हांक मारलीस?
[िाद्वमनी जाते.]
वसुंधरा : मीं माझ्या परमे श्वराला हांक मारली!
वृंदावन : तुिंा परमे श्वर इतका िू र आहे , कीं कल्पान्तापयंत त्याच्या नांवानें तुला सारख्या हांका माराव्या
लागतील! या प्रलयसंकटानें झहमत खिून तुिंा परमे श्वर मे ल्यापेक्षांही मे लेला िंाला आहे !
वसुंधरा : प्रळयानंतरिी ही पाहा त्यांिीं अंगुष्ठमूर्मत! मािंा बाळ मला त्यांिी साक्ष िे ईल!
वृंदावन : त्यािीि व्यवस्था करण्यासाठीं मी आतां आलों आहें ! वसुंधरे , आज तीन िार द्विवस मी तुला
सारखा द्ववनवून सांगत आहें ; माझ्या द्ववनंतीिा द्वविार केलास का?

वसुंधरा : वृि
ं ावन, आयु पद्वतव्रतेला ज्या पातकी शबिांिा कोणीं उच्चार केले ला कानांनीं ऐकंू ि येत नाहीं,
त्यांिा द्वविार कसा कद्वरतां येईल? असल्या नीि शबिांना कोणती आया आपल्या हृियांत जागा िे ईल?
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माझ्या पाद्वतव्रत्याबद्दल भलती कल्पना! वृि
ं ावन, तशी कल्पना मनांत र्ोळवूं लागलां तर साक्षात् परमे श्वर
सुद्धां उभा जळू न जाईल!

वृंदावन : वसुंधरे , तुला भ्रष्ट केल्याद्वशवाय मािंा सूि थांबणार नाहीं! नु सता माझ्या गळ्यांत हार र्ालण्यानें
सुद्धां मािंें समाधान होईल!

वसुंधरा : अभद्र कल्पनेनें परपुरुषाकिे नु सतें पाद्वहलें तरी सुद्धां आयुस्त्रीिे िोळे फुटू न जातील! वृि
ं ावन,
तुम्हांला काय वाटे ल तें करा; पण मला हे भलते शबि ऐकवूं नका!

वृंदावन : वसुंधरें , मािंा कठोर द्वनधार तुला कळवूं का? ऐक, नीट लक्ष िे ऊन ऐक; मी उगीि कांहीतरी
सांगत नाहीं!

वसुंधरा : (स्वगत) आज िार द्विवस पाहतें आहे , वृि
ं ावन बोलतांना मधून मधून माझ्याकिे पाहण्यािें कां
बरें टाळतात? बोलतांना मध्येंि अिखळतात कां? हें सारें उसनें अवसान तर नाहीं? (उर्ि) तुम्हांला
बोलायिा धीर होत नाहीं वाटतें?

वृंदावन : जें करायला तयार िंालों आहें तें बोलू न िाखवायला कसला धीर लागणार? वसुंधरे , उद्यां रात्रीं
याि वेळीं मी पुन्हां तुझ्याकिे येईन. माझ्या म्हणण्याला रुकार द्विला नाहींस तर तुझ्या िीनारािा तुझ्या

िोळ्यांिेखत प्राण र्ेईन. तुझ्या बापानें ज्या माझ्या मातेिी नीि शबिांनीं अवहे लना केली, द्वतच्या िरणांना
स्मरून शपथे वर पुन्हां सांगतों, कीं उद्यां माझ्या द्ववनंतीिा अपमान िंाला तर मी िीनारािा बळी
र्ेतल्यावांिून राहणार नाहीं! काळाच्या िोळ्यांिी एक उर्ििंांप होण्याच्या अवधींत तुिंे िोळे उर्िले तर
ठीक आहे , नाहींतर िीनार मे लाि म्हणून समज!

वसुंधरा : प्रत्यक्ष काळ तुमच्या रूपानें िोळे फािू न पांहू लागला तरी मला कांहीं वाटणार नाहीं! उद्यांिी
मुित कशाला हवी? वृि
ं ावन, तुम्हाला आतांि सांगून टाकतें, कीं िीनार तुमच्यापुढें पिला आहे ! तुम्हांला
काय वाटे ल तें करा!

वृंदावन : मािंें बोलणें तुला अजून द्ववश्वासािें वाटत नाहीं; पण उद्यां या वेळीं िीनार मे लेला द्विसेल!
वसुंधरा : िे वािी िया तशी असेल तर तसेंही होईल! भूपालांच्या वीरपुत्रा, ऐकलें स हें नीट?
[द्विलिार द्विलारा ॰]
रंणवीरकुंमारा द्ववकट द्वनकट रण हो िंझण द्वसद्ध तया ।

यिद्वप वय न तव उर्झि नयन द्वनज हरुद्वन भया मज िे अभया ॥ ध्रु ॰ ॥
प्रसंग र्ोर पाहु द्वनयां भीत माता ।
तुिंाि एक धीर द्वतला आतां ।

तात तुिंे त्यजुद्वन मला िू र जातां ।

प्रभुस्वरूप तूंि जगीं, तूंि त्राता ॥ १ ॥
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[वृि
ं ावन जातो.]

अंक हतसरा समाप्त

अनु क्रम

अंकचवथा
प्रवेश पहिला
[स्थळ–वृि
ं ावनािा महाल; वृि
ं ावन द्वनजला आहे . काझलिी प्रवेश कद्वरते.]
काललदी : (स्वगत) नाथांनीं शपथेवर सांद्वगतलें , पण माझ्या मनांतली कसकस अजून हटत नाहीं! त्यांच्या

मनािी आज िोन द्विवस अशी िारुण िशा िंाले ली द्विसते , कीं त्यांनीं कुठल्या तरी र्ोर द्वविारािा द्वनिय
केले ला असावासें वाटतें! माझ्याशीं र्ाईंत एखाििु सरा शबि बोलू न ते माझ्यापासून िू र होतात! झकद्वकणीनें

पुन्हा आतांि सांद्वगतलें , कीं िीनारािा र्ात करण्यािी नाथांनीं शपथ र्ेतली आहे म्हणून! असें अर्द्वटत

पातक त्यांच्या हातून िंालें तर कल्पान्तापयंत तरी त्यांच्यावर िे वािी कृपा होईल का? मनािा धिा करून,
साता जन्मािी पुण्याई एकवटू न, मीं त्यांना या पातकापासून परत द्वफरद्ववण्यािा पुता संकल्प केला आहे !

(पाहू न) नाथांना िंोप लागल्यासारखी द्विसते ; अगबाई, पण ही कसली िंोप? तोंि द्वकती भेसूर द्विसतें
आहे ! या पापद्वविारांनीं मनांत खळबळ उिद्ववल्यामुळें िंोपेंतही यांच्या द्वनमुल मनाला अशा यातना भोगाव्या

लागत आहे त! िे वाद्वधिे वा, पांिा बोटांनीं तुला कधीं मनोभावें पुजलें असेल तर आज मला प्रसाि िे ! मला
आज बोलण्यािें बळ िे !

वृंदावन : (िंोपेंत मोठ्यानें) वसुंधरे , अजून तरी हा हार माझ्या कंठांत र्ाल; िीनारािे प्राण आतां कंठाशीं

आले आहे त! एकिा ही कट्यार िीनाराच्या पोटांत द्वशरली म्हणजे द्वतला सुखानें बाहे र काढणें काळाच्याही

हातीं राहणार नाहीं! नाहीं ऐकत तूं? िोळे फािू न नीट पाहा, ही कट्यार एकिम–(ििकून) कोण तूं?

काझलिी? काझलिी, िीनाराच्या आद्वण माझ्यामध्यें येऊं नकोस! िीनाराला मारण्याबद्दल मी माझ्या मातेिी
शपथ र्ेतली आहे ! िू र हो, िू र हो; काय म्हणतेस? हा िीनार नाहीं, आपला केतन आहे ! या वेळी मला
तुझ्या केतनािी काय झकमत! लाथेनें त्याला असा वाटें तून उिवून 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 हातांत?

काललदी : लग्नाच्या वेळेपासून, िे वद्वपतरांच्या शपथेनें हा हात आपण जन्मािा हातांत र्ेतला आहे ! नाथ,
नाथ, आपण हें काय मांद्विलें आहे ? केवढें भयंकर पातक हें ! िंोपेंतलें आपलें बोलणें ऐकून मला आपली
अर्ोर इच््ा पुरती कळली आहे !

वृदावन : जाग्रिवस्थेंत झजकले ल्या मनोवृत्तींनीं स्वप्नसृष्टींत अखेर मािंा पुरा, पुरा पािाव केला!
काललदी : नाथ, असे द्वखन्न होऊं नकां. माझ्यापासून आंतां कांहीं एक लपवूं नका.
वृंदावन : िल, िू र हो! आतां कोणापासून कांहींि लपवायिें नाहीं! मािंा द्वविार कायमिा ठरले ला आहे .
काललदी : प्राणेश्वरा, हा कसला द्वविार? हा अद्वविारांतला अद्वविार आहे ! काल केतनाच्या शपथेनें आपण

विनाला गुंतला आहां, बोलला बोल खोटा करून ब्रीिाला बोल लावून र्ेऊं नका; परस्त्रीच्या पापी
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अद्वभलाषानें अर्ोर पापें करून नीतीला पायांखालीं तुिवूं नका! नीतीिा नाश िंाला तर जीवािा सत्यानाश
होईल!

वृंदावन : नीद्वत! कसली नीद्वत? िे वाच्या कल्पनेनें भकले ल्या भेकिांनीं, शास्त्रें द्वशकले ल्या द्वशळपटांनीं,
थकले ल्या थेरड्यांनीं द्वनर्ममले ल्या नीतीच्या बंधनांनीं माझ्या मनाच्या मिुु मकीला बांधून ठे वं?
ू

काललदी : ही असली मिुु मकी! हा िु ष्टपणा–हा भेकिपणा आहे ! अनाथ अबले िा ्ळ करायिा, अजाण
अभुकावर कट्यार िालवायिी, ही मिुु मकी! हाि तुमिा पुरुषाथु, हाि सारा पराक्रम! पद्वतराज, पुरुषािा
पराक्रम अबलांच्या रक्षणासाठीं असतो!

[नेक नजर मोरा ॰]
द्वधक् जगझत शतधा शु भयशा । त्या वीरकमा यापद्वर जद्वर

नरवर कृद्वत कद्वरद्वत अधमाधमा ॥ ध्रु ॰ ॥ अनाथ अबलाजनालाझग ्द्वळतें जें । द्वशशु वद्वर 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 करूं द्यायिी! आपल्याप्रमाणें मािंाद्वह द्वनिय िंाले ला आहे !
वृंदावन : संबंध काय तुिंा मािंा? तूं कोण आद्वण मी कोण?
काललदी : मी आपली धमुपत्नी! आपण माझ्या द्वजवािे धनी! मी आपल्या सवुस्वािी स्वाद्वमनी! आपल्या
भद्ववष्ट्यािी भाग्यिे वी!

वृंदावन : मग त्या स्त्रीधमानें वाग म्हणजे िंालें ! नसत्या उठाठे वी करीत बसूं नकोस! निीिें पाणी मूळिें गोिें

असलें तरी समुद्राला द्वमळतांि द्वतिें –त्यािें एकजीवन होतें हें ल्यांत ठे व! पतीच्या इच््े शीं द्ववरोध करणें
हा आयुस्त्रीिा धमु नव्हे !

काललदी : परस्त्रीिा ्ळ करण्यासाठीं बायकोिी बेअिबी करणें हें सुध्िां आयुपुरुषािें लक्षण नाहीं. आपली

इच््ा िांगली असली तर मी आपली केवळ ्ाया! आपण पुण्यमागानें िालूं लागलां म्हणजे आपल्या
कोमल िरणापुढें मी आपल्या हृियािा गाद्वलिा पसरून ठे वीन, पण आपण आिमागानें द्वनर्ालां म्हणजे
लग्नाच्या नाजूक बंधनांनीं मी आपल्याला जखिू न टाकीन! बायको म्हणजे नव्याच्या पुण्यदृष्टीला मनोहर
सुखिात्री िंद्वद्रका, पण परस्त्रीकिे पाहणा्या पतीच्या पापदृष्टीला किािू न द्विपवून टाकणारी वीज आहे !

वृंदावन : बायकोिी बिे जावी माझ्याजवळ मुळींि िालणार नाहीं! माझ्या मनाच्या मनांतली इच््ा पुरी
होण्याच्या रंगांत आली असतां मी या बोलक्या बाहु लीिी बिबि ऐकत बसूं ? या िालत्या द्वित्राच्या
िेह्याकिे पाहू न द्वभऊन जाऊं? नाहीं! काझलिी, बायको म्हणजे केवळ सुखािी एक वस्तु! द्ववसाव्याच्या
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वेळीं मनािी करमणूक करण्यासाठीं र्राच्या झपज्यांत कोंिले ली मंजुळ मैना! बायको नेहमीं नव्याच्या
मुठींति असली पाद्वहजे!

काललदी : नव्याच्या मुठींत असणें म्हणजे हा द्वतिा बहु मान िंाला! बायको म्हणजे पायांिी िासी!
वृंदावन : मग द्वतनें बाहे रच्या र्िामोिी करण्यािें कांहीं कारण नाहीं; पायांपुरतें पाद्वहलें म्हणजे िंालें !
काललदी : आद्वण म्हणूनि हें पाऊल मी वांकिें कधींही पिू ं िे णार नाहीं! अशी द्वमठी र्ालू न बसेन! या
पायांवर मािंी सत्ता आहे ना?

वृंदावन : लाथेच्या एका िंपाट्यानें त्या पायांपासून तुला कायमिी अशी िू र िंुगारून िे ईन! (द्वतला लाथे नें
िू र लोटतो.)

काललदी : इथून टाहो फोिू न सारखी आपल्या जीवािी आळवणी करीन.
वृंदावन : मनािी मजी मोिणा्या या मंजुळ मैनेिी मान मुरगाळू न द्वतिें तोंि बंि करायला मला द्वकती वेळ
लागणार? कालि बजाद्ववलें आहे , कीं जीभ मुळापासून उपटू न टाकीन म्हणून, तें द्ववसरूं नकोस!

काहलदीं : अशानें द्वभऊन तोंि बंि ठे द्ववलें तर परमे श्वर मला शापून भस्म करील! आपणि माझ्या मुक्या

मनाला तोंि द्विलें ! माझ्या वाणीिा उपयोग आतां करूं नको तर केव्हां करूं? बायको िुकत असली तर

नव्यानें द्वतला संभाळावी, नव्यािा तोल िुकत असेल तर बायकोनें त्याला संभाळावें, म्हणून त्यांनी
एकमे कांच्या हातांत हात द्विले ले असतात, एवढाि पद्वतपत्नीधमु मला समजतो! मािंा अपराध होण्यािा

आपल्याला नु सता संशय आला असता तर आपण आकाशपाताळ एक करून सोिलें असतें ; आद्वण आपण
प्रत्यक्ष रौरवािें अक्षय साधन करून र्ेत असतानांही मला ओरिायला नको का? स्त्रीजातीनें असें कोणतें
पातक केलें आहे , कीं नव्याच्या द्वहसाताठीं—त्याच्या द्वजवािा अधःपात टाळण्यासाठीं सुद्धां—द्वतनें

त्याच्यापुढें बोलूं नये? पतीवर द्वतिी इतकी सुद्धां सत्ता कां नसावी? आपल्या हातून असें पातक र्िलें तर

िे वाला तरी आपला उद्धार कद्वरता येईल का? धिधिीत आपला अधःपात होत असतां, मी िोळे िंांकून
कशी बसूं? नाथ, उर्ड्या िोळ्यांनीं प्राण जात नाहींत हो! आपण मािंें तोंि बंि केलें तर पंिप्राण िोळ्यांत
एकवटू न आपल्यांशीं बोलूं लागतील.

वृंदावन : िोळ्यांच्या खांिा करून तुझ्या पंिप्राणांना त्यांत गािू न टाकीन! तुिंें मािंें ख्या द्वजवािें
कांहीएक नातें नाहीं! वसुंधरे ला आधीं संशय येऊं नये म्हणून द्वतला िकद्ववण्यासाठीं मीं तुझ्याशीं नु सतें

नांवापुरतें लग्न केलें , समजलीस? माझ्या इच््े च्या आि आलीस तर एका क्षणांत तुिंा प्राण र्ेऊन मोकळा
होईन!

काललदी : मािंे प्राण खुशाल घ्या! आपल्या इच््े पुढें त्यांिी काय झकमत? मी माझ्या सुखासाठी मुळींि

बोलत नाहीं! कोणत्या आयु पद्वतव्रतेनें स्वतांच्या सुखािी कधीं आशा ठे द्ववली आहे ? पतीच्या सुखासाठींि
प्रत्येक आयुस्त्रीिा अवतार असतो. मोठ्या आनंिानें मािंे प्राण घ्या! आपल्या मनजोगत्या स्त्रीशीं द्वववाह

करून पुण्यसुखािा आजन्म उपभोग घ्या! पण नाथा, हा पापमागु सोिू न द्या! एवढें अभयविन मला द्या
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आद्वण त्याि हातांनीं मािंी मान मुरगाळू न टाका! पण पद्वतव्रतेिा ्ळ करून द्वतिा शाप जोिू न र्ेऊं नका!

आपल्या सुखासाठीं, आपल्या पायांजवळ, आपल्या हातांनीं, असें सौभाग्यािें मरण लाभलें तर माझ्या

भाग्याला पारावार नाहीं! साज्या हातांनीं कुंकंू लु टीत मी वैकुंठाला जाईन; आपल्या नव्या संसारािा

पुण्यावतार संपवून पद्ववत्र िे हानें आपण स्वगांत येईपयंत आपल्या सहस्त्रनामांिी ओंवणी जपत बसेन ;
स्वगुप्रवेशाच्या वेळीं अप्सरा आपल्यावर कल्पवृक्षािीं फुलें उधळतील, त्या वेळीं िोरट्यासारखी बाजूला

उभी राहू न ही भाग्यशाली काझलिी आपल्यावरून द्वजवािीं फुलें ओंवाळू न टाकील! पण नाथ, या अर्ोर
पापािी कल्पना नका हो नका करूं! पद्वतव्रते ला िु भागून जीवकुिींिी तुटी र्ालूं 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 प्राणांशीं माझ्या शबिांिा मोबिला िे ऊन माझ्या एकाि इच््े ला
द्वतलांजली िे ऊं काय? काझलिी, तुला अखेरिें बजावून सांगतों, कीं मािंा द्वनिय अढळ आहे !
काललदी : अशा अभद्र शबिानें पद्वतव्रतेच्या नांवािी अमयािा कद्वरतां?
[तव मद्वत िळली ॰]
अनु द्वित विनें ऐशीं । सतीतें व्यथु विु नी अवगणुद्वन द्वतस
जोद्वितसां कां यापद्वर पातकराद्वश ॥ ध्रु ॰ ॥ पद्वतव्रतेच्या
मंगलधामा । पद्वतव्रतेच्या शु भनामा ।

अभद्रविनीं द्ववषसम द्ववषमा । झविद्ववतां कां जोिु द्वनया पापासीं ॥ १ ॥
पद्वतराज, मी पण आपलीि अधांगी आहे ! केतनाच्या रूपानें मीं आपल्याला अवतार द्विले ला आहे ! मी पण

आपणांला बजावून सांगतें, कीं मािंाही द्वनिय आपल्याइतकाि अढळ आहे ! आपल्या हातून हें पाप मी होऊं
िे णार नाहीं! कंठरवानें ओरिू न ब्रह्मांिाला जागें करीन. अश्शी महाराजांजवळ जाऊन िाि मागेन. त्यांनीं
आपल्याला बंद्विवासांत र्ातलें तरी िाले ल! मोकळे पणानें अशीं पातकें करण्यापेक्षां आपण द्वनिोष बंधांत
राद्वहलां तर आपला अधःपात तरी होणार नाहीं!

वृंदावन : तुझ्या अमयािपणािी मजल इथपयंत आली आहे काय? अशा स्वच््ं ि वृत्तीनें मी तुला वागूं िे णार

नाहीं! कंकणा, इकिे ये. [कंकण येतो.] संसारातली सुरेल सतार मांिीवर बसवली, ्ातीवर ठसद्ववली,
हृियाशीं हं सद्ववली तरी द्वतच्या द्वजवाच्या तारा द्वपळू न काढल्यावांिून मनासारखे सूर द्वनर्त नाहींत ते

नाहींति! कंकणा, या बेमुवुत बायकोला पकि आद्वण बागेंतल्या बंगल्यांत कोंिू न ठे व आद्वण िहू ं किे जाऊन
सांग, कीं बायको बििालीिी द्विसल्यामुळें वृि
ं ावनानें द्वतला कोंिू न ठे द्ववली आहे !
कंकर् : धनीसाहे ब, अशानें—
वृंदावन : अद्वधक बोलूं नकोस आतां; माझ्यापुढून द्वतला र्ेऊन िल! लग्नािी बेिी तुटतांना इतका
खळखळाट हा व्हायिाि!
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[सवु जातात]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ सुिामािें र्र—सुिाम प्रद्ववष्ट]
सुदाम : काय नद्वशबािा तारा आहे पाहा. ‘कंकणाला आज बोलावून परीक्षा पहायला सांगावें म्हणून द्वविार

केला तर वृि
ं ावनांनीं त्याला काझलिीबाई भोंवतीं पाहरा करण्यासाठीं खुंटवून ठे द्ववला! आद्वण ते वढ्यासाठीं
त्याच्या जागीं मी जाईन तेव्हां तो द्वनर्णार, असा आिवा िावा िंाला! माझ्या मनानें , परीक्षेच्या वेळीं मी या
भुयारांतून ऐकत बसलों असतों म्हणजे ठीक िंालें असतें. कंकणावर भरंवसा ठे वायला तशी हरकत नाहीं

म्हणा, िोस्तीच्या पोटीं तो िगलबाजी करायिा नाहीं, पण मनाला तेवढी रुखरुख राद्वहली! बरें आहे ;

त्याला इथून परतायला जर द्ववलं ब लागला तर आपण त्यािी जागा सोिू न तिक इकिे द्वनर्ून यावें िंालें ;
काझलिीबाईंच्या कोठिीला कुलु प ठोकलें तरी भागेल. (उर्ि) िाद्वमनी, अंमळ अशी ये बर्ूं! हं , बुरखा राहू ं

िे तोंिावर! (िाद्वमनी येते.) हें पाहा, मला जरा द्वनकिीनें जायिें आहे बाहे र, आद्वण त्या पंद्विताकिू न पोर्थया
र्ेऊन त्यािा माणूस इतक्यांत इथें येईल; तेव्हां तूं जरा र्रांति बसून रहा. बुरखा काढू ं नकोस आद्वण
जागिी हलूं नकोस! समजलीस?

दाहमनी : बरें ! (सुिाम जातो.) (स्वगत) हा मे ला बुरख्यािा नसता त्रास िंाला आहे ! उद्यां त्या ईश्वरांनीं

िाद्वगने द्विले तर र्ालायिे तरी कसे अंगावर? मी द्वतकिे हट्ट र्ेऊन बसणार, कीं एक द्विवस तरी

बुरख्याद्वशवाय मी झहिू न येणार! अन् इतक्या उपर नाहींस म्हटलें तर बुरख्यावरून र्ालीन सारे िाद्वगने!
हं सेना कोणी! हं सतील त्यांिे िांत द्विसतील! कोण? झकद्वकणी?

[र्ाईर्ाईने झकद्वकणी येते.]
लकहकर्ी : िाद्वमनी, मोठा र्ात िंाला बाई! काझलिीबाईंना काल रात्रीं धरून कोंिू न ठे द्ववलें आहे

धनीसाहे बांनीं; आद्वण कंकणांना ठे द्ववलें आहे पाह्यावर; एखाद्याशीं लग्नािें ठरलें तर तें कसें सांगायिें
म्हणून मर्ांशीं त्यांना द्वविारायला गेलें, तों कंकणांनीं मला सुद्धां बंिी केली!

दाहमनी : अग असेल त्यांिें तसेंि कांहीं कारण; त्यांत तुिंा कसला र्ात िंाला एवढा?
लकहकर्ी : कारण कसलें कपाळािें ? तुझ्या र्रांतलीि परवि!
दाहमनी : काय ग, त्यांच्या अंगाखांद्यावरिें सारें उतरून ठे वलें असेल नाहीं वृंिावनांनीं? बापिीवर वेळ
कठीण तर खरीि!

लकहकर्ी : तुम्हां गद्वरबांना िाद्वगन्यांिी भारी हांव! काझलिीबाई कधीं नाहीं अशा हपापल्यावाणी करीत! पुढें
ऐक; आतां त्यांच्या सोिवणुकीिा उपाय सांग एखािा! कोंिू न ठे वलें आहे त्यांना पण कोंिमारा िंाला आहे

मािंा! कुण्या वेळीं कसें वागायिें हें कुणाजवळ द्वशकंू मी आतां? म्हणून म्हणतें, कीं कसेंही कर आद्वण त्यांिी
सुटका करण्यािा रस्ता शोधून काढ!
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दाहमनी : अशा गोष्टींत मी तरी काय सांगणार बाई?
लकहकर्ी : असा मािंा द्वहरमोि नको करूं गिे ! मी एवढ्या आशेनें तुझ्याकिे आलें ; तूं गरीब िासी, तुझ्या
सुद्धां पायां पितें वाटे ल तर, पण कांहीं उपाय सांग!

दाहमनी : मािंे गुरु ते ईश्वर आहे त ना, ते बरीक सांगतील कांहीं उपाय.
लकहकर्ी : मग ऊठ, याि पावलीं त्यांच्याकिें जा! इथेंि कुठें से राहतातना तें
दाहमनी : (जरा थांबन
ू ) पण मला इथेंि बसून राहायला सांगून जाणें िंाले आहे ; तो कोणसा पोर्थया र्ेऊन
येणार आहे . त्या वेळीं मी नव्हतें असें कळलें तर लगेि कांहींच्या कांहींि व्हायिें मे लें!
लकहकर्ी : मला आतां रिें कोसळायच्या बेतांत आलें आहे !
दाहमनी : िम खा, आतां असें कर, तो िु सरा बुरखा पांर्रून तूं बैस माझ्या जागीं; तो माणूस आला म्हणजे
तेवढ्या पोर्थया र्ेऊन ठे व! मी अशींि येतें. बसतेस का?

लकहकर्ी : बसतें, पण तूं जा कशी आधीं! (िाद्वमनी जाते ; झकद्वकणी बुरखा पांर्रून बसते.) िे व करो आद्वण
द्वहच्या गुरूला तरी कांहीं इलाज सांपिो म्हणजे िंालें ! मािंा जीव कसा उिू न गेला आहे अगिीं!
काझलिीबाईंशीं बोलायला द्वमळालें म्हणजे त्यांच्या द्वशकवणीनें कंकणांना सांगतें लग्न ठरल्यािें! कंकण

आपले सरळमागी आहे त एवढें ि, नु पूर म्हणतात तसे वाईट कांहीं नाहींत ते! पाऊल कुणािें वाजलें बरें ?
तो माणूस आला वाटतें? (कंकण येतो.) अगबाई, हे तर कंकण! हे कां इथें आले आहे त या गरीब िासीच्या
र्रीं?

[उठू न उभी राहते.]
कंकर् : िाद्वमनी, तुिंा नवरा र्रांत नाहीं अशी संद्वध साधून मी मुद्दाम आलों आहें ; मला आतां वेळ नाहीं; पण
थोिक्यांत सांगतो; सुंिरी, तुझ्यामुळें मी बेहोष िंालों आहें ; मािंें तुझ्यावर अलोट प्रेम आहे !
लकहकर्ी : पण तुमिें झकद्वकणीवर प्रेम आहे ना?
कंकर् : भलतेंि! मी द्वतच्याशीं लग्न करणार आहें !
लकहकर्ी : आद्वण प्रेम मुळींि नाहीं द्वतच्यावर?
कंकर् : लग्नाच्या बायकोवर पुरुषािें कधीं प्रेम ऐकलें आहे कुणीं? प्रेम असें िुलीपाशीं बसायिें नाहीं; तें
वारा खात, बाहे र 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 काढू न, उर्ि) तीि
ऐकतें आहे बरें हें सारें ! िांगला गळा कापणार होतां मािंा हो!

कंकर् : तूं 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! आतां नाहीं मी फसायिी! मी नाहीं तुमच्याशीं लग्न करायिी कधीं! तुमिें माझ्यावर खरें
प्रेमि नाहीं! मर्ांशीं तुम्ही मला बाईसाहे बांनाि भेटूं द्विलें नाहीं!

कंकर् : हें काय भलतेंि होऊन बसलें ? झकद्वकणी, खरें खरें सांगतों, मािंें तुझ्यावर प्रेम आहे ; पायां पितों;
मािंी परीक्षा पाहा! कसलें ही काम सांग, पाहा मी कद्वरतों कीं नाहीं तें! वाटे ल तसें अवर्ि काम सांग! पण
मला द्विंिकारून टाकंू नकोस!

[िाद्वमनी येते.]
लकहकर्ी : थांबा जरा आतां! काय िंालें , िाद्वमनी?
दाहमनी : (झकद्वकणीस एकीकिे ) ईश्वर म्हणतात, मला काझलिीबाईंिी भेट घ्यायला द्वमळाली तर कांहीं
प्रयत्न करून पाहतां येईल! पण तसें कुठलें जमायला?

लकहकर्ी (कंकणास) कंकण, बोलाफुलालाि गांठ पिली अगिीं! मीं सांद्वगतले लें वाटे ल तें काम करणार
ना तुम्हीं?

कंकर् : नु सतें सांगून पाहा; उगीि द्वविारूं नकोस आतां!
लकहकर्ी : बरें तर, ते ईश्वर म्हणतात ते साधु आहे तना, त्यांना एकिा काझलिीबाईंिी भेट र्ेऊं द्याल का?
पाहा, नाहींतर मािंें प्रेम—

कंकर् : अग, तुझ्यासाठीं ईश्वरालाि काय, पण द्वपशािाला सुद्धां सोिीन काझलिीबाईंना भेटायला! पण
एका अटीवर! हें कुणाला कळतां कामा नये; आद्वण काझलिीबाईंना बाहे र मात्र येऊ िे णार नाहीं!

लकहकर्ी : कांहीं हरकत नाहीं. िाद्वमनी, िल, राहू ं िे तें तुिंें काम! कंकण, तुम्ही व्हा पुढें! आम्ही त्यांना
र्ेऊन येतों द्वतकिे . (कंकण जातो.) िाद्वमनी, आतां नाहीं म्हणूं नकोस; मरूं िे त्या पोर्थया! िल एकिम
कशी! पण एकिम नको गिे ! िु ःखांत नेहमीं काझलिीबाई अगिीं हळूं पावलें टाकतात!
[विवे न मला ॰]
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जिताि गिे शोभते असा प्रसंग ये तिा ।

त्वरा रुिे न तापिा । कुलीनतेद्वस ती किा ॥ ध्रु ॰ ॥
मंि पित पि तरी । ओढ द्वजवा फार जरी ।

जिपिांझह थोर पाझह िाद्ववती द्ववषािा ॥ १ ॥
[िोर्ी जातात. िु स्या बाजूनें नूपुर प्रवेश करतो.]
नूपुर : (स्वगत) हा सुिाम शु द्ध गाढव आहे ! एवढीं भुयारें खणतो; द्वकिे रद्वितो, पण व्यथु! याच्या र्रीं
वाटे ल त्यानें यावें! कंकण, झकद्वकणी आद्वण िाद्वमनी यांिीं काय खलबतें िंालीं कुणास कळे ! आिू न
ऐकण्यांत हाि तर मोठा तोटा आहे ; कधीं कधीं मुळींि ऐकंू येत नाहीं कांहीं! तसेंि, त्या गोसावड्यािें कोिें

कांहीं अजून उकलत नाहीं! आतां करावी गंमत; िाद्वमनीिा हा बुरखा र्ेऊन आपणि बसावें! द्वतिा एखािा
िोरटा िोस्त एवढ्यांत आला तर अशी बहार उिे ल!

[बुरखा पांर्रतो. भुयारांतून बुरख्याद्वनशीं सुिाम बाहे र येतो.]
नूपुर : (स्वगत) अशांत तो गोसाविाि आला तर नशीब उर्िलें ि म्हणायिें!
सुदाम : (स्वगत) पुन्हा नद्वशबानें गित केलीि! झकद्वकणी मध्येंि आल्यामुळें आपल्याला तसेंि परतावें

लागलें म्हणून कंकणानें सांद्वगतलें ! (पाहू न) िाद्वमनी इमानानें बसली आहे मात्र खरी! आतां आपणि एक
िाव खेळून पाहावा! (स्वर बिलू न उर्ि) िाद्वमनी, ए िाद्वमनी!
नूपुर : (बायकी आवाजानें) कोण आलें आहे तें बुरखा र्ेऊन?
सुदाम : मोठ्यानें बोलूं नकोस! मी ईश्वर आलों आहें ठरल्याप्रमाणें!
नूपुर : ईश्वर, तुम्ही असे नेहमी येतां; पण कोणाला द्विसत तर नाहींना?
सुदाम : (स्वगत) नेहमीं येतां! स्त्रीजात तेवढी द्वनमकहराम! (उर्ि) कोणाच्याि कधीं दृष्टीस पिलों नाहीं
अजून! पण सुंिरी, मी आझलगनाला अगिीं उत्सुक िंालों आहें !
नूपुर : मग मािंी का ना आहे ?
[िोर्ेही जवळ येऊन एकमे कांिे बुरखे सरकद्ववतात.]
सुदाम : अग सटवे!
नूपुर : अरे गोसावड्या! (िोर्ेही एकमे कांस पाहतात.)
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सुदाम : तुमिी माझ्याबद्दलिी कळकळ पाहू न मला आनंि वाटतो! पण हा र्ोटाळा िंाला कसा? िाद्वमनी
आहे कुठें ?

नूपुर : िाद्वमनीबाई, कंकणाच्या मागें आद्वण झकद्वकणीबरोबर!
सुदाम : (स्वगत) मग कांही हरकत नाही! कंकणाने सांद्वगतले तें खरें तर मग! (उर्ि) िला आपण जाऊं
आद्वण कंकणाला भेटून नीट खुलासा करून र्ेऊं.

नूपुर : मलाही तुम्हांला कांही सांगायिें आहे , िला.
[िोर्ेही जातात.]
प्रवेश हतसरा.
[स्थळ : बागेंतील बंगला. काझलिी व ईश्वर प्रद्ववष्ट.]
काललदी : त्या वेळीं माझ्या केतनासह द्वतथें जायला द्वमळे ल तर मी खात्रीनें िीनाराला वांिवीन! जातां येईल
का मला द्वतथें?

ईश्वर : रात्रीं वसुंधरे च्या द्विमतीला िाद्वमनी असते ; तेव्हां द्वतच्या ऐवजीं तुम्हांला जाऊन बसतां येण्यासारखें
आहे .

काललदी : पण िाद्वमनीच्याबद्दल मला आंत कसें जातां येईल? केतनाला बरोबर कसें र्ेऊन जातां येईल?
द्वशवाय, मला द्वतथें त्यांनीं झकवा वसुंधराबाईंनीं ओळखलें —म्हणजे आधींि ओळखलें तर कसें होईल?
ईश्वर : काझलिीबाई, तुमिा माझ्यावर द्ववश्वास आहे का?
काललदी : हं !
ईश्वर : मग िाद्वमनीला िाद्वगने द्वमळवून िे ण्यािें कबूल करून तुमच्या या खोलींत आणून ठे द्ववतां येईल; या
खोलींत आज रात्रीं एक महापुरुष प्रकट होऊन िाद्वगन्यांिा सवु संग्रह येथें टाकणार आहे असें द्वतला

सांद्वगतलें म्हणजे िंालें ! सुिामाच्या आज्ञेवरून िाद्वमनी अष्टौप्रहर बुरख्यांति वावरते , तेव्हां कोणी
ओळखण्यािी धास्ती नाहीं. तसेंि केतनालाही बुरख्याखालीं िंांकून नेला म्हणजे िंालें ! तुम्ही या बेताला
अनु कूल असाल तर संध्याकाळीं िाद्वमनीला इथें आद्वणतों आद्वण तो बुरखा पांर्रून तुम्ही माझ्याबरोबर िला

म्हणजे िंालें . झकद्वकणीनें सांद्वगतलें म्हणजे मला आद्वण िाद्वमनीला कंकण केव्हांही आंत सोिील! इथून
द्वनर्ाल्यावर प्रहर रात्र पिे पयंत माझ्या आश्रमांत राहतां येईल!

काललदी : तुमिी योजना मला मान्य आहे . हें पाहा, थोिीशी अफू मात्र आणून ठे वा!
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ईश्वर : ती कशाला?
काललदी : द्वतथें गेल्यावर केतनानें रिू ं नये म्हणून त्याला अफूिी बाळगोळी द्विली पाद्वहजे! थोिीशी गुंगी
आली म्हणजे सोईिें होईल?

ईश्वर : बरें आहे . मग मी ठरल्याप्रमाणें व्यवस्था करूं तर?
काललदी : िे व तुम्हांला यश िे ईंलि असें वाटतें!
[ईश्वर जातो]
काललदी : (केतनाला मांिीवर र्ेऊन, स्वगत) बाळा केतना, मािंी अर्ोर इच््ा कळली ना तुला?
लािक्या, तुला मािंा राग नाहीं ना आला? का हें तुलाि द्वविारतें म्हणून रागवला आहे स? एकिां हसून
मला धीर िे पाहू ं ! तुझ्याखेरीज मनांतलें द्वहतगुज मी कोणाशीं बोलूं बरें ? या अफाट जगांत एवढी िीि
द्ववतीिी िौलति काय ती मािंी आहे ना? मग माझ्या जीवाच्या धन्यासाठीं ही द्वजवािी जहागीर िे वाला

वहावयाला नको का? बाळ, सतीिें वाण र्ेऊन द्वनर्ाल्यावर िु ःखाच्या आगींत उिी टाकण्यासाठीं तुझ्या
कोंवळ्या कायेिी धमुद्वशळा करायला मी तयार िंालें म्हणून रागावूं नकोस! हा सतीिा खितर मागु आहे !

तुझ्या द्वपत्याच्या उद्धारासाठींि ना तुिंा जन्म? वसुंधराबाई भूपालांच्या नांवासाठीं िीनाराच्या जीवावर
उिार िंाल्या; मग तुझ्या वद्विलांिा सवुस्वीं अधःपात होत असतांनाही िीनाराच्या जागीं तुला उभें राहायला

नको का? द्वतकिच्या स्वप्नावरूनि मला ही कल्पना आठवली. द्वशवाय पद्वतहृियाशीं मािंें हृिय एकरूप
करण्यािी त्यांनीं मला अज्ञा केले ली आहे , म्हणूनि मी अशी पाषाणहृियी िंालें आहे . बाळा, क्षमा कर!
पण—

[कान्हा रहे अपने पास ॰]
मागु िु जा नि जगांत । अतुल पातक ना तंद्वर आतां ।
विद्ववत द्वपतरा द्वनरयपात ॥ ध्रु ॰ ॥

थोर कुलीं जन्म ज्यास । सौख्यले श नाझह त्यास ।
कष्टिशा त्याला । अद्वशि नद्वशबाला ।
नातद्वर कुल तें द्ववलया जात ॥ १ ॥

[पििा पितो.]
प्रवेश चवथा
[ईश्वर प्रवेश कद्वरतो.]
ईश्वर : (स्वगत) िाद्वमनी अजून कशी येत नाहीं? परमे श्वरा, 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 केल्यावांिून िालणार नाहीं! काझलिी, तुिंी कल्पना माझ्या
पूणप
ु णें लक्षांत आली! ती द्वजतकी पद्ववत्र आहे द्वततकीि िु ःखिायक आहे ! िीनाराच्या ऐवजीं केतनािा तूं

बळी िे णार? शाबास तुझ्या पद्वतभक्तीिी! (िाद्वमनी येते.) ये , िाद्वमनी, जरासा वेळ केलास. िीनाराला
आणलें आहे स ना?

दाहमनी : हो! पण त्या खोलींत आज रात्रीं तुम्ही म्हणतां तसा महापुरुष प्रगट िंालाि नाहीं तर?
ईश्वर : असें कधींि व्हायिें नाहीं! तूं मात्र रात्रभर जागी राहा! तो महापुरुष तुला द्विसणार नाही; तेवढें

िाद्वगन्यांिें गांठोिें मात्र तुझ्यापुढें पिे ल! पण ही हकीकत कोणाला कळल्याबरोबर सा्या सोन्यािी रक्षा
होईल एकिम!

दाहमनी : मग आज रात्रीं हा सोन्यािा द्विवस खद्वित उगवणार म्हणतां? पण गुरुमहाराज, पाटल्या
तोिीच्या असतील का आपल्या पुरणाच्याि?

ईश्वर : तें आतां सांगतां येणार नाहीं! आतां वेळ र्ालद्ववण्यांत अथु नाहीं; िल लौकर.
[जातात.]
प्रवेश पांचवा
(स्थळ : तळर्र. वसुंधरा व बुरखा र्ेतले ली काझलिी)
वसुंधरा : (स्वगत) मर्ांपासून िीनाराला एकिा जवळ र्ेऊन िोळे भरून, द्वनरखून पाहावा असें मनांत येत

आहे ; पण नको हा मोह! नाहीं तर मािंी पद्ववत्र द्वनिु यता एखािे वेळीं द्ववतळू न जाईल!(उर्ि) िाद्वमनी,
बाई, तूं आज अशी अगिींि कोमे जल्यासारखी कां िंालीस?

काललदी : (रित) बाईसाहे ब, हाताखांद्यावर िंे लले लें हें ले णें आज असें उतरून ठे वायिें —
[रिू ं लागते.]
वसुंधरा : िाद्वमनी, रिू ं नकोस अशी! त्यांत मनाला इतकें अवर्ि तें काय वाटतें? होणारासारखें व्हायिें

टळत नाही; रिणें कधींतरी नद्वशबीं ठे वले लें ि असतें! मी प्रत्यक्ष यािी आई, मग मािंं काय व्हायला पाद्वहजे

आतां? माझ्या गळ्यािी शपथ आहे ; तूं रिू ं लागलीस म्हणजे माझ्या द्वजवांत कालवाकालव होऊं लागते ; तूं
मला धीर द्यायला नको का? धीरानें िोळे पूस आद्वण मनािा अगिीं िगि कर! रोज िीनाराला

द्वनजद्ववण्यासाठीं गाणें म्हणतेस तसें आजही एखािें िांगलें से म्हण पाहू ं ! आपला िीनार आज काळिंोप
र्ेणार आद्वण आपण िांगलें मंगल गीत म्हणायिें सोिू न असें मुळूमुळू रित बसायिें ? तें अद्वभमन्यूिें गाणें
येतें ना तुला? तेंि म्हण!

काललदी : मला मधलीं मधलीं किवीं येतात; सगळें आतां आठवत नाहीं!
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वसुंधरा : म्हण िुकतमाकत जेवढें येईल ते वढें ! अगिीं हु ं िका िे ऊं नकोस!
काललदी : (स्वगत) बाळा केतना, मािंें हे अखेरिें गाणें कसेंतरी गोि करून र्े. (उर्ि)
“सकाळीं उठू नी धमानीं काय केलें । अद्वभमन्युसी बोलद्ववलें ।
संसप्तकीं अजुुनासी नेलें । मग कौरवसैन्य द्वसद्ध िंालें ।
मग द्रोणांनी काय पण केला । धरूनी िे ऊं धमाला ।

िक्रव्यूहािी युस्क्त आहे तुजला । जावें बाळा युद्धाला ।

गेला अद्वभमन्यू-मन्यू वीर रणीं । िक्रव्यूह केला द्रोणांनीं ।
गेला अद्वभमन्यू॥’’
पुढें काय बरें आहे ?
वसुंधरा : पुढें धमांला नमस्कार करून सारर्थयाला रथ आणायला सांद्वगतला. तें जाऊं िे त; पुढें म्हण!
काललदी :
“रणीं द्वमसळला सुभद्रे िा सूत । सैन्य पाद्विलें असंख्यात ।
शरांनीं द्वशरें द्वकती उिवीत । राजे िंाले भयाभीत ।

सोळा वषांिे वय द्विसे लहान । युद्ध केलें द्वनवाण ॥

गेला अद्वभमन्यू–मन्यू वीर रणीं । िक्रव्यूह केला द्रोणांनीं ॥’’
पुढें मग द्रोणांनी येऊन—
[वृि
ं ावन येतो.]
वसुंधरा : थांब जरा आतां. वृंिावन आले !
वृन्दावन : वसुंधरे , तुिंा काय द्वविार ठरला?
वसुंधरा : मािंा द्वविार मीं कालि तुम्हांला सांद्वगतला! कालपासून मी पुन्हां िीनाराकिे पाद्वहलें सुद्धां नाहीं!
भूपालांच्या वज्रिे ही नांवावरून ओवाळू न टाद्वकले ला हा उतारा काळासाठीं काढू न ठे द्ववला आहें ! भूपालांच्या
नांवासाठीं मीं अपत्यस्नेहािा संन्यास केला आहे !

वृंदावन : वसुंधरे , अजून ऐक! हा फार काय तो माझ्या गळ्यांत र्ालायिा! एवढ्यासाठीं प्रत्यक्ष पोटच्या
पोराला काळाच्या तोंिांत लोटतेस?

वसुंधरा : माझ्या पाद्वतव्रत्यासाठीं सा्या जगावर, स्वगांतल्या तेहतीस कोटी िे वांवर सुद्धां मी उिक सोिीन!

मग िीनारािी काय कथा! द्वपतरांच्या उद्धारासाठींि पुत्रािा जन्म असतो! अशा वेळीं या वीरपुत्रानें उिी
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टाकायिी नाहीं तर काय करायिें? वृि
ं ावन, भूपालाच्या नांवासाठी–वसुंधरे च्या पाद्वतव्रत्यासाठीं–
आयुपद्वतव्रतांच्या पुण्यपरंपरे साठीं–मािंा िीनार अशा वीरमरणाला तयार आहे !

वृंदावन : अस्सें काय? िाद्वमनी, तो द्विवा िू र नेऊन ठे व आद्वण िीनाराला इकिे आण!
[काझलिी द्विवा नेऊन ठद्ववते.]
वृंदावन : वसुंधरे , अजून, अजून द्वविार कर! सुटले ला तीर पुन्हां सांपिणार नाहीं!
वसुंधरा : वृि
ं ावन, तुम्हांला वीरगजुनेनें शेवटिें सांगते , पाद्वतव्रत्यािें रक्षण करण्यासाठीं िु ःखािे िोंगर
पोटांत द्वगळायला मी तयार आहें ! माझ्या पाद्वतव्रत्यापुढें मला कशािीही झकमत नाहीं.
वृंदावन : िाद्वमनी, आण िीनाराला इकिे ! वसुंधरे , अजून तुला थोिा वेळ आहे !
काललदी : (स्वगत) िे वा, या वेळीं मला धीर द्या! बाळा केतना, आल्या प्रसंगाला तयार हो!
[केतनाला र्ेऊन वृि
ं ावनाजवळ जाते.]
वृंदावन : वसुंधरे , कसला द्वविार कद्वरते आहे स तूं?
वसुंधरा :माझ्या बाबांच्या मरणकाळीं आजोबा द्वशवलीलामृतांतल्या रुद्राध्यायािा पाठ करीत होते ; तो
अकरावा अध्याय मी आठवतें आहें !

वृंदावन : वसुंधरे , या राक्षसी हट्टानें िीनार फुकट मरत आहे ! या कट्यारीनें त्याच्या पोटांत ठाव
र्ेतल्याबरोबर िहू ं किे रक्तािीं कारंजीं सुरू होतील—

वसुंधरा : भूपालांिें नांव त्या कारंजांखालीं न्हाऊन पावन होऊन जाईल! वृि
ं ावन, या शबिांनीं मला
द्वहणद्ववण्यािा का प्रयत्न कद्वरतां आहां? कां तुमच्या पुरुषाथाला थरकांप सुटला आहे ? तुम्हांला मािंें

सत्त्वि पाहायिें असेल, तुमच्या कपटी कट्यारीला माझ्या िीनाराला मारण्यािी लाज वाटत असेल तर
मला सांगा—भूपालांिीही वीरपत्नी आपल्या हातानें िीनारािा नाश करील!

वृंदावन : िाद्वमनी, नीट उभी राहा! वसुंधरे , नीट पहा, मािंी लाजले ली कट्यार िीनाराच्या पोटांत तोंि
खुपसून लपून बसत आहे !

[कट्यार बाहे र काढतो.]
वसुंधरा :
“अश्वशाळा गजशाळा संपूणु । सवु संपत्तीसद्वहत गृहिान ।

अनु क्रम

महानंिेनें स्नान करून । भस्म अंगी िर्मिलें ॥ रुद्राक्ष आंगीं ले वून ।

हृियीं झिद्वतलें द्वशवध्यान । हर हर द्वशव म्हणोन । उिी द्वनःशंक र्ातली ॥’’
िे वा, वृि
ं ावनांना क्षमा कर!
[वृि
ं ावन तोंि बाजूला करून उजव्या हातानें कट्यार खुपसतो व िाव्या हातानें िोळे पुसतो.]
वसुंधरा : (स्वगत) वृि
ं ावन िोळे कां पुसताहे त? अहाहा, िे वा, असाि असाि मला धीर िे ! (उर्ि)
िाद्वमनी, िीनाराला पाळण्यांत नेऊन ठे व!

वृंदावन : (स्वगत) या अंधकारानें केवढा उपकार केला हा! द्वनिोष िीनाराच्या वधामुळें ही कट्यार रक्तािे
आश्रू ढाळीत आहे ते मला द्विसत नाहींत आणी मािंे आश्रु वसुंधरे ला द्विसत नाहींत!

[कट्यार ठे वतो.]
काललदी : (केतनालां पाळण्यांत ठे वन
ू , स्वगत) बाळा, नीज आतां; कल्पन्तापयंत नीज! आकाशािी
िंालरमोत्यांिी िंूल र्ालू न उद्यां माझ्या हातीं तुला िंांकून ठे वीन!

वृंदावन : वसुंधरे , आतां यापुढें िु सरा प्रश्न! उद्यां या वेळीं असाि प्रसंग भूपालावर येणार आहे ! तुिंें

पाद्वतव्रत्य झकवा तुझ्या पतीिा प्राण यांपैकीं एकािा तरी उद्यां नाश होईल! ऐकलें स नीट? आतां तरी तुझ्या
हृियाला पािंर फुटे ल ना?

वसुंधरा : माझ्या हृियाच्या रक्तािा पािंर िीनाराच्या हृियांतून वाहत आहे ! पाळण्यांतल्या िीनाराला
माझ्या हृियािी साक्ष द्वविारा!

वृंदावन : ठीक आहे ! भूपालािी सुद्धां प्राणनाशाला तयारी आहे का म्हणून द्वविारतों! स्वतःिा प्रश्न
असल्यामुळें त्यािे िोळे खास उर्ितील!

वसुंधरा : माझ्या पतीिें धैयु द्वहमालयासारखें अढळ आहे !
वृंदावन : उन्हाळ्याच्या तापानें द्वहमालयाच्या सुद्धां गंगायमुना वाहू ं लागतात. अिेतन सृष्टीला सुद्धां प्राणांिा
मोह आवरत नाहीं! ऐन िु पारच्या उन्हािे िटके बसूं लागतांि द्वनजीव ्ाया सुद्धां माणसाच्या पायांिा
आश्रय र्ेते! िाद्वमनी, या गोष्टींपैकीं एक अक्षर बाहे र आलें तर तुिंेही प्राण जातील हें लक्षांत ठे व!

[जातो.]
काललदी : बाईसाहे ब, द्वकती तुमिें उिार हृिय! तुम्ही त्यांना शाप द्याल असें वाटलें होतें मला!
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वसुंधरा : िु ष्टांिे पद्वरपत्य करण्यापेक्षां, सज्जनांना 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 द्रोणांनी तोद्विलें धनु ष्ट्य । फाद्विलें अंगींिें कवि ।
मोद्विला रथ केला द्ववरथ । धावुद्वन आले षिथ ॥

िु ःशासनपुत्रें गिाप्रहार केला । अद्वभमन्यू रणीं पिला।

पिला अद्वभमन्यू–मन्यू वीर रणीं । शोक बहु केला पांिवांनी ॥’’
वसुंधरा : नको हें रिगाणें! पांिवांनी शोक केला असेल, मला करायिा नाहीं! िीनाराच्या वीरमरणाला
शोभण्याजोगें गाणें म्हण एखािें .
काललदी : (पाळणा हलवीत)
[अद्वज अक्रुर हा नेतो ॰]
द्वनज बाळा रे गाणें गाते आई । कद्वर आतां जोजो गाई ॥ ध्रु ॰ ॥
तुज जन्म द्विला बाळा त्यांिी स्वारी । लाखांत द्वशपाई मारी ।
बर् गरिी ही बुरजांिी तुजभवतीं । िगिािी त्यांिी ्ाती ॥
कद्वळकाळाशीं िंगिणार खंबीर ॥ हे तुिंेि द्वहरवे वीर ॥
॥ िाल ॥ जीवांच्या जळत्या ज्योती ।
आकाशीं तारा होती ।

मोलािीं माद्वणकमोतीं ।

त्या िोळ्यांनीं िे वराय तुज पाही । कद्वर आतां जो जो गाई ॥ १ ॥
िों द्विवसांिी ही िु द्वनयेिी वसती । सारखीि असती नसती ॥
तुजऐसा हा बाळ नऊ नवसािा । हातिा झकरे जायािा ॥

ऋणानु बध
ं ाच्यां तुटल्या आतां गांठीं ॥ मग कुठल्या भेटी गांठीं ॥
॥ िाल ॥ हें िे वार्रिें ले णें ।
नद्वशबानें िे णें र्ेणें ।

कुझणतरी कुणास्तव रिणें ।

ती रिणारीं रिद्वतल धाईधाई ॥ कद्वर आतां जोजो गाई ॥ २ ॥
[पििा पितो.]

अंक चवथा समाप्त
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अंक पाचंवा.
प्रवेश पहिला.
[सुिाम व नूपुर प्रवेश कद्वरतात.]
सुदाम : स्नेहधमाला जागून तुम्ही िांगलीि िूक माझ्या पिरांत र्ातली म्हणायिी! िाद्वमनी रात्रभर बाहे र
होती म्हणतां?

नूपुर : सगळी रात्रभर! इतकेंि नाहीं पण कंकणािेंही अंग आहे या कारस्थानांत! मािंी तर खात्री िंाले ली

आहे , कीं कंकणािी तुमच्या र्राकिे सोज्वळ दृष्टी कांहीं नाहीं! तसाि तो गोसावी! अगिीं खटपटींत
असल्यासारखा द्विसतो! मग गुलामािें काय खलबत आहे नकळे ! तुम्हांला हीं येणींजाणीं नीट कळत

नाहींत. अहो, एरवीं कंकण तुमच्या र्रीं वरच्यावर कशाला येत बसेल? हें बर्ा, नव्याशीं िोस्ती
करणारांपैकीं पुष्ट्कळांिी नजर द्वनराळीकिे ि लागले ली असते!

सुदाम : िाद्वमनी रात्रभर बाहे र राद्वहली असेल तर मोठा अनथापाति म्हणायिा! आतां जातो आद्वण
बारकाईनें िौकशी कद्वरतों! (स्वगत) हा म्हणतो हें खरें असेल तर आतांच्या आतां कांही तरी युस्क्त योजून

िाद्वमनी जगावेगळी केली पाद्वहजे. नाहींतर द्वबर्िले ल्या बायकोच्या नव्याइतका िु िैवी प्राणी जगांत नसतो
असें म्हणतात त्यािा मलाि अनु भव यायिा किाद्वित्!

[जातो.]
नूपुर : (स्वगत) आतां झकद्वकणीला जाऊन सांगावें, कीं कंकण िाद्वमनीच्या नािीं लागला आहे आद्वण
कंकणालाही िे तों सांगून, कीं झकद्वकणीिें सुिामाशीं सूत आहे म्हणून! आद्वण हें सुद्धां कांहीं अगिींि खोटें

नाहीं! काल झकद्वकणी जी सुिामाच्या र्रीं आली तीं कांहीं िाद्वमनीला भेटण्याला नव्हे ! एवढ्या कारणावरून
त्या िोर्ांिें जमले लें लग्न पुन्हा मोिू न काद्वढतां येईल अजून! हो, असेंि करावें िंालें .

[जातो.]

प्रवेश िु सरा.
[स्थळ : तळर्र-भूपांल प्रद्ववष्ट.]
भूपाल : (स्वगत) पत्नीिें पाद्वतव्रत्य आद्वण स्वतांिे प्राण! या िोहोंपैकीं कोणािा त्याग करूं? रणांगणांत
वाद्यांच्या िणिणाटानें बुद्धीिी िेतना बंि िंाल्यामुळें द्वविारमूढ आवेशस्स्थतींत मी कैक वेळां प्राणांवर उिार

होऊन लढलां; रक्ताच्या उसळत्या लहरींिे बुद्धीला हे लकावे बसल्यामुळें तशा स्स्थतींत द्वतला द्वविार
करण्याइतकी स्स्थरता द्वमळत नाहीं. पण शांत रक्तानें सुखासुखािे द्वहशेबी आंकिे टाकून गद्वणतबुद्धीनें या

प्राणांिा मोह सोिणें कोणाला तरी साध्य आहे का? पाद्वतव्रत्य कीं प्राण? प्राणत्यागाला तयार होऊं का? पण
प्राणहानीिे पद्वरणाम बुद्वद्धगम्य आहे त! प्राणांच्या अभावीं सिेतन िे हाला प्रेतकळा येत असल्यामुळें प्राणांिें
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द्रव्यत्व तकाच्या कसोटीला पटण्यासारखें आहे ! तसें पाद्वतव्रत्यािें आहे का? पद्ववत्र आयुसंस्कारांनीं

भरले ल्या वातावरणाला माझ्या द्वविारांिे श्वास द्ववखारून टाकतील कीं काय, अशी भीद्वत वाटते. पण
पाद्वतव्रत्याद्ववरद्वहत स्त्रीिे हािें अस्स्तत्व असंभवनीयि आहे का? नाहीं, ही केवळ संस्कारहाद्वन आहे ! जगाच्या
द्ववशाल पृष्ठभागावर अशा राष्ट्रसंस्कृद्वत द्वकतीतरी आहे त, कीं ज्यांच्या पाद्वतव्रत्याद्ववषयींच्या कल्पना
आमच्याहू न द्वशद्वथल आहे त! इतकेंि नाहीं, पण पाद्वतव्रत्याशीं द्ववपयुस्त कल्पना ज्यांच्यांत प्रिद्वलत आहे त

अशींही राष्ट्रें सांपितील! प्राणांच्याबद्दल कल्पनेिी अशी अनेकद्ववधता आहे का? संस्कारजन्य
पाद्वतव्रत्यासाठीं प्रत्यक्षगम्य प्राणांिा द्ववद्वनमय करणें द्वविारवािाला सोिू न आहे ? कोण या प्रश्नांिें उत्तर
मला िे ईल? प्राण कीं पाद्वतव्रत्य? बुद्धीला प्रमाण मानूं, कीं हृियािें समाधान करू? द्वविार आद्वण द्ववकार
यांतून कोणाला प्रधानपिावर बसवूं?

[वृि
ं ावन येतो.]
वृंदावन : भूपाल, माझ्या प्रश्नािें उत्तर मागावयाला मी आलों आहें !
भूपाल : थांब वृि
ं ावन, वसुंधरे िी आद्वण मािंी भेट र्ालू न िे ! हा प्रश्न आम्हां िोर्ांिा आहे ! द्वतिी भेट मला
र्ेतां येईल का?

वृंदावन : वसुंधरे िी व तुिंी भेट व्हायला मािंी मुळीि हरकत नाहीं; पण तुमिा द्वनणुय मात्र मला लौकर
कळला पाद्वहजे! ही संद्वध मी कालक्षेपाकद्वरतां िे त नाहीं हें लक्षांत ठे व! िल माझ्याबरोबर!
भूपाल : िल! हरहर, कोणत्याही मनु ष्ट्यावर असें िमत्काद्वरक संकट आले लें नसेल!
[जातात.]
प्रवेश हतसरा.
[स्थळ : सुिामाच्या र्रासमोरील आंगण. पात्रें : सुिाम व िाद्वमनी. समोर अस्ग्नकुंि पेटत आहे .]
सुदाम : हं , हो अशी पुढें! आतां मागेंपुढें करूं नकोस!
[द्वतिा हात धरून ओढतो.]
दाहमनी : आणखी काय करूं म्हणतां?
सुदाम : मुकाट्यानें या अस्ग्नकुंिांत उिी टाक!
दाहमनी : अगबाई, म्हणजे!
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सुदाम : म्हणजे काय? आज गौरीसारखी सजून बसली आहे स आद्वण इतके द्विवस लं केिी पावुती होतीस;
काल रात्रभर र्राबाहे र राहू न रामाद्ववरद्वहत लं केंतली सीता िंालीस. तेव्हा लं केहू न परत आले ल्या
सीतेप्रमाणें तुलाद्वह द्विव्य करावें लागेल!

दाहमनी : आगींत उिी टाकून द्विव्य? आद्वण कां म्हणून?
सुदाम : त्यािें कारण काल रात्रभर तूं परगृहीं राद्वहलीस; परगृहीं वास केले ल्या 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 कांही तरी. हें काय असें वेड्यासारखें करायिें ? लोक काय म्हणतील यािा कांहीं
द्वविार?

सुदाम : लोकांना काय कळतें यांत? हा साराि प्रकार अलौद्वकक आहे ! श्रीरामिंद्रासारख्या लोकोत्तर
पुरुषानें रावणाच्या र्रीं सहा मद्वहने राद्वहल्याबद्दल संशय असल्यामुळें सीतािे वीसारख्या लोकोत्तर

पद्वतव्रते ला याि लोकोत्तर मागांने पुन्हा र्रांत र्ेतलें . श्रीरामिंद्राना वेि लागलें होतें का? सारी लं का
त्यांिी वाहवा करीत होती. लं केंत लोक नव्हते वाटतें?

दाहमनी : लं केंत सोन्याच्या द्ववटा असतील; इथें काय त्यािें? रामाकाळच्या गोष्टी त्या! आतां कशा ख्या
होतील! तुम्ही राहाल बाजूला आद्वण माझ्या अंगािा होईल भिका!

सुदाम : माझ्या अंगािा भिका केलास तेव्हां नाहीं केलास हा द्वविार? अन् भिका िंाला तर तुिंें काय
वाईट होणार आहे त्यांत? माझ्या हातून जळू न मे लीस तर सोनें िंालें ! नव्याच्या हातून मरण द्वमळावें
म्हणून बायका जीव टाकीत असतात जीव! बरें , पुन्हा द्वजवंत द्वनर्ालीस तर सोन्याहू न द्वपवळें िंालें ! आपलें
िौिा िौकड्यांिें राज्य आहे ि; मी राजा आद्वण तूं राणी!

दाहमनी : आग लागो तुमच्या िौिा िौकड्यांना अन् त्या राज्याला!
सुदाम : ही तर तुिंी नव्याबद्दल आस्था! म्हणूनि तुला एकिां आगींत लोटलें पाद्वहजे! िल, आटप
लवकर! रामिंद्रांनीं उिी टाक म्हटल्यावर सीतामाई िर्ळपणानें िौकशी करीत बसल्या नाहींत. मािंी
आतां खात्री होत िालली आहे कीं, तूं कांहीं सीतेसारखी साध्वी नाहींस!

दाहमनी : अन् तुम्ही तरी कुठें आहां रामिंद्रासारखे? सीतामाईंनीं मृगाच्या कांिोळीिा हट्ट र्ेण्यािी खोटी;
रामिंद्र लागलीि धनु ष्ट्यबाण र्ेऊन रानोरान द्वफरत सुटले ! आद्वण आज कपाळाला बाझशग बांधल्या
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 लं का!
रामानें ही िूक केली म्हणून लोकांनी द्वतिा एवढा ग्रंथ केला. भलत्या गोष्टींत रामाप्रमाणें वागायला मला
लागलें नाहीं वेि!
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दाहमनी : हां! तेवढें वेि कसें लागेल तुम्हांला? हें असें र्ालवेि तेव्हांि पांर्राल! बायकोला द्वजवंत
जाळायला रामाच्या तीन हात पुढें, द्वन राम एकपत्नी होते म्हटलें कीं रामािें नांव! हें ताकापुरतें रामायण पुरे
करा! िांगली सोन्यासारखी बायको—

सुदाम : सोन्यासारखी बायको आहे म्हणूनि द्वतला अशी भट्टींत भाजून, तावूनसुलाखून घ्यावी लागते ,
म्हणजे ती िांगली कसोटीस उतरते.

दाहमनी : बावनकशी सोन्यािी पुतळीसुद्धां तुमच्यासारख्या फत्तराच्या कसोटीला उतरायिी नाहीं!
सुदाम : हं , बरोबर तािलें स! फत्तराच्या कसोटीला िांगलीशी उतरत नाहीं एवढ्यासाठीं तर या शास्त्रोक्त

शेगिींत शेकून र्ेतली पाद्वहजे. िल, तुझ्या अंगावरिें हें िोरटें सोनें कसाला लाद्ववलें ि पाद्वहजे. िल, टाक
लौकर उिी. तुझ्या या सुवणुभस्माखेरीज मािंा हा हृद्रोग बरा व्हायिा नाहीं! िाद्वमनी, मी तुिंा नवरा आहें .
नव्यािी आज्ञा स्त्रीला मान्य असलीि पाद्वहजे! िल टाक उिी. एक अक्षरसुद्धां बोलूं नकोस आतां!

[द्वतला ओढू न अस्ग्नकुंिाजवळ नेतो, कंकण येतो.]
दाहमनी : धावा हो धावा! आग – आग—
कंकर् : ए पागल, सोि द्वतला! त्या बापिीवर कां उगीि अशी आग पाखितोस? मी मर्ांपासून ऐकतों

आहें , — मला वाटलें ही थट्टा आहे सारी म्हणून! श्रीरामाच्या करणीिी ही द्वनव्वळ माकि-िेष्ट आहे ! आद्वण
ती मात्र इतक्या सफाईनें करीत आहे स कीं, तशी सीतेिें द्विव्य प्रत्यक्ष पाहणा्या रामसेवेंतल्या जाद्वतवंत
माकिांनासुद्धां साधली नसती!

सुदाम : (एकीकिे ) हं , कंकणा, बायकांच्यािे खत बेअिबी होत आहे . तोंिांतून बेजबाब कांढू नकोस!

नव्याला शेरास सव्वाशेर भेटला म्हणजे बायकोजवळ त्यािें वजन िट्द्विशीं कमी होतें! सध्यां द्वहच्यािे खत
मािंी माफी माग! मग मी तुिंी भरपाई करून िे ईन!

(पुन्हा िाद्वमनािी मान धरतो.)
कंकर् : वेवकूब, कसली रे तुिंी माफी मागायिी? द्वनव्वळ गाढव आहे स तूं. 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 तरीसुद्धां अशी फट्द्विशीं प्राणाशीं गांठ
पिायिा प्रसंग येतो!

[एका बाजूनें नूपुर व झकद्वकणी र्ेतात.]
नूपुर : (एकीकिे झकद्वकणीस) काय सांद्वगतलें मीं तुलां? सांपिला ना कंकण अिूक याि र्रांत? आतां
जरा इथेंि थांब. सुिाम बहु तकरून याि बाबतींत त्याला बोलत आहे सें 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 तूं पण या कुंिांत आद्वण िे करून मािंी खात्री!

सुदाम : भलतेंि! झकद्वकणी कांहीं अजून तुिंी लग्नािी बायको िंाली नाहीं; तेव्हां तुला मुळीं संशय
घ्यायिाि हक्क नाहीं!

दाहमनी : झकद्वकणी नसेल त्यांिी लग्नािी बायको, पण मी आहें ना तुमिी लग्नािी बायको? मला तर आहे
ना अद्वधकार? मािंा संशय िू र करा पाहू ं आतां! हं , घ्या उिी माझ्याबरोबर!

कंकर् : पण मला अद्वधकार कां नाहीं? झकद्वकणीशीं मािंा धमुद्वववाह िंाला नसला तरी गांधवुद्वववाह

िंाले ला आहे ! आम्हीं िोर्ांनी मनांनीं एकमे कांना वद्वरले लें आहे ! ते व्हां मलाद्वह अद्वधकार आहे ि! िल,
टाकतोस कीं नाहीं उिी? या आगीच्या सोनेरी कोंिणांत या द्वहरकणीपेक्षां तुझ्यासारखा द्वहराि नीट बेतािा

बसेल! िल, टाकतोस कीं नाहीं उिीं? या गरीब गाईला ्ळणा्या तुझ्यासारख्या कसाबाला द्वठकाणावर
आणण्यासाठीं िे वानें माझ्यासारखे हरीिे लाल तयार केले ले असतात, समजलास?

सुदाम : द्वतलाद्वह अद्वधकार नाहीं, नी तुलाद्वह अद्वधकार नाहीं. तुिंा अद्वधकार तर अगिीं ओढू न ताणून
आणले ला आहे !

कंकर् : हरकत नाहीं. तुलाद्वह तसाि अगिीं ओढू न ताणून आणतों या आगीच्या कोंिणांत! त्या गरीब
गाईला ्ळीत होतास नाहीं का? तुलाद्वह आणण्यासाठीं िे वानें माझ्यासारखे हरीिे लाल द्वनमाण केले

आहे त! हं , आतां लटपट नाहीं उपयोगी! मी नाहीं आतां मािंा शबि पिू ं िे णार! मीसुद्धां रामासारखा
एकविनी आहें !

[नूपुर, झकद्वकणी पुढें येतात.]
नूपुर : हं , झकद्वकणी, हो आतां पुढें. आद्वण पकि या एकविनी रामाला! हा हरीिा लाल त्या द्वह्याच्या
जोिीला ठीक शोभेल! लाग आतां बोलायला! लाजूं नकोस अगिीं!

लकहकर्ी : मला बाई लाज वाटते असें बोलायला. काझलिीबाई नेहमीं वृि
ं ावनांच्या समोर लाजतात.
नूपुर : लाज नाहीं वाटत असें बोलायला? लाजूं नकोस आतां. कर द्वहय्या एकिां!
कंकर् : हें काय कुलं गिें आहे ?
लकहकर्ी : हें आपलें िोर्ांिें प्रेम! तुम्हांला या िाद्वमनीिा आतां नाि लागला आहे तो माझ्या कानीं आला.

या नूपुरांनीं मला ब्याि गोष्टी सांद्वगतल्या आहे त; मला तुमिा संशय आला आहे ; तेव्हां तुम्हीसुद्धां टाका
उिी या आगींत! मला नाहीं हें असें खपायिें!
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कंकर् : िल, हो िू र; खपायिें नाहीं तर िे मािंा नाि सोिू न! तुझ्यासाठीं मी मरूं कीं काय? संबध
ं काय
तुिंा मािंा? अजून लग्नाला नाहीं द्वठकाण आद्वण—

सुदाम : हं , कंकणां, एकविनी रामािा अवतार संपला वाटतें?
लकहकर्ी : मी संपूं िे ईन तेव्हां ना! त्यांिा मािंा धमुझववाह िंाला नसला तरी गांधवुद्वववाह िंाले ला आहे .
आम्हीं िोर्ांनीं मनांनीं एकमे कांना वद्वरलें आहे , तेव्हां मलाद्वह अद्वधकार आहे ि.

नूपुर : अलबत; बायकापुरुषांना एकि न्याय! कंकण, व्हां पुढें आतां; तुमच्या एकाद्वह पूवुजानें आगींत उिी
टाकतांना मागेंपुढें पाद्वहलें नाहीं हें आठवतें ना?

कंकर् : (स्वगत) मोठ्या द्वबितीिी वेळ आली आहे ! आतां मागें पाऊल टाकलें तर िालण्यासारखें नाहीं!

या वेळीं आपणि अवसान धरून सवांनाि यांत गुंतवावें िंालें ! यांच्यापैकीं एकांतसुद्धां आगींत उिी
टाकण्यािें पाणी द्विसत नाहीं! मींि ओढू न िंद्रबळ आणलें म्हणजे ताबितोब यांिी तारांबळ उिे ल!

नूपुर : कंकण, आतां कसला कद्वरतां द्वविार? झकद्वकणी, तूं पुन्हा लाजलीस वाटतें? धर पिर तुझ्या भावी
आद्वण िोरट्या नव्यािा!

कंकर् : मािंा पिर धरतेस कशाला? तुझ्या पिराशीं ह्ािी गांठ िे म्हणजे िंालें . या द्वह्याच्या जोिीला

द्वहरकणी आहे , आद्वण या लालाच्या जोिीला ही लाजाळू लालिी नको का? तुिंी आद्वण या सुिामािी
नजरानजर िंाल्यािें माझ्याद्वह नजरे स आलें आहे !

लकहकर्ी : खोटें आहे हें ! तुमिी कांहीं तरी नजरिूक िंाली आहे ! िु सरें कोणी असेल! कोणीं सांद्वगतलें
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 आतां! (कंकण झकद्वकणीस ओढतो.) (स्वगत) आतां 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 द्वविारूं नये “कुठें जातोस?’’ म्हणून!
जाणारािें काम होत नाहीं!
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कंकर् : पण तूं जातोसि कशाला? मीि करतों ना तुिंें काम. या कोंिणाच्या िौकांत तुझ्यासारखें िंांकलें

माद्वणक तर जरूर पाद्वहजे! ज्याच्या त्याच्या कानाशीं लागून तूंि तर या भानगिी केल्यास! िल तूं पण
आमच्याबरोबर!

नूपुर : पण मािंा काय संबध
ं ?
सुदाम : मी सांगतों संबंध! िाद्वमनीच्या मागें मागें झहितांना तुला पाद्वहलें आहे कीं नाहीं मीं!
कंकर् : आद्वण झकद्वकणीशींतर हजारिां बोलतांना मीं पकिलें आहे याला; या िु हेरी पकिींतून कसा
सुटणार तूं?

नूपुर : हाद्वत्तच्या! हें िं ना? मला बायकांत बोलत बसण्यािी मुळीं लहानपणापासून संवय आहे ! पोरीबाळींत
वाढलों मी. नाहीं मला कधीं कधीं करमत, तेव्हां बसतों बोलत कुणाशीं तरी!

सुदाम : असें काय? र्ेतोस का शपथ, कीं िाद्वमनी मला मातेसमान आहे म्हणून?
नूपुर : आतां िा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 आतां! हं , िला आतां; कोण पद्वहल्यानें उिी टाकणार?
नूपुर : क्रमाक्रमानें स्वारी काढावी! प्रथम िाद्वमनीिा मे णा, मग सुिामािी द्वशबंिी, नंतर झकद्वकणीिी
पालखी, भरीला हा गले लठ्ठ हत्ती, आद्वण साहे बी नौबतीला मी!

दाहमनी : मी नाहीं यांच्या आधीं जायिी! माझ्या माहे री सती जाण्यािी िाल आहे ! आधीं हे , मागून मी! मी
कां उगीि थोड्यासाठीं सतीिें वाण हातिें र्ालवूं?
कंकर् : द्वठक आहे ! हें कांहीं वावगें नाहीं.
लकहकर्ी : मलाद्वह सतीि जायिें आहे !
कंकर् : ्ट्, आपण द्वशपाई माणसें! आपलें र्राणें रजपूत र्ाटािें! रजपूत द्वजवावर उिार िंाला कीं

त्याच्या बायकोनें त्याच्या िोळ्यांिेखत जोहार करावा लागतो! मी िंालोंि आहें जीव द्यायला तयार, तेव्हां
माझ्यािे खत तूं जोहार कर! राहतां राद्वहला नूपुर! तुिंा काय बेत आहे ?
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नूपुर : खरें म्हणाल तर मला सध्यां मरतांि येत नाहीं! कारण मीं केलें आहे सोळा सोमवारांिें व्रत! त्यािें
उद्यापन केल्याखेरीज मध्येंि कसें मरतां येईल? शंकरािें िै वत मोठें किक! आधीं व्रत करूं नये , नी केलें
तर मध्यें सोिू ं नये!

दाहमनी : नूपुरांनी हीं आम्हां बायकांसारखीं व्रतें–उद्यापनें कुठू न आणलीं?
नूपूर : मीं आधींि सांद्वगतलें आहे , मािंें बायकांत बसणें-उठणें बरें ि असतें म्हणून!
कंकर् : हें पहा, या अििणी बस करा आतां! तुझ्या समाप्तींत या व्रतािी समास्प्त आलीि!
नूपुर : तसें असलें तरी तूतु या िद्वक्षणायनांत मरायला मािंी कांही तयारी नाहीं! संक्रान्त उलटे पयंत सारीं
भीष्ट्मािायाप्रमाणें शरपंजरीं पिू न राहू ं या!

दाहमनी : ही संक्रान्त उलटते ती थोिी िंाली का?
नूपुर : तुम्हांला थट्टा वाटतें िाद्वमनीबाई!
कंकर् : कुठल्या जुन्यापुराण्या कहाण्या सांगत बसला आहे स! 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) आतां कां कुणास ठाऊक?
सगळ्यांना ठाऊक आहे कीं ही गोष्ट खरी आहे म्हणून!

सुदाम : तेव्हां खरी असली तरी िालू अवतारांत द्वतिा खरे पणा कशावरून धरायिा? अवतार बिलल्यावर
मग भलत्या गोष्टींबद्दल हांकाटी करीत बसायिें कारण नाहीं! अहो, प्रत्यक्ष रामािीि गोष्ट घ्या ना! त्या

अवतारी रामािें नांव काढण्यािी एखाद्या बाईिी प्राज्ञा नव्हती, तेंि रामनाम आज पोरीबाळींच्या हातीं
सांपिलें आहे ना?

कंकर् : आतां पुराणें बंि! व्हा तयार सारींजणें! सवु एकिमि जाऊं या! उगीि मागेंपुढें नको! रहा एका
िावणींत अशीं! उिी टाकण्यापूवी म्हणण्यासाठीं मी एखािें कद्ववत आठवून ठे वतों.

[पुढें होतो.]
दाहमनी : कद्ववत कशाला हवें? आपली रामरक्षा म्हणा िंालें !
लकहकर्ी : रामामुळें तर सवांिी रक्षा व्हायिी पाळी आली आहे ! आतां द्वनराळी रामरक्षा नको आहे !
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कंकर् : मी करतों त्यािी व्यवस्था! तुम्ही आहां ना सवुजण तयार?
सवणजर् : आम्ही आहोंत तयार!
नूपुर : (स्वगत) ही स्वारी जरा मुळमुळ करायला लागली आहे सें द्विसतें!
सुदाम : (िाद्वमनीस एकीकिे ) मािंा तुझ्याबद्दलिा संशय पार नाहींसा िंाला आहे ! तुला आहे का
माझ्याबद्दल संशय? आपसांत तुटण्यासारखें आहे ! पहा, उगीि वािं ग नको! तिजोिींत गोिी असते!
दाहमनी : (सुिामास एकीकिे ) आतां कां? आतां नाहीं मी तिजोिीला कबूल! मर्ाशीं र्र—
सुदाम : (िाद्वमनीस एकीकिे ) अग, जरा हळू बोल! तो काळ ऐकेल ना!
कंकर् : हं , आतां कोणी कुजबुज करायिी नाहीं! सुिाम, काय गिबि आहे द्वतकिे ?
सुदाम : कांहीं नाहीं; आमिी र्रगुती बाबत आहे थोिी! कांहीं मागें द्वनरवाद्वनरव करण्याबद्दल द्वतला सांगत
होतों! जरा पसारा मोठा आहे !

कंकर् : अरे , पण तीद्वह तुझ्याबरोबरि येणार ना वर?
सुदाम : मला भानि नाहीं राझहले त्यािें!
कंकर् : आतां कोणी बेभान होऊं नका! आद्वण खाजगीं खटलीं पण काढू ं नका! अरे नूपुर, हें रे काय
करतोस?

नूपूर : बरी वेळेवर आठवण िंाली! तुम्हांला कद्ववत पाद्वहजे ना? माझ्या वद्विलांनीं मरते वेळेस मला मरते
वेळीं म्हणण्यासाठीं द्रौपिीिा धावा उतरून द्विला आहे !

सुदाम : वद्विलांनीं द्रौपिीिा धावा द्विला! त्यांिेंद्वह बायकांत बसणें होतें वाटतें ?
नूपुर : वर गेल्यावर त्यांनाि द्वविारतों बरें का हो! आपल्या हातानें त्यांनीं धावा उतरून द्विला आहे ! अक्षर

असें मोत्यासारखें आहें म्हणतां! बर्ायिें आहे का तुम्हांला? िोळ्यािें पातें लवतें न लवतें तोंि र्ेऊन येतों
र्रून!

कंकर् : हें तरवारीिें पातें िाखवूं का? या द्वह्यामाणकांच्या गिीत कशाला हवी तुिंी वद्विलार्मजत मोत्यांिी
माळ?

नूपुर : बरें , थोिासा म्हणून िाखद्ववतों. ऐका तर खरें ! मला नु सतें तोंिि येतें आहे त्यािें ; किव्याला

सुरुवात होण्यापूवी नु सतें पालु पिि पांि सहा वेळां र्ोळू न म्हणायिें आहे ! बाकी मला गळ्यावर म्हणतां
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येणार नाहीं! सुराइतक्या उं ि आवाजांत म्हणतों. प्रसंग आहे मोठा बहारीिा! पांिव लाक्षागृहांत असतांना
द्रौपिीनें आपलें कंकण सोिलें ; तेव्हा भीमाच्या अंगािी आग होऊन त्यानें लाक्षागृहाला आग लावून सवांिी

राखरांगोळी करण्यािें भय र्ातलें आहे ! तेव्हां खड्या सुरांत द्रौपिीनें टाहो फोिला आहे कीं, धावा हो
धावा, या कंकणामुळें आज सवांिी आगींत राखरांगोळी होते आहे ! धावा हो धावा!

[कंकण धावून येतो.]
कंकर् : आलों हा धावून! अरे िोरा, आतां असा कांगावा करून गिी जमद्ववतोस काय? भेकि, मरणाला
इतका द्वभतोस?

नूपुर : मरणाला काय ायायिें आहे ! बोलू न िालू न ही धमुशाळे िी वस्ती! जन्माला आला तो मे लाि आहे !
मरण हा द्वमर्थयाभास आहे ! लक्षिौ्यायशींिा फेरा मारून—

कंकर् : वेळ मारून न्यायिी ही कुसराई आहे वाटतें? र्ाल पाहू ं तोंिाला एकिां कुलू प!
सुदाम : त्यािी द्वकिी आहे ि तुझ्याजवळ. िाखीव एकिां तरवार त्याला!
कंकर् : (पुढें होत होत) आतां अखेरिें बजावून सांगतों कीं कोणी गिबि करूं नका! मला अजून कद्ववत

आठवलें नाहीं! (पुढें िंाल्यावर स्वगत) मामला अगिीं द्वबर्िण्याच्या बेतांत आला आहे . अजून यांच्यापैकीं

कोणीि द्वनवाणीिी धिपि करीत नाहीं; त्यामुळें मला मार्ार र्ेतां येत नाहीं! हां—आतां कांहीं तरी

आिमाप बोलू न यांना भेिरून सोिावें म्हणजे कोणी तरी हाय खाईलि. (उर्ि) हं , आठवलें मला एक
कद्ववत! तुम्ही सगळे ओळींनें उभे रहा आद्वण िोळे घ्या िंांकून! मी कद्ववत मनांत म्हणून मोठ्यानें

‘काद्वलकामाता की जय’ म्हटल्याबरोबर एकिम उड्या टाका! िोळे द्वबलकुल उर्िू ं नका! आतां तुम्हांला
भीद्वत वाटणें साहद्वजक आहे ! कारण आगींत उिी टाकणें हें नवद्वशक्यांना अगिीं प्राणसंकट आहे ! आगीिा

सवांगाला िटका बसतांना कानाला ििे बसून धिि धिि असा हलकिोळािा धूमधिाका आिळू न
भेरीिुं िुद्वभरवांनी िंिभैरव किे किि किि कोसळू न अद्वखल ब्रह्मांिकोटींत तागिधोम तागिधोम असा
तांिव तिाका सुरू होतो. समजलास का सुिाम? द्वभऊं नका बाकी!
सुदाम : आलें लक्षांत! (स्वगत) स्वारी खात्रीनें खिले ली द्विसते.
कंकर् : पुढें िु स्या िटक्याला आग लावून धािधाि द्वठणग्या तिािू न आकाशपाताळ एकिम कद्विकिाि
धप्प! नूपुर, ायालांत वाटतें?

नूपुर : ्ट्, मे लें कोंबिें आगीला भीत नाहीं! (स्वगत) अरे िोरा, थोबािाच्या आखाड्यांत हे आििांि शबि
अशा पंजाबी पद्ववरयांत उभे करून आम्हांला िीत करणार वाटतें! मग कर्थथकाच्या नािािा एखािा तोिा
कां म्हणून िाखवीत नाहींस? धा द्वतरद्वकट धा—

कंकर् : नंतर लागलीि िंििं ि उिं ि कमंिलु खंिखंि खांिोळीं द्वभभंि बंिाळी मंिुक पंद्वित द्वशखंिी
तांिव शु ि
ं ािं ि कंिु द्ववतंिवाि—
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नूपुर : कद्ववत केलें वाटतें सुरू?
कंकर् : ्े :! हें नु सतें आगीिें वणुन आहे ! इतक्यांत ायालां वाटतें?
नूपुर : मुळींि नाहीं! आम्ही ठाण मांिून उभे आहोंत!
सुदाम : बाकी तूंसुद्धां आमच्यासाठीं हे कष्ट र्ेऊं नकोस! आमच्या भीतीिी कल्पना िे सोिू न आद्वण िल
लाग म्हणायला तुिंें कद्ववत!

कंकर् : हं , म्हणतों! मला तुमच्याबद्दल फार वाईट वाटतें!
नूपुर : हं , द्वववेकानें मन आवरलें पाद्वहजे!
कंकर् : बस्स! बोलणें बंि, हालिाल बंि, िोळे बंि. आतां िोळे द्वमटू न र्ेतले कीं मग कायमिी द्वमटण्यािी
वेळ आली तरी उर्िायिे नाहींत. कोणीं जरा उर्ििंांप केली तरी मी द्वतकिे िोळे िंांक करायिा नाहीं!

कोणीं मागें पाय र्ेतला ऐन वेळीं तर मुंिी ्ाटू न टाकीन! द्वमटा िोळे ! कद्वव त म्हणायला सुरुवात कद्वरतों!
(सवु िोळे द्वमटू न स्तबध उभीं राहतात.) हं , काद्वलकामाता की जय! (सवु पाय आपटतात.)
सुदाम : आई! आग! आई ग!
कंकर् : सुिाम, ओरितोस कां असा?
सुदाम : अरे बाप रे , पायाला पद्वहला िटका बसून पेटायला लागलों आहें म्हणून ओरिलों! तूं नाहीं कुठें
ओरिलास?

कंकर् : मी द्वशपाईगिी आहें ! हू ं का िूं केल्यावांिून मरणाला मी तयार असायिा! पण तो भेकि नूपुर कसा
ओरित नाहीं?

नूपुर : मी कसा ओरिणार? तोंिर्शीं पिू न मी तोंिाकिू न पेटत िाललों आहें ; एव्हांना जीभ जळू न खाक
िंाली आहे ! मला कसें बोलतां व ओरितां येणार?
कंकर् : अरे िोरा, मग हें कसें बोलतो आहे स रे ?
नूपुर : हें आंतल्या आवाजांत पिद्वजभेनें बोलत आहें !
[सवु हळू हळू िोळे उर्ितात.]
कंकर् : फारि लांबल्यासारखी द्विसते तुिंी पिजीभ. िोळे उर्िू न बर्ून र्ेऊं द्या! अरे हरामखोरा, तूं कां
िोळे उर्िले स?
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नूपुर : आगींतून तुम्हांला मािंी पिजीभ द्विसते कीं नाही हें पाहण्यासाठी!
कंकर् : अस्सें काय! सुिामा, िोळे कां उर्िे ?
सुदाम : मािंें िोळें मर्ांशींि उर्िले आहे त. पण तू आपले िोळे फािू न पाहू ं लागलास तेव्हां मीं मुद्दाम
िोळे िंांक केली!

कंकर् : (स्वगत) सारे ि ायाले आहे त; आतां जरा नेट धरला पाद्वहजे. (उर्ि) मला वाटलें ि होतें, तुम्ही
असा अवसानर्ात कराल म्हणून! पण माझ्याजवळ अशी लटपट िालायिी नाहीं! द्वमटतां कीं नाहीं िोळे

पुन्हा, कीं काढू ं तरवार? आतां द्वफरून िोळे उर्िण्यापूवी आधीं माझ्या तरवारीकिे पहा आद्वण मग िोळे
उर्िा! हं , द्वमटा िोळे !

[पुन्हा पद्वहल्यासारखे उभे राहतात; ईश्वर येतो.]
ईश्वर : ए मूखांनो, उर्िा पाहू ं िोळे ! िांगले असून असे कां आंधळ्यासारखे आिरानांत द्वशरतां?
[सवु िोळे उर्ितात.]
नूपुर : (ईश्वरािे पाय धरून) मला पुरेपूर पिाताप िंाला आहे !
ईश्वर : िला, िू र न्या हें आपलें सोंग! सुिाम, काय म्हणावें तुम्हांला? आज पित्या प्रहरीं आपलें या
बाबतींत खातरजमेंिें बोलणें िंाल्यावरसुद्धां असा प्रकार कद्वरतांना तुम्हांला लाज वाटायला हवी होती!
कंकण, इथेंि तुमच्या मिुु मकीच्या द्वमरवणुकीला मोकळें मैिान 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-पुरुषांना पाजी ठरवणार! तुमच्यासारख्या
कच्च्या कानाच्या, मळक्या मनाच्या, आद्वण द्वहिीस हृियाच्या लोकांना उपिे श तरी कसला करायिा!
बायकांबद्दल बाष्ट्कळपणानें बिबिणा्या बेशरम बेवकुबांना बाजाराच्या ि्हाट्यांवर िाबकाने िोपून

काढलें तरि तुमिी ठीक सरबराई केल्यासारखी होईल. संसाराच्या झसहासनावर ज्या मंगळमय िे वते ला
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 क्षणभरसुद्धां द्ववश्वास ठे वणार नाहींत!
ईश्वर : असल्या लोकांकिे मुळींि लक्ष िे ऊं नये. असल्या लोकांिीं वाटे ल तीं बोलणीं ऐकायला आपली
तयारी असावी हें उत्तम.
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नूपुर : सुिाम, यांच्या बोलण्यांतल्या ब्याि गोष्टी र्ेण्यासारख्या आहे त म्हणे!
कंकर् : द्वककंणी, पाद्वहलें स 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 तुम्हांला िोष िे ऊं लागला तर
मला सांगा, बोल बोल म्हणतां त्यािी जीभ उतरून ठे वतों!

ईश्वर : ठीक आहे . सुिाम, िला. तुमच्याशीं मला पुष्ट्कळ गोष्टी बोलायच्या आहे त!
सुदाम : द्वमत्रहो, आपण आतां पुन्हा केव्हां तरी भेटूं! िला.
[ईश्वराद्वशवाय सवु जातात.]
ईश्वर : (स्वगत) या सुिामाला िाद्वमनीच्याबद्दल खरी हकीकत सांगून आपलासा करून र्ेतला तर फारि

िांगलें होईल; भूपालांच्या शृग
ं ारमंद्विरावर आद्वण तळर्रावर यािा आद्वण कंकणािा आळींपाळीनें पहारा

असतो! कंकण झकद्वकणीमुळें माझ्या म्हणण्याप्रमाणें वागतोि, आद्वण हाद्वह साध्य िंाला म्हणजे वाटे ल त्या
द्वठकाणी वाटे ल द्वतथें प्रवेश सुगम होईल!
प्रवेश चवथा
[ईश्वर प्रवेश कद्वरतो]
ईश्वर : (स्वगत) िाद्वमनी रात्रभर बाहे र राद्वहली आद्वण द्वतला िाद्वगन्यांिा साज द्वमळाला, यामुळें संशयी
सुिाम इतका खवळू न जाऊन त्यानें असें अनस्न्वत अकांितांिव करावें हें त्याच्या स्वभावाला साजेसेंि

िंालें ! सवु गोष्टींिा नीटपणें खुलासा करण्यािें अद्वभविन िे ऊन त्यािी समजूत र्ालतांना मला पुरेसें

िंालें ! झकद्वकणीमुळें कंकण आद्वण या गोष्टीमुळें सुिाम आता पूणप
ु णें माझ्या कह्ांत आले ले आहे त;
भूपालाच्या वाड्यावर त्या िोर्ांिाि आळीपाळीनें पाहरा असल्यामुळें आतां प्रसंग पिलाि तर वाड्यांत

केव्हांही प्रवेश करणें अगिीं सुगम िंालें आहे ! आतां भूपालाला वृि
ं ावनानें वसुंधरे च्या तळर्राकिे कां नेलें
त्यािा तपास करावा!

[जातो.]
प्रवेश पांचवा
[स्थळ : तळर्र, वसुंधरा िीनाराच्या द्वरकाम्या पाळण्याला िंोंके िे त आहे .]
वसुंधरा :
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[नीज सुखें द्ववश्रांद्वतद्वस ॰]
नीज गुणी बाळ िंणीं शांत यावरी ।

गाउं द्वकती कुंद्वठत मद्वत नीज िंंिकरी ॥ १ ॥
हृियािा केला हा पाळणा नवा ।
बांधाया ममते िा पाश मग हवा ।

हृत्तरंग हलद्वव तया करुद्वन मृिुरवा ।

ब्रह्मसगुण बाळरूप रमत अंतरीं ॥ १ ॥
(स्वगत) िाद्वमनीला तें गाणें म्हणूं नकोस म्हणून मीं सांद्वगतलें ; पण माझ्या मनांत तें सारखें नाित आहे !
त्यांतली शबिांिी शोभा नको; अथाकिे लक्ष लागत नाहीं; नु सतें गाणें म्हणत राहावेंसें मात्र वाटतें! एकेकिा
वाटतें, कीं हृियांतून उिंबळू न द्वनर्णा्या त्या गाण्याच्या सुरांबरोबर अश्रूंिा पूर ओतून हा द्वरता पाळणा
वत्सलरसानें तुिुंब भरून काढावा! िे वा, मी काय करूं?
[द्वपयाके द्वमलनकी ॰]
द्वजवास बसुद्वन हा र्ाय । ियार्ना । र्द्विर्द्वि ्द्वळत कसा
अजुनी रुजत ना । हृिय कद्वरल हें काय ॥ ध्रु॰ ॥ द्वनकझट
न तान्हा । फुटला स्तझन पान्हा । आतां होई द्वनरुपाय ।
नावरे मना ॥ १ ॥

पण अशानें स्वीकाद्वरले ल्या कठोर व्रतािा भंग होईल! त्या गाण्यांत एवढी काय जािू आहे कुणाला ठाऊक!

अद्वभमन्युकुमार रणांगणीं पिले . “कृष्ट्ण अजुुन आले द्वशद्वबरांत!’’ त्यांना पाहतांि सगळ्यांना ब्रह्मांि

कोसळल्यासारखें वाटलें ! “राजे बसले अधोमुख.’’ एवढे मोठे बद्वळवंत भीमसेन! अजुुनानें द्वविारल्याबरोबर
द्वबिा्याला मोठ्यानें बोलवेना. “पुसे भीमाला बाळ कुठें गेला?’’

[भूपाल मागें येऊन उभा राहतो.]
भूपाल : वसुंधरे , आपला बाळ कुठें गेला?
वसुंधरा : “हळू ि सांगे बाळ रणीं पिला.’’ असा प्रसंग वै्यावर सुद्धां येऊं नये!
भूपाल : (मोठ्यानें) वसुंधरे , आपला िीनार कुठें आहे ?
वसुंधरा : (उठू न; पाहू न स्वगत) कोण? मािंे अजुुन! या एवढ्याि प्रसंगाला मी भीत होतें! िे वा, या वेळीं
मला यमािी द्वनष्ठुरता िे ! अश्रूंनो, आतां मािंा र्ात करूं नका!
भूपाल : आये, आपला िीनार कुठें आहे ?
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वसुंधरा : नाथ, कोणािा िीनार? िीनार आपला नव्हता! िीनार मािंा नव्हता; िीनार तुमिा नव्हता;
िीनार िे वािा होता!

भूपाल : आपल्या पद्वहल्या प्रीतीिा साक्षीिार—
वसुंधरा : आपल्या प्रेमािी, माझ्या उज्ज्वल शीलािी साक्ष िे ण्यासाठीं—तुमच्या नांवािी िाही

द्वफरद्ववण्यासाठीं िे वाच्या िरबारीं द्वनर्ून गेला? आईच्या अब्रूसाठीं आपला द्विमणा द्वशपाई लढतां लढतां
गारि िंाला! संसाराच्या सारीपटांतला प्रेमािा पद्वहला िाव िे वगजाननाला द्विला! िे वािें िे णें िे वार्रीं
पावतें िंालें ! िे वािा आत्मस्वरूप िीनार िे वाशीं एकजीव िंाला! जि जगािा िे हमात्र िीनार मे ला!
आपला प्रेमस्वरूप िीनार या पाळण्यांत खेळत आहे !

भूपाल : वसुंधरे , या द्वरकाम्या पाळण्यांत मला िीनार कसा द्विसणार?
वसुंधरा : मग या द्वरकाम्या जगांत आपल्याला परमे श्वर तरी कसा द्विसणार? नाथ, असे मायावश होऊं
नका! इहलोकीं क्षणमात्र संलग्न होणें एवढाि खरा संबध
ं असतो!
[सावद्वरयाने द्वजयरा ॰]
क्षणैकमात्र जद्वर हे संलग्न जीव िंाले । तुटे परी प्रसंगीं

संबध
ं अद्विरकालें ॥ ध्रु ॰ ॥ वसद्वतस्थळ एक तरी असद्वत
िशा द्ववद्ववध तयां । द्वभन्नकायु जीवजात द्वभन्नगद्वतद्वह

जगतीं या। द्वखन्नता न उद्वित द्ववरझह, िु जुय जद्वर माया ।
फसवीत मोहजालें ॥ १ ॥

पद्वतव्रतेिी जबाबिारी जाहीर करण्यासाठीं िे वानें िीनाराला जन्माला र्ातलें ; त्यािी वेळ आल्याबरोबर
आपलें कायु आटोपून, िे वािा द्वनरोप कळवून त्याला जावें लागलें ! जगाच्या जामिारखान्यांत एक रत्न

कायमिें जमा िंालें ! िीनाराच्या इथल्या वसतीपुरतें तें जोखमीिें जवाहीर िे वानें आपल्या द्ववश्वासावर
टाद्वकलें हें ि आपलें महाभाग्य! िे वांच्या कायासाठीं स्वगांतून पाताळाकिे अमृतकुंभ नेतांना गरुिानें

यमुनातटींच्या किं बावर क्षणमात्र द्ववसांवा र्ेतला आद्वण त्या अमृतकुंभाच्या स्पशुमात्रानें किं बवृक्ष अमर

िंाला; त्याप्रमाणें िीनाराच्या नामस्पशानें आपण अजरामर होऊं! लोकांत मुलाला आशेनें ‘द्विरंजीव’
म्हणतात, पण आपल्या मुलानें आपल्याला खरोखरींि द्विरंजीव केलें ! एवढ्यानेंि आपण धन्य िंालों!
स्मरणमात्रापुरताि िीनार खराखुरा आपला! हें भाग्य सुंिर नाहीं का?

भूपाल : आये, पुत्रशोकांच्या भ्रमानें का तूं हें बोलत आहे सं? साक्षात् कालकन्या रात्र सुद्धां द्विवसाच्या
उियकालीं आपली तेजस्वी बाळें पटापट मरतांना पाहू न ढळढळा िं वािीं आंसवें ढाळते ! आद्वण तुझ्या
िोळ्यांतून अश्रूंिा एक झबिु सुद्धां का पित नाहीं!

वसुंधरा : एवढ्यामुळेंि रात्रीला ‘द्वनशा’ असें म्हणतात. नाथ, मी कां रिू ं ? िीनारािें एखाद्या रोगराईनें
बरें वाईट िंालें असतें तर मात्र आपल्या मातेच्या यौवनािा नाश करून द्वपत्याच्या दृद्वष्टसुखाआि येणा्या
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त्या क्षुद्र कीटकािा माझ्या पोटीं जन्म िंाला म्हणून धाईधाई रित बसलें असतें. पण आतां मी कां रिू ?
िीनार क्षात्रमरणानें वीरांच्या सदगतीला गेला, ऐशी वषे कुजत पिू न राहणारालाही िु र्ममळ यश आठ

मद्वहन्यांच्या द्विमण्या आयुष्ट्यांत द्वमळवून मािंा बाळ हसत िालता िंाला, आद्वण मी रित बसूं? नाथ, मला
रिण्यािा अद्वधकार नाहीं! मी कोणत्या नात्यानें रिू ं ? एकिां एका अनाथ पद्वतव्रतेच्या लज्जारक्षणासाठीं
बाबांनी पन्नास आििांि बेशरमांच्या हत्यारबंि टोळींत एकट्यांनीं उिी टाकून कपाळावर जखम करून
र्ेतली! पुढें वीरसभेंत बसतांना त्या जखमे िा वण िंांकून जाऊं नये म्हणून मंद्विलािा मोत्यांिा द्वशरपेंि

बाबा नेहमीं काढू न टाकीत; नाथ, त्या वीरपुरुषािी मी वीरकन्या! एकिा आपण शस्क्तसेनाबरोबर त्यांच्या
द्विवाणखान्यांत बोलत असतांना एक फाटक्या कपड्यांिी द्वभकारीण द्वतथें आलीं. आपल्याला पाहू न
्ातीवरिा फाटका पिर नीट सांवण्यासाठीं द्वतनें ओढला तोंि िु स्या फाटक्या भागामुळे द्वतिी गरीब लाज

बाहे र पिली आद्वण हें पाहू न शस्क्तसेन हसले ! स्त्रीजातीच्या एवढ्याशा उपमिामुळें खवळू न आपण

शस्क्तसेनासारख्या बलाढ्य सरिारािा द्वतथल्या द्वतथें द्वशरच््े ि केला! नाथ, आपणांसारख्या स्त्रीजातीच्या
अद्वभमानी वीरझसहािी मी वीरपत्नी! आठ मद्वहन्यांच्या अल्पावधींति मािंा िीनार आईिी लाज

राखण्यासाठी क्षात्रभरणानें िे हािें साथुक करून, अलोट पुण्याई संपािू न िे वलोकीं गेला! नाथ,

िीनारासारख्या वीरबालािी मी वीरमाता! वीरकन्या, वीरपत्नी, वीरमाता,–सांगा, नाथ, सांगा–मी
कोणत्या नात्यानें रिू ं ? मािंें द्वजव्हाळ्यािें जग पुत्राच्या मंगल महोत्सवानें मला हं सायला सांगत 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 द्वभक्षेकरी नव्हता! मग िीनारासाठीं रिण्यािें काय
कारण आहे बरें ? नाथ, एका िीनारािी काय कथा, पण केसागद्वणक िीनारांिासुद्धां आपल्या नांवासाठीं
बळी िे तांना मी रिलें नसतें!

भूपाल : िे द्वव, आज तुझ्या द्वजभेवर ही कोणािी रसवंती नाित आहे ? तुझ्या मातृप्रेमपूणु कोमल हृियांत हा
राक्षसी क्रूरपणा कुठू न आला!

वसुंधरा : हा क्रूरपणा िीनाराच्या आईिा नाहीं, पण भूपालांच्या पद्वतव्रतेंिा आहे ! हा कतुव्यािा पद्ववत्र
क्रूरपणा आहे ! संसारधमाच्या कतुव्यासाठीं–अवश्य कमासाठीं द्वप्रयतम सुखािा हा संन्यास आहे ! हा

सवुस्वािा त्याग आहे ! हा जर राक्षसी तर तुमच्या वीरधमाच्या शौयालासुद्धां ‘राक्षसी कसाबकरणी’ म्हणावें
लागेल! ज्या कतुव्याच्या नांवावर रणांगणांत वीरांिे बळी र्ेतां येतात त्याि कतुव्यासाठीं आपल्या द्वजवलग
द्वजवावरद्वह उिार व्हायला नको का?
भूपाल : अहाहा! आये, िे द्वव,
[पूवी अधरोष्ठावद्वर ॰]
पुण्यमय तव मूर्मत पहातां खद्वन जी केवल तेजािी।

इंद्रद्वह िंांद्वकल नेद्वत्रसहस्त्रा काय कथा मग इतरांिी।
िे वी द्वत्रपुरेश्वरी प्रद्वतष्ठा कद्वर का िे हीं या सािी

िशुनमात्रें जाळु द्वन टाकी द्ववश्वें सारीं पापािीं॥ १ ॥
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धन्य मािंें भाग्य, कीं या पद्ववत्र िे हाच्या आद्वलगनानें मला माझ्या जन्मजन्मान्तरींिी पातकें जाळू न टाद्वकतां
येत आहे त! िशाणुकलावतींच्या आझलगनािा िमत्कार आज मृत्युलोकाच्या पुन्हा दृष्टीस पिे ल!

[द्वतला आझलगन द्यावयास जातो.]
वसुंधरा : 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 इच््े च्या महामंत्रािा पुरुष नु सता जप कद्वरतात, पण त्यािा द्ववद्वध करणें मात्र आमच्या या

गृहिे वतांनाि शक्य आहे ! वसुंधरे , असा कोणता परमे श्वर आहे , कीं जो तुझ्याकिे अजून कृपादृष्टीनें पाहात
नाहीं?

[वृि
ं ावन पुढें येतो.]
वृन्दावन : भूपाल, माझ्या प्रश्नािें उत्तर द्वमळायला वेळ होत आहे ! तुिंे प्राण कीं वसुंधरे िें पाद्ववव्रत्य?
कशािा बळी िे णार? सांग!

भूपाल : वृि
ं ावन, हे पहा मािंे प्राण तुझ्या स्वाधीन आहे त!
वृंदावन : (स्वगत) शाबास मंिले श्वर! मािंा हात धरून, मला धीर िे ऊन रणांगणांत नेणारा मािंा
सेनापती–िुकून तुला मुजरा केला असता तर–वसुंधरे च्या बापािा द्वनणुय बरोबर होता. हीि मान
वसुंधरे च्या हाराला योग्य आहे . (उर्ि) कोण, मर्ांिा द्वविारी भूपालि बोलतो आहे का हें ?

भूपाल : मर्ांिा पंिप्राणांिा लोभी धनी नाहीं, तर या पद्वतव्रतेच्या महापूजेिा अद्वधकारी परमे श्वर! या क्षुद्र
जीवािा लोभ धरला तर मी या महापूजेिा अपात्र ठरे न! या िे वीनें आपल्या हृियाच्या झसहासनावर
पंिप्राणांच्या प्रभावळींत बसद्ववल्यामुळें मला आज परमे श्वरािी योग्यता आली आहे .

वृंदावन : मर्ांच्या तुझ्या बोलण्यािा तुला द्ववसर पिला वाटतें? प्राणांिें महत्त्व इतकें क्षुिक आहे का?
प्रत्यक्ष प्राणनाशाला तयार होत आहे स?

भूपाल : त्या द्वविारािी आतां आठवणसुद्धां नको!
[र्ोर र्ोर गरजत ॰]
प्राणनाश नि पद्वर जन्म नवा ।

या मरणें द्वमळवी द्वमरवी तेझव जन द्विव्य पुण्यप्रभांवां ॥ ध्रु ॰ ॥
हतलाभाहु द्वन त्याग सुखािा शतपट बरवा ॥ १ ॥
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या योद्वगनीिा पुण्यप्रभाव काय करणार नाहीं? वृि
ं ावन, पद्वतव्रताच्या प्रभावामुळें पुरुषाथािा परमे श्वर जागृत

होतो! आतांि या िे वतेनें काय सांद्वगतले ? गृहस्थधमाच्या अवश्य कायासाठीं मला प्राणांिाद्वह त्याग

करायला नको का? शु ष्ट्क बुद्वद्धवािानें जग िालणार नाहीं! भावनांच्या रसरंगांत बुद्धीिें तेज द्वमसळलें तरि
हृियािें समाधान होतें! ते जाला रसािी जोि िे ण्यासाठीं मानवी करामतीनें कारंजाच्या जलधारांतून

िीपद्वकरणें खेळद्ववलीं आहे त! बुद्वद्धतेजािा हृियरसाशीं प्रीद्वतसंगम पाहण्यािी हौस पुरद्ववण्यासाठी मानवी

कल्पनेनें तेजोमय िंद्रकान्ताला शीतळ पािंर फोद्विले ले आहे त! वृंिावन, आतां उशीर करूं नकोस! ही

पहा मािंी मान! उपस आपली तरवार; मात्र अशा सफाईनें हात द्वफरवशील कीं, मािंें तुटले लें मस्तक
नेमकें वसुंधरे च्या पायाशीं जाऊन पिे ल! िे द्वव, तूं आपली पुण्यदृद्वष्ट माझ्याकिे लाव; म्हणजे मरतांना शेवटीं
िोळ्यांत एकवटले ल्या जीवाच्या तेजस्वी तारा तुटतां तुटतां तुझ्या दृष्टीच्या द्वकरणांशीं एकरूप होतील!

वृंदावन : वसुंधरे , तुझ्या अद्वविारी नव्यािा हा द्वनिय तुला कबूल आहे का? तुिंीसुद्धां या प्रकाराला

संमद्वत असेल तर मात्र परमे श्वरािें नांव र्ेण्यािी नाटकी संद्वध द्विल्यावांिून मी यािें मस्तक उिवून
टाकीन!

वसुंधरा : (स्वगत) िे वा, आतां मी काय करूं? पतीिे प्राण झकवा पद्वतभस्क्त? बांधले ली पूजा मोिू ं कीं
िे वािी मूर्मत फोिू ं ? काय करूं? िे वा, सवुसाक्षी िे वा, आतां मात्र मािंा धीर खिला!

भूपाल : नको, नको, पद्वतव्रते, या नश्वर रक्तामांसाच्या लोभानें आतां भलता द्वविार मनांतही आणूं नकोस!

मािंी एक द्ववनंती मात्र मान्य कर! आये, िे द्वव, –नाहीं, अपद्वरद्वित शबिानें तुला संबोधल्याबद्दल मला

पुरुषजातीनें िोष द्विला तरी िाले ल; िश पुत्रांना 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 ब्रह्माद्ववष्ट्णुमहे श्वरांना बाळरूपानें मांिीवर खेळद्ववलें . हा पहा
पुरुषाथािा भलता अद्वभमान सोिू न द्विला. आये , माते, माते, माझ्या मस्तकावर हात ठे वन
ू मला आनंिानें
द्वनरोप िे ! (द्वतला वंिन कद्वरतो-वृि
ं ावन तोंि द्वफरद्ववतो.)

वसुधरा : (स्वगत) काय पाद्वहलें मीं हें ! िोळ्यांत तरंगणारा अश्रुझबिु लपद्ववण्यासाठीं वृि
ं ावनांनीं तोंि
द्वफरद्ववलें ! खास, वृि
ं ावनांिे अंतःकरण अजून पुरतें मे लेलें नाहीं! त्यांिी ही राक्षसवृद्वत्त वरवरिी आहे ! ते

माझ्याकिे झकवा माझ्या पतींच्या तोंिाकिे पाहात नाहींत. क्रूर द्वनियािे शबि उच्चारतांना ते र्ुटक्या

द्वगळतात, त्यांच्या पापण्या जलिीनें उर्ििंापं कद्वरतात; मर्ांशीं नाथांच्या आवेशाकिे ते ििकून सािर

दृष्टीनें पाहत होते ; आद्वण आतां नाथांनीं मला वंिन कद्वरतांि त्यांच्या िोळ्यांत पाणी आलें ! वृि
ं ावन, या
एकाि अश्रूंत तुमच्या अन्यायांच्या कोद्वट उजळू न द्वनर्तील!
वृंदावन : वसुंधरे , तुला काय बोलायिें तें लौकर बोल!
वसुंधरा : वृि
ं ावन, माझ्या पतींिे प्राण र्ेऊं नका! तुम्ही सांगाल त्या वेळी तुमिी भेट र्ेण्याला मी तयार
आहें !

भूपाल : आये, काय बोलतेस हें ?
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[आइलो काद्वल र्टा॰]
हृिया काद्वपतसे तापि वि व्याद्वप तसें द्ववष द्वजवाद्वस ॥ ध्रु ॰ ॥
िे द्वव, उिार मनें िे आज्ञा या जनाद्वस ॥ १ ॥

वसुंधरा : नाथ, तुम्हांला मािंी शपथ आहे , तुम्ही अगिीं द्वनधास्त असा!
[कान्हा मुरली वाजे ॰]
नाथ भय न राही । द्वतळद्वह कांहीं ॥

िु द्वरत हद्वरल तो हद्वर लवलाहीं ॥ ध्रु ॰ ॥
साक्ष तिीय पटु द्वन िंझण अंतझर ।

जद्वर संकट र्न धीर ये तद्वरद्वह ॥ १ ॥
अंतरींच्या आणभाकेला गुंतले ला भगवान् मला अंतर िे णार नाहीं! त्यािी मनोमन साक्ष मला पटली! ज्या

जगिीश्वरानें हें संकट आद्वणलें त्यानेंि तें िू र केलें पाद्वहजें ; नाहींतर आपल्यावर द्ववश्वासून बसले ल्या
पद्वतव्रतेिी द्ववटं बना पाहण्यािें पा िे वाच्या िु िैवीं येईल! वृि
ं ावन, तुमिा संकेत मला मान्य आहे !

वृंदावन : वसुंधरे , आज रात्रीं तुमच्या शृग
ं ारमंद्विरांत तुला माझ्या गळ्यांत हार र्ालावा लागेल! भूपाल,
तोंपयंत तुला माझ्या ताबयांत रहावें लागेल!

वसुंधरा : नाथ, या िासीला एकिां आपला आशीवाि ते वढा द्या म्हणजे मी कद्वळकाळालाही द्वभणार नाहीं.
(त्याच्या पायांवर मस्तक ठे द्ववते.)
भूपाल : आपल्या कुलपूवुजांिी पुण्याई तुिंें रक्षण करो!
वसुंधरा : वृि
ं ावन, तुमच्या रूपानें ईश्वर साक्षी आहे , कीं माझ्या पतींनीं मला आशीवाि द्विले ला आहे !
[पििा पितो.]

अंक पांचवा समाप्त
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अंक सिावा
प्रवेश पहिला
[नूपुर प्रवेश कद्वरतो.]
नूपुर : (स्वगत) द्वजत्यािी खोि मे ल्याद्वशवाय जात नाहीं म्हणतात तें कांही खोंटें नाहीं! या बाईच्या

बाबतीिा मोह कांही सुटत नाहीं! एवढ्या रात्रीं ही बाई एकटी या स्मशानांत कां जात आहे ? कांहींतरी
कुलं गिें आहे खास! बाईबरोबर बारिानही बरें ि द्विसलें ! मग का जिजोखीम आहे , कीं उताराधुतारा आहे ,

कीं मे लेलें मूलबीलि आहे ? मोठी िुटपुट लागली आहे मनाला! काळोख पण कसा मी म्हणतो आहे ; म्हणून
एकट्याला जायिी ्ाती होत नाहीं! त्यांतून आज अमावास्या म्हणजे भुताखेतांिी पुरी िांिरात! आज

सारी भुतावळ उजळमार्थयानें द्वमरवायला द्वनर्ायिी! [राजा येतो.] अरे बापरे , हें कोण? का नांव

र्ेतल्याबरोबर भूत ित्त म्हणून पुढें उभें? बाकी मी ित्त म्हणून उभा राद्वहलों तर तें नाहींसेही होईल! तूतु
िबा धरून बसावें हें ि उत्तम!

राजा : (स्वगत) भूपालासारख्या अगिीं द्वनकटच्या आप्तानेंि िगलबाजी केल्या द्विवसापासून मनािी जी
िलद्वबिल उिाली आहे , द्वतच्यामुळें अशा रीतीनें वेषांतर करून लोकांत रात्रीं अपरात्रीं वावरण्यािा हा
नवीनि हृद्रोग मला जिू पहात आहे .

नूपुर : (स्वगत) हां, आतां आठवली युस्क्त! (उर्ि) अहो, रामराम!
राजा : (िपापून स्वगत) हा एवढ्या रात्रीं असा अनोळखी रामराम कुणािा?
नूपुर : (स्वगत) बापरे , हा तर खांबासारखा द्वनिल उभा आहे ! आतां मलाि राम म्हणावा लागतों कीं
काय? (उर्ि) अहो, रामराम म्हटलें ना?

राजा : (स्वगत) हा खरा जुलमािा रामराम. (उर्ि) रामराम!
नूपुर : (स्वगत) भूत खास नाहीं. (उर्ि) कोण आहे तें?
राजा : तुम्ही कोण आहां तेंि सांगा ना?
नूपुर : मी गस्तवाला आहें ! हा प्रश्न माझ्या अद्वधकारांतला आहे ! कोण आहां तुम्ही?
राजा : रयत!
नूपुर : रयत! कोणािी रयत? कुठली रयत?
राजा : राजािी रयत! परगांविा आहें मी.
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नूपुर : राजािी रयत! अस्सें काय! राजािी रयत कशाला अशा रात्रीं द्वनर्ाली आहे मसणांत जायला! अरे
िोरा, संकेत बोल पाहू ं ?

राजा : रस्त्यावर कसला आला आहे संकेत? हा राजवािा आहे का? मी खात्रीनें सांगतों तूं गस्तवाला
नाहींस! गस्तवाला असतास तर आधीं असा ििू न बसला नसतास, मग मला रामराम केला नसतास आद्वण
अखेरीस असें वेड्यासारखें द्वविारलें ही नसतेंस!

नूपुर : भल्या मनु ष्ट्य, बरोबर ओळखलें स तूं! मी खरें ि गस्तवाला नाहीं! मी या नगरिा राजा असून सध्यां
वेषांतर करून नगरसंिाराथु द्वफरत आहें . मला नेहमीं राजवाड्यािी संवय म्हणून संकेत द्वविारला.

राजा : राजवाड्यांत तरी राजा संकेत द्वविारतो वाटतें? आद्वण मी परगांविा असलों तरी आपल्या
महाराजांना िारसहा वेळां पाद्वहलें आहे .
नूपुर : वेषांतर केलें आहे ना मीं?
राजा : वेषांतरानें फार िंालें तर तरुणाला वृद्धािें सोंग आद्वणतां येईल; पण वृद्धाला असें तरतरीत तरुण
कसें होतां येईल? तूं राजािें नांव िोरतो आहे स!

नूपुर : शाबास, तुला आपल्या महाराजांिा मोठा अद्वभमान आहे ! तुला खरें सांगायला हरकत नाहीं! मी
राजाच्या द्ववश्वासांतला राजविभ आहें .

राजा : मािंा नाहीं आतां द्ववश्वास बसत या बोलण्यावर!
नूपुर : तुिंा कशावरि द्ववश्वास बसत नाहीं तर ती बाबति सोिू न िे ! तूतु मी तुला द्वनराळीि गोष्ट सांगतों.
कान कर तुिंा इकिे पाहू ं . (कानांत सांगतो.)

राजा : (स्वगत) हा म्हणतो ते खरें असेल तर जाऊन पाद्वहलें ि पाद्वहजे. (उर्ि) हें तरी खरें आहे का?
नूपुर : िल प्रत्यक्षि पहा!

(िोर्ेही जातात.)

प्रवेश दु सरा.
[स्थळ–स्मशान; काझलिी‘अद्वभमन्यु’ हें गाणें पुटपुटत कुिळीनें खळगा खणीत आहे ; जवळि मुलािें प्रेत.
शेजारीं अधुवट जळत असले ली द्विता.]

कांहलदी : (थांबन
ू ) पांिव िांगले पुरुषासारखे पुरुष असून त्यांनीं अद्वभमन्युबाळासाठीं कां बरें असें रिावें ?
अजुुनासारख्या नामवंतानेंसुद्धां त्या वेळीं टाहो फोिला! “अरे रे भीमा मोठा र्ात िंाला । द्वहरा पिझरिा

सुटुद्वन पिला । पुत्रद्ववयोगें िे ह द्ववपरीत िंाला । येउनी कृष्ट्णांनींि धद्वरला.’’ प्रत्यक्ष भगवंतांच्या तोंिू न अठरा
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अध्याय गीता ऐकूनसुद्धां अजुुनािी ही िशा िंाली, मग स्त्रीजातीच्या सुभद्रामाईनें फार आकांत केला यांत
काय नवल! “मािंा सौभद्र मजवद्वर कां रुसला । स्तनीं माझ्या पान्हा आला । बाळ लहान रणीं कुणीं नेला ।

काय पाहू ं उत्तरे ला ।’’ धन्य आमच्या वसुंधराबाईंिी! िे खतांिोळां एवढा अनथु िंाला पण माउलीनें
िोळ्याला पाणी येऊं द्विलें नाहीं! उलट मलाि द्वतनें रिू ं नकोस म्हणून धीर द्विला! बुरख्याबाहे रच्या

िाद्वमनीला ती आज्ञा ऐकावी लागली, पण बुरख्याच्या आंतल्या काझलिीच्या द्वजवािें मात्र आंतल्याआंत

पाणी िंालें . पण त्या वेळीं आंतल्याआंत द्वगद्वळले ले अश्रु–हे पहा आले ि! िे द्वव वसुंधरे , क्षमा कर! आतां
माझ्यानें धीर धरवत नाहीं! नका, हे अनंतयुगसाक्षी तारांनो, या अभाद्वगनीकिे अशा वसुंधरे च्या रागानें पाहू ं

नका! तुम्ही तीनकाळच्या साद्वक्षणी आहां! सत्त्वधीर हद्वरिंद्रािी ताराराणी, राजझबड्या रोद्वहिासािें अशाि

रात्रीच्या वेळीं सरण रितांना, ढळढळां रिले ली तुम्हीं पाद्वहली आहे ना? द्विमुकल्या द्विलयाला द्विरतांना,
त्याच्या रक्ताच्या ओर्ांत, यद्वतवेषी कैलासनाथानें आज्ञा करण्याच्या आधींतरी, िांगुणेनें आपल्या अश्रूंिा

ओर् द्वमळद्ववल्यािें तुम्हीं ऐकलें आहे ना? िंालें तर मग, मोठमोठ्या मायमाउलींना असें िंालें ; मग या
अजाण पोरीिा अंतरंगींिा उमाळा असा उिंबळू न अनावर िंाला तर द्वतला कां बरें िोष िे तां? हृियािेंि
पाणीपाणी िंाल्यावर त्यािा उिंबळा कसा आवरणार!

[राजा व नूपुर येतात.]
राजा : (नूपुरास एकीकिे ) असे एकीकिे उभे राहू न या अधुवट उजेिांत आधीं नीट पाहू ं या.
काललदी : उगीि रिू न काय होणार? सुभद्रे िी पुण्याई सबळ; द्वतिी झककाळी ऐकतांि, नरनारायणांनीं
उठू न, िंद्रज्योतीच्या उजेिांत सारें रणांगण पायांखालीं र्ातलें आद्वण अद्वभमन्युबाळाला हु िकून काद्वढलें !

आद्वण इथें ही एवढी अधुवट जळती द्विता काय ती माझ्या बाळावर आपला उजेि पािीत आहे ; पण ही

जीवज्योद्वत असल्यावर त्या नु सत्या िंद्रज्योद्वत र्ेऊन काय करावयािें आहे ? हे जळत्या जीवराजा, या
असहाय अबले वर या वेळीं 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 ) थांबाहो, तुम्हांला काळवेळ कांहीं कळते कीं नाहीं?
नूपुर : (राजास एकीकिे ) तुमच्यासारखा जख्खि बरोबर असल्यावर तरुणांना काळवेळेिें काय भय! अहो
राजे, तुम्हांला स्मशानवैराग्य प्राप्त िंाल्यासारखें द्विसतें!

काललदी : िंाला हा खळगा तयार! आतां िार धोंिे जमद्ववले पाद्वहजेत! (इकिे द्वतकिे पाहू न) अगबाई, हा
शेजारींि कोरिा पिले ला द्विमणासा िंरा आहे वाटतें? सद्वरत्पतीच्या द्वहतासाठीं धावतांना, एखाद्या निीनें

तर आपलें हे अभुक किे वरून टाकलें नसेलना? अहाहा, या स्मशानांतलें हें बालद्वनिंुरािें प्रेत माझ्या

बाळाला अक्षयींिी खाशी सोबत करील! बाळा केतना, हा पाद्वहलास तुिंा नवा खेळगिी! अगबाई, माझ्या

राजसानें असें तोंि कां बरें वाईट केलें ? द्वजवंत िं्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 द्वनिंुराला अक्षयजीवन िे ण्यासाठीं, हृिय फोिू न
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माझ्या अखंि अश्रूंिा िंरा मी आटवूं लागलें तर माझ्या करुण झककाळीनें आकाश फाटू न त्यांतून अमृतािी

िंरणी लागेल, द्वतच्या स्पशानें तुिंी कोंवळी काया पुन्हा थै थै नािूं लागेल आद्वण असें िंालें म्हणजे पुत्रिे वा,

मािंी पद्वतिे वतेिी पूजा मोिे ल! िे वाला वाद्वहले लें फूल पुन्हा वेलीच्या अंगीं लागत नाहीं. या पहा, या
स्मशानलद्वतका तुझ्याभोंवतीं उाया आहे त, यांनाि द्वविार. अनोळखी प्रेताच्या राखेवर केले ली फुलांिी

पांखरण त्या कधीं परत र्ेतात का? अशानें हातीं येत िालले ला पुण्यप्रभाव ढासळणार नाहीं का?
(मोठ्यानें) अहाहा, हे स्मशानांतल्या वेलींनो, धन्य तुमच्या परोपकारािी! मागें राद्वहले ल्या आप्तांिे द्वनराश

द्ववरहािे किू श्वास मृतांच्या रक्षेभोंवतीं र्ु टमळूं लागले म्हणजे तुमच्या फुलत्या सुगंधी श्वासांनीं तुम्ही त्यांना
मधुर कद्वरतां; द्वविंाले ल्या द्वितेंतून तळमळणा्या आगीिी अखेरिी धग पसरूं लागली म्हणजे तुमच्या
मकरंिाच्या द्वजवंत रसवंतीनें द्वतला द्वनववून, रक्षेंतल्या रूक्ष जीद्ववतांत तुम्ही द्वजव्हाळ्यािा ओलावा आणतां!

वनिे वीच्या मुलींनो, माझ्या हृियींिें राजसरूप बालिै वत मीं आतां तुमच्याि ओटींत द्वनरद्ववलें आहे ! या
अभाद्वगनीिी आठवण ठे वन
ू 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 फुलांिे अश्रु ढाळीत असतील! हरहर,
काय बापिीवर प्रसंग कोसळला आहे ! माझ्या राजकतृुत्वाला शतधा द्वधक्कार असो!

नूपुर : (एकीकिे राजास) कायहो, आतां तरी व्हायिें का पुढें? बर्ा, हातिें सावज द्वनसटतें आहे . एकिा

द्वतनें मुद्देमाल जद्वमनींत गािू न नापत्ता केला म्हणजे शाद्वबती करणें थोिें आटाआटीिें होईल! िला, मी होतों
पुन्हा गस्तवाला आद्वण िे ऊं या धोशा उिवून िंालें !

राजा : (एकीकिे नूपुरास) आपल्या महाराजांच्या अमिानींत असा अंधार िालायिा नाहीं! त्यांिी किर
जरा ध्यानांत घ्या!

नूपुर : (एकीकिे राजास) महाराज गेले मसणांत! या स्मशानांतल्या अंधारांत आपला अंधार सहज िंांकून
जाईल. तुम्हांला वाटत असेल त्यांिां बाऊ. मला महाराजांिी मुळींि िरकार वाटत नाहीं! एकिा तर
बोलबोल म्हणत महाराजांना मीं असें खड्डड्यांत र्ातलें होतें म्हणतां! उगीि महाराजांच्या ऐकीव गोष्टी
नका सांगूं मला!

राजा : (एकीकिे नूपुरास) जरा कृपा करून तुमिें तोंि बंि ठे वा आतां!
काललदी : आतां उगीि वेळ वाढवून काय उपयोग? बाळा केतना, िल, हो तयार आतां! तुमिाआमिा
ऋणानु बध
ं सरता िंाला! कुठें आहे स तूं? (प्रेत उिलते.) अहाहा, ‘बाळ धरणीवरी लोळे । िािरे केश
रक्तानें भरले ॥’ (त्यािें िुंबन र्ेते.) “धरी पोटाशीं िुब
ं न िे त्याला । विनिंद्र धुळीनें भरला । द्वशझर पाहे तो

गिे िा टोला । (स्फुंित) गाझहवर िे वाला आला ।’’ िे वा! सुभद्रामाईंच्या अद्वभमन्यूला पाहू न तुम्हांला गझहवर

आला, आद्वण मज अभाद्वगनीच्या अनाथ बाळाला पाहू न मात्र तुम्हांला कांहींि का वाटत नाहीं! िे वा, असा
पक्षपात तुमच्या ठायीं कां बरें असावा? रणांगणीं पिले ल्या अद्वभमन्युबाळानें कृष्ट्णनामािा मंजुळ पाठ

िालद्ववला होता आद्वण मािंें बाळ तुमिें नांव र्ेत नाहीं म्हणून का त्याच्यावर इतका राग? पण सवुसाक्षी
िे वा, माझ्या राजसाला कांहींतरी कळतें आहे का? अद्वभमन्युकुमार सोळा वषांिे होते आद्वण मािंें बाळ सोळा

मद्वहन्यांिें सुद्धां नाहीं! स्तनपान करायलासुद्धां त्याला अजून द्वशकवावें लागतें! िे वा, क्षमा करा, पण तुम्ही
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द्वनष्ठुर आहां; द्वनिु य आहां; अगिीं माझ्या पद्वतराजांसारखे द्वनिु य द्वनष्ठुर–अगबाई, काय हें बोलतें मी? त्यांिी
झनिा आद्वण िे वािी झनिा! िे वानारायणा, क्षमा कर, क्षमा कर. िु ःखानें भांबावले ल्या या वेड्या पोरीला क्षमा
कर! तुझ्याकिे तरी काय िोष? मािंें भोक्तृत्व असेल तें भोगल्याखेरीज सुटका नाहीं! पूवुजन्मींिीं पापें या

जन्मीं िु ःखांच्या रूपानें ्ळल्याखेरीज कशीं राहतील? ऊठ काझलिी, ऊठ! हें कठीण काम कसेंतरी
आटोपलें ि पाद्वहजे!

[हमारे नभी आज ॰]
अभागी द्वजवा शोक आतां पुरे हा ॥ ध्रु ॰ ॥ नद्वशबीं आलें ।
त्यापद्वर िंाले । मन कां वृथा हें मनाशीं िंुरे ॥ १ ॥

रिणें हसणें । एकि जाणे । नातें न आतां जगाशीं उरे ॥ २ ॥
बाळा केतना, यापुढें या मातीच्या पाळण्यांति तुला द्वनजावें लागणार! नको, आतां अखेरच्या वेळीं असा
रागावून पाहू ं नकोस! मी आनंिानें का तुला माझ्या हातानें या खांिेंत लोटीत आहें ? हे वनिे वींनों, हे

गगनिे वतांनों, तुमच्या फुलांच्या आद्वण ता्यांच्या िोळ्यांनीं तुम्ही सवुकांहीं पाहात आहां,–तुम्ही साक्षी
आहांत, कीं माझ्या पद्वतिे वते च्या उद्धारासाठींि मी हें अर्ोर कमु करीत आहें ! आई, आकाशांतून माझ्याकिे

पाहू न रागावूं नकोस! तुझ्याकिू न द्वशकले ला मायममतेिा धिा मी द्ववसरलें नाहीं; पण पद्वतव्रतेच्या

द्वनिु यपणानें मातृप्रेमाला असें खाईंत लोटावें लागत आहे त्याला मी तरी काय करूं ? बाळा केतना, माझ्या
मातृप्रेमाबद्दल तुला संशय येत असेल, तर िे वाच्या र्रीं जाऊन तुझ्या वद्विलांना सदबुद्वद्ध िे ण्यासाठीं
त्याच्या पायांजवळ आळा र्ेऊन बैस आद्वण मग पुन्हा या अभाद्वगनीच्या उिरीं जन्म र्े म्हणजे मािंें प्रेम द्वकती

अखंि आहे यािी तुला साक्ष पटवून िे ईन! पण हो, स्वगांतल्या अमृतस्नानानें ही गालबोटािी खूण मात्र
धुऊन टांकू नकोस हं ! (त्याच्या गालावर िोळ्यांतल्या काजळािें गालबोल ओढते .) असा या खुणेसकट
माझ्या पोटीं ये म्हणजे तुझ्या पुढच्या अवतारािी मला ओळख पटे ल! पण तुझ्या जन्मिात्यांिी सेवा तुझ्या

हातून होईपयंत मात्र या खांिेंत असाि पिू न रहा! (त्याला खांिेंत ठे वते.) तुिंें पुनिु शन
ु होईपयंत, माझ्या
हृियाच्या पायर्ड्या पसरून त्यांवर वठद्ववले ल्या तुझ्या िे वपावलांिी मी अष्टौप्रहर मानसपूजा करीत

राहीन! िंालें , आतां हा िगि घ्यावा आणखी — (खांिेंत िगि टाकणार तोंि मोठ्यानें ओरिू न ि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 हातांनीं बाळाच्या िे हावर िगि
टाकायिा!

नूपुर : (एकीकिे राजास) अहो महाराज, आतां तरी होणार का पुढें? मूल मे ल्याबद्दलिा िाखला
मागण्यापासून सुरुवात करूं म्हणजे िंालें !

राजा : (नूपुरास एकीकिे ) आद्वण मे लेलें मूल पुढें आहे तें?
नूपुर : (एकीकिे राजास) तुम्हांला िौकशीिे पांिपेंि कळत नाहींत! अहो, िाखला नसला म्हणजे नु सत्या
मुिद्यावरूनि मनु ष्ट्य मे ल्यािी खात्री करून र्ेऊन भागत नाहीं! िप्तरीं िाखला हा पाद्वहजेि! िलतां ना
पुढें? नाहींतर मी होतों पुढें एकटाि!
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राजा : (नूपुरास एकीकिे ) माझ्या कमरे ला तलवार आहे हें लक्षांत आहे ना?
नूपुर : (राजास एकीकि) स्मशानवैराग्य मावळू न आतां तुमच्यांत स्मशानांतल्या एखाद्या समंधािा संिार
िंाल्यासारखा वाटतो! थांबा, हें ही वारें जाऊं द्या जरा.

काललदी : रजद्वन, आपले द्विमुकले िोळे िंांकून र्े ; नाहींतर मािंें हें अर्ोरकमु पाहू न हे तुिंे तेजस्वी िोळे

भीतीनें काळवंिून काळे द्वठक्कर पितील आद्वण मग या अमावास्येच्या काळोखांत , स्वगाच्या मागावर माझ्या
बाळाला वाट िाखद्ववण्यासाठीं एकही अक्षयिीप रहाणार नाहीं! सांग, माते रजद्वन, जगाच्या आरंभापासून तूं

आपल्या सवुसाक्षी िोळ्यांनीं भूलोकावरिे सारे खेळ पाहत आहे स; पण आईनें मुलाच्या अंगावर िगि

टाकण्यासारख्या िे खाव्यािा भयानक खेळ तूं कधीं पाद्वहला आहे स का? सांगा, स्मशानलद्वतकांनो, तुम्हीं या
स्मशानांत लक्षावद्वध हृियभेिक प्रकार पाद्वहले असतील, पण माझ्या पुण्यप्रभावासारखा िे खावा पूवी कधीं

पाद्वहला होता का? पण हें मी तुम्हांला काय द्वविाद्वरतें? तुम्ही द्वजतक्या नाजूक आहां द्वततक्याि धीराच्या
आहां! प्रत्यहीं कोमे जून पिले ल्या फुलांच्या—मरून पिले ल्या तुमच्या मुलांच्या नाजूक द्वनमाल्यप्रेतांवर

द्वपवळ्या पानांिी समाद्वध बांधून आद्वण आपल्या अंगािी सांवली करून केवळ ईश्वरी इच््े खातर तुम्ही

समाधानािे सुगंधी श्वास पसरीत सुखानें आयुष्ट्य कंद्वठतां! तुमच्या पुण्यप्रभावापुढें मािंी काय कथा! द्या,
वनिे वींनो, तुमिें तें फुलांिें नाजूक धैयु र्टकाभर मला द्या! बाळा केतना, अखेरवेळ आली बरें !
[सबसे रामभजन ॰]
द्वनरोप द्यावा आतां । बाळा । टाकुद्वन जाते माता ॥ ध्रु ॰ ॥
मािंें मािंें म्हणुद्वन आजवर जें ले णें ल्यालें ।

बाळ गुणािें हाय कुणािें आज परी तें िंालें ॥ १ ॥
हे तारांनो, उिंबळूं द्या करुणारसरंगा ।

अखंि वाहो नवतेजाच्या पुण्याईिी गंगा ॥ २ ॥

र्टकेिा संसार संपला, लटका ठावद्वठकाणा ।

वनिे वींनो, पिरीं घ्या हा मािंा राजसराणा ॥ ३ ॥
अनाथ िु बळा िे ह पिे हा, आई नाहीं त्याला ।

फुलत्या फुलवंतीिी यावर मायापांखर र्ाला ॥ ४ ॥
भुतें जागतां उठतां ििकुद्वन हृियींिा हा ठे वा ।

काळ्या रातीं द्वजत्या फुलांिा खिा पहारा ठे वा ॥ ५॥
कळतें तुम्हां सारें काहीं, अहां फुलांच्या माता ।

लोभ असूं द्या इथून पुढतीं, बोलत नाहीं आतां ॥ ६॥
राजा : (एकीकिे नूपुरास) िला आतां पुढें.
काललदी : आला आतां मला पुरता धीर! बाळा केतना, या िगिािी भीद्वत मुळींसुद्धां धरूं नकोस! हा जरी
िगि असला तरी स्मशानांतला िगि आहे ! आजवरच्या इथल्या करुणालापांनीं यािें अंतःकरण

फुलापेक्षांही मृिु िंालें असले ! आद्वण अजूनही याच्यांत कठीणपणा असलाि, तरी िररोज माझ्या अश्रूंच्या

अद्वभषेकािें झसिन करून या फत्तरालाही फुलें आणीन आद्वण त्या फुलांनीं–माझ्या बाळाच्या द्वजवाभावाच्या

अनु क्रम

फुलांनीं—परमे श्वरािी पूजा करून त्याच्याकिू न तुझ्या वद्विलांिा पापापासून उद्धार करीन! बाळा केतना,
हो आतां सावध! (िगि उिलू न 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 पृर्थवीवरिा प्रद्वतद्वनद्वध! बाई, माझ्याकिे नीट पहा; मी या शहरिा राजा तुझ्या
साहाय्यासाठीं आलों आहें ! ऊठ.

काललदी : (स्वगत) अगबाई, खरें ि, महाराजि हे !
राजा : बाई, द्वभऊं नकोस! तुिंें नांव काय?
काललदी : मािंें नांव काझलिी; मी –
राजा : मुली, लाजूं नकोस, प्रसंगाला तोंि हें द्विलें ि पाद्वहजे! काय तुझ्या नव्यािें नांव?
काललदी : वृि
ं ावन.
राजा : काय, वृि
ं ावनािी काझलिी तूं? मग तुझ्यावर हें संकट कसें आलें ?
काललदी : तें सांगायला फार वेळ लागेल. पण महाराज, माझ्या या संकटांत मला साहाय्य करण्यापेक्षां,
माझ्यावरच्या िु स्या मोठ्या संकटािें द्वनवारण करा!
राजा : िु सरें कोणतें संकट?
काललदी : मािंे पद्वत एका पद्वतव्रतेिा – वसुंधरे िा, मंिले श्वरांच्या वसुंधरे िा ्ळ करीत आहे त; म्हणून
महाराजांनीं आधीं द्वतिी सुटका, आद्वण माझ्या पतींिी पापापासून सुटका केली तर माझ्यावर अगद्वणत
उपकार होतील.

राजा : िल, आतांच्या आतां माझ्याबरोबर िल. वाटे नें मला आपली सवु हकीकत सांग. अहो, तुमिें नांव
काय?

नूपुर : मािंें नांव नूपुर! महाराज, मािंा अपराध इतका मोठा आहे , कीं मला या खड्डड्यांति द्वजवंत गािला
तरी –

राजा : तें राहू ं द्या! नूपुर, हें मूल र्ेऊन िौकीवर िला आद्वण पुढें मी सांगतों त्याप्रमाणें व्यवस्था करा!
काझलिी, िल!

[सवु जातात.]
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प्रवेश हतसरा
[कंकण प्रवेश कद्वरतो.]
कंकर् : (स्वगत) त्या हरामखोर नूपुराला झकद्वकणीबरोबर झहितांना एवढ्यांत पाद्वहलें तर खरें ! आतां इथेंि

िबा धरून बसावें आद्वण गनीम आला कीं र्ालावा ्ापा. तसेंि झकद्वकणीच्या मजीिी द्वजकीर करण्यांत

आतां कांहीं हशील नाहीं. आज द्वतला धरावें तलवारीच्या धारे वर! ही मनधरणी बस िंाली. इतकी तकलीफ
र्ेतली असती तर राजािी राणीसुद्धां र्रीं िालत आली असती. आलाि तो बिमाष!

[नूपुर व झकद्वकणी येतात.]
नूपुर : झकद्वकणी, काय सांगूं, आज मला कळले ल्या गोष्टी तुला जर रसाळपणानें सांगत बसलों तर आपला
सारा जन्म सुखांत जाईल.

कंकर् : (मागाहू न येऊन) एवढ्या रात्रीं द्वतला कोठें र्ेऊन िाललास रे ?
नूपुर : (द्वतरस्कारानें) महाराजांनीं द्वहला आपल्यापयंत र्ेऊनं यायला मला सांद्वगतले लें आहे . आतां मला
राजाज्ञेिा आधार आहे .

कंकर् : आतां राजाज्ञा राहील बाजूला आद्वण िे वाज्ञा मात्र होईल तुला! राहू ं िे द्वतला इथें. मी र्ेऊन येईन

द्वतला महाराजांकिे . झकद्वकणी, थांब तूं. हं , नूपुर, आपल्या वाटे ल लाग! पण थांब, हा हार कशाला आणला
होतास? आद्वण इकिे तो हार! तुझ्या हारानें झकद्वकणीशीं लग्न लावतों. शत्रूच्या लु टीवरि गुजारा करणें हा
खरा लष्ट्करी पेशा आहे .

नूपुर : असा आििांिपणा प्रेमशास्त्राला संमत नाहीं.
कंकर् : िल, जा! तुिंें प्रेमशास्त्र आतां कत्तल िंालें ! िल, द्वनर् इथून आधीं.
[नूपुर जातो.]
लकहकर्ी : कंकण, हें काय मांद्विलें आहे तुम्हीं?
कंकर् : हं , जो लष्ट्करी कायिा नूपुराला, तोि तुला पण! आतां युद्धकांिाला सुरुवात िंाली आहे . हा बर्
हार आद्वण ही बर् तरवार! हा माझ्या गळ्यांत र्ाल, नाहींतर ही तरवार तुझ्या गळ्यांत पिे ल!
लकहकर्ी : आद्वण मािंें प्रेम जर तुमच्यावर नसेल तर?
कंकर् : आतां मला प्रेम नको आहे , तूं पाद्वहजे आहे स! हें बर् प्रेम करायला लावतों. (तरवार उगारून) प्रेम
करतेस कीं उिवूं गिु न? आहे कीं नाहीं प्रेम?
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लकहकर्ी : कंकण, द्वकती सरळ स्वभाव तुमिा? तुम्हांला ्ळलें त्यािी क्षमा करा. मािंें तुमच्यावर
पद्वहल्यापासून प्रेम आहे ! आणा तो हार. काझलिीबांईच्या वागण्यािी शपथ र्ेऊन हा हार तुमच्या गळ्यांत
र्ाद्वलतें.

[त्याच्या गळ्यांत हार र्ालते .]
कंकर् : काद्वलकामाताकी जय!
लकहकर्ी : (स्वगत) आतां शेवटीं गझहवरून क्षमा मागावी िंालें . (उर्ि) कंकण, प्राणनाथ, मला क्षमा करा.
[भले आये कुंवर तोरे ॰]
र्िे नाथा प्रमाि जरी आतां क्षमाि तरी हो तया । िंुरे िे ह म्हणुद्वनयां ।
नु रे धीरि हृिया । हा जीव शरण िरझण या ।
भ्रमुद्वनयां । िमुद्वनयां । श्रमुद्वनयां ॥ ध्रु ॰ ॥

हा सतत असो प्रेमभर असा । शु भ आनंिलाभ तसा हा ।
िासी सिािी करी यािना । प्राण पहा वाही ।

अिल करुद्वन मद्वत पझि सिया । तझर िया । करुद्वनयां ॥ १ ॥
[जातात.]
प्रवेश चवथा.
[स्थळ : भूपालािें शृग
ं ारमंद्विर. वसुंधरा उभी आहे . वृि
ं ावन प्रवेश कद्वरतो.]
वृंदावन : (स्वगत) या वेळेला राक्षसवेळा असें म्हणतात! अजूनपयंत आली नसेल तर द्वनिान आज तरी मी
या रात्रीच्या नांवाला साथुकता आणणार!

वसुंधरा : (स्वगत) िे वाद्वधिे वा, आतां मािंी लाज–मािंी तरी कसिी, िे वा, तुिंी लाज तुलाि! या वेळीं
माझ्या हांकेला जागला नाहींस, तर अनाथनाथा, तुझ्या ब्रीिाला बोल लागून तुझ्या कपाळीं कायमिा
कलं क राहील! नारायणा, द्रौपिीसाठीं जसे धावत आलां तसेंि या वेळी माझ्यासाठीं धावत या! तुझ्या
नावांच्या तारणावरि या वेळीं माझ्या पतीिे प्राण राखण्यासाठीं मी या संकटांत येऊन पिलें आहे .

वृंदावन : वसुंधरे , या राक्षसवेळीं द्विव्य तेजालासुद्धां राक्षसी रंग िढू न बाहे र काळोखािें ब्रह्मांि पसरलें

आहे ! अंतद्वरक्षाच्या उिरांत िहू ं किे काळोखाच्या काळ्याद्वनळ्या राई माजून त्यांच्यावर धुरक्या ढगांिी

पालवी पसरल्यामुळें द्ववश्ववनाच्या मार्थयावरिीं तारापुष्ट्पें, पृर्थवीतलावरच्या प्रवाश्याच्या नजरे च्या टापूबाहे र
गेलीं आहे त! तुझ्या अर्ोर द्विव्यव्रतािें हें उद्यापन उरकून र्ेण्याला अमावास्येच्या मध्यरात्रीसारखी पवुणी
पाद्वहजेि होती नाहीं?
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वसुंधरा : वृि
ं ावन, अजूंन तुमिा अर्ोर द्वनिय कायम आहे का? मला मोठी आशा होती, कीं इतका वेळ
तुम्ही आलां नाहीं तेव्हां भर उलटू न रात्र द्वनवळत िालल्यामुळें तुमिें मनही द्वनवळलें असेल!

वृंदावन : वसु, बाहे र पिले ल्या अंधकारािी तुला कल्पना असती तर ही वेिगळ कल्पना तुला आठवलीि

नसती. वरून मे र्ांच्या पावलाखालीं ििपून गेल्यामुळें आजरात्रीच्या काळोखािा गोठू न काळा खिक
होण्याइतकी त्यािी अंतराळांत िाटणी िंाली आहे . अशा काळोखावर सारखा नजर ठरवून माझ्या

शरीराच्या अणुरेणश
ूं ी मीं त्यािी इतकी एकजीव द्वमळणी करून र्ेतली आहे , कीं इच््े च्या एकाग्रतेनें
तुझ्याकिे सारखा पाहू ं लागलों तर माझ्या िोळ्यांतून द्वनर्णा्या काळ्या द्वकरणांनीं तुिंें सुंिर शरीर
काळवंिून तुझ्या पाद्वतव्रत्यािा नाश होण्यापूवीि तूं काळी द्वठक्कर पिशील! काळोखािा रस द्वगळू न अशी

तामसी तपिया कद्वरतांना तारांच्या तेजोिशुनानें माझ्या कृष्ट्णसमाधीिा भंग होऊं नयें म्हणून मीं एकिासुद्धां

वर पाद्वहलें नाहीं! पूवुरात्रीच्या या अपूवु तपोबळानें माझ्या द्वनियाला एकवृत्तीिी बळकटी द्वमळाली आहे !

आतां माझ्या मनांत बिल होण्यािें नांवही काढू ं नकोस! पण वसुंधरे , काल हे क्यानें आपल्या पोटच्या
पोरािा बळी िे ऊन आज अखेरीस अशा रीतीनें इथें येणा्या तुझ्या मनांत मात्र बिल िंाला आहे खरा.
नव्यािा बळी िे तांना तुिंा हे का लटपटला वाटतें?

वसुंधरा : नाहीं, वृि
ं ावन, आज मी माझ्या ईश्वरािा बळी िे ण्याकद्वरतां आलें आहे !
वृंदावन : मी नाहीं समजलों तुझ्या म्हणण्यािा अथु?
वसुंधरा : वृि
ं ावन, मािंा परमे श्वरावर पूणु भरंवसा आहे ; त्याच्या सवुसाक्षी शक्तीवर द्ववश्वास ठे वन
ू ि मीं या
र्रांत पाऊल टाकलें आहे . आज माझ्या साह्ाला ईश्वर धावून आला नाहीं तर माझ्या अंतःकरणांतल्या
ईश्वराबद्दलच्या सा्या कल्पना जाळू न पोळू न टाकीन.
वृंदावन : एकूण आज तूं ईश्वरािा अंत पाहणार तर?
वसुंधरा : असेंि का म्हणाना! वृि
ं ावन, परमे श्वर पद्वतव्रतांिा पाठीराखा असतो हें ि आजपयंत सारे

पुण्यपुरुष सांगत आले आहे त! गतकालच्या महापद्वतव्रतांना याि सत्यािा अनु भव येत गेला आहे !
पुण्यश्लोकांिी वागीश्वरी खोटी व्हायला आद्वण पद्वतव्रतांिी पुण्याई पोरखेळांत जमा व्हावयाला आजि

पृर्थवीनें कांहीं पापानें पाय धुतले नाहींत! पद्वतरूपानें पूजले ला परमे श्वर पद्वतव्रतांिा पाठीराखा असतो.

माझ्या पद्वतपूजेंत–परमे श्वरपूजेंत या क्षणापयंत कायेनें, वािेनें, मनानें, बेसावध स्वप्नांतल्या तरळत्या

हालिालीनेंसुद्धां मीं रे षामात्र अंतर पिू ं द्विलें नाहीं! कृतकमािा उच्चार करूं नये म्हणतात –पण वृि
ं ावन,
हद्ववभाग अपुण कद्वरतांना मोठमोठ्या संयमी महात्म्यांच्या िोळ्यांतून, होमधूमामुळेंतरी पाणी येतें; पण माझ्या
पूजायज्ञांत, माझ्या परमपुरुषाच्या नांवानें , प्रत्यक्ष पोटच्या गोळ्यािी आहु द्वत िे तांना मीं तेही येऊं द्विलें

नाहीं! मग या वेळीं मला अंतर िे ण्यािा परमे श्वराला तरी काय अद्वधकार? परमे श्वर िंाला म्हणून त्याला
तरी बंधनें आहे ति ना? कमुसूत्रानें आम्हां मनु ष्ट्यांना बांधणारा परमे श्वर स्वतांही भावभक्तीच्या बंधनांनीं

जखिले ला असतो! अजस्त्रिे ही हत्तीला रुतून बसायला कोंवळ्या कमलनालांिी तरी जरूर असते ; पण
द्ववश्वस्वरूप द्ववराट्पुरुष भक्तांच्या आशातंतूंच्या नु सत्या अदृश्य सूत्रांच्या जाळ्यांति सांपिले ला असतो.

(भूपालाच्या तसद्वबरीकिे बोट िाखवून) वृि
ं ावन, ही पहा माझ्या पतींिी प्रद्वतमा! पतीला परमे श्वरािी
प्रद्वतमा समजून मी आजपयंत िररोज भस्क्तभावानें या प्रद्वतमे ला असा हार र्ालीत आलें ; आज परमे श्वरानें
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मला ऐन संकटांत साहाय्य केलें नाहीं तर पृर्थवीवरिें परमे श्वरािें प्रभुत्व संपून द्वतच्यावर कद्वलपुरुषािी सत्ता

सुरू िंाली असें समजेन. तुम्हांला कद्वलपुरुषािी प्रद्वतमा कल्पून या हारानें तुमिी पूजा करीन, आद्वण सा्या
स्त्रीसृष्टींत पापािी ग्वाही द्वफरवून अट्टाहासानें ओरिू न सांगने , कीं जगांत ईश्वरािें अस्स्तत्व नाहीं आद्वण
पाद्वतव्रत्य ही िुकले ल्या मूखांिी बाष्ट्कळ बिबि आहे ! वृि
ं ावन, करा पाहू ं आपली मान पुढें!

वृंदावन : (स्वगत) अटीला पेटले ल्या शत्रूनें अगिीं तलवारीवर ठे वण्यासाठीं मान पुढें करायला इतक्या
द्वनकरानें सांद्वगतलें असतें तर मीं खात्रीनें मार्ार र्ेतली नसती! पण या एका अबले नें हार र्ालण्यासाठीं

मान पुढें करायला सांद्वगतली असतां माझ्याकिू न अगिीं नकळत, आद्वण क्षणमात्रािाि का होईना, पण
द्ववलं ब कां बरें व्हावा? द्वहच्या द्ववस्तीणु ललाटप्रिे शाकिे , द्वनियाच्या करारी नजरे किे , आत्मद्ववश्वासाच्या
बेमुरवत िेह्याकिे आद्वण वैभवशाली वाणीकिे लक्ष जातांि द्वहच्या बोलण्यांत तर्थय नसलें तरी द्वनिान तें

ऐकावेंसें वाटण्यािी इच््ा व्हावी हा मोठा िमत्कार आहे ! (उर्ि) वसुंधरे , तुझ्यासारख्या एका वाटे ल त्या
स्त्रीसाठीं अमावास्येच्या अशा काळोखांतून अंतराळ ओलांिून इथें यायला परमे श्वर खरोखरींि त्याच्या
भोळ्या भाद्ववक भक्तांपेक्षांही वेिा असला पाद्वहजे! तुम्हां बायकांच्या झकमतीला कांहीं द्वमद्वत आहे िना?
वसुंधरा : वृि
ं ावन, बायकांिी झकमत तुम्ही काय समजतां?
वृंदावन : पुरुषांच्या सुखासाठीं पसरले ल्या जगाच्या बाजारांतल्या, पैशापासरीं द्ववकत्या द्वजनसेपक्षां मी स्त्रीिें
महत्त्व जास्त समजत नाहीं!

वसुंधरा : नाहीं, वृि
ं ावन, नाहीं; मातृरूपाने तुम्हांला जन्म िे णा्या, पत्नीरूपानें तुमिी जन्मािी सोबतीण

होणा्या, कन्यारूपानें तुमच्या उिरीं जन्म र्ेणा्यातुमच्या आयुष्ट्यांतल्या तीन्ही अवस्थांत तुम्हांला

कोंवळ्या प्रेमािी साक्ष पटवून पुत्र, पद्वत आद्वण द्वपता या िढत्या पिवींना नेणा्या स्त्रीजातीिी झकमत इतकी
कमी समजूं नका! द्ववश्वांतल्या प्रेमाच्या, मांगल्याच्या, कोमलतेच्या, सौंियाच्या आद्वण पाद्ववरयाच्या सारभूत
सवुस्वािी स्त्री ही एकरूप द्ववजयपताका आहें ! स्त्रीच्या प्रभावािी साक्ष जगांतली प्रत्येक गोष्ट िे ईल! स्त्रीच्या
एका दृद्वष्टपाताबरोबर वैराण वाळवंटावर रमणीय उद्यानािी वसद्वत िंाली आहे . स्त्रीच्या नांवाच्या आधारानें

नद्यांच्या खळखळाटाला वेिर्ोषािी पद्ववत्रता आली आहे ! स्त्रीनें तेजाला कोमलतेिी जोि द्विली आहे आद्वण
स्त्रीनेंि सत्यावर सौंियािा साज िढद्ववला आहे ! स्त्रीहृियांत उिंबळणा्या प्रीतीच्या पुराबरोबरि
महाकवींच्या प्रद्वतभेिे प्रवाह वाद्वहले

आहे त आद्वण स्त्रीसौंियाच्या रंगच््टा नु सत्या ्ायारूपानें

रे खाटण्यासाठीं कुशल द्वित्रकारांिीं कलमें आपापल्या रं गांत गुंगून गेलीं आहे त! सुंिर इमारतींच्या
गाभा्यांत द्वस्त्रयांच्याि िे वतामूर्मत बसल्या आहे त आद्वण तलवारींच्या धारे वर जीवांिा नाि करणा्या
महावीरांच्या शस्त्रांना द्वस्त्रयांच्याि िोळ्यांत खेळणारें पाणी द्विले लें असतें! द्वस्त्रयांसाठीं पवुत समुद्राच्या

पाठीवर नािले आहे त, साक्षात् परमे श्वरानें द्वस्त्रयांसाठीं स्त्रीरूप र्ेतलें आहे ! वृंिावन, पुरुषाच्या आद्वण
पमे श्वराच्या–भक्तभगवंतांच्या उच्चतम भावनांिा स्त्रीच्या ठायीं प्रीद्वतसंगम िंाले ला आहे ! पुरुषाच्या

परमपाद्ववरयािी सीमा साधुत्वाच्या भक्तींत होते! द्वनष्ट्कामबुद्धीनें भगवंतािी भस्क्तकरणा्या सत्पुरुषांना
पुरुषकोटींत परमोच्च पिवीवर बसद्ववतात; आद्वण असे साधु तुम्हां पुरुषांत, लाखांत एकसुद्धां सांपित
नाहींत. पण आत्मयज्ञांत आपल्या इच््े च्या आहु द्वत टाकून पद्वतमय परमे श्वरािी केवळ त्याच्या इच््े खातर

द्वनव्याज सेवा करणा्या साध्वी आम्हां बायकांत र्रोर्रीं आढळू न येतील! त्यािप्रमाणें , प्राद्वणमात्रावर
परमे श्वर जें सहज प्रेम करून त्यािी जोपासना कद्वरतो त्या द्वनष्ट्काम अपत्यस्नेहािी –ईश्वरी प्रेमािी–मुलािें
संगोपन करणारी माता भूलोकावर साक्ष पटद्ववते! याप्रमाणें एका स्त्रीिे हांत पुरुष आद्वण परमे श्वर आपापल्या
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उत्कट गुणांच्या एकरूपानें वास कद्वरतात! आपल्या करामतीिा कळस म्हणून म्हटले ल्या पुरुषाच्या

संगोपनािी द्ववश्वासािी जबाबिारी संभाळण्यासाठीं ईश्वरानें स्त्री द्वनमाण केली आहे ! पुरुषािी परंपरा

िालद्ववण्यासाठीं ईश्वरानें हा स्त्रीमय प्रेमळ अवतार र्ेतला आहे ! पुरुष परमे श्वरािी कीर्मत आहे पण स्त्री
परमे श्वरािी मूर्मत आहे ! आद्वण म्हणूनि, वृि
ं ावन, मनु ष्ट्यापेक्षां अद्वधक कौतुकािी नवीन सृद्वष्ट द्वनमाण
करण्याच्या कल्पनेंत समाद्वधस्थ िंाला असला तरीही पद्वतव्रतेिी हांक ऐकतांि परमे श्वराला धावून यावें

लागेल! वृि
ं ावन, पहा माझ्या म्हणण्यािा प्रत्यय! हा पहा माझ्या हातांतला हार! करा पाहू ं आपली मान पुढें!
वृंदावन : (स्वगत) शाबास, वसुंधरे , तुझ्या वद्विलांनीं तुला पुरुषाप्रमाणें प्रगल्म द्ववद्या द्वशकद्ववली द्वतिें तूं

साथुक केलें स! या वेळी द्वहच्या मूतींत द्ववरोधी गुणांिें अगिीं एकजीव द्वमश्रण िंाले लें आहें ! फुलांच्या
नाजुकपणाभोंवतीं द्वहमालयािी गंभीरता पहावयािी असेल, त्यानें या वेळीं द्वहच्या िे हाकिे पहावें! द्वहच्या
वाणींतून सतारीच्या सुरेल गोिीवर रणवाद्यांिी भीषणता ऐकंू येत आहे ! िोळ्यांतल्या पाण्यावर तरंगणा्या

द्वनियी तेजामुळें, तलावांच्या पाणभुईवर अस्ग्नरसािा तवंग पसरल्यासारखा वाटत आहे ! काझलिी, अशी
द्वजवंत वाग्िे वी, जर तुझ्या द्वजभेवर नाित असती तर तूं या वृि
ं ावनालाही आपल्या भोंवतीं नािावयाला
लावलें असतेंस! पण या द्वविारानें माझ्या द्वनियाला थरकांप सुटून तोही नािावयाच्या बेतांत येऊं पाहात

आहे ! वृि
ं ावन, केवळ एका बोलभांि बायकोच्या बिबिण्यानें जर तुिंें हृिय खळबळूं लागलें तर–(हसून)
तर नकोि; अशक्य गोष्ट मला तरी कुठू न समजणार? (प्रकट) वसुंधरे , झस्त्रयांच्या पक्षपाती कानांना या
तुझ्या शबिांत श्रुतीिें सवुस्व ऐकल्यासारखें वाटलें असतें; पण वस्तुमात्राच्या केवळ स्वाथुतत्त्वाच्या
कसोटीनें द्वविार करणा्या माझ्या मनाला एखािी जोरकस शबिांिी र्ोििौि िंाल्यािा मात्र भास िंाला!
बायकांबद्दलच्या या तुझ्या बेफाम बरळण्यानें माझ्या मनावर ्ाप बसद्ववण्यािी तुिंी कल्पना असेल तर ती

मात्र या सवु कल्पनांपेक्षां अदभुतरम्य आहे खास! वेिे वसुंधरे , ईश्वर तुझ्या मितीला यायिा असता तर
काल तो तुझ्या िीनारािा अंत असा आंधळ्या िोळ्यांनीं कां पाहात राद्वहला असता?

वसुंधरा : काल ईश्वर आंधळ्या िोळ्यांनीं माझ्या िीनारािा अंत पाहात नव्हता पण अगिीं जागत्या

िोळ्यांनीं माझ्या श्रद्धे िा अंत पाहात असला पाद्वहजे! वृि
ं ावन, श्रद्धे च्या कसोटीला उतरल्याखेरीज ईश्वर
कधींि पावत नाहीं! पाद्वतव्रत्य ही आम्हां बायकांजवळ ईश्वरी अंशािी ठे व आहे ! काल िीनाराच्या लोभानें हें

वैकुंठींिें ठे वणें लाथािलें असतें तर मात्र आज मी िे वाच्या ियेला अपात्र ठरलें असतें! पण या र्टकेपयंत
माझ्या द्वजवाभावाच्या सवुस्वानें मीं त्याच्या द्ववश्वास संभाळला! या वेळीं मािंा सवुस्वीं द्वनरुपाय िंाला आहे

आद्वण तो त्याला स्पष्ट द्विसतही आहे ! आतां आपली ठे व संभाळण्यािी सारी लाज त्यािी त्याला! अशा

असहाय स्स्थतींत एका अनाथ अबले िा द्वनष्ठुरपणानें अंत पाहात बसला तर िे वाच्या उज्ज्वल ब्रीिाला

कायमिा कलं क लागेल! आद्वण मग िे वा, तुझ्या पायांिा भरंवसा कोण धरील? सज्जन आपल्या पद्ववत्र
वाणीनें तुझ्या नावांिा उच्चारही करणार नाहींत! तुझ्या पाषाणमूतीिी दृष्ट लागूं नये म्हणून िे वळावरून

जातांना बायका आपल्या तान्हु ल्यांना पिराखालीं िंांकून र्ेतील! श्रद्धे च्या माहे रािें मूळ तुटून भक्तीिी
सोयरीक सुटेल आद्वण संतांिा संसार मोिे ल!

वृंदावन : वसुंधरे , काय हा वेिेपणा! कोणता परमे श्वर ही तुिंी िीन वाणी ऐकणार? भाद्ववकांनीं आपल्या

हृियांतून हांकलू न हद्दपार केले ला, िे वळांत ििद्ववले ला, िगिाखालीं ििपले ला, िे व का हें ऐकणार?
वेिे, अजून कोणीं कधीं पाद्वहला तरी आहे का तो िे व कसा आद्वण केठें आहे तो?
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वसुंधरा : वृंिावन, परमे श्वर कोणत्या रीतीनें आद्वण कोणत्या रूपानें मािंी लाज राखील त्यािी तुम्हाला
कल्पनाही होणार नाहीं!

वृंदावन : असें काय? मला न समजण्याजोग्या मागांनीं येणा्या िै वी सहाय्याच्या नाटकी आशांना हृियांतून
काढू न टाक! वसुंधरें , आजच्या प्रसंगािी मी सा्या जन्मभर वाट पाहात होतों आद्वण सारा जन्म या प्रसंगाशीं
द्वभिण्यािी तयारी करण्यांति मीं र्ालद्ववला आहे ! आकाशांत द्वभरद्वभरणा्या र्ारीला नु सत्या नजरे च्या

जरबेनें माझ्या मनगटावर मैनेप्रमाणें द्वखळू न बसण्यांत मी तरबेज िंालों आहें ! एका क्षणांत आकाशपातळ

एक करणारी द्वबजली किकिू न कोसळतांना, द्वतच्याकिे िोळ्यािें पातें हलद्ववल्यावांिून, अगिीं बांधले ल्या
नजरे नें पाहण्यािा मीं अायास केला आहे ! परस्परांच्या अंगांना द्ववळखा र्ालू न अधरामृतपानांत गढले ल्या

जहरी जोिींतून, ओढू न काढले ल्या नागािे िाबकाप्रमाणें फटकारे मारून खवळल्यामुळें फोफावणारी
नागीण मुठींत धरून, तुझ्या हातांतल्या हाराप्रमाणें मनगटाभोंवतीं खेळद्ववण्यािा मीं िांगला सराव केले ला

आहे . ्ाव्यािा मुििा अंगावर फेकल्यामुळें जागी होऊन िवताळले ली वार्ीण, हातानें पालथी पािू न

पायांनी जमीनिोस्त जखिू न टाकण्यांत मी अगिीं तयार िंालों आहें ! मािंा कमुयोग–िु ष्ट्कमुयोग इतका
िांिगा आहे आद्वण त्याला आज रात्रीच्या काळ्या तपःसामर्थयािी जाि करून द्विली आहे आद्वण म्हणून

कपटाच्या जाळ्यांत पकिू न या र्रांत कोंिले ली ही अरुंधतीिी वार्ीण—नव्याच्या नाशाच्या मंत्रानें, अशी
उभी िांबन
ू ठे वले ली ही इंद्रावतीिी नागीण—द्वकतीही ओरिली, द्वकतीही फोंफावली तरी द्वतच्यासमोर मी
अगिीं बेिरकार उभा राहीन! वसुंधरे , गगनांत द्वगरक्या र्ेणा्या तुझ्या कल्पनाशक्तींनें झकवा िोळ्यांत
नािणा्या द्वनियाच्या द्वनखा्यानें फार िंालें तर लपवून आणले ल्या एखाद्या हत्यारानें झकवा ्पवून
बसद्ववले ल्या एखाद्या मारे क्यानें जर तुझ्या मितीसाठीं ईश्वरािें सोंग र्ेण्याच्या प्रयत्न केला तर हा वृि
ं ावन

एका क्षणांत त्या नटव्या ईश्वराला नश्वर करून टाकील! सांग पाहू ं , यांपैकीं तुझ्या िगलबाज िे वािें रूप
कोणतें आहे तें?

वसुंधरा : तुमच्या या सा्या अर्ोर अायासािा या वेळीं कांहींि उपयोग होण्यासारखा नाहीं! माझ्यांत

नाद्वगणीिें द्ववषही नाहीं झकवा वाद्वर्णीिी क्रूरताही नाहीं. कोमलतेच्या िांिण्यासमोर क्रूरपणािा काळोख

क्षणमात्रांत द्ववरून जातो! वृंिावन, मीं कल्पनेनेंसुद्धां तुमिें अद्वनष्टझितन केलें नाहीं! आद्वण केलें तर अशा

झहसक हांकेला परमे श्वर जागणारही नाहीं! पद्ववत्र, द्वनमुल आद्वण द्वनिोष कल्पनांनाि परमे श्वराच्या
पायांजवळ 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! द्वस्त्रयांच्या िु बळे पणांति त्यांिें खरें खुरें बळ असतें! िु बळ्या, अनाथ, द्वनस्सहाय
स्त्रीला संकटांत पिले ली पाहू न, पुरुषाच्या अंगीं द्विव्य पुरुषाथािी प्रेरणा होतें आद्वण द्वतच्या साहाय्यासाठीं
साक्षात् ईश्वर अवतार र्ेतो!

वृंदावन : कोणत्या रूपानें ईश्वर इथें येणार? या वाड्याभोंवतीं असा नेटािा बंिोबस्त केला आहे , कीं तुझ्या
ईश्वराला वा्यावर वाहू न येण्यािीसुद्धां सवि सांपिणार नाहीं!

वसुंधरा : बाहे रिा ईश्वर कशाला यायला पाद्वहजे? ईश्वर सवु द्वठकाणीं आहे .
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वृंदावन : इथल्या प्रत्येक वस्तूवर मीं माझ्या द्वविारांिी इतकी एकजीवािी ्ाप बसद्ववली आहे , कीं
कुरयाच्या द्ववषानें अंग भणभणलें म्हणजे मनु ष्ट्य कुरयाप्रमाणें भुक
ं तो झकवा सपाच्या द्ववषाच्या लहरी अंगांत
द्वभनल्यावर सपाप्रमाणें फूत्कार टाद्वकतो त्याप्रमाणें इथल्या प्रत्येक वस्तूंतून वृि
ं ावनािेि द्वविार बहे र

पितील! रागानें या फरसबंिीच्या फत्तरावर पाय आपटू न पहा–तुला वृि
ं ावनाच्या हृियािी साक्ष पटे ल! या
धगधगणा्या िीपज्योतीकिे नजर टाक–तुला वृि
ं ावनाच्या नजरें तला अंगार द्विसून येईल! हलवून पहा हा
लोखंिी जंजीर–तो वृि
ं ावनािी भाषा बोलायला लागेल! िल, मार लाथ या खांबावर! नारझसहाच्या रूपानें

त्यांतून ईश्वर बाहे र आला तर नजरे च्या एकाि फेकींनें िबवून त्याला माझ्या पायांवर कुरयासारखें
लोळायला लावीन! वसुंधरे , माझ्या शक्तीिी तुला कल्पनाही नाहीं! अशी बावरल्यासारखी इकिे द्वतकिे

कां पहातेस? वसुंधरे , सांग कोणत्या वस्तूंतून ईश्वर तुझ्या साहाय्याला येणार आहे तो? ज्या वस्तूिें नाव
र्ेशील ती वस्तु तुझ्यािे खत पायांखालीं तुिवून टाकतों! सांग, कोणता ईश्वर इथें येणार?
वसुंधरा : कोणता ईश्वर? वृि
ं ावन, तुमच्या हृियांतला ईश्वर!
वृंदावन : (ििकून स्वगत) हां, हृिया, वृि
ं ावनाच्या हृिया, असें िरकंू नकोस! भीतीनें असें ििकून कांपूं

नकोस! पण मला ही भीद्वत तरी कसली वाटली? ईश्वरािी–वसुंधरे च्या ईश्वरािी–वृि
ं ावनाच्या हृियांतल्या
ईश्वरािी–माझ्याही हृियांत ईश्वर आहे ि का? हृियांत िोकावून पाहण्यासाठीं आंत वळण्यािा िोळ्यांना

धीरि होत नाहीं! पण न होऊं िे –वृि
ं ावन नु सत्या शबिांनीं गांगरला असें कधींही होणार नाहीं! (उर्ि)
माझ्या हृियांतला ईश्वर? वसुंधरे , वृि
ं ावनाच्या हृियांत वृि
ं ावनाखेरीज कांहींि नाहीं! या िे हाच्या प्रत्येक

रोमांत, रक्ताच्या प्रत्येक लहरींत, श्वासाच्या प्रत्येक कंपनांत एक वृंिावन, वृि
ं ावन आद्वण वृि
ं ावनि भरून
उरला आहे !

वसुंधरा : आद्वण त्या वृि
ं ावनांनाि मी ईश्वर म्हणते. वृि
ं ावन, तुमिी सारी शस्क्त, सारी द्वनिु यता, या
िु बळ्या, अनाथ पण साद्वत्त्वक वसुंधरे पुढें, या वेळीं द्वतिा ्ळ करण्यासाठीं एक क्षणभरही उभी राहणार

नाहीं! उलट द्वतिें रक्षणि करील. ते पहा, तुमिे हात जागच्या जागीं िळवळत आहे त. काय करावें आद्वण

काय नाहीं यािा ते जणू काय द्वविारि करीत आहे त. माझ्या अंगाला द्वशवण्यािी त्यांना अस्ग्नस्पशासारखी
भीद्वत वाटू न त्यांच्यांतून र्ामाच्या धारा वाहतील; पण माझ्या शीलरक्षणासाठीं मात्र ते आपखुषीनें काळाच्या
िाढें तही उिी टाकतील!

वृंदावन : (स्वगत) पुरुषांिा पराक्रम अबलांच्या रक्षणासाठीं असतो, हे काझलिीिे शबि माझ्या कानांभोंवतीं

नािायला लागले आहे त; पद्वतव्रतांच्या प्रभावामुळें पुरुषाथािा परमे श्वर जागा होतो, या भूपालाच्या शबिांनीं
भोंवतालीं सारखा सारखा गोंधळ मांद्विला आहे ! नाहीं, मी ते शबि ऐकणार नाहीं – (कानावर हात ठे द्ववतो.)
अजून ते ि शबि! हृियांतसुद्धां त्या शबिांनीं सारखें थमान मांिलें आहे ! त्यांच्या द्वमश्र कोलाहलांतून

“वृि
ं ावन, वसुंधरे िें रक्षण कर; वृि
ं ावन, वसुंधरे िें रक्षण कर’’ असा आक्रोश द्वनर्त आहे ! हा आक्रोश

कोणािा? त्या त्या वेळीं मनांतल्या मनांत मारून टाद्वकले ल्या त्या शबिांिीं भुतें आज जागीं िंालीं आहे त,
कीं वृि
ं ावनाच्या हृियांतला ईश्वरि जागा—नाहीं! कानांवर हात ठे वन
ू उपयोगी नाहीं! माझ्या मनािी

िलद्वबिल माझ्या शरीराच्या अद्वनद्वित हालिालीमुळें वसुंधरे च्या लक्षांत येईल. (उर्ि) नाहीं, वसुंधरे ; या
हातांिा भरंवसा धरूं नकोस! हा पहा वृंिावनािा इमानी हात! त्याच्या जीद्ववतािी ही शीर तोिलीस तर
आजच्या करणीसाठीं उत्साहानें उकळणा्या त्यांतल्या रक्तािा रंगसुद्धां माझ्या द्वविाराप्रमाणेंि काळाकुट्ट
आहे असें तुला द्विसेंल!
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वसुंधरा : मुळींि नाहीं! माझ्या द्वनमुल आद्वण करुण दृष्टीशीं त्यािी दृद्वष्ट द्वमळतांि आपल्या अर्ोरपणामुळे

ओशाळू न त्या काळ्या रक्तावर ताबितोब लज्जेिी लाली िढे ल! आतां द्ववलं ब करूं नका. वृि
ं ावन, तुम्हांला
िोनिा सांद्वगतलें –तुम्हांला लाजद्ववण्यासाठीं–तुमच्या द्विव्य पुरुषाथाला आपली ओळख पटवून
िे ण्यासाठीं–तुमच्या

पराक्रमशक्तीला

द्वतिी

खरी

योग्यता

कळद्ववण्यासाठीं–तुमच्या

हृियांतल्या

परमे श्वराला हांक मारण्यासाठीं–पुन्हा द्वतस्यांिा सांगतें, माझ्या हातांतला हार तुम्ही मान पुढें करण्यािी
वाट पाहात आहे . िला, वृि
ं ावन, पद्वतव्रतेिा पाद्ववरयािा हार स्वीकारण्यासाठीं आपली मान पुढें वांकवा!

पराक्रमी नरझसहा, या द्वनःसहाय, अनाथ द्वनबुल हद्वरणीच्या कोमल हृियाच्या झिधड्या करून आपल्या

पुरुषाथाला साथुकी लावा! उठा, बंधुराज, पापवासनेनें आपल्या भद्वगनीिा हात धरा! िला, वृि
ं ावनस्वरूपी
परमे श्वरा, आपल्या सैतानी पावलांखालीं माझ्या साद्वत्त्वक पुण्याईला तुिवून टाका!

वृंदावन : (स्वगत) वीरावतीच्या रणसंग्रमांत, उभयपक्षांिे वीर वैराच्या भरानें एकमे कांना आझलगनें िे त
असतांना, हाताच्या अंतरावर नािणा्या तलवारीच्या आद्वण भाल्यांच्या टोंकांपुढें ्ाती कद्वरतांना मीं मागेंपुढें
पाद्वहलें नाहीं! पण वसुंधरे िा प्रत्येक शबि आिळतांि हें हृिय हबकून मागें हटत आहे ! यापुढें एक शबिसुद्धां

बोलूं नकोस म्हणून सांगण्यािा मी द्वविार करीत आहें ; पण माझ्याि तोंिांतून एक शबिही द्वनर्ेनासा िंाला
आहे ! माझ्या मनािा सा्या शरीरावरिाि ताबा पार उिू न गेला आहे !

वसुंधरा : वृि
ं ावन, इतका वेळ तुमच्या हातून द्वक्रया होत नव्हती; आतां तुमिी वाणीसुद्धां बंि िंाली! या
हारांतली कळीन् कळी आतां पुरी उमले ली आहे ! पहा, तुमिें तोंि द्वमटले लें पाहू न हे वनस्पतींिे तेजस्वी
िोळे सुद्धां हसून तुमिा उपहास करूं लागले आहे त! तुमच्या त्या बांधले ल्या नजरे नें त्यांच्याकिे एकिा पहा
तरी!

वृंदावन : त्यांिा पूणु द्ववकास िंाला आहे ना? आतां माझ्या स्पशानें त्यांन कोमे जवून, करपवून टाकायला
कांहीं हरकत नाहीं! वसुंधरें , मी तर त्यांच्याकिे पाहीनि, पण तुझ्या नव्यालासुद्धां या प्रसंगीं येथेंउभा
करून हा िे खावा िाखद्ववण्यािा मािंा द्वविार होता.
वसुंधरा : मग तो कां नाहीं द्वसद्धीस नेलांत?
वृंदावन : स्वतां भूपालानें मला कधींि िु खद्ववलें नसल्यामुळें त्याला असें िु ःख िे तांना मला त्यािी िया
आली.

वसुंधरा : त्यांिी िया आली नाहीं पण तुमिी तुम्हांला लाज वाटली! तुमच्या पापी िोळ्यांना त्यांच्या द्वनिोष

तेजािी भीद्वत वाटली. वृि
ं ावन, कबूल करा अगर नका करूं, तुमच्या हृियांतला ईश्वर आतां जागा िंाला
आहे .

वृंदावन : जागा िंाला असला तरी त्याला पायांखालीं तुिवून जमीनिोस्त करून टाकीन.
वसुंधरा : आपलें हृिय आपल्या स्वतांच्याि पायांनीं केव्हांही तुिद्ववतां येत नाहीं. भोंवतालीं पसरले ल्या

वस्तुमात्रांतला ईश्वर एखाद्या पद्वततानें पायाखालीं तुिवून टाकला तरी द्वनिान त्याच्या हृियांतला ईश्वर
द्वजवंत रहावा म्हणून द्ववधात्यानें हृियािी उभारणी पायांच्या वर केली आहे .
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वृंदावन : माझ्या हृियांतल्या ईश्वराला पायांनीं तुिवीत बसण्यािें कारणि उरलें नाहीं. आजवर हृियांत
पेटले ल्या सूिाच्या रखरखीत द्वनखा्याखालीं ईश्वरािी जळू न राखरांगोळी िंाली आहे .

वसुंधरा : तुमिे शबिि इतके द्वनजीव वाटतात, कीं तुमिा स्वतांिासुद्धां त्यांच्यावर द्ववश्वास बसणार नाहीं.

अगिीं पातकी मनु ष्ट्याच्या आयुष्ट्यांतसुद्धां असा प्रसंग एकिा तरी येतोि येतो, कीं ज्या वेळीं त्याच्या पापािी

परमावद्वध होऊन अगिीं क्षुिक कारणामुळें त्यािी पुण्यमागाकिे प्रवृद्वत्त होते. वृि
ं ावन, तुमच्या आयुष्ट्यांतंला

तो प्रसंग या वेळीं, या र्टकेला–असे कावरे बावरे होऊं नका–या क्षणाला, आतांि िालले ला आहे . तुमच्या

पापािी सीमा संपली. तुमच्या शरीरािी हालिाल, तुमच्या मनािी िलद्वबिल—पलीकिच्या आरशांत पहा,
तुमच्या पळू न जाणा्या पापािी ही भेिरले ली हालिाल पाहू न तुमिी तुम्हांलासुद्धां भीद्वत वाटे ल –तुमिी ही
िशा अट्टाहासानें ओरिू न सांगत आहे , कीं माझ्या पतींना इथें न आणण्यािी तुम्हांला सिा िे णारी तुमिी
द्वववेकशस्क्त या वेळीं तुमच्या शरीरांतल्या प्रत्येक अणुरेणत
ूं स्फुरण करूं लागली आहे .

वृंदावन : (स्वगत) माझ्या शबिांत जोर नाहीं, हें वसुंधरे िें म्हणणें खरें आहे सें वाटू ं लागलें आहे . मािंी
स्स्थद्वत खरोखरींि िमत्काद्वरक िंाली आहे . एक द्वविार अधामुधा होतो न होतो तोंि िु स्यािा आरंभ होतो.

िोळे फािू न पाद्वहलें तरी समोर असले ली वस्तु द्विसत नहीं; मनांतल्या मनांत उच्चारले ले शबि खोल
द्ववद्वहरींतून द्वनर्ाले ल्या आवाजाप्रमाणें भेसूर र्ुमत आहे त. स्मशानांत अंधा्या रात्रीं वावरणा्या भेकि

मनु ष्ट्याला द्वतथलीं िंािें सुद्धां वा्यानें झकद्वित् हालतांि आपल्याकिे पाहू न कुजबुजताहे त, जद्वमनीला
द्वखळले ले फत्तर आपल्याकिे सभय मुद्रेनें टवकारून पाहण्यासाठीं उठू न उभे रहात आहे त, प्रत्येक पाऊल
पुढें टाकतांि मागें मागें सरणारा िाट काळोखसुद्धां आपल्याला त्या भयाण जागीं एकटें टाकण्यासाठींि

पळू न जात आहे असे वांटतें, त्याप्रमाणेंि माझ्या भोंवतालच्या वस्तूंकिे पाहतांि मलाही नसते भास होऊं
लागले आहे त. तुझ्या नजरे िा आमच्यावरिा अंमल पार उिू न गेला आहे असें बजावून सांगण्यासाठीं सा्या
वस्तु माझ्याकिे स्वतंरय दृष्टीनें पहात आहे त. त्यांिा आकारसुद्धां उपहासािा द्विसत आहे . त्यांना कोणतें

प्रत्युत्तर िे ऊं? आद्वण वसुंधरे ला तरी काय प्रत्युत्तर िे ऊं? (उर्ि) वसुंधरे , माझ्या शरीरांतल्या अणुरेणूंत

परमे श्वरािा संिार िंाला असेल तर त्यािे सारे अणुरेणु िाही द्विशांत उधळू न टाकून, नु सता मनोमय
वृि
ं ावन आपला हे तु तिीस नेईल.

वसुंधरा : मग मार्ार कां र्ेतां? शबिांच्या रूपानें वा्यावर वाहवणारी जीवनशस्क्त कृतीच्या आकारांत कशी
येणार? माझ्या हातांतला हार मर्ांपासून तुमच्यासाठीं द्वतष्ठत आहे . हा पुष्ट्पस्वरूप परमे श्वर तुमच्या पापांिी
कसोटी पाहू न कंटाळू न गेला आहे . तुमच्या पापािी त्याच्यावर कृपादृद्वष्ट होऊं द्या.

वृंदावन : (स्वगत) स्वप्नांतल्या िे खाव्यांत नु सत्या आकृद्वति आपल्याला नकळत बिलत असतात, पण
माझ्या भोंवतालच्या या पिाथांिे तर गुणधमुसुद्धां बिलूं लागले आहे त. इंद्वद्रयांिें द्ववषयाशीं नातें बिलू न,
प्रत्येक वस्तूिी जाणीव अगिीं द्वनराळ्या रूपानें होऊं पाहात आहे . स्वतः वसुंधरे किे पहाण्यािी गोष्ट नकोि,
पण द्वतच्या हातांतल्या हाराकिे सुद्धां पहाण्यािी झहमत होत नाहीं; फुलांतले सुंगद्वधसौंियु िोळ्यांना
द्विसेनासें होऊन, मनाला त्यांच्यांतली द्वनष्ठुर क्षणभंगुरता मात्र जाणवत आहे . त्यांिा शु भ्रपणा काळवंिून या

हाराला कृष्ट्णसपािें भयंकर रूप आलें आहे . माझ्या िोळ्यांतला काळे पणा या फुलांवर वठला, कीं या

जािु गारणीनेंि या हारािा काळा सपु करून टाकला आहे ? या सपानें माझ्या गळ्यांत द्वमठी मारली तर —
्े ः, सुंगद्वध श्वासाच्या ऐवजीं त्याच्यांतून द्वनर्णा्या द्ववषारी वाफांनींि मी नखद्वशखांत करपून झनर्त आहें .

हा द्विवासुद्धां अगिीं बिलू न गेला आहे ; या द्विव्यांतलें तेज मावळू न त्यािी िाहकता उत्कट होत आहे ;
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आपल्या तेजानें भोंवतालिे पिाथु नीट िाखद्ववण्याऐवजीं यािी िाहकता माझ्या िोळ्यांना िु रूनसुद्धां

जाळीत आहे . या िगलबाज द्विव्याला फुंकून टाकलें म्हणजे यािें हें िाहक तेज , आद्वण या कृष्ट्णसपािा हा
द्ववषारी काळे पणा या िोर्ांिाही लोप होऊन जाईल– (द्विवा फुंकावयास जाऊं लागतो.)

वसुंधरा : नामिु ! हा द्विवा मालवून काय होणार? हृियांत प्रिीप्त िंाले ली ईश्वरी तेजािी द्वजवंत ज्योद्वत हा

द्विवा मालवून द्वविंे ल काय? वृि
ं ावन, तुमच्या पापािी सीमा संपली; तुमच्या भेकि मनाच्यानें पापाच्या
क्रूरपणाकिे आतां पाहवणार नाहीं. आज रात्रीं तुम्हांला तेजस्वी तारांकिे पाहवेना; माझ्या पतींना इथें

आणण्यािा तुम्हांला धीर िंाला नाहीं; तुम्हांला माझ्याकिे पाहवत नाहीं; या हाराकिे पाहवत नाहीं; या

द्विव्यानें तुमिी दृद्वष्ट द्विपून जात आहे ; तुमिें पाप इतकें द्वभतरें आहे ! तुमच्या उद्धारािी वेळ हीि आहे ; आद्वण

वृि
ं ावन–तुमच्याशीं आतां अनाथ वसुंधरा बोलत नाहीं, िीनारािी िु ःखी आई बोलत नाहीं, तुमच्या ताबयांत

सांपिले ली िु िैवी पद्वतव्रता बोलत नाहीं, पण माझ्या शरीरांतल्या अणुरेणत
ूं संिरले ला, स्त्रीजातीिा
पक्षपाती, पद्वतव्रतांिा पाद्वठराखा, स्त्रीस्वरूप परमात्मा, आपल्या पाद्ववरयाच्या अद्वभमानानें , स्वयंस्फूतीच्या
उत्साहानें तुम्हांला द्वनवाणीिे शबि सांगत आहे , कीं हाि वृि
ं ावनािा उद्धारकाल. आद्वण वसुंधरा हीि
वृि
ं ावनािी उद्धार करणारी िे वता! माझ्या हातूनि तुमिा उद्धार होणार आहे !

वृंदावन : वसुंधरे , या बोलण्यानें माझ्यावर कांहीं पद्वरणाम होणार नाहीं. हा पहा, माझ्या हातानें तुिंा हात
धरून या हारािा स्वीकार कद्वरतों.

वसुंधरा : वृि
ं ावन, या क्षणींि तें धािस करा. व्हा पुढें. माझ्या कोंवळ्या िीनाराला कापून काढण्यासाठीं

कट्यार उगारणारा तुमिा हात या वेळीं भीतीनें लटलटू ं िे ऊं नका. आणखी वृि
ं ावन, मी आतां अगिी अधीर
िंालें आहे ; एक क्षणािाही द्ववलं ब लावूं नका. तुम्हांला परमे श्वरािी–तुमच्या पातकांिी शपथ आहे , करा पुढें
आपला हात!

वृंदावन : (स्वगत) आतां द्वहय्या केलाि पाद्वहजे. वृि
ं ावन, हीि तुझ्या कतुबगारीच्या कसोटीिी वेळ आसे.
(उर्ि) वसुंधरे , हा पहा मी तुिंा हात धरून तुझ्या पाद्वतव्रत्याला पायाखालीं तुिवून टाकतों.
वसुंधरा : िीनारािा बळी र्ेणा्या परमे श्वरा, आतां तुिंी लाज तुलाि!
(िोळे िंांकून र्ेते. वृिावन आवेशानें जातो व एकिम द्वतिे पाय धद्वरतो.)
वृंदावन : वसुंधरे , तुिंा िीनार मे ला नाहीं, तो अजून द्वजवंत आहे .
वसुंधरा : (िोळे उर्िू न) कुठें आहे मािंा िीनार?
वृंदावन : (उठू न उभा राहतो.) हा पहा–अशी दृद्वष्ट तरळू िे ऊं नकोस. नाहीं तर वयानें वाढल्यामुळें तुझ्या

िीनारािी तुला ओळख पटणार नाहीं! मे ला तो वृि
ं ावन, आद्वण हाि तुिंा िीनार! नको, अशी संशयाच्या,
रागाच्या, द्वतरस्काराच्या झकवा अनोळखीच्या दृष्टीनें आतां माझ्याकिे पाहू ं नकोस! मीं तुिंा हात धद्वरला
असतां तर िोर्ांिा अधःपात िंाला असता आद्वण तुिंे पाय धद्वरले तर िोर्ांिाही उद्धार होईल!

अनु क्रम

[द्वतिे पाय धरावयास जातो; ती हातानें त्याला थांबवूं लागते.]
वसुंधरा : वृि
ं ावन –
वृंदावन : वसुंधरे , वृि
ं ावनािा अवतार मर्ाशींि संपला! िे द्वव, माझ्या उद्धाराच्या आि येऊं नकोस. (द्वतिे

पाय धद्वरतो.) माते , त्या िीनारावर तूं िु ग्धामृतािी वृद्वष्ट केलीस, आतां या िीनारावर आपल्या मंगल अश्रूंिा

अद्वभषेक कर! त्या भाग्यशाली बालकाला हातावर िंे लेलें स; माते, या तुझ्या पातकी बाळाला तुझ्या पद्ववत्र
पायांिीि जोि िे ! माते , मला िू र लोटू ं नकोस!

(द्वतच्या पायांवर िोकें ठे द्ववतो.)
वसुंधरा : उठा, वृि
ं ावन, काय हें ?
वृंदावन : काय हें ? पद्वतव्रते, हा तुिंा पुण्यप्रभाव! पद्वतव्रतांिी पुण्याई पातकी पुरुषालाही परमे श्वराच्या
पिवीला पोंिद्ववते आद्वण नरपशूला नारायणस्वरूप कद्वरते! पद्वतव्रतेच्या पुण्याईपुढें पाप पांगळें पिू न द्वतच्या
पायांशीं अशी लोळण र्ेतें!

वसुंधरा : वृि
ं ावन, तुमच्या उद्धाराबद्दल तुम्ही त्या पद्वततपावन परमे श्वरािे पाय धरा!
वृंदावन : नाहीं, मािंा परमे श्वर तुझ्या पायांशींि आहे ! मािंा उद्धार व्हावा याला कारण तुिंा पुण्यप्रभाव!
[राजा, भूपाल, काझलिी, व मागाहू न युवराज, सुिाम, िाद्वमनी, कंकण, नूपुर व झकद्वकणी प्रवेश कद्वरतात.
एकीकिू न ईश्वर बाहे र येतो.]

राजा : आद्वण तुमच्या काझलिीिाही पुण्यप्रभाव! वृि
ं ावन, काझलिीच्या तोंिू न आद्वण आतां इथें राहू न
ऐद्वकले ल्या गोष्टींवरून तुमच्या अपराधािी तीव्रता बरीि कमी िंाली नसती तर तुमिें तोंिसुद्धां पाहण्यािा
मीं द्वतरस्कार केला असता.

वृंदावन : आद्वण, महाराज, या द्विव्यपिांिा आधार द्वमळाला नसता तर मलासुद्धां आपल्याला तोंि
िाखद्ववण्यािा धीर िंाला नसता. आज ईश्वरानेंि मला ही सदबुद्वद्ध द्विली.

राजा : काझलिी, तुिंी हकीकत ऐकण्याच्या भरांत, तुला साहाय्य करणा्या त्या ईश्वरांना बोलाद्ववण्यािें
तसेंि द्ववसरून राद्वहलें . कोण आहे —

ईश्वर : महाराज, आपण नामोच्चार केल्यामुळें धन्य िंाले ला हा ईश्वर प्रणाम करीत आहे .
राजा : उठा, ईश्वर, तुम्हीं या पद्वतव्रते ला खरोखरींि मोठें साहाय्य केलें आहे . आतां सवांना साद्यंत वृत्तांत
ऐकण्यािी द्वजज्ञासा िंाली आहे ती तृप्त करणें तुमच्याकिे आहे .
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ईश्वर : वृि
ं ावन, एका कठोर कायांत तुमच्या मनाद्ववरुद्ध काझलिीबाईंना साहाय्य केल्याबद्दल मला क्षमा
करा. महाराज, यांनीं िीनाराला मारण्यािी शपथ र्ेतल्यामुळें आम्हांला कपटमागानें जाण्याखेरीज गत्यंतर

नव्हतें; म्हणून ऐनवेळीं िाद्वमनीिा बुरखा पांर्रून काझलिीबाई तळर्रांत हजर राद्वहल्या; आद्वण वसू, आतां
वृि
ं ावनांनीं म्हटल्याप्रमाणें तुिंा िीनार खरोखरीि द्वजवंत आहे . िाद्वमनी, इकिे ये पाहू ं . (िाद्वमनीजवळू न
िीनाराला र्ेऊन वसुंधरे जवळ िे तो.) वसुंधरे , हा र्े तुिंा िीनार!

वसुंधरा : िे वा, तुझ्या करणीला कठोर माद्वनलें त्यािी क्षमा कर! नाथ, हा आपला िीनार!
वृंदावन : मग त्या वेळीं माझ्या हातून– (एकिम) काझलिी, आपला केतन कुठें आहे ?
काललदी : नाथ, क्षमा करा. या सूयुिशुनानें इतर तारका नाहींशा होत असतील; पण तारकापिाला
पोंिले ला आपला बाळ हा भाग्यशाली प्रसंग पाहण्यासाठीं अजून आकाशांत र्ुटमळत असेल. नाथ, आपण

ज्यािा वध केला तो िीनार नव्हता—आपला केतन होता; आद्वण त्या क्रूर कृत्यांत िाद्वमनीनें आपणांला

साहाय्य केले लें नसून आपल्या या अपराधी सहधमुिाद्वरणीनेंि तें केलें . नाथ, आपण बोलत कां 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 र्ेऊन संध्याकाळीं तुम्ही माझ्या
आश्रमांत आलां त्या वेळीं तुमिी नजर िूकवून तुमच्या केतनाच्या जांगीं त्याि द्विवशीं मे लेलें एक मूल

आणून ठे द्ववलें . त्या मुलाला र्ेऊन नंतर आपण तळर्रांत गेलों. वृंिावनांनीं द्वनजीव हत्त्या केली आद्वण
काझलिीबाई — (िाद्वमनीजवळू न केतनाला र्ेऊन) हा घ्या तुमिा केतन!

काललदी : बाळ, माझ्याशींसुद्धां असें कपट केलें स? नाथ, या लबािाला कांहीं द्वशक्षा करायिी होती.
अगबाई, आपलें तोंि असें गोरें मोरें कां? आपल्या कृपादृष्टीनें माझ्याकिे एकिा पहायिें होतें!

वृंदावन : पापाला वर पाहण्यािा धीर होत नाहीं आद्वण पिात्तापािी नजर खालीं वळले ली असते. िे वी,
द्विव्यिशुनानेंही न द्विपून जाणारे िोळे मी कुठू न आणूं?

काललदी : नाथ, ियेिे िोळे पाण्यानें िबिबले ले असतात आद्वण क्षमा तर आंधळीि असते.
वृंदावन : महाराज, मी आपल्याजवळ कोणत्या तोंिानें क्षमा मागूं?
राजा : आद्वण मी तरी तुम्हांला कोणत्या तोंिानें क्षमा करणार? मी स्वतःि क्षमे िी यािना करणार आहें .
आपण िोर्ांनींही आधीं भूपालांिी क्षमा माद्वगतली पाद्वहजे. भूपाल, वृंिावनांिा जाणता आद्वण मािंा नेणता
अपराध अगिीं अक्षम्य असले तरी—

भूपाल : महाराज, अक्षम्य असा अपराध कोणताि नाहीं. िु स्याला क्षमा न करतां येणें हाि एक क्षमा न

करतां येण्याजोगा अपराध आहे . महाराज, मािंी क्षमा मागण्याऐवजीं आपण सवांनीं या परोपकारी
पाहु ण्यांना आधीं धन्यवाि द्विले पाद्वहजेत.
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ईश्वर : मंिले श्वर, माझ्या जागीं िु सरा कोणताही मनु ष्ट्य असता तरी त्यानें असेंि केलें असतें; यांत मािंे
धन्यवाि कसिे?

वसुंधरा : ईश्वर, त्या द्विवशीं केले ली द्ववनंती मी तुम्हांला आज पुन्हां कद्वरतें ; या आनंिाच्या प्रसंगीं, पुनः
संसारांत पिण्यािें तुम्ही आम्हांला विन द्याल का? तुमच्या सुखानें आम्हां सवांिें सुख द्विगुद्वणतहोईल.

ईश्वर : वसू, क्षमा कर; सवांना सुखी व्हावयाला या जगामध्यें वाव नाहीं. (िोन्ही मुलें जवळ र्ेऊन)
जगाच्या बागेंतल्या वृक्षलतांिे कोंवळें अंकुर खांद्यावर खेळद्ववण्यासाठीं वठले ल्या वृक्षांिीही जरूरी असते ि.
िंाले ल्या प्रकारांति मी खरा आनंि माद्वनतों.

इंद्रायुध : मंिले श्वर, आज महाराजांच्या अनु ज्ञेनें मी आपणाला पुनः वंिन कद्वरतों.
राजा : भूपाल, वृि
ं ावन, वसुंधरा आद्वण काझलिी यांच्यासारख्या िे वी जर वारंवार अवतरूं लागतील, आम्हां
पुरुषांच्या द्वनबूुज नजरे ला त्यांिी नाजूक योग्यता द्विसूं लागेल, या िे वींच्या तेजाच्या र्रोर्रीं अवसर द्वमळूं

लागेल तर आम्हां आयांिें आयावतु, िे वांिें िे वावतु होईल! भूपाल, परमे श्वरानें यापेक्षां आपलें कोणतें द्वप्रय
करावें?

भूपाल : आनंिाद्वतशयामुळें परमे श्वराजवळ काय मागणें मागावें हें ि सुित नाहीं. तथाद्वप त्याच्या िरणांपाशीं
एवढीि द्ववनंती आहे कीं–

[जो नटवर भवहर ॰]
हे प्रभुवर धृद्वतबल द्ववतरीं लोकीं त्यागास्तव खरतर । सुद्वख
तद्वर द्ववद्वहत शु भ समया ॥ ध्रु ॰ ॥ आयावती आया । मान्या

गणाया । िे नयपर सुमद्वत पुरुषां । द्ववनद्ववत सद्ववनय॥ १ ॥
राजा : तथास्तु!

अंक सिावा समाप्त

अनु क्रम

राजसंन्यास

अनु क्रम

राजसंन्यास
अंक पहिला
प्रवेश पहिला
पांच दे वींचा पाळर्ा
गुद्वण बाळ असा जागद्वस कां रे वायां ।

नीज रे नीज द्वशवराया ॥ ध्रु ॰ ॥

अपरात्रीिा प्रहर लोटला बाई ।

तद्वर िोळा लागत नाहीं ॥

हा िालतसे िाळा एकि असला ।

द्वतळ उसंत नाझह द्वजवाला ॥

द्वनजवायाला हरला सवु उपाय ।
जागाि तरी द्वशवराय ।

िाले ल जागता िटका ।

हा असाि र्टका र्टका ।
कुरवाळा झकवा हटका ।

कां कष्टद्ववशी तुिंी सांवळी काया ।

नीज रे नीज द्वशवराया ॥ १ ॥

ही शांत द्वनजे बारा मावळ थे ट ।
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 मुलुखमैिान ।

हे आले रे तुजला बाळ धराया ।

नीज रे नीज द्वशवराया ॥ २ ॥

[स्थळ : मालवणिा पाणकोट झसधुिुग.ु काळ : संध्याकाळ. पात्रें : गिाच्या बुरुजावर

श्रीसंभाजीमहाराज, झसधुिुगि
ु ा द्वकिेिार िौलतराव द्वशरके (ियासागर) झसधुिुगि
ु े गिकरी, रायाजी
मालु सरे (सेनासागर) वगैरे. खालीं र्ाटावर तुळशीं, मंजुळा, र्ाटाजवळ होिी. द्वतच्यांत उतरण्यासाठीं

तुळशी एक पाय टाकींत आहे ; मंजुळा द्वतिा हात धरीत आहे . शेजारीं संभाजीमहाराजांिें जहाज तयार
आहे .]

अनु क्रम

मंजुळा : बाईसाहे ब, माझ्या गळ्यािी शपथ आहे . समुद्र इतका खवळले ला आद्वण अशांत तुम्ही होिी
टाकणार?

तुळशी : मंजुळे, सोि मािंा हात! ही तुळशी द्वमळद्वमळीत मनािी नाहीं.
मंजुळा : बाईसाहे ब, नांवाजले ल्या नाखव्यािी अक्कलसुद्धां अशा वेळीं पाण्यांत पिू न द्वजवािें पाणी
व्हायिें;अशांत उगीि द्वजवावर पाणी सोिायिें?

तुळशी : बेफाम िद्वरया पुळणी ओलांिून भेटायला आला, ओरित्या लाटांनीं आळवूं लागला, तुफानी
फेसानें हं सायला लागला आद्वण अशा वेळीं र्रगौरीिी पूजा बांधून बसायिें ?

मंजुळा : बाईसाहे ब, ियासागर अशानें रागास येणार नाहींत का? मी आपली सांगेन, मािंा हात द्विंिकारून
बाईसाहे ब 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, लाखांत
एखािा हात खरा असतो. जगाच्या बाजारपेंठत माणसांिीं बाहु लींि फार द्ववकायला येतात. त्या
बाहु ल्यांतल्या बायका–पुरुषांिे हात सारखेि! बांगड्यांनीं बायकी हाताला खूण बांधून होत नाहीं!
मंजुळा : बाईसाहे ब, असें कसें बोलावें! जनरीद्वत बर्ायला नको का? र्रांत सुख थोंिें का आहे ?
तुळशी : सुखाला बाहे रिा वारा सोसत नाहीं वाटतें? र्राच्या कोंिवाड्यांत जीव श्रमी करून घ्यायिा हें ि
बायकांिें सुख वाटतें? इथें बसूं नकोस, असें हसूं नकोस, द्वतथें जाऊं नकोस, तसें गाऊं नकोस, इकिे पाहू ं

नकोस, द्वतकिे राहू ं नकोस! इतक्या आिवाटे नें सुखािा पिा गांठायिा! मी अशी सांद्वगतल्या बुद्धीिी नाहीं.
पांख मोिल्यावर मैना कसली! गळा िाबल्यावर कोयळ कसली! िांत पािल्यावर नागीण नाहीं! िोळे
फोिल्यावर वार्ीण नाहीं! जा; सोि मािंा हात.

[होिी िालू करते.]
संभाजी : ियासागर िौलतराव! तुमच्या ्त्रपतीला भीद्वत र्ालतांना तुम्हांला भीद्वत वाटत नाहीं? समुद्र
जरासा खेळायला लागला म्हणून तुम्हांला धास्ती वाटते ?

दौलतराव : राजे, हा समुद्रािा खेळ नाहीं, पण कद्वळकाळािा खेळ आहे ! मोित्या लाटे िा जबिा उर्िू न
िरपळास बुरजािा र्ांस र्ेण्यासाठीं — जद्वमनीला द्वगळण्यासाठीं समुद्र बेगुमान बळानें धिपितांना द्विसत
आहे . िौिा रत्नांिी िोरी हु िकण्यासाठीं उायाआिव्या अंगानें आकाशपाताळ धुंिाळीत आहे . अशा वेळीं

प्रत्यक्ष ्त्रपतींना — रायगिच्या कोंिणांतल्या या रत्नाला — उर्ड्यावर टाकून िालायिें नाहीं. अशा
प्रळयांत समुद्रांत गलबत टाकणें द्वहशेबी नाहीं.

अनु क्रम

संभाजी : मग अंगणांत द्वफरद्ववण्यासाठीं गलबतें केलीं आहे त वाटतें? ियासागर िौलतराव, अशा बेद्वहमतींने

रायगिच्या द्वरयासतीिी आरमारी अब्रू तुम्ही कशी संभाळणार? ही जलवंती म्हणजे झसधुिुगाच्या
जनानखान्यांत अिद्ववले ली रायगिीिी राणी आहे ! जलवंतीच्या जोबनािा लाटे िा पिर वारा वाहील तसा
उधळूं लागला, तर आपल्या द्वजवाच्या बरबेनें द्वतच्या जनानी जोराला ििपून टाद्वकलें पाद्वहजे!

दौलतराव : सरकार, कारणावांिून धोक्यांत उिी टाकणें ब्या बुद्धीिें लक्षण नाहीं. गिावर आज गेलें काय

आद्वण उद्यां गेलें काय, सारखेंि! ही कांहीं र्टका मोजण्यािी वेळा नव्हे . तुफान िद्वरया िोळ्यांसमोर नािूं

लागला म्हणजे नजरे िा भोंवरा गरगरायला लागून द्वजवाला र्ेरी येते; जीव जाण्यापूवीं मरण येण्यािा हा
प्रसंग! द्वबनासबब द्वजवािी खैरात करण्यांत काय हं शील?

संभाजी : कारण पिे ल तेव्हां नामिािासुद्धां मिु होतो; पण जाद्वतवंतािा जीव हरर्िी जातीला हु िकीत

असतो. िे वािी िांिगी िु द्वनया अशा रीतीनें आभाळांत तेजाच्या िमकीनें नािूं लागली, गिगिू न बािली

बिबि करूं लागली म्हणजे कच्च्या द्वजवाच्या जनावरांच्या 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 उिंबळू न आलें म्हणजे द्वतच्या

अस्सल बाळािा — मैिानमाप ्ातीच्या मिािा — द्विलािा िद्वरया बेकिर नािायला लागतो! तुम्हांला

नु सत्या ऐद्वकवानें जाणवायिें नाहीं! राया, तूं झसहगिच्या सुभेिारांिा — तानाजी मालु स्यांिा — बच्चा
आहे स, मराठ्यांिा सेनासागर आहे स. तुला वाटतें ना माझ्यासारखेंि? बेिर जीवानें तूं टाकशील का उिी
या भेसूर मौजेंत?

रायाजी : बेशक! पण केवळ माझ्या द्वशवांगीसाठीं! मािंी हरवले ली द्वशवांगी या िद्वरयानें द्वगद्वळली आहे अशी

कुणीं मािंी खातरजमा करून द्विली, तर या खवळले ल्या िद्वरयािा एका ओंजळीनें उपसा करीन; अलम
िे शिु द्वनया नजरे च्या टापूत
ं आणून िे ण्याइतकी एखािी लाट उभी िढली तर माझ्या द्वशवांगीला

न्याहाळण्यासाठीं त्या तािमाि लाटे च्या कळसाला जाईन! द्वशवांगी! शु भांगी! द्वशवगंगा! द्वतच्यासाठीं वाटे ल
तें करीन! द्वतच्यावांिून मात्र मन रमत नाहीं, जीव जमत नाहीं!

संभाजी : राया, इष्ट्कािा द्वशपाई तुझ्यासारखा बेििु ि असतो. द्वजवाशीं जिद्ववले ल्या द्वजवासाठीं,
अंतकाळाला लाभकाळ समजावें लागतें!

[पिद्यांत : मंजुळा : धावा हो धावा! होिी उलटली! धावा हो धावा! बाईसाहे ब द्विसेनाशा िंाल्या.]

कोणािी आरोळी ही?

हकल्लेदार : ही मंजुळेिी आरोळी. बाईसाहे बांिी होिी उलटली वाटतें!
संभाजी : बाईसाहे ब म्हणजे ियासागरिी तुळशीि ना? िौलती, अजागळासारखा आ करून कां उभा
राद्वहला आहे स? तुला प्रसंग पाद्वहजे होता ना?

दौलत ॰ : बेताल द्वजवािी धिपि म्हणजे प्रसंग नाहीं. द्वतला आज राखली तर ती उद्यां मरे ल. अष्टौप्रहर

काळाच्या किे वर खेळणा्या या बेमुरवत बायकोसाठीं द्वजवािें मोल ठरद्ववण्याइतका मी मूखु नाहीं.

अनु क्रम

वा्याच्या लहरींनीं िद्वरया नािायला लागला, मनाच्या लहरीनें या वेळीं तुळशी नािायला लागली! असें
बेताल नाितांना एखािें पाऊल मृत्युलोकाच्या हद्दीबाहे र पिायिेंि!

रायाजी : (स्वगत) नद्वशबािा द्वशकंिर पण करणीिा कमकुवत! इष्ट्काच्या द्वशपायाला अशी मोलािी मोहीम
लाभायला या िौलतीसारखें संगीन भाग्य असावें लगतें. माझ्या द्वशवांगीिी बुिती आरोळी अशी माझ्या

कानावर येईल तर शेषाच्या लांबणीनें हा हात काळाच्या असा तोंिांत र्ालू न त्याच्या आंतड्यांसकट
शु भांगीला बाहे र काद्वढली असती!

संभाजी : िौलतराव, साबाजी द्वशरक्याच्या पोटीं तुिंा जन्म िंाला — बेअब्रूला वेहेत्तर करील, पण या वेळीं
तुला असा पाद्वहला तर साबाजी आपली अवलाि नाकबूल करील! तुळशीिा तूं नवरा आहे स. द्वहरोजी

फरजंिानें आपल्या गोठ्यांतील गाय तुझ्या राखणीला र्ातली असें का तुला वाटतें ? साबाजी मे ल्यावर
त्यािी तलवार त्याच्या शवाच्या कमरे लाि बांधली पाद्वहजे. तुझ्यासारख्या मे ल्या माणसापेक्षां त्या द्वजत्या
मुिद्यािी सोबत द्वतला मानािी वाटे ल.

[पिद्यांत – मजुंळा : धावा हो धावा!]
नव्यािें नांव सांगणा्या नामिा, िे वाखातर तरी उिी टाक.
दौलत ॰ : राजे, माझ्या मनािी मुखत्यारी तुमच्याकिे नाहीं!
संभाजी : नव्यानें बायको बुिद्ववली तरी राजानें प्रजा तारली पाद्वहजे. राया, तुळशीच्या बांगड्यांिी बेिी

करून या नामिाला कैि कर. ती तोिण्यािी याच्या अंगांत ताकि नाहीं. िौलतराव, झहमतमिा तो मित
खुिा. तुळशीच्या मिानी झहमतीला हात िे ण्यासाठीं, हा पाहा, रायगििा परमे श्वर समुद्रांत उिी टाकतो
आहे !

[उिी टाकतो.]
रायाजी : िौलतराव, मराठीशाहीच्या ियासागरािी नालायकी िाखवून तूं मोकळा िंालास. द्वकिेिार,
गलबत र्ेऊन राजांच्या मागोमाग िला.

हकल्लेदार : सेनासागर, िौलतरावांनीं राजांना सांद्वगतलें तेंि मी पुन्हा तुम्हांला —
रायाजी : या झसधुिुगावरिीं सारींि माणसें मृतमुखी द्विसतात. द्वकिेिार, गलबत टाक म्हटलें म्हणजे
टाक! सागर खवळला तरी मयािें त राहील; पण हा सेनासागर खवळला तर सीमा सुटतील!

दौलत ॰ : जाऊं िे त द्वकिेिार, नाखव्याला म्हणावें नांगर सोि – (एकीकिे ) खुशाल यांच्या
र्रािारावरून द्वफरूं िे त.

[तुळशीला हातावर र्ेतले ली असा संभाजी दृष्टीस पितो.]
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संभाजी : तुळशी, र्ाबरूं नकोस; िोळे उर्िू न नीट पाहा.
तुळशी : कोणीं मला हात द्विला? तुळशीिें यश कुणीं द्वहरावून नेलें?
संभाजी : रायगिच्या रणमिानें! (तुळशी िोळे उर्िू न पाहते.) तुळशी, अजून भेिरल्यासारखी कां
द्विसतेस?

तुळशी : तुळशीं कधीं ायाली नाहीं! द्वत्रखंि धुंिाळू न मला भीद्वत सांपिली 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 अंगांनीं बिबिते. तूं ायाली नाहींस, मग हें काय आहे ? नु सत्या फेंसािा मारा

िुकद्ववण्यासाठीं द्वभत्री नजर पापणीच्या पिद्याआि होते आहे ; उसळत्या पाण्यानें गालांओठांवरली गुलाबी
शोभा धुऊन गेली आहे . ्ातीच्या धरणीकंपानें जोबनशाहीच्या द्वकिेकोटांना िळ भरल्यामुळें ायाले ल्या
द्वजवानें सा्या िे हावर ही कांटेरी द्वशबंिी उभारली आहे . ही भीद्वत नाहीं का?

तुळशी : नाहीं;एकिा नाहीं; लाखिा नाहीं. ितुरा, आपण िुकलां. या िपळ पाणभुईवर आपली नजर न

ठरल्यामुळें आपल्या िोळ्यांना प्रीतीिें पद्वहलें रूप भीतीसारखें द्विसलें . इतकें का हें पाणी िंिळ आहे ? मला
अजून भीतीप्रमाणेंि प्रीतीिीसुद्धां — वीरा, नेटकीं नजर रोखून असें द्वनरखून पाहू ं नका. माझ्या पद्वहल्या
बोलण्यािी — मिुु मकीिी शेखी केल्यािी रायगिच्या रणमिा, नारीजातीला क्षमा करा. ही तुळशी आज
ायाली आहे .

[मान खालीं र्ालते.]
संभाजी : साजणी, आपण काय बोलतां हें ! पाणी िंिल आहे , पण मन पाण्याहू न िंिळ आहे . माझ्या मनािी

उिी आपल्या बोलांच्या पलीकिे जाते आहे का? साजणी, तुमच्या द्वजवाखातर समुद्रािा ठाव
काढण्यासाठीं मी िंटलों; पण तुमच्या मनािा ठाव —

तुळशी : िे वा, आतां तेही कष्ट र्ेऊं नका आद्वण हे ही कष्ट र्ेऊं नका. मानसींच्या राजहं सा, माझ्या मनीं उिी

र्ेऊं नका. जें कधीं काळीं र्िायिें नाहीं त्यासाठीं रिायिें कशाला? आजवर कोणत्याहीं पुरुषाच्या
िोळ्याला िोळा द्वभिद्ववतांना तुळशीिी नजर िळली नाहीं, पापणी ढळली नाहीं. नवख्या नजरे िा नेम
िुकद्ववण्यासाठीं कधीं पिर सांवरला नाहीं, कधीं जीव बावरला नाहीं. आज तुळशीिा अद्वभमान उतरला.

रायगिच्या राजाला पाहण्यासाठीं िोळ्यांत द्वजवािी प्रभा िाटली, ताद्वजमीसाठीं िे हावर कांटेरीसभा
थाटली, नजरे च्या एकाि द्वफरतीनें िोळ्यांत रूपरे खेिी सांठवण िंाली, तुळशीला पिरािी आठवण िंाली.
पुन्हां आपल्याकिे पाहतांना नजरे िी ज्योत पापणीनें मालवली — उरींिी लाज पिरानें पालवली. आज
जवानमिीच्या बािशहानें माझ्या जोबनवंतीला कांटेरी भूषणें बहाल केलीं. आपल्या िे हाच्या स्पशानें मािंा
िे ह नटला, पण जीव हटला. महाराज! तुळशीच्या हटले ल्या जीवासाठीं या िांिग्या िद्वरयाशीं िंगिू न िे ह
कष्टवूं नका. आतां जीव नकोसा वाटतो.
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संभाजी : रायगिच्या रणमिाला यांत कष्ट होणार? साजणी, उिंबळती लाट िोक्यावरून द्वनर्ून गेल्यावर,
र्ाबरल्या हातांनीं तोंिावरिे केस मागें सारतांना िुकार केसांिा एखािा गोफ तसाि गालावर खेळत आहे !

लाटे च्या माराला द्वभऊन द्विंरद्विंरीत पिर आपल्या उराशीं लपत आहे ! उर्ित्या पापणीवरच्या तुषारांमुळें

िोळ्यांिी धांिलीनें उर्ििंांक होते आहे ; आपल्या मस्तकीं बसल्यानंतर पुन्हा पाताळपाणी पाहावें लागणार
म्हणून एकेक पाण्यािा थेंब आपल्या केशपाशावरून सावकाश द्विलद्वगरीनें सुटत आहे ! गिीनें उर्ित्या
िंांकत्या िोळ्यांवरून पळणा्या एखाद्या थेंबांतून मावळता सूयुनारायण आपल्या द्वतरप्या तीरांनीं सोनेरी

नेम साधून तुमच्या िोळ्यांना द्विपवीत आहे ! नजरबंिीनें क्षणभर र्ाबरल्यामुळें आपली माझ्यां अंगाभोंवतींिी
द्वमठी झकद्वित् जोरािी होऊन मला माझ्या बळािं साथुक वाटत आहे . अशा वेळीं कष्टािा कोण केवा!

सौंियािी नाजूक सेवा कद्वरतांना पराक्रमाला कौतुकांिी कोंवळीकं लाभते! सुंिर साजणी, या वेळीं माझ्या

रंगले ल्या मनाला द्विलद्वगरीिे बोल ऐकवूं नका. लाटांिे बोल आिळू न िे 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, िे वांिासुद्धां कंटाळा येईल. आतां
रायगिच्या रणमिानें काया शृग
ं ारल्यानंतर — आतां िौ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 कष्टांत पािायिें! िे वा, पुन्हा या मिुु मकीच्या ्ातीवर मान द्ववसांवन
ू िोळे िंांकून पिू ं द्या;
मािंा जीव अशा सुखाच्या सागरांत बुिाला असतांना मािंा िे ह या सागरांत बुिवून टाका! ज्या हातानें मला

जीविान द्विलें , त्याि हातावर माझ्या िे हािें िान करण्यासाठीं मीं या उिं ि िद्वरयािें पाणी सोिलें आहे .

आतां मला वांिवूं नका. जोबनशाहीच्या बािशहा, आपल्या स्पशानें या िे हावर िढद्ववले लीं हीं सोळा

द्वशणगारांिीं कांटेरी ले णीं आतां उतरूं नका. अशा थाटांत मला मरणाच्या िारीं पोंिवा. सह्ाद्रीच्या
राजझसहा, झसधुिुगाच्या वाद्वर्णीिी अशी गाय करून द्वतला िार झभतािांच्या कोंिवाड्यांत गुजरूं नका.

िु बळ्या िौलतरावाच्या पलं गाच्या पाळण्यांतल्या प्रेमाच्या पोरखे — (एकिम लाजून) रणमिु ,
िौलतरावाला नाहीं — उाया जगाला नाहीं — तुळशी तुम्हांला लाजली आहे .

संभाजी : आपली मजी आम्हांला हु कमतीनें वांकवील. साजणी, याि पावलीं रायगिावर िला. भगीरथ
प्रयत्नानें लाभले ली ही शृग
ं ारािी रसगंगा रायगिच्या शंभि
ु े वाला द्वतन्ही द्वत्रकाल द्वशरसावंद्य होईल. िु बळ्या

िौलतरावािी तुळशी िद्वरयांत बुिून मे ली! रायगिच्या रणमिानें पाताळांतून एक नागकन्या बाहे र
आद्वणली.

तुळशी : द्विलिार, इतका आपला धीर होईल का? लग्नाच्या बेिीनें आपले जीव द्वनरद्वनराळ्या द्वजवांशीं
जखिले आहे त.

संभाजी : द्विलवर, गालावर सांिले ली ही गुलाबी शराब पाजून या जीवाला धुंि करा, म्हणजे मातीच्या
मोलांनीं र्िले ल्या लग्नाच्या िु बळ्या बेड्या ती तुफान ताकिीनें तिाति तोिू न टाकील! अशा वेळीं

मृत्युलोकींच्या पामर द्वनयमांिी काय पवा आहे ! एकाि क्षणाच्या आरंभीं, हे लकाव्यानें पातळापयंत खालावून
आपल्या िोळ्यांिीं द्वकरणें शेषाच्या फणींतल्या मण्यांच्या द्वकरणांशीं खेळत आहे त, तर त्याि क्षणाच्या शेवटीं
िोंगरलाटे सरशीं आम्ही आभाळाला द्वभिू न आमिे िोळे िांिण्यांशीं गोष्टी सांगत आहे त. अशा रीतीनें
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क्षणमात्रांत आकाशपाताळ एक होतांना मृत्युलोकावर नजर कशी ठरणार! प्यारी, मानवलोकींिी लग्नं रद्द

करून, रायगििा राजा आज तुझ्याशीं पुन्हा लग्न करीत आहें ; मस्तकावरून सुटणा्या या थेंबांिी —
सौंियाच्या या मोत्यांिी — द्वबनसरांिी मुंिावळ तुझ्या कपाळीं शोभते आहे ! समोर संध्याकाळिा होम पेटला

आहे ! तुफान िद्वरयांत मरणािा नेम नसल्यामुळें काळािा एकि पाश आपल्या िोर्ांच्या कंठांत आहे ;

त्यािीि लगीनमाळ करून िोंगरलाटे च्या बोहल्यावर, मावळत्या िे वाच्या साक्षीनें , मरणािा मुहूतु साधून
रायगििा राजा मनाच्या मुक्या मंत्रानें , तुळशी, तुझ्याशीं लग्न लावीत आहे .

[द्वतिें िुब
ं न र्ेऊं लागतो. पििा पितो.]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ : रायगढ, द्वजवाजीिें र्र. पात्र : द्वजवाजीपंत कलमिाने ले खणी करीत आहे .]
हजवाजीपंत : [ले खणीिा टाक तोिू न—स्वगंत] वारुळांतली िोन द्वजभांिी द्वपवळी नागीन िावली तर
एकाि द्वपढीिा र्ात होतो; पण कारकुनी कानावरिी ही िोन द्वजभांिी काळी नागीण िसली तर सात

द्वपढ्यांिा सत्यानाश कद्वरते . काय ले खणी िंाली आहे पण! आम्हां कलमिान्यांच्या र्राण्यामध्यें ले खणी
करण्यांत हा द्वजवाजी म्हणजे केवळ द्वशवाजीसारखा शककता पुरुष द्वनपजले ला पाहू न माझ्या

वािवद्विलांना इतका आनंि िंाला असेल कीं, अखेरवहीवर त्या आनंिािी जमा कद्वरतांना द्वित्रगुप्ताच्या

कैक ले खण्या बोथट िंाल्या असतील! वद्विलांच्या पुण्याईनें आस्ते आस्ते मी असाि लौद्वकक बढवून ठे वणार
आहें , कीं भवानीच्या जोरावर द्वशवाजीनें रायगििी िौलत द्वमळद्ववली, पण या कलमे श्वरीच्या करामतीवर
द्वजवाजीनें ती सारी आपल्या र्रीं पळद्ववली! अशी ले खणी हातीं आल्यावर वाटे ल त्याच्या हातिें वळण

काढू न िाखद्ववणें म्हणजे या शाईभरल्या हातिा मळ आहे नु सता! गाईच्या एका िे हांत तेहतीस कोटी िे वांिे
िे ह सामावतात; तित् या द्वजवाजीच्या एकाि ले खणींत उाया िद्वक्षण िे शािा िस्तुरखुद्द एकवटले ला आहे !

द्विटद्वणशी वळण पाद्वहजे तर द्विटद्वणशी वळण! राजांच्या हातिें कलम म्हटलें , कीं राजांच्या हातिें कलम!
जसें कांहीं त्यांच्या हातािें कलम करून माझ्या िे हाला लाद्ववलें आहे ! या कलु शा कबजीिें कनोजी कसब

म्हणजे खरें म्हटलें तर परिे शी वळण! पण तेही वळणीवर आणलें अखेर! अक्षरांच्या त्हा अगिीं हु कमी?
द्वगिद्वमि अक्षरें काढलीं तर विारणीिे केस उकलतां येतील, पण तीं अक्षरें उकलायिीं नाहींत! मोकळ्या
द्वलपींत िोन िोन अक्षरांत एकेका गांवठाणािी ओसािी सोिायिी! एका अक्षरावरून िु स्यावर नजर

टाकण्यासाठीं वािणाराला र्ोििौिीनेंि मैिान कापावें लागायिें! बरें , आपल्या स्वतांच्या अक्षरांत एका
द्वलखाणािें िु स्या द्वलखाणाशीं सगोत्र वाटायिें नाहीं. एकांत नवद्वशक्या पोरानें केले ल्या द्वतळगुळािे

ओबिधोबि िाणे तर िु स्यांत नु सते मोत्यांिे िाणे! एक अक्षर अगिीं आंधळ्यानें वािावें , तर िु सरें

िोळसािी आंधळ्यासारखी द्विशाभूल करणारें ! पण अक्षर बिललें तरी मजकुराच्या धोरणांत मात्र सरास

कारकुनी कावेबाजी! द्वलपी बाळबोध असो कीं मोिी असो, मजकूर एकजात नागमोिी िालीिा! आतां
इतके केल्यासारखें आमिा भावाथु द्वसद्धीस जातो कीं नाहीं बर्ायिें. नाहीं तर ललाटींच्या रे षाही

नागमोिीि असायच्या! नाहीं; पण, संभाजीराजांनीं या कलु शाला प्रधान केल्यापासून आमच्या सद्दीिा जोर

असा बळावत िालला आहे , कीं नद्वशबाच्या रे षा कपाळावर सांखळींनें आंखले ल्या गंधागत द्वनटस वठले ल्या
आहे त असेंि वाटतें! ही असामी मात्र खरी नागमोिी मनािी आहे ! अगिीं इरसाल असामी! इतका नीि

माणूस इतक्या उं ि जागीं बसले ला कधीं कुणीं पाद्वहला नसेल! कुठू न कनोजी उं िी अत्तरें द्ववकायला आला
काय आद्वण मराठे शाहीिा प्रधान िंाला काय! त्याच्या अत्तराच्या पेटीिें नवखें नशीब थेट झसहासनाच्या
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पाय्या िढत िाललें आद्वण आमिी कलमे श्वरी मात्र तशीि कानावर अढळपि भोगीत राद्वहली! अत्तराच्या

फायाबरोबर एखािा कानमंत्र फुंकून तर यानें राजांना भारून टाद्वकलें नसेल ? कांहीं का असेना, तूतु
त्यांच्या कानावरि आमच्या कलमानें कुरर्ोिी केल्यामुळें राजांिे कानसुद्धां आमच्यापयंत लांबले आहे त, हें

काय थोिें िंालें ? येसूबाईसाहे बांकिे जरा असेंि बस्तान बसलें तर िांिणीकिे नीट बर्तां येईल! द्वतच्या
द्वजवाभावािा मैत्र तो पद्वहलवान पो्या आमच्या खाजगी खात्याकिे गुंतवून र्ेतला हें वेष िंालें ! हा िे हू

िप्तरी अगिीं पुरा आपलासा करून टाकला पाद्वहजे; म्हणजे िांिणी हातीं लागलीि म्हणायिी! आलीि ही
आिमाप स्वारी! (प्रगट) ये िे हू, तुला अगिीं शंभर वषें आयुष्ट्य आहे ! (िे हू िप्तरी पद्वहलवानी थाटांत प्रवेश

करतो.) बाकी, असें ताद्वलमबाजीिें द्वनकोप शरीर असल्यावर शंभर सोिू न िोनशें वषें जगायला तरी काय
मरण आहे ?

[िे हू एकिम उिी मारून िोन बैठका काढतो व पद्ववरयांत उभा राहतो.]
दे िू : बजरंगबली की जय!
हजवाजी : अरे , असा आिव्याद्वतिव्या उड्या काय मारतोस?
दे िू : या उड्या नाहींत! द्वजवबा, या उड्या नीट यायला िं गलींत द्विवस र्ालवावे लागतात!
हजवाजी : िं गल म्हणजे? झधगामस्ती?
दे िू : अहो, िं गल म्हणजे आखािा! आतां मीं उड्या माद्वरल्या नाहींत, िोन बैठका माद्वरल्या!
हजवाजी : या बैठका मारायला द्वशकण्यांत आजवर वेळ र्ालद्ववलास म्हणून तर तुझ्या नद्वशबानें ही अशी
बैठक माद्वरली आहे ! तांबड्या मातींत लोळपटणीं र्ेऊन सारा जन्म मातीला द्वमळवलास!
दे िू : अहो, ह्ा तांबड्या मातीला मुलतान माती म्हणतात!
हजवाजी : मुलतान माती म्हण नाहीं तर सुलतान माती म्हण. अशानें मातीला मोल येतें वाटतें?
वांकड्याद्वतकड्या उड्या काय मारतोस, ही मुंिे्ाट पेहरण काय र्ाद्वलतोस, असें पिंगी धोतर काय
नेउतोस? कायरे हें ? तसेंि, गुद्द्याच्या मारानें मुरिले ल्या कानांिीं शु द्ध द्वधरिीं िंाल्यामुळें तुिंी
कानउर्िणी करणें रामिासालासुद्धां साधलें नसतें! अरे , तूं िांगला पांढरपेशा ना?

दे िू : आमिा पांढरापेशा या मुलतान मातीखालीं पार ििू न गेला आहे आतां! मुलतान मातीिीं पुटांवर पुटें

िढू न बजरंगबलीच्या रंगांत मी इतका बुिालों आहें , कीं माझ्या पुढच्या सात द्वपढ्या उपजत तांबड्या
द्वनपजतील! अहो, फुकट होत नाहीं िे हािी तयारी! अशी मे हनत करावी लागते!

हजवाजी : तुझ्या िे हाच्या तयारीसाठीं तुझ्या जातभाईंना मात्र खरी मे हनत पिे ल! तुिंें मरण म्हणजे तुझ्या

गोतावळ्यावर प्राणसंकटि म्हणावयािें! आद्वण तसेंि, जाळायला उाया गांवांतल्या वांसे-तुळया पुरायच्या
नाहींत, कीं पुरायला खासें गांवठाण पुरायिें नाहीं! तुझ्या अंगािें हें धझटगण धूि पाद्वहलें म्हणजे पद्वहल्यानें
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एवढें ि मनांत येतें, कीं हा पुरुष अंतकाळीं बाभुळबनाच्या वणव्यांत सांपिू न मरावा! खरें सांगतों तुला,
मरतांना द्वजवाबरोबर शरीरालाही न्यायिी िे वानें वद्वहवाट र्ातली असती, तर तुझ्या बाबतींत यमिू तांना
आपला बोजा खास िंेंपला नसता आद्वण तूं द्विरंजीव िंाला असतास! काय अवीट अंगं रे हें !
दे िू : वाः! द्वजवबा, मग शरीर कमावणें वाईट आहे वाटतें?
हजवाजी : वाईट नाहीं तर काय? शरीर कमावून बसायिें पण अक्कल गमावून बसायिें! हें अवलक्षण शु द्ध
बेवकुफाखेरीज द्वतस्याच्या मनीं येणें नाहीं कधीं! हें कसलें शरीर कमावणें ?

दे िू : कसलें शरीर कमावणें? अहो, नाक उिवायिी बाब नाहीं ही. आज या िे हांत बारा रे ड्यांिी ताकि
खेळते आहे ! उगीि नाहीं!

हजवाजी : त्या ताकिीबरोबर बारा रे ड्यांिा रगेल मूखुपणा पण सामावला आहे तुझ्या िे हांत! कशाला रे
हवी एवढी ताकि?

दे िू : ताकिीवांिून मुलखांत पुि
ं ाई करतां येते वाटतें?
हजवाजी : पुंिाई करायिी? म्हणजे पुि
ं ाई करण्यासाठीं हा इतक्या मांसािा असा अवाढव्य अवतार आहे
का? पुि
ं ाई का करायिी?

दे िू : पुि
ं ाई कां करायिी? पंत, द्वजवािी गोष्ट सांगू तुम्हांला? जरा हे रून पाहा बरें , मी पुि
ं ाई कां करणार
आहें ती! कां? बुद्धीला ठाव लागत नाहीं?

हजवाजी : नाहीं बुवा. आपली मद्वत हरली!
दे िू : हरली; अगिीं िीत! बजरंगबलीकी! द्वशवाजी सोळा वषांिा िंाला नाहीं तोंि त्यानें आििांि लोकांिी
संगत धरून मुलखांत पुि
ं ाई आरंद्वभली!

हजवाजी : बरें मग? असें अवसान भरल्यासारखें काय कद्वरतोस? कां आखाड्यांतला एखािा शेंिरा सैतान
संिारला आहे तुझ्या अंगांत?

दे िू : शेंिरा सैतान नाहीं - द्वशवनेरीिा द्वशवाजी संिारला आहे ! सही थोरल्या राजासारखी पुि
ं ाई करून हा
िे हू द्वशवाजीराजा होणार! बजरंगबलीकी जय!

[भराभर करे ल द्वफरद्ववतो.]
हजवाजी : ए, ती करे ल ठे व खालीं! तें भीमसेनी लाटणें द्वफरवून द्ववराटर्रींच्या पोळ्या लाटायच्या आहे त
वाटतें?
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दे िू : नाहीं. आल्यागेल्यािी कणीक झतबून द्वििीिी िौलत लाटावयािी आहे ! मला द्वशवाजी व्हायिें आहे !
हजवाजी : ते कसें काय व्हायिें ?
दे िू : राजांच्या पावलांवर पाऊल टाकून! आििांि लोकांिी संगत करून ठे द्ववली आहे ; पुि
ं ाई िालू आहे ि;
हमरस्त्यांत मारामारीद्वशवाय पाऊल टाकीत नाहीं पुढें! आतां िार गि घ्यायिे , कुठें तरी कुणाच्या अटकेंत

गवसायिें, बुरिी पेटा्यांतून पसार व्हायिें , नांवािीं नाणीं ठोकायिीं अन् सोन्यािा पुतळा लु टवायिा, कीं
एकिम बजरंगबलीकी! अहो, द्वधमे द्वधमे मी थेट थोरल्या राजांिी ्बीसुद्धां वठवून िे तों बर्ा! रोज सकाळीं

ओढओढू न नाकाला गरुिाच्या िोंिीसारखी अणकुिी आणतों; खरें म्हटलें तर आमिी पद्वहलवानपेशािी
शेंिी म्हणजे द्वशवराईएवढी असायिी! पण राजांसारखी केंसाळ ऐट साधण्यासाठीं हा िोकीभर संजाब ठे वन
ू
द्विला आहे असा! द्वजरे टोपाला जोि िे ण्यासाठीं वद्विलांच्या पागोट्याच्या िीिशें हातांच्या िाकांतून तेवढी

कोकीि काढू न िोकीवर िढवायिी आहे ! वार्नखें नाहींत म्हणून तूतास मी मांजरीच्या नख्यांवरि भागवून
नेत आहें !

हजवाजी : (स्वगत) अस्सें! या रक्तामांसाच्या िालत्या द्वकल्ल्यािी गद्वनमी मा्यािी ही जागा आहे तर!

िे वार्रिी योजना िहू ं किे सारखी असते खरी! बढत्या ताकिीिा असो, कीं िढत्या अकले िा असो; असा
म्हणून एकही झसहगि सांपिायिा नाहीं, कीं ज्यावर र्ोरपि लावायला द्रोणाद्वगरीिा किा नाहीं! या
स्वारीला या जाळ्यांत गुरफटलें ि पाद्वहजे! (उर्ि) शाबास! मग तूं हु बेहूब द्वशवाजी होणार तर?

दे िू : यांत काय शक? अहो, मरतांना गुिर्ा मोिू न घ्यायलासुद्धां 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 वेळीं, म्हणजे द्वशवनेरीवरि जन्मास आलों असतों मी! पंत, आतां आलें का
धोरणांत, मीं कशासाठीं शरीर कमावलें एवढें तें?

हजवाजी : पण कायरें , नु सत्या अंगबळानें तूं कसा होणार ्त्रपती?
दे िू : अंगबळानें नाहीं, तर हत्तीर्ोिे लागतात का ्त्रपती व्हायला! जरा अंगींझपिीं भरला गिी कीं िंाला
द्वशवाजी!

हजवाजी : अगिीं वेिा आहे स! बेटा िे हू! नु सत्या ताकिींने नाहींत होत असलीं कामें ; त्याला
श्रीकलमे श्वरािी कृपा असावीलागते!
दे िू : हा कलमे श्वर कोण?
हजवाजी : आम्हां कलमिान्यांिा कुळस्वामी! आमच्या परसांतल्या बोरूच्या बेटांतला एक िगि आणून
आमच्या वद्विलांनीं त्याला िे व्हा्यांत पुजला आद्वण त्यािा श्रीकलमे श्वर केला.

दे िू : पंत, कसला तुमता कलमे श्वर आद्वण काय वसुलािी त्यािी कृपा! हो म्हटल्या िगिािा िे व होतो का
कुठें ?
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हजवाजी : कां होऊं नव्हे रे त्यानें िे व! अरे , प्रयागजी अनंताला यवताच्या म्हणजे कळकाच्या बेटांत एक

स्वयंभू द्वशवझलग सांपिलें , त्यािा नाहीं का त्यानें यवते श्वर केला? अरे , अशा कळकट कंकरािा जर शंकर
होतो, तर मग आमच्या कलमे श्वरावर तरी कां धोंि यावी? (ले खणी िाखवून) हा पाद्वहलास आमच्या
कलमे श्वरािा द्वत्रशूळ? ्त्रपती व्हायला या कलमािें बळ असावें लागतें. नु सत्या अंगमस्तीनें नाहीं भागत!

दे िू : हा बोरूिा तासले ला तुकिा म्हणजे तुमच्या कलमे श्वरािा द्वत्रशूळ का? अहो, माझ्या द्वनम्म्या द्वशणेिा
गिीसुद्धां तुमिें हें बोरूिें पेरें करंगळीच्या पेरानें द्वपिून टाकील!

हजवाजी : तसें होण्यापूवी हािांिीं कािें द्वपिून द्वनर्तील वेड्या! अरे , या कलमािें म्हणजे सामान्य महत्त्व
नाहीं बरें ! या कलमाच्या करामतीनें होत्यािें नव्हतें आद्वण नव्हत्यािें होतें करून िाखद्ववतां येतें!

जािु गाराच्या नळकांड्याप्रमाणें या टीिभर कलमामध्यें काय काय इलमा खेंिून भरल्या आहे त, त्यािी तुला
कल्पना नाहीं! जािु द्वगरी नजरबंिीनें दृद्वष्ट फसते , पण कारकुनी कलमबंिीनें सृद्वष्ट फसते ? िीन िु द्वनया
तुमच्याबद्दल कुरकुर करायला लागली तरी बेद्वफकीर राहतां येईल; पण कारकुनी कलमािी र्िीभरािी
कुरकुर जन्मभर भोंवल्यावांिून राहायिी नाहीं! िोस्तांच्या िगलबाजीनें तुमच्या नांवावर काळे िाग पाद्विले

तर ते एक वेळ धुऊन काढणें सोपें आहे ; पण कारकुनाच्या ले खणीनें तुमिें नांव खरितांना त्याभोंवतीं सहज

िार झशतोिे उर्िू न ठे वले तर ते मात्र कल्पान्तापयंत कायमिे! तलवारबहाद्दरांिा तांिा अंगावर िालू न
येत असला, तर र्ोििौिीच्या िणिणाटानें इशारत द्वमळू न तुम्हांला ििी मारून बसायला तरी अवसर

द्वमळतो; पण कलमबहाद्दर तुमच्या र्रािारावरून आपले कागिी र्ोिे नािवायला लागला, तर टापांिी
िाहू ल लागूं द्यावयािी नाहीं!

दे िू : पंत, खरें ि का इवल्याशा नळकांिींत इतकी ताकि असते ?
हजवाजी : आस्ते किम, आस्ते किम! बेटा िे हू, वेड्यावांकड्या बोलांनीं ही कानावरिी नागीण ्े िूं
नकोस! अष्टौप्रहर कानावर बसून कानीं पिे ल तें ही नागीण ऐकून र्ेते आद्वण मग प्रसंग सांपितांि शाईच्या

द्ववषानें तें ओकायला लागते! आद्वण एकिा बहकली कीं बेसुमार! वारा प्याले लें वांसरूं आवरतां येईल, पण
शाई प्याले लें कलम कद्वळकाळाला आवरायिें नाहीं! शाईिी द्वनशा कारकुनी मनाच्याि काय ती पिनीं

पिे ल! ही शाई म्हणजे साक्षात् कालकूट द्ववषािी कन्या आहे ! अन्नािा कोळसा करून द्वशरें बनवायिें आद्वण

तेजाच्या काळोखीिें काजळ त्यांत द्वमसळायिें , अशी अनस्न्वत शाईिी पैिास्त आहे ! आद्वण द्वतखट पात्याच्या
धारे च्या पोटीं ले खणीिा जन्म! वेड्या मुला, कारकुनाला द्वबथरवणें भल्यांिें काम नाहीं! शाईिा सोमरस
आद्वण ले खणीिी सद्वमधा करून एखाद्यािी आहु ती र्ेण्यासाठीं कारकुनानें एक ओळ खरिली कीं ती
वेिवाक्य! ललाटींिें ब्रह्मद्वलद्वखत ढळे ल; पण आमिीं द्वलद्वखतें अढळ!

दे िू : पंत, तुम्ही तुमच्या कलमािें एवढें महत्त्व सांगतां पण िारिौर्ांत कांहीं तसें पटत नाहीं!
द्वशवाजीराजांनीं तर कधीं कलम हातीं धद्वरल्यावांिूनि एवढा ग्रंथ केला!

हजवाजी : काय, काय ग्रंथ केला रे त्या द्वशवाजीनें ? मी म्हणतो, तसें म्हटलें तर द्वशवाजीनें असें केलें आहे
तरी काय?
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दे िू : द्वत्रखंिद्वत्रभुवन सांगेल राजांनीं काय केलें तें! एवढी झहिु पिपाच््ाई उठवली आद्वण त्यांना तुम्ही
नु सता हु ं कार कद्वरतां? पंत, हें िे वार्रीं रुजूं होणें मुष्ट्कील नाहीं!

हजवाजी : आतां उर्ि माप पिरांत र्ालूं लागलों तर म्हणशील, कीं पंत, आिमाप बोलतां म्हणून! अरे

द्वशवाजी म्हणजे मूठ िाबल्या हातीं सािे तीन हात उं िीिा, नाकींिोळीं नीटस, काळगेल्या रंगािा,
रांकटले ल्या अंगािा, हरहु न्नरी ढं गािा, द्वलद्वहणें पुसणें बेतास बात, गुिघ्यांत अंमळ अधू, असा एक इसम

होऊन गेला! त्यािी काय बरी मातबबरी सांगतोस एवढी? म्हणे झहिु पिपाच््ाई उठवली! काय रे , मोगलाई
मोिलीन् मराठे शाही िंाली म्हणून इकििी िु द्वनया द्वतकिे िंाली वाटते ? द्वशवाजीच्या राज्यांत झलबोणीला
आंबे लागले , का शेळीनें आपली पोर वार्ाच्या पेट्याला द्विली, का कणसांतून माणसें उपजलीं? अरे , केलें

काय द्वशवाजींनें असें? मोगलांईत हु कमती केसांिी टोळी िाढीखालीं लोंबत होती ती मराठे शाहींत कवटीवर

िढली एवढाि लाभ! द्वशवाजी नद्वशबािा म्हणून नांव िंालें इतकेंि! त्यांतून तुला खरें सांगू ? अरे , खरा

मोठे पणा अशा आरिाओरिीवर नसतो! द्वशवाजीिी खरी लायकी िारिौर्ांना पुढें कळणार आहे ! त्या
माणसांत कांहीं जीव नाहीं रे !

दे िू : तें कांहीं का असेना, मािंा तुम्हांला एकि सवाल आहे . तुमच्या कलमाच्या मितीवांिून राजांनीं
आपल्या नांवािा ग्रंथ कसा केला तें सांगा.

हजवाजी : सांगूं तुला िे हू? कलमाच्या मितीवांिून कुठल्याही ग्रंथािें पान हलायेंि नाहीं बर्! अरे , द्वशवाजी
नु सता नांवाला पुढें िंाला; पण खरी करणी त्या रामिासािी आहे ! त्यानें आपला िासबोध ग्रंथ द्वलद्वहला

नसता, तर द्वशवबािा एवढा ग्रंथ किाकाळीं होताि ना! आद्वण िासबोध ग्रंथ कशानें द्वलद्वहला सांग बर्ूं ?
द्वशवाजीच्या भवानी तलवारीनें ? नाहीं! तुझ्या आििांि करे लीनें? नाहीं! िासबोध द्वलद्वहणा्या ले खणीनें ?

हो, र्ेण्यासारखी गोष्ट काय कीं, नु सत्या भवानी तलवारीच्या नािानें मराठे शाहीला रंग िढला नाहीं; तर
िासबोध द्वलझहणारें कलम त्या सगळ्या भानगिीच्या मुळाशीं होतें! आतां तुंि सांग बर्ूं भवानीिे हातवारे
करणारा द्वशवाजी थोर का कलमानें िासबोध रे खाटणारा रामिास थोर?
दे िू : समथांिी ऐपति भारी वाटते बुवा!
हजवाजी : बरोबर बोललास! अरे , द्वशवाजी द्वकस द्वििीयाका नाम है! द्वशवबानें जो एवढा ग्रंथ केला त्यािीं

एकूणएक पानें समथांनीं खरिलीं होतीं! अरे , मािंा तर असाि होरा वाहतो कीं, द्वशवाजीच्या नांवांत
रामिासाइतका कांहीं राम नाहीं! आतां तुला व्हायिें आहे द्वशवाजी! पण एखाद्या रामिासावांिून तूं कसा
होणार द्वशवाजी? बेटा िे हू, बच्चा, बोल आतां तुिंा रामिास कोण तें?

दे िू : (द्वजवाजीच्या पायांवर िोकें ठे वन
ू ) बजरंगबली की, जय जय रर्ु वीर समथु —
हजवाजी : समथार्रींिें श्वान, त्यास सवुही िे ती मान! बेटा िे हू, अद्वखल त्रैलोक्य तुझ्यासारख्या कुत्त्याला
मान िे ईल!

दे िू : पंत, आज मािंे िोळे उर्िले ! पण पंत, तुम्ही समथांसारखे कसे, तें एकिा नीट पढवा मला. ते
बाळब्रह्मिारी आद्वण तुम्ही तर असे कुटु ं बवत्सल!
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हजवाजी : अरे , बालपणीं म्हणजे सुमारे सात-आठ वषेपयंत मी सुद्धां बाळब्रह्मिारीि होतो. पुढें मात्र
शेजारीपाजारी —

[कावेबाजपणानें हसतो.]
दे िू : पंत, आतां 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 जगांत ख्याकिे कोणी खोल नजरे नें बर्त नाहीं! ऐन मुहूतावर नारायण कुलकणी

“सावधान’’ ऐकून सावध िंाला आद्वण संसार सोिू न श्रीसमथु रामिास िंाला एवढें ि काय तें लोक
बर्तात! पण नारायण पळाला कां यािा कुणी नीट द्वविार करीत नाहीं! त्याला सांगून आले ली मुलगी काय

िेह्यामोह्यािी, कुळशीलािी होती यािा कुणीं द्वविार केला का आजवर? अरे , बाबत अगिीं साधी आहे !
समथांच्या गळ्यांत बांधण्यासाठीं आणले ल्या त्या लग्नाच्या र्ोरपिींत कांहींतरी मोठी गोम होती!
आंवत्याभंवत्यांनीं नव्यामुलाला खूप द्वििद्ववलें असेल म्हणून आयत्या वेळीं पोराच्या जातीनें पळ काद्वढला

आद्वण िु सरें काय? सावधान कसलें द्वन समथु कसलें ? पुढें अशा फद्वकरी बाण्यानें अंगाला राख िोपिू न

नारायणािा रामिास िंाला, िंालें . बाकी खरें म्हणशील तर समथाला तर संसारािी मनापासून आवि

होती! कां म्हणून नाहीं द्वविारलें स? तर त्यांनीं स्पष्ट म्हटलें ि आहे कीं, आधीं प्रपंि नेटका करावा आद्वण मग
म्हातारपणीं परमाथु पाहावा म्हणून! आद्वण एवढ्यासाठींि अटकळीिा मनु ष्ट्य आधीं प्रपंिािा पसारा
फैलावून सोितो! द्वशवाजींनें सहा बायका कां केल्या? नेटका प्रपंि साधावा म्हणून!
दे िू : पंत, नेटका प्रपंि कसा करावा हें ि ठीक पढवा आधीं मला!
हजवाजी : नेटका प्रपंि द्वशकणें फुकािें काम नाहीं बाबा! त्याला रुका पाद्वहजे त्याला रोकि पाद्वहजे! तसा

द्वशकायला तयार हो. प्रापंद्विकांच्या उद्धारासाठीं समथांनी जसा िासबोध द्वलद्वहला, तसा तुझ्यासाठीं मी
‘कलमबोध’ द्वलहू न टाकीन! श्रीकमलबोध! िासबोधािीं वीस िसकें तर कमलबोधािीं हीं वीस पेरें! कबूल?
दे िू : मग त्याला पैसा कशाला हवा?
हजवाजी : िाम करी काम? िाम र्ेतल्यावांिून केल्या कामािें मोल राहात नाहीं. िाम र्ेतल्याद्ववना काम

करणाराला नेटक्या प्रपंिािी खूण कळली असें कोण म्हणेल? कलमबोध उपिे शायला तो कसला
अद्वधकारी पुरुष? कारकुनी गािीिा कोपरा म्हणजे बारमहा द्वपकणारें पैशािें शेत! द्वतथें पैसा पेरावा, कामािें
पीक घ्यावें!

दे िू : पण मािंें काम करण्यासाठींसुद्धां पैसा खाणार?
हजवाजी : द्वशवाजीजवळू न समथांनीं सा्या राज्याच्या सनिा काढू न र्ेतल्या आद्वण त्याला भगवीं वस्त्रें धारण

करायला लावलीं! तूं कोण? नाणीं मोजलीं नाहींस तर तूं कोण? अरे , वद्विलांनीं सरकारी कामांत पैसे
नापत्ता केल्यािें पद्वहल्यानें जेव्हां लक्षांत आलें — त्या वेळीं म्हणजे नु सता आठ वषांिा द्विमखिा होतों —
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दे िू : विील पण पैसे खात होते का?
हजवाजी : आम्हां कलमिान्यांत हा वद्विलोपार्मजत गुण आहे ! आमच्या र्राण्यांतले पुरुषन् पुरुष एकािढी
एक द्वपढीजाि धोरणािे होऊन गेले! राम जसा एकबाणी — तसे आम्ही एकटांकी, म्हणजे द्वलद्वहतांना टांक
एकजात! राम एकविनी — तर आम्ही एकिाकी, सारे एका िकारीनें रस्ता काढणारे ! द्वतकिे राम
एकपत्नी तर आम्ही एकराखी! द्वकमानपक्ष एकेकाला एकेक राख ही असायिीि!
दे िू : राख म्हणजे?
हजवाजी : राख म्हणजे बायको नसले ली बायको — नाकापेक्षां जि मोतीं! बेटा िे हू, तूं अजाण बच्चा आहे स!

कलमिाने म्हटला कीं तो एकटांकी, एकिाकी आद्वण एकराखी ठरले ला! बरें , पुढें वद्विलांिी ही खािाि
खुबी पद्वहल्यानें ध्यानांत आल्याबरोबर त्यांना धाक र्ातला, द्वतच्याबद्दल भरिरबारांत होळीपुनव

गाजवायिा! त्यासरशीं वद्विलांनीं मार्थयांत राख र्ालू न र्रींि फाल्गुन उरकून र्ेतला! अखेर,

त्यांच्याकिू न िु प्पट रकमे िा रोखा द्वलहू न र्ेतला तेव्हां र्रांतली अब्रू र्रांत ठे द्ववली! वद्विलांशीं हें वागणें ;
मग तुिंें काय उरलें ? अरे , कारकुनी कसबाला प्रेताच्या टाळू वरिें लोणी खाणारें िोकें लागतें! थोरल्या

राणीसाहे ब — सईबाईसाहे ब जेव्हां मे ल्या — आपलें वारल्या, तेव्हां तर या द्वजवाजीिी तारीफि करायला
हवी होती. खाजगी खात्यांतून सवा खंिी िंिनािा हु कूम िंाला; पण सवा शेर िंिनाच्या उटीनें सवा खंिी

बाभळीिें िैत्री हळिीकुंकू आटोपलें आद्वण पंधरा मोहोरांिी 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!

दे िू : पंत, भलतेंि काय सांगता? इतक्या हलक्या मनानें तुम्हीं पंधरा मोहरांिी द्वमळकत केली असें
कुणालासुद्धां खरें वाटायिें नाहीं!

हजवाजी : नाहीं वाटायिें; साध्याभोळ्यांना नाही खरें वाटायिें! “तुका म्हणे येथे पाद्वहजे जातीिे!’’ जातीच्या
इरसालांना मािंें म्हणणें बेिूक पटे ल.
दे िू : मग हें सारें खरें म्हणतां?
हजवाजी : खरें म्हणजे? अरे , मग नेटका प्रपंि कशाला म्हटलें आहे ? अमक्या कामांत पैसे खायिे व
तमक्यांत खायिे नाहींत, असा पंस्क्तप्रपंि मुळीं प्रपंिांत िालति नाहीं! प्रपंिांत म्हणजे सुतळीच्या

तोड्यापासून जपावें लागतें! आतां सांगूं तुला आणखीं? विील वारले तेव्हां त्यांिी तयारी िालली होती

आद्वण आमच्या मातोश्रींनीं मंगळसूत्र तोिू न टाद्वकलें — आमिी बाळबुद्धीि; पण िू रदृष्टीिी पोंि केवढी —
मंगळसूत्रांतला टीिभरि िोरा, पण बाबिीसाठीं काढू न ठे वला? अरे , िाव्याउजव्या हातांनीं इंद्रजाळ
करीत नाहीं त्यानें ले खणी टाकून नांगर धरावा आद्वण आपल्या मानेवरि जोखि ठे वावें.

दे िू : पण पंत, इंद्रजाळाच्या अशा नजरबंिींत खोिा पिू न वेळेवर पायबंिी व्हायिी नाहीं का?
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हजवाजी : पायबंिी होईल कशी? या गोष्टीिी कुठें वाच्यता करायिी नसते! कारकुनाच्या ले खणीप्रमाणें ,
शेंिा कापून द्वजभेिाही टांक तोिावा लागतो! तुला म्हणून या अंतयामींच्या खुणा सांद्वगतल्या! द्वजभेिे कलम

करायिें आद्वण कलमािें िस्तुर कुठें गुंतवायिा नाहीं! जमा रकमे िी पोंि म्हणून हातिा ले ख कुणाला िे णें

नाहीं. कालपरवांिी गंमति ऐक; सालमजकूरिी पट्टी भरण्यासाठीं एक कूळ आलें होतें! भरणा जमा
िंाल्यावर कुळानें पावतीिा हट्ट र्ेतला. तेव्हां हिीं पट्टीिी पावती म्हणून त्याला जें द्विठोरें खरिू न द्विलें तें

पेस्तरपट्टी थकल्याबद्दल द्ववत्तद्ववषय जप्तीिें ताकीिपत्र! आद्वण िस्तुर ठोकला सरकारकुनांिा! कुत्ता जाने ,
िमिा जाने!

दे िू : सरकारकुनािें अक्षर तुम्हांला कसें हो काढतां आलें ?
हजवाजी : काशीिी गंगा राजापुरी कशी रे उपटते ? अरे , िे वास करणें न् िु सरें काय!
दे िू : बरें पंत, सगळ्यांच्या जवळू न पैसे खातां खरें ; पण हाताखालच्या माणसाजवळ हातिलाखी करणें
धोक्यािें नाहीं का?

हजवाजी : अरे , माझ्या हाताखालच्या माणसािी तर गोष्टि सोि. नंिीच्या झशगांनीं शंकरािें अंग खरिटत

नाहीं; पण मी ज्याच्या हाताखालिा कारकून आहें त्यालासुद्धां हात िाखवीन. तुझ्या िे खति कलु शा
कबजाला कबजांत र्ेऊन िाखद्ववतों बर्! मग तर म्हणशीलना, कां आहे !
दे िू : पंत, ते पाहा कबजीबाबाि येताहे त.
हजवाजी : (स्वगत) अरे बापरे , ही परिे शी पीिा आमच्या र्राकिे कां वळली? िै वाच्या कळसाला जाऊन

द्वभिला तरी उं बरठे द्विंजवायिी खोि जात नाहीं! (प्रकट) िे हू, जरा हु शारीनें राहा! यावें; यावें; आज —
(कबजी येतो.) धन्यांनीं गद्वरबाच्या र्रीं पायधूळ िंािली! र्र पावन िंालें ! वेिाद्वळशीनें मुक्काम गांठला!
अभाग्याच्या र्रीं बाबा कामधेनु आली! (स्वगत) लागला नंिीबैल िंुलायला!

कबजी : द्वजवबा, तुमच्या र्रीं यायला आम्हांला कसला संकोि आहे ? आम्ही तुम्हांला नक्कर भाऊपणानें

ले खतों! जरा द्वनकिीिें काम द्वनर्ालें म्हणून तांतिीनें तुमच्याकिे स्वतांि आलों िंालें . अहो, द्वजवाजी
म्हणजे या कलु शािा उजवा हात!

हजवाजी : (स्वगत) कलु शािाि काय, पण ज्याला म्हणून द्वलद्वहतां येतें त्या हरएकािाि उजवा हात!

(प्रकट) पायांच्या िाकराला असें हातांशीं धरणें हा धन्यांिा मोठे पणा आहे ! (एकीकिे िे हूस) बेटा िे हू ,
आज या कारकुनाच्या र्रीं कोण आलें आहे ? काय बोलतें आहे ? कसें बोलतें आहे ?
दे िू : (द्वजवाजीस एकीकिे ) बजरंगबलीकी जय!
हजवाजी : (िे हूस एकीकिे )कलमे श्वरीकी जय! स्विे शे पूज्यते राजा द्वविान् सवुत्र पूज्यते ! (उर्ि)
धन्यांना र्र कसें सांपिलें पण?
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कबजी : कां बरें ? र्र माहीत होतें! आम्ही अव्वल अत्तरें द्ववकण्याकद्वरतां गिावर फेरी र्ालतांना तुमच्या
र्रीं नव्हतो का आलों? आमच्या पेटींतली अत्तरािी एक कुपी खरे िीवांिून खपली ती याि र्रांत!

हजवाजी : त्या कुपींतलें अत्तर उिू न गेलें; पण धन्यांच्या िोक्यांतून ती गोष्ट अजून उिू न गेली नाहीं! काय
तारीफ आहे ! बरें , कामािें राहतें आहे तसेंि!

कबजी : काम जरा नाजूक आहे ; आपले पणानें करायिें आहे . राजश्रींनीं आज झसधुिुगावर िौलतराव
द्वशरक्याच्या तुळशीला आणली आहे !

हजवाजी : आलें ल्यांत! ते व्हां ती खाजगी खात्याकिे जमे स र्ालायिी, द्वतिी तैनात तरकीब राखायिी.
खलास! हें ि ना काम?

दे िू : (द्वजवाजीस) तुळशींबाईंना आणलें कसें हो पंत?
हजवाजी : (िे हूस एकीकिे ) बेटा िे हू, ती सरकारी सफाई आहे ; हा िरबारीं िरविा आहे ; हें रंगेल
राजकारण आहे ! कलमबोधांत तुझ्यासाठीं या खुबीिा खुलासा करीनि मी.

कबजी : (कांही कागि िे ऊन) आद्वण द्वजवबा, हे त्या प्रकरणीं सरकारी द्वशक्क्यािे कागि! पंत, या
गोष्टीकिे नीट ध्यान पोंिवा. येसूबाईसाहे बांिी आपल्यावर ठीक किर नाहीं; तेव्हा गोषांत अशी िु फळीिी
गिबि उिाली तर एका फळीच्या आधारावर या तुफानांतून आपल्याला सलामत तरून जातां येईल.

िरबारांत अजून आपल्याद्ववरुद्ध थोिी आग धुमसते आहे . तो साबाजी द्वशरके, द्वहरोजी फरजंि, हीं माणसें
आपल्या ब्यावर नाहींत! तो बेवकूब रायाजीसुद्धां जरा बांकूनि असतो. त्याच्या प्रेमाच्या वेिाबद्दल
राजश्रींकिे एकिा बोलणें काढू न त्याला कामावरून काढण्यािा मािंा मनसुबा आहे . सेनासागराच्या
जागेसाठीं िांगलासा मनु ष्ट्य हे रून ठे वा! हो, वेळेवर अििण नसावी!

हजवाजी : ठीक आहे ; ऐसा खासा जवान आणून िे तों, कीं ज्यािें नांव तें!
कबजी : बरें तर, मी जातों आतां. राज्यािा बंिोबस्त नीट ठे वा!
[कबजी जातो.]
हजवाजी : ठीक आहे ! बेटा िे हू, हो पुढें आतां. आज मराठ्यांिा सेनासागर, रायगििा सेनापद्वत कोण

आहे ? तूं आहे स? नाहीं! सुभेिार तानाजी मालु स्यांिा रायाजी आहे ? आहे . उद्या मराठ्यांिा सेनासागर
कोण? रायाजी? नाहीं! तूं आहे स? हो! कोणािें नांव उद्यां पुढें करणार मी? बोल, बेटा िे हू, बोल!
दे िू : बोल बजरंगबलीकी जय!
[करे ल भराभर द्वफरद्ववतो.]
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हजवाजी : एका द्विवसांत उनाि पो्यािा सेनासागर कसा होतो हें श्रीकलमे श्वराच्या कृपेनें तूं पाद्वहलें स!

आतां उद्यांिी बात उद्यां! िे हूिा रायाजी, रायाजीिा द्वशवाजी! िे हू, हें कलम काय करीत नाहीं?
पद्वहलवानी करून काय होणार? तुम्हीं पद्वहलवानांनीं रोजीं हजार बैठका मारण्यािा सराव केला, तरी
कारकुनापुढें तुम्हांला उठू न उभें राहणें भाग आहे ! तुमिे कान नापत्ता िंाले असले तरी कारकून त्यांना
उपटू न द्वठकाणावर आणल्याखेरीज सोिायिा नाहीं. तुमिें गिु न रुंिावलें 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!

दे िू : पंत, तुमच्या कलमािी करामत पाहू न आमिा नक्षा उतरला! पंत, मी तुम्हांला सवुस्वीं शरण आहें !
मला तुमिा गुरूपिे श करा!

हजवाजी : त्या सलकड्यांच्या सनिा काढू न माझ्या िंोळींत टाक! गुरुकृपा फुकािी नाहीं!
दे िू : (सलकिीं द्वजवाजीस िे तो.) सदगुरूच्या िरणीं अपुण असो!
हजवाजी : िरणीं नाहीं – हातीं! बेटा िे हू, भाषा हमे ष वेतशु द्ध असावी! आज तुला आमच्या धमािी िीक्षा
िे तों! आजपासून माझ्या संध्येंिी तूं व्यवस्था ठे वीत जा!

दे िू : ब ? एवढें ि काम? संध्येसाठीं पळीपंिपात्री आणून ठे वायिी?
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 ! अरे रे,
तुला िांगले से कानसुद्धां नाहींत; तुझ्याशीं कानगोष्ट करायिी तरी कशी? — गोमुखींत सागोतीिे कबाब
ठे वायिे असतात! ही उपासना कोणाला सांद्वगतलीस तर तुझ्या मुलतान मातीसकट तुझ्या अंगािी
राखरांगोळी करीन! सेवल
े ा उतरलास तर द्वशवाजी होतोि आहे स! बोल, आहे कबूल?
दे िू : मी आतां सवुस्वीं आपला द्वशष्ट्या आहें ! पंत, मािंें आणखी एक काम मात्र आहे !
हजवाजी : आम्ही ओळखतों; अगिीं मनांतलें ओळखतों; िांिणी नांवाच्या पोरीसंबध
ं ानें बोलणार आहे स ना
तूं?

दे िू : सत्य आहे ! पंत हें कसें तािलें तुम्हीं?
हजवाजी : तें राहू ं िे ! ही कलमे श्वरािी कृपा आहे ! िांिणीच्याबद्दल मी तुझ्यासाठीं खटपट करीन. बरें , िल
आतां. संध्येबद्दल नीट व्यवस्था ठे वणार ना तूं? तसेंि उद्यां रायाजीच्या जागीं उभा राहणार ना तूं?
दे िू : बजरंगबलीकी जय!
[िोर्े जातात, पििा पितो.]

अनु क्रम

प्रवेश हतसरा
[स्थळ : साबाजी द्वशरक्यािें र्र. पात्रें : ज्ञानेश्वरी वािीत असले ला साबाजी; हु क्का तयार करीत

असले ला द्वहरोजी फरजंि.]

साबाजी : (एकेक अक्षर लावून.) “मािंा मराठाद्वि बोल द्वनकें । परी अमृतातेंद्वह पैजा झजके । एसीं एकेक

अक्षरें रद्वसकें । मे ळवीन.’’ वाहवा! अमृतातेंद्वह पैजा झजके, ऐसीं अक्षरें मे ळवीन! काय एकेकािा हातगुण
असतो. ज्ञानोबारायांनीं भलतीशी पैजहोि र्ातली आद्वण अक्षरान् अक्षरांशीं खरे पणािी द्वमळणी केली.
द्वहरोजी, ऐक हें : “मािंा मराठाद्वि ॰’’

हिरोजी : साबाजी, असलें एकेक अक्षर मे ळवायला त्यांना वेळ लागला नसेल द्वततका तुला तें लावायला
वेळ लागतो आहे . ज्ञानोबारायांना रे ड्याकिू न वेि विवायला इतका सायास खद्वित पिला नसेल.

साबाजी : द्वहरोजी, भाग्यवंताच्या र्रच्या गोष्टी, तुम्ही आम्ही बोलायच्या आतां! आळं िीच्या द्ववधात्यानें

शेंद्रीच्या रानमाळांतल्या मराठी िगिांनीं िे वपूजा रद्विली; द्वशवनेरीच्या द्वशवशंकरानें मावळच्या माकिांना

अमृताला लाथािणारें िे वरूप द्विलें ! अमृताशीं आळी करणारी एकािी वाणी, तर अमृताला औषध िारणारी

िु स्यािी करणी! ज्ञानोबािी मराठी वाणी, द्वशवबािी मराठी करणी — झिगत उजळू न िोर्ांनी ऐन मराठी

हांकेनें भूमंिळ गाजद्ववलें . मराठी मोहनीनें जीवकोटीला भारून टाकलें . आज आठ वषें िंालीं; अजून
राजांच्या नांवािी द्वनशा उतरत नाहीं!

हिरोजी : बरें , पुराद्वणकबुवा! आतां गुिगुिीिी गोि गंमत घ्या कीं जरा. हं , ही र्े.
साबाजी : जरा थांब. सोवळ्यानें गुिगुिी ओढणें पाप आहे .
(अपूणु)

अनु क्रम

अंक हतसरा
प्रवेश पद्वहला
[तुळशीच्या पद्वहल्या रुकारािें स्वतांशीं स्मरण करीत असतांना.]
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 । िंांकला अरधा ।
कद्वर द्वजवास मोहनबाधा ॥ ३

झभवईिी द्वतरपी त्हा । मुरिु नी जरा । त्यावरी ढळली ।
टोंकाशीं कांहीं िळली ॥ ४

हसतांना थोिें कुठें । गाल तो उठे । आद्वण त्या भारें ।
द्वनपजली मजा परभारे ॥ ५

त्या रे र्ा 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 बेबि
ं । कंप कद्वटबंधा ।
द्वजव िंाला अरधा अरधा ॥ ८

नवतीिी राजस लाज । गुलाबी साज । -और तो कांही ।
गालांवर िढवी िोहीं ॥ ९

थरथरत्या ओंठावरी । प्रीत बावरी । बोल तो टाकी ।
नजरे िा पििा िंांकी ॥ १॰

तो एकि प्यारा बोल । द्वजवािें मोल । र्ेउनी द्वफरुनी ॥
एकिा ऐकवा कानीं ॥ ११

अंक हतसरा समाप्त

अनु क्रम

अंक पांचवा
प्रवेश पहिला.
[सोन्याच्या सांखळ्या हातांत र्ेऊन उभी असले ली येसूबाई व लोखंिािी बेिी हातांत र्ेऊन उभी

असले ली तुळशी. िोर्ी एकमे कींकिे पाहात आहे त. आसपास नोकर वगैरे.]
[पिद्यांत]
“मो्यांनीं मात केली । राजाला द्वगरफिार केलें !
“मो्यांनीं शथु केली । संभाजीला कैि केलें !’’

येसूबाई सोन्याच्या सांखळ्या 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 पूणु केली! केवळ कबजीसारख्यांच्या मसलतीनें आद्वण मो्यांसारख्यांच्या 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 रंगले ला हा िगि, तुमच्या जात्या द्वजवाच्या साक्षीनें , या तुमच्या

धमुपत्नीनें, तुमच्या द्वक्रयाकमासाठीं जीवखिा म्हणून उिलू न र्ेतला. ियासागर? तुळशीभोंवतीं द्वर्रट्या
र्ालणा्या आपल्या द्वजवािा कान करून ऐका! त्या वेळिे मािंे बोल आज पुन्हा आठवा. या िगिाला

उरापोटाशीं धरून, याच्या संगतीनें ्ातीिा िगि करीन; तुमच्या प्रेताच्या काळ्या भेसूरपणाच्या शपथे नें
द्वजवािा वेतळा करीन; िख्खनी िु द्वनयेिें िारूकाम बनवून त्याच्या आतषबाजीनें तुमच्या सरणािा भिास्ग्न

िेतवीन; भोसले शाहीच्या मानक्यांना या होळीिे होळकर करीन; मराठे शाहीिी माती करून द्वतनें तुमच्या
द्वजवाला मूठमाती िे ईन; संभाजीच्या बायकोला—मराठ्यांच्या महाराणीला गाय करून, तुमच्या नांवानें

मोगलांच्या हातांवर द्वतिें गोप्रिान सोिीन! बोला, िौलतराव, द्विल्या कोलांतला बोलन् बोल खरा केला
ना? कोण आहे द्वतकिे ? धरा या राणीला आद्वण सव्वाशेर सोन्याच्या साखळ्यांच्या जागीं तो सव्वा मणािा
लोखंिी लं गर द्वतच्या पायांत अिकवा.

[िोर्ेद्वतर्े नोकर पुढें येतात; एकिम िु स्या बाजूनें द्वहरोजी व शाहू महाराज येतात.]
हिरोजी : हां, खबरिार; पुढें पाऊल टाकाल तर पावलापावलासाठीं प्राण गहाण ठे वावा लागेल!

मासाहे बांच्या अंगाला हात लागला तर त्या हातािें कलम करून टाकीन; मासाहे बांकिे वांकड्या नजरे नें
पाद्वहलें तर तापल्या सळईनें िोळे काढू न खेळायला िे ईन!

[नोकर थबकतात.]
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तुळशी : काय मिािी जात आहे पाहा! अरे , िांगले पुरुषासारखे पुरुष होऊन या एका थेरड्याच्या

तोंिाकिे पाहू न हाय खातां? त्या वेळीं मािंा र्ात केलास; आज बाजी बिलली आहे ! आज तुझ्यासारख्या
हलक्या हु ज्यािी ही पोरगी राजावांिून राणी िंाली आहे आद्वण ही तुिंी राणी मो्यांिी बटीक िंाली आहे !
आतां मान वर करून असा पाहू ं लागलास तर तुझ्या पांढ्या केसांिाि द्वतला गळफांस बसेल!

शािू : (तलवार अधीं उपसून) मासाहे ब, द्वतच्या बेफाम द्वजभेिे या तलवारीनें तुकिे तुकिे करून —
येसूबाई : (त्याला थांबवून)भलतेंि! वाटे ल त्या बोलभांि बायकोच्या द्वजभेबरोबर तुमच्या तलवारीला

नािवायिी आहे का? धाकटे महाराज, थोरल्या आबासाहे बांच्या श्रीभवानी तलवारीच्या नमुन्यािी ही

बाळभवानी मुहूतावर स्वतां खाशांनीं तुमच्या कमरे ला बांद्वधली ती एवढ्यासाठीं वाटतें? द्वहनें मराठे शाहीिी
एक्त्री इभ्रत राखायिी आहे ; बायकांच्या द्वजभेसारखें वळवळायिें नाहीं. बायकांच्या बिबिण्यानें
उद्यांच्या ्त्रपतीिें मन ढळत नाहीं!

तुळशी : येसूबाई, बायकांच्या बिबिण्यानें पिले ला फांसाही िळत नाहीं! तुझ्या िढे ल मोठे पणाला

पायमाल करायला आतां द्वकतीसा वेळ लागणार? (नोकरास) अरे , आणा त्या सांखळ्या इकिे ! पुन्हा त्या
म्हाता्याकिे पाहता? मो्यांनीं ही नामिािी पैिास कोठू न जमा केली? ही पाहा ियासागर िौलतरावािी
मिानी द्ववधवा मराठे शाहींिें हें अहे व ले णें आपल्या पायांनीं तुिवून टाकीत आहे .
[सांखळ्या पायांत र्ालूं लागते.]
हिरोजी : तुळशी, कारटे , काय केलें स हें ? झपिीला पाय लागला तर पायबंिीि होईल अशी साधी सजा
एकट्या राजांनाि फमाद्ववली होती; पण िु स्या िे हाला मात्र या आई भवानीच्या भंिाराला असा पाय

लागला तर जीवा द्वनशीं जायबंिी व्हावें लागेल. या फरजंिाच्या र्राण्यांत, रक्तामांसाच्या द्वजभेनें जें बोलावें

तें पोलािी द्वजभेनें करावें असा कुळािार आहे . [कमरे िी तलवार काद्वढतो.] (स्वगत) तुळशी, कमरे िी
द्वमठी सोि! राजांनीं भवानी आईच्या साक्षीनें श्रीभवानी तलवार उिलली, त्याि मुहूतावर साबाजीनें

द्वबजली आद्वण द्वहरोजीनें ही तुळशी उिलली. बेइमान िौलतरावाच्या गळ्यांत पितांना साबाजीिी द्वबजली

इमानाला जागली! बेटा तुळशी, आजवर तुला किे वर खेळद्ववली, आज इमानाला जागी हो! तुिंी नांवरस

सांगून तुझ्या नांवाला बट्टा लावणा्या फरजंिांच्या या कमअस्सल अवलािीला, केवड्याच्या बनांतल्या या

सुंिर नाद्वगणीला, एका–र्ाय उभी द्विरून टाक! (उर्ि) मासाहे ब, ती पाहा, द्विवसाढवळ्या केवढी
िांिणी तुटून पिली!

[तुळशीच्या द्ववरुद्ध द्विशेकिे बोट िाखद्ववतो. येसूबाई वगैरे द्वतकिे पाहतात. द्वहरोजी तुळशीला

वारकरतो. ती पिते.]

येसूबाई : कुठें पिली िांिणी?
हिरोजी : [तुळशीकिे बोट िाखवून] ही पाहा!
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तुळशी : करायिें तें केल्यावर मरण आलें तरी बेहत्तर आहे ! द्वहरोजी, पोटच्या पोरीवर र्ाव र्ालतांना तुझ्या

िोळ्याला पाणी आलें नाहीं! द्वजव्हारीं र्ाव जाऊन बसला तरी तुळशी रिणार नाहीं! ियासागर िौलतराव,
लग्नानें तुमच्या नांवाशीं जखिले ली तुळशी तुमच्या ऋणांतून मोकळी िंाली [िगिावर बांगड्या फोिू न]
िु बळ्या िौलतीच्या नांवानें भरले ला वज्रिुिा त्याच्याि जीवखड्यावर फोिू न टाकून साता जन्मांच्या

संसाराच्या साखळिं िांतून ही तुळशी आज सुटून जात आहे ! िे वा, पुढल्या जन्मीं मला मराठे शाहीच्या
जवानमिािी—रायगिच्या रणमिािी—माझ्या ्त्रपद्वत संभाजीमहाराजांिी शृग
ं ारिासी कर! ्त्रपद्वत

संभाजीमहाराज, या जन्मीं, आपल्याला पाद्वहलें , आतां पुढल्या जन्मीं, शृग
ं ारिे वा, — तुळशींच्या परमे श्वरा,
मला पिरांत घ्या! कुणीतरी ्त्रपतींना मािंा शेवटिा द्वनरोप सांगा कीं, तुळशीनें मरतांना िे वािें नांव र्ेतलें
नाहीं; पण द्वतिा मरता बोल “्त्रपद्वत संभाजीमहाराज’’ —

[मरते.]
येसूबाई : द्वहरोजी, काय केलें त हें !
हिरोजी : मासाहे ब, हे ऋणानु बध
ं ािे लागेबांधे आहे त! साबाजीच्या पोटीं िौलती आला; त्यानंतर एका

वषाच्या आंत ही माझ्या पोटीं आली. साबाजीच्या हातून िौलती मला; त्या एकाि वषाच्या मुितींत ही
माझ्या हातून मे ली. या तुळशीला आजवर परक्या रक्तानें पोसली, द्वतच्या अंगांत मािंें जाद्वतवंत रक्त खेळत
होतें; आज या तुळशीिी मािंें रक्त द्वपण्यािी हौस फेिू न टाद्वकली.

[पिद्यांत – कोणत्या हरामखोरानें तुळशीच्या अंगाला हात लावला? ]
हिरोजी : मासाहे ब, जरा आिबाजूला व्हा! िे वळांतल्या िे वाला िगलबाजीनें द्ववटाळणारा हाि तो
हरामजािा मोरे !

[मोरे प्रवेश करतो.]
मोरे : कोणीं तुळशीच्या अंगावर वार केला? तुळशीच्या रक्ताच्या थेंबागद्वणक त्या गुन्हे गार िे हािे तुकिे

केल्याखेरीज मो्यांिी तलवार द्ववसांवणार नाहीं. कोणीं केला खून हा! [नोकर द्वहरोजीकिे बोट
िाखद्ववतात.] द्वहरोजीनें? म्हातारिळाच्या नािांत 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 मे ली?
हिरोजी : िे वास कळे ! मािंें जातीिें रक्त ते वढें मीं काढू न र्ेतलें ! द्वतच्या बाकीच्या बेइमान रक्तामध्यें
द्वजतेपणािा द्वजव्हाळा नव्हता. नु सत्या मुिाि मांसानें माणूस जगत नाहीं!

मोरे : हा पाहा, तुझ्या द्वजवंत मांसाला मातींत द्वमसळू न तुिंा बोल खोटा करून टाकतो!

अनु क्रम

(तलवार उपसून धावतो)
येसूबाई : हां, ्ोटे ्त्रपतीमहाराज, आतां खुशाल आपली तलवार उपसा आद्वण आपल्या इमानी

नोकराच्या धावण्या धावा! तुमच्या प्राणांिी रया िंाली तरी हरकत नाहीं; पण द्वहरोजींच्या थकले ल्या
केसांना धक्का लागूं िे ऊं नका!

[शाहू महाराज द्वहरोजी व मोरे यांच्यामध्यें येतात.]
हिरोजी : मासाहे ब, काय हा अद्वविार! धाकट्या राजांना मागें घ्या!
शािू : पुढें पाऊल टाद्वकलें तें मागें र्ेण्यासाठीं नाहीं. वीरांिें तुटले लें मस्तक मागें पितें , पाऊल कधीं पित
नाहीं! भोसल्यांच्या तीन द्वपढ्या तुम्हीं हातांवर वाढद्ववल्या; तुमच्या सेवि
े ी कसोटी आणखी द्वकती

पाहावयािी? िला, मागें सरा; मी तुमिें संरक्षण करणार! मासाहे ब, पाहा बरें द्वहरुबाबा कसे ऐकत नाहींत

ते! द्वहरोजी, तुिंा राजा तुला मागें होण्यािा हु कूम करीत आहे ! मराठे शाहीला हें द्विसलें ि पाद्वहजे कीं,
आपल्या इमानी नोकरांवरिा तलवारीिा ताप िुकद्ववण्यासाठीं ्त्रपद्वत आपल्या अंगािें ्त्र करीत
असतात!

हिरोजी : (मो्यांना उद्देशून) जावळीच्या रानांतल्या जातीच्या िगिा, या बोलांनीं द्ववरर्ळू न तुिंें पाणीरें

कसें होत नाहीं? (शाहू महाराजांना उिलू न त्यांिा मुका र्ेतो.) आई, आई, आई, राजे, ही पोपटपंिी कुणीं

बरें पढद्ववली आमच्या रायगिच्या द्विमण्या रार्ूला! [शाहू महाराजास खालीं ठे वतो] िे वा, माझ्या
बाळराजांना अठ्ठावीस युगांिें अायुिाव िे ! मासाहे ब, आमच्या द्वजवाच्या मीठ मोह्या ओंवाळू न यांिीं दृष्ट
काढा! आनंिाच्या आंसवांनीं िोळे भरून आले नसते तर मािंीि यांना नजर लागली असती! भोंसल्यांिें
वंशांतला हा कुळिीपक पिराखालीं िंांकून घ्या आद्वण जरा बाजूला व्हा!

येसूबाई : फरजंि, तुमच्यावर अशी काळािी कट्यार लटकत असतांना तुमच्या राजानें आपल्या अंगािी
ढाल करायला नको का? तुम्हांला असें टाकून आम्हीं कुठें तोंि ििवावें?

हिरोजी : (एकिम रागानें) मुली, मोठे पणाला प्रसंगीं तरी कांहीं सीमा हवी ना? तुंझ्या सास्यानें मािंा बोल
खालीं पिू ं द्विला नसता, आद्वण तूं गुिघ्याएवढी पोर मला म्हाता्याला गोष्टी सांगतेस! रायगिच्या
राउळांतला हा नंिािीप आम्हांला आमच्या द्वजवांच्या ज्योतींनीं पाजळता ठे द्ववलाि पाद्वहजे! हा जीव

सलामत असला तर उद्यां मुिद्यांिीं माणसें करतां येतील. िल, र्ेऊन जा याला द्वतकिे ? मुली, बोलूं नये

तें बोलावयास लावतेस? म्हातारपणीं मािंें मोल केलें स? प्रसंग काय आद्वण तुिंें बोलणें काय? पोरीच्या
जातीला असा हट्ट शोभत नाहीं. िल एकिम पुढें!

[येसूबाई शाहू महाराजांसह जाऊं लागतात.]
हिरोजी : (गझहवरून) मासाहे ब, जरा थांबा! अखेरवेळीं या थेरड्यािी द्वजव्हा िळली; गुन्हा माफ करा!

काळािी करणी असते ; पुन्हा गांठी पिणें केवळ िै वाधीन! तुम्हां िोर्ांना िोळे भरून एकिा पाहू ं द्या;
ओथंबले ल्या अंतःकरणाच्या आशीवािानें तोंि गोि करून र्ेऊन मग िला! [काहीं वेळ त्यांच्याकिे
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पाहतो] हाय रे कमा! हीं िे वमाणसें आतां िे वार्रीं सुद्धां द्विसायिीं नाहींत. मासाहे ब , आजवर या तापल्या

जीवाला आपल्या नजरे नें न्हाऊं र्ातलें ; आज पुण्याई सरली; इथून आपलें िशुन अंतरलें ! मासाहे ब,
बाळराजाना द्वजवापाि जपा; िला पुढें!

[येसूबाई व शाहू महाराज जाऊं लागतात.]
मोरे : हां, येसूबाई, थांब! भोसल्यांच्या जनान्यािा गोषा उिवून टाकण्यािा मो्यांनीं द्वविा उिलला आहे !
अरे ! पकिा रे या बाईला आद्वण या पोराला!

हिरोजी : तो द्वविा िवळल्यावांिून, नु सतें तोंिि नाहीं, पण सारें अंग रंगून द्वनर्ेल. मोरे , तुझ्या िांिाळ
द्वजभेनें या िे वतांिीं नांवें बाटवूं नकोस; या नामसंकीतुनािें पुण्यसुद्धां या वेळीं तुझ्या फळास येणार नाहीं.
द्वहरोजीच्या तलवारीला माणसािी मुरवत नाहीं, धरत्या हातािी हु कमत नाहीं! मासाहे बांना मुकाट्यानें
जाऊं िे त! मासाहे ब, आतां थांबाल तर तुम्हांला थोरल्या राजांच्या पायांिी आण आहे .

[येसूबाई व शाहू महाराज जातात.]
मोरे : द्वहरोजी, तुझ्या द्वखळद्वखळ्या हािांिा खुळखुळा करून मो्यांिी मुलेंसुद्धां खेळत बसणार नाहींत!
तुझ्या ्ातींत अशी एक लाथ मारून तुला वाटें तून बारा गांव पलीकिे उिवीन!

हिरोजी : राजांच्या रायगिच्या िगिी हािांिा द्वकिेकोट एक वेळ जागिा हले ल, पण द्वहरोजीच्या ्ातीिा
कोट हटायिा नाहीं!

मोरे : (नोकरांस) िला रे , सारे एकिम या थेरड्यावर असे तुटून पिाल, कीं पद्वहल्या पळांत यािें िोकें
तुटून पिे ल!

[त्यांिी िंटापट होते. द्वहरोजी र्ाव लागून पितो .माने र्ाई-र्ाईनें येतो.]
माने : धनीसाहे ब, द्वतकिे बांका वखत येऊन ठे पला आहे . सावध िंाले ल्या संभाजीनें बेफाम होऊन िार
मुििे जमीनिोस्त केले .

मोरे : अवल मुििे होते म्हणून पिले ! संभाजीनें उभे मुििे आिवे केले असें कां सांगत नाहीं? िला, माने,
आधीं तुळशीच्या िे हाला िाग िे ण्यािी व्यवस्था करा; [नोकर तुळशीिें प्रेत नेतात.] आद्वण मग खाशीं
मोह्यािीं माणसें बरोबर र्ेऊन येसूबाईला कबूज करा. येसूबाई गवसली नाहीं तर तुमिे प्राण हरपतील हें

खूप ध्यानांत धरा! जावळीच्या गवळवाड्यांतल्या गांईच्या िावणींत, येसूबाईला द्वतच्या वेणीच्या पेिानें
खुंटाला बांधल्याखेरीज मो्यांच्या बेिाद्वळशीला सद्गत लाभणार नाहीं! या थेरड्याला असाि पिू ं िे त!

[मोरे , माने व नोकर जातात.]
हिरोजी : साबाजी, धाव रे धाव! साबाजीं, धाव! धाव!

अनु क्रम

[साबाजी, मागाहू न रायाजी, येसूबाई, शाहू महाराज, द्विटणीस वगैरे प्रवेश कद्वरतात. साबाजी द्वहरोजीला
उिलू न धद्वरतो.]

साबाजी : साबाजीिा सािे तीन हात िे ह शाबूत असतांना द्वहरोजीच्या या प्राणाला धक्का कुणीं लाद्ववला!
द्वहरोजी, द्वभऊं नकोस! द्वहरू धास्तावल्यासारखा असा आंखले ल्या आंखांनीं माझ्याकिे कां पाहतोस! मी
तुिंा साऊ तुझ्याजवळ आहें !

हिरोजी : (हसून) साऊ, वेिा, मीं स्वतांसाठीं का तुला आरोळी र्ातली? मासाहे ब कुठें आहे त? आतांि
मो्यांनीं धाकट्या राजांना आद्वण मासाहे बांना — तुला कोणत्या तोंिानें सांगूं? — साऊ, त्यांना या पावलीं
गिावर र्ेऊन जा माझ्या आशेला आतां गुंतूं नकोस; जखम थेट द्वजवाला जाऊन द्वभिली आहे . राजांनीं

मला पुन्हा सेवस
े ाठीं बोलद्ववलें आहे . ती पाहा, साऊ–तुला द्विसायिीं नाहींत — मरत्या िोळ्यांना िु सरी

िु द्वनया द्विसायला लागते — िद्वक्षणच्या िे वािीं िे वपावलें द्विसताहे त — साऊ, राजांनीं द्वविाद्वरलें तर
मासाहे बांिी खुशाली काय सांगूं?

साबाजी : राजांना सांग, तुमिी पुण्याई अढळ आहे ; राजांच्या नांवािी िाही द्वमरवीत धाकटे राजे खुशाल
रायगिावर द्वनर्ून जातील!

हिरोजी : राजांिें नांव – भोळा भाव – द्वसद्धीस जाव!
[मरतो.]
साबाजी : िे वास पाव! (उठू न उभा राहतो.) मासाहे ब, फरजंि िे वरूप िंाले ! उजू हातांनी राजांच्या
रुजवातील द्वनर्ून गेले.

येसूबाई : अगबाई, द्वहरोजी काय हो केलें त हें ? अशी कशी हो मािंी फसवणूक केलीत? तुमिा शेवटिा

बोल अजून माझ्या कानापयंत आला नसेल, आद्वण साबाजी, इतक्यांत कसं हो यांनीं असें केलें ? सांगून
सवरून प्राण जावा आद्वण उर्ड्या िोळ्यांनीं खेळ पाहावा तशांतली गत िंाली! राजांपरी राजांना फसद्ववलें

— यांनीं तर असा गळाि कापला! सासरमाहे र एकिम पारखें िंालें ! सटीसंकष्टीं केव्हांद्वह मागें पाद्वहलें

म्हणजे फरजंि एखाद्या िोंगरासारखे उभे असायिे! द्वहरोजी मला कोणाच्या हातीं द्वनरवून गेलांत हो? मला

िटावणीनें बोलायला आतां कोणी आहे का? रागानें बोलायिें ना एकिा आपल्या वेड्या मुलीला?
सासुरवासांत आपल्या िे वसावलीनें मािंें माहे रपण केलें आद्वण आज मला असें फसद्ववलें ! द्वहरूबाबा, मी
नाहीं जाऊं द्यायिी तुम्हांला!

[त्याच्या पायांवर मस्तक ठे द्ववतात.]
साबाजी : (स्वगत) ‘तद्वरि जन्मा यावें । िास ईश्वरािें व्हावें ॥’ माझ्या द्वहरूिी पुण्याई साधुसंतांच्या
पलीकिे गेली. ‘तद्वरि जन्मा यावें। ईश्वर ईश्वरािें व्हावें!’ धन्यांनीं पायांवर मस्तक ठे वावें तर सेवाधमु! वारे
वा! काय नु सता िं िासारखा पसरला आहे !
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येसूबाई : (द्वनरखून) अहो, पाहा हो, िोळ्यांिी टक थोिी हलल्यासारखी वाटली; कसल्यातरी आशेंत जीव
अजून गुंतून राद्वहला आहे हो.

साबाजी : आपली वेिी आशा भोळ्या िोळ्यांनीं पाहतें! हीं आशेिीं माणसें नव्हत! अशा किव्या तबवेतीच्या

माणसांना आशेिें वाविें असतें! राजांच्या िरबारीं फरजंिांना द्वनराशेिा गांव जहागीर होता! उठा,
मासाहे ब, आतां द्वहरोजीसाठीं रिायिी वेळ नाहीं! िे वानें अगिीं योजून वेळ आद्वणली! द्वतकिे राजांना

मो्यांनीं द्वगरफिार केलें ! इकिे पायरीच्या द्विरा द्वनखळला, पण द्वतकिे मंद्विरािा कळस ढळला! आधीं

कलत्या कळसाला हात द्विला पाद्वहजे! ताकिीनें , झहमतीनें, द्वहकमतीनें शंभर
ु ाजे म्हणजे थोरल्या

राजांनासुद्धा भारी! “बिे बापका सवाई बेटा’’ म्हणून ख्यात केली; पण आज िै वानें पलट खािी! आज
सह्ाद्रीिा सवाई सरजा सुताच्या सरकगांठींत सांपिला! आधीं आशा लावून राजांनीं तोंिर्शीं पाद्विलें !
भरल्या ताटावरून उपाशीपोटीं उठणें आलें .

येसूबाई : साबाजी, अजून र्टका उलटली नसेल, पण इतक्यांति, राजांच्या वांिून िाही द्विशा कशा
सामसूम, सुनसाट द्विसतात. द्वजकिे द्वतकिे अंधारल्यासारखें होऊन द्विनिु द्वनया िीनासारखी द्विसूं

लागली! आपल्या नजरें तील आग जगाला लागते ; आपल्या द्वजवािी ्ाया सवांर्टीं पसरते! महाराज,
सगळ्यांनाि कसें हो वैतागपि बांधायला लाद्ववलें त! द्विवसाढवळ्या ढगावांिून द्विवसािा िे व द्विसेनासा
िंाला, रात्रीच्या राजािी कळा हरपली!

[पंि कल्याणी र्ोिा अबलख–लावणी]
आिला रायगिीिा राणा । पिला आज द्वशपाईबाणा ।
ज्या राजवटी त्या रानवटी पद्वर जाणा ।

जन अवर्े उर्िे , नाहीं ठावद्वठकाणा ॥ १ ॥

बारा मावळ एकि िै ना । िविा ताल कोंकणी [रैंना=रात्र] रैं ना ॥
गगनांत िंांद्वकती िे विे वता नैनां ।

रानांतद्वह प्याल्या शेंिुर रार्ु मैना ॥ २ ॥
साबाजी : (स्वगत) िगिावर शेंिूर थापून त्याला िे वपणानें बोलायला लावण्यािी हु कमत हरपून , आज
स्वतांि शेंिूर द्वपऊन िगिासारखें व्हायिा वखत आला आहे !

रायाजी : (स्वगत) द्वशवांगी! मािंी गरीब द्वशवांगी माझ्याद्ववणें अशीि आगींत करपून द्वनर्त असेल! द्वशवांगी,
शु भांगी, द्वशवगंगा! द्विल्या मुितीिा आज सरता द्विवस! आजिा सूयु मावळतांना माझ्या द्वशवांगीिे पंिप्राण

आपल्या सोनेरी द्वकरणांनीं बांधून नेईल; उद्यां उगवत उजळली तरी माझ्या नजरे ला अंधाराच्या काळ्या
राईंति रखिावें लागल!

येसूबाई : साबाजी, मी काय करूं 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 बोलू न आम्हां मुलांना र्ाबरवूं नकोस. तूं आम्हां मराठ्यांिी मायमाउली

आहे स! आई, तूं असे हातपाय गाळले स तर आम्हां उपाशीं बच्च्याकच्च्यांना — तुझ्या लाख ले करांना

भरल्या हातानें िू धभात कुणीं भरवायिा? आईवेगळ्या मराठी बाळांनीं आशेनें कुणाच्या तोंिाकिे बर्ायिें ?
आई, तुझ्या लग्नािे सािे िंाले त्या वेळीं मातोश्री सईबाईसाहे बांनीं, माझ्या मुलीच्या पावलांनीं सप्तशृग
ं ीिी
िे वी रायगिावर रद्वहवासाला आली असें म्हणून आम्हांला तोंिभर साखर िारली! तुझ्या आहे रासाठीं,
सर्जेराजांनीं आम्हां मानक्यांिा िरबार भरवला – द्वशवनेरीच्या त्या भवानीशंकराच्या भोळ्या िरबारांत

आम्हां हु ज्यांिे सुद्धां मानकरी िंाले – त्या द्विवशीं – तुझ्या अंगािी लगीनहळि अजून पुरती द्वनर्ाली

नव्हती – तशा थाटांत द्वविासाखर वांटण्यासाठीं तुला झहितांना पाहू न राजांनीं तुिंें कौतुक केलें कीं,
तुळजापूरच्या गाभा्यांतल्या काळोख्या कोंिमा्याला कंटाळले ली श्रीभवानी आई आमिी िढती िौलत

नजरे नें न्याहाळण्यासाठीं भांिारािीं भूषणं ले वून या िरबारांत िरणिाली द्वमरवीत आहे ! ती वेळा आठवली
म्हणजे आज ऊर भरून येतो. आम्हांला पोटाशीं धरून, िबिबले ल्या िोळ्यांतलीं हीं आठवणीिीं आंसवें

मायाममतेच्या पिरानें पुसून टाकण्यािा, आई, तुझ्यावांिून कोणािा अद्वधकार आहे ? सप्तशृग
ं ीिी िे वी,
भोंसले शाहीिी भवानी आई, महाराष्ट्रािी मद्वहषासुरमर्मिनी, िद्वक्षणिी िु गेश्वरी, अशी आपल्या

झसहासनावरून उतरूं लागली तर आमिें िु र्ुट कोण द्वनवारील? आमच्याकिे पाहा; झहमत सोिू ं नकोस.

आई, आम्हां सवांिा हा लाखािा जीव िे वानें तुझ्या ओटींत द्वनरवला आहे त्यािी जोपासना करायला नको
का?

येसूबाई : साबाजी, हीं पाहा आलीं आसवें पुन्हा द्वगळू न टाद्वकलीं. राजांिी राणी, सजेंराजांनी सून यापुढें
तुमच्याकिे कोरड्या िोळ्यांनीं पाहील.

साबाजी : मासाहे ब, अशा नजरे नें आपण पाद्वहलें म्हणजे या साबाजीिी थकले ली काया वज्रािी होऊन,
गेली गुजरी पुन्हा उभी करण्यािी त्याला झहमत येईल! ऐशीं वषांच्या उमरींत गोगलगाईच्या पावलांनीं
आले लें म्हतारपण हरणटप्प्यांनीं मार्ारें पळालें ! आतां सेनासागर, तुम्ही असें करा —
रायाजी : अरे , मला कोणी प्रेमसागर कां म्हणत नाहीं?
साबाजी : अगिीं अफाट वेिा माणूस! कोणा माणसांवर काय प्रसंग आद्वण हा आपला —
रायाजी : साबाजी वेिा म्हणून द्वहणद्ववल्यानें जातवेि जाईल का? प्रेम प्रसंगाला जुमानीत नाहीं, माणसाला
मानीत नाहीं! प्रमे च्या जगांत िोन द्वजवांपुरतीि जागा असते!

साबाजी : रायाजी, तूं मराठ्यांिा सेनासागर आहे स ना? वद्विलांनीं केवढी द्वकतु करून ठे द्ववली! मािंा

तानाजी म्हणजे रणािा रणशूर, मनािा मनशून, म्हणून स्वतः थोरल्या राजांनीं गुणांिे पवािे गायले ;
सुभेिार मालु स्यांनीं एकिा मनगटासारख्या द्वमश्यांना पीळ भरला म्हणजे मी, मी, म्हणणा्या मिांनीं,
पाहायला आणले ल्या पोरीिी लाज उसनी घ्यावी! हातीं र्ेतल्या कामािी थेट जीवाला पकि बसायिी!
कोंढाण्यावर पट्टट्याद्वनशीं लढतांना, उिे भानानें हात उतरून टाकला तेव्हां िे हापासून हात तुटला पण

हातांतून पट्टा सुटला नाहीं! आल्या प्रसंगाला पुढें पाऊल, मार्ार माहीत नाही! त्यांिें नांव सांगून तें
बुिवायला तुझ्यासारखा वेिापीर —
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रायाजी : वेिापीर हें खरें ना? मग अशा बोलांनीं वेड्याला कां माद्वरतां? प्रेमापुढें कीतीिा पवाि नाहीं,
नांवािी िाि नाहीं! राखेच्या द्वढगांतून अंगार भिकद्ववण्यासाठीं फुंकर मारला तर िोळ्यांत राख उिे ल

एवढाि काय तो लाभ! साबाजी, तरण्या द्विलािी आग कुणाला सांगून कळत नाहीं. मी काय करूं हो?
माझ्या मनािी उिलि मे ली आहे . तुमिा िौलतराव प्रेमािा शेवट िंाला म्हणून मे ला; हा रायाजी प्रेमािा
उगम गवसत नाहीं म्हणून मे ल्यासारखा िंाला आहे . ियासागर तसा मे ला, सेनासागर असा मे ला!

साबाजी : नािान मुला, मालु स्यांच्या र्राण्यांत जन्माला येऊन, आल्या कामाला अशी कुिराई कद्वरतोस!

तुम्हां मालु स्यांिा कुळधमु मोठा कठीण आहे ! लहानपणीं, तुझ्या लगीनमुहूतावर सजेराजांिे प्रमाण

ऐकतांि, तुला बांधल्या बाझशगानें बोहल्यावर टाकून िे ऊन, उिे भानाच्या बाटग्या कट्यारीशीं द्वनका
लावण्यासाठीं, सुभेिार उसन्या र्ाईनें कोंढाण्याच्या बोहल्यावर िढू न गेले! सजेराजांनीं त्यांिा द्विवस

केला तेव्हां िु खवट्यािें पागोटें तुझ्या िोकीला बांधून, त्याि हातांनीं तानाजीबाबांिी ही तलवार–
सुभेिारांिी ही राजेश्वरी तुझ्या कमरे ला बांद्वधली; त्या वेळी शंभर
ु ाजांच्या पावलावर पाऊल टाकण्यािी भाक

िे ऊन, बापाच्या नांवानें द्वक्रया केलीस; आद्वण आज राजांना मो्यांनीं ठाणबंि केलें असून, तूं असा मोकाट
सुटला आहे स! तुझ्याकिे पाहू न, वरच्या िरबारांत, सुभेिारांिा झसहािा जबिा द्विमणीसारखा िंाला

असेल! अरे रे, द्वक्रयानष्टा, िे वकळा िविू न िगि होण्यािी ही हौस तुला कुठू न आठवली? द्वबरवािीच्या
बहाद्दराच्या बीजाला बाट लाद्ववलास तर उद्यां तुझ्या नांवानें बायकापोरी कीं रे बोटें मोितील! सारा
जनलोक तोंिावर थुंकेल!

रायाजी : साऊबाबा, उगीि शीण करून र्ेऊं नकोस; तुझ्या हु कुमािी ताद्वमल करण्यांत माझ्याकिू न
समजून कसूर होणार नाहीं; प्रेमािें वेिें पाऊल कुठें िळलें तर मात्र मला माफी कर. सांग मी काय करूं तें!

साबाजी : शाबास, हें बोललास एवढ्यानेंि मराठे शाहीला मूठभर मांस िढलें ! िल, आधीं आपल्या
उधळले ल्या लोकांिी जमात कर; अजून राजांना र्ेऊन मोरे द्वनर्ाले नसतील त्यांना पायबंि र्ाल.
म्हापशाच्या राण्यांना सत्तरी महाल धुंिाळू न आपली बाजू बांधायला सांग. तुझ्या हातीं लागण्यापूवी मोरे

मोगलांना द्वमळाले ि तर, बािशहाच्या ्ावणींत बेगमसाहे बांिी भेट र्ेण्यासाठीं मी तुळापुरीं जाऊन बसतों.

राजे सुटले तर अजून एक हात ब्रह्मांिाला कव र्ालता येईल. िल, सुटल्या तीराच्या तिफेनें धाव र्े ;
वेळेला आतां मोल नाहीं. मािंा म्हाता्यािा तुला आशीवाि आहे .
रायाजी : आई भवानी काय अब्रू राखील ती खरी.
[येसूबाईस मुजरा करून जातो.]
साबाजी : एक िंालें ; मासाहे ब, आपण धाकट्या धन्यांना र्ेऊन रायगिच्या रस्त्याला लागावें. आपल्या

द्विमतीला द्यायला या द्विटद्वणसाखेरीज आज िु सरें कोणीद्वह नाहीं. द्विटणीस, आज वेळ येऊन ठे पली आहे ;
खंिोबा, हे द्वजवािें जोखीम तुला गिावर न्यायिें आहे . मराठे शाहीच्या सौभाग्यािी ही केशरकस्तुरी जपून

रायगिच्या करंड्यांत नेऊन ठे वण्यािें काम तुझ्याकिे आहे ; द्वतच्या कुंकवािा द्वटळा आणण्यासाठीं मी

तुळापुरीं जातों. मासाहे ब, आपला द्वनरोप र्ेऊन म्हणून मी जाणार आहें , बेगमसाहे बांना खूण पटण्यासाठीं

आपला कुंकवािा करंिा तेवढा मजजवळ िे ऊन ठे वा. द्विटणीस, राजांच्या र्रिी अब्रू बरोबर र्ेऊन

द्वनर्ाला आहे स. तुला काय सांगूं? [त्याला जवळ र्े ऊन व त्यांिा हात हातांत र्ेऊन] अरे रे, भवानीश्वरा!
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कोण्या िै वािा द्विवस िाखद्ववलास हा! मोह्यांसारखे मोहरे हरपून आज मराठे शाहीिी अब्रू या एवढ्याशा

मुलाच्या बाळमुठींत ठे वावी लागत आहे . बाळ, मो्यांिीं माणसें तुमच्या मागावर आलीं तर आल्या

अििणींतून, आपली ही एकवटले ली पुण्याई, मूर्मतमंत मराठे शाही, अब्रूद्वनशीं द्वनभावून नेण्यासाठीं

बृहस्पतीच्या बुद्धीनें आद्वण बारा हत्तींच्या बळानें नेहमीं सावध राहा! बाळ, मरता काळ ओढवला तरी द्ववसरूं
नकोस कीं, तुला बाळाजीबाबांिें नांव लावायिें आहे आद्वण बाजी िे शपांड्यांिी जात सांगायिी आहे .
कायस्थाच्या इमानापासून िळूं नकोस.

हचटर्ीस : िंांकली मूठ सवा लाखािी; बोलू न काय िाखवायिें! साउबाबा, मो्याच्या माणसांना आमिा

माग लागूं नये म्हणून, या श्रीभवानींिें उमटतें पाऊल धुऊन टाकण्यासाठीं, माझ्या रक्तािें झशपणें करीन;
माझ्याबद्दल तुम्ही द्वनधास्त असा.

साबाजी : मासाहे ब, तोंिांतून बोल द्वनर्त नाहीं, पण आतां द्वनरोप घ्यायिा! काळ येऊं नये तो आला –
द्वनभावून नेणार श्रीउमामहे श्वर समथु आहे त. पुण्याई सबळ असली तर साबाजी पुन्हा सेवेला िरणाशीं

येईल; नाहींपेक्षां हीि अखेर भेट! मासाहे ब, इतका वेळ अवसानानें बोललों, पण आतां उरीं फुटण्यािी वेळ

आली. मीं आपल्याला माझ्या वद्विलकींनें धीर द्विला; पण आतां मला धीर कोण िे णार? द्वशरक्यांच्या या
कुळिै वताच्या पायांिी पण्याई! माझ्या बाळराजांिी िे वमूर्मत (शाहू महाराजांना साष्टांग नमस्कार र्ालतो.)

रायगिच्या िे वा, या िु बळ्या िे हाला आशीवाि द्या – या पायाच्या िाकरीिी आठवण ठे वा – िुकल्या
कामािी – उण्याअद्वधकािी साबाजीला माफी करा!

[येसूबाई त्याला उठद्ववतात.]
येसूबाई : मामासाहे ब, हें काय बरें असें भलतेंि? आजोबाला मांिीवर खेळवून नातवाच्या पायां पिायिें ?
ऐशीं वषांिी तपिया करून आठ वषांच्या बाळाच्या पायांवर मस्तक ठे वायिें ? बाळ, आजोबांच्या पायांवर
िोकें ठे वन
ू त्यांिा आशीवाि माग!

साबाजी : ऐशीं वषें आद्वण आठ वषें! आई, उमर फत्तराला असते , फुलाला नसते. फुलािी नु सती जःत

पाहायिी असते. मािंा म्हाता्यािा बोल आपला ऐकून ठे व—तुझ्या पोटीं हा सजेराजांनीं नवा अवतार
र्ेतला आहे . िे वार्रिा जीव जपून ठे वायिा आहे . बरें , मासाहे ब, वेळेनें वेळ वाढते. िे वािें नांव र्ेऊन
शु भलक्षणीं पाऊल पुढें टाकायिें!

येसूबाई : आबासाहे बांच्या नांवाखेरीज िु सरें कोणत्या िे वािें नांव घ्यायिें! आबासाहे ब, आपल्या कुळीच्या
कुळिीपकाला — आपल्या नांवक्याला नीटपणें र्रीं न्यायिें आपल्याकिे आहे !
[एकट्यारे मल्हारा यांवािुनी – लावणी.]
द्वनर्ते र्ेउद्वन तुमच्या नावा ।
िे वा द्वशवनेरीच्या द्वशवा ॥

जद्वर कद्वर सोबत ायाल्या द्वजवा ।
पिराखालीं द्विमुकला द्विवा ॥
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िंि र्ाली तरी कसा वारा उजवा-िावा ।
घ्या सांभाळु द्वन; हा न्या आशेच्या गांवा ॥

मामासाहे ब, [द्वहरोजीच्या प्रेताच्या व साबाजीच्या पायां पिते.] येऊं आतां? लौकर पाय िाखवायिे;
वद्विलांच्या ्त्रावांिून उर्ड्यासारखें वाटे ल! राजांना सांभाळा–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; आतां द्वहरोजी, तुझ्यासाठीं रिायिें

तेवढें राद्वहलें ! [द्वहरोजीच्या प्रेताकिे पाहतो.] संसारांतल्या सफरींतला सच्चा सोबती – द्विलािा िोस्त –
द्वजवािा जोिीिार – (एकिम त्याला द्वमठी मारून आक्रोशानें) द्वहरोजी, द्वहरू, विन द्विलें स काय आद्वण हें

केलें स काय? खांद्याला खांिा द्वभिवून लढलों, गळ्यांत गळा र्ालू न रिलों, हातांत हात र्ालू न िे वलोकीं
िढलों, असें िोर्ांनीं हसत राजांना सांगायिें. एका आईच्या पोटीं जन्म द्वमळाला नाहीं तरी धद्वरत्री मातेच्या

उिरीं एकठाय मरण द्वमळवायिें असें हातावर हात मारून विन द्विलें स आद्वण आज असा बेमान होऊन

हातोहात द्वनर्ून गेलास! राजांनीं नेहमीं नांवाजणी करावी, कीं मािंा द्वहरूबाबा द्वजभेिा सच्चा, द्वहरूबाबा

द्वजभेिा सच्चा म्हणून! पण आबासाहे ब, तुमच्या लािक्या फरजंिांनीं आपल्या जीवाच्या सवंगड्याशीं अखेर
अशी िगलबाजी केली! मला एकट्याला मागें लोटू न, आपल्या िाकरीच्या लोभानें द्वहरोजी

आपलपोटीपणानें द्वनर्ून गेले! द्वहरू, आजवर जगाकिे िार िोळ्यांनीं पाद्वहलें , आज या माझ्या िोनि

िोळ्यांना इकिे द्वतकिे पाहण्यािी भीद्वत वाटते. तुझ्याकिे पाहतांना तर ऊर ििपून जातो आहे ! द्वहरू,
राजांच्या पायांिी तुला आण आहे , एकिा तरी िोळे उर्िू न पाहा रे ! अरे रे! द्वहरकणी, तुझ्या रक्ताला माती
कीं रे लागली ही! त्या मातीमोल मो्यांनीं असा द्वह्यासारखा द्वहरा मातीला द्वमळद्ववला! शंभर
ु ाजे , तुम्हीं
राजधमु सोिला त्यािीं अशीं फळें द्वमळालीं; जीवािी जोि नसल्यामुळें हातापायांिी पुण्याई नु सती
धिपिीसारखी द्विसते. मूळ पायाशु द्ध नसल्यावर द्ववस्तारािा पसारा फळाला येत नाहीं. बिनागाच्या

बनांतून द्वनर्ाले ली गंगा बारामुलूख द्ववखारीत जाळीत जाते! शंभर
ु ाजे , शंभर
ु ाजे, किू बोलांिी माफी करा–
पण, तुमच्या राजवटीं द्वहरोजी अशा हलक्या मरणानें मे ला! द्वहरू, काय करूं रे , शंभि
ु े वाला सोिद्ववण्यासाठीं
मला जायिें आहे ! मािंा हात द्वरकामा असता तर तुझ्याबद्दलिा सूि पुरतेपणीं र्ेतला असता! मो्यांच्या

मागच्या बेिाद्वळशींिे गािले ले मुििे उकरून, त्यांच्या हािांच्या द्वहरक्यांनीं तुिंें सरण रद्विलें असते ;
आजच्या मो्यांच्या हािांिीं कािें काढू न तुिंी द्वतरिी तयार केली असती; मो्यांच्या पुढच्या बेिाद्वळशीच्या
कोंवळ्या नाळवारांनीं तुझ्या ताटीसाठीं नाड्या केल्या असत्या; या मो्यांिें मुंिकें ्ाटू न त्यािी
रक्ताळले ली झशकाळी या हातांत र्ेऊन, राजांच्या नांवानें गजुतगाजत तुझ्या िे हाच्या द्वमरवणुकींपुढें द्वत्रखंि
नाित सुिलों असतो! पण द्वहरोजी, मािंा हात संभाजी महाराजांच्या मुज्यांत गुंतला आहे . आपण
रायगिच्या द्वरयासतींिी माणसें; आपल्या िे हावर िौलतीिीसत्ता आहे ! एवढ्यासाठींि तूं आपल्या
सोबत्याला मागें टाकून िे ह साथुकीं लावलास! राजांना सोिद्ववण्यासाठीं मलासुद्धां इतक्या तांतिीनें

जायिें आहे कीं तुझ्या तोंिांत असें तोंि र्ालू न, मोकळ्या मनानें रिण्यािें भाग्य, द्वहरा, माझ्या कपाळीं

नाहीं. द्वहरूबाळा, रागांवू नकोस; तुझ्या तोंिावरिें रक्त पुसून टाकून मग जाऊं म्हणतोस? िे वा, तुमिी
िु द्वनयािारी परोपरीिी आहे ! आजवर, द्वपत्या बाळािा मुका र्ेतल्यामुळें आईच्या ओठाला द्वतिें िू ध लागलें

असेल; तरुणािे ओठ तरुणीच्या िुब
ं नानें प्रेमाच्या कल्पनेमुळें अमृतानें न्हाऊन द्वनर्ाले असतील; पण अशा

म्हातारड्या मुक्यांनें; आपल्या द्वजव्हाळ्याच्या रक्तानें आपले ओंठ अजून कुणीं रंगद्ववले नसतील! (त्यािा
मुका र्ेतो.) द्वहरकणी, हीि आपल्या स्नेहािी शेवटिी सेवा! तुझ्या मूठमातीिी काळजी मी कशाला करीत
बसूं? साथुकीं लागले ल्या जीवािी उत्तरद्वक्रया िे वांना करावी लागते . िे वांच्या तेहतीस कोटी तुझ्या िे हाच्या
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द्विमतीला, जोिल्या हातीं उाया राहतील! भाई, आतां मला द्वनरोप द्या! जीवाच्या जीवासाठींसुद्धां
िाकरीला िोर होतां येत नाहीं. द्वहरोजी, साबाजी शंभर
ु ाजांच्या सोिवणुकीसाठीं द्वनर्ाला! पण आज मला

तुझ्या धीरािा पाझठबा नाहीं. द्वहरा, िे वाच्या िरबारांत, तुम्हां द्वजवाद्वशवांच्या गांठी पिल्यावर, राजांजवळ

भीि र्ालू न त्यांना सांग, साबाजी अगिीं थकला, उतारवय िंालें – आतां ही िगिग होत नाहीं; त्याला
लोकर सोिवून घ्या! द्वहरू, आतां पुन्हा भेट राजांच्या समोर! द्वहरकणी, वरच्या वाटे नें जपून जा; वाटें त
तुला तुझ्या साऊिी आतां सोबत नाहीं! आतां ही एवढी एक –एक–एकि अखेरद्वमठी - आद्वण संबध
ं तुटला!

(उठू न उभा राहातं) संपला स्नेहािा संसार! फरजंि! नोकरी पेशांतल्या साबाजी द्वशरक्यांिा, तुमच्या वीर
िे हाला हा शेवटिा रामराम!

[त्याच्या पायांवर िोकें ठे वतो. पििां पितो.]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ – र्ाटमार्थयावरील रस्ता. द्विटणीस व रायाजी प्रवेश कद्वरतात.]
हचटर्ीस : अरे रे, िै वािी द्विशाभूल िंाली म्हणजे अशी फसगत होते.
रायाजी : मो्यांनीं पिेिार मजला मारून राजांना तुळापुरीं बािशाही ्ावणींत नेऊन गुिरलें ; मीं
माझ्याकिू न कांहीं कसूर केली नाहीं.

हचटर्ीस : सेनासागर, तुम्ही मोठीं माणसें; मन स्थावर नसलें तरी तुमच्या हातून भाग्यािी करणीि होते.

गंगा गढू ळली म्हणजे समुद्र सोिू न कांहीं िबक्यांत जाऊन जीव िे त नाहीं. बरें पुढें काय? साबाजींनीं
तुम्हांला मार्ार घ्यायला सांद्वगतलें ?

रायाजी : मो्यांनीं मान्यांना पाठद्ववलें इकिे धाकट्या राजांना आद्वण मासाहे बांना धरण्यासाठीं – तेव्हां
माणसाला माणूस वाढावें म्हणून साबाजींनीं मला इकिे पाठद्ववलें आद्वण बेगमसाहे बांच्या भेटीसाठीं आपण
तुळापुराकिे गेले.

हचटर्ीस : सेनासागर, आतां मान्यांिा मारा िुकद्ववणें मुस्ष्ट्कलीिें िंालें आहे . माझ्या बाळबुद्धीिा बेत तुमच्या
मनास येईल का?

रायाजी : खंिोबा, तुला बाळबुद्धीिा कोण म्हणेल? मोठमोठ्या पंद्वितांशीं, मांिीला मांिी लावून, बरोबरीनें
बोलत बसण्यािी तुिंी लायकी आहे . काय तुिंा बेत आहे सांग पाहू ं .

हचटर्ीस : आपण असे एकमे ळीं द्वनर्ालों तर वेळेवर एक र्ाव िोन तुकिे व्हायिे ; म्हणून मािंा मनसुबा
असा आहे की, आपण फुटू न रायगिाकिे िोन वाटांनीं जावें; तुम्ही मासाहे बांना र्ेऊन तळकोंकणांतून
िला; मी धाकट्या राजांच्या संगतीं वाईिे शावरून येतों. अशानें भीद्वत िु भावून मृत्यूिें द्वनिान अपमृत्यूवर
तरी भागेल.
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रायाजी : तुिंा सिा पोक्तपणािा आहे .
हचटर्ीस : िला तर मग. याि पावलीं मासाहे बांना हें कळवून मागाला लागूं.
[िोर्ेद्वह जातात. पििा पितो.]
प्रवेश हतसरा
[स्थळ :— तुळापूर; बािशाही ्ावणी. बेगमसाहे बांिा शाद्वमयाना. जाळीिार पिद्यामागें

बेगमसाहे ब, िासी, पुढें साबाजी.]

साबाजी : मी साबाजी द्वशरके बेगमसाहे बांच्या पायभेटीसाठीं आलों आहें .
बेगम : उठा, आमच्या येसूबाईसाहे ब तुम्हाला विीलपणानें ले खतात. साबाजी, ताईसाहे बांनीं या गरीब
बद्वहणीिी आठवण कां केली?

साबाजी : हु जूर, ऐकावा त्यांिा द्वनरोप. र्रधनी आपल्या वद्विलांच्या अटकेंत गुंतले आहे त; र्रांत

कतेपणानें बर्ायला कोणी नाहीं; आद्वण या करंड्यांतलें कुंकू वाढवायिी वेळ आली आहे ; तेव्हां
आईसाहे बांनीं हा करंिा आपल्याकिू न भरून – कुंकवानें भरून — माद्वगतला आहे . हु जूर जाणति आहे त
कीं, झहिूं च्या बायकांना कुंकंू हें ि सौभाग्यािें ले णें आहे .

बेगम : हु शार हे जीब आपली अििण माझ्या लक्षांत आली; पण हा नाइलाजािा कम्वखत आहे . आमच्या
र्रीं कुंकंू लाभण्यािी आशा नाहीं; पाक िीनािे मुसलमीन काळा अबीर बुक्का वापरतात.

साबाजी : मासाहे बांना आपली मोठी आशा आहे ; द्वनिान मला राजांशी बोलायला द्वमळालें तर मी राजांच्या
तोंििीं िार सोन्यािीं अक्षरें मासाहे बांना ऐकण्यासाठीं र्ेऊन जाईन.
बेगम : ठीक आहे ; पाठवा तो करंिा इकिे .
[िासीबरोबर साबाजी करंिा पाठद्ववतो.]
साबाजी : [स्वगत] आई अंबाबाई, या वेळीं तूं बेगमसाहे बांच्या मनींमुखीं उभी रहा; या अवकाळीं करुणेच्या
द्ववस्तार केला नाहींस तर माझ्या आशेिा सारा गांव ओसाि पिे ल.

[िासी करंिा परत आणून िे ते; साबाजी तो उर्िू न पाहतो.]
साबाजी : साहे बा, हा तर खुद्द बािशाही द्वशक्क्यािा मोहरबंि परवाना आहे .
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बेगम : हो; हा परवाना जवळ असल्यावर तुम्हांला बुरखा पांर्रूनसुद्धां वाटे ल द्वतथें , वाटे ल त्या वेळीं
वावरायला कोणािी अटक नाहीं.

साबाजी : पण यानें बेगमसाहे बांच्या जीवाला कांहीं त्रास होणार नाहीं ना?
बेगम : या िे हांतल्या रक्तािी लाली, मराठ्यांच्या महाराणीच्या मे हेरनजरे नेंि पाक राद्वहली आहे ; साबाजी,
ताईसाहे बांना बेद्वफकीर सांगा कीं, यामुळें प्रसंग ओढवलाि तर मुसलमानांच्या अबीरािें झहिू कद्वरतां लाल
कुंकंू करण्यासाठीं, बेगमसाहे बा तें आपलें रक्त झशपिायला तयार आहे . ताईसाहे बांना फारफार द्वविारलें
म्हणून सांगा – धाकट्या द्वशवाजीराजांना मािंा आशीवाि सांगा!

[साबाजी कुर्मनसात कद्वरतो; पििा पितों.]
प्रवेश चवथा
[स्थळ : — र्ाटमार्थयावरील आंबराई. रायाजी प्रवेश कद्वरतो.]
रायाजी : (स्वगत) आतां अगिीं अखेर, अखेर होण्यािी वेळ आली! इच््ा बळावले ली आद्वण इलाज अगिीं
पांगळा, अशीं अवकळा द्वजवाला वेि लाद्ववते. अद्वध्या मनाला द्ववरंगुळा पिावा म्हणून मार्थयावर कामद्वगरी

र्ेऊन पाद्वहली, पण अनु भवानें उलट्या गोष्टी सांद्वगतल्या. आज द्वजवािी बेिैनी बेहद्द वाढली आहे . बेकार

बसा वा कारस्थानांत असा–प्रेमाच्या पेंिांतून जीव कांहीं सुटत नाहीं. द्वशवगंगा, शु भांगी, द्वशवांगी! प्यारी,
आंतल्या आंत तळमळ होऊन कांहीं सुिेनासें िंालें आहे . एक द्वविार, एक अनु भव जीवाभोंवतीं द्वर्रट्या
र्ालू न त्याला एकले पणानें राहायला लाद्ववतो आद्वण िु स्या गोष्टींना जवळ येऊं िे त नाहीं. धिपित्या

मनानें सारखा द्वविार करूनद्वह, काय करावें यािा धागा लागत नाहीं. द्वजवा, जाऊं िे त! िगिाप्रमाणें

जिावले ल्या िोक्याला र्िीभर या िगिाच्या जातीिी सोबत द्यावी म्हणजे िंालें ! द्वशवांगी, शु भांगी,
द्वशवगंगा! नु सती तळमळ, आग िालली आहे !

[िगिावर िोके ठे वन
ू पितो, एका बाजूनें झशवांगी येत.]
हशवांगी : (स्वगत)
[िाल – कुठवर पाहू ं वाट मार्थयावर िंद्र – लावणी.]
आजवद्वर पाहु द्वन वाट सुंिरा िे ह द्वकरे िंुरला । द्वजवलगा रे ॥
िोळ्यांत प्राण बर् उरला ॥

भरास आला खेळ – जाब हा कोद्वण तरी उकला ॥
मािंाि िाव कां हु कला ॥

पुरती िंाली सांज, कळप हा द्ववसांवत बसला ॥

तो कीर[कीर = पोपट] कुद्वणकिे फसला ॥

र्झर र्झर िाले थाट िे वावर फुलवरा िढला ।
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हा एक हार कां पिला ॥

बहरुद्वन आला बाग, िहु ं किे रंगरस िंुकला ।
मािंाि मोगरा सुकला ॥

(िाल) कां पाद्विद्वस िे वा, वज्रिुड्याला तिा ।

कुद्वणकिे उिाला मुद्वद्रकेंतला 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? बायकांिा वेिा द्ववश्वास; भोळ्या जीवानें िोन्ही िोळ्यांनीं

पांखरासारखी द्वभरद्वभर वाट पाद्वहली; द्विल्या मुितीिी पांि वषें–राया रे , एकेका प्राणानें एकेक वषु मोजलें ;
आज मुित ढळू न पांिवा द्विवस! द्विवसा द्विवसाच्या श्वासानें प्राणामागून प्राण पळू न , कठोरा, तुझ्या
द्वशवांगीिी आशा आज मरणार रे ! वेड्या जीवाला नािी लावलें स; तुझ्या नांवासाठीं िारिौर्ांत बिनाम

िंालें , रानारानांतल्या रार्ूमन
ै ांना तुझ्या नांवािी पढवणूक िे त आलें ; िगिािगिाला तुिंा ठाव द्वविारला,
फुलाफुलाला तुिंा गांव द्वविारला! कांट्याकुट्यांतून िे हािी िाळण करून, तुझ्या पायधुळींत प्राणांिी

पेरणी करीत तुझ्यामागें िे शोधिी केली! आला द्विवस गेला अन् जीव भरंवशावर मे ला? राया, अशी वंिना
कां रे केलीस? अमृताच्या आळ्यांत वाढद्ववले ल्या वेलीला द्ववषािीं कीं रे फळें आद्वणलीस! राया, धाव धाव!
तुझ्याद्ववना मी परिे शी िंालें रे ! प्रेमानें पाहू ं नकोस, रागानें पाहा – पण पुढें उभा राहा! तुझ्या पावलांिी
उमटली साक्षी राखण्यासाठी कुिीिी ्ाया धरीन; तुझ्या नजरे च्या मोहनीवरून जीवािी कुरवंिी करीन!

सख्या, जीवािा धीर सुटला! (मोठ्यानें) राया, राया, मािंें भान सांिलें ! राया, आतां संभाळ रे संभाळ!
राया, राया, तुला कोणत्या िोळ्यांनीं पाहू ं – तुला कोणत्या बोलांनीं बाहू ं ? राया, संभाळ आतां!

[ती बेभान पिू ं लागते ; रायाजी ििकून उठू न द्वतला सावरून धद्वरतो.]
रायाजी : कोण, मािंी द्वशवांगी – मािंी द्वशवगंगा?
हशवांगी : (खालीं पाहू न) तुिंी – तुिंी – साता जन्मांिी तुिंी द्वशवगंगा! (त्याच्याकिे द्वनरखून पाहात) राय

– द्वजवलगा, (एकिम जोरानें त्याला द्वमठी मारून) द्वनष्ठुरा, इतके द्विवस कुठें रे होतास? मला सांवरून

धर! नाहीं तर वेड्या आनंिानें ऊर कोंिू न मी मरून जाईन! मला टाकून जाऊं नकोस रे !
रायाजी : (स्वगत) अहाहा! आनंिािें आऊर

[आऊर = पूर]

लोटलें ! आकाशांतून अमृतािी िंरणी लागून,

काया कांटेफुलांनीं िं वरून द्वनर्ाली! िौ्यांशीं लक्ष जन्मांिी तपिया फळाला आली! पुि
ं लीका भेटी

परब्रह्म आले गा! मािंी द्वशवांगी–साता जन्मांिी मािंी द्वशवगंगा, तानाजीबाबांच्या पुण्याईनें पुन्हा पाद्वहली!

बाबा, बाळपणीं माझ्या लग्नांत भाग्यािें द्ववघ्न आल्यानें , सुनमुख पाहण्यािी तुमिी हौस पुरली नाहीं म्हणून

सजेराजांनासुद्धां खंत वाटत होती. बाबा, आज िोर्ेजण द्वमळू न, आम्हां बाळांवर अमृतािा अद्वभषेक धरा,
नक्षत्रांच्या अक्षता उधळा आद्वण आनंिी आंसवांिा आहे र करा! बाबा, आपल्या सुनेला िोळे भरून पाहू न,
द्वतला आपला आशीवाि द्या! (उर्ि) द्वशवांगी, माझ्या बाबांच्या आंसवांच्या पावसांत आपण अशीि
अखेरपयंत उभीं राहू ं !
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हशवांगी : राया, आतां मला टाकून जाणार नाहींस ना रे ?
रायाजी : आतां तुला टाकून जाणें ? मािंा प्राण गेला तर प्राणेश्वरी, मािंा मुििा अशा मगरद्वमठीनें तुझ्या
सेवल
े ा सािर राहील!

[नोकर धावत येतो.]
नोकर : सेनासागर र्ात िंाला! मान्यांनीं आंबराईला िौफेर र्ेरा र्ातला! आतां मासाहे बांिें कसें होणार?
सेनासागर, कसे हो असे आळसांत फसलांत? मान्यांनीं अगिीं मोका साद्वधला!

रायाजी : मान्यांनीं अगिी िु स्मानिावा साधला! जा, मामासाहे बांना इकिे र्ेऊन ये.
नोकर : मामासाहे बांना इकिे र्ेऊन येऊं? त्यांना कोणत्या द्वजभेनें असें —
रायाजी : तुला काय त्यािें! हु कमाच्या ताबेिाराला स्वतःिी जीभ नसते. जा!
[नोकर जातो.]
रायाजी : (स्वगत) विील माणसांिा उपमिु िंाला तरी द्वफकीर नाहीं, पण आतां माझ्या द्वशवांगीच्या या
द्वमठींतून मािंी सुटका-सुटका-मािंी-सुटका-पण मासाहे बांिी सुटका मग कशी करायिी आद्वण कुणी

करायिी? मासाहे बांच्या अब्रूला धक्का लागण्यािी-मराठे शाहीच्या इज्जतीवर आकाश कोसळण्यािी वेळ

आली असतांही मी जर अशा मोहाच्या द्वमठींत मग्न राद्वहलो तर-तर...., तर िु भग
ं ले ल्या आभाळाच्या
फटींतून थोरले राजे धिधिणा्या ्ातीनें माझ्यावर आशाळभूत–िै न्यवाणी आशाळभूत नजर टाकतील–
मला प्रेमाच्या अशा मगरद्वमठींत गवसले ला पाहू न, सजेंराजे उसासा टाकून माझ्या बाबांच्याकिे पाहतील –
या कुलांगाराच्या लाद्वजरवाण्या करणीनें ओशाळू न बाबा मान खालीं करतील? सुभेिारांिा झसहासारखा

जबिा द्विमणीसारखा होईल! उद्यां वर गेल्यावर, सुभेिार सुनमुख पाहण्यािा कंटाळा करतील! नाहीं,
मला ही द्वमठी सोिद्ववलीि पाद्वहजे. मासाहे बांिी सुटका-पण ती कशी करायिी? बरोबर वीस तरी माणसें
असतीं तर या रायाजीनें –या राजेश्वरीच्या रणरंगानें मान्यांच्या हजारांशीं झहमतीनें हु जत र्ातली असती!

काय करावें? कशा रीतीनें मासाहे बांना बाहे र न्यावें? िु स्या एखाद्या वेषानें मासाहे बांना—कीं,
मासाहे बांच्या वेषानें िु स्या एखािीलाि मान्यांच्या हातीं िे ऊन–हो मान्यांनीं अजून मासाहे बांना कधींि

बद्वर्तले लें नाहीं–सोन्याच्या साखळ्या द्वजच्या पायांत द्विसतील द्वतलाि माने ऐद्वकवानें मासाहे ब म्हणतीलपण अशी बाईसुद्धां कोणी नाहीं; कोणाच्या जीवावर असा उिार होऊं? या रायाजीच्या रासवटी जीवािा या

वेळीं काय उपयोग? मग या माझ्या नाजुक जीवावार – (द्वतला एकिम जोरािी द्वमठी मारून) अरे रे, मािंी

िीनिु बळी, कमनशीब द्वशवांगी! मालु स्यांिा कुळकमु मोठा कठीण आहे . या माझ्या नाजूक जीवावर – या
प्रेमाच्या पंिप्राणांवर पाणी सोिलें ि पाद्वहजे!

हशवांगी : राया, ही असली द्वमठी! राया, तुझ्या मनांत कांहीं तरी पाप आलें ! तूं असा मुखजि कां? अशा
वेळीं तोंिाला येईल तें सारखा बोलत राहा. तुला वाटे ल तें बोल—अगिीं वेड्यासारखें बोल! पण कांहींतरी
बोल! मला आनंिाच्या उकळ्या फुटू न येताहे त; तुझ्या बोलण्याकिे लक्ष लावण्यासाठीं धिपिणें उरलें
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नाहीं तर हा जीव आनंिाच्या गुंगींत बुिून मी मरून जाईन! राया, मनांत असेल तें बोल–मनांत 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 रै न ।
द्विलकी बाते बोल ॥ ध्रु ॰ ॥

कबसे मैं थािी थािी, रहां तकत हू ं ।
कबसे मैं थािी तोपे अरज करे त ।

मुखसे मीठे बोल । बोल मोरे ॥ १ ॥
बोलणार ना? ही मी अशी ऐकत राहतें बरें ?
[त्याच्या खांद्यावर मान ठे द्ववते.]
रायाजी : (स्वगत) द्वजभेवरिा बोल ओठांवर मरतो–िोळ्यांतला बोल आंसवांनीं िंरतो! सुभेिार तानाजी
मालु सरे , उिे भानानें 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,
कमरे च्या राजेश्वरीिी जीभ करून द्वतनें बोला!

हशवांगी : बोल, राया, बोल रे , जीवाच्या राया, बोलाबोलानें मला बेभान करून टाक!
रायाजी : (स्वगत) साऊबाबा, िे वकळा िविू न िगि होऊं नकोस म्हणून सांद्वगतले स; पण आतां िगि
होऊन अंगीं िे वकळा आणायला नको का?

हशवांगी : नाहीं बोलत तूं? हट्टी राया, तुझ्या मनांत मग, मीं मरावें असें का आहे ?
रायाजी : हो!
हशवांगी : वेड्या, मग हें बोलायला का ायालास? राया, माझ्या द्वशपायासाठीं द्वजवािें रान करायला
द्वशवांगीनें नाहीं कधीं म्हटलें ? तुझ्यासाठीं जगायिें — तुझ्यासाठीं मरायिें! मािंा राया अगिीं अगिीं वेिा
आहे .

[त्याला द्वमठी मारावयास जाते: तो थांबवून द्वतिे हात धद्वरतो.]
रायाजी : द्वशवांगी थांब; तुिंा द्वशपाई तुला वाटतो द्वततका गरीब नाहीं; तुिंा राया एखािा बेजबाबिार
द्वशपाईप्यािा नाहीं!

हशवांगी : राया, राजेश्वरा, तुला गरीब कोण म्हणेल? कुबेरभांिारािी सारी सारी संपिा माझ्या रायाच्या

नांवावरून ओवाळू न टाकावी! माझ्या सांवळ्यासुरतीिा सरिार, माझ्या ऐन अमिानीिा अमीर, माझ्या
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उमलत्या उमे िीिा उमराव, या नव्या नवतीिा नवरंग, माझ्या बढत्या बहारीिा बािशहा–तूं गरीब?
द्वशवांगीच्या द्वशले िाराला गरीब कोण म्हणेल?

रायाजी : प्रेमाच्या जीवा, तुझ्या मनानें म्हटलें तें जनालाही पटलें आहे ! तुझ्या ऐन अमिानीिा अमीर,
मराठी अमिानीिा अमीर आहे ; तुझ्या सांवळ्या सुरतीिा सरिार, सत्तावीस द्वकल्ल्यांिा सरिार आहे ; तुझ्या
उमलत्या उमे िीिा उमराव, उमराठ्यािा उमराव आहे ; तुझ्या नव्या नवतीिा नवरंग, या राजेश्वरीिा

रणरंग आहे ; तुझ्या बढत्या बहारीिा बािशहा, द्वबरवािीच्या बहाद्दरािा बेटा आहे ! द्वशवांगीिा द्वशले िार,
संभाजीराजांिा सेनासागर आहे ! द्वजवा, झसहगिच्या झसहािा ्ावा–सुभेिार तानाजी मालु स्यांिा रायाजी
म्हणून ज्याला म्हणतात तोि, द्वशवांगी, हा तुिंा द्वशपाई.

हशवांगी : उमराठ्यािा उमराव, राजेश्वरीिा रणरंग, संभाजीराजांिा सेनासागर! (एकिम हु ं िका िे ऊन)
राया - राया, तूं मोठा खोटा आहे स रे ! सजेराजांच्या नांवासारखीं तुमिीं मोठालीं नावें! आपलें मन

माझ्यापासून िोरून ठे वन
ू मला भलत्या भरीं पािलें स! िे वा रे , तुिंे पृर्थवीमोलािें भाग्य या रंक पोरीला कसें
रे धार्मजणें होणार! राया, अजून मला आपली म्हणशील का? राया, मला तुिंे मोठें पण लाभेल का रे ?

रायाजी : मोठे पणािा मागु मरणाच्या मैिानांतून जातो. माझ्या बाबांनीं मालु स्यांिें नांव झसहगिावरून
स्वगावर िढवून द्विलें आहे . मालु स्यांिें मोठें नांव द्वमळद्ववण्यासाठीं, रायािी द्वशवगंगा त्या रस्त्यानें जाईल

का? द्वशवांगी, रायािें नांव राखण्यासाठी जीवािा मोह तुला सुटेल का? प्रेमानें मािंी िंालीस—प्यार
द्वजवा-माझ्या धमानें तशी मािंी होशील का? द्वशवांगी, मािंें मनोगत तुला सांगूं का?
हशवांगी : राया,
[िाल : बा उभा ठे वुद्वन कर कटीं ॰]
कां सख्या द्वशणद्ववशी अशी । आपुली िासी ।

मन होत झहपुटी [झहपुटी = कष्टी]; तसा शीण जीवासी ।
तो तुझ्या मुखींिा बोल पिू ं िे राया ।

पसरीन द्वजवािें जाळें त्याद्वस िंे लाया ॥ ध्रु ॰ ॥

फुलवंती राजसबाळी । द्वतिा तूं माळी ।
द्वजवलगा तीनही काळीं ।

ही माळ धरा हृियाशीं । वहा िे वासी ।
परवा न सख्या आम्हांसी ।

िे हािी नाहीं माया । द्वजवाच्या राया ।
द्वशवगंगा तुमिी ्ाया ।

करुद्वनया मनािा रमणा । अहो भगवाना ।
लु टवा या पंिप्राणां ।

तो बोल एकिा बोल, वाहतें आणा ।

तूं सुखी तरी सुख मजला – हा एकि बाणा ॥१ ॥
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रायाजी : द्वशवांगी, आपल्या जीवािा धिा करून ऐक! आतांि ऐद्वकलें सना, कीं मान्यांनी आंबराईला वेढा

द्विला म्हणून! मासाहे बांना रायगिावर नेण्यािी कामद्वगरी माझ्याकिे आली आहे ; संभाजीराजांिी ही
महाराणी, द्वशवाजीराजांिी ही पुण्याई, मराठ्यांिी अब्रू, या नापाक मान्यांच्या हातीं सांपिली तर एकजात

मराठे शाहींत मालु स्यांच्या कुळािी, तानाजीबाबांच्या आठवणीिी - द्वशवांगी, तुझ्या रायाच्या नावांिी –
नु सती रे वण उिू न जाईल! आतां द्वनभावणीिा एकि रस्ता आहे . या मान्यांनीं अजून मासाहे बांना कधीं

पाद्वहले लें नाहीं. मासाहे बांच्या सोन्याच्या सांखळ्या पायांत र्ालू न; त्यांिें नांव सांगून, त्यांच्या जागीं तुला
उभें राहावें लागेल; भोसले शाहीच्या सांखळ्यांिी खूण पटू न, माने तुलाि मासाहे ब म्हणून मो्यांसमोर
र्ेऊन जातील आद्वण आम्ही रायगिावर जाऊं! पुढें मो्यांनीं तुला ओळखल्यावर संतापाच्या भरांत सूि

र्ेण्यासाठीं, त्यांनीं तुझ्या िे हािी – तुझ्या रायाच्या प्रेमािी – द्ववटं बना करण्याकद्वरतां आपला हात पुढें
कद्वरतांि —

हशवांगी : द्वशवांगीच्या नद्वशबा, त्या वेळीं द्वजवािी सांिणूक कशी करायिी एवढें एकिा सांग म्हणजे िंालें !
सांग, कोणत्या उपायानें?

रायाजी : शाबास, शाबास, द्विलिार द्वजवा, िे वाधमाच्या नांवानें! शाबास! हा पाहा द्वनवाणीिा उपाय! ही

सजेराजांच्या नांवािी द्वह्यािी आंगठी – माझ्या बहाद्दर प्रेमा, त्या वेळीं पोटांत द्वगळायिी (आंगठी द्वतच्या
बोटांत र्ालतो.) प्रीतीच्या अफाट राज्यांत प्रेमळ विभांनीं, आपल्या प्रेमािी जन्मािी खूण राहावी म्हणून
द्वप्रयतमांना मुद्वद्रका द्विल्या असतील; पण आपल्या प्रेमािी जन्मािी खूण नाहींशी करण्यासाठीं अशी आंगठी
आजवर कोणी कोणाला द्विली नसेल! द्वशवांगी, खरोखरीि माझ्या सांगण्याप्रमाणें तुझ्या हातून र्िे ल का?

हशवांगी : माद्वलक, तुझ्या मनािी मोिणी करण्यासाठीं का द्वशवांगीनें तुझ्या नांवाशीं अशी सलगी केली
आहे ? वेड्या, आम्हां बायकांना सासरिें नांव जोिायला माहे रच्या ममतेिें मूळ तोिावें लागतें. या द्वह्याच्या

तेजानें मािंा रस्ता द्विसल्यावांिून राहील का? तुझ्या प्रेमासारखें या द्वह्यािें तेज िमकतें आहे खरें ! पाहा
बरें नीट!

रायाजी : हो, पाद्वहलें ; नीट पाद्वहलें ! (स्वगत) हें ि पाद्वहलं कीं द्वहरा पिनीं पिणें कठीण आहे –िु िैवी
संसारांत प्रेम पिनीं पिणें कठीण आहे !

हशवांगी : राया, आतां पुन्हा िोळे भेट कधीं र्िायिी?
रायाजी : लािक्या जीवा, आतां पुन्हा भेट? पुढल्या जन्मीं!
हशवांगी : िोळ्यांत आंसूं आन् तोंिावर हसूं! लबािा, लटकें हसून असें फसवूं नकोस! आधीि आपलें तुला

बजावून ठे द्ववतें–राया, इतका धीर माझ्यानें मुळींि द्वनर्ायिा नाहीं हो! कुिींतून सुटका होतांि , द्वशवांगीिा
अद्वधरा जीव, उित्या पांखराच्या पंखांनीं तुझ्याभोंवतीं द्वर्रट्या र्ालील; र्िीपळानें म्हणून तुला द्ववसंबायिी
नाहीं! राया, िरबारीं थाटांत तुझ्या द्वशरपेंिावरिी शोभा होईन, मोकळ्या मनाच्या द्वमजलशींत तुझ्या

शराबावरिी लाली होईन; द्वशकारीच्या तळपत्या तापांत माझ्या रायाच्या िोक्यावरतीं र्ार होईन–ऐन
रणाच्या गिीत माझ्या रणरंगाच्या राजेश्वरीिी धार होईन! पण राया, इतक्या वेळांत पद्वहल्यासारखा मला
द्ववसरणार तर नाहींस ना?
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रायाजी : तुला द्ववसरे न? एकेका प्राणावर तुझ्या नांवािें अक्षर गोंिवून, पंिप्राणांच्या प्रभावळींत
“श्रीद्वशवगंगा’’ जिवून ठे वीन!

हशवांगी : राया, माझ्या मरण्यानें तुला इतकें का सुख होणार? द्वकती रे मी िै वािी?
रायाजी : मला एकट्यालाि सुख होईल? अलम मराठे शाही तुला आनंिानें िु वा िे ईल. उद्यांच्या लग्नांिीं

तुझ्या माझ्या नांवांनीं िे वकें बसतील; िे द्वव द्वशवगंगे! तुझ्या प्रेमळ जीवाच्या उिार आधारावर महाराष्ट्रांत

गंगायमुना वाहतील! तूं वर गेल्यावर, सुभेिार अद्वभमानी कौतुकानें तुला राजांसमोर नेतील; मातोश्री
सईबाईसाहे ब आंसवांच्या मोत्यांनीं तुिंा भांग भरतील; झसहगिीं, कल्याण िरवाजावर बाबांच्या हातून
गतीस द्वमळाले ल्या िंद्रावळी हत्तीवरून सजेराजे तुिंी द्वमरवणूक काढतील; तुिंा साजद्वशणगार हे रून मािंी

जानकीआका भोळ्या आनंिानें गिगिू न हसेल; िंद्रावळीवरून माझ्या द्वशवांगीला द्वमरद्ववतांना पाहू न,
ऐरावतािी धनीन हे व्यानें ओशाळू न खालीं पाहील; तेव्हां आपल्या श्रीद्वजजाऊसाहे ब आपल्या हातीं तुिंी दृष्ट

काढतील; आद्वण बाबांिा पवािा गाणारा तुळशीिास–मंिईच्या बाजारीं असले ला–फणीआळीच्या फिांत

िे साईिे शमुखांसमोर बसले ला–रर्ु सोनाराच्या र्रीं बसले ला–आपला मराठे शाहीिा शाहीर –
िे वाद्विकांच्या िे खत, गंधवाच्या तांड्यासमोर, िफतुणतुण्यांच्या तालासुरांत आद्वण मराठी बोलांच्या ऐन

पुरांत–तुझ्या माझ्या अखेरभेटीिा, द्वजव्हाळ्याच्या जुन्या गाण्याला द्वजतेपणाच्या जमानें , नव्या धाटणीिा
कद्वटबंध जोिील आद्वण तुझ्या द्वजवाच्या पेरणीनें मराठी मनाच्या माळावर मोत्यािें पीक तोिील! (पाहू न)

द्वशवांगी, त्या पाहा मासाहे ब येताहे त; िल, या मराठमोळ्याच्या मायगंगेला प्रणाम करूं! मात्र सोन्याच्या
सांखळ्या आपल्या हातीं येईपयंत आपल्या आतांच्या बेताबद्दल आधीं त्यांच्यािे खत कांहीं बोलूं नकोस!

[येसूबाई येतात.]
रायाजी : मासाहे ब, ही मािंी-ही-ही आपली —
येसूबाई : नव्या जाऊबाई ना? सेनासागर, जाऊबाईंपेक्षां तुम्हीि जास्त लाजलां! तुम्हांला असे लाजतांना
पाहू न राजे मनापासून हसले असते! (तीं िोर्ें येसूबाईस नमस्कार करतात.) उिं ि आयुष्ट्मान् व्हा.

रायाजी : मासाहे ब, वद्विलांनी कोरिा आशीवाि द्विला म्हणजे मुलांिी मनें द्ववरस होतात. मािंी द्वशवांगी

मोठ्या हळव्या जीवािी आहे ; माझ्या नव्या नवरीसाठीं मासाहे बांजवळ मी मूलपणानें एका अलं कारािी
मागणी करणार आहें . आजवर द्वशवांगीच्या प्रेमाखेरीज मीं िे वाजवळसुद्धां यािना केली नाहीं.

तानाजीबाबांिें शु भ िंाल्यािें ऐकल्यावर, सजेराजांनीं माझ्या आईला सांगून पाठद्ववलें कीं, जसा मािंा शंभ,ु
जसा राजाराम, तसाि द्वतसरा रायबा! त्या द्विवसापासून आजतागायत, रायगिच्या रणमिाच्या पावलामागें

पाऊल टाकून, या राजेश्वरीच्या रणरंगानें जगाला रामलक्षुमणांिी मराठी जोिी िाखद्ववली! मासाहे ब,

केल्या कामािी िोरी नाहीं; आज मला मािंा मुशाद्वहरा पाद्वहजे. तोंिांतून अवाक्षर काढल्यावांिून, मासाहे ब
मािंा बाळहट्ट पुरवाल का?

येसूबाई : सेनासागर, अखेर बोलू न र्ालद्ववले त! आधीं मागायिें तरी होतें! काय पाद्वहजे तुमच्या नव्या
नवरीला?
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रायाजी : मासाहे ब, मी सांगेंन त्याप्रमाणें वागण्याबद्दल माझ्या राजेश्वरीिी आण वाहा पाहू ं !
येसूबाई : (रायाजीच्या तलवारीवर हात ठे वन
ू ) भोसल्यांच्या भाग्याच्या भांिारावर पहा्यासाठीं तळपणा्या
या तुमच्या नाद्वगणीिी – मालु स्यांच्या द्वपढीजात राजेश्वरीिी मला ग्वाही आहे .

रायाजी : द्वशवांगी, आपण द्वमळद्ववलें ! मासाहे ब, आपल्या पायांतल्या सोन्याच्या सांखळ्या माझ्या
द्वशवांगीसाठीं पाद्वहजेत!

येसूबाई : रायाजी, मी लोभानें म्हणत नाहीं – राजांिे िरण साक्ष आहे त – पण रायगिच्या राणीच्या या

सांखळ्या, परक्या पायांना नाद्वगणीिा द्ववळखा र्ालू न द्ववखारी िावा र्ेतात; यांच्या स्पशामुळें, नवथर जीव,
िे हािी शींव सांिून, िे शोधिी लागतो! परवांपावेतों ही सांगायिी गोष्ट होती; तुळशीच्या अनु भवानें आमच्या
कुळींच्या या किू कहाणीला खरे पणा आणला आहे .

रायाजी : मासाहे ब, आपण राजेश्वरीच्या साक्षीनें बोल द्विले ला आहे ! थोरांना एक गोष्ट िोन त्हांनीं बोलतां

येत नाहीं. आतां वेळ सरता होत आहे ; मान्यांनीं राईला असा िौगिु र्ेरा र्ातला आहे कीं, उित्या
पांखरालासुद्धां पळवाट द्वमळायिी नाहीं. माने इतक्यांत आपल्या तपासासाठीं इकिे येतील! पण त्यांनीं

अजून आपल्याला पाद्वहले लें नाहीं; तेवढ्यांत, आपल्या सांखळ्या र्ालू न, औट र्टकेसाठीं आपलें नांव

ले वून, मािंी द्वशवांगी आपल्या जागीं उभी ठाकेल! द्वशवांगीच्या जीवापुरत्या सुटकेसाठीं, राजांनीं बाबांना
द्विले ली द्वह्यािी आंगठी, मुहूतावर मीं मर्ांशींि द्वतच्या बोटीं र्ातली आहे ! द्वशवांगीिी िु बळी िौलत
र्िीभर आपण स्वीकारून आमच्या नांवाला पावन करावें! माने खुशाल द्वशवांगीला र्ेऊन जातील!

येसूबाई : सेवासागर, सेनासागर, द्वनवळ मांगािी करणी केलीत! गोि बोलू न मािंा गळा गुंतद्ववलात! बाई,
काय ग तुझ्या संसारािी परवि ही!

हशवांगी : राया, मासाहे ब रागावल्या वाटतें? आतां कसें बरें करायिें ? थांब, मी र्ालते त्यांिी समजूत. बाई,
माझ्या रायावर अशा रागावूं नका; मासाहे ब, आईसारख्या ना तुम्ही मला? मग मािंें कां बरें सांगणें
मोिायिें? मािंा राया अगिीं भोळा आहे हो!

[येसूबाई द्वशवांगीला पोटाशीं धद्वरतात.]
रायाजी : मासाहे ब, 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 उतरलांत! आणखी असे द्वनिु यासारखे हं सतां आहांत–शु द्ध कसाब, कसाब आहांत!

रायाजी : मासाहे ब, सोईरसंबध
ं ाच्या गोष्टी व्हायच्या त्या िंाल्याि पाद्वहजेत! आई भवानीच्या साक्षीनें ,
पद्वहल्या द्वपढींत, भोंसल्यामालु स्यांच्या सोयद्वरकी जमून, सजेराजांनीं ही आमिी राजेश्वरी सेवाधमासाठीं

पिरीं र्ेतली, त्याि वेळीं, या पोरीच्या आंिणासाठीं, मालु स्यांिा औट हातांिा मळा भोसल्यांच्या नांवें,
द्वजवांच्या द्वमराशीपासून, कायमिायम तोिू न द्विला! भोसल्यांच्या अमंगळािी इिाद्वपिा, व्याहीभेटींत
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आमच्या भोगवट्याला आली! आमच्या आजच्या द्ववद्वहणीच्या पायावर द्ववरवल्या रे खाटण्यासाठीं, द्वशवांगीच्या
रक्तािी सांिणूक व्हायलाि पाद्वहजे!

येसूबाई : अशा रक्ताभरल्या पावलीं गिावर गेलें तर रायगिािा रे तीिूर होईल! मोठे पणािा कमुभोग

मराठ्यांच्या ्त्रपतींवर पावलोंपावलीं ओढवतो आहे ! भोसल्यांच्या खाशांना, ताटाला बसण्यासाठीं, इमानी

सोय्यांच्या प्राणाहु द्वत र्ालू न, त्यांच्या झपिाच्या रगतभातानें आपला झपि पोसावा लागतो! सेनासागर,
तुम्हां सवांच्या उपकारािे, आमच्या पांि द्वपढ्यांच्या पुण्याईनेंसुद्धां पांग द्वफटायिे नाहींत!

रायाजी : मासाहे ब, माने अिानक येऊन थिकले तर मसलत फसेल! सीतामाईंनीं ल्मणाच्या बोलण्यािा
आव्हे र केला तेव्हां जाऊं िे त, अभद्रािी उजळणी भलत्या वेळीं कशाला हवी? सोन्याच्या सांखळ्या लौकर
काढू न द्या! मासाहे ब, आतां मािंी, राजांिी, धाकट्या राजांिी, आण आहे !

[येसूबाई सांखळ्या काढतात व द्वशवांगीला िे तात.]
रायाजी : (उर्ि) आधी राजेश्वरीिी शपथ द्विली म्हणूनि ही िे वी नवसाला पावली! (स्वगत) द्वशवांगी,
र्ाल त्या सांखळ्या पायांत!

हशवांगी : मला नाहीं बाई जमायिें तें! राया, तुझ्या प्रेमासाठीं, राजांच्या नांवासाठीं, आणखी एकिा

मरायला सांग —पण या सांखळ्या आपल्या हातीं कशा ले तात हें नाहीं मला माहीत! तूंि ये कसा! पण तुला
पुरुषाला तरी काय कळायिें आहे त्यांत? बाई, आम्ही आपलीं रानिीं जनावरें आहोंत; तुमच्या नांवानें

आम्हांला तरून जायिें आहे . माझ्या रायाच्या पुण्याईनें हीं भूषणें मला लाभलीं; एरवीं बर्ायलासुद्धां
द्वमळायिीं नाहींत. तुम्हीि आपल्या हातीं र्ाला पाहू ं या सांखळ्या माझ्या पायीं! राया, बाई सांग बरें तूं
एकिा! येतांना बाई? राया, बाई जरा हट्टीि आहे त कारे ?

रायाजी : (हसून) मासाहे ब, 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 रांगिी राक्षसगण आहे , पण द्विल िे वगणािा आहे ! र्ाला त्या सांखळ्या पायांत!

येसूबाई : सेनासागर, द्वशळारसाच्या रद्वतबानें मन पोसून, तुम्ही बोलायला द्वशकलां आहांत! मी काय बोलूं ?

तुमच्या राजेश्वरीनें मािंी जीभि कातले ली आहे ! बेटा, ये अशी; नद्वशबािा ्ळवाि व्हायिा द्वततका
िंालाि पाद्वहजे.

[येसूबाई सांखळ्या र्ेऊन पुढें होतात.]
हशवांगी : राया, या मासाहे बांच्या सांखळ्या – या पायांत र्ालूं नयेत ना? हें बर् या हातांति र्ातल्या तर
नाहीं का िालायिें? हें पूजेिें द्वनमाल्य पायिळीं कसें पािायिें ?

रायाजी : वेिी, मािंी भाग्यािी वेिी! िे वािें नांव र्े आद्वण खुशाल सांखळ्या पायांत र्ाल! िामाजीवर

संकट आलें तेव्हा भक्तासाठीं भगवंतांनीं भणंगािा वेष र्ेतला; आज काळािी गंगा उलटी वहात आहे ;
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िे वार्रिें सांकिें िू र करण्यासाठीं आज द्वभका्यांनीं भाग्यवंतािें नांव घ्यायिें आहे . तीिें सोंस र्ेतल्यावर,
पाटावािी परवा ठे वन
ू िालत नाहीं. मासाहे ब, उगीि वेळ वाढतो आहे .

हशवांगी : खरें ि बाई, र्ाई करा गिे ! मािंा राया इतकें सांगतो आहे –आपण द्वजवाभावाच्या मैद्वत्रणी–माझ्या
भाग्यािी उजरी वेळ–आद्वण तरी तुिंा हात आपला जिि! रायाला राग येईल बरें !
[िाल : साजन होरे ॰]
साजद्वण बाई । सजवी मजद्वस कद्वर र्ाई ।
लद्वगनर्द्वि जाई । वेळ आली भरा ।

िे व आले र्रा । करी ितुराई ॥ १ ॥

साजद्वण बाई । नटु द्वन थटु द्वन लवलाहीं ।
द्वनर्तें अगाई । राजराजेश्वरा।

जवझळ याहो जरा । नद्ववन मुख कांहीं ॥२॥
साजद्वण बाई । िपळ पळत मन पाहीं ।
जवळ नि राही । मंगलािे सिे ।

टाद्वक िोहींकिे । िाद्वव नवलाई ॥३॥
[सांखळ्या र्ालू न होतात.]
येसूबाई : सेनासागर, सांगा आणखी काय करायिें राद्वहलें आहे तें! पोरीिें एकेक बोलणें ऐकतांना,

आंतड्याला पीळ बसवून जीव तटतटां तुटतो अगिीं! हं , मीि द्वफरवूं का सुरा द्वहच्या मानेवरून?
सेनासागर, काय मांिलें आहे तुम्हीं हें ?

रायाजी : मासाहे ब, आज माणूसबळ खुंटलें म्हणून बाझशगबळ तुटलें !
हशवांगी : राया, या सांखळ्या र्ातल्या ख्या; पण मी राजाच्या राणीसारखी शोभतें तरी का रे !
रायाजी : पद्वरसाच्या स्पशानें लोखंिािें सोनें िंाले ! द्वशवांगी, आपल्या प्रीतीिा प्रवाह गंगास्वरूप िंाला;

प्रेमाच्या पोरखेळांतली रायाजीिी राणी, मरणािें मोल िे ऊन, मराठ्यांिी महाराणी िंाली! मािंी द्वशवगंगाश्रीमहाराष्ट्रगंगा िंाली!

हशवांगी : राया, मरतांना मला भीद्वत वाटे ल का रे ? पण माझ्या राजेश्वरीच्या रणरंगाला मरणािा कोण केवा!
बाई, बायकांना मरतांना भीद्वत वाटते काहो? अगबाई, तुमच्या िोळ्यांला पाणी आलें ! तुम्हांला तरी मीं

कशाला द्वविारलें कुणास ठाऊक! या आंगठीवर द्वशवरायांिें नांव आहे आद्वण रायाच्या द्वजवािा भाव आहे ;
मला वेिीला एवढें कळलें नाहीं, कीं द्वशवरायांिें नांव तोंिीं असतांना, माझ्या रायाच्या प्रेमािी द्वहरकणी
पोटीं असतांना, 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, मासाहे बांना आतां द्वशवांगी म्हणावयािें

आद्वण या या आपल्या – वेड्या प्रेमा, आतां बोलतांना थांबूं नकोस. प्रेमाच्या बरळण्याला सगळ्या जगानेंि
वेड्यांत काद्वढलें आहे ! अरे , या आपल्या मासाहे ब! येसूबाईसाहे ब, क्षमा करा—माझ्या मरत्या प्रेमािा हा

अखेरिा उमाळा आहे ! ‘पुि
ं द्वलका भेटी परब्रह्म आलें बा!’ पण, भक्तराज पुि
ं द्वलकानें, माताद्वपतरांिी सेवा
साधण्यासाठीं, श्रीपांिुरंगस्वरूप परब्रह्माला अठ्ठावीस युगें द्ववटे वर द्वतष्ठत ठे द्ववलें ; महाराष्ट्राच्या
माताद्वपतरांच्या नांवांसाठीं, प्रेमस्वरूप परब्रह्मा, हा रायाजी तुला शेवटिा प्रणाम करीत आहे .
[द्वतला िं िवत र्ाद्वलतो. नंतर नोकरांसह माने येतो.]
माने : हं , हीि येसूबाई! सोन्याच्या साखळ्यांनींि अखेर द्वहला िगा द्विला! काय रे , ही िु सरी कोण? तो
वेिापीर रायाजी कुठें आहे ? आद्वण तूं कोण आहे स?

रायाजी : (तलवार उपसून) तो वेिापीर रायाजी मे ला; ही मासाहे बांिी िासी द्वशवांगी; आद्वण मी कोण हें ही
मािंी तल —

माने : कंगाल, तुिंी तलवार राहू ं िे तुजजवळ; आम्हांला ही राजािी राणी हवी आहे ! हं , िला रे द्वहला
र्ेऊन!

[नोकर द्वशवांगीला र्ेऊन जातात.]
रायाजी : अहो, मासाहे बांच्या बरोबर एखािी िासी असूं द्या हो! या द्वशवांगीला तरी र्ेऊन िला!
माने : राणीिीि िासी करायला न्यायिी आहे . द्वतथें ही द्वशवांगी कशाला न्यायिी मरायला!
रायाजी : बेवकूब! द्वशवांगीि न्यायिी आद्वण तीसुद्धां मरायलाि!
(रायाजी कांही वेळ द्वशवांगीकिे पाहात राहतो. [तलवाराकिे पाहू न] राजेश्वरी, आपली द्वशवांगी गेली!
आतां तुमिी आमिी जनमगांठ!
येसूबाई : रायाजी —
रायाजी : मासाहे ब, आतांि सांद्वगतलें –रक्तामांसािा रायाजी मे ला, समशेरीपुरता सेनासागर काय तो
आतां राद्वहला आहे ! द्वशवांगीिे पंिप्राण, रायाजीिे िहा प्राण, वैराणांत िाही द्विशा वेरून टाद्वकले !
रायाजीच्या प्रेमाशीं द्वपढ्या तुटल्या; प्रेमािीं िोन पांखरें वणव्यांत होरपळू न मे लीं! मासाहे ब, िला लौकर.

[सवु जातात पििा पितो.]
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प्रवेश पांचवा
[स्थळ : तुळापूरिी मोगल ्ावणी-तुरुंग. पात्र : मांिी र्ालू नें पायांवर हात टाकून बसले ले श्रीसंभाजी
महाराज. भोंवतीं साधारण अंधार.]

संभाजी : (स्वगत) मरणािा कोणाला अनु भव नाहीं म्हणून; पण मािंी ही स्स्थद्वत म्हणजेि मरण असेल का?
कांहीं द्विसत नाहीं, कांहीं भासत नाहीं. द्ववखारले लें मस्तक सुन्न िंाल्यामुळें कांहीं सुित नाहीं, आठवत
नाहीं, कळत नाहीं! जीव जि िंाला आहे आद्वण शरीर हलकें वारे मोल िंालें आहे . मी जद्वमनीशीं द्वखळू न

बसलों आहें , कीं वा्यावर वावरतों आहें हें ि उमजत नाहीं! अरे रे, हें काय िंालें ! मराठ्यांिा राजा मो्यांिा

कैिी िंाला; वार्ािी गरीब गाय िंाली; मिािा मातीमोल मुििा िंाला, होत्यािें नव्हतें िंालें ! आतां काय
व्हायिें राद्वहलें आहे ? हो, या द्वजत्या मरणािी जाळती जाणीव अजून बाकी आहे ! मे ल्या माणसांत आद्वण

जीवन्मृतांत एवढी तफावत असते , कीं मे लेल्या माणसाला आपण द्वजवंत असूनही मे ल्यासारखि आहोंत
अशी जहरी जाणीव मुळींि नसते. हें मरण नाहीं; ही, मरणाहू न भयाण, अजून कोणाच्याही अनु भवाला

आले ली नाहीं अशी – मरणाच्या नंतरिी जीविशा आहे ! मग सवुस्वािा द्ववसर पािणा्या मरणानें , माझ्या
जीद्ववतािा सुखी शेवट व्हायिा िुकून तसाि राद्वहला का? सुखािें मरण तर नाहींि, पण मरणािें सुखही
या कमनशीब संभाजीला पारखें िंालें का? (मोठ्यानें) क्रूर, कठोर काळा! ये, क्षणभर िे वाहू न ियाळू
होऊन ये आद्वण माझ्या गळ्यांत आपला बळकट बाहु पाश र्ाल! (पाहू न) कोण आहे तें?

[साबाजी बुरखा पांर्रून असा येतो व संभाजीराजांिे पाय धद्वरतो.]
संभाजी : कोण आहे ? खरोखरि काळपुरुष माझ्या गळ्यांत मगरद्वमठी मारण्यासाठीं धावून आला आहे
काय?

साबाजी : राजे, ही आपल्या गळ्याशीं काळािी मगरद्वमठी नाहीं, पण आपल्या पायाच्या िाकरािी आपल्या
पायाशीं प्रेमािी द्वमठी आहे .

संभाजी : कोण, साबाजी? ऊठ! साबाजी, तुझ्या तपोमूतीला या पामरासाठीं इतक्या कष्टांत कशाला

पाद्विलें स? या तुझ्या नीि धन्यािी सेवा करण्यािी हौस अजून द्वफटली नाहीं का? मािंी आज्ञा द्वशरसामान्य
करण्यापेक्षां, मािंा द्वशरच््े ि करण्याइतका द्वतटकारा तुला अजून आला नाहीं का? साबाजी िल, तुझ्या
द्वबजलीच्या एकाि िमकीनें या संभाजीच्या द्वनजीव िे हािा नायनाट करून टाक! िौलतरावाच्या

बेईमानाला कंठस्नान र्ालू न तुझ्या द्वबजलीनेंि पावन केलें . पोटच्या पोराच्या पापाबद्दलि पक्षापाती होऊन
मला परकेपणानें त्या पुण्याईपासून िू र लोटू ं नकोस!

साबाजी : राजा, तुला मरण िे ण्यासाठीं मी तुझ्याकिे आलों नाहीं, पण मराठे शाहीसाठीं जीवन
मागण्याकद्वरतां आलों आहें . िल, हा बुरखा पांर्र, हा परवाना र्े - या वर बेगमसाहे बांिा द्वशक्का आहे . हा
िाखद्ववला म्हणजे कुठें ही मज्जाव नाहीं–हा र्े आद्वण इथून बाहे र पि!

संभाजी : आद्वण तूं? हा तुरुंग म्हणजे बळी द्वमळण्यासाठीं काळानें उर्िले ला जबिा आहे !
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साबाजी : तुला इथें राहू न जें करावें लागणार ते मी करीन. तुिंें पिे ल तें काम हट्टानें करण्यािा, या तुझ्या
साबाजीिा हक्कि नाहीं का?

संभाजी : स्वगाला कंटाळले ले िे व कारे तुमच्या मनींमानसीं वसतीला उतारा कद्वरतात? अमृताच्या िुळा

टाकीत का तुमिी रसवंती अवतरत असते ? साबाजी, मे लेल्याला मारण्यांत काय मौज आहे बरें ? तुझ्या

भलाईनें मला द्वकती खालीं पाहावयाला लावणार? तुला येथें काळाच्या तोंिांत लोटू न मी िालता होऊं?
तुझ्या पद्ववत्र प्राणांच्या मोबिल्यानें या कविीमोल शरीरािा सांभाळ करूं ? अरे , अगिीं रौरवािे
रद्वहवाशीसुद्धां माझ्या शेजारािा द्वकळस करतील! साबाजी, संभाजीिें मस्तक अजून मोगलांनीं उिद्ववलें
नाहीं! तें द्वठकाणीं आहे . अशा राक्षसी रीतीनें वांिण्यापेक्षां मला मरणािें महत्त्व जास्त वाटतें.

साबाजी : लाख मरोत पण लाखांिा पोझशिा न मरो! राजा, तुझ्या हु कमाच्या एकेका बोलाबरोबर
मोहरले ल्या िंािांना साबाजी लागतील! झखिखो्यांतल्या िगिांिे िे व होतील! साबाजी आतां मे ला काय
आद्वण जगला काय! आधींि आंखिले ल्या नाड्यांनीं बांधले ले हें शरीर बेिीनें जखिलें तर त्यांत काय

नु कसान होणार? या हािांच्या सांपळ्यांतून द्वजवािें सावज सुटलें तर सुखी होऊन जाईल! उलट, तुझ्या
मूतीकिे सारी मराठे शाही िोळे लावून बसली आहे ! तुझ्याद्ववणे आईभवानीिी पूजा थांबली आहे ! या द्वजत्या
मुिद्यािी पायरी करून द्वतच्या मंद्विरात पाऊल टाक; नाहीं म्हणशील तर या पांढ्या केसांिी शपथ आहे .

संभाजी : साबाजी, अगिीं वेिा नव्हे स का? आईभवानीिी पूजा बांधायला तुझ्यासारखीं कल्पवृक्षािीं फुलें

टाकून माझ्यासारखे द्वनर्मजव िगि का गोळा करायिे! साबाजी, असं बोलू न आतां मला लाजवू नकोस! या

संभाजीच्या ्ातीनें एकिा िगिांशीं धिका द्विल्या, पण आज नु सत्या बोलाफुलांनी मािंा द्विल फाटू न जात

आहे . माझ्या हातून आतां काय होणार? तो संभाजी मरणांवािून मे ला, आद्वण हा संभाजी द्वजवावांिून जगत
आहे . द्वजवांत जीवपण नाहीं, िे हांत िे हपण नाहीं, नु सते संभाजी हें नांव राद्वहलें !

साबाजी : राजा, नको रे नको असें बोलूं ! जें तुला नु सत्या नांवीं आहे तें आमच्या गावींसुद्धां नाहीं.
संभाजी : गांव वाहू न गेलें, नांव राहू न गेलें. माझ्या नांवािा िं का वाजतो आहे तो थोिा िंाला का?
साबाजी, नेत्या पुरुषािी जबाबिारी मला न कळल्यामुळें, मी मराठे शाही मातीला द्वमळद्ववली; बाळाजी
द्विटद्वणसासारख्यांना हत्तीच्या पायांखालीं तुिद्ववलें , आद्वण कबजीसारख्या कंगालाला िोक्यावर नािद्ववलें .
मािंें नांव ऐकल्याबरोबर जातीिा मराठा कानावार हात ठे वील.

साबाजी : तुिंें नांव! रामनामानें नु सते िोंगर तरले ; पण राजा, तुझ्या नांवानें , मराठे शाहीच्या ्त्रपतीच्या
नांवानें, नऊ खंि पृर्थवी उद्धरून जाईल. िु गािे वीच्या िु ष्ट्काळांत मे लेले जीव तुझ्या नांवाच्या संजीवनी

मंत्रानें पुन्हा सजीव िंाले असते ; तुझ्या द्वबरुिावळींतल्या एकेका बोलाला वेिवाक्यािी योग्यता आहे . तुिंें

नांव र्ेऊन मृत्युयोगावर बाहे र पिणाराला अमृताच्या वेळा लाभतील. ऐक, राजा तुिंें नांव नीट ऐक.
गोब्राह्मणप्रद्वतपालक झहिु पिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत संभाजीमहाराज!

संभाजी : गोब्राह्मणप्रद्वतपालक झहिु पिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत संभाजीमहाराज! नाहीं, साबाजी, ही मािंी
द्वकताबत नाहीं! संभाजी हा म्हणजे केवळ रंिीबाज ्कटा! काशीिी गंगा आद्वण रमे श्वरिा सागर एकवटू न

्त्रपतींनी बांद्वधले ल्या राष्ट्रतीथांिी — श्रीगंगासागरािी ज्यानें व्यद्वभिाराच्या द्विवाणखान्यांतली मोरी

अनु क्रम

बनवली तो हा संभाजी! वैराग्याच्या वेगानें फिफिणा्या भगव्या िंेंड्याला िारुबाजािें तोंि पुसण्यािा

िस्तरुमाल केला! महाराष्ट्रल्मीच्या वैभवािा जरीपटका फािू न त्यािी रांिेसाठीं कािोळी केली!

साबाजी, माझ्या नऊ वषाच्या नांवलौद्वककािी इमारत नीटपणें पाहा! द्विटद्वणसाला हत्तीच्या पायाखालीं

तुिवून द्वतिा पाया र्ातला. मातोश्री सोयराबाईसाहे बांना द्वजतेपणीं झभतींत द्विणून द्वतच्या झभती उभारल्या;
ती पातकी इमारत उं िावतां उं िावतां कळसाला पोंिण्यापूवीि कोसळू न द्वतच्याखालीं संभाजीिा िुरािा

होऊन गेला. साबाजी, मी बाहे र पिू न लोकांना काय तोंि िाखवू? आपला राजा सुटला असें पाहतांि,
मािंी प्रजा आपखुषीनें िे श सोिू न हद्दपार होईल. साबाजी, या काळोखांतसुद्धां मला तोंि लपवावेंसे वाटतें.
खालीं पाहीन तर हत्तीच्या पायांनीं पाताळापयंत गािले ला बाळाजी पुन्हा जद्वमनींतून वर येईल अशी भीद्वत

वाटते. भोंवतालीं पाद्वहलें , तर कोप्याकोप्यांतून आईसाहे बांिे िोळे माझ्याकिे टं वकारून पाहतील. वर
पाद्वहलें तर द्वशरक्यांिीं उिद्ववले लीं द्वशरें आकाशांतून जयद्रथाच्या मस्तकांप्रमाणें येऊन माझ्या मस्तकावर
आिळतील! साबाजी, मी आतां कोणीकिे पाहू ं ? सह्ाद्रीिा झसह आतां अगिीं भयभीत िंाला आहे .

साबाजी : राजा, धीर धर. कल्पनेच्या काहु रानें मराठे शाहीिा मोहरा-रायगििा रणमिु –ायाला हें कोणाला
कसें सांगायिें ?

संभाजी : रायगिावर उभा राहू न सा्या मराठे शाहीला ओरिू न सांग, कीं मराठे शाहीिा मोहरा नामोहरम

िंाला; रायगििा रणमिु मनािा नामिु ठरला. माते ला मरण द्विलें ; प्रजा म्हणजे पोटच्या पोरासारखी कन्येशीं व्यद्वभिार केला. िे वीसारख्या पत्नीिा राक्षसाप्रमाणें ्ळ केला. सवांना जाऊन मािंा शेवटिा

प्रणाम सांग. महाराष्ट्रांत, महाराष्ट्राच्या राजाला तोंि िाखवायला कुठें ही जागा नाहीं! आबासाहे बांच्या सवु

मराठे वीरांना या संभाजीिा शेवटिा प्रणाम सांग. आद्वण सरतेशव
े टीं, महाराष्ट्रल्मीच्या मंगल मंद्विराला मराठे शाहीच्या माहे रर्राला - िद्वक्षणच्या िु गि
ु े वाला - राजांच्या रायबाला - त्या श्रीमान रायगिाला मािंा
िं िवत सांग. त्याला हात जोिू न सांग, कीं संभाजी मोकळा असता तर तुिंा भ्रष्ट केले ला गंगासागर त्यानें
आपल्या रक्ताने आद्वण आसवांनी भरून काद्वढला असता.

साबाजी : राजा, तुझ्या एका शबिासरशीं ही मोकळीक तुला द्वमळणार आहे .
संभाजी : ही मोकळीक! या मोकद्वळकीनें मी साताजन्मांिा बांधला जाईन.
साबाजी : महाराज, अशी मािंी द्वनराशा करूं नका! तुमच्या पायांवर मस्तक ठे वन
ू माझ्या पंिप्राणांिी शपथ
र्ालू न —

संभाजी : साबाजी, असा अद्वविार मी तुला करूं िे णार नाहीं. तूं मस्तक वांकवायिें तें माझ्यापुढें नाहीं, तर

तुझ्यासारख्या सेवकांना ख्याखु्या धनीपणानें साजून द्विसणा्या —साबाजी, ती पाहा! द्वशव्त्रपतींिी
तसबीर! तो पाहा एकेक अस्मानतारा तुटून त्यांच्या प्रभावळींत शोभू लागला. तो पाहा द्वबरवािीिा लढवय्या

–तो द्वहरिस मावळिा द्वहरा–साबाजी, या वीरांच्या तेजानें मािंे िोळे द्विपून जात आहे त. इकिे पाहू ं का

द्वतकिे पाहू ं असें मला िंालें आहे ; आद्वण साबाजी, ही पाहा, माझ्या राक्षसी रागानें मारले ल्या माणसांिी
सारी भुतावळ जागी होऊन राजांजवळ िाि मागण्यासाठीं जमा िंाली आहे . मे लेल्या जीवांनों, क्षमा करा.
तुमच्या केद्ववलवाण्या नजरे नें मािंीं पातकें राजांजवळ सांगूं नका! साबाजी, ते पाहा, राजे रागानें माझ्याकिे

पाहू ं लागले ! गोब्राह्मणप्रद्वतपालक झहिु पिपािशहा श्रीमंत ्त्रपद्वत द्वशवाजीमहाराज, या पातक्याला क्षमा
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करा. आबा, आपल्या िुकल्या बाळाला क्षमा करा. साबाजी, आबांच्या नजरे िी मला भीद्वत वाटते. साबाजी,
मी कुणीकिे तोंि लपवूं? साबाजी, मला सांभाळ रे !

साबाजी : बेटा, असा रिू ं नकोस! महाराष्ट्राच्या मूर्मतमंत पराक्रमा, तूं द्वहमंतीनें हसायला लाग; तुझ्याबरोबर
सह्ाद्रीवरच्या फत्तराफत्तराला फुलें येऊन तीं हसायला लागतील! तुझ्या जुन्या नोकराच्या गळ्यािी तुला
शपथ आहे माझ्याकद्वरतां एकिा तरी हांस पाहू ं —

संभाजी : (हसून) द्ववराट संसारािें हसें िंालें . द्वतथें काय हसायिें?
साबाजी : राजा, काय भेसूर हें हसणें! तुझ्या रिण्यापेक्षांद्वह हें भेसूर आहे ! या हसण्याकिे पाद्वहलें तर मािंी

म्हाता्यािीि काय, पण साक्षात् रायगििीसुद्धां किे कोट कंबर खिून जाईल! राजा, लहानपणींच्या
मोकळ्या आनंिानें एकिा हांस! तूं िार वषांिा बच्चा होतास-िोळे पाण्यानें भरून आल्यामुळें त्या वेळिें

गोंिस बाळ आज िोळ्यांसमोर द्विसत नाहीं – द्वशकारखान्यांतल्या एका वार्ाच्या झपज्यासमोर तुला

खेळवीत असतांना मािंी नजर िु सरीकिे लागून तूं झपज्याच्या जवळ गेलास, त्यासरशीं वार्ानें तुझ्या
हातावर पंजा मारला. तूं जरासा मागें सरलास; तुझ्या द्विमुकल्या हातांतून कोंवळ्या रक्तािे ओर्ळ वाहात

होते; पण द्वतकिे तुिंें लक्षसुद्धां गेलें नाहीं! मागें सरल्यामुळें झकद्वित् हलणारे कपाळावरिे ते कुरळे केस,
द्ववजयमुद्रेनें लकाकणारे ते द्विमणे िोळे , तोंिावरिी ती लबाि भीद्वत, वार्ाच्या गुरकावण्याला
वेिावण्यासाठीं गोल वळद्ववले ले ओठ, त्या वेळेस द्वकती मनापासून हसलास! बेटा, तसा एकिा हांस पाहू ं !
तुला राजांच्या पायािी शपथ —

संभाजी : साबाजी, आबासाहे ब अजून माझ्याकिे रागाच्या नजरे नें पाहात आहे त. त्या रागानें जळू न जाईन

अशी मला भीद्वत वाटते. साबाजी, मला सांभाळू न र्े. साबाजी, आबांना पुन्हा आठवण करून िे , त्यांनींि
तुला सांद्वगतलें होतें ना – आबांना म्हणावें, शंभब
ू ाळ अजून हू ि आहे ; त्याच्याकिे असें रागानें पाहू ं नका.

आबासाहे ब, आपण असें रागानें पाहू ं लागलां म्हणजे आपल्या या लािक्या शंभब
ू ाळानें तोंि कुठें लपवावें ?
मी काय करूं? आबासाहे ब, अजून तरी माझ्या बाळबुद्धीला रस्ता िाखवा. आपल्यासारख्या लोकोत्तर

अवताराला सिगुरु रामिासांिा उपिे श घ्यावासा वाटला, मग या िुकले ल्या बाळाला – साबाजी, ती पाहा
श्रीसमथांिी भव्य मूर्मत! सा्या राज्याच्या सनिा काढू न आबांनीं समथांच्या िंोळींत टाकल्या. राजानें

बैराग्याला भीक र्ातली. साबाजी, खरा द्वशष्ट्य, खरा सिगुरु! हाि राजसंन्यास! एकािा राजसंन्यास,
िु स्यािा योगसंन्यास! िोर्ांतून मोठा कोण? (एकिम) साबाजी, लहान तोंिीं मोठा र्ांस र्ेतला,
आबासाहे ब, आतां अजून रागाच्या नजरे नें पाहण्यािें कांहीं कारण नाहीं. अशा राजसंन्यासांत मला िशुन
िे ण्यािा आपला हे तु समजला. माझ्या अयोग्य मस्तकावर आपला द्वजरे टोप अजून आहे . त्यािा मीं अजून

संन्यास केला नाहीं — थांबा, आबासाहे ब, पाहा, संभाजीवर सूि र्ेण्यासाठीं तळमळणा्या जीवात्म्यांनो,
क्षणभर शांत व्हा. साबाजी, तुमच्या िरणीं प्रत्यक्ष द्वशव्त्रपतींनीं मस्तक ठे द्ववलें आहे . श्रीसमथांच्या साक्षीनें

आबासाहे बांच्या िोळ्यांिेखत मराठे शाहीिा हा द्वजरे टोप साबाजी ्त्रपतींच्या मस्तक स्पशानें पद्ववत्र

िंाले ल्या तुमच्या तीथुस्वरूप िरणीं अपुण करीत आहें . हा नेऊन, माझ्या धाकट्या भावाच्या –
सोयराबाईसाहे ब,

ऐका–आईसाहे बांच्या

राजारामाच्या—उद्यांच्या

तुमच्या

श्रीराजाराममहाराजांच्या

मस्तकावर ठे वा. शंभि
ू ािािा राजबाळाला आशीवाि सांगा. महाराष्ट्राच्या महाराजाला हा कमनशीब

मराठ्यािा रामराम सांगा उद्यांच्या उगवत्या सूयाला या मावळत्या सूयािीं शेवटिीं द्वकरणें नेऊन पोहोंिवा;

अनु क्रम

आद्वण रायगिच्या जुन्या राजािी नव्या राजाला शेवटिी एवढीि वाणी ऐकवा कीं, राजा म्िर्जे जगाचा
उपभोगशू न्य स्वामी! राज्यउपभोग म्िर्जे राजसंन्यास! ना हवष्ट्र्ुुः पृहथवीपहतुः!

[द्वजरे टोप पायांवर ठे वतो. पििा पितो.]
ब्रह्मापुणं ब्रह्महद्ववबुह्माग्रौ ब्रह्मणा हु तम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमुसमाद्वधना ॥

श्रीगीतोपद्वनषत्सु-श्रीभगवान्

अंक पांचवा समाप्त

अनु क्रम

एकच प्याला

अनु क्रम

श्रीशं वंदे

संगीत

एकच प्याला
मंगलाचरर्
(राग–भूप, ताल–िंपताल, िाल–अमरवर नद्वमत पि ॰)
शरण तें करुण तव द्वनःश्वसन व्यसझन धन ।
नंिनंिन! जनां पापकामां ॥ हो ॥ धृ ॰ ॥
कलहरत कद्वर यिा मधमि यािवां।
सकल कुल कद्वल तिा ने द्ववरामा ॥
हाद्वन ती पाहतां दृद्वष्ट बाष्ट्पाकुला ।

सृद्वष्ट कष्टि तुला सौख्यधामा! ॥ १ ॥
कमुरेखावर्ले धमु नि मज कळे ।
न स्मरत मद्वतद्वह तव पुण्य नामा ॥

रक्षणीं मम तद्वरद्वह िक्ष राहु द्वन सिा ।
अक्षय स्वपझि पि िे ह रामा ॥ २ ॥

अनु क्रम

अंक पहिला
प्रवेश पहिला
[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : सुधाकर िू रध्वद्वनकां (टे द्वलफोन) यंत्राजवळ बसला आहे .]
सुधाकर : कोण तीनतीनिां र्ंटा िे त आहे ? कोण? (ऐकून) हो, मी सुधाकर आहें ! सुधाकर! पण बोलतं
आहे कोण? रामलाल! (पुन्हा ऐकंू न) हो. द्वतच्याकिू न सवु तयारी आहे . तूं लवकर िल. झसधू, जरा इकिे
ये पाहू ं ! झसधू!

लसधू : हें काय भलतंि? आपलं नांवानंि हांक मारीत सुटायिं?
सुधाकर : तर काय तुिंं नांव टाकंू ? मग तूंि उलटी माझ्या नांवानं हांका मारीत सुटशील! हें पाहा,
भाईसाहे बांनीं आतां द्वविारलं आहे त्याच्या द्वनर्ण्यािी सवु तयारी आहे का म्हणून? तो येईलि इतक्यांत.
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 हु रहु र । अद्वज ।

सुखद्ववषय गमद्वत नि मज सुखकर ॥ धृ ॰ ॥
कांहीं सुिेना । कांहीं रुिेना ।

राद्वह कुठें स्स्थर मद्वत नि पळभर ॥ १ ॥।
सुधाकर : वृष्टीपूवींिीं अभ्रें जमूं लागलीं का? झसधू, असं म्हणून कसं िाले ल? ज्या जगांत आपण आलों
आहों, तें इतकं िमत्काद्वरक आहे कीं, त्यांतल्या नु सत्या िांगल्या गोष्टींिीि अपेक्षा करायला द्वनरंतर नु सत्या
िु ःखांत झिवस काढावे लागतील!

(राग : ्ायानट; ताल : द्वत्रवट. िाल : नाित धी धी ॰)
सुखद्वि सिा कझध द्वमळत न कवणा । द्वमश्ररूप जग ।

सुखद्वि द्वरर्े अर् । िु ःखांतुद्वन हो जन्म सुखांना ॥ धृ॰ ॥

हो जद्वर आशा मात्र सुखवशा । कद्वरत द्ववद्वध तरी अंझत द्वनराशा ॥
रमत मद्वतद्वह नि प्राप्त सुझखद्वह मग । कद्वर अवमाना ॥ १ ॥

केव्हांद्वह उत्साह सोिू न िालायिं नाहीं. द्वशवाय रामलालभाई जातो आहे तो केवढ्या महत्त्वाच्या

कामासाठीं! या प्रसंगीं आपण त्याला आपल्या द्वनरुत्साहानं असं तद्रूप करायिं! वाः, आपण तर उलट
त्यािा उत्साह द्विगुद्वणत केला पाद्वहजे.

अनु क्रम

लसधू : भलतंि सोंग कसं आणतां येईल असं? पुरुषांना पाषाणहृियािे म्हणून म्हणतात. तें असं एखािे वेळीं
खरं वाटायला लागतं! आपल्याला नाहीं वाईट वाटत?

सुधाकर : माझ्या पाषाणहृियावर रामलालच्या गत-उपकारांिे द्वशलाले खि तुला पाहायला द्वमळतील.
तुझ्या माहे रच्या माणसांिा आद्वण भाईिा नु सता स्नेहसंबध
ं ि असेल; पण मला तर तो वद्विलांच्या द्वठकाणीं

आहे . रस्त्यानं िालतां िालतां रामलालिं नांव ल्यांत आलं म्हणजे मला एक ब्रह्मांिच्या ब्रह्मांि आठवतं.
मी सोळा वषांिा असेन नसेन, मािंी प्रवेशपरीक्षा उतरण्याच्या आधींि बाबांनीं स्वगुप्रवेश केला; आपला
वृद्धापकाळ िंाला असं पाहू न आपल्या पिात् शरद्च्या संगोपनािी जबाबिारी माझ्यावर पिू ं नये म्हणून

बाबांनीं द्वतच्या आठव्या वषींि द्वतिं लग्न लावून द्विलं . परंतु लग्नाच्या सोळाव्या द्विवशींि द्वतिं िु िैव द्वतच्या
पुढं उभं राद्वहलं ; नव्याच्या मूळावर आले ली मुलगी, म्हणून द्वतच्या सास्यानं द्वतला आमच्या र्रीं कायमिी

परत लावून द्विली! आईबापावेगळीं आम्ही िोन पोरकीं मुलं! पैशािं पाठबळ नाहीं आद्वण आप्तेष्टांिा आधार
नाहीं! त्या वेळीं रामलाल िे वासारखा माझ्या पुढं उभा राद्वहला! माझ्या मानी स्वभावामुळं माझ्या

द्वशक्षणासाठीं मीं त्यािी प्रत्यक्ष मित कधीं र्ेतली नाहीं हें खरं ; परंतु शरद्ला संभाळण्यािी जबाबिारी मात्र
त्यानं माझ्यावर फारशी पिू ं द्विली नाहीं; पुढं द्वशकवण्या वगैरे पत्करून माझ्या द्वशक्षणक्रमांतून शेवटपयंत मी

यशस्वी रीतीनं पार पिलों; पुढं तुझ्या वद्विलांना भाईनंि आग्रह करून आपला हा भाग्यशाली योग र्िवून

आणला. हे सोन्यािे द्विवस आज आपण पाहतों आहों, यािं कारण एक रामलालिी कृपा! झसधू, आज
सकाळपासून ही सारी गोष्ट हृियांत सारखी उिंबळत आहे ! कोणापाशीं बोलल्याखेरीज राहवेना, म्हणून
तुला ती जणूं काय अगिीं नव्यानंि म्हणून द्ववस्तारानं सांगत सुटलों! रामलाल जाणार म्हणून मला वाईट
वाटल्याद्वशवाय कसं राहील! परंतु या संसारांत नेहमीं पद्वरणामाकिे दृद्वष्ट ठे वन
ू िालावं लागतं! आपण अशीं
िु मुखल्यासारखीं बसलों आद्वण समज, एकिम रामलाल आला—

[रामलाल येतो]
लसधू : भाई, तुला शंभर वषांिं आयुष्ट्य आहे !
सुधाकर : हें खरं ना? मग शांत मनानं त्याला जायला आनंिानं द्वनरोप िे पाहू ं ! भाई, द्वहिं समाधान करतां
करतां मला पुरेसं िंालं आहे . मला वाटतं, यापुढं मला वद्वकलीिी सनि सोिू न िे ऊन हा एवढाि उद्योग
करीत बसावं लागणार! बरं, भाई, इथून जायिं कधीं?

लसधू : थांब, भाई, इथून जायिं कधीं, हें सांगण्यापेक्षां पुन्हा इथं यायिं कधीं, हें नक्की सांग पाहू ं एकिां - खरं
सांग हो अगिीं!

रामलाल : मग इतके द्विवस सांगत आलों तें खोटं ि का? ताई, मीं पुष्ट्कळ म्हटलं कीं, अमुकि द्विवशीं येईन
म्हणून - िोन वषांनीं येईन म्हणून म्हणतों; पण संकल्प आणखी द्वसद्वद्ध यांच्यामध्यें परमे श्वरािी इच््ा उभी
असते. कुणाला ठाऊक, िोन वषांनीं येईन कीं िोन मद्वहन्यांनीं येईन! इतकं होऊन किाद्वित् जाणारद्वह
नाहीं, किाद्वित् येणारद्वह नाहीं; किाद्वित् ही आपण सवांिी शेवटिीि भेट असेल.

(राग : भूप; ताल – एकताला. िाल – रतन रजक कनक ॰)

अनु क्रम

परम गहन ईशकाम । द्ववश्वा जद्वर पुण्यधाम ॥

मनु जा तरी गूढ िरम । द्विर अभेद्य सािें ॥ धृ ॰ ॥
क्रीिा िै वी द्ववराट । मनु जसृजन क्षुद्र त्यांत ।
मानु षी मनीवा! । गणन काय त्यांिें? ॥ १ ॥

सुधाकर : भाई, तूं अगिीं पढतमूखु आहे स. इकिच्या द्वतकिच्या गोष्टींिीं धरणं बांधून इतका वेळ मीं या
गंगायमुना थोपवून धरल्या होत्या; तुझ्या आशीवािानं त्यांिा वाहता संसार मनासारखा सुरू िंाला बर्!

वेड्या, तुला माहीत नाहीं कीं, शास्त्रांिी अटक िंुगारून, झसधू निी अटकपार होणं हें एक वेळ सोपं आहे .
बाष्ट्पशक्तीच्या जोरावर महासागराच्या तोिीिे काळा समुद्र, द्वपवळा समुद्र झकवा तांबिा समुद्र ओलांिणं हें

तर त्यापेक्षांद्वह सोपं आहे ; पण मानससरोवरांत उत्पन्न िंाले ल्या, िोळ्यांतून बाहे र येणा्या, आद्वण
गालांवरच्या गुलाबी समुद्राला द्वमळणा्या या टीिभर गंगायमुना तुिवून जाणं, हें अजून कोणाद्वह पुरुषाला
साध्य िंालं नाहीं!

(राग – मुलतानी; ताल – द्वत्रवट. िाल – हमसे तुम रार ॰)
सद्वरता जझन या प्रबला भारी ।

जद्वर द्विसद्वत शीणु नयनांतें अद्ववकारी ॥ धृ ॰ ॥
उत्तान गमद्वत िशुनीं जरी । गभीर अद्वत तरी ।
भवजलधीहु द्वन िु स्तर संसारीं ॥ १ ॥

रामलाल : मनािी भलती फसवणूक कधींही करून घ्यायिी नाहीं, हा मािंा एक कृतसंकल्प आहे .
झसधूताई, या िंिल संसारात असल्या किू सत्यांिी मनु ष्ट्यानं द्वनिान तोंिओळख तरी करून ठे वले ली
असावीि.

(राग – शंकरा; 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 अनु भवानं भोगण्यािा प्रसंग आलाि, तर त्यांच्या पद्वहल्या िशुनानं अशा
वेळीं आपण गांगरून तरी जात नाहीं.

सुधाकर : तुिंा सुद्धां कंठ सद्गद्वित िंाला आहे . मानले ला कां होईना, पण द्वतिा भाऊ शोभतोस खरा!

झसधूताई, आतां तूं िािा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? इतक्यांत शरद येईल,
द्वतच्या गंगायमुनांिी जोिी िालायला लागेल. ती तद्वळरामािी गीता येईल—त्या भोळ्या द्वजवाला तर
हं सण्यारिण्याला आपलं स्वतःिं सुद्धां सुखिु ःख लागत नाहीं! हां हां म्हणतां इथं एका भूगोलपत्रकाच्या
भरतीइतक्या नद्या जमून आपल्या महाराष्ट्राला पंजाबी पद्ववरयांत उभे करतील! अशानं तुझ्या प्रवासाला

द्वकती त्रास होईल यािा नीट द्वविार कर. िगिग आणखी त्रास िुकद्ववण्यासाठीं पुरुष िातुमास टाळू न
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प्रवासासाठीं झहवाळा झकवा उन्हाळा योजून ठे वतात, पण ऐन प्रस्थानाच्या वेळीं बायका पावसाळा पुढें आणून

उभा करतात! तूं संसार सोिू न भटकणारा बैरागी आहे स; म्हणून तुला माहीत नाहीं, कीं स्त्रीपुरुषांच्या
संबध
ं ांत ऋतुमान द्वनयमानं सारखंि द्वटकून राहील असं नाहीं!

लसधू : आमच्या इथं थट्टे ला काळवेळ नाहीं आद्वण सुमारद्वह राहात नाहीं. एक गंगायमुना सांपिायिी खोटी
सवांसकट वाहू न जायिी तयारी!

सुधाकर : झसधू, तुझ्या गंभीर उपिे शानं मला असा सतावून सोिू ं नकोस. आणखी िोनिार मद्वहन्यांनीं
एकिां मूल िंालं , म्हणजे त्याला काय सांगायिं तें सांग.

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 बैस अशी. सुधा, तूं पण बैस. सुधा, तुझ्या िे खत ताई, तुला िोन शबि सांगायिे

आहे त. आतां तूं म्हणालीस कीं, सुधािा स्वभाव मला लहानपणापासून माहीत आहे , तें खरं आहे , आद्वण
त्याबद्दलि तुला मला सांगायिं आहे . ताई, हा सुधाकर म्हणजे या जनसमुद्राच्या गरीब तळाशीं सांपिले लं

एक अमूल्य रत्न आहे . पण ताई, अशीं रत्नं लाभणं कठीण आद्वण लाभल्यावर त्यांना हातीं ठे वणं तर फारि

कठीण. सुधाकर बुद्वद्धवान् आहे . फार काय सांगावं — खरोखरीि अलौद्वकक बुद्वद्धवान् आहे . तो जात्याि

मानी आहे आद्वण केवळ स्वावलं बनानं नांवलौद्वककाला िढल्यामुळं मूळिा मानीपणा हिीं इतका उग्र
स्वरूपािा िंाला आहे कीं, तो त्याच्या िांगल्या द्वमत्रांनासुद्धां असह् होईल. त्यांतून व्यवहारी आयुष्ट्याच्या

सुरुवातीच्या अवस्थेंतून तो मागुक्रमण करीत आहे . प्रद्वतस्पध्यांच्या गिींतून आपल्या बुद्वद्धमत्तेला

शोभण्याजोग्या स्थळीं त्याला अजून पोंिायिं आहे . एक गांवढळ उिाहरण र्ेऊन सांगतो; आपल्या
कळपांतून बिकािं द्वपलूं आपल्या जाद्वतधमांप्रमाणं पाण्यांत पोहणीला पिलं म्हणजे त्याच्याभोंवतीं
असले ल्या आद्वण त्याबरोबरि वाढले ल्या कोंबिीच्या द्वपलािा आियानं आद्वण भीतीनं सारखा द्वकलद्वकलाट

सुरू होतो. जगाच्या व्यवहारांत, पशूच्ं या उिाहरणांतल्या आियु आणखी भीद्वत या द्ववकारांऐवजीं केवळ

मनु ष्ट्यप्राण्यालाि द्वमळाले ले िे ष आणखी मत्सर हे द्ववकार द्विसून येतात. वद्वकलीच्या धं द्यांत सुधाकर हिीं
या स्स्थतींत आहे . सवांनीं एकि परीक्षा द्विली असल्याकारणानं त्याच्या जोिीच्या वद्वकलांना तो
आपल्यापैकींि एक वाटत आहे . त्याच्या बुद्वद्धमत्तेच्या जोरानं हा सामान्य वगांतून पुढं जात असल्यामुळं

याच्या बरोबरीिे लोक िे षानं आद्वण मत्सरानं त्याला मागं ओढीत आहे त. धंद्यांत नामांद्वकत म्हणून प्रस्थाद्वपत
िंाले ले थोिे से लोकद्वह नव्या उमे िवाराला आपल्या भाग्यशाली यशािा सुखासुखी वांटेकरी होऊं िे त
नाहींत. तरुण बुद्वद्धमत्तेिी आत्मद्ववश्वासािी उग्रता या जुन्या लोकांना उमुटपणािी आणखी अहं पणािी

वाटू न ते त्यािा उपमिु आणखी द्वतरस्कार करीत असतात. मागच्याला मागं ढकलू न बरोबरीच्याला बाजूला
सारून आद्वण पुढच्यांना पुढं ढकलू न सुधाकर या वेळीं जीवनकलहाच्या गिीतून रस्ता काढीत आहे .

धंद्याच्या पटांगणांत त्यािं कौतुक करणारा, त्याला धीर िे णारा, त्यािं समाधान करणारा, आद्वण रागाच्या
ऐन भरांत त्यािा तोल संभाळणारा कोणी तरी द्वजव्हाळ्यािा मनु ष्ट्य सध्यां त्याच्या नेहमीं जवळ असणं
अवश्य आहे . त्याच्या लहानपणापासून माझ्या पामरशक्तीप्रमाणं ही त्यािी सेवा आजवर मी करीत आलों

आहें . झसधू, आज द्ववलायतेला जाण्यापूवी – तसा तो तुिंा प्राणि आहे – मी बोलू न िालू न एक परिे शी
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द्वत्हाईत आहें —मािंा पाठिा भाऊ आज मीं तुझ्या हवालीं केला आहे . झसधू, त्याच्या अफाट बुद्वद्धमत्तेला

पुरून उरण्याजोग्या कामद्वगरीमध्यें त्याला नेहमीं गुंतवून ठे व. कधींकाळीं त्यािा मनोभंग िंाला तरि –
ितुर मुली, तूं सवुगुणसंपन्न आहे स. तुमच्यासारखीं अनु रूप वधूवरं संसाराच्या अशा सुखपूणु आरंभांत पाहू न
कोणताद्वह मनु ष्ट्य त्या सुखािा द्विरकाल लाभ व्हावा म्हणून तुमच्यासाठीं परमे श्वराजवळ आशीवाि मागेल
– मग मला तर जवळ जवळ तुमिा अनु रूप योग र्िवून आणण्यािा प्रत्यक्ष मानि द्वमळाला आहे —

सुधाकर : शाबास, रामलाल, तूं आपल्या िॉक्टराच्या जातीवर गेलास अखेर! माझ्या मनाला औषध काय

िारायिं तें राहील द्वतच्या लक्षांत! असंि एकिां पर्थयािं सांगून टाक म्हणजे िंालं ! एकिां पढतमूखु

म्हटल्यानं तुिंं समाधान िंालं नाहीं. भलतंि बोलू न द्वतच्या मागं ही एक िु सरी काळजी उत्पन्न करून
ठे वलीस? िोन वषांनीं तूं परत येईपयंत तुझ्याबद्दलिी काळजी आद्वण माझ्याबद्दलिी काळजी!

लसधू : िोन वषं? इतके द्विवस आणखी इतक्या लांब तूं िू रिे शीं जाऊन राहणार? आपलं म्हणायला
ओळखीिं माणूससुद्धां कोणी नाहीं. त्यांतून तुिंी प्रकृद्वत अशी िंाले ली!

(राग : द्वजल्हा–मांि; ताल : िािरा. िाल : हे मनमोहन सावरो ॰)
या जाळी झिता मना । तयाद्वस शांद्वत येइना ॥ धृ ॰ ॥
द्ववरहा न िया । भेिीत हृिया ।

मानी मुळी नि । सांत्वन मोहांना ॥ १ ॥
सुधाकर : आद्वण तो इथं राद्वहला, तर तूं काय त्याला द्विरंजीव करशील?
रामलाल : सुधा, तुला मनु ष्ट्यस्वभावािी – त्यांतून स्त्रीस्वभावािी िांगलीशी कल्पना नाहीं. आपल्या
द्वप्रयजनािं आपल्या नजरे आि बरंवाईट िंालं , म्हणजे परक्या माणसाच्या हलगजीपणामुळंि हें िंालं

असावं, अशी त्यांच्या मनांत शेवटपयंत रुखरुख राहते. बायकांच्याि अंगीं असले ल्या आपले पणाच्या

कळकळीनं बर्ायला कुणी असतं, तर हा प्रसंग टळला असता, असं प्रत्येक Fatal केसमध्यें त्यांना वाटत
असतं.

(राग : द्वतलं ग; ताल : पंजाबी. िाल : बसे द्वकना वाट िलत ॰)
मृिुलताधाम जझग ललनाहृिय । सकलशु भद्वनलय ।
धद्वरत गुण लद्वलत । मधुरता ॥ धृ ॰ ॥
स्वाथुलव तया । कझध नि ठावा ।
सतत असुगद्वणत परद्वहता ॥ १ ॥

सुधाकर : सवांिं सवुतोपरी रक्षण करण्यािी जबाबिारी सवुसमथु परमे श्वरावर आहे . झसधू, तो परमे श्वर
अनु कूल असला म्हणजे हजारो कोसांवरच्या खवळले ल्या महासागरांत सुद्धां तुझ्या प्रयत्नांवांिून रामलाल

सुरद्वक्षत राहील आद्वण प्रभूिी कृपा एकिां द्वफरली म्हणजे तुझ्या िोळ्यांिेखत, इथल्या इथं, तुिंं अटोकाट
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प्रयत्न िालू असतां, महासागर नको, तलावसुद्धां नको, तो अतक्युसामर्थयुवान् प्रभु मला एखाद्या लहानशा
पेल्यांतसुद्धां बुिवून टाकील! (तद्वळराम येतो.) काय रे ? फैटणी आणल्यास का?

तहळराम : एव्हांपासून फैटणी कशाला? जेवणं िंाल्यावर इथल्याइथं आणतां येतील.
सुधाकर : (र्ड्याळ पाहू न) वेळ थोिा उरला आहे अगिी! झसधू, लौकर पाट मांिण्यािी व्यवस्था कर!

तद्वळराम! फैटणी िोनतीन आण! आपण सगळींि भाईला पोंिवायला जाणार आहोंत; झसधू, जा लौकर.
(झसधू व तद्वळराम जातात.) भाई, तूं असा सझित कां?

रामलाल : वैद्यद्ववद्येिा अायास पुरा करण्यासाठीं मी आज झहिु स्थानिे श सोिू न युरोपांत जाणार आहें .

सुधाकर! मनु ष्ट्याच्या आयुष्ट्यांत जेव्हां जेव्हां एखािं मोठं स्स्थत्यंतर होतं , तेव्हां तेव्हां गतकालािी स्मृद्वत

आद्वण भावी कालािी कल्पना यांच्या तकातीत संद्वमश्रणानं द्वित्तवृद्वत्त अगिीं व्याकुल होते. द्ववद्याजुनािा

समास्प्तकाल, द्वववाहािा प्रसंग, रोजगारािी सुरुवात, जबाबिार विील माणसांिा मृत्यु, या प्रसंगांनीं हीं
स्स्थत्यंतरं प्रत्येकाच्या आयुष्ट्यांत र्िू न येत असतात. मला या वेळीं आज नजरे पुढून जात असले लं

झहिु स्थानिं िाद्वरद्र्य आद्वण उद्यां द्विसणारं इंग्लं ििे शािं वैभव, िोन्ही द्विसताहे त. अशा वेळीं मनांत
कालवाकालव िंाली, तर आियु तें कोणतं? उद्यां मी माझ्या जन्मभूमीला अंतरणार! बापाच्या द्वमळकतीिा

वारसा मुलाकिे जातांना विीलधाकट्यािा जसा द्वविार करतो, तसाि गुणांिा भेिाभेि करण्यािी एकंिर

जगािी प्रवृद्वत्त असते. लायकी-नालायकीिा प्रश्न फक्त जननी आद्वण जन्मभूद्वम यांच्या प्रेमािा वारसा

द्वमळद्ववतांनाि काय तो पुढं येत नाहीं. एक पुत्र बेिाळीस कुळं उद्धरणारा असतो, आद्वण एक पुत्र बेिाळीस

कुळं बुिद्ववणारा असतो. पण जन्मिात्रीकिे बोट करून िोर्ांनाद्वह सारख्याि हक्कानं म्हणतां येतं कीं, ही
मािंी आई! तीि गोष्ट जन्मभूमीिी आहे ! आद्वण म्हणूनि म्हटलं आहे कीं, “जननी जन्मभूद्वमि स्वगािद्वप
गरीयसी’’. मािंी आई वारली त्या वेळीं मला जो तीव्र शोकावेग िंाला, त्यािा आज मी पुन्हा अनु भव र्ेतों
आहें —

(राद्वगणी : हं सझकद्वकणी; ताल : िंपताल. िाल : नैना सुराग सद्वख ॰)
माता द्ववयोझग मज । लोटी िु ज्यानें ॥ धृ ॰ ॥
क्रीिन मधुर तिं झक । लाभेल ना द्वफरुद्वन ।
शंका भेिोद्वन । सुखा ने ॥ १ ॥

या भूमीवर तुिंा, मािंा, त्यािा, यािा, कोणािाद्वह प्रेमािा हक्क अगिीं सारखा आहे . ऋषीश्वरांच्या

यज्ञकमािी यागभूद्वम, द्वशद्वबगौतमांसारख्या महात्म्यांिी त्यागभूद्वम, प्रतापशाली वीरांिी जी कमुभद्वू म,
युद्वधद्वष्ठर-अशोक यांसारख्या पुण्यश्लोकांिी जी धमुभद्वू म, तीि आपली ही जन्मभूद्वम! द्वतच्याकिे पाहू न

श्रीद्वशव्त्रपतींनीं मागं द्वजतक्या अद्वधकारानं म्हटलं असेल कीं, ही मािंी जन्मभूद्वम – द्वतच्याकिे पाहू न
लोकमान्य द्वटळक द्वजतक्या अद्वधकारानं आज म्हणत आहे त कीं, ही मािंी जन्मभूद्वम – उद्यां इंग्लं िहू न

परत आल्यावर द्वतच्याकिे पाहू न माझ्यासारख्या पामरालाही द्वततक्याि अद्वधकारानं म्हणतां येईल कीं, ही
मािंी जन्मभूद्वम!

[िोर्े जातात.]
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प्रवेश दु सरा
[स्थळ : तद्वळरामािें र्र. पात्रें : तद्वळराम व भगीरथ]
तहळराम : (िोही पायांत बाटली धरून ओणव्यानें बूि काढीत आहे .) म्हणे िारू सुटत नाहीं! एकिां र्ेतली

म्हणजे सुटत नाहीं म्हणे! अन् तेवढ्यानं िारू वाईट! सुटत नाहीं म्हणजे द्वबशाि काय? घ्या! (िोर्े
द्वपतात.) भगीरथ, िारूबद्दल बिबिणारांपैकीं पुष्ट्कळांना िारू ही काय िीज आहे हें ि मुळीं माहीत नसतं!

बरं, मी म्हणतों, सुटत नाहीं, असंि गृहीत धरून िाला कीं, खरंि िारू एकिां र्ेतली म्हणजे सुटत नाहीं!

पण तेवढ्यानं िारू वाईट कशी ठरते ? भगीरथ, तुम्ही द्ववश्वद्ववद्यालयािे पिवीधर आहांत. िार द्विवस

परीक्षा िे ऊन एकिांि पिवी द्वमळद्ववतां, आद्वण ती जन्मािी द्विकटते खरी! म्हणून कुणीं पिव्या घ्यायिं

टाकलं आहे का? तशीि बायको! एकिां नु सती माळ र्ातल्यानं उभा जन्म बायकोिा लबेिा द्वबलगतो ना?
म्हणून बायका करायिं टाकलं का आहे ? पिवी वाईट नाहीं, बायको वाईट नाहीं, मग िारूि ते वढी वाईट
कां?

भगीरथ : तद्वळराम, या तीन गोष्टींिं एवढं साम्य जमलं म्हणून सवांशीं तुलना कशी होईल? पिवी आणखी
बायको यांिे पद्वरणाम असे वाईट होतात का?

तहळराम : यांिे पद्वरणाम िारूपेक्षांद्वह वाईट आहे त. असे कैक पिवीधर हात धरून मी िाखवून िे ईल कीं,
पिवीिा नांवापुरता पोकळ आधार नसता, तर त्यांना आपला मूखुपणा जगापुढं मांिण्यािी ्ातीि िंाली

नसती. िारुबाजािं बरळणं िु स्याला उमजत नाहीं हे खरं ; पण पिवीधरािी बाष्ट्कळ बिबि तर त्यािी
त्यालासुद्धां कळत नाहीं! इंग्रजी अम्मल सुरू िंाल्यामुळं आमच्या हतभागी िे शांत ज्या अनेक आपद्वत्त

आल्या, त्यांत पिवी आद्वण प्रेम या अग्रगण्य आहे त. पाठशाळें त पाऊल टाकून पिवीिा वेध लागण्याबरोबर
मुलाला मतं आणखी द्वमशा फुटू ं लागतात. मताच्या मंिपीवर मूखुपणाला मनमोकळे पणानं द्वमरास द्वमळते
आणखी द्वमशांिा मोिा आंकड्यांच्या वळणावळणानं पोरीबाळींच्या प्रेमाकिे वळतो.
भगीरथ : उिात्त प्रेमािी तुम्हीं द्ववटं बनाि मांिली आहे म्हणायिी!
तहळराम : भगीरथ, तुम्ही एक प्याला घ्या आणखी. म्हणजे तुमच्या द्वजभेवरून हे ‘उिात्त’ वगैरे शबि धुऊन

जातील. प्रेम हें हास्यास्पि नाहीं वाटतं? अहो, काव्यांत कमल, नाटकांत सूि, कािं बरींत भुयार, माद्वसक
पुस्तकांत खास अंक, वतुमानपत्रांत खास बातमीिार, संसारांत प्रेम, औद्योद्वगक िळवळींत सहकाद्वरता,

सुधारणेंत िे शभक्तींत स्वाथुत्याग आद्वण वेिान्तात परब्रह्म यांिा धुमाकूळ माजला नसता, तर त्या त्या
गोष्टींिी थट्टा करायला जागाि उरली नसती.

भगीरथ : हें राहू ं द्या. प्रेमािे पद्वरणाम िारूपेक्षां वाईट कसे होतात तें सांगा पाहू ं ? सुंिर द्वस्त्रयांच्या प्रेमापुढं या
मद्विरे िी काय झकमत आहे ?

तहळराम : हं , प्रेमांत काय जीव आहे ? प्रेमापेक्षां मद्विरा प्रत्येक बाबतींत श्रेष्ठ आहे . पाहा, प्रेमांत राजासुद्धां
अगिीं गुलाम होतो, पण मद्विरें त गुलामसुद्धां अगिीं राजासारखा स्वतंत्र होतो. प्रेम भीक मागायला

द्वशकवतं, तर मद्विरे च्या उिारतेला मयािा नसते. प्रेमाखातर प्रणद्वयनीच्या लाथा खाव्या लागतात, तर
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मद्विरे च्या जोरावर सगळ्या जगाला लाथ मारतां येते. प्रेमामुळं कांहीं सुिेनासं होतं , तर मद्विरे मुळं

कल्पनाशस्क्त अद्वनवार वाढते. फार कशाला? प्रेमानं फार िंालं तर एखािी मद्विराक्षी द्वमळद्ववतां येईल, पण
िारू द्वपऊन िोळे लाल िंाले म्हणजे स्वतःलाि मद्विराक्ष बनतां येतं! बोला —

भगीरथ : खरं आहे . या गोष्टी नव्हत्या माझ्या लक्षांत आल्या. आणखी प्रेमाच्या नािांत सांपिलं , म्हणजे

रात्रीच्या रात्रीं िंोंपेवािून काढाव्या लागतात आद्वण मद्विरे मुळं रात्रीि काय, पण द्विवससुद्धां िंोंपेत जातात.
बरं, मद्विरे िा नीद्वतमत्तेशीं संबध
ं काय स्वरूपािा वाटतो तुम्हांला?

तहळराम : मद्यपान नीद्वतमत्तेला फार पोषक आहे . ऐका कसं तें. मद्यपी कधीं खोटं बोलत नाहीं! कारण खोटं

रिून त्याला कधीं सांगतांि 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 ठे वीत नाहीं!
भगीरथ : बरं पुढं?
तहळराम : िोरीच्या बाबतींत तर तो बेटा अगिीं अजाण असतो! एखािी लहानशी गोष्टसुद्धां त्याला
िु स्याजवळू न िोरून ठे वतां येत नाहीं – फट्द्विशीं तो ती बोलू न टाकतो.
भगीरथ : खरंि, िोरून प्याले ली िारूसुद्धां त्याला द्वजरवतां येत नाहीं.
तहळराम : अशी थट्टे वर गोष्ट नेऊं नका! एकिां आमच्या मद्यपानाच्या बैठकींत आमच्या एका द्वमत्राला िोरी

करायिी इच््ा िंाली. तेव्हां त्यानं मोठ्या शथीनं माझ्या बोटांतली अंगठी पळद्ववली; पण शेवटीं िारूच्या

धुंिींत त्यानं ती पुन्हा माझ्याजवळि ठे वावयाला द्विली. मात्र हा माल िोरीिा आहे , कोणाला िाखवूं
नकोस, असं त्यानं मला गंभीरपणानं बजावलं !

भगीरथ : ्ान! यांत िोर्ांनाद्वह समाधान! फळ एकाला िोरी केल्यािं आद्वण िु स्याला िोरी सांपिल्यािं!
तहळराम : तेंि तुमच्या प्रेमाच्या बाबतींत पाहा! कुणी कुणािं मन िोरतो, तर कुणी िोरून भेटी र्ेतात!
एकमे कांकिे पाहायिं तेंसुद्धां िोरून! इथून द्वतथून सारा िोरांिा बाजार!

भगीरथ : प्रेमािा पाशि तसा आहे . प्रेमानं िोन जीवांिा अगिीं एकजीव होतो.
तहळराम : िोन जीवांिा एकजीव होत नाहीं, पण एका जोिप्याच्या िोन जीवांपासून िहापंधरा जीवांिं
लाटांबर मात्र उत्पन्न होतं! झहिु स्थानच्या हवेंत अव्वल आयांिा वंशवृक्ष तेहतीस कोटी फळांनीं लािू न

द्वनर्ाला, तो कांहीं त्याच्या मुळाशीं िारूिं झशपणं िंालं म्हणून नव्हे . प्रेमजलाच्या झसिनानेंि तो फोंफावला
आहे . तसं म्हणाल तर जीव कमी करण्याच्या बाबतींतसुद्धां मद्विराि जास्त ठरे ल. असं िोन जीवांिा
एकजीव करण्यासारखं अधुवट काम नाहीं करीत ती! मद्विरे नं आजपयंत असे कैक जीव अद्वजबात नाहींसे
केले आहे त.
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भगीरथ : मग प्रेमामुळं हिीं जो प्रीद्वतद्वववाहािा प्रर्ात पितो आहे , त्याला तुम्ही प्रद्वतकूलि असाल?

तहळराम : रंगभूमीच्या आणखी प्रेक्षकांच्या मध्यें द्विव्यांिी एक धगधगीत अस्ग्नरे षा असते. नाट्यसृष्टीिी ही
मयािा ओलांिून प्रीद्वतद्वववाह सत्यसृष्टींत उतरला, म्हणजे त्यािे पोरखेळ द्वनम्मे िरानंसुद्धां पाहण्याच्या
लायकीिे नसतात. लोक म्हणतात, नाटक हें संसारािं द्वित्र आहे . पण मी म्हणतों कीं, हिीं संसार हें

नाटकािं द्वित्र बनत िाललं आहे ! प्रीद्वतद्वववाहाच्या पूवाधािा उत्तराधाशीं कािीइतकाद्वह संबंध नसतो;
झकवा कािीइतकाि संबध
ं असतो. प्रीद्वतद्वववाह हा िं िसमास असून वद्वकलामाफुत त्यािा द्ववग्रह करून
घ्यावा लागतो. लग्नाच्यापूवी प्रेमािी आषुकमाषुकं हातांत हात र्ालू न भटकण्यासाठीं जीं तळमळत

असतात, नु सती पायधूळ दृष्टीस पिण्यासाठीं ज्या उत्कंठे नं एकमे कांच्या वाटे किे िोळे लावून बसतात,
तीिं पुढं एकमे कांच्या िोळ्यांत धुळ फेंकण्यासाठीं संद्वध पाहात असतात! िुंबनासाठीं तोंिाला तोंि

द्वभिद्ववणारीं जोिपीं पुढं एकमे कांिीं तोंिं पाहतांि िावूं कीं द्वगळूं , असं करायला लागतात. आद्वण
िु स्याच्या अधरािं आपल्या िांतांनी खंिण करण्यािं पयुवसान आपल्याि द्वठकाणीं िांतओंठ खाण्यांत
होत जातं.

भगीरथ : मला वाटतं एकंिर सुधारणेच्या बाबतींत तुमिं मन बरंि कलु द्वषत आहे . जुन्या थाटाच्या लग्नांना
तुमिा द्वततका द्ववरोध नसेल?

तहळराम : अलीकिे त्याद्वह गोष्टीच्या द्ववरुद्ध मािंं मन होत िाललं आहे . पुढले सात जन्म सलोख्यानं

काढण्यासाठीं एकमे कांसमोर आणले ली वधुवरं अनु भवांतीं असं वाटायला लावतात कीं, मागल्या सात
जन्मांिं वैर साधण्यासाठीं हीं एकमे कांच्या समोर आले लीं आहे त. बालबोध थाटाच्या लग्नाच्या बारशाला

जशी भटाद्वभक्षुकांिी जरुरी असते , तशी अलीकिे त्यांच्या उत्तरद्वक्रयेला वकील-मुनसफांिी जरूर भासूं
लागली आहे . आम्ही अलीकिे नेहमीं पाहतों, नवराबायकोंच्या वेबनावािे खटले प्रमाणाबाहे र वाढत

िालले आहे त. बोहल्यावर नवराबायकोभोंवतीं भटाद्वभक्षुकांनीं गुंिाळले ल्या सुताच्या गुंतागुंतीसुद्धां द्विवाणी
िरबारांत उकलाव्या लागतात आद्वण धमाच्या मंरयांनीं केले लीं पातकं कायद्याच्या कलमांनीं द्वनस्तरावीं
लागतात. एकंिरींति बर्ा. स्वतःच्या बायकोकिे पाहण्यािी नव्यािी नजर इतकी द्वफरली आहे शी द्विसते

कीं, आतां परस्त्रीकिे सुद्धां स्वतःच्या स्त्रीच्या दृष्टीनंि पाहणारालािे खील पुण्यश्लोक म्हणण्यािी पाळी येत
िालली आहे आद्वण परस्त्रीच्या ऐवजीं स्वस्त्रीि मातेसमान होत िालली आहे !

भगीरथ : तुम्ही केवळ थट्टे नंि बोलत आहांत म्हणून तुम्हांला द्वततक्या तीव्रते नं उत्तर िे ण्यािी जरुरी नाहीं.

बाकी खरं म्हटलं तर तसल्या िु द्वनयेंत ही जी हिीं वेद्विली द्विसून येऊं लागली आहे द्वतच्याबद्दल

वािवद्विलांना जबाबिार धरलं पाद्वहजे. बिलत्या पद्वरस्स्थतीिा लग्नसंबध
ं ांतून मुळींि द्वविार न करण्यािा
आमच्या विील द्वपढीिा कृतद्वनिय द्विसतो.

तहळराम : तें कांहीं म्हणा, बाकी लग्नाच्या बाबतींतला एकंिर बोजवारा पाहू न शेवटीं असं वाटायला लागतं
कीं, संसारमागावरच्या प्रवाशानं लग्नािी बोजि बेिी पायांत अिकवून र्ेण्यापेक्षां एखाद्या सावुजद्वनक
मागाला लागावं हें बरं.

भगीरथ : वः! वेश्यागमनाइतकी अनीद्वत िु सरी कोणती असेल असं मला वाटत नाहीं.
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तहळराम : तुम्ही अजून अजाण आहांत. अहो, असल्या बाहे रख्याली संबंधांत पोराबाळाच्या द्वखिाराशीं
नु सता नांवापुरतासुद्धां संबंध ठे वायिं कारण नाहीं. द्वशवाय बेइमानी द्विसलीि तर बाहे रच्या रस्त्याकिे बोट

करायला मोकळाि. माबाप सरकारांनीं बाहे रच्या बायकांच्या पोटापाण्याकिे अजून आपली कायिे शीर

कृपादृद्वष्ट वळद्ववली नाहीं. बििाल द्विसली तरी द्वतिी हकालपट्टी करतांना पोटगी खिािा द्वतला अहे र
करण्यािं 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 मनु ष्ट्यािी कतुबगारी कमी होते , हें
तर खरं आहे ना?

तहळराम : हा प्रश्न साहे ब लोकांना द्वविारा. कोट्यान्कोटी अस्सल आयांिी कतुबगारी कारकुनी पेशानं
साहे बांच्या भेटीसाठीं बंगल्याबाहे र उभी आहे व बंगल्याच्या आंत पेल्यावर पेले र्ेण्याच्या कामामुळं

सत्ताधारी साहे बांना बाहे र येण्यािी फुरसत नाहीं! भगीरथ, असले वेिेवांकिे प्रश्न द्वविारतां यािं कारण
एवढं ि कीं, मर्ांपासून तुम्हीं हात राखून काम िालद्ववलं आहे . तुम्ही आतां कांहीं द्वततके नवीन नाहीं. हें

बर्ा, भगीरथ, या र्रीं नवद्वशक्याला स्वतःच्या अब्रूबद्दल द्वभण्यािं कांहीं कारण नाहीं. नवीन र्ेणा्याच्या
अब्रूला आम्ही िारसहा मद्वहने जपत असतों.
भगीरथ : आद्वण पुढं मग?
तहळराम : पुढं मग ज्यािा त्यालाि अब्रूबद्दल द्ववद्वधद्वनषेध वाटत नाहीं.
भगीरथ : तद्वळराम, अब्रु, कीर्मत यांसारख्या गोष्टींिी मला मुळींि िाि नाहीं. ज्यानं सा्या जगािा

द्वजतेपणींि कायमिा द्वनरोप र्ेतला, त्याला या असल्या गोष्टींिी काय पवा वाटणार? भर िौकांत जाऊन
पीत बसायला मला सांद्वगतलं , तरीसुद्धां मािंी तयारी आहे .

तहळराम : शाबास भगीरथ, तुमच्यासारखीं उत्साही माणसं द्वमळालीं पाद्वहजेत ही मोकळे पणानं

खाण्याद्वपण्यािी अििण कायमिी िू र करण्याकरतां आम्ही आतां लवकरि मद्यपानािी संस्था काढणार
आहोंत. मद्यपान हें बहु तांशी हलक्या लोकांच्या हातीं गेल्यामुळे संभाद्ववत समाजाकिू न िारूिी जी

हे टाळणी होते , ती बंि व्हावी, मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप यावं, हाि या मंिळींिा मुख्य उद्दे श

आहे . सवु धमांिे, सवु पंथांिे, सवु जातींिे - पोटजातींिे िारू द्वपणारे लोक यांत सामील असल्यामुळं
त्याला आम्हीं “आयुमद्विरामंिळ’’ हें नांव द्विलं आहे . त्यािे सवु उद्देश द्ववस्तारानं प्रद्वसद्ध करून टोले जंग
पायावर लवकरि त्यािी उभारणी करावयािी आहे . योग्य वेळीं मी तुम्हांला सांगेनि.
भगीरथ : बरं तळीराम, वेळ बराि िंाला असं वाटतं, जातों मी आता.
तहळराम : हें एवढं उरलं आहे , तेवढं उरकून टाका आद्वण मग िला.
भगीरथ : वाटे नं जातांना या वासानं कारणाद्वशवाय र्ोंटाळा होतो.

अनु क्रम

तहळराम : थांबा, एक मंत्र सांगून ठे वतों. अग ए, जरा बाहे र ये पाहू ं .
[गीता येते.]
गीता : (स्वगत) आज माझ्या नांवानं ‘गीते’ म्हणून कांहीं हांक मारली नाहीं. अजून रागरंग नीटसा जमला
नाहीं वाटतं!

तहळराम : गीते, यांना थोिी बिीशेप आणून िें पाहू ं ? भगीरथ, तोंिािा वास मारायला हें अगिीं रामबाण

औषध आहे . (गीता जाते.) मग काय? ‘आयुमद्विरामंिळा’ला तुम्ही पाझठबा िे णार ना? आम्हांला सवु
लोकांिी मित पाद्वहजे आहे .

भगीरथ : या संसारात मला पाशबंध असा राद्वहलाि नाहीं.
[गीता येते; तद्वळराम द्वतजजवळू न बिीशेप र्ेऊन भगीरथाला िे तो; भगीरथ जातो.]
गीता : आज रावसाहे बांच्याकिे गेलां होतां का? बाईसाहे बांिे भाऊ ते पद्माकरिािा त्यांना न्यायला आले
आहे त माहे रीं. बाईसाहे बांच्या बरोबर शरद्विनीबाईद्वह जाणार आहे त.

तहळराम : त्या जाणार आहे त उद्यां, आद्वण आज कशाला उगीि गिबि? बरं, उद्यांपरवां क्लबिी स्थापना
करायिी आहे , त्यासाठीं शक्य द्वततकी वगुणी मला भरायिी आहे ; तर र्रांत कांहीं आहे का?

गीता : र्रांत आतां तुम्ही नी मी, िोर्ं बाकी आहों! िागिाद्वगने, सामानसुमान मावत नव्हतं र्रांत!
सोन्याच्या राशी रिून वद्विलांनीं र्रािी सोन्यािी लं का करून ठे द्ववली होती; पण तुमच्या आशीवािानं

सावकारांनीं भरल्या र्रांत रामराज्य लु टलं ! तें मे लं असो, पण मी म्हणतें सगळं सगळं सामान कसं
द्ववकलं त?

तहळराम : त्यांत काय अवर्ि होतं एवढं ! द्वनम्मं सामान द्ववकलं म्हणून गरीब होत िाललों, आद्वण पुढं गरीब
होत िाललों, म्हणून बाकीिं द्वनम्मं सामान द्ववकलं !

गीता : िांगला द्वलहायवािायिा नाि होता; पण सारीं पुस्तकंसुद्धां द्ववकलींत!
तहळराम : तुला िू रिर्मशत्व नाहीं! हिींिं युग द्ववद्यािानािं आहे , समजलीस? िु ष्ट्काळाच्या द्विवसांत

िानशूर श्रीमंत बाजारभावानं िाणागोटा खरे िी करून गोरगद्वरबांना स्वस्त्या भावानं द्ववकून टाकतात,
त्याबद्दल नाहीं कुठं हाकाटी होत? त्यािप्रमाणं भरझकमतीला र्ेतले लीं पुस्तकं गरजवंत वािकांना पित्या

भावानं िे णं, याला वाईट कोण म्हणेल? द्ववद्यार्थयांना द्वनम्मे िरानं नाटकाला सोिण्यापेक्षां द्वनम्मे िरानं
पुस्तकं िे णं हें ि पुण्याईिं आहे , समजलीस?

गीता : तोंिावर तर सरस्वती बसली आहे तुमच्या! तसद्वबरासुद्धां र्रांत ठे वल्या नाहींत. अहो, जन्मिात्या
वद्विलांिी तसबीर, पण तीसुद्धां िार आण्यांला द्ववकलीत!
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तहळराम : मग यांत वद्विलांिा नांवलौद्वकक वाढला कीं कमी िंाला? अग, आजकाल बाजारांत द्वशवाजी
बाजीरावांसारख्या महात्म्यांच्या, फार काय, िे वाद्विकांच्यासुद्धां तसद्वबरा िोन आण्यांला द्वमळतात.
त्यांच्यापेक्षां आमिे विील जास्त होते वाटतं?

गीता : माणसाच्या जन्माला आपले आहांत एवढं ि! सकाळीं उठू न तुमिं तोंिसुद्धां बर्ूं नये कुणीं!
तहळराम : हां, 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 द्विलं स तर द्वतथल्याद्वतथं एका
तोंिािीं िोन तोंिं करून िे ऊन िामिु पटीनं उसनं फेिीन । अवांतर वाटार्ाट ठे व बाजूला आद्वण
िुकूनमाकून एखािा िाद्वगना राद्वहला असेल तो ठे व आणून पुढं —
गीता : हें एवढं एक मद्वणमंगळसूत्र राद्वहलं आहे !
तहळराम : मग तेंि िे इकिे . एकट्यािु कट्या िाद्वगन्यािी द्वमरवणूक काढली म्हणजे आपल्या
गद्वरबीबरोबरि मनािा हलकेपणाद्वह लोकांच्या नजरे ला येतो. सवांग सजले ल्या श्रीमंतांच्या द्वठकाणीं

एखाद्या िाद्वगनािी उणीव िंद्राच्या कलं काप्रमाणं शोद्वभवंत द्विसते. पण उर्ड्याबागड्या गद्वरबांना एकि
िाद्वगना र्ातला म्हणजे तो काळ्या कुळकुळीत अंगावरील पांढ्या कोिासारखा द्वकळसवाणा द्विसतो. हें
ल्मीिं असलं कोिकौतुक करण्यांत काय अथु आहे ? आण तें मंगळसूत्र इकिे .

गीता : अहो, िारिौर्ांिी, िे वाधमािी, कांही तरी िाि ठे वा! तुमच्या नांवानं म्हणूनिना हें मंगळसूत्र
गळ्याशीं बांधायिं तें?

तहळराम : सौभाग्यद्विन्हासाठीं सोन्यािे मद्वण कांहीं लागत नाहींत. पोत गळ्यांत असली म्हणजे िंालं !
सौभाग्या, तुझ्या सौभाग्याला मी धक्का लावतों आहें ! पोत माद्वगतली? बरं िोरा माद्वगतला? तेवढे मद्वण
कुरतिू न नेतों म्हणजे िंालं ! बायकांच्या मंगळसूत्रािा मद्वण म्हणजे कांही जानव्यािी ब्रह्मगांठ नव्हे कीं ती
गळ्यांत असलीि पाद्वहजे अगिीं!

गीता : हो एवढं बरीक खरं. द्वततकं कुठं आहे बायकांिं िै व! जानव्यािी ब्रह्मगांठ िाखद्ववली म्हणजे
तुमच्यासारखे ब्रह्मराक्षस मानगूट सोिू न पळत सुटतात.

तहळराम : हो, बरोबर आहे ! मंगळसूत्रािा सोन्यािा मद्वण िाखद्ववला म्हणजे तोि ब्रह्मराक्षस अशी मानगूट
धरतो.

[तद्वळराम मान धरतो व मद्वण काढू ं लागतो.]
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गीता : िे वा! धावरे धाव!
तहळराम : नवराबायकोच्या एकांतांत येण्यािी िे वािीसुद्धां ताकि नाहीं!
[मंगळसूत्र तोिू न मद्वण काढू ं लागतो, गीता रिू ं लागते.]
प्रवेश हतसरा
[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : सुधाकर, पद्माकर, झसधू आद्वण शरद.]
लसधू :
(राग–मांि-गमा; ताल–िािरा. िाल–गोकुलमा लई ॰)
मानस कां बद्वधरावें हें ? । बर्तसे द्वखन्न जगता ॥ धृ ॰ ॥

गृहशृख
ं ला या । दृढ बद्ध पायां । बल ना भेि तया होतां॥ १ ॥
पद्माकरिािा, अजून मािंं मन द्वनर्ायला र्ेत नाहीं.
पगमाकर : झसधूताई, अगिीं नाइलाज िंाल्यावांिून मीं तरी इतका आग्रह धरला असता का? बाबांनीं –
स्वतः श्रीमंतांनींसुद्धां, इंद्विराबाईंना पुष्ट्कळ सांगून पाद्वहलं ; पण पोरीच्या जातीपुढं इलाज िाले ना!
िािासाहे ब, तुमच्या लग्नांत तुम्हीं पाद्वहलं ि असेल, श्रीमंतांच्या आणखी आमच्या र्रािा ऋणानु बध
ं द्वकती

आहे तो? इंद्विराबाई म्हणजे संस्थाद्वनकांिी मुलगी, त्यांतून एकुलती एक, पोरवय आद्वण नव्यानं सासरीं

जायला द्वनर्ाले ली. आमिी झसधूताई म्हणजे द्वतिी द्वजवाभावािी सोबतीण. तेव्हां र्ेतला हट्ट, कीं
झसधूताईंि पाठराखणी पाद्वहजे म्हणून! िािासाहे ब, एक म्हण आहे , राजहट्ट, बालहट्ट आद्वण स्त्रीहट्ट,
द्ववधात्यालासुद्धां पुरवावे लागतात, मग यांिा द्वतहे री जोर एकवटल्यावर आपल्यासारख्यांिी त्रेधा उिाली

तर नवल काय? हां, झसधूताईला लवकर परत पाठवावयािं 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 एकट्यांना इथं ठे वन
ू कसं िाले ल? र्रांत बायकोमाणूस कुणी नाहीं. बरं , द्विवसभर कोटांत
असावं लागणार. द्वशवाय भाई म्हणावा तोही इथं नाहीं.

सुधाकर : शरद्ला न्यायलाि पाद्वहजे. पण भाऊसाहे ब, अगिीं आजि द्वनर्ालं पाद्वहजे का?
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पगमाकर : तुम्हीं राहा म्हणावं, आद्वण मी जातों म्हणावं, अशांतलं आपलं कांहीं नातं नाहीं. पण आम्ही
द्वगरण्यांिे मालक म्हणजे लोकांना बाहे रून द्विसायला सुखी असतों; पण खरं म्हटलं तर द्वगरणीिा मालक
म्हणजे हजार यंत्रांतलं एक यंत्र असतो. ठरले लीं िक्रं र्ेणं त्याला कधीं िुकत नाहीं. म्हणून म्हणतों मला
आजच्या आज द्वनरोप द्या.

सुधाकर : नाहीं, म्हटलं राद्वहलां असतां, तर तेवढे ि िार द्विवस बोलण्यािालण्यांत गमतीनं गेले असते.
भाई गेल्यापासून मोकळे पणानं िार शबि बोलण्यािं समाधानि नाहीसं िंालं आहे .

(राग – िे स-खमाज; ताल – द्वत्रवट. िाल–हा समजद्वपया मान मोरे ॰)
हें हृिय सुख-द्ववमुख होई । मन द्वखन्न सतत,
भ्रमणद्वनरत शांद्वत नाझह ॥ धृ ॰ ॥

श्वसन द्वमत्र जणु, िु द्वर तो होतां ।
िे झह कसें िैतन्य राद्वह ॥ १ ॥

पगमाकर : काय करावं? अगिीं इलाज नाहीं. द्वशवाय आमच्याशीं बोलण्यानं तुम्हांला काय समाधान
होणार? िािासाहे ब, केवळ भाईिी कृपा म्हणून तुमच्यासारख्या द्वविद्रत्नािा आम्हांला लाभ िंाला. आमिी

झसधूताई मोठी भाग्यािी! िािासाहे ब, तुमच्याबद्दल िारिौर्ांना सांगतांना िु द्वनया अगिीं तुच्् वाटते .

तुमच्याशीं बरोबरीनं बोलायिी आमच्यासारख्या सजले ल्या मजुरांिी लायकी तरी आहे का? खरं म्हणाल
तर तुमच्याशीं बोलतांना मािंा जीव अगिीं खालवर होत असतो. जरा िुकून एखािा शबि पिला तर
तुमच्या मनाला आमिा रांगिी धक्का लागेल अशी भीद्वत वाटते. द्वबरबलानं वार्ासमोर बांधले ल्या

अजापुत्राप्रमाणं मी तुमच्यासमोर अगिीं धास्तावल्यासारखा बसले ला असतों. म्हणून तुम्हांला आपलं हात
जोिू न सांगणं आहे , कीं आमिी आजि रवानगी करा.

सुधाकर : बरं आहे ! झसधू, गीता आहे ना र्रांत? द्वतला सांग तद्वळरामाला बोलावयाला, म्हणजे तो करील
व्यवस्था.

पगमाकर : तद्वळराम म्हणजे तुमिा तो कारकूनि का?
सुधाकर : मनु ष्ट्य मोठा िलाख, हु षार आद्वण द्वजवाला जीव िे णारा आहे .
लसधू : आद्वण गीताबाई तर र्रच्या माणसाच्या पलीकिे !
पगमाकर : ताई, आतां असा बोलण्यांत वेळ गमवून कसं िाले ल?
सुधाकर : खरंि, राणीसाहे बांच्या जवळू न र्रािा िाजु अजून घ्यावयािा आहे . एकिोन नाहीं, पण द्वनिान

िार मद्वहने तरी मला या बिलीवर राहावं लागणार! कारण हक्कािी रजा तुंबतां तुंबतां द्वजतक्या द्विवसांिी,
द्वततक्या मद्वहन्यािी —
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लसधू : िािा येवो, बाबा येवोत, मूळस्वभाव जाईना!
सुधाकर : बरं िला —
लसधू : हो, पण भाईनं सांद्वगतले लं लक्षांत आहे ना? माझ्या द्वजवाला नाहीं तर अगिीं टांगल्यासारखं होईल.
इथं एकटं राहायिं —

सुधाकर : मग एखाद्या बोद्विंगात ठे वते स मला? तो रामलाल आहे शहाणा आद्वण तू आहे स िीिशहाणी!
झसधू, या जगांत तुझ्याखेरीज अशी एकही गोष्ट नाहीं कीं, द्वजिा म्हणून या सुधाकाराला मोह पिे ल —
(राग – बेहाग; ताल - द्वत्रवट. िाल – टे र सुनीपाये ॰)
वेध 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, जनु भाऊ जहाल, सोन्याबापू

सुधारक, यिप्पा, मगन, रावसाहे ब, िािासाहे ब, भाऊसाहे ब वगैरे मंिळी. तद्वळराम प्रवेश करतो.]

शास्त्री : शाबास तद्वळराम, द्वकती उशीर केलास यायला? खरं म्हटलं म्हणजे, तूं तर सवांच्या आधीं यायला
पाद्वहजे होतंस. आज आपलं मंिळ स्थापन करण्यािा द्विवस. तुझ्या हातून असा द्ववलं ब िंाला तरी कसा?

तहळराम : शास्त्रीबुवा, आज द्ववलं ब व्हायला तसंि कारण िंालं ; आज एक इतकी वाईट गोष्ट िंाली कीं
द्वविारूं नका!

खुदाबक्ष : मग द्वविारल्यावांिूनि सांग!
तहळराम : खुिाबक्ष, खरोखरीि ही थट्टे िी गोष्ट नव्हे ! आज आमच्या िािासाहे बांिी सनि मुन्सफांनीं सहा
मद्वहने रद्द केली.

शास्त्री : िािासाहे ब म्हणजे आपले सुधाकरपंत?
तहळराम : हो!
मन्याबापू : सुधाकर इतका शहाणा, सालस, असें असून असं त्याच्याकिू न कारण कसं द्वमळालं ?
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तहळराम : मन्याबापू, तसे िािासाहे ब तुम्ही म्हणतां त्यापेक्षांही िांगले ि आहे त. पण त्यांिा स्वभाव फारि
तापट आहे .

शास्त्री : तरण्या रक्ताला इतकी उसळी असायिीि.
तहळराम : तें खरंि; पण अलीकिे िािासाहे बांना शत्रूि फार होत िालले आहे त.
जनूभाऊ : कारण?
तहळराम : अहो, एखाद्यािं नव्यानं नांव होऊ लागलं म्हणजे सारा गांव त्याच्या वाईटावर असतो. आमच्या
िािासाहे बांिं बरं इथं कोणालाही बर्वत नाहीं. िारिौर्ांनीं िहू ं किू न िाव-िाव केल्यामुळं ते अगिीं
द्वििल्यासारखे िंाले ले .

जनूभाऊ : मग मुन्सफांनीं मुद्दाम असं केलं म्हणतोस?
तहळराम : ्े ः ्े ः, मुन्सफांिी तर मुळींि िूक नाहीं! असं कोण कुणािं बोलणं सहन करून र्ेणार? िंालं

काय—कुठल्याशा मुद्दयावर यांिं म्हणणं मुन्सफांना पटे ना; िािासाहे बांनीं नीट समाजावून द्यायला पाद्वहजे

होतं; पण नव्या िमांत एवढा पोंि कुठू न राहणार? हे रागारागानं बोलूं लागले . िारिौर्ांनीं हसून हे टाळणी
करायला सुरुवात केली. िंालं , िािासाहे बांिा सुमार सुटला, अन् मुन्सफाला होय नव्हे वाटे ल तें बोलूं

लागले . तेव्हां मुन्सफांना असं करणं भाग आलं . तरी बरं म्हातारा पुष्ट्कळ पोक्त, म्हणून सहा मद्वहन्यांच्या
मुितीपुरतीि त्यानं सनि रद्द केली; िु सरा कोणी – अहो, मी असतों तरीसुद्धां जन्मािं संसारांतून उठद्ववलं

असतं! हा एवढा प्रकार िंाल्यावर मग काय? ज्यानं त्यानं िािासाहे बांिी तोंिावर हे टाळणी करायला

सुरुवात केली. त्या द्वबिा्याला मरणापेक्षां अपेश खोटं असं होऊन गेलं! शेवटीं कसं तरी र्रीं आणून
पोिद्ववलं त्यांना; आणखी तिक इकिे द्वनर्ून आलों. म्हणून वेळ लागला.

शास्त्री : अरे अरे , फार वाईट गोष्ट िंाली. बरं , आधींि उशीर िंाले ला आहे ; आतां आणखी वेळ नको. करा
कामाला सुरुवात. नांव काय ठे वायिं?

खुदाबक्ष : हे बर्ा, कामाला आणखी बैठकीला एकिम सुरुवात होऊं द्या.
तहळराम : हीं मीं कांहीं टािणं करून आणलीं आहे त. तीं वािून िाखद्ववतों म्हणजे िंालं . या संस्थेिं नांव
‘आयुमद्विरामंिळ’ असं ठे वावं.

भगीरथ : आयुमद्विरामंिळ? ‘आयु’ शबिािा जरा िु रुपयोग नाहीं का हा? िारूसारख्या झनद्य गोष्टीशीं एवढा
प्रौढ शबि जोिणं —

तहळराम : हीि समजूत र्ालद्ववण्याकद्वरतां ही संस्था काढायिी आहे . मद्यपानाच्या व्यसनाला साय स्वरूप

यावं हाि आमिा खटाटोप आहे . इतर बाबतींमध्यें ज्या शबिािा उपयोग होतो, तेि शबि िारूच्या बाबतींत
रुळवून टाकले म्हणजे िंालं .
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भगीरथ : नु सत्या शबिाशीं अशी सलगी केल्यानं मद्यपानाला महत्व कसं येणार? मोठमोठाल्या पद्ववत्र
गोष्टींच्यासाठींि शोभणारे शबि असल्या भलत्या गोष्टीत वापरल्यानं त्या गोष्टीिी पद्ववत्रता थोिीि कमी

होणार आहे ! द्वशमग्यांतल्या द्वशव्यांनी थोरामोठ्यांिी झकमत कमी होत नाहीं आद्वण िोरापोरांिी झकमत वाढत
नाही. बाजारबसव्यांनी साळसूिपणा पत्कारला म्हणून पद्वतव्रतािी पुण्याई कधी ढळते का?

तहळराम : भद्वगरथ, तुम्ही अगिी अजाण अहांत! िारूकिे ि इतका वाईटपणा कां यावा हो? आम्ही िारू

द्वपणारांनींि आपण होऊन आमिा कमीपणा कबूल करायला सुरुवात केली आहे . द्वविीिा धूर सोिणा्यांना
कांहीं पातक नाहीं. भर सभेत रंगले लं थोबाि कुणी रंगवून काढीत नाहीं; आद्वण एखाद्याच्या तोंिाला

िारूिा वास आल्याबरोबर लोक लागलीि नाक मुरिायला लागतात. का हो असं? तसा कोणीं नेटािा

प्रयत्नि केला नाही. साहे बलोकांत आज काय िाल आहे ? समजा, हीि आपली भाऊसाहे ब, बापुसाहे ब
यांसारखीं मोठालीं माणसं उद्यां मनमोकळ्या द्वधटाईनं , भरद्विवसां िारू द्वपऊन व्याख्यानांतून झकवा सभांतून
द्वमरवूं लागलीं, सरकारिरबारांतून वावरूं लागलीं, म्हणजे िोहोंकिे हाि द्वशरस्ता पित जाईल.

द्विवसेंद्विवस िहाप्रमाणं िारूिंही वाटे नासं होणार आहे ! म्हणून म्हणतो कीं, ‘आयुमद्विरामंिळ’ हें ि नांव
उत्तम आहे .

खुदाबक्ष : शाबास तद्वळराम, तूं एक और मनु ष्ट्य आहे स.
शास्त्री : हं , पुढें िला.
तहळराम : आतां मंिळािे उद्देश थोिक्यांत म्हणजे असे कीं, मंिळािा प्रत्येक सभासि रोज िारू द्वपणारा

पाद्वहजे. आपण िारू द्वपतो हे प्रत्येकानं िारिौर्ांत बोलू न िाखद्ववलं पाद्वहजे. अहोरात्र मंिळांत
खाण्याद्वपण्यािी सोय तयार ठे वायिी. मांसाहाराला ही सभा उत्तेजन िे त आहे .
मगन : पण िे शी िारू प्यायला हरकत नाहीं ना?
खुदाबक्ष : हा गुजराथी कंगाल मोठा कंजूष आहे .
मन्याबापू : खांसाहे ब, असं कां म्हणतां? सवांिीही सोय िंाली पाद्वहजे.
जनु भाऊ : बरोबर आहे , गोरगद्वरबानं काय करावं? िाद्वरद्र्याच्या प्रसंगीं स्विे शीकिे साहद्वजकि सवांिं लक्ष
लागतं.

तहळराम : िंालं , अवांतर कांहीं गोष्टी आहे त. सािे आठ एकिा वाजून गेले म्हणजे गरजवंताला स्टे शनावर
रात्रीं अपरात्रीं धावावं लागतं.

सोन्याबापू : आद्वण तीसुद्धां सगळ्याि स्टे शनांवरून सोय असतेि असं नाहीं. शाळू च्या शेतांत तुरीिी पेरणी
करावी तशी मधूनमधून कांहीं स्टे शनं सोयीिीं आहे त. िारूिी मे ल प्रत्येक स्टे शनवर थांबत नाहीं.
मगन : आद्वण द्वशवाय मे लगािीप्रमाणं िर भारी! अिल्या वेळीं भलत्या भावानं घ्यावी लागते.
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तहळराम : म्हणून हें मंिळ सरकारला सारख्या द्ववनवण्या करीत राहणार कीं, हा सािे आठांिा कायिा
मोिू न सरास िु कानं अहोरात्र उर्िीं ठे वावीं.

शास्त्री : तसंि मी म्हणतों, िु कानाला परवान्यािी आिकाठी कां असावी?
भाऊसािे ब : मंिळी, काय सांगावं! आम्ही द्वतकिे गोव्याला गेलों होतों, द्वतथं वाण्याच्या िु कानीं,
कापिवाल्याच्या िु कानीं हें खातं असायिंि.

बापू सािे ब : पोतुुगीज सरकारिं एकंिरीनं धोरणि उिार!
तहळराम : हळू हळू मंिळ या सा्या गोष्टी र्िवून आणणार. अहो, माझ्या िोक्यांत अजून फार कल्पना
आहे त. आमच्या भगीरथांसारख्या नवद्वशक्यांना वासािा मोठा बाऊ वाटतो. तेव्हां द्वबनधुरािी लढाईिी िारू

द्वनर्ाली आहे , तशी द्वबनवासािी प्यायिी िारू शोधून काढण्यासाठीं मंिळातफे द्वशष्ट्यवृत्त्या िे ऊन परिे शांत
द्ववद्याथीसुद्धां पाठवून द्यावयािे म्हणतों मी. तसंि प्रत्येक सभासिानं नवीन सभासि द्वमळवून मद्यपानािा
प्रसार जारीनं सुरू केला पाद्वहजे.

शास्त्री : हो, हो, फारि महत्त्वािं कलम आहे . कारण अलीकिे पाहावं तों सगळ्या समाजांत, एकंिरीनंि

व्यसन सोिण्यािं खूळ सुरू िंालं आहे . अमका म्हणतो आजपासून िहा सोिला, तमक्यानं द्वविासुद्धां
खायिा नाहीं असाि द्वविा उिलला; या प्रकाराला आपण आळा र्ातला पाद्वहजे.

तहळराम : आतां वेळ फार िंाला आहे . म्हणून द्विटणीस, खजीनिार वगैरे द्वनविणं पुढच्या बैठकीवर टाकंू .
आंत खाण्याद्वपण्यािी तयारी िंाली आहे . हो, खांसाहे ब, तुमिा तो हु सेन भट्यारी आणणार होतांना तुम्ही?
शास्त्री : खरं आहे बुवा! सूपशास्त्रांत असा सांप्रिाद्वयक मनु ष्ट्यि पाद्वहजे. ‘तुका म्हणे येथें पाद्वहजे जातीिे!’
खुदाबक्ष : पुढच्या वेळेला त्याला आणतोंि.
तहळराम : ठीक आहे , सवांना ही योजना पसंत असल्यास हात वरती करावे.
[सवु हात वरती करतात.]
शास्त्री : सवु एका हातावर तयार आहे त.
तहळराम : सवु?
सगळे जर् : सवु!
[पििा पितो.]
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प्रवेश पांचवा
[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : सुधाकर व तद्वळराम.]
सुधाकर : (स्वगत) िोवीस तास िंाले , मस्तकावर नु सते र्णािे र्ाव बसताहे त! कांहीं सुित नाहीं, कांहीं
नाहीं.

(राग – द्वतलं ग; ताल – आिा-िौताल. िाल–रर्ुद्वबरके िरन ॰)
जि बद्वधर हृिय द्वशर, भयंकर मद्वतसंकर ।
तनु िहनद्वह खर॥ ध्रु ॰ ॥

नारकहु ताशन । िाह का र्ोर ।

जाद्वळ वा प्रलयकर – । रद्ववद्वकरणद्वनकर ॥ १ ॥
[मे जावर िोकें ठे वन
ू पितो.]
तहळराम : (येऊन) िािासाहे ब!
सुधाकर : तद्वळराम, मला कांहीं सुिेनासं िंालं आहे .
तहळराम : िािासाहे ब, अशा आपद्वत्त या संसारांत यायच्याि!
सुधाकर : तद्वळराम, अशा आपत्तींिी मी पवा करतों असं का तुला वाटतं! मला ही अपमानािी आपद्वत्त सहन

होत नाहीं! हलकटांनीं हे टाळणी करावी, लबधप्रद्वतद्वष्ठतांनीं ्ीः थू करावी, आपल्या वै्यांनीं समाधानानं

हसावं! तद्वळराम, मीं कुबेरािी संपद्वत्त लाथेनं िंुगारून द्विली असती, आणखी पुन्हा हातानं ओढू न आणली
असती! पण या अपमानाच्या जािण्या सहन होत नाहींत.

तहळराम : उद्यां िार द्विवसांनीं या गोष्टीिा द्ववसर पिू न —
सुधाकर : द्ववसर? ती गोष्टि द्ववसर! प्राण जाईपयंत या सपुिंशाच्या वेिना िालू राहाणार! नाहीं रे — नु सती

आग भिकून तळमळ िालली आहे ! आत्महत्या ही नामिु पणािी गोष्ट म्हणून म्हणतात — द्वशवाय
आत्महत्येनं मी िे हरूपानं झसधूला अंतरे न — द्वतच्या त्या िु ःखािी कल्पना तर – तद्वळराम शरीरािा नाश
केल्यावांिून मरणािी जोि िे णारं एखािं द्ववष नाहीं का?

तहळराम : असं द्ववष नाहीं, पण असं एक अमृत मात्र आहे ! िािासाहे ब, मी तेवढ्यासाठींि आलों आहें . तुम्ही

िारिौर्ांच्या समजुती उराशीं धरून बसणारे नाहीं आहां—स्वतंत्र बाण्यािे आहां! नु सत्या 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? सांगूं मी तो इलाज?
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सुधाकर : सांग, काय वाटे ल तो इलाज सांग!
तहळराम : तुम्हीं थोिी िारू र्ेऊन स्वस्थ पिू न राहा.
सुधाकर : काय िारू? तद्वळराम—
तहळराम : हो िारूिं! इतकं ििकण्या कांहीं कारण नाहीं! व्यसन म्हणून िारू अद्वत भयंकर आद्वण झनद्य

आहे हें मलाही कबूल आहे . पण आपणाला ती केवळ औषधाकरतां म्हणून घ्यायिी आहे आद्वण तीसुद्धां

अगिीं द्वकती अगिीं थोिी! एवढीशी र्ेतल्यानें संवय लागेल अशी नािानपणािी धास्ती आपल्याला
वाटायिं कांहीं कारण नाहीं.

सुधाकर : ्े ः ्े ः, संवय वगैरेिा बागूलबोवा मला मुळींि वाटत नाहीं! लौद्वककदृष्ट्ट्यासुद्धां मािंं सवुसाक्षी

मन मला साक्ष िे त राहील कीं, हें कांहीं मी िैनीखातर करीत नाहीं. झसधू, रामलाल, यांिी समजूत–जाऊं
िे त–जरा आराम खात्रीनं वाटे ल ना?
तहळराम : अगिीं खात्रीनं.
सुधाकर : मग आण–मी कांहीं अशा िु बळ्या मनािा नाहीं कीं, मला द्वतिी संवय लागेल. सवांिी समजूत
मला र्ालतां येईल, पण मािंी स्वतःिी समजूत मला मात्र या वेळीं र्ालतां येत नाहीं. िल, आण कुठं आहे
ती? या यमयातना र्िीभर तरी द्ववसरण्यासाठीं मी वाटे ल तें करायला तयार आहें .
तहळराम : मी र्ेऊनि आलों आहें बरोबर — ही घ्या.
[पेला भरूं लागतो.]
सुधाकर : अरे , उगीि जास्त मात्र भरूं नकोस.
तहळराम : ्े ्े , अगिीं थोिी! ही एवढीि–फक्त–एकि प्याला!
[सुधाकर द्वपऊं लागतो. पििा पितो.]

अंक पहिला समाप्त
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अंक दु सरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : झसधू व सुधाकर.]
लसधू : वन्सं गेल्या आहे त भाईसाहे बांच्याकिे आद्वण मला एकटीला र्रांत जरा करमे नासं होतं ; म्हणून
म्हणतें कीं, अगिीं गेलंि पाद्वहजे का आतां बाहे र?

सुधाकर : अग, जरूरीिं काम असल्याखेरीज का मी असा तांतिीनं जात असेन? मला गेलंि पाद्वहजे
आतां! आणखी संध्याकाळीं मािंी फराळासाठीं वाट पाहू ं नका.

लसधू : मी आल्या द्विवसापासून पाहते आहें , नेहमीं रात्रीं फराळाला बाहे र असायिं; एक िोन का तीनि वेळां
काय तें फराळाला र्रीं राहायिं िंालं तेवढं ! द्वविारू मी एक? फार द्विवस माहे रीं राद्वहलें म्हणून रागबीग
तर नाहींना आला? तसं असेल तर पिर पसरून भीक मागतें.

(राग – मांि-द्वजल्हा; ताल – िािरा. िाल–कहां मानले ॰)
स्स्थरवा मना । ियार्ना । द्ववनद्वतद्वस या माना ॥

होई पात्र न रोषा िीना । हृियीं करुणा आणा ॥ ध्रु ॰ ॥
जाहला िोष मम करीं िुकुद्वन कांहीं । प्रेमला, क्षमा
तझर त्या करा । द्ववनद्वतद्वस या माना ॥ १ ॥

सुधाकर : अग, या सनिे च्या कामासाठीं खटपट करायिी असते िारिौर्ांकिे जाऊन, तेव्हां झहिावं
लागतं असं सारखं! कुणाच्या तरी र्रीं फराळािा होतोि आग्रह. काम सोिू न फराळासाठीं र्रीं तर उठू न
यायिं नाहीं! रात्रीं िोन िोन वाजेपयंत बसावं लागतं आतांशा! तेवढ्यावरून तुिंा रागि मला आला आहे हें
कसं ठरद्ववलं स?

लसधू : (रित) मग बोलणं जरा असं त्राद्वसकपणािं होतं, बाळािं सुद्धां कोिकौतुक पुरद्ववणं होत नाहीं!
सुधाकर : तुझ्याशीं बोलणं मोठं पंिायतीिं काम आहे बुवा! द्वकती वेळां सांगूं कीं, मािंं तुझ्यावर अगिीं
पद्वहल्यासारखं प्रेम आहे म्हणून! बाळािं कोिकौतुक मी मनापासून–पण हें सांगायला तरी कशाला हवं!

तुिंं तुला द्विसून येत नाहीं? बरं, आतां रिू ं नकोस! उद्यां मुित संपून सनि द्वमळायिी आहे – म्हणजे काम
संपलं ि म्हणायिं. जातों मी आतां. उगीि कांहींतरी तकुद्ववतकु िालवायिे –त्यांत स्वतःलाही त्रास आद्वण
िु स्यालाही त्रास! (स्वगत) रामलालनं तार करून एकिम बोलावून आणल्यामुळं द्वहला नसती काळजी

वाटायला लागली आहे ! हा रामलाल िांगला इंग्लं िला गेलेला. पण ही लढाई मध्येंि मुळावर आल्यामुळं
तसाि परतून आला. त्यामुळं ही नसती द्वववंिना माझ्यामागं लागली आहे . हा असा लपंिावि द्वकती द्विवस
िालू ठे वायिा?
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[जातो.]
लसधू : िे वा, आतां मािंी सारी काळजी तुलाि!
(राग – द्वतलककामोि; ताल–एकताल. िाल–अब तो लाज ॰)
प्रणतनाथ । रझक्ष कान्त । कझर तिीय असुख शांत ॥ ध्रु ॰ ॥
अशु भां ज्या योजी िै व ।पद्वतलागीं, त्या सिै व ।
पद्वरणभवीं मंगलांत ॥ १ ॥

[रामलाल व शरद येतात.]
लसधू : हें बद्वर्तलं स भाई? आतांि जाणं िंालं . रोजिंि सांगणं–कामासाठीं जायिं आहे आद्वण
फराळासाठीं वाट पाहू ं नका!

रामलाल : काय िमत्कार आहे कळत नाहीं! सनि तूतु रद्द िंाले ली 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
वद्विलांनीं, िािा नको नको म्हणून द्वलही, तरी मोकळ्या मुठीनं पैसे पाठवायला सुरुवात केली आहे .

लसधू : नाहींरे भाई; पैशािी कसली अििण? कांहीं तरी वेिंवाकिं आहे –मािंं मनि मला सांगतं आहे !
भाई, आतां कसंरे करायिं?

[रिू ं लागते.]
रामलाल : ताई, झसधूताई, हें काय असं वेड्यासारखं? तूं िांगली 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 ॥ ध्रु ॰ ॥
द्वनजभजकांच्या द्ववघ्नभंजनी । जणु िु सरें प्रभुनाम ॥ १ ॥

मी एक िोन द्विवसांत बारकाईनं िौकशी करून खरं काय आहे तें शोधून काढतों. जा, ही शरद बाळाला

बाहे रून र्ेऊन आली आहे , त्याला नेऊन नीट द्वनजीव; हं िोळे पूस! अगिीं हसून खेळून राद्वहलं पाद्वहजे–
नाहीं तर आपण नाहीं पिायिे या कामांत! कशाला कांहीं पत्ता नाहीं आद्वण उगीि रित सुटणं म्हणजे काय
िंालं ! जा त्याला र्ेऊन.
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लसधू : भाई, भाई, तूं कांहीं म्हण पण —
(राग – द्वजल्हा मांि; ताल—कवाली. िाल–द्वपया मनसे ॰)
िया्ाया र्े द्वनवारुनीयां, प्रभु मजवरी कोपला ॥ ध्रु ॰ ॥

जीवनाद्वस मम आधार गुरु जो । तोद्वह कसा अद्वज लोपला ॥ १ ॥
रामलाल : शरद, शरिै ्, जा बेटा. ताईिी जरा समजूत र्ाल जा! द्वतला उगीि रिू ं िे ऊं नकोस!
[शरद जाते. रामलाल जाऊं लागतो.]
[गीता येते.]
गीता : भाईसाहे ब—
रामलाल : कोण? गीता, नव्हे ? मला हांक मारली तुम्ही?
गीता : हो! अगिीं द्वनलाजरे पणानं हांक मारली! शरद्विनीबाईंप्रमाणं मलाही आपली मुलगीि म्हणा!

भाईसाहे ब, बाईसाहे बांिं आतांिं बोलणं मीं ऐकलं आद्वण जीव कळवळू न आला. अगिीं बोलल्याखेरीज
राहवेना म्हणून आपली धावत आलें बर्ा िािासाहे ब काय करतात, कुठं जातात, कुणाबरोबर जातात, सारं
मला माहीत आहे .

रामलाल : असं! काय–काय–काय करतात सांगा पाहू ं ?
गीता : काय सांगायिं कपाळ! आतांशा त्यांनीं प्यायला सुरुवात केली आहे – (हळू ि) िारू प्यायला!
रामलाल : काय, िारू? (द्वनःश्वास टाकून) रर्ुवीर! श्रीहरी! — गीताबाई, तुम्ही खात्रीनं म्हणतां?
गीता : अहो, खात्री कसली? िोळ्यांिेखतच्या गोष्टीसारखी ही गोष्ट मला माहीत आहे ! आमच्या
र्रांतल्यांनींि िािासाहे बांना —

रामलाल : थांबा, इथं नका बोलूं ! झसधूनं एखािा शबि ऐकला तर ती आपल्या जीवािा अनथापात करील!
तुम्ही जरा बाहे र िला, अंमळ पलीकिे . सगळं माहीत असेल तें मला सांगा — िला. (स्वगत) अरे रे,
िांिाळा िु िैवा काय केलं स हें ?

(राग–द्वबलावल.ताल–द्वत्रवट. िाल–सुमरन कर ॰)
वसुधातलरमणीयसुधाकर । व्यसनधनद्वतद्वमझर बुिद्ववद्वस कैसा? ॥ ध्रु ॰ ॥
सृजुद्वन जया परमे श सुखावे । नाशु द्वन ह्ा, तुजद्वस मोि नृशस
ं ा! ॥ १ ॥
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[जातो. पििा पितो.]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ : रस्ता. पात्रें : भगीरथ व रामलाल.]
भगीरथ : (स्वगत) िारूपासून सुख नाहीं हें खरं ; पण िु ःखी जीवाला िारू सुखािं स्वप्न तरी िाखद्ववते

खास! या पापपूणु संसारांत कधीं कधीं िु ःखािा अकु वाटे ल त्या रीतीनं कोळू न प्यावा लागतो, हें ि खरं!
संसार – संसार! परमे श्वरा! संसारािा माझ्याइतका किु अनु भव यापुढं कोणत्याही तरुणाच्या कपाळीं

द्वलहू न ठे वंू नकोस आद्वण ठे वायिाि असला तर त्या िु िैवी जीवाला आंतल्या आंत जाळण्यासाठीं िीर्ायुष्ट्य
तरी िे ऊं नकोस!

(राग–खमाज; ताल–द्वत्रवट. िाल–सनक मुख द्ववनु त ॰)
प्रणय जद्वर भंगला । तद्वर नर जगता मुकला ॥ ध्रु ॰ ॥
र्ोर द्वनरयसम । त्याद्वस द्ववकट जग ।

िीर्ु जीद्ववत शापद्वि खर तयाला ॥ १ ॥
[रामलाल येतो.]
रामलाल : (स्वगत) यांच्याशीं एकिम बोलायला सुरुवात केली आद्वण गीतेनं सांद्वगतले लं खरं नसलं तर –
नाहीं पण–द्वतिं म्हणणं हजार द्वहश्श्यांनीं खोटं नाहींि! बाकी हें बोलायिं ठरल्यावर त्याला याच्याइतका

योग्य मनु ष्ट्य मात्र गीतेनं सांद्वगतले ल्या पांिसातजणांपैकीं एकही नाहीं! द्वशवाय यािी मािंी थोिीशी
ओळखही आहे ि! (उर्ि) नमस्कार भगीरथ!

भगीरथ : ओहो! कोण? िॉक्टरसाहे ब? या! िॉक्टरसाहे ब, तुम्ही परत आलांत एवढं कळलं , पण
परतण्यािं कारण नाहीं कळलं !

रामलाल : तुम्हांला माहीत असेलि कीं, प्रथम इंग्लं िात कांहीं द्विवस काढू न शेवटच्या परीक्षेसाठीं जमुनींत
जाण्यािा मािंा द्वविार होता. पुढें ही लढाईिी वावटळ सुरू िंाली, तेव्हां साहद्वजकि जमुनींत जाण्यािा
बेत रद्द केला! िार सहा मद्वहने इंग्लं िांत काढले आद्वण आलों परत िंालं .
भगीरथ : काय एक एक अििणी असतात पाहा!
रामलाल : बरं, तें राहू ं द्या तूतु! भगीरथ, मी तुमच्याकिे आलों आहें एका कामासाठीं. हवापाण्यािी
प्रस्तावना केल्यावांिून एकिम सरळपणानं आद्वण मोकळ्या मनानं बोलायिं आहे तें बोलूं का?
भगीरथ : अगिीं खुशाल बोला!
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रामलाल : पाहा, मग ्पवा्पवी करूं लागाल! नाहीं ना? बरं तर मग, आज संध्याकाळी आम्हांलाही
तुमच्या मंिळांत िाखल करून घ्या! हं , िद्वकत होऊं नका! मला सवु कांहीं ठाऊक आहे ! तशी मला

एकट्याला जायलासुद्धां हरकत नाहीं; पण माद्वहतगारामाफुत द्वशरकाव िंाले ला बरा! मािंे एक-िोन
द्वमत्रही आहे त त्यांत; पण संकोिामुळं कोणी कबूल व्हायिं नाहीं! तेव्हां सवांिी द्ववमानं वर िढल्यावरि
गांठी पिले ल्या ब्या!

भगीरथ : िॉक्टरसाहे ब, तुम्ही या पंथांतले आहांत? मला नाहीं खरं वाटत!
रामलाल : पूवी नव्हतों; पण परिे शगमन करून ही द्ववद्या द्वशकंू न आलों िंालं ! द्वतकिच्या थंि प्रिे शांत या

भानगिीवांिून िालति नाहीं. इथं आल्यापासून मोकळे पणानं र्ेण्यािी जरा पंिाईत पिू ं लागली आहे ;
तेव्हां हा मागु हु िकून काढला! करालना एवढं काम?

भगीरथ : मािंी कांहीं हरकत नाहीं; पण द्वतथला एकंिर प्रकार द्वकतपत रुिेल तुम्हांला —
रामलाल : न रुिायला काय िंालं ? अहो, हा िोरटे पणािा तरी त्रास टळे ल ना, मी म्हणतों!
भगीरथ : ठीक आहे , िला मग आतांि!
रामलाल : अगिीं सुरुवातीपासूनि नको! मंिळी रंगांत आली म्हणजे गेलेलं बरं! म्हणजे िु स्याला संकोि
नाहीं, आपल्यालाही संकोि नाहीं!

भगीरथ : तसंि करूं 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 द्विशाभूल होऊन या आिवाटे ला लागलो आहें ! संसाराच्या सुरुवातीलाि मािंा

प्रेमभंग िंाले ला आहे . ज्या मुलीवर मािंं प्रेम होतं , द्वतिं िु स्याशीं लग्न लागलं आद्वण संसाराला रामराम
ठोकून मी असा फकीर बनलों! पण जाऊं द्या. त्या कुळकथा सांगायला आपल्याला पुढं पुष्ट्कळ वेळ
सांपिणार आहे . तूतु आपल्या रस्त्याला लागूं या!
रामलाल : िला.
[िोर्ेही जातात.
[पििा पितो.]

अनु क्रम

प्रवेश हतसरा
[स्थळ : आयुमद्विरामंिळ. पात्रें : सुधाकर, तद्वळराम, भाऊसाहे ब, बापूसाहे ब, रावसाहे ब,

सोन्याबापू, मन्याबापू, जनूभाऊ, शास्त्री, खुिाबक्ष, मगनभाई, वगैरे वगैरे. हु सेन सवांना पेले भरून िे त
आहे , मंिळीिें खाणें िाललें आहे .]

िु सेन : सुधाकरसाहे ब– [पेला पुढें करतो.]
सुधाकर : हु सेन, मला नको आतां!
शास्त्री : वाः, सुधाकर, नको म्हणजे काय गोष्ट आहे ? र्ेतला पाद्वहजे!
सुधाकर : पण मला अगिीं आटोकाट बेतािी िंाली आहे ! आतां पुरे!
खुदाबक्ष : नाहीं सुधाकर, मंिळीिा बेरंग होतो आहे !
बापू सािे ब : घ्याहो, सुधाकर! उद्यां तुमिी सनि तुम्हांला परत द्वमळणार आद्वण आज तुम्हीं असं िोरटं काम
िालद्ववलं आहे ?

रावसािे ब : तुम्ही आम्हांला पाठच्या भावासारखे–आणखी आमिं सांगणं मोिायिं? वाः, मग िंालं ि
म्हणायिं.

सुधाकर : हं , आण बाबा तो पेला! आतां मात्र हा शेवटिा हं !
[द्वपतो.]
शास्त्री : अहो, आम्ही तुमिे खरे द्वमत्र आद्वण आमच्याबाहे र वागतां तुम्ही? आम्ही तुमच्या आयत्यावेळीं
उपयोगीं पिलों! आद्वण तुमिे िोस्त म्हणद्ववणारे तुमिी सनि गेल्यामुळं तुमिी कुिेष्टा करायला लागले
आद्वण सनि गेल्यामुळं तुम्हीं िारू द्वपण्याला सुरुवात केली म्हणून गांवभर तुमिी झनिा करीत सुटले .
खुदाबक्ष : आतां उद्यां सनि सुरू होतांि त्यांना जबाब द्या!
सुधाकर : नु सता जबाब द्या! भरकिेरींत खेटरानं एकेकािी पूजा करतों. पाजी लोक!
तहळराम : नाहीं, नाहीं. िािासाहे ब, उद्यां त्या लोकांच्या नाकावर द्वटिून िारू द्वपऊनि किेरींत हजर व्हा!
घ्या खबर गुलामांिी!

सुधाकर : हो, मी िारू द्वपऊन किेरींत जाऊं शकतों! उद्यां िारू द्वपऊन किेरींत जातों आद्वण र्ेतों हातांत
पायांतला! झहमत आहे मािंी!
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जनूभाऊ : शाबास, जरूर िारू द्वपऊन जा!
रावसािे ब : तुम्ही आम्हांला पाठच्या भावासारखे — तुमच्या द्वजवासाठी जीव िे ऊं! िारू द्वपऊनि किेरींत

जा! मग सनि कायमिी रद्द िंाली तरी हरकत नाहीं! तुम्हांला वाटे ल द्वततक्या आम्हीं नोक्या िे ऊं! हें घ्या
विन! तुम्हांला गरज पिे ल त्या वेळीं तुम्हाला वाटे ल ते वढी मोठी नोकरी लावून िे ण्यािं मी तुम्हाला विन
िे तों! भाऊसाहे ब, बापूसाहे ब. आपणही त्यांना विन द्या!

[सवु सुधाकराला विन िे तात.]
शास्त्री : सुधाकर, आतां मार्ार घ्यायिीं नाहीं!
सुधाकर : मार्ार घ्यायिी मला झहमत नाहीं! मी आतां किेरींत जायला तयार आहें !
खुदाबक्ष : बस्स, बस्स, शास्त्रीबुवा! आतां असंि करायिं, कीं सवांनीं उद्यां किेरीिी वेळ होईपयंत असं
सारखं पीत राहायिं आद्वण सुधाकराला तसाि किेरींत पोहोंिवायिा!
शास्त्री : पसंत आहे ही कल्पना!
तहळराम : हु सेन, िािासाहे बांना िे एक प्याला आणखी!
िु सेन : हां जी साहे ब!
[पेला िे तो]
सुधाकर : आतां नको. मी बेशुद्ध होईन!
जनूभाऊ : आम्ही द्वजवाला जीव िे ऊं तुमच्यासाठीं! आम्ही पण बेशुद्ध होऊं!
सुधाकर : नको, आतां नको आहे . मला झहमत आहे — मी द्वपऊं शकतों!
तहळराम : िािासाहे ब, आतां हा खास शेवटिा — हं , हा एकि प्याला!
[सुधाकर द्वपतो व गुंगत पितो. सवांिे पेले तयार होतात. इतक्यांत रामलाल व भगीरथ एका बाजूनें

येतात.]

रामलाल : (भगीरथास एकीकिे ) हं भगीरथ, थोिा वेळ इथं बाजूला उभे राहू ं , आद्वण मंिळी जरा रंगांत
आली, कीं आपणही होऊं सामील!

भगीरथ : (रामलालास एकीकिे ) आपल्याला यायला फार वेळ िंाला आज!
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मन्याबापू (मोठ्यानें रिायला लागतो) जनूभाऊ, अरे इकिे ये! (जनूभाऊच्या गळ्याला द्वमठी मारून
मोठ्यानें रिायला लागतो.)

जनूभाऊ : अरे , रितोस कां मन्याबापू असा!
मन्याबापू : मला जास्त िढली आहे !
जनूभाऊ : मग काय करूं म्हणतोस?
मन्याबापू : मला आणखी पाज!
जनूभाऊ : हं ही र्े. (मन्याबाप द्वपतो व पुन्हा रिू ं लागतो.) अरे , आतां का रितोस?
मन्याबापू : मला जास्त िढत नाहीं!
जनूभाऊ : मग मर! (जनूभाऊ स्वतः द्वपतो.)
रामलाल : (भगीरथास एकीकिे ) भगीरथ, पाहा या एकमे कांच्या लीला! आियानें माझ्याकिे पाहतां
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 आहे स हें !
मन्याबापू : मी िळवळ करतों आहें ! मद्यपानद्वनषेध करीत आहें .
जनूभाऊ : द्वनषेध करूं 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 अशु द्ध आहे !
जनूभाऊ : तीथोिकं ि वस्न्हि नान्यतः शु द्वद्धमहु तः! वहातं पाणी झकवा अस्ग्न हीं जात्या शु द्ध असतात.
िारूिा प्रिंि ओर् िारी खंिांत वाहतो आहे आद्वण द्वतच्या पोटीं आग आहे . िारू िु हेरी शु द्ध 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 काशािं भांिं िानं केलं
म्हणजे पाप राहात नाहीं! आतां जर तोंि बंि केलं नाहींस, तर तुला प्रायद्वित्त भोगावं लागेल.
मन्याबापू : िारूमुळं आपआपसांत कलह माजतात–तंटे माजतात.
जनूभाऊ : मन्या! नरिं िाबून जीव र्ेईन आतां. िारूमुळें जन्मािीं वैरं बंि होतात, िारूच्या िरबारांत आग
आणखी पाणी सलोख्यानं संसार करतात.

मन्याबापू : िारूमुळं मनु ष्ट्य असंबद्ध बिबिू ं लागतो!
जनूभाऊ : साफ खोटं आहे हें ! मी मर्ांपासून असंबद्ध बिबितों आहें .
जनभाऊ : तूं मुळींि असंबद्ध बिबित नाहींस.
मन्याबापू : मी खरं बिबितो आहें . िारू वाईट आहे , असं मी बिबितों आहें !
जनूभाऊ : मुळींि नाहीं! िारू िांगली आहे , असं तूं म्हणतो आहे स. िारू वाईट आहे , असं कबूल करतोस
कीं नाहीं बोल?

मन्याबापू : नाहीं म्हणायिा तसं. िारू िांगली आहे !
शास्त्री : अरे , बोलण्याच्या गिबिींत तुम्हीं आपल्या बाजू बिलू न लढतां आहांत!
जनूभाऊ : असं कां? ठीक आहे ! िल मन्या, पुन्हा आपापल्या बाजू र्ेऊन पद्वहल्यापासून लढू ं !
[एकमे कांच्या गळ्यांत द्वमठ्या मारून थोिा वेळ िोर्ेही रितात.]
रामलाल : भगीरथ, प्रेमभंगािा ताप िुकद्ववण्यासाठीं, या गोठणीवर येऊन तुम्ही द्ववसावा र्ेतां?
[सोन्याबापू रिू ं लागतो.]
खुदाबक्ष : कां सोन्याबापू, तुम्ही कां रिायला लागलांत?
सोन्याबापू :िारूच्या सिगुणांिं केवढं उिात्त द्वित्र हें ! अरे रे, यािा फायिा र्ेऊन पुरुषांप्रमाणंि आमच्या
स्त्रीवगाला आपली उन्नद्वत करून र्ेतां येत नाहीं, हें केवढं िु भाग्य आहे !
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जनूभाऊ : सोन्याला कंठ फुटला वाटतं हा! या सुधारकांना प्रत्येक बाबतींत बायकांिे िे व्हारे माजद्ववण्यािी
मोठी हौस! कसलारे कपाळािा स्त्रीवगु? यामुळंि या सुधारकांिी िीि येते!

सोन्याबापू : खुिाबक्ष, अबलांिा अन्याय होतो आहे ! तुम्ही अझवध आहांत! यवन आहांत! मुसलमान आहांत!
स्त्रीजातीिा कांहीं अद्वभमान धरा!

खुदाबक्ष : बायकांना आत्मा नसतो!
जनूभाऊ : भले शाबास! खांसाहे ब, खाशी खोि मोिलीत! बायकांिे िोिले माजद्ववल्यामुळं या सुधारकांिा
सारखा वीट येत िालला आहे ! खरं कीं नाहीं शास्त्रीबुवा?

शास्त्री : नाहीं, मािंा सुधारकांच्यावर कटाक्ष या मुद्द्यावर नाहीं! सुधारणेच्य नांवाखालीं सुधारकांनीं जो

सावळागोंधळ मांिला आहे , धमांिा जो उच््े ि मांिला आहे , तो आम्हांला नको आहे ! सुधारणेिं नांव

सांगून उद्यां तुम्ही जर अपेयपान करूं लागलांत, अभ्य भक्षण करू लागलांत, सुधारक म्हणून मांसाहार
करूं लागलांत — खुिाबक्ष, आज मटण द्वशजलं आहे िांगलं नाहीं? – तुम्ही जर खाण्याद्वपण्यािा ताळ
सोिू ं लागलांत, तर तें आम्हां जुन्या लोकांना कधीं खपायिं नाहीं. मांसाहार आम्हांला कधीं खपायिा नाहीं

– अरे हु सेन, आणखी आण मटण… थोिं . आगरकरांिा द्वतटकारा येतो तो या कारणानं! द्वटळकांबद्दल
आम्हांला आिर वाटतो तो या कारणामुळं!

सोन्याबापू : मग द्वटळकांच्या गीतारहस्याबद्दल एवढी आरिाओरि कां माजली आहे ती?
[शास्त्री बुिकळ्यांत पितो.]
खुदाबक्ष : मी सांगतों त्यािं कारण. एरव्हीं द्वटळकांच्याबद्दल आम्हांला आिर आहे ; पण गीतारहस्यांत

द्वटळकांनीं श्रीमत् शंकरािायांना ्े िलं आहे . त्यांनीं आयुधमाच्या ऐन गड्डयाला हात र्ातला आहे !
सनातनधमािी ही हाद्वन आहे , म्हणून —

शास्त्री : भले शाबास (त्याच्या गळ्यला द्वमठी मारतो.) खुिाबक्ष, आज तूं सनातन आयुधमािी बाजू
राखलीस! आज मी मुसलमान िंालों! अरे , कोणी शेंिी उपटू न ती हनवटीखालीं द्विकटवून मला
िाढीिीद्वक्षत करा! खुिाबक्ष, आज आपण पगिभाई िंालों!

[पगड्यांिी अिलाबिल करूं लागतात.]
रामलाल : अरे रे, भगीरथ, संस्कारानें पद्ववत्र मानले ल्या आपापल्या धमासाठीं पूवीच्या झहिु -मुसलमानांिं
वैरसुद्धां या नरपशूच्ं या स्नेहापेक्षां जास्त आनंििायक वाटतं. कुठं पद्ववत्र योग्यतेिा गीतारहस्य ग्रंथ , कुठं

श्रीशंकरािायु, कुठं सनातनधमु आद्वण कुठं हे रौरवांतले कीटक! आगरकर आणखी द्वटळक या महात्म्यांिा
परस्परद्ववरोध म्हणजे आकाशांतल्या नक्षत्रांच्या शयुती! तुमच्याआमच्यासारख्या पामरांनी भूलोकावरूनि

त्यांच्याकिे पाहावं, आणखी त्यांच्या तेजानं आपला मागु शोधून काढावा! शु द्विभूत
ु ब्राह्मणांनासुद्धां संध्येच्या
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िोवीस नांवांबरोबरि द्वटळक-आगरकर यांिी नांवं भरतीला र्ालावीं, भगीरथ पाहा या कंगालांिा
द्वकळसवाणा प्रकार! भगीरथ, भगीरथ, पुरे िंाला हा प्रसंग!

भगीरथ : रोज सुरुवातीपासून यांच्याबरोबर पीत गेल्यामुळं हा सवुस्वीं झनद्य प्रकार माझ्या कधींही लक्षांत
आला नाहीं.

रामलाल : भगीरथ, पाहा या प्रेतांच्याकिे ! यांच्याबरोबर तुम्हीं िारू द्वपऊन बसतां? हतभागी महाभागा, तूं
ताज्या रक्तािा तरुण आहे स, तीव्र बुद्धीिा आहे स, थोर अंतःकरणािा आहे स, रोमारोमांत द्वजवंत आहे स
आद्वण म्हणूनि तुझ्यासाठीं अंतरात्मा तळमळू न मी बोलतों आहें . संसारांत प्रेमभंग िंाला म्हणून तूं या

िारूच्या व्यसनाकिे वळलास? एकोणीसशें मैल लांबीिा आद्वण अठराशें मैल रुंिीिा, नाना प्रकारच्या
आपिांनीं भरले ला, हजारों पीिांनीं हैराण िंाले ला, तुिंा स्विे श तेहतीस कोटी केद्ववलवाण्या झककाळ्यांनीं

तुला हांका मारीत प्रेमभंगामुळं अनाठायीं पिले लं जीद्ववत साथुकीं लावायला तुला िारूखेरीज िु सरा मागुि
सांपिला नाहीं का? असल्या प्रेमभंगानं स्वाथाच्या संसारांतून तुला मोकळं केल्याबद्दल, तुझ्या जन्मभूमीिी
अशा अवनतकालीं सेवा करायिी तुला संद्वध द्विल्याबद्दल भाग्यशाली भगीरथ, आनंिाच्या भरांत परमे श्वरािे

आभार मानायच्या ऐवजीं तू वैतागानं िारू प्यायला लागलास. आणखी या नरपशूच्ं याप्रमाणें पद्वतत
िंालास? पद्ववत्र आणखी द्वप्रयतम गोष्टींना संकटकालीं साहाय्य करण्यािं भाग्य पूवुपुण्याई बळकट

असल्याखेरीज प्राद्वणमात्रांना लाभत नाहीं. पद्वततांच्या उद्धारासाठीं, साधूंच्या पद्वरत्राणासाठीं वारंवार
अवतार र्ेण्यािा मोह प्रत्यक्ष भगवंतालासुद्धां आवरत नाहीं. भगीरथ, िीन, हीन, पंगू, अनाथ, अशी ही
आपली भारतमाता तुम्हां तरुणांच्या तोंिाकिे आशेनें पाहात आहे . पाद्वणग्रहणावांिून द्वरकामा असले ला

तुिंा हात — िुकले ल्या बाळा, जन्मिात्री स्त्रीजात गुलामद्वगरींत पिली आहे , लक्षावद्वध द्वनरक्षर शूद्र
ज्ञानप्राप्तीसाठीं तळमळत आहे त, सािे सहा कोटी माणसांसारखीं माणसं नु सत्या हस्तस्पशासाठी तळमळत
आहे त, या बुित्यांपैकीं कोणाला तरी जाऊन हात िे —

(राग–अिाणा, ताल–द्वत्रवट, िाल–सुंिरी मोरी का.)
िंझण िे कर या िीनां । प्रेमजलातुर मृतशा िे जल तें या मीनां ॥ ध्रु ॰ ॥
वां्ा तरी उपकारमधूच्या । या कद्वर संतत पाना ॥ १ ॥

भगीरथ : रामलाल, भगीरथाला पुनजुन्म िे णा्या परमे श्वरा, मी अजाण आहें , रस्ता िुकलो आहें ; यापुढं
मला मागुिशुक व्हा. आजपासून हा भगीरथ भारतमातेिा िासानु िास िंाला आहे .
शास्त्री : भगीरथ, काय गिबि आहे ? तद्वळराम, भगीरथाला िे !

(तद्वळराम पेला भरतो.)

भगीरथ : द्वमत्रहो, माझ्याकरतां हे कष्ट र्ेऊं नका. आजपासून हा भगीरथ तुम्हांला आद्वण तुमच्या िारूला
पारखा िंाला.

तहळराम : भगीरथ, काय भलतंि मांिलं आहे स हें ? अरे मंिळीच्या आग्रहाखातर—फार नको फक्त एकि
प्याला! बस्स, एकि प्याला!
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भगीरथ : (पेला जद्वमनीवर पािू न) एकि प्याला! एकि प्याला!

अंक दु सरा समाप्त

अनु क्रम

अंक हतसरा
प्रवेश पहिला
[स्थळ–सुधाकरािें र्र. पात्रें–झसधू मुलाला गोकणानें िू ध पाजीत आहे , जवळ शरद.]
लसधू : हें काय हें असं? िु धाशींसुद्धां िांिगाई अशी? िंालं , लाथािलस गोकणु! धरूं का द्विमुकला कान
एकिा? थांब बाळ, गाणं म्हणून तुला र्ासं भरवतें हं ! ऐक नीट! गिबि केलीस तर नाहीं म्हणायिी बरं
का? आणखी र्ांसाबरोबर िु धािा एकएक र्ोटही घ्यावा लागेल.
(िाल – द्वविा घ्या हो नारायणा.)
र्ांस र्ेरे तान्ह्ा बाळा । गोझविा गोपाळा ।

भरवी यशोिामाई । सांवळा नंिबाळ र्ेई ॥ ध्रु ॰ ॥
र्ेई कोंिा-कणी त्रैलोक्यािा धणी ।

द्वविु रावरींिा । पद्वहलावद्वहला र्ांस ॥ १ ॥
पोहे मूठभरी । क्षीराबधीच्या हरी ।

मैत्र सुिामजीिा । आला िु सरा र्ांस ॥ २ ॥
थाळी एक्या िे ठी । घ्यावी जगजेठी ।

द्रौपिीमाईिा । आला द्वतसरा र्ांस ॥ ३ ॥
उरल्या उष्टावळी । फळांच्या वनमाळी ।

शबरीद्वभद्विणीिा । घ्या हो िवथा र्ांस ॥ ४ ॥
टाकंू ओंवाळू न । मुखिंद्रावरुन ।

गोझविाग्रजािा । उरलासुरला र्ांस ॥ ५ ॥
हं . िला, िंालं बरं आतां! िंाली पुन्हा िांिगाईला सुरुवात? वन्स, सांभाळा बाई तुमिे रत्न हें ? तुमिीं
माणसंि भारी अिपळ! नाहीं तर थांबा. हें बर्ा गीताबाई, बाळाला पाळण्यांत नेऊन द्वनजवा बरं! (गीता
येते) हं , गीताबाईंना बद्वर्तल्याबरोबर लागला हं सायला! गीताबाईंच्याबरोबर भटकायला सांपितंना इकिे

द्वतकिे ! (गीता मुलाला र्ेऊन 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 करतां, िंालं ! कल्पनेला सुितील त्या गोष्टी मनाला लावून र्ेत बसलं
म्हणजे खािेलं अन्नसुद्धा अंगीं लागायिं नाहीं.

(राग – भीमपलास, ताल – द्वत्रवट.िाल - रे बलमा बलमा ॰)
्द्वळती या हृिया अिया । भ्रांत मनोरिना कालगुणा ॥ ध्रु ॰ ॥

मातृजीवना द्विंजवुद्वन जगती । अंतीं र्ेद्वत तयासह त्या द्वनधना ॥ १ ॥
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लसधू : कांहीं म्हणा, कांहीं सांगा. माझ्या मनािा आपला धीरि सुटल्यासारखा िंाला आहे . भाईिी तार
द्वमळाल्या द्विवसापासून उरांत धिकी बसून द्वजवाला काळजी लागली आहे —

(राग – काफी – द्वजल्हा, ताल – द्वत्रवट. िाल–इतना संिेश वा ॰)
िहती बहू मना नाना कुशंका ॥ ध्रु ॰ ॥

द्ववपिा द्ववकट र्ोर । द्वनकटीं द्ववलोकीं ।
मन कंप र्ेत । गद्वणतें ना द्वववेका ॥ १ ॥

शरद् : पण अशी काळजी लावून घ्यायला तसं कांहीं िंालं आहे का? नु सत्या तकानं तकुि वाढवायिे का?
सगळं द्वजथल्या द्वतथं आहे , मग उगीि कां असं आिरान घ्यायिं?

लसधू : वन्सं, आपिा िंद्रासूयासारख्या वेळा सांगूंन 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? एकेकांच्या गोष्टी ऐकल्या म्हणजे द्वजवाला अगिीं कसा िरका बसतो!
(राग–खमाज द्वजल्हा; ताल–पंजाबी; िाल–मैं तोसे नाहीं बोलोरे )
शंकाही नाहीं कालीं ज्या । िु गद्वु त जवें ये तिा ॥ ध्रु ॰ ॥
धूतं कपटी अद्वर । जैसा रण करी ।
तेझव द्ववधा ही सिा ॥ १ ॥

शरद् : मन झिती तें वैरी झितीना, तशांतलं िाललं आहे तुमिं! वद्वहनी हे पाहा भाईसाहे ब आले ि!
(रामलाल येतो.) भाईसाहे ब, या पाहा, वद्वहनी कशा एकसारख्या रिताहे त! त्यांना िार धीराच्या गोष्टी
सांगून त्यांिी समजूत करा पाहू ं !

रामलाल : (स्वगत) काल रात्रीं पाद्वहले ला प्रकार झसधूला आतां कोणत्या तोंिानें सांगूं? द्वकतीही टाळाटाळ
केली तरी हें मरण कांहीं मला टळत नाहीं!

लसधू : भाई, कळलं नाहीं का तुला? कांही द्वभण्यासारखं नाहीं ना? असा मुकाट्यानं कां उभा आहे स? काय
िंालं ? सांग लौकर मला!

रामलाल : ताई, अशी र्ाई करूं नकोस. लहान मुलं सांखळीिा एक खेळ खेळतात. तो तूं पाद्वहला आहे स

ना? जसजसा खेळ वाढत जातो, तसतसा मुलाला मूल जोिू न त्यांच्या सांखळीला जलिीिी िाल करतां
येत नाहीं. तसंि या संसारािंही आहे . संसार वाढू ं लागला म्हणजे अििणींमागून अििणी वाढू न

जबाबिारीमुळं मन जिावत जातं, आद्वण बालपणींिा िंिलपणा टाकून िे ऊन मनु ष्ट्याला प्रत्येक बाबतींत
द्वधम्या पावलानं िालावं लागतं.
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लसधू : भाई, असं का बोलायला लागलास? माझ्या अदृष्टांत काय काय द्वलद्वहलं आहे , तें मला एकिम
सांगून टाक.

रामलाल : झसधूताई, उद्यां काय होणार आहे हें आज कळलं तर संसार नीरस होईल. म्हणून द्ववधात्यानं

प्राद्वणमात्रािं अदृष्ट िोळ्यांला न द्विसणा्या कपाळपट्टीवर द्वलहू न ठे वलं आहे . सवु द्ववश्वािा संहार ज्याला

रुद्रशक्तीच्या जाद्वणवेनं करायिा आहे , त्या माहे श्वराला मात्र आपल्या लालटींिा ले ख वाितां यावा, म्हणून
कपाळावर असले ल्या तृतीय नेत्रािा लाभ िंाला आहे . हा द्वत्रकालज्ञ तृतीय नेत्र आम्हां मत्यु जीवांच्या
कपाळीं नाहीं!

(राग–खमाज; ताल-पंजाबी; िाल-द्वपया तोरी ॰)
गमे सारी । शु भिा प्रभूिी मज योजना ॥ ध्रु ॰ ॥
हे मनु जा । जाणुद्वन तयाला ।

गरल या न द्विलें प्रभुनें ज्ञाना ॥ १ ॥
लसधू : भाई, मािंे प्राण आतां कंठाशीं आले आहे तरे ! काय ऐकायिं असेल तें द्वजतेपणीं मला ऐकून तरी र्ेऊं
िे !

(राग-द्वजल्हा-द्वपलू ; ताल-कवाली. िाल-कनुया खेले होरी ॰)
कद्वर िया सांग वेगें । खसा ही पिीं लागे ॥ ध्रु ॰ ॥

क्षण एक अतां । द्ववलं बीं फुका जातां । िु बुल हृिय हें भंगे ॥ १ ॥
रामलाल : ताई, तुला काय सांगूं? आपल्या सुधाकराला एक व्यसन–एक फारि भयंकर व्यसन–
(स्वगत) द्वनष्ठुर िै वा, काय सांगायिं हें माझ्या कपाळीं आणलं स? िारू हा अमंगल शबि या मंगलिे वते पुढं

मी कोणत्या तोंिानं उच्चारूं? व्यसनी िांिाळांनो, तुम्ही आपल्या द्वजवलग द्वमत्रांना कसल्या संकटांत
पाितां, यािी तुम्हांला कल्पना तरी आहे का? परमे श्वरा, िारूनं द्वभजले ला हा वाग्बाण द्वहच्या हृियावर

रोखण्यापेक्षां एखाद्या द्ववषारी बाणानं द्वहिा एकिम हृियभेि करण्यािं काम माझ्याकिे कां द्विलं नाहींस?
(उर्ि) झसधू, सुधाकराला िारूिं व्यसन लागलं !
लसधू : िे वा, काय ऐकलं मीं हें ?
[बेभान पिू ं लागते , शरद व रामलाल द्वतला धरतात.]
रामलाल : ताई, झसधूताई, सावध हो!
लसधू : भाई, भाई —
[र्ाईर्ाईने भगीरथ प्रवेश करतो.]
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भगीरथ : भाईसाहें ब, अनथु िंाला. सुधाकर मद्यपान करूनि किेरींत गेला, वाटे ल त्याला वाटे ल तें बोलूं
लागला व मुन्सफानं त्यािी सनि कायमिी रद्द केली.

रामलाल : अनथांच्या परंपरे ला आतां तुम्हीं तयार असलं ि पाद्वहजे. ताई, झसधूताई! —
[तद्वळराम सुधाकराला र्ेऊन येतो.]
सुधाकर : काय रिारि आहे र्रांत? सनि गेली म्हणून कोण रितं आहे ? नामिु बायको आहे . तद्वळराम,
एकेकाला लाथ मारून ही गिी मोिू न 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 र्ेऊन जातात.]
रामलाल : ताई, अभागी मुली! िल. तुिंं रिण्यािंसुद्धां समाधान येथून नाहींसं िंालं (द्वतला जवळ र्ेऊन)
बेटा, ही परमे श्वरािी कृपा आहे . (तद्वळराम येतो) तद्वळराम, असाच्या असा िालता हो. इतःपर या र्रांत
पाऊल टाकशील तर खबरिार! झसधूताई िल.

(राग–ललत, ताल–द्वत्रवट. िाल-द्वपया द्वपया)
गमद्वस खरी हतभाद्वगनी । जीवनमंगले हतु तव जरी ।
स्वकझर लोटी तुज िु गद्वु तिहनीं ॥ ध्रु ॰ ॥

रोिन हें द्वि जगीं हतभागां । द्ववश्रंतीद्वस द्वित्तातें जागा ।

तीसह पद्वत कद्वर तव हृद्ंभगा । मंिभाग्य तूं तुजसम भुवनीं
[जातात.
प्रवेश दु सरा
[स्थळ : तद्वळरामािें र्र. पात्रें : तद्वळराम आद्वण गीता.]
तहळराम : र्रांत असेल तें सामान पुढं आण! मंिळािी वगुणी द्यायिी आहे आज. काय जें असेल तें आण.
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गीता : आणायला आहे काय र्रांत कपाळ तुमिं? िंािू नसारून र्र स्वि् आरशासारखं करून ठे वलं
आहे ! सा्या र्रांत द्वजकिे पाहाल द्वतकिे तुमच्या रूपािी अवकळाि द्विसेल.

तहळराम : खोटं बोलते आहे स तूं! िागिाद्वगना कांहीं कांहीं नाहीं अगिीं र्रांत?
गीता : अहो! नाहीं, नाहीं, नाहीं! आतां काय कपाळ फोिू न र्ेऊं तुमच्यापुढं?
तहळराम : पाहा, खोटं बोलूं नकोस. कांहीं नाहीं तुझ्याजवळ?
गीता : हें एवढं कुंकंू कपाळावर तुमच्या नांवािं बाकी राद्वहलं आहे . (कुंकंू पुशीत) हें एकिािं घ्या–त्या
कलालाच्या कपाळाला लावा, आद्वण घ्या शेवटिा र्ोट बायकोच्या आणखी संसाराच्या नांवानं! म्हणजे
तुम्ही सुटलांत आद्वण मी पण सुटलें !

तहळराम : काय बायकोिी जात आहे पाहा! गीते , मािंी अमयािा होते आहे ही!
गीता : अहाहाहा! मयािा ठे वायला काय गुणांिे द्विस्ग्वजयी लागून गेलांत! स्वतःच्या संसारािं वाटोळं

केलं त, िु स्याच्या संसारािं वाटोळं केलं त! र्रांत िुलखंि थंिावलं आहे . द्वतथं मािंीं हािं लावूं कीं
तुमिीं?

तहळराम : काय बेमुवुत बाजारबसवी आहे ! र्ेऊं का नरिं िाबून जीव? मी िारू द्वपतों म्हणून मािंी अशी
अमयािा करतेस? थांब, अशी पालथी पािू न तुलाही िारू पाजतो.! िल, िारू तरी पी, नाहीं तर र्रांतून
िालती तरी हो! नाहीं तर जु न्या बाजारांत नेऊन द्वललांव पुकारून आिद्वग्हाइकाला फुंकून टाकीन!

गीता : हं ! तोंिाच्या गोष्टी असतील अगिीं! वरूनि उतरले पाद्वहजेत तुमिे! स्वतः खाते्यांत लोळतां
आहांत तें थोिं नाहीं का िंालं ?

तहळराम : जातेस का द्वपते स? िािासाहे बांच्या द्वतथं लावालावी करून मला त्यांच्या र्रीं जायला बंिी
करवलीस? िल, र्े हा िारूिा र्ोट का र्ेऊं नरिीिा र्ोट?

(द्वतला धरतो. िोर्ांिी िंटापट होते , ती त्याला ढकलू न िे ते.)
गीता : िे वा, नकोरे नको या र्रांत राहणं आतां!
[जाते
तहळराम : बेहत्तर आहे गेलीस तर! तुझ्या नांवानं आंर्ोळ करून मोकळा होईन! आतां पुन्हा र्रांत ये —जर
उभी ठार केली नाही तर नांवािा तद्वळरामि नव्हे .

(जातो. पििा पितो.)
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प्रवेश हतसरा
[स्थळ : रामलालिें र्र. पात्रें : भगीरथ व शरद.]
भगीरथ : अगिीं बरोबर आहे . हा लोकभ्रम द्वनबंध, द्वनबंधमालें तील एक अत्युत्कृष्ट म्हणून मानले ला द्वनबंध

आहे . ऐक पुढं— (स्वगत) वािण्याच्या भरांत मी काय वाितों आहे आद्वण कोणापुढं वाितों आहें , यािं मला
भानि नाहीं! शास्त्रीबुवांिे कळकळीिे आद्वण प्रामाद्वणक हृियािे द्ववधवांच्या स्स्थतीबद्दलिे हे करुणोद्गार मी

वेड्यासारखा या बालद्ववधवेपुढं वािीत सुटलों आहें ! (उर्ि) शरद, भाईसाहे ब परत येण्यािी वेळ िंाली.
आज आपण फार वेळ वािीत बसलों, नाहीं? पुरें करावं नाहीं, मला वाटतं आतां?
शरद् : (झकद्वित् हसून) बरं, राहू ं द्या आतां इतकंि आज.
भगीरथ : (स्वगत) द्वहनं हसून आम्हा पुरुषवगांिा िांगलाि उपहास केला म्हणायिा! या ितुर आणखी

प्रेमळ मुलीपुढं मनािे िावपेंि मुळीं िालति नाहींत (उर्ि) शरद, तुझ्या हसण्यािा अथु मी समजलों.

माझ्या मनांतले द्वविार तूं बरोबर ओळखले स. शरद, धमामुळं म्हण, रूढीमुळं म्हण, पुरुषांच्या

स्वाथुबुद्धीमुळं म्हण, पण तुम्हां द्ववधवांिी झहिु समाजांत मोठी द्ववटं बना िालली आहे , असं कोणत्याही
प्रामाद्वणक मनु ष्ट्याला कबूल करावं लागेल.

शरद् : भगीरथ, संसारहानीच्या िु ःखाबरोबरि या अपशकुनासारख्या गोष्टींच्या अपमानािंही तीव्र िु ःख
आम्हांला भोगावं लागतं —

(राग–बागेसरी; ताल–द्वत्रवट. िाल–गोरा गोरा मुख ॰)
मानभंग िाही । मृतशा हृिया ॥ ध्रु ॰ ॥

िग्ध विरी जाळी िंिला अिया ॥ १ ॥
गतपद्वततांिें जीवन जगती वायां ॥ २ ॥

भगीरथ : अगिीं खरं आहे हें . आम्ही पुरुष द्ववधवांच्या बाबतींत अगिीं द्वविारशून्य होऊन त्यांच्याबद्दलच्या

वाटे ल त्या गोष्टीवर द्ववश्वास ठे वायला तयार होतों, आद्वण तूं सांद्वगतले ल्या त्यांच्या िु हेरी िु ःखांत

लोकझनिे िी आणखी भर र्ालतों. एखािी द्ववधवा सिािरणी आहे या अगिीं सहज रीतीनं शक्य असले ल्या
गोष्टीवर द्ववश्वास ठे वतांना आम्हांला आमच्यावर मोठं संकट पिल्यासारखं वाटतं. एखाद्या बालद्ववधवेनं

एखाद्याला नु सता रस्ता द्वविारला तर बर्णा्याला असंि वाटतं कीं, ती पापािाि मागु द्वविारीत आहे !

फार काय सांगावं, पाण्यांत बुित असले ल्या बालद्ववधवेला एखाद्यानं हात द्विला तर तो द्वतला बाहे र
काढण्याऐवजीं नरकांत ढकलीत आहे , इतकं मानण्यािी आमच्या आयं मनािी वृद्वत्त होऊन बसली आहे !

आद्वण बालद्ववधवांनी द्वजतेपणीं या नरकयातनांत तळमळत पिू न आयुष्ट्य कोणत्या सुखांत कंठीत राहावं

म्हणून द्वविारलं , तर पोक्तबुद्धीिे हे धमुझसधू लागलीि गंभीरपणानं म्हणतील, कीं आप्तइष्टांिीं मुलं
खेळवीत बसल्यानं द्ववधवांना जें साद्वत्त्वक समाधानं होतं , त्यापुढं वैधव्याच्या यातनांिी काय प्रौढी आहे ? असं
जर असेल तर मी म्हणतों, या द्वववेकशाली महात्म्यांनीं, आपली द्रव्योपाजुनािी लालासा शेजा्यांिे रुपये
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मोजून कां भागवूं नये? पोटािी खळी भागद्ववण्यासाठीं पंिपक्वान्नांकिे धाव र्ेण्यािं सोिू न परक्याच्या
पोटांत िार र्ांस कोंबून आपलं समाधान हे कां करून र्ेत नाहींत?

(राग–काफी; ताल-द्वत्रवट. िाल-मारे नाटके द्वप्रया ॰)
सदगुणां वधोद्वन हा! । िं भ द्ववजय द्वमरवी महा ॥ ध्रु ॰ ॥
मोहपाशमे िना । व्यांद्वस अल्पही शस्क्त ना ।

द्ववरतीद्वस भोगी स्तद्ववती । तेद्वि; काय द्ववस्मय न हा ॥ १ ॥
शरद् : जाऊं द्या—भगीरथ, असल्या मनःक्षोभानं काय होणार? भगीरथ, आपला बरे ि द्विवसांिा पद्वरिय

आहे , म्हणून तुम्हांला मोकळ्या मनानं द्वविारते , आद्वण तेंसुद्धां अलीकिे िािािी स्स्थद्वत पाहू न मािंी आशा
सुटत िालली आहे म्हणून द्वविारतें—या मद्यपानािा मोह सुटणं शक्य असतं का?

भगीरथ : शरद या प्रश्नािं अस्स्तपक्षानं उत्तर िे ण्यासाठीं, स्वतः मािंंि उिाहरण िे तांना माझ्या मागच्या
वतुनामुळं जो मनाला ओशाळे पणा वाटतो, त्यापेक्षां आत्मस्तुतीच्या कल्पनेिा ओशाळे पणा जास्त वाटतो.
शरद् : तुम्हांला पुन्हा कधींही—संकोि कशाला ठे वं?
ू —मद्यपानािी पुन्हा आठवणसुद्धां िंाली नाहीं?
भगीरथ : अगिी िुकूनसुद्धां नाहीं! आद्वण होणार तरी केव्हां? हिीं मािंा काळ इतका सुखांत जातो आहे —
एकीकिे भाईसाहे बांच्या सिु पिे शािा द्विनप्रकाश आद्वण एकीकिे तुझ्या सहवासािी शीतल िंद्वद्रका —
शरद् : शीतल िंद्वद्रका म्हणजे?
[भगीरथ खालीं पाहतो.]
भगीरथ : बोलण्याच्या भरांत मी एखािा शबि —
शरद् : खरं बोलण्यािी प्रद्वतज्ञेवर शपथ र्ेऊन माझ्यापुढं तुम्ही आरोपीच्या झपज्यांत उभे नाहीं आहांत!
मींसुद्धां सहज द्वविारलं , रागानं नव्हे —

[रामलाल येतो.]
रामलाल : शरद, आतांशा िोनतीन द्विवस सुधाकरानं तुमच्या र्रांत मद्यपानािा अड्डा र्ातला आहे , हें तूं
मला सांद्वगतलं नाहींस? आतां गीता मला भेटली द्वतनं मला हा प्रकार सांद्वगतला. याबद्दल सुधाकराजवळ

गोष्ट काढायला मी गेलों, पण माझ्या सांगण्यािा कांहींएक पद्वरणाम िंाला नाहीं. भगीरथ, पद्माकराला
आद्वण बाबासाहे बांना आतांच्या आतां एक तार कर कीं असाल तसे द्वनर्ून या म्हणून. त्यांच्या सांगण्यािा

तरी सुधाकरावर कांहीं पद्वरणाम होऊन या भयंकर प्रकाराला आळा बसतो कीं काय, एवढीि आशा आतां
उरली आहे . आणखी शरद, याि पावलीं तूं र्रीं जा आद्वण गीता तुमच्या र्रीं गेली आहे , द्वतला आपल्या
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र्रीं ठे वन
ू र्े! तद्वळरामानं आपल्या र्रांतून द्वतला हांकलू न द्विली आहे . तुमच्या इथं द्वतला राहायिं नसेल
तर माझ्याकिे पाठवून िे ! जा बरं लवकर, ती द्वबिारी गरीब उगीि द्वववंिनेंत पिली असेल.
शरद् : हो, ही मी द्वनर्ालें ि.
[जाते.]
भगीरथ : तार आतांि करून येऊं का?
रामलाल : इतकी कांहीं र्ाई नाहीं. आणखी थोड्या वेळानं केलीस तरी िाले ल.
भगीरथ : मग भाईसाहे ब, द्वततक्या वेळांत कालिा द्ववषय पुरा करून टाकानात? काल आपलं बोलणं
मध्यंतरींि थांबलं . तेव्हांपासून माझ्या मनाला सारखी उत्कंठा लागून राद्वहली आहे . लोककल्याणािा मागु
कोणता तें सांद्वगतलं नाहींत —

रामलाल : भगीरथ, लोककल्याणािा एकि राजमागु म्हणून िाखद्ववण्याइतकं झहिु स्थानिं भावी सौख्य
आज एकिे शीय नाहीं. एकीकिे राजकीय सुधारणा आहे त, एकीकिे सामाद्वजक सुधारणा आहे त. इकिे

धमु आहे , इकिे उद्योग आहे , इकिे द्वशक्षण आहे . इकिे द्वस्त्रयांिा प्रश्न आहे . इकिे अस्पृश्यांिी बाबत आहे ,
तर द्वतकिे जाद्वतभेिािा गोंधळ आहे . अशा या िमत्काद्वरक प्रसंगीं अमूक एकि मागु इतरांच्यापेक्षां िांगला

आहे , असं सांगणं मोठं धािसािं आहे . पद्वरस्स्थतीच्या अनु भवाप्रमाणं या द्ववषयावर ज्यािे त्यािे द्वविार
अगिीं द्वनरद्वनराळे िंाले ले आहे त. हजारों वषांच्या ओझ्याखालीं तेहतीस कोटी जीवांच्या जिपणानं
खालावत िालले ल्या आमच्या भरतभूमीला उिलू न धरण्यासाठीं द्वजतक्या द्वभन्नद्वभन्न प्रकृतींच्या मूर्मत

आम्हांला लाभतील द्वततक्या हव्याि आहे त. लोकद्वहतांत पिू ं पाहणा्या द्ववद्यार्थयाला कायावािामनसा
आधीं हा धिा हस्तगत—नाहीं; अगिीं द्वजवाशीं—नेऊन द्वभिद्ववला पाद्वहजे. आपल्याहू न द्वभन्न रीतीनं

लोकद्वहतािा प्रयत्न कोणी करीत असलं तर त्याच्याबद्दल सहानु भद्वू त न िाखद्ववणं, िु स्याच्या प्रयत्नाबद्दल
अनािर िाखद्ववणं, िे शद्वहताच्या बुद्धींति स्पधा वाढवून एकमे कांना 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 शांतपणानं आद्वण समतोल मनानं सरळ गोष्टी
पाहात असल्यामुळं मािंे द्वविार असे होऊं लागले आहे त. राजकीय सुधारणेिे पुरस्कते आपल्या मागानं

जातांना द्ववधवांच्या िु बळ्या हृियाच्या पायर्ड्या तुिवीत जायला मागंपुढं पाहात नाहींत, केवळ सामाद्वजक

सुधारणेिे पुरस्कते द्ववधवांच्या कपाळीं कुंकू लावण्यांति इतके रंगून गेलेले आहे त कीं, आपल्या
भारतमातेच्या वैधव्यािा त्यांना द्वविारि करतां येत नाहीं! आयुधमािा भलता अद्वभमान धरणारे , आयुधमािी
द्ववजयपताका अद्वधकाद्वधक उं ि द्विसावी म्हणून धमाद्वभमानाच्या भरांत द्वतच्या उभारणीसाठीं सहा कोटी
महारामांगांच्या हािांच्या सांगाड्यांिी योजना करीत आहे त. नामशूद्रांिे आद्वण अद्वतशूद्रांिे वाली म्हणद्ववणारे

त्या वगाला उच्चपिीं नेण्याऐवजीं द्वबिा्या ब्राह्मणवगाला रसातळीं गािण्यािा अधम प्रयत्न करीत आहे त.

व्यस्क्त द्वततक्या प्रक्रृद्वत, प्रकृद्वत द्वततकीं मतं, आणखी मतं द्वततके मागु, असा प्रकार होऊन आज जबाबिार,
आद्वण

बेजबाबिार

लोकांना

सवांनाि

बारा

वाटा

मोकळ्या

होऊन

बसल्या

आहे त.

“द्वत्रसप्तकोद्वटकंठकृतद्वननािकराले जनद्वन,’’ इतक्या हांकाआरोळ्यांच्या किोळांत तुझ्या नेमक्या द्वहतािा

संिेश आम्हां पामर बाळांना कसा ऐकंू जाणार? भगीरथ, व्यापक लोकद्वशक्षण, सावुजद्वनक लोकद्वशक्षण हा
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तरी सध्यां असा एक मागु द्विसतो आहे कीं, जो एकटाि आम्हांला आत्यंद्वतक द्वहताला नेऊन पोंिद्ववणारा
नसला, तरी इतर सवु मागांवर आपला प्रकाश पािणारा आहे खास. भगीरथ आयावताच्या उियोन्मुख
भाग्यािा अिूक मागु सांगणारा मंत्रद्रष्टा महात्मा अजून अवतरावयािा आहे . मनु ष्ट्यस्वभावाला शोभणा्या
आतुर आशेनं त्याच्या आगमनािी वाट पाहात बसणं हें ि आज तुझ्या माझ्यासारख्या पद्वततांिं कतुव्य आहे .
सवुि मागु स्वच्् करून ठे वले म्हणजे त्या महात्म्यािा यांपैकीं वाटे ल त्या मागानं होणारा प्रवास द्वततका

तरी सुखकर होईल. भगीरथ, आज आपल्याला आपली खासगी कामं बरींि पिलीं आहे त. आणखी तीं
जरुरीिीं आहे त. पुढं केव्हां तरी या सावुजद्वनक द्वशक्षणािा माझ्या दृष्टीनं जो व्यापकतम प्रयत्न वाटतो तो

तुला यथाशक्त्या सांगेन. िल भगीरथ, सध्यां आपलं िु िैव सुधाकराच्या व्यसनाशीं संलग्न िंालं आहे . मी
द्वलहू न िे तों ते वढी तार पद्माकराला पाठीव. िल लवकर!
प्रवेश चवथा
[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : तद्वळराम, सुधाकर, झसधू, शरद.]
तहळराम : असं आम्हीं बोलूं नये; पण िािासाहे ब, आतां बोलायिी वेळ आली! अहो, या र्रांत तुमिी काय
झकमत आहे ? तुम्ही कोण आहां? अहो िािासाहे ब —

सुधाकर : तद्वळराम, तूं मला अजून िािासाहे ब म्हणतोस? िोस्त, मी तुिंा साहे ब का? अशा परकेपणानं
मला कां हांका मारतोस? मला सुधाकर म्हण – िािासाहे ब म्हणूं नकोस – सुधा म्हण —

तहळराम : िािासाहे ब, तुम्हांला सुधा म्हणणारीं माणसं द्वनराळीं आहे त. आम्ही काय िद्वरद्री माणसं! फार

िंालं तर तुमच्या द्वजवाला जीव िे ऊं एवढं ि! आम्हीं काय तुम्हांला सुधा म्हणावं? तुमिी लायकी आम्हांला
कळते. तुम्हांला सुधा म्हणणारे थोर लोक द्वनराळे आहे त.

सुधाकर : कोण आहे त ते थोर लोक? मला सुधा म्हणणारा कोणं आहे ? माझ्या र्रांत मला अरे तुरे? प्रत्यक्ष
माझ्या र्रांत?

तहळराम : तुमिं र्र? िािासाहे ब, हें र्र तुमिं नाहीं. हें र्र रामलालिं आहे !
सुधाकर : रामलालिी काय झकमत आहे ?
तहळराम : झकमत आहे , म्हणून तर त्यानं मला र्रांत यायिी बंिी केली. आम्ही तुमिे द्वजवािे िोस्त –
आम्हांला र्रांत यायिी बंिी! रामलालनं बंिी केली मला!

सुधाकर : मी रामलालला बंिी करतों. र्रांत पाऊल टाकंू नकोस म्हणून सांगतों. र्र मािंं आहे !
तहळराम : तुमिं ऐकतो कोण? बाईसाहे ब त्यांना अनु कूल, शरद्विनीबाई त्यांना अनु कूल! सगळ्यांनीं
संगनमत करून आज पद्माकराला तार केली आहे . तो येऊन तुमिा बंिोबस्त करणार! आतां आम्हांला
धक्का मारून र्राबाहे र र्ालद्ववणार!
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सुधाकर : सगळे पाजी, िोर, हरामखोर लोक आहे त! येऊं िे , पद्माकर येऊं िे , नाहीं तर त्यािा बाप येऊं
िे ! पद्माकर, त्यािा बाप, रामलाल, शरद, झसधू – एकेकाला लाथ मारून हांकलू न िे तों र्राबाहे र!

तहळराम : ते लोक बरे जातील बाहे र? पद्माकर तर आतां खिु िालद्ववतो तुमिा! तो कसा जाईल? र्र
त्यािं 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 र्रांत तुम्हांला र्ेतांना पाद्वहलं तर बाईसाहे ब काय म्हणतील मला?
सुधाकर : काढ पेला! झसधूच्या, शरद्च्या िे खत भरून िे ! कुणी एक अक्षर बोललं तर पाहतों! द्वसधूं, शरद,
झसधू, िलाव! सगळे इकिे या – िलाव! झसधू, शरद! तद्वळराम, भर पेला!

[झसधू व शरद येतात; तद्वळराम पेला भरूं लागतो.]
लसधू : तद्वळराम, तद्वळराम, काय करतां हें ?
सुधाकर : एक अक्षर बोलूं नकोस! मुकाट्यानं िोर्ी उाया राहा आणखी पाहा! तद्वळराम, आण इकिे तो
पेला!

शरद् : तद्वळराम, तूं अगिीं नरपशू आहे स! िोन्ही िोळ्यांिी भीिमुरवत लाजलज्जा कांहींतरी आहे का
तुला?

(राग–सोहनी; ताल–द्वत्रवट. िाल–काहे अब तुम॰)
िु ष्टमद्वत सपा सद्पा, कालकूटा वमद्वस भुवनाद्वस अद्वखलाही तयें जाद्वळतोद्वस ॥ ध्रु ॰ ॥
द्वपतृमातृरुद्वधझर तृद्वषत गमद्वस अद्वत । कृतान्ताद्वस भय द्वनकट बर्ुद्वन तुजद्वस ॥ १ ॥
तहळराम : िािासाहे ब, तुमच्या बायका आम्हांला द्वशव्या िे तात; ऐका!
[द्वपतो.]
सुधाकर : झसधू, शरद, लाथ मारीन एकेकीला!
तहळराम : माझ्या बायकोच्या गळ्यांतलं मीं मंगळसूत्रसुद्धां तोिलं ! पण िािासाहे ब, तुमच्या बायकांनीं
आम्हांला खेटरं द्विलीं, द्वशव्या द्विल्या! बायकोच्या गळ्यांतलं मंगळसूत्र तोिणारा मिु मी! —
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सुधाकर : झसधूच्या गळ्यांतलं मंगळसूत्र तोि! ऊठ तद्वळराम, मािंी तुला शपथ आहे ! तूं मािंा िोस्त

आहे स! द्वजवािा कद्वलजा आहे स! मािंा भाऊ आहे स! बाप आहे स! मािंा िे व आहे स! ऊठ, झसधूच्या
गळ्यांतलं मंगळसूत्र तोि! शरद्च्या गळ्यांतलं असेल तें तोि! ऊठ, मंगळसूत्र तोि आद्वण मग मािंं
जानवंद्वह तोि!

[तद्वळराम उठतो आद्वण झसधू व शरद यांच्याजवळ र्ेऊन मंगळसूत्र ओढू ं लागतो.]
शरद् : िािा, िािा, काय हा अद्वविार? अरे , हें तूं —
लसधू : िे वा, भाई—
सुधाकर : हं , खबरिार, हलूं नका जागच्या; नाहींतर मान कापीन! भाईिं नांव घ्यायिं नाहीं! हलूं नका —
तद्वळराम, बर्तोस काय? तोि मंगळसूत्र!

[तद्वळराम मंगळसूत्राला हात लावतो, तोंि रामलाल, पद्माकर व बाबासाहे ब येतात. पद्माकर
तद्वळरामाला लाथेनें उिद्ववतो. तद्वळराम रिू ं लागतो व द्वपऊं लागतो.]

तहळराम : िािासाहे ब, आम्हांला लाथ मारली! पद्माकरानं लाथ मारली! रामलाल आहे ! आम्ही पीत
बसतों!

पगमाकर : बेशरम, द्वनलु ज्ज जनावरा, तुला उभा द्विरून टाकतों!
रामलाल : झसधूताई, हा तद्वळराम कसा आला र्रांत?
सुधाकर : तूं कसा आलास र्रांत? िल, माझ्या र्रांतून िालता हो! पद्माकर, तूं पण िालता हो! त्या
थेरड्याला एक लाथ मार! िले जाव! तद्वळराम, लगाव लाथ एकेकाला! पाजी लोक!
पगमाकर : िािासाहे ब, आपण हें मांिलं आहे तरी काय?
सुधाकर : िल जाव! पद्माकर, रामलाल, आधीं तूं नीर्! झसधूशीं संगनमत करतो माझ्या र्रांत?
तहळराम : तुमिी सनि गेली त्या वेळीं यानं बाईसाहे बांना द्वमठी मारली!
पगमाकर : हरामखोर! द्वजव्हा ्ाटू न टाकीन एक अक्षर बोललास तर!
तहळराम : िािासाहे ब, – म्हणून यानं मला परत र्रांत यायिी बंिी केली?
सुधाकर : रामलाल, माझ्यासमोर उभा राहू ं नकोस! पद्माकर, आधीं र्रांतून बाहे र नीर्! ए थेरड्या,
िलाव!
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पगमाकर : ्े ः्े ः, हा तर बेताल अनथु आहे ! भाई, िल, इथं उभं राहण्यांत अथु नाहीं! झसधूताई, िल,
याउप्पर तूं या र्रांत राहणं योग्य नाहीं. हा शु द्ध नरकवास आहे !
तहळराम : िािासाहे ब, पैसा बोलतो आहे हा!
सुधाकर : िल जाव, झसधू, तूं पण िालती हो! शरद, तूं पण जा! मला कोणिी जरूर नाहीं!
पगमाकर : ठीक आहे . ऊठ झसधू, या र्रांत पाणी प्यायलासुद्धां राहू ं नकोस! िल.
लसधू : िािा, या र्रांतून कुठं जाऊं म्हणतोस?
पगमाकर : कुठं द्वह! या नरकाबाहे र अगिीं कुठं द्वह!
लसधू : हा नरक? हे पाय द्वजथं आहे त द्वतथं नरक? िािा, अरे , तूं िांगला शहाणा ना? वेड्या, हे पाय द्वजथं
असतील द्वतथंि मािंा स्वगु, द्वतथंि मािंं वैकुंठ, आद्वण द्वतथंि मािं कैलास!

(राग–पहािी–गज्जल; ताल–धुमाळी. िाल–द्विल बेकरार तूने ॰)
कद्वश या त्यजूं पिांला । मम सुभगशु भपिांला ।
वसे पाियुग द्वजथें हें । मम स्वगु तेथ राहे ॥

स्वलोंझक िरण हे नसती । तद्वर मजद्वस द्वनरयवसती ती ॥
नरकही र्ोर सहकान्ता । हो स्वगु मला आतां ॥ १ ॥

या पावलांद्ववरद्वहत मात्र मला िे वािारींसुद्धां नरकवास र्िे ल! तुमच्या िौिािौकड्यांच्या राज्यांत राहू न
रौरवािी राणी होण्यापेक्षां िु िैवािी िासी होऊन िु ःखांत द्विवस कंठीत मी या पायांजवळ अशी अष्टौप्रहर
बसून राहीन.

[सुधाकराच्या पायांवर मस्तक ठे वते ; तो द्वतला लाथ मारतो.]
सुधाकर : अशी लाथ मारून तुला िंुगारून िे ईन!
पगमाकर : पाहा, ताई, पाहा! अजून तरी या पायांिा मोह सोि!
लसधू : िािा, मोह कां सोिू ं ? हे ि पाय माझ्या कपाळीं आहे त. अरे , िे वानं पाठ पुरद्ववली तर ज्या पायांच्या

आश्रयानं उभं राहायिं, त्या पायांनी िंुगारून द्विलं तर कुठं जायिं? (सुधाकराला) कां मला िू र लोटणं

िंालं ? वैकुंठे श्वरा, माझ्या कपाळींच्या कुंकवासाठीं या पायधुळींत मला राहायला नको का? आपल्या
पायांपासून – िै वाच्या िै वतापासून – या िीन िासीला िू र लोटू ं नका!

(राग—पहािी—द्वजल्हा; ताल केरंवा. िाल—मान नाहीं सैय्यां ॰)
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लोटु ं नका कान्ता । अशी िु री कान्ता ।

केंद्वव जगे िीना मीना । जललवरद्वहता ॥ ध्रु ॰ ॥
हे द्वि िरंण मािंें । जीवन जगंतीं ।

मृतद्वि गणा मज हे िु री होतां ॥ १ ॥
सुधाकर : झसधू, तुला इथं राहायिं असेल तर या हरामखोरांिं नांवसुद्धां र्ेऊं नकोस! या िोरांच्या
र्रांतला एक पैसािे खील माझ्या र्रांत आणायिा नाहीं. असं असेल तर या र्रांत राहा!

तहळराम : शाबास, िािासाहे ब! अशी शपथ घ्यायला लावा आद्वण मग या र्रांत राहायला परवानगी द्या!
शपथ घ्यायला लावा!

सुधाकर : झसधू, कबूल आहे तुला हें ? नु सत्या तुझ्या गंगायमुना मला नकोत!
तहळराम : नु सतं कबूल नाहीं! िािासाहे ब, वाहत्या गंगेंत हात धुऊन घ्या! शपथ घ्यायला लावा –
हॅम्ले टच्या बापासारखा तुम्हांला इशारा िे तों आहें ! बाईसाहे ब, शपथ घ्या!

सुधाकर : (मोठ्याने ओरिू न) ‘त्रस्त समंधा, शांत राहा!’ झसधू, आतांच्या आतां शपथ र्े , नाहीं तर र्रांतून
िालती हो! कोणािा पैसा, कोणािं कांहीं कांहीं र्रांत आणायिं नाहीं!

लसधू : आपल्या पायांवर हात ठे वन
ू सांगतें, आजन्म हाल सोशीन, काबािकष्ट करीन, पण िु स्याच्या
कष्टािी कविी म्हणून या र्रांत येऊं िे णार नाहीं! आपल्या िोर्ांच्या कष्टाद्ववरद्वहत सगळ्या जगांतील
धनिौलत आजपासून मला द्वशवद्वनमाल्य आहे !

(राग – काफी – द्वजल्हा; ताल – कवाली. िाल – कत्ल मुिंे कर ॰)
सत्य विें विनाला । नाथा । स्मरुद्वन पिांला या सुरद्ववमलां ॥ ध्रु ॰ ॥
द्ववत्त पराद्वजंत माझन द्ववषसम । स्पर्मशन ना कधीं मी त्यालां ॥ १ ॥
बाबासािे ब : झसधू, काय भलतीि शपथ र्ेतलीस ही?
पगमाकर : ताई, तूं शु द्धीवर तरी आहे स का? या रौरवांत राबून, अन्नाला मोताि होऊन, याच्या
द्वशव्याशापांत जळू न उाया आयुष्ट्यािी राखरांगोळी का करायिी आहे तुला?

लसधू : राखरांगोळी काय म्हणून? माझ्या िे वासाठीं जळू न गेलें तर मािंी राखरांगोळी होईल? िे वाकारणीं

मातीिी लं का जळाली, द्वतिंसुद्धां सोनं िंालं ! मग मी तर माणसारखी माणूस आहें ! िािा, बाबा, तुम्हांला
वेिं तर लागलीं नाहींत? सुखाच्या संसारांतसुद्धां िार द्विवस माहे रीं राहायिं आम्हां बायकांच्या द्वजवावर

येतं आद्वण तुम्ही मला आतां र्र सोिायला सांगतां? इकििी अशी अवस्था िंाले ली, र्रांत हा प्रकार; आतां
तर िोळ्यांत तेलवात र्ालू न मला बसायला पाद्वहजे! मला कांहीं वेिंवांकिं िंालं असतं, तर इकिू न मला

टाकणं िंालं असतं का? माझ्याकरतां 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 तेसुद्धां या महारवाड्यांत राहू न?
बाबासािे ब : झसधू, ज्या द्वठकाणीं तुला पोटापाण्यािी पंिाईत पिावी, द्वतथं टाकून —
पगमाकर : ताई, तुला िंालं तरी काय? तूं काबािकष्ट करणार? कुबेराला कजु िे ण्याइतका धनंतर हा

तुिंा बाप, कोसळत्या आकाशाला थोपवून धरणारा मी तुिंा िोंगराएवढा भाऊ! – आद्वण तूं एखाद्या
द्विवाण्या िारूबाजासाठीं —

लसधू : हां! िािा, या र्रांत, या पायांसमोर – माझ्यासमोर असं अमंगल मी तुला बोलूं िे णार नाहीं!
पद्वतव्रतेच्या कानांिी ही अमयािा आहे ! जा – बाप, भाऊ, मािंं या जगांत कोणी नाहीं! पद्वतव्रतेला नातीं
नसतात. ती बापािी मुलगी नसते , भावािी बहीण नसते , मुलािी आई नसते! िे वाब्राह्मणांनीं द्विले ल्या

नव्यािी ती बायको असते ! बाबा, ज्या द्विवशीं मािंं लग्न िंालं त्याि द्विवशीं तुमिी मुलगी तुमच्या र्राला
मे ली आद्वण नव्या नांवानं मी या र्रांत जन्माला आलें . मुलीच्या लग्नािा समारंभ आई बापांना सुखिायक

वाटतो; पण मुलीिं लग्न म्हणजे द्वतिी उत्तरद्वक्रया हें त्या बापड्यांच्या ध्यानींमनींसुद्धां येत नाहीं. बाबा,
कन्यािानासाठीं इकिच्या हातावर तुम्हीं जें उिक सोिलं त, त्यानंि माझ्या माहे रच्या नांवाला द्वतलांजद्वल
द्विलीत!

सुधाकर : झसधू, हे हरामखोर इथं कशाला उभे राद्वहले आहे त? तुला राहायिं असेल तर या सगळ्यांना
हांकलू न िे !

लसधू : िािा, बाबा, भाई ऐकलं त ना हें ? माझ्याबद्दलिी माया-ममता सोिू न आल्या पावलीं आतां बाहे र

िला! वन्सं, हात जोिू न, पिर पसरून तुमच्याजवळ मात्र एवढं मागणं आहे कीं, तुम्ही मात्र आतां या र्रांत
राहू ं नका. नाहीं म्हणूं नका – माझ्या गळ्यािी शपथ आहे तुम्हांला! तुम्हांला इकिल्याप्रमाणंि आपला भाई
आहे ! र्रांत असा प्रकार सुरू िंाल्यावर तुमच्यासारख्यांना अब्रूनं द्विवस द्वनभावून नेणं मोठं कठीण आहे !
शरद् : वद्वहनी, माझ्या अब्रूिं बोलतेस आद्वण तुझ्या अब्रूिं मात्र —
लसधू : या पायांच्या ्ायेंत असलें , म्हणजे माझ्या अब्रूला कद्वळकाळािीसुद्धां भीद्वत नाहीं.
सुधाकर : झसधू, अजून – खोटी शपथ र्ेतलीस तूं
लसधू : आतां जर कुणी इथं थांबाल तर माझ्या गळ्यािी शपथ आहे ! पंिप्राणांच्या परमे श्वरा, मीं खोटी शपथ

र्ेतली नाहीं. झसधूिा सगळ्या जगाशीं संबध
ं
सुटला! आपल्या िोर्ांच्या कष्टाद्ववरद्वहतिी एक
कपर्मिकािे खील र्रांत आणीन तर आपल्या पायांिीि शपथ आहे —

(राग–द्वपलू ; ताल–केरवा. िाल—िगमग हाले ॰)
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सकल जगािा । संसृतीिा । पाश तोिीं िंझण ॥ ध्रु ॰ ॥
पझि या सारा । वसत पसारा । द्वत्रभुवन संसारािा ।
मम सािा ॥ १ ॥

[त्याच्या पायांवर िोकें ठे वते .]
सुधाकर : तद्वळराम, भर आतां पेला राजरोस आद्वण िे मला!
तहळराम : आतां कुठं आहे द्वशिक? (ओतून) हा एवढा एकि प्याला!
सुधाकर : द्वकती का असेना? पण झसधूच्या िे खत र्ेणार! 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 वेळ बसून भगीरथांनीं बहु तेक सवुि सगु समजावून द्विला; पण या श्लोकावर ते थांबले ! मग
खरंि काम होतं, का श्लोक अिला म्हणून ते िालते िंाले , कुणास कळे !
रामलाल : कोणता श्लोक?
शरद् : हा, “मरणं प्रकृद्वतः शरीद्वरणाम् —’’
रामलाल : वः, फारि रमणीय श्लोक! काव्याच्या ऐन उत्कषांत भगवान् काद्वलिासांनीं इथं तत्त्वज्ञानािा

परमावद्वध साधले ला आहे ! िशावतारांतला श्रीकृष्ट्णािा आठवा अवतार आद्वण रर्ु वश
ं ांतला हा आठवा सगु,
मला नेहमीं समानस्वरूपािे वाटतात. त्या अवतारािा पूवाधु राधाकृष्ट्णांच्या लीलाद्ववलासांनीं पद्वरपूणु , तर
उत्तराधांत योगेश्वर कृष्ट्ण गीतेसारखीं उपद्वनषिं गात आहे त! इकिे या सगाच्या प्रारंभीं भौद्वतकभाग्यािी
समृद्वद्ध असून पुढं करुणरसांत उतरून परमवैराग्यांत शेवट िंाले ला आहे . भारतवषीय राजषींच्या साद्वत्त्वक

संसारािं संपूणु द्वित्र या एकाि सगांत कद्ववकुलगुरूनं रे खाटलं आहे ! ऐक, तुझ्या श्लोकािा अथु – ‘मरणं
प्रकृद्वतः शरीद्वरणाम्’ – मरण हा सिे ह प्राद्वणमात्रािा स्वभावधमु आहे ; ‘द्ववकृद्वतजीद्ववतमुच्यते बुधैः’ – द्वजवंत
राहणं हें सुज्ञ लोकांना 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 आहे त. एवढ्यासाठींि या संसाराला मृत्युलोक म्हणतात!

पद्वरस्स्थतीकिे द्वविारपूवुक पाद्वहलं तर मरणाच्या इतक्या हजारों कारणांतून आपण क्षणमात्र तरी कसे

वांितों, यािं प्रत्येकाला मोठं आियु वाटे ल! आद्वण म्हणून इथं म्हटलं आहे कीं, पिरांत पिले ल्या
पळापळाबद्दल आनंि मानून भावी कलाकिे आपण उिासीन दृष्टीनंि पाद्वहलं पाद्वहजे!

शरद् : श्वासमात्रानं जगण्यािा जो क्षण लाभेल त्याबद्दल आनंि मानावा, हें कवीिं म्हणणं तुम्हांला खरं

वाटत असेल किाद्वित! पण भाईसाहे ब, असे िु ःखीकष्टी जीव या जगांत द्वकती तरी सांपितील, कीं ज्यांना
शंभर वषांिं िीर्ायुष्ट्यसुद्धां शापासारखं वाटे ल!

रामलाल : (स्वगत) झहिु समाजांतल्या बालद्ववधवेच्या या प्रश्नाला काद्वलिासाच्या बुद्वद्धमत्तेनंसुद्धां उत्तर िे णं

शक्य नाहीं! (उर्ि) शरद, सुदृढ आद्वण उिार द्वविारशक्तीनं ज्या वेळीं समाज सवु कायु करीत होता आद्वण
धीरगंभीर नीद्वतमत्ता ज्या वेळीं क्षुद्रवृद्वत्त िंाले ली नव्हती, त्या कालाला काद्वलिासािी ही उस्क्त समपुक
होती! त्या वेळीं जीद्ववतािा प्रत्येक क्षण सुखमय होता! हाि सगु पाहा! द्वकती रमणीय सुखािं वणुन आहे

यांत! यांतलं इंिुमतीिं मरणसुद्धां 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 र्ेण्यािी नीद्वतमत्ता द्वनमाण िंाली आहे ! शरद,
तुझ्यासारखी सुंिर बाद्वलका वैधव्याच्या यातना भोगतांना 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 अलं कारसुद्धां करुण शोभाि िे तो! शरद, पुनर्मववाहाबद्दल आम्ही तुला
सवुजण आग्रह करीत असतांद्वह (द्वतच्या पाठीवरून हात द्वफरवीत) बेटा, अजून तुला — (स्वगत) द्वहच्या
अंगािा स्पशु होतांि माझ्या हातावर असा खरखरीत कांटा कां बरं उभा राद्वहला? हा अनु भव अगिीं नवीन

– पण नको हा अनु भव! मािंा हात सारखा थरथर कांपत आहे ! (द्वतच्या पाठीवरून हात काढतो. शरद
रामलालाकिे पाहते.) अशा िमत्काद्वरक दृष्टीनं का पाहतेस माझ्याकिे ? बेटा, तुझ्या बापानं तुझ्या पाठीवर
असा हात ठे वला नसता का?

शरद् : असा हात ठे वला असता; पण असा िपापून काढू न र्ेतला नसता! भाईसाहे ब, तुम्हांला तुमच्या
मनांत द्ववकल्प आल्यासारखं वाटलं ! असं कांहींतरी भलतंि तुम्हांला वाटलं ! भाईसाहे ब, खरं सांगा. कांहीं
तरी वेिंद्ववद्रं मनांत आलं ना? बोला हो —

रामलाल : तुझ्याजवळ खोटं मीं अजून कधीं सांद्वगतलं नाहीं; माझ्या मनांत वेिंवांकिं कांहीएकं आलं नाहीं!
मनाला जरासं असं मात्र वाटलं —

शरद् : कीं, जसं बापाला मुलीच्या पाठीवरून हात द्वफरद्ववतांना वाटत नाहीं, झकवा भावाला बद्वहणीच्या
पाठीवरून हात द्वफरद्ववतांना वाटत नाहीं!

रामलाल : शरद, शरद, असं तीव्र भाषण करूं नकोस.
(राग–मालकंस; ताल-िंपताल. िाल–त्याग वाटे सुलभ ॰)
सोझि नि मजवरी विनखरतशरां ।

िग्ध कद्वरसी तयें हाय । मम अंतरा ॥ ध्रु ॰ ॥
स्मृंद्वत काय पूर्मविी । लोपली आजिी ।

केझव तव मद्वत रिी । कल्पना भयकरा ॥ १ ॥
ईश्वरसाक्ष सांगतों कीं, भलती भावना माझ्या मनांत मुळींि आली नाहीं! कां कुणाला ठाऊक? मला जरा –
अगिीं नाहींि म्हणेनास – जरा िोरट्यासारखं मात्र िंालं !

शरद् : आतां माझ्यापासून कांहीं िोरून – स्वतःपासून कांहीं िोरून ठे वंू नका!
(राग–जीवनपुरी; ताल–द्वत्रवट. िाल – द्वपहरवा जागो रे ॰)
खर द्ववषा िाहाया हृिया या कां वर्मषतां ॥ ध्रु ॰ ॥

जें स्रवत सुधा । विन हें सिा । हलाहला तें वमतें आतां ॥ १ ॥
भाईसाहे ब, होऊं नये तें िंालं ! आज मािंा आधार तुटला! मािंे बाबा वारले तेव्हांपासून िािांनीं मला
संभाळली! त्या द्विवशीं िािानं—मािंं नशीबि फुटलं हों! द्वतथून तुम्हीं मला संभाळलं ! आज िे वानं
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माझ्यावर अशी वेळ आणली! भाईसाहे ब, इतके द्विवस या जगांत तुम्ही माझ्याजवळ बापासारखे उभे होतां!
तुमच्या द्वजवावर मी द्वनभुयपणानं वागत होतें! आणखी आज असं—भाईसाहे ब, बाबा वारले त्या वेळीं मला
कळत नव्हतं म्हणून मी रिलें नाहीं! ते वढ्यासाठीं आज िे वानं तें संकट माझ्यावर पुन्हा आणून मला
जाणतेपणानं रिायला लावलं ! आज मी पोरकी िंालें !

(राग–बेहागिा; ताल–द्वत्रवट. िाल – िरावत गुंय्यां ॰)
जगीं हतभागां । सुझख द्विर असुख ॥ ध्रु ॰ ॥
जनकें त्यद्वजतां । लाधे िु सरा ।

ये द्ववनाश त्या । मातें जझध द्ववद्वध द्ववमुख ॥ १ ॥
रामलाल : शरद, काय हें वेड्यासारखं करतेस? नु सता मािंा हात – तुझ्या मानले ल्या बापािा—तुझ्या
अंगाला लागतांि —

शरद् : नाहीं हों! रामलाल, हा बापािा हात नाहीं! मुलीला बापािा हात अगिीं आईच्या हातासारखाि—
जरासा रांकट – िे वाच्या पाषाणमूतीच्या हाताइतका रांकट असतो! तुमिा हात बापािा हात नव्हता! हा

पुरुषािा हात होता! मुलीच्या दृष्टीला बाप पुरुषासारखा द्विसत नाहीं; तर िे वासारखा द्वनर्मवकार द्विसतो!
बापासमोर मुलगी मोकळे पणानं वागते! आज मािंा तो मोकळे पणा नाहींसा िंाला! आज मािंे विील मला

अंतरले ! आज तुम्ही माझ्यासमोर तरुण पुरुष म्हणून उभे आहांत आद्वण मी तुमच्यासमोर तरुण स्त्री म्हणून

उभी आहे ! स्त्रीनं पुरुषासमोर वागतांना सावधद्वगरीनं राहायला पाद्वहजे . भाईसाहे ब, आजपयंत तुमच्या
द्वजवावर जगांतल्या पुरुषांत मी सुरद्वक्षतवृत्तीनं वावरत आलें ! आज मािंा संभाळ करण्यािी जबाबिारी
माझ्यावर येऊन पिली! भाईसाहे ब, मी आतां द्ववश्वासानं कुणाच्या तोंिाकिे पाहू ं हो?
रामलाल : काय? एवढ्यानंसुद्धां तुिंा माझ्यावरिा द्ववश्वास उिाला?
(राग – वसंत; ताल द्वत्रवट. िाल—जद्वपये नाम जाकोजी ॰)
गद्वणद्वस काय खल मातें, अलं कार केवळ कुजनांतें ।
न द्ववश्वासलव योग्य जयातें ॥ ध्रु ॰ ॥
वि का स्मरसी द्विरसहवासीं ।

र्िली कृद्वत अनूद्वित या हातें ।

जनकधमु कधीं त्यझज काय सुते ॥ १ ॥
शरद् : एका क्षणांत उाया जन्मािा द्ववश्वास उिाला! भाईसाहे ब, बायकांच्या मनांत धास्ती बसायला वेळ
लागत नाहीं! पिराच्या वा्यानंसुद्धां बायकांिं हृिय हािरायला लागतं!

(राग–गरुिध्वद्वन; ताल–द्वत्रवट. िाल–परब्रह्ममो रर्ु ॰)
ललनामना नि अर्लवशंका अणुद्वह सहते किा ॥ ध्रु ॰ ॥
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सृजझन त्याच्या द्ववद्वध तरल र्े द्ववमल प्रकृद्वतसी पुण्य परम॥ १ ॥
भाईसाहे ब, जातें मी आतां. माझ्यानं तुमच्यासमोर उभं राहवत नाहीं!
रामलाल : थांब शरद, आण तो ‘रर्ू’ इकिे ! त्यांतले िार श्लोक वाि म्हणजे िंाले ल्या प्रकाराबद्दल तुझ्या
मनाला अंमळ द्ववसर पिे ल!

शरद् : आतां वािणं नको, कांही नको! कांहीं केल्या माझ्या मनांतली भीद्वत मोिायिी नाहीं! तुमच्याकिे

पाहायिासुद्धां मलाधीर होत नाहीं! जातें मी आतां! िे वा, काय रे केलें स हें (जाऊं लागते.) हें पाहा,
भगीरथाच्या बरोबर मी िािाच्या र्रीं एकिा —

रामलाल : भगीरथ कशाला? मीसुद्धां–तुिंी तशी इच््ा असेल तर तुला र्ेऊन जाईन द्वतकिे . पण थांब.
शरद, तुला एक द्ववनंती करायिी आहे .
शरद् : काय? सांगा लवकर.
रामलाल : ही हकीकत कुणाजवळ-भगीरथाजवळसुद्धां–बोलणार नाहींस ना?
शरद् : नाहीं. भगीरथांना 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 र्ेतल्यावांिून तूं द्ववनाकारण िोष द्विलास – पण
द्वतनं िोष कां िे ऊं नये ? मािंं मन खरंि िद्वलत िंालं आहे कीं – ्े ः, मला कांहींि सुिेनासं िंालं आहे !
परमे श्वरा, मािंा मागु मला नीटपणं िाखवायला तुझ्याखेरीज िु सरा कोण समथु आहे ?

[जातो.]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ : सुधाकरािें र्र. पात्रें : झसधू कागिाच्या र्ड्या पािीत आहे , मागें सुधाकर उभा आहे .

इतक्यांत गीता येते.]

लसधू : या गीताबाई, बसा अमंळ, एवढे िार कागि मोिायिे राद्वहले आहे त. जरा वेळ िंाला तर िाले ल
ना?

गीता : सावकाश होऊं द्या! मी लागूं कागि मोिायला?
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लसधू : नको. गीताबाई, मािंी शपथ आहे ! अगिीं नको!
गीता : बाईसाहे ब, कां बरं नको म्हणतां? नेहमीं तुमिं असंि! मी जरा हात लावूं लागलें म्हणजे मोिता
र्ालतां लागलींि!

लसधू : गीताबाई, द्वतकिच्या पायांवर हात ठे वन
ू मीं शपथ र्ेतली आहे ना, कीं, िु स्यािी कािी म्हणून
र्रांत र्ेणार नाहीं अशी? िु स्यािे कष्ट आम्हांला अगिीं वज्यु आहे त!

गीता : बाईसाहे ब, काय म्हणूं मी तुम्हांला? तुम्हीं असे कष्ट करायिे आद्वण आम्हीं र्ोड्यासारखं जवळ बसून
ही िोळे फोि करायिी! माझ्या द्वजवाला काय वाटत असेल बरं ?

लसधू : गीताबाई, आमच्यासाठीं तुम्ही थोिं का करतां आहांत? उभा गांव पायांखालीं र्ालू न ्ापखान्यांतून

हें कागि मोिायिं काम र्ेऊन येतां, हे तुमिे थोिे का उपकार आहे त? असं कोण कुणासाठीं खपत
असतं?

(राग–पहािी–गज्जल; ताल–धुमाळी. िाल–द्विलके तु हान ॰)
मज जन्म िे इ माता । पद्वर पोद्वशलें तुम्हीं ।

द्वनजकन्यका गणोनी । न कांहीं केलें कमी ॥ ध्रु ॰ ॥
उपकार जे जहाले । द्वहमाद्वद्रतुंगसे ।

शत जन्म र्ेउनी ते । फेिीन काय मी ॥ १ ॥
सिया मनाद्वस ठे वा । अपुल्या असें सिा ।

उपकारबद्ध तनया । तुमिी पिें नमी ॥ २ ॥
गीताबाई, असं काम रोज कुठू न आणलं त म्हणजे द्वकनई तुमिे िोंगराएवढे उपकार होतील आमच्यावर.
गीता : तें पण समाधान मे ल्या िे वानं ठे वलं नाही! आज काम आणण्यासाठी सारा गांव झहिलें ; पण

कुठल्याि कारखान्यांत काम द्वमळालं नाहीं! कायसा म्हणे लढाईमुळें कागिािा तुटविा पिला आहे , अन्
म्हणून कामि द्वनर्त नाहीं मुळीं!

लसधू : आतां कसं बरं करायिं पुढं?
गीता : त्याि द्वववंिनेंत मी पिलें आहें कालपासून? कुठ्ठं कुठ्ठं काम म्हणून कसं तें नाहीं! िे व अगिीं अंति
बर्ायला बसला आहे जसा!

लसधू : गीताबाई, आपलं िै व खोटं ; िे वाला काय वांकिं लावायिं द्वतथे ? बरं, ्ापखान्यांतलं नसूं िे मे लं!
िु सरं कसलं काम नाहीं का द्वमळण्यासारखं कांहीं?
गीता : िु सरं कसलं बरं काम पाहावं?
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लसधू : कुठलं कां असेना, आपलं र्रांतल्या र्रांत होण्याजोगं कांही काढा म्हणजे िंालं ! काय बरं बर्ाल?
हो गिे , िळण नाहीं का कुणाकििं द्वमळायिं? ते आपलं बरे , र्रच्या र्रीं करायला —
गीता : अगबाई, िळण? बाईसाहे ब, भलतंि काय सांद्वगतलं त हें ?
लसधू : त्यांत काय िंालं एवढं िपापायला अशा कां बर्तां आहां?
सुधाकर : (स्वगत) झसधू, झसधू, कोणत्या िे वानं तुला बोलायला द्वशकवलं हें ?
गीता : मोलानं िळण्यािं काम का तुमच्यासारख्यांनी करायिं? नवकोटनारायण तुमिे विील, लक्षुमीशीं
सारीपाट खेळण्यांत तुमिा जन्म गेला; आणखी आतां हें काम करायिं?

लसधू : हं ! अध्या िावावरून ल्मी उठू न गेली आद्वण आपल्या हातीं कवड्या राद्वहल्या! आपला हातगुण ,

त्याला कोण काय करणार? िोनप्रहर टळायला तर पाद्वहजे? ज्यांिे ते बर्ायला समथु का नव्हते ? पण
िे वर्रीं िोरी केले ली; त्यानं असं मनीं योजलं ! एरवीं हौस का होती कुणाला?

(राग–जोगी-मांि; ताल–िीपिंिी. िाल–द्वपयाके द्वमलनेकी ॰)
कुणाद्वस झनिुं मी काय । प्राक्तनीं जरी ।

र्द्विर्द्वि रोिन माझ्या द्वलहीत द्ववधाता ॥ ध्रु ॰ ॥

संद्वितभागा । मनु जा भोगाया । ना टळतें कझध हाय ॥ १ ॥
गीता : अहो, िळायिं सोपं का आहे तें? कुळवाड्यांच्या बायका िांगल्या धिधाकि, पण त्या िे खील उरीं
फुटतात. अन् तुमच्यानं अधुपोटीं कसं व्हावं तें?

लसधू : अहो, उरापोटी करीन कसं तरी िंालं ! अधुपोटीं, नाहीं अगिीं द्वरत्यापोटी कंबर कसून आला तो

द्विवस साजरा करायला हवा ना? मािंं ऐका तुम्ही. खुशाल कुठं िळण द्वमळालं तर र्ेऊन या! अहो,
िु स्यासाठीं का करायिं आहे हें ? बर्ाल ना कुठ?

गीता : बर्ेन बापिी! इलाजि हटला, मग काय करायिं? बरं बाईसाहे ब, आज िोन द्विवस सांगेन सांगेन
म्हणतें, पण मे ली आठवणि भारी धि! हें बर्ा, मी सांगेन द्वतथं याल का?
लसधू : कुठं यायिं? सांगा ना तरी?
गीता : अमृतेश्वरीं!
लसधू : द्वतथं कशाला यायिं?
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गीता : द्वतथं आज िार द्विवस लक्षभोजनं िालली आहे त! िार द्विवस द्वतकिे गेलांत तर गोिाधािािे िोन

र्ांस तरी पोटभर द्वमळतील! तुम्हांला उपाशीतापाशीं पाद्वहलं म्हणजे माझ्या द्वकनई पोटांत तटातट तुटतं
अगिीं!

[झसधू तोंि द्वफरवते व पिरानें िोळ्यांतलीं आंसवें पुसते.]
सुधाकर : (स्वगत) अरे रे, 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 उपिे श द्यावा? सुधाकरा, काय
हा तुिंा संसार! द्वधक्कार असो तुझ्या व्यसनाला आद्वण पुरुषाथाला!

गीता : अगबाई, तुमच्या िोळ्यांना पाणी आलं ? माझ्या बोलण्यानं तुमच्या मनाला इतकं अवर्ि वाटलं ?
मला काय बरं ठाऊक? बाईसाहे ब, मी आपली तुमिी वेिीद्वपशी मुलगी आहें ; िुकलें माकलें तर मनांत आणूं
नका हो कांहीं! मी भोळ्या भावानं बोलू न गेलें आपली! पण तुमच्या द्वजवाला ते लागलं !

लसधू : (स्वगत) या द्वबिारीिं 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 मनांतून यायिं होतं. पण हें बर्ा, असं जुनेर आि करून िार लोकांत कसं बरं यायिं
बाहे र? म्हणून मला वाईट वाटलं हो!

गीता : हात्तीच्या, एवढं ि ना! मी आपली िरकलें ! म्हटलं , कुठं बोलायला गेलें कुणाला ठाऊक! मग मािंं
पातळ आणून िे ऊं का?

लसधू : वेड्या तर नाहीं तुम्ही, गीताबाई? तुमिं पातळ मला द्वथटं नाहीं का व्हायिं? हें बर्ा, तें राहू ं द्या—
त्याद्ववणं कांहीं अिलं नाहीं. िळणािं पाहाल ना कुठं जमलं तर?

सुधाकर : (स्वगत) शाबास, झसधू, शाबास! फाटक्या लु गड्यािं द्वनद्वमत्त पुढें करून माझ्या िारूबाज अब्रूवर
पांर्रूण र्ातलं स!

लसधू : गीताबाई, तुम्ही पुन्हा गप्प बसलां?
गीता : तुमच्या िे वस्वभावाला काय म्हणावं, बाईसाहे ब? साताजन्माच्या पुण्यवंतांनीसुद्धां तुमच्या िरणांिं

तीथु घ्यावं; अन् आमच्या र्रच्यासारख्यांनीं तुमच्याबद्दल िारूसारखंि अभद्र—तो िे व मे ला ििी मारून
कुठं बसला आहे का िारूद्वबरूि प्यायला आहे ? —एरव्हीं यांच्या द्वजभा िंिू न कशा जात नाहींत त्या?
लसधू : हं , गीताबाई, आपण बायकांनी 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 उद्यां आणखी
कुठं लोळायिे!

लसधू : गीताबाई, गप्प बसा अगिीं! असं तोंिाला येईल ते बोलूं नये. िे वा-ब्राह्मणांनीं द्विले ला नवरा कसा
का असेना —

(राग–पहािी–गज्जल; ताल–कवाली. िाल–खिा कर ॰)
असे पद्वत िे वद्वि ललनांना । तयांद्वस अन्य भावना ना ॥

स्पशुमद्वण वद्वनतामन सािें । कद्वरत जें कांिन लोहािें ॥

स्वपद्वतच्या अंझगच्या िोषां । गद्वणद्वत गुण मधुर आयुयोषा ॥

तयासह नरकयातनांला । स्वगुसुख मझन समजद्वत अबला ॥।
असे जो प्रस्तर जननयनीं । गणी त्या ईशद्वि तद्रमणी ॥

वसुद्वन त्या या िे वाद्वनकटीं । ईशपि लभद्वत सपद्वत अंतीं ॥ १ ॥
गीता : िे वानंि मुळीं आतांशा लाज सोिल्यासारखी द्विसते! बाईसाहे ब, तुमिीं लु गिीं धुवायला सांगा–
एकिा सोिू न सात वेळां धुईन–पण एवढ्या गोष्टींत नका माझ्या तोंिाला हात िे ऊं! असले नवरे जाळायिे

का आहे त? यांच्या अकला िुलींत का जातात? मे ल्या एकाच्या अंगीं वकूब नाहीं कािीिा अन् हे म्हणे िे व!
या िे वांिी द्वनत्यनेमानं खेटरांनी पूजा करायला हवी! तो िे व हातीं सांपिता द्वकनई तर तुमच्यापुढं उभा

करून, िांगला कान द्वपळू न त्याला हिसून खिसून द्वविारलं असतं, कीं या माउलीकिे नीट एकिांिा

िोळे फोिू न पाहा अन् मग सांग, कीं पोराबाळांनीं भरल्या र्रांत अशी ओतायला का िारू केली आहे स?
बाईसाहे ब, तुम्हांला येतो मािंा राग; पण मी आहें आपली सरळ! तुम्ही अशा सीतासाद्ववत्रीसारख्या, तुमिी
काय ओज ठे द्ववली आहे हो िािासाहे बांनीं? िांगले द्वशकले सवरले ले ! पण यांिं सारं शहाणपण बाटलींतून

जन्माला यायिं, उद्वकरड्यावरच्या अमंगलानं यांिं उष्टावग व्हायिं आद्वण द्वतस्या कुठल्या मसणवटींत –
जाऊ िे मे लं, माझ्या तोंिाला नाहीं सुमार! बाईसाहे ब, तुमच्याकिे पाद्वहलं म्हणजे माझ्या द्वजभेला आपला

फांटा फुटतो! सांगा बर्ूं, काय केलं हो यांनीं तुमच्यासाठीं? कधीं गोळाभर अन्न र्ातलं तुम्हांला वेळेवर, का
बोटभर झिधी आणली धिोतीसाठीं? अष्टौप्रहर बाटलींत बुड्या मारूनि बसल्या ना यांच्या मोठाल्या बुद्धया!
हे हो कसले िे व? अहो हे शेंिूरकमी िे व, द्वनव्वळ िगिधोंिे ! आद्वण यांच्यावरिा शेंिूर द्वपऊन मुळूमुळू रित
बसायिं! राणीिं राज्य िंालं आहे ना म्हणतात आतांशा? मग राणीच्या या राज्यांत बायकांिे कां असे

झधिविे द्वनर्तात हे ? मला कुणीं राज्य द्विलं तर मी सा्या बायकांना सांगून ठे वीन कीं, नवरा िारू द्वपऊन
र्रीं आला तर खुशाल त्याला िाव्यािोरखंिानं गोठ्यांत नेऊन बांधीत जा! नवरा म्हणे िे वासारखा! अशानं

तर नवरे पणािे िे व्हारे माजले ! िारू द्वपतो तो कसला हो नवरा? माणसांत िे खील झजमा व्हायिी नाहीं
त्यांिी!

लसधू : गीताबाई, आपण कशाला जीभ द्ववटाळू न आपला धमु सोिायिा! हें बर्ा, बाळ भुकेला िंाला असेल;
थोिं िू ध – (मागें पाहू न स्वगत.) अगबाई! इथं उभं असायिं? गीताबाईिं बोलणं सारं ऐकायिं िंालं
वाटतं? (उर्ि) गीताबाई, जा बरं. िू ध र्ेऊन येतां ना?

[द्वतला खूण करते.]
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गीता : (पाहू न) अगबाई! िािासाहे ब इथंि होते वाटतं? आणखी माझ्या द्वजभेिी सारखी टकळी िालली
होती!

लसधू : (हळू ि) िला आंत, भांिं िे तें िु धाला अन् तेवढं िळणािं द्ववसराल बरं का? िला.
[त्या जातात. सुधाकर पुढें येतो.]
सुधाकर : (स्वगत) झसधू, इतक्या थोरपणानं, गीतेला बोलती बंि कां केलीस? िारूच्या धुंिीनें बद्वहरून
द्वनजले ला मािंा जीव तुझ्या नाजूक बोलाफुलांनीं कसा जागा होणार? त्याच्यावर गीतेच्या तोंििा
िगिधोंड्यांिा असा द्वनष्ठुर माराि व्हायला पाद्वहजे! गीतेिा एक एक बोल द्वजवाला िाबकाच्या

फटका्याप्रमाणं लागत होता! झसधू, नव्याच्या पोटांत ििी धरून बसले ल्या या िारूिी तुम्हीं किर
केलीत म्हणून सांबाच्या झपिीवर बसले ल्या झविवाच्या नांगीप्रमाणें ती तुम्हां सवांना अजून ्े िते आहे !
सुधाकरा, िांिाळा, िारूच्या िु ष्ट नािानं केवळ पशु बनून या िे वते िी काय द्ववटं बना केलीस ही! तुिंं सारं

शहाणपण गेलं कुठं ? ब्राह्मणजातीच्या उच्चत्वाला मीं लाथ मारली, द्ववधवेिी-जबाबिारी िंुगारून द्विली

आद्वण एखाद्या पद्वतताप्रमाणं मी िारू प्यायला लागलों! अरे रे! ही पाहा झसधू आली. ज्या तोंिानं मी िारू
प्यालों ते हें तोंि या िे वीला कसं िाखवूं?

[तोंि िंांकून रितो. झसधू जवळ येऊन उभी राहते.]
लसधू : काय बरं असं? गीताबाई आपल्या फटकळ तोंिाच्या आहे त! त्यांिं बोलणं असं मनावर र्ेऊं नये!
सुधाकर : झसधू, मीं आजपासून िारू द्वपणं सोिलं !
लसधू : (आनंिानें) खरंि का हें ?
सुधाकर : खरं, अगिीं खरं! आजपासून िारू द्वपणं सोिलं ; कायमिं सोिलं !
लसधू : अहाहा! असं िंालं तर िे वि पावला!
(राग–भैरवी; ताल–केरवा. िाल–गा मोरी ननिी ॰)
प्रभु अद्वज गमला मनी तोषला ॥ ध्रु ॰ ॥
कोपे बहु मािंा । तो प्रभुराजा

आतां हांसला । मनीं तोषला ।

मृतद्वि हृिय होतें नाथ, हें पूणु िंा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 पायांवर मस्तक ठे वन
ू मागणं मागतें कीं, शु भर्िीिा हा द्वनिय कधींकाळीं द्ववसरू नयें.
[त्याच्या पायां पिते. तो द्वतला उभी करतो.]
सुधाकर : झसधू, झसधू, काय करतेस तूं हें ? माझ्या पायांवर मस्तक ठे वतेस? या सुधाकराच्या? – या

िारूबाज सुधाकराच्या? – ज्यानं आपल्या द्ववद्येला, ज्ञानाला, नांवलौद्वककाला, िारूच्या पेल्यांत बुिद्ववलं ,
त्या सुधाकराच्या? झसधू, मीं िारूच्या व्यसनानं काय करायिं ठे वलं आहे ? वद्विलांच्या पुण्याईला,
ब्रह्मकुलींच्या पद्ववत्रतेला, िारूनं द्वतलांजद्वल द्विली! तुझ्यासारख्या िे वीिी अशी द्ववटं बना केली! ज्या तुझ्या
बापाच्या र्रीं रोज सिावतं िालावीं त्या तुला र्ांसभर अन्नाला अशी महाग केली, कीं गीतेसारख्या मुलीनं

तुझ्यावर िया करावी आद्वण तुला सहस्त्रभोजनािा रस्ता िाखवावा! लहानपणीं बहु लाबाहु लीच्या लग्नांत
द्विमुकला अंतरपाट धरण्यासाठीं तूं बेिरकारपणानं पैठणीच्या धांिोट्या केल्या असशील; त्या तुला आज
फाटक्या कपड्यांमुळं बाहे र जाण्यािी पंिाईत पिावी? तुझ्या बापाच्या र्रीं खेळतांखेळतां ओंजळीच्या

वैरणीनं तूं जात्यांत मोतीं भरिले असते स तरी कुणाला त्यािं कांहीं वाटलं नसतं; त्या तुिंीं मीं अशी िशा
करून टाकली, कीं, पोटासाठीं आंसवांिी मोतीं वेरून तुला मोलािं िळण करणं भाग पिावं!
पंिपद्वतव्रतांनीं पुण्यसंपािनासाठीं प्रत्यहीं तुिंी पूजा करावी अशी तुिंी पद्ववत्र योग्यता! त्या तुझ्या अंगाला

तद्वळरामासारख्या नरपशूनं स्पशु केला! ज्या िीनिु बळ्या परंतु पद्ववत्र वैधव्याला पाहू न िे वांनींसुद्धां मागांतून
बाजूला सरून मागु द्यावा, त्या वैधव्यांत पिले ल्या द्वबिा्या शरद्िीद्वह मीं द्ववटं बना करद्ववली! तोि हा

पातक्यांतला पातकी सुधाकर! त्या माझ्या पायांवर तू मस्तक ठे वतेस ? त्यापेक्षां लाथे सरशीं मला िू र
नरकांत कां लोटू न िे त नाहींस? झसधू, गीतेनं खोटं काय सांद्वगतलं ? भलत्या भावभक्तीनं माझ्यासारख्या

िगिािी िे वपूजा तूं कशाला करीत बसलीस? तुिंा नवरा होण्याला मी पात्र आहें का? बाबासाहे ब, आपण
सवुस्वीं फसून या रत्नाला िारूंत बुिद्ववलं ! पण आपणांला तरी आधीं काय ठाऊक, कीं ब्राह्मणकुलांतला
हा द्ववद्यासंपन्न सुधाकर, पुढं असा िारूबाज द्विवटा द्वनर्णार आहे म्हणून! तक्षकाला मारण्यासाठीं

अस्स्तकानं त्याला पाठीशीं र्ालणा्या इंद्रिे वतेलाद्वह आगींत उिी टाकण्याला आमंत्रण केलं , त्याप्रमाणं या
िारूच्या व्यसनाला र्राबाहे र र्ालद्ववण्यासाठीं तुझ्यासारख्या साध्वींनींसुद्धां, या व्यसनाला पोटांत थारा

िे णा्या पद्वतिे वतेला लाथे नं र्राबाहे र हांकललं तरि आजच्या संभाद्ववत समाजांतून हें िारूिं व्यसन
हद्दपार होईल!

लसधू : ऐकलं का? आतां मी नाहीं असं द्वविं द्ववद्रं बोलूं द्यायिी! सोिायिी िंाली ना आजपासून? मग आतां
गेल्या गोष्टींनीं जीव कशाला कष्टी करून घ्यायिा? गेलं तें गंगेला द्वमळालं ! एकिां 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 र्ेऊन सांगतों, कीं आजपासून िारू
अगिीं वज्यु! वद्वकलीिी सनि गेली तरी हरकत नाहीं; माझ्या िार वजनिार स्नेह्ांकिू न कुठं नोकरीिी
सोय पाहतों. आतां हा सुधाकर तुझ्या एका शबिाबाहे र जाणार नाहीं!

लसधू : अहाहा! असं िंालं तर अमृतेश्वराला लक्ष वाती लावून—लक्ष वातीिशा काय—पण पंिप्राणांिी
पंिारती पाजळू न ओवाळणी करीन! आपल्या एका शबिासरशीं माझ्या आनंिाला द्वत्रभुवन थोिं िंालं आहे
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आद्वण आकाश ठें गणं िंालं आहे ! हीं सोन्यािीं अक्षरं कोणाला सांगूं आद्वण कोणाला नको असं मला िंालं
आहे ! आधीं आपल्या बाळांच्या द्विमुकल्या जीवालाि ही कानगोष्ट सांगतें!

[जाते.]
सुधाकर : (स्वगत) द्विरकालीन द्वनराशेंत िंाले ला हा द्वहिा ब्रह्मानंि मला कोणता उत्साह िे णार नाहीं? —
(राग–खमाज; ताल–द्वत्रवट. िाल–िखोरी गइ गइ ॰)
िे तसे बहु उत्साह मना

द्ववमल द्वहिा हषाद्वतरे क नवद्वि जीवना ॥ ध्रु ॰ ॥
द्वनमुल मंगल पावन पुण्यि । जें द्वत्रभुवझन ।

तदभवन सतीमन । प्रसाि त्यािा जझन कद्वर न काय ॥ १ ॥
[झसधू मुलाला र्ेऊन येते.]
लसधू : बद्वर्तलं का या लबािालासुद्धां हें ऐकून कसं हं सूं येतं आहे तें? बाळ, पुन्हा आपल्याला सोन्यािे
द्विवस लाभणार बरं!

(राग–पहािी; ताल–कवाली. िाल–ताद्वर द्वव्े ला ॰)
स्वस्थ कसा तूं? ऊठ गड्या । िंझण टाक उड्या ॥ ध्रु ॰ ॥
नकळे का वषे । धन सुधेिा, ्बड्या? ॥ १ ॥

सरले अद्वज सारे । कुद्विन अपुले, बगड्या! ॥ २ ॥
बाळ, अजून तूं इतका लहान कां बरं राद्वहलांस? हीं आनंिािी गुढी र्ेऊन बाबांकिे , भाईकिे , तुला

िु ििु िा धांवत जायला नको का? पुन्हा पुन्हा काय द्वविारतोस मलाि? द्वतकिे द्वविारीनास? ऐकलं का,
याला एकिां आपल्याि तोंिानं सांगायिं बरं!

सुधाकर : बाळ, तुिंी शपथ र्ेऊन सांगतों कीं, या सुधाकरानं आजपासून िारू कायमिी सोिली, अगिीं
कायमिी सोिली!

[िोर्ेंद्वह मुलािा मुका र्ेऊं लागतात. पििा पितो.]
प्रवेश हतसरा
[स्थळ–बंिगािु न, 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. सुंिर परंतु द्वनिोष वस्तूकिे पद्वतत मनाला

ओशाळे पणामुळं उर्ड्या िोळ्यांनीं पाहण्यािा धीर होत नाहीं! अगिीं लहानपणीं एका इंग्रजी गोष्टींत वीस
वषांच्या अखंि िंोपेंतून जागा िंाले ल्या एका मनु ष्ट्यािी प्रथम जगाकिे पाहतांना जी द्ववद्वित्र मनःस्स्थद्वत

वर्मणली आहे , द्वतिं आज मला अनु भवानं प्रत्यंतर पटत आहे . या बागेकिे ि काय, पण एकंिर जगाकिे ि
पाहतांना माझ्या दृष्टींतला हा द्वभतरा ओशाळे पणा कमी होत नाहीं. िारूसारख्या हलक्या वस्तूच्या नािानं

ज्या सोज्ज्वल समाजांतून, प्रद्वतद्वष्ठत पद्वरस्स्थतींतून, बरोबरीच्या माणसांतून— अगिीं माणसांतूनि— मी
उठलों, त्या जगांत हें काळं तोंि पुन्हा र्ेऊन जातांना मला िोरट्यासारखं होतं आहे . या सुंिर जगांत
मािंी जागा मला पुन्हा द्वमळे ल का? अजून तोंिाला िारूिी िु गंधी कायम असतांना माझ्या पूवाश्रमींच्या
द्वजवलग बंधूंना मािंी तोंिओळख तरी पटे ल का? अजून िारूच्या धुंिीनं अंधुक असले ल्या माझ्या दृष्टीला

मािंी हरवले ली जागा हु िकून काढतां येईल का? हजारों शंकांनीं जीव कासावीस होऊन उिार सज्जनांच्या
समोरसुद्धां आश्रयासाठीं जाण्यािी माझ्या िोरट्या मनाला झहमत होत नाहीं. फार द्विवस परक्या द्वठकाणीं
राहू न परत आले ल्या प्रवाश्याला आपल्या गांवांत झहितांना झकवा द्वब्ान्यांत फार द्विवस द्वखतपत पिू न

आजारांतून उठले ल्या रोग्याला आपल्या र्रांति द्वफरतांना असाि अपुरा नवेपणा वाटत असतो खरा; पण

पद्वहल्याला द्वप्रयजनांच्या िशुनािी उत्कंठा आद्वण िु स्याला पुनजुन्माच्या लाभािा द्वनिोष आनंि , जो पद्ववत्र
धीर िे तो, तो र्ाणेरड्या व्यसनानें िु बळ्या िंाले ल्या पिात्तापाला कोठू न द्वमळणार? आज अजून कोणीि

कसं द्वफरकत नाहीं? (पाहू न) अरे रे, हे लोक या वेळीं कशाला इथं आले ? िारूच्या खाणाखुणा अजून
अंगावर आहे त. अशा स्स्थतींत द्वनव्युसनी जगांत जाववत नाहीं म्हणून मद्यपानाच्या स्नेहांतल्याि ज्या

वजनिार लोकांनीं अिल्या वेळीं मला साहाय्य िे ण्यािीं वारंवार विनें द्विलीं, त्यांिी भेट र्ेण्याच्या अपेक्षेनं
मी इथं आलों तों माझ्या गतपातकांिीं हीं मूर्मतमंत द्वपशािं माझ्यापुढें ित्त म्हणून उभीं राद्वहलीं!

[शास्त्री व खुिाबक्ष येतात.]
शास्त्री : शाबास, सुधाकर, िांगलाि गुंगारा द्विलास! तुला हु िकून हु िकून थकलों? अखेर म्हटलं , मध्येंि
तंद्री लागून कुठं समाद्वधस्थ िंालास कीं काय कोण जाणे!

खुदाबक्ष : सगळ्या बैठका, आखािे पायांखालीं र्ातले . िुकला फकीर मद्वशिींत सांपिायिा म्हणून सारे
गुत्तेिेखील पालथे र्ातले !

शास्त्री : गुत्तेि पालथे र्ातले ; त्यांतल्या बाटल्या नव्हे त!
खुदाबक्ष : अरे यार, सा्या गटारांिासुद्धां गाळ उपसला; पण तुिंा कुठं पत्ता नाहीं!
शास्त्री : बरं खांसाहे ब, आतां उगीि वेळ र्ालवूं नका. सुधाकर, तद्वळरामािा आजार वाढत िालल्यामुळं
त्यांच्याभोंवतीं आळीपाळीनं पहा्यासाठीं जागता सप्ता बसवायिा आहे . तेव्हां त्यािा कायुक्रम
ठरद्ववण्यासाठीं आपल्या मंिळािी खास बैठक बसायिी आहे , म्हणून लवकर क्लबांत िल.
सुधाकर : तद्वळरामािा प्राण जात असला तरी आतां मला क्लबांत यायिं नाहीं!
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खुदाबक्ष : असा वैतागलास कशानं? बैठक नु सतींि नाहीं!
सुधाकर : एकिा सांद्वगतलं ना मी येणार नाहीं म्हणून? आजि नाहीं, पण मी कधींि येणार नाहीं!
खुदाबक्ष : वः! तूं नाहींस तर बैठकीला रंग नाहीं! बफावांिून स्व्हस्कीला तशी तुझ्यावांिून मजलशीला मजा
नाहीं!

सुधाकर : काय, कसं सांगूं तुम्हांला? मीं िारू द्वपणं सोिलं आहे !
दोर्े : काय? सोिलं आहे ? यानंतर?
सुधाकर : हो, यानंतर!
शास्त्री : काय भलतंि बोलतोस हें ? िारूच्या धुंिीतसुद्धां तूं असं कधीं बरळला नाहींस! मद्यपान सोिू न

करणार काय तूं? अरे वेड्या, एकिां एक गोष्ट आपली म्हणून जवळ केल्यावर पुढं अशी बुद्वद्ध? अरे —
“स्वधमे द्वनधनं श्रेयः परधमो भयावहः!’’ काय खांसाहे ब?

खुदाबक्ष : बराबर बोललांत! अरे िोस्त, ‘अपना सो अपना!’ िल, हें वेि सोिू न िे .
[सुधाकर कांहीि बोलत नाहीं.]
शास्त्री : िला, खांसाहे ब, तापले ली काि आपोआप थंि पिू ं द्यावी हें उत्तम! द्वनवद्ववण्यासाठीं पाणी र्ातलं

कीं, ती एकिम तिकायिीि! हा या र्टकेपुरताि पिात्ताप आहे . स्मशानवैराग्यामुळं िोक्यांत र्ातले ली

राख फार वेळ द्वटकायिी नाहीं. जरा धीरानं घ्या, म्हणजे आपोआपि गािं रस्त्याला लागेल. सुधाकरा,
आम्ही तर जातोंि; पण तूं आपण होऊन क्लबांत आला नाहींस तर यज्ञोपवीत काढू न ठे वीन, हें ब्रह्मवाक्य
लक्षांत ठे व!

[शास्त्री व खुिाबक्ष जातात.]
सुधाकर : (स्वगत) िारूच्या गटारांत या पामर कीटकांच्या बरोबर आजपयंत मी वाहात आलों ना? पण
यांना िोष िे ण्यांत काय अथु आहे ? जळले ला उल्का मातींत द्वमसळू न िगिाधोंड्यांच्या पंक्तींत बसतो यािा

िोष त्याच्या स्वतःच्याि अधःपाताकिे आहे . जाऊं िे त! यांच्याबद्दल द्वविार करण्याइतकी सुद्धां – तसंद्वह

नाहीं – या िोर्ांिीं सारीं द्ववशेषणं मािंीं मलाि लावून र्ेतलीं पाद्वहजेत—मािंी अशी िशा व्हायला—अरे रे!
द्वकती भयंकर िशा! द्वतिी कल्पनासुद्धां करवत नाहीं. बुद्वद्धमत्तेच्या तीव्र अद्वभमानामुळं बहु तांशीं बरोबरीच्या

माणसांच्यासुद्धां हातांत हात द्वमळद्ववण्यािी ज्यानं कधीं किर केली नाहीं, तो मी आज िारूच्या समुद्रांतून
बाहे र द्वनर्ण्याकरतां त्याि समुद्राच्या कांठावर बसले ल्या नालायक माणसांच्या पायांिा आधार

द्वमळद्ववण्यासाठीं आशेनं धिपितों आहें . (एक गृहस्थ येतो.) सुधाकरा, या क्षुद्र मनु ष्ट्याला प्रसन्न करून
र्ेण्यासाठीं आशाळभूत दृष्टीनं तोंिावर गद्वरबीिं कंगाल हं सूं आणून कृद्वत्रमपणानं पिर पसरायला तयार हो!

(त्याला नमस्कार करतो; तो गृहस्थ नमस्कार न र्ेतां द्वनर्ून जातो—स्वगत) अरे रे! द्वनिु य िु िैवा,
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सुधाकराच्या स्वाद्वभमानाला ठार मारण्यासाठीं या बेपवाईच्या हत्याराखेरीज एखािा सौम्य उपाय तु झ्या
संग्रहीं नव्हता का? आरंभीं या शेवटच्या शस्त्रािी योजना कशाला केलीस?

[िु सरा गृहस्थ येतो.]
दु सरा गृिस्थ : (सुधाकराला पाहू न स्वगत) काय पीिा आहे पाहा! हें अवलक्षण कशाला पुढं उभं राद्वहलं ?
या द्वभकारड्या िारूबाजाबरोबर उर्िपणें बोलतांना जर कुणीं पाद्वहलं तर िारिौर्ांत अंगावर झशतोिे

उिायिे! आतां ही पीिा टाळायिी कशी? मांजर आिवं आलं तर तीस पावलं मागं द्वफरावं, द्ववधवा आिवी
आली तर स्वस्थ बसावं, पोर आिवं आलं तर कापून काढावं, पण असं आपलं ि पाप आिवं आलं तर कशी
मार्ार घ्यावी यािा कुठल्याद्वह शास्त्रांत खुलासा केले ला नाहीं. िार शबि बोलू न वाटें तला धोंिा िू र केला
पाद्वहजे. (सुधाकर त्याला नमस्कार करतो. त्याला नमस्कार करून व कोरिे हसून) कोण सुधाकर? अरे
वः! आनंि आहे !

[र्ाईनें जाऊं लागतो.]
सुधाकर : रावसाहे ब, आपल्याशीं जरा िोन शबि —
दु सरा गृिस्थ : सध्यां मी जरा गिबिींत आहें —हे िािासाहे ब गेले —
[जातो.]
सुधाकर : (स्वगत) याच्या पाजी संभाद्ववतपणापेक्षां पद्वहल्यानं केले ला उर्ि अपमान पुरवला. उाया जगानं

प्रामाद्वणक हं सण्यानं मािंा द्वतरस्कार केला असता तरीसुद्धां याच्या हरामखोर हसण्यानं माझ्या हृियाला

जसा र्ाव बसला तसा बसला नसता. (पाहू न) हा द्वतसरा प्रसंग आहे . कांहीं हरकत नाहीं. एकीमागून एक
अपमानाच्या या सवु पाय्या िढू न जाण्यािा मीं मनाशीं पुरता द्वनधार केला आहे .

[द्वतसरा गृहस्थ येतो. एकामे कांना नमस्कार करतात.]
हतसरा गृिस्थ : कोण तुम्ही? काय नांव तुमिं? कुठं तरी पाद्वहल्यासारखं वाटतं —
सुधाकर : िािासाहे ब, मािंं नांव सुधाकर.
हतसरा गृिस्थ : सुधाकर! –नांवसुद्धां ऐकल्यासारखं वाटतं. काय म्हणालांत? सुधाकर नाहीं का?
सुधाकर : िािासाहे ब, इतकं द्वविारांत पिण्यासारखं यांत कांहींि नाहीं. आपल्या माझ्या अनेक वेळां गांठी

पिल्या आहे त. आयुमद्विरामंिळाच्या बैठकींत आपण बंधुभावानं संकटकाळीं मला साहाय्य करण्यािीं

द्वकत्येकिां विनं द्विलीं आहे त. िािासाहे ब, आज मी खरोखरी संकटांत आहें आद्वण म्हणूनि त्या विनांिी
आठवण िे ण्यासाठीं —
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हतसरा गृिस्थ : बेशरम मनु ष्ट्या, भलत्या गोष्टींिी भलत्या द्वठकाणीं आठवण करून द्यायिी तुला लाज वाटत
नाहीं? मूखा, पद्वहल्यानं मी तुला न ओळखल्यासारखं केलं होतं तेवढ्यावरूनि तूं सावध व्हायला पाद्वहजे

होतंस! िारूच्या बैठकींत द्विले लीं विनं , केले ल्या ओळखी, हीं सारी िारूच्या फुटले ल्या पेल्याप्रमाणं,
खान्यांतल्या खरकट्याप्रमाणं, द्वतथल्या द्वतथं टाकून द्यायच्या असतात. काळोखांतली िारूबाज िोस्ती
अशी उजेिांत उजळमार्थयानं वावरूं लागली तर तुझ्याप्रमाणंि मािंीद्वह बेअब्रू भरिवाठ्यावर नािायला

लागेल. िारूबाजीसारख्या हलक्या प्रकारांत आमच्या बरोबरीच्या लोकांिी मित द्वमळत नाहीं,
एवढ्यासाठींि आम्हां थोरामोठ्यांना तेवढ्यापुरतंि तु झ्यासारख्या हलकटांत द्वमसळावं लागतं! पण तें
अगिीं ते वढ्यापुरतं असतं. पायखान्यांतला पायपोस कोणी द्विवाणखान्यांत मांिून ठे वीत नाहीं.
थोरामोठ्यांच्या मैत्रीच्या आशेनं तुझ्यासारखे कंगाल िारूबाज मुद्दाम या व्यसनाशीं सलगी करतात, हें
आम्हांला पद्वहल्यापासून ठाऊक असतं. िल जा. माझ्यासारखा आणखी कोणाला अशा संकटांत पािू ं
नकोस.

[जातो.]
सुधाकर : (स्वगत) िु िैवा, सुधाकराच्या द्वनलु ज्जपणांत अजून थोिी धुगधुगी आहे . (िवथा गृहस्थ येतो—
नमस्कार होतात.) रावसाहे ब, मला आपल्याशीं िोन शबि बोलायिे आहे त. मािंं नांव सुधाकर! मािंा

िेहरा आपल्याला कुठं तरी पाद्वहल्यासारखा वाटत असेल, पण खरोखरी पाहतां तो आपल्या पूणु
पद्वरियािा आहे .

चौथा गृिस्थ : सुधाकर, असं तीव्रपणानं बोलायिं काय कारण आहे ? तुम्ही आम्हांला पाठच्या भावासारखे
आद्वण आम्हांला हें बोलणं?

सुधाकर : उतावळे पणानं आपल्या उिार मनािा उपमिु केला यािी क्षमा करा. पण मला आतां द्वमळाले ल्या
अनु भवाच्या औषधािा किवटपणा अजून माझ्या तोंिात र्ोळत आहे . प्रसंगांत सांपिले ल्या आपल्या

द्वजवलग द्वमत्रािं नांव आठवत नसलं म्हणजे आपल्या सोईसाठीं त्याला नांवं ठे वायला सुरुवात करावी, हा
जगांतला राजमागु आहे . ओळखीिा िेहरा पटत नसला, म्हणजे इतका द्विद्वकत्सकपणा िाखवावा लागतो,
कीं हु ं िीवरिी सही पटवून र्ेतांना पेढीवरच्या कारकुनानंसुद्धां तो द्वकत्त्यािाखल पुढं ठे वावा. पण जाऊं द्या.

तुमच्यासारख्या सत्पुरुषाला हें ऐकद्ववणं असायपणािं आहे . रावसाहे ब, मी आज द्ववलक्षण पद्वरस्स्थतींत

आहें . मला एखािी नोकरी पाद्वहजे! अद्वतशय काकुळतीनं आपणांजवळ एवढी भीक—रावसाहे ब, अगिीं
पिर पसरून भीक मागतों कीं, कुठं तरी एखािी नोकरी मला लावून द्या; म्हणजे तीन जीवांिा —

[कंठ िाटू न येतो.]
चौथा गृिस्थ : तुम्हांला नोकरी–सुधाकर–तुम्हांला आम्हीं नोकरी काय पाहू न द्यायिी? तुमिी द्ववित्ता,
तुमिी हु शारी, तुमिी लायकी—

सुधाकर : माझ्या लायकीबद्दल कशाला या थोर कल्पना? मािंी लायकी एखाद्या जनावरापेक्षांद्वह हलक्या

िजािी आहे ! पट्टे वाल्यािी, हमालािी, कुठली तरी नोकरी–रावसाहे ब, तीन पोटांिा प्रश्न आहे म्हणून
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पंिाईत! नाहीं तर एका पोटासाठी गाढवाच्या रोजमु्यावर कुंभारािा उद्वकरिा वाहण्यािीसुद्धां आतां मािंी
तयारी आहे !

चौथा गृिस्थ : तुम्ही आम्हांला पाठच्या भावासारखे–आम्ही तुमच्यासाठीं काय नाहीं करणार? आहे एक
नोकरी–िरमहा पंधरापयंतिी —

सुधाकर : फार िंाले पंधरा–रावसाहे ब—
चौथा गृिस्थ : पण ती आहे कंत्राटिाराकिे स्टोर संभाळण्यािी. खोरीं, फाविीं, होय नव्हे –म्हणजे आज
पांिपन्नासांिा जंगम माल तुमच्या हातीं खेळायिा आद्वण–राग मानूं 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 : आतां काय सांगावं? सुधाकर, तुम्ही आमच्या पाठच्या भावासारखे! तुमच्याजवळ आपलं

स्पष्ट बोलायिं—हें बर्ा, तुम्ही बोलू निालू न व्यसनी, तुमिी जाद्वमनकी म्हणजे धोतरांत द्वनखारा बांधूनि

झहिायिं—हो तुम्हीि सांगा—व्यसनी माणसांिा भरंवसा काय घ्या? म्हणून मािंं आपलं तुम्हांला हात
जोिू न सांगणं आहे कीं, मला या संकटांत–आमच्या पाठच्या भावासारखे तुम्ही–तुम्हांला नाहीं म्हणायिं

द्वजवावर येतं अगिीं—पण तुम्हीि िु स्या कोणाला तरी—हो, तेंद्वह खरंि; िु सरं कोण द्वमळणार? हो,
जाणूनबुजून कांट्यावर पाय द्यायिा–मोठं कठींण कमु आहे ! जग म्हणजे एवढ्यासाठीं! तुम्ही आमच्या

पाठच्या भावासारखे! तेव्हां तुम्हांला उपिे श करायिा आम्हांला अद्वधकारि आहे — तात्पयु काय, कीं िारू
द्वपणं िांगलं नाहीं. िारू म्हटली कीं, माणसािी पत गेली, नािक्की िंाली! िरवाज्यांत कुणी उभं करायिं

नाहीं, ख्या कळवळ्यािं कुणी भेटायिं नाहीं — सगळे िािा बाबा म्हणून लांबन
ू बोलतील — पाठिा भाऊ

ओळख द्यायिाि — तुम्ही आमच्या पाठच्या भावासारखे म्हणून सांगायिं तुम्हांला — सुधाकर, तुम्ही
िारू सोिा! बर, येऊं आतां? वेळ िंाला!

[जातो.]
सुधाकर : (स्वगत) बस्स! िु िैवािे िशावतार पाहण्यािी आतां माझ्यांत ताकि नाहीं! रात्रीं प्याले ल्या

िारूिी र्ाण अजून ज्याच्या तोंिाभोंवतीं र्ोंटाळत आहे , त्यानं मला िारू सोिण्यािा उपिे श करावा?
जोड्याजवळ उभं राहण्यािी ज्यािी लायकी नाहीं त्यानं जोड्यानं मािंं मोल करावं? द्वजथं कविी
झकमतीच्या कंगालांनीं मािंी पैजारांनीं पायमिी केली, द्वतथं सिगुणी मनु ष्ट्यािी सहानु भद्वू त मला कशी

द्वमळणार? िारूबाज िोस्तांनीं लाथािले लं हें थोबाि आतां कुणाला असं िाखवूं? मािंं उपाशी बाळ,
काबािकष्ट उपसणारी झसधू—यांच्यापुढं कोणत्या नात्यानं जाऊन उभा राहू ं ? बेवकूब बाप—नालायक
नवरा — मातीमोलािा मनु ष्ट्य–िीििमिीिा िारूबाज–िे वा, िे वा, कशाला या सुधाकराला जन्माला

र्ातलं स, आद्वण जन्माला र्ालू न अजून द्वजवंत ठे वलं स? मी काय करूं? कुठं जाऊं? –या जगांतून बाहे र
कसा जाऊ? कोणत्या रूपानं मृत्यूच्या गळ्यांत मगरद्वमठी मारूं? पण सुदृढ मनालासुद्धा आत्महत्येसाठीं
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मृत्यूच्या उग्र रूपाकिे पाहतांना भीद्वत वाटते. मग िारूबाज िु बळ्या मनाला एवढं धैयु कुठू न येणार?
िारूबाजाच्या ओळखीि मृत्यूिं एकि रूप म्हणजे िारू! तिफिणा्या जीवाच्या जांिण्या बंि करण्यािा

िारूखेरीज आतां मागु नाहीं! मुलासकट माणुसकीला, झसधूसकट संसाराला, सिगुणांसकट सुखाला,
जगासकट जगिीश्वराला, सुधाकरािा हा द्वनवाणीच्या द्वनराशेंतला शेवटिा प्रणाम! आतां यापुढं एक
िारू— प्राण जाईपयंत िारू — शेवटपयंत िा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 िॉक्टरिं झकवा वैद्यािं नांवि

काढू ं िे त नव्हता मुळीं; शेवटीं सवांनीं आग्रह केला, तेव्हां िारू द्वपणारा िॉक्टर झकवा वैद्य द्वमळाला तर

आणा, म्हणून कबूल िंाला! पुढं िारू द्वपणारा िॉक्टर झकवा वैद्य हु िकण्यासाठीं आम्ही द्वनर्ालों. सारा गांव
िॉक्टरांनीं आद्वण वैद्यांनी भरले ला, पण असा एखािा िॉक्टर वैद्य औषधापुरतासुद्धां द्वमळायिी पंिाईत!
खुदाबक्ष : मग िंालं काय शेवटीं?
शास्त्री : िारू द्वपणारा िॉक्टर शोधून काढण्यासाठी आपला सोन्याबापू अजून द्वफरतो आहे . गांवांत मला
िारू द्वपणारा वैद्य कांहीं आढळला नाहीं; शेवटी 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 आतां! म्हटलं िला, अगिीं नाहीं त्यापेक्षां ठीक आहे िंालं ! आतां एव्हांनाि त्यानं
यायिं कबूल आहे – (सोन्याबापू व िॉक्टर येतात.) काय सोन्याबापू, िारू द्वपणारे िॉक्टर द्वमळाले वाटतं
हे ?

सोन्याबापू : नाहीं.िॉक्टर नाहींत हे , नु सते िारू द्वपणारे ि आहे त. पण िॉक्टरीिी थोिी माद्वहती आहे यांना.
मीं आणलं ि यांना आग्रहानं! तुमिे ते वैद्य कांहीं आपल्याला पसंत नाहींत!

शास्त्री : काय असेल तें असो! आपला आयुवेिावर अंमळ द्ववश्वास द्ववशेष आहे . वैद्याला कळत नाहीं –अन्
िॉक्टराला कळतं — िॉक्टरसाहे ब, क्षमा करा. हें मािंं आपलं सरास बोलणं आहे – असं का तुम्हांला
वाटतं?
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सोन्याबापू : तसं नाहीं केवळ; पण या वैद्यांच्या जाद्वहरातींवरून मोठा वीट आला आहे ! जो भेटतो त्यािं एक

बोलणं! शास्त्रोक्त द्विद्वकत्सा, शास्त्रोक्त औषधं, अिूक गुणकारी औषधं, रामबाण औषधं, हटकून गुण, तीन
द्विवसांत गुण, गुण न आल्यास िु प्पट पैसे परत; अनु पानखिा सोबत, टपालखिु द्वनराळा —
डॉक्टर : द्वशवाय, सरतेशव
े टीं आगगािीच्या िबयांतल्यासारखी धोक्यािी सूिना!
सोन्याबापू : त्यामुळं खरा वैद्य आणखी खोटा वैद्य ओळखणं एखाद्या रोगािी परीक्षा करण्याइतकंि अवर्ि

होऊन बसलं आहे ! वैद्याद्ववषयीं आमिा अनािर नाहीं; आम्हांला एखािा कां होईना, पण खरा वैद्य पाद्वहजे
—

[वैद्य प्रवेश करतो.]
वैद्य : आपली मनीषा पूणु िंालीि म्हणून समजा. आपणांला एखािा खरा वैद्य पाद्वहजे ना? मग हा पाहा तो

आपल्यापुढं उभा आहे . आमिीं औषधं अगिीं शास्त्रोक्त असून रामबाण असतात; हटकून गुण, तीन द्विवसांत
गुण, गुण न आल्यास िु प्पट पैसे परत; अनु पानखिा सोबत, टपालखिु द्वनराळा — द्ववशेष सूिना —
सोन्याबापू : म्हणजे आपली धोक्यािी सूिना! हें घ्या िॉक्टरसाहे ब, ऐका आतां!
[िॉक्टर मोठ्यानें हसतो.]
वैद्य : काय हो, काय िंालं असं एकिम हं सायला?
डॉक्टर : (हसत) मूखु आहांत िंालं !
वैद्य : अल्पपद्वरियानं िु स्याला एकिम मूखु म्हणणारा स्वतःि मूखु असतो!
डॉक्टर : पण अल्पपद्वरियांति आपला सारा मूखुपणा स्पष्टपणानं िाखद्ववणारा त्यापेक्षांद्वह मूखु असतो!
शास्त्री : तें राहू ं द्या तूतु! तद्वळरामाला उठवायला कांहीं हरकत नाहीं ना? तद्वळराम, अरे तद्वळराम, ऊठ
बाबा! हे वैद्य आणखी िॉक्टर आले आहे त.

[तद्वळराम उठू न बसतो.]
डॉक्टर : काय हो सोन्याबापू, हे वैद्यबुवा इथं औषध िे ण्यासाठींि आले आहे त का?
वैद्य : अहो, हा प्रश्न द्वविारण्यािा अद्वधकार मािंा आहे . (शास्त्रीबुवास) काय हो शास्त्रीबुवा, मी असतांना
आणखी यांना आणण्यािी काय जरुरी होती?
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मन्याबापू : हें पाहा वैद्यराज, तुम्हां िोर्ांिे पंथ अगिीं द्वनरद्वनराळे आहे त. म्हणून आम्हीं मुद्दाम िोर्ांनाद्वह
आणलं आहे ! हो, ‘अद्वधकस्य अद्वधकं फलं ’!

वैद्य : भलतंि कांहीं तरी! नव्या मुलीला एका नव्याच्या द्वठकाणीं िोन नवरे , झकवा एखाद्याला एका
बापाच्याऐवजीं िोन बाप —

मन्याबापू : वैद्यराज, असे एकेरीवर येऊं नका. आतां आलांि आहांत, तेव्हां िोर्ेद्वह सलोख्यानं तद्वळरामाला
औषध द्या म्हणजे िंालं !

तहळराम : शास्त्रीबुवा, एकट्या वैद्यानं झकवा िॉक्टरानं मी मरण्यासारखा नव्हतों, म्हणून का तुम्हीं या
िोर्ांनाद्वह आणलं त?

डॉक्टर : आपला असा समज या राजश्रींच्या औषधांमुळंि िंाले ला आहे ! खरोखरीि यांच्या औषधांत कांहीं
जीव नसतो!

तहळराम : औषधांत जीव नसेना का! रोग्यािा जीव र्ेण्यािी शस्क्त असली म्हणजे िंालं !
वैद्य : नाहीं. आमिीं औषधं तशीं नाहींत! हें पाहा िोळ्यांिं औषध. एकाला द्विसत नव्हतं त्याला हें द्विलं ;
आतां त्याला अंधारांतसुद्धां द्विसतं!

डॉक्टर : यांच्या तोंिाला कुलू प र्ालील अशी त्या औषधावरिी किी आहे आमच्याजवळ! आमिं िोळ्यांिं
औषध एका जन्मांधाला द्विलं ; त्याला अंधारांत तर द्विसतंि, पण िोळे द्वमटू न र्ेतले तरीसुद्धां द्विसतं!

तहळराम : (स्वगत) मला एकंिर सोळासतरा रोग आहे त. त्यांपैकीं जलोिर हा मािंा जीव र्ेईल असं मला
वाटत होतं; पण यांच्या या िढाओढीवरून या िोर्ांपैकींि कोणीतरी पैल झजकणारसं वाटतं!
वैद्य : मग काय, काढू ं मी आपलीं औषधं?
डॉक्टर : अहो राहू ं द्या आपलं शहाणपण आपल्याजवळि! मी िे णार आहें यांना औषधं!
तहळराम : आहो वैद्यराज, िॉक्टरसाहे ब, असें आपापसांत भांिून तुम्ही जर एकमे कांिा जीव र्ेऊं

लागलांत, तर मग मािंा जीव कोण र्ेईल? असे भांिूं नका, मी आपल्या मरणािं अधे अधे श्रेय तुम्हां
िोर्ांनाद्वह वांटून द्यायला तयार आहें ? हं , काढा वैद्यराज, तुमिीं औषधं.

वैद्य : या पाहा मात्रा. याि पाहू न तुमिा वैद्यांबद्दलिा सारा द्ववकल्प िू र होईल.
जनूभाऊ : अबब! काय या मात्रा! एकाद्या नवद्वशक्या कवीच्या पिांतूनसुद्धां मात्रांिा इतका सुकाळ नसेल!
वैद्य : हीं पाहा िूणे, हीं सत्त्वं, हीं भस्मं! हें सुवणुभस्म, हें मौस्क्तकभस्म, हें लोहभस्म —
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तहळराम : प्राण र्ेण्याच्या शास्त्रांतसुद्धां काय िगिग आहे ही! रोगाला द्वनःसत्त्व करण्यासाठीं आधीं इतक्या
पिाथांिीं सत्त्वं काढायिी तयारी! एका िे हािं भस्म करण्यासाठीं इतकीं भस्म करण्यािी तालीम!

जनूभाऊ : एकूण वैद्याच्या हातीं सांपिले ला रोगी द्वजवंत सुटणं कठीणि! हो, प्रत्यक्ष लोखंिािंद्वह भस्म
करण्यािी ज्यािी तयारी, त्याच्यापुढं रोगी शरीरािी काय कथा?

वैद्य : हं , या औषधांिी अशी थट्टा करणं पाप आहे . प्राणापेक्षांद्वह अमूल्य आहे त हीं औषधं!
जनूभाऊ : तरीि, रोग्यािा प्राण र्ेऊन द्वशवाय पैसेद्वह र्ेतां औषधांबद्दल!
वैद्य : उगीि शबिच््ल नका करूं असा. अशीं तशीं औषधं नाहींत हीं! खुशाल िोळे द्वमटू न हीं औषधं
घ्यावींत!

तहळराम : आद्वण औषध र्ेऊन पुन्हा िोळे द्वमटावेत!
जनूभाऊ : ते मात्र कायमिे! खरंि, राजासाठीं तयार केले लीं पक्कान्नं स्वयंपाक्याला अगोिर खावीं
लागतात, त्याप्रमाणे रोग्याबरोबर वैद्यांनंद्वह औषध र्ेण्यािी वद्वहवाट असायला हवी होती! मग मात्र हा
र्ातुक मालमसाला तयार करतांना वैद्यांनीं जरा द्वविार केला असता!

तहळराम : खरंि, काय ही औषधांिी गिी! काय हो िॉक्टर, वैद्यांवर नाहीं का औषध?
वैद्य : असं म्हणू नये. वैद्याबद्दल असा अद्ववश्वास िाखवूं नये. वैद्य हाि रोग्यािा खरा द्वजवलग द्वमत्र असतो.
तहळराम : रास्त आहे ! एरवीं रोग्याच्या द्वजवाशीं इतकी लगट कोण करणार!
डॉक्टर : अहो सोन्याबापू, उगीि काय पोरखेळ मांिला आहे हा! वैद्याच्या औषधानं कुठं रोग बरे व्हायिे
आहे त का? बापानं औषध घ्यावं तेव्हां मुलाच्या द्वपढीला गुण यायिा!

वैद्य : अस्तु. तरी पुष्ट्कळ आहे . वैद्याच्या औषधानं मुलगा द्वजवंत तरी राहतो; िॉक्टरच्या बाबतींत मात्र बाप
औषधानं मरायिा आद्वण मुलगा द्वबलाच्या हबक्यानं मरायिा!

डॉक्टर : कुिेष्टेनं सवुत्र प्रद्वतष्ठा वाढतेि असं नाहीं, बरं का! िे शी औषधांिा गुण सावकाशीनं येतो, हें तुमिे
लोकि कबूल करतील. तेंि द्ववलायती औषधांिं पाहा. औषध र्ेण्यापूवींच्या आद्वण औषध र्ेतल्यानंतरच्या
रोग्याच्या स्स्थतींत तीन द्विवसांत जमीन-अस्मानािं अंतर!

वैद्य : सत्य आहे . म्हणजे जो रे ागी जद्वमनीवर असायिा तो तीन द्विवसांत अस्मानांत जायिा!
डॉक्टर : िॉक्टरी द्ववद्येिा अपमान होतो आहे हा!

अनु क्रम

वैद्य : आद्वण आयुवेिािी आपण हे टाळणी केलीत तेव्हां? मी आयुवेिािा एक आधारस्तंभ आहें !
डॉक्टर : तूं आयुवेिािा आधारस्तंभ? अरे , औषधी कारखान्यांत रोजावर खल िालवायला मजूर म्हणून तूं
होतास, एवढाि आयुवेिाच्या नावाला तुिंा द्ववटाळ! तूं एकािा वैद्य का आहे स?

वैद्य : हात िाखवून अवलक्षण करून र्ेतलं स खरं! मग तूं तरी िॉक्टर आहे स वाटतं! खलतांना िे शी औषधं

माझ्या हाताला तरी लागलीं होतीं. आद्वण तूं िॉक्टर तर नाहींसि; पण नु सता कंपाउं िरसुद्धां नाहींस. एका
िॉक्टरच्या िवाखान्यांत थकले लीं द्वबलं वसूल करण्यािं तुिंं मूळिं काम! इतक्या हलक्या वद्वशल्यानं
िॉक्टरी द्ववद्येशीं नातं जोिू न आयुवेिािा अपमान करीत आहे स!

मन्याबापू : अहो गृहस्थहो, तुमच्या बोलािालींत आयुवेि, वैद्य, िॉक्टरी द्ववद्या, िॉक्टर, असलीं मोठालीं
नांवं कशाला हवींत? तुम्हीं एकमे कांच्या नालस्त्या केल्यानं त्या मोठाल्या नांवांना कांहीं धक्का पोंित नाहीं.

तुम्हां नामधारकांिा त्या पद्ववत्र नांवांशी काय संबंध आहे ? वा्यानं नकाशा फिफिला म्हणून कांहीं िे शांत

धरणीकंप होत नाहीं! आतां आलांि आहांत, तेव्हां एकोप्यानं नीट तद्वळरामािी प्रकृद्वत पाहा, आद्वण सुखाच्या

पावलीं आपापल्या र्रीं परत जा. हं , तद्वळराम, हो पुढं. वैद्यराज, िॉक्टर, आतां वािं ग नको उगीि!
िॉक्टर, तुम्हीं यािी उजवी बाजू तपासा आद्वण वैद्यबुवा, तुम्ही यािी िावी बाजू संभाळा.
[िोर्े तद्वळरामाला तपासूं लागतात.]
वैद्य : काय करावं, शास्त्रांत 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. आतां जीभ काढा पाहू ं !
वैद्य : हं शास्त्रीबुवा; यांना आवरा! जीभ कोणािी? यांिी का आमिी? जीभ कोणालाि बर्तां यायिी नाहीं.
रोग्याला िोन तोंि असतीं तर गोष्ट द्वनराळी! तूतास जीभ लढ्यांत पिली आहे ! नु सता हात पाहण्यावरि
भागवलं पाद्वहजे!

तहळराम : (स्वगत) काय करूं! िांगला 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 आहे त.
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 मे िवृद्वद्ध होईल!
तहळराम : काय हो, ही परीक्षा आहे का थट्टा आहे ? िोर्ांच्या सांगण्यांत जमीनअस्मानािं अंतर! शास्त्रीबुवा,
यांपैकी एकट्यानं मी मरण्याजोगा नव्हतों म्हणून या िोर्ांनाद्वह आणलं त वाटतं?

डॉक्टर : असं कसं म्हणता? शरीरांत िावंउजवं हें असायिंि! अधुद्वशशीच्या वेळीं नाहीं का अधुि िोकं
िु खत? एकीकिे एक िोळा येतो तर एक िोळा जातो!

वैद्य : द्वशवाय, यांच्याआमच्या पद्धतींिा द्ववरोध लक्षांत र्ेतला पाद्वहजे. यांच्याआमच्या शास्त्रांत कुठं जमत
असेल तर एकामे कांशीं न जमण्यांत! त्या मानानं हा फरक असायिाि!

तहळराम : हं , मग ठीक आहे . आतां माझ्या शरीरािी वाटे ल तशी िु िुशा करा. एक बाजू क्षयानं रोिावली

असून िु सरी मे िानं फुगून द्वितसे, असं सांद्वगतलं त तर पद्वहलवान बाजूच्या वतीनं कािीपद्वहलवानं बाजूला
मीं हसून िाखद्ववतों! इतकंि नाहीं तर एका बाजूनं मे लों असलों तर द्वजत्या बाजूनं मे ल्या बाजूला खांिा
द्यायलासुद्धां मािंी तयारी आहे ! िालूं द्या परीक्षा पुढं!
डॉक्टर : तत्राप रोग प्रयत्नसाध्य आहे .
वैद्य : रोग अगिीं असाध्य आहे !
डॉक्टर : पर्थयपाणी केलं तर रोगी खिखिीत बरा होईल.
वैद्य : धन्वंतरी जरी कोळू न पाजला तरी रोगी जगायिा नाहीं!
डॉक्टर : जीव गेला तरी रोगी मरायिा नाहीं!
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वैद्य : तीन द्विवसांत रोग्यािा मुििा पािू न िाखद्ववतों!
शास्त्री : अहो, ही तुमिी पैजहोि नको आहे . औंषध काय द्यायिं तें द्या.
डॉक्टर : (स्वगत) आतां या िोराला िांगलाि फसद्ववतों. [उर्ि] ठीक आहे , माझ्याबरोबर मनु ष्ट्य द्या
म्हणजे औषध पाठद्ववतो. तें द्विवसांतून तीन वेळां िारूंतून द्यायिं! िारूिा सारखा मारा ठे वावा लागेल!

वैद्य : हें आमिं औषधं. हें तीन द्विवसांतून एकिां घ्यायिं, पर्थय िारू न द्वपण्यािं! िारूच्या थेंबािा स्पशु
यांना होतां कामा नये!

तहळराम : िारूिा स्पशु नको? असं काय? शास्त्रीबुवा, उठवा या िोर्ांनाद्वह! िारूिा स्पशु नको काय? हं

िला, उठा! िॉक्टर, तुमिं काय औषध आहे तें पाठवा आद्वण बाकीिा सारा िवाखाना त्या वैद्याला पाजा

आद्वण वैद्यबुवा, तुम्ही आपला सारा आयुवेि या िॉक्टरच्या र्शांत कोंबा! िला द्वनर्ा! (ते िोर्े जातात.)

काय नद्वशबािा खेळ आहे , पाहा! औषधासाठीं िारू प्यायला सुरुवात केली तों िारूसाठीं औषध द्वपण्यावर
मजल येऊन ठे पली! खुिाबक्ष, काढा कांहीं द्वशिक असेल तर! बस्स िंाला हा पोरखेळ!

[ते िारू आणतात; सवुजण द्वपऊ लागतात.]
[सुधाकर येतो.]
सुधाकर : थांबा, सगळी संपवूं नका. असेल नसेल तेवढी िारू आतां मला पाद्वहजे आहे .
[एक खुिी, टे बल, िोन तीन द्वशसे वगैरे र्ेऊन पुढें येतो व पेला भरतो.]
शास्त्री : कां, खुिाबक्ष? आमिं म्हणणं खरं िंालं कीं नाहीं? सुधाकर, तुझ्या स्वभावािी परीक्षा बरोबर िंाली
होती ना? तुिंी प्रद्वतज्ञा फुकट गेली.

सुधाकर : (पेला भरीत) माझ्या जोिीिार मूखांनो, तुम्हांला माझ्या स्वभावािी परीक्षा िंाली असें नाहीं. पण

मला माझ्या िु िैवािी परीक्षा िंालीं नाहीं! द्वमत्रहो, बोलल्या न बोलल्यािी एकिा मला माफी करा, पण या
वेळीं मला ्े िूं नका! जखमी िंाले ल्या झसहािं द्ववव्हळणं ऐकूनसुद्धां भेकि सावजांना िू र व्हावं लागतं!

मला हं सायिं आहे ? मािंी कुिेष्टा करायिी आहे ? करा, खुशाल करा. पण एका बाजूला जाऊन करा!

(सवुजण मागें जातात. यानंतरिा प्रवेश शेवटच्या पिद्यावर.) सुधाकर ज्या रस्त्यानं जाणार आहे , द्वतथं
संगतीसोबतीिी त्याला जरुरीं नाहीं. ये , मद्विरे , ये. मद्विरे , तूं िे वता नाहींस, हें सांगायला जगांतल्या
पंद्वितांिा तांिा कशाला हवा? तुझ्या जुलमी जािू नं जिावले ल्या जनावरालासुद्धां कळतं कीं, तूं एक
राक्षसी आहे स! तूं र्ातकी राक्षसी आहे स! तूं क्रूर राक्षसी आहे स! पण तूं प्रामाद्वणक राक्षसी आहे स! गळा

कापीन म्हटल्यावर तूं गळाि कापीत आली आहे स! र्रािारािा सत्यानाश करण्यािं विन िे ऊन तूं कधीं
अन्यथा कृद्वत केली नाहींस! मृत्यूच्या िरवाज्यापयंत सोबत करण्यािं कबूल केल्यावर तूं कधीं मार्ार र्ेत

नाहींस! सुंिर िेह्यािं तुझ्यामुळं भेसूर सोंग िंालं तरी त्या िेह्यािी तुला िटकन् ओळख पटते! तूं

एखाद्यािं नांव बुिद्ववलं स तरी अनोळखी पाजीपणानं तूं त्यािं नांव 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 हातांतला पेला घ्यावयास

जातो.) बेअकली नािान! िू र हो - खबरिार एक पाऊल पुढं टाकशील तर! जा रामलाल, कोंवळ्या
पािसािा अर्ोर र्ांस ओढू न काढण्यासाठीं आधीं वार्ाच्या उपाशी जबड्यांत हात र्ाल; द्वगळले ला मद्वण
उगाळू न र्ेण्यासाठीं दृष्टाळले ल्या नागाच्या तोंिांत हात र्ाल; आद्वण मग माझ्या समोरिा हा प्याला
उिलण्यासाठीं आपला तो हात पुढं कर!

रामलाल : अरे रे, सुधा, तुझ्या द्वनियाबद्दल झसधूताईिा द्वनरोप ऐकून मी मोठ्या आशेनं रे इथं आलों आद्वण तूं
हा प्रकार िाखद्ववलास?

सुधाकर : त्यापेक्षांद्वह मोठ्या आशेनं मीं तो द्वनिय केला होता; पण —
रामलाल : पण, पण–पण काय कपाळ? सोि, सुधा, अजून तरी ही िारू सोि रे —
सुधाकर : आतां सोि? इतके द्विवस िारू प्याल्यावर – वेड्या, इतके द्विवस कशाला? एकिांि प्याल्यावर
िारू सोि? वेड्या, िारू ही अशीतशी गोष्ट नाहीं कीं, जी या कानानं ऐकून या कानानं सोिू न िे तां येईल!

िारू ही एखािी िैनीिी िीज नव्हे , कीं शोकाखातर द्वतिी संवय आज जोिता येईल आद्वण उद्यां सोितां
येईल! िारू हें एखािं खेळणं नव्हे , कीं खेळतां-खेळतां कंटाळू न तें उशापायर्थयाशीं टाकून िे ऊन द्वबनधोक

िंोंप र्ेत येईल! अजाण मुला, िारू ही एक शस्क्त आहे , िारू हें काळाच्या भात्यांतलं अस्त्र आहे . िारू ही

जगाच्या िालत्या गाड्याला र्ातले ली खीळ आहे . िारू ही पोरखेळ करतां येण्यासारखी एखािी क्षुद्र,
क्षुिक वस्तु असती, तर द्वतच्याबद्दल एवढा गवगवा जगांत केव्हांि िंाला नसता! हजारों परोपकारी

पुरुषांनीं आपल्या िे हांिीं धरणं बांधलीं तरीसुद्धां द्वजिा अखंि ओर् िारी खंिांत महापुरानं वाहात राद्वहला,
वेिवेिांिी पानं द्वजच्या ओर्ावर तरंगत गेलीं, कठोर शक्तीिे मोठाले राजिं ि द्वजच्या गळ्यांत रुतून बसले ,
ती िारू म्हणजे कांहीं सामान्य वस्तु नव्हें ! िारूिी द्ववनाशक शस्क्त तुला माहीत नाहीं! मुसळधार

कोसळणा्या पावसांत द्वटकाव धरून राहणारी इमारत िारूच्या झशतोंड्यांनीं मातीला द्वमळे ल!

िारूगोळ्यांच्या तुफानी मा्यासमोर ्ाती धरणारे बुरूज, या िारूच्या स्पशानं गारि होऊन जमीनिोस्त

पितील! फार कशाला, पूवींिे जािु गर मंतरले लं पाणी झशपिू न माणसाला कुरयामांजरािीं रूपं िे त असत,
ही गोष्ट तुझ्यासारख्या द्वशकल्यासवरले ल्या आजच्या पंद्विताला केवळ थट्टे िी वाटे ल ; पण रामलाल,
िारूिी जािू तुला पाहायिी असेल, तर तुला वाटे ल तो बत्तीसलक्षणी आद्वण सवु सदगुणी पुरुष पुढं उभा
कर आद्वण त्याच्यावर िारूिे िार थेंब टाक; िोळ्यािं पातं लवतं न लवतं तोंि तुला त्या मनु ष्ट्यािा अगिीं
पशु िंाले ला द्विसूं लागेल! अशी ही िारू आहे , समजलास?

रामलाल : तुझ्या मनोद्वनग्रहानं, तुझ्या द्वविारशक्तीनं, – सुधा, सुधा, तूं मनांत आणल्यावर तुला काय
करतां 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 पिले ल्या आसन्नमरणानं ,
शेवटच्या नजरे नं, एखाद्याला सावधपणानं ओळखल्यासारखं केलं , तर जीवनकले च्या तशा तुटल्या

आधारावर द्वववेकी पुरुषानं भरंवसा ठे वन
ू भागत नाहीं. आजपयंत मलासुद्धां असंि वाटत होतं ; पण भाई,
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आतां मािंी पुरी खात्री िंाली आहे कीं, िारूच्या पेिांतून मनु ष्ट्यािी कधींद्वह सुटका व्हायिी नाहीं!

रामलाल, निीच्या महापुरांत वाहतांना गारठ्यानं हातपाय आंखिल्यावर, निींत खात्रीनं आपला जीव
जाणार, अशी जाणीव िंाली तर बुित्याला त्या पांगळ्या हातापायांनीं ओर्ाच्या उलट पोहू न निींतून बाहे र

येतां येईल का? भिकले ल्या गांवहोळीच्या फोफाट्यांत भाजून द्वनर्तांना, जीव जाण्यािी धास्ती वाटली
तरी जळत्याला त्या जात्या द्वजवाच्या शेवटच्या श्वासांिे फुंकर मारून ती भोंवतालिी आग द्वविंद्ववता येईल

का? मग या िोन्ही महाभूतांच्या ओढत्या–जाळत्या शस्क्त द्वजच्यांत एकवटल्या आहे त, त्या िारूच्या

कबज्यांत गळ्यापयंत बुिाल्यावर प्रत्यक्ष ईश्वरी शस्क्त लाभली तरी मरत्याला बाहे र कसं येतां येईल?
रामलाल, िारूिी संवय सुटण्यािी एकि वेळ असते आद्वण वेळ म्हणजे प्रथम िारू द्वपण्यापूवीिीि! पद्वहला

एकि प्याला—मग तो कोणत्या का द्वनद्वमत्तानं असेना—ज्यानं एकिां र्ेतला तो िारूिा कायमिा गुलाम
िंाला! द्वनव्वळ हौसेनं जरी िारूशीं खेळून पाद्वहलं तरी द्विवाळीिा द्विवा भिकून होळीिा हलकिोळ
भिकल्यावांिून राहायिा नाहीं! रामलाल, िारूिी कुळकथा एकिांि नीटपणानं ऐकून र्े! िम खा! मला

एकिां – (पेला भरून द्वपतो. रामलाल तोंि खालीं करतो.) बस्स, ऐक आतां नीट! प्रत्येक व्यसनी
मनु ष्ट्याच्या िा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 कां होईना, द्वशष्टािारािा गुरुपिे श 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 द्ववद्येिा धनी एखािा शु क्रािायु असो; िोर्ांिाद्वह या शास्त्रांतला श्रीगणेशा
एकि—हा एकि प्याला! िारूच्या गुंगीनं मनािी द्वविारशस्क्त धुंिकारल्यामुळं मनु ष्ट्याला मानद्वसक

त्रासािी झकवा िे हाच्या कष्टािी जाणीव तीव्रपणानं होत नाहीं, आद्वण म्हणून या अवस्थेंत िारूबाजाला िारू
नेहमीं उपकारी वाटत असते . जनलज्जेमुळं आद्वण धुंि उन्मािाच्या भीतीमुळं—समजत्याउमजत्या माणसाला
र्टकेपुरतीसुद्धां बेशुद्धपणािी कल्पना अजाणपणामुळं फारि भयंकर वाटत असते आद्वण म्हणून

सुरुवातीला जनलज्जेइतकीि नवद्वशक्या िारूबाजाला गैरशु द्धीिी भीद्वत वाटत असते! अशा िु हेरी भीतीमुळं
या अवस्थेंत मनु ष्ट्य, िु ष्ट्पद्वरणाम होण्याइतका अद्वतरे क तर करीत नाहींि; पण आपल्याला पाद्वहजे त्या
बेतािी गुंगी येईल इतक्या प्रमाणांति नेहमीं िारू पीत असतो. आद्वण म्हणून संमोहावस्थेंत िारूबाजाला

प्रमाणशीर र्ेतले ली िारू द्वहतकारक आद्वण मोहकि वाटते! िारूच्या िु स्या आणखी द्वतस्या

पद्वरस्स्थतींतले िु ष्ट्पद्वरणाम त्याच्या इष्टद्वमत्रांनीं या वेळीं िाखद्ववले म्हणजे ते त्याला अद्वजबात खोटे ,
अद्वतशोयोक्तीिे झकवा द्वनिान िु स्याच्या बाबतींत खरे असणारे , वाटू ं लागतात. सुरुवातीच्या
प्रमाणशीरपणामुळं स्वतःिं व्यसन त्याला शहाण्या सावधपणािं वाटतं आद्वण अवेळीं िाखद्ववले लीं हीं द्वित्र

पाहू न, आपले इष्टद्वमत्र ायाले असतील झकवा आपल्याला फाजील द्वभवद्ववण्यासाठीं तीं िाखद्ववलीं जातात,
अशी तरी स्वतःिी मोहक फसवणूक करून र्ेऊन िारूबाज आपल्या उपिे शकांना मनांतून हसत असतो.

याि अवस्थेंतून न कळत आद्वण नाइलाजानं पुढच्या अवस्था उत्पन्न िंाल्यावांिून राहात नाहींत. हें िु िैवी

सत्य या वेळीं मनु ष्ट्याला पटत नाहीं, आद्वण तो आपलं व्यसन िालू ठे वतो! परंतु मनष्ट्याच्या मनावर आद्वण
शरीरावर संवयीिा असा एक पद्वरणाम र्ितो, कीं आज एका गोष्टीिा द्वजतक्यामुळें जो पद्वरणाम होतो तोि

द्वततक्यामुळें उद्यां होत नाहीं आद्वण म्हणून िारूबाजाला रोजच्याइतकीि गुंगी आणण्यासाठीं कालच्यापेक्षां
आज आद्वण आजच्यापेक्षां उद्यां अद्वधक िारू द्वपण्यािं प्रमाण अद्वधक वाढवीत न्यावं लागतं. या
संमोहावस्थेच्या शेवटच्या द्विवसांत तर हें प्रमाण वाढत वाढत इतक्या नाजूक मयािे वर जाऊन ठे पले लं

असतं, कीं बैठक संपल्यानंतर एकि प्याला अद्वधक र्ेतला तर तो अद्वतरे कािा िंाल्यावांिून राहू ं नये! या

सावधपणाच्या अवस्थे िी मुख्य खूण हीि असते , कीं अगिीं िंोंप लागण्याच्या वेळीं मनु ष्ट्य पूणु सावध
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असतो. द्वनशेिा थोिासा तरी अंमल असेल अशा स्स्थतींत त्याला िंोंप र्ेण्यािा धीर होत नाहीं. अशा
स्स्थतींत एखाद्या द्विवशीं कुठल्या तरी कारणामुळें द्ववशेष रंग येऊन द्वमत्रमंिळी एकमे कांना आग्रह करूं

लागते. आपण होऊन आपल्या प्रमाणाच्या शु द्धींत राहण्याच्या किे लोट सीमे वर जाऊन बसले ल्या

िारूबाजाला त्या बैठकीिा शेवटिा म्हणून आणखी एकि प्याला िे ण्यांत येतो. संमोहावस्था संपून
उन्मािावस्था पद्वहल्यानं सुरू करणारा असा हा एकि प्याला! बरळणं, तोल सोिणं, ताल सोिणं कुठं तरीं

पिणं, कांहींतरी करणं या गोष्टी या अद्वतरे कामुळं त्याच्याकिू न र्िू ं लागतात. रामलाल, ही भाकिकथा

ऐकून कंटाळूं नकोस. या पुढच्या अवस्थांत द्वजतक्या जलिीनं िारू मनु ष्ट्यािं आख्यान आटोपतं र्ेत जाते ,
द्वततक्याि जलिीनं मी िारूिं आख्यान आटोपतं र्ेतों. या उन्मािावस्थेंत िररोज मनु ष्ट्याला भरपूर उन्माि
येईपयंत िारू र्ेतल्याखेरीज िैन पित नाहीं आद्वण समाधान वाटत नाहीं. इतक्या द्विवसांच्या सरावामुळें

शरीर आद्वण मन यांना जगण्यासाठीं िारू ही अन्नापेक्षां अद्वधक आवश्यक होऊन बसते. या उन्मािावस्थेंत
द्वनशेच्या अद्वतरे कामुळें वेळोवेळीं अनािार आद्वण अत्यािार र्ितात. सावधपणाच्या काळीं पिात्तापामुळें तो

हजारों वेळां िारू सोिण्यािी प्रद्वतज्ञा करतो, आद्वण कमकुवत शरीराच्या गरजेमुळें द्वततक्याि वेळां त्या
प्रद्वतज्ञा मोितो. कंगाल गद्वरबी आद्वण जाहीर बेअब्रू यांच्या कैिींत सांपिू न तो िारू सोिण्यािा प्रयत्न करतो

आद्वण द्वनजीव शरीर आद्वण िु बळें मन यांच्या पकिींत सांपिू न तो अद्वधकाद्वधक द्वपऊं लागतो. पद्वहल्या

अवस्थेंत मनु ष्ट्य िारूला सोिीत नाहीं; आद्वण या अवस्थेंत िारू मनु ष्ट्याला सोिीत नाहीं. मद्यपानािें भयंकर
िु ष्ट्पद्वरणाम भावी काळीं आपल्याद्वह द्वठकाणीं शक्य आहे त अशी िू रिष्टीनें भाग्यशाली जाणीव िंाली तर

एखािा नवद्वशका िारूबाज अद्वतशय करारीपणानं , पोलािी द्वनियानं आद्वण अद्वनवार द्वविारशक्तीनं पद्वहल्या

अवस्थेंत असतांना एखािे वेळीं तरी िारूिं व्यसन सोिायला समथु होईल. पण या िु स्या अवस्थेंत कांहीं

द्विवस र्ालद्ववल्यानंतरद्वह िारूच्या पकिींतून अद्वजबात सुटणारा मनु ष्ट्य मात्र अवतारी ताकिीिा, ईश्वरी
शक्तीिा, आद्वण लोकोत्तर द्वनग्रहािाि असला पाद्वहजे. उत्तरोत्तर अनािार वाढत जातात आद्वण त्यानंतरिे

पिात्तापािे क्षण मनाला सहन होईनासे होतात. अशा वेळीं जगांत तोंि िाखवायला वाटणारी लाज कोळू न

द्वपण्यासाठी द्वनलु ज्जपणानं िारू कधींद्वह सुटणार नाहीं. आद्वण पिात्तापामुळें द्वपळू न काढणारा सावधपणािा
एकद्वह क्षण आपल्याजवळ न येऊं िे ण्याच्या द्वनियानं अष्टौप्रहर आणखी अखंि गुंगींत पिू न राहण्यासाठीं

म्हणून तो एकि प्याला र्ेतो; िारू न द्वपण्यािी प्रद्वतज्ञा मोितो; आद्वण पुन्हा तशीं प्रद्वतज्ञा करीत नाहीं. हा

एकि प्याला म्हणजे द्वतस्या प्रलयावस्थे िी सुरुवात! भाई, आज सकाळीं झसधूजवळ प्रद्वतज्ञा करतांना मला
मूखाला कल्पनासुद्धां िंाली नाहीं, कीं आजच्या द्विवशींि माझ्या आयुष्ट्यािी प्रलयावस्था सुरू होणार आहे !
सकाळिी झसधूिी आनंिी मुद्रा, तो आनंिाश्रु, द्वमटत िालले ल्या माझ्या िोळ्यांतली अखेरच्या आशेिी ती
द्वनस्तेज ललाकी, वेड्या आशेच्या भरांत, आम्हीं िोर्ांनीं िुब
ं न र्ेतल्यामुळं बाळाच्या कोवळ्या गालावर

आले ली लाली—भाई, आमच्या द्विमुकल्या जगांतला तो शेवटिा आनंि—तो आनंि—जाऊं िे या एकि
प्यालांत! [िारू द्वपतो.] वेड्या, आतां वाईट वाटू न र्ेण्यािं कांहीं कारण काहीं, इतका वेळ मीं ब्रह्मज्ञानाच्या

गोष्टी सांद्वगतल्या म्हणून अजाण द्वजवा, तुला थोिीशी आशा का वाटू ं लागली आहे ? मािंं हें ब्रह्मज्ञान
पिात्तापािं नाहीं; तें द्ववषारी द्वनराशेिं आहे . माझ्या िारूबाज आयुष्ट्यांतलीं ही द्वतसरी प्रलयावस्था आहे .

पद्वहल्य अवस्थेंत मनु ष्ट्य िारूला सोिीत नाहीं, िु स्या अवस्थेंत िारू मनु ष्ट्याला सोिीत नाहीं, आद्वण
द्वतस्या अवस्थेंत िोर्ेंद्वह एकमे कांला सोिीत.नाहींत. या अवस्थेंत िारू आद्वण मनु ष्ट्य यांिा इतका एकजीव
िंाले ला असतो कीं, जीव जाईपयंत त्यांिा द्ववयोग होत नाहीं. अष्टौप्रहर िारूच्या धुंिींत पिला असतां त्या

धुंिीच्या गुंगींति एखािा रोग बळावल्यामुळं म्हण, एखाद्या मानद्वसक आर्ातामुळं म्हण झकवा आकस्स्मक

अपर्ातामुळं म्हण; त्यािा एकिािं द्वनकाल लागतो. आद्वण तो द्वनकाल जवळ आणण्यासाठीं अशी भराभर
िारू र्ेत बसणं, एवढं ि या जगांत मािंं काम आहे . हा एक–आणखी एक–बस्स, आणखी एकि प्याला!

अनु क्रम

[पुन्हा भराभर द्वपतो.]
रामलाल : सुधा, सुधा, काय करतो आहे स हें तूं?
सुधाकर : काय करतों आहें मी? ऐक, रामलाल! तूं मािंा द्वजवलग द्वमत्र, द्वनस्सीम द्वहतकता आहे स; पण
तुझ्याहू नद्वह मािंा एक अद्वधक द्वनस्सीम द्वहतकता—मािंाि नाहीं, एकंिर जगािा—जीवमात्रािा एक
द्वजवलग द्वमत्र, द्वनस्सीम द्वहतकता आहे . त्याच्या सन्मानािा मी प्रयत्न करीत आहें . ज्याच्यापुढं

धन्वन्तरीनंसुद्धां हात टें कले आहे त; अशा रोग्याच्या यातनांनीं तळमळणा्या जीवाला अखेर कोण हात
िे तो? मृत्यु! िु ष्ट्काळाच्या उपासमारीमुळं तिफिू न केद्ववलवाण्या नाइलाजानं एकमे कांकिे पाहणा्या

मायले करांच्या िु ःखािा शेवट कशानं होतो? मृत्यूनं! आपल्या जु लमी जोरानं जीवकोटीला त्राद्वह त्राद्वह

करून सोिणा्या नराधमाच्या नाशासाठीं द्वनराश मनु ष्ट्यजाती अखेर कोणाच्या तोंिाकिे पाहते ? मृत्यूच्या!
तो मृत्यु तुला आद्वण मला भेटण्यासाठीं यायिाि! अशा परोपकारी काळपुरुषाला िोन पावलं आणायला
गेलं तर त्यांत आपली माणुसकी द्विसून येऊन त्यािे तेवढे कष्ट वांितील. अशा रीतीनं यमाला सामोरा
जाण्यासाठीं या िु बळ्या िे हांत 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 मनु ष्ट्या, खुनी, इसमासमोर उभं राहणं धोक्यािं असतं!

[पुन्ं हा द्वपतो.]
रामलाल : पण असा द्वजवािा त्रागा करायिं काय कारण आहे ?
सुधाकर : काय कारण? एकि कारण—आद्वण तेंद्वह हा एकि प्याला!
रामलाल : एकि प्याला–एकि प्याला–या एकि प्याल्यांत आहे तरी काय एवढं ?
सुधाकर : या एकि प्याल्यांत काय आहे म्हणून द्वविारतोस? भाई, अगिीं वेिा आहे स! या एकि प्याल्यांत

काय काय नाहीं म्हणून तुला वाटतं? (प्याला भरून) हा पाहा एकि प्याला! हा भरले ला आहे खरा? यांत
काय द्विसतं आहे तुला? रामलाल, मनु ष्ट्याच्या आयुष्ट्यांत द्वनराशेिा शेवटिा असा काल येतो, कीं ज्या वेळीं
जीद्ववतािी आठवण मोहानं त्याला फसवूं शकत नाहीं आद्वण मरण्याच्या खात्रीमुळं तो स्वतःच्या िे हावर
मृत्यूच्या िरबारािी सत्ता कबूल करायला लागतो - मृत्यूच्या भयानक स्वरूपाशीं मनु ष्ट्यािी दृद्वष्ट पद्वरियानं

एकरूप होतािं, तो क्षणभंगुर जगाकिे काळाच्या क्रूरपणानं पाहू ं लागतो. मनु ष्ट्यहृियांतल्या सहज

काव्यस्फूतीतद्वह हा दृष्टींतला क्रूरपणा खेळं ू लागतो. अशा वेळीं तीव्र द्वनराशेनं किवटले ल्या मृत्यूच्या क्रूर

काव्यदृष्टीनं पाहतांना सुंिर वस्तूंबद्दलसुद्धां भयाण कल्पना आठवतात. त्या दृष्टीनं पाहतांना, आईच्या
मांिीवर समाधानानं स्तनपान करणारं मूलं द्विसलं , कीं तें द्वतथल्या द्वतथें मे लं तर त्या आईला काय िु ःख
होईल, असं द्वित्र अशा क्रूर कल्पनेपुढं उभं राहतं! हळिीनं भरले ली नवी नवरी पाहतांि वपनानंतर ती

कशी द्विसेल याबद्दल कल्पना द्वविार करूं लागते! रामलाल! मीं हिीं त्या अवस्थेंत आहें आद्वण माझ्या

कल्पनेला मद्यपानाच्या ज्योतीिी ज्वाला प्रिीप्त करीत आहे ! अशा वेळीं मी उिंबळू न बोलत आहें ! आतां

माझ्या दृष्टीनं या एकि प्याल्यांत काय भरले लं आहे तें पाहा! पृर्थवीनं आपल्या उिरींच्या रत्नांिा अद्वभलाष
केल्यामुळें खवळले ल्या सप्तसमुद्रांनीं आपल्या अवाढव्य द्ववस्तारानं पृर्थवीला पालाण र्ालण्यािा द्वविार

अनु क्रम

केला;त्या जलप्रलयाच्या वेळीं कूमुपष्ठ
ृ ाच्या आधारावर पृर्थवीनं आपला उद्धार केला! पुढें द्ववश्वाला

जळण्याच्या अद्वभमानानं आद्वित्यानं बारा िोळे उर्िले ! त्या अस्ग्नप्रलयांत एका वटपत्रावर द्वित् स्वरूप
अद्वलप्त राहू न त्यानं सारी सृद्वष्ट पुन्हा शृग
ं ारली! उभयतांच्या या अपमानामुळं आस्ग्न आद्वण पाणी यांनीं

आपापलं नैसर्मगक वैर द्ववसरून सजीव सृष्टीच्या संहारािा द्वविार केला! पद्वरद्वक्षतीिा प्राण र्ेण्यासाठीं
मत्सराच्या त्वेषानं तक्षकानं बोरांतल्या आळीिं रूप र्ेतलं , त्याप्रमाणं खवळले ले सप्तसमुद्र सुिाच्या बुद्धीनं

या इवल्याशा टीिभर प्यालांत सामावून बसले ; आद्वण आद्वित्यानं आपली जाळण्यािी आग त्यांच्या

मितीला द्विली! मनु ष्ट्याच्या दृष्टीला भूल पािणारा मोहकपणा आणण्यासाठीं, तरण्याताठ्या द्ववधवांच्या
कपाळािं कुंकंू कालवून या बुित्या आगीला लाल तजेला आणला! या एकि प्याल्यांत इतकं किू

अवलािीिी िारू भरली आहे ! नीट बद्वर्तलीस ही िारू? (प्याला द्वपतो.) आतां या द्वरकाम्या प्याल्यांत
काय द्विसतं तुला? कांहीं नाहीं? नीट पाहा, म्हणजे श्रीकृष्ट्णाच्या तोंिांत द्ववश्वरूपिशुनप्रसंगी यशोिे ला जे

िमत्कार द्विसले नसतील, ते या द्वरकाम्या प्याल्यांत तुझ्या दृष्टीला द्विसतील! काबािकष्ट उपसून आले ला

थकवा र्ालद्ववण्याच्या आशेनं िारू द्वपणा्या मजु रांच्या या पाहा िंोंपड्या! द्वनरुद्योगािा वेळ
र्ालद्ववण्यासाठीं म्हणून िारू द्वपणा्या श्रीमंतांच्या या हवेल्या! केवळ प्रद्वतद्वष्ठतपणािं लक्षण म्हणून

िोंिल्यानं िारू प्यायला द्वशकले ल्या, द्वशकले ल्या पढतमूखांिा हा तांिा! अकले च्या मागानं न साधणारी

गोष्ट मजलशींत एखाद्याजवळू न साधून र्ेण्यासाठीं धूतुतेनं त्याच्याबरोबर म्हणून थोिीशी घ्यायला लागून

द्वपतां द्वपतां शेवटीं स्वतःद्वह बुिाले ल्या व्यवहारपंद्वितांिी ही पागा! उद्योगी गरीब, आळशी श्रीमंत, साक्षर
पढतमूखु, द्वनरक्षर व्यवहारी सवांना सरसकट जलसमाध िे णारा हा पाहा एकि प्याला! िारूबाज
नव्याच्या बायकांिी हीं पाहा पांढरीफटफटीत कपाळं ! िारूबाजांच्या पोरक्या पोरांच्या या उपासमारीच्या
झककाळ्या कत्यासवरत्या मुलांच्या अकालीं मरणानं तळमळणा्या वृद्ध माताद्वपतरांिं द्ववव्हळणं! िोरीस

गेलेल्या िौिा रत्नांच्या मोबिल्यासाठीं या एकि प्याल्यांत समावले ल्या सप्तसमुद्रांनीं िारूच्या रूपानं
भूमातेिी कैक नररत्न अकाळीं पिनीं पािलीं! स्त्रीजातीला नटद्ववण्यासाठी समुद्राच्या उिरांतून द्वजतकीं
मोतीं बाहे र द्वनर्ालीं त्याच्या िसपट आंसवांिीं मोतीं िारूमुळं स्त्रीजातीनं या एकि प्याल्यांत टाकलीं

आहे त! बेवारशी बायकांिी बेअब्रू, बेशरम बाजारबसव्यांिी बििाल, बेकार बेरिांिी बिमाषी, बेद्विराख
बािशहाती, द्वजवलग द्वमत्रांच्या मारामा्या, िगलबाजी, खून–रामलाल, हा पाहा, जगावर अंमल
िालद्ववणारा बािशाहा द्वशकंिर, िारूच्या अमलाखालीं केवळ मारे करी बनून आपल्या द्वजवलग द्वमत्रािा

खून करीत आहे ! तो पाहा, मे लेल्याला सजीव करणारा िै त्यगुरु शु क्रािायु, आपल्या त्या संजीवनीसह या
एकि प्याल्यांत स्वतःि मरून िूर िंाला आहे ! जगाच्या उद्धारासाठीं अवतरले ल्या श्रीकृष्ट्णपरमात्म्यािे हे

पाहा ्पन्न कोटी यािव वीर िारूच्या एकि प्याल्यांत बुिून अधःपात भोगीत आहे त! (पेल्यांत िारू भरूं
लागतो; रामलाल त्यािा हात धरूं लागतो.) हट्टी मूखा, अजून मािंा हात धरतोस! आतां मािंा हात धरून

काय फायिा होणार? अजून तुला हा एकि प्याला थट्टे िा वाटतो का? रामलाल, अनाद्विकालपासून
समुद्रांत बुिाले लीं जहाजं; मनु ष्ट्यसंसारािा अफाट पसारा, हीं सारीं एकवटू न लक्षांत आणलीं म्हणजे

सामान्य मनु ष्ट्यबुद्धीला त्या सवांनीं गजबजले ला समुद्रािा तळ भयानक वाटू ं लागतो. भाई, तू बुद्वद्धवान्
आहे स आद्वण कल्पकद्वह आहे स. माझ्या हातांतला हा लहानसा एकि प्याला तुझ्या कल्पनेच्या द्ववश्वांत

इतका मोठा होऊं िे , कीं या सुंिर जगािा द्वजतका भाग त्या पेल्याच्या तळाशीं रुतून बसला आहे , तो तुझ्या

िोळ्यांसमोर नािूं लागेल. तुिंी दृद्वष्ट भेिरूं लागली, तरळूं लागली! रामलाल, हाि तो द्ववराट्स्वरूप
एकि प्याला! रामलाल, हें उग्र आद्वण भयानक द्वित्र नीट पाहू न ठे व. माझ्या हातिा पेला काढू न र्ेण्याच्या

भलत्य भरीला पिू ं नकोस. परोपकारी मनु ष्ट्या, इतका वेळ र्सा फोिू नतुझ्या कल्पनेपुढं हा द्ववराट्स्वरूप
एकि प्याला मूर्मतमंत उभा केला, तो या सुधाकरासाठीं नव्हे . जा, सा्या जगांत तुझ्या वैभवशाली वाणीनं हें

मूर्मतमंत द्वित्र हा द्ववराट्स्वरूप एकि प्याला—अशा उग्र स्वरूपांत प्राद्वणमात्राच्या िोळ्यांपुढं उभा कर!

अनु क्रम

िारिौर्ांच्या आग्रहानं, झकवा कुठल्याद्वह मोहानं फसले ला एखािा तरुण पद्वहला एकि प्याला ओंठाशीं
लावतो आहे तोंि हा द्ववराट्स्वरूप एकि प्याला त्याच्या िोळ्यांपुढं उभा राहू न त्याच्या भेिरले ल्या हातांतून

तो पद्वहला एकि प्याला गळू न पिला आद्वण खालीं पिू न असा खळकन् भंगून गेला, तरि या सुधाकरािा

िारूंत बुिाले ला जीव सप्तपाताळाच्या खालीं असला तरी समाधानािा एक द्वनःश्वास टाकील! रामलाल,
यापुढं हें तुिंं काम आद्वण हें मािंं काम!

[द्वपतो.]
रामलाल : सुधाकर, िोळ्यांनी पाप पाहावत नाहीं म्हणतात, पण आतां यापुढं मात्र—
सुधाकर : प्रद्वतज्ञा पुढं बोलूं ि नकोस; म्हणजे ती मोिल्यािं पाप लागणार नाहीं. भाई, मािंं िारूिं व्यसन
एक वेळ सुटेल, पण मािंं व्यसन सोिद्ववण्यािं वेि तुझ्या िोक्यांतून मात्र जाण्यािं कठीण द्विसतं.

रामलाल, एकि प्याला, एकि अनु भव—केवळ िारूपुरताि हा द्वसद्धांत मीं तुला सांद्वगतला नाहीं. मोहािी

जी जी वस्तु असेल, त्या प्रत्येकीच्या बाबतींत हाि द्वसद्धांत आहे . द्वस्त्रयांिी गोष्ट र्े ; एखाद्या स्त्रीकिे द्वकत्येक

वेळां पाद्वहलं —ियेनं पाहा, ममतेनं पाहा—जाऊं िे —रामलाल, तूं शहाणा आहे स, आद्वण शरद—मािंी ती
बहीणि आहे —तूं द्वतला मनापासून मुलगी मानलीि आहे स. िांिाळाच्या मनांतसुद्धां इथं पापािी कल्पना

येणार नाहीं ना? लाख वेळां तूं द्वतच्याकिे द्वनिोष दृष्टीनं पाद्वहलं आहे स ना? —जा, बोलण्याच्या भरांत
बेसावधपणानं द्वतच्या अंगाला एकिां नु सता स्पशु कर! भाई, एकि स्पशु—पण तेवढ्यानं माणुसकीिं मातेरं
होऊन, तूं जन्मािा पशु होशील!

रामलाल : (स्वगत) एकि प्याला! एकि स्पशु! शबिािं शहाणपण द्वशकवायला म्हणून मी इथं आलों. आद्वण
शहाणपणािे शबि द्वशकून परत िाललों! एकि प्याला! एकि स्पशु! एकि कटाक्ष! मोहाच्या कोणच्याद्वह

वस्तूिा पद्वहला प्रसंगि टाळला पाद्वहजे—नंतर सावधपणानं वागणं म्हणजे जन्मािा पशु ! शरदिा एकि
स्पशु! पशु ! (उर्ि) सुधा, आधीं र्रीं िल.

[जातात]
प्रवेश पांचवा
[स्थळ—सुधाकरािें र्र. पात्रें—झसधू िद्वन वेशानें िळीत आहे . पाळण्यांत मूल.]
लसधू : िंद्र िवद्वथिा । रामाच्याग बागेंमधें िाफा नवद्वतिा ॥
(िोन िार वेळा म्हणते ) (पाळण्यांत मूल रिू ं लागतें.) अग बाई, बाळ उठला वाटतं! (उठू न त्याला

पाळण्यांतून बाहे र र्ेते.) आज िवथीिी ही द्विमकुली िंद्रकोर लवकर कां बरं उगवली? ितुथीिा उपास

लागला वाटतं द्विमण्या िंद्राला? भूक लागली का बाळाला? बाळ, थांब हं जरा. आतां गीताबाई येतील,
त्यांना िू ध आणायला सांगूं माझ्या बाळासाठीं बरं! आतां का बरं काजळकाठं द्वभजवतोस असा? मर्ांशीं
थोिं िू ध पाजलं होतं तेवढ्यावरि थोिी वेळ काढायला नको का? असा हट्ट करूं नये! माद्वगतल्या वेळीं िू ध
द्वमळायिे द्विवस, राजसा, आतां आपले नाहींत रे ! आपल्या ले खीं गोकुळींच्या गोठणी ओस पिल्या!
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(राग–कालं गिा; ताल–िीपिंिी. िाल–्ु पनापे रंग ॰)
बर्ुं नको मजकिे केद्ववलवाणा, राजसबाळा ॥ ध्रु ॰ ॥
ये िे वा । अपुली ना करुणा

तोंवरी समजु नी । वते अनु काला ॥ १ ॥
गद्वरबींत लहान जीवालासुद्धां मोठ्या माणसािी समजूत यायला हवी बरं , बाळ! अस्सं, आतां कसा बरं
हं सलास! असाि शहाणपणा द्वशकला पाद्वहजे आतां! गुणािं मोठं गोद्वजरवाणं आहे मािंं! दृष्टसुद्धां लागेल

एखाद्यािी अशा गुणाच्या करणीनं! िंालं , लागलीि दृष्ट! आली बाळगंगा िोळ्यांतून! माझ्या िोळ्यांतून

पाणी आलं म्हणून का वाईट वाटलं तुला? बाळा, मी रितें म्हणून तूंसुद्धां असा रिणारि का? मी रिू ं नको

तर काय करूं? आज वाटलं , िे वाला िया आली म्हणून! िांगली शपथ र्ेऊन सोिणं िंालं होतं; पण
आपलं िै व आि आलं ! आतांि भाईनं सांगून पाठद्ववलं , कीं क्लबांत जाऊन पुन्हा घ्यायला सुरुवात िंाली

म्हणून! आतां बाळा, संसाराला तुिंाि काय तो आधार! बाळ, लौकर मोठे व्हा, आद्वण आपल्या गोद्वज्या
हातांनी मािंीं आंसवं पुसून टाका! तोंवर या आंसवांच्या अखंि धारे नं तुझ्या आटले ल्या िु धािा वाढावा

करायला नको का? ऐकतां ऐकतां िोळे द्वमटू न ध्यान मांिलं का इतक्यांत? हं सायला वेळ नाहीं, न्
रिायला वेळ नाहीं! नीज, मी गाणं म्हणतें हं ! (त्याला मांिीवर द्वनजवून पुन्हा िळूं लागते. इतक्यांत गीता

प्रवेश करते.) “िंद्र िौथीिा । रामाच्या ग बागेमध्यें िाफा नवद्वतिा!” (पुन्हा पुन्हा म्हणूं लागते . गीतेला

पाहू न) अग बाई! गीताबाई, अशा उाया कां? बसा ना? आज तद्वळरामांिी तबयेत कशी आहे ? कांहीं उतार
वाटतो आहे का?

गीता : उतार नाहीं न् कांहीं नाहीं! पण बाईसाहे ब, काय तुमिी िशा ही? जात्यािी र्रर्रसुद्धां अशा
गाण्यानं गोि करून र्ेतां आहांत, तेव्हां धन्य म्हणायिी तुमिी!

लसधू : म्हणतात ना, वासना तशीं फळं ! बाबांच्या र्रीं माझ्या लहानपणीं आमिी मोलकरीण रोज पहांटेिी

गोि गळ्यावर हें गाणं म्हणून िळीत असायिी; मी द्वनत्यनेमानं आपली अंथरुणावर पिल्या पिल्या तें

ऐकायिी. बाळपणािी समजूत—एकिां आलं सहज मनांत, आपणद्वह असिं गाणं म्हणून िळावं असं; िे व
बापिा कुठं तेवढिं ऐकत होता; त्या वेळीं त्याला मािंा बाळहट्ट नाहीं पुरवतां आला; आतां सटवीच्या
फे्यांत सांपिू न पुन्हा बाळपण लाभंल 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 द्वमळांयिे
आहे त?

गीता : सहा!
लसधू : मग ते आतां 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 आहे त मे लीं! पाि माद्वगतल्यानं द्यायिीं नाहींत कुणाला! पण
बाईसाहे ब, आतंि कशाला हवे होते पैसे?

लसधू : (स्वगत) आतां काय सागांयिं या मुलीजवळ? र्रातं द्विमणीच्या िा्यापुरतासुद्धां आधार नाहीं, हें

कसें सांगूं द्वहला? िे वा ल्मीनारायणा, “कुबेर तुिंा भांिारी, आम्हां द्वफरद्ववशी िारोिारी!” यांत पुरुषाथु—
पण तुझ्याकिे काय िोष? पूवुजन्मीं केलं तें कपाळीं उमटलं , त्याला तूं काय करणार? मागल्या जन्मीं

ब्राह्मण ताटावरून उठवला असेल म्हणून आज अन्नासाठीं िाही द्विशा पाहणं आलं ; अतीत अायागताला
द्वरत्याहाती िविलं असेल, म्हणून र्रिी ल्मी पारखी िंाली! द्वहरव्या कुरणांतून गाईगुजीला हांकललं

असेल, तेव्हां आज बाळाला िू ध द्वमळत नसेल! आमिं संद्वित खोटं , द्वतथं तुझ्याकिे काय बरं गा्हाणं
आणायिं?

(राग–सावन; ताल–रूपक. िाल–पद्वत हू ं द्वपयूं॰)
कद्वश मी प्रभो झनिूं तुला । नि बर्ें तुझ्या िोषा ॥

कोणावरी रोषतें । अणुही धरीं न मी । िोषीं स्वमाला ! ॥ ध्रु ॰ ॥
संद्वित ्द्वळतें । मािंें असें । भजनीं त्याच्या ।
नि बललब तुझ्या अमरा ियेला ॥ १ ॥
गीता : सांद्वगतलं नाहीं तुम्हीं कशाला आतां हवेत पैसे ते ?
लसधू : काय सांगायिं, गीताबाई? आज द्वकनई आमच्या र्रांत अन्नपूणामाई अगिींि रुसून बसली आहे हो!
िे वाच्या अक्षतांपुरतेसुद्धां तांिूळ नाहींत र्रांत! म्हणून म्हणत होतें —मूठभर भात उकिला म्हणजे मध्यान्ह
टळे ल कशी तरी! माझ्यापाशीं हे एवढे िोन पैसे बाळाच्या िु धापुरते आहे त काय ते!

गीता : हात्तीच्या, अहो, मग माझ्या—(स्वगत) अगबाई, पण माझ्याजवळिे म्हटले तर या घ्यायच्या

नाहींत! (उर्ि) बाईसाहे ब, तसं आजुवन
ू ि माद्वगतले तर त्यांच्याकिू न—द्वकती बरे ? (पैसे मोजीत.) एक,
िोन, तीन अन् (उर्ि) िार पैसे द्वमळतील! नाहीं असं व्हायिंि नाहीं अगिीं! येऊं का जाऊन? अगिीं
उाया उाया आलें हं —

लसधू : अगिीं बसल्या बसल्यासुद्धां आणाल! हें बर्ा, तसं नको, हे िोन पैसे घ्या आद्वण बाळासाठी आधीं िू ध

आणा! मर्ांपासून तो भुकेनं कासावीस िंाला आहे ! तंवर मी हें िळण आटोपतें सारंि! मग तें र्ेऊन जा
म्हणजे िंालं !

गीता : बाईसाहे ब, एक िहा वेळ तोंिावर आलं असेल, पण आतां टाकतेंि बोलू न!तुमच्या र्रािी अशी

द्ववटं बना िंाली आद्वण तुम्ही द्वतकिच्या तबयेतीच्या िौकशी करतां! त्या द्विवशीं कथेंत ऐकलं , त्या
र्टकेपासून माझ्या मनाला कसा िटका लागला आहे ! र्टोत्किाला कणािी शस्क्त लागली तेव्हां त्यानं
द्वविार केला कीं, मागं पिलों तर पांिवांिींि माणसं िेंगरून मरतील, म्हणून तशांत पुढं िंेंप र्ालू न त्यानं

एवढं मोठं कले वर कौरवसेनेवर टाकलं ! बर्ा! — एकेकांनी मरतां मरतां आपल्या माणसांिीं द्वहतं पद्वहलीं

आद्वण आमच्याकिू न अगिीं अखेरीअखेरीला िािासाहे बांना ही िारूिी संवय लावली, आणखी तुमच्या
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सोन्यासारख्या सोज्वळ संसारांत माती कालवली! होणं जाणं कुणाच्या हातिं नसतं , पण त्यापेक्षां आपलं
आज-उद्यां व्हायिं तेंि िार वसं आधीं! —

लसधू : हं गीताबाई, असं भलतं बोलावं का? जा, र्रांतून तें भांिं र्ेऊन लौकर जाऊन या पाहू ं आधीं! वेड्या

नाहीं तर कुठल्या! आणखी हें बर्ा, बाळ मांिीवर द्वनजला आहे , म्हणून िळतांना अवर्िल्यासारखं होतं;
त्याला तेवढा असाि त्या अंथरुणावर नेऊन ठे वा पाहू ं जातां जातां! (गीता मुलाला र्ेऊन जाते) ‘िंद्र
िवद्वथिा—’ (मूल रिू ं लागतें.) अग बाई, जागा िंाला वाटतं? आणा त्याला इकिे , गीताबाई! (गीता

मुलाला परत आणून िे ते व जाते.) लौकर या बरं का? (मुलाला) बाळ, कां बरं िंोंपमोि िंाली तुमिी?
फार लागली का भूक? आत्माराम भुकेनं तळमळत असल्यावर िोळ्याला िोळा लागणार तरी कसा? बाळ,

जरा थांब, आतां येतील हं गीताबाई! अग बाई, असा उपाशी आशेनं या द्वपठाकिे पाहायला लागलास?
बाळ, अश्वत्थाम्याला त्याच्या आईनं पीठपाणी कालवून िे ऊन त्यािी िु धािी तहान कशी तरी भागवली!

पण बाळ, आपलीं नद्वशबं अगिींि पांगळीं आहे त; यांतल्या द्विमूटभर द्वपठावरसुद्धां आपली सत्ता नाहीं! तें

लोकांिं आहे ! त्या पीठपाण्यािा ओर्ळ तुझ्या तोंिावर पाद्वहला, तर राजसा, तारामतीिा रोद्वहिास तुला
हं सून द्वहणवायिा नाहीं का?

(राग भैरवी; ताल–पंजाबी. िाल—बाबुल मोरा ॰)
गुणगंभीरा । त्यझज न लव धीरा॥ ध्रु ॰ ॥

सत्त्वपरीक्षा महा । यिा परमे श्वर द्वनयोजी ।
अवसाि तेव्हां उद्वित का वीरा? ॥ १ ॥

नको रिवं तोंि करूं गिे ! त्या पाहा आल्या हं गीताबाई िू ध र्ेऊन! (पाहू न) अग बाई, येणं िंालं वाटतं!
पण हें कसलं येण?
ं िे वा, काय पाहणं नद्वशबीं आणलं स हें ?

[सुधाकर येतो–त्यािे लटपटत आहे त.]
सुधाकर : झसधू, इकिे ये, मला आणखी प्यायिी आहे ! फार नाहीं, फक्त एकि प्याला! पैसे आण! झसधू,
पैसे आण!

लसधू : आतां कुठले बरं आणूं पैसे मी? माझ्याजवळ कांहीं नाहीं अगिीं!
सुधाकर : खोटं बोलते स! आहे त! िल आणा! आणतेंस कीं नाहीं? का जीव र्ेऊं?
लसधू : आपल्या पायांशपथ मजजवळ आतां कांहीं नाहीं. आतां िोन पैसे होते तेवढे बाळासाठीं िू ध
आणायला द्विले ते वढे ि! अगिीं बाळाच्या गळ्यावर हात ठे वन
ू सांगतें हवी तर!
सुधाकर : त्यािा गळा िाबून टाक! कां द्विले स पैसे?
लसधू : बाळासाठीं नकोत का द्यायला? असं काय करायिं हें ?
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सुधाकर : िल जाव! मला नाहींत आद्वण त्याला पैसे आहे त? नव्यापेक्षां तें कारटं जास्त आहे काय? झसधू,
तूं पद्वतव्रता नाहींस! हरामखोर! तें कारटं त्या रामलालिं आहे ! मािंं नाही!
लसधू : द्वशव द्वशव! काय बोलणं हें ?
सुधाकर : द्वशव द्वशव नाहीं, रामलालिें आहे ! आतां मारून टाकतों!
(एक मोठी काठी र्ेऊन मुलाकिे जातो.)
लसधू : (र्ाबरून) अग बाई, आतां कसं करूं? हांका मारून िारिौर्ांनां जमद्ववलं तर द्वतकिू न कांहीं तरी
भलतंि व्हायिं! िे वा, काय रे करूं आतां? माझ्या फाटक्या अंगािं मायेिं पांर्रूण कसं पुरणार माझ्या
बाळाला आता!

[सुधाकर काठी मारतो. झसधू मध्यें येते; द्वतला काठी लागून खोंक पिू न ती बेशुद्ध पिते.]
लसधू : िे वा, सांभाळ रे माझ्या बाळाला!
सुधाकर : तूं मर! आतां कारटं मर जाव!
(काठी मारतो, मूल मरतें.) (पदमाकर येतो.)
पगमाकर : हरामखोरा, काय केलसं हें ?
सुधाकर : काहीं नाहीं; आणखी घ्यायिी आहे —एकि प्याला!
[पििा पितो.]

अंक चवथा समाप्त

अनु क्रम

अंक पांचवा
प्रवेश पहिला
[पात्रें—भगीरथ व शरद; शरद रिते आहे .]
भगीरथ : (स्वगत) भाईसाहे बांिं माझ्याशीं असं तुटकपणािं वागणं कां होतं यािं कारण आतां लक्षांत

आलं ! हा रोगांतला रोग, मनाला मारणारा, जीवाला जाळणारा, हा मत्सर आहे ! प्रेमाच्या स्पधे त द्वनराश
िंाले ल्या िीन जीवांिा हा द्वनवाणीिा मत्सर आहे . किू काळािा किवटपणाद्वह याच्यापुढं अमृतासारखा
वाटे ल! या वयांत, अशा अपत्यस्नेहाच्या भरांत, भाईसाहे बांसारख्या द्वववेकशाली पुरुषालासुद्धां प्रेमानं —हें

प्रेम नाहीं; द्वनराशेंत साद्वत्त्वक प्रेम करुणावृत्तीिं रूप र्ेतं—या कामानं—किाद्वित् ज्यािं त्याला

कळल्यावांिूनद्वह असं होत असेल. या स्पधेिी जाणीव रामलालांना पद्वहल्यापासूनि—नको हा द्वविार!
भाईसाहे बांच्या नांवािा अगिीं अनु िार उिेख िंाला आद्वण द्वविार तर अगिीं भलता िंाला! अरे रे!

परमे श्वरा, द्वकती िु ःखप्रि प्रसंगांत मला आणून ठे वलसं हें ! भाईसाहे बांच्या मनोवृत्तीद्ववषयीं न्यायद्वनष्ठु र
द्वनणुय िे ण्यासाठीं या हतमागी भगीरथानं द्वविार करावा? त्यांनीं माझ्यावर केले ले उपकार आठवले म्हणजे
माझ्या स्वतःिाद्वह मला द्ववसर पिायला हवा! िारूच्या नािानं जीवन्मृत िंाले ल्या भगीरथाला त्यांनीं

पुनजुन्म द्विला आद्वण त्यांच्या वतुनाकिे त्या मींि अशा टीकादृष्टीनं पाहायिं? द्वपत्याच्या पुण्यवृत्तीबद्दल

संशय घ्यायिा, मातेच्या शु द्ध शीलाबद्दल नीिपणानं िौकशी करायिी, प्रत्यक्ष परमे श्वराच्या अस्स्तत्वाबद्दल

तकुद्ववतकु लढवायिे, तशांतलं ि हें अनस्न्वत पातक आहे ! भाईसाहे बांनी आधींि आपल्या प्रेमािी रद्वतमात्र
तरी कल्पना मला द्विली असती तर शरदच्या स्नेहभावाला प्रेमाच्या पायरीवर िढद्ववण्याऐंवजी मीं केवळ

पद्वरियाच्या उिासीन पिावर बसद्ववलं असतं! पण त्यांनाि आधीं त्यांच्या मनािी वृद्वत्त कळली नसेल! तें
काहीं असो; माझ्या जीद्ववतािी वाटे ल ती वाट लागली तरी भाईसाहे बांच्या सुखाच्या वाटें त मी कधींद्वह आि

येणार नाहीं. भगीरथप्रयत्नांनीं शरदच्या प्रेमािा वेग भाईसाहे बांकिे वळद्ववलाि पाद्वहजे. (उर्ि) शरद,
अशा हृियभेिक स्स्थतींतद्वह तुझ्याशीं द्वनष्ठुरपणानं बोलतों यािी मला क्षमा कर. आतां तुझ्याशीं असं

बोलतांना मला समाधान वाटत आहे असें मुळींि समजूं नकोस. या द्ववषारी द्वविारानं मािंं हृिय आंतल्या

आंत सारखं जळतं आहे . अगिीं उपाय नाहीं म्हणूनि मला असं बोलावं लागतं आहे , त्यािी क्षमा कर आद्वण

माझ्या प्रश्नािें उत्तर िे . शरद, भगीरथाच्या सुखासाठीं वाटे ल तें िु ःख भोगायला तूं तयार आहे स का? हं ,
अशी रिू न मला द्वनरुत्साह करूं नकोस! संशयाच्या िीन दृष्टीनं पाहू ं नकोस! अशा प्रश्नािं स्पष्ट शबिांनीं
उत्तर िे णं कोणत्याद्वह बाद्वलकेला, त्यांतून तुझ्यासारख्या कोमल मनाच्या आद्वण आजन्म िु ःखाग्नींत करपून

द्वनर्णा्या बालद्ववधवेला अगिींि मरणाहू नद्वह अद्वधक आहे , हें मी जाणून आहें ! पण आतांिा प्रसंगि असा
िमत्काद्वरक आहे , कीं स्पष्ट बोलल्यावांिून गत्यंतर नाहीं. कुलीनतेिी मयािा आद्वण प्रयोजकता यांनाद्वह
आपण क्षणभर बाजूला ठे वलं पाद्वहजे. सांग शरद, अगिीं मोकळ्या मनानं सांग. भगीरथाच्या सुखासाठी तूं
वाटे ल तें िु ःख भोगायला तयार होशील का?

शरद : तुमच्या प्रश्नािं उत्तर िे ण्यािं कारणि नाहीं. जें तुमिं सुख तें मािंं िु ःख असं कधीं तरी र्िे ल का?
भगीरथ : प्रेमाच्या सहवासांत राहतांना द्वभन्न जीवांना जी एकरूपता द्वमळते तीि द्ववरहाच्या द्विरद्वनराश
सृष्टींतद्वह राखणें फार िु ष्ट्कर आहे .
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शरद् : द्ववरहािी सृद्वष्ट? द्ववरहािी कल्पना आपण आतां—
भगीरथ : मनािा धिा करून एकिांि, एकिम स्पष्टपणं काय तें बोलू न टाकतों. शरद, िु स्या कशासाठीं
जरी नाहीं, तरी केवळ या भगीरथाच्या सुखासाठीं—शरद, क्षमा कर, हात जोिू न हजार वेळां तुिंी क्षमा

मागतों — पण तुला भाईसाहे बांिी द्ववनंती मान्य करावी लागेल! रामलालशींि तुला पुनर्मववाह करावा
लागेल!

शरद् : भगीरथ, भगीरथ, काय हो बोललांत हें ? खरोखरींि तुमिं हृिय पार जळू न 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 वाद्वहले ले हे प्राण आतां िु स्यािे कसे हो होतील?
भगीरथ : रामलालच्या िरणांशीं मािंे प्राण गहाण पिले आहे त. तुझ्या प्राणांच्या द्ववद्वनमयानंि मला माझ्या
प्राणांिी पुन्हा प्रास्प्त होणार आहे ! शरद, माझ्या या कतुव्याच्या स्वाथुवृत्तीिी मला क्षमा कर!

शरद् : नका हो नका असं बोलूं , भगीरथ! तुमच्या शबिाशबिानं माझ्या हृियावर कसे द्ववषारी र्ाव
बसताहे त, यािा थोिा तरी द्वविार करा!

भगीरथ : कृतज्ञता द्वविारशील नसते! भाईसाहे बांिे आजवर माझ्यावर आद्वण तुझ्यावरद्वह द्वकती उपकार

िंाले आहे त त्यांिी नीट आठवण कर! त्या उपकारांिी फेि आपल्याला करायला नको का? िे विै त्यांनी
समुद्रमंथन करून िौिा रत्नं बाहे र काढलीं; त्यांत स्पशुमात्रानं जीवनाश करणारी सुरा आद्वण स्पशुमात्रानं

द्विरंजीवन िे णारी सुधा अशीं िोन परस्परद्ववरोधी रत्नं सांपिलीं. पापपूणु पृर्थवीवर पद्वहल्यािा पूणावतार

िंाला आद्वण िु सरं द्वस्त्रयांच्या अधरामृताच्या रूपानं मनु ष्ट्यजातीच्या वांटणीला आलं . एका रत्नाच्या

यातनामय तापांतून ज्यांनीं मािंी सुटका केली त्यांच्याि सुखासाठीं िु स्या रत्नाच्या सुखािाद्वह मला त्याग
केला पाद्वहजे. संसारात सुखिु ःखांिं द्वमश्रण अद्वभन्नस्वरूपािं आहे . काळोखािी एक रात्र काढू न टाकली तर

द्वतच्याबरोबरि प्रकाशपूणु द्विवसाकिे द्वह िोळे िंांक करायला पाद्वहजे. िु ःखािा एक अंश टाळण्यासाठीं
त्याच्याशीं संलग्न असले ल्या सुखांशालाही िू र करावं लागतं , हा ईश्वरािा र्रिा द्वनष्ठुर न्याय आहे .
शरद् : भगीरथ, असे द्वनिु य कसे हो िंालांत?
(राग–जागी; ताल-द्वत्रवट. िाल-द्विलभर जानु वे ॰)
कृद्वत अशी भीषण । अन्य ना ॥ ध्रु ॰ ॥

द्ववतद्वरल मना । परमे शाच्या । यातना! ॥ १ ॥

कोमलतरा । वद्वनताद्वित्ता । जाद्वळ ना? ॥ २ ॥
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भगीरथ : भगीरथाच्या जगांतली परमे श्वरािी मूर्मत रामलालच्या रूपानं उभी आहे . आियुिेवो भव, मातृिेवो
भव, द्वपतृिेवो भव, या आपल्या आयुधमाच्या अनु िंर्नीय आज्ञा आहे त.भाईसाहे बांनी द्वपत्याप्रमाणं मला

पुनजुन्म द्विला. जगाच्या उपहासानं िु खावले ल्या माझ्या मनोवृत्तींिी मातृप्रेमानं जोपासना केली; भावी
आयुष्ट्यािं साथुक होण्यासाठीं महान्मान्य मागािा मला गुरुपिे श केला; माता, द्वपता, गुरु, यांच्या या
द्वत्रभुवनवंद्य द्वत्रमूतीला माझ्या दृष्टीनं परमे श्वरािी पुण्यपिवी प्राप्त िंाली आहे . या परमे श्वराच्या इच््े साठीं

सवुस्वीं आत्मयज्ञ करण्याला मला तत्पर व्हायला नको का? श्रीकृष्ट्णपरमात्म्याच्या इच््े साठीं
मयूरध्वजराजानं आपलं अधं अंग करवतीनं कापून द्विलं , त्याप्रमाणं माझ्या परमे श्वराच्या सुखासाठीं माझ्या

जीवापासून माझ्या भावी अधांगीला तोिणारी ही आकाशािी कु्हाि—(स्वगत) पण नको. अशा अनु द्वित
उदगारांनीं शरदच्या मनांत भाईसाहे बाबद्दल अनािर उत्पन्न होईल. िातृबुद्धीच्या श्रद्धे प्रमाणंि िानवस्तूिी
पद्ववत्रताद्वह त्यागाला आवश्यक आहे .

शरद् : बोलतां बोलतां मध्येंि थांबलांत! तुमिी ही द्वनष्ठुरता तुमच्या हृियालाद्वह मान्य नाहीं. भगीरथ, िया
करा, तुमच्या िरणीं शरण आले ल्या प्रेमळ जीवाला असं िू र लोटू ं नका. शरदच्या सुखासाठीं, तुमच्या
स्वतःच्या सुखासाठीं, आपल्या िोर्ांच्या िु बळ्या प्रेमाला पायांखालीं तुिवूं नका.
(राग–भैरवी; ताल-द्वत्रवट. िाल-तुम जागो हा ॰)
मजला वृथा । नाथा, कां िे तां क्ले शां प्रखरां या ॥ ध्रु ॰ ॥
िुरुद्वन प्रेमा । मम शु द्ध कामा ।

हृियांते कां िहतां उभयां ॥ १ ॥
भगीरथ : रामलालच्या सुखासाठीं अद्वखल ब्रह्मांिद्वह ब्रह्मापुण करणं हा भगीरथािा एकि धमु आहे .

रामलालिं सुख तेंि भगीरथािं सुख, हें मी तुला सांगतों. आद्वण भगीरथािं सुख तेंि शरदिं सुख, हें तूं
मला सांद्वगतलं स. आपणां द्वतर्ांनाद्वह सुखी होण्यािा याखेरीज िु सरा मागुि नाहीं. मी तुझ्याशीं द्वववाह केला
तर ऐन सुखाच्या भरांतद्वह भाईसाहे बांच्या द्वनराशमुद्रेिी करुणादृद्वष्ट अष्टौप्रहर आपल्याकिे पाहात राहील!

असमाधानाच्या मोलानं असं िु िैंवी सुख द्वमळद्ववण्यांत काय अथु आहे ? शरद, आतां द्वविाराच्या दृष्टीनं

आपल्या भाग्यशाली िु ःस्स्थतीकिे पाहा. तुझ्या प्राप्तीमुळें भाईसाहे ब सुखांत आहे त ; त्यांच्या सुखाला

साहाय्य केल्यामुळं मािंी कृतज्ञता संतुष्ट िंाली आहे ; मला ऋणमुक्त करण्यासाठीं आपलं सवुस्व अपुण
केल्यामुळें तुला समाधान वाटत आहे ! शरद, हा मनोहर मनोभंग सुिैवानं आपणालां लाभणार आहे .

भाईसाहे बांच्या उपकारांिी फेि केल्यावांिून द्वमळद्ववले लं सुख केवळ अन्यायािं होईल. शरद, तुला

द्वनवाणीिं सांगतों, या आत्मत्यागाच्या ब्रह्मानंिापासून मला िू र केलसं तरीद्वह यावज्जीव मीं तुझ्याशीं पुनलु ग्न
करणं शक्य नाहीं. पुन्हा सांगतो, माझ्या उपकारकत्याशीं कृतघ्नतेनं वागलों, तर तें अद्वतशय अन्यायािं
होईल.

शरद् : मनािा कोंिमारा िंाल्यामुळें अगिीं द्वनभीिपणानं बोलतें—मी झहिु समाजांतली बालद्ववधवा आहें .
माझ्या द्वनभीिपणाला जग अगिीं द्वनलु ज्जपणासुद्धां म्हणेल, पण भगीरथ, उपकारकत्याशीं कृतघ्नपणानं
वागणं हें अन्यायािें आहे , तसंि प्रेमाशीं द्ववश्वासर्ातानं वागणं हें तरी अन्यायािं नाहीं का?
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भगीरथ : न्यायान्यायािा द्वत्रकालबाद्वधत द्वनणुय द्वत्रकालज्ञ ऋषींनासुद्धां करतां आला नाहीं. आजिी

न्यायािी गोष्ट उद्यां अन्यायािी ठरे ल; कालिा अन्याय आज न्याय ठरत असेल; न्यायान्यायािी
सारासारद्वववेकबुद्वद्ध िे शकालानु रूप बिलत असते. त्यांतून पूवेिा पद्विमे शीं जो एकजीव संयोग होत आहे

त्या कालांत आपण जन्माला आलों आहोंत. भारतवषािा द्वववेकसूयु िालू कालीं संक्रमणावस्थेंत

असल्यामुळें द्वविारािे वारे द्वनयमानं वाहात नाहींत. सुखाच्या तरुण इच््ा नव्या द्वविाराच्या आद्वण नव्या
कल्पनांच्या एका द्वपढीच्या हृियांत उत्पन्न होतात, आद्वण त्या सुखांिी साधनं पुरद्ववण्यािं अगिीं द्वनराळ्या
द्वपढीच्या हातीं असतं. द्वभन्नसंस्कृतीच्या या संक्रांद्वतकालांत आशेच्या पायावर उभारले ल्या आपल्या

वाटे वरच्या इमारती ढांसळूं लागल्या तर तो कठोर काळािा िोष आहे . वद्विलांिा मनाला न िु खद्ववणारा

त्यागधमु आजच्या तरुण द्वपढीनं आिारांत आणायला पाद्वहजे. शरद, प्रेमळ मुली, आपला आजपयंतच्या

प्रेमळ सहवास हें ि आपलं सुखसवुस्व! तुझ्यामाझ्या सुखावर ही संक्रांत बसली तरी तीळमात्राच्या प्राप्तीनंद्वह
गोि बोलू न आपण आजिा सण साजरा केला पाद्वहजे. शरद, भगीरथाच्या सवुस्वािी तुला शपथ आहे . मीं

तुिंा त्याग करणं द्वकतीद्वह अन्यायािं असलं तरी त्याला तूं आपली संमद्वत िे . अशा अििणीच्या प्रसंगीं या
िोन अन्यायांतून एकािा तरी मला अवलं ब करावा लागणारि. कोणता तरी अन्याय करणं ज्या वेळीं
आवश्यक होऊन बसतं, त्या वेळीं ज्या अन्यायामुळं अंतःकरणािी जाद्वणवेनं तळमळ होत नाहीं तोि

मनु ष्ट्यमात्राला क्षम्य आहे . शरद, याि पावलीं भाईसाहे बांकिे िल, माझ्या मृत प्रेमािी अखेरिी इच््ा

म्हणून तुला सांगतों कीं, भाईसाहे बांच्या द्ववनंतीिा—आद्वण आतां ती मािंीद्वह द्ववनंती आहे –या द्ववनंतीिा

अनािर करूं नकोस. माझ्या जन्मिात्याला माझ्यामुळं िु ःख िंालं तर यापुढं मी जगणं शक्य नाहीं. अजून
रितेस? वेिे, रिणं हें संसारांत संकटांशीं लढण्यािं 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 इच््े द्ववरुद्ध आद्वण केवळ माझ्या इच््े मुळंि ही हा स्वाथुत्याग

करीत आहे या कल्पनेंति माझ्या आनंिािं रहस्य आहे . (उर्ि) शरद, िल माझ्याबरोबर आद्वण आतां
यापुढं रिशील तर तुला माझ्या गळ्यािी शपथ आहे .

[जातात.]
प्रवेश दु सरा
[स्थळ—तद्वळरामािें र्र. पात्रें–द्वब्ान्यावर पिले ला आसन्नमरण तद्वळराम, त्याच्याभोंवतीं शास्त्री,

खुिाबक्ष, द्विसोिंा, िािीशेठ िा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 द्वपण्यािं यािं सदभाग्य होतं म्हणूनि हा वांिला!

खुदाबक्ष : तशीि रात्र लांबलिक तरी द्वकती वाटली! कांहीं केल्या संपेना! तद्वळरामाच्या आयुष्ट्यांत आद्वण
द्वतच्यांत िेंगटपणाबद्दल जशी काय पैजि िालली होती!

सोन्याबापू : द्वजतकी लांबलिक द्वततकीि भेसूर! आम्हीं इतकी संध्या केले ली पण िोळ्याला िोळा लावून
पळभरसुद्धां ध्यान करण्यािा कोणाला धीर िंाला नाहीं.
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मन्याबापू : खरंि आहे ; र्िीभराच्या ध्यानानं कायमिा प्राणायाम व्हायिा एखािे वेळीं! यमिू तांच्या स्वा्या

येणार आहे त 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
लावून 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 आले ली द्विसते द्वतिा काल मागमूससुद्धां नव्हता! काल सारी रात्रभर

तद्वळरामानं फक्त सनिशीर िळवळि िालू ठे वले ली होती. शरीरािा स्वामी स्थानभ्रष्ट होऊं नये म्हणून
इमानी अवयवांनीं इतकी जबाबिारी र्ेतली होती कीं िे क्कन सभेनेंसुद्धां द्वतच्यापुढं हात टें कावेत! िोळ्यांत
उरले ला प्राण तसाि द्वनर्ून जाऊं नये म्हणून मी पापणीपासून िू र िंाली नाहीं. त्यािी िंोंप नेहमीं म्हणजे

इतकी जहाल असायिी, पण काल रात्रीं द्वतच्यावर सभाबंिीच्या कायद्यािी अंमलबजावणी िंाल्यासारखं
द्विसत होतं! नेहमीं वटवट करणारी जीभ आज अशी सरकारजमा कां िंाली हें पाहण्यासाठीं एखािं

कपोलकस्ल्पत कारण सांपिे ना म्हणून िोन्ही गाल एखाद्या द्ववरक्त साधूप्रमाणं अंतमुुख िंाले आहे त.
नाकानंसुद्धां पंिप्राणांना बाहे र जातां येऊं नये म्हणून द्ववश्वासांतल्या वा्यालासुद्धां येरिंा्या करतां येऊं

नयेत अशी किे कोट नाकेबंिी केली होती. सारी रात्रभर असा द्वनपद्वित पिला होता, कीं द्ववलायतेंतल्या
कसले ल्या परीक्षकालासुद्धां ्ातीला हात लावून सांगतां आलं नसतं, कीं हा तद्वळराम असा बेशुद्ध पिला
आहे तो मे ल्यामुळं, िंोपेमुळं, िारूमुळं—

सोन्याबापू : झकवा वैद्याच्या औषधामुळं म्हणून!
मन्याबापू : अरे खरंि, औषध िे ण्यािी वेळ िंाली! जागा करावा आतां याला! तद्वळराम, ऊठ. औषध र्ेतोस
ना?

तहळराम : मला नीट बशीव; आतां मला औषध नको आहे . मािंं मरण अगिीं जवळ आलं आहे .
जनूभाई : तद्वळराम, असा धीर सोितोस? द्वभऊं नकोस! आम्ही तुला मरूं िे णार नाहीं; अरे , ती िारूिी
बाटली याच्यापुढं आणून ठे व. िो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 पांढरे 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, कांहीं नको! मला मरतांना थोिीशी िारू पाजा म्हणजे िंालं !
तुळशीपत्राऐवजीं तोंिावर एक बूि ठे वा म्हणजे ठसका लागला तरी तोंिांतली िारू सांिणार नाहीं! आणा
थोिीशी!

हवरूपाक्ष : अहाहा, याला म्हणावं खरा िारूिा अद्वभमानी! पुढच्या जन्मीं तूं यापेक्षांद्वह मोठा िारूबाज
होणार! प्रत्यक्ष भगवंतांनींि गीतेंत म्हणून ठे वलं आहे , कीं

“यं यं वाऽद्वप स्मरन् भावं त्यजत्यंते कले वरं ।
तं तमे वैद्वत कौंतये सिा तद्भावभाद्ववतः ॥”

[त्याला िारू पाजतो.]
तहळराम : आणखी थोिी िे म्हणजे मला थोिासा तकवा येईल! मला तुम्हांला मािंी अखेरिी इच््ा
सांगायिी आहे ! जरा आणखी िे पाहू ं —

मन्याबापू : आणखी िारूला तूं सध्यां पात्र नाहींस!
जनूभाई : द्वपऊं िे रे त्याला; या वेळीं नाहीं म्हणूं नकोस!
[त्याला िारू पाजतात.]
तहळराम : अरे रे, मला िारूसुद्धां नीटशी द्वपतां येत नाहीं! शास्त्रीबुवा, खुिाबक्ष, मी आतां मरतों. मािंं सांगणं
लक्षांत ठे वा. अ. धीं त्या भगीरथाला सांगा, कीं तद्वळराम िारू द्वपतां द्वपतां मे ला; अखेरपयंत प्रेमाच्या पकिींत
सांपिला नाहीं. सांगाल ना?

हवरूपाक्ष : अगिीं बजावून सांगूं!
तहळराम : मी मे ल्यावर, माझ्या र्रांत िारूिाि गुत्ता काढा! त्यािं नावं ‘तद्वळराम मोफत मद्यालय’ असं
ठे वा. तें सारी रात्रभर उर्िं ठे वण्याबद्दल खटपट करून परवानगी काढा! म्हणजे अिल्याद्वबिल्यािी

अििण होणार नाहीं! त्या मद्यालयांत आल्यागेल्यांना, गोरगद्वरबांना, गोब्राह्मणांना फुकट िारू पाजा!
द्ववद्यार्थयांना द्वनम्मे िरानं िारू द्ववका! मािंी खरी द्वभस्त तरुण द्वपढीवरि आहे ! माझ्या र्रांतल्या द्वरकाम्या

बाटल्या, ग्लासं एखाद्या कुटु ं बवत्सल िारूबाजाला द्या! माझ्या वषुश्राद्धाच्या द्विवशीं एखाद्या सत्पात्र
ब्राह्मणाला सिकून िारू पाजा! गोप्रिान करण्याऐवजी बुिांिा एक तराफा माझ्या नांवानं 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 भूत होईन; मला मुस्क्त द्वमळणार नाहीं!

मन्याबापू : आम्ही सगळे जण वाटे ल ती मे हनत करून तुिंी इच््ा पूणु करूं! तूं कांहीं काळजी करूं नकोस.

अनु क्रम

जनूभाऊ : तशांतून तूं भूत िंालासि तरी तझ्या भुताला आम्ही स्व्हस्कीच्या बाटलींत भरून कोंिू न ठे व!ंू
आणखी कांहीं इच््ा आहे ?

तहळराम : आणखी कांहीं नाहीं; वाटे ल त्याच्या नािीं लागून िारू सोिू ं नका! िारू न द्वपण्यािी शपथ फार

द्विवस द्वटकत नाहीं; आपल्या आयुमद्विरामंिळािा अद्वभमान धरा—कांहीं िंालं तरी संस्था बुिवूं नका! आई
आई ग! शास्त्रीबुवा, मला आणखी थोिी िारू द्या! आद्वण तुम्ही सारे द्वह माझ्याबरोबर शेवटिी घ्या! मािंी

हे ल्थ—भरपूर झिक करा! (त्याला िारू िे तात व सवुजण मोठाले पेले भरतात.) स्वगांत मला िारू द्वमळे ल
का रे ?

सोन्याबापू : तद्वळराम, टु युवर हे ल्थ!
[सवु द्वपतात]
तहळराम : थोिी िारू! आणखी एकि प्याला!
[मरतो]
सोन्याबापू : अरे रे, आटपला बाजार! िारूच्या या द्वजवंत गुत्त्यािे एकिम सािे आठ वाजले !
शास्त्री : गेला, मद्विरे िा खरा कैवारी गेला!
खुदाबक्ष : अभागी आयुमद्विरामंिळािा खरा आयु आधार तुटला!
जनूभाऊ : मद्विरे , मद्विरे , तुिंी धुंिी उतरली! तुझ्या यशािा वांटा इथंि राद्वहला! तुझ्या सौभाग्याच्या लाल
तजेल्यावर प्रेतकळा आली! तुिंी अिखळती िाल इथं कायमिी खुंटली! तुिंं बरळणं यापुढं बंि िंालं !
शास्त्री : खरा खरा महात्मा िारूबाज आज आम्हांला सोिू न गेला! असा िारूबाज पुन्हा होणं नाहीं!
खुदाबक्ष : ती गोष्टि काढावयाला नको! आपण सारे ि द्वपणारे , पण तद्वळरामािी गोष्टि द्वनराळी! द्वपतांना
कधीं द्विवस पाद्वहला नाहीं, कीं रात्र पद्वहली नाहीं!

शास्त्री : आज बारा वषे िंालीं, केव्हांद्वह तद्वळरामाच्या तोंिािी िु रूनि र्पकन् र्ाण आली नाहीं असं िंालं ि
नाहीं! असं खितर व्रत एक पुरं तप िालद्ववलं !

खुदाबक्ष : तपस्वीि तो! बोले तैसा िाले , त्यािीं वंिावीं पाउलें ! बारा वषे अिखळत बोलला, आद्वण
अिखळति िालला!

जनूभाऊ : स्वाथुत्याग तरी केवढा! िारूसाठीं बायको सोिली; मग िु स्या आप्तांिी काय कथा!

अनु क्रम

शास्त्री : िारू द्वपणारालाि त्यानं आप्त केलं ! हा मन्याबापू जरा नेमस्तपणानं र्े णारा, म्हणून नेहमीं त्याला
आपल्या शेजारीं यानं आग्रहानं पाजावी, तसाि मगनभाई, जरा द्वभत्रा, पण त्यालाद्वह—

मगन : (एकिम मुक्तकंठानें रिू न) तद्वळराम, आतां मला आग्रहानं कोण रे िारू पाजील? काटकसरीनं
द्वनशा िढद्ववण्यासाठीं, द्वमक्िर करण्यािा उपिे श कोण रे करील?

जनूभाऊ : शास्त्रीबुवा, अशा रिण्यानं या महात्म्यािा गौरव कसा होणार? याच्यासाठीं उर्ड्या मैिानांत
एक जंगी जाहीरसभा जरूर भरद्ववली पाद्वहजे.

मन्याबापू : बेजबाबिार जंगी जाहीरसभा मुळींि नको! सनिशीर पद्धतीनं इथंि एक सभेिी बैठक उठवूं या
आद्वण काय करायिं तें ठरवून टाकंू या. एक ्ोटं सं कायुकारी मंिळद्वह नेमा पाहू ं —
शास्त्री : तुमिं म्हणणं उक्त आहे . तुम्हीि कायुकारी मंिळािे द्विटणीस व्हा.
मन्याबापू : बरं, मग आधीं अध्यक्ष द्वनविा! कोण होतो अध्यक्ष?
खुदाबक्ष : तसं कोण सांगणार? सगळ्यांिीि योग्यता सारखी आहे .
जनूभाऊ : मग द्विठ्या टाका!
यल्लाप्पा : िम खा! मािंी अशी सूिना आहे , कीं मी अध्यक्ष होतों, द्वतला आपण सवांनीं अनु मोिन द्यावं!
कारण, अध्यक्षाला सभा संपेपयंत स्वस्थ बसून राहणं एवढिं काम करायिं असतं आद्वण मला इतकी जास्त

िंाली आहे , कीं थोड्या वेळांत मािंा अगिीं लोळागोळा होईल! ते व्हा सभेिं काम आटपेपयंत मी आपला
प्रेत होऊन अध्यक्षांप्रमाणं पिू न राहीन!

खुदाबक्ष : मग तद्वळरामािं प्रेति तुझ्यापेक्षां जास्त योग्य आहे .
जनूभाऊ : बरोबर आहे ! द्वशवाय, हिीं सभांतून, कामाच्या दृष्टीनं थोर माणसांच्या तसद्वबरा अध्यक्षस्थानीं
ठे वण्यािी वद्वहवाट आहे . त्या दृष्टीनं तसद्वबरीपेक्षां प्रेत केव्हांद्वह अद्वधक लायक! सबब तद्वळरामाच्या प्रेतालाि
अध्यक्षस्थानीं बसवावें!

खुदाबक्ष : अध्यक्षांिी द्वनवि िंाल्यावर, मी आतां सभेपुढं जोरानं पद्वहला ठराव असा आणतों, कीं आधीं
र्रांतली सगळी िारू द्वपऊन मग पुढं कायाला लागावं. ठराव पसार! कायुकारी मंिळाच्या उत्साही
द्विटद्वणसांनी सवांना पेले भरून द्यावेत अशी मी त्यांना जोरानं द्ववनंती करतों.

शास्त्री : ज्याअथीं सवांनाि िढत िालली आहे , त्याअथीं यापुढं प्रत्येकानं बसूनि बोलावं, असा िु सरा
ठराव मी पुढं आणतों. मािंे पाय लटपटताहे त—ठराव लवकर पसार करा!
मगन : (त्याला सांवरून) या ठरावाला मी टें का िे तों. ठराव पसार!

अनु क्रम

जनूभाऊ : तद्वळरामाच्या मरणाद्वनद्वमत्त शहरांतील सवु िारूिीं िु कानं द्विवसभर बंि ठे वण्यािी मक्तेिारांना
द्ववनंती करावी, असं या सभेिं ठाम मत आहे .

शास्त्री, खुदाबक्ष वगैरे : शेम! द्वधक्कार! नो, नो!
मन्याबापू : सन्मान्य सभासि जनूभाऊ यांिा 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 बंि िंाले लीं खपत नसत; म्हणून संबध
ं द्विवस
िु कानं बंि ठे वण्याऐवजीं संबध
ं रात्रभर िु कानं उर्िीं ठे वण्यासाठींि सभेनं खटपट करावी. ठराव पसार!
शास्त्री : सिरहू प्रेतािी यात्रा वाजतगाजत काढावी!
मगन : िारूखेरीज अनाठायीं खिु न करण्याकिे तद्वळरामाि धोरण होतं ; म्हणून वाजंरयांिा खिु ही सभा
करूं इच््ीत नाहीं! त्याच्या हातापायांच्या काड्यांनींि पोटािा नगारा वाजवावा, अशी मािंी उपसूिना
आहे . उपसूिना पसार! प्रेतामांग भािोत्री रिण्यासाठीं कांहीं गुजराथी बायका आणण्यािी मी खटपट
करतों.

जनूभाऊ : शेम्! तद्वळरामाला बायकांच्या नांवािासुद्धां द्वतटकारा होता; म्हणून रिण्यासाठीं, बायकांऐवजीं
मन्याबापू यांनीं आपले कांहीं मवाळ द्वमत्रि आणावे, अशी मी द्वशफारस करतों.

मन्याबापू : ही सभा या ठरावािा द्वनषेध करते आहे . मी असं द्वविारतों कीं, जोरानं द्वविारतों—कीं, मृताच्या
अंत्यद्ववधीच्या वेळीं, एक द्ववद्वशष्ट ध्वद्वन करावा लागतो. त्यासाठीं आपल्या जहाल द्वजवलगांना आणायला
जनूभाऊ तयार आहे त का? मी स्पष्टि सांगतों, कीं नेमस्तांसाठीं जर द्वपतरपाकािा रिका पंधरविा असेल
तर जहालांसाठीं जोरकस तोंिसुखािा फाल्गुनमास असतो!

खुदाबक्ष : िोस्तहो, असे भांिून सभेंत बखेिा र्ालूं नका! ही काय िे शांतल्या िोन्ही पक्षांतल्या द्वविानांिी
सभा आहे , म्हणून तुम्हीं असा झधगाणा र्ालावा? मी ठांसून सांगतो—कुस्त्सत कोद्वट मनांत आणून कोणीं
हं सूं नये—मी म्हणून टाकतों कीं–मी िारू ठांसून सांगतों कीं, ही आम्हां िारूबाजांिी सभा आहे . वषांतून

तीन द्विवस िढणारी ही िे शभक्तीिी द्वनशा नाहीं; पण द्विवसांतून तीन वेळां पिनीं पािले ली ही िारूिी
द्वनशा आहे . तुम्ही िे शभक्त आहांत का? तुम्ही द्वविान आहांत का? नाहीं! मग एकेरीवर येऊन सुरळीत सभा

मोिण्यािा तुम्हांला काय अद्वधकार आहे ? अशी एकमे कांवर आग पाखिण्यांत काय अथु आहे ? काम पुढें
िालवा.

शास्त्री : मी असा ठराव पुढें आणतों, कीं तद्वळरामािं प्रेत स्व्हस्कीच्या बाटल्यांभोंवतीं येणा्या पेंढ्याच्या
द्वपशव्यांनीं जाळावं.

खुदाबक्ष : आयुधमाच्या दृष्टीनं हा भिास्ग्न होतो. हा धमुबाह् ठराव आहे . या ठरावाला मी तद्वळरामाच्या
वतीनं हरकत र्ेतों.
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मन्याबापू : िोर्ेद्वह श्रीयुत िुकताहे त! तद्वळरामािा िारू द्वपणं हा एकि धमु होता. सबब धमाच्या दृष्टीनं
पाहतां तद्वळरामाला एखाद्या िारूच्या भट्टींत जाळावं, असा ठराव मी आणतों! पसार!

जनूभाऊ : मी असा ठराव आणतों, कीं आपण सवु अगिीं गाढव आहोंत! प्रेतयात्रा कशी न्यायिी हें

ठरद्ववण्यापूवी आपण जाळायला आरंभ केला! द्वमरवणुकीच्या वेळीं गािीिे र्ोिे सोिू न, आपण गािी ओढू न
तद्वळरामािा सन्मान करावा, अशी मी सूिना करतों.

मगन : या ठरावाला मािंा असा वांधा आहे , कीं र्ोिे सोिू न आपण गाढव गािी ओढीत बसलों तर तें उलट
अपमानकारक आहे !

मन्याबापू : आतां फार महत्त्वािा ठराव मी फारि जोरानं पुढं आणतों. तद्वळरामािं कांहींतरी स्मारक

करायला पाद्वहजे; त्यासाठीं ‘तद्वळराम स्मारक फंि कद्वमटी’ स्थापून द्वतच्यामाफुत फंि गोळा करण्यािं
सभेनं ठरवावं! वगुण्यांिे आंकिे भराभर पिले पाद्वहजेत! आद्वण याि बैठकींत पिले पाद्वहजेत. आंकिे
मोठाले पण पाद्वहजेत! द्वकमानपक्ष एकेकानं हजारािा आंकिा तरी र्ातलाि पाद्वहजे.

शास्त्री : लाखािी गोष्ट सांद्वगतलीत! आपले श्रीमंत शेट मगनभाई यांच्यापासूनि शेज धरावी! शेटजींनी तोंि
वाईट करण्यािं कारण नाहीं! हें आंकिे वसूल करण्यांत येतील अशी त्यांनी मुळींि भीद्वत बाळगूं नये!

आजवर कोणत्या स्मारकसभेनं आंकिे वसूल करून स्मारक केल्यािं कोणाच्या स्मरणांत आहे ? त्या
वेळेपुरतेि पद्वहल्या उसळीच्या भरांत हे िशुनी आंकिे टाकायिे असतात! पुढं सवांनाि त्या आंकड्यांसकट
स्मारकािाद्वह द्ववसर पित जातो!

मगन : तत्राप मी ले खीं गुंतायिा नाही; म्हणून या ठरावाला मी जोरानं—
खुदाबक्ष : हां, मगनभाई—
मगन : या ठरावाला मी जोरानं—
खुदाबक्ष : हां—हां—
मगन : या ठरावाला मी जोरानं कांहींि करीत नाहीं!
शास्त्री : आतां मृतािं प्रेत बाहे र काढावं असा मािंा शेवटिा ठराव आहे . उठा सवुजण, आधीं प्रेत बाहे र
नेऊन ठे व!ंू

(सवुजण उठतात व धुंि िंाले ल्या यिाप्पाच्या हातापायांिी ओढाताण करतात.)
यल्लाप्पा : मला कोण ओढत आहे , असं ही सभा जोरानं द्वविारीत आहे .
शास्त्री : मे लेला मनु ष्ट्य कांहीं द्वविारीत नाहीं, असं बहु मतानं सभेिं ठाम मत आहे .
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यल्लाप्पा : मी मे लों नाहीं, असा एकमतानें ठराव मी मांितों.
खुदाबक्ष : मग कोण मे ला आहे ? कोणी तरी मे ला आहे हें खास!
मन्याबापू : पुनः सभेंत िं गा सुरू िंाला! थांबा, खुिाबक्ष, शास्त्रीबुवा, सभेिी जािा बैठक भरवा आद्वण कोण
मे ला आहे , हें द्वशस्तवार ठरवा!

खुदाबक्ष : ठीक आहे ! सभा अशी सूिना करीत आहे , कीं जो मे लेला असेल त्यानं हात वर करावा. (कांहीं
वेळ थांबन
ू ) कोणीि हात वर करीत नाहीं त्याअथीं कोणीि मे लेलं नाहीं असं सभा प्रद्वतपािन करीत आहे !
तद्वळरामसुद्धां मे ला नाहीं, असं सभेिं ठाम मत आहे !

शास्त्री : याबद्दल सभेला फार आनंि होत आहे . या आनंिाच्या भरांत तद्वळरामाच्या मृत आत्म्याला, तद्वळराम
मुळींि मे ला नाहीं, अशी स्वगात अद्वभनंिनपर तार पाठद्ववण्यािी ही सभा ठराव करीत आहे .
सोन्याबापू : अरे रे! फुकाफुकीं सभेिा सारा समारंभ िंाला म्हणावयािा!
खुदाबक्ष : नाहीं. हा खटाटोप फुकट जाऊं द्यायिा नाहीं. या खटपटीिा उपयोग होण्यािी वेळ येईपयंत ,
म्हणजे कोणीतरी मरे पयंत सवांनीं मुिद्यांप्रमाणं इथंि पिू न राहावं असा ठराव मी पुढं आणतों. ठराव
पसार!

[सवु अस्ताव्यस्त पितात. पििा पितो.]
प्रवेश हतसरा
[स्थळ—रामलालिा आश्रम. रामलाल प्रवेश करतो.]
रामलाल : (स्वगत) माझ्या मनािं र्ाणेरिं द्वित्र आतां मला स्वच््पणानं द्विसायला लागलं ! माझ्या
अधःपाताला कांहीं तरी सीमा आहे का? द्वपत्याच्या दृष्टीनं शरिकिे पाहतांना मानीव नात्याच्या मोठे पणानं

रक्तामांसािं अंगभूत तारुण्य िोळ्यांतून मुळींि नाहींसं िंालं नाहीं. शरदबद्दल मला जी सहानु भद्वू त,
भूतिया म्हणून वाटत होती, ती िु बळ्या मनाच्या झहिु पुरुषािी पारावतवृद्वत्त कामुकता होती! गरीब गीतेला

द्ववद्यािान करतांना, अनाथाला कल्याणािा मागु िाखद्ववल्यामुळंि आपल्याला हें समाधान होत आहे अशी

माझ्या मनािी मी फसवणूक करीत आलों; पण तें तशा उिारपणािं नव्हतं! गीतेला द्वशकतांना पाहू न,
शरदला समाधान वाटत होतं, म्हणून मला त्या वेळी उत्साह वाटे ! तोसुद्धां द्वप्रयाराधनािाि मागु होता!
(राग–भैरव; ताल–द्वत्रवट. िाल–प्रभु िाता रे .)
मन पापी हें । कद्वरतें द्वनजवंिन अनु र्द्वटद्विन॥ ध्रु ॰ ॥

उपशमपर मद्वतभेषज सेवुद्वन सुस्प्तयत्न कद्वर, पद्वर ते ।
द्ववफल अंझत सुद्वववेकद्वभन्न॥ १ ॥
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उपकारांच्या कृतज्ञतेमुळें द्वबिारा भगीरथ थोड्याि काळांत माझ्याशीं खुल्या द्विलानं बोलूं िालूं लागला.
तेव्हां त्यािा मला कंटाळा वाटू ं लागला. अद्वधकप्रसंगीं मनु ष्ट्यािी ती फाजील सलगी वाटू न आपल्याला

भगीरथािा द्वतटकारा येत असावा अशी मी स्वतःिी समजूत करीत होतों; पण तें कंटाळण्यािं खरं कारण
नव्हतं! भगीरथ आपल्याशीं मनमोकळे पणानं वागल्यािं शरदनं वेळोवेळीं सांद्वगतल्यामुळेंि, न कळत माझ्या
मनांत जागृत िंाले ला मूढ मत्सर हें ि त्या कंटाळ्यािं कारण होतं! त्या तरुण जीवांिा परस्परांकिे ओढा

द्विसूं लागतांि माझ्या प्रौढ मनांत मत्सरािी आग भिकली! तेव्हां — द्वधक्कार, शतशः द्वधक्कार असो मला!
यस्त्कंद्वित् सुखाच्या क्षुद्र लोभानं पुत्राप्रमाणं मानले ल्या भगीरथाला िु खवून , कन्येप्रमाणं मानले ल्या

शरदच्या कोंवळ्या हृियावर रसरशीत द्वनखारे टाकून माझ्या वयाच्या विीलपणावर, नात्याच्या
जबाबिारीवर आद्वण द्वविाराच्या द्वववेकवृत्तीवरद्वह पाणी सोिायला मी तयार िंालों, हा आमच्या आजच्या
िु िैंवी पद्वरस्स्थतीिा पद्वरपाक आहे . पराक्रमी पुरुषाथानं द्वमळवले ली सत्ता मोकळे पणाच्या उिारपणानं

मयाद्वित करण्यािा आम्हांला सराव नसल्यामुळं िै वयोगानं प्राप्त िंाले ली अल्प सत्ता िु बळ्या जीवांवर

आम्ही सुलतानी अरे रावीनं गाजवीत असतों. आज हजारों वषे मे लेल्या रूढींच्या ठराद्ववक ओझ्याखालीं

सांपिू न आमिीं मनंद्वह मुिाि िंाल्यामुळं आज आमच्यांत वस्तुमात्रांतील ईश्वरद्वनर्ममत सौंियु शोधून
काढण्यािी रद्वसकता नाहीं. असं सौंियु द्वमळद्ववण्यािी पद्ववत्र अद्वभलाषबुद्वद्ध नाहीं. त्या अद्वभलाषािी पूणत
ु ा
करणारी पुरुषाथािी पराक्रमशस्क्त नाहीं. आद्वण खरं कारण द्वमळतांि द्वजवलग सुखािाद्वह त्याग करणारी

उिार कतुव्यद्वनष्ठा नाहीं! पूवुजांनीं तोंिावर टाकले ल्या अथुशून्य शबिांिी द्वविारी वेिांतािी वटवट क्षुद्र

सुखाच्या आशेनंद्वह ताबितोब बंि पिते. द्ववद्येनं मनाला उं ि वातावरणांत नेऊन ठे वलं तरी आमिीं मनं
आकाशांत द्वफरणा्या र्ारीद्वगधािांप्रमाणं अगिीं क्षुद्र आद्वमषानंसुद्धां ताबितोब मातीला द्वमळतात. पांि
हजार वषांिं िीर्ायुष्ट्य मोजणा्या भारतवषुरूप पुराणपुरुषा! तुझ्या द्ववराट् िे हासाठीं द्वहमािलासारखं भव्य

मस्तक द्वनमाण केल्यावर, गंगाझसधूंसारख्या पद्ववत्र ललाटरे खांनींद्वह द्ववधात्याला तुझ्या सुखािा द्विरकालीन
ले ख द्वलद्वहतां येऊं नये का? सांग, हतभाग्या भारतवषा! भावी काळीं या रामलालासारखी कंगाल पैिास

आपल्या पोटीं द्वनपजणार, या किू भीतीमुळं िद्वक्षणमहासागरांत जीव िे ण्यासाठीं कमरे इतका उतरल्यावर
कोणत्या पापांिी प्रायद्वित्तं िे ण्यासाठीं परमे श्वरानं तुला उिलू न धरला? परमे श्वरा, माझ्या अपराधािी मला

कधीं तरी क्षमा होईल का? भगीरथ आद्वण शरद यांच्याजवळ कोणत्या तोंिानं मी क्षमा मागूं? नाहीं, मनािा
तीव्र आवेग आतां मरणाखेरीज िु स्या कशानेंद्वह थांबणार नाहीं. (भगीरथ व शरद येतात.) हतभागी

रामलाल, कृतकमांिीं फळं भोगण्यासाठीं िगिािं मन करून तयार हो, आद्वण या िु खावले ल्या जीवांिी
क्षमा माग.

भगीरथ : भाईसाहे ब, लहान तोंिीं मोठा र्ांस र्ेतला तर तुमच्या लािक्या भगीरथाला तुम्ही क्षमा कराल
का? आपल्या पायांजवळ एक द्ववनंती करण्यासाठीं मी आलों आहें .

रामलाल : भगीरथ, माझ्याशीं बोलतांना आजि इतकी औपिाद्वरक वृद्वत्त कां वापरतोस?
भगीरथ : भाईसाहे ब, लोकसेवा करण्यािी द्ववद्या द्वशकण्यासाठीं म्हणून मी आपल्या आश्रयाला उभा राद्वहलों

आहें ; पूवीं सवु द्ववद्याप्रास्प्त करून गुरुगृह सोिू न जातांना गुरुिद्वक्षणा िे ण्यािी वद्वहवाट होती; पण हिींच्या
काळांत िर मद्वहन्याला अगोिर फी द्यावी लागते! भाईसाहे ब, या नव्या पद्धतीला अनु सरून मी तुम्हांला
गुरुिद्वक्षणा अपुण करण्यासाठीं आलों आहें . द्वतिा स्वीकार करून या आपल्या बाळाला आशीवाि द्या!
रामलाल : कसली िद्वक्षणा िे णार तूं?
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भगीरथ : माझ्या स्वाधीन िंाले ल्या शरदच्या प्राणांिी! भाईसाहे ब, आपल्या सांगण्याप्रमाणं 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 धमािं तत्त्व नव्यानं ऐकतांि आम्ही आयुधमाद्वभमानी

उपहासानं हं सलों, पण माझ्यासारख्या जुलमी जनावरांच्या पशु वृत्तीनं या गरीब गाईंना आत्मा तर नाहींि
पण जीभसुद्धां ठे द्ववली नाहीं!

भगीरथ : शरद, भाईसाहे बांना मािंं म्हणणं खरं वाटत नाहीं; माझ्या शबिासाठीं तूं—
रामलाल : थांब, भगीरथ, शरदिा त्याग तूं इतक्या सहजासहजीं करायला तयार िंालास हें तुझ्या प्रेमािंि
लक्षण समजूं का? मला वाटतं, शरदवर तुिंं मनापासून प्रेम मुळींि नव्हतं!

भगीरथ : असं आपल्याला वाटतं! सवुसाक्षी सवेश्वराला काय वाटतं , तें—भाईसाहे ब, क्षमा करा,
शरदद्ववषयीं माझ्या तोंििे असले उद्गार द्वतच्या माझ्या नव्या नात्याला कमीपणा आणतील! आपल्या
पिवीला पोहोंिल्यामुळं शरदबद्दल सलगीनं बोलण्याला मला अद्वधकार नाहीं!

रामलाल : (स्वगत) शाबास, भगीरथ, शाबास! तूं द्वजतका थोर आहे स द्वततकाि हा रामलाल नीि आहे !

माझ्या मनाच्या हलकेपणामुळें द्वबिा्या शरदच्या प्रेमािे तुलामलािे झधिविे द्वनर्ाले . (उर्ि) अशा पद्ववत्र
प्रेमानं द्वतच्याशीं विनबद्ध िंाल्यावर द्वतिा त्याग करणं तुला उद्वित आहे का?

भगीरथ : एक वेळ नाहीं, पण हजार वेळ उद्वित आहे ! ज्या कायासाठीं आपण मला जीविान द्विलं , त्या
कायासाठीं मला हा मोह सोिायिा आहे ! शरदच्या लोभांत मी सांपिलों, तर आपला उपिे श मला साधणार
नाहीं आद्वण भावी आयुष्ट्यािा सन्मागु मला सांपिणार नाहीं! समाजस्वरूप द्ववराट्पुरुषािी सेवा
करण्यासाठीं, माझ्या िे शाच्या कारणीं पिण्यासाठीं, आपल्या उपिे शासाठीं, संसारसुखािा आद्वण प्रेमािा
पाशबंध हा भगीरथ ताडकन तोिू न टाकीत आहे ! आपल्यासारख्या थोर पुरुषािा उपिे श—

रामलाल : भगीरथ, उपिे श करणं हें इतकं सोपं काम आहे , कीं त्यामुळं मला थोर म्हणणं केवळ हास्यास्पि
आहे ! उपिे श करणारापेक्षांद्वह उपिे श ऐकून मोहाला िंुगारून िे णाराि नेहमीं श्रेष्ठ असतो. मोठ्या मनाच्या

मुलांनो, त्यागधमाच्या तेजोमय तत्त्वानं िे िीप्यमान िंाले ल्या तुम्हां िोर्ांच्या मुखमंिलांकिे तोंि वर करून
उर्ड्या िोळ्यांनी पाहण्यािी या क्षुद्र मनाच्या रामलालिी योग्यता नाहीं! क्षणमात्राच्या पातकी मोहावेगािी

मला क्षमा करा! बेटा शरद, माझ्या अभद्र शबिांिी, पामर मनािी आद्वण या शेवटच्या पापस्पशािी मला

एकिांि क्षमा कर! भगीरथ, द्वशष्ट्यानं गुरूला आधीं गुरुिद्वक्षणा द्यावी, हा जसा हिींिा पद्वरपाठ आहे ,
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त्यािप्रमाणं कुशाग्रबुद्धीच्या द्वशष्ट्याला उत्तेजनासाठीं पाद्वरतोद्वषक द्यावं, असाद्वह द्वनयम आहे . माझ्या
उपिे शािा पद्वहला धिा तूं इतक्या हु शारीनं द्वशकला आहे स कीं, तुिंा गौरव करणं मािंं कतुव्य आहे ! उिार
बाळा, हें आपलं सुंिर द्वित्र र्ेऊन जन्मािा सुखी हो!

[शरदिा हात भगारथाच्या हातांत िे तो]
(राग–िे सकर; ताल–द्वत्रवट. िाल–अरे मन राम ॰)
स्वीकाझर रम्य अमल द्वित्रा या । योग्य तुला प्रद्वतफल घ्यायान ॥ ध्रु ॰ ॥
्ात्रा पटु गुणी । अायसनीं । हें द्ववतद्वरत गुरुमाया ॥ १ ॥

भगीरथ, लोकसेवि
े ं खितर व्रत आिद्वरतांना कधीं कधीं पुढा्याला लोकापवािाला पात्र व्हावं लागतं, अशा
वेळीं झनिकांच्या वाग्बाणांनीं िु भग
ं ले ल्या हृियाच्या जखमा ब्या करण्यासाठीं शरदच्या प्रेमळ अश्रूंिी तुला

भद्ववष्ट्यकाळीं जरूर पिे ल. रामलालिं हें द्वरकामं हृिय — (गीता रित येते; द्वतला पोटाशीं धरून) ये बाळ,
ये! – रामलालिं हें द्वरकामं हृिय तुझ्यासारख्या अनाथ जीवांसाठी अपुण केलं आहे ! तद्वळरामाच्या अकालीं
मृत्यूमुळं तुझ्यावर जो अनथु गुिरला त्यांत तुला पैशाखेरीज कांहीं उपयोगीं पिणार नाहीं. माझ्या पोक्त

वयांतलीं कांहीं वषे बाि करून स्वतः तरुण होण्यािा आद्वण त्यांिी शरदच्या कोंवळ्या आयुष्ट्यांत बोजि भर
टाकून द्वतला पोक्त करण्यािा नीि प्रयत्न करण्यापेक्षां तुझ्या वयांतली कांहीं वषे आपल्यासाठीं र्ेऊन

तुझ्यासारख्या कन्येशीं द्वपतृधमानं वागण्यांति या रामलालच्या वृद्धत्वािं साथुक होईल. माझ्या िुलत्यािी

मला द्वमळाले ली सवु संपद्वत्त मी तुला िे त आहें ! तीि तुझ्या कामीं येईल! तुझ्यासारख्या कुरूप द्ववधवेबद्दल
सहानु भद्वू त वाटण्याइतकी व्यापक सुधारणा अजून आपल्या समाजांत जन्मली नाहीं! भगीरथासारखं

अपवािभूत रत्न एखािं ि सांपिण्यािा संभव! बाकी बहु तेक समाज रामलालसारख्या मनािाि आहे !

माझ्या उिाहरणावरून मला वाटायला लागलं आहे कीं, आमिी सुधारणेंत बरीिशी आत्मवंिना आहे !
अनाथ बालद्ववधवेिी िया येण्यालाद्वह आम्हांला िांगल्या िेह्यािा आधार लागतो. आमिी सुधारणा अद्याप

िोळ्यांपुरतीि िंाले ली आहे ! आमिी द्ववद्या अजून द्वजभेवरि नाित आहे . द्वजभेिा शेंिा कापून टाकला तर
आमच्यांत संस्कृत व प्रौढ मानले ला सुद्वशद्वक्षत कोणता आद्वण अप्रबुद्ध आद्वण द्वविारशून्य माद्वनले ला अद्वशद्वक्षत

कोणता हें िे वालाद्वह कळायिं नाहीं! इतका वेळ शरदच्या प्रेमाला पात्र होत नव्हतों म्हणून मला खेि वाटत
होता; पण प्रेमाला पात्र होणं हा मनु ष्ट्यािा धमु असेल तर िया हा िे वांिा गुण आहे !

[पद्माकर येतो.]
पगमाकर : भाई, सुधाकरानं आपल्या मुलािा खून केला आहे आद्वण ताईला र्ातक जखम केली आहे !
त्याला फौजिाराच्या ताबयांत िे ण्यासाठीं मी द्वनर्ालों आहें —िल माझ्याबरोबर—
रामलाल : काय - म्हणतोस तरी काय हें ?
पगमाकर : वाटे नं सवु सांगतो; पण आधीं लवकर िल; आणखी हें द्वह सांगतो, कीं सुधाकराबद्दल या वेळीं

रिबिली करूं नकोस. त्या नरपशूच्या मोहांतून सुटली तर मािंी अनाथ ताई अन्नाला तरी लागेल! िल,
िल, लौकर!
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रामलाल : अरे , पण असा अद्वविार—
पगमाकर : माझ्या ताईनं भोगले ल्या हालअपेष्टांिी शपथ र्ेऊन सांगतों, कीं सुधाकराला सरकारी शासन
िे वद्ववल्याखेरीज मी आतां थांबणार नाहीं! याला अद्वविार म्हण, सूि म्हण, काय वाटे ल तें म्हण! िल
लौकर!

रामलाल : भगीरथ, शरद आद्वण गीता यांना र्ेऊन ये. सुधाकराकिे िल.
[सवु जातात.]
प्रवेश चवथा
[स्थळ–सुधाकरािें र्र. पात्रें – आसन्नमरण झसधू; जवळ सुधाकर, पद्माकर, रामलाल आद्वण फौजिार.]
पगमाकर : िािासाहे ब, हें पाहा मे लेलं मूल; हें या हरामखोरानं ठार मारलं ! ही पाहा मािंी ताई! या
िीनिु बळ्या िे हािी या िारूबाज िु ष्टानंि प्राणांद्वतक िु िुशा केली आहे ! असाि पकिा या नराधमाला—
फौजदार : भाऊसाहे ब, असं रागावून काय होणार? थांबा, आपण बाइंना नीट द्वविारून पंिनामा करूं.
पगमाकर : ताई, ताई, झसधूताई –
रामलाल : भाऊ, थांब जरा; असा हातर्ाईवर येऊं नकोस! द्वतला जरा ग्लाद्वन आली आहे !
पगमाकर : ही ग्लाद्वन—ही ताई—हें सारं सारं—या िारुड्या राक्षसािं अर्ोर कमु आहे ! िािासाहे ब, काय
वाटे ल तें करा, पण या काळतोंड्याला—ताईच्या पंिप्राणांवर िरोिा र्ालणा्या या िारुड्याला कांहीं तरी
भयंकर द्वशक्षा भोगायला लावा!

रामलाल : भाऊ, व्हायिं तें िंालं ; आतां यांच्यावर राग धरून िंाली गोष्ट पुन्हा येणार आहे का?
पगमाकर : भाई, मािंं शांतवन करण्यािा प्रयत्न करूं नकोस! या िांिाळानं मािंी सोन्यासारखी ताई

अन्नवांिून द्विंजवून द्विंजवून मारली—काठ्यािगिांनी ठें िून मारली—कोळ्यामाळ्यांच्या तोंिीं येणार

नाहींत अशा शबिांनीं या मात्रागमनी नीिानं द्वतच्या काळजाला र्रें पािू न मारली! िािासाहे ब, तुमच्या पायां
पितों, कांहीं िंालं तरी याला मोकळा सोिू ं नका हो! बुद्वद्धपुरस्सर गुन्हा केला म्हणून तुरुंगांत नेऊन र्ाला

झकवा िारूनं माथं द्वफरलं आहे म्हणून वेड्याच्या िवाखान्यांत नेऊन लोटा; अक्कलवान् गुन्हे गार म्हणा,
झकवा द्वनबुुद्ध पशु म्हणा, पण याला कुठल्या तरी कोंिवाड्यांत र्ाला! याच्या मोहाला गुंतूनि—मािंी ताई
म्हणजे िे वी आहे हो—नवरा म्हणून ठरले ल्या या जनावराच्या नांवािीं पंिप्राणांच्या पुष्ट्पांनीं पूजा

करण्यासाठीं ही इथं गुंतून राद्वहली आहे . िे वमूर्मत म्हणून माद्वनले ला हा िगि एखाद्या नरककुंिांत द्वरिवून
द्वहच्या नजरे आि केला म्हणजे द्वहला र्रीं नेऊन द्वहच्या औषधपाण्यािी तरी व्यवस्था करतां येईल हो!
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फौजदार : भाऊसाहे ब, जरा शांत व्हा. आपण असं बोलूं लागलां—
पगमाकर : िािासाहे ब, माफ करा.िगिािा पुतळा असतों तरीसुद्धां सव्वा हात जीभ बाहे र काढू न

बोलायला लागलों असतों! मग आतां तर िांगला रक्तामांसािा—द्वहच्याि रक्तामांसािा –द्वतिाि भाऊ

आहें —काय सांगू हो, बोट करून िाखवायला द्वतच्या अंगावर रक्तमांससुद्धां राद्वहलं नाहीं, —तेंसुद्धां या
राक्षसानं द्वगळू न टाकलं —िारूच्या र्ोटाबरोबर द्वहच्या रक्तािा र्ोट र्ेऊन द्वजत्या अंगांतील मांसािे लिके
तोिू न या द्वपशाच्च्यानं आहारून टाकले . िार द्वगरण्यांच्या मालकािी ही मुलगी, या द्वशकले ल्या िारूबाजानं

आपल्य पोटािी खळगी भरण्याकरतां द्वतला जात्यावर िळायला लावलं . आमच्या र्रीं कुरयांच्या द्वपलांना
जें िू ध द्वमळतं—द्वमळतं कसलं , त्यांना पाजतांना हलगजीनं खालीं सांितं द्वततकंसुद्धां या गोद्वजरवाण्या

बाळाला कधीं लाभलं नाहीं! आमच्या र्रीं मोलकरणीनं उष्टंखरकटं टाकलं असेल, द्वततकं अन्न कधीं द्वहला

द्वमळालं नाहीं! याच्याकिे पाद्वहलं म्हणजे ियामाया पार जळू न जातात! िगि असतों तर मनु ष्ट्य िंालों

असतों, आद्वण मनु ष्ट्य आहें , तरी िगि िंालों आहें . याच्या गळ्याला फांस र्ालतांना, ताईच्या गळ्यांतील
मंगळसूत्र तुटलं तरी िाले ल! ताई, झसधूताई, ऊठ बरं, बाळ!

[द्वतला झकद्वित् उठवून बसवतो.]
लसधू : िािा, केव्हां आलास तूं? भाई, तूंद्वह आलास? द्वतकिे कुणीकिे असायिं? िािा, ऊठ बरं, िुलीवर
थोिा भात आहे ; िोन तांबे अंगावर र्ालू न िार र्ांस खायला र्ाल! द्वतकिे कालपासून पोटांत कांहीं नाहीं!

पगमाकर : याच्या तोंिांत िार र्ांस र्ालण्यापेक्षां याच्या झपिब्रह्मांिािा एकि र्ांस करून काळाच्या

पोटांत कोंबण्यासाठीं मी आलों आहें ! ताई, हे पाहा फौजिारसाहे ब तुिंा जबाब र्ेण्यासाठीं आले ले आहे त.
या खुनी िारूबाजानं काय काय केलं तें सगळं यांना नीटपणें सांग! िािासाहे ब, द्वविारा द्वतला काय
द्वविारायिं तें—

फौजदार : बाई, यांनीं काय काय केलं तें सांगा बरं?
लसधू : यांनीं कांहीं केलं नाहीं — कुणीं सांद्वगतलं आपल्याला हें ?
फौजदार : मग मुलाला काय िंालं ? तुम्हांला हें कपाळावर लागलं कसं?
लसधू : मी िोन द्विवसांिी उपाशी होतें. मला राहू नराहू न भोंवळ येत होती. मुलाला र्ेऊन माळ्यावरून

उतरतांना मला र्ेरी आली; पिल्यामुळं मला कपाळावर खोंक पिली! मूल माझ्या अंगाखालीं िेंगरलं !
इकििा कांहीं संबंध नाहीं त्यांत!

पगमाकर : ताई, अगिीं खोटं सांद्वगतलं स! मग या काठीला रक्त कसं लागलं ?
लसधू : काठी टें कीत रक्तभरल्या हातीं मी इथपयंत आलें . द्वतकििा कांहीं संबंध नाहीं त्यांत!
फौजदार : बाई, हें सारं खरं आहे का?
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लसधू : खरं — अगिीं खरं आहे ! माझ्या बोलण्यावर द्ववश्वास ठे वा!
पगमाकर : नाहीं हो; िािासाहे ब, उर्ि उर्ि हें खोटं आहे ! ताई, तुला मािंी, बाबांिी, तुझ्या नव्यािी
शपथ आहे . खरं सांग.

लसधू : िािा, असा कां अंत पाहतोस? मीं सांद्वगतलं तें खरं आहे अगिीं!
पगमाकर : िािासाहे ब, हें खोटं आहे हो! काय करावं आतां?
फौजदार : भाऊसाहे ब, कांहीं करतां येणार नाहीं आतां! आपला राग द्वकतीद्वह अनावर िंाला, तरी यांच्या

पुण्याईपुढं तुमिंआमिं काय िालणार? न्यायािं शस्त्र द्वकतीद्वह ती्ण असलं तरी अशा पद्ववत्र पद्वतव्रतेच्या
पुण्याईिी ढाल आि आल्यावर तें काय करणार?

पगमाकर : िािासाहे ब! द्वहच्या खोट्या बोलण्यामुळं या हरामखोराला मोकळा सोितां काय?
फौजदार : भाऊसाहे ब, प्रत्यक्ष गंगाप्रवाहांत पोहणारावर उगीि आग पाखिू न काय होणार!
रामलाल : शाबास, झसधूताई, शाबास! भाऊसाहे ब, िे वाब्राह्मणांच्या सत्यतेपेक्षांद्वह अशा पुण्यरूप सतीच्या

असत्यालाि परमे श्वराच्या आशीवािािं अद्वधक बळ असतं! भाऊ, जाऊं िे त! िंालं तें िंालं ! झसधूताई, तूं
मात्र धन्य आहे स! तुझ्यासारख्या आया अजून आहे त, म्हणूनि या पुण्यभूमीला आयावतु नावं शोभतं!

भारतवषु साध्वीसतींिं माहे रर्र आहे ! सरकारनं सतीिा कायिा करून आमच्या साध्वींना सहगमनानं िे ह
जाळू न र्ेण्यािी बंिी केली तर द्वजतेपणींत आंतल्या आंत जळू न नव्याच्या नावांसाठीं या मंगलिे वता
आत्मयज्ञ करीत आहे त! भाऊसाहे ब, झसधूताईच्या इच््े साठीं तरी सुधाकरावरिा राग सोिू न द्या!

लसधू : िािा, इकिे ये, माझ्या शेजारीं बैस असा! िािा, आपल्या माणसावर असा राग करून िाले ल का?
मािंी जातीर्िी सरत आली! बाबांच्याखेरीज आद्वण तुम्हां िोर्ांखेरीज द्वतकिे आपलं म्हणायला कोणी आहे

का आतां? असं रत्न मी मांग टाकून जातें, ती तुझ्या धीरावर ना? तूंि आतां त्यांच्या उन्हांत तापल्या

जीवावर पिर र्ालायला नको का? तुझ्या ताईिं सौभाग्य तूंि आतां जपून ठे वलं पाद्वहजेस. लहानपणीं

माझ्या कुंकवाला तजेला यावा म्हणून तूं माझ्या करंड्यांत मृगािीं इवलालीं पाखरं आणून ठे वीत होतास,
आठवतं का? मग आतांि ती माया कुठें गेली? माझ्या सौभाग्यािं कुंकंू तुझ्याि ठे वणीला िे ऊन मी जात
आहें !

पगमाकर : ्ाकट्या सैतान्या, ऐक, ऐक माझ्या लािक्या ताईिा एक एक बोल! पण तुिंे िोळे कुठले
उर्िायला? ताई, ताई काय म्हणतेस हें तूं?

रामलाल : भाऊ, फौजिारसाहे बांना जायला वेळ होत नाहीं का?
फौजदार : िला, भाऊसाहे ब—पण केव्हां तरी तेवढी द्वफयाि काढू न घ्या म्हणजे िंालं !

अनु क्रम

[फौजिारांना पोहोंिद्ववण्यासाठीं रामलाल व पद्माकर जातात.]
सुधाकर : (स्वगत) उर्िले , भाऊसाहे ब, मािंे िोळे साफ उर्िले ! मात्र मािंे िोळे असे उर्िले आहे त
तोंवर या िे वतेच्या जात्या जीवज्योतीच्या प्रकाशांत या क्षणींि स्वगािा रस्ता एकिां नीट पाहू न ठे वतों

म्हणजे मग भोंवतीं काळाकुट्ट अंधार पिला आद्वण मािंे िोळे कायमिे द्वमटले तरी द्विशाभूल होण्यािी

भीतीि नको. (इकिे द्वतकिे पाहू न व औषध उर्िू न) हं , हें ि तें द्ववषारी औषध! कुठं आहे ती द्वजवाला
जाऊन द्वभिले ली साता जन्मांिी वैरीण?

[एका पेल्यांत िारू व द्ववष ओततो.]
लसधू : ऐकलं का? जरा माझ्याजवळ यायिं होतं —
सुधाकर : तुझ्याजवळ येऊं? (द्वतच्याजवळ बसून) काय काम आहे ?
लसधू : मािंं िोकं आपल्या मांिीवर ठे वावं! आपला हात माझ्या हातांत द्यावा —
सुधाकर : (तसें करून) झसधू, झसधू, िे वतास्वरूप झसधू! काय तुिंी िु िुशा िंाली ही! झसधू, या िारूबाज

नव्याच्या पायीं तूं बुिालीस! अपशबिांनीं तुिंा अपमान केला! कधीं तुला गोळाभर अन्न द्वमळालं नाहीं!
पोटासाठीं तुला िळायला लावलं ! तुिंे हालहाल केले ! तुझ्या पोटिा गोळा तुझ्या िोळ्यांिेखत िेंिून

टाकला! िे वी, संसाराच्या वनवासांत फाटकं धोतर आि करून तुला वणवणायला लावलं ! झसधू, झसधू,
उिारहृिये झसधू, शापाच्या एका शबिानं मला द्वजता जाळू न टाक! पिरींिं पुण्य खिूुन , खोटं बोलू न या
सुधाकराला कशाला वांिवीत बसलीस! तुझ्या पुण्याईनं स्वगािा संसार सजवून साजरा करण्यािी तुिंी

योग्यता; िौ्यांशी लक्ष जन्मांिी संद्वितं या जन्मीं उभीं राद्वहलीं आद्वण द्ववधात्यानं ‘सुधाकर’ हें िारूनं

ओथंबले लं नांव तुझ्या फाटक्या कपाळीं कोरलं ! झसधू, िे वी, मला क्षमा कर! या अनंत अपराधी पातक्याला
क्षमा कर!

लसधू : आपण असा द्वजवाला त्रास कां बरं करून घ्यायिा? मी फुटक्या कपाळािी कां म्हणून? भरल्याहातीं

हळिीकुंकवानं, आपल्या मांिीवर मला मरणं आलं , याहू न आणखी कोणतं भाग्य हवं मला? मािंं मंगल
िंालं ! आपण मनाला त्रास करून र्ेऊं नये. माझ्या गळ्यािी शपथ आहे ! आधींि प्रकृद्वत अशी िंाले ली!

उन्हाच्या वेळीं संतापानं िोकं तापलं तर सुंठ उगाळू न द्यायलांसुद्धां कोणी नाहीं. आणखी मािंं अखेरिं हात
जोिू न सांगणं आहे . आतां आपल्या जीवाला जपणारं कुणी नाहीं. लोकं सारीं ज्यािीं त्याला असतात.

माझ्या कपाळीं आपली सेवा एवढीि द्वलद्वहली होती, —आपण आतां एकटे राद्वहलां—आतां पुढं तरी माझ्या

रक्तािी शपथ आहे —आपण यापुढं कधीं र्ेऊं नये! ऐकायिं ना मािंं एवढं ? एका थेंबालासुद्धां द्वशवायिं
नाहीं—

सुधाकर : नाहीं, झसधू, उभा जन्म तुिंी पद्ववत्र आज्ञा मोिण्यांत र्ालद्ववला! तुिंी शेवटिी आज्ञा तरी
पाळण्याइतका हा पातकी सुधाकर भाग्यशाली नाहीं! हा शेवटिा एकि प्याला मला अजून घ्यायिा आहे .

नको, िु िैवी जीवा, आतां माझ्याकिे पाहू ं नकोस! या द्वथजत िालले ल्या िोळ्यांत अनाथ आशा अजून
कशाला तळावते आहे झसधू, झसधू, काय — रामलाल, धांव!

अनु क्रम

लसधू : नाथ, द्वजवाला संभाळा – सुधाकर! माझ्या सुधाकरांना, िे वा—
[झसधू मरते. रामलाल येतो. सुधाकर पेला र्ेतो व उठू न 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 र्रांत एवढा अनथु केला तीि िारू! द्वजनं िारी खंिांत
अनथांिं साम्राज्य िालद्ववलं आहे ती िारू! कुबेराला भीक मागायला लावते ती िारू! भीमासारख्या
वज्रिे ही शरीराला बहात्तर रोगांिा िवाखाना बनद्ववते ती िारू! द्वशकले ल्या शहाण्याच्या थोबािाला

द्वशमग्यांतल्या द्वशव्याशेणांनीं शोभा आणते ती िारू! महापद्वतव्रतांना नव्याच्या हातानं बाजारांत आणून

बसवते ती िारू! द्वजवलग नात्यािे धागे कुजवून तिाति तोिते ती िारू! बापाला मुलाकिू न, मुलाला
बापाकिू न ठार मारद्ववते ती िारू! िु करािं नांवसुद्धां न र्ेणा्या पाक मुसलमानाला िु करासारखं

खाते्यांत लोळद्ववते ती िारू! गायत्रीमंत्रानं पद्ववत्र िंाले ल्या ब्राह्मणांच्या द्वजभेला गायत्रीच्या मांसािी िटक
लावते ती िारू! एखाद्या पशूप्रमाणं पुत्राला मात्रागमन्याप्रमाणं प्रत्यक्ष जन्मस्थानीं – अरे रे! बोलूं नये तें

बोलणं आलं ! पण सुधाकराच्या ज्या द्वजभेनं िारूिा द्ववटाळ मानला नाहीं, त्या द्वजभेला एका द्वकळसवाण्या
शबिानं काय वाट लागणार! आद्वण समाजांत द्वठकद्वठकाणीं द्वशकले ल्या संभाद्ववत गळ्यांतून जीं िारूिीं

गटारं वाहताहे त त्यांत एका शबिािी र्ाण वाहू न जायला द्वकती वेळ लागणार!—रामलाल, कान फोिू न
स्पष्ट ऐक – पुत्राला मात्रागमन्याप्रमाणं प्रत्यक्ष जन्मस्थानीं लर्ुशक
ं ा करायला लावते ती िारू! – ती िारू

मीं प्यावी अं! आतां तोंि वाईट करू नकोस! रागावूं नकोस - तुला एकिां सांद्वगतलं , आज शेवटिं सांगून
ठे वतों, कीं िारूिी संवय सुटण्यािा काळ ती लागण्यापूवीं काय तो असतो! पद्वहला एकि प्याला र्ेण्यापूवीं

भावी मद्यप्यािा हात धरला तरि फायिा होईल! ज्यानं एकिां पद्वहला एकि प्याला र्ेतला त्याला हा

शेवटिा असा एकि प्याला घ्यावाि लागतो! िारूबाज िारूंति मरायिा, हें ब्रह्मवाक्यि आहे ! आद्वण
माझ्यासारख्या एखाद्याला पिात्ताप िंाला तरी हा एकि प्याला काहीं टळत नाहीं! मात्र जळफळीत

औषधाला मारण्यासाठीं त्यांत जसं पुष्ट्कळस पाणी ओतावं लागतं, त्याप्रमाणं हा अखेरिा एकि प्याला
र्ेतांना, त्यांतली िारूिी जलाल आग मारण्यासाठीं त्यांत रसकापरासारखं एखािं द्ववष बरंि र्ालावं
लागतं!

रामलाल : काय? यांत रसकापूर? आत्यंद्वतक र्ातक रसकापूर र्ातला आहे स? भयंकर द्ववष प्यालास?
सुधाकर : द्ववष द्वपऊं नको तर काय करूं? ही पाहा - ही िे वता मला सोिू न गेल्यावर जगांत मािंं काय
राद्वहलं आहे ?

अनु क्रम

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 द्वनर्ममले ल्या िारूच्या समुद्राला
द्वमळाली. या सुधाकरािं जग िारूच्या एकि प्याल्यांत बुिून गेलं!

(राग–भैरवी; ताल–िािरा. िाल—द्वपया सोने िे ॰)
त्यजी िे वी हतिै वा । जगीं राद्वह काय ॥ ध्रु ॰ ॥

झसधु सुखािा । पुण्यांशािा । सकळ आटे तापें मम ।
द्ववशाल जरी हाय ॥ १ ॥

वामनअवतारीं िे वाला द्वत्रभुवनािं माप र्ेण्यासाठीं अवाढव्य द्वत्रद्ववक्रमरूपानं तीन पावलं टाकावीं लागलीं,
पण या सुधाकरािं उभं द्वत्रभुवन या िे वीच्या िोन पावलांपुरतंि होतं! त्याि पायांवर मस्तक ठे वलं असतां
मला मरण यायला पाद्वहजे. या िे वतेिे पाय धरून असा द्वहच्याबरोबर मी गेलों तरि द्वहच्या पुण्यबलानं मािंीं

पातकं जळू न मला स्वगुिारांत प्रवेश करतां येईल! गेली! द्विव्यतपस्स्वनी मंगलद्वनधान पुण्यमूर्मत झसधू गेली!
रामलाल, तुिंी ताई गेली आद्वण मािंी मानले ली आई गेली! रामलाल, रामलाल, हा सारा अनथुपात
होण्यािं कारण मीं पद्वहल्यानं र्ेतले ला िारूिा एकि प्याला! त्या द्विवशीं केले ल्या पातकानं भ्रष्ट िंाले लं

तोंि या िे वीच्या रक्तानं—या मूर्मतमंत अमृतानं धुऊन टाकतों. (द्वतच्या रक्तािें िुंबन र्ेतो.) म्हणजे मािंा

पद्ववत्र िे ह स्वगाला पात्र होईल! रामलाल, असा भेिरून जाऊं नकोस. हा र्े तो एकि प्याला! हा एकि

प्याला नीट िव्हाट्यावर मांिून सा्या जगाला िाखीव आद्वण आल्यागेल्याला, द्वशकले ल्याला-अिाण्याला,
राजाला-रंकाला, ब्राह्मणाला-महाराला — म्हाता्याला आद्वण मुलाला, तुझ्या द्वजवाभावाच्या िोस्ताला

आद्वण सात जन्मांच्या िु स्मानाला, हात जोिू न कळ कळीनं सांग, कीं सा्या अनथांिं कारण हा िारूिा

पद्वहला एकि प्याला असतो! त्याच्यापासून िू र राहा! जो जो भेटेल त्याला त्याला सांग - झसधूच्या पद्ववत्र
रक्तानं तोंि धुऊन मी सांगतो आहें - मला मोठ्यानं ओरिवत नाहीं - तूं मुक्तकंठानं प्रत्येकाला सांग, कीं
काय वाटे ल तें पातक कर—पण िारू द्वपऊं नकोस!

[झसधूच्या पायांवर िोकें ठे वन
ू मरतो.]
रामलाल : अरे रे, काय हा अनथु! एकिम तीन जीवांच्या तीन परी िंाल्या! मूल गेलं, झसधू गेली, सुधाकर

गेला! र्र बुिालं , नावं बुिालं आद्वण वंश बुिाला! या जगांत सुधाकरािं आतां काय राद्वहलं आहे ?
सवुस्वासह हे तीन जीव ज्याच्यांत बुिाले तो तेवढा िारूिा हा एकि प्याला!!!
ब्रह्मापण र्ं ब्रह्मिहवब्रणह्मान्नौ ब्रह्मर्ा िु तम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमणसमाहधना ॥
—श्रीगीतोपद्वनषत्सु श्रीभगवान् ।

अनु क्रम

अंक पांचवा समाप्त

अनु क्रम

