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बो�धव�ृ 

प्रसवतस 

एकस अपूणर, आजवर अपकसकार असलेल्स, ससवरकरसंती ््सतबब असरसंतस कल�हलेल्स, रसजपुत 

कसबस्सरा्स रसजत्सासासाील, पतती-पुतत्सासासाील भूकाकस ससंाणसर ््स ‘बो�धव�ृ’ तसटकसंरील 

उपलबध झसलेले सवर पवेा केवळ व्सकरण दृट्ते आवश्क त्स ासिब्क सुधसरणस करत साग 

ससवरकराधील तसटक खडंसर पकसब कर्र आहोर. हे पवेा तसटक महणूत सला तसले रर् रे �वचसरपूणर 

आहेर. भावसत शीकृृण, भावसत बुब ्संच े �वचसर-ासार वेाळे असले रर् ध्े् एकच आहे. ्ा, शी, 

क�र�, �सत, परसका आ�ण वरैसग् ज्संतस पसरर झसले त्संतस भावसत महणसवे अाी एक व्सा्स आहे. ्स 

व्सा्ेतुससर लेखक, कवी, वकरे आ�ण ्स बो�धव�ृ तसटकसा्स ्सुर ््स अंकसर कसबस्सरते जाी ासर �त 

वससतस ्सवर ासर केल् राीच जनामेपेा्स कमोर का�संवर आ�ण पलोभतसंवर ासर करणसरे तसटककसर 

ससवरकर होरे. ्ोघसंतीह् ््त, ्बुरळसंतस सुखी करण्सससमठ त्सा केलस. कृट सोसले. अंरर एवढेच क� 

कसबस्र रसज्त्सा करत, सनं्सस घेऊत रृृ णसत्सा हस सुखसचस ासार आहे असे ससंार होरे रर वीर 

ससवरकर ससंारसर क� ्वरृृ णस भसा�वण्सससमठ ्सुर ््संतस पीडणसर ््स ्वस्� आ�ण ्ुृ ट पवतृरींा्स 

्जुरतसंचस तसा करस. त्सससमठ ्वरृृ णस ासरतह् वरैसग् �त वीरवतृरी धसरण करस!! 

भावसत बुबसते रसज्त्सा करत, सनं्सस घेऊत लोकजसारृी केल्. रर वीर ससवरकर ्संती सनं्ससी 

वतृरीते रसजकसरण केले आ�ण ाेवट् ्ेह पूणर कस्र�ा रस�हलस तसह् रेवहस रोह् सोडूत ्ेऊत आतासपरणह् 

केले!! संन््रखता तसटकसचे ाेवट् त्संती ‘र्ो्रु कारसनं्सससर ्कार् ोाो �वकाृ्रे’ हे वचत �्ले 

आहे. असे ारभे् असरसह् ससवरकरसंती ्स तसटकसर आ�ण सनं््र खता तसटकसंरह् भावसत बुबसची 

पतती, पुत, �परस, ासरस आ�ण रसज् ्संचस त्सा करण्सासाील �वचसर, त्संतस ्वरतलसह् पटर अससवेर 

इरक्स चसंाल्स पबरीते ासंडले आहेर, ससं�ारले आहेर. त्सचपासणे त्संची �प् पतती ्ाोधरस �हचेह् 

�वचसर ्ेाभकर आ�ण सै�तकसंा्स बस्कसंती ातत करण्सससरखे आहेर. वररत अतुकरणी् आहे. हे 

तसटक अपूणर असले रर्ह् कसह् वसचकसंतस रे �वचसरपवररक महणूत आवडेल ह् आास! 

अंक प�हला - प र्व प�हला 
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  (्ाोधरस तवजसर काासूह पलंासवर बसल् आहे. �रा्स ब�हणी आ�ण सा्स �रा्साी बोलर 

आ�ण ससरंाी वसजवीर ासणे ासर आहेर.) 

ाधुरस : रस�ी ्ाोधरे! ह्स रुझ्स �चाुकल्स रसज�बतं्सा्स त्तकाल पसकळ्स अजूत पुरत्स 

उालल्स तसह्र; रोच पस�हलेस कस ससरंाीा्स कोालसुरसंती हसू ्ेऊ लसाले आहे रे, बघ! कस ाोभरे 

आहे बसळ रे! जसे हरणसचे पसडस! व्तसवर हसू कसे खेळर आहे; जसे कालसवर चसं्णे! ाजं ुळे, महण ा 

पुनहस एखस्े ाोड ासणे. 

्ाोधरस : रे रुझे उकारलेचे ासणे आहे तस ाजं ुळे, रेच महण. ालस आरसाी रेच ऐकसवेसे वसटू 

लसाले आहे. 

ाधुरस : इशा रे तको. वरैसग् भसरसते जड झसलेले ाोठ्स ासणससंचे ासणे आमहसलस, आाा्स ह्स 

छकुल्सा्स अललड ातसलस रचेल असे एखस्े ससधे कसऊ-�चऊ-ासऊचे हलकसे ाोड ासणे महण. 

्ाोधरस : रे कस? रुझ्स बसळसची रेवढ् आवड आ�ण आाची तसह् क� कस्? बसळ, अजूत 

रसजपुत आहेर; रसजे झसले तसह्र महटले अजूत. ासझे शवारूसंची, ाबुोधत ाहसरसज ्संची रसजवट चसलू 

आहे. जनारसच इरकं अा्् चकवर�तव तको ासजवस्लस रुझ्स बसळरसजसंती! रुझ्स बसळ रसजसंची रसणी 

जेवहस ्ेईल रेवहस �रा्सवर त्संची रसजस�स चसलवस, ासझ्सवर तसह्. 

ाधुरस : छकुल्स, ासझ्स बसळरसजस! बघस बरे कस! ह् रुझी आईच रुझस ातसर कररे आहे; ाी रुझी 

ासतलेल् ासवाी रुझस पसपस घेर आहे. ाा ्े ालस एक ाोड पसपस. ्े ्े. बरे बसई रुझीच रसजस�स चसल ू्े हो. 

ाजं ुळे, महण रे रसई ससंारे रे ासणे. (ाजंुळस उकारलेचे ासणे महणरे.) 

्ाोधरस : ( उसससस टसकूत) खरेच! ाजं ुळे ालस �क�त आरसाी हे ासणे ऐकसवसे पण वसटरे 

आ�ण रे ऐकल्सवर कसले कस् क�; भ् पण वसटरे. परवस हे ासणे ऐकर असरसतस ालस चुटकस लसालस 

आ�ण एक ्वरत पडले क�, जसे हे ासझ्स परीचे, रसजपुत कसबस्सरच सुं् र �वलसस ां�्र आ�ण रुमह् 

ासझ्स पेासा्स ब�हणी, हे आपले हे रसजतार, हे साळं दश् अक्ासर ासवळूत ाी अ्ोध्ेा्स एकस 

ओससड रसजवसत्सा्स उजसड ्सलतसर एकट्च, एकस कोपर््सर डोळे पुाीर पडलेल् आहे. आ�ण लोक 

ालस ्रुत महणरसहेर; री पहस! ्सुर् उकारल ,् आ�ण ासझे परी, रसज्रू, कसबस्र ासझ्स जवळ असूत 

्ेखील ालस �्सेतससे होर आहेर. 
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ाधुरस : वेडी कुमल्! ्ाोधरे, रसाल�ाणसचे वडील जसे कैके्ीा्स पेचसर फसले होरे रसे रुझे 

शवारू ाबुोधत ाहसरसज कसह् कोण्स ररण जखणीा्स पंज्सर ावसलेले तसह्र, रुझ्स परींतस, रसजपुत 

कसबस्सथतस वतसर धसडूत रुझ्सवर सीरेा्स उकारलेा्स ्तुखसची पसळी आणस्लस. 

्ाोधरस : ाधुरे, सीरेा्स ्तुखसलसह् ाी भीर तसह् इरक� उकारलेा्स ्तुखसलस कभरे. सीरेलस 

वतवसससर �प््ारत घडे; रसाचंदसा्स ्ैवी सांरीचे सुख काळे. पण �बचसर् उकारलस �रलस परीबरोबर 

वतवसससचे ्तुख भोाण्सचे सुख सुबस कोणी ्ेईतस. �रलस एकट् टसकूत ल�ाण �तघूत ाेले; कस? रर 

त्संतस बहाचसर् होऊत वतसर जसवे असे वसटले. पण ाी महणरे; ज्संतस बहाचसर् रसहण्सची हौस असेल 

त्संती रो �तशच् लगतसपूव� करसवस. लगतसतंरर बहाचसर् वरसचस �तशच् त्संा्स एकट्सा्स 

लहर्सराी करण्सचस त्संतस अ�धकसर पोचर तसह्. ्ोघसंा्स ससासईक असलेल्स पससस्सस असस एकटस 

जसस भांू ाकर तसह्; रसचं ्संपत् जीवतसचे लरसकंुज एकट्सलस �छनत�व�छनत करत टसकस्लस ्ेणसर 

तसह्र! पण �बचसर् उकारलस, �बचसर् अबलस, परीा्स लहर्सराी, �वरहसा्स ओससड ्तुखसा्स रटसवर, 

जळसरूत ाससस फेकूत त्सा्स रळाळणसर््स आतम्सस फेकूत ्ेण्सर ्ेरे राी फेकल् ाेल्. कोणी 

ससंासवे! ासझ्स �प्प�र्ेवसंतस, कसबस्सथतसह्, अाी बहाच्सरा्स आ�ण शाण-सनं्सासा्स जीवतसची 

लहर पुढे ासाे ्ेणसर तसह् महणूत! पहस! रसे तस आरसाी वसरंवसर महणस्चे असरे क� हस संससर �करी 

कलेाकसरक आहे! रो परवस कोणसससस शाण भेटलस; रेवहसपससूत रर इकडची �चतरवतृरी फसरच उ्ससीत 

�्सरे तसह् कस ा; महणस्चे असरे त्स शाणसससरखे ्री होणे �करी सुखकसरक आहे! कस् होईल कस् 

जसणे बसई? 

ाधुरस : अा रसई, कस् होणसर ह्सचसच ससरखस �वचसर केलस रर ाहसण्संतससुबस वेड लसाेल. 

रुझ्सवर पुढे सीरेची पसळी ्ेरे क�, उकारलेची ्ेरे क�, ्ोघींचीह् ्ेर तसह् क�, ्ोघींचीह् आळीपसळीते ्ेरे 

री आज कासलस �चरंस. अा, ि्त्संतस सोडूत जसणे, र�डा्स ाोृट् तसह्र. रसाचंदसंससरखे ्ेखील सीरस 

�्सेतसाी झसल्सबरोबर ढळसढळस रडले; लरस वेल्ंतस ्ेखील हे सीरे! हे सीरे! महणूत भेट ्ेऊ लसाले. रूह् 

सीरेससरखी ्व्ंवरसची, ्वरत कसबस्सथा्स आवडीची रसणी आहेस उकारलेससरखी. रसासते सीरेलस वरल्; 

महणूत ल�ाणसलस बसपसते वरसव्सलस लसवलेल् आपल् ्सुर ््सते ासरलेल्स ासमठची तवहेस! 

ाजंुळस : खरेच, ाधुरे आपल्स रसईा्स, ्ाोधरेा्स, ्व्ंवरसची सुं् रक्स ससंा ालस स�व्रर, 

ाी लहसत होरे ा रेवहस. 
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ाधुरस : रू केवहस लहसत होरीस हे अा्् एवढे �त�ूत ससंाण्सर रुझस असस भसव आहे क�, कस्? 

क�, त्स वेळेस रू ्व्ंवरसर भसा घेण्सइरक� उपवर झसलेल् असरीस रर ्ाोधरेस त्स ्व्ंवरसर ्ा 

काळण्सची सधंी अाी ससधरस ्ेरी तस! 

्ाोधरस : ( हसूत) हो् ा ाजं ुळे? 

ाजंुळस : इशा! ह् ा कस् ाधुरे रुझी तसत्स कलसारी लसवण्सची ्ुृ ट खोड? 

्ाोधरस : अा, ाा त्सर �बघडले कुमं ाजं ुळे! रू ासझी धसकट् बह्णच तस? ्व्ंवरसर 

रुलस ्ा आले असरे रर त्सरह् ालस भूषणच वसटले असरे! 

ाधुरस : खरेच रे बसळे! जसे त्स ्व्ंवरसर ्ाोधरेस कसबस्सथती वरले रर् वडील ब�हणीा्स 

वकाल्सते ओळख पसडूत ाेवट् रूह् त्सची एक वरासळ आकषूरत घेरल्सच! रसचं रुलस त्संती प्ा 

वरले असरे रर धसकट्स ब�हणीा्स वकाल्सते ्ाोधरेतेह् कसबस्सरची कोणची रर् एक वरासळ 

आक�षरल् असरी! 

ाजंुळस : पण ाी रुलस रे कस �वचसररे आहे? ालस त्स ्व्ंवरसची ांार ससंा! ालस इरकंच 

आमवरे क�, रसजकुासर कसबस्सथचे ा�ं्रसर ासक्कुळसंरील सुं् रसंरील सुं् र ाुल्ंच,े समाेलत भरले आहे 

आ�ण ाी आईचस प्र धरत �र्े उभी आहे. पुढे कस् झसले? 

ाधुरस : पुढे �कती, त्स कुास�रकसंचे कळप, हंस््पकसंचे कळपसंससरखे तसचूत ासऊत ्कल्सवर 

रसजकुासरसकरवी त्संतस पस�ररो�षके ्ेण्सर आल्. एकेक कन्कस एकसहूत एक सुं् र रसजकुासरसपुढे ्ेई. 

ाेले, अलकंसर, भूषणे, कस् रो उपहसर घेई. कोणी ककलकेससरा्स लजजेते कसपर, कोणी �बचकलेल्स 

हरणीससरा्स वसवरर, कोणी �चतसससरा्स ्रंकभर होऊत न्सहसळीर; पण कसबस्सथची ाुदस, लेाासत 

�वचकलर होईतस. त्संच ेल�च जसे �रकडे तवहरे, ाेवट् आपल्स सुपबुबसची ह् चसं्णीससरखी कन्स 

�तरोप घेण्सस आल् रेवहस ासत रसजकुासर चाकले. चटकत ्आपल्स ाळ्सरील रततहसर रसजकुासरसंती 

ह्स चटकचसं्णीस घसरलस; आ�ण �रते पण कसा्ेवसा्स फुलधतूससरखे आपले बसहुपसा कसबस्सथा्स 

कंमसंर  घसलूत आपले पेा�ववहला्रक त्संा्स �वासल व�त््लसवर मेवले. 

्ाोधरस : ( ाधुरेलस अडवूत) वस! तसह्, तसह् ा चहसटळे! लसाल्स अं! �रलस भलरे सलरे 

ससंास्लस! रसजकुासरसंतीच ासझ्स ाळ्सर हसर घसरलस आ�ण ाी, लाेच ाी ासझ्स सा्संबरोबर �तघूत 

ाेले ा ाजं ुळे! 
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ाजंुळस : पण रे बुबी बलसंचे ससाते आ�ण री ा्त�वर्ेची प�र्पधसर केवहस झसल्? खरे, ससंा ा 

ाधुरे! 

ाधुरस : आरस खरेच ससंारे! ्ाोधरेस ासाणी घसलरसच आपले वडील सुपबुब महणसले, �सत 

र्रीपासणे ा्त �वर्ेर जो शेृम मरेल त्सलस कन्स ्ेणे ्ोग्. रेवहस ा्तप�र्पध्सथचे ससाते झसले. 

अा ्ोत जुळे रर कसबस्सरते इरके जल् खतासचे एकस घसवससराी ससफ कसपूत टस�कले क�, रे कसह् वेळ 

उभेचे उभेच होरे. प�र्पध्सरस वसटले वसर खसल् ाेलस आ�ण रे हसू लसाले; रो वसरस सुटरसच रे रर 

कोलाडूत पडले आ�ण कसबस्सथचस ज्ज्कसर झसलस. रससच धतु�वरर्ेर पण साळ्सर कमठण पसंा, 

अशव�वर्ेा्स प्ोासर होरस. अा! उभ्स ासक्कुळसर ज्सवर कोणी ्वसर् भर्तस; असस एक कसळसकुट 

आड्संड घोडस, लसल लसल डोळ्संचस, आाीससरखे रसाीट शवसस सोडीर पुढे आलस. जो चढे त्सलस खसत�्ाी 

फेक�; टसच हसणी; पस्सवर उभस रसह्; ाेवट् रर तससूत वस्ळी साुदसससरखस र�डी फेससळलस, फुरफुर 

लसालस �त �पससळूत डसू लसालस. 

ाजंुळस : बसई! ासझ्स अंासवर कसटस उभस रसहसर आहे. ाा कसबस्सरच ेकस् झसले? कस्, आरस 

ससंाणसर आहेस! कस् क� बसई? 

ाधुरस : त्संती त्सचे ासतेचे आ्सळ धरत तुसत्स ासंडीते ्वसर् भरल्; आ�ण रो घोडस रतकसळ 

तरालस; ती ्हस भरधसव चककर सरळपणे �फरत आलस. उभ्स ासक्ाडंळसते ाोमस ज्घोष केलस आ�ण 

्ाोधरेस कसबस्सरलस अ�परल .् ाजं ुळे, रसजकुासर कसबस्सथतस लहसतपणसपससूतच वतसर शाण होऊत जसवे 

महणूत लहर ्ेई. त्स उ्सस �वचसरसपससूत त्संतस �तत्सचे परसङाुख करसवे महणूत त्संा्सवर हस 

स�््सरचस ाोहत-ांत रसजा�ं्सकडूत टसकण्सर आलस. त्स �्वाी, ्ाोधरेते उतरासरील उतरा अास 

ाोार््संा्स फुलसंच ी जी ासळ रसजकुासरसस घसरल  ्आ�ण रसतसवतसर भटकणसर््स त्स �्गाजसस आपल्स 

त्स ाोार््सा्स ासळेते �रते त्स �्वाी जे बसंधूत टस�कले रे आजप्थर! 

्ाोधरस : सखे ाधुरे! पण ह्स आजा्स उर्सचे कस्? री फुलासळेची बेडी, त्स �्गाजसस 

आजवर बसंधू ाकल्; त्सचे कसरण �रचे बल तवहे पण �रते आपणसस बसंधसवे; अाी ्वरत त्स �्गाजसंची 

इाछस होरी. त्सरह् रसजकुासरसंतस लहसतपणसपससूतच संससर�वष्क उ्ससीतरेची जी लहर ्ेई �रची, 

ससंसरसरील ्तुखसंचस लवलेाह् �्सरसच, पुनहस उमसवणी होण्सचस संभव उर त्े महणूत, ासझे सससरे, 

ाहसरसज ाबुोधत ह्संती अा्् क�पलव्रू तारसबसहेर सुखसंचस केवळ ्वारच असे �वलससभुवत �तासरण 
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करत त्सरच रसजकुासरसंती रहसवे, रासवे, महणूत ह् तवी व्व््स केल्. अा! जुई-ासलरीा्स 

ाडंपसखसल् फुलसंच स सडस पडरो त पडरो रोच रो वेचसवस लसारो! 

  कसरण एक्स रो फुलसंच स सडस सुकलेलस �्सलस रर कसबस्सथा्स व्तसवर्ल हस््ह् 

चटकत कोाेजूत ाेले आ�ण महणस्चे झसले, अहो, सवर स�््र असे ��णक आहे. हस् हस्! जे जे फुलरे त,ं 

रे सधं्सकसळी सुकरे! पण सखे, फुललेल्स फुलसंपैक� कोाेजलेले एक फूल ्ेखील �र्ं �्स ूत्े, इरक्स 

कसळजीते जे हे पीरीचे ातोहर उपवत एखसर्स सुखसा्स ्वरतसससरखे भससर आहे. त्सरह् कसबस्सथतस 

्तुखसची पोट्वरते पडस्ची री पडरसरच. त्सलस कस् करसवे? अास ि््रीरह् फुलासळेची ाृखंलस रोडूत; 

रो �्गाज केवहस उफसळूत �तसटेल; ह्सचस कसह् तेा आहे कस? 

ाधुरस : �त्ा आहेर सखे ्ाोधरे! रुझ्स �तत्सा्स अललड छकुल्सलस ह्स त्संा्स तवजसर 

रत्सलस प�हल्सतेच पसहण्सस आज कसबस्र ्ेणसर आहेर तस? रर ाा बघ ांार! ाी कस् महणरे 

्सची! अा! ह्स आपल्स ातोहर �चाुकल्स रत्सा्स सुं् र ि्ारसा्स �करणसंची ह् वसतसल्ासलस 

रसजकुासर कसबस्सथा्स ह््सस रुझ्स वरासलेहूत्ेखील हडसूत खडसूत बसंधूत टसक�ल! 

ाजंुळस : रसजकुासर ्ेरसच ह्स छकुल्सची लखभेट, त्सचे हसरी ्ेण्सचस प�हलस ासत ासझस बरे 

कस! ासवाीच तस ाी त्सची री? 

ाधुरस : अा आलेच कसबस्र! अंहं रू तकोस उमू अाी; आमह् ससंा  ूकुासरसंतस क� अजूत वसासव्सस 

�तघसल् तसह् री, आाची रसजबसळंरीण? हं! ाुल्ंतो! सुख ��णक महणूत ्तुखसससरखचं त्सज्, ह्स 

शाण-सनं्सासा्स पसलुप्सस, रोड महणूत रचलेले रे रुाचे ाोड ासणे ास बरे कस? अा्् सुरसंातसंससरखे 

ास! अा्् सकललस लहर्ससरखे! सल्लतस ्ालसर रर् सु्कसरस सोडू तकस! हं! हो त जसणो रसल्स 

सु्कसरसंा्स फंुकरससराी ्ेखील रसजकुासरसंा्स कोाल ातसलस ्तुखसचस धककस बसस्चस! 

(रसजकुासर कसबस्र ्ेरसर; ाुल् तसचू ासऊ लसारसर. कसबस्र, ्ाोधरेा्स ाेजसर् बसरसर.) 

कसबस्र : ( ासणे संपरसच ्संबवूत) ्ाोधरे एक ाुलसब फूल सुकले रो ्सुरे फुलरे महणूत ासळ्सलस 

स्ो�्र ाुलसब फुले काळर रसहरील; ह् आशवससक हाी हे ासणे ्ेर असले रर् ्वरत ासळ्सची ाुलसब 

उपभोाण्सची इं�द्ाकरीच केवहसच �वफल होणसर् असल्साुळे इं�द् सुख �तत् रहसणसरे तसह् रे 

तसह्च. ह्स ्तुख् ाकेंचे हे ासणे कस् सासधसत कररे? 
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ाधुरस : रसजकुासर, असल्स तसत्स ाकंसंच े सासधसत कर्र बसण्सस ासझी ्ाोधरस कुणी 

एखस्स भंाड ाोससवी बैरसाी आहे क� कस्? आज ्ुासतु्ुाे सह्तसवधी ाोमाोमे जपीरपी, 

शाणसनं्ससी, अवरसर् अवधूर आपल्सससरखे �वचसर्र आले, पण त्संच ेउतरर कोणीरर् �्ले कस? 

जेवहस कोणी रे उतरर ्ेरील रेवहस आमह् पण ह् ाुलसबसंची ासणी सोडूत ्ेऊ �त शाणींा्स ास्स महणू. 

पण आज आमह् आाा्स बसळरसजसा्स ाजंुळ अंासईवसचूत आ�ण पेापसळण्सवसचूत ्सुरे कसह् एक 

ासणसर तसह्; ऐकणसर तसह्. कसरण आज आपण आाचे ाहसरसज तवहेर रर आाा्स रसज�बतं्सचे 

रसज�परस आहसर! आण ा ाजं ुळे इकडे रो आपलस �चाुकलस रसजस, पहसवस ाहसरसज ाबुोधत ाहसरसजसंचस 

तसरू! रसजपुत कसबस्र आ�ण रसजकन्स ्ेवी ्ाोधरस ह्संचस रत्! उभ्स ासक् रसृ्सचस लसडकस 

�चाुकलस रसजस! 

ाजंुळस : अा प्व्सचे एवढे भसरड ससंाण्सपे�स तुसरे ससंास्चे क�, ाजं ुळेचस ाोहक भसचस रो हस, 

महणजे त्सर साळं ाहतव आले! घ्स्चे महटले ाहसरसज! एक्स छकुल्सलस घ्स! उभ्स ासक्कुलसर 

आज आपल्स रत्सा्स जनास्र आतं् ् आतं्  होर आहे. 

कसबस्र : ( ाुलसस �कं�चर कुरवसळूत उ्सस सु्कसरे टसकरो.) 

्ाोधरस : ाजं ुळे, ाधुरे उभ्स ासक् रसृ्सा्स घरोघर ज्स कसरणसससमठ आतं् ् आतं्  होर 

आहे, महणूत रुमह् महणरस त्सच कसरणसससमठ कसबस्सथतस ्तुखसचे सु्कसरे सोडसवे लसार आहेर. आण 

इकडे बसळसलस. रुमहसलस त्सचे पेा वसटले महणजे साळ्संतसच वसटले पस�हजे, असे तसह्. 

कसबस्र : ्ेवी, ासझ्स �प्जसर भस �्, ्वरता्स तवजसर काालूस पसहूत कस�ंहणीलससुबस पसनहस 

फुटरो; कूरसरील कूर कसहं ्ेखील त्सलस ास्ीससरखस अला् चसटू लसारो. शवसप्संतस ्ेखील पेासते 

ाोह्र करणसरस हस अपत् ्तेह ालस ाोह्र तसह् असे कसे होईल? रुाा्सरील कोणसचीह् बसलकसवर 

पहसरसच पीरी बसल  ् तसेल इरक� पीरी ासझी बसल  ् आहे. त्सचे पत्ंरर महणजे ासझे हे ्तुखसचे 

सु्कसरेच होर! आशच्र वसटरे रुमहसलस? ाधुरे! साज एखस्े सुं् र रसतपसखर रसजरवसरसा्स वर्ल 

�पजर््सर क�डूत टसकले �त ्सस, ्ससी, रसजस, रसणी त्स सुं् र पसखरसस आपल्स �पजर््सर अडकलेले 

पसहूत आतं् ्र झसले, पण रसजसचस एक कुासर ासत ्तुखीर होऊत �वचसर कर लसालस क�, अरेरे! ह्स 

पसखरसस, ह्स �तरं् �पजर््सर, पररंतपणसची कोाल पीडस होर असेल; ह्सलस ्े्ूत सोडूत ्ेण्सची 

्ुकरी ालस सुचेल रर �करी बरे होईल - आरस ाधुरे रू ससंा! त्स पसखरसवर खरे पेा कोणसचे, त्स 

रसजसा्स ्सस्ससींचे क� त्स रसजकुासरसचे? 
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ाधुरस : ाी तसह् ससंार; ालस ासह्र आहे. ासझ्सच र�डूत कसह्रर् कसढस्चे असेल उलटसुलट. 

ाजंुळस : बरे! ाी ससंारे, त्स प�सलस �पजर््सर पडलेलस पसहूत, ्तुखी झसलेल्स रसजकुासरसचे पेा 

अ�धक! 

कसबस्र : त्सचपासणे �प् ्ाोधरे त्स रत्सचस लसभ रुमहसलस झसलस महणूत रुमहसलस आतं्  

वसटर आहे. पण त्स रुाा्स लसभसर त्सची कस् हसती झसल् आहे, इकडे रुाचे ल�च तसह्. महणूत रुाचे 

पेा ्वस्� आहे, पण ालस हस �तरपरसधी �चाुकलस लसडकस जीव ह्स ्तुखपूणर सं् कृरीा्स �पजर््सर हस 

फसलस महणूत ्तुख होर आहे. त्सलस ह्स पीडस्स्क पसररं�्सरूत ाुकर कसे करसवे, ह्स �ववंचतेते 

सोडलेले हे ासझे ्तुखी सु्कसरे त्सा्स �वष्ीा्स �त्वस्� पेासते, रुाचस आतं् ् हुरप पसहूत अ�धक 

्ब्बले आहेर. 

्ाोधरस : एखसर्स कभकसर ््सा्स पोट् ासासरते भीक ासार चसलरस चसलरस जे ाूल जनासलस 

्ेरे, त्सा्स अपंा �पत्सलस असस ाोक ाोभरस खरसच. कसरण हसल अपेृटसंा्स �पजर््सर त्सा्स ासरस 

�पत्संती त्सलस क�डले असे महणरस आले असरे. पण ासझस हस रसज�बडंस पुत ाबुो्त ाहसरसजसंचस 

तवसससस्सससंचस तसरू आहे. ह्स ासक्संा्स रसज्सचस ाभरशीारं वसरस आहे. 

कसबस्र : हस्! हस्! ्ाोधरे, कभकेा्स वसटेते लसाणसर््स झसडसा्स ससवल्वसचूत िजा्स पसूरीलस 

छस्ेचे ््ळ काळर तसह् आ�ण ज्संतस ्वरतलसच खस्लस काळर तसल्साुळे ाुलसस पोटभर पसजरील, 

इरके ्धू कधीच काळर तसह्, अास ाेकडो कभकसरणी आ्स ह्स जासर आहेर रर! आ�ण त्संा्स पोट् 

जनारसच ारस्लस घसरलेल् अाी ्ु् �वी लेकुरे जनासलस ्ेरसर रर! रर ाा रसज�वलसससा्स ह्स एकस 

ाभरशीारं बसल वसरससा्स जनासससमठ ाी �करी हस?ू आ�ण ह्स असां  ् �तरपरसध िजवसंतस जनारसच 

हसल अपेृटसंर रळाळसवे लसारे, त्संा्सससमठ ्तुखसचे �करी सु्कसरे सोडू? रे, रूच ालस ससंा! ्ाोधरे, 

केवळ रसज्सचस वसरस महणूत हे आपले �प् बसळ सुखसरच लोळणसर ह् रुझी साजूर ह्ह् एक भूल आहे. 

ह्सलस रसप आलस, रर त्स रसज्सरील कोणसलस रर् रो वसटूत घेरस ्ेईल कस? ह्सलस कसंिजण्स �तघसल्स; 

्ेवी आल्स; रर ह्स पेाळ ्सस्ससी, त्सा्स पीडेस ्वरत भोाू ाकरील कस? वेडे! रसजसचस ाुलास झसलस 

रर् रो कसह् उपजरच बोलर तसह्. बसळपणसससरखे सुख तसह्, महणूत महणणसरे महणोर! पण 

बसळपणसससरखे ्तुखह् तसह्! एक �्वसह् कुणी ास्ेचे जवळ तसले रर जाणेच कमठण! कस् ्खुर 

आहे, ससंारस ्ेर तसह्. कस् ससंारसर साजर तसह्. ्खुरे पोट! आ�ण ल�डवसळ ासरस रे त कळूत ओढे 

घसलरे डोक्सवर! पकसासर �्व्सते हसर भसजरो; अंधेरसर आईचसच पस् पडूत, एखसर्स दस�सससरा्स 
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ाुलसचस च�्सा�्स होऊत जसरो! अहो, आपल्सच ालाूतसर लोळर ज्स व्सर अंा लडबडलेले असरे, 

आ�ण री लडबडलेल् बोटे र�डसर घसलूत चोखल् जसरसर, त्स ाल्त, असहस् आ�ण पररंत 

बसळपणसससरखी ्सुर् ्ैतस तसह्! अास ्तुखसर ह्स आपल्स लसडक्स रत्सस ढकलण्सा्स कूरपणसचे 

आमह् ासरस�परर वसटेकर् आहोर! छे! छे! ह्स कूररेच े ालस पस्िशचतर घेरलेच पस�हजे आ�ण रे महणजे 

हेच क� जनासचे कसरसाहृसर पडलेल्स ह्स ्तुख -ाोकग्र ससंसरसरूत सोडवण्सची कसह् रर् रोड कसढणे! 

�प्े ्ाोधरे! ाधुरे! ाजं ुळे! आरस बर्च रसत झसल  ् आहे, �तजस रुमह्. आमह् बसहेर उर्सतसरील 

चसं्ण्सर कसह् कसळ एकसंरी �वचसर कर्र बस ूइिाछरो. (जसऊ लसारो.) 

ाधुरस : पण जरस रसजकुासर ्संबसवे ्ोडेसे; ह्स पुतजनासचस आतं् ोतसव ्ाोधरस  

्ाोधरस : ाधुरे! जसऊ ्े! कुासरसंती ससं�ारले तसह् कस, क� त्संतस पुतजनासची ह् ाोृट 

अत्रं ्तुखसची भससरे! कासलस अडवलेस त्स ्तुख् ््ल् त्संतस? हे कस्? खरेच कस ाेले? ाजं ुळे! अा 

खरोखर्च जसऊ कसे �्लेस त्संतस? (ाजं ुळेा्स ाळस पडर) ासझे भ�ाती! ासझे सखे! रसजकुासर कसबस्र 

जासचे ्तुखसचस तसा करणसरस ासार ाोधीर आहेर, जासर आपल् ाणरी ्ोडीच आहे? आपले ्तुख 

महणजे रसजसचस फनतस! आाा्स ्तुखसपससूत त्संती ाक् �ररकं ्रू जसवं, हसच रेवढस, आाचे ्तुख ्रू 

करण्सचस उतरा उपस्! ाधुरे! री पेासची जुती शृखंलस काी पडेल महणूत रू ह् वसतसल्सची तवी ाृखंलस 

रू त्स �्गाजसचे पस्सर घसलस्लस ाेल्स रर रो अ�धकच �ब्रत �तसटलस! 

ाधुरस : उाी, सखे, उाी, अा जसईल ह्ह् लहर आल् राी! आरस �कती रू ्ोडी ्व््पणे तीज. 

रुलस जसारण सोसणसर तसह्. ाुल्ंतो! एखस्े ाोड ाीर ास. रे ऐकरस ऐकरस ्ेवीलस ाुांी आल् महणजे 

�तजस साळ्स हं. 

      (पड्स पडरो.)  
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अंक प�हला प र्व दसुरा 

छं् (्वार) : रसजकुासर कसबस्सथचस लहसतपणसपससूतच वरैसग्सकडे ओढस. ात स्स उ्सस, 

महणूत त्संतस ससंसरसर ाुंरवूत टसकण्सससमठ हे �वलसस भवत बसंधले. ाी त्संचस आवडरस ससर्ी. महणूत 

ह्स �वलससभवतसर रसहूत �त कसबस्सथच ेल� स्ो�्र सुखकसरक �वष्संकडे वळवूत; त्संच े�चतर पसनत 

रसखण्सचे कसा, ाबुो्त ाहसरसजसंती ालस �्ले. पण आजकसल इ्ेह् कसबस्र अा््च उ्सस झसले 

आहेर. त्संा्स सांरीर ाेले क�, ालसह् उ्सस वहसवेसे वसटरे. र्स�प आपले कररव् असे चुकरस कसास 

त्े. आरस रे इकडे चसं्ण्सर ्ेणसरच आहेर. आलेच वसटरे. छं्स! कसह् झसले रर् रू ासत उ्सस �्सरस 

कसास त्े. स्स हसर् ाुदस मेव आ�ण जा ्तुखा् असे वसटले रर् रसे महणू तकोस, आ�ण रे सुखा  ्

आहे असे वसटले तसह् रर् रे सुखा् आहे असेच महणर रहस. 

कसबस्र : ( पवेातू) छं्स! कस असस उ्सस उभस आहेस? 

छं् : उ्सस तसह् ाहसरसज, ह्स उर्सतसर पडलेल्स ह्स चसं्ण्संची ह् अपूवर ाोभस पहसर 

असरस रलल्त झसलो आहे. आपल् वसटच पहसर होरो. ह् चैतसची पौ�णरास. ह्स सुं् र सरोवरसर आकसा 

पहस कसे प�र�ब�ंबर होर आहे! आ�ण त्सर पडलेले चंदसचे �बबं रर इरके ्पृट �्सर आहे क� एखसर्स 

ाुलसस रे अचसतक ्सख�वले रर त्सलस वसटेल क�, ह्स सरोवरसखसल् खरोखरच एक ्सुरे आकसा आहे, 

आ�ण त्सर असलेल्स ्सुर ््स चंदसचस आपणच तवीत ाोध लसवलस आहे! 

कसबस्र : ाा त्स ाुलसची री साजूर खोट् होईल क� कस्? ह्स जलसा्सर �ब�ंबर झसलेले हे 

सुरम् आकसा इत्स्् खोटे महणाील रर ाा वर हे वस्ुा्स प�रसरसर प�र�ब�ंबर झसलेले आकसा रर् 

खरे कासवरत? ्ोनह्ह् दगपत््च! दृट् बधंतसचे खेळ. 

छं् : पण हे जलसा्सरील खसलचे प�र�ब�ंबर आकसा ��णक आहे. �्सरे पण �टकर तसह्! 

कसबस्र : आ�ण हे वरचे आकसा? छं्स! रेह् �ररकेच ��णक �्सणसरे, पण �टकणसरे तसह्. रो रसरस 

पहस, हे रीत ाब् ाी रुलस ससंारो त ससंारो रो रो रसरस होरस, रे् ूत ल� ्ोजते पुढे ाेलस! त्स ासतसते 

रसरसंाणसरील पर्पर आकषरणसर �वल�ण पसलट झसलस! त्स पसलटसा्स पासणसर ह्स सवर रसर ््संची, 

आकसासची, रुझी, ासझी, वसर ््सा्स झुळकेची प�रि््री, प�रणसा आ�ण पासण पसलटूत ाेले. एकस 

रसर ््सा्स वेासते हस पसलट, रर ह्स अतरं अणुरेणंूा्स पर्पर आकषरण, उतससरण करणसर््स ह्स 

बहासंडसरील ाहसत ्रंभतसा्स अखडं वेासचे प�रणसा कस् ससंासवे? ाेल्स �वपलसर पस�हलेले आकसा 
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ह्स �वपल् रेच रस�हलेले तसह्. त रे र�र त रो चंद, त रू, त ाी! त्स जलसा्सरील चंद�बबसपासणेच हे 

सवर व्रुजसर ससरखे पसलटणसरे. अ�तत्! �्सणसरे, पण त �टकणसरे! अरएव ससरखेच खोटे �कवस खरे 

आहे! हो् तस? 

छं् : हो् कुासर! (्वार - अरेरे, ‘हो्’ महणस्चे तवहरे इ्े!) बरे, पण ाहसरसज, रे कसह् 

असले रर्, ज्ोत्तसा्ी ासंर, सुं् र आ�ण सुख् रसती पहसरसच ातसलस जो आतं्  होरो; रो रर् 

अतुभवकसब आहे तस? हे पहस!! ह्स आमव�ृसवर जे प�ी रहसरसर तस? आज संध्ससा्ी त्संची जोडपी, 

चसं्णी पडेरोप्थर, आपआपल्स घरट्संा्स सजजसंवर ाोडाोड ासणी ासर बसल् होरी - इरक� ाोड क� 

री ासरस ासरस त्संची त्संतसच तीं् ्ेऊ लसाल्. आरस झोपेर त्संतस ह्स पसनत जलसा्सची, ह्स 

चसं्ण्सची, ह्स फुलसंा ्स सुाधंसंची सुख् ्वरते पडर असरील! 

कसबस्र : त्स पसखरसंतस झोपेर ्वरते पडर असरील वस तसरील; परंरु छं्स रुलस रर् जसाेपणीच 

्वरते पडर आहेर खर्! ह् ज्ोत्तसा्ी ासंर, सुख् रसत पहस; महणूत रू महणरोस. पण त्स त्स 

पल्कडा्स अरण्सलस जसऊत �वचसर बरे! रे ासंर आहे क� अासंर रे! रो कसहं, रो वसघ, रे लसंडाे आपल्स 

ाुहेरूत भुकेा्स अकसळ �वकसळ जसंभ्स ्ेर आतरसच बसहेर पडर असरील आ�ण त्संा्स त्स कूर ाजरतस 

ऐकरसच, आपआपले पसण कसे वसचरील, ह्स भ्सते ााृ, ा�हष, ास्ाुरे ्र्र कसपर रस�हल् असरील. 

िजकडे �रकडे रकरसळ झुजंी सुर होऊत ाेकडो तरडी रुटर असरील! कुमे वसटासर ््संती पवससी ध�तकसंवर, 

त्संा्स ासतस ्सबूत धरल्स असरील आ�ण त्स ध�तकसंची बस्कस, ाुले चळचळ कसपर ््स करस, त्संतस 

सोडस महणूत महणरसच त्संतसह् ह्सचवेळी सुर ््संती भोसकले जसर असेल. रो बघ ्रूचस वणवस. हे उभे वत 

जळर आहे, आ�ण चंदसलस अंासई ाीरे ासर �तजलेल् री रू ाघस महणसलसस राी पसखरे अक्ासर ्पोळूत 

होरपळूत चीची कर्र आाीर टपटप ाळूत पडर असरील. ह्स रू महणरोस त्स, ासंर चसं्ण्स रसती, हे 

सुखसचे तसटक रू पहसरो आहेस. ह्सच वेळी त्स जासर कोणसस ातृ्ूचस घोर लसालस असेल. कोणी पसू�र 

वे्तसंती �ववहळर असेल. कोणी रसपसते फणफणर असेल. कोमे ्ाासतसर पेरे जळर असरील! आरर 

्वक�्, ढसढसस रडर असरीलच! हे खोटे आहे कस? 

छं् : तसह् ाहसरसज! (्वार - अरे इ्े तसह् महणस्चे तवहरे. ाघसाी चुकूत ‘हो्’ �तघूत ाेलस 

आ�ण आरस चुकूत ‘तसह्’ महणूत �तघूत ाेलस!) पण कुासर! �रकडे कसह् झसले रर् ्े्े �त्सत रुमहसंलस 

आ�ण ालस रर् ह्स �वलससभवतसा्स ह्स �तभर्  उपवतसरील ह् सुं् र चसं्णी रसत ासंर, सुख् आ�ण 

ातोरा झसलेल् आहेच आहे. 
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कसबस्र : छं्स! वस्र�वकरत जोवर ह्स जासर ाेकडो पसणी ्तुखसर रळाळर आहेर; रोवर ालस 

कसह्च सुख् वसटणसर तसह्! पण ्वरतपुररे पस�हले रर् ह्सच वेळी आ�ण इ्ेच, रीत भ्कंर भुरे रुझ्स 

�रनह् बसजंूती अक्ासर ्ेऊत रुलस खसऊ लसाल् रर रुलस हे चसं्णे आ�ण हे उपवत ह्स वेळीह् ासंर, 

सुख् आ�ण �तभर्  वसटेल कस? 

छं् : ाुळीच तसह्! पण - पण पण कुासर अास भर रसती भ्कंर भुरस�बरसंची तसवे अाी कसढू 

त्ेर! 

कसबस्र : तसवे कसल्! ह् बघ भुरसंची पत्� रपेच उभी आहेर. रे कोण ओळखलेस? हे रोासचे भूर 

पहस! त्सा्स हसरसपस्सरूत सडलेल्स ासंससचे ाोळे आ�ण रकरसचे �्ब ाळर आहेर. त्सचे र�ड वसकडे 

होऊत ाुखसरूत पू वहसर आहे. त्संा्स अंासस मणकस लसालस आहे. पोटसर भ्कंर कळस ्ेर आहेर. बघ रे 

�करी व्सकुळ �ककसळ्स फोडीर आहे! �करी के�वलवसणे कणहर आहे! छं्स! हे रोासचे भूर रुलस �कवस 

ालस केवहस पछसडील ह्सचस कसह् �त्ा आहे कस? डोळ्संचे सुजणे, तसकसचे ्खुणे, कसतसचे मणके, 

अंासवर िजरके केस, �ररक्स ा�णक, रोा आहेर! कसरण, पत्ेक केससासाे �त्सत एकएक केसरूड रर् 

असरोच! कणह, मणकस, काणकस, आा, कळस, ाोष, ्सह, घोर - अरेरे! भ्कंर रोासंा्स ह्स अतरं 

्सरतसंची अकसलरस, ातुृ्ासतसा्स डोक्सवर ससरखी टसंालेल् आहे. रे बघ! इकडे हे ्सुरे भ्कंर भूर, 

हे वसधरक्! ह् �पडस! ्सर पडलेले, डोळे �चपडलेले, तसक वहसर आहे, लसळ ाळर आहे, पस् लटपटर 

आहेर, ओांळ अभद, �कळसवसणी �हडीस! ह् �पडस (महसरसरपण) रुझी आ�ण ासझी एक �्वस अाीच 

्ास करणसर! अं्रणसवर आपल्सच ालाूतसर लोळर पडलेल्स आमहसस पसहूत आपले आरर ्रू 

पळरील. ाारेची ाुलेासणसेह् कंटसळूत महणरील, ्ेवस! ह्संची ासरी एक्स उचलसवी! आ�ण आरस हे 

�रसरे भ्कंर भूर पहस! पहस! रे रुझ्स ासझ्सवर झडप घसलण्सस कसे अा्् टपूत रस�हले आहे. 

कोळासससरखे कसळेकुट र�ड, डोळे पसंढरेफटक वटसरलेले, जीभ, कसटस ाोडूत बसहेर ल�बकळर पडलेल्! हे 

ातृ्ूचे भूर! ारण! छं्स! परवस रसजधसतीर रूच ालस ससं�ारलेस तस? क� आज तस उर्स आपण साळे 

ह्स ारणसचे �ररडीवर बसंधले जसणसर महणूत! हस् हस्! जना, जरस, व्सधी ारण! ह् उर्सतसरील उग 

शवसप्े ातुृ्ासतसा्स स्ो�्र ासाे लसालेल् असरसतस छं्स, कसले �वलसस भवत, कसले चसं्णे, 

कसल् ासंरी, कसले सुख? अहो! त्स ्तुखा् जासरील ्तुखसपससूत सुटण्सचस ासार ालस कोणी ्सखवील 

कस हो? रसस ासार आहे रर् कस? ह्सचस �तकसल ालस एक्स लसवलसच पस�हजे. ाहस्तुखसपससूत जासची 

ाुकररस करण्सचस रो ासार ाोधण्सससमठ ाी ासझे रसरण्, ासझे रसज्, ासझस �परस, ासझस पुत, ासझी 

पतती, ासझे सवर् व, ासझे पसणसुबस अपरण करणसर. आज ाी ससंसरसस रसारसा मोकूत ाुररपणे चसलरस 
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होणसर! तसह्रर उर्स ाहसरसज ाबुो्त ालस पुनहस अड्ळस कररील. छं्स! जस, रू ासझस घोडस सजज 

करत घेऊत ्े, जस. ह्स �वलसस भवतसस ाी सोडू त्े महणूत ासझ्स �पत्सते मेवलेले हे पहसरेकर् 

सु्ैवसते �त�दर आहेर; रोच ालस �तसटले पस�हजे. 

छं् : पण रसजकुासर! 

कसबस्र : त पण, त परंरु; छं्स! ्तुखसगतीते वणव्सससरा्स पेटलेल्स ह्स ससंसरसर आरस ालस 

�णभर रसहणे तसह्. जना, व्सधी, जरस, ारण ह्स कधीह् कोणससह् त टसळरस ्ेणसर ््स ससंसस�रक 

ाहस्तुखसती कोणरस ाहसणस उर�वगत होणसर तसह्? आ�ण छं्स, रू ाहसणस आहेस तस? 

छं् : हो् ाहसरसज! 

कसबस्र : रर ाा जस कसस आ�ण घोडस घेऊत ्े! ाी एक्स ्ाोधरेलस ्वरत पसहूत, ाेवटची भेट 

्ेऊत ्े्ेच ्ेरो! जस, जस, घोडस घेऊत ्े. हस ाी आलोच!!  
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अंक प�हला प र्व �तसरा 

  (्ाोधरेचे अंरतपुर. ांचकसवर ्ाोधरस, ाजंुळस आ�्क �तजल्स आहेर!) 

कसबस्र : ( पवेातू) अहसहस! ह्स भौ�रक चारच�सू हे स�््सरचे अतुपा दश् �करी ाोहक भससर 

आहे. लहसतपणी ालस ससंसरसचस कंटसळस ्सवस आ�ण शाण सनं्सासंा्स ासाे ासाे ाी जसवे रे पसहूत 

घसबरलेल्स ासझ्स �पत्सते ालस ससंसरसरच ाुंरवूत मेवण्सससमठ जे सोतेर् परा आकषरक असे ा्त 

ातंसते भसरलेले इंदजसल टसकले रे हेच! ासक् कुलसरीलच तवहेर, रर ्रूवरत तसतस सुं् र ललतसंतस आणूत 

ासझ्स ातसचे रंजत करण्सससमठ ह्स �वलसस भवतसर मेवले. लसवण्सचे हे �करी पकसर! परोपर्चे स�््र! 

ह् ाौर्, �करी सुवणसरससरखी, हेााौर अंालरस पहस! झोपेर प्र कारेखसल  ्सरकलस आहे. हसरसवर, व्त 

जसे तसलसवर लवलेले काल. ह् सुधस, �हचे हे ासाल ाुख ाडंल; �करी ाोहक मेवण! ह् आ�ण इरक� 

लुसलुाीर कसंरी क� �रा्स ह्स ासाल लसवण्सपुढे तुसत्स पसंढर ््स फटक ाोरेपणसचे र�ड अा्् ाोरेाोरे 

वहसवे. ससरंाी वसज�वरस वसज�वरस ह् राीच ांचकसवर टेकूत झोपी ाेल्. ससरंाीलसह् झोप लसासवी राी 

�तत्रबधपणे �रा्स अंासाी लाटूत आहे. सुधेा्स ्वरतसरील ासण्सस ससरंाीा्स ्वरतसरील सूर सस् 

्ेर अससवेर, अास ्ोघींा्स झोपस एकरसत झसलेल्स �्सर आहेर. ह् �चतस! वस! कुाीवर आटोपाीरपणे 

�तजल् असरस �रची ह् रररर्र अंालरस खरोखरच एखसर्स ातोहर �चतसससरखी रेखीव �्सर आहे! ह् 

ाोहतस! आ�ण ह् ाधुरस! ह्स एकवट �तजल्स असरसतस त्संा्स त्स ातो� एकवट अंासवर री त्संची 

्ोत ाुखाडंले ासत ाेजसर् ाेजसर् कभनतपणे ाोभर आहेर, जाी एकस ्ेमसलस उाललेल  ् ्ोत जुळी 

काले! आ�ण ह् ासझी पटरसणी! ासझी �प्रास! ासझी ्ाोधरस! ासढ झोप लसाल् वसटरे. ां्ां् 

कसलबब शवसस ्ेरस घेरस �कं�चर वर खसल् होणसरे �रचे व�््लसवर्ल हे हसर! ह् �रची �ढल् झसलेल  ्

वेणी, त्स वेणीा्स �ढलसईाुळे कसह् चुकसर कंुरल �तसटूत �रा्स व्तसभवरी लुबधपणे उडर आहेर, 

आ�ण ह्स साळ्स ललतस काळूत झसलेल्स ह्स एकं्र दश्सची ाोहकरस रर केवळ ास्करसच आहे! 

सांारवर् भूाीवर रततास�णकसंचस हसर रुटूत ओघळसवस; �कवस ्ोघी ल�डवसळ �काोर्ंा्स ्संडासईर 

एखस्स रंाीबेरंाी ाुलसबसंा्स फुलसंत ी भरलेलस भलस ाोमस हसरस, उपडस पडूत त्सरील फुलसंा ्स पसकळ्स 

इर्ररत �वखरत टसकल्स जसव्सर, रास फुलसंा ्स �वखरत पडलेल्स पसकळ्संससरा्स ह्स पहुडलेल्स 

सुं्र्ंती हे ््ल अ�रा् लोभती् �्सर आहे! ह्स साळ्संती ासझ्सवर �करी लोभ केलस! ह्संा्सवर 

ाी�ह �करी लोभ केलस; ह्संा्ससावेर �करी �वलसस, �करी �वहसर केले! ातसचे र्सले भरत भरत ाी 

ह्स लसवण्सा्स उर्सतसरील, फुलसंफुलसंरील ाधुर ाधु आकंम र्सलो. परंरु आज ाी ह्स सवसथतस सोडूत 

जसणसर! ह्स कसकाती, हे कसाससव, ह्स कसाीकस्स, ह्स सवर काती् व्रंूस, �वषवर ्साजूत त्संचस 
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प�रत्सा करण्सस हस कसबस्र कसब झसलेलस आहे, ह् ाोृट ासझ्स ातसस ्पृटपणे साजसवी; महणूतच 

ाी ्े्े हेरुरत आलो आहे. ातस! रुझ्स पर्�ेचस हसच खरस �तकष आहे! ह्स अत्रं ाोहक कसकातींा्स, 

अतुलघं् आकषरणसचे असे ाधे उभे रसहूत ाा इत्स्् रू त्सस उललघं ूत �तघूत जसऊ ाकाील, ररच रुझे 

वैरसग्बल खरे मरेल! भौ�रक तेतसस हे सुरम् राणींचे ाय्स ां�्र �करी काती् �्सर आहे! रे ातस! 

ाी रुलस आतरसच ससं�ारले. पण आरस एक आिताक उपतेत ासझ्सपसाी आहेर; रेह् रू एक्स लसवूत हेच 

दश् पहस! त्स �्वाी जो एक शाण प�रवसजक ससधु ालस अचसतक भेटलस; त्सते हे ासतवसचे खरे ्वरप 

्सख�वणसरे रसितवक उपतेत ालस ाुररपणे �्ले आहेर. ह्सलस तर-कपसल महणरसर. हस ातुृ्सा्स 

र�डसा्स हसडकसंचस ससपळस आहे. �्खसऊ बसहुल्ा्स आरील ह् पटल �चध्संची एक ाुडंी आहे. अहो केवढे 

आशच्र! हे रसितवक उपतेत ातसचे डोळ्सस लसवूत बघरसच हे �वलससभुवत अक्ासर ् एकस भ्सतक 

्ाासतसर रपसंरर्र झसले क�! कस्? ह्स सवर राणी् ाुखांडळसंची ाेवट् ह्स तर-कपसलसससरखी 

अव््स होणसर? तवहे! ह्संची ाूळ अव््स ह्च असूत ह्स अत्रं �हडीस हसडक� ससपळ्सवर चढ�वलेले 

स�््र हे केवळ �णसचे स�ा आहे. तसक वर करत कार�वणसर ््स तसकसचे हेच तस ाूळ रसहरे! एक तस एक 

�्वस अा्् पसहरस पसहरस असे ्ोबसड होणसरच! पहसणसर ््स डोळ्संा्स आधंळ्स खसचस, ा�डस ासलसंची 

अपूणर भ्सतक भु्सरे! अरे ्ती ्ेहस! अरे तर्ेहस! रोासंती पोखरलेल्स, घसणींती भरलेल्स, ्ाुथधसंती 

प�रसरलेल्स, रुझी ालस असह् काससर् ्ेर आहे. ह् पहस झोपेर ्सर कचकच खसर आहे; री पहस! जीभ 

लळलळर मेवूत उरसणी पसरल् आहे, ाळत्स लसळेते भरल् आहे. री अजसाळसससरखी �बभतसपणे आ 

वससूत घोररे आहे; आ�ण अरेरे! �हचस कोण हस ्ाुथध! कोण ह् घसण! हस् हस्! ज्स ललतसस अास 

अ्रसव््र �तजलेल्स पसहूत त्संा्स ्ारतसते ालस कसाजवर चढूत ाी ाो�हर होई; त्सच कस ह्स 

ि्त्स! हस वरैसग्सचस ांताणी, हस रतवसचस रसईर, हे �ववेकसचे उपतेत लसवूत पहसरसच ासझी 

�वष्�तरो�हर दृट् ्वाछ होऊत ालस हे �वलससभवत महणजे पत्� तरक-भवतससासत ओांळ, �्स ू

लसाले! कसाोनास्सर जेवहस ह्स ललतसंा्स आकलांतसस कोणी ्वारवसस महणरसर; रेवहस रे फसर रर 

लस��णकरतच सत् असरे; पण जेवहस ाी ह्स ओांळ, आरूत बसहेरत घसणीते आ�ण घसासते 

�कळसवसण्स असलेल्स ्ेहसस, ्ेहसते लाटणे महणजे तरकवसस महणरो. रेवहस रे अ�रात सत् आहे. 

आरस ्े्े ासझे ात �णभर्ेखील रा ूाकर तसह्. ह्स ्ु् �वी ि्त्संवर �कवस ्ाोधरे! रुझ्सवर ासझी 

पीरी काी झसल् महणूत तवहे रर रुाा्सवर खर् पी�र अाी आजच ाी कर लसालो महणूत! महणूतच 

ाी रुमहसलस टसकूत जसरो! कसरण ्ाोधरे! आजवर रुझ्स रसरण्सचे हे वरचे ाोहकतव ासझ्स ्ौवतसस 

ाोह् महणूत ाी रुजवर पेा कर्. पण जरस रुझ्स ासझ्स ्ौवतसस जळूससरखी ससरखी ाोषीर आहे! जेवहस 

हे डोळे �पचके आ�ण �चपडलेले होरील; ह्स र�डसचे बोळके होईल; कंबर वसकूत कुबड �तघेल; अंासर�डसवर 
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सुरकुत्संच े जसळे पसरेल रेवहस रुझे, ासझे हे �वष्ससकर पेा तसह्से होईल. जर् तवतवीत तौ्ौवतस 

ि्त्स सेवेस ्ेर ाेल्स रर् जेवहस जरस, ासझी भोाेाछसच �हरसवूत तेईल; रेवहस कस्? रुाची काती्रस 

आ�ण ासझी कसाेाछस. ्ोनह् तृट होरसच; �वष्ी पेासचे आकषरण संपरसच, चोखूत टसकलेल्स 

चोथ्सससरखे आपण एकाेकसंपससूत ्रू फेकले जसऊ. �वष्ी पेासरूत, �व्ोाच तवहे, रर �वरसह् 

होणसरच! पण ह्स ्ाुररीा्स �वचसरसते आज ालस जी रुाची, ासझी आ�ण सवर जासची ््स ्ेर आहे; 

आ�ण ालस, रुमहसलस आ�ण सवर पस�णासतसंतस ह्स जना, व्सधी, जरस, ातृ्ूा्स भ्सतक सकंटसरूत 

सोड�वण्सससमठ जो ाहतरा प्तत करण्सचस, सकंलप कर्र आहे. रेच ासझे रुाा्सवर्ल खरे पेा; रोच 

रुाचस - ासझस खरस ्तेह! ्ेवी ्ाोधरे! ्ेरो आरस! आजप्थरा्स रुझ्स पेासची ह् पसवरी घे. ( चंुबत 

घेण्सस जसरो.) तको! ह् उमेल! आ�ण ासझ्स वतप््सतसर अड्ळस आणील. पण �त्सत बसळस! रुलस 

आाा्सपससूत �पत्सचे सुख लसभणे तसह्. रुझे ासझ्सकडे ्ेणे, ्ैवसचे हसरी! र्स�प, �पत्सा्स चंुबतसवर 

असलेलस रुझस औरस अ�धकसर ाी अा््च बुडवीर तसह्. हस प�हलस आ�ण ाेवटचस ाुकस घेरो. ह्सरच 

सवर कसह् ासतूत घे! (ाुलसस चंु�बरो) आ�ण ाेवट् पी�र्ेवरे! ्ाोधरे! ज्स रुझ्स ह्स र�राेजेलस, ासझस 

्पार, पुनहस कधीह् होणसर तसह्; �रलस हस ाी ाेवटचस ्पार करत आ�ण ्ेव््सतसससरखी प्र�णस 

घसलूत ्ेरो आरस! ासझ्स ाहसकभ�तृकाणसचस ाभु �ण जवळ आलस. ाी आरसा्स आरस घोडस भरधसव 

सोडूत वतवसससर �तघूत जसणसर!  
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अंक प�हला प र्व चौथा 

  (छं् आ�ण कसबस्र, अशव कंटकसस ्ोपट्र आहेर.) 

छं् : रसजकुासर सवर रसतभर एकस ासंडीते हस घोत्सवरचस पवसस केल्साुळे आपल्सलस आरस 

फसर ्कवस आलस असेल! आरस आपण ासक् रसज्सची सीास ओलसंड ूत ााधसचस रसजस �ब�ंबससर ह्सचे 

रसज्सर पवेा केलस असल्सते ाबुोधत ाहसरसजसंचे ्रू आपणसस परर तेण्सस ्ेण्सचे भ् उरले तसह्. 

रर् आरस कसबस्सथती ह्स कालसरलसवर कसह् कसळ �वससवस घ्सवस. 

कसबस्र : ाी ्ालोच; पण ासझ्स धसवत्स अशवसासाे पस्ी पळर असरस छं्स रू �करी ्ालस 

असाील! त्सचपासणे हस ासझस �वशवससू अशव कंटक �करी शाल्सार �्सर आहे! ासझ्स एक�तृम 

सेवकस छं्स! हे घे, रुझ्स ह्स अपूवर सहसय्सचे अलपसे पस�ररो�षक! (रततकंकण अपरण कररो.) 

छं् : तको ाहसरसज! खरोखरच तको! आपण �तृमेचे तसव कसढल्साुळे रर ालस हे पस�ररो�षक 

्वीकसरण्सस अ�धकच सकंोच वसटर आहे. कसरण, आपल्स ह्स रसजत्सासवर आ�ण वताातसवर ासझी 

�तृमस होरी; महणूत ाी आलो असे ाुळीच तसूत आपल्स ह्स ससहससा्स उ�चररे�वष्ी ासझी �तृमस 

अा्् ासवळल् असरसह् ालस ासाे रसहवेतस महणूत ाी बरोबर आलो. ासासरर परर �फरण्सचस ाी ससरखस 

�तशच् कर्र होरो. पण ससरखस पुढे धसवर होरो. ाी धसवर सुटसवे; असे वसटूत ्संबलो तसह् असे तसूत 

्संबसवे असे ससरखे वसटर असरसह् धसवर सुटलो. आपले चरणसंचे आ�ण वचतसंचे आकषरणच असे कसह् 

�वल�ण आहे. आरसच पहस! आपल् ह् रततज�डर कंकणे ालस खरोखर घ्सवीाी वसटर तसह्र. पण 

आपण घे महणरसच, हे पहस! ासझे हसर री घेण्सस पुढे पसरले जसरसर! तको ाहसरसज! ालस री अा्् 

तकोर! (कंकणे घेरो.) 

कसबस्र : छं्स, आरस आमह् ह्स घोर वतसर एकटे कारणसर. आरस रू परर रसजधसतीस जस. कभऊ 

तकोस. ाबुोधत ाहसरसजसंस आ�ण ासझी �प्स ्ाोधरस ह्स ्ोघसंस रू हस ासझस �तरोप घेऊत जस; महणजे 

रे ासझस पतरस रर् लसवूत �्लस महणूत रू ालस वतवसससर जसण्सस ससहसय् �्ले, त्स�वष्ीचस रुजवरचस 

रोष �वसरत जसरील. त्संतस ससंा क� ज्स �्वाी आपलस आ�ण ासझस सं् ोा झसलस, त्सच �्वाी 

आपल्स �व्ोासचे बीज पेरले ाेले. ाी रुमहसंस सोडूत ाेलो तसरो रर ाा ासत रुमह् आ�ण ाी �तत् 

एकतच रस�हलो असरो असे ्ोडेच आहे? केवहसरर् आपणसस एकाेकसंचस ाेवटचस �तरोप घ्सवसच लसारस. 

ातृ्ूा्स पडर्सआड ाी प्ा ाेलो रर् आपणसस ासझस ाेवटचस �तरोप घ्सवसच लसाणसर! रेवहस ह्स 
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अवश्ंभसवी ाोृट्चस ाोक कर त्े! ाी जनालो रेवहस ाी �्िगवज्ी होणसर, असे ज्ो�रषी महणसले. 

�सतर्रीतुससर ल� ल� सेते�ताी �्िगवज्सवर �तघसलो असरो रर आपण ालस ाोठ्स ाौरवसते आ�ण 

आतं् सते �तरोप �्लस असरस. ाा रसस आजह् कस ्ेर तसह्? कसरण आज ाी त्स सह्तसवधी 

ातुृ्संा्स रकरपसरसते रंिजर झसलेल्स ्ुृ ट ा्त �्िगवज्सपे�स अत्रं शलसघ् आ�ण ाभुकसरक अास 

एकस ाहसत ासंरी �्िगवज्सवर �तघसलो आहे. ाी ्तुखसचे ाूळ ाोधूत ातुृ्ासतसस अ�खल कलेासंपससूत 

ाुकर करण्सससमठ ारणसवरच ाोह्ा करणसर! रेवहस आपण ालस त्स कस्� ्ाच �चरंसवे. 

छं् : ाहसरसज! हस अत्ु्सर सं् ेा ाबुोधत ाहसरसजसंससरा्स �ववेकाील ��त् वबृसचे कव�चर 

सासधसत कर्ल. पण ्ेवी ्ाोधरेचे सासधसत त्सते कसे होईल? �रा्स भर रसरण्सची आज ासरी होणसर 

आहे! 

कसबस्र : हस्! हस्! खरोखरच आज आरस �रकडे ्ेवी ्ाोधरस पलंासवर जसारृ होऊत पत्ह्ा्स 

सव्ीपासणे ालस ाेजसर् चसचपूत पसह्ल आ�ण ाी तसल्साुळे �रचस रो ासझे अंासवर टसकण्सससमठ 

उचललेलस हसर धपकत �रकसम्स ाय्ेवर पडेल रेवहस ाी तसह् महणूत �रा्स ह््सस जो धककस बसेल; 

त्सा्स वे्तस ालस आरसह् होर आहेर! लोककल्सणसससमठ ाी केलेल्स कोणत्सह् त्सासपे�स हस 

पी�रत्साच अत्रं कमठण; महणूतच अत्रं शेृम त्सा हो्! पण ्ाोधरे! पण ाी वतसर त जसरस 

रुझ्स ा�ं्रसर रुलस पेासची घट कामठ ासरत रस�हलो रर्ह् रुझ्स रसरण्सचे आ�ण स�््सरचे हे सोतेर् 

ता �त ता ासझ्स, त्स कामठा्स कंजुष ाुमठरूत हस कसलचोर हडससवूत तेणसरच तेणसर! ्ाोधरे! रुझे 

रसरण् ाळक्स पसतसससरखे ससरखे झरर आहे! महणूत रुझी आ�ण ासझी आ�ण जासची ह्स ्तुखसरूत 

�तत्सची सुटकस करसवी महणूत महणजे रुझ्सच �चरंरत कल्सणसससमठ ाी रुलस आज सोडीर आहे. छं्स! 

हस ासझस �तरोप, रू घे आ�ण आरस परर जस! (आपलस ाुकुट कसढ्र) आ�ण हे ाुकुटस रूह् जस! रुझस भसर 

ह्स ासझ्स ा्रकसवरत ्रू केल्सवसचूत जासा्स कल्सणसचस भसर वसहण्सस रे्े जसास काी 

काळणसर? लहसतपणसपससूत जेवहस जेवहस ाी ्�रद् आ�ण कृटसळू ाेरकर््सस घसासते �चबं झसलेलस पसह् 

आ�ण रसजसा्स धतसाेससमठ ्ुबसर घस्सळ झसलेले स�ैतकह् पसह्, रेवहस रेवहस ालस ह्स रसजाुकुटसची 

काससर् ्ेई. वसटे; ह्स रसजाुकुटसरील पत्ेक ऐ्् पसचूर, लसलसर आ�ण रततसर जे रेज चाकरे आहे; रे 

त्सचे तसूत ह्स कृटसळू ाेरकर््संा्स आ�ण घस्सळ सै�तकसंा्स घसासा्स आ�ण रकरसा्स �्बस �्बसची 

री भ्सतक प�र�बबे आहेर. रसजसंची रृृ णस ह् एक्ा रस�ससससरखी ह्स कृटसळू शकाकसंा्स रकरसस 

पीर असरे आ�ण हस ाुकुट, त्स रकरपी रसज�पपससेा्स हसरसरील, रकर �पण्सचस पेलस असरो! हे ाुकुटस 

रुझ्सरील रततसंा्स संा्ेइरक्सच �तारल पसण्सा्स �्बसंती भरलेलस हस काडंल ू आ�ण धसन्सा्स 
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्सण्संती भरलेल् ह् ओजंळ रुझ्सहूत अ�धक उप्ुकर आहे, कसरण रे ह्त््त रहसतेल्सलस �परस ्ेईल; 

भुकेल्सलस खसरस ्ेईल; पण ासतवसची रहसतभूक भसा�वण्सस �तरप्ोाी असलेल्स चाक्सर 

ासराोट्संतो! रतते महणूत रुमहसलस ज्स ाूखर ासणससंती उ�करत्सवरत ाोळस करत ाोमे केले; त्स 

उ�करत्सवरच पडस! जस! (ाुकुट फेकूत ्ेरो) आ�ण हे भरजर् कपत्संतो! रुमह्ह् जस! (व्ते फेकरो) 

छं्स! आरस ालस �करी हलके वसटर आहे! �तधरत बसपत्सस पसहूत आजवर ालस जी ््स ्ेई; री लबसड 

होरी. कसरण भुकेल्संससमठ, उघत्संससमठ रोच खर््स ्तुखसते रळाळू ाकेल, क� जो ्वरत उघडस आहे. 

भुकेलस कभकसर् झसल्साुळे त्संा्स ्तुखसची ््स करण्सची खर् पसतरस ालस आल् आ�ण केवढे आशच्र! 

क� त्स �वलससी सुखसचस त्सा कररसच, त्सासचे �वलससी सुख ालस लसभले! एक घोट पसणी, एक घसस 

अनत आ�ण अतरं आतं् ! (पडर्सर पसहूत) कोण जसरे आहे, रे भावे व्त घसलूत! रो रे व्त ालस ्ेईल 

कस? 

छं् : अहो अहो ाहृ्् - ( व्सध पवेातू रससच जसर असरस छं् त्सलस अडवूत पुढे महणरो) 

आमह् रुमहसंस  हसक ासर्र आहो. 

व्सध : रर ाा रुमह् चुकरस आहस; कसरण ाी ाहृ्् तसूत वत्् आहे. 

कसबस्र : हे सजजतस. 

व्सध : रुमह्ह् चुकरस आहसर; कसरण ाी सजजत तसूत ्जुरत आहे. सोडस ालस, ाी व्सध आहे 

ाहसरसज! 

कसबस्र : पण ाीह् आरस ाहसरसज रस�हलो तसह्. महणूत �वतंरी कररो क�, ह् रुझी भावी व्त े

ालस ्ेाील कस? 

व्सध : ाुळीच ्ेणसर तसह्. ह्स व्तसंाुळे ाी त �्सूत ााृ अससवध असरस त्सस चटकत ासर 

ाकरो; आ�ण रुमह् ह् व्त ेघसलूत इत्स्् व्सधसचसच धं्स करणसर अससल; रर ह् व्ते रुमहसलस ्ेऊत 

ाी आपल्स हसरसते ्वरता्स धंर्सर एक प�र्पध� उतपनत करत घेण्सस कोणी भसबडस सनं्ससी �कवस 

बैरसाी तसह्. 

कसबस्र : त्सची रुलस भी�र तको. कसरण ाीह् एकपर् व्सधसचसच धं्स करणसर आहे; रर्ह् त्सचस, 

रुझ्स धंर्साी संबंध तसह्. रुझस धं्स ााृसस ासरणे. ारणससच ासरण्सचस धं्स करणसर आहे ाी! ह् 

भावी व्त ेव्सधसस आ�ण �वरकरसस ससरखीच उप्ोाी आहेर. कसरण री घसरल्सते ााृसपासणे ारणह् 
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अससवधपणे पसरध्सा्स आटोक्सर ्ेईल. ्े री व्त े ालस आ�ण त्सचे ाूल् महणूत ह् घे 

रसज�वलसससची भरजर् वसते रुलस! आ�ण हे अलकंसर�ह घे! 

व्सध : ( लसलची पण ा�ंकर दृट्ते पहसर - ्वार) चोरत रर आणले तसह् तस? कोणसचे रर् हे 

्सते ससरे? तसह् रर ्ाासतसरील ह्स ासझ्स �चध्संा्स ब्ल् भरजर् व्त ेकोणरस ासढव ्ेणसर आहे? 

छं् : वेत्स व्सधस, �बचकू तकोस! हे एक फसर ाोमे धतसढ् ाहृ्् असरसह् पबुब होण्सससमठ 

सनं्सस घेऊ इिाछर आहेर; महणूत रुलस ह् अाूल  ्सधंी आल् आहे. व्सधसचस आ�ण पबुबसचस असस 

सौ्स सह्तसवधी वषसथती केवहस रर् होर अससवस! 

व्सध : ( ्वार) ाी साजर होरो रो ासक्संचस रसजपुतच कस् रो असस ास्पसरखी आहे; पण 

आरस असे �्सरे क�, अास भकाृटसंचीह् एक जसरा्स जसर अससवी ह्स जासर! 

  (उघड) - बरे रर! र्स री व्त े �त रे अलकंसर आ�ण चलस चसर पसवले पुढे. त्स 

उ�करत्सवर आणखी कसह् �चधं्स आहेर, त्सच रंासा्स. त्स �कवस ह्स, �कवस साळ्सच घ्स जारील 

रास. (कसबस्र आ�ण व्सध आर जसऊत व्त ेपसलटूत ्ेरसर. छं् पहसरच रहसरो.) 

छं् : पण ह्स भरजर् व्तसंाुळे ााृ रुलस फसणसर तसह्र. 

व्सध : अाी व्ते आ�ण अलकंसर काळसल्सतरंर ााृसासाे धसवस्चे कासलस! अरे! पसचाे ससे 

महणजे एक रसतडुककर! आ�ण पसचाे रसतडुकरे महणजे हे एक असे रतत. रे काळसले; महणजे 

रसतडुकरसासाे धसवर �फरण्सइरकस, �तबुरब असस ाी कोणी रसतडुककर आहे क� कस्? बरे ्ेरो आरस. 

(जसरो - परर ्ेरो आ�ण महणरो) आ�ण असे पहस! ह् सवर �वकूत झसल्; क� ्हस-पंधरस वषसथती ाी पुनहस 

्े्े ्ेईत. व्सधसचस व्वसस् चसलू कर्त. रेवहस पुनहस आपणह् तवी रसजव्ते �त अलकंसर घसलूत पुनहस 

्े्े ्सवे. ओळख मेवसवी; आ�ण असस व्त �व�ता  ्वसरंवसर कर्र रसहू आपण! (व्सध �तघूत जसरो.) 

कसबस्र : झसले! ासझ्सजवळ असलेल्स ासझ्स ्वस्सरची �चधंी �त �चधंी फेकल् ाेल्! आज ालस 

ाी ाेलो! आ�ण ह्स ासझ्स पेरसते हे पेर पहसर रहसवे! सकल ्तुखसचे ाूळ ाोधूत त्सचस उाछे् करत 

अवघ्स पसणी ासतसस ्तुखाुकर करण्सससमठ ाी आज जो हस पस्; पुढे टसक�र आहे; रो ्ा आल्सवसचूत 

ासाे घेणसर तसह्. �त्सत त्स कस्� ासतवी प्ततसंची परसकसृमस केल्सवसचूत रर् ाी रहसणसर तसह्च 

तसह्. अाी, हे ्ेवहो, रुमहसं सा� प�र�स करत हस कसबस्र, आपलस अ्र कसब करण्सससमठ हे 

ाहसकभ�तृकाण कर्र आहे. 
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  (वतसर जसरो - पड्स पडरो.)  
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अंक प�हला प र्व सहा्ा 

  (्ाोधरेचे ा्तां�्र) 

ाधुरस : सखे! ाेवट् कसबस्र क�पलव्रूस परर त ्ेरस प�रवसजक होऊत �तघूत ाेले तस? छं्सते 

त्संचस सं् ेा आणल्सतरंर ाोकसकुल ाबुोधत ाहसरसजसंती पधसतजीस भसारवसशासर कसबस्सथतस 

बोलवस्लस पसम�वले; पण रे �वफलात्क होऊत आले. आरस सवर आास सुटल्स. 

्ाोधरस : ( ्फंु्तू) ाधुरे! सवर आास खुंटल्स. आपल्स ्ौवतसा्स अंकसचस आरंभ रास 

्व्ंवरसर होऊत र्सचस अंर अास ्व्तं्सासर झसलस! ासझ्स पसररीससमठ पेासा्स प�हल्स भरसर 

कसबस्सथती त्स ा्त्पध�र ्वरतचस जीव धोक्सर घसलूत ालस िजरक्स उतकटरेते वरले; �ररक्सच 

उतकटरेते आज रे पेा ओसररसच त्संती ासझस त्सा करत ासझस जीव धोक्सर घसरलस. कसााुगध 

्ुवरींतो, ज्सलस रुमह् पेा पेा महणूत महणरस; रे असे चंचल असरे! हे ध्सतसर धरतच त्सचस अवलंब 

केलसर, रर पुढे अाी फसार रर् होणसर तसह्! हं, चलस ाुल्ंतो! ह्स जीवत तसटकसरील रसणी ्ाोधरेचस 

पवेा संपलस. आरस री रसणी महणूत जासा्स रंाभूाीवर पुनहस ्ेणसर तसह्. महणूत हे ासझ्स होऊत 

ाेलेल्स पवेासरील ाय्सा�ं्रसचे दश्, ्ेखसवे, पसलटस. त्स सरसर्ंतस, ससरंग्संतस आ�ण जलररंासंतस 

महणसवे; ्ाोधरेा्स आ्ुृ्सरील पेा सांीर संपले. त्सचस सूर ाुकस झसलस. ्�्रसा्स अतुरसाससह त्स 

ाीरसचस रसाह् �रा्सवर रसासवूत बैरसाी झसलस! 

ाधुरस : सखे! अाी अा््च हरसा होऊ तकोस! कसबस्सथपासणे पूव�ह् ाोमाोमे रसजे, �वरकर 

होऊत वतसर ाेले. पण ससधतस संपरसच पुनहस परर ्ेऊत आपल्स �प्करणींसह सुखसचस संससर ्सटरे 

झसले. कसबस्र, रसेच ्ेणसर तसह्र कासवरत? 

्ाोधरस : ाधुरे, रर ाा कसबस्सरचस ्वभसव रू ओळखलस तसह्स; आ�ण ्स ्ाोधरेचसह् 

तसह्स! तसटकसर एक्स झसलेलस पवेा जसस पुनहस होर तसह्, भंालेल् वीणस जाी पुनहस वसजर तसह्, राी 

�वरस झसलेल्स र�रा�ं्रसरूत बसहेर जसणसर् ्ाोधरस त्सर पुनहस पवेाणसर् तसह्! री आरस वर्् 

होऊत त्स रसजवसत्सरील ्ेवां�्रसर पवेाणसर आ�ण कसबस्र जर् परर आले रर् त्संची भेट त्स 

्ेवां�्रसर घेणसर! ह्स त्संती �रर्कस�रलेल्स र�रा�ं्रसर तवहे! महणूत महणरे सा्संतो! उचलस त्स 

उास; ाुडंसळस री र�राेज, घडी घसलस त्स पलंासची, ाी तेसलेल्स ह्स एकस ाभु पसरळसवसचूत ालस आरस 

्सुर ््स कोणत्सह् व्तसची आवश्करस तसह्. महणूत रे ाेले, रे ासलू, ह्स ससत्स रुमह् घेऊत जस! 



 

www.savarkarsmarak.com 

ासझ्सससरा्स ज्स �वर�हणींतस अशू ासळसव्सचे आहेर; ज्संच े�प्कर त्संतस कंटसळूत अजूत ्रू ाेले 

तसह्र; त्संतस ्ेऊत टसकस आ�ण ्ाोधरेचस �तरोप ससंास; क� रुमहस ्�्रसंचे ्तेहसकलांत, जोवर पेााुगध 

आहे; रोवर ातसची हौस फेडूत घ्स. कसरण ाुल्ंतो! पेासते कवटसळणसर््स पुरषसंा्स हसरसंतस कळ लसाूत 

त्संतस रुाचस केवहस कंटसळस ्ेईल ह्सचस कसह् एक �त्ा तसह्; असस ्ाोधरेचस अतुभव आहे. 

सवरजणी : ्ेवी! ्वसकाती! सखे! हे �वलससभवत? 

्ाोधरस : छेत! छेत! ह्स �वलससभतवतसची अाीच व्व््स पुढे चसलवस. हे ासझे एकट्चे 

ाय्सा�ं्र रेवढे बं् करस. पण इ्े ासझ्स एकट्चस रेवढस संससर ासंडलेलस तवहरस; व�ृ, लरस, फुले, 

पसखरे, ा्तसचे आ�ण ररीचे इ्े रसज् होरे. ासझ्स एकट्ा्स रससचस �वरस झसलस; महणूतच त्संचस 

�वरस होऊ ्ेऊ तकस. जासा्स ातोरारेर ासझ्सससरखस एक ्तुखी पसणी इरक� उजसडव्व््स पसरत 

्ेरो रर अतेकसंचे संससर उिाछनत झसले असरस कसबस्र महणरसर रसे हे जा खरोखरच केवळ ्तुखा् 

होईल. महणूत ाुल्ंतो फसर जपस. व�ृसंतस पसणी घसलस. रे ाोर, त्स सांारवर् कु�टासवर �पससरे पसरत 

जेवहस �वससवस घेरसर �कवस जेवहस त्संचे �प्करणीसाोर �पससरे उभसरत तसचू लसारसर, रेवहस त्संचस 

�वरस होऊ ्ेऊ तकस. तसह्रर रेह् �वरकर होऊत जस्चे एखस्ेवेळेस! ाैतसंतस बुलबुलसंतस हंससंतस सोतेर् 

डसकळबसचे ्सणे वेळचेवेळी घसल्र जस. ासझ्स भुकेल्स ातसपुढूत ासझे सुखसचे रसट जसे �हसकसवले ाेले; 

रसे त्संच ेकोणी �हसकू तकस! बरे र्सवस आरस �तरोप ालस! ज्स र�रा�ं्रसरील रसजस तसह्सस झसलस 

त्सरील रसणीह् तसह्ाी झसल्च पस�हजे! आटपस रे ससासत! सोडस! रसणी ्ाोधरेा्स र�रा�ं्रसवर 

ाेवटचस पड्स सोडस! 

(पड्स.)  
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अंक दसुरा प र्व प�हला 

�चताुरर : हे ्वसकात!् हे ्ारसज! 

्ारसज : �चताुररस! अाी कोणची ाहतवसची बसराी आणल् आहेस क�, इरक्स आरुर तवरेते इकडे 

धसवलसस? 

�चताुरर : ा्सशासर बो�धव�ृसखसल  ्रसजपुत कसबस्र ाौरा आपल्स चरा ससधतेस बसले 

आहेर, �रचस प�रपसक त्स सासधीर होणसर आहे क� जीर पकट होणसर ््स ाहसत ्धारसत्सचे पभुतव उभ्स 

ातुृ्जसरीवर ््सपले जसण्सचस उतकट संभव आहे. ातुृ् जसरीचे कल्सण ससधणसर््स ह्स ाहसत ्

�णसचस प�रणसा ्ुासतु्ुासंचस कस्सपसलट करणसरस आहे. ह्सससमठच अधतपरतसा्स ससर््स ाकरींचस 

्वसाी जो ्ेव�रपु ‘ासर’ रो वससतस, रृृ णस, ाोह, ातसर पभ�ृर आपल्स सवर सस्ी्सरसंसह त्स ाहसत ्

�णसस �वघत करण्सससमठ कसबस्सरवर चसलूत जसर आहे. प्ा ससा्साभे्सते कसबस्र फसलस रर रसे; 

तसह् रर ाेवट् ्ंडाकरीते रो ्ेव�रपु ासर कसबस्सरचस तसा कर इिाछरो. आपण धाररसज! ह्स धारात,ू 

ककलपुरष ासरसचस हस पसपी प्तत आपण हसणूत पसडसलच! 

्ारसज : वेळेवर कळ�वलेस. जोवर रो ्ेव�रपु ासर, केवळ ससा्साभे्सा्स आकाषसंतीच कसबस्सरस 

भुलवू पहसर आहे; रोवर ाी ाध्े पडणसर तसह्. कसरण रसजपुत कसबस्सरा्स दढवरसची री एक कसोट्च 

आहे. पण हस पसपसचसर् ासर कसबस्सरची चरा सास�ध बळसते भांू पसह्ल; �कवस त्सचस तसा कर धजेल; रर 

ाी ्वरत त्सस ाससत करत कसबस्सरच ेसंर�ण कर्त!  
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अंक दसुरा प र्व दसुरा 

  (बो�धव�ृसखसल् कसबस्र एकस उाच काळेवर ध्सत्् बसले आहेर. त्संचेभोवरी 

�झर�झर्र ाभु �त �्व् असे पटल लटकर आहे. ्ेव�रपु ासर आ�ण त्सची सहकस�रणी वससतस त्स 

पटलसस ्रू ससरत आर जसण्सचस ्तत कर्र आहेर.) 

ासर : कोण आशच्र हे! रसजपुत कसबस्सरा्स पुढे हस त्सा्स प�वतरेचस जो ाभु पड्स आहे; रो 

रो ालस कसह्ह् केल्स आर घुसरस ्ेर तसह् - कसह् केल्स त्सस बसजूस ससरत उललंघवर तसह्! ह्स 

ा्सर्ेा्स �तकट जसणे ाक् तसह्. ्े्ूतच त्सस उदाेतू ाब् पोचलस रर पोच�वलस पस�हजे. (ाोठ्सते 

हसक ासरत) रसजपुत कसबस्र! रू रसजकुलोतपनत ��त  ्आहेस. ाी �वतसाक ाकरींचस ्वसाी आहे. ाी 

्ेवसंतसह् अजे् आहे. रुझ्स रप््ेते ाी पसनत झसलो आहे. ाी रुलस सहस् होरो- चल. कोण्सह् 

चकवर�ते ासज�वलस तसह्; असस �्िगवज् ासजव! हस साुद, ह्स साुदसा्स पसर असलेल  ्री पुरसरत 

रवीपे ातुृ्सलस अजूत अ�सर असणसर् री तूरत रवीपसंररे, खडंे, जारे ह्संा्स समसटप्सचस रसजाुकुट 

ाी रुलस काळवूत ्ेरो. चल! असस तुसरस बसूत रू फसर रर कोणी ाोससवडस होऊ ाकाील; पण रू 

रेवढ्सससमठच जनासलस आलस तसह्स! रू जनारसच रसजज्ो�रषसंती भ�वृ् वरर�वले होरे तस; क� रू 

चकव�रर होाील? घे रर अाेष रवीपसंा्स रसजाुकुटसंतस ओरूत घड�वलेलस हस ाहसत ्चकव�ररतवसचस ाुकुट, 

ाी रुलस ्ेरो रो घे! कसबस्र! 

कसबस्र : ( ध्सतसव््ेर �क�चर ्डोळे �कल�कले करत) ासझी सास�ध कोण भां  ूपहसर आहे? त्सस 

ाी ओळखरो. ासरस! त्स रुझ्स रसजाुकुटसरील पत्ेक पसचेा्स, ास�णकसा्स आ�ण रततसा्स आरूत 

रृृ णेची असह् अााती् आा पेटलेल् आहे. िजवंरपणी ह् पेटवलेल् �चरस डोक्सवर घेऊत रूच �हडं! 

आकसासर त्त्स्ी चंद उावलस असरस जसे सवर ररर �तभुवत त्स सुधसकरसा्स कौाु््र नहसऊत 

ाीरल होरे; रससच ासझ्स �च्सकसासर ह्स पसस्ा् �ववेकसचस उ्् होरसच, ासझस अंररसतास सरंरृर 

ाीरल �त ासंर झसलस आहे. एकस जीवसस जर् ाी ्तुखसपससूत अाेष ्तुखसपससूत ाुकर करत असस 

परासतं् ्ेऊ ाकलो, रर् ाी ासझ्स ह्स जनासचे आ�ण ह्स ससधतेचे िजरके सस्रक झसलेसे ासतीत; 

�ररके लसखो लोकसंतस पीडस ्ेऊत पसरर केलेल्स ह्स उभ्स पथृवीा्स चकवर�तवसा्स पसररीते ासतणसर 

तसह्! जस! ासरस, ्रू हो, जस! 

  (रोच, ासर धककस बसल्सससरखस होऊत कोलाडर ासाे सररो. वससतस त्सस ससवररे. 

आ�ण आपण पुढे होऊत ाभु पटलसाी लाटूत कसबस्सथतस महणरे.) 
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वससतस : रसजपुत! आपण ासरसलस जे उतरर �्लेर, रे अा्् ््स्र होरे. भी�रसंकुल आ�ण पपीडक 

रसज्रृृ णेर कसले सुख असणसर? पण त्तसतं््स्ी चंद उावरसच त्सा्स कौाु््र नहसरसतस जे सुख 

होरे; महणूत रू आरसच महणसलसस; रे सुखह् �ररकेसे आलहस््स्क तसह्. त्स कौाु््र नहसरसतस 

एकसनरसाध्े कालकोाल कसकातीा्स कसालोलुप आकलांतसर जे सुख असरे; रेच सवर सुखसर अत्रं 

आलहस््स्ी हो्! ्े, कसबस्सर, ासझ्स आकलांतसर रे सुख भोा, ्े! ाी तैलोक्सुं्र् आहे. रू 

तलैोक्वीर आहेस. ाी रुलस वर इिाछरे! ासझ्स आकलांतसर रे आलहस््स्ी सुख �चरंरत भोा ्े! 

कसबस्र : �चरंरत? आज रू ्ौवतसते ाुसाुसलेल  ्�्सरेस; पण रुझी ह् लसवण्वरी कस्स जेवहस 

वसधरक्सते कुबडी, अंधुकलेल्, �चपडलेल्, सुरकुरलेल्.. 

वससतस : री भीरीच तको! ासझे ्ौवत �चरंरत रसह्ल, असस ालस वरच काळसलेलस आहे. 

कसबस्र : रर् कस्! रुलस रसस वर काळसलेलस असलस रर् ज्स वरसलस रू वर इिाछरेस; त्स वरसलस 

रो वर काळसलेलस तसह्! ाी केवहस रर् महसरसरस होणसरच; रोाी होणसरच; ासझी ससर् अंाे, उपसंाे जीणराीणर 

का�्ल होणसरच! रेवहस ासझी कसाेाछस �वझलेल्स अगतीपासणे रसख होऊत जसईल. रू ालस �तासरल्वर ्

होाील! 

वससतस : पण- 

कसबस्र : चूप! एक अ�रह् अ�धक बोलू तकोस! ज्स ्वरता्स ्ेहसची ्वरतलसच काससर् ्ेरे; 

अास घणृस्प् ्ेहसा्स ओांळ आकलांतसचे आकाष ालस ्सखव ूधजणसर् ह् ्सुर् �रसर् कोणी तसूत; 

हो् ओळखल् ाी �हलस; ह् वससतसच असणसर! वससते, चसलरी हो! 

  (त्ससराी धककस बसूत वससतस ्र्र कसपर, ासाे कोलाडर, ासरसा्स अंासस टेकरे.) 

वससतस : अाबसई! ओळखले ्सते ालस! ासरस, ासझे र�ण कर! हस ालस जसळूत भ्ा कर्ल! 

ासर : कोण कोणसलस भ्ा कररो रे आरसच �्सेल. कसंचत आ�ण कसकाती ह्स ासझ्स ्ोत 

अाोघ ा्तसंची धसर ह्संा्सवर बो्ट झसल्. ससा्सासते हस बधर तसह्. पण महणूत कस् झसले! उमस रर 

आरस! हे जारसरील �वतसाक ाकरींतो उमस! वस्ळसंतो! वणव्संतो! फूतकसर्र, आा ओक�र उमस! 

�वजसंा्स चसबकसखसल् सृृ ट्ची पसम सडक�र उमस! इत्स्् ह्सची ससधतस आज भंाल् तसह्; रर ह्सलस 
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ासझ्स तसासचस उपस् ससपडूत हस ालस भ्ा कर्ल! त्स आधीच पळ्सा्स जबत्सर जसळूत भ्ा केलस 

पस�हजे, ह्स भंाडसलस! फूत फूत फूत फूत!! 

  (त्ससराी अक्ासर दश्संरर ( ्सनसफरसीत) होऊत वस्ळ, �वजस, ाडाडसट ह्संचस 

कललोळ ासजरो. रसतसर वणवस पेटूत झसडे कडकड ाोडू लसारसर. रोच ्ारसज पकट होऊत आपल्स 

्रूसंकरवी ासरसलस आ�ण वससतेलस रेट्र रेट्र ासाे घेऊत जसरसर.) 

कसबस्र : ाजरत! ाजरत! ्ेव�रपु ासर चळरसळूत ासझ्स ससधतेा्स ह्स दढससतसस ढळवू पहसर 

आहे! पण पळ् होवो वस पभव होवो; हे आसत अढळच रसहणसर! हे ासझ्स ससधतेचे आसत 

जातकल्सणसा्स रह््सचे पराांाल �सतपीम होईरो ासझी ससधतस अाी सफल होईरो - ाी आरस 

ढळणसर तसह्. 

  इहससते ाुृ ्रु ाे ार्रा ्। 

  त्ाि््ासंस ेपळ्ा ्च ्सरु । 

  अपसर् बो�ध बहुजना्लुभसरा ्। 

  तहैससतसर ्कस्कारत चकलृ्�र ।। 

  ॐ ासं�रत ासं�रत ासं�रत । ॐ सवर�्क ासं�रत ासं�रत ासं�रत! 

  (कसबस्र सास�ध्् होरसर. वस्ळ ासंर होरे. जवसळस ासाे हटूत कसबस्सरभोवरी 

इंदधतुृ्सससरखी आदर �त ाीरळ पभसवळ धरत ररंार रसहरसर. ससरे वत पफुलल �त पसनत �्स ूलसारे. 

�क�चर ्कसलसतरंर अंर�र�सरूत पुृपविृृट होऊ लसारे; आ�ण ाजंुल ाीर ्तवू लसारे: ‘‘कसबस्सर! रू 

धन् झसलसस! रू बुब झसलसस! ॐ ताो भावरे बुबस्। ओा ्ताो भावरे ाबुस्। ओा ्ताो भावरे 

पबुबस्!। ताो तात।’’) 

कसबस्र : ( �कं�चर डोळे उघडूत रजरतीवर रजरती मेवूत) ससपडलस! सुख्तुखसा्स रवंरवसपससूत ाुकर 

होण्सचस ासार ससपडलस! सुटलो! अतस�् जनाारणसा्स भवचकसरूत ाी सुटलो! रे संपरसच रो ्तेह�् 

होरसच �्वस जसस आपलस आपल्सरच आपोआप �वझूत जसरो; रसस वससतस�् होरसच; कलेा�् होरसच; 

हस ासझस ाीपणस, ासझ्सरच आपोआप �वझूत ाेलस! स�वकलप तसह्; �त�वरकलप तसह्; केवल �तवसरण! 

केवल ानू्! 

    ाहृकसरक �्ठोकस पुता�हं त कसहकस । 
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    सवसर्रे फससुकस भनतस ाहृकूटे च तश्�र ।। 

  (त्स उाच कालेा्स आसतसवरत उमूत कसबस्र खसल् उरररसर. पसनतव्तसते 

�क�चतकसल आसांरसर पहसर �त �वचसर कर्र, �फरर, ाध्ेच उभे रसहूत, ्वार) ाीम पसण्सर �वरळूत 

जसरे, रसे आरस ह्स �्व्, अारृाील, आतं् ा् सासधीरच ालस हस ्ेह ाळेरो �वरत जसवेसे वसटरे. 

परंरु जना-व्स�ध-जरस-ातृ्ु ह्संा्स ाहस्तुखसंती ासंजलेल्स ह्स जारसस पसहूत ासझे ह्् ््ेते दवूत 

जसर आहे. करणेते कसे कसससवीस होर आहे! ह्स्रव ह्स अाेष ्तुखसपससूत, ह्स पसणीासतसंतस ाुकर 

करण्सससमठ ाी ासझ्स �तरपस�धक कैवल्सतं् सलस सुबस लोककल्सणसची उपस�ध, हस ्ेह आहे रो उर 

्ेणसरच ्ेणसर! ऐकस, पस�णासत हो! ह्स अाेष ्तुखसपसूत ाुकर होण्सचस उपस् आहे! आ�ण रो�ह 

्वरतचस ्वरतलसच ससधण्सससरखस सुलभ! ह्स अाेष ्तुखसंच ेाूळ-रृृ णस! त्स ाूळ कसरणसचस �् रो 

रृृ णस�् महणजेच अाेष ्तुखसंचस आत्�ंरक तसा. त्सचस उपस् महणजेच त्सा! 

   त कारणस त पज्स धतेत! 

   त्साेतैकेत अारृतवासतातु ।। 

  त्सा, सनं्सस, ससंरृीचस सनं्सस, ्वासरचस सनं्सस, ्वतवसचससुबस सनं्सस!! आरस 

ईशवरसचे अवडबंर तको, ्�सचे ्रोा तको! ासतवसंची भी�र तको, ्सतवसंची भीरी तको, फसर कस्; 

्ेवसंचीसुबस भीरी तको!! आज ातुृ् ्ेवसंा्स ्स््सरूतसुबस ाुकर झसलस!! हे अभ््सत अवघ्स 

ासतवजसरीस ्ेण्सससमठ आ�ण ह्स बुबरतवसचस पचसर ््परवीपसरंर् करण्सससमठ ाी प�र�स कररो क� 

    च�रृ्सका चस�रका ्बहुजत�हरस् 

    बहुजतसुखस् लोकसतुगहस् च । 

  (कसबस्र जसऊ लसारसर. आकसासरूत पुनहस पुृपविृृट होरे. अंर�र�सरूत ाजंुल  

 सांीर ्तव ूलसारे. ‘‘ाभुस्रे पं्सतत सरं  ु। सरं  ुकावसत ओा ्ताो भावरे बुबस् । ताो भावरे 

ाबुस् । ताो पबुबस्। ताो तात ।।) 

     (पड्स पडरो.)  
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अंक �तसरा प र्व प�हला 

  (्ाोधरस, ाजंुळस आ�ण ाधुरस) 

्ाोधरस : सखे ाधुरे! बसळ रसहुल कुमे ा खेळरो आहे? ाधुरे! बोलसव रर् त्सलस इकडे. 

ाधुरस : ्ाोधरे! फसरच बसई, लळस लसालस आहे रुलस ह्स रुझ्स ाुलसचस; रसजकुासर रसहुलचस. रो 

आरस चसंालस आम वषसथचस झसलस आहे. आरस रो खेळात्संबरोबर ाुां ूत असस घटकस घटकस ्रू रहस्चसच. 

एकुलरे एक ाूल झसले महणूत कस् इरर आ्स त्सलस आपल्स पस्सलस बसंधूत मेवरसर क� कस्? 

्ाोधरस : ाधुरे! इरर आ्संतस त्संच े ्वरतचे खेळाडी असे ासझ्सससरखे टसकूत ाेलेले 

तसरसर. त्स भसग्वरी ि्त्स आपल्स ्वरता्स सवंात्संाी एकसंरसर �तभर् पणे हसर, बोलर खेळरस 

्सवे; महणूत आपल्स ाुलसंतस उलट ्रू धसडूत ्ेरसर. ‘ाुलसंबरोबर ्ोडस वेळ जस आरस; असे ससंाूत. पण 

ाधुरे! ासझस सवंाडी, ासझे कसबस्र ाौरा - तको री आमवण आ�ण तको री आास! 

ाधुरस : तको बसई! आरस त्संतस कसबस्र असे ासणससससरखे संबोधू तकोस हो. आरसाी लोक 

महणरसर तस क� रे कस्से ्ेवप्सलस पोचूत बुबतव पसवले आहेर महणूत. ्�सा्स आाीर होरपळणसर््स 

पाूां्स ्सरतस पसहूत त्संती महणे, ्�सं् ्ेचस �तषेध चसल�वलस आहे. पण ्ाोधरे! जीव, ्�संा्स 

आाीरच रेवढस होरपळरो असे तसह्. �व्ोासची आाह् राीच जतासतससची रसखरसंाोळी कररे. ्स्रव 

�व्ोासा्स आाीर धारपततीलस, वबृ �पत्सलस �त तवजसर पुतसलस आ�ण आमहस साळ्स सो्र््संतस 

होरपळर टसकूत; त्संा्स ्सरतसंा्स पस्र््संवरच जे बुबतव संपस्रस ्ेरे, रेह् �ररकेच �तषेधसहर तसह् 

कस्? ालस �कतई त्स परापूज्, पुण् पुरषस�वष्ी फसर आ्र वसटरो. पण असह् ्तुखसपस्ी असे 

तसग्सचे �वचसर केवहसरर् �चतरसर आल्सवसचूत रसहसर तसह्र. 

्ाोधरस : ाी ्ेखील जेवहस ह्स �व्ोासा्स ्तुखसते अाी व्सकुळ होरे, रेवहस ातसस असे 

महणरे; ातस! कसबस्सरवर रुझे पेा आहे तस? ाा कसबस्सरच ेरुझ्स ्ैवरसचे जीवसस, ज्स ्ोाे सुख वसटले; 

त्सरच रूह् सुख ासतले पस�हजेस. बसळ रसहुल, ह् त्संचीच ाूरर ्ारृी आहे. रो झसलस �त त्संती संससर 

त्सा केलस. कसबस्सथच े �व्ोा �्वस ाोजण्सा्स ाण्संची ासळ रसहुल ह् एक रततासलसच आहे. री 

्ारणी हसरी धरत ाी त्स ्ेवसंचस जप कर्र असरे. 

ाजंुळस : �व्ोा �्वस आमवण्सची री जाी ्ारणी आहे तस, राीच �व्ोा ्तुख �वसर�वण्सची 

री �व्ारणीह् आहे हो! ासझ्स त्स लसडक्स भसा्सा्स हसर््स आ�ण खेळकर सांरीर ससरे ्तुख 
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�णभर कसे अा्् तसह्से होरे. रडरस रडरस हसू ्ेरे. ासररेच हसक त्सलस. रसहुल! बसळ रसहुल! ( रसहुल 

बाळ्स ब्कसससरा्स ासतस वेळसवीर ्ेरो.) 

ाधुरस : हे कस् ल�ण? ह्स ासतस कसल्स वेळवरो आहेस? 

रसहुल : आमह् क� तसह्, त्स सरोवरसा्स रीरसवर हंस, ब्के ह्संतस ्सणे टसक�र आहोर. �र्े 

त्संच े्वेा्स ्वे अास ासतस डोलवीर, अास �ारक्स घेर, ्सणे �टपीर आहेर. रसे रसे ाी काकरो आहे. 

कासलस ा ासवाी ालस बोलसवले आहेस उाीचा्स उाीच? पसखरसंकडे जसरो ाी खेळस्लस. 

ाजंुळस : ( हसर धरत) अरे! उाीचा्स उाीच तसह् हसक ासरल् रुलस. रुलस खेळस्चे महणजे रू तसह् 

कस पसखरसंतस हसक ासर्र! रसे आमहसंलस पण खेळस्लस एक पसखर हवे. महणूत आणले हो हे धरत. 

(त्सची हतुवट् �त हसर धररे. रो ओढे घेरो.) ्ाोधरे! ाोमस अचपळ बसई हस रुझस ाुलास झसलस आहे! 

व�डलसंा्स अा्् उलट! ह्सा्स व�डलसंतस लहसतपणसपससूत आसतासंडी घसलूत ध्सत्् बसस्चस छं्! 

रर ह्सची स्स धसवपळ �त खेळखंडोबस! 

रसहुल : रे कोण व�डल महणरेस; रे कसे ा बसर? ध्सत््? ्सखव ालस? ाी पण रसस बसरो हं! 

कधी काकवलेस कस, ालस रे! आपण चुक� कर्; ्सुर ््सा्स तसवे हसकस ासर्! 

ाजंुळस : बरे बघ हं! (ासंडी घसलूत ांचसवर बसरे.) साोर कोणी तको असे त्संतस. 

रसहुल : बरे! हस ाी, रुझ्स पसमठाी उभस रसहरो. ाी रुझ्स खसंर्सवरत पसहरो हं! कसे डोळे 

काटरेस; ध्सत धररेस रे! (पसमठासाूत पसहण्सा्स ाडबडीर कसह् �पसे �रा्स केससर खोवरो. ्ाोधरेस 

चूप रहस महणूत खुणसवरो. सवर हळूच हसरसर.) अा! डोळे उघडरेस! ह्च कस रुझी ासंररस? 

ाजंुळस : ाा रुमह् हसलसर कस? 

रसहुल : आमह् लसख हसलो ध्सतसर, व�डलसंतस कळर कस असे? वस ासवाी! कस् पण छसत �्सरे 

आहेस? ्ंव ्ंव! 

ाजंुळस : चसवटस! चेृटस कररेस? कस् ा ्ाोधरे? ह्सते ासझी खोडी केल्, रू कस हसरेस? इशा! 

ससंा तस! इशा! 
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रसहुल : तको ा ससंाूस आई. ासवाी कररे इशश् �फशश्; ासवाीा्स डोक्सर पसखरसची �प्स! 

(ासणे महणर उत्स ासररो.) 

ाजंुळस : ससंा तस ा ्ाोधरे! इशा! रुलस ब�हणीपे�स ाुलास अ�धक झसलस तस? 

्ाोधरस : अा ्सुरे कसह् तसह्; त्सते क� तसह्, रुझ्स केससर कुमल्ाी पसखरसची �पसे 

खोवल्र हो चोरत. 

रसहुल : ( ाजंुळस धरस्लस जसरे, रो सुटरो.) आई! रुलस ाुलसपे�स ब�हण अ�धक जवळची झसल् 

तस? ासवाी कररे; इशश् इशश्! ासवाीा्स डोक्सर पसखरसची �प्स! ( �चडवीर, पसमाोरस हटर सुटूत 

जसरो.) 

  (इरक्सर ्ससी पवेातू) 

्ससी : रस�ी! ्ेवीते ऐकसवे; ऐकस! अवश्, आतं् सची बसराी ऐकस. कसबस्र, आपल्स ह्स 

क�पलव्रूस परर ्ेणसर आहेर. 

ाधुरस : महणरेस रर् कस् हे? अा कुणी ससं�ारले? 

्ससी : ाळ्साप् रे परर ्ेणसर आहेर. �रकडे त्संच ेपरा ध्े् पसरर करत रे बुब झसले! 

ाोमाोमे रसजे, ाहसरसजे त्संचे काृ् झसले! �वपुल आ�ण भललक, धतसढ् व्सपसर्ह्, ऐकसवे रे एकेक 

आशच्रच! सवरजण रसजवसत्सर ाबुोधत ाहसरसजसंतस ससंार आहेर; आ�ण रुमहसलस रीच आशच �् 

ऐकण्सससमठ रतकसल �रकडे बोलसवले आहे! रसजपुत कसबस्र, कृरस्र होऊत त्संा्स ह्स जनाभूाीस 

्ेण्सस �तघसले ्ेखील आहेर! 

ाजंुळस : कोण धन् �्वस आहे हस! आपलस �प्कर कसबस्र परर ्ेणसर! 

्ाोधरस : चुकल्स बसळे! कसबस्र? तवहे; बुब! ाेले रे --- �प्कर कसबस्र!---्ेरसहेर रे 

सनं्ससी बुब! 

ाजंुळस : कसह् असले; रर्, भेट रर होईल. 

्ाोधरस : पुनहस चुकलसर! ाधुरे! भेट? तवहे; ्ारत! ासणूस आपल्सलस भेट ्ेरो; पण ्ेवसचे 

तुसरे ्रुत ्ारत! ातुृ्सचे रे अा्् ्ेव झसले आहेर! 
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ाजंुळस : ऐकू रर! चलस! कस् आशच �् ससंारसहेर री!  
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अंक �तसरा प र्व चौथा 

    (्ाोधरेचे अंरतपुर) 

ाधुरस : हे कस् बरे ्ाोधरे! रसजपुत कसबस्र पत्� रसजवसत्सर ्ेऊत उभे असरस, रू अाी इ्ेच 

कस बरे रसहसवेस? वस्र�वक पसहरस सवसथचे आधी रूच रसजवसत्सचे ाहसरवसर् जसऊत त्संच े ्वसार 

करसव्सस पस�हजे होरे! सवर तारचे तार त्संच ेहे इरक्स तवसससस्सससंती एखसर्स ाहसत पवरणीससरखे 

पसरर झसलेले ्ारत घेण्सस ्सटले असरस; ्ेवी! रुलस असस कोणचस �वल�ण सकंोच इ्े अंरतपुरसरच 

्ोपवूत धर्र आहे बरे? वेडे! ज्संा्स पेासससमठ आज आम वष� रू अाी रळाळर रस�हल्स; रे रसजकुासर 

कसबस्र ्वरत परर ्ेऊत रसजवसत्सर उभे असरस, आरस त्संा्स पेासची आणखी पर्�स री कस् 

पसहस्ची? 

्ाोधरस : त्संा्स पेासची पर्�स कस ाधुरे! ाी पसहसर आहे? त्संा्स तसह्! ासझ्स पेासची! 

ासझे त्संा्सवर खरे पेा आहे क� तसह्? ह्सची पर्�स ाी पसहसर आहे. अा, त्संा्स �तवसरण सुखसा्स 

ासासरर ाी आड ्ेर होरे; महणूतच रे ासझस त्सा करत ाेले तस? आ�ण आरस रे त्संच ेाहसत ध्े् 

ससधूत जे आले आहेर रे जासा्स ्तुखसस ्रू करण्सससमठ! सनं्सस घेऊत आले आहेर तस? ाा जाी, 

त्स त्संा्स त्सासा्स ासासरर ाी पूव� आडकसमठ होरे, राीच ह्स त्संा्स सनं्सासा्स ासासररह् ाी 

आडकसमठच होणसर् तसह् कस? वेळेवर ्वरत ्तुखसा्स ार�र पडसवे लसाले रर पडूत �प्सा्स सुखसचस ासार 

ाोकळस करसवस! ह्च पेासची खर् कसोट् आहे! ाी ासझे पेा त्स कसोट्स उरररे क� तसह् हे पसहणसर 

आहे! ाी त्संा्स पेासची पर्�स पसहसर तसह्. ाी ासझ्स पेासची पर्�स पसहसर आहे. �प्सा्स इृटसस 

ासझ्स पेासची दृट लसाू त्े महणूत त्सचे ्ारतह् टसळण्सइरके रे ासझे पेा सं्र आहे क� तसह् रे ाी 

पसहसर आहे. 

ाजंुळस : ( पवेातू घसईघसईते) अा रसई! ्ाोधरे! ाधुरे! अा हे कस्? कसबस्सथचस ्वसार- सतकसर-

सासरंभ जवळजवळ उरकरच आलस असरसह् अजूत रुमह् �र्े कास �्सर तसह्? त्सचस जो रो अचंबस 

कर्र आहे! ाबुोधत ाहसरसजसंती बोलसवण्सवर बोलसवणी धसडल्! रेवहस हे ास�तती, हस रसवस सोड आ�ण 

रसजपुतसचे ्ारतसस चल. 

्ाोधरस : कस्? रसवस? वेडे! कुमे आहेर रसजपुत? ासझे रे ्ैवर? आरस ह्स ासझ्स 

केससंा ्स पस्घत्स घसल्र त्संतस घेऊतच ्ेरे! चल! ाजं ुळे! हे आले आहेर, रे रसजपुत तसूत सनं्ससी 
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आहेर. ि्त्संच े ्ारतह् त्सस �व�हर तसरे. त्सरह् ्व्तीचे ्ारतसते रर त्संा्स बहाच्रवरसलस 

�वटसळच झसल्सससरखे होरे. रू महणरेस लोकसर, जो रो ाी आले तसह्; ह्सचस अचंबस कर्र आहे. पण 

लोकसंतस कस्! ाी आले असरे आ�ण सनं्ससी बुबसते डोळे काटूत ालस चसलरी हो महणूत खूण केल् 

असरी; रर हेच लोक, महणसले असरे; आ�ण महणरील; ह् ब्स, एखसर्स खुळ्सससरखी आल् कासलस भर 

रसजसभेर त्स ाहस्ोर सनं्सासपुढे? हो! कसरण ससधसरणरत ि्त्संचस जो िजरकस अ�धक �रर्कसर 

कररो; रो सनं्ससी �ररकस अ�धक ्ोर साजलस जसरो! 

ाजंुळस : अा पण रसई! बुबसंतीच रुलस ्ोत्स �वचसरले तस? ्ाोधरस कुमे आहे महणूत? 

्ाोधरस : खरेच कस त्संती ्वरत �वचसरले? चल! उाीच कसह्रर् ससंारेस आपल्! त्संतस 

बुब होऊत ालस �वचसरसव्सचे असरे रर रे कसबस्र असरस ालस आधी टसकूतच कस ाेले असरे? 

ाधुरस : तसह् ा ्ाोधरे! खरेच त्संती �वचसरले बरे! चल, सवर सकंोच सोडूत ्े. (त्संा्स बरोबर 

्ाोधरस चसलू लसारे.) अा््, ासझ्स सा� �वचसरले. ‘‘पण ्ाोधरस कुमे आहे?’’ 

्ाोधरस : ( लाेच ्संब ूत) खरेच! इरकेच �वचसरले तस? रर ाा त्सवरत इरकेच कसब होरे 

क� ाहसबुबसंती, सनं्सासंती िजचे तसवह् उाचसर त्े, इरक� कसह् ्ाोधरस कुणी ्ु् �वी प�रर तसर् तसह्! 

पण ्ाोधरस कुमे आहे हे त्संती अासससमठच �वचसरले तसेल क� री िज्े असेल; रे ््ळ त्संतस टसळरस 

्सवे? 

ाजंुळस : अा! पण आपल्स रसजकुासर कसबस्सथचस ्वभसव असस ाब्ाछल करणसरस कस आहे 

्ाोधरे? त्संची रुझी ह् प�हल्च कस ओळख आहे? 

्ाोधरस : ( उसससस टसकूत) रसजकुासर कसबस्सथची ासझी प�हल् ओळख ासझ्स 

जीवततसटकसा्स ्ौवतसा्स प�हल्स पवेासरच झसल्. पण सखे त बोलसवरस पुढे जसवे इरक� ासझी 

ओळख सनं्साी बुबसाी कसह् झसलेल  ् तसह्! रे कसह् तसह्. हे पहस ाजं ुळे! आपणहूत ालस कोणी 

�वचसरलेच रर ससफ ससंा! कसबस्सथा्स कसबीस त्स हरभस�ाती ्ाोधरेा्स भेट्ते कसह्ह् हसती 

पोचण्सचस संभव तसेल आ�ण �रलस भेटण्सची कसबस्सथची इाछस असेल रर कसबस्सथतीच अंरतपुरसरील 

त्स ्ेव ा�ं्रसकडे ्सवे. ्ाोधरेा्स अंरतपुरसचस बुबसंतस �वसर पडलसच असेल रर त्सचस पतरस 

रसजघरसण्सरील कोणरीह् ्ससी त्संतस रो ससंाेल. जस! ाजं ुळे! ्संब ्संब! ्ाोधरेलस आणस, असे त्संती 

्पृट ससं�ारले ररच हे ससंा हो. अा ऐकूत रर घे तीट! ‘्ाोधरस कुमे?’ इरकेच �वचसरले रर हे 
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भेट्भेट्चे बोल ू तकोस हो! ह्स पशतसस ‘अंरतपुरसर’ इरकेच ससंा. अा! कसबस्र, कसबस्र असे महणू 

तकोस! ासझस �तरोप ससंारसतस ‘र्सार बुब’ असेच तसव घेर चल हो! जे आहे रे बोल! उासच 

लघळपणसर ्सुरे कसह् जोडू तकोस!  
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अंक �तसरा प र्व पाच्ा 

     (बुब आ�ण ्ोत काृ्) 

बुब : ासर्पुत! ाौरालस्त! आमह् आरस ्ेवी ्ाोधरेा्स अंरतपुरसर जसऊत �रची एकसंर भेट 

घेणसर! त्स सा्ी ासझ्स अतेक काृ्संर ूत रुमहस ्ोघस �वशवसस ू काृ्संसच ाी ह्सससमठ बरोबर घेर 

आहे; क�, ाी ्ाोधरेची अाी भेट कस घेर आहे? ह्सचे हरार रुमहसससरा्स ासझ्स एक�तृम आ�ण 

ाार� काृ्संसच साजणसरे आहे. ससासन् लोकसंस हे ासझे आचरण कव�चर ्अतु�चरह् वसटेल! 

ासर्पुत : रसे रे वसटेलह् ाहसरसज कसह्जणसंतस! आपण ्ाोधरेकडे एकटे जसरस हे ऐकरसच 

आ�ेपसूचक दिृटपसर करत कसह् जण उपहसस कररसतस म्स आरसच पस�हले! 

बुब : आ�ण ाी ्ाोधरेचे ाुख्ारतह् त कररस रससच �तघूत ाेलो असरो रर हेच �कवस इरर 

लोक ालस �तघृरण, कूर, कमोर महणूत रसेह् ्ोष ्ेरे! जसस ाी ्ाोधरेचस त्सा केलस; रेवहस त्संतीच 

�्लस! ्ाोधरेचे वडील ाी सनं््र झसलो महणूत, ालस, भर सभेर अत्रं अशल्ल वसक् बोलले तसह्र 

कस; कसल? 

ाौ्ालस्त : र्सार बुबसते री सवर अभद �त ं् स �करी ासंरपणे ऐकूत घेरल्! रुल्�त्स 

्रु�रामती अास ्ोासरढसव््ेचस जसस एखस्स �तशचल सुवणर पुरळसच अाी र्सार बुबसंची री ासंर 

ाूर� रेवहस ाोभर होरी! 

बुब : हे पहस! ्ाोधरेते आज आम वषसथवर आपल्स ह््सर ्सबूत मेवलेलस �रचस पेासचस उासळस 

ालस पसहरसच बहुधस अतसवर होईल आ�ण री भसवतसंा्स आवेाससराी ालस कामठ ासर्ल! असे झसले 

असरस रुमह् �रलस �तवसर त्े! वै्िकरक पीरीा्स ह्स पे्सीा्स अवाुंमतसरूतच संससर त्सासा्स 

शे्ससचे कटुरा औषध ालस �रलस पसजले पस�हजे! 

ासर्पुत : जाी र्सारसंची आ�स! हेच रे ्ेवी ्ाोधरेचे अंरतपुर! (पड्स उघडरो. ्ाोधरस, बुबसलस 

पसहरसच, अशू�ववहल होऊत, पसमाोर् उभी होरे. ाजंुळस, ाधुरस �रलस ‘अा चल! असे कस् ता्कसर 

कर!’ महणूत कुजबुजर ससंारसर.) 

कसबस्र : ्ेवी ्ाोधरे! 
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्ाोधरस : ( ्फंु्र एक्ा बघूत) कोण! ासझे कसबस्र! ासझे पसणप�र! ासझे िजवला! 

(धसवर जसऊत कामठ ासर्र िजवलास! जीवतसची ह् ससर-आम वष� ाी काी कसढल्; ह्सची आपणसस 

कसह् कलपतस रर् आहे कस्? कसबस्रकसलसर ासझ्सवर असलेले पेा बुबकसलसर प�र�ीण झसलेच असेल; 

रर्ह्- 

बुब : प�र�ीण तवहे प�रपूणर! ्ाोधरे! ासाे जे आपले एकाेकसंवर पेा होरे, रे ्ेहस�धिृमर 

रृृ णेा्स जवसलेचे प�र�बबं होरे! महणूतच रुझ्स ासझ्स ्ेहसा्स अवश्ंभसवी पसलटसबरोबर रे पेाह् 

पसलटर जसणसरे होरे! ्ेहसा्स व्सधीते, व्ांसते, जरेते जे पेाह् व्ां आ�ण जजरर होणसरे असल्सते; रे 

पेा, �रटकसरस आणणसरे होरे! महणूतच ाी अपसर आ�ण अतरं आ�ण अार अास कोण्स पेासची त 

सुकणसर् तवी वरासळ रुलस घसलसवी, ्स्रव ��णक �व्ोासा्स वरसस अं�ाकसरले. ्ाोधरे! रू त्स 

��णक �व्ोासचे ्तुख आरस ह्स �चरंरत संाासा्स सुखसर �वसरत जस! पूव�ा्स त्स ्ै�हक ्व्ंवरसर 

ाी रुलस �त रू ालस वरासलस घसरल्स, त्स त्स ्व्ंवरसरील आपल्स पेासससरा्स सुकणसर ््स फुलसंत ी 

ाुफंलेल्स होत्स; आरस ह्स आिताक ्व्ंवरसर ह् कधीह् त सुकणसर ््स �तवसरण सुखसा्स पस�रजसरक 

फुलसंच ी वरासळ ाी रुलस अपरण कर्र आहे! पूव�ची पीरी ह् केवळ रृृ णस होरी! आरसची पीरी ह् पत्� 

ररृरी आहे! पस�णासतसा्स अाेष ्तुखसचे ाूळ रृृ णस! �रचस साूळ �् हेच �तवसरण! ्तुखसचस आत्�ंरक 

�तकष; रो चरा ासंरीचस, परा ांालस्प् ासार ाी पस�णासतसस उपलबध आ�ण अतसवतृर करत �्लस 

आहे. ्ाोधरे रू रर ासझी सहधारचस�रणी आहेस! रुलस त्स �तवसरण ासंरीा्स ांाला् ासासरवर र्सार 

बुब हे ्व्ाेवच हसर धरत ससंभसळूत तेरील! 

्ाोधरस : ाहसरसज! अास ्ेवभसषेचस अ्र ासझ्स ासणुसक�ा्स भसवतसंती व्सकुळ झसलेल्स 

ातसा्स आकसासर, �वजेससरखस �्पवीर कसह् चाकरो; कसह् लपरो! रेवहस ्ेवस! आमहस ासणससंा्स 

अललड बोलसरच, ालस एक्स ्पृट ससंासवे क�, कसबस्सथा्स चरणसंचस जसस ालस ाध्ेच �व्ोा झसलस; 

रसस आरस बुबसंा्स चरणसंचस रर् कधीह् होणसर तसह् तस? इरके ्सत ालस आरस आपण र्सवेच! रीच 

ासझी ससधतस! त्स ससधतेतेच ालसह् �तवसरणसची पराासंरी लसभो! 

कसबस्र : र्स्रु! र्स्रु! र्स्रु! (चसलू लसारसर.) 

्ाोधरस : महणजे? ाधुरे! ाजं ुळे! अा हे ाेले क�! एखसर्स ्ुासससरा्स सु््घर वसटणसर ््स 

कसलसतरंर भेटूत पुररे प्रसवतेचे ्ोत ाब् संपरसर रो ाेले ्ेखील! 
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ाजंुळस : अा ाेले महणजे अंरतपुरसरूत ाेले इरकेच! आधी रे आपणसस त्संा्स भेट्स जसण्सची 

अतु�स ्ेऊत ाेले! तसह् कस ा ाधुरे? (इरक्सर रसहुल ्ेरो.) 

रसहुल : आई! आई! रे बुवसजी इकडे, रुझ्सकडे ्ेऊत ाेले. खरे कस् ा? ाा ालस तसह् रे 

बोलसवलेस? महणूतच ालस ्सुर्कडे लसवूत �्लेस? रुलस त्संतस एकटे एकटे भेटस्चे होरे; तसह् कस् ा? 

लबसड कुमल्! रे, कोण ा! रुझे रे? ासझे कोण? कोणचे ा! रे त्स सनं्सासरले? 

्ाोधरस : बसळस, रो बघ! त्स सवसथा्स अगभसाी ्ेवसससरा्स रेजोवल्सते जो ा�ंडर आहे; 

रत्स, रोच पुरषकसहं रुझस �परस आहे बरे! चल त्संा्स भेट्लस! रुझस औरस अ�धकसरच आहे! चल! रो 

अ�धकसर ासजीव; चल! 

 


