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युरेका ह ेनाटक सव��े� �ीक िव�ानी आ�किमडीज या�या जीवनावर आधारल ेआह.े 
 
आ�किमडीजचा काळ सनपूव� २८७ ते २१२ �हणजे आप�या स�ाट अशोका�या सुमाराचा इटलीजवळ�या 
िसिसली बेटात�या िसरा(यजू शहराचा तो रिहवासी. िसरा(यूजचा राजा तो हीरो या�याशी *याचे संबंध 
+ेमादराचे होत.े *या राजाने एकदा आप�या मुकुटात काही भेसळ आह े का ह े आ�किमडीजला शोधायला 
सांिगतल;े *याचा िवचार करताना आंघोळी�या टबातल ेपाणी -वत:�या +वेशाने सांडलेले पा.न तो टबातून 
िनघून ‘युरेका’ �हणत आनंदान े धावायला लागला ही गो0 1वांची उ4रणश56 िशकवताना मा7यिमक 
पु-तकात सांिगतलेली असते. ‘युरेका’ �हणजे ‘मी ते शोधले’ 9कवा ‘मला सापडले’. आ�किमडीजला नेमके काय 
सापडले आिण मुकुटा�या परी:ेशी *याचा काय संबंध होता ह ेगो0ीत सांिगतलेले असतचे असे नाही. 
 
*या काळात अले(झांि<या या अले(झांडरने वसवले�या इिज=मधील शहरात िव?ेचे मोठे क@ 1 व +ंचड �ंथालय 
होत.े आ�किमडीजने तेथे अ7ययन केले होत.े आपल ेिव�ािनक संशोधन *यान ेिसरा(यजू येथे चालू ठेवले. �ीक 
परंपरेत गिणताचा अAयास भूिमती�या अंगाने अिधक होत होता, तो आ�किमडीजने पुढे नेलाच. वतु�ळाचा Cास 

आिण पDरघ यां�यातले पटीचे नात े ३
१

७
 ते ३

१०

७१
 यां�या दर�यान अस�याचे *यान े शोधून काढले. गोला�या 

पृ�भागाचे :ेGफळ, गोलाचे घनफळ आिण गोलाला नेमके समावणाI या दडंगोलाची ही माने यांची सूGेही *यान े
शोधून काढली. अिनयिमत 9कवा वK रेषां�या आकृतीम7ये िनयिमत व सरळ रेषां�या अनेक आकृती बसवून 
*यांची :ेG-घनफळे काढNया�या िनकटन प4तOचा वापर हा *या�या संशोधनाचा आधार होता. 
 
आ�किमडीजला या +कार�या शु4 �ाना�या संशोधनात रस आिण गौरवही वाटत असे. असा शु4िव�ानी +यु5 
िव�ानाकड ेदलु�: करीत असतो; ते *याला जमत नाही असे माG नसते. पूवP अशी िवभागणी फार काटेकोरपणे 
करताही येत नसे. तरफ ह ेअ*यंत +ाथिमक असे ‘यंG’ आह.े आ�किमडीजने तरफेचा शाQशु4 अAयास कRन 
ित�या उपयोगाचे िनयम बसवले. यात *या�या शु4 आिण +यु5 िव�ानाची जोडीची वाटचाल होती. 
माणसा�या काय�श56चा पDरणाम वाढवून दाखवणाI या तरफेवर *याचा एवढा िव�ास होता क6, ‘एक तरफ 
आिण उभा रहायला एक जागा ?ा, �हणजे मी पृSवी हलवून दाखवीन” असे तो �हणत असे. िव�ाना�या 
जोरावर इकडचे जग ितकड ेकT पाहणाI या मानवी बु4ीचा हा +तीकRप उद ्गार आह.े मानवी सं-कृती ही या 
िव�ासातनूच घडत आलेली आह.े या उद ्गारात +यु5 िव�ानाचा पडघम ऐकू आला तरी *याचा मूळ िव�ास 
शु4 �ानाचा आह,े ह ेल:ात घेतले पािहजे. 
 
तरफेसारखेच उतरण ह े+ाथिमक यंG आह.े उतरणी�या तUवाचा वापर मळसूG �हणजे -Kू या यंGव-तूत होतो. 
मळसूGा�या उतरणीवRन पाNयासारखा पातळ 1वपदाथ� वर उचलNयाची यु56 आ�किमडीजने काढली. *याचे 
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ह ेमळसूG इिज=म7ये शेतीसाठी शतकानुशतके वापरात होत.े आ�किमडीज�या �ानिव�ानाचा हा िहतकारी 
उपयोग होता. 
 
िहतकारी +यु5 साधने िनमा�ण करNयात आ�किमडीजने -वत:ला गंुतवून ठेवले नाही. तरणाI या पदाथा�चे 
गुणधम� अिनयिमत आकृ*या आिण व-तूंचे तोलनWबद,ू सूय�माले�या नुमXयाचा गोल यांसारYया Cवहारात कामी 
न येणाI या पण Wचतन आिण िनरखण यांना आZहान दणेाI या अAयासात तो अिधक रममाण होई. 
 
कालांतराने रोम�या बला[ सा�ा\यस]ेचे सैXय जहाजांमधून िसरा(यूज�या छो`ाशा रा\यावर -वारी 
करायला आल.े राजा�या सांगNयावRन, िसरा(यूजचा नागDरक �हणून, आ�किमडीजन ेकुशल िव�ािनक योजना 
कRन या आKमणाचा यश-वी +ितकार करिवला. असे सांगतात क6, भरभaम लाकडी तरफा कbbया तसेच 
दोरखंड वगैर@�या मेळाने रोमन जहाजांवर मोठा�या िशळा फेकNयासारखे अचाट +योग *यान ेकRन दाखवल े
आिण गोल आरशांवRन सूय�dकरण एका Dठकाणी क@ d1त कRन जहाजांना आगी लाव�या. िसरा(यूज�या 
सैिनकां�या तशाच खोलगट ढालOवRन िनघणारे उजेडाचे झोत बघून, पुराणांतरीचे रा:स आग ओक6त येत 
आहते असा भास रोमन सेनलेा झा�याची वण�ने आहते. ह ेसारे शfदश: खरे नसेलही. माG रोमन सेना तीन वषg 
वेढलेले िसरा(यूज Wजकू शकली नाही या�या मुळाशी श56पे:ा यु56चाच +भाव असला पािहजे, यात शंका 
नाही. 
 
वेढा उठवून गेलेले रोमन काही काळात परत आल ेआिण *यांनी िसरा(यूज Wजकले. रोमन सेनापती मासgिलस 
यान े आ�किमडीजची क6तP ऐकलेली होती आिण *याला कसलाही Gास दऊे नये, उलट मानाने आप�याकड े
आणावे, अशा सूचना *यान ेआप�या सेनेला dद�या हो*या. एका सुबु4 जे*याने बुि4वंत िजताबhल C5 केलेला 
हा आदर होता.  
 
ददुiवाने, वाळूत आकृ*या काढून Wचतन करीत असताना बाहरे�या अशांत पDरि-थतीचे भान िवसरले�या 
आ�किमडीजला न ओळख�यामुळे काही बोलाचाल होऊन कोणा रोमन सैिनकाकडून तो मारला गेला. �ाना�या 
साधकाचा अंत अ�ानी सैिनका�या शQसाधनेने झाला. मासgिलसला ह े कळले तZेहा फार वाईट वाटले. 
िजवंतपणी आदरस*कार नाही तरी मरणानतंर *यान ेआ�किमडीज�या इ�छेनुसार *याचे सं-कार केले. 
 
आ�किमडीजने िव�ानात घातलेली भर *या�या लेखनातून आप�यापयjत आलेली आह.े भूिमतीय 
आकृ*यांिवषयीचे तक� पूत िववेचन 9कवा िव�ात वाळूचे कण dकती समावू शकतील याचे गिणत करNयासाठी 
*यांन ेWचितले�या एरवी अनपुयोगी वाटणाI या रीती यांचे तपशील पुढ�या िप[ांसाठी *यान ेिल.न ठेवले. पण 
लढाईत वापरले�या यंGतंGाची वण�ने काही *यान ेमागे ठेवली नाहीत. *या�या िज�ासू मनाला या नवलाई�या 
+यु5 साधनांचे महUव वाटत नZहत.े 
+ाचीन काळात�या या िव�ानमुनी�या जीवनात सहज न dदसणारे िव�ल ना` समावले आह.े  
 
िज�ासेला आZहान दणेाI या +lाचे उ]र सापडले असताना आप�या अंगावर काही नस�याची Wचता न करता 
तो आनंदान ेधावू लागला तेZहा एक +कार�या 7यानाव-थेत होता. *याचा दःुखद अंत घडला तेZहाही तो *याच 
7यानाव-थेत होता. पिह�या घटनेत तो -वत: कता� होता, दसुI या दघु�टनेत मानवी समाजाची पाशवी श56 काम 
करीत होती. *या पाशवी श56ला मानवी लोभ आिण सूडबु4ी यांची मदत होती. �ान आिण अ�ान यां�यातला 
हा सनातन झगडा  होता. *यात �ानाचा बळी गेला होता. 
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असे िवपरीत पूवP घडले आिण आता घडत नाही असे नाही. उलट, आज�या िव�ानयुगात तसे अिधक मोmा 
+माणावरही घडत असते. आ�किमडीजसारखा एखादाच िव�ानी +ाचीन काळात राजस]ेचा मानकरी 
असायचा. आज�या राजस]ांकड ेिव�ािनकांचे ताफेच आहते आिण *यांनी आपली ‘िज�ासा’ कुठे वापरावी ह े
राजस]ा ठरवीत आहते. राजस]ां�या खालोखाल, सोXयाला दवे मानणारे उ?ोगपती िव�ािनकांकरवी आप�या 
अशु4 उ*पादनांना शु4 ठरवू पाहतात. *यांना माणुसक6चे इमान नस�यामुळे पाशवी श5nशी जमवून घेणे 
सोयीचे आिण सोपे असते. आज एखा?ाच िव�ािनकाचा बळी जात नाही, अवघे िहरोिशमा बेिचराख होत े9कवा 
ल:ावधO�या आरोoयाला घातक औषधे टनांनी खपवली जातात.  
 
+ितप:ाकड�या िव�ािनकांचा आदर आिण -वीकार के�याचीही dक*येक उदाहरणे िवसाCा शतकात घडली 
आहते. अणुयुगाचे 9कवा अवकाशयुगाचे िवधाते िव�ािनक महायु4ात�या +ितप:ाकडूनच आलेल ेहोत.े �हणून 
मासgिलस या सेनापतीला आ�किमडीजचे अग*य वाटणे हा केवळ +ाचीन सAयतेचा भाग नZहता. महास]ांचे 
सेनापतीसु4ा dकती Cि5गत िवचाराचे दास असतात हहेी जगापुढे आल ेआह.े *यामुळे िव�ान तु�छ मानणारा 
िसरा(यूजचा सेनापतीही +ितिनधीRपच आह.े 
 
*या�या उलट, िव�ानाची खोल समज नसली तरी *यािवषयी कुतूहलपूण� आदराची भावना किववृ]ी�या 
माणसांम7ये जागती असते. तर सोXयाचे गोळे घडवणाI या सोनाराची िव�ािनक परी:ा होत असताना सामाXय 
दासीला आप�या गpयात�या हारांचा कस dकती असेल याची काळजी असत;े तरी चार सु� शfद ऐक�यावर ती 
माणुसक6�या संबंधांना सोXया�या कसो`ा लावायचे सोडून दतेे. *याचबरोबर, लहानपणी पािहले�या एखा?ा 
यंGाचे कौतुकही ती मनात वागवते. सामाXय जनता िवसाCा शतकातही सरासरी याच +ितdKया C5 करीत 
असते. आप�याला सतवणाI या Cवहारात�या अडचणOचा पDरहार िव�ानाने करावा, माणसांमधले Cवहार 
माणुसक6�या पातळीवर चालावे अशा जनते�या अपे:ा असतात. तािUवक �ान जनतेपयjत पोचले नसले तरी 
उपयोगी �ानिस4 व-तूंची आठवण जनतेला असते. 
 
9कबrना तशा व-तूंना 9कवा यंGांनाच िव�ान मानNयाची +था पडून जाते आिण सा7या सा7या गो0Oतनू 
िव�ानाची मूलभूत तUवे समजू शकतात, ह ेसामाXय माणसा�या +*ययाला बrधा येत नाही. याचे एक कारण 
�हणजे िव�ान िशकवणारां�या भाषेचा आशय आिण ितचे -वRप दोXही कठीण होत जातात. खरा िव�ानी 
सा7या गो0Oतूनही शोध घेतो आिण सोbया भाषेत तो समजावतो. याचमुळे आ�किमडीज आप�या िशsयाशी 
हसत-खेळत संवाद करतो. माG तUवा�या बाबतीत तो कोणतीही तडजोड प*करीत नाही. सा7या गो0Oतल े
िव�ान उकलून दाखवणारा आ�किमडीज *या�या यु4तंGांची वण�ने िल.न ठेवू दते नाही. *यां�या.न चम*कारी 
यंGे आणखी कोणी बनवून *यांना मागे टाकू शकतो, *यामुळे *यांना शा�त मू�य नसते. सामाXय माणसाला 
भासणारे िव�ान आिण िव�ानसाधकाचे  िव�ान यांतला फरक यात -प0 होतो. 
 
यामुळेच िव�ानािवषयी दोन टोकां�या \या +ितdKया C5 होत असतात *यांचा समतोल िवचार करता येतो. 
आपली संहारक यु4तंGेच नZह ेतर मळसूGी पंपासारखी िहतकर यंGेसु4ा शा�तची नाहीत ह ेआ�किमडीजन े
जाणले होते. गोल आिण दडंगोल यां�यातले :ेGफळादी संबंध जे *यान ेशोधले ते माG िचर-थायी असणार होत े
आिण �हणून तसले िश�प आप�या कबरीवर कोरायला *यान ेसांिगतले होत.े िव�ान शा�त असते, *या�या 
+योजनाने मानव+ाणी भ�या आिण बुI याही गो0ी कR शकतो. बुI या गो0ी होतात �हणून िव�ानाचीच साधना 
सोडून ?ावी हा चुक6चा िवचार आह.े आ�किमडीजने आप�या जीवनातनू, अंतातून आिण अंतो]र 
मनोगतातूनही िज�ासापूव�क िव�ानसाधनेचाच संदशे dदला. 
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तो संदशे युरेका या शfदात समावला आह.े हा शfद आता िव�ानातूनच जगात�या सगpया भाषांम7ये पोचला 
आह.े �हणून यरेुका या नाटकाला िव�ाननाटक �हटल ेआह.े िव�ाननाटक �हट�यामुळे *यात�या Cापक मानवी 
ना`ाला बाध येऊ नये. िव�ान आिण �ान, िव�ान आिण काC यां�यात िवरोध कि�पNयाची आप�याकड ेएक 
परंपरा आह.े ती सोडून �ानिव�ानांचा मेळ साधणारा ‘+�ानयोगा’चा िवचार १९६० साली एका लेखात मी 
मांडला होता. मुलांसाठी िलिहलेली िव�ानकाCाची ‘युगाणी’ १९७९ साली सं�हRपात +िस4 केली. 
आ�किमडीज�या जीवनावर नाटक िलिहNयाचे *याच सुमारास सुचले. *यासाठी तेZहा आ�किमडीजचे सं�िहत 
लेखनही वाचले. नाटकाचे लखेन माG गे�या दोन मिहXयांतच झाले.  
 
अ*याधुिनक तंG�ान े वापRन ‘युरेका’ची जुळणी, मांडणी आिण छपाई +ा. अजु�नवाडकर आिण �ी. सुिजत 
पटवध�न यांनी कRन dदली, यासाठी *यांना धXयवाद. 
 
‘एकलC’ ह ेमाझे पिहले नाटक अठरा वषाjपूवP िलिहल.े *याचे वाचन ऐक�यावर, रिसक िव�ानी समी:क dद. 
के. बेडकेर यांनी मला सांिगतले, ‘+योगा�या सोईसाठी �हणून यात कसलाही बदल कR नका.’  *या नाटका�या 
�ानसाधनािवषयक आशयाचे उद ्बोधक िववेचनही +काशन+संगी अ7य: �हणून *यांनी केल ेहोत.े ‘एकलC’ 
नाटकात अंक आिण +वेश होत.े ‘युरेका’म7ये सहा दखेावेच आहते. बेडकेरां�या थोरवीला अप�ण करNयासारखे त े
झाले असले तर पुरे.                            
 
 

युरेकायुरेकायुरेकायुरेका – ११११ 
[हीरो राजाचे चार दरबारी काहीशा गडबडीने राजवाvा�या dदवाणखाXयात िशरत आहते.] 
 
+धान :  मलाही माहीत नाही महाराजांनी एवढ तातडीन ंका बोलावलं ते !  
 
सेनापती : रोम�या सैXयाचीसु4ा छाती नाही आम�यावर चालून यायची. *यामुळं लढाईचा मामला खासच  

   नाहीए .  
कोतवाल : सैXयाचं माहीत नाही मला, पण आम�या िशपायांनी चोरािचलटांचा पार नायनाट के�यामुळं – 
 
राजकवी : मनां�या चोI या कशा थांबवणार तु�ही ? 

   [आतून दासी येत असते. ित�याकड ेपाहNयात बोलायचा थांबून जातो.]  
 
दासी :  महाराज यतेच आहते .... 
 
+धान :  महाराजांची +कृती ठीक आह ेना ?  
 
दासी : �हणजे वै?ांना बोलावलं नाहीए, पण ... 
 
राजकवी : पण काय ?  मनःि-थती बरी नाही का ?  
 
दासी : राणीसाहबे अन् दोघं जडजवाहीर बघत होत.े तेव[ात महाराज बाहरे आल ेअन् कारभाI यांना  
           सांिगतलं सगpयांना बोलावून wया ... 
 
सेनापती : चोरंिचलटं पकडणारांना बोलावलं आह ेतर ! 
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  [हातात मुकुट घेऊन बोडकाच राजा अ-व-थपणे आतून यतेो. मुजI याकड ेल: न दतेा आप�या   
   आसनावर टेकतो. दासी *या�या हातातला मुकुट wयायला पाहत.े राजा ितला झटकतो आिण मुकुट    
   -वत:कड ेठेवतो.]      

 
सव�जण : महाराजांचा ... 
 
राजा : रा.?ा ते – महाराजांचा िवजय असो अन ् राजमुकुटाचा जय असो.  
 
सव�जण :  महाराज,  
 
राजा : मी एव[ा तातडीन ंसगpयांना का बोलावलं असं तु�हाला वाटतं ?  
 
+धान : महाराज, कारभारी तरी काहीच बोलले नाहीत. 
 
कोतवाल : +जे�या क�याणाचा काही िवचार डो(यात आ�यािशवाय ... 
 
राजा : िवचार डो(यातच यणेार आणखी कुठं ?  *यातून, *याचा आघातच डो(यावर झाला तर... 
 
सेनापती : आघात ? [तलवार उपसायला पाहतो.]  
 
राजा : तलवार नका उपसू. आघात कुणी बाहRेन केला नाही. या मुकुटामुळं आतूनच  
           झाला. 
 
राजकवी : मनाचे आघात dकती जबरद-त असतात ते कवOना चांगलं समजतं . 
 
राजा : पण हा मुकुटानं केलेला आघात अस�यामुळं तु�हाला समजेल असं वाटत नाही. 
           +धानजी, आपल ेिव�ानी आकx कुठं dदसत नाहीत ते ?  
 
सेनापती : ते आप�याच नादात ! िश-त �हणून काही नाही. कारभाI यांनी सांिगतलं ते ऐकू तरी गेलं का नाही  

   माहीत नाही. येऊनही *याचा उपयोग िततपतच. महाराज *याला इतकं मानतातच कसं माहीत  
   नाही.  

 
राजा : सेनापती, शरीरबळापे:ा बु4ीचं बळ मोठं असतं याची जाणीव असू ?ा.  
  [तेव[ात काहीशा अ-ताC-त वेषातला आ�किमडीज घाईघाईनं येतो.] 
 
आ�क : महाराज, तुम�या या मुकुटाची आकृती dकती चम*काDरक आह ेबघा ! गिणता�या िश-तीत बसणारी  

नाही. +*य: डो(याचं माप घेऊनच घडवली असली पािहजे सोनारान.ं 
 
राजा : माyया एक`ा�या डो(याचं नZह,े सगpयां�याच डो(याचं माप जोखलं असेल सोनारान.ं आता *याला  

कोण जोखतोय बघू या. [सगळे बुचकpयात.] 
 
आ�क :  पण मुकुट डो(यावर घालताना आकृती�या गिणताची गरज नाही. टोचला नाही �हणजे झालं. 
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राजा : आ�क, तो आतून टोचतोय मला. ऐका, तसा टोचायला लागला �हणूनच सगpयांना बोलावणं केलं.  
 
+धान : महाराज राजमुकुट काटेरी असतो. �हणतातच ना, 
 
राजा :  अहो, काटेरी कसंचा? चोवीस कसाचं सोन.ं आ�ही आम�या हातानं सोनाराला dदलं. तो मुकुट घेऊन 
          आला.  आ�ही मुकुट बसवून पािहला. राणीसाहबेसु4ा खूष झा�या.  
 
+धान : मग झालं तरी काय महाराज ?  
 
राजा : भूत लागलं !  [सगळे अचंबा करतात.] संशयाचं भूत. मुकुट वRन छान वाटला, पण आतून शु4 आह ेका  

असा संशय िवजेसारखा मनात चमकला आिण तोच आघात झाला डो(यावर.  
 
कोतवाल :  महाराज, सोनाराला काढNया लावून आणतो. [मुजरा कRन झपा`ाने िनघून जातो.]  
 
राजा : गेले सोनाराला आणायला ! गुXहा शाबीत Zहाय�या आधीच यांना गुXहगेार सापडला ! युरेका �हणत  
  धावत येतील. 
 
सेनापती :  आप�याच लोकांवर असली दडंलेी चालते यांची. पर(यांना शासन करायला सेनाच हवी. 
 
+धान :  दडंले कसली ?  संशियत आरोपीला घेऊन येतील कोतवाल. मुhमेाल तर इथेच आह.े  

[कोतवाल सोनाराला कानाला धRन घेऊन यतेो.]  
 
कोतवाल :  राजवाvातच होता. याला आ]ा कबूल करायला लावतो.  
 
सोनार : महाराज, वाचवा मला. मुकुटाची करणावर wयायला थांबलो होतो तर मला कानाला धRन ओढीत  

आणलं यांनी. [कोतवाल *याचा कान सोडतो.]  
 
+धान : महाराजांना पीडा कRन वर *यांनाच वाचवा �हणतोस ! मुकुट तूच बनवलास ना ?  
 
सोनार : मी, मीच, -वत: मी. माyया हातांनी एकेक घाव घातला, माyया त{डान ंनळी फंुकली, माyया पायान ं 

जाऊन राख फेकली. महाराजांचा मुकुट ना तो !       
 
+धान :  चोवीस कसाचं सोन ंनेलंस ना महाराजांकडून ?  
 
सोनार :  होय सरकार. भारंभार कामाला लावलं.  
 
कोतवाल :  *यात कमी जा-त काही केलं नाहीस ? खरं बोल.  
 
सोनार : र]ीभर नाही . भारंभार मोजून wया.  
 
आ�क :  मोजमाप अचूक असावं. मोजणं �हणजे गिणत. गिणत �हणजे �ान.  



युरेका                                                              © िव�नाथ खैरे                                                    7 of 29                                                

 
+धान :  *यानं भागणार नाही. कसाचं बोल. 
 
सोनार : कस चोवीस. �हणाल ती शपथ घेऊन सांगतो. मुकुट शु4 सोXयाचा आह.े [दासी गpयातला हार  

हातान ेथोडा पुढे घेऊन *या�याकड ेएक कटा: टाकते आिण चटकन तो सोडून दतेे.] चमक तरी पहा 
मुकुटाची. [दासी पुXहा तोच चाळा करते.]   

 
राजकवी : चमकतं ते सगळं सोनंच नसतं.  
 
राजा :  आ�हाला अगदी हचे आठवलं आिण संशय  आला आिण सगpयांना बोलावणं पाठवलं. 
 
सेनापती : मला वाटतं, कसोटी सोपी आह.े एक घाव आिण दोन तुकड.े मुकुट सरळ िवतळवून टाकावा. 
 
कोतवाल : मी  -वत: उभा राहीन भ|ीजवळ. 
 
+धान : [दोXहा गालांवर हात मार�यासारखे कRन]  सेनापती, सांगताय तरी काय ?  राजमुकुट 

िवतळवायचा ? काही शुभाशुभाचा िवचार ?  
 
सोनार : [मोmा भािवकतने]े वषा��या पिह�या dदवशी, उगव*या सूय�दवेाची +ाथ�ना करीत, सोनं मुशीत घालून  

रस केला. पौ~णमे�या चांदNयात तो घडून पूण� केला. मुकुट पुरा होई-तवर उपासतापास केले अन ्     
दसुI या कस�याही कामाला हात लावला नाही. *याचा पुXहा रस करायचा ?  

 
राजा :  आम�या वाढdदवसाला तो पुXहा तयार होईल का सेनापती ?   
 
सोनार :  महाराज, नवा मुकुट नCा वषा�बरोबरच घडायचा असतो. 
 
+धान :  नाही. मुकुटाचा कस आह ेतसाच ठरायला हवा.  
 
राजा : ह,े हचे करNयासाठी सगpयांना बोलावलं. [दासी आप�या हाराशी पुXहा चाळा करत.े] कोण ते कRन  

दाखवतं, बोला. आ�क, [आ�क दचकतो.] तु�ही काहीच बोलत नाही ते ?   
 
आ�क :  कशाबhल महाराज ?  [बाक6चे हसतात]  
 
+धान :  शाबास आ�क. मुकुटा�या कसाची महाराजांना शकंा आली आह े–  
 
आ�क :  शंका ही �ानाची पिहली पायरी आह.े  
 
+धान : होय, पण आप�याला आणखी एक-दोन पायI या चढायला लागतील. मुकुट शु4 सोXयाचा आह ेका नाही  

याबाबत तुमचं �ान काय �हणतं ?  
 
आ�क :  शु4 �ान सोXयाचांदीची शु4ता शोधायला जात नाही. 
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राजा :  पण आ�क, तुम�या �ानाचा उपयोग आम�यासाठी कराल क6 नाही ?  
 
आ�क : कR क6. तसं आमचं �ान �हणजे वाळूचा dक�ला. खेळ �हणून बांधलेला. *याचा उपयोग रहायला  

थोडाच होणार ? तरीपण +य� कR.  
 
+धान : ह ेबघा. हा महाराजांचा सोXयाचा मुकुट, हा तो मुकुट घडिवणारा सोनार. दोघांचीही परी:ा करा  

आिण सांगा – मुकुट सगळा खI या सोXयाचा आह ेका, आिण सोनार खरं बोलतोय का ?  
 
आ�क : [हवेत हातवारे करीत] मुकुट खI या सोXयाचा आह ेका, आिण सोनार खरं बोलतोय का. +धानजी, हा  

दसुरा +l मला सोडवता येणार नाही. सोनार माणूस आह,े  पदाथ� नाही. मी पदाथा�चं थोडबंrत �ान  
कRन घते असतो. माणसांचं �ान मला नाहीच �हणा ना. 

 
राजा : सोनाराचं रा. ?ा, सोXयाचं बघा. या मुकुटात काही भेसळ आह ेका सांगा.  
 
आ�क : �हणजे मोजमाप आल.ं पा. कR.  
 
+धान :  लगेच नाही सांगता येणार ?   
आ�क : +धानजी, �ाना�या पायI या राजवाvा�या पायI यासारYया झटपट चढता येत नाहीत. +l समजला  

आह,े उ]र शोधायचं आह,े वेळ लागेल. [सोनाराचा चेहरा उजळतो.]  
 
राजा :  बरं. हा wया मुकुट.  
 
आ�क :  तो तुम�याचकड ंरा. ?ा.  
 
कोतवाल : तेच बरं महाराज. यां�याकड ंतो सुरि:त राहीलच असं नाही.  
 
आ�क : तेच �हणतो मी.  
 
+धान : पण मोजमाप करायचं तर, मुकुट नको ?  
 
आ�क : नको. तो मुकुट आिण जगातले इतरही सारे मुकुट आता या डो(या�या आत सुरि:त आहते. *यात  

*यां�या कसोटीची रीत ठरेल ती सांगू त�ुहाला. मग त�ुहीच ठरवा मुकुट खI या सोXयाचा आह ेका.  
 
कोतवाल :  अन् सोनार खरं बोलतोय का. [दासी पुXहा हाराशी चाळा करते.]  

 
 

यरेुकयरेुकयरेुकयरेुक – २२२२ 
 

[आ�किमडीजचे घर. Wभतीवर कोळशा�या कांडीने भूिमतीत�या नानािवध आकृती काढले�या. जिमनीवर 
लाकडी त5े, तांfयाचे पGे  वगैरे कापून केले�या िGकोणी, चौकोनी, गोल, फोडOसारYया अशा आकृती. तराजू, 
तरफा, कbपी, आरसे वगैरे. या साI या गदPत सतरा-अठरा वषाjचा बुि4मान तTण dफलो काही इकड े ितकड े
करीत आह.े Wभतीवर *याला एक वेगळेच िचG dदसते �हणून तो थबकतो.]   
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dफलो : काल घरी गेलो तेZहा ह ेनZहत.ं आक�नी राGी काढलेलं dदसतयं. वतु�ळं, लंबवतु�ळं मागं पडली वाटतं.  

मुकुट आलाय इथं . 
[सोनार घर शोधीत येतो.]  

 
सोनार :  ह ेघर आक�चच ना ?  आहते का  आकx घरात ?   
dफलो : [मुकुटा�या िचGाकड ंपाहतच] नाहीत. काय काम आह े?   
 
सोनार : काम काही नाही. असाच आलो होतो. [dफलो पाहत असलेलं िचG तोही पाहतो.] मुकुटाचं िचG आह े 

ना ?  तेच, तचे दवेा !  
 
dफलो : काय �हणताय तचे तचे �हणून ?   
 
सोनार : नाही;  ते मुकुटाचं िचG.  
 
dफलो : तुमचा *यात काय संबंध ?   
 
सोनार : आक�ना माहीत आह.े ते ओळखतात मला. तुमचं काय नाव ? *यांचे िशsय आहात काय ? wया ह,े  

ठेवा. [संुदर गोल सोXयाचे कड ेdफलोकड ेसरकवतो.] 
 
dफलो : छे, छे. आकx रागावतील मला.  
 
सोनार : ठेवा हो. आक��यासाठीच आणलंय.  
 
dफलो : तरीपण मी नाही घणेार. ितकड ंठेवा.  
 
सोनार : [कड ेएका चौरसात ठेवतो.]  ठेवलं. मुकुटाचं तेवढं 7यानात ठेवा.  
 
dफलो : काय 7यानात ठेवा ?  
 
सोनार : नाही �हणजे तो मी बनवलाय. खI या सोXयाचा आह े�हणावं *यांना. तु�ही सांगा �हजें ऐकतील.  
 
dफलो : तु�हाच सांगा *यांना, ह ेबघा आल.े [आ�किमडीज नेहमीसारखा -वत:�याच नादात येतो.]  
 
आकx : dफलो, दोन सारखे िGकोण जोडले तर –  
 
dफलो : एक चौकोन होतो.  
 
आकx : दोन सारखे चौकोन जोडले तर ?   
 
dफलो : दbुपट लांबीचा एक चौकोन होतो.  
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आकx : दोन सारखी वतु�ळं जोडली तर ?  
 
dफलो : दbुपट Cासाचे – नाही, नाही.  
 
आकx : [आकx, हसतो.] नाही, नाही!  बरोबर. ह ेबघ. [कड ेउचलतो. ते Wभतीवर धRन दोन वतु�ळं काढायला  

लागतो.]   
 
सोनार : आकx, ते कड ंतुम�यासाठीच आणलंय मी.  
 
आकx : [सोनाराकड ेल: नाही.] ही दोन वतु�ळं. एका�या दbुपट. पण दbुपट Cासाचं एकच वतु�ळ काढलं तर ...  

[मोठे वतु�ळ काढू लागतो.]   
 
dफलो : एका�या चौपट आिण दोघां�या दbुपट मोठं होईल. 
 
आकx : बरोबर. [मुकुटा�या िचGाकड ेल: जाते.] dफलो हा मुकुट पािहलास का ?   
 
सोनार : मीच बनवलाय ना तो. *याचसाठी आलो होतो. खI या सोXयाचा -  
 
आकx : dफलो, यात गोल, अध�गोल, शंकू, -तूप, घन- सगळे आहते. अXव-त अपा-त वेलबु�`ा आहते. 
 
सोनार : चोवीस कसाचं आह े�हणा ना.  
 
dफलो : अवघी भूिमती *यात आली आह.े  
 
आकx  : शु4 भूिमती !  चोवीस कसा�या सोXयासारखी.  
 
सोनार : अगदी बरोबर. आकx, तु�ही खरे पारखी. नाही तर महाराज –  
 
आकx : मला ह ेसांग क6 हा मुकुट सोXयाचा असला, तर यात एकूण सोनं dकती आह ेते कसं काढशील ?  
 
सोनार : dफलो, माyयावर िव�ास ठेवा – सगळं�या सगळं चोवीस कसाचं सोनं आह े�हणा. आकx, ते कडसुं4ा  

िनZवळ सोXयाचं आह.े  
 
dफलो : आकx, हा  माणूस मघापासून तुम�यासाठी थांबला आह.े तुम�या ओळखीचा आह े�हणतो.  
 
आकx : असेल, तो मला ओळखीत असेल.  
 
सोनार : कालच नाही का आपण राजवाvात भेटलो ? महाराजांनी *या मुकुटाचा कस शोधायला तु�हांला  

सांिगतलं !  
 
आकx : हो. तर dफलो, dकती dदवस मी हाच िवचार करतोय. कसोटीचा +l आह ेहा. या मुकुटासारYया  

पदाथा�चं घनफळ कसं काढायचं ?  तो सोXयाचा असो, चांदीचा असो नाहीतर भेसळीचा असो.  
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सोनार : सोXयाचाच आह ेतो. ते कडसुं4ा *याचसाठी –  
 
dफलो : गप बसा हो. तुमची वटवट *यांना ऐकूसु4ा जात नाहीए. *यां�या लेखी ते कड ं�हणजे एक वतु�ळ आह,े  

आिण तो मुकुट �हणजे एक पदाथ� आह.े  
 
सोनार : आिण मी �हणजे एक भूत आह े– न dदसणारं.  
 
आकx : तेZहा, dफलो, हा +l घनफळाचा आह.े तूही िवचार कर. आहसे ना इथे ? आंघोळ रा.न गेली *या  

घनफळा�या नादात. आलोच मी ... 
[कड ेहाता�या मुठीत ग� दाबून झटकन् िनघनू जातो. दसुI या बाजूने ‘आकx  आकx’  अशा हाका  
मारीत दासी येत.े]  

 
दासी : [सोनाराला पा.न] आकx गेले का हो ?   
 
सोनार : होय. सुटलीस.  
 
दासी : सुट�ये ? मला *यांनी िवचारायचं होत.ं  
 
सोनार : मलाही *यांना सांगायचं होत.ं *यांनी ल: तर dदलं पािहजे ना. ते बघ, ते आहते *यांना िवचार.  
 
दासी : [dफलोला] अहो, आक�ना िवचारायचं होत.ं.. [हार हातात घेत] हा माझा हार –  
 
dफलो : िनZवळ सोXयाचा आह ेका नाही !   
 
दासी : तु�ही कसं ओळखलतं ?   
 
dफलो : एकाच माळेचे मणी !  ह ेकड ंघेऊन आलेत. तु�ही काय आणलंत ?   
 
दासी : हा  हारच.  
 
सोनार : dफलो, मी जातो. तवेढं कड ंwया इकड.ं 
 
dफलो : ते नेलं वाटतं आक�नी  हातात.  
 
सोनार : गेलं ! तो एक पदाथ� आंघोळी�या टबात जाणार. [जातो.] 
 
दासी : मी महाराणOची दासी. आक�ना काल पािहल.ं  
 
dफलो : *यांनी तु�हाला मुळीच पािहल ं नाही. ते *या हाराचं तु�हाला काहीसु4ा सांगणार नाहीत.  
 
दासी : मग तु�हीच सांगा क6 हो. 
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dफलो : काय सांगायचं ? तो हार िनZवळ सोXयाचा नाहीच आह.े 
 
दासी : हचे का *याचं +ेम ? 
 
dफलो : अहो, तो काय सोनार आह ेका *याला माहीत असायला? सोनार काय करतात पािहलंत ना! राG 

उलटली नाही तोच आला कड ंघेऊन, विशला लावायला. आकx काय कस ठरवायचं दकुान घालून 
बसलेत काय? अस�या फालतू गो0Oम7ये *यांना कुठं रस आह े!  

 
दासी : रािहल!ं तु�ही �हणता तशी +ेमाची कसोटी सोXया�या कसावर ठेवूच नये ! ये*य ेमी. [तेव[ात ितला  

काहीतरी यंG dदसते.] ते, ते काय आह ेहो?  
 
dफलो : पाणी उपसायचं मळसूG. 
 
दासी : होय ना? आम�या गावाला होत ंअसलं. 
 
dफलो : आक�नी बनवलंय, शेतकI यां�या सोयीसाठी. मला �हणतात, माणसांनी कंबरेत वाकून टोपलीन ंपाणी 

Wशपून कशी शेती होणार? या मळसूGी उपशानं सोय होत ेक6 नाही माणसांची! सोXयानाNया�या  
Cवहारात मुळीच ल: घालत नाहीत, पण माणसा�या उपयोगाचं काही असलं तर माG -वत:ला 
िवसRन राGंdदवस खटाटोप करतात. 
[पड?ात धावNयाचा आवाज व धावता धावता आकxची आरोळी, ‘युरेका युरेका!’ dफलो धावत जातो. 
दासी बघत राहत.े] 

 
 

यरेुकायरेुकायरेुकायरेुका - ३३३३ 
 
[+धान व सेनापती पुढे, कोतवाल आिण राजकवी मागे असे +वेश करतात. कोतवाला�या उजCा हातात  
चांदीचे कड,े आकxकड ेआले�या सोXया�या कvासारYयाच घाटाचे.]  
 
राजकवी : अहाहा, काय चमचमतंय कड,ं कोतवालजी! 
 
कोतवाल : [हसत] शु4 चांदीचं आह े– संशयच नाही. उभा रा.न, समोर कRन घतेलं. आपल ंअसं आह े– नकद  

?ायचे, बघून wयायचे, मागून वांधा नको, [हळू आवाजात] मुकुटासारखा. 
 
सेनापती : [मागे वळून पाहतो.] मुकुटाचे मोल वीरां�या र5ान ंहोत ंकोतवाल, कवvा मोजून नाही. 
 
कोतवाल : [मYखपणे] सोनारसु4ा वीर होणार वाटतं. 
 
+धान : कोतवाल, मला वाटतं सोनाराला घेऊनच या तु�ही. अन ् जाता जाता आक�ना आठवण कRन ?ा. 
 
राजकवी : कपडहेी कRन यायला सांगा. 

[कोतवाल जातो.] 
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सेनापती : �हणजे? 
 
राजकवी : तु�हाला माहीत नाही ? 
 
+धान : काय झालं ? 
 
राजकवी : अहो, परवा आकxची dदगंबर याGा िनघाली र-*यान.ं 
  
सेनापती : काय, सांगताय काय ! यां�या �िम0पणाची पातळी इत(या वर गेली असेल असं वाटलं नZहत.ं  

महाराजांनी कसं ठेवून घतेलयं कळत नाही. 
 
+धान : किवराज, तु�ही -वतः पािहलंत ? 
 
राजकवी : तसे तर, रवीला dदसत नाही ते कवीला dदसतं. िशवाय कवOची आिण शाQ�ांची जात एकच,  

+ितभावंतांची, +ितभे�या वापीत ते एकदा डुबंायला लागले क6 कोण दहेात ेसांभाळी अशा पातळीवर 
पोचतात. मग – 

 
सेनापती : तुमचे काC मग सांगा, आक�नी परवा काय +ताप केले ते बोला. 
 
राजकवी : अहो, �हणे क6 भर उXहात दहा-वीस पोरं अन् दहा-पाच थोरं बघत असताना चार-दोन घरंदाज  

िQयासु4ा हो*या वाटतं, सगळीजणं अवाक होऊन, नाही, अवाक होऊन नाही �हणता येणार, dदoमूढ 
होऊन कोलाहल करीत असताना – 

 
+धान : अहो, आक�चं सांगा ! 
 
राजकवी : तेच सांगतो ना. +संग असला िवल:ण अस�यामुळं *याचं वण�न करायला -फूतP ओसंडून वा.  

लागते. तर, अवwया अंगावRन आिण मुYयतः मुखावरील आिण म-तकावरील केशकलापातून पाणी, 
कमळा�या पानावरील जलWबद+ूमाणे ओघळत असणारे [+धान आिण सेनापती हताश वैतागाने पाहत 
आहते.] आ�किमडीज, जGेत नाचत अस�यासारखे, चौकात�या हमामापासून आप�या +योगशाळेपयjत 
घामाघूम होई-तवर धावत गेले, मोठा ठेवा सापड�या+माणे, युरेका, युरेका �हणत. 

 
+धान : . ंsss ! मग ह ेसगळं एका वा(यात नसतं सांगता आल ं? 
 
राजकवी : *यांनी युरेका या एका शfदातच सांिगतलं क6. पण *या एका शfदा�या Dठणगीनं �ानाचा जो +काश  

जगावर फाकणार आह े– 
 
सेनापती : नागड ंनाचून कसला +काश पडणार आह े? 
 
+धान : कवOचं रा. ?ा. ह ेआकx येतायत, *यांनाच िवचारा. [आ�किमडीज आिण dफलो +वेश करतात.  

dफलो�या हातात परात आिण एक पेला. आकx सोXयाचे कड ेहातात धRन dफलोला समजावीत आह.े] 
 
राजकवी : युरेका ! युरेका ! 
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dफलो : काय सापडलं तु�हाला ? 
 
राजकवी : आक�सारखा +ितभावंत सापडला ! 
 
+धान : या आकx, त�ुहाला काही सापडलं �हणे ! 
 
आकx : बुडणाI या पदाथाj�या वागणुक6चं तUव ! 
 
सेनापती : *याचं काय मोठंसं ? 

[आकx रागान ंपाहतो. तो काही बोलNया�या आत -] 
 
dफलो : सेनापतीजी, ह]ीचं वजन कRन दाखवाल ? 
 
सेनापती : Cवहारात *याची गरजच काय? असले उ?ोग करायला इथं वेळ कुणाला आह?े 
 
dफलो : काढावा लागेल. गरज पडले. आिण तेZहा Cवहार नZह,े तUवच उपयोगी पडेल. 
 
आकx : dफलो, तUव ह ेआपण तUवासाठी शोधतो, Cवहारासाठी नZह,े Cवहार �हणजे तUवा�या शोधासाठी  

घेतलेला क�ा माल ! िनिम] ! *या मुकुटाचं कसं िनिम] झालं ! 
 
+धान : [घाईने] आकx, तो मुकुट कसाला लावायचं जमलं का काही? 
 
सेनापती : िवतळवून बिघतला तर एका :णात कळेल. 
 
dफलो : पण मग मुकुटच राहणार नाही, तर कस ठरवून तरी काय उपयोग ? 
 
+धान : सांगा सांगा – मुकुटाचा कस कसा ठरवायचा सांगा. 

[कोतवाल सोनाराला घेऊन येतो. *यान े उजCा हातान े सोनाराचा दडं धरलेला. *या हातात�या 
चांदी�या कvाकड ेसोनार िवमन-क बघत येतो.] 

 
dफलो : सांगतो, थोड ंपाणी आणायला सांगा. 
 
+धान : कोतवाल, बघा हो. [कोतवाल सोनाराला सोडून आत जातो.] 
 
सेनापती : पाNयावRन कस समजतो, तलवारीचा ! 
 
सोनार : [dफलोला] अहो तु�ही, पाणी �हणजे काय तजेाब आह ेका हो ? 

[कोतवाल दासीला घेऊन यतेो. ित�या हातात पाNयाचे भांड ेआह.े दसुI या हातान ेगpयात�या हाराशी 
ितचा चाळा चालू आह.े] 

 
दासी : [dफलोला]  ह ेwया पाणी. माझा हार – 
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dफलो : [परातीत�या भांvात दासीने आणले�या भांvातले पाणी ओततो.] आकx, पेला भरला बघा  

काठोकाठ. 
 
आकx : वा ! छान. माझा टब असाच भरला होता बघ. 
 
राजकवी : dफलो, मग तुम�या पे�यात �ानदवेी�या पुतळीला �ान कR ?ा. 
 
dफलो : पुतळी नाहीए, ह ेकड ंआह ेना ! [आक��या हातातल ेकड ेघेतो. *याला दोरा बांधतो.] +धानजी, आता ह े 

कड ंकाय 9कवा या�या वजनाचा सोXयाचा गोळा काय, आप�याला सोनं �हणून सारखंच ह ेकड ं– 
 
सोनार : वीस भार वजनाचं आह.े 
 
कोतवाल : मी पण वीस भाराचे नकद मोजले. कसं सणसणीत आह.े 

[सोनार एकटक *या�याकड ेबघतो.] 
 
dफलो : आता ह ेमी पे�यात सोडतो न् काढून घेतो. पाणी सांडलं ना बाहरे ? dकती ? 
 
+धान : कvाएवढं. 
 
आकx : कvा�या आकारमानाएवढं, वजनाएवढं नZह.े dफलो, पाणी dकती रेघा खाली गेलं बघ. 
 
dफलो : पाच रेघा. आता पे�यात पुXहा पाणी भरतो. [पाणी भR लागतो.] 
 
आकx : +धानजी, टबात मी िशरलो तर िजतकं पाणी बाहरे सांडले *यापे:ा कोतवाल िशरले तर जा-त सांडले  

क6 नाही? [सव�जण हसतात.] कारण *यांचं आकारमान जा-त. तसंच वीस भार चांदी�या कvाचं 
आकारमान वीस भार सोXया�या कvा.न जा-त असेल. dकती जा-ती ? अंदाज नको. +*य: +योगान े
पा. या. dफलो, चांदीचं कड ं– 

 
सेनापती : कोतवालांचं wया ना. वीस भारच आह,े सणसणीत. 

[पुढे होऊन कड ेकाढून घेतो. कोतवाल थोडा अनमान करतो. सव�जण गंमत पाहतात.] 
 
dफलो : [पूवPसारखाच +योग कRन] आकx, वीस भार चांदीचं कड ंपे�यात बुडवलं, बाहरे काढलं. रेघा  

मोज�या. नऊ आहते. 
 
सेनापती : सणसणीत फरक आह ेहो. 

[कोतवाल लगबगीनं आपल ंकड ंकfजात घतेो.] 
 
दासी : [हार गpयातनू हातात घेत] dफलो, माझा हार पण बुडवा ना. 
 
dफलो : चांदीचा पण एक हार लागेल. 

[दासी िवरमून पुXहा हार गpयात घालते.] 
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dफलो : [सोनाराला] ह ेतुमचं कड ंघेऊन चला. पाNयातच घातलं होत ंनुस*या. 
 
सोनार : पाणी नाही ते dफलो, तेजाब आह ेतजेाब ! [*याचा चेहरा उतरतो.] 
 
आकx : dफलो, चल, िनघ ूया. [झपा`ाने बाहरे पडतो. dफलो सामान घेऊन िनघतो.] 

[अ-व-थ असा राजा आतून गडबडीने येतो. सव�जण सावधान होऊन पाहतात.] 
 
+धान : महाराज, मुकुटाचा कस सहज काढता येईल आता. 
 
राजा : +धानजी, आमचा मुकुट भयंकर कसाला लागतोय.. हरेांनी आताच बातमी dदली आ�हाला – रोमचं  

सैXय आप�यावर चालून यायला िनघालंय ! 
 
  

यरेुकायरेुकायरेुकायरेुका ४४४४ – 
 
[आ�किमडीजची +योगाशाळा, आकृती, त5े, अनेक घनव-तू, तरफा, मळसूGे, आरसे वगैरे सामानाची गदP, 
*यात आकx आिण dफलो आपाप�या उ?ोगात.] 
 
आकx : dफलो, तू काय करतोस ? 
 
dफलो : काही नाही आकx, आकृ*या नीट करतोय. 
 
आकx : ते वेडवंाकड,ं अिनयिमत िचG िभतOवर कशाला ? 

[मुकुटा�या िचGाकड ेबोट दाखवतो.] 
 
dफलो : तु�हीच तर काढलं होत.ं *याचा कस ठरवायचा होता ना. 
 
आकx : dफलो, तुला काय सोनार Zहायचंय का ? नाही ना ? आिण मीही सोनार नाही का वाणी नाही.  

+धानाला भले वाटू द,े मी मुकुटाचा कस शोधीत होतो. मी शोधीत होतो िनयम; अिनयिमत dदसणाI या 
जड व-तूंम7ये लपलेला िनयम. 

 
dफलो : तो सापडला �हणून तर धावत सुटलात, युरेका �हणत ! 
 
आकx : [हसतो.] ते जरा जगा�या िनयमांना सोडूनच झाल.ं पण dफलो, मी धावलो ते तुला सांगNयासाठी.  

तुटणाI या ताI या�या वेगानं �ान एकाकडून दसुI याला पोचलं पािहजे. आप�यात�या िनयमांना सोडून 
काही नZहत ं*यात. 

 
dफलो : तु�हाला माहीत नाही आकx. तु�ही धावलात. आप�याच वाvा�या चौकातनू. गावात माG लोक  

�हणतायते, त�ुही पेठे�या चौकातून धावत आलात. 
 
आकx : बघ dफलो, एकाचे दोन कRन सांगNयानं जगात गुणाकार कसा होत जातो. दोनाचे चार, चाराचे आठ,  
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सोळा, ब]ीस... पाचशे बारा .... वाढतच जातात. अिनयिमतातला िनयम �हण हा. *या अिनयिमत 
आकारा�या मुकुटातही शेकडो िनयिमत आकार बसतील. आधी मोठे, मग लहान, अगदी लहान ... आिण 
*याला िनयमात बसवता येईल �हणून *याचं िचG या आकृ*यांजवळ काढलं होत ंमी. तो िवषय संपला. 
आता गिणता�या आप�या रा\यात हा नाठाळ आप�याला नको. पुसून टाक. [dफलो ते िचG पुसून 
टाकतो.] शंका िवचार, चल. 

 
dफलो : आकx, शंका िवचारायला *या जवळ ठेवतोच कुठं मी ? अन् तु�ही कुठं *या माyयाजवळ रा. दतेा ? नवं  

काहीतरी सांगा, नाही कळलं तर िवचारीन शंका. 
 
 
आकx : माyयापे:ा rषार आहसे तू. आजवर�या �ानावर जगू दणेार नाहीस तू मला. [जवळच पडलेली  

लाकडाची एक काठी उचलतो. ित�याशी खेळतो.] ही काठी बघ. 
 
dफलो : लांबुळक6 आह,े जाडसर आह.े पािहजे तर ित�या सव� अंगांची मापं मोजून दाखवतो. 
 
आकx : ती वरवरची मापं आ]ा नकोत. ित�या अंगातली ताकद बघ. [आडवी टाकतो.] झोपली बघ. आता  

ित�या अंगात काहीही श56 नाही. [उभी करतो.] आपली आपण उभीसु4ा रा. शकत नाही – ती 
लोकाचं काय काम करणार ? [ितन ंएक ठोकळा ढकलतो.] आता बघ, -वतःपे:ा मोmा व-तूला ितन ं
हलवलं... 

 
dफलो : [हाताचं बोट वर कRन ] शंका s ! 
 
आकx : ती तुझी श56. बोल. 
 
dफलो : ठोकळा ढकलणारी ताकद काठीची नाही, तुमची आह.े 
 
आकx : माyया शfदानंही फसला नाहीस ! शाबास. तुझं �हणणं बरोबर आह.े ताकद माझी, पण *या काठीनं  

माyयातफg  काम कRन ठोकpयापयjत पोचवली. ही तफgश56 काठीची. आता, तू आिण मी जसे िमळून 
काम करतो तसंच ती आिण मी िमळून करणार आहोत. बघ. [डाCा मुठीचा टेकू कRन तोच ठोकळा 
काठीने वर उचलतो.] 

 
dफलो : डावा हात पुढं wया, ठोकळा आणखी वर जाईल. 
 
आकx : [तसे कRन] हा बघ, ह ेगिणत आह ेdफलो, गिणत. *यात डावा हात, हात नाही टेकू आह.े उजवा हात,  

हात नाही बळ आह.े ठोकळा भार आह.े काठी, काठी नाही तरफ आह,े आिण दोघांची टेकूपासूनची अंतरं 
*या तरफे�या भुजा आहते – तुyया माyया भुजांसारYया. [हात पसरतो.] 

 
dफलो : �हणजे तु�ही अन् मीसु4ा माणसं नाहीत. 
 
आकx : गिणतापुरतं �हणशील, तर नाहीत. गिणत सगpया जगाकड ंसमान भावानं पाहत.ं माणसं तुझं माझं  

करतात, -वाथ� पाहतात, चढाओढीन ंएकमेकांना श56 दाखवत बसतात, लढाया करतात. तलुा, मला, 
आप�या गिणताला *या लढायांशी काही कत�C नाही. [*यांचे बोलणे चालू असताना +धान आिण 
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सेनापती *यां�या पाठमोरी येतात ते *यां�या ल:ात येत नाही. +धान सेनापतीला सबुरी�या खुणा 
करीत आह.े तरी आकxचं शेवटचं वा(य ऐकून सेनापतीचा उ1के होतोच.] 

 
सेनापती : आ�ही आहोत ना *या करायला, अन् जRर तर *यांत मरायला. 
 
dफलो : [दचकून मागे पाहतो.] कोण, सेनापती ? अन् +धानजी ! आकx, ते बघा कोण आलेत. 
 
आकx : dफलो, इकडिेतकड ेबघत गिणत िशकता येत नाही. 
 
सेनापती : +धानजी, काय उपयोग इकड ंयेऊन ? 
 
+धान : आकx, मी तुम�या साधनेत C*यय आणतोय; पण मी -वतः नाही. पDरि-थतीनचं – 
 
आकx : तुमचा तरफेसारखा उपयोग कRन माyयावर +योग चालवला आह.े बोला. या dफलोला मी आ]ाच  

सांगत होतो. 
 
+धान : ऐकलं ना मी. तुम�या गिणतात लढाई बसत नाही. पण आप�या अंगावरच कुणी चालून आल ंतर ? 
 
आकx : उपाययोजना करावीच लागेल. आपल ेसेनापती *यासाठीच तर आहते ना. 
 
सेनापती : यांचाच आ�ह पडला �हणून आलो तुम�याकड.ं एरवी आम�याजवळ आमची श56 आहचे क6. 
 
+धान : सेनापती, तुम�या श56वर माझा िव�ास नाही क6 काय ? पण श56ला यु56ची जोड हवीच असते  

ना. 
 
आकx : +धानजी, ह ेलाखमोलाचं बोललात. यु56 हवी. य5ु6 �हणजे �ान. +धानजी, �ान हीच खरी श56  

आह.े 
 
+धान : तीच – �हणजे तीही – आ�हाला हवी आह.े आप�या दशेावर रोमन सैXयाची -वारी येतेय. जहाजं  

िनघालीयत *यांची. वेळ फार थोडा आह.े तुमची यु56 कामाला लावा. 
 
आकx : अहो, ही बघा यु56. [डाCा मुठीवर काठी ठेवून ठोकळा उचलNयाचा खेळ करतो.] 
 
सेनापती : लढाईत असला खेळ काय कामाचा ? 
 
dफलो : खेळ नाहीए तो, सेनापती. 
 
आकx : सेनापती, सगpया िव�ात हा खेळच तर चालू आह.े तु�हीसु4ा तो खेळ खेळत असता. मी तो समजून  

wयायची खटपट करतो आिण तु�ही करत नाही इतकंच. 
 
+धान : आकx, सेनापती dदसNयासारखं काम करतात, तु�ही न dदसणारा िवचार करता. 
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आकx : dदसला नाही तरी ऐकता येईल तु�हाला तो िवचार. माझा हा खेळ तरफेचा आह.े सेनापती तलवारी�या  
मुठीत हात घालून, पात ंउचलतात आिण मंुडकं उडवतात तोही तरफेचा खेळ, बायका िचम`ानं भांड ं
धरतात, सैिनक दोर बांधून झाड ंमोडतात – सगळे या खेळासारखेच खेळ. ते सरावान ंखेळतात अन् मी 
गिणतानं खेळतो. 

 
सेनापती : मग सराव पुरे क6, गिणत कशाला ? 
 
आकx : सरावानं फ5 सरावाचीच गो0 करता यतेे. गिणतानं नCानCा गो0ी करायला सुचतात. एव[ाशा  

काठीनं इतकासा ठोकळा उचलला. दांड(यानं मो�ा उचलीन. टेकू *या�या जवळ नेला तर आणखी मो�ा 
उचलीन. एकदा कRन दाखवीन, मग पुढचा सराव तु�ही करा ... 

 
+धान : हो, पण कRन दाखवाल ना, ते मोmा +माणावर दाखवा. सा7या माणसाची समजूत पटायली हवी ना!  
 
आकx : +धानजी, खरा Gास असतो Dठणगी पड-ेतवर; पुढं आग भडकायला वेळ लागत नाही. पण तुमचं �हणणं  

खरं आह.े Dठणगीचं कौतुक नसतं कुणाला. मोठं काहीतरी दाखवू या यांना, काय dफलो ? 
 
dफलो : रोमची जहाजं समु1ातून येणार आहते – 
 
सेनापती : भर�या टबातच समु1 dदसायचा नाही ना यांना ? [छद ्मी हसतो.] 
आकx : dफलो, नुसतं गिणत करायचं असतं ना तर आप�या टबातच छोटीशी नाव सोडता आली असती. पण  

मोmा +माणावर दाखवायचं ना तर सरळ समु1ावरच +योग दाखवू या. +धानजी, महाराजांनाच 
दाखवू या का ? 

 
+धान : मग तर सोXया.न िपवळं ! मोठा +योग मोmां�या समोर ! 
 
आकx : तर dफलो, समु1ात�या भरले�या जहाजावर बंदरा�या तटावRन +योग करायचा. तटा�या Wभतीवर  

कbपीवरची एक दोरी ओढून महाराज -वतः, अन् एकटेच, ते जहाज उचलून पाNया�या वर आणतील. 
 
+धान : वाः ! भCा क�पना ! 
 
सेनापती : जहाज डुबू नये �हणजे झालं ! कशा�या जोरावर ह ेकरणार त�ुही ? 
 
आकx : या�या. [काठीची तरफ खेळवतो.] 
 
सेनापती : या खेळNया�या ? 
 
आकx : सेनापती, ह ेखेळणं नाही. ही तरफ आह.े तरफेचं सामSय� तु�हाला माहीत नाही. मी सांगतो ऐका. या  

पृSवी�या बाहरे नसुतं उभं राहायला एक जागा ?ा आिण एक तरफ ?ा; पृSवीसु4ा उचलून दाखवीन. 
 
 

यरेुकायरेुकायरेुकायरेुका – ५५५५ 
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[पड?ात लोकां�या आरोpया : ‘िसरा(यूजचा िवजय असो’ ‘ हीरो महाराजांचा िवजय असो!’ ‘ जळाले, जळाले, 
रोमन आरमार पळाले!’ रंगभूमीवर राजा आिण बाजूला +धान, सेनापती, राजकवी. दरबाराचा थाट नाही. 
यु4भूमी, तटा�या Wभतीसमोर जयो*सवासाठी तातडीन े जमले�या समुदायाला उ�हिसत करNयासाठी राजा 
िस4 आह.े] 
 
सेनापती : सावधान ! शूर सैिनकांनो, आप�याला धXय वाटावं असा :ण आला आह.े आप�या बला[ द�ुमन 
             हात चोळीत परत गेला आह.े आप�या पराKमाची धग न सोस�यामुळे, अपमानाने जळून, रोमचे 
              आरमार पळून गेले आह.े dकती dदवस आपण *यांचे कद�नकाळ होऊन रािहलो ! *यामुळे िसरा(यूजवर  
       रोमचा झ@डा लावNयाचे *यांचे -व� िवरले. आपल ेसैिनक *यांना पुराणांतरी�या आकाशातून 
            अवतरणाI या अि�शQधारी दवैी वीरांसारखे भासले. िसरा(यूज�या इितहासात इतका कठीण +संग 

दसुरा झाला नाही, आिण तुम�या वतीने व तुम�या सा:ीने महाराजांना मला सांगायचे आह े क6 
आम�या पराKमा�या तेजासमोर कोणताही शGू dदवाभीतासारखा पळून जाणार अस�यान े
भिवsयातही असला +संग येणार नाही. िसरा(यूजचा िवजय असो !  

 
+धान : िसरा(यूजचे नागDरकहो ! महाराजां�या नावाचा जयजयकार करा ! *यांचे गंभीर आिण उदार नेतृ*व  

आप�याला लाभ�यामुळे या भयंकर कसोटी�या +संगातून आपण पार पडलो. नागDरकां�या दसपट 
संYयेने सा�ा\यवादी सैिनक आप�या मातृभूमीवर चालून आल ेतरीही आपण डगमगणार नाही ह ेया 
अनुभवाने आपण िशकू या. सेनापतOनी सैिनकांचा पराKम सांिगतला तो खराच आह.े परंतु शQान े
लढणाI या सैिनकां�या मागे कुदळीने खणणारे शेतकरी 9कवा अ� पुरवणारे Cापारी नसतील तर *यांचा 
पराKम उणा पडले. �हणून आजचा हा जयो*सव आप�या सवाjचा आह,े तो आपण महाराजांना भेट 
�हणून दऊेया. 

 
राजा : आम�या ि+य +जाजनांनो, +धानजOनी जी भेट आ�हाला dदली आह.े ित�यावर खरा अिधकार तुमचा  

आह.े पाNयातून आले�या शGूला जिमनीवRन बरसले�या दगडध{vांनी, आिण आभाळातून 
फेकावले�या आगलोळांनी परत dफरायला लावलं. हा चम*कार \या एका �ानवंत महतंान ं घडवून 
आणला तो या जयो*सवातही भागी नाही. तो आप�या साधनेत दगं आह.े *या थोर आ�किमडीजना 
आप�या आनंदउ*सवाचे सारे �ेय मी दतेो. मी भूमीचा राजा असेन. आकx ह े�ानाचे स�ाट आहते. 
आिण �हणून रोम�या सा�ा\याचाही ते पराभव कR शकले. आता आप�या आनंदात आणखी भर 
घालNयासाठी आ�ही राजकवOना सांगतो क6 *यांनी िसरा(यूज�या इितहासातील या गौरवशाली पवा�चे 
कवन कRन ते अजरामर करावे. 

 
राजकवी : [काहीशा अनपेि:त ग{धळले�या ि-थतीत उठतो.] 
 

रोम रोम थरारक । रोमसेना +हारक । िसरा(यूज तारक । 
हीरो महाराज क6s । जय हो । 

गुणवंत गुणपारखी । रा\यसारथी । जवळ राखती । 
�ान िव�ानी । \यांिचया मनी । 7यास िनिशdदनी । 

िव� कळNयाचा । जी । 
मुकुटाचा कस । सांगता शोधNयास । गवसले \यास । 

तUव आगळे । तेच वेगळे । उघड ेवाघड े। 
िव�ािनक आकx । जी । 
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तरफांची करामत । नौका उचिलत । अशिन फेdकत । 
आग लािवत । रोम�या अिमत । शGूला चीत । 

िव�ाने कDरत । जी । 
जे मु5 एकिच] । �ानशोधात । *यांचे सुकृत । 
dदसNया लोकात । -वण�खिचत । महावQ दते । 

हीरो महाराज । जी । 
 
राजा : वा, राजकवी तुमची सूचना आ�हाला आवडली. +जाजनहो, िसरा(यूजचे भूषण असलेले थोर िव�ानी  

आ�किमडीज यांना आ�ही महावQ पाठवीत आहोत. 
[आकx�या +योगशाळेत, आकx आिण dफलो. आकx�या हातात एक लाकडी गोल व पोकळ नळकांड.े 
कोतवाल राजाकडून महावQ भेट �हणून घेऊन यतेो.] 

 
कोतवाल : महाराजांचा जय असो. आकx, महाराजांनी आपल ंशुभ Wचितलं आह.े 
 
आकx : कोण आपण ? 
 
कोतवाल : मला ओळखलं नाहीत ? मी कोतवाल. मगं *या मुकुटाचा कस शोधNयासाठी – 
 
आकx : dफलो, *याचं काय काम असेल ते तू पहा. 
 
dफलो : काय, कोतवाल ? मुकुटाचं काम आता इितहासजमा झालं. नंतर इितहास बदलू पाहणारी लढाई सुR  

झाली. ितचं बोला. 
 
कोतवाल : कमाल झाली ! अहो लढाई संपली ना ! 
 
dफलो : �हणजे ? 
 
कोतवाल : अहो, रोमची जहाजं वेढा उठवून पळून गेली ! 
 
dफलो : �हणता काय ? 
 
कोतवाल : पळू गेली, रोमची जहाजं पळून गेली. नतंर तटाजवळ मोठा जयउ*सव झाला. खुh महाराज �हणाल े 

हा िवजय आकx�यामुळं झाला. 
 
dफलो : महाराज �हणाल े? 
 
कोतवाल : होय ना. सेनापतOनी आप�या सेनेची फुटक6 Dटमक6 मारे बडवली पण महाराजांनी साफसाफ  

आकxचं नाव घेतलं. आिण कुणालाही नाही ते ह ेमहावQ *यां�यासाठी पाठवलं. तेच ?ायला आलोय मी 
इथं. 

 
dफलो : आकx, यांनी तु�हाला महावQ आणलंय. 
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आकx : *याचा आकार कसला आह ेपािहलास, dफलो ? 
 
dफलो : वQाचा आकार चौकोनी. आणखी कसला ! 
 
आकx : dफलो, ही नळी चौकोनी आह ेका ? 
 
dफलो : नाही, गोल आह.े 
 
आकx : पण गंमत बघ. *या वQासारखी ही नळीसु4ा उलगडता येईल आिण ितचाही चौकोन होईल. नळी  

उलगडली नाही तरी, ितला गंुडाळायला वQ माG - ? 
 
dफलो : चौकोनी लागेल. 
 
आकx : �हणजे काय ? दडंगोला�या वतु�ळाची आपण सरळ रेषा केली आिण गोलाकार भासणाI या पृ�भागाचा  

चौकोन केला. dफलो, याचा उपयोग :ेGफळाचं सूG काढायला होतो. 
 
dफलो : सूG तर मला माहीतच आह.े Cास गुिणले तीन पूणाjक एक स=मांश 9कवा दहा एकाह]रांश गुिणले  

दडंगोलाची उंची 9कवा लांबी ... 
 
आकx : dफलो, गिणती पोपट झालायस. ते सूG कसं आल ंत ेसमजलंय का तुला ? 
 
कोतवाल : [जांभई दतेो.] आकx, महाराजांनी ह ेमहावQ तु�हाला पाठवलं आह.े 
 
आकx : होय का ? ठेवा. 
 
कोतवाल : महाराजांना काय सांगू ? 
आकx : तु�हाला वाटेल ते सांगा. 

[कोतवाल काहीसा वैतागून मागेपुढे बघत िनघून जातो] 
 
dफलो : [वQ उलगडीत] आकx, लढाई संपली, रोमची जहाजं वेढा उठवून गेली ... 
 
आकx : �ीकांनी �ॉयचा वेढा उठवला ... 
 
dफलो : सुदवैानं या वेळी रोमन लोकांनी लाकडी घोडा मागं ठेवला नाही. आकx, तटाजवळ मोठा उ*सव झाला.  

महाराजांनी तुमचा गौरव केला. तुम�यासाठी ह ेमहावQ पाठवलं. तु�ही महाशQं, महाअQं dदलीत, 
तु�हाला महावQ dदलं ... 

 
आकx : dफलो, तू वाणी होतोयस, िविनमयाची भाषा करतोयस ! 9कवा नोकर होऊन मोबदला मागतोयस.  

चटकन सुधार, वQ काय चमकतंय रे! +काश वेगवेगpया कोनांतून डोpयांपयjत आला क6 कसा 
चम*कार होतो! 

 
dफलो : तुम�या *या जळ*या ढालOनी नाही का केला ! 
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आकx : ती साधी गो0. फुगीर ढाल पाठीऐवजी छातीवर अन्  सुल`ाची उलटी बांधली. आप�या दशेातलं  

झळझळीत ऊन खोलoयातून िवखरायचं. छो`ा तUवाचा Cापक उपयोग. 
 
dफलो : उपयोग केवढा. एकेक खोलगा रोमन लोकांना जळता आगड{ब वाटायचा. *यांना वाटलं ह े 

आoयावेताळांचं सैXय. 
 
आकx : आप�याला वाटलं ही सूया�ची िप�ल.ं सृ0ीतली व-तू तीच, पण भावना \याची *याची वेगळी ! हाच  

फरक आह ेdफलो, सृ0ी�या िनयमांत अन ्माणसां�या भावनांत. ते िनयम कायम असतात, या भावना 
बदलले*या असतात. भावनांवर भाळू नको, िनयमांना मान द.े 

 
dफलो : आकx, लोकां�या भावनांसाठीच ना बनव�यात *या जळ*या ढाली ! अन् ती अशिनपातासारखा  

दगडांचा वषा�व करणारी यंGं ! 
 
आकx : नाही ! मुळात ती बनवली काहीतरी भौितक तUव िस4 कRन दाखवNयासाठी. सूया�चे dकरण  

खोलगटातून उलटले – कठीण बोलायचं �हणजे पराव~तत केले तर *यांचा मोठा झोत होतो ह ेएक तUव. 
आिण तरफेनं पृSवीसु4ा हलवता येईल ह ेदसुरं. 

 
dफलो : तुमचं तUव आिण महाराजांचा Cवहार. चांगले भाजून िनघाल ेते रोमन लोक. 
 
आकx : आप�या दशेावर ह�ला करायला आल ेकशाला ? भलेपणानं आल ेअसते तर याच तUवांनी *यांचं क�याण  

केलं असतं. आता आप�या सैXयान ं*यांना असं पाणी पाजलं, *याऐवजी या मळसूGानं तसं पाणी पाजलं 
असतं ! 

 
dफलो : असं पाणी पाजलं �हणून तर महाराजांनी महावQ पाठवलंय तु�हाला. 
 
आकx : असं होय ! तो कोतवाल *याचसाठी आला होता नाही का ? [गंभीर] dफलो, मी मळसूGानं पाणी उपसलं  

तेZहा कुणी फाटक6 Wचधी पाठवली नाही. इिज=म7ये अले(झांि<याला िव?ेसाठी होतो मी तेZहा ! केवढं 
�ंथालय ितथलं ! मी अफाट वाचलं. कुठ�या एका �ंथात – भारतातला होता वाटतं तो – मी एक dदवस 
वाचलं, �ानासारखं पिवG दसुरं काही नाही. तेवढं वा(य मनात Tतून बसलं बघ. *या नाईल नदी�या 
काठावर टोप�यांनी पाणी उपसून शेती करीत होत.े मला वाटलं, �ान जर पिवG असलं तर *याचा 
उपयोग या क0करी माणसांना झाला पािहजे. �हणून मी ह ेमळसूG केलं. 

 
dफलो : तुम�या मतानं *याचं गिणती सूG खरं महUवाचं. 
 
आकx : कारण dफलो, ते गिणती सूG इिज=, भारत, रोम, िसिसली सगळीकड ंसारखंच असतं. ितथली ितथली  

माणसं माG अ�ानानं *याचा उपयोग भल*याच गो0ीसाठी करतात. नाईलकाठचा शेतकरी मळसूGान ं
पाणी उपसून धाXय िपकवायचा अन -तुपात�या ममीची बेगमी �हणून ?ायचा. रोमचा सरदार 
गुलामांना पाणी ओढायला लावतो. िसरा(यूजचा सेनापती तुyया तरफे�या जोरावर शौया��या बढाया 
मारणार! अन् महाराज याला काबूत ठेवNयासाठी आकxला महावQ पाठवणार ! dफलो, �ाना�या 
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मोबद�यात िमळणाI या या मानपानाला भुलू नकोस. [नळी बाजूला ठेवतो आिण गोल हातात झेलतो.] 
बोल, ही व-तू काय आह े? 

 
dफलो : तो एक लहानसा गोल आह.े 
 
आकx : लहानसा ! का रे ? लहानसा का ? 
 
dफलो : हातात खेळवताय त�ुही. मग लहानच नाही का. 
 
आकx : �हणजे तुyया-माyया तुलनेनं लहान. पण एखा?ा वाळू�या कणा�या तुलनेनं ? 
 
dफलो : अथा�त मोठाच ! 
 
आकx : पण dकती मोठा ? 
 
dफलो : खूप मोठा ... पण ह ेउ]र तु�हाला चालायचं नाही. 
 
आकx : [हसत] नाहीच चालायचं. खूप �हणजे dकती ? दहा, शंभर, हजार, dकतीपट मोठा ? थोड(यात या  

गोpया�या आत लहानात लहान आकाराचे वाळूचे कण दाटीवाटीन ेबसवीत गेलो तर, dकती लागतील? 
 
dफलो : +*येकाचं घनफळ काढायला पािहजे. मग गुणाकार, भागाकार, वग�, घन, चतघुा�त... 
 
आकx : वळणावर येतोयस. ल:, कोटी अशा ल:ावधी संYया *यात येतील. लहानसा गोल �हणत होतास ना !  

आता क�पना कर, आप�या पृSवी�या गोलात वाळूचे कण dकती बसतील याचं गिणत करायचं झाल ं
तर? 

 
dफलो : अवwया िसिसलीवर गिणतंच मांडावी लागतील. 
 
आकx : चुकलास ! आकxवर तुझा िव�ास नाही ! गिणतावरही नाही. 
 
dफलो : [ओशाळून] मी माझं सांिगतलं, आकx. 
 
आकx : तुला तरी इतकं गिणत का मांडायला लागावं ? माझं �ान अशनी�या वेगानं तुyयापयjत आल,ं तुला  

िमळालं पािहजे. या मोठमोठा�या संYया मांडNयाची, *यां�या गुणाकाराची सोपी रीत काढतोय मी. 
तुला सांगेन. 

 
dफलो : मी इतरांसाठी िल.न ठेवीन. तुम�या आगओ(या ढालीचं आिण िशळाफे(या तरफा-कbbयांचं सिचG  

वण�न मी िल.न ठेवलंय. ह ेबघा. [एका कागदांची चवड उचलतो.] 
 
आकx : [कडक -वरात] ते इकड ंआण. मी जाळून टाकणार आह.े 
 
dफलो : आताच �हणत होतात, तुमचं �ान माyयापयjत अशनी�या वेगानं यायला पािहजे �हणून. 
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आकx : अशनी�या वेगानं रे, अशनी�या Rपानं नाही. जहाजं जाळणारं �ान, �ान नाही, पिवG तर मुळीच  

नाही. तसलं �ान मागं ठेवून मला या जगातून जायचं नाही. सूया��या dकरणांनी पाऊस कसा येतो, झाड ं
कशी वाढतात ते कळलं तर त ेखरं �ान. सूया��या dकरणात उsणता कुठून येते ते समजणं ह े�ान. 

 
dफलो : पण ते �ान झा�यावर माणसं *याचा उपयोग करणारच, नाही का ? तु�ही युरेका �हणत जे �ान  

िमळवलंत *याचा उपयोग महाराजांनी केला, सोनाराला िश:ा ?ायला. 
 
आकx : dफलो, हा स]ेचा आिण �ानाचा झगडा अखंड चालू राहणार आह.े मला खाGी आह ेक6 हजार दोन  

हजार वषाjत सूय�dकरणा�या तेजाचंही मूळ माणसं शोधून काढतील. आिण स]ा माG *या तेजा�या 
लोळांनी माणसांना भाजून काढतील. *या शोधकांना ई�र स�बु4ी दवेो. आज माyया हातात इतकंच 
आह ेक6 भूिमतीत�या आकृतOची तुलना, तरफेची तUवं, िव�ात समावणाI या वाळू�या कणांची संYया 
असलं शु4 �ानच मागं ठेवावं. 

 
dफलो : ह ेफाडून टाकले शQाQांचे कागद. [फाडतो] 
 
आकx : [िवषादान]े dफलो, शQाQे उलटणारी असतात. माyयावरही उलटतील कदािचत. उलटू दते. तू मागे  

राहशील. माझी एक इ�छा पुरी कर. दडंगोल आिण *यात बसवलेला पूण� गोल यां�या संबंधातलं �ान 
हा माझा �ानवारसा आह.े *याचं िश�प तेवढं माyया -मृतीवर कोRन ठेव ! 

 
 

यरेुकायरेुकायरेुकायरेुका – ६६६६ 
 
[सोनाराचे घर. सोनार भेदरलेला, कारण एक रोमन सैिनक *या�याकड ेलुटीसाठी आललेा आह.े] 
 
सैिनक : कायरे, सोनार आहसे ना तू ? काढ एक चांगला कमरबंद, सोXयाचा. रोम�या बहादरुाला शोभला  
       पािहजे. 
सोनार : सरकार, कुठं रािहलयं सोनं आता ? तीन वषj त�ुही वेढा घातला तेZहाच सारी रया गेली. मधे तु�ही  

माघारी गेलात तेZहा नळी िचमटा पुXहा बाहरे काढला. पण आता तु�ही सरळ दशेा�या आतच आलात. 
 
सैिनक : मग काय बे ! तु�हा लोकांना वाटलं रोमन सा�ा\याला सु4ा हरवलं, नाही का ? ढेकळाला वाटलं क6  

ड{गराला परत dफरवलं आपण, आ ँ? काढ, लौकर काढ सोनं. 
 
सोनार : सरकार, सोनं खरंच नाही हो माyयाकड.ं तुम�या जवळ खरं बोलायला हरकत नाही. एक काळ होता  

चलतीचा. राजवाvातले दागदािगने मी बनवायचा. पण दवै dफरलं. राजमुकुटात भेसळ के�याचा आळ 
आला माyयावर, अन् सोXयाचं कामच करायचं नाही अशी बंदी घातली महाराजांनी. तु�हाला �हणून 
सांगतो; एरवी, अपमान सांगावा मनात. 

 
सैिनक : सांगNयात dकती भेसळ केलीयस कुणास ठाऊक. पण जाऊ द.े सोXयाचा रा. द,े चांदीचा तरी कRन द.े  

माप घे चल. [सोनाराला ढोसळतो.] 
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सोनार : [नाइलाजाने उठत. हातात दोरी.] जशी तुमची मजP. सरकार. [*याचा अंगरखा वर करतो.] सरकार,  
कायहो ह े! पोळलंय dकती वो ह े? [अंगरखा सोडून दतेो.] 

 
सैिनक : [िचडीन]ं होय पोळलंय. आगीत सापड�यावर पोळायचं नाही तर काय सुगंधी लेप लागायचाय  

अंगाला? सारं िसरा(यूज पेटवून ?ायला पािहजे. आमची जहाजं पेटवून dदली नालायकांनी. 
 
सोनार : *या जळ*या जहाजावर होतात त�ुही ? अहो आमचा जXम गेला िव-तवाजवळ, पण कधी िनखारा  

हातावर आला तर माय आठवते. तुमचं तर काय झालं असेल *या आगीत. 
 
सैिनक : जXमात कधी कुणाला वाटलं नसेल क6 समु1ा�या पाठीवर, तेल बोळा न टाकता, भुताटक6सारखी  

अविचत आग लागेल जहाजाला �हणून ! दहा जागी एकदम जाळ, पळतापळता दोरखंडात पाय अडकून 
पडलो अन् कपड ेपेटले. जगलो वाचलो ह ेनशीब. 

 
सोनार : नशीब खरंच. आमचं नशीब कसं dफरलंय बघा ना. 
 
सैिनक : *याचसाठी ह|ान ंपरत या -वारीवर आलो. मला सूड wयायचाय ! ती जहाजं पेटवणारा सैतान माyया  

हातात यायला हवा – बघेन *या�याकड.ं 
 
सोनार : काय �हणता ? [दोरीचा गंुडाळा करतो.] 
 
सैिनक : काय �हणतोय ? िसरा(यूजचा �हणून तुला असेल पुळका *याचा. मला wयायचाय सूड. dदसायला  

पािहजे नुसता ! 
 
सोनार : असं �हणता ? [दोरीची गंुडी टाकून दतेो.] 
 
सैिनक : कुणी दाखवला मला तर घसघशीत ब:ीससु4ा दईेन. तुला माहीत आह ेका तो ? 
 
सोनार : मला ? नाही, होय. �हणजे काय. तसा मी *याला ओळखतो. 
 
सैिनक : [मानेला धRन] चल मग, दाखव मला. कमरबंद रा. द.े 
 

[अंधार होतो. मग आकxची बाग dदसते. एका बाजूला हीरो राजाने पाठवले�या महावQाने आकx�या 
दहेावर पांघRण घातले आह.े रोमने सेनापती मासgिलस आिण सैिनक चालत येत आहते. dफलो उभा 
आह.े] 

 
dफलो : [िवकटपणे] या, रोमचे dदिoवजयी सेनापती, आप�या सूडाची िस4ी बघायला या. 
 
मासgिलस : तTण माणसा, यु4 संपलेलं आह.े आता सूड, +ितशोध यांची गरज नाही. 
 
dफलो : [िवकट हसत] लांडगी�या दधुावर वाढले�या सं-थापकांचे अंमलदार म@ढी�या आवाजात बोलताहते,  

पण सेनापती, यान ंमी फसणार नाही. �ॉयचा वेढा उठवताना �ीकांनी लाकडी घोडा तरी ठेवला होता. 
रोमन शूर वीरांनी तसली खूण ठेवली नाही तरी त ेपरत आल.े जळती जहाजं घेऊन गेले ते सूडा�या 
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मशाली पाजळून परत आल.े सेनापती, *या मशालOनी आग लागते पण उजेड पडत नाही, भयंकर 
काळोख फ5 होतो. 

 
मासgिलस : नाही, तTणा, तझुा गैरसमज होतोय. िसरा(यूजवर रोमची स]ा लादायला मी आलो खरा; पण ती  

स]ा संप]ीसाठी नाही, सूडासाठी तर नाहीच नाही. एव[ाशा िसरा(यूजम7ये आज�या जगातला 
सव��े� �ानोपासक साधना करीत आह.े.. *याचं �ान रोम�या कामी लावावं हा आमचा उhशे आह.े 

 
dफलो : चुलीत घाला तुमचा उhशे. पुढं मारेकरी पाठवायचे आिण मागं भजनं �हणत यायचं असलं ढ{ग रोमन  

सेनापतीच कR जाणे. 
 
मासgिलस : तTणा, तू काय �हणतो आहसे मला कळत नाही. तू कोण आहसे ? ह ेघर ... 
 
dफलो : ऐक, माझं नाव dफलो. \या �ानोपासकाचं नाव तyुया त{डी आल ंनाही – आिण *याचं मला बरं वाटलं  

– *याचा मी एकमाG िशsय. माyया या गुRची �ानभ56 +खर अस�यामुळं *या�या कसोटीला दसुरे 
कोणी उतरले नाहीत. ह ेघर कसचं, ही एक +योगशाळा आह.े 

 
मासgिलस : �हणजे मी नेमका आलो तर ! [सैिनक अ-व-थ होतो.] सेनापितपदाचं सारं अवडबंर मागे ठेवून मी  

एकटा आलो. हा सैिनक वाटेत भेटला, तो सलाम कRन माyयाबरोबर आला इतकंच. dफलो, तुyया 
गुRची भेट wयायची आह ेमला. 

 
dफलो : उशीर झाला ! सेनापती, कधी नZह ेतो आज इथं यायला मला उशीर झाला आिण माझा गुR मला  

दरुावला. +योगशाळेत आकx dदसले नाहीत �हणून बागेत आलो. बागेत बस�यावरही आकृ*या काढता 
याCात �हणून *यांनी वाळूचा एक आखाडा कRन घतेला होता. *यात दोन-चार आकृ*यांजवळ आकxचा 
दहे पडला होता. बाजूला रोमन सैिनकां�या बुटांचे माग होत.े यावRन काय ते समजलो. 

 
मासgिलस : [सु�पणे डोके घ| दाबीत] नाही, dफलो, नाही. मी माyया सैXयात स5 rकूम dदलेला आह ेक6 थोर  

�ानसेवक आ�किमडीज यांना काडीचाही Gास होता कामा नये. िशपाई, [सैिनक थरथर कापू लागतो.] 
हा कोन नादान माणूस – याचा शोध लागलाच पािहजे. 

 
सैिनक : [पायाशी कोसळतो.] सेनापती, मी शरण आह,े [मासgिलस आिण dफलो बघत राहतात.] तु�हाला हवा  

असलेला नादान माणूस मीच आह े! 
 
मासgिलस : का, का केलास हा नीचपणा ? का मोडलास rकूम ? 
 
सैिनक : नीचपणा केला, rकूम मोडला नाही. थोर �ानसेवक आ�किमडीज यांना मला काडीमाG Gास ?ायचा  

नZहता. आपली जहाजे जाळणाराचा माG सूड wयायचा होता; कारण अशा एका जहाजावर मी पार 
भाजून िनघालो होतो. इथ�या एका सोनारान ंती जहाजं जाळणारा मला दाखवला. 

 
dफलो : सोनार ! सेनापती, या सोनारान ंराजमुकुटात भेसळ केली ती आकx�या +योगानं उघडक6स आली  

�हणून *यान ंहा सूड उगवला. 
 
सैिनक : आक�चं नाव *यान ंघेतलं असतं तर मी नुसता दातओठ खात माघारी गेलो असतो. जहाजं जाळNयाचं  
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कृ*य थोर �ानसेवक आ�किमडीज यांचं असेल असं मला वाटलंच नाही ! 
 
मासgिलस : [कपाळावर हात माRन घेतो.] dफलो ! सांग ते कसे बोलत, चालत, वागत होत े! तेवढं तरी कळू द.े  
 
dफलो : मारेकरी, मला एवढं तरी सांग, अखेरचा �ास घेNयाआधी ते काय �हणाल े? 
 
सैिनक : ते वाळूत कस�याशा रेघा मारीत होत.े मी एकटाच खाऊ का िगळू करीत दाणदाण *यां�या जवळ  

आलो. सोनार माग�या मागं पळाला. मी अ�ात�ा बोललो. आमची जहाजं तूच जाळलीस ना असं 
उम�टपणे िवचारलं. *यांचं ल: सारं रेघो`ांम7य ेहोत.ं ‘माyया आकृ*या पुसू नको’ एवढंच ते �हणाल.े 
माझा सारासार िवचार संपलेला होता. मी एकच दणका dदला आिण उलट पावली िनघून गेलो. 

 
dफलो : ‘माyया आकृ*या पुसू नको!’ dदवसातून एकदा तरी ह ेमला ऐकावंच लागायचं. *यांना वाटलं असेल,  

मीच दाणदाण करीत आलो �हणून ! 
 
मासgिलस : dफलो, *यां�या िजवंतपणी *यांचा मानसXमान करायला िमळाला नाही. *यांचा शेवटचा सं-कार  

तरी साI या मानानं मला कR द.े 
 
dफलो : हवा तसा करा. नाही तरी िजवंतपणी *यांनी सXमान घेतलाच नसता. एक माG करा सेनापती. ते मला  

�हणाल ेहोत,े ‘दडंगोलात बसवले�या पूण�गोलाचं िश�प माyया -मृतीवर कोRन ठेव.’ *यांची ही इ�छा 
पुरी करा. या, *यां�या पायाशी +ाथ�ना करा. 
[महावQाने झाकले�या दहेा�या पायSयाशी ितघेही यतेात.] 

 
सैिनक : दवेमाणसा, मला :मा कर. मी अ�ान माणूस. तझंु �ानीपण मला कळलं नाही. आ�हाला �षे  

करायला, बदला wयायला िशकवतात. तेवढंच आ�ही िशकतो. आ�ही िवचार करीत नाही, rकूम 
पाळतो. rकूमही आ�हाला कळत नाही. �ानवंता, आमची जहाजं जाळNयात तू काय केलंस मला माहीत 
नाही. पण तेZहा माझं अंगच तेवढं भाजलं. आतां काळीज करपलं आह.े तुyया आकृ*या मी पुस�या 
नाहीत, तुलाच पुसून टाकला. मला :मा करा. [उठून चाल ूलागतो.] 

 
मासgिलस : आ�किमडीज, �ानोपासक आ�किमडीज, मला :मा करा. आ�ही स]ेचे सेवक, िवचार भला करीत  

असलो तरी आचार भला नसतो. तुम�या खI या �ानाची आ�हाला क�पनाच नZहती. तु�ही आमची 
जहाजं जाळली यातच आ�ही तुमचं �ान पािहल.ं आमची ताकद वाढवायला ते उपयोगी पडलं असतं. 
�हणून त�ुही आ�हाला हवे होतात. पण आमचं -वाथP अंतरंग एका सैिनका�या Rपानं तुम�या खI या 
�ानीपणाचा घात करायला आल.ं �ाना�या उपासनेत त�ुहाला दहेाची काळजी नसे ह ेनुसतं ऐकलं होत.ं 
अखेर�या :णीही दहेाकृतीप:ेा गिणता�या आकृतOची काळजी तु�ही केलीत. कदािचत,. – कदािचत मी 
थोडा लवकर आलो असतो तर तुम�या कृपेनं शहाणा झालो असतो. पण कुणी सांगावं, थोvाच काळात 
आ�ही आम�या वळणावर गेलो असतो. आ�किमडीज, तु�ही आमची कधीच ि:ती केली नाहीत. आता 
आ�हाला फ5 :मा करा. [उठून चालू लागतो.] 

 
dफलो : आकx, आज मला फार उशीर झाला. आज �हणाला नाहीत, उशीर का झाला ? काल राGीच रोमची  

सेना तटावRन आत आली, ह े उिशराचं कारण. त�ुहाला तेZहाच शंका आली होती. पण :िणक 
िवजया�या आनंदात हीरो महाराजसु4ा त�ुहाला िवचारायला िवसरले. *यांनी महावQ पाठवलं. 
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तु�हाला न आवडणाI या कामाचं ते ब:ीस, तु�ही \या कुडीची कधीच काळजी केली नाहीत ित�यावर 
पसरलं आह.े कारण एका कवीनं *याला वेगळा अथ� dदला होता. जXमाला आले�या अव-थेत असताना 
काही �ान गवसलं, *याचा न मावणारा आनंद ‘युरेका’ �हणत तु�ही धावून धावून सांिगतला. *या 
तुम�या �ानी शरीराला कळ*या माणसांनी dदलेलं ते आवरण. आता *या�याखाली अ�ानी, -वाथP 
माणसांनी केलेली जखम दडवली आह.े तु�ही जगाची ही रीत जाणून होता. मला ती समजावून सांगत 
होता. अितशय दाTण -वRपात ती मला समजली आह.े *याचबबरोबर तुमची िशकवणही अचानक 
मनात Wबबली आह े : जग कसंही असो, आपण शोध घेत रािहल ंपािहजे, केवळ ‘युरेका’ �हणNयाचा 
आनंद िमळNयासाठी. 
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