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इम# अ%र'(,
अथ*त अ,ा./ध नाटक

-जयदीप िचपलक<ी
अ"क प&हला
(=थळ: ?दवाणखाना. सDपण
E F नाटक इG घडतD. बाKरचD जग, बDगMयाचा वरचा मजला आिण
खालOया मजMयावरचा आतला भाग यQना जोडणारी अशी एकUण तीन दारD ?दवाणखाVयाला आKत.
अमWक पाX अमWक YसDगी यQपZकी क[ठMया दारातEन ] जा करतD K सDदभ*व^न =प, _हावD.
?दवाणखाVयात एकोणीसा_या शतकातMया इDaजी पbतीचD िशसवी फdनचर आK. पायाखाली भारी
गािलचा आK. छताला झWDबर आK, gातला ?दवा लावhया-?वझवhयासाठी iभतीलगत जाड दोर
आK. याjरीज kपlयासाठी गरmOया अस#Mया व=तE पWढीलYमाणo: pिलफोन, बWिbबळाचा मोठqा
आकाराचा भपrबाज sट, पWtषभर उDचीची Yश=त अलमारी, iभतीवर लटकव#ली लQब नळीची
बDwक, yxzस क{?बkट, a|Vडफादर क}ॉक. यात पाचला एक िम?नट कमी आK.
पडदा उघडतो '_हा पVनाशीचा नोकर रावजी एका क[DOयाk फdनचरवरची धEळ झटकताना ?दसतो.
पQढरा सदरा आिण धोतर असा •याचा €हराव आK. फोन वाजतो. तो घohयाची रावजीला ?व•ष
घाई नाही. सावकाश चालत a|Vडफादर क}ॉककडo जाऊन तो ?नरखEन „ळ पाहतो आिण मग फोन
उचलतो.)
रावजी: गWड आ…टरनEन! नो-नो-नो-नो. आय मीन ]स, ?धस ब|?र=टर जा'गावकसF बDगलो. ?धस
मो=ट डo?फkटली बDगलो अॉफ एिमनDट ब|?र=टर जा'गावकर ‡ॉम िमडल pDपल. बट गWड इि_हyनग
नो. गWड आ…टरनEन ]स, बट गWड इि_हyनग नो. अकॉˆडग टE ‰नमाdटVस मो=ट लनड
Š गाईड अॉन द
यEsज अॉफ इD?ग}श ल‹Œ„ज, ?टल फाइ_ह अो क}ॉक इट इज गWड आ…टरनEन. आ…टर फाई_ह अो क}ॉक
गWड इ_हyनग इज अ|Yो?Yएट. (घड•ाळाकडo वाकUन पाहतो.) नाउ ]स! नाउ अ|Yो?Yएट. नाउ मो=ट
गWड इि_हyनग सर!
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गWड इि_हyनग सर!
]स-]स-]स. आय मराठी अॉMसो =पीक. आय अन=टŽबMड मराठी =पीक. आय द रावजी अॉफ
मराठी ल‹Œ„ज. नो-नो-नो. िशवाजी नो. रावजी. आय नॉट द िशवाजी अॉफ मराठी ल|‹Œ„ज. मी
मराठी भाषoचा रावजी आK. िशवाजी नाही. मराठी भाषo( िशवाजी Žहणm ?व•णWशा•ी
िचपळEणकर. ' /#. ' जWVया पWhयात राहाय(. इG नाही. लकडी पWलाOया पिलकडo m कळक< पWणD
आK ?तG ' राहाय(. आŽही ?तG राहात नाही. आमOया सरQचा बDगला न_या पWhयात आK. डozकन
िजमखाVयावर. नाही, सर घरी नाहीत. हो, सरQचा बDगला पWhयात आK, पण सर पWhयात नाहीत. ?द
मो=ट एिमनDट ब|?र=टर जा'गावकर इज इन बॉŽ‘. ही ?वल ?रटनF टW पEना इन द इि_हyनग बाय
डozकन zवीन. आप# क’Xाटदार मोटवानी आKत ना, •यQOयावर लाच ?दMयाचा आरोप आK. •यQची
rस आK बॉŽ‘ हाय कोट*त. ŽहणEन “#त. ' एक झालD. आिण इG पWणo मDडईत एक माथाडी
कामगार सDघ आK, •याOयावर ‘कायदा सDप rMयाचा आरोप आK. ती पण rस •याच कोट*त •याच
?दवशी आK. सर इज ?कiलग टE बड्सF इन वन =टोन. दोVही rsसची आŒयWF•टस् एकापाठोपाठ
क^न ' परत ]णार आKत. पण दोVहीत तसा चQगलाच फरक आK बरD का! अMदो – आर ?कMड
?वथ वन =टोन, – आर नॉट बड्सF अॉफ वन फ—दर. माथाडी कामगार Žहणm एकजात #का( भणDग.
•यामWळo •यQची rस Yो-बोनो आK — सर •यQOयाकडEन पZs घoणार नाहीत. पण मोटवानी काही
भणDग न_Kत; बzकळ पZsवा# आKत. '_हा •यQची rस अ|िVटबोनो आK — •यQOयाकडEन आम(
सर दाबEन फी घoणार. असD ' एकUण आK.
अोr –न. मला इG बरीच कामD आKत. तWमOयाशी बोलत बसलो तर कामD कोण क‰ल? अोr –न.
उ™ा या, परवा या, r_हाही या. डozकन िजमखाVयावर ‘तमसा’ बDगला ŽहणEन ?वचारा. क[णीही
सQ“ल. ‘त-म-सा’. काय तWŽही तरी?! तWŽहाला तमसा नदी मा?हत नाही? अहो, टॉवर ?šजOया
खालEन वाह' ती तमसा. आपMया लDडनमधMया जWVया ?दवसQची आठवण राहावी ŽहणEन सरQनी
बDगMयाचD नावच तसD ठoवलD. •याचD असD आK की बाईसाKबQचD नाव सा?वXी. Žहणm ल›ापEवœचD नाव
गोदावरी, पण साKबQनी ल›ात बदलEन ‘सा?वXी’ rलD. ल›ानDतरOया प?हMयाच राXी सर
बाइ•साKबाना Žहणा# की आपMयाला दोन मWलD असणार. आिण तसDच झालD. ब|?र=टरसरQचा होरा
कधीही चWकत नाही. प?हला मWलगा झाला. •याचD नाव ‘तनय’ ठoवलD. •यानDतर सहा वषžनी मWलगी
झाली. ?तचD नाव ‘मधWरा’ ठoवलD. तनय-मधWरा-सा?वXी Žहणm ‘त-म-सा’. आK की नाही?
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काय Žहणता? Ÿ-Ÿ! मी कसला जातोय? इG सग या घराचा डोलारा मीच €ल#ला आK. मला
क[ठo सवड हो'य ' लDडन आिण yफडन बघायला? बट नEक-अ|Vड-¡{नी अॉफ लDडन आय नो _Kरी
„ल. समजा मला सर नWस' Žहणा# की ‘िचस?वक मॉलपासEन टEट्¢टीवन बी ‘कर =£ीटपयत
• घoऊन
चल’, तर एकाही बॉबीOया डोzयावरOया घ/Mयाला धzका न लावता डोळo झाकUन ि_हzटो?रया
हाकत सरQना घoऊन जाईन. ए_हरी पाट-अ|
F Vड-पासल
F अॉफ द aoट /£ॉपोिलस अॉफ लDडन आय नो
_Kरी „ल.
अोr –न. या मग. yकवा असD करा, आधी रीतसर पX पाठवा. तWमची rस काय आK ' =वOछ
श¤दQत िल¥न कळवा. पX वाचEन सर तWŽहाला सQगतील rस घoणार की नाहीत '. काय? प¦ा?
§या, प¦ा नीट िल¥न §या: ‘ब|?र=टर य¨नाथ वामन जा'गावकर, ‘तमसा’ बDगलो, डozकन
िजमखाना, पEना-अपॉन-मWठा.’ गॉट इट? अोr –न. सरQनी अपॉइDट•ट ?दली तर या. तsच नका
]ऊ. पण ]णार असाल तर बDगला सापडायला अगदी सोपा आK. ‘तमसा’ ŽहणEन ?वचारलDत तर
क[णीही सQ“ल. अ¡ोडाOया लाकडात ठसठशीत –वनागरी अ%रQनी नाव िल?ह#लD तWŽहाला ?दsल.
•जारOया बDगMयाचD नाव ‘©मसाफMय’. पण ती खEण ल%ात ठoवE नका. डozकनवर ‘©मसाफMय’
नावा( ?कमान एक डझन बDग# आKत. '_हा ती खEण ल%ात ठoवEन काही उपयोग नाही. उगीच
भरकटाल. अोr –न. गWड इि_हyनग.
(फोन ठoवतो.)
क[णीही लWD“सWD“ उगीच फोन करत राहतात. सरQOया नावाचा दबदबाच असा आK की सग यQना
वाटतD आपली rस •यQनीच §यावी. मग •यQची फी काय, आपMयाला परवडoल का, •यQ( बाकी
अिशल ?कती आKत याचा काही ?वचार नाही. पण ' असायचD ' असो. मी आपला सग यQशी
मऊपणाk वागतो. क[णाचD व?कलपX §यायचD आिण क[णाचD नाही हा ?नणय
F सरQचा. हQ. तर इG
काय करत होतो मी? सफाई करत होतो. हा बWिbबळाचा sट साKबQनी जाrस अ|Vड सVसकडEन
दोन• ?गVVया मोजEन घoतला. याOयावर धEळ चढ#ली सरQना मWळीच खपत नाही. (क[Dचा नाजWकपणo
?फरवत मोह‰ साफ क^ लागतो.) आज राXी ' परत ]तील '_हा झWDबराOया Yकाशात कसा
लखलखीत ?दसायला हवा.
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(मोठा मWलगा तनय आत ]तो. •याk जQभ या रDगाचा ?सMक शटF आिण गWलाबी रDगाची सलवार
घातली आK. पायात मोजड•ा आKत. rस भरघोस आKत. आळोj?पळोj –तो.)
तनय: रावजी, अ‰ रावजी. चहा आण बाबा. मोठी /Kरबानी होईल.
रावजी: उठलात का एकदा(?
तनय: आ¦ाच उठलो. अजEन दात घासाय( आKत. ' नDतरच r_हातरी घाsन. चहा आण.
रावजी: आणतो. सDªयाकाळ( पाच वाजताKत Žहणm आपMया ?ह•बाk झWDजEमWDजE झालDच आK. _Kन
मॉˆनग ?बकŽस इि_हyनग इट इस अोVली Yॉपर द|ट इि_हyनग ?बकŽस मॉˆनग.
तनय: माVय आK ‰ बाबा. पण kमाk झोपEन kमाk उठायला मी काही अ«यासE आिण क,ाळE
कॉ#जतtण न_K. अ«यास क^न, क, क^न आयW•यात मला काही िमळवायचD आK का? नाही.
जरी क, r# तरी काही िमळणार आK का? नाही. तशी धमक मा¬यात आK का? नाही. मला
मह-वाकQ%ा नाही. यापEवœ न_हती आिण आ¦ाही नाही. मग ?न•कारण सकाळी लवकर उठEन
आपMया उव?F रत आयW•याचा हा प?हला ?दवस आK असD =वत:ला बजावEन सQगEन पWढo मी काय
करणार आK? काही नाही. ŽहणEन मग कालची राX अशीच काहीबाही वाचत ?वचार करत मनन
करत जागEन काढली. या ?नशा सवभE
F तQना त=यQ जागdत सDयमी. िशतावर जम#ली भWतD m_हा
झोप#ली होती '_हा सDयमाk ?नशापाणी करीत ?व.ाची iचता करीत मी आपला जागा होतो. gा
iच'चD अोझD m_हा €ल„नासD झालD '_हा ©ाVत आिण क}ाVत मनाk रामYहरी जो डोळा लागला तो
हा आ¦ा उठतो आK. मा¬या उव?F रत आयW•याची ही प?हली सDªयाकाळ आK. '_हा चहा घoऊन ].
रावजी: ?नशापाणी rलDत K मला ठाऊक आKच. काल सDªयाकाळी मी डीक{Vटर भ^न ठoवला होता
तो आता बराच खाली “#ला ?दसतो आK. तWŽही •याला सDयम Žहणा हवD तर, पण डीक{Vटरकडo
पाहता तसD वाटत नाही.
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पाहता तसD वाटत नाही.
तनय: अ‰, सDयम-सDयम Žहणm तरी •वटी काय? ?नशापाhयाचा खळाळ असा जबरद=त असतो की
सDयमाOया खडकाची भWसभWशीत माती क^न सोडMयाjरीज •याचD शQतवन होत नाही. '_हा •या
मातीतच –ह टाकावा आिण gा खळाळातEन उमटणा®या अनाहत नादाची ‘होशी अDगावर ल€टEन
§यावी इतक’च काय ' •वटी आपMयापाशी उरतD:
क[शीत आली m_हा अलगद अोली उ¦रराX
शरीर माझo अवघo बन# म?द‰( पाX
थोडzयात सQगायचD तर काल जा=त झाली. 'वढD कबEल करतो.
रावजी: ही अोली ‘होशी की काय जी Žहणता ती =वत:Oया खच*k साजरी झाली तर बरD होईल.
तनय: कबEल आK बाबा, कबEल आK. पण ?नदान या जVमी ' होणार नाही. पZशQतलD मला काही
कळत नाही. ' मला लागतात इतक’च कळतD. 'वढo जो क[णी –ईल •याचा मी आभारी असतो.
आम( आबा उफ¯ ब|?र=टर जा'गावकर यQOया पZशावर मी जगत आलो आK, '_हा •यQचा आभारी
आK. •यQनी आŽहाला जVम ?दला, आभारी आK. पZs –ताKत, आभारी आK. =व•व माX ?दलD नाही,
पण आभारी आK. आमOया आबQनी ठरवEनच टाकलD होतD की आपण शरीराk पWhयात आिण मनाk
लDडनला राहायचD. डozकन िजमखाVयावर •यQचा बDगला असणार आिण •याचD नाव ‘तमसा’ असणार
K आमOया जVमाआधीच ठ^न “#लD होतD. •यामWळo माझD नाव ‘त’ k सW^ होणार Kही अोघाk
आलDच. gा ‘ताला अनWस^न अ=मा?दकQचD नाव ठoवलD काय तर मा‰ ‘तनय’! Žहणm ‘मWलगा’!
आपMया मWलाचD नाव मWलगा ठoवावD इतकीच आमOया आबQOया #खी आमची yकमत. ‘बाबा‰, तE
खास क[णी नाहीस’ असD मला सQगhयाचा हा •यQचा माग.F पण ठीक आK. m आK ' आK. आभारी
आK.
रावजी: =वत:ची yकमत =वत: ठरवायची अस'. द वMडF इज अ|ज इज. म|न ¥ इज नyथग ह|ज नो
°#स इन इट. ?र•बर द|ट.
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तनय: I always remember that, Raoji. I never forget that. जीवनाची लढाई सW^
होhयापEवœच ती हर#ला मी माणEस आK. बाKरOया जगात मला =थान नाही इतक’ मला चQगलD
ठाऊक आK. gा घराOया सQदीकोप®यातच फzत क[ठoतरी माझी जागा आK. आमOया उOचिशि%त,
धनदQडŒया बापाOया िजवावर मी जगणार, यक±ताला िशiलगOया नाhयाएवढी मोठ्ठाली भोक’
पडoपयत
• •याOया खच*k दा^ ?पणार आिण •वटी म^न जाणार. Kच मा¬या निशबी आK. •यात
बदल होणार नाही. आबQनी हाकलEनच ?दलD तर •जारOया बDगMयात जागा मा“न. पण सकाळी
साªया भाताबरोबर फोडणीचD वरण आिण सDªयाकाळी फोडणीOया भाताबरोबर साधD वरण खाणा‰
' ?नtप²वी आिण पापभी^ लोक मला •यQOयात सामावEन §याय( नाहीत. '_हा जा रावजी,
कषाय€य घoऊन ], mणoक^न ?तOयात पड#Mया मि%rYमाणo मला माझी ¨:खD बWडवEन टाकता
]तील. पण ती तसली टी-स³_हस वगZ‰ ?वलायती नख‰ नकोत. सा?वXी K प?वX नाव धारण
करणा®या अ?तसाि•वक •ीOया अDगावरील गभ‰शमी
F
नऊवारी साडीतEन gा प´िlवतलावर आŽही
पड#लो आहोत. झŒयातEन न_K. '_हा चहा नWस•या कपात घoऊन ]. आबा तर इG नाहीत ना?
रावजी: ' मWDबईला “# आKत. डozकन zवीनk परत ]तील.
तनय: उ¦म. Žहणm •यQOयाकडEन पाणउतारा क^न न घoता मला चहा ?पता ]ईल. पण •यात
आता क’जWषी क^ नकोस. काठोकाठ भ^ – °याला, फ—स भराभर उसळE –!
रावजी: आणतो, पण क?व•व आवरा.
℥

(कपाळाला आठqा घालत रावजी आत जातो. तनय अलमारीतली पW=तक’ चाळतो, पण थोड•ाच
„ळात क’टाळEन िखडकीबाKर ?वमन=कपणo पाहात राहतो. पोटात कळ ]' आK असD •याOया
(ह®यावर ?दसतD, पण तो भाव (ह®याव^न पटकन पWसEन घoतो. ब|डiमटनची उघडी र|rट हातात
घoत#ली मधWरा ]'. ?हk jळाय( कपडo घात# आKत, पण िलपि=टक लावली आK आिण rस
लQबसडक आKत.)
मध2रा: /‰ °या‰ भZया!
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मध2रा: /‰ °या‰ भZया!
तनय: /री °यारी ‘Kना! आलीस का क}बातEन? How was the tournament?
मध2रा: फ{Vट|ि=टक! म=त! सWपर! काय jळ#य मी! अ‰, ती फ{नी ?डसEझा ना म|चOया आधी सॉिलड
भाव खात होती. Žहणo माझी र|rट ?वलोवEडची आK, /ड इन जलDधर आK, यDव आK आिण •यDव
आK. मी ŽहटलD बघ'च तWला. आज ना दादा, ?तला मी ल_ह“मच ?दला. अ=s एrक =म|श मार#
की ?तला घoताच ]ईनात! (ब|डiमटन jळMयाचा अिभनय कर'.) खट|क-खट|क-खट|क-टॉक! नWसती
जीव खाऊन पळ'य इकडEन ?तकडo. “मपॉइDटला ?तOया नाकाडावरच शटल मारलD. फट|क-टप|क!
?फ…टीन-लव, “म अ|Vड म|च िमस मधWरा जा'गावकर. क}|प-क}|प-क}|प! सॉिलड मµजा आली. नDतर
?तला मी मा¬या र|rटवरचा लोगोच दाखवला: Made in England by Appointment to His
Royal Highness the Duke of Cambridge! काय पण त¶ड उतरलD ?तचD! दादा, you
should have seen it ! नDतर कोच म|डमनी ?क¦ी कौतWक rलD माझD. •या ŽहणाMया की अशीच
jळलीस तर बॉŽ‘ला िजमखाना टEन*•टमª] नzकी ?स#zट होशील. दादा, मी ?स#zट झा# ना
तर प°पा आिण तE दोघQनी पण माझा “म बघायला बॉŽ‘ला यायचD. आपण चौपाटीवर म=त ¸ळ
खायची, एअर क’?डशyनगमª] बसEन ?सkमा बघायचा आिण मग कफ प‰डला शॉyपग करायचD! •या
रीना अो‘रॉयचा कसा क¹मीरी एŽšॉयडरी r#ला आकाशी रDगाचा xoस आK ना अगदी तसाच
मला पण पा?हm. And I want new red shoes! xoसवर काय म=त ?दसतील! (काMप?नक xoस
िचमटीत उचलEन ध^न ?दवाणखाVयात इकडEन ?तकडo िमरवत चालत जा'.) प°पQOया सWटाOया
िखशाला भोकच पाडणार आK मी. But he loves me! He won’t mind a bit. आिण •यQना
काय, मोटवानीसारखा आणखी एक क}ाएDट िमळाला की भोक पWVहा आपोआप बWmल.
तनय: Don’t worry, /री ‘Kना. We will go to Bombay together. पण आबQOया िखशाला
भोक पडoल का याची काळजी क^ नकोस. •याआधी मा¬या यक±ताला भोक पडणार आK. ?पऊ?नया
ि_ह=की, जाई माझा झोक, यक±ताला भोक, पड# गा!
मध2रा: झालD का तWझD सW^?! काही भोकबीक पडत नाही. तE चQगला ठणठणीत आKस. आिण
प°पQना सारखD आबा-आबा का Žहणतोस? ?कती घाटी आKस! •यQना आवडत नाही K तWला मा?हत

7

प°पQना सारखD आबा-आबा का Žहणतोस? ?कती घाटी आKस! •यQना आवडत नाही K तWला मा?हत
आK.
तनय: अगD, •यQना आवडत नाही ŽहणEनच Žहणतो. मी जीए क[लकणœ वाचायला सWtवात rली ना,
'_हा •यQचD सDपण
E F नाव काय अsल याबºल मला फार उ•सWकता होती. ‘ए’ Žहणm एकनाथ असD मी
ठरवEन टाकलD होतD, पण ‘जी’ Žहणm काय ' सW(ना. ‘जीवाजी’ असD एक सWचलD, पण ' बरोबर
वाpना. मग ?वचार rला ‘जीमEतवाहन’ अsल का? तE कMपना कर: ‘जीमEतवाहन एकनाथ क[लकणœ’
आत आKत =ल|श नाहीत अशी प<ी बाKर दारावर लावायची! •जारी हबकतील की नाही? पण
•वटी एकदाचD कळलD: जीए क[लकणœ Žहणm गWtनाथ आबाजी क[लकणœ! •यQOया व?डलQचD
‘आबाजी’ K नाव मला इतक’ आवडलD की आपMया बाबQचD मी 'च नाव ठoवEन टाकलD. आता जराs
चडफड#, पण मी पडलो •यQचा क[लदीपक. सQगणार क[णाला?! सारQश काय तर तWझo m प°पा 'च
माझo आबा. मधWरा is to प°पा as तनय is to आबा. After cross multiplying, मधWरा times
आबा is equal to तनय times प°पा. Žहणm मधWरा times आबा minus तनय times प°पा is
equal to zero. A big big zero. मा¬या यक±तावर कोरला “ला आK 'वढा मोठा झीरो! पण
आता K समीकरण कसD सोडवणार? Who will solve this equation?! And what is the
point of solution when it leads to dissolution? समीकरण सWटताना ?वरघळत जाणा‰
क’स जर पWVहा एकदा हातिमळवणी क^न तWमOया ग याभोवतीच „ढा –णार असतील —
(रावजी खाकरतो तसD तनयला भान ]तD. मधWरा सWटrचा ?न.ास सोड'. रावजीOया हातात
चQदीची टी-स³_हस आK. ‘K काय?’ असा (हरा क^न तनय रावजीकडo बघतो.)
रावजी: दोघQसाठी आणला आK. त¶ड वाईट क^ नका. मWकाटqाk °या. तWŽही लाख Žहणाल मला
नWसता कपात चहा आण ŽहणEन. आŽहाला तसD कसD करता ]ईल? या घराचD काही एक वळण ŽहणEन
आK की नाही? (मधWराला उºoशEन) टी फॉर टE, िमस जा'गावकर. ?वथ =कोVस अ|Vड ¡ीम. अॉMसो
क[क[Dबर स|Vड?व(स.
मध2रा: रावजी, तWला ?कती „ळा सQ?गतलD आK: ‘zयEक’बऽ’ असD ŽहणायचD. ‘क[क[Dबर’ न_K. तो काय
अौ¨Dबर आK का?
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रावजी: ]स िमस, सॉरी िमस. परवा •या गाडगीळम|डम आMया हो•या '_हा मी असDच Žहणालो.
पण मी काय बोलतोय ' •यQना कळलD नाही.
मध2रा: नाही तरी ती गाडगीळीण जरा ब|कवडच
F आK. नवरा साधा डo°यWटी क#zटर आK तर
िमजास ?कती मार'! परवा क}बात आली होती मा‰ ब|डiमटन jळायला. yसगलची लॉबी आिण
डबलची लॉबी कळत नाही आिण Žहणo मी ब|डiमटन jळ'!
रावजी: ]स, िमस.
मध2रा: रावजी, तE उगीच आगाऊपणा क^ नकोस. You may go now. I will make the tea.
इG हो=pस मी आK.
रावजी: ]स, िमस. (जातो. ती ?दवाणावर बसEन सराईतपणo चहा तयार क^ लाग'. तनय पWढo
होऊन एक स|Vड?वच उचलतो.)
मध2रा: ई! कसला घाणoरडा वास ]तोय?! दा?दटMया, आDघोळ rली नाहीयस ना?
तनय: आ¦ाच झो€तEन उठलो. अजEन दात घासाय( आKत.
मध2रा: शी! तरीच िश या दा^चा वास ]तोय. असा कसा ‰ तE? सगळo पWtष /# अsच घाणoरडo
असतात. Dirty fellows all and one.. अगदी ?कळस ]' मला!
तनय: बबडo, फार •फारली आKस हD तE! तWला उजवEन टाकUन, लाल साडीOया ब¶Œयात क¶बEन,
हातात मसाला ¨धाचा €ला सोपवEन छपरी पलDगावर ढकलEन ™ायला पा?हm. झWळझWळीत
सद®यातMया िमशाळ बा°याk गOचम िमठी मारली Žहणm सगळी ?कळस क[ठMया क[ठo पळEन जाईल!
मग अगदी लाजत लाजत ¨स®या ?दवशी उखाणा घoशील:
पहाpOया साखरझो€त हो' गD मी कशी
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पहाpOया साखरझो€त हो' गD मी कशी
सWभानरावQनी जवळ घoऊन टोचली मला िमशी!
मध2रा: ई! घाणoरडा आKस! ((हरा झाकUन घo'.) मला ल›च करायचD नाहीय. मी आपली तशीच
राहणार. (=व°नाळE (ह®याk) मला एक मWलगी अsल माX.
तनय: (चहा ?पताना ठसका लागतो.) बबडo, ल› नाही rलDस तर मWलगी क[ठEन होणार तWला?
मध2रा: मला नाही मा?हत. पण होईल.
तनय: अगD, अशी कशी होईल? नWसता तो झारा घoऊन बWD™ा पाडायला जा'स •याऐवजी कोकशा•
वाचत जा जरा. इGच अलमारीत कातडी बQधणीतली i_हpज ए?डशन अsल क[ठoतरी. आबQनी
(yरग ¡ॉस¥न आण#ली. ŽहणEन तर आपला जVम झाला, बबडo!
मध2रा: शी! घाणoरडD बोलE नकोस! मला तसलD काही नको आK. (ख<½ हो'.) पण मला माझD असD
मEल हवD आK. (=वत:मª] हरवEन जा'.) दा™ा, मला एवढD Žहणतोस तर तEच प?हMयQदा ल› का
नाही करत? एवढा मोठ्ठा घोडा वाढला आKस तो. मा¬या€%ा सहा वषžनी मोठo आहात आपण
दादासाKब. zयEमª] तWमचा नDबर आधी आK.
तनय: कर, तE पण माझी (,ा कर! अगD, मा¬याशी कोण ल› करणार? तWŽही मWली Žहणm सग या
इथEन ?तथEन सार¾याच असता. तWŽहाला गाडी पा?हm, बDगला पा?हm, मानसVमान पा?हm, क}बात
िमरवायला पा?हm ŽहणEन नWसतD सDसाराचD स¶ग आणता झालD. K सगळD पWरवायला ŽहणEन फzत
तWŽहाला नवरा हवा असतो. शरीरसWखा( चार च_वल •याOया अDगावर फ—कUन K सगळD तWŽही घाऊक
भावानD ?वकत घoता. सरसकट नWसतD ‘गडी, बाजा^, मWलामा ?द#लD आयW•य! अ‰, िशसारी ]'
िशसारी मला तWमची! तWमOयावर Yाण अोवाळEन टाकUन जो जीव लावतो •याची तWŽहाला कवडीची
yकमत नस'. जो पZs िमळवE शकत नाही, µयाOया नावावर पाटœला जाऊन िमरवता ]त नाही तो
पWtष तWमOया #खी अगदी क[चकामी! का याशार डोहात असा पाय टाकUन शQत बस#ला अौ¨Dबर
तWमOया #खी िभकारी! कारण काय तर तWमOया gा चकचकीत झगमगीत खोटqा ¨?न]त तो रमत
नाही ŽहणEन! नको. नकोच मWळी! मला यातलD काही नको. मी आK तसाच बरा आK —
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नाही ŽहणEन! नको. नकोच मWळी! मला यातलD काही नको. मी आK तसाच बरा आK —
नको %W² सDभोग तो ¨बळQचा
F
तWझी wरता •या¿नी साह„
wरच राहा मा¬यापासEन! wरच राहा! मला ल› नको, Yoम नको, काही नको. मEखžनो,
?Àभाय*Y?तबDधक कायदा कसला आणता? एकभाय*Y?तबDधक कायदा आणा! रा,Áाला •याचीच आज
गरज आK! एकMया वाpवरी सEर माझा एकला —
(K बोलत असताना तो ?तOयापासEन wर चालत जाऊन ?तला पाठमोरा झाला आK. ती मागEन
जाऊन •याOया खQ™ावर हात ठoव'.)
मध2रा: दादा, तE असा का ‰ वागतोस? का असा =वत:ला ¨खवEन घoतोस? प°पा आिण आई ?कती
काळजी करतात तWझी. •यQना वाटतD तE नीट अ«यास करावास, प°पQसारखD ब|?र=टर _हावDस, •यQना
अिभमान वाpल असD काही करावDस. चारचौघात •यQची मान खाली होईल असD वागE न]स. दोघQचD
?कती Yoम आK तW¬यावर. पण तE दा^ ?पतोस, एवढ्या सोVयासार¾या शरीराची KळसQड करतोस
यामWळo •यQना ?कती Xास होतो. आई तW¬या काळजीपोटी राX राX रडत अस'. का बरD असD ?तOया
मनाला ¨:ख –तोस?
तनय: पण मग मी काय क^? मी फार एकटा आK गD. मला माझD असD क[णी नाही. (रडE लागतो.)
मध2रा: K बघ, तE माझा मोठ्ठा दादा आKस ना?! मग असD रडायचD नाही. डोळo पEस बघE. छान हसEन
दाखव मला. (हसतो.) आिण K बघ. इतकी दा^ नको ‰ पीत जाऊ! K _यसन Žहणm माणसाला
आतEन पोख^न टाकतD अगदी. दादा, मी तWझी छोटी ब?हण आK की नाही?! पण आजOयापWरती तWझी
आई होऊन सQग'. ही दा^ Žहणm वा=तवापासEन पळEन जायचा एक «याड आिण ¸कड मागF आK.
तसD नको क^. शहाhयासारखा वाग. ?नरोगी हो. बलदDड हो. पWtषासारखा पWtष ना तE? मग असD
रडत¸कत नाही जगायचD. आयW•याला ?नधड•ा छातीk सामोरD जायचD. आŽही सगळo तW¬या पाठीशी
आहोत. क[टWDबाOया Yoमाची पाखर हीच •वटी वZफMयाOया कटW'वर साखर ŽहणEन गWणकारी ठर'.
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तनय: पण मला म^न जावDसD वाटतD गD.
मध2रा: „डा क[ठला! असD नाही बोलायचD. काही क[णी म^न?ब^न जात नाहीय. मी ŽहटलD की नाही
तWला, मला एक गोड मWलगी असणार ŽहणEन? मग ?तचा तE मामा असणार की नाही? ?त( तE लाड
कराय(स, ?तला िचX काढायला िशकवायचDस, क?वता Žहणायला िशकवायचDस, रोज राXी
झोपताना ?तला गो, सQगायचीस! आिण ?त( डोळo िमटायला लाग# की पापhयQची हळEच पापी
§यायचीस..
℥

(दाराOया ‡—ममª] बसवhणा ?दसतो. •याOया डा_या हातात ?वडी, उज_या हातात फ[लQची परडी
आिण डा_या खQ™ाला कापडी ?पशवी आK.)
बसव5णा: क[णाची पापी घoतD ŽहटलD तर मधWराताई?! आमची घoतD का? पा?हm ?ततक’ §या हो.
आमचD काहीपण अॉ¤m%न नसतD. आमOया गावात एक फादर होतD. आमचD फादर न_K हो. चच*त
राहतD ' फादर ŽहटलD तर. ' फादर आŽहाला ]शEचD िशकवण बोलEन सQगायचD: एका गालाचD पापी
घoतलD तर ¨सरा गाल पWढo करा ŽहणEन. '_हापासEन आŽही पण तसDच करतD. (याला ?वडी उलटी
अोढायची लकब आK, Žहणm जळतD टोक त¶डात ध^न. आत ]ऊन फ[लQची परडी आिण ?पशवी
pबलावर ठoवतो.) K पा?रजातकचD परडी आणलDय. म|डमOया इि_हyनग ?ड_होशनसाठी.
मध2रा: बसवhणा, शी घाणoरड•ा! इथEन wर हो बघE. आिण ती ?बडी इथEन बाजEला घo आधी. काय
घाणoरडा वास आK पण! तWŽही सगळo पWtष Žहणm अsच: नWस' घामा( आिण धWरा( वास.
तनय: बसवhणा, #का तE फार माजला आKस हD!
बसव5णा: अहो, आता माजायचDच की. आमचD Yo,ीज असतD की हो तसD. मायसोर क’£ी क}बात मी
चीफ गाडनर
F
होतD. माझD रोज असD ‰डभडक असायचD बघा Žहणm आल मायसोर =pट आ?फससF
अ|VयWअल कॉिŽप?टशनमधo सहा वष• फ=टF YZझ िमळवलD. तWमचD ब|?र=टरसर मायसोर हायकोट*त
rससाटी आलD '_हा क}बात ‰?सडoVट होतD. ही वॉज सो इŽYo=ड टE सी माय रोज‘ड. मला ŽहटलD यE
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rससाटी आलD '_हा क}बात ‰?सडoVट होतD. ही वॉज सो इŽYo=ड टE सी माय रोज‘ड. मला ŽहटलD यE
कम टE पEना ?वथ मी. माझD ?तG ?वराट बDगला असतD. मी सरQना बोलEन ŽहटलD की =वामी, नन“
पEना Œवि¦ला. मायसोर क’£ी क}बाचD गाडन
F करायचD ' सोडEन बDगMयाचD गाडन
F करायचD Žहणm
?डमोशन की हो. बट सर वाज इŽपॉOयWk
F ट. सर Yपोµड की xाय_हरची ड•Eटीपण तWलाच –तD. आय
आ=zड सर की ?वच कार यE ह|_ह. सर ŽहटलD अो?रजनल इD?ग}श अॉि=टन समरsट असतD. –न आय
sड ]स. नीन हो?गXी =वीकार ‘क[. '_हापासEन मी डबल ड•Eटी करतD. ?हकडo पEना िजमखाना
क}बचD फॉर sवन =£oट इअसF फ=टF YZझ िमळवतD तर ?तकडo डozकनवर अॉि=टन समरsट चालवतD.
पEना xZi_हग Žहणm नWसतD वZताग माडी. सगळीकडo रोडवर नWसतD सायकली असतD नाहीतर टॉमी
नावाचD अMsिशयन असतD. बट आय xZ_ह aoसफ[ली. आय अ|म Yौड अॉफ मायsMफ. '_हा जरा
माजायचDच की हो. (?वडीचा झWरका घoतो.)
मध2रा: शी! घाणoरडा! एकदा ?बडीचD जळतD टोक घWसEन िज¸ला भोक पडoल '_हा कळoल.
बसव5णा: अहो, ?बडीचD काय हो '? माझD जVम ?नपाणीचD असतD. ?तथलD ‘बी ŽहटलD तर मदसF
िमMकनDतर एकदम टोब|कोच सW^ करतD. आमचD टोब|को आŽहाला कडकच लागतD की हो. कडक
पा?हm ŽहटलD तर ?बडीचD पापीच §यावD लागतD. ?वथ फ[Mल काVसV£oशन गाडFyनगचD काम करायचD
तर ?बडीचDच काय ' एक क’प|?नयनिशप असतD. कडक धEर आत घWसलD की रोज कसD एकदम ‰डी‰ड
…ल?रश होतD की हो. यE नीड ए रीअल म|न टW aो अ रोज.
(रावजी ]तो.)
रावजी: यE ड|म फUल! इG आत ?वडी अोढत आलास? काय घाण वास ]तोय —
बसव5णा: तWमOया सरOया पाईपचD ' ,ÁQग ‡—aVस चालतD तर ?वडी का नाही चालत Žहणतो मी? K
§या हो, पा?रजातकचD परडी आणलD आK. म|डमला इि_हyनग Yoयरला पा?हm ŽहणEन. पा?रजातक
उगवायला गाडनर
F कशाला पा?हm हो? साधD माळी चालतDय की. मायसोर क’£ी क}बचD चीफ गाडनर
F
असतDय की हो मी. पा?रजातक उगवायचD Žहणm „, अॉफ माय Yoशस ट|Âट झालD की हो. नशीब
माझD वडाचD झाड उगवEन •याला सEत गWDडाळायला कापEस उगव ŽहणEन सQ?गतलD नाही. इतक’ सतत
?डवोशन Žहणm कोण करणार?! सर ŽहणEन सहन करतDय बघा '. ही इज अ _Kरी €शDट म|न.
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?डवोशन Žहणm कोण करणार?! सर ŽहणEन सहन करतDय बघा '. ही इज अ _Kरी €शDट म|न.
℥

(सा?वXीबाई आत ]तात. gा तWडतWडीत आKत. ?हरवD नऊवारी पातळ, अDबाडा आिण ग यात
ठसठशीत मDगळसEX असा „ष आK. gा सDपण
E F Y„शात तनय काहीच बोलत नाही. घWŽयासारखा
?दवाणावर बसEन राहतो.)
सा&व7ीबाई: (हसEन टा या वाजवत) बबडी, तVया आिण बसवhणा! सगळo ?रकामpकडo /# इGच
जम#त! रावजी, अ‰ बाबा पानसWपारीचD त=त आिण ?पकदाणी घoऊन ] बरD! पा¿णचार कसा
_यवि=थत _हायला हवा. आपMया घरचD वळणच आK तसD. पWhयात राहात असलो ŽहणEन पWणoरी का
वागायचD?
मध2रा: ई! मŽमा! पानसWपारी कसली खा'स?! तE Žहणm अशी घाटी आKस ना!
सा&व7ीबाई: K बाकी बरो¤बर अोळखलDस गD बाई! अगD, /णोलीOया ÃयDबकशा•ी नामजोशQची मी
मWलगी. तWला सQग', माझo खापरपणजोबा नशीब काढायला ŽहणEन €शवाईत र•नाaी¥न /णोलीला
आ# ' ?तlथDच रा?ह#. •यQचा पोरगा ?तlथDच उपजला, पोराचा पोरगा ?तlथDच उपजला आिण
पोराOया पोराचा पोरगा पण ?तlथDच उपजला. '_हा तशी मी जVमाआधीपासEन घाटीच की गD.
मध2रा: आK=सच मWळी. पण माझी लाडकी मŽमा आKस. ŽहणEन आKस त¹शी चालवEन घo' तWला.
सा&व7ीबाई: न घoऊन सQगशील क[णाला बबडo?
बसव5णा: म|डम, ' गाडनमधलD
F
पा?रजातकचD परडी आणलD आK.
सा&व7ीबाई: हो हो. चाल#च आK मी पEmला. आिण मDडईत जाऊन अळीव, खोबरD, कोMहापWरी गEळ
आिण बदाम आणायला सQ?गत# हो' ' सारD आणलDस का? आज राXी बसEन लाडE वळाय( आKत
मला.
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बसव5णा: ]स म|डम, ' सगळD ?पशवीत ठoवलD आK.
मध2रा: (?तOया जवळ जाऊन) आई, r_हा बाळDत हो' आKस गD? ल¤बाडच आKस. आŽहाला एवढD
नवD भावDड ]णार पण तE ?बलक[ल प¦ा लागE ?दला नाहीस ना? (?तOया पोटाव^न हात ?फरव'.)
सा&व7ीबाई: हात /#! Žहातारीची (,ा कर'स होय गD? मी कसली बाळDत हो'य या वयात? फार
सोकावली आKस बरD तE. आता मीच तW¬यासाठी एक गोरागोमटा पोरगा शोधEन –णार आK. दोघD
िमळEन ल“च कामाला लागा आिण मQडीवर मWतायला एक छानसा नातE ™ा मला. (?तला जवळ
घo'.) gा तVयाला सQगEन सQगEन थक# पण तो काही ल›ाचD मनावर घoत नाही. बघ कसा
शWDभासारखा कोप®यात त¶ड खWपसEन बसलाय. मा¬याशी एक श¤द तरी बोलतोय का बघ! आता
तW¬यावरच सगळी िभ=त आK गD बाई.
मध2रा: असD गD काय आई?! मी नाही जा —
सा&व7ीबाई: अगD „डाबाई, ‘मी नाही जा’ काय? इतकी घोडी वाढलीस तरी अMलडपणा “ला नाही
तWझा. मी तW¬या वयाची हो' '_हा पदरात एक पोर पड#लD होतD.
मध2रा: (तनयला „डावEन दाखवत •याOया त¶डासमोर अोवाळ'.) •या पोरानD अs काय ?द„
लाव#त ' ?दसतDच आK.
(सवX
F अवघड#ली शQतता पसर'. फोन वाजतो.)
सा&व7ीबाई: यQचाच असणार. मीच घo' — ह|लो. Vहायीत, बािल,रसर घरी Vहायीत. Žया •यQची
गावाकडनD आन#ली बाईल बोल•]य. सर ममईला “Mयात. कोडतात दोन rसी ह^न मग ]•याल.
काय Žहनता? बािल,रसरच बोलताय? अगD बया! आवाज विळकलाच Vहायी की हो Žया..
(खळखळEन हसत) बोला! डozकन zवीनkच ]ताय ना? (बराच „ळ ऐकत राहात) ठीक, ठीक.
रावजीला सQगEन ठoव'. अहो ऐका, तो जम•द ¸pल तWŽहाला. •याला ŽहणावD बायकोला „ळoवर
दवाखाVयात khयात हलगजœपणा क^ नकोस. „डा पारशीपणा दाखवायची ही „ळ न_K. (आणखी
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दवाखाVयात khयात हलगजœपणा क^ नकोस. „डा पारशीपणा दाखवायची ही „ळ न_K. (आणखी
थोड•ा „ळाk) हो, हो. ' काय तWŽही ™ालच. सढळ हाताk ™ा माX. ?बचारा गरीब आK हो. K
पारशी /# गšE तरी असतात नाहीतर गरीब तरी असतात. अधलDमधलD काही नाही. (आणखी
थोड•ा „ळाk) बरD, बरD. अहो, •यात काय एवढD /लD? ?वलाय'त होतात '_हा तीन वष• नाही का
वाट पा?हली मी? (आणखी थोड•ा „ळाk) बरD, बरD. ठoव'. या तWŽही.
मध2रा: तE Žहणm अगदी जगाची काळजी वाह'स बाई! हा जम•द कोण आता?
सा&व7ीबाई: अगD, तो डozकन zवीनमª] खानसामा आK. तW¬या प°पQची आिण •याची जWनी अोळख
आK. दर j€ला यQना मावा rक आणEन –तो. •याOया बायकोला नववा ŽÄना लागलाय आता.
पWढOया „ळी K मWDबईला जातील '_हा अळवा( लाडE पाठवीन •यQOयाबरोबर. ŽहणEन तर K एवढD
सामान मागवलD. बरD का रावजी, सरQचा फोन आला होता.
रावजी: हो, ' कळलDच.
सा&व7ीबाई: आगाऊपणा क^ नकोस. माथाडी कामगारQचा खटला iजक# Žहणo. iजकतील
नाहीतर काय. फड• इDaजी बोलEन जµजाची कानिशलD पQढरी rली असतील. '_हा =pशनव^न
पर=पर कामगार क(रीतच मीyटगला जाणार आKत. mवण?बवण ?तथDच क^न ]तील. बोकड
खाणार असतील /#. नD?दनीपण आK •यQOयाबरोबर. '_हा मी यQना ŽहटलD की ?तला राXी इGच
घoऊन या. इतzया उशीराची #डीज हॉ=pलात परत क[ठo जाईल ती? उ™ा र?ववारच आK. झोप
घoऊन सावकाश ¨पारचD mवण?बवण क^न मग जायची '_हा जाईल. '_हा मी काय Žहण'
रावजी, नीट ऐक. ?तOयासाठी “=ट ‘ड^म साफसEफ क^न घo.
रावजी: ती kहमी साफसEफच अस' म|डम. आपMया घराचD वळणच तसD आK.
सा&व7ीबाई: आगाऊपणा क^ नकोस. “=ट ‘ड^म पWVहा साफसEफ क^न घo आिण मधW‰चा एखादा
चQगलासा गाऊन ?तला झोपताना घालायला काढEन ठoव. (मधWराला उºoशEन) चा#ल ना गD तWला?
ती /ली #डीज हॉ=pलात राहणारी झWDजार पXकारीणबाई आK. मा¬या काकUबाई थाटाOया साड•ा
काही kसायची नाही.
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काही kसायची नाही.
मध2रा: (गोरीमोरी होत) इ¹श! चा#ल की.
सा&व7ीबाई: आता यात ‘इ¹श’ करhयासारखD काय आK गD? ती काय पWtष आK? तWŽहा अिलकडOया
पोरÅना ‘इ¹श’ r_हा वापरायचD K पण मीच िशकवायचD का? बरD, मी ]' आता. दर श?नवारचा
खWVया मWरलीधराचा kम असतो माझा. (फ[लQची परडी उचल'.) रावजी, ' लाडवQचD सामान
=वयDपाकघरात नीट ठoव. बसवhणा, मDडईचा ?ह•ब काय झाला तो रावजीला सQगEन ठoव.
बसव5णा: ]स म|डम. फोटœ नाईन tपीज ट्„Vटी फाई_ह पाईस लाग#. Æजपण ?पशवीतच ठoवलD
आK.
सा&व7ीबाई: ¨कानदारानD मा?गत# 'वढo पZs तडकाफडकी –ऊन टाक# असशील. तE तरी काय
तW¬या सरQचाच xाय_हर.
बसव5णा: नो म|डम. मDडईत जोराचD घासाघीस rलD. K पWhयाचD ¨कानदार Žहणm - _हाट इज द
वडF - नाट थीफ अ|ज सच. हQ! K पWhयाचD ¨कानदार Žहणm एक नDबरचD भामटा असतD. नॉन-पEनाऐट
?ग®Äक ?दसलD की काय पण ‰ट सQगतD. पण मी ?नपाणीचD असतD K •या पाप ?बचा®याला मा?हतच
नसEन नसतD! –न आय sड टW ÇsMफ — अ?डगी ¢डW Yामािणक मनW•यD तरœ. तE पWhयाचD भामटा
असलD तर मी ?नपाणीचD लखोबा लोखDडo असतD. ‰ट पाडEन घoतलD आिण वर •या ¨कानदारालाच एक
बनावट पावली ख?पवलD.
सा&व7ीबाई: चQगलD rलDस हो. तE तरी काय तW¬या सरQचाच xाय_हर. वकील आिण भामp. दोVही
/# एकाच माळo( मणी. चला, मला उशीर होतोय बाई.
बसव5णा: पण म|डम, कशाला तWŽही इतक’ धोका प•क^न ?तकडo नदीOया पिलकडo जातD ŽहणतD मी.
अोMड पEना इज अ _Kरी डÈजरस °#स. ' मWरलीधर =वत:च एक मडरस
F
असतD! आिण –ऊळOया
बाजEला सगळD नWसतD भामटा असतD, बWधवारातलD ' वाईट-साईट बाई असतD. _Kरी डÈजरस °#स. मी
Žहणतो ?ह'च डozकन िजमखाVयात एक –ऊळ शोधEन सोडा की. डozकन इज _Kरी sफ. सगळीकडo
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Žहणतो ?ह'च डozकन िजमखाVयात एक –ऊळ शोधEन सोडा की. डozकन इज _Kरी sफ. सगळीकडo
नWसतD अMsिशयन क[Xा yहडत असतD. भामटा ?हŽमतच करायचD नाही इG यायचD.
सा&व7ीबाई: हात /Mया. मला ‰ कसली भामटqQची भीती दाखवतोस?! माझo खापरपणजोबा
/णोलीOया वाड•ात कारकUन हो'. ?तG खWº नाना फडणवीसालाच ?ह•बात कापाय(. •याOयाकडo
]णा®या सग या वाईट-साईट बायQची ?बदागी gQOयाच हातEन तर जायची. रDगीला इतr ™ाय(
न कमळीला ?ततr ™ाय(. •यातसWbा tपयात# दोन आणo gQOयाच िखशात पडाय(. '_हा
सारÉश काय तर मला फसवणा®या भामटqाची आयशी अजEन जVमाला आ#ली नाही. चला, ]'
मी. बसवhणा, तE गाडीत €£ोल भ^न हवा भ^न तयार ठoव. कामगार क(रीतEन फोन आला की
?तG जाऊन •या दोघQना घoऊन ]. (बसवhणा जातो.) आिण शWDभQनो, तWŽही दोघo पटापट आDघोळी
क^न §या. काय पण पोरD ?दलीत मला तWमOया बापानD. आिण तVया, तE आधी दात घासEन घo ‰
बाबा. िश या दा^Oया वासात घामाचा वास िमसळEन मळमळायला लागलDय मला इG. जा! ?नघा!
मध2रा: मŽमा, तE Žहणm ना कजाग आKस अगदी! (फ[रDगटEन पाय आपटत ?नघEन जा'.)
सा&व7ीबाई: ‘टा तनय, आता मी जा=त काही बोलत नाही. आDघोळ क^न घo ‘टा. आिण ¨पारी
मी तWपातला िशरा rलाय तो थोडासा खाऊन घo. –वळातEन परत आ# की तE, मी आिण बबडी
एकX mवायला बसEयात. एवढD कर बाबा मा¬यासाठी. Žहाता®या आईला उगीच Xास नको –ऊस.
तनय: मला भEक नाहीय. (?नघायला उठतो, पण पोटात कळ ]'. ती लपवhयासाठी एक मोठ्ठालD
पW=तक पोटाशी धरतो.) K इGच ?वसरत होतो. (हळEहळE चालत ?नघEन जातो. सा?वXीबाई •याOया
मागोमाग दाराOया चौकटीपयत
• जातात आिण डो याला पदर लावतात.)
सा&व7ीबाई: रावजी —
रावजी: ]स म|डम.
सा&व7ीबाई: सर यायOया आत तो डीक{Vटर पWVहा प?हMयासारखा भ^न ठoव.
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रावजी: ]स म|डम.
सा&व7ीबाई: तWझo सर आिण नD?दनी राXी उशीरा ]तील. ?दवसभर कोटक(®या
F
आिण मीyटगा
क^न दमEन आ## असतील. गाडीचा आवाज आला की ताबडतोब दार उघडायला जा. •यQचा
खोळDबा क^ नकोस. जा' मी. (फ[लाची परडी उचलEन सा?वXीबाई जातात.)
रावजी: (=वत:शीच, मान हलवत) अॉि=टन सॉमरsटचा कधी आवाज ]तो का?
सा&व7ीबाई: आगाऊपणा क^ नकोस. इथEन ऐकU ]तDय मला. (रावजी जीभ चावतो.) पण आता
जा'च ‰..
℥

(रावजी बसवhणाk ठoव#ली ?पशवी उचलतो. •यातMया एका tमालाOया पWरचWDडीतली मोड बाKर
काढतो आिण ती नीट मोजEन अलमारी उघडEन एका डबीत ठoवEन –तो. •याच अलमारीतEन एक
भपrबाज कातडी बQधणीची कीद-खतावणी
F
आिण फाउDटन €न बाKर काढतो. पानावर आकडoमोड
करता करता..)
रावजी: फोटœ नाईन tपीज ट्¢टी फाई_ह पाईस. एकUणपVनास पEणžक पDचवीस शतQश गWिण#
अठरा Žहणm आठ• शहाएÈशी पEणžक पाच दशQश. आठ• शहाएÈशी भा?ग# दोन• चाळीस Žहणm
तीन पEणF आिण बाकी रा?हली एक• सहास,. एक• सहास, भा?ग# बारा Žहणm 'रा पEणF आिण
बाकी दहा. झालD तर. अळवाOया लाडवQ( सा?ह•य घoत#. खच:F तीन पाउDड, 'रा िशiलग, दहा
€Vस, दोन फाˆदग. (इतकी न¶द क^न €नसह कीद-खतावणी
F
_यवि=थत परत ठoवतो आिण
अलमारी बDद क^न ?नघEन जातो.)
℥

(?दवाणखाVयातMया घड•ाळात अकरा( टो# पडतात. झWDबरात# ?द„ उजळ## आKत. नD?दनी
आिण ब|?र=टर जा'गावकर दाराOया ‡—ममª] ?दसतात. नD?दनी ?नळी ?कनार अस#ली पQढ®या
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आिण ब|?र=टर जा'गावकर दाराOया ‡—ममª] ?दसतात. नD?दनी ?नळी ?कनार अस#ली पQढ®या
रDगाची साडी kस#ली आK. खQ™ाला शबनम ?पशवी आिण पायात कोMहापWरी चपला आKत.
ब|?र=टर Êी-पीस सEटमª] आKत. पायात पॉिलश r## काळo बEट आKत.)
ब9&र:टर: After you!
(नD?दनी आधी ]' आिण ?तOयामागEन ब|?र=टर ]तात.)
ब9&र:टर: बस, नD?दनी. सकाळपासEन आपली धावपळ खEप झाली. पण कामगार सDघाचा ?नकाल
मनासारखा लागला K उ¦म झालD. सVमानाk जगता यावD यासाठी „ळYसDगी सDप करhयाचा
कामगारQना घटना•मक हzक आK असा ?नकाल हायकोट*k ?दला. फार चQगलD झालD.
न"&दनी: ]स, सर. तWŽही फार ?šिलयDट आŒयWF•ट rलDत सर. जि=टस नरीमन Žहणm एरवी अगदी
?नdवकार माणEस. पण तोही भारावEन “#ला ?दसला.
ब9&र:टर: तWला सQगतो, मी ?व•ष असD काहीही rलD नाही. (बोलता बोलता टाय सZल क^न
=वत:साठी एक =कॉचचा €ग सावकाशीk अोतEन घoतात. पण K करhयाआधी एका छोटqा ?¡=टल
ग}ासमª] •री अोतEन नD?दनीला –तात.) Some cream sherry for you. (ती ग}ास अोठाला न
लावता तसाच समोर ठoव'. माX ब|?र=टर =कॉच( घWटr घoत राहतात.) अशा हzकाला घटkत
आिण काय™ात अ?धËान आK इतका साधा मWºा मी कोट*ला पटवEन ?दला. पण नD?दनी, एकोणीस•
एकवीस सालOया बyकगह|म अ|Vड कन*टक िमMसमधMया सDपाबºल तE जी काXणD शोधEन काढलीस
•यQचा माX आपMया आŒयWF•टला बळकटी आणhयासाठी खEप उपयोग झाला. जि=टस नरीमननी
आपMया

जज•टमª]

ŽहटलD

सWbा

की

‘The historical data uncovered by the

indefatigable journalist Ms Nandini Gokhale has proved to be of immense
value et cetera et cetera.. ‘
न"&दनी: काय लाजवताय सर.
ब9&र:टर: लाजवत नाही, तWला फzत तW¬या वाटqाचD ©oय –तो आK. पण YQजळपणo सQगायचD तर
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ब9&र:टर: लाजवत नाही, तWला फzत तW¬या वाटqाचD ©oय –तो आK. पण YQजळपणo सQगायचD तर
मा¬या पोटात जराशी बाकबEक होतीच. अगD, जि=टस नरीमन Žहणm इनर pDपल. मी िमडल pDपल.
आŽहा दोघQची लDडनमधली जWनी खWVनस! '_हा ŽहटलD Žहातारा तीच 'वढी ल%ात ठoवEन बसतो की
काय! पण तसD काही झालD नाही. •वटी Vयायाची बाजE खरी ठरली. मी Žहणoन की अs Vयायाधीश
जोपयत
• Vयायासनावर आKत तोपयत
• gा –शाची अगदीच वासलात लाग#ली नाही. अÌब}ीत बसEन
तDबाखE चघळणा®या गावDढळ खाबEDOया ता¤यात तो पEणपणo
F
“#ला नाही. थोडासा तWकडा अजEन
क[ठoतरी िशMलक आK. पण आŽही आता थकत चाललो. आमची उ/द सDपत चालली. आता तWमOया
न_या ?पढीवरच आमOया सग या आशा rिV²त झा#Mया आKत.
न"&दनी: असD ŽहणE नका सर. उलट तWŽही आŽहाला =फUdत=थानी आहात. काय™ाचD आिण घटkचD
सखोल Íान अस## व?कल ŽहणEन तWमचD rवढD नाव आK सर.
ब9&र:टर: तE असD Žहण'स हा तWझा मोठoपणा झाला, पण यात माझD ©oय फार थोडD आK.
प?हMयापासEन आŽही घर( तs ब‰ होतो. व?डलोपा³जत जमीनजWमला थोडाफार होता; मा“
भावDडD क[णी नाहीत, •यामWळo •यQOया जबाबदा®या न_ह•या. इतक’ सगळD पाठबळ होतD ŽहणEनच मला
इDग}Dडला पाठवणD बाबQना शzय झालD. सास®यQचाही हातभार लागला. µयाला व?कली डोक’
Žहणतात ' सWदZवाk मला िमळा#लD आK, •यामWळo ?तथEन िशकUन आMयानDतर gा %oXात थोडDफार
नाव झालD, पZसा िमळाला. पण नD?दनी, याबाबतीत मा¬याइतr भाŒयवान सगळo नसतात K मी
?वसर#लो नाही. =वत:Oया क[टWDबाला उ³जताव=था यावी ŽहणEन िजवापाड क, करणा®या, हातावर
घ<ा उठवEन घoणा®या माणसQबºल मला कणव वाट', •यQOया हzकQसाठी झगडावDसD वाटतD
यामागचD कारण इG क[ठoतरी आK.
न"&दनी: पण तWŽहाला एक ?वचा^ सर? असD अsल तर मोटवानीसार¾या Î,ाचारी माणसाचD
व?कलपX तWŽही का घoता? अशा माणसाला काय™ाOया कचाटqातEन सोडवhयासाठी तWŽही आपली
क[शाa बWbी का खचœ घालता? याची तWŽहाला क[ठo बोच नस' का? सॉरी सर, लहान त¶डी मोठा
घास घo' आK, पण ?वचारMयाjरीज राहवत नाही ŽहणEन ?वचार'.
ब9&र:टर: अस' ना, बोच अस'च. नोटQची मऊमऊ थ°पी खाली अDथरली की ती बोच जराशी कमी
हो' इतक’च. पण बोच अजEनही अस'. या _यवसायात ?कतीही पावसाळo काढ#, =वत:ची कातडी
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हो' इतक’च. पण बोच अजEनही अस'. या _यवसायात ?कतीही पावसाळo काढ#, =वत:ची कातडी
?कतीही जाड क^न घoतली तरी ती पEणपणo
F
जात नाही. लDडनला असताना आŽहाला ?¡िमनल लॉ
िशकवणा‰ एक ?वÀान Yाªयापक हो': Yोफ—सर जॉन अ|शवथF नावा(. kहमी बो बQधाय(, टाय
नाही. kमका हाच Y¹न •यQना मी एकदा ?वचारला होता. ' मला Žहणा# हो' की तWला पW=तकी
उ¦र –तो, पटतD का पाहा. तर नD?दनी, आता 'च पW=तकी उ¦र मी तWला –तो. पटतD का पाहा.
न"&दनी: सQगा सर.
ब9&र:टर: मी Žहणoन की मोटवानी Î,ाचारी आK की नाही K ठरवhयाचD काम माझD नाही. सरकारी
यDXणok •याOयावर Î,ाचाराचा आरोप r#ला आK इतक’ मला माVय आK. पण तो आरोप अजEन
?सb झा#ला नाही. जोपयत
• तो ?सb होत नाही तोपयत
• Vयायासनासमोर =वत:चा बचाव
करhयाचा काय–शीर हzक मोटवानीला आK. आता असD पाहा की कायदा ही व=तE एखा™ा YचDड
जWनाट राजवाड•ासारखी आK. हा राजवाडा एकाच „ळी एकाच माणसाk बQध#ला नाही. इकडचा
सµजा एका शतकात एकाk बQधला, ?तकडचD दालन ¨स®या शतकात ¨स®या क[णीतरी बQधलD असा
तो एकUण Yकार आK. •यामWळo gा राजवाड•ात िशर#ला माणEस Žहणा, yकवा ढकलला “#ला
माणEस Žहणा, एकदा आत “ला की वाट चWकणार K नzकी. पण असD जर अsल तर आत आ#Mया
माणसाचD बोट ध^न •याला घoऊन जाणारा क[णीतरी वाटाड•ा पा?हm. K काम मी करतो. आता हा
वाटाड•ा िजतका ?न•णात ?ततकी तो ?बदागी जा=त मागणार K साहिजक आK. तर एकUण मी
पW=तकी उ¦र Žहणालो ' K!
न"&दनी: थोडDसD पटलD, सर.
ब9&र:टर: (हसत) तE चाणा% आKस K मी r_हाच Kर#लD आK. मलाही ' पWरतD पट#लD नाहीच.
पण •वटी होतD काय की त-व आिण _यवहार यQची क[ठoतरी तडजोड ही करावी लाग'. gा
मोटवानीबरोबर मी का_यशा•?वनोद करत बसणार नाही, पण •याOयाबरोबर काम करायचD
Žहणm मनातMया मनात नाक ध^न का होईना पण ' पार पाडावD लागतD. 'वढD मी करतो. '_हा
एकUण मी काय Žहणतो नD?दनी, की हा आपला पZsबाज पण भोळाभाबडा मोटवानी राजवाड•ात
भरकटEन हरवE न] इतकी द%ता मी घoतो आK. याबºल मला जी रीतसर ?बदागी िमळ', •यातला
अMपसा ?ह=सा खचF क^न ही =प|?नश •रीची बाटली मी ?वकत घoतली आK. तWला ती चाखEन
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अMपसा ?ह=सा खचF क^न ही =प|?नश •रीची बाटली मी ?वकत घoतली आK. तWला ती चाखEन
बघायला हरकत नाही. आजOया ?दवसात तE खEप झWDजारपणा r#ला आKस, '_हा आता थोडी चZन
rलीस तर तWला क[णी बोल लावणार नाही.
न"&दनी: (चाखEन बघ'.) चव छान आK! (पWVहा चाखEन बघ'.) तWŽही मा¬या सवयी ?बघडवताय
सर. अशा गो,ी मा¬या पगारात मला परवडत नाहीत. (थQबEन) लहान हो' '_हा आमOया घरी
काही न_हतD. व?डल लवकर “#. आई साधी नसF होती. ?तचा सगळा „ळ काबाडक,Qत जायचा.
फार Xास#ली असायची. ?तची इOछा होती मी मोठqा घरात पडावD अशी. ही मी पXकार?बXकार झा# ना, ' काही ?तला आवडलD न_हतD सर. ती Žहणायची पोरीOया जातीनD सासर(
गाकर भाजा„त. ल•करOया भाक®या भाजE न]त. पण मला माझD काम आवडतD. खEप लोक ¸टतात.
खEप बघायला िमळतD.
ब9&र:टर: पण अशी पोटात आग अस#ली तW¬यासारखी क[णीतरी आK K बघEन बरD वाटतD. ती नsल
ना तर जगhयात काही मजा नस'. माझी दोVही पोरD तशी नाहीत. तनयनD फार ?नराशा rली.
अहोराX दा^Oया न•त रा¥न वZफMयाOया आहारी जाऊन उ«या आयW•याची माती क^न घoतली.
मन लावEन कधी अ«यास rला नाही की आईबापQनी तळतळEन सQ?गत#लD ऐकलD नाही. सबब काही
न_हती. सग या सWखसायी हो•या, क[टWDबाचD Yoम होतD. तWला सQगतो नD?दनी, यश=वी माणसाOया
Ïदयात सव*त खोलवर tतणारD शMय कोणतD अsल तर ' Žहणm पोटचा पोरगा नालायक ?नपजणD.
न"&दनी: असD ŽहणE नका सर. •याला समजEन घoणारD क[णी िमळालD तर अजEनही तो यातEन बाKर पडE
शrल.
ब9&र:टर: •याला समजEन §यायचा मी काही थोडा Yय•न rला का? पण नाही. बापाशी काही
बोलायचD नाही, बापाला काही सQगायचD नाही असD m एकदा •याk एकतफœ ठरवEन टाकलD '
टाकलD. काय •याOया मनात चालत असतD काही कळत नाही.
न"&दनी: तWमOयासमोर यायची •याला लाज वाटत अsल सर.
ब9&र:टर: अsलही तसD. •याOया भावना मी समजE शकतो कारण •याला मWलगा Žहणायची मलाही
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ब9&र:टर: अsलही तसD. •याOया भावना मी समजE शकतो कारण •याला मWलगा Žहणायची मलाही
लाज वाट'. पण जाऊ – तो ?वषय. काही Y¹न ?नधड•ा छातीk त¶ड –ऊन सोडवाय( असतात,
तर काही Y¹न अs असतात की •यQOयाकडo मWद*डपणo पाठ ?फरवMयाjरीज ' सWटत नाहीत. चल
‘टा. उशीर झालाय. रावजीk तW¬यासाठी “=ट ‘ड^म तयार ठoवली अsल. छान आराम कर.
मWळीच लवकर उठE नकोस. उ™ा šoकफा=टला ¸टE.
न"&दनी: (•री ?पऊन टाकत) Yes sir. Good night.
ब9&र:टर: Good night, नD?दनी. (जाताना दोर jचEन झWDबरामधला ?दवा ?वझवतात.)
℥

(¨स®या ?दवशीची सकाळ. रावजी बटलरOया „शात आK. सकाळी आ#Mया ‘टाईŽस अॉफ
इD?डया’Oया अDकाला इ•ी करतो आK. ब|?र=टर खWचœवर बसEन एक जाडजEड aDथ वाचताKत. •यQOया
अDगात ?सMकचा महागडा गाऊन आK. त¶डात पाईप आK. दाराOया ‡—ममª] सा?वXीबाई आिण
डॉzटर ?दसतात. डॉzटर साठी( आKत. अDगात सफारी सEट आK आिण ग यात =pथो=कोप. हातात
šीफrस. सा?वXीबाई साªया साडीत आKत.)
ब9&र:टर: गWड मॉˆनग डॉzटर, या.
डॉ?टर: अहो, ]णारच! र?ववारी सकाळी ब|?र=टर जा'गावकरQकडo šoकफा=टला यायचD हा आमचा
इतzया वषžचा व?हवाटीचा हzकच आK मWळी! '_हा आŽही ]णारच. (बसतात.) मी काय Žहणतो
की सरळ कUळकायदा लागE क^न तWमOया डायyनग pबलाची एका खWचœ मी चzक मा¬या ना„ क^न
घoतो. बघा चालतD का! माई, इतकी वष• ब|?र=टरQशी ÇXी असMयामWळo काय™ातMया खाचाखोचा
आŽहालाही थोड•ाशा समजायला लागMया! काय?! हो की नाही?
सा&व7ीबाई: (ब|?र=टरQना उºoशEन) मी डॉzटरQना ŽहटलD की सरQना एकदा तपासEन घoत#लD बरD.
सWखाचा जीव ¨:खात घालEन उगीच ?तकडo मWDबईला जायचD. ?तG कोडतात जाऊन तो
डोमकाव यासारखा गाऊन पQघरायचा आिण बाकीOया डोमकाव यQशी िशरा ताणEन भQडायचD.
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डोमकाव यासारखा गाऊन पQघरायचा आिण बाकीOया डोमकाव यQशी िशरा ताणEन भQडायचD.
अशानD /लD ब}डYoशर वाढलD तर काय §या.
डॉ?टर: तपासतो, माई, तपासतो. पण व?कल Žहणm •वटी ¨स®याचD ब}डYoशर वाढवणारा माणEस.
K =वत: आप# नामा?नराळo राहणार. (दोVही दDडQचD ब}डYoशर तपासतात.) मी काय Žहणतो माई,
की कामगार सDघाचा ?नकाल मनासारखा लागला K ठीक झालD. पण मोटवानीची Î,ाचाराची rस
काही बरी चाल#ली नाही. ?कतीही अDग घWसळलD तरी तो #काचा •यात अडकणार. याचा प?रणाम
Žहणm ब|?र=टरQOया डा_या दDडातलD Yoशर कमी झा#लD आK आिण उज_या दDडातलD वाढ#लD आK!
डा_या आिण उज_या! आलD की नाही ल%ात? झाला की नाही मम¸द?!
F
ब9&र:टर: (माफक हसत) डॉzटर, अहो ?वनोद रा¥ ™ा. आŽही r_हा मरणार ' सQगEन टाका
एकदा(. Žहणm आŽही सWटलो आिण आमचD कलXही सWटलD.
डॉ?टर: छqा! तWŽही कस# इतzयात मरताय? ब}डYoशर वगZ‰ सगळD नॉमल
F आK. तWŽहाला काहीही
झा#लD नाही आिण काळजीचD काही कारण नाही. पण एक सQगतो, तो पाईप थोडा कमी करा आिण
वजनावर ताबा असE ™ा. मटण?बटण ‘ताk खात जा.
ब9&र:टर: काळजी नको. ' मी ‘ताkच खातो. आता rस iजकMयाYी•यथF माथाडी कामगार
सDघवाMयQनी काल राXी आaह करक^न वाढलD '_हा •यQचD मन मोड„ना. मग काय करणार?
थोडDसD खाMलD.
डॉ?टर: थोडDसDच खाMलDत ना, मग हरकत नाही. िशवाय ?वजयानDद साजरा करायचा ŽहणEन
थोडीशी =कॉचपण घशाखाली उतरवEन झाली असणारच. कबEल करा. झाली की नाही?
ब9&र:टर: झाली ना. मी क[ठo नाही Žहणतोय? आता इG?तG आŽही थोडos –हा( चोच# पWरवतो K
माVय आK. पण =कॉच °यायMयाचD पाप%ालन ŽहणEन तWमOया माई आŽहाला कस# कस# कडE काढo
पाजतच असतात.
डॉ?टर: •या m काही –तील ' डोळo झाकUन पीत जा. कडE काढ•ामWळo सDसाराचा गोडवा वाढत
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डॉ?टर: •या m काही –तील ' डोळo झाकUन पीत जा. कडE काढ•ामWळo सDसाराचा गोडवा वाढत
अsल तर काय हरकत आK Žहणतो मी?!
(रावजी €पर ब|?र=टरQना –तो आिण खाकरतो.)
रावजी: सर, तWŽही मWDबईला “लात '_हापासEनची डाक अजEन साच#ली आK. ब®याच सDभा_य
अिशलQची पXD आKत. तWŽही Žहणाला होतात की अजEन काही म?हk तरी Yो-बोनो rsस §यायOया
नाहीत ŽहणEन.
ब9&र:टर: हो, ' बरोबर आK. gा कामगार सDघ Yकरणात पW•कळ ©म झा## आKत. आिण िशवाय
आमOया बबडीला ख‰दीसाठी एकदा मWDबईवारी घडवEन आणायची आK. ?तG “Mयावर प°पाला
लाडीगोडी लावEन ती •याचा िखसा कापणार K नzकी! एकUण काय तर थोडoफार पZs िमळवणD K
आजOया घटrला अ•यDत गरmचD आK.
सा&व7ीबाई: (डॉzटरQकडo बघEन हसत) बघा! काय पण आव आणताKत! (यावर डॉzटर
‘चालायचDच’ असा आ?वभ*व करतात.)
रावजी: तWŽही सEचना ?दMया हो•यात •याYमाणo पाठवणा®यQची आडनावD बघEन पXQचD वगœकरण
rलD आK सर. ##, आपp आिण करDदीकरQची पXD rराOया टोपलीत टाकली आKत. ©ॉफ, /हरा
आिण ?डसEझQची तWमOया pबलावर ठoवली आKत. / आय yšग टी, सर?
ब9&र:टर: हो, घoऊन ].
सा&व7ीबाई: आिण –वाघरची फ[लD क[ठo आKत? उठलीत की नाही? मला /लीला एवढीच ®हायiमग
=ल‹ग ]'.
रावजी: नD?दनीताई आिण मधWराताई उठMया आKत. थोड•ा „ळात खाली ]तील. िचरDजीव खEप
राXीपयत
• जा“ हो'. ' अजEन झोप# आKत.
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ब9&र:टर: यात काय आÐय?F
सा&व7ीबाई: तWŽही •याOयावर सारj धार ध^ नका हो.
ब9&र:टर: मी क[ठo काय Žहणालो? धार धरायला तो समोर तर यायला हवा ना?
(अवघड#ली शQतता. नD?दनी ]'. ?हOया अDगात फ[लाफ[लQचD ?डझाईन अस#ला ‰शमी गाऊन
आK.)
सा&व7ीबाई: (•यQची नD?दनीकडo अधवट
F पाठ आK.) बस मधWरा. (नD?दनीकडo बघEन खळखळEन हसत
कपाळावर हात मा^न घoतात.) अगD, तE आKस होय! गाऊनमWळo फस#च मी. छान ?दसतोय गD तWला.
न"&दनी: हो, मला आवडला. (बस'. गाऊन =वत:भोवती ल€टEन घo'.)
सा&व7ीबाई: झोप लागली का छान? कामगार ¡Qतीची =व°नD नाही ना पडली?
न"&दनी: हो. नाही. Žहणm हो, झोप छान लागली. पण =व°नD नाही पडली.
(नD?दनी बस'.)
सा&व7ीबाई: मधWरा आली की सगळo šoकफा=टला एकXच जाऊ.
न"&दनी: हो.
सा&व7ीबाई: इतक’ रोखEन काय बघ'यस?
न"&दनी: बDwक! (हस'.)
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डॉ?टर: m क[णी अिशल फी –णार नाही •याला धमकावhयासाठी ब|?र=टरQनी ती अशी ढळढळीत
समोर लटकवEन ठoवली आK. काय ?बशाद आK क[णी चWकारपणा क‰ल?!
(ब|?र=टर ती iभतीव^न खाली काढEन नD?दनीOया हातात –तात.)
ब9&र:टर: ही कसली बDwक आK मा?हत आK का नD?दनी? ?हला Žहणतात प|टनF एटीन ?फ…टी Êी
एनफीMड रायफल-म=rट. नळीखाली पा?हलDस तर 34BNI अशी अ%रD कोर#ली तWला ?दसतील.
सहा / अठरा• स¦ावVन रोजी इDaज सरकारk m_हा थटœफोथF ‘Dगॉल k?ट_ह इVफV£ी बरखा=त
rली '_हा या बD¨की क[ठo क[ठo ?वखWरMया “Mया. लDडनला एका अ|Vटीक डीलरकडo ही मला िमळाली.
एका मोठqा खटMयाची सगळी फी यात खचœ पडली!
न"&दनी: नWसती हातात घoऊनच मनावर सावट ]तD सर.
ब9&र:टर: (हसतात) घाब^ नकोस, ?तOयात गोळी नाहीय.
(रावजी चहाचा £o घoऊन ]तो आिण pबलावर ठoवतो.)
रावजी: इट्स अ|न एनच|iVटग =टोरी, म|डम. याचD काडतEस Žहणm एक कागदाचD ?नमEळतD आवरण
असतD. दातानD •याचD टोक फाडEन काढायचD आिण आतली दा^ बD¨कीOया नळीत अोतायची. •याच
आवरणात एक िशशाची गोळी अस' ती मागोमाग नळीत टाकायची आिण बD¨कीला लाव#ली ही
सळई आK ती आत खWपसEन गोळी घ< बसवायची. तर काय झालD की •या कागदाला डWकराची आिण
गाईची चरबी लाव#ली आK अशी सZVयात अफवा पसरली. गाईची चरबी ŽहणEन yहw ?बथर#
आिण डWकराची चरबी ŽहणEन मWसलमान ?बथर#. •याचमWळo स¦ावVनचD बDड झालD. मDगल पQडo हा
थटœफोथF बीएनआयचाच होता म|डम. •याला फाशी ?दला आिण •याची अ¾खी ‰िज•ट बरखा=त
क^न टाकली. इट वॉज ?डसअॉन‰बली ?डसब|‹डoड! सग या िशपायQOया बD¨की काढEन घoऊन •यQना
घरी हाकलEन ?दलD. सरQनी ही ?वकत घoतली '_हा •याबरोबर काडतEस माX न_हतD. कसD असतD '
मला एकदा पाहायचD आK. इट इज द गन ?वच इ›ायpड द aoट ?सपॉय ŽयE?टनी.
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(नD?दनी बDwक रावजीकडo परत –'. ती tमालाk नीट पWसEन तो पWVहा iभतीवर लावEन ठoवतो. मधWरा
]'.)
मध2रा: सॉरी प°पा, उशीर झाला.
ब9&र:टर: Never mind, my girl ! बस, चहा घo.
(मधWराचा आिण नD?दनीचा ‰शमी गाऊन खEपच एक/कQसारj आKत. मधWरा नD?दनी•जारी ]ऊन
yकिचत अवघडEन बस'.)
मध2रा: गाऊन फार गोड ?दसतोय गD तWला.
(नD?दनी लाजEन हस'.)
डॉ?टर: तWला सQगतो नD?दनी, उशीर करणD ही मधWराची जWनीच सवय आK. तनय झाला •यानDतर
ब|?र=टर आिण माई दोघoही वाट बघEन थक#, पण आमची मधWराणी काही ]ईना. सरQना काळजी
वाटायला लागली की बDगMयाचD नाव ‘तमसा’ ऐवजी ‘तसा’ ठoवावD लागतD की काय! Žहणm
आजEबाजE( Žहणणार की आमचा बDगला असा तर यQचा ‘तसा’. काय?! झाला की नाही मम¸द?!
F
•वटी सहा वषžनी एकदाची आली आिण सग यQना ¿¹श झालD! तर सQगायचा मWºा काय की
उशीरा ]णD ही ?तची जWनीच सवय आK.
मध2रा: डॉzटर, you are sometimes so silly! आता उशीरा तर उशीरा. आ# की नाही मी
•वटी? पण तVया क[ठo आK?
(अवघड#ली शQतता.)
सा&व7ीबाई: अगD, •याला भEक नाहीय Žहणाला. आपण कशाला •याOयासाठी खोळDबEन राहायचD?
आपण आपली खळगी भ^न घoऊ. काल राXी जागEन मी अळवा( लाडE r#त, •यातला एrक
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आपण आपली खळगी भ^न घoऊ. काल राXी जागEन मी अळवा( लाडE r#त, •यातला एrक
िमळणार आK Y•]काला.
डॉ?टर: मग उशीर कशाला? चलEयाच! रावजी, šoकफा=टचा ‘त आपला kहमीचाच ना?
रावजी: हो डॉzटर. िखचडी आिण rजरी.
न"&दनी: rजरी? Žहणm काय?
सा&व7ीबाई: अगD, तो नWसता अगोचरपणा आK. •याचD काय आK तWला सQग'. आपMयाकड( लोक
खEप आधीपासEन मWगाOया डाळीची िखचडी खाय(. टोपीकर yह¨=तानात आ# '_हा •यQना आमचD
सWख बघ„ना. ŽहणEन •यQनी िखचडीचा ?वचका rला. •यात आधी हाडEक टाकलD आिण व^न
उकड#ली अDडी क[=क^न टाकली. पण इतक’ क^न समाधान होईना ŽहणEन नावाचा ?वचका rला.
आता दाईचD wध °याय# ŽहणEन काय gQना खÑÒयातला ख, चरकातला च आिण डŒŒयातला ड
Žहणता ]णार आK? ŽहणEन मग िखचडीचD झालD rजरी.
न"&दनी: K हाडEक Žहणm कसMया YाhयाचD असतD?!
मध2रा: नाही गD. आमची मŽमा ना पEणF घाटी आK. हाडEक कसलD आलDय? •यात ह|डक मासा असतो.
फार म=त लाग' rजरी. तE आज खाऊन बघ. मा¬याच •जारी बसायचDस तE.
न"&दनी: बरD बाई!
ब9&र:टर: चला तर. (सगळo जायला ?नघतात.)
रावजी: फॉर यWअर काइDड परयEजल, नD?दनी म|डम..
(नD?दनीOया (ह®यावर Y¹निचVह उमटतD.)
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रावजी: सर कॉिलन क{Žप‘ल सरQनी स¦ावVनOया बDडावर फार चQगलD पW=तक िल?हलDय म|डम.
“=ट ‘ड^मOया pबलवर मी कॉपी ठoवतो. ज^र वाचEन बघा. काडतWसाला लाव#Mया चरबीचD
Yकरण चौlया पानावर आK. €ज फोर.
न"&दनी: €ज फोर?
रावजी: ]स म|डम. ज^र वाचEन बघा.
❈
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अ"क $सरा
(!याच &दवसाची *पार. &दवाणखा/यात कोणीही नाही. 56/डफादर क9ॉकम<= चारला पाच िम&नटA
कमी आCत. नA&दनी =D आिण घडFाळाकडH &नरखIन पाहात राहD.)
न"*दनी: (Jवत:शी) मJत आC! आपMयाला आवडलA. &टक-टॉक! &टक-टॉक! C-वा! C-वा!
(Jवत:शीच हसD. मग घडFाळासमोOन बाजIला जाऊन &दवाणखा/यात इकडH&तकडH &नTUHश
VहडD. बWिXबळाYया मोहZय[शी चाळा करD. बA*कीला हल\च बोट लावIन पाहD. अचानक मधWरा
आत =D. ती पोपटी रAगाची साडी _स`ली आC.)
न"*दनी: मधWरा! तI इa कशी? (चIक उमगIन dहरा झाकfन घHत) अगA, सॉरी! मला तसA gहणायचA
नhहतA. तWझAच तर घर आC.
मध.रा: उगीच तWiया मागोमाग आ`! (&तYया जवळ जाऊन &तYया साडीला हात लावत) छान
&दसDय तWला. (ही काल राkीचीच साडी आC.)
न"*दनी: अगA, कसलA काय? आgहा झWAजार पkकार मAडळlचा हा यW&नफॉमm असतो. !यािशवाय
अ/याया&वTX लढा oायला Jफpरण =त नाही. पण आज तI सWXा कशी काय साडी _सलीस? &कती
qयIट &दसDयस!
मध.रा: असAच. तI _सDस gहणIन. (दोघी काही rळ एकtकlची नजर चWकवuयाचा vय!न करत
&न:शwद उxया राहतात. मग तAyी मोडD.) नA&दनी, एकदा मी तWiयाबरोबर =ऊ?
न"*दनी: कpठH?
मध.रा: असAच. तWझA काम बघायला?
न"*दनी: अगA, !यात काय बघायचAय?
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न"*दनी: अगA, !यात काय बघायचAय?
मध.रा: मला एकदा बघायचAय. (थ[बIन) तWला स[गI का नA&दनी, मी रोजचा |परपण धड वाचत
नाही. !यातMया बZयाच गो}ी माiया डोqयावOन जातात. D राजकारण मला कळत नाही.
बाCरYया जगात एवढA काही ना काहीतरी चालI असतA !याची मला नीट मा&हती नसD. आज
~HकफाJटला तI आिण प•पा इतक€ भरभOन बोलत होतात. `बर लॉ, कॉि/Jटट‚Iशनल राईट्स असA
काही काही. मी आपली \जरीचा तोबरा भOन तWमYयाकडH टकमक बघत बस` होD. पण नWसतA
ऐकत राहायला इतकी मजा आली. तWझA खIप कौतWक वाटतA गA. इतक€ करDस तI. You have such
charge. मी आपली rडFासारखी नWसती ब6ड‡मटन ˆळD आिण प•प[d प‰Š खचm करD. असA काय
उपयोगाचA ना? gहणIन gहणDय. तWझA काम कसA असतA मला खरAच समजIन ‹यायचA आC. कpठHकpठH
&फरDस, काय पाहDस, इतqया माणस[शी बोलDस कशी, काय िलहायचA D कसA ठरवDस —
सगळAच. मला _शील?
न"*दनी: अगA, !यात काय?! जOर _ईन. पण एक स[गI का, !यातलA खIपसA काम &कचकट आिण Dच
Dच असतA. ग96मरस असA काही नसतA !यात..
मध.रा: प9ीज, तसA समजI नकोस. मी काही सारखी ग96मरYया माŒ धावD असA नाही.
न"*दनी: तसA नाही, तI क€टाळशील gहणIन gहटलA..
मध.रा: (हसIन) तI बरोबर असताना क€टाळHन कशी?
(अचानक दोघी नाक वाकडA करतात आिण एकtकlकडH बघIन हसत ‘बसवuणा!’ असA एकदमच
gहणतात. &बडीचा धIर प[गावा gहणIन हातवा• करतात. नA&दनी मधWराला ‘पटकन लप कpठHतरी’
अशा अथŽची खIण करD. मधWरा बावचळD आिण अलमारीत िशOन दार लावIन घHD. बसवuणा
&बडी अोढत आत =तो. !याYया उजhया हातात तीन rगrग•या रAगाYया गWलाब[चा गWYछ आC.)
बसव1णा: म6डम, C तWमYयासाठी रोजचA बW\ आणलA आC. माथाडी कामगार सAघात आमचA
जमखAडीकडचA दोJत असतA. D gहणालA तWgही !य[ना खटला ‡जकfन &दलAत gहणIन. आय व[ट टW थ6•क यI
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जमखAडीकडचA दोJत असतA. D gहणालA तWgही !य[ना खटला ‡जकfन &दलAत gहणIन. आय व[ट टW थ6•क यI
अॉन ‘अर &बहाफ, म6डम. ‘ आर पIअर पीपल, म6डम. `बर िमळतA gहणIन घरदार सोडIन इa =तA.
पWuयात &फट बसायचA gहण’ !य[चA अवघडच की हो. काय चार प‰Š िमळHल !यातलA एक प‰शात
भागवIन तीनचA बायकोला मनीअॉडरm घालIन सोडतA. तWgही बॉg“ला जाऊन !य[Yयासाठी J”गल \लA
gहण’ मोठA काम \लA बघा.
न"*दनी: थ6•क यI, बसवuणा! फार छान आCत फpलA.
बसव1णा: म6डम, रोज इस माय J|शMटी. पIना िजमखाना क9बचA फॉर Šवन J”Hट इअसm फJटm v‰झ
मीच िमळवतA.
न"*दनी: =स, बसवuणा. तWझी J|शMटी सग•य[ना ठाऊक आC.
बसव1णा: आमYया गावात एक फादर होतA. आमचA फादर नhC हो. चचŽत राहतA D फादर gहटलA
तर. D बोलIन स[गायचA की &द नAबर •ी Jट6/ड्स फॉर परफ–qशन इन द आईज अॉफ गॉड. gहणIन
तीन कलरचA रोज क€बाईन \लA: Vपक रोज, यलो रोज अ6/ड hहाईट रोज.
न"*दनी: खरAच छान &दसताCत फpलA.
बसव1णा: पWढYया rळी होम िhहिजटला जातAय Dhहा तWमYयासाठी “ळगावचA कpAदा घHऊन =ईन
बघा. कसA &vvHशन करायचA D इa पWuयात कpणाला पण नॉ`ज नाही बघा. बट आय &वल गो ब6क टW
माय गाडन
m नाऊ. थ6•क यI अŒन, म6डम. कीप फ—Vटग.
न"*दनी: =स, बसवuणा.
(बसवuणा जातो. नA&दनी हळIच अलमारीकडH जाऊ लागD, पण Dवढ्यात हाक =D.)
तनय: नA&दनी! नोनो! माझी लाडाची जा˜वMय पkका&रणी ती! कpठH आCस?!
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(तनय आत =तो. तो आिण नA&दनी एकtक[ना आrगा_ िमठी माOन चWAबन घHतात. मधWरा अथŽत
अलमारीतच अडक`ली आC.)
तनय: माथाडी कामगार[चा खटला ‡जकलीस याबUल अिभनAदन बरA का!
न"*दनी: थ•क यI.
तनय: !यासाठी खIप काम \लA होतAस गA! आिण आब[नीही अथŽत. !याचA चीज झालA.
न"*दनी: हो.
तनय: चार वाजता ™टायचा &नरोप रावजी_ तWला &दला असणार ना?
न"*दनी: हो, gहणIन तर आ`.
तनय: मी !याला gहटलA होतA की तI एकटी नसशील तर आडवळणाची भाषा वापOन &नरोप ‘.
तसा तो ›षार आC.
न"*दनी: हो.
तनय: बरोwबर चारला मी इa आलोच होतो, पण बसवuणाचा आवाज ऐकf आला. तो `काचा
\hहा कटतो याची बाCर दबा धOन वाट बघत होतो. !याची बडबड एकदा सWO झाली की थ[बत
नाही.
न"*दनी: हो, पण आज लवकर आटोपलAन.
तनय: नोनो, तI आज काही बोलत नाहीयस.

35

न"*दनी: तसA नाही •. कसा आCस?
तनय: फार बरा नाहीय गA. (हातात हात घHऊन दोघH &दवाणावर बसIन राहतात.) पोटात खIप *खतA.
सकाळी डॉqटर आ` होD D नAतर मला गWपचIप ™टIन Œ`. &रपोट्सm वाईट आCत. िलhहर &सहœ&सस
झा`ला आC. इथIन पWढH सगळी घसरणच आC.
न"*दनी: (कसAबसA रडI आवरत) यातलA आईबाब[ना &कती स[&गतलA आCस?
तनय: aट काहीच स[&गत`लA नाही. !य[चA !य[नी िजतपत अोळखलA अŠल D अŠल. डॉqटर[नाही
मी बजावIन ठHवलA आC माiया अपरो• !य[Yयासमोर काही बोलI नका gहणIन. तWला स[गI का नोनो,
आईआब[वर मी इतका काही खIप उखडलो आC असA नाही. पण तसा आव आणणA Cच स<या बरA
वाटतA. !यामWळH मग कpठलाच &वषय फार वाढत नाही.
न"*दनी: मधWराला &कती स[&गतलA आCस? (अलमारीकडH चोOन पाहD.)
तनय: बबडीला तर काहीच मा&हत नाही. &तला कळलA तर खIप वाईट वाžल. ती माझी फार
काळजी करD गA. तWiयाबUलही मी &तला काहीसWXा बोल`लो नाही. धीर होत नाही आिण काय
बोलावA D कळत नाही. माiया लŸा&बŸाचा &वषय काढD अधIनमधIन. माiयावर vHम करणारA
कpणीतरी हवA असA &तला फार वाटतA. पण मग मी

ी¡H}ा कसा आC, मला कpणीच कसA नको आC,

मी कpणालाच कसा नको आC असA सगळA िशरा ताणIन बोलIन टाकतो. Dच सोपA वाटतA.
न"*दनी: तनय, मीही माiयाबUल तWला सगळA स[&गत`लA नाही.
तनय: C आिण काय आता?! स[गायचA D स[गIन टाक ना प9ीज.
न"*दनी: आज नको •. एकदा नीट &वचार कOन स[Œन.
तनय: असA &कतीसA वाईट असणार आC? You are my sweetheart, Nandini.
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तनय: असA &कतीसA वाईट असणार आC? You are my sweetheart, Nandini.
न"*दनी: I know.
तनय: तI अशी तWटक का वागDयस? तWला माiयाशी बोलायचA नाहीय का?
न"*दनी: तसA नाही. (अJवJथपणH उठIन बसत) ¢! काय rडHपणा आC हा. अ•, असA नाही चालायचA.
ती आत आC —
तनय: कोण आत आC?
(नA&दनी अलमारी उघडD. आतIन मधWरा अोqसाबोqशी रडत बाCर =D. नA&दनी &तला िमठीत घHD.
मधWरा &तYया छातीवर अAग घWसळD आिण •णभर घोटाळIन अचानक दोघी एकtकlचA चWAबन घHतात.
काही Šक€द &तघHही एकtक[कडH अवाक होऊन पाहात राहतात आिण मग &तघ[नाही अतोनात हसI
फpटतA. हळIहळI C हसI &वरत जातA. दोघ[चा ए\क हात धOन नA&दनी !य[ना &दवाणाकडH घHऊन जाD.
&तघH £जारी-£जारी बसतात. नA&दनी म<= आC. &तYया उजवीकडH तनय &तला &बलगIन बसला आC
आिण डावीकडH मधWरा &बलगIन बसली आC. काही काळ &तघHही &न:शwद राहतात.)
न"*दनी: त/या, मला काय स[गायचA होतA C तI अोळखलA असणार. मी बायŠqशWअल आC.
तनय: हो, D &दसतAच आC. पण मी माk एक धोपटमाग¤ CटरोŠqशWअल आC. चा`ल ना तWला?
मध.रा: आिण मी एक अिभजात वळणाची हाय t/žन/स `िJबयन आC. नA&दनीवर माझA vHम आC.
मला नWकतAच कळलA.
(&तघH एकtक[कडH बघIन िखदळतात.)
न"*दनी: k[गडAच आC C!
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तनय: ‘k[गडA’ हा शwद समपक
m आC.
मध.रा: मला फार छान वाटतAय. पWढH \hहातरी आपMयाला अवघड गो}lवर बोलावA लाŒल, पण
DhहाचA Dhहा बघI. आज नको. आज आनAदात रा¥या.
(एकtक[त हात गWAतवIन ठHवIन &तघHही मŸपणH बसIन राहतात. मधWरा नA&दनीचा च¦मा काढIन
Jवत:Yया डो•य[ना लावD आिण हातातMया काMप&नक नोटप6डवर काहीतरी िल&हत असMयाचा
अिभनय करD.)
मध.रा: (च¦मा सारखा करत) िमस नA&दनी गोख`, आमYया हजारो वाचक[Yया मनात उ§व`ला
एक v¨न मी तWgहाला &वचारD: ही rगळी वाट चोखाळuयाची vHरणा तWgहाला कशी िमळाली?
न"*दनी: हा फार च[गला v¨न &वचारलात तWgही! झालA कसA D स[गD. माझा &vयकर तनय
जाDगावकर आिण माझी vHयसी मधWरा जाDगावकर य[Yया &दवाणखा/यात एक बWिXबळाचा सAच
आC. तो फार ‘खणा असMयामWळH =ता जाता !याYयाकडH नजर टाकuयाचा मोह होतो. !यातIन ही
vHरणा मला िमळाली. जीवनाYया पटावर v!=क मोहZयाची चाल ठर`ली असD. ह©ी_ सरळच
जायचA आिण उAटा_ &तरक€च जायचA. ह©ीला उAटासारखA &तरक€ जाता =त नाही Vकवा उAटाला
ह©ीसारखA सरळ जाता =त नाही. C असA का याला उ©र नाही. !य[चा तो Jवभावधमm आC इतक€च
gहणता =ईल. But I am the queen on the board of life. मी ह©ीसारखी सरळही जाऊ
शकD आिण उAटासारखी &तरकीही जाऊ शकD. हीच माझी Jवत:ची खरी अोळख आC. ती मला
पटवIन &दMयाबUल मी जाDगावकर कpटWAबाd मनापासIन आभार मानD.
(&तघH पW/हा िखदळतात.)
तनय: तI माझी नAªराणी आCस. (&तYया उजhया गालाची पापी घHतो.)
मध.रा: तI माझा नAªवजीर आCस. (&तYया डाhया गालाची पापी घHऊन &तला परत च¦मा घालD.)
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तनय: माझी गWणाची बाय ती. तWiयावOन मीठमोह• अोवाळIन टाकायला हrत.
(रावजी दारात =ऊन खाकरतो.)
रावजी: चहा आणI का?
मध.रा: रावजी, बाCर हवा खIप छान आC. आजचा चहा आgही बाŒतच बसIन &पऊ. &तaच
आgहाला तीन खWYयŽ टाकfन ‘.
रावजी: =स, िमस. (&तघ[ना उUHशIन) बाŒत rJट-प6िhहिलयनम<= बसायची hयवJथा करतो.
अजIन एकोणीस िम&नट[नी सIयŽJत होणार आC. &तथIन च[गला &दŠल.
तनय: मग चला तर.
रावजी: कसA जायचA D ठाऊक आC ना? «ा दारातIन &दवाणखा/याबाCर पडलात की आधी सरळ
जा आिण मग &तर\ जा.
मध.रा: रावजी, आगाऊपणा कO नकोस. आमचाच बAगला आC.
℥

(म<= काही &दवस लोट` आCत. Jथळ, अथŽत &दवाणखाना. ब6&रJटर आिण डॉqटर अबोलपणH
बWिXबळ ˆळताCत. एका žबलावर चहाचा ”H म[ड`ला आC. तनय म[डी घालIन जिमनीवर बसला
आC आिण एका5 िच©ा_ नA&दनीची rणी घालतो आC. सा&वkीबाई &वणकाम करताCत. डॉqटर
एक चाल करतात. !यावर थोडा &वचार कOन ब6&रJटर !य[ची चाल करतात तशी डॉqटर लागलीच
पWढची चाल करतात. ब6&रJटर[चा dहरा hय5 होतो. काही rळा_ D Vकिचत हसIन मान डोलावतात
आिण £कह•ड कOन दोघH पटापासIन ªर होतात. v!=की ए\क कप चहा अोतIन घHऊन खWYय¬वर
बसतात.)
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बसतात.)
सा*व6ीबाई: कोण ‡जकलA?
ब8*र9टर: डॉqटर.
सा*व6ीबाई: gहण’ तWमYयावर मात झाली?
ब8*र9टर: मी हार कबIल \ली.
सा*व6ीबाई: मला कळलAसWदीक नाही D? सारA कसA श[त श[त चाललA होतA.
डॉ=टर: तसA नसतA, माई. न ˆळणाZय[ची समजIत अशी असD की अोरडा कOन ब‹य[चA डोक€
उठवणA हा बWिXबळाचा भाग आC. ‘हाणा! मारा! बAडIनाना, वाचवा तWमचा वजीर! प[डIता!या, Œला
तWमचा उAट! बAडIनाना, हा ‹या शह! प[डIता!या, हा मी शह काढला. हा ‹या तWgहाला v&तशह!’
That is not how gentlemen play. एकतर अशी सततची लाकfडतोड नसD. आिण *सरA
gहण’ मात होईपयत
- ल[बवायचA नसतA. समजा एका ˆळाडI_ अशी चाल \ली की &तथIन पWढH मात
‘ईपयत
- !याला सरळ हमरJता आC. तर िश}सA\त असा असतो की *सZया_ D कबIल कOन हार
मानावी. रJता दोघ[नाही JवYछ &दसला gहण’ पW•. !याYयावर चालायची गरज नसD. dहZयावर
एक सWरकpती पाडIन आिण Šक€दापWरती नजर िभडवIन Dवढा &नरोप समोरYयाला कळवायचा असतो.
सा*व6ीबाई: मग तर मला सहज जtल. िशकवा एकदा.
(मधWरा आतIन एका च[दीYया ”H वर कापIस आिण _लपॉिलशYया अधŽ डझन बाटMया घHऊन =D.
नA&दनीYया पायाशी &ठ®या माOन बसD.)
मध.रा: नAदी, तWझा पाय ‘ इकडH. रAग मी &नवडणार. (नA&दनीचA पाऊल हातात घHऊन ए\क
_लपॉिलशची बाटली !वdलगत लावIन पाहD. !यातली एक &नवडIन पाऊल म[डीवर घHऊन &तYया
नख[ना काळजीपIवक
m पॉिलश लावI लागD.) प•पा, तWgहाला C यापIव¤ मा&हत नसणार, पण तWमची
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नख[ना काळजीपIवक
m पॉिलश लावI लागD.) प•पा, तWgहाला C यापIव¤ मा&हत नसणार, पण तWमची
एक vो-बोनो क9ाएAट आC: मधWरा जाDगावकर नावाची. तWमची फी &तला परवडणार नाही, पण
काय‘शीर सMला हवा आC. &वचाO का?
ब8*र9टर: बोल “टा.
मध.रा: तWgही आिण मgमानA लŸ \लAत आिण आgहाला ज/माला घातलAत. मला ब6ड‡मटनची
र6\टपण घHऊन &दलीत, !याबUल थ6•क यI सो मच! आता इ¨यI काय आC D तWgहाला स[गD: त/या,
नAदी आिण मी अशा आgहा &तघ[चA एकtक[वर vHम आC. «ा घरात आgही एकk राहणार आहोत.
त/या आिण नAदी कोकशा

वाचIन मIल करणार आCत. D मIल आgही &तघH िमळIन वाढवणार

आहोत. तWमYया प‰श[नी !याला ब6ड‡मटनची र6\ट, पतAग आिण गो}lचA पWJतक घHऊन ‘णार आहोत.
तर आता माझा v¨न असा की आgहा &तघ[ना एकtक[शी लŸ करता =ईल का?
ब8*र9टर: “टा, तशी काय‘शीर तरतIद नाही.
मध.रा: gहण’ करता =णार नाही?
ब8*र9टर: नाही. तI gहणत असशील तर यावरची सगळी कलमA मी तWला दाखवI श\न. Vहª कोड
&बल, J|शल म6•ज अ6qट अशा &कतीतरी नाव[ची जAkी gहणता =तील. पण !य[त काही िमळणार
नाही याची मला खाkी आC. तशी काय‘शीर तरतIद नाही. एक पWTष आिण एक

ी अशा

दोघ[नाच एकtक[शी लŸ करता =तA. !यापिलकडH नाही.
मध.रा: का नाही?
डॉ=टर: ब6&रJटर, मम™द
m
झा`ला आC! सWक/=चा v¨न बरोबर आC: तशी काय‘शीर तरतIद का
नाही? By golly, the occasion is just right! तWgहाला स[गतो ब6&रJटर, इतकी वष- तWमची न्
माझी अोळख आC पण एक गो} मला कधीही नीट कळ`ली नाही. मWळात कायदा gहण’ काय Cच
आgहाला समजावIन स[गा. !यानAतर मग काय‘शीर तरतIद gहण’ काय D स[गा. रqतािभसरण कसA
होतA C मी तWgहाला समजावIन स[&गतलA की नाही? Now you have to pay me in kind.
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होतA C मी तWgहाला समजावIन स[&गतलA की नाही? Now you have to pay me in kind.
(ब6&रJटर लŒच काही बोलत नाहीत.)
ब8*र9टर: कायदा gहण’ काय D मला मा&हत नाही.
सा*व6ीबाई: मा&हत नाही?! बाई गA! आता काय gहणावA याला?! Jवत:ला काय‘पA&डत gहणवIन
घHऊन खोZया_ प‰Š अोढ`त! !यातIन आमYया डोqयावर छत आलA, पोरीला ब6ड‡मटनची र6\ट
आली, मला अळवाYया लाडव[चA सा&ह!य &वकत घHता आलA. पण कायदा gहण’ काय D मा&हत
नाही! कpठH फ–डाल हो C पाप?! ‘वा, कशा माणसाशी ज/मगाठ ब[धलीस •?!
(ब6&रJटर लŒच काही बोलत नाहीत.)
ब8*र9टर: पण मला खरAच मा&हत नाही. मी लAडनम<= िशकायला होतो Dhहा ‘कायदा gहण’ काय’
यावर उलटसWलट चचŽ करत आgही लॉ JटIडAट्स राkीYया राkी जागवायचो. खIप समरस होऊन
बोलायचो. पण चचŽ कOन एकदाच कायमचा सWžल असा हा v¨न नhC. समजा तWgही लाडवासाठी
गIळ ख•दी करायला मAडईत Œलात. तर !या गWळात ™सळ असI न= असा कायदा आC. जर कpणी
™सळ \ली तर !याला दAड होतो. हा कायoाचा एक अथm झाला. पण आता *सरA असA पाहा की
डHqकन िजमखा/यावर जमीन घHऊन आपण आपला बAगला ब[ध`ला आC. !यात आपMया
मालम©Hची हU कpठH सAपD आिण ‘¯मसाफMय’ची कpठH सWO होD याचा एक सhह° असतो. घडFा
घालIन तWकडH पडायला आ`ला हा एक जWनाट कागद असतो. तर आता हा सhह° कpणी करायचा आिण
झाMयावर !याची न±द कpठMया कdरीत करायची यामाŒ ल6•ड सhह° अ6qटचA पाठबळ आC. कायoाचा
हा थोडा rगळा अथm झाला, कारण यात दAडाचा Vकवा िश•Hचा aट सAबAध नाही. आता &तसरA असA
पाहा की वयात आ`ला Vहª मWलगा वयात आ`Mया Vहª मWलीशी लŸ कO शकतो, पण एका rळी
दोन मWलlशी लŸ कO शकत नाही. कायoाचा हा आणखीनच भानगडीचा अथm झाला, कारण ™सळ
gहण’ काय C ठरवuया|•ा Vहª कोण C ठरवणA जाJत अवघड आC. अŠ ब•च अथm होतात. D
सगळH आपण समोर म[डIन ठHव` आिण !य[YयातलA समान सIk शोधायचा vय!न \ला तर फार
ग±धळ होतो. gहणIन आमd vोफ–सर आgहाला स[गायd की ‘कायदा gहण’ काय’ याचा फार
&वचार कO नका. कायoातMया ठरा&वक मWU²य[चा &वचार करा. ब›Dक rळा Dवढ्या_ भागतA.
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&वचार कO नका. कायoातMया ठरा&वक मWU²य[चा &वचार करा. ब›Dक rळा Dवढ्या_ भागतA.
तनय: ठीक आC आबा, तWgही gहणता D बरोबर वाटतA. मग आता ठरा&वक मWU²याचाच &वचार
कOया. तWgही gहणता की तीन माणस[ना एकtक[शी लŸ करता =ईल अशी काय‘शीर तरतIद
नाही. मा/य. पण माझा v¨न !याYया आधीचा आC. एकच बा•या आिण एकच बाई य[ना
एकtक[शी लŸ करता =ईल अशी काय‘शीर तरतIद का आC?
ब8*र9टर: का आC gहण’?
तनय: मला एक गो} कळत नाही. समजा आपMया £जारी ‘¯मसाफMय’ म<= राहणारी कpणीतरी
˜योती नाडकण¤ आिण सदािशव |ठHत राहणारा कpणीतरी अशोक कpलकण¤ अशा दोघ[ना
एकtक[शी लŸ करायचA आC. तर मी gहणHन !य[Yया कला_ !य[ना कO oावA. आता D लŸ
अAतरपाट धOन करायचA की रानफpल[Yया माळा घालIन करायचA, भटजी बोलवायचा की
समाजसWधारक बोलवायचा, पAqतीला मठ्ठा असणार की नाही, लŸानAतर कpठH राहायचA, सAसार
कpणाYया प‰शा_ चालवायचा C !य[चA D ठरवतील. मला C कळत नाही की «ा सग•याशी
सरकारचा काय सAबAध आC? लŸाबUल काहीतरी कायदा असला पा&ह’ असा अ³ाहास सरकार का
करतA? ˜योती नाडकण¤_ समजा भ±डला घातला तर सरकारला !याYयाशी ‘णAघHणA नसतA. सरकारी
कdरीत जाऊन तो काही ती रिजJटर करत नाही Vकवा &तला करता =णार पण नाही. मग लŸ
rगळA का आC?
डॉ=टर: एक कारण असA आC की !य[Yया शरीरसAबAध[ना लŸामWळH समाजमा/यता िमळD.
तनय: डॉqटर, C काही उ©र नhC. एकतर समाजाची मा/यता आिण कायoाची मा/यता या
rग•या गो}ी आCत. उदाहरणाथ,m &व. स. ख[डHकर वाईट िल&हतात C सग•या समाजाला मा/य
आC. पण gहणIन अ´ब9ी_ तशा अथŽचा ठराव पास कOन ‹यायची काही गरज नसD. समाजमा/य
अस`ली गो} कायoा_ मा/य \ली पा&ह’ असA काही नसतA. आिण मWळात अशा मा/यDची गरज
काय आC? एकtक[शी शरीरसAबAध ठHवायd की नाही आिण ठHवायd तर कŠ ठHवायd C ˜योती
आिण अशोक !य[चA D बघIन घHतील. सरकारचA इa काय काम आC? कpणी असA का नाही gहणत की
िखरापतीला समाजमा/यता िमळावी gहणIन भ±डला रिजJटर \ला पा&ह’?
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िखरापतीला समाजमा/यता िमळावी gहणIन भ±डला रिजJटर \ला पा&ह’?
डॉ=टर: ठीक आC, पण समज तWiया ˜योती_ आढHrढH घHत अशोकशी शरीरसAबAध \ला. आता
!यातIन जर !य[ना मIल झालA तर पWढH काय?
तनय: तर पWढH काय? झालA तर होऊ ‘. कायदा !य[ना बजावIन स[Œल की !या मWलाला खाऊ&पऊ
घालuयाची आिण गो}lचA पWJतक घHऊन ‘uयाची जबाबदारी तWमYयावर आC. ती टाळलीत तर
तWgहाला िश•ा कO. !या मWलाYया आईबापाचA लŸ झालA होतA की नाही याYयाशी «ा सग•याचा
काही सAबAध नाही. D झालA काय आिण नाही झालA काय, जबाबदारी तीच आC.
सा*व6ीबाई: gहण’ तWला gहणायचAय की लŸाबUल काहीच कायदा करायला नको? लोक[ना हवA D
कO oावA?
तनय: हो! माझA मत नAतर चWकीचA वाटलA तर D मी माŒ ‹यायला तयार आC. पण तIतŽस तरी
gहणतो की काहीच कायदा नको.
(थोडा rळ घHऊन) आई, तWला एक उदाहरण पटतA का बघ. लŸ बाजIला ठHव. ‘µkी’ या
सAकMप_बUल आपण बोलIया. तसA पा&हलA तर हा फार ढगाळ &वषय आC. बZयाच गो}lचा नीट
उलगडा होत नाही. gहण’ समज &वकास आिण &वलास एकtक[ना अोळखतात. तर आता v¨न
असा आC की C दोघH एकtक[d िमk आCत की नाहीत? नqकी काय असलA gहण’ D िमk आCत
असA gहणता =ईल? gहण’ बWवा आपण िमk आहोत C !य[नी एकtक[ना Jप}पणH Vकवा अJप}पणH
बोलIन दाखवणA गर’चA आC का? तर याला &नि¶त उ©र नाही. समज &वकास &वलासला िमk
समजतो पण &वलास &वकासला िमk समजत नाही. तर C दोघH एकtक[d &कतपत िमk आCत?
याला &नि¶त उ©र नाही. D एकtक[ना िमk समजत असतील तरी‘खील मदन नावाचा &तसरा
एखादा माणIस gहणI शकतो का की !य[ची µkी खोटी आC Vकवा हा µkीचा आभास आC? समज
तो तसA gहणाला तर &वकास&वलास बरोबर की मदन बरोबर C कसA ठरवायचA? याला &नि¶त उ©र
नाही. C सगळA तारतgयावर अवलAबIन आC. पण &नि¶त उ©रA नाहीत gहणIन काही कpणी µkी
करायचA Vकवा तोडायचA थ[बत नाही. चWकतमाकत का होईना लोक करायचA D करतातच. ‘µkी’ «ा
सAकMप_ची v!=काची जाण थोडी rगrगळी असD, पण सगळHजण C समजIन स[भाळIन घHतात.
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सAकMप_ची v!=काची जाण थोडी rगrगळी असD, पण सगळHजण C समजIन स[भाळIन घHतात.
मग लŸाचA तसAच का नको? ˜योती आिण अशोकचA लŸ झा`लA असणA gहण’ काय हा !या दोघ[चा,
!य[Yया नातलग[चा आिण £जाZयापाजाZय[चा v¨न आC. यात जी काही मतमत[तरA असतील ती C
लोक आपापMया बWXी_ स[भाळIन घHतील. सरकारची यात लWडबIड कशाला?
न"*दनी: त/या, तWझA पटत नाही असA नाही, पण मला काय वाटतA D स[गD. तWला gहणायचA असA की
˜योती आिण अशोकला लŸ करायचA अŠल तर D कO oावA. अधवट
m
झो|त गोपाळ मW¥तŽवर
करायचA अŠल तर तसA कO oावA. काडीमोड ‹यावीशी वाटली तर आपली काडीमोड झाली असA
मावळ!या सIयŽYया सा•ी_ एकtक[ना स[गIन ती घHऊ oावी. एकk सामानसWमान घHतलA अŠल तर
D कसA वाटIन ‹यायचA C !य[चA !य[नी बघावA. ˜योतीला म<=च &तसZया कpणाशी लŸ करावAसA वाटलA
तर तो !या &तघ[चा अAतगत
m v¨न आC. सरकारचा आिण कायoाचा यात काही कpठH सAबAध नाही.
बरोबर?
तनय: बरोबर.
न"*दनी: एक पटतA का पाहा. त/या, समज तI एक कादAबरी वाचतोयस. तWला क€टाळा आला, £वटYया
पानापयत
- वाचuयात अथm नाही असA वाटलA तर ती तI सोडIन ‘शील. बरोबर?
तनय: बरोबर.
न"*दनी: आता समज तI &थएटरम<= जाऊन एक नाटक बघतोयस. तWला क€टाळा आला, £वटYया
अAकाचा पडदा पडHपयत
- बघuयात अथm नाही असA वाटलA तर D तI सोडIन ‘शील. बरोबर?
तनय: बरोबर.
न"*दनी: पण या दो/हlत फरक आC. तI कादAबरी सोडIन &दलीस «ाची कpणाला &फकीर नसD. पण
नाटक सोडIन ‘ताना दोन गो}ी होतात: एक तर &थएटरYया बाCर जाताना इतर[d गWडघH खात
जावA लागतA. आिण *सरA gहण’ तI नाटक सोडIन चाललायस C इतर लोक टक लावIन बघतात.
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जावA लागतA. आिण *सरA gहण’ तI नाटक सोडIन चाललायस C इतर लोक टक लावIन बघतात.
चाल`लA नाटक सोडIन जाणA हा अिश}पणा आC असA !यातMया काहlना वाटतA आिण असA वाटणा•
लोक &तa असणार आCत C तWला आधीपासIनच ठाऊक असतA. यामWळH फरक पडतो. हा सगळा
अ&vयपणा टाळuयासाठी तI क€टाळवाणA नाटकसWXा पAधरा िम&नटA जाJत बघशील. आिण !या पAधरा
िम&नट[त कदािचत तWला D आवडायला लाŒल.
तनय: शqय आC.
न"*दनी: लŸाचA असAच असणार. अगदी परJपरसAमती_ जरी घHतला तरी काय‘शीर घटJफोट हा
kास असतो. मावळ!या सIयŽकडH नWसतA त±ड कOन तो होत नाही. Dhहा ˜योती आिण अशोकचA लŸ
समज डWगडWगायला लागलA तर घटJफोटाचा kास वाचावा gहणIन दोघH िमळIन D सावरायचा थोडा
जाJत vय!न करतील. हा kास पWरता काढIन टाकला तर अगदीच “तासबात vय!न करतील. Dhहा
सरकारी लWडबIड ही काही सदासवकाळ
m
वाईट गो} नhC.
तनय: (मान डोलावतो.) मा/य. तI gहणDयस !यात त·य आC. पण याला आणखी एक बाजI आC.
मी असA gहणHन की µkीभोवताली काय‘ अŠ काही नसMयामWळH ती सAकMपना जाJत ¯ीमAत होत
जाD. µkी करणA gहण’ काय Vकवा µkी तोडणA gहण’ काय «ाबUल v!=काला Jवत:चा &वचार
करावा लागतो. लŸाबाबतीत होतA काय की सग•य[साठी एकाच मापाची च¸ी मायबाप सरकार_
&वकायला काढMयामWळH लोक ती घालIन घHतात, आिण आपापलA ढWAगण नीट मोजIन घHऊन !याvमाणH
hयविJथत “त`ली च¸ी कशी िशवता =ईल याचा &वचार क•नाŠ होतात. पण D आता रा¥ ‘.
आपण gहणालो gहणIन काही सरकार इतqयात *कान बAद करणार नाही. नोनो, तWझा Jवत:चा कल
काय आC? तWला लŸ करावAसA वाटतA की नाही? Vकवा कसA?
न"*दनी: (gहटलA तर हो, gहटलA तर नाही असा आ&वभŽव करD.) नWस!या आपMया दोघ[ना करता
=ईलच. पण मला तसA करायचA नाहीय. मधWराYया मनात खIप आC. Dhहा करायचA तर &तला घHऊन
करायचA, नाहीतर नाही.
हवी गA हवी, मला माझी मधWरा
&तYया&वना वाž, सAसार अधWरा
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&तYया&वना वाž, सAसार अधWरा
बघा डॉqटर, त/याYया सAसगŽनA मी यमक जWळवायला िशक` आिण तWमYया सAसगŽनA वाईट कोट‚ा
करायला िशक`!
मध.रा: उगी, उगी! (नA&दनीYया पावलावर vHमा_ थापटD.)
तनय: (नA&दनीला उUHशIन) Thank you for the compliment, love.
न"*दनी:
You are welcome, mister
My beloved poetaster!
मध.रा: फार सWAदर काhयपAqती आCत! (टा•या वाजवMयाचा अिभनय करD.) नAदी, तI इaच बसIन
राहा. नाहीतर _लपॉिलश &फसकटशील. (&तला &दवाणावर बसवIन पाय[खाली एक उशी ठHवIन
&तYयासाठी चहा घHऊन =D.) प•पा, मला तWमd C जडजAबाल &वषय कळत नाहीत. त/या gहणतो
की लŸाd काय‘ ही आपMया खाजगी आयW¦यात सरकारची लWडबIड आC. अŠल. पण मला
सरकारची लWडबIड हवी आC. इतर[Yया आयW¦यात सरकार लWडबIड करतA तर माiया आयW¦यात का
न= कO !यानA? इतर[ना हवA Dच मला हवA आC. आता माझA थोडA rगळA आC. मला पWTषाचA
आकषण
m वाटत नाही, पण बाईचA वाटतA. नAदीचA &तसरAच काहीतरी असतA. &तला पWTषाचA वाटतA
आिण बाईचAही वाटतA. कसA काय जमतA &तला कळत नाही. पण आता इत\ &करकोळ फरक तWमYया
सरकारला स[भाळIन का घHता =त नाहीत? Dhहा प•पा, तWgही आमचA व&कलपk ‹या. सरकारात
दाद मागा आिण आgहा &तघ[ना लŸ करता =ईल अशी काय‘शीर तरतIद कOन आणा.
न"*दनी: तसA शqय आC, आबा? (जीभ चावD.) सॉरी, त/याYया सAसगŽनA Dच त±डात आलA!
ब8*र9टर: You too, Nandini?! Then die Barrister!
न"*दनी: सॉरी सर, पण स[गा ना!
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न"*दनी: सॉरी सर, पण स[गा ना!
ब8*र9टर: बबडH, !याआधी तI मला एक स[ग. तWला नA&दनीशी लŸ करायचA आC की दोघ[शी?
मध.रा: दोघ[शी. मला आिण त/याला काही शरीरसAबAध करायचा नाहीय. पण !याचा, माझा आिण
नAदीचा सAसार एकच असणार आC. gहणIन मला !या दोघ[शी लŸ करायचA आC.
ब8*र9टर: मला अवघड वाटतA. पण बबडी_ काय‘शीर सMला मा&गतला आC तर तो रीतसर
oायला हवा. (Jवत:साठी आणखी एक कपभर चहा अोतIन घHतात. तWgहालाही हवा अŠल तर
पW¦कळ आC, असा आ&वभŽव करतात. तनय नA&दनीचा कप पW/हा भरतो.)
न"*दनी: अशी एका जागी िखळIन बसIन चहा पीत रा&ह` तर शI लाŒल.
सा*व6ीबाई: अगA, Dवढाच सराव होईल. चहा ढोसत रा&हMयािशवाय का कpठH पkकार होता =तA?
आिण बाईYया जातीला शI दाबIन ठHवायची सवय हवीच.
ब8*र9टर: झालA तWमचA?!
सा*व6ीबाई: हो.
ब8*र9टर: ठीक. तर आपMयासमोरचा v¨न असा आC की तीन स¹ान hयqतlना एकtक[शी लŸ
करता =ईल अशी काय‘शीर तरतIद स<या नाही, तर ती कशी कOन ‹यायची. यात दोन अडचणी
आCत: एकतर बबडी `िJबयन आC आिण Jवत:

ी असIन &तला *सZया

ीशी लŸ करायचA आC.

स<या C कायoा_ शqय नाही. *सरA gहण’ नA&दनी बायŠqशWअल आC आिण &तला एका पWTषाशी
आिण एका

ीशी एकाच rळी लŸ करायचA आC. Cही स<या शqय नाही. तर मग काय करायचA?

अशी काय‘शीर तरतIद अथŽत पालºट
m
कO शकतA. Dhहा ती करा बाब[नो, अशी पालºटम<=
m
बस`Mया लोक[ना — gहण’च खासदार[ना — गळ घालणA हा एक मागm आC. पण ‘खासदार’ «ा
जमातीत` शAभर[प‰की पAचाuणव लोक “अqकल असतात. !य[Yया नादी लागuयात अथm नसतो,
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जमातीत` शAभर[प‰की पAचाuणव लोक “अqकल असतात. !य[Yया नादी लागuयात अथm नसतो,
Dhहा तो &वचार नको.
*सरा मागm gहण’ कोटŽत &फयŽद करणA. &तa “Aचवर बस`` लोक जाJत शहाणHसWरD असतात.
Cकट माणसA &तaही आCतच, पण तीच फqत भर`ली नाहीयत. !यामWळH हा मागm जाJत बरा
वाटतो. तर &फयŽद अशी करायची की अमWक vकारची काय‘शीर तरतIद नसणA हा माiया
अिशलावर अ/याय आC. /याय ‘णA याच कामासाठी कोटm बसव`लA असMयामWळH अ/याय झाला असA
gहटलA की !याला दखल ‹यावी लागD. पण अ/याय झाला असA नWसतA gहणIन चालत नाही, तर D
gहणायचा एक ठरा&वक साचा असतो. आपMया ‘शाYया घट_त काही rचीव शwदvयोग आCत:
आपण सगळH कायoासमोर समान आहोत असA !यात gहट`लA आC. Vकवा आपMया सव¬ना
स/माना_ जगता =ईल अशी हमी &द`ली आC. नqकी शwदvयोग मह»वाd नाहीत आिण घट_त D
कpठH =तात Cही मह»वाचA नाही. vीअ•बल बघा Vकवा पाटm •ी आ¼टकल &फ½टीन बघा असA लोक
एकtक[ना स[गतात, पण v!य•ात &तa बघIन काही जाJत कळतA असA नाही. तर मी साचा
gहणालो तो असा की स<याचा कायदा ˜या भाषHत िल&ह`ला आC !यामWळH अमWक पानावर नमIद
\`Mया माiया तमWक घटना!मक हqकाचा भAग होतो असA कोटŽला gहणायचA. आता C जर
&रवाजाला धOन gहणायचA तर कpOप आिण &क9} इA5जीत £-दोन£ पानA खरडावी लागतात. जW/या
\Šस शोधIन काढIन !या !या जजºटात` उता• oाr लागतात. पण तो सगळा क€टाळवाणा
कारकpनी भाग झाला. “Aचवर बस`` लोक इत\ शहाणHसWरD असतात की ही दोन£ पानA D वाचत
नाहीत.
न"*दनी: You sound cynical, Sir.
ब8*र9टर: Do I? Well, I am being pragmatic, that’s all. तWपकट dहरा कOन ~¾ानAदी
टाळी लागMयाYया आ&वभŽवात घट_बUल भरभOन बोलuयाचा आपMयाकडH vघात आC. तो मी
पाळत नाही.
न"*दनी: (हसI दाबत) All right. Do go on, Sir.
ब8*र9टर: तर आपMया घट_त असA gहट`लA आC की अशोक कpलकण¤ आिण बबडी जाDगावकर
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ब8*र9टर: तर आपMया घट_त असA gहट`लA आC की अशोक कpलकण¤ आिण बबडी जाDगावकर
कायoासमोर समान आCत. मW¿य gहण’ D िभ/न‡लगी आCत gहणIन !य[ना rगळA वागवता =त
नाही. अशोक पW‡Mलगी आC gहणIन !या_ कमी ट6qस oायचा आिण बबडी

ी‡लगी आC gहणIन

&त_ जाJत oायचा असA सरकारला करता =त नाही. तसA \लA तर समानता «ा त»वाचा भAग
होईल. पण tख अशी की काही बाबतlत !य[ना rगळA वागव`लA कायoाला चालतA. अशोकला
स‰/यात िशOन लढाईवर जाता =तA तसA बबडीला जाता =त नाही. &तला स‰/यात डॉqटर होता =तA,
पण सीtवर जाऊन ल[डF[ना aट गो•या मारता =त नाहीत. C असA का याला सरकार बरीच
कारणA ‘तA. सरकार gहणतA की बबडीला एकतर इतकी जड बAªक उचलणार नाही. िशवाय सीtवर
तAबI ठोकfन राहात असताना अशोकला उघडFावर कpठHतरी आAघोळVबघोळ करावी लागD Dhहा
बबडी &तa आसपास नस`लीच बरी. gहण’ एकfण सरकार असA gहणतA की vाणाची बाजी लावIन
‘शाचA सAर•ण करuयाची परवानगी आgही बबडीला ‘त नाही, पण यामWळH समानता «ा त»वाचा
भAग होतो असA काही gहणता =णार नाही.
आता होतA काय की ‘समानता’ हा शwद फार अमIतm आC, आिण सामा/य लोक[Yयाच नhC तर
/यायाधीश[Yयाही मनात !याला Jप} अथm असा नसतो. !यामWळH सरकारचA बरोबर की चIक C ठरवणA
अवघड जातA. यावर उपाय gहण’ जो काही &विश} मWUा &वचाराधीन अŠल !यावरची तWमची
भाव&नक Vकवा न‰&तक v&त&Àया वापरणA. बबडी

ी आC gहणIन &तला ट6qस जाJत लावला तर

‘अ•Yचा, C बरोबर नाही बरA का’ अशी v&त&Àया मनात पटकन उमटD. ‘समानDYया त»वाचा भAग
झाला’ C !या v&त&À=चA कपडH घात`लA Oप आC. कोटŽत यWिqतवाद करताना लोक त»वाची भाषा
वापरतात, कारण पXत तशी आC. पण खरA काम !यामागची v&त&Àयाच करत असD. याउलट
बबडीला लढाईवर /यायला सरकार नाही gहणालA तर अशी काही v&त&Àया ब›Dक लोक[Yया
मनात उमटत नाही. उलट लोक[ना बबडीबUल काळजी वाटD आिण ‘कशाला बाई &तa जाDस’
असAच D मनातMया मनात gहणतात. !यामWळH मग समानDचA त»व आपोआपच बाजIला पडतA.
लढाईवर जायची बबडीला Jवत:ला खIप उबळ असली तरी इतर[वर &तचा gहणावा तसा प&रणाम
होत नाही.
आपला v¨न हाच आC. अशोक कpलकण¤ला एका

ीशी लŸ करता =तA तर मग बबडी

जाDगावकरला का नाही? यामWळH समानDYया त»वाचा भAग का होत नाही? आिण इaही अडचण
तीच आC. एका बाईला *सZया बाईबरोबर सAभोग करावासा वाटI शकतो Vकवा सAसार थाटावासा
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तीच आC. एका बाईला *सZया बाईबरोबर सAभोग करावासा वाटI शकतो Vकवा सAसार थाटावासा
वाटI शकतो C ब›Dक लोक[Yया मनाआड असतA. !य[ना D आतIन कळत नाही. आिण !यामWळH
बबडीची तÀार ऐकfनही कpणाला !याबUल फारशी सहानWभIती वाटत नाही. आता जर तWgही इa
समानDचा आ5ह धरलात तर !यामाŒ सहानWभIतीचA पाठबळ नसMयामWळH होतA काय की एकतर
लोक[ना तो *रा5ह वाटतो Vकवा एकfणच !या v¨नात दात कpठIन रोवाrत D कळत नाही.
न"*दनी: पण gहण’ सर, ‘समानता’ Vकवा ‘स/मान’ C शwद इतqया hयासAगी चि¨म} लोक[नी
घट_त आवजIन
m िल¥न ठHव` आCत, !य[ना Jवत:चा असा अथm काही नाही?
ब8*र9टर: (अ&नि¶तपणH मान हलवतात.) मला तसA gहणायचA नाही. &नदान उघडपणH gहणायचA
नाही. पण नA&दनी, असA बघ की शwद आिण !य[d अथm यावर Šिमनार भरवIन काही &न¦प/न होत
नाही. समानता gहण’ काय Vकवा स/मान gहण’ काय यावर का·याकfट करuयाऐवजी कायoाYया
&विश} मWU²यात समानDचा सAबAध कसा =तो इतक€च पाहणA सोयीचA पडतA. आपलA आÁयWmºट
समोरYयाला पटवIन oायचA अŠल तर उपयोग !याचा होतो. ज˜जYया डोqयातली अमIतm कMपना
आिण तWमYया डोqयातली अमIतm कMपना «ा दोघी एकtकlत बसवायला Œलात तर D बापज/मी
शqय होत नाही. माथाडी कामगार[ना स/माना_ जगuयाचा हqक आC हा मWUा आपण मWAबईला
हायकोटŽसमोर म[डला. !याला बळकटी यावी gहणIन इAग9AडमधMया अौoो&गक À[तीपयत
- माŒ
जाऊन ऐ&तहा&सक दाख` &द`. म6•dJटर गा¼डयनd &पवळH पड`` अAक तपास`. «ा &वषयावर
हाउस अॉफ लॉड्सम<=
m
&कती साली कोण काय gहणालA होतA D ‡भग लावIन ह6/सडम<=
m
बघIन
आपMयाला हवा तो !यातला भाग वापOन घHतला. «ा सग•याचा उपयोग झाला आिण आपण \स
‡जकलो. पण स/माना_ जगणA gहण’ काय Vकवा !यात कशाचा अAतभŽव होतो आिण कशाचा होत
नाही C मोघम &वचारलAस तर मला तसA स[गता =णार नाही.
न"*दनी: मा/य आC, सर. पण मग माiया Vकवा मधWराYया बाबतीत असA आÁयWmºट यशJवी होईल
असA तWgहाला वाटत नाही?
ब8*र9टर: नाही. मी gहणालो की “Aचवर बस`ली माणसA जाJत शहाणीसWरती असतात. पण !य[Yया
जजºटम<=ही भाव&नक v&त&À=चा वाटा असतोच. तसA D कबIल करणार नाहीत, पण gहणIन तो
नाहीसा होत नाही. आिण ही v&त&Àया कpणाची काय अŠल D सoप&रिJथतीत स[गवत नाही. पण
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नाहीसा होत नाही. आिण ही v&त&Àया कpणाची काय अŠल D सoप&रिJथतीत स[गवत नाही. पण
जरी ती आपMयाला धाÂजणी असली तरीसWXा ˜या वाž_ !य[ना आपण जायला स[गतो आहोत ती
इतकी &बकट आC की ही शहाणी माणसAही कचरतीलच. मग अशा rळी v¨न टाळuयाचा एक
›कमी आिण ठरीव मागm कोटŽसमोर असतो. अमWकतमWक &नणय
m हा /यायालयाYया क•Hत =त नाही
तर तो पालºट_
m
‹यावा असा एक सAकMप gहणता =तो. v!य•ात काय असतA की पालºटम<=
m
बसणाZया मAडळlYया सW¹पणाबUल “Aचवर बसणाZय[चA मत फारसA च[गलA नसतA. असा &नणय
m
घHuयासाठी जो &वचारीपणा लागतो तो पालºटकडH
m
आC असA !य[ना मनातIन वाटत नसतAच. पण
तसA कpणी बोलIन दाखवत नाही. gहण’ आपापस[त िhहJकी &पताना ठीक आC, पण चारचौघ[त
नाही.
न"*दनी: मग आgही काय करायचA सर? ही भाव&नक v&त&Àया gहणा Vकवा सहानWभIती gहणा,
आमYया बाजIला वळावी gहणIन आgही काय करायचA? वतमानपkातI
m
न `ख िल¥न आgही आहोत,
आमYयाकडH ल• oा, असA स[गायचA? मोच° काढायd?
ब8*र9टर: हो. अगदी आ©ाच नको. पायाची नखA वाळI ‘त. पण !यानAतर हो.
न"*दनी: पण असA अŠल तर मला त/याचA gहणणA जाJत जाJत पटायला लागलA आC. तWgही gहणता
तŠ दोन rगळH मWUH य[त गWAत`` आCत. मधWरा `िJबयन आC gहणIन &तला एका बाईशी लŸ
करायचA आC. आता `िJबयन बाया एकतर *म¤ळ आCत आिण िशवाय चारचौघlसार¿याच
&दसतात. ब6ड‡मटन ˆळताना मधWरा काही rगळी अोळखI =त नाही. पण !यामWळH कायoा_ !य[ना
एकtकlशी लŸ करता =त नाही ही अडचण कpणी मनावर घHत नाही. मग !य[नी काय करायचA?
तWgही gहणता की मोच° काढायd, `ख िलहायd, “अqकल खासदार[ची मनधरणी करायची, डHqकन
qवीन_ मWAबईला जाऊन ज˜ज नरीमनसमोर पदर पसरायचा. &क!=क वष- उ/हा•यामागIन
पावसा•यामागIन &हवाळH C सतत करत रा&हMयानAतर \hहा तरी ही काय‘शीर तरतIद होईल.
’hहा होईल Dhहा !या |ढH वाटतील. ठीक आC.
मी बायŠqशWअल आC, gहणIन मला एका बWवाशी आिण एका बाईशी एकाच rळी लŸ करायचA
आC. आता बायŠqशWअल माणसA एकतर *म¤ळ आCत आिण िशवाय चारचौघ[सारखीच &दसतात.
`डीज हॉJžलात मी काही rगळी अोळखI =त नाही. पण !यामWळH कायoा_ आgहाला एकाच rळी
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`डीज हॉJžलात मी काही rगळी अोळखI =त नाही. पण !यामWळH कायoा_ आgहाला एकाच rळी
दोन माणस[शी लŸ करता =त नाही ही अडचण कpणी मनावर घHत नाही. मग आgही काय
करायचA? तWgही gहणता की मोच° काढायd, `ख िलहायd, “अqकल खासदार[ची मनधरणी
करायची, डHqकन qवीन_ मWAबईला जाऊन ज˜ज सोराबजीसमोर पदर पसरायचा. &क!=क वषउ/हा•यामागIन पावसा•यामागIन &हवाळH C सतत करत रा&हMयानAतर \hहा तरी ही काय‘शीर
तरतIद होईल. ’hहा होईल Dhहा आgही बफ¤ वाटI.
पण C ठीक नाही, सर. «ात अतोनात rळ फpकट जातो आिण अतोनात शqती फpकट जाD. तोच तो
v¨न आपण &कती rळा सोडवत राहणार? gहणIनच त/याचA gहणणA बरोबर वाटतA, सर. तWमYया
कायoाला आgही gहणतो की बाबा•, आमYया अAथTणातIन तWझी स±ड काढIन घH. तWiया तरतWदी
आgहाला नकोत. आमचA आgही बघIन घHऊ.
(थोडा rळ कpणी काही बोलत नाही.)
डॉ=टर: आिण कोटकdZया
m
करायYया तर &ततका rळही आपMयाकडH नाही.
तनय: डॉqटर —
डॉ=टर: &ततका rळ आपMयाकडH नाही.
सा*व6ीबाई: हो, D तWकड्यातWकड्य[नी माiया ल•ात यायला लागलA आC. त/या Jवत:ला खIप
›शार समजतो. पण मी काही खWळी नाही. !याYया पोटात *खतA, डोळH &पवळH &दसतात C काही
!याला नीट लपवता =त नाही.
ब8*र9टर: डॉqटर, &ततका rळ नाही gहण’ &कती आC?
डॉ=टर: तसA &नि¶त कधीच स[गता =त नाही. पण ही सगळी डीकॉg|/Šžड &सZहो&ससची ल•णA
आCत. यातIन तो कायमचा उठHल अशी शqयता कमी आC. दीडदोन वष- िमळाली तर िमळाली.
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(थोडा rळ कpणी काही बोलत नाही.)
तनय: आबा, आई, स˜जनहो, सगळH ऐका. मी जसा जगलो तसा जगलो; ’ •यायलो D •यायलो.
आता ’ hहायचA D होईल. !याबUल रडत बसIया नको. माiयाकडH िजतका rळ उरला आC तो
वापOन घHऊया. मी gहणतो की कायदा आिण !याची तरतIद दोघHही काशीत जावोत. आgही &तघH
घरगWती लŸ कO. सरकारदरबारी D रिजJटर होणार नाही आिण आgहाला करायचAही नाही. तWgही
आशीवŽद oा, DवढA आgहाला पW¦कळ होईल.
ब8*र9टर: ठीक आC.
सा*व6ीबाई: मी तयारीला लागD.
मध.रा: (उ!साहात =ऊन) I like tradition! मी आिण नAदी शालI _सणार आहोत. त/याला आपण
झWळझWळीत झwबा घालIया. सगळA कसA rदोqत आिण पारAपा&रक करायचA!
सा*व6ीबाई: बबडH, शwद ‘पारAप&रक’ असा आC. ‘परAपरा’ पासIन ‘पारAप&रक’.
मध.रा: मgमा, तI gहण’ अशी पAतोजीण आCस ना! पण माझी लाडकी मgमा आCस. gहणIन आCस
त¨शी चालवIन घHD तWला.
सा*व6ीबाई: न घHऊन स[गशील कpणाला बबडH?
तनय: मग ठरलA तर! बार उडवIनच टाकf. Let us make an honest woman out of you,
Nandini.
न"*दनी: Thank you, dear. But I would rather be doubly honest.
डॉ=टर: ब6&रJटर, ही तWgहाला अडचणीत आणणार! A doubly honest woman may prove
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डॉ=टर: ब6&रJटर, ही तWgहाला अडचणीत आणणार! A doubly honest woman may prove
doubly dangerous in a lawyer’s house.
ब8*र9टर: आता &वनोद पW•त. तयारीला लागIया.
डॉ=टर: पौरो&ह!य मी करणार, !यामWळH माझH &वनोद तWgहाला सहन कराr लागतील.
℥

(लŸाचा &दवस. मधWरा, नA&दनी आिण सा&वkीबाई शालIत आCत. तनय_ rलबW³ी काढ`ला
झWळझWळीत सदरा आिण धोतर असा rष \ला आC. ब6&रJटर[नी सIट घालIन िमडल žAपलचा _कटाय
लावला आC. रावजी_ बAद ग•याचा कोट घातला आC तर बसवuणा_ दि•णी पXतीचा पAचा
गWAडाळला आC. डॉqटर सोव•यात आCत. रावजी 56/डफादर क9ॉकपाशी उभा राहतो. बसवuणा एक
rताची टोपली घHऊन =तो आिण नA&दनीला दोन &पवळH, तनयला दोन प[ढ• आिण मधWराला दोन
गWलाबी रAगाd हार काढIन ‘तो. नाटकातली आठही पाkA «ा घट\ला रAगमAचावर आCत. रावजी_
rळ झाMयाची खIण करताच डॉqटर आपMया हातातला इA5जी ‘वाय’ अ•राYया आकाराचा
अAतरपाट उलगडतात. !याd तीन पदर डॉqटर, रावजी आिण बसवuणा हातात घHतात, तर तीन
कोन[म<= तनय, मधWरा आिण नA&दनी उ™ राहतात.
JविJत ¯ी गणनायकम् गजमWखम् मो•Ãरम् &सिXदम्
बMलाळो मWTडम् &वनायकमहम् ‡चतामिणम् aऊरम्
असा उAच &कनरा आवाज लावIन रावजी सWTवात करतो, तŠ डॉqटर, बसवuणा, ब6&रJटर आिण
सा&वkीबाई !यात सIर िमसळतात. «ा नाटकाचा vयोग कpणाला करावासा वाटला तर मAगला}क€
gहणuयात vH•क[ना सहभागी कOन घHता =ईल.
त‘व लŸम् सW&दनम् त‘व
ताराबलम् चAyबलम् त‘व
&वoाबलम् द‰वबलम् त‘व
लÄमीपD ÅऽिÇयWगम् Jमरािम
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लÄमीपD ÅऽिÇयWगम् Jमरािम
हा ¨लोक झाMयानAतर ‘शWभमAगल सावधान’ होऊन अAतरपाट ªर होतो. &तघ[प‰की v!=कजण
आपMया हातात` दोन हार इतर[Yया ग•य[त घालतो, ’णHकOन तीन rगrग•या रAगसAगती तयार
होतात. &तघHजण उपिJथत[Yया पाया पडIन आशीवŽद घHतात.)
तनय: (Vकिचत झोक[डFा ‘त बरळMयासार¿या सWरात) डॉqटर, &हला शपथ ‹यायला लावा!
(!याYया आ&वभŽवावOन C थ³Hत चाललA आC C Jप} hहावA.)
न"*दनी: घHईन ना प&तराज! पण मी एकटीच नाही. आपण सगळH घHऊ.
डॉ=टर: सग•य[नाच ‹यावी लागणार आC. अŠ अोळी_ उ™ राहा. शपथ ‘तो तWgहाला —
(तनय, नA&दनी आिण मधWरा अोळी_ उ™ राहतात.)
डॉ=टर: धम° च, अथ° च, काt च —
तनय: ना&तचरािम
न"*दनी: ना&तचरािम
मध.रा: ना&तचरािम
डॉ=टर: धम° च, अथ° च, काt च —
तनय आिण न"*दनी: ना&तचराव:
न"*दनी आिण मध.रा: ना&तचराव:
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मध.रा आिण तनय: ना&तचराव:
(रावजी एका च[दीYया प96टरवर दाट &करिमजी रAगाचा Èfट-\क घHऊन =तो.)
रावजी: माय हा¼टएJट कॉ/56YयW`श/स अॉन यWअर rVडग, सर अ6/ड म6डgस! ‘िमŠस बीट-अॉ/स
बWक अॉफ हाउसहोMड म6_जºट’ म<= वाचIन मी हा Èfट-\क तयार \ला आC. इट्स अ hCरी
क`िqटबल बWक. ब6&रJटरसर[नी dVरग Àॉसला &वकत घHतMयाची !य[Yयाच हJता•रातली न±द
आC.
(सगळH \क खाऊन पाहतात.)
मध.रा: आहाहा! रावजी, \क झकास झाला आC! पण तWला &कती rळा स[&गतलA की ‘िमŠस बीट्न’
असA gहणायचA. ‘बीट-अॉन’ नhC. तो काय &À\टमधला फॉलो-अॉन आC का?
रावजी: =स िमŠस, सॉरी िमŠस. ŒMया पAधरवड्यात !या कवम6
° डम आMया हो!या Dhहा मी असAच
gहणालो. पण मी काय बोलतोय D !य[ना कळलA नाही.
मध.रा: नाही तरी ती कव¤ण जरा मAदबWXीच आC. &तला वाटतA की आपMया पोराशी सारखA
इA&ग9शमधIन बोललA तर !याला जग/नाथ शAकर£ट िमळHल. इa आली होती Dhहा मला gहणाली की
आपण बWिXबळA ˆळIयात. विजराYया बाजIचा &कM`कोट कसा करतात D मा&हत नाही आिण gहणH
मी बWिXबळA ˆळD!
रावजी: =स, िमŠस.
मध.रा: रावजी, आजचा &दवस gहणIन तWला आगाऊपणा माफ करD आC.
रावजी: थ•क यI, िमŠस! मग मी gहणHन की \क फार खाऊ नका, नाहीतर ’वायला भIक राहणार
नाही. (उर`ला \क घHऊन तडकाफडकी आत जातो. बसवuणा =तो.)
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नाही. (उर`ला \क घHऊन तडकाफडकी आत जातो. बसवuणा =तो.)
बसव1णा: माय कॉ/56YयW`श/स अॉMसो अॉन यWअर rVडग, सर अ6/ड म6gस! ब6&रJटरसर, पIना मAडई
माथाडी कामगार सAघात आमचA जमखAडीकडचA दोJत असतA. !य[चA &नरोप आलA होतA. आज राkी
सAघातफÉ 56•ड rVडग पाट¤ अÊज \लA आC. गWलाबजाम आिण बोकड असA &डनर-t/यI असतA. मी
अॉिJटन समरŠट JवYछ कOन |”ोल टाकfन रोज |टMसचA डHको•शन कOन तयार ठHवलA आC.
सा*व6ीबाई: अ• tMया, मAडई शWÀवारात आC. सA<याकाळी &तa नWJती सायकलlची आिण ट[Áय[ची
तोबा गद¤ असD. एवढी मोठी गाडी _णार कशी? वाट काढता काढता पW•वाट होईल!
बसव1णा: तसA &वचार करायचA नसतA, म6डम. आजIबाजIला सायकल आिण ट[गा गद¤ कOन असलA
gहणIन अॉिJटन समरŠट सोडIन oायचA नसतA. आपण आपलA गाडी चालवायचA. गाडीला अकोमडHट
कसA करायचA द6ट इज ‘अर vॉw`म.
❈ ❈
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अ"क %तसरा
(रा#ीची &ळ. ()*डफादर क/ॉकम23 दहा5 टो8 पडतात. सा=व#ीबाई =वणकाम करत
=दवाणखा*यात एकट्याच बसEया आGत. वरHया मजEयावJन डॉLटर 3तात. िशण88 आGत.)
सा%व*ीबाई: डॉLटर! बसा.
डॉ0टर: ब)=रPटर इR नाहीत?
सा%व*ीबाई: =दEलीला U8 आGत. बार काउि*सलची मीWटग आG. Yरवा परत 3तील.
डॉ0टर: नाहीत G एका दZ[ी\ बर] आG.
सा%व*ीबाई: हो. (थोडा &ळ थ_ब`न) तaमच] रा#ीच] bवण झाल] नसणार —
डॉ0टर: नाही. तaमचा फोन आला तसा लागलीच =नघालो.
सा%व*ीबाई: मी रावजीला स_ग`न आ8 आG. तो इRच काहीतरी घeऊन 3ईल.
डॉ0टर: ठीक आG.
सा%व*ीबाई: कस] आG आता?
डॉ0टर: hयाला मॉफiनच] मोठ] इ]bLशन jऊन आलो आG. Yवढ्या\ झोlल. पण माई, आता G अस]
वार]वार होत राहणार. पोटात nखण], थकवा 3ण], डोLयात गoधळ होण] — ही सगळी ए*डPqजची लrण] आGत. (सा=व#ीबाई डोsयाला पदर लावतात.) माई —
(थोडा &ळ दोघeही अबोलपणe बस`न राहतात.)
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(थोडा &ळ दोघeही अबोलपणe बस`न राहतात.)
सा%व*ीबाई: तatहाला स_गY डॉLटर, दाJची लत hयाला न]तर लागली. आधी अlशाची आिण
n:खाची लत लागली. सगळ] चaकतच Uल] हो —
डॉ0टर: Hच! तatही #ास नका कJन घeऊ.
सा%व*ीबाई: u_Hया अlrा होhया. आिण Y साहिजक आG. एकvलता मaलगा. सगळ] समोर म_ड`न
ठeव8ल]. पण wh3क माण`स Yवढ] xशार नसत] ना. =बचारा घaसमट`न Uला. आिण मग काय? मला
तaमचा तो अyयास जमतच नाही, यशाची तaमची ती zया{याच मला मा*य नाही, मला uात
पडायच]च नाही अस] tहणत tहणत Yच घ| होऊन Uल].
डॉ0टर: हो. ब)=रPटर jखील बोल`न दाखवाय5 मला.
सा%व*ीबाई: कधी कधी वाटत] की hयाला िशक}यात रस नाही G आधीच अोळख`न समज`न घeतल]
असत] तर बर] झाल] असत]. मी tहणY जा(ण] करत काहीतरी सटरफटर वाचत बसला असता. चार
सaमार क=वता ~Eया असhयान. अध`न मध`न थोडी •यायला असता. Yवढ्या\ काही =बघडल] नसत].
असEया फvळकावणी वाईट सवयी स_भाळायची आमची ऐपत होती. पण आtही उगीच hयाला
ढकलल] आिण ‚वटी दरीत पडला.
डॉ0टर: हो. आता इतकी वषƒ hयाला समोरच बघतो आG. तatही tहणता तस]च थोड]बxत झाल]. पण
‚वटी अस] आG माई, की च`क कvणाची न् काय uात आ…ाHया घट~ला िशर}यात अथ† नाही. आिण
तस] Y ठरवण] शLयही नसत]. पोर_नाही hय_ची hय_ची इHछाशLती असYच. एका wमाणाबाGर ती
हवी तशी वाकवता 3त नाही.
सा%व*ीबाई: खर] आG.
(रावजी आत 3तो. hयाHया हातातEया ˆe म23 िचनी मातीच] स`प वाढायच] =नळ] भ_ड] आG. बरोबर
च_दीचा चमचा आG.)
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च_दीचा चमचा आG.)
रावजी: त`पवरणभात. बाज`ला थोडीशी काEय‰ची भाजी वाढली आG.
डॉ0टर: थ)Šक य`.
रावजी: 3स डॉLटर. (जातो.)
डॉ0टर: (चवी\ खात) ब)=रPटर इR असY तर G बघ`न hय_नी मला तaमच] घर कायमच] ब]द ~ल]
असत]! अ‹Œ}यम्! &जव`डHया स`प टरीनमध`न त`पवरणभात खातो tहणY काय?!
सा%व*ीबाई: खा हो. काय hयाच] एवढ]? =वलायYत`न G परत आ8 Yzहा =तथ`न आण8Eया uा
साGबी सवयी मला •चायHया नाहीत. मी सतत hय_ना िखजवायला बघायची. आता आठव`न लाज
वाटY. एकदा मaŽाम u_Hयासमोर च_दीHया ताटात राईस पaWडग वाढ`न घeऊन hयाHया िच#ावती
घातEया. फार िचड8 होY.
डॉ0टर: तatहाला मानल] पा=हb. इतकी वषƒ hय_Hयाबरोबर घालव`न तatही काही •मसाGब झाला
नाहीत —
सा%व*ीबाई: नाही हो, तो माझा Wपड नzG. झाल] काय तर मला अठराव] लागल] Yzहा बरीच Pथळ]
स_ग`न यायला लागली. •णोलीला आमचा जमीनजaमला ख`प होता. आता मaळात नानाला ग]डा
घाल`न िमळव88 न]तर पठाणी zयाजा\ jऊन फvगव8 होY Y सोडा. प•सा जaना झाला की कvणी
=वचारत नाही कसा आला Y. u_च]ही घरच] बर] होत] पण आमHयाएवढ] नाही. पोरगा ख`प xशार
आG, इ]ग/]डला जायच] tहणतो इतक‘ बघ`न बाब_नी Pथळ पस]त ~ल]. ल’ झाल]. मग Gच tहणा8 की
=तR मा“याबरोबर त` एका खोलीत कvडकvडत राहणार. िशवाय दोघ_चा खच.† hयाlrा माGरीच का
राहीनास? tहण`न मी काही U8 नाही. मी क”•णाकाठची व_गी खाEली तोवर य_नी तम–काठी
बाजारच] खाEल]. मोठe बािल[र होऊन आ8. पa}याला बPतान बसवल]. पण मा“यातली •णोली
काही Uली नाही.
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डॉ0टर: हो. आता इतकी वषƒ ब)=रPटर_ना जवळ`न बघतोय tहण`न. नाहीतर G साGबी वागण]
उप—या माणसाला िश[पणाच] वाटत].
सा%व*ीबाई: मलाही आधी वाटल]च. पण तatहाला स_ग` का, तस] सगsयाच बाबतीत असत].
लहानपणापास`न तatही िचhपावन असलात तर ठीक. नाहीतर तो कद \स`न मळकट जानzयाशी
चाळा करत नाकात बोलत फणसाची भाजी िचवडायची Gही िश[पणाच]च वाटत].
डॉ0टर: बरोबर आG.
सा%व*ीबाई: पण काय झाल] मा=हत नाही. =‹=टश b]टलमन zहायच] tहण`न करायची ती सगळी
सoग] ~ली. पण करता करता कvठeतरी ती आत िझरपली. xशार होतकJ मaलगा tहण`न जाताना U8
होY. एक =वचारी माण`स =तथ`न परत आला. एक˜णात काय तर मला #ास jत नाहीत आिण माझा
कJन घeत नाहीत. काही गो[ी स_भाळ`न ™याzया लागतात, पण hया आता असायHयाच. पोराच]
जमल] नाही G मा# एक गालबोट आG.
डॉ0टर: माई, तस] सगळीकडe यश कvणालाच िमळत नाही. कvठलीतरी बाज` ल]गडी राहYच.
सा%व*ीबाई: खर] आG. पण डॉLटर, तatही आधी चार घास खाऊन ™या. इतLया रा#ीची तatहाला
धावपळ झाली.
डॉ0टर: (चवी\ खात) काEय‰ची भाजी छान आG हो. मPत कvरकvरीत लागY आG.
सा%व*ीबाई: न]=दनीHया हातची आG.
डॉ0टर: वा! (आणखी खात) माई, बाकी तatहाला कतबगार
†
स`न िमळाली.
सा%व*ीबाई: हो. तनयला स_भाळ`न घeY, पण िचकट`न बसत नाही. एकीकडe =तच] आपापल] काम
धडाLयात चाल` असत]. वाचY ख`प, िल=हY ख`प. कसEयाशा पaPतकासाठी अिलकडe =टपण] करY
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धडाLयात चाल` असत]. वाचY ख`प, िल=हY ख`प. कसEयाशा पaPतकासाठी अिलकडe =टपण] करY
आG. बबडीला कvठe कvठe घeऊन जाY. =तघ] एक•क_ना धJन असतात.
डॉ0टर: एक˜ण सगळ] •ळल] आG तर. (हनaवटी वर कJन छतावर नजर =फरवतात.)
सा%व*ीबाई: (तoडाला पदर लाव`न हसत) अस]च tहणायच]! वरHया मजEयावर =तघ_Hया तीन
खोEया आGत. मी काही चौकशी करत नाही. दZ[ीआड सZ[ी!
डॉ0टर: अहो, हसताय काय अशा?!
सा%व*ीबाई: बरीक कvत`हल असत] हो! पण आता अस8 w›न काय पोटHया पोरीला =वचारत बस`?!
तatहाला एक स_ग` का डॉLटर, नाही tहटल] तरी थोड] कस]स]च वाटत]. आमHया Pवय]पाकघरात एक
मोठ्ठाला च_दीचा झारा आG. डोsयासमोर फार Pप[ िच#] यायला लागली तर तो असा
प]{यासारखा हलव`न झाड`न घeY! (अज`न हसतातच आGत.)
डॉ0टर: मी काय tहणतो माई, uा बाबतीतEया आवडी=नवडी œयाHया hयाHया असणार. hयातल]
काही Pवत:ला हव]स] वाटल] पा=हb अस] नाही. hय_च] hय_ना आवडल] tहणb बास झाल]!
सा%व*ीबाई: मीही Yच tहणY! पण एक आG मा#. आपल] आिण समोरHयाच] सारख] असल] tहणb
कvणाला काय हव] Y पट=कनी कळत असणार. Gवा वाटावा अशीच गो[ आG हो. नाहीतर आtहाला
काय आवडत] याची एरवी प#ास कोण करतो? आमHया =पढीत बाईHया फार अlrा नसायHयाच.
उप•व नाही झाला tहणb सaख िमळाल] अस] समजायच].
डॉ0टर: बघा माई, एकदा आड`न =वचाJन बघा. Yवढीच तaमHया वाLचातaय‰ची कसोटी लाUल.
आtहालाही स_गा काय काय कळत] Y. तस] डॉLटर माणसाला तरी यातल] सगळ] कvठe मा=हत असत]?
आपण आपल] आयa•यभर =कडaकिमडaक िशकत राहाव].
सा%व*ीबाई: डॉLटर! काय तatही तरी?! वरणभात स]पवा आधी. इतक‘ धीट स]भाषण आपEया
वयाला फार &ळ झeपायच] नाही. पण आपस`क काही समजल] तर स_Uनच तatहाला. मी काय
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वयाला फार &ळ झeपायच] नाही. पण आपस`क काही समजल] तर स_Uनच तatहाला. मी काय
tहणYय? इतLया रा#ी आता घरी परत नका जाऊ. आमची UPट žडJम तयारच असY. आज
इRच झोपा, उŸा सकाळी तनयला एक&ळ बघ`न मा“या हात5 क_jपोG खाऊन जा कvठe जायच] Y.
डॉ0टर: ठीक आG.
सा%व*ीबाई: ब)=रPटर_च] धोतर jY तatहाला \सायला.
डॉ0टर: ब)=रPटर धोतर \सतात?!
सा%व*ीबाई: कvणी बघत न–ल Yzहा \सतात. अगदीच काही वीस िश लगी साGब झा88 नाहीत.
℥

(=दवाणखा*यात कोणीही नाही. मधaरा ब)ड मटन ¡ळ}याHया &षात 3Y. हातातEया र)~टला कzहर
आG. दारापाशी एका Pटaलावर बस`न ब`ट आिण मोb काढ`न ठeवY. रावजी एका च_दीHया थाळीत
का5चा उ]च ग/ास घeऊन 3तो.)
रावजी: मधaरा म)डम, 8मो\ड इR ठeवतो आG.
मध5रा: थ)Šक य`, रावजी.
रावजी: 3स, म)डम. (ब`टमोb आिण र)~ट घeऊन आत जातो. आज`बाज`ला नजर टाक˜न मधaरा
अलमारीकडe जाY आिण एक गडद लाल र]गाच] पaPतक बाGर काढY. पaPतकाची जाडी फार नसली
तरी ल_बी•]दी ऐसप•स आG. खaचiत ¢ल`न बस`न समोरHया qबलावर पाय ठeव`न 8मो\ड5 घaट~ घeत
पaPतक चाळ` लागY. न]=दनी आत 3Y. आज`बाज`ला नजर टाक˜न मधaराHया जवळ जाY, =तHया
पाप}य_च] चa]बन घeY आिण Wकिचत जीभ बाGर काढ`न घामाची चव घeY. मधaरा uाला =वरोध करत
नाही पण डोळe िमट`न घe}यापिलकडe w=तसादही jत नाही. मधaरासमोर बस`न न]=दनी =त5 पाय
आपEया म_डीवर ठeवY, पण लागलीच मधaरा Y खाली काढ`न घeY.)
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आपEया म_डीवर ठeवY, पण लागलीच मधaरा Y खाली काढ`न घeY.)
मध5रा: नको ग].
(न]=दनी काही न बोलता सरळ समोर पाहात श_तपणe बस`न राहY. प]धरावीस –क‘द थ_ब`न मधaरा
पa*हा दो*ही पाय =तHया म_डीवर ठeवY.)
मध5रा: 5प ना. (न]=दनी Wकिचत हस`न =त5 पाय चaJ लागY.) आहा! काय छान वाटत]य. आज
सॉिलड ब)ड मटन ¡ळ`न झाल]. पाय जाम nखताGत. (पaPतक चाळत राहता राहता एकदम खaसखaस`
लागY.)
न"%दनी: काय वाचY आGस?
मध5रा: अस]च. (पaPतकाच] कzहर दाखवY.) Winnie-the-pooh! प•पा आिण मी लहानपणी एक#
वाचायचो. मी फम‰ईश ~ली की hय_चा तो खास घोगरा इ]=ग/श अ)L£ट काढ`न दाखवाय5! जa*या
कागदाचा वास आिण तो अ)L£ट. It was a deadly combination. काय मPत वाटायच]!
(न]=दनी =तHयाकडe रोख`न पाहY आG.) अग], यात एक अPवल असत]. अhय]त मठ्ठ असत] —
न"%दनी: मधaरा, थापा माJ नकोस! मला तaझा 5हरा वाचता 3तो. काय वाचY आGस Y मaकाट¤ा\
स_ग! नाहीतर मी 3Yच बघ =तR— (हात ल_ब कJन पaPतक ¡च`न घeतEयाचा अिभनय करY.
मधaरा Wकचाळ`न पaPतक िमटY, तस] hयात`न nसर] एक पaPतक खाली पडत]. न]=दनी Y उचलY.)
कोकशा¥!
मध5रा: (तळहात_नी 5हरा झाक˜न घeत) धरणीमाY! मला पोटात घe —
न"%दनी: त` tहणb बाई च¦मच आGस! G आिण कशाला वाचYयस?
मध5रा: मग?! तatही काय करता Y मा“यासार{या =नरागस 8िPबयन यaवतीला मा=हत zहायला
नको? चोJन चोJन मी सगळ] इhय]भ`त वाच`न काढY आG. G बघ. uात िल=हल]य की tहशीच] त`प,
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नको? चोJन चोJन मी सगळ] इhय]भ`त वाच`न काढY आG. G बघ. uात िल=हल]य की tहशीच] त`प,
द]तपाल Yल, मध आिण प_ढ—या कमळा5 त]त` समwमाणात िमसळाय5. घरातली एक िचमणी
पकड`न आण`न hयात बaडवायची आिण ती ‹शसारखी वापJन तो 8प पa•षाHया ž]बीत लावायचा
tहणb hयाला जाPत &ळ धJन ठeवता 3त]. अस] काही करता का तatही?
न"%दनी: नाही, अस] करायची गरज नसY — (हसत हसत तीही दो*ही तळहात_नी तoड झाक˜न घeY.
थोडा &ळ दोघी एक•क§ची नजर चaकवतात.)
मध5रा: (=तHयाकडe पाहात) कस] वाटत]?
न"%दनी: (अ=नि¨त मान हलवY.) तaला पaPतकी उ…र jY. तो एक अनaभव आG. मला आवडतो पण
मा“यात`न तसाHया तसा काढ`न तaला =दला तर त` नको tहणशील. तो श©द_त वणन
† कJन स_गता
3त नाही अस] tहण}याचा wघात आG, पण hयाला काही अथ† नाही. घe}यालायक सगळe अनaभव
समोर म_ड`न ठeव8 तर hय_प•की श]भरात8 प]चा}णव श©द_त वणन
† कJन स_गता 3णार नाहीत.
मध5रा: मी कधी घeत8ला नाही पण मला आवडeल अस] वाटत नाही. कस] असत] बघ. अमaक एक
भाजी आपEयाला आवडeल का G खा}याआधी खा#ी\ स_गता 3त नाही. पण uातल] कळत]. मला
आधी वाटायच] की हा wकार इतLया जण§ना आवडतो मग आपEयाला का नकोसा वाटत अ–ल?
पण एखादी गो[ =बलकvल न आवडण] हाही आपEया zयिLतमªवाचाच भाग असतो ना. tहणb कस],
की र]गम]चावर uा पाहा मधaरा जाYगावकर: मी तatहाला hय_ची अोळख कJन jतो. u_ना
काEय‰ची कोरडी भाजी आवडY, पण रामफळ आिण बाईपa•ष_तल] आवडत नाही. का Y =वचाJ
नका.
न"%दनी: हो. तस]च काहीस]. अथ‰त hयातEया Pथा=नक घडामोडी आपEया आपण कJन बघ` शकतो.
खर] तर जाPत कौशEया\ कJन बघ` शकतो. पण ‚वटी Yवढ]च नसत] ना. Y सगळ] गाठोड]च असत]
— nस—या शरीराची जवळीक असY, भावना गa]त8Eया असतात.
मध5रा: tहण`न तaला आवडत]?
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न"%दनी: तस] समज. पण आपEया तaल\त tहणशील तर गडबडधडपड फार असY. hयामaळe
घeतEयान]तर hया अनaभवाची मनात पaनरचना
†
करावी लागY.
मध5रा: ध`त† आिण पाताळय]#ी आGस त`! (G बोलता बोलता न]=दनीकडe जाऊन =तला =बलग`न
बसY.) खर] बोल. अशीच आपEया स]यaLत अनaभवाची पaनरचना
†
नाहीस ना करत त`?
न"%दनी: नाही! (मधaराच] चa]बन घeY.) करायचीच झाली तर एक•क§ना स_ग`नसवJन दोघी िमळ`न
कJयात. (पायात पाय गa]तव`न दोघी काही &ळ =न:श©द बस`न राहतात.)
मध5रा: पण अवघड होत] ग] कधी कधी. आज nपारी —
न"%दनी: हो. अिलकडe तो फार लहरी झालाय.
मध5रा: tहण`न मी घरी नाहीच थ_ब8. क/बम23 जाऊन ख`प सणसण`न ¡ळ8.
न"%दनी: Y सगळ]च मा“या लrात आल].
मध5रा: आत कvठeतरी मला शरम वाटY ग]. माझा तो भाऊ आG. मला hयाची अस`या वाटायला नको.
आिण आपण =तघe यात जाण`नबaज`न आहोत. पण मन काब`त ठeवता 3त नाही ना. अ]गाला मa]«या
आEयासारख] होत] — (न]=दनी =तचा हात हातात घeY.) डोsयासमोर फार Pप[ िच#] यायला
लागली तर मी ब)ड मटनHया र)~ट\ झाड`न घeY!
न"%दनी: माझ]ही अवघड होत]च. आिण G अस] छापाकाटा कJन तर ठरवता नाही 3त —
मध5रा: नाही. त*या tहणाला Yच: आपल] ढa]गण Pवय]भ` आG. मापाची च¬ी žतण] सोप] नाही.
न"%दनी: आिण त*याकडe फार &ळही नाहीय आता. hयामaळe मला वाटत राहत] की hयाच] मन मोड`
न3. (मधaरा रड` लागY. न]=दनी =तला आणखी जवळ घeY.)
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न3. (मधaरा रड` लागY. न]=दनी =तला आणखी जवळ घeY.)
मध5रा: नको मोड`स. न]तर मला वाईट वाqल.
न"%दनी: (थोडा &ळ =न:श©द रा-न) पण Y रा- j आता. स]2याकाळी काय कJया Y स_ग!
मध5रा: कvठलातरी &ळखाऊ आिण =कचकट पदाथ† कJया! tहणb मला ख`प &ळ तa“या माU माU
Wहडता 3ईल. उकडी5 मोदक कराय5?!
न"%दनी: 3स! चा8ल!
मध5रा: मी आ]घोळ कJन घeY. सगळा घाम घाम झाला आG.
न"%दनी: पाठ PवHछ करायला मदत लागणार नाही ना?
मध5रा: (िमि›कलपणe हसत) आता तaझा आ(हच अ–ल तर —
न"%दनी: आG ना आ(ह. (काही rण थ_ब`न) मधaरा, =वषय =नघाला आG तर एक =वचारY. रागाव`
नकोस आिण hयाहीlrा महªवाच] tहणb एकदम Wकचाळ` नकोस. wॉिमस?
मध5रा: अो~. wॉिमस.
न"%दनी: Pप[ िच#] तaला एकदा whयr बघायची आGत? अथ‰त त*याची स]मती अ–ल तर —
मध5रा: (आधी गoधळY. मग =वचारम’ होY.) ह]! अशा w›नाच] पटकन उ…र jण] अवघड आG.
पण का? hयान] काय साधeल?
न"%दनी: तaझ] कvत`हल श•ल. त*या tहणत असला तर hयालाही Pप[ िच#] दाखव`. hयाच]ही श•ल.
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मध5रा: कvत`हल hयालाही आG?
न"%दनी: अथ‰त.
मध5रा: तaला तस] tहणाला?!
न"%दनी: अथ‰त.
मध5रा: ह]. As they say, curiouser and curiouser. पण समज, मला िशसारी आली तर?
न"%दनी: बाGर जा.
मध5रा: =वनोदी वाटल] तर?
न"%दनी: वाटल] तर वाटल].
मध5रा: ठीक आG. न]दी, आ…ाHया घट~ला मी हो tहणत नाही आिण नाहीही tहणत नाही. =वचार
कJन स_गY.
न"%दनी: (मान डोलावत) स_गोप_ग =वचार कJन स_ग. हो tहणालीस तर मी त*याला =वचारY.
मध5रा: तोवर मी बसव}णाला स_ग`न ठeवY प_ढ—या कमळ_ची लागवड सaJ कर tहण`न. उपाय लाग`
पडला तर िच# Pप[पणe मनावर उमटायला जाPत &ळ िमळeल.
न"%दनी: कEपना च_गली आG. पण तaला िचमणी पकडता 3Y का?
(मधaरा हसत हसत नकाराथi मान डोलावत राहY. दोघी हात_त हात घाल`न वरHया मजEयावर
जातात.)
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जातात.)
℥

(स]2याकाळची &ळ आG. ब)=रPटर आिण डॉLटर आपापली वतमानप#]
†
वाचताGत. सहा म=ह*य_ची
गरोदर न]=दनी गािलचावर म_डी घाल`न बसली आG. सा=व#ीबाई =त5 ~स WवचरताGत. तनय
=न®वकार 5ह—या\ खaचiवर PवPथ बसला आG. hयाHया ‚जारी भतीला qकव`न ठeव8ली वॉWकग
िPटक आG.)
सा%व*ीबाई: स`नबाई, पaPतक िल=हत होतीस Y कvठवर आल]?
न"%दनी: तीन वuा भJन =टपण] तयार आGत. िशवाय सaट¤ा का#ण_चा पसारा ख`प आG.
एकदाची बाळ]त झा8 की गादीत बस`न सगळ] एकटाकी िल-न काढीन. सहाzया =दवशी सटवाई
3ईल hया =निम…ान] मला नव] फाउ]टन-lन घeऊन Ÿायच] सास¢बaव_नी कब`ल ~ल] आG.
डॉ0टर: कशावर िल=हY आGस?
न"%दनी: महारा[¯ातEया कामगार चळवळीचा इ=तहास िल=हY आG. माथाडी कामगार स]पाच]
=निम… झाल]. मग hयाआधीच] कtयa=नPट_च] काम, सhयशोधक समाजाच] काम असा धागा पकड`न
माU माU जात रा=ह8 तशी पa•कळ मा=हती िमळत Uली. नारायण •घाजी लोख]डe G यात8
आŸपa•ष, hयामaळe पaPतकाची सa•वात hय_Hयापास`न करणार आG. मa]बईला एका कापड =गरणीत
Pटोअरकीपर होY. =तथEया कामगार_5 b हाल zहाय5 Y u_Hया डोsय_समोरच zहाय5. भय]कर
उकाड°ात रोज Yराचौदा तास हातमाग चालवायचा. nपारच] bवण आिण शी-श` uा सगsयाला
िमळ`न म23 प]धरावीस िम=नट] िमळाली तर िमळाली. सa|¤ा नसायHया. कामात च`क झाली, तागा
खराब =नघाला तर मालक पगारात`न काप`न ™यायचा. मग लोख]डeकाक_नी =गरणी कामगार_ची
स]घटना ~ली. दर आठवड°ाला एक ल]गोटीप# काढाय5. hयाला ‘दीनब]ध`’ अस] ±दयाला पीळ
पाडणार] नाव ठeवल] होत]. =तRही तोटा zहायचाच. इकडe =गरणीमालक_ची &गळी स]घटना होती
=तचा उलट द|¤ा असायचा. एक˜ण काय तर गणपतीHया •sयासाठी सा\ गa•ज§नी िलहावी
तशातली रडारड कथा आG.

70

तशातली रडारड कथा आG.
सा%व*ीबाई: ही सगळी ~zहाची गो[?
न"%दनी: जो=तराव फvEय_Hया न]तरHया =पढीत8. tहणb अठरा‚ ए²शी-प]Hयाए²शीचा काळ. पण फार
•r =वषय आG हो. कvठe बॉŠबPफोट नाहीत की स]डासाHया भोकात`न खाली जाऊन समa•ात प]धरा
िम=नट] पोहण] नाही. अमaक स]घट\5 ठराव, मायबाप इ](ज सरकारपaढe तमaक =न&दन असलीच
सगळी पानभरती आG. पण नाही tहणायला एक ग]मतीदार न•=तक w›न समोर आला.
डॉ0टर: स_ग ना.
न"%दनी: tहणb समजा एखाŸान] एक क”ती अ•पलपोqपणान] ~ली पण hयात`न आपस`क nस—याला
फायदा झाला, तर hया क”तीची =कतपत वाखाणणी करायची? काय झाल] Y स_गY. हा अठरा‚
साठ-स…रचा सaमार. मa]बईHया uा कापड =गर}य_म23 आठदहा वष³ची पोर] कामाला असायची.
hय_ना =दवसभर चोप`न घeऊन वर मजaरी कमी Ÿाय5, hयामaळe कापड PवPतात =वण`न zहायच].
प=रणामी इ]ग/]डमधEया =गरणीमालक_च] पोट nखायला लागल]. =तकड5 फ´Lटरी अ)Lट्स जाPत कडक
असEयामaळe hय_ना अस] काही करता यायच] नाही. मग hय_नी दबाव आण`न इR भारतातही एक
फ´Lटरी अ)Lट पास कJन घeतला. यामaळe इथEया कामगार पोर_चा एका अथ‰\ फायदा झाला,
कारण hय_5 काबाडक[ हल~ झा8. पaढe मोठा होऊन जो माण`स चाळीसाzया वषi टीबी\ •ला
असता तो प]5चाळीसाzया वषi मरायला लागला. पण nस—या अथ‰\ तोटा झाला कारण कामा5
तास कमी झाEयामaळe िमळकतही कमी झाली. पण मी tहणeन की आणखी पaढe जाऊन =तस—या
अथ‰\ उलट फायदाच झाला. कारण सaरवातीचा फ´Lटरी अ)Lट जरी फार =हणकस असला तरी
=नदान hयाHयावर कागदोप#ी िशLकामोतब
† झाEयामaळe hयाlrा जाPत बरा अ)Lट पaढe ~zहातरी
पास zहायला एका wका¢ दार उघडल] Uल]. अस] सगळ] Y आG. µeय कvणाला Ÿायच] आिण दोष
कvणाला Ÿायचा G पटकन कळत नाही. त*यापाशी हा =वषय काढला की hयाला =कEली बसY. मग
तो consequentialism आिण deontology वग•¢ श©द वापJन पaढe सaJ करतो.
तनय: हो. ए~काळी थोडीफार =फलॉसॉफी वाचली ती आता उपयोगी पडायला लागली आG.
When my troubles were small, I was a whiner. Now that they are large, I have

71

When my troubles were small, I was a whiner. Now that they are large, I have
become a stoic.
ब9%र:टर: nखत] का ¢?
तनय: सतत.
(काही काळ श_तता. एका च_दीHया ˆe वर =नळा लखोटा आिण का#ी घeऊन रावजी 3तो. ब)=रPटर
बस8 आGत hय_Hया‚जारी qबलावर ठeवतो.)
रावजी: सर, हा nपारHया डा~\ आला.
ब9%र:टर: थ)Šक य`, रावजी.
रावजी: 3स, सर. (जातो.)
ब9%र:टर: डॉLटर, हा तaमHयासाठी आG.
(डॉLटर लखोटा उघड`न आतला कागद वाचतात. Pवत:शी हसतात आिण न]=दनीHया कानात
काहीतरी स_गतात. तीही Pवत:शी हसY.)
डॉ0टर: माई, तatहाला नात` होणार की नात uावर wयोगशाळeत`न =रपोट† आला आG.
सा%व*ीबाई: अहो, मग स_गा ना! ताण`न कसल] धरताय?!
डॉ0टर: न]=दनीला कानात स_=गतल] आG. ती सगsय_ना एकदमच स_Uल. (()*डफादर क/ॉककडe
पाहात) मधaरा मa]बई-न यायचीच फLत खोटी आG. एzहाना डeLकन Lवीन आली असणार.
ब9%र:टर: बसव}णाला मी गाडी घeऊन Pqशनवर जायला स_=गतल] आG. डeLकन Lवीन \हमी
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ब9%र:टर: बसव}णाला मी गाडी घeऊन Pqशनवर जायला स_=गतल] आG. डeLकन Lवीन \हमी
&ळeवर 3Y.
सा%व*ीबाई: (घड°ाळाकडe बघतात.) मग आता काही उशीर नाही. पण डॉLटर, wयोगशाळeला
कस] कळत]? आमHया •णोलीला एक आलवणातली बाई होती. पोटाची गोलाई कvठ`न कशी आG Y
=नरख`न बघ`न स_गायची. ‚रभर त_¶ळ आिण सzवा •पया ™यायची.
न"%दनी: पण बरोबर स_गायची का?
सा%व*ीबाई: आता अधीमधी चaकायच]. पण Yवढ्याच] काय? भावाकडe आिµत tहण`न राहायची.
Yवढाच =तला आधार होतो tहण`न लोक आप8 बोलवत असत. पण डॉLटर, तatहाला कस] कळल] Y
स_गा.
डॉ0टर: माई, Y थोड] =कचकट आG पण गोळाžरीज प·त स_गतो. अस] बघा की आपEया शरीरात
हजारो-लाखoHया स]{3\ lशी असतात. तर यातली wh3क lशी tहणb एक लहानशी =पशवी
समजा. uा =पशzया एक•क§वर रच`न आपला wh3क अवयव बनव8ला असतो.
सा%व*ीबाई: wh3क अवयव?
डॉ0टर: wh3क अवयव. हात-पाय-पोट-डोक‘ सगळ]. uाच =पशzया रLतातसa·ा पोहत असतात. तर
आता मaŽ¸याची गो[ tहणb याप•की wh3क =पशवीत nlडी सa]भ ठeव88 असतात.
सा%व*ीबाई: सa]भ?!
डॉ0टर: हो. का¹या5 सa]भ असतात त–च थोडe– Gही =दसतात. पण अ=तशय लहान कण_5
बनव88 असतात, hयामaळe wयोगशाळeत भगाखाली बघा& लागतात. तर आता •ख अशी की
बाईHया शरीरात8 आिण पa•षाHया शरीरात8 सa]भ &ग&गळe =दसतात. पण G अोळखायला
hयातला मा=हतगार माण`स पा=हb. tहणb अस] पाहा माई की Pवय]पाकात तaमची नजर बस8ली
आG, hयामaळe बासमती त_¶ळ आिण च•ली त_¶ळ य_तला फरक तatहाला पटकन अोळख` 3तो.
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आG, hयामaळe बासमती त_¶ळ आिण च•ली त_¶ळ य_तला फरक तatहाला पटकन अोळख` 3तो.
बरोबर की नाही? तर wयोगशाळeतEया माणस_ची नजर अशीच बस8ली असY. hयामaळe बाईHया
शरीरात8 आिण पa•षाHया शरीरात8 सa]भ hय_ना पटकन &गळe अोळख` 3तात.
सा%व*ीबाई: थोड] थोड] समजत]य! छान स_गता हो तatही.
डॉ0टर: तर याचा उपयोग कसा करतात Y स_गतो. न]=दनीच] बाळ आ…ा =तHया पोटात आG. hया
बाळाHया अ]गात8 काही सa]भ =वलग होतात आिण वा¢त`न उलट्या =द‚\ न]=दनीHया अ]गात
िझरपत राहतात. tहण`न आपण =तच] थोड]स] रLत काढ`न घeऊन wयोगशाळeत पाठव`न =दल]. hयात8
न]=दनीHया Pवत:Hया अ]ग5 सa]भ आिण बाळाकड`न आ88 सa]भ प=हEय_दा &गळe &गळe कराय5.
एकदा G झाEयान]तर बाळाकड`न आ88 सa]भ Yवढe =नरख`न पा=ह8 की मaलगा आG की मaलगी आG
Y स_गता 3त].
सा%व*ीबाई: सोप] आG हो! ही wयोगशाळा कvठeशी असY मला पण स_ग`न ठeवा! मी मaरलीधराला
जाY =तथEया =कतीतरी बायका मा“या अोळखीHया झाEया आGत. hय_नाही उपयोग होईल.
ब9%र:टर: प`ल अोल_डलात की लUच डावीकडe एक लाल =वट_ची इमारत आG. सापडायला अगदी
सोपी आG.
सा%व*ीबाई: (=वचारात पडतात. तळहातावर आक”ती काढ`न बघतात.) काही लrात 3त नाहीय
बाई. लकडी पaलावJन मी हजारदा U8 अ–न. पण अशी इमारत कvठe =दसली नाही हो.
तनय: आई, आबा तaझी थ|ा करताGत. तो लकडी प`ल नzG.
सा%व*ीबाई: मग कvठला प`ल?
तनय: टॉवर =‹ज. तमसा नदीवर आG.
डॉ0टर: माई, अशी काही wयोगशाळा अज`न आपEया jशात नाहीय. hयामaळe ब)=रPटर_Hया

74

डॉ0टर: माई, अशी काही wयोगशाळा अज`न आपEया jशात नाहीय. hयामaळe ब)=रPटर_Hया
अोळखीन] आपण न]=दनीच] रLत जहाजा\ ल]डनला पाठव`न तपास`न आणल].
सा%व*ीबाई: बाई ग]! एवढा आटा=पटा कशाला करायला हवा?! आिण खच† ~वढा आला अ–ल तो.
ती\क म=ह*य_त आपस`कच कळल] नसत] का?
तनय: आई, मा“याकडe Yवढा &ळ आG याची खा#ी वाटत नाही. जा}याप`वi मला मा=हत कJन
™यायच] होत].
(थोडा &ळ कvणी काही बोलत नाही. मधaरा आिण बसव}णा आत 3तात त– सगळeजण &ग&गsया
आ=वभ‰व_त =तच] Pवागत करतात. न]=दनी जिमनीला qक˜ jऊन सावकाश उठY. तनय आधाराला
काठी घeऊन उभा राहतो. मधaरावर िमठ¤ा आिण पा•य_चा वष‰व होतो. मधaराHया कानाशी
काहीतरी पaटपaट`न बसव}णा लगबगी\ गायब होतो.)
मध5रा: (समोर एक चषक ठeवY. hयात एक लाल पaडक‘ आG.) प•पा आिण मtमा! हा चकचकीत
चषक मी आपEया चरणी अपण
† करY. बॉtž िजमखा*याची WसगEस ट`न‰ºट जक˜न आ8! =फर]गी
र)~टन] साथ =दली.
(सगळeजण उhसाहा\ टाsया वाजवतात.)
सा%व*ीबाई: बबडe, फायनल आज nपारीच होती ना?
मध5रा: हो. कvला©याHया झीझी ख]बाटाबरोबर होती. फार छान ¡ळली. =तची र)~ट जपानी होती.
प=हला Uम =तन] घeतला आिण nसरा मी घeतला. =तस—यात आtही दोघ§नीही ख`प जोर ~ला. पण
UमHया म2यावर कvठeतरी =बचारीन] माझा एक शॉट सोड`न =दला तो लॉबीHया अगदी गa]जभर आत
पडला. ती स]धी साध`न मी नाक पaढe काढल] आिण ढकलाढकली करत इ8zहन-एटन] जक8. She
was very gracious about it. मला tहणत होती एक =दवस मा“याच घरी राहा, तaला मa]बई
दाखवY tहण`न. पण इथEया सगsय_ची फार आठवण आली ग]. tहण`न मग मी बrीस समार]भ
झाEया झाEया zहीटीला जाऊन थडक8. प•प_नी शॉWपगला =द88 सगळe प•– त–Hया त– परत
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झाEया झाEया zहीटीला जाऊन थडक8. प•प_नी शॉWपगला =द88 सगळe प•– त–Hया त– परत
आण8. इHछाच नाही झाली.
सा%व*ीबाई: आिण G पaडक‘ कसल]?
मध5रा: 3ताना डeLकन Lवीनम23 जम‚द »टला. hया\ बाळासाठी न& कपडe =द8 आGत. खास
पारशी =डझाईन5.
तनय: बबडe, त` आलीस Yzहा आमचा तोच =वषय चाल` होता. पास-नापास कळ8ल] आG. आtहा
कvणालाच मा=हत नाही. नोनो सगsय_ना एकदमच स_गणार आG.
मध5रा: 3स! PqशनवJन 3ताना मला बसव}णा\ बातमी =दली. तो tहणाला की nपारHया डा~न]
एक =फकट =नsया र]गाच] पाकीट आल] आG. पा=कटाला Pट)Š•स िचकटव8 आGत पण hय_Hयावर
कvठEयाच jशाच] नाव िल=ह8ल] नाही hयामaळe कvठ`न आल]य Y कळत नाही. एवढ्यावJन मला
ताबडतोब कळल] कvठ`न आल]य Y! (न]=दनी काही बोल` लागणार तोच —) न]दी, फLत एक िम=नट
थ_ब! बसव}णा परत 3तो आG —
न"%दनी: बर] बाई!
(आधी रावजी आिण hयाHयापाठोपाठ बसव}णा 3तो. रावजीHया हातात एका ˆeवर बोन चायनाचा
मोठा वाडगा आG. बसव}णाHया हातात &ताची टोपली आG. hयात`न तो एक =नळा आिण एक
गaलाबी पa•पगaHछ काढ`न न]=दनीसमोर ए~का हातात ए~क धरतो.)
बसव;णा: म)डम, आता स_गा!
न"%दनी: (hयाHया हातात`न गaलाबी पa•पगaHछ घeत) मला मaलगी होणार आG! (सगळeजण टाsया
वाजवतात. आता =तHयावर िमठ¤ा आिण पा•य_चा वष‰व होतो.)
मध5रा: न]दीन] आिण मी ठरवल]य की बाळाच] नाव ठeवायचा हLक त*याचा असणार. तो आपEयाला
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मध5रा: न]दीन] आिण मी ठरवल]य की बाळाच] नाव ठeवायचा हLक त*याचा असणार. तो आपEयाला
आ…ाच स_गणार आG. कारण —
तनय: हो. मा“या मनात तस] पLक‘ आG, पण तरीjखील पa*हा एकदा िम=नटभर =वचार करतो.
बसव;णा: तनयसर =वचार करत]य तोवर थोड]स] Pवीट खाऊन ™या tहणतो मी! (रावजी च_दीHया
चमHया\ wh3काHया तळहातावर थोड] थोड] वाढतो.) žळगावच] कv]दा आणल] आG. असEया
अॉ~जनला अगदी =फट बसत]य की हो. कv]दा श©द tहटल] तर मराठीत पa Eलगी पण असत]य आिण
¥ी लगी पण असत]य. =रझEट काही पण लागल] तरी चालत]य की!
डॉ0टर: (तळहात चाट`न पaस`न खात) फLकड चव आG.
बसव;णा: अस] =wweशन फLत žळगावातच जमत]य हो. इR पa}यात कvणाला पण नॉ8ज नाही बघा.
सा%व*ीबाई: ठीक आG बाबा, त` tहणतोस तर तस]. मार टोमणe!
तनय: आबा, आई, सगळe. मी दो*ही नाव] ठरवली आGत; आवडतात का स_गा.
ब9%र:टर: दो*ही?
तनय: दो*ही. मा“यान]तर आपEया ब]गEयाच] नाव बदल`न टाका कारण hयातला ‘त’ ठeवायच] काही
कारण उर8ल] न–ल.
ब9%र:टर: अ¢ पण —
तनय: प/ीज बदल`न टाका. आिण कvटa]बात8 सगळeजण नzया नावात सामाव`न ™यायला ह&त. मaलीच]
नाव आपण ‘गागi’ ठeव`या, आिण ब]गEयाच] नव] नाव ‘सामगायन’ अस] ठeव`या: सा=व#ी-मधaरागागi-यnनाथ-नि*दनी.
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ब9%र:टर: दो*ही छान आGत. मला फार आवडली.
डॉ0टर: सगsय_नाच आवडली आGत. 5ह—य_वर =दसत]च आG.
तनय: ब]गEयाच] नाव ‘सामगायन]’ अस] ठeवल]त तरी चा8ल. =टळक इथ`न जवळच राहाय5, hयामaळe
आपEयाला अनaPवा=रत ‘न]=दनी’ चा8ल Wकवा ‘न’ मोड8ली ‘नि*दनी’ चा8ल.
मध5रा: त*या, इतकी गa]तागa]त कशाला वाढवायची? मला वाटत] नaPत] ‘सामगायन’ अस]च नाव छान
आG. आधीच आपण सानaना=सक शहरात राहतो. hयात उगीच माकडाHया हाती कोलीत jऊया
नको.
सा%व*ीबाई: मग ठरल] तर. दो*ही नाव] गोड आGत! मनातEया मनात गaणगaणत राहावीत अशी
आGत.
न"%दनी: ‘गागi’ आिण ‘सामगायन’. कशी व•=दक आिण ग`ढरtय वाटतात!
तनय: हो ना. माUच जायच] तर थोड]थोडक‘ कशाला? तीन हजार वषƒ का नको?
न"%दनी: त*या, पोरगी मोठी झाली की एखाŸा मa]डण ~8Eया =तरसट गaJकडe पाठव`न =तला
सामगायन िशकव`नच आणायच]. अवघड गो[ जमायला लागली की मजा 3Y. (तनय =न:श©दपणe
हसतो.)
बसव;णा: ब)=रPटरसर, एक =रL&[ आG बघा.
ब9%र:टर: बोल, बसव}णा.
बसव;णा: मी मायसोर क‘ˆी क/बात चीफ गाडनर
†
होत] =तथल] क/बाच] चीफ क´=ब\ट •कर माझ]
दोPत असत]. ब]गEयाच] नवीन 8टWरग Y टॉप (eड मायसोर स)Šडलव`ड म23 का¼zहग कJन jईल
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दोPत असत]. ब]गEयाच] नवीन 8टWरग Y टॉप (eड मायसोर स)Šडलव`ड म23 का¼zहग कJन jईल
बघा. च]दनच] लाक˜ड tहणb ž[ चॉईस! =कती पण वष† Uल] तरी ½¾(*स =टक˜न राहत].
ब9%र:टर: थŠक य`, बसव}णा. छान कEपना आG.
रावजी: माझी पण एक =रL&Pट आG, सर.
ब9%र:टर: बोल, रावजी.
रावजी: ब]गEयाच] जaन] 8टWरग टाक˜न jऊ नका. मा“याकडe स_भाळायला Ÿा. आय अ)म zGरी
अट)Hड टa इट. (रड` लागतो. hयाची समज`त कशी घालावी Y कvणाला कळत नाही.)
℥

(रा#ी5 अकरा वाज8 आGत. अ]गात एक ढगळ गाऊन घाल`न न]=दनी =दवाणावर पxडली आG.
मधaरा =तHया ‚जारी बसली आG. qबलाचा आधार घeऊन उभा अस8ला तनय =तघ_साठी W¿Lस
तयार करतो आG. तो ख`प आजारी आिण अशLत असEयाच] hयाHया हालचाल§वJन Pप[ zहाव].)
न"%दनी: दम8 बाई!
मध5रा: हो ना. मला तर तa“या कवायत§कडe नaPत] बघ`नच दमायला झाल].
न"%दनी: पण मा“या wयhन_ना ‚वटी फळ आल]. सात पाउ]ड एक अÀस वजनाची पोटची गोळी
सaखJप बाGर =नघाली.
मध5रा: गोळीकडe बघताrणीच मी weमात पड8. पaढची वीस वषƒ मी =त5 सॉिलड लाड करणार
आG.
न"%दनी: दमण`क झाली, पण छान वाटत]य.
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मध5रा: मला पण.
तनय: नोनोHया पोटHया गोळीचा, उफÁ आपEया सव³Hया लाडLया गारगोटीचा, उफÁ गागiचा आज
पZ¹वीतलावरचा प=हला =दवस आG. आिण =तHया उव=† रत आयa•याचाही प=हला =दवस आG. This
calls for a celebration.
न"%दनी: ज*मEया ज*मEयाच =बचारीHया नावाची मोडतोड सaJ झाली.
मध5रा: 3स. आपEया घराच] वळणच तस] आG.
तनय: बबडe, some cream sherry for you. नोनो, तa“यासाठी म]डईतEया ताœया मोस]©य_चा
रस. आिण मा“यासाठी बोटभर Pकॉच. Wकवा, कदािचत, दोन बोट] Pकॉच.
मध5रा: त*या, स_भाळ`न.
तनय: अस` j ग]. या घट~ला काही फरक पडायचा नाही. (दोघ§ना hय_5 ग/ा–स jऊन काठीचा
आधार घeत न]=दनीHया nस—या बाज`ला बसतो. =तघeही न बोलता ग/ासला ग/ास िभडवतात.)
न"%दनी: (रसाची चव तoडात घोळवत) नzया सवयी जडत चालEया होhया hया पa*हा बदलाzया
लागEया.
मध5रा: अज`न वषभर
† समज.
न"%दनी: Y आता गागiHया लहरीवर आG.
मध5रा: (¦ीम ‚री न]=दनीHया नाकाजवळ \Y.) नaसती x]ग`न बघायला हरकत नाही.
न"%दनी: (नाक भJन वास घeत) छान वास 3तोय ग].
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न"%दनी: (नाक भJन वास घeत) छान वास 3तोय ग].
मध5रा: तaला पण.
(=तघeही आरामात ¢ल`न घaट~ घeत राहतात. ब)=रPटर आत 3तात. Y हाउस-गाऊनम23 आGत.
हातात एक ‹ीफ~स आG.)
ब9%र:टर: अ¢! नवी =पढी इR जम8ली =दसYय.
न"%दनी: आtही यथाशLती –िल‹eशन करतो आहोत. आबा, do have a nightcap with us! पण
इतLया उशीरा तatही जाU क– काय?
ब9%र:टर: (Pवत:साठी थोडीशी Pकॉच अोत`न घeत) मोटवानीHया ~सवर काम करत होतो. खर]
स_गायच] तर मला hयाचा क‘टाळा यायला लागला आG. ~सचाही आिण माणसाचाही. पण म23च
सोड`न jता 3त नाही ना. uा खटEयाचा एकदा सोrमोr लागला की असEया अ=wय अिशल_शी
स]पकÁ तोड`नच टाकावा tहणतो. आयa•यात ख`प प•– िमळव`न झा8. बास झाल]! यापaढe आता मी
फLत =नरपराध लोक_च]च व=कलप# घeणार आG.
मध5रा: प•पा, अस] नका कJ. गागiच] सगळ] िशrण अज`न zहायच] आG.
ब9%र:टर: बबडe, hयाची काळजी कJ नकोस. आपEयाकडe ख`प आGत.
मध5रा: बघा ह]! तaमHयावर िभPत ठeव`न राहYय.
ब9%र:टर: žशक राहा. (न]=दनीला उŽeश`न) माझी नात झोपली का zयविPथत?
न"%दनी: हो. अथ‰त रा#ी ~zहातरी उठ`न सामगायन सaJ क¢लच. पण आबा, ¥ीराœयातEया काही
घडामोडी वणन
† कJन स_गायला अडचणीHया असतात. Yzहा hय_त िशJया नको. कEप\\ समज`न
™या—
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™या—
ब9%र:टर: बरोबर आG तaझ]. Let us keep it Victorian.
तनय: पण एवीYवी ¥ीराœयात राहायची आब_ना आता सवय कJन ™यावी लाUल. चार
बायक_Hया घरात hय_चा एकvलता पa•ष ल_बोडा होणार आG.
(काही rण अवघड श_तता.)
मध5रा: प•पा, मी आिण न]दी झोप`न टाक˜? ख`प दमण`क झाली आG. उŸा सकाळी Wकवा nपारी
Wकवा स]2याकाळी »ट`.
ब9%र:टर: Of course. Goodnight, my girls.
न"%दनी: Goodnight, आबा.
मध5रा: Goodnight, प•पा. आिण त*या, त`ही फार जाग` नकोस.
तनय: नाही जागत. Goodnight, dears.
(तनयHया आिण ब)=रPटर_Hया कपाळाच] चa]बन घeऊन दोघी हातात हात घाल`न आत जातात. Y
दोघe एक•क_कडe Rट न पाहता काही rण अबोलपणe Pकॉच पीत राहतात.)
ब9%र:टर: कसा आGस?
तनय: (अ=नि¨त मान हलवतो पण थोडा &ळ काही बोलत नाही. rणभर डोळe िमट`न घeऊन 5हरा
श_त कर}याचा wयhन करतो.) च_गली बातमी अशी काही नाही.
ब9%र:टर: Sorry to hear that. तa“यासाठी »टवPत` आणली आG. मला नात =दEयाबŽल. ख`प
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ब9%र:टर: Sorry to hear that. तa“यासाठी »टवPत` आणली आG. मला नात =दEयाबŽल. ख`प
वष³प`वi घeऊन ठeवली होती. (‹ीफ~स उघड`न कातडी ब_धणीच] एक जaन] पaPतक hयाला jतात.)
एडवड† =फट्झbरEडHया ‘•बायत’ ची िलिमqड ए=डशन आG. क=वYत मला फार गtय नाही, पण
तaला आG. मी ल]डनला असताना =तR एक ‘उमर खÂयाम क/ब’ होता. ‘•बायत’ मधEया क=वता
आिण आयa•याबŽलचा एक˜णच तो प=व#ा uा सगsयाचा जबरदPत पगडा मनावर अस8ली ही
म]डळी होती. िमडल q]पलमधला माझा एक िम# hय_Hयात असायचा. =दवसा व=कली, रा#ी
क=वता. Yzहाच ~zहातरी ही श]भर wत§ची आवZ…ी क/ब\ छाप`न घeतली. It was meant for
private circulation. विशला लाव`न मी पण एक घeतली. आतला बaकमाकÁ फार छान आG. ~शरी
र]गाचा एक धागा बाइ]Wडगम23 िशव`न टाक˜न hयाHया nस—या टोकाला ज_भsया र]गाची मखमली
थ•ली ब_धली आG. They chose classic Oriental colours. थ•लीत «8न•ोनाखची छोटी
बाटली आG. स_भाळ`न काढ. It’s a 21-year old Cask Strength Limited Edition. Hope
you like it.
तनय: Thank you, आबा. It means a lot to me.
ब9%र:टर: And you know, I am sorry for —
तनय: It’s all right.
ब9%र:टर: Okay. Goodnight then. फार &ळ जाग` नकोस.
तनय: नाही जागत. Goodnight, आबा.
(ब)=रPटर जातात. तनय =तRच थ_बतो.)
℥

(=दवाणखा*यात आता फLत झa]बरात`न 3णारा wकाश आG. तनय एका(Y\ पaPतकाची पान]
उलटतो आG.)
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उलटतो आG.)
तनय: आहा! (क=वता आवडली आG अशा आ=वभ‰वात मान डोलावत) अPमा=दक, कान jऊन
ऐका. उमर खÂयामला सaरईत घaसळ`न एडवड† =फट्झbरEड\ पZÃभागावर आण8ली •बाई ¦म_क
एक˜णप*नास:
It’s all a chequer-board of nights and days!
अ¢Hया! हा काय समोरच आG! अिभधा असताना लrणा कशाला हवी? (उठ`न बaि·बळाHया
स]चाकडe जातो.) 5स-बोडवरHया
†
पा#_ना हलव`न आपण hयाचा 5कर-बोड† कJया. (बaि·बळाHया
पटावर5 सगळe मोह¢ बाज`Hया qबलावर ठeव`न पट =रकामा करतो. पaढली काही िम=नट] uा पटाचा
qबल tहण`न वापर होईल.)
It’s all a chequer-board of nights and days
Where destiny with men for pieces plays
Hither and thither moves, and mates and slays
And one by one, back in the closet lays.
It is a quatrain, love. यमक_ची अशी रचना जमवायला अ]मळ अवघड असY:
days-plays-slays-lays
अडगaल]-अडगaल]-अडगaल]-अडगaल]. A-A-A-A.
चार-अोळी. ही चार-ओळी आG. चारोळी आG. पण क=वYची चव चारोळीसारखी नाही. क=वYची
चव कड` आG. तoड कड` होत]. तस] नको. तoडची ही चव पaस`न टाकायला हवी. •िचपालट करायला
हवा. सaद•वा\ •िचपालट कर}याची सोय आG. (पaPतकातला धागा हाताळतो. थ•ली उघड`न
Pकॉचची बाटली पटावर सावकाश ठeवतो. =तHयावर डकव8ली िचठ्ठी वाचतो.)
Glendronach. «8न-•ोनाख. •ोनाख-दरी. सa]दर, सaरtय Pकॉटल]डमधली ही पाहा •ोनाख-दरी.
«8न-•ोनाख. (काहीसा अ=तशयोLत Pकॉ=टश Gल काढ`न ‘ख’ tहण}याचा wयhन करत, खाकरत-
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«8न-•ोनाख. (काहीसा अ=तशयोLत Pकॉ=टश Gल काढ`न ‘ख’ tहण}याचा wयhन करत, खाकरतखोकरत हा श©द पa*हा पa*हा उHचारतो. या wयhनात hयाला ढास लागY पण सावरतो.) बाप¢!
श©द धोकादायक आG. जप`न उHचारायला हवा. (यान]तर तोच श©द मZn आवाजात ‘ख’ tहणत
उHचारतो.) तर uा दरीतली दाJ. (एका =¦Pटल ग/ासम23 बाटली उपडी करतो. ग/ास नाकाशी
धJन x]गतो आिण चव घeऊन पाहतो.) चव§Hया लाटा 3ताGत. एकामाग`न एक. (Wकिचत थ_बत
थ_बत ए~क चव अोळखतो.) मनa~ची चव. दालिचनीची चव. तापव8Eया काsया गaळाची चव.
(G tहणत असताना सतत Pकॉच =पतो आG.)
अPमा=दक, पaढe ऐका. •बाई ¦म_क एLकाव*न:
The moving finger writes; and having writ,
Moves on: nor all thy piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line
Nor all thy tears wash out a word of it.
This too is a quatrain, love. पण यमकरचना थोडी &गळी आG:
writ-wit-line-it
अडगaल]-अडगaल]-मडगaल]-अडगaल]. A-A-B-A.
(‚वटचा घोट घeतो.) स]पली. दाJ स]पली. दरीतली दाJ स]पली. पण दाJची बाटली मा# मोठी
घाटदार आG बर] का. (ती उचल`न =नरख`न पाहतो.) थ•लीत जप`न परत ठeव`न jऊया. (बाटली ठeव`
लागतो.) अ¢Hया?! हाताला काहीतरी =नम`ळत] लागत]य. आत nसरी एक बाटली आG की काय?
(थ•लीत हात चाचपड`न आतली वPत` बाGर काढ`न पटावर ठeवतो.) ह]! Curiouser and
curiouser. (G Pattern 1853 Enfield Rifle-Musket च] काडत`स आG.) वPत` धोकादायक
आG. जप`न हाताळायला हवी! आब_नी ब]¶क =वकत घeतली Yzहा G jखील घeतल] असणार. इR
ठeव`न =वसJन U88 =दसतात. कvणास ठाऊक.
(काडत`स पटावर उभ] करतो. मान =तरपी कJन hयावर िल=ह8ली अrर] वाचतो.) The Royal
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(काडत`स पटावर उभ] करतो. मान =तरपी कJन hयावर िल=ह8ली अrर] वाचतो.) The Royal
Gunpowder Mills, Lea valley, England. ली-zह)ली. ली-दरी.

आब_Hया

आवडhया

इ]ग/]डमधली ही पाहा ली-दरी. (काडत`स हातात घeऊन चाट`न पाहतो.) चव§Hया लाटा 3ताGत.
एकामाग`न एक. =सग¢टभोवतालHया कागदाची चव. मधमाश_नी =रकाtया ~8Eया पोsयातEया
•णाची चव. ह]! पण =तसरी चव नीट अोळख` 3त नाहीय. फोडणीHया डaकराबरोबर साधी गोमाता
की सा2या डaकराबरोबर फोडणीची गोमाता? अशीच काहीशी चव. ( भतीकडe जाऊन =तथली ब]¶क
खाली काढ`न घeऊन 3तो. दात_नी काडत`स फाड`न आतली दाJ ब]nकीHया नळीत सावकाश
अोततो.) दरीतली दाJ अज`न िशEलक होती! (कागदी आवरणातली िशशाची गोळी नळीत टाक˜न
ब]nकीला लाव8ली सळई आत खaपस`न गोळी घ| बसवतो.) आता ऐका, अPमा=दक यnनाथ
जाYगावकर u_नी रच8ली एक अwकािशत •बाई:
The moving bullet; having done its deed
Moves no more: and disgorges its speed
Into coagulations of soft flesh; which enclose,
Lovingly, the contours of a deadened seed.
A-A-B-A. आऽबा.
(ब]nकीची नळी तoडात धरतो आिण दोर ¡च`न झa]बराचा =दवा मालवतो. =दवाणखा*यात प`ण†
अ]धार आG. गोळी झाडEयाचा आवाज.)
❈ ❈ ❈
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