ायल
( दोन अंकी नाटक )

चं. . देशपांड े
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ायल
मूळ कादंबरी : ँ झ काका
मराठी ैर नापांतर : चं. . देशपांड.े
-----------------------अंक पिहला
ु ल
ु े. चंभान हा िनवेदक. िशवाय काही इतर
रोिहणी, ाती, अिन, कातक -- ही तण मलीम

ु वेळोवेळी. नाटकातील पाे व पिरचय ओघात येईलच. या नाटकात नपे  व काशयोजना
ीपष
यांची जाच लागेल. आपा जगयात अंतगत जग आिण बिहगत जग अशी िवभागणी असते. ितचे
ु े , न ेप सोपे असणेही आवयक
सूचन ावे अशी वैताग आयिडया हवी. अन ेक ये असामळ

आहे. िशवाय, अन ेक योग ावेत अशी ही कलाकॄ ती असान े, अथवािह आिण सोपेपणा यांची
मोट लातच ठे वावी. माणसाा एकू ण जगयाबाबतची काकाची अगाध समज पान ाला
सलाम करयासाठी सदर लेखक हा पांतर-य करत आहे. ही ‘‘ मला उमजलेली ‘ ायल ‘ ‘‘

ु
आहे की काय हा मु ा हवेत सोडून देऊ. आजा, काहीही न कळता, वेडपे णान े धावत सटयाा

ू पाहावी अशी ही कलाकॄ ती.
काळात, थांबन

ु होते तेा रोिहणी आिण ाती येतात.
नाटक स

रोिहणी :

हाय ाती !

ाती :

हाय !

रोिहणी :

काय, पा काय ?

ाती :

ु ा िवचा शकते !
हाच  मीही तल

रोिहणी :

ु सांग ! िकती झाले असतील ?
ओके ! बरं, अनभव

ाती :

नो गणती ! खूप ! मनसो !

रोिहणी :

पण, तू िनवड कशी करतेस ते सांग ! माझं णशील, तर मला माहीतच असते माझी िडमांड !

ाती :

णजे ?

रोिहणी :

आता मला त:ला  पडतात, णजे जगयाबलचे गं, आपा इा वाढत का जातात,
आपाला रायटी का आवडते, यात हजारदा े शन का येत,ं कधीकधी तर ... जाऊं दे !

ु तसेच आवडतात ! उथळ, फुटकळ अशा पषां
ु बल मला
तर असे  ! तर मला सोबतीसा
 च वाटत नाही !
आकषण
ाती :

ु
माझं उलट आहे ! मला हीरोटाईप, पझेिस, टपोरी, मरायला, मारायला तयार असणारे पष
आवडतात ! ातही, तो जर मायासाठी मरायला तयार असेल तर जाच बे ! बरं, ते ठीक,
पण, तू कसं ओळखतेस की यही है राईट चॉईस बेबी ! ?

रोिहणी :
ाती :

ु गं जरा ! बरोर घडतंच ! आकषण
 !
चेहरा, वागणं -- हे सगळं ! सॉट ऑफ अंतमख

ु
ु ,ं तर तझ
ु ी अनभवसं
माफ कर, असं जर असेल तझ
ा न ेहमीच कमीच राहील ! मी न ेहमीच जा
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ु राहीन !
अनभवी
रोिहणी :

ु असयाचं काय िवशेष मह आहे ?
आिण मी  िवचारीन की जा अनभवी

ाती :

समज शू ! पण भरघोस जगा नं !

रोिहणी :

ु
नसतीच
संा महाची नसते हे एक ! आिण तूच काही फायनल नाहीस !

ाती :

ओके ! आय डट के अर !

रोिहणी :
ाती :
रोिहणी :
ाती :
चंभान :

ु ं तू ण, मायावर ॲटॅ क के ासारखं कशाला ?
हे तझ

ु ा!
ु णजे तू जरा ेिब वाटतंय की काय तल
मला वाटलं , संा कमी आिण अंतमख

नॉट ॲट ऑल !

ु साठचा, वेश करतो. )
मग ठीक आहे. ( इथे िनवेदक चंभान, समारे

ु
ु ं सख:खां
ु
ओके , ओके मलनो
! तमु चे भाव वेगवेगळे आहेत ! असतातच ! ते ठीक ! ामळ
त,
वैतागात काही फरक पडतात का हे बघायला पािहजे !

ाती :

आय ऍम ली बॉदड !

चंभान :

बरं, हे नाटक ँ झ काकाा ‘ ायल ‘ या कादंबरीवर आधािरत आहे. या सदर ैर पांतरकाराला
ती एक अंत महाची वाटली कादंबरी. णून ितचं हे नापांतर.

ाती :

सो ॉट ! नोबडी के अस  !

रोिहणी :

हं, हं ! के . जयेशची गो ! मला ाची थोडी कना आहे ! माया समोर तो असता तर मला

ु !
आवडला असता -- अनभव

ाती :

 असतातच असे लोक ! नॉट बॅड फॉर अ चज ! अशा लोकांना
न जाणो, मलाही ! जरा आकषक

चंभान :

ु
ु ता बाळगत बसयापेा त
ु
ु ी अनभवच
नसतीच
उक
घेता हे फारच बे ! असो !

आवाज १ :

हे जगणं ! आपण णोणी तयार असावं -- कशालाही -- अशी िनदय अपेा करणारं !

आवाज २ :

त:ला तयार समजावं असा एखादा ण येऊ शकतो ?

आवाज ३ :

हाडांची कवटी सगळा माग अडवते ! आतनं बबलत आपटत बसा !

आकषून घेयात एक वेगळं िल असतं, एवढं नीच मला माहीत आहे !

आवाज ४ :

ु ं च कळतं माणसाला की तो िजवंत आहे !
याची जी वेदना असते ना, ामळ

आवाज ५ :

आपामे असं काहीतरी आहे, जे नाशवंत नाहीय, अशी ा मा पािहजेच ! नाही तर माणूस
जगूच शकणार नाही !

चंभान :

( पढेु येऊन -- ) एक दरवाजा. ा दरवाासमोर उभा असतो ितथला ारपाल. आिण ा
ारपालासमोर उभी असते के . जयेश ही ी. के . जयेश. ायाा दरबारात वेश िमळयाची
वाट पाहात. तो ारपाल ाला णतो, ‘‘ नाही रे बाबा, एवात नाही वेश देता येणार ! ‘‘
ावर तो िवचारतो, ‘‘ पण, नंतर तरी िमळे ल ना वेश ? ‘‘ ारपाल णतो, ‘‘ श आहे, पण,
आा नाही ! ‘‘ ते वेशार तर न ेहमीमाणे उघडंच असतं. ते पान के धाडसानं आत
डोकावतो. ारपाल णतो, ‘‘ माया परवानगीिशवाय आत जाता यावं असा मोह होणं ठीक आहे,
पण, बघ जरा मायाकडे ! माझी ताकद बघ ! आिण मी इथला सगळयात कमी दजाचा ारपाल

आहे, हे लात घे. या हॉलमधून पढेु गेावर ितथे आणखी एक दरवाजा आहे. तोही ओलांडावाच
ु
लागतो. तसाच ाा पढेु आणखी एक दरवाजा. आिण ाा पढेु आणखी एक ! आिण पढा
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ु
पढा
ेक ारपालाचं णशील तर ताकदीमे ते एकसे बढकर एक असे आहेत ! ‘‘ आता

े ाला उपल असलाच पािहजे. पण,
ा के लाच काय कुणालाही असं वाटतंच की ाय हा क

तरीही, एकू ण िवचार कन, वाट पाहावी, असंच तो ठरवतो... आिण पढंु िकेक वष तो वाट

पाहात राहतो... कालांतरानं ाला बसायला एक ूल िदलं जातं... सटरफटर िकरकोळ गा

ु बसून राहतो, पण, ाला आत वेश िमळतच नाही. शेवटी तो ातारा होतो
मारत तो वषानवष

ु होतात... ाला हेही कळे नासं होतं की ाचे डोळे ाला दगा देतायत
आिण ाचे डोळे अंधक

की जगच अंधारत चाललं य... आिण िवशेष णजे, तीेा या इता वषात, सया कुठाही
माणसाला ा ायाा दरबारात वेश िमळााचं ाला िदसत नाही. तो ा ारपालाला

ु ं ाला उठणंही अश होतं.
याबल िवचारायचं ठरवतो. िवकलांग झालेला असामळ

ारपालालाच तो जवळ बोलावतो आिण शी एकवटून, मलपणे िवचारतोच ाला ाबल. हा
माणूस आता संपत आलेला आहे हे लात घेऊन ारपाल णतो, ‘‘ अरे, सरं कुणी इथं येण ं
शच नतं... हा दरवाजा फ तु यासाठीच होता... आता मा मी हा बंद करतो आहे... ‘‘

ू जातो आहे...
( दरवाजा धाडकन आपटून बंद झााचा आवाज... आता के अन ेक बोळकांांतन
या वेळी ेयनामावली सांिगतली जाते... )

के :
कोरस :

ु ी भेटाल असं मळ
ु ीच वाटलं नतं !... ओह...
लीना ? आिण काकू ? इथं त
् िमस बाबर !

ु ा अटकच झालेली आहे. यातून पढेु फ खटला, िशा
आरोपी आहेस तू, आरोपी ! खरं तर तल

आिण ा िशेची अंमलबजावणी ! आरोपीच आहेस तू ! वतु : अटके तच आहेस तू ! ( अन ेक
आवाजांत याचे ितनी. )

के :

िनितच काहीतरी चूक झालेली आहे. कुणीतरी या जयेश के बल खोटं नाटं काहीतरी िपकवत

ु ीचं ठरावं असं काही मी के लेलंच नाही.
असणार आहे. शंकाच नाही. कारण कायाा ीनं चक

हां, आता े िरकल चूक होऊ शकते एखादी -- एखादा पूणि वराम मागंपढंु होणं कवा एखादं

ु
दशांशिच चकीा
िठकाणी पडणं. होऊ शकतं. अहो, अगदी िजवावर उठणाया णाात

ु घडतात. मी बँकेत काम करतो, मािहती आहे मला. नसती
ु
ु
अशाही चका
एखादी चकीची
फायलग

ु आहे मला. मी काही ऐरागैरा नाही. अंत गतं ु ागत
िसिमही कशी दगा देऊ शकते, अनभव
ं ु ीा,

ु कुवतीचे जे लोक असतात
अवघड अशा अंदाजांा बाबतीत मतांची देवाणघेवाण करणारे, अ
ांाप ैकी मी एक आहे. िवास संपादन के लेला असािशवाय मी माया जागेवर राच शकलो
ु होतात, होऊ शकतात. आिण ात तसा
नसतो. पण, तरीही, अगदी िचत का असेना, चका

ु ं आलेा
कुणाचा दोष असा नसतो. होऊन जातं. होतं काय, बधा, पारा कडक उामळ

गग
ं ु ीत एखादा ाक एखादा पेपर कुठं तरी भलतीकडंच लावून टाकतो... इतकं सहज घडतं ते !..
मी बँकेतला एक ऑिफसर आहे. मी िजवंत आहे. िशवाय आमचा अिसं ट मॅन ेजर माझा ासही
करतो. आमा एका महाा ाहकाबरोबर ानं मला पािहलं तेापासून. तो ाहक णजे एक
ात वकील आहे. मी ा विकलाा हातात हात घान जाताना ानं पािहलं आिण तो इतका
अचंिबत झालेला िदसला की काही िवचारायलाच नको ! ा विकलाची ातीच तशी होती ! तर
आमचा अिसं ट मॅन ेजर ! मला णाला, बसा ! ाला मायाशी बोलणं भागच पडलं ! आिण
मलाही आता हे माच करावं लागेल की तेापासून मी ाला ियच वाटायला लागलो ! असे ण
थोडेच असतात णा ! पण मग अशा वेळी तो, माझं एकू ण ठीक चाललं य ना आिण माझं भिव
अिधक चांगलं कसं घडू शके ल अशा िवषयांवर बोलतो ! आिण हेही तो त: कामाा ओयाखाली
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पार चगरलेला असताना ! पण नंतर बँकेताच एका ाक नं याचं इंिगत मला सांिगतलं ! ाची
मायाबल ही जी तळमळ िदसते ती ाची एक धूत  चाल असते ! असे काही ण खच कन

ु ते आपाबरोबर कसे
मायासारा महाा अिसं टसना
् खूष करायचं आिण वषानवष

राहतील हे बघायचं ! आता हे पटयासारखं असलं तरी ा वेळी मला जरा वान गेासारखं
झालं च -- ( इथे आवाजी  -- ‘‘ वान गेासारखं ? ‘‘ ) आिण ितकारहीन झाासारखं
ु कवा एक
वाटलं ! ( आवाज -- ‘‘ ितकारहीन ? ‘‘ ) आता टलं तर हा माझा एक गण

ु नाही ठ शकत !... पण काहीतरी
कमकुवतपणा आहे हे माया लात येत,ं पण, हा काही गा
चूकच घडली असणार... ( हे सगळं अितशय वेगात -- जणू एका दमात. काही णांनी के

झोपयासाठी खाली पडतो. अिन आिण कातक येतात. )
अिन :
कातक :
अिन :

ु ात, कसं हवंय सगळं ?
ु ा काय हवंय काय आय
मला तू एक सांग, तल
ु ा आहे, उर तूच सांगायचंस आधी !
अिन, असं नाही,  तझ

ु ं -मला तसं साधं जगायचं आहे -- एक साधीशी नोकरी, तशीच नोकरी करणारी बायको, दोन मल
बास ! फार च ैन नको, फार ताणतणावही नकोत आिण अती मही नकोत -- आपलं काम बरं,
आपण बरं ! -- हे, असं हवंय मला --

कातक :

हे िमळे ल पण ाचबरोबर, समाजात फारसा मान नाही, इकडेितकडे थोडंफार अपमािनतच होत

ु ांना शाळाकॉलेजांत ॲडिमश घेता न येण,ं हॆही
राहणं, भाव नसानं अन ेक अडचणी येण,ं मल
सगळं येणार ! आिण एकू णच के स िपकावर मळा कपांत, चालत िफरणं -- हेही
ीकारावंच लागणार !

अिन :

हो, ही शता आहेच, पण खूप महाकांने ं जगणं शहाणपणाचं होईल का, असा मला 
पडतो. ाचं मला होकाराथ उर येतच नाही !

कातक :

आता माझं ऐक -- मला चौफे र यश हवंय -- ॲट ॉटे र कॉ ! लाईफ हीच कॉ समजलं
तरी चालेल ! मानमरातब, िसी, प ैसा, च ैन ! नो कौटं ु िबक ॉेम ! भरभराट ! उ राहणी !

यासाठी माझं र, मांस, हाडं --सगळं रेडी फॉर एिनथग ! ातारपणी, कुठं बंगाता

ु त बसून टीीवर िके ट बघ कवा आपा बंगावर
फुलझाडांना पाणी घाल, कुठं आरामखच

अिन :
कातक :

एखाा ामची पूण  सोय कन ांाबला आदरात बडु ू न राहा -- असं पािहजे मला !

आिण च ैन ?

ु त: तणपणात रे ! नो बंधन ! मजा आिण उपभोग ! आपण
उ राहणीमे आलं च ते ! म

बिु मान असलो, कतबगार असलो णजे आपा वागयाकडे कुणी ल देत नाही ! चालतं !
ु पणा, हलकटपणा -- काहीही चालेल ! डट थक !
या सगळयासाठी पडेल ते क, चांगल
( चंभान वेश करतो. )

चंभान :

िमांनो, मी चंभान. मी बघतोय, ऐकतोय. जगयाबाबत तमु चे िवचारच इतके िभ असावर
आिण तमु ा अपेाच इता वरखाली असावर समाजात समता कशी येणार, हेच मला

कळे नासं झालं य ! कुमशाहीच पािहजे ! आवडीिनवडी, अपेा, तयारी आिण भाव -- या असा
ू ठे वन
ू च चालणार नाही ! नाही तरी सगळे जण कोणता ना
गोवर माणसांच ं जगणं अवलं बन

कोणता ास भोगायला तयार आहेतच ! मग कुमशाहीचा ास िनदान समता तरी आणू शके ल !
अिन/कातक : आाला नाही पटत ! ( जातात. आता -- )
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शहर
( अिन, कातक, रोिहणी, ाती -- हे कोरसही आहेत. कोरस घाळाची िटकिटक उारत
राहतो. नंतर ‘ जयेश के . ‘ असे लयीत णत राहतॊ. )
चंभान :

सकाळचे आठ वाजले होते. शहर जागं झालं होतं. ( शहरी गगाट. )

अिन :

ू -- ) जयेश के .बल िनितच कुणीतरी कान फं ु कत होतं -( वेशन

कातक :

ू -- ) कारण, कोणतंच ॄ  के लेलं नसताना -( वेशन

रोिहणी :

ु
ू -- ) ाला एका सभाती
( वेशन
अटक झाली !

ाती :

ू -- ) ाची काकू , िजा इमारतीत तो राहात होता, ती ाला रोज सकाळी आठ वाजता
( वेशन
नाता आणून ायची --

चंभान :

ा िदवशी, ा वेळी ती आलीच नाही !

जयेश के . :

ू -- ) यापूव असं कधी झालं नतं -( वेशन

अिन :

के नं आणखी थोडी वाट पािहली --

कातक :
रोिहणी :

ु तेन ं पाहात होते -समोरा बाजूला राहणारे लोक ााकडे िविच उक

ु ं मग ानं बेल दाबली -शेवटी ाचा धीर खचला, पोटातले कावळे  बसू देईनात, ामळ
( ‘ टग टाँग ‘ असा बेलचा आवाज कोरस तडान े िटपेला न ेत जातो. थांबतो. हॅट घातलेले दोन
रक वेश करतात. )

रक १ :

तू बेल मारलीस ?

के :

माया काकू ची ैपाकीण -- ितासाठी --

रक १ :

ु ं?
नाव काय तझ

के :

जयेश के .

रक २ :

हाच तो !

रक १ :

हे सहज कळयासारखं आहे --

रक २ :

भीतीनं पांढराफटक पडलाय.

रक १ :

ु ा भीती वाटते ?
काय रे के , तल

के :

का ? कशाची ? मी काय के लं य ? --

रक १ :
के :
रक २ :

ाबल बोलायचा आाला कुठाय अिधकार ? ( णभराने -- ) तु यािव के स चालणार आहे...

ु ा सगळी मािहती िदली जाईल.
आिण काळाा ओघात तल
ु ी कोण आहात ?
त

ु े िमवय पहारेकरी आहोत -- आी तल
ु ा िमळालोय हे तझ
ु ं भायच समज -आी तझ

के :

ु ची ?
नावं काय तम

रक १ :

े दू .
मी जरा िकडिकडीत आहे आिण तो बांधस

रक २ :

मी टाईट काळा सूट घातलाय. िबनेटचा.

रक १ :

आिण मी ेटीवाला.

रक २ :

याला िखस े आहेत, बस आिण बटणं आहेत आिण पाही आहे --

के :

पयटकांसारखे िदसताय --

रक १ :
रक २ :

ु आहे.
ु णजे ते सगळं उपय
म

ु ा सांग ू नाही शकत -पण कोणते उपयोग ते आी तल
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रक १ :

ु ा बाळगायला
कवा आी कोण आहोत वगैरे -- पण एकू णात तू भायवान आहेस असा िवास तल
काहीच हरकत नाही --

रक २ :

खरं तर, तु याशी इतकं मोकळे पणानं बोन आी एक कारे आमा मयादांच ं उं घनच

करतोय -रक १ :

हे असं बोलताना मला या फाखिशवाय कुणी ऐकलं नाही णजे िमळवलं !

रक २ :

नाही तर, आाला इकडे पाठवणारे आमचे अिधकारी खवळतीलच आमावर.

रक १ :

ु ा खरं तेच सांगतोय. ( शांतता. )
िन:संशय ! आी तल

रोिहणी :

कशाबल बोलतायत ते के ?

ाती :

अशा कुठा अिधकायांनी पाठवलं असेल ांना ?

अिन :

इथं कायाचा अंमल चालतॊ.

कातक :

आिण सा कुठलं ही यु चा नाहीय.

चंभान :

आणीबाणीही नाहीय --

के :

आिण माझे त:चे असे काही मूलभूत ह आहेत. मला कशासाठी अटक झालीय ते मला
कळलं च पािहजे. ही मागणीच समजा माझी !

रक १ :

ु ा सांग ू शकणार नाही. आी फ न सेवक आहोत. कुमाचे ताबेदार. ( जणू काही
आी ते तल
आठवामाणे -- ) हां -- खोांची झडती ायचीय -- ( झडतीचा अिभनय. कोरसमधा
ी कपाटे , टे बले होतात. )

कोरस--पाचही :

ु ी अशी झडती नाही घेऊ शकत ... बाहेर ा इथून ... कुणी िदा त
ु ाला या आा ?
त

ु ा अटक झालीय
काहीही नाहीय इथे ... काकू ऽ ! मी िवचारणारच ... वॉरं ट आहे तमु ाकडे ? तल
णे ! काय चाललं य काय हे ?

रक १ :
रक २ :

( झडती घेताना -- ) अरे वा ! कोट िदसतोय, छानच आहे ! मी जरा घानच बघतो तो -- म !

... कसा िदसतोय मी ? ... एकदम सदं ु र !

ु े ... इतर...
फारच फॅ शन ेबल ! अाधिु नक ! तर, सा आी हा कोट घेऊन जाऊ ... आिण तझ
आतले कपडेही.

रक १ :

ु ा परत िमळतील. या के सेस
तु या के सचं जर ठीकठाक पार पडलं सगळं तर ते सगळे कपडे तल
िकती काळ चालतील हे मा सांगता येत नाही. आिण ितकडे डेपोत चोया पण खूप हॊतात ...

रक २ :

काही काळ वाट पािहानंतर मा ते तमु चं सगळं सामान िवकू न टाकतात -- मग तमु ची के स
संपलेली असो की नसो.

रक १ :

अथात ाची भरपाई िमळते णा.

रक २ :

पण िमळणाया कमती भयानक कमी असतात.

रक १ :

लाचचपत आिण ाचार खूप आहे ितथं.

रक २ :

ु
ापेा हे सगळं आमाकडेच रािहलेलं बरं -- सरित
समज तू . अं ! ठीक आहे.

रोिहणी :

( के .ला -- ) अ होऊ नकोस .

ाती :

काहीतरी फार वाईट घडेल असं समजून वागायची गरज नाही -- तसं काही घडेपयत ... अं ? ...

अिन :

तसं वागणं योय नाहीच ठरणार इथं.

कातक :

काही नाही, माया ितसाा वाढिदवसािनिम माया सहकायांनी घडवलेला हा एक िवनोद
असणार आहे. एक मरी आपली.
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के . :

आता मी जर यांाकडे पान हसलो तर तेही मायाबरोबर हसतील बतेक. ( के . हसतो आिण
हांदोलन करायला जातो. )

चंभान :

पण तो िवनोदही नता आिण मरीही नती !

रक १ :

ु ी कागदपं कुठं आहेत ?
तझ

रक २ :

िखसेिबसे तपास ाचे.

के :

ु ाला ? र ा. आधी मला माझं अटकवॉरंट दाखवा नाहीतर चालते ा इथून -काय हवंय त

रक १ :

तसं नाही बाबा करता येणार आाला.

रक २ :

आमची कामं आाला क दे -- उगीच आाला िचडायला लावू नकोस --

रक १ :
रक २ :

ु े िम आिण रक आहोत. ामळ
ु ं , तु या सगळयात िनकट आीच असणार.
आी तझ
ू सटु का नाही -आी कुमाचे िवन ताबेदार आहोत -- कायाा कागदपांतन

रक १ :

आमचं काम दररोज दहा तास तु यावर पहारा ठे वणं आिण आमचा पगार िमळवणं.

रक २ :

पण आाला हे नी समजतं की आमचे अिधकारी --

रक १ :

ांा हाताखाली आी काम करतो --

रक २ :

ु ा अटक िनारणच करणार नाहीत.
तल

के :

काय आहे कारण ?

रक १ :

ाची मािहती कन घेण ं हे आमा अिधकायांच ं काम आहे. पण मी एक मा सांग ू शकतो की
ु ा, सापडतोय का ग
ु ा असं करत िशकायासारखं लोकांत िफरत
ते काही, सापडतोय का ग
नाहीत. उलट आपोआपच ते अपरााकडे ओढले जातात. मग मा ांना आा रकांना
पाठवावंच लागतं.

रक २ :

तसा कायदाच आहे.

के :

ु चटपणा आहे. असा काय कुठं कायदा असतो ?
खळ

रक १ :

ऐकलं स का फाख ? याला कायाचं कवडीचं ान नाही पण त:ला िनरपराध णतोय !

रक २ :

याासारा माणसाला शहाणपणाचं काही सांगयातच अथ  नाही -- ( इथे दोी रक के .ला

दणके देतात. ाच वेळी ाची काकू वेश क लागते, पण थांबते. )
के :

काकू , ये ना -- ती आत का नाही आली ?

रक १ :

ु ा?
ती कशासाठी हवीय तल

के :

णजे काय ? माझा नाता हवाय मला --

रक २ :

ु तेच स
ु करतोय तो ! ( के .ला पा
ु दणके बसतात. काकू आत येतात. नाता
ऐकलं स ना ? पा

ठे वाचा मूकािभनय -- के .ा पाठीमागे. के . वेदन ेन े वाकलेला आहे. ा जातात. )
रक १ :

अरे, वा -- मध आिण टो !

रक २ :

आिण उकडलेली अंडी !

ु ा थांबवायची हमत करणार नाहीत. आिण के लीच समज ांनी तशी हमत तर
चंभान व कोरस : जा बाहेर के , ते तल
ु ा अडकवून ठे वायचं कारण ांना ावंच
मग करण एकदम टोकावर येईल. ा वेळी मा, तल
लागेल.
के :

पण, इतकं होऊनही, समजा ांनी धनच ठे वलं मला तर, अजून तरी एक कारे वरचढ असलेली
माझी पोिझशन जाईल !
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चंभान व इतर :

मला तसं हेी -- तं तर वाटतंच आहे, िशवाय, आिवासही वाटतोय -- आता हे एक
आहे की बँकेतलं माझं सकाळचं काम राहणार आहे -- पण ाचं एवढं काही कुणी ोम
माजवणार नाही --

के :

एकू णात माझी ितथली उ पोिझशन लात घेता --

चंभान :

आिण समज तु या ग ैरहजेरीचं तू खरं कारण सांिगतलं स तर ?

इतर चौघे :

े ाावर ?
िवास कोण ठे वल

के . :

ु ा णे उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे !
नकोच ते. ापेा सगळयात उम माग णजे, तक
काहीही क नये आिण काय कसं आकाराला येत जातंय ते पाहावं !

चंभान व इतर :

धूतप णा रे धूतप णा

धूतप णा रे धूतप णा ...
( असे णत जातात. )

इेर
आवाज :

ू इेरचा वेश. )
( जोरात -- ) जयेश के ऽऽ ! ( वळणावळणांतन

के :

चला, आला शेवट ! ( तो जाऊ लागतो -- )

रक १ :

छे छे, एवात नाही, असं नाही --

रक २ :

जरा नीट तयार हो --

रक १ :

भांग पाड --

के :

ते बघतो माझं मी --

रक २ :

खरं तर यानं अंघोळ करायला हवी होती.

रक १ :

आता वेळ नाही पण --

रक २ :

काळा कोट आहे का ? तो घाल --

चंभान :

( हाक मारतो -- ) जयेश, जयेश के , िम. के --

इेर :

हं ऽ ! िम. के . तर उजाडता उजाडता झालेा आमा या भेटीनं तू चिकतच झाला असशील !

के :

िनितच, मी चिकत झालोच आहे !

चंभान :

के .ला आता अगदी आनंदाचं भरतंच आलं होतं -- चला, शेवटी हा एक समंजस माणूस सापडला !

इतर :

के .ला आता अगदी आनंदाचं भरतंच आलं होतं -- चला, शेवटी हा एक समंजस माणूस सापडला !

के :

पण, तसं टलं तर अगदी मी फारच चिकत झालोय असंही नाहीय णा --

इेर :

काय, फारसं चिकत नाही ?

के :

ु चा ग ैरसमज होतोय -- मला असं णायचंय ... बसू का मी ?
बतेक तम

इेर :

तशी पत नाही.

के :

नाही, तसा मी चिकत झालेलोच आहे णा, पण होतं काय की या जगात तीस वष -- बरं का --

तीस वष असा एकाकीपणानं संघष  के ावर -- मी के लेलाच आहे ना तसा -- होतं काय -- या

चिकत होयाा संवदे ना बधीरच होतात -- आिण मग अशा आयकारक गोीही योय ा
गंभीरपणानं घेता जात नाहीत -- िवशेषत: आज सकाळी -इेर :

का बरं, आजची सकाळ का ?

के :

हे बघा, मी काही असं णत नाहीय की हा सगळा कार णजे एखादा िवनोद कवा एखादी
मरी चा आहे णून -- तसं मला णायचंच नाहीय -- उलट मग तर असं णावं लागेल की
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ही तर फारच िकचकट गंमत आहे -- अं ? ... एवढं हे सगळं जमवून आणायचं णजे माया काकू चे
ु ची ही माणसं, हे सगळे यात सामील असावे लागतील -सगळे भाडेक आिण िशवाय तम

ु ं मला नाही वाटत की ही एक गंमत असेल -होय की नाही ? -- ामळ
इेर :

गंमत नाहीच आहे !

के :

पण ाचबरोबर, ही अगदी एखादी फारच गंभीर बाब असेल असंही मला वाटत नाही, कारण

ु ाही मी के ाचं मला आठवत नाही -- पण तेही
मायावर आरोप यावा असा एखादा िकरकोळ ग
ु  हा आहे की, कोण ठे वतंय आरोप मायावर ? कोण ? कसला ?
देऊ सोडून -- म

ु
ु ी खरोखर पोलीसच आहात का ? मग तमु चा यिनफॉम
कोणा अिधकारात ? त
कुठाय ? हा

ु ी एखाा आिदवासी
तमु चा जो पोषाख आहे ाला काही यिु नफॉम णता येणार नाही. यात त
नॄातासारखे वाटता ! ( चंभान आिण इतर यांात हालके री. )
इेर :
के :
इेर :

शांत !

ु एक सरळ, साधं ीकरण हवंय, ते ा, मग आपण जाऊ या -सन हो, मला नसतं

ु ी ही सगळी धडपड एका चंड मात चाललीय -- आी तला
ु काहीच सांग ू शकत नाही, हे
तझ
लात घे -- आिण ाचं कारण णजे आालाच काही मािहती नाही -- तू काय के लं यस कवा
ु ा दोषी ठरवतंय, हे काहीच आाला मािहती नाही -- आी तल
ु ा फ एवढंच सांग ू
कोण तल

ु ा अटक झालेली आहे -- तो आमा कामाचा भागच आहे -- णून तर आी इथं
शकतो की तल

ु ा एक सा देऊ शकतो -आलो आहोत -- तरीही, मी तल
के :
इेर :

हं, सांगा --

िवचार जा कर आिण बोलणं कमी ठे व -- तू कसा िनरपराध आहेस याावर कुटत बसू नकोस

ु ी णजे खरं
-- काय होतं, ते कं टाळवाणं तर होतंच पण िशवाय ाची छाप वाईट पडते -- तझ
तर कॄ ती जा महाची असते -- तू काय क शकतोस -- ते --

के :

( गधळलेा अवेत येरझाया घालतो. मग -- ) मला माया विकलाला फोन करायचाय -- क
का ? नाऊ इट इज अ म !

इेर :
के :

हो, बेलाशक -- पण मला ात काही त वाटत नाही --

ु ी काय माणूस आहात की कोण आहात ? त
ु ी आिण तमु चे हे
ात त वाटत नाही ? ! त

ु
वरतडे ? ते अचानक इथं घसतात,
इथा सगळया वू िवटतात, एखाा फालतू

नाटकाता िवषकासारखे वागतात, मला अटक करतात, कारण देत नाहीत ... आिण मी जेा

ु ी ...
णतो की मला माया विकलाला फोन करायचा आहे, ाचा सा ायचा आहे ... तर त
ु ी णताय की ात काही त नाही !? ( हे बोलणे चा
काय अथ  काय याचा ? -- त
असताना ाावर लॅ श वगैरे पडतात. जणू िरपोट स  वगैरे ाचे फोटो काढतायत. )
इेर :

( णभर शांततेनतं र -- ) ठीक आहे, कर फोन --

के :

आता मला नाही करायचा फोन !

इेर :

कर रे !

के :

मी सांिगतलं य, मला नाही करायचा -- ( चंभान आिण इतर यांच े चेहरे इकडेितकडे िदसतात. )
काय, मजा वाटतीय का, तमाशा चाललाय ! ? चला, िनघा ! ( चेहरे जातात. ) बरं, सन हो,
जाऊं ा, यात सगळयात चांगलं णजे, हे सगळं आपण िवसन जाऊ या -- कोण चूक, कोण

ु
ु ी चकीा
बरोबर, जाऊं दे ते सगळं -- एक तर नीच की काहीतरी चूक घडलेली आहे -- त
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माणसाकडे आला आहात. तर आपण नमार क एकमेकांना, शेक हँड क आिण हा िवषय
संपवून टाकू !
चंभान व इतर :

तो इेरा अगदी जवळ जातो -- त:चा हात पढेु करतो -- इेर फ डोळे उचन

पाहतो आिण ओठ मडतो -- के ऩ े पढेु के लेा ाा हात या अवयवाकडे पाहतो -- के .ला
अजूनही वाटतंय की एवावर हे संपणार आहे, पण ...

इेर :

छे, छे, असं करताच येणार नाही -- इतकं सोपं नाहीय ते -- पण तू आशा सोडू नकोस -- आिण

ु ा अटक झालीय एवढंच, आहे काय ात -- तल
ु ा याची मािहती
का सोडावीस तू आशा ? -- तल

ु ी शेरबे ाजी आिण मतंही ऐकलीयत -- काही
ायचं काम मायाकडे होतं, तर ते मी के लं य -- तझ
का असेना, सा एवढं परेु स ं आहे -- आिण इथं आपण एकमेकांचा िनरोप घेऊ शकतो -- तू
तु या कामावरही जाऊ शकतोस -के :

मला जर अटक झालीय तर मग मी बँकेत कसा जाणार ?

इेर :

तु या लातच येत नाहीय -- अटक झालीय याचा अथ, तु या रोजा िदनमाला, तु या कामांना

के :

णजे अटक होणं हे काही फारसं वाईट नाहीय तर ?

इेर :

कोण णतं तसं आहे णून ?

के :

मग, आता मला सांगा, काही फरकच पडणार नाहीय तर मला सांगायची तरी काय गरज होती ?

इेर :
के :
इेर :

अडथळा येणाराय असं कुठाय ?

ु आहे !
ती माझी टी
ु !
गधडेपणाची टी

ु ा जायचं असणार हे
असेल -- तू बँकेत जाच, अशी काही मी तु यावर सी करत नाहीय. पण, तल
ु ा होणारा उशीर फारसा कुणाा लात येऊ नये णून मी तझ
ु े
मी समजू शकतो. आिण हो, तल
ु ा घेऊन जातील -दोन सहकारी थांबवून ठे वलेत -- ते तल

चंभान व इतर :

ु
ु
गडमॉनग
सर. गडु मॉनग सर. गडमॉनग
सर. ( रावरचे आवाज. ॅ िफकचे आवाज. ते टॅ ीत
बसून गेाचा मूकािभनय करतात. ते एकमेकांकडे न पाहता बोलतात. ा णजे अिन
आिण कातकच आहेत. )

के :

ु
मघाशी मी ताला
ओळखलं च नाही --

ा :

( एकमेकांत -- ) तो आपाला ओळखू शकला नाही हे कसं काय ? आपण ाचे िनजव, नगय
ु े चेहयावर
सहकारी ! सदोिदत मान ताठच राहणारा रव आिण वारंवार लचकणाया ायूमळ
मधूनमधून धादायक ित िदसणारा के वल --

के :

शेवटी मला कामावर जाता येतय
ं याचाच मला आनंद वाटतोय --

ा :

आी बराच वेळ वाट पाहात होतो --

के :

(त:शी -- ) ायला, ा इेरनं मला चावून टाकलं , नाहीतर मी ओळखलं असतं ांना !

अिन (ाक -१): ाला फारसं संगावधान नाही -कातक (ाक -२): कवा मग आपण इतके नीचरीय कमचारी आहोत की ानं ओळखणं अशच ावं !
के :

ु जरा िठकाणावर ठे वायची मला काळजीच ायला पािहजे. िविच का िदसेना,
यापढंु , माझी बी
खरं णजे, या वेळी, मला ांाशी िमानं बोलावंस ं वाटायला हवं होतं, ने, आवडायलाच

हवं होतं.
दोी ा :

पण मग अचानक आपण दमून गेलो.
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ाक १ :
ाक २ :

ु ं मला ाला दात िवचकू नच सामोरं जावं लागतं -माया ायूा ॉेममळ

ु की, सरं काय !
े ा िवषय होत नाही ! माणस
आिण दवानं कवा सदैु वानं हा कुचे च

बँक
( रहदारी थांबते. आता नटवग एका िबझी बँकेचा कमचारीवग होतो. यंमानवांमाणे लोक ये-जा
करताहेत. एकमेकांना धा न लावता, लोक घाळाा िबनचूकपणान े पण जलद अशा
हालचाली करत राहतात. )
टपाल ाक :

नमार सर ! ( हे वेगवेगळया आवाजात अन ेकदा िरपीट होते. )

के :

नमार --

आवाज :

हॅलो, बॅग ा इकडे -या, या -धवाद -या सर -मी बघतो सर ते -- ( वग ैरे. )
( के . सोयीर जागा पान थांबतो, सामील होतो. जणू ा अवाढ मशीनचा तो एक भाग
बनतो. शांतता. )

अन ेक आवाज :
के :

े ा िमर के . ! ( शांतता. )
वाढिदवसाा शभु 

( जरा अवघडून -- ) आभारी आहे. माया या ितसाा वाढिदवसािनिम मी इतकं च सांग ू इितो

की -- ( आवाज एकमेकांत बोलतात -- बँकेचे कामकाज चा -- के .कडे ल. ‘ ाट काऊं टर

ु ी साहेबांना भेटा ‘, ‘ आज
नंबर पाचवर ‘, ‘ तमु ा िबलाचा ेस िपिरयड आज संपतोय ‘, ‘ त

शच नाही ‘, इादी वाे. मग फोनची रग वाजते. )
एक ाक :

के सर, तमु चा फोन. ( ाचीच, ओळीत उभे रान, टे िलफोन लाईन होते. सया टोकालाही

एक बोलणारा. )
आवाज :

ु ा के सचं
हॅलो, जयेश के . का ? तमु ा कामात य आणाबल जरा माफ करा. तम

ु ाला कमीत कमी िडब करावं असा िवचार
कामकाज नॉमल पतीनं चाललं य बरं का. पण त
कन तमु ा ोरांसाठी रिववारच योय होईल असा आी िवचार के लाय. आिण हे श
ु ी थकलेले असणार,
नसेल तर आपाला ती ोरं राीही घेता येतील. पण ा वेळी त
ु
ु ाला न चकता
ताजेतवान े नसणार. बघा. पण, त
हजर ावंच लागेल हे मा लात ा.

के :
आवाज :

आिण समजा मी नाहीच आलो तर ?

तू कुठं सापडशील हे आाला माहीतच असणार रे ! तर, तू, १४, जयभवानी रोड, इथं हजर

ु ा १४,
राचंय हे लात ठे व. हॅलो, हॅलो, िडब कसला येतोय ? ऐकू येतय
ं का ? के , तल
जयभवानी रोड, इथं हजर राचंय -- ( थांबतो. )

के :

काय नाव णालात ? मधेच फोन कट झाला --

ाक :

ु लावू का सर तो फोन ?
पा

के :

बघू -- ( ऑफीसचे काम चा. घाळात टोले पडू लागतात. काम थांबते. लोक जातात. )

सगळे :
चंभान :

अा, िनघतो सर ! ( य संपते. )

ा आाददायक मोसमात खरं तर के .ला एक सवयच जडली होती की संाकाळी दािब
ू खाऊन छानप ैकी घरी परतायचं आिण आठवातून एकदा एकताला
िपऊन, मग म जेवन
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भेटायचं. एकताची आिण ाची अलीकडेच ओळख झालेली होती. ती एक बयाप ैकी गाियका होती
ु गाणं घेऊन
आिण अधूनमधून ती काही जाहीर कायमही सादर करायची. ( ‘‘ आिण आता पढचं
ु करते.
येतीय -- एक आिण एकमेव -- एकता ! ‘‘ टाळया. एकता एक उेजक गाणे स

मादकता. मग गाणे एकदम थांबते. ) पण आज मा ानं थेट घरीच परतायचं ठरवलं -- ( काही
माणसांा आवाजात, कहामाणे -- ‘‘ घरीच जावं झालं -- ‘‘ आता झटकन य बदलते.
समोर ाची काकू . -- ाची अपेा आिण विु ती यांतली तफावत लात यावी. )
काकू ची इमारत
काकू :

आलास का रे जयेश --

के :

अजून जागीच आहेस तू काकू ?

काकू :

कामं खूप असतात बाबा --

के :

ु ा मायामळ
ु ं आणखीनच जाीचं
खरं तर मी इतका उिशरा आलोय -- आिण सकाळी तर तल

ु असं घडणार नाही !
काम पडलं ! खरंच, ाबल सॉरी हं काकू ! पा

काकू :

नाही, मला तर काहीच ास झाला नाही !

के :

 वाटलेलं िदसतंय. की माझं िदलिगरीदशक
( त:शी -- ) मी जे बोललो ाचं ितला आयच
बोलणंच ितला अयोय वाटत असेल ? पण णूनच, खरं तर, मी तसं बोलायलाच हवं होतं.

काकू :
के :
काकू :

ु नाहीच घडायचं असं -नाही, पा

ु ा खरंच असं वाटतं ?
काकू , तल

ु ीच मनाला नको लावून घेऊस. थांब जरा -- ( ती सईदोरा
ु
खरंच रे बाबा ! आिण तू ते मळ
आणते
आिण ाा शटाा बटणाला टाके घालत घालत ितची टकळी चा ठे वते -- ) जगात फार
िविच गोी घडतात बाबा ! आिण मला एक कबूलच करावं लागेल, कारण तूही मायाशी िकती
मोकळे पणानं वागतोस ! तर मी बाबा दाराआडून जरा ऐकतच उभी होते, तर ा दोन माणसांनी ते
पािहलं आिण मला णाले की, फार वाईट असं काही नाही. तू अटके त आहेस हे खरं असलं तरी
ु ासाठी ने. तू काही चोरबीर नाहीस. उलट तु या बाबतीत हे
ते काही एखाा फौजदारी ग

काहीतरी िवशेष घडलं य, णाले. तु या आनंदाशी संबिं धत आहे णे हे ! मला तर हे काहीतरी
फारच ानािबनाचं, कठीण असं वाटतंय. मी जरा मूखासारखं बडबडतेय का जयेश ?
के :

ु ीच नाही ! मला पटतंय तझ
ु .ं माझी तयारी नती इतकं च ! खरं तर मी या
नाही काकू ! मळ

ु ं मतही हवंच होतं. आिण तू सांिगतलं स ते बरं झालं .
िवषयावर बोलायचं टाळत होतो, पण मला तझ
ु ं बरं वाटलं ! खरंच !
यावर आपलं एकमत आहे हे कळामळ

काकू :

जाऊं दे ! इतकं मनाला नको लावून घेऊस ते !

के :

मी ते इतकं मनाला लावून घेतोय, हे खरंच माया लातच आलं नतं. ( िविच शांतता. ) िमस
बाबर आा का ?

काकू :

नाही ... ती नाटकात कामंिबमं करते ना ... तालमीिबलमी असतील .. काही िनरोप ायचाय का
ितला आावर ?

के :

नाही, नाही. मला फ ांची माफी मागायची होती. ा माणसांनी ांाही खोलीत शोधाशोध
के ली ! िवटािवट झाली असेल --

काकू :

काही माफीिबफीची गरज नाही. सगळं होतं तसंच आहे. जागा जागी. छान आिण नीटन ेटकं .

ु ा मािहती नाही का, अरे, बयाच वेळा खूप उिशराच येत े ती. असू दे. तण वय, सरं काय !
तल
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के :
काकू :

ते बरोबर आहे, पण अितरेक होऊ नये !

ु मल
ु गी आहे.
अगदी बरोबर. िताबल माझी काहीही तार नाही. ती मला फार आवडते. गणी
छान राहणारी, वशीर, कामसू, असं खूप ... पण ...

के :
काकू

पण काय काकू ?

ु
खरं तर मी हे बो नये, पण मी ितला एका वेगळयाच पषाबरोबर
एवात दोनदा पािहलं य, गेा
काही िदवसांत --

के :
काकू :

बरं मग ?

ु ं मला भयंकर काळजी वाटते. ितची वाट पाहयाा नादात, तल
ु ा सांगते,
मग णजे ? ामळ
माझी झोपच उडून जाते. आिण हे एवढंच नाहीय. खरं तर फार पूवपासूनच मला िता

वागयाबल संशय होता. कोापूरा जाधवांची ओळख काढून आली होती आिण ाच वेळी ही
खोली िरकामीही होती णून िदली होती ितला. पण आपाला काय करायचंय णा !
के :

ु ा नीच काहीतरी गरै समज होतोय. िताबल मी सहज िवचारलं
साफ चूक आहे हे -- तझ

ु ा ताकीदच देतोय असं
तर भलतंच चा के लं यस तू ... कुठाही अथान ं ितला ... आिण मी तल
समज ... िताबल असलं काहीही बोलायचं नाही ... तू बोलतेयस ाात कवडीचं त नाहीय.
( जायला लागतो. )

काकू :

ु खटकत असेल माझं तर सांग ना तू. आिण फ तु याशीच बोललेय मी हे !
अरे, थांब थांब ! तला

या आपाच इमारतीची, िशव िनवासची, बदनामी होऊ नये णून रे !
के :

ु ं घर ! -तसं असेल तर मलाही सोडायला सांग मग तझ

काकू :

ु ा जायला सांगीन मी ? श तरी आहे का ? असलं नको
जयेश ! अरे काय बोलतोयस हे ! तल

के :

ु
काकू , काकू , हळू बोल. आजूबाजूा सगळयांना जागं करशील तू ! तु याबला आपलकीनं
च

बोस. तु याशी वागते का कधी मी तसं ?

ु
बोललो मी ! आपला एकमेकांबल गरै समज झाला ! आपलकीनं
बोलताना होतंच असं ! ( काकू
जाऊ लागते -- ) मी तं आहे. फ मला अटक झालेली आहे इतकं च !

काकू :

िनारणच कुणी अटक नाही करत !

के :

णजे आपोआप ते आपराांकडेच येतात की काय ?

काकू :

अरे, काहीजणांना अटक तर होते णे पण आपाला कशासाठी अटक झालीय हेच ांना माहीत
नसतं ! मला या िशव िनवासची कुिसी नकोय बाबा ! बरेच लोक राहतात इथं !
( आपापा पतीन े आजूबाजूच े िनवासी वाकू न बघताहेत ...
के . िमस बाबरा घराकडे चाललाय. तो ‘‘ िमस बाब ऽ र ‘‘ अशी हाक मारतो. नंतर दारावर
टकटक करतो. डोकावणारे चेहरे बाजूला होतात. रा गडद. आता अयपणे राीा संगांच े
आवाज ... बायकांना पटवले जाणे, कॉटसचे
् वा बाजांच े आवाज, संभोगाा वेळचे आवाज, वग ैरे.
जणू वेांचा बाजार. एक आवाज ओरडतो -- )

आवाज :

शांतता ! ( इथे रिहवासी आपापा घरांत जाऊन दारे लावून घेतात. )

िमस बाबर
चंभान व इतर :

अकरा वाजले ! ( आता िमस बाबर येत.े काही पावले टाकू न ती िता खोलीकडे पोचते. कपडे
बदलायची तयारी करते. के . ाच मागान े ितकडे जातो. जणू कीहोलमधून बघतोय. )

के :

( हळू आवाजात -- ) िमस बाबर, िमस बाबर ...
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चंभान व इतर :

ाथना करतोय का काय !

िमस बाबर :

काय आहे ?

के :

मी जयेश के ., मला जरा बोलायचंय तमु ाशी --

िमस बाबर :

आा ? या वेळी ?

के :

मी जवळजवळ तासभर वाट पाहतोय तमु ची. ( आता गडबडीन,े त:शी -- ) ितला भेटायची अशी
माझी काही खास इा नाहीय. खरं तर ती नमे की िदसते कशी हेही मला आठवत नाहीय ...

ु े टाळलं ... िशवाय माझं राीचं जेवण रािहलं ते रािहलं ...
एकताकडे जायचं खरं तर मी िहामळ
ु ं च घडलं य हे असं ...
आज सकाळी जे काही घडलं ामळ
िमस बाबर :

बरं, बरं, ठीक आहे -- या, आत या -- बाहेन नका बो -- सगळे जागे होतील -- ( तो आत

के :

ु ी णाल की यात काय एवढं अजट होतं ?!
नाही, नाही, सांिगतावर कदािचत त

िमस बाबर :

असू ा -- सांगा --

के :

ु ता वाटतेय -येतो. ) बोला, काय आहे तरी काय एवढं ? मला फारच उक

हो. आज सकाळी जे काय घडलं ाबल माफी मागायचीय मला तमु ची. काहीजणांनी इथं तमु ा
खोलीत शोधाशोध के ली.

िमस बाबर :

माया खोलीत ? ( ऐकता ऐकता कपडे काढत असाचा अिभनय. हाच अिभनय चंभान आिण
इतरही करतात. )

के :

िविच माणसं हो ! माझा िवरोध असून !

िमस बाबर :

बरं !

के :

तर असं घडलं ते !

िमस बाबर :

ु ची माफी मागून झालेली आहे आिण म
ु णजे माया खोलीत
असं होय ! असू दे ! एक तर तम

के :

पण अजून महाचं ते सांगायचं रािहलेलंच आहे --

िमस बाबर :

अा ! अजून काहीतरी आहे णजे --

के :

आज सकाळी मला अटक झाली.

िमस बाबर :

काय !

के :

होय --

िमस बाबर :

ु ं मी त
ु ाला माफ के लं असं समजा -तर काही िवटलेलं िदसत नाहीय. ामळ

ु ाला ?
फारच सनसनाटी िदसतंय हे -- का बरं, कशासाठी ? त

के :

ु ाला ? मी िनरपराधीच असलो पािहजे असंच वाटतंय ना
तेच तर ! आयच वाटतंय ना त

िमस बाबर :

तसं तर मला काहीच माहीत नाही. मी कसं काय काहीही ठाम णू शके न ? तशी तर मला

ु ाला ? अं ?
त

ु
तमु ची नीटशी मािहतीही नाही. आहे का ? न जाणो, एखादा गंभीर गाही
असू शके ल ! पण,

ु मोकळे िदसताय. आिण तसे त
ु ी काही पळू निबळू न आलेले वाटत नाही. ामळ
ु ं,
सा तरी ती
फारसं गंभीर काही नसावं असं वाटतंय.
के :

नाही, गंभीर नाहीय, पण ांना मायाबल कसला तरी संशय आहे --

िम बाबर :

अा --

के :
िमस बाबर :

ु आहे ? कवा मािहती वगैरे ?
ु ाला या कायािबयाचा काही अनभव
त

ु असावा असं मा वाटतं. ायालयं हा खरंच एक
नाही, नाही, अिजबातच नाहीय. पण तसा अनभव
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 च
भयानक इंटरेग कार असतॊ. आिण कायदा ! कायाचं तर मला एक िवशेष असं आकषण

ु
ु होतीय.
आहे. खरं तर पढाच
आठवात एका ायालयाा ऑिफसातच माझी नोकरी स
के :

ु
अरे वा ! मग कदािचत माया सनावणीा
बाबतीत तमु ची मला मदत होऊ शके ल --

िमस बाबर :

का नाही ? अशी मदत होऊ शकली तर फारच छान !

के :

णजे मला अगदी वकीलच लागणाराय असं नाही --

िमस बाबर :

ु
णजे नसता
थोडा सा ?

के :

अगदी बरोबर.

िमस बाबर :

मग सांगा बरं मला, काय आहे ते --

के :

ु
मला मािहती नाही ! हाच तर घोळ आहे ! मलाच मािहती नाही ! नसतीच
मला अटक के ली गेली !

ु आत ! बास !
कारण सांगणं नाही, ोरं नाहीत िन काही नाही ! ते अचानक घसले

िमस बाबर :

णजे काय कार तरी काय णायचा हा ? ( इथे ती अशी आरामात बसते की ती मादकच

के :

भयानक ! धातंच अगदी ! ( मनात -- ) ितनं पोिझशन बदलावी जरा -- माझं िच िवचिलत

ु े के . अ. )
िदसावी. ामळ
होतंय --

िमस बाबर :

ते आलं लात, पण काय झालं काय ?

के :

ु ाला, पण मला जरा थोडी हालचाल करावी लागेल -मी दाखवतो त

िमस बाबर :

कशासाठी ?

के :
िमस बाबर :
के :

ु ाला समजावं णून -त

ु ी, चालेल, ासाठी गरज असेल तसं करा -ठीक आहे, णजे कनच दाखवताय त

करावंच लागेल -- ती वेगवेगळी माणसं कुठं कुठं होती वगैरे कळयासाठी -- ( काशयोजना
बदलते. के .ला हवे ामाणे य सादर करयासाठी नटमंडळी तयारीत. इथे हे  ावे की
जे काही घडते आहे ते फ के .ा डोातले आहे, तेच तसेच िमस बाबरला िदसते आहे असे
नाही. फ कतभावन ेन े नटमंडळी ते य सादर करत राहतात. )

के :

आता झालं काय, आज सकाळी, न ेहमीची वेळ होऊन गेली तरी, माया काकू नं माझा नाता आणून
िदला नाही. असं सहसा घडत नाही. वाट पान मी बेल मारली आिण ा णी हे घरात ! दोघे !
( मधेच -- ) आता हे य नीट िदसयासाठी, इथं िखडकीा कडीवर एक ाऊज लटकतोय.
ु
( पढेु -- ) तर हे दोघे आत आले. एक चंड मोठा माकडता आिण सरा छोटा, बटका
असा
ु के ली. कपाटं पािहली, ॉवस  पािहले, अगदी
ाणी. ांनी सरळ शोधाशोधच स

िखडकीखाला फयाही पािहा. पण लपवावं असं काही नतंच मायाकडे तर मग काय शोधत

ु
ु ाला
असतील ते ? कहर णजे, नंतर ांनी माझी झडती ायला सवात
के ली. आता मी त
ु
िभा वाटू शकतो िमस बाबर, पण मी मळीच
िभा नाहीय. तशी मी उगीच कुणाची अरेरावी

ू आिण डाा हातानं जोरात िदलं
खपवून घेत नाही. ा माकाा पोटात िदला गडु घा ठे वन
ु हेलपाटलं आिण धडपडत पडलं जाऊन कोपयात. नंतर
ढकन ा बटु ाला, तसं ते बटकं

उगवले ते महान इेरसाहेब ! चांगला तबेलदंड, ढोा माणूस ! आला बाबात ! असला

ु ी कुठं पािहला नसेल ! आिण आता, इमारतीत असे पोलीस आावर
दडपून टाकणारा बाब त
ु ं , हजरच
शेजारीपाजारी  कसे राहणार ? काय चाललं य ते ांना कळलं च पािहजे ! ामळ
होते ते, कुणी गॅलरीत, कुणी पाययांवर, कुणी कठांवर रेललेले आिण इथं आत, बरं का,
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खोलीतही आिण बाहेर इकडेितकडे ! काय चाललं य हे न कळताच एकमेकांत चचा करणारे ! माझी
तथाकिथत लफडी एकमेकांना सांगणारे ! ते असो ! तर हा इेर सरळ मायाकडे येतो आिण
णतो काय -इेर :

जयेश, िकती वाजलेत काही समजतंय ?

के :

काय णालात ?

इेर :

तू सगळयांना जागरण घडवतोयस !

रिहवासी :

ु ाला काही ास नाही ना ? आाला
आिण मला सकाळी लौकर उठायचंय. बरं, िमस बाबर, त
ु ाला ास देतोय. हवं तर मी पोलीसांना बोलावतो. ( तारखोर आवाजात
वाटलं की तो त
काहीबाही बोलत ते सगळे जातात. )

िमस बाबर :

वैतागच झाला हा ! सगयांनी ऐकलं बोलणं आपलं !

के :

सॉरी ! मी घेईन ते सगळं सावन --

िमस बाबर :

आता जा पटकन ! झटकन उठा आिण पळा ! ऐकतायत ते सगळे !

के :

ु ाला माझा रागबीग नाही ना आलेला ?
त

िमस बाबर :

नाही, मला रागबीग नाही येत.

के :

ु वर पाय फाकू न बसून
नी ? ( तो िता हाताला श क पाहतो पण जमत नाही. तो खच

रािहलेला, मनात -- ) खरं तर मला िताशी िता नावानं बोलायचं होतं, पण मला ितचं नावच

ु . आता अवतीभोवती के .ची खोली तयार होते. ) ा
माहीत नतं -- ( इथे रिहवाशांच े गरु गरणे

इेरनं गधळातच पाडलं मला. पण, हेही िततकं च खरं आहे की ांना इथंच येण ं भाग होतं -बँकेत कसं जमलं असतं हे ? -- बँकेत ाफ असतो, ा, ऑिफसस , िशपाई असतात --

सारखा टे िलफोन वाजत राहणार ! िगहाईकांा रांगा ! ितथं कसं सारखं तर असावं लागतं !
घाई असते ! ितथं मला बाजूला कसं घेता आलं असतं ? ( इथे एक ी ाला ओढते. आता
ु
पढील
यात तो जणू कै दखाातून बघतो आहे -- )

चाबूकवाला
( चाबूकवाान े धन आणामाणे दोन रक येतात. )
के :
रक १ :
रक २ :
रक १ :
रक २ :
रक १ :

इथं काय करताय ?

ु ी आाला नालायक ठरवलं त, ामळ
ु ं आता हे चाबकानं फोडून घेण ं आलं .
त
ु ी णालात.
आी तमु चे कपडे चोरले असं त

आी असं करायला नको होतं, हे णणं ठीक आहे हो, पण आमचा पगार िकती तटु पज
ं ु ा आहे, हे

ु ाला ?
आहे का मािहती त

ू ायचे ही पतच आहे -आिण रकांनी शट आिण इतर कपडे ठे वन

ु ालाही ांचा काही उपयोग नसतो -- मला माया कुटं ु बाचं
कारण एकदा अटक झाावर त

पालनपोषण करावं लागतं -- फाखला ल करायचंय -रक २ :

ु ी आाला वाईट का ठरवलं त ?
त

रक १ :

ु ी जर असं के लं नसतंत तर आालाच या चाबूकवााा पोला मोट ायचा चा होता !
त

के :

मी तर फ िमस बाबरनाच बोललोय --

रक १ :

ु े खयात गेलीच आहे पण
ायासनाला कळलं च ! -- आमची कारकीद तर आता तमु ामळ

िशवाय आता हा जबरद मार खावा लागणार आहे -17

के :

वेदना होतील का खूप ?

रक २ :

मग ? भयानक असतं ते ! भयानक !

चाबूकवाला :
के :
चाबूकवाला :

ु
चूप ! चाबकाा भीतीनं वेड े झालेयत ते ! ( तो बडबडायला सवात
करतो. )
ु ाला !
थांबा ! ांना सोडून देयासाठी, हवं तर, काही प ैसे देतो मी त

मला लाच देण ं चूक आहे बाबा ! मी ायालयाचा अिधकारी आहे. चाबकानं फोडून काढयासाठीच
मला पगार िमळतो. मी करतो मग ते !

रक १ :

ु ाला, शतो
( के ला एका बाजूला घेऊन -- ) बरं, िमर के . बघा, मी एक िरे  करतो त
मला यातनं सोडवा. फाख तसा मायान वयानं जा आहे आिण कमी संवदे नशील आहे !
ाला पूवपण असा एक छोटासा साद िमळालेला आहे ! पण, माझं रेकॉड  आहे ! आिण
ु ाला सांगायला काहीच हरकत नाही -- माझी
आदरणीय के सर, कॄ पया आणखी एक बघा -- त
एक ेयसीही माझी वाट पाहतेय -- ितला हे कळलं ना तर शरमेन ं चूर होईल ती ! --

के :

ू  वेचाच आहे. च
( चाबूकवााला -- ) ते अपराधी नाहीत. अपराध खरं तर या संपण
बोलायचं तर उपद अिधकारी जे आहेत ना ते अपराधी आहेत. ांना धन हाणायला पािहजे.
ु
पािहजे तर मी मदत करीन ताला.
यांना सोडा. हवं तर मला ा ांा ऐवजी ! मी माझे

ु ाला बळीचा बकराच हवा असेल तर मी आहे !
कपडे काढतो आिण उभा राहतो तमु ासमोर ! त
( आोश करणारे आवाज. हादरतो. ) ायला, आता मा झोपी जायचाच य करायला
पािहजे ! --

शहर
चंभान व इतर :

( गाणे णत -- )
जयेश जयेश के के
तू उंिदर ते बोके

सटु ू नाही शकत, पळू नाही शकत
ु े रे डोके ...
पंात तझ
चंभान :

आठ वाजले होते. ( गजर होतो. )
रिववार सकाळ.

के :

ु
ु
अरे बाप रे ! माझी सनावणी
! ( के घाईन े लोकलमे घसतो.
ती शहरवासीयांा समूहान े बनलेली.

लोकलचा आवाज -- समूहाा आवाजात -- ‘‘ जयेश के , जयेश के , जयेश जयेश जयेश के . ‘‘ )
ायला, या कोटाच ं सम कधी येत ं काय माहीत !
आवाज :

थम चौकशी.
चौकशी आिण सम, एक झालं की सरं.
अिधकािधक िनयिमत, काळाा ओघात.

 असावी लागते !
चौकशी अगदी पिरपूणच
काय के , वाईट वाटतंय ना हे ऐकू न ?

के :

नाही, नाही, सगळं ठीक आहे.

अिस. मॅन ेजर :

हॅलो के , या रिववारी वेळ आहे का ? एका पाटला जायचंय. माया गाडीतनं जाऊ या. ितथं खूप
भावी, मोठमोठी माणसं असणार आहेत --

के :

सॉरी ! मी आधीच जरा गतं ु ला गेलोय.
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अिस. मॅन ेजर :

अरेरे ! जाऊं ा मग !

आवाज :

अिसं ट मॅन ेजरनं के ला ाा गाडीतनं पाटला यायचं िवचारलं !

आवाज :

के . िकती महाचा आहे बँकेत !

के :

माझी म ैी ाला जरा महाची वाटत असेल इतकं च !

अिस. मॅन ेजर :

मी जरा न आवाजात ाला िवचारलं खरं, पण एक आपलं पािहलं टाकू न ! इतकं च !

के :

ु
माझी के स आता चा होतेय. मी ती लढवलीच पािहजे. पिहली सनावणीच
शेवटची ठरली पािहजे.

आवाज :

अन ेकांतली पिहली रे !

के :

ा साांनी फोन के ला पण कुणाला भेटायचं ते सांिगतलं नाही --

आवाज :

ु फोन लावू का ांना ?
पा

के :

जाऊं दे -- मला काहीच आठवत नाही --

आवाज :

मग रां ा --

आवाज :

१४, जयभवानी रोडला जायचंय --

के :

ायला, कसला हा रा ?

आवाज :

जयभवानी रोड.

आवाज :

ु ी ितथं के . !
पोचलात त

के :

अरे !

आवाज :

होय -- हे काय --

चंभान व इतर :

( , विु तीिनदशक आवाजात बोलतात. बाकीची नटमंडळी श तेवढे िल शॉटस् सादर

ु ं लोक साायाच
करतात कवा यांा बोलयाला सूचक अशा कॄ ती करतात.) रिववार असामळ
पोषाखांत िफरत होते. बायका गदनं िकराणा कानांत येतजात होा. एक फळिवे ता फळं िवकत

िफरत होता. एक जनंु हदी िचपटगीत, कशालातरी धार लावयाा आवाजात खलास होत होतं.
के ऩं रावर रवर पािहलं . ाला वाटत होतं की ितथला मॅिजे ट िखडकीतनं वाकू न पाहात
असेल आिण तो के .ला येताना पाहील... तो थांबतो आिण एका घराकडे बारीक ल देत पाहतो -हं ! ! हाच तो नंबर चौदा ! ! ाला एक िजना िदसतो. वर जाऊन तर बघू असा तो िवचार करतो.
आता तो पायया चढून वर जातॊ आहे -- ाला खाी नाही -- पण तरीही तो जात असलेा
िदशेला ाला एक िविच ओढ जाणवतेय. ( पायया तयार ... )
के :

 असणार आिण
तो रक णाला ते जर खरं असेल तर कायदा आिण अपराध यांांत आकषण
याचा अथच ते चौकशी ायालय हे मी ठरवीन ा िदशेलाच असणार !

चंभान :

बरोबर आहे का के .चा िनष ? तो रक खरं बोलत होता का ? की ते दोघंही चूक असतील ?
के . पिहा मजावर पोचतो. अजून कोटाबल तो कुणाला काही िवचाच शकला नाहीय.

ु
तरीही ा खोा पाहाा असं ाला वाटतं. सवात
एखाा सतु ाराा शोधानं क असं तो
ु
ठरवतो. ा सताराचं
नाव --

के :

ला !

चंभान :

जे ाा डोात येईल ते !

के :
आवाज :
के :

ु इथंच राहतात का ?
ला सतार
कधी ऐकलं नाही बवु ा !

ु राहतात का इथे ?
अहो, ला सतार
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आवाज :

कोण ? नाही नाही --

आवाज :

नाही, इथंही नाही -- ( ही सगळी गरीब लोकांची वी आहे. वरील कॄ ती श तेवा सादर
ु
ाात. यापढील
यात धोबीण. ती कपडे वाळत टाकते आहे. )

धोबीण

ु े / वाळत टाकणे याचा अिभनय क लागते.
( धोबीण पायया उतन खाली येत े आिण कपडे धण
 वाटते. )
ती अंत मादक असून िनळ ऐिहक टाईप आहे. अथातच ती के .ला आकषक
धोबीण :

ु नाहीय इथं -ला नावाचा कुणी सतार

के :

ु ी णून वापरलीय -मला तो नकोच आहे -- मी ती एक आपली य

धोबीण :

इकडेितकडे टे हळणी करता यावी णून --

के :

कुणाकडे जायचं ते सांिगतलं च नतं मला --

धोबीण :

ु ायालय िवचारायचं ! पण त
ु ाला लाज वाटली असेल ! न जाणो, लोक आपाला
नसतं

के :

शार आहेस --

धोबीण :

शार असणंच भाग आहे. मी इथली धोबीण आहे आिण माझा नवरा कोट बेिलफ आहे. मला एक

ु गार समजायचे !
गे

सांगा, तपासणी मॅिजे टकडे मी तमु ासाठी काही श टाकू का ?

के :

णजे तू ओळखतेस ांना ?

धोबीण :

अथात ! इथं राचं भाडंिबडं काही पडत नाही आाला. फ के सेस चा असतील तेवा

के :

हं, आरोप आहे मायावर. का बरं ? तू काही मदत क शकशील का काय मला ?

ु ही जागा खाली करायची ! त
ु ी अटक झालेले आहात ना ?
वेळेपरती

धोबीण :

ु ी या सगयात काही
नीच आवडेल मला. इथं अंत भयानक आहे सगळं ! मला वाटतं त

के :

मी इथं काहीही सधु ारायला आलेलो नाही -- फ माझी के स बघायची, बास !

धोबीण :

( मादक हालचाल करत -- ) बरं, कसली क मी मदत ?

के :

झटकन मला इथा कोटाा नदी दाखव -- मायावर कसला आरोप आहे ते तरी एकदाचं

ु
सधारणा
घडवून आणू शकाल --

ु
कळू न जाऊ दे -- ( आता इतर नटमंडळचेच, घाणेरा िचांच े एक पक
बनते. ) हे ? यात
ु
ु आिण एक ी
तर नसती
िचं आहेत -- िचांिशवाय काहीच नाही -- वा ! -- इथं एक पष
नावेत बसलेले आहेत एका सोयावर --

धोबीण :

ु
बतेक सगळी ही अशी घाणेरडीच पकं
आहेत --

के :

आिण आमचा ाय करायला बसलेले इथले ेट कायाचे पाईक हे -- हे वाचतात ! ?

ु
( आता नटमंडळी पकातली
िचे होतात. )

आकॄ ती १ :

गीता, कुठं आहेस तू ?

आकॄ ती २ :

मी आहे पॄ मांक दोनवर --

आकॄ ती १ :

इकडे ये नं माया छळवादी पाखरा -- ( ती दोघे एकमेकांचा पाठलाग करत िनघून जातात. )

धोबीण :

या, बसा मायाजवळ. तमु चे काळे भोर डोळे फारच सदं ु र आहेत. माझेही डोळे खूप सदं ु र आहेत,

के :

( ेकांना -- ) णजे हा िनघाला शेवटी सारांश ! ती मला उपल असणं ! ती ा इतर

असं लोक णतात बरं का, पण तमु चे जा सदं ु र आहेत !

ु ं , जरा एखाा परा
सगयांसारखीच ाचारी िदसतेय. ितला इथं आलाय कं टाळा. ामळ
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 वाटलं आिण ानं के ली थोडी िहा डोयांची तु ी की झालीच ही
माणसाला िहचं आकषण

ु
तयार ! ( ितला -- ) सनावणी
जर काही नसेलच तर मग मी परत जायला काहीच हरकत नाही --

धोबीण :

ु ीच जाऊ नका. थोडा वेळ थांबा,
नका जाऊ ीज -- मायाबल ग ैरसमज कन घेऊन तर मळ
ीज --

के :

् िजे टची कशी काय ओळख ? तल
ु ी न मॅ
ु ा जर खरंच मला मदत करायची असेल तर अशा
तझ

अिधकायांा ओळखी लागतील.
धोबीण :

अहो, नीच ! या मॅिजे टला मी खूप आवडते. गेा रिववारचीच गो. हा अगदी मराी
माया खोलीत आला -- मी जागी होऊन पाहते तर हा माया िबछााजवळ उभा !

के :

ु ा नवरा कुठे होता मग ?
आिण तझ

धोबीण :

मायाबरोबर -- िबछाात -- अथातच !

के :

ु ा?
मग काय णाला नवरा तझ

धोबीण :

काहीच नाही. ाची झोप कं ु भकण आहे. तो जागाच नाही झाला.

के :

ायला, भयंकर आहे !

धोबीण :

मी इतकी दचकले ! जवळजवळ कचाळलेच ! पण मॅिजे टचा चेहरा खूप दयाळू आिण मादवपूण 
होता. तो णाला की णे मी अशी िबछाात झोपलेय हे िच तो आता कधीच िवसरणार नाही.

के :
धोबीण :

हं ! !

ानं काल मला काही कणफुलं िदली. येतय
ं का लात ? मॅिजेटला मायात खूप इंटरे

आहे. आिण याचाच अथ  माझा ाावर खूप भाव आहे. ती कणफुलं ानं, इथे एक िवाथ
आहे, ाामाफ त पाठवली.

के :

हा िवाथ कोण आहे ?

धोबीण :

राग नका मानू, पण तो माझा ियकर आहे. मला पयायच नाही. कोटात ाची बयाप ैकी वट आहे.
ु च तर राला घर िमळालं य आाला. फ एकच, जेा जेा कोटाच ं कामकाज चा
ाामळं
ु
असतं तेा तेा आाला आमचं सगळं सामान बाहेर काढावं लागतं आिण मग रिववारी पा
जागेवर लावायचं ! कधी कधी तर कोटाच ं कामकाज राी उशीरापयत चालतं ... अरे बाप रे !
आपाकडे बघतोय तो ! ( पाभूमीवर िवाथ ितला बोलावत असलेला िदसतो. ) आलेच हं
बलराम !

के :

जाऊ नकॊ --

धोबीण :

माफ करा, मला जावंच लागेल. तो इतका घाणेरडा आहे, पण करणार काय ? ानं बोलावलं की
ु ी णाल ितथं मी येईन. ( िवाथ
झालं ! इलाज नाही. लौकरच मी परत येत.े आिण मग, त
ु ी हवं ते करा -- इथनं
ितला कमरेभोवती घ कवटाळू नच न ेतो. ) आिण मग मायाशी त

ु
कायमची सटका
ावी एकदाची ! -- ( आता िवाथ िताशी ेमाचे चाळे क लागतो. के .

थांबवायचा य करतो, पण ाला श होत नाही. ाचे य कमकुवत ठरतात. तो अगदी
ु
असहाय होतो. हे सगळे चा असतानाही ती दोघे कुजबजतात,
चबं ु न े घेतात. )

के :

ु ा यांापासून ! ायला, कसली ूट िदसतेय ही ! मऊपणा आिण ऊबच
मी सोडवीन तल
मूतमंत !

चंभान :

कदािचत ती णजे, न जाणो, एक सापळा असेल तु यासाठी !
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के :

ु नाही
मी नाही ाची काळजी करत ! ती कसं काय मला सापयात पकडू शके ल ? कोट सा

काही क शकणार मला, मग ती कसं काय गतं ु वू शके ल ? आिण तेवढा धोका चालतोय ! मला
माया के सचीही पवा नाही, तो सगळा एक िवनोदच ठरणार आहे, ऐकतोयस का, िवनोद ! हा हा
ु माझी के स या कोटासमोर कधी काळी आलीच तर ! ती शता काही िदसत नाही !
हा ! तेसा
ु घटना घडेल -- तो घाणेरडा, थेरडा मॅिजे ट उाहानं
आिण मग एक िदवशी ती अम

िता खोलीत येईल ... मायाबल बयाच खोानाा गोी िशजवून, माझं कसं, काय वाईट
करता येईल ते ठरवून तो आलेला असेल ... आिण काय िदसेल ाला ? ितचा िबछाना िरकामा !

ु ं ! ( के . ितचा दंड पकडतो. पिहांदाच तो ा
का ? तर ती मायाबरोबर िनघून गेामळ

िवााला िदसतो. दोघेही ितची ओढाओढी करतात. ) ही सळसळती, मादक, ऊबदार काया
माझी आहे ! फ माझी !
िवाथ :

ु ा कसलं ही बंधन नसलं तरी तु याकडं लही हॊणार नाहीय ! खरं तर मला
चालता हो ! तल
पाहताणीच तू दफा ायला हवं होतंस !

के :

मला असं कळलं य की तू एक िवाथ आहेस --

िवाथ :

मग ?

के :

ु ा ! -- ( गदतून ‘‘ होय, होय !
जज पदाला पोचेपयत अजून खूप पा बाकी आहे तझ

शाास ! ‘‘ -- असे आवाज -- )
िवाथ :

ु ा असं मोकळं सोडायलाच नकोय ! -- याला सााला
खरं णजे इकडंितकडं भटकायला तल
याा घरातच नजरकै दते ठे वलं पािहजे. हे मी मॅिजे टलाही सांिगतलं य ! ाची ोरं
नसतील तेा असं अडकवूनच ठे वा ाला ! (के . धोिबणीला त:कडे ओढायचा य करतो. )

के :
िवाथ :
धोबीण :
के :
धोबीण :

चल, ये इकडे !

ु ा मळीच
ु
नाही, नाही, तल
िमळणार नाही ती ! ( तो ितला कमरेभोवती कवटाळतो. )

तु या याचा काही उपयोग नाही होणार -- हा नीच रास मला सोडणार नाही -ु ाच यातनं सटायचं
ु
तल
नाहीय --

नाही, नाही, तमु ा लात येत नाहीय -- तो मला फ तपासणी मॅिजे टकडे घेऊन चाललाय
-- ( के अजूनही ितला पकडायचा य करतो. ेक वेळी ती के .कडे येतायेता राहते. शेवटी तो

के :

थकतो आिण नाद सोडून देतो. )

मला तर वाटतंय की आपली भेटच ायला नको होती. आिण हा साला िवाथ नामक फगडा,
सरपटता िकडा ! कमतशू असून बाब करणारा ! हा साला एकताा िबछााजवळ असा
भीक मागत उभा असलेला मला िदसायला पािहजे ! ाचा हात असा िपरगाळीन ना मी की ाची
जीभच बाहेर येईल !

चंभान :

हे कनािच के ा मनाला इतकं भावलं की संधी िमळे ल तेा ा िवााला ानं एकताा
भेटीलाच ायचं ठरवलं !

के :

मला तर वाटतंय की ती तपासणी मॅिजे टकडे चाललीय वग ैरे सगळं थोतांडच असणार आहे.
सयाला बेसावध कराया ांा डावपेचांचा हा एक भाग असणार आहे. ( इथे बेिलफ वेश
करतो. तो जणू एकाच जागी अती वेगात पळतो आहे. सतत पळणे. )

बेिलफ :

ु ाला इकडे कुठे ? काय हो ? ( तो हाच  अन ेकांना िवचारतो.
माझी बायको िदसली का त
सगळे नकाराक उर देतात. )
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के :

ु ीच ते बेिलफ वाटतं ?
त

बेिलफ :

ु ी ते ितवादी के ! मला ते तमु ा ओठांवन लात येतय
होय ... अा ! त
ं . ( शेकहँडसाठी

के :

तमु ा पीला नंु च ा िवाान ं ओढून न ेलं य ! एका णापूवच मी िताशी बोलत होतो ! --

बेिलफ :

हात पढेु करतो. )

ु असेल ा िदवशीही तेच ितला मायापासून
बबला ! आिण आज तर रिववार आहे ! मला सी
लांब न ेतात. खरं तर आज मला काहीही काम नाहीय, पण माझा अडथळा नको णून ते मला

कुठातरी अनावयक कामिगरीवर देणार पाठवून. पण ते मला फार लांब पाठवत नाहीत ...आपण
थोाच वेळात परत येऊ अशी मला आशा वाटावी असं ते बघतात ... णजे खूप घाईनं मी ती
ु ं िजतकं जोरात पळता येईल िततकं जोरात
कामिगरी पार पाडायचा य के ला तरच हं ! ामळ

ु ं , मी सांगतो त
ु ाला,
पळतो मी ! वेळ वाचला पािहजे हा एकच िवचार मनात धन ! आिण ामळ
जातो आिण टॉप ीडमे मी परत येतो. आिण तरीही ... माया आधी तो िवाथच इथं येऊन
पोचतो ! ाला फार लांब जावंच लागत नाही हो ! ... माया नोकरीची काळजी जर का नसती ना
मला तर फार पूवच असा भतीवर आपटून मी ाचा चदामदा कन टाकला असता ! मी अगदी
ु चेचनू इथं पाडलेला पाहतो -- च-ट-णी के लेला ! ाचे
रोज ते  बघतो. मी असा ाला परता
हात आिण पाय असे िखळे ठोकू न खाली जाम के लेले आिण तो वेदन ेनं ओरडतोय -- राा

ु च असतं ते ...
िचळकांा उडतायत ... पण सालं नसतं
के :

याावर सरा काहीच उपाय नाही ?

बेिलफ :

शू ! आिण िदवसिदवस हे सगळं जाच िबघडायला लागलं य. इतके िदवस कसं होतं की फ
तो िवाथच ितला ायचा, आता तर तो ितला ा मॅिजे टकडेही ायला लागलाय !
येकालाच िमळायला लागलीय ती !

के :

ु ाला काय वाटतं, ितला मजा येत असेल ?
त

बेिलफ :

नाही तर काय ! नीच ! ितला आवडतंच ते ! िजभा चाटते ती ! ॉेम असा आहे की माझी

के :

असं असेल तर अवघडच आहे मग !

बायको इथली सवात सदं ु र ी आहे ! करणार काय !

बेिलफ :

ु ं सरं कुणीही काही
ा िवााला मी हात नाही लावू शकत -- फारच वट आहे ाची ! ामळ

के :

मायासारखा णजे ?

क शकत नाही ! पण तमु ासारखा माणूस क शके ल !

बेिलफ :

ु
ु ाला अटकच झालेली आहे ! आता आणखी नकसान
त
ते काय होणार तमु चं ?

के :

णजे ?

बेिलफ :

सगळया के सेसचे िनकाल ठरलेलेच असतात.

के :

नाही, माया के समे तसं नाहीय... ते काहीही असो, पण ा िवााा बाबतीत मला जमेल ते
मी नीच करीन --

बेिलफ :

मग तर मी खरंच णजे कॄ तच राहीन ! ( लाऊडीकरवन आवाज येतो -- ‘‘ बेिलफन े कॄ पया

ु ी ? या माया
वरा मजावर यावे. ‘‘ ) मला आता वरा मजावर गेलंच पािहजे. येताय त
मागोमाग --

के :
बेिलफ :

माझं काहीच काम नाहीय ितकडे --

ु ाला िदसतील -- आरोप असलेले त
ु ी काही एकटे च नाही
अन ेक ितवादी वाट बघत असलेले त
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आहात -- ते सगळे आरोप असलेलेच आहेत -- ते सगळे च -- वाट पाहणारे -- ( ते दोघेही अन ेक
ू जातात. इतर नटमंडळी कोणाही साधनांनी कोन, वळणे तयार कन ांचा माग
बोळकांांतन
सूिचत करतात. )
के :

या कोटाची पिरिती िबकटच िदसतीय ! राा जागेत यांच ं कामकाज चालतं ! असा
कोटाबल आरोांना कसा काय आदर वाटणार ? इथले अिधकारी साले कोटाचा प ैसा त:च
ु टतो.
ु
हडप करत असणार आहेत ! ( बेिलफ, ‘‘ तर काय ‘‘ -- असे पटप
) आता येतय
ं माया

लात, घरी आिण ऑिफसात माझी बदनामी करायची ांना का गरज वाटली असेल ते ! सरळ
आहे -- मायासाराला इथं बोलवायची ांना लाज वाटते ! मीच वाईट आहे असं दाखवलं की
हा च िमटतो ! ( आता दोघेही जरा भरभर चा लागतात. वर, खाली जात राहतात. शेवटी
शेवटी तर ते पळणे रेससारखे होते. )
चंभान व इतर :

आिण बेिलफच आघाडीवर आहे. आता के जवळ येतोय, पण नाही, बेिलफच पढेु आहे. बेिलफ !
नाही के ! के िनसटता पढेु होतोय -- तो अगदी किचत पढेु आहे -- बेिलफ ाा मागे वेगात

ु हो, के आता थोडा जाच पढंु
पळतोय -- कुणाचाही िवजय होऊ शकतो -- सव ी आिण पष
जातोय आिण तो अगदी िफट िदसतोय -- बेिलफ मागे पडलाय -- आिण के ! के च िवजयी झालाय
शेवटी ! के च जकलाय !! ( रेसची अंतदोरी. चंभान व इतर ोाहनपर ओरडतात, जोष
करतात. मग बाकीचे जातात. रोिहणी, ाती राहतात. )
रोिहणी :

ु ा सहास
ु मािहती आहे नं -तल

ाती :

ु -ु लेला सहास
मख

रोिहणी :

हं, तोच, आपण ाला डेड मॅन णतो --

ाती :

 ाा नजरेत िदसतच नाही -कारण आपाबलचं आकषण

रोिहणी :

तर तोच ! आपण ाला िवचारातही घेत नाही -- ‘ आम ‘ णजे आपाला िनपयोगीच !

ाती :

हं, तर ?

रोिहणी :

तर सरं कुणी नतं णून मी ाला घेऊन गेले गं ! कनातीत सगळं ! टे िरिफक ! बरोबर

ाती :

काय णतेस काय ! मी पण ाय कन बघीन एकदा !

ु ! आम कसला, अंतमख
ु च िनघाला तो !
घेऊन जावा असा नाानभव

रोिहणी :

ु चेहयावरनं अंदाज नाही बांधायचे यापढंु !
मी तर बाई ठरवलं , नसते

ाती :

पण मग एरवी असा का असतो तो ? कसला िवचार करत असतो ? की घरचे काही ॉेस
असतील ?

रोिहणी :

मला नाही वाटत ! गंभीर असयाचा भावच असेल तो ाचा --

ाती :

ॉट डझ इट मॅटर इफ िहज परफॉम इज सो गडु --

रोिहणी :

ए, अिन आिण कातक येतायत -- ांनी बतेक गॄहीतच धरलं य आपाला -- आज ांची
तडफड क या --

ाती :

ओके ! णजे उा जा मजा येईल !

रोिहणी :

ते ांना आज सरं कुणी भेटतंय का आिण कोण भेटतंय याावर ठरणार --

ाती :

तेवढं ओके ! ( अिन, कातक येतात. )

अिन :

ु ी?
अगं, होतात कुठं त

कातक :

एक तास झाला, आी शोधतोय -24

रोिहणी :

पण सॉरी ! आी चाललोय जरा सरीकडे -- मेहनत वाया गेली तमु ची --

ाती :

पण उा याचं फळ िमळू शके ल --

अिन :

उा ?

कातक :

उा ?

दोघीही :

हो ऽ य ! ( हसतात, पळू न जातात. )

अिन :
कातक :
अिन :

े ाल सगळा यांा ताात असतो णून भाव खातात -ायला, मु म
े ाल !
आपाकडं आपला असतोच की मु म

काय उपयोग असून ? दे आर द िडिसजन मेकस  ! कुमशाही आहे !

कातक :

बरं चल, पढेु जाऊ, काळ अनकूु ल असला तर नशीब फार वाईट असू शकत नाही ! ल बद !

अिन :

ते तर करावंच लागणार !

कातक :

पूव लोक ेमबीम करायचे, एकिनिब असायचे, असं णतात.

अिन :

बकवास ! चल ! ( जातात. चंभान येतो. )

चंभान :

काळ बदलतो, मू ं बदलतात, माणसं बदलतात -- पण, एक गो घडतच राहते -- काही लोक

ु सवयीचं जगणं नाका पाहतात -- (जातो. )
असे असतातच की ांना  पडतात -- जे नसतं

कोटाच े ऑफीस

( चंभान व इतर ही कोरसची नटमंडळी ितवादी. हात पढेु ताणलेा अवेत ते अडकवलेले.
ु उा मारतात. )
एकमेकांा मागे ते नसते

चंभान :

आज तसे आी थोडेच आहोत कारण आज रिववार आहे. ( इतर, ‘‘ हो, हो, रिववार आहे. ‘‘ असे
णतात. सवजण घाबन उभे राहयान े एक मोठा कॉिरडॉर तयार होतो. )

के :
आवाज १ :

ु ी इथं कशासाठी थांबलाय ?
त

मी काही कागदपं सादर के लीयत. ांच ं पढंु काय झालं हे कळायची वाट पाहतोय.

के :

ु का थांबलाय महाशय ?
आिण ती

आवाज २ :

मला फ एकच शेवटचा  िवचारायचा रािहलाय णतात.

के :

ु ?
आिण ती

आवाज ३ :

मी एका ितापासाठी थांबलोय.

के :

ितापाची खरंच गरज असते का ?

काही आवाज :

नाही.

काही आवाज :

हो.

आवाज ४ :

ु ी त: इथं कशासाठी थांबला आहात ते मला माहीत आहे. त
ु ाला नीच ...
तर ीयतु के , त

के :

ु ी कशासाठी थांबला आहात इथं ?
त

आवाज ५ :

मी इतरांसारखा नाहीय. मी त:ा कारनं आलोय. दहा वाजता माझी भेट ठरलेली आहे.

अन ेक आवाज :

अकरा वाजलेत !
ाला उशीर झालाय.

आवाज ४ :

ु ी
ीयतु के . महोदय ! आठवलं मला ! मी हजारदा िवसरतो हे उघडच आहे ! पण ीयतु के ., त

ाच कारणासाठी थांबला आहात ...
अन ेक आवज :
के :

तो न ेहमीच िवसरतो ! ( ेकजण आपापली कारणे आिण समथन े सांग ू लागान े गगाट होतो. )
ु ी माझं ऐकाल का जरा ? ( हे णताना तो एका आरोपीचा हात धरतो. )
त
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अन ेक आवाज :

ए, असं ओरडायचं नाही.
काय पािहजे काय ाला ?
अिधकारी सगळे ओरडत येतील आपा नावानं !
या माणसाा उपितीचं ते ऑिफिशयल ीकरण िवचारतील.
ाची पकड मा पोलादी आहे अगदी !

के :

ु चटपणा आहे हा सगळा. मला अटक झालेली आहे याावर तमु चा िवास नसेल बसत तर
खळ
मी आपला चा पडतो.

काही आवाज :

ु ालाही आमासारखंच थांबावं लागेल.
त
आमातले काहीजण तर गेली काही वष वाट पाहताहेत.

के :

( नरम पडत -- ) मीही तमु ासारखाच एक आरोपी आहे. मला फ माया ोरांची तारीख

हवी आहे.
काही आवाज :

ु
ु तेपोटी आलाय.
बतेक तो नसता
उक
आपण कसे जीण होत चाललोय हे पाहयासाठी.
कवा हेरिगरीसाठी असेल.

ु ता हीच पढेु हेरिगरी होते. ( ‘‘ हेर ! हेर ! ‘‘ -- असे आवाज. )
उक
के :
बेिलफ :

मला गेलं पािहजे. इथून बाहेर कसं जायचं ?

ु
ु ी काही रा चकलािबकला
ु ी ा रानं आलात तो फ आठवा. या
त
नाही आहात -- त

ु शच नाही. ( इतर नटमंडळचा
ु ी चकणं
कॉिरडॉरनं जा. उजवीकडं वळा आिण चौकात जा. त
कॉिरडॉर होतो, वग ैरे. )

आवाज :

नाही, के , इकडे -सरळ पढेु -डावीकडे -उजवीकडे -आता मागे -चूक -इकडून -आिण आता सु वातीा िठकाणी -( वेगात हालचाली -- के .ची अवा एखाा दा िपऊन हेलपाटणाया माणसासारखी ... शेवटी
के कोसळतॊ. जणू काळाबाहेर फे कला गेासारखा... पोकळीत. आता तो वेटग ममे आहे. )

तणी :

ु ाला भोवळ आासारखं िदसतंय -- कसं वाटतंय ? ( आता ती
काही मदत हवीय का ? त

बोलते ााशी पण जणू त:शीच -- ) ितचा चेहरा आता ाा चेहयाा अगदी जवळ आला
होता आिण िता चेहयावर असे शांत भाव होते की जे ियांच ं ताय थमच फुलताना ांा
चेहयावर असतात ... तू आता मला ाला आजायाा खोलीकडे ायला मदत करशील,
करशील ना मदत, ीज ? !
चलाख माणूस :

एक नजरेत भरणारी राखाडी सफारी घातलेला माणूस -- ाणजे मीच -- णाला -- मला वाटतं
ु ं -- आिण ाला
या सन माणसाला अ वाटतंय ते इथं बराच वेळ थांबामळ

े ी गरज नसून फ इथून -- या सगळया ऑिफसांमधून -- पूण  बाहेर पडायची
आजायासारखी सेवच
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गरज आहे -के :

खरंच -- तसंच आहे. तसं होऊ शकलं तर मला लगेच बरं वाटे ल. आता तसं पािहलं तर मलाही
कागदपांनी ग भरलेा ऑफीसची सवय आहे, कारण मीही तशाच एका ऑिफसात काम

ु ीच नाहीय. एक थोडा
करतो -- पण हे अतीच आहे ! -- मी इतका असा लेचापेचा नाहीय -- मळ
आपला इथं कोपराजवळ आधार िमळाला की बास होईल, मी लगेच ठीक होईन --

चलाख माणूस :

एक लात ा -- फ इथंच ाची तेत िबघडतेय -- आणखी कुठं ही नाही -- पण अथात हा

तणी :

ाा हसयानं िवचिलत होऊ नकोस. तो खरोखरच शार आहे. तो आमचा मािहती - िवभाग -

ास कसा घालवायचा हे मी या सन माणसाला सांग ू शके न ( हसतो. )

ु आहे. आमा कामाा पती पिकला माहीत नसामळं
ु लोकांना बरेच  पडतात.
मख
े
ा बाबतीत तो लोकांना खूप मदत करतो. जा पढेु आिण िवचार एखादा  ाला. क
गोीचं उर असतं ााकडे. णून तर तो आमा कुणाहीपेा जा शार आहे.

चलाख माणूस :

आपली गिु पतं ाला कशाला सांगायची ?

तणी :

तू का हसलास ते ाला समजायलाच हवं होतं, नाहीतर तो अ झाला असता.

चलाख माणूस :
के :

ु ा परत ?
( तणीला -- पण खरे तर के ला -- ) तू िजकडून आलीस ितकडे जायचंय का तल
जायलाच हवं मला -- खरंच, जायलाच हवं --

चलाख माणूस :

ु णतोय तो -- हलायचा थोडाही य करत नाहीय. दरवाजा कुठं
ाला जायचंय असं नसतं

तणी :

ु ा थांबायचं आहे का इथं ?
तल

के :

नाही ... मी ... मला ... िवांती ... नकोय ...

आहे ते ाला शंभरदा सांिगतलं तरी तो आहे ितथंच थांबनू राहतॊ --

चंभान :

ु नो आिण मल
ु ांनॊ, इकडे या -ू -- ) मल
( वेशन

रोिहणी, ाती :

हं --

चंभान :

या के नं अजून ल का नसेल के लं ? काही अंदाज ?

अिन :

लौकर ल करायचं णजे अजून आपलं कशात काही नसतं -- पोिझशन नसते --कुठलं यश
नसतं -- प ैसा नसतो --

कातक :

ु ं अशीतशी कुठलीही मल
ु गी ीकारावी लागते -ामळ

अिन :

ु गी बघायची तर ती नीटच असावी -बायको णून मल

कातक :

उगीच दोनतीन वषासाठी उतावीळपणा नको -- आिण सा नीट भागतही असेल ाचं ! हवं तसं !

रोिहणी :

ु ीच पटलेलं नाही -हे आाला मळ

ाती :

ु
कुठलीही मलगी
अशीतशी नसते --

रोिहणी :

सगळया योयच असतात -- ांचीही गती होणारच असते --

चंभान :

कारण सांगा नं मग ? के चं ?

रोिहणी :

ाचे म असतील काही --

ाती :

आा यांनी सांिगतले तेही --

चंभान :

बरं, जाऊं दे, मधेच आपलं भांडण नको -- चला --

रोिहणी :

ीलाही आपला साथीदार िनवडायचाच असतो -- ितचीही िनवडच असते -- हे िवस नका --

ाती :
चंभान :

ु हीच फ िनणायक बाजू असं काही नाही -पष

ु अजून पचनी का पडत नाही याावर मला जरा चतन करावं लागेल -- मी फ
ीमी
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के बल िवचारलं होतं ! -- चला -- ( जातात. )
चंभान :

ु वेशनू -- ) के नं पािहलं की तो एका उघा दरवाासमोर उभा आहे ! आता ाा
( पा

ु न एकवटायत. आता ाची
तनमनाा सगळया शी ातंाची चव िमळणार णून आससू
पावलं पाययांवर आहेत. थांब ! नको ! थांब, थांब ! आभार मान ांच े के , शेकहँड कर ांाशी

ु तल
ु ा ांची गरज पडू शकते -- पा
ु तल
ु ा ितकडे
-- ा सगळयांशी -- छान ! -- अरे, पा

जायला लागू शके ल -- जा आता ! -- पाययांवन त:ला िभरकावून दे -- अरे वा ! -- काय
उमदेपणानं पावलं टाकतोयस तू -- घरंगळतोयस जणू पाययांवन -- तू िकती तं आहेस
ु ं तल
ु ाच आय  वाटतंय ! -- की तझ
ु ं शरीर एका मोा कमय काळाची तयारी
याचं तझ

ु
करतंय ? तु या सनावणीा
काळाची ? -- आपला नायक सहजासहजी ढेपाळणारा नाहीय. छे !
ु ा सवयप ैकी ही एक आहे तझ
ु ी
तो खूप दणकट आहे ! के स नीटन ेटके कर के , कं गवा िफरव, ज

-- जाणार नाही !
आवाज :
आवाज :

िबचाया जयेशला वासात उला होतील असं वाटतंय --

कना करा की रौ समु ात तो एका जहाजात आहे -- डरकाळया फोडत लाटा ाा अंगावर
येऊन फुटताहेत आिण ाला जहाजाा या टोकापासून ा टोकापयत आधारहीन अवेत

ु ही नसलेलं ते जहाज कोटाा अन ेक
उडवताहेत -- मागदशकािशवाय असलेलं आिण सकाणू
ाहकांना उचलतंय, पाडतंय आिण लाटांमे िभरकावतंय -आवाज :

ु े वडील याावर काय णाले असते के ?
तझ

के :

ते तर कधीच वारले --

आवाज :

ु ा फ वाटतंय तसं -- फ तल
ु ाच -अरे, तल

वडील :

( आवाज -- ) जयेश, अरे जयेश, काय कन बसलास हे ? माझा आवाज येतोय का ऐकू ?

के :
वडील :

ु
बाबा ! बाबा, खरंच तीच
आहात ?

ु ाचा फास तु या गयाभोवती आवळला जात
ु ा ओळखू आलं य ! अरे, एका फौजदारी ग
तल
असताना तू असा शांत कसा काय रा शकतोस ?

के :

जेवढं शांत राहता येईल तेवढं बरं !

वडील :

पण काय, के लं यस तरी काय तू ?

के :

मला माहीत नाही ! ही काही न ेहमीसारखी एखाा फौजदारी कोटातली के स नाही --

वडील :

वाईट आहे हे !

के :

का ?

वडील :

के :

 च
ू ना िमळत असतात -- चेहरा
वाईटच आहे ! घटना काही अचानक घडत नाहीत -- ांा पूवस
ु ा ! तू आता घरी जा आिण िवांती घे. तू खूप अश आहेस.
िकती पांढराफटक पडलाय तझ
ु
ु ी सगळी शी एकवटून तयार राहा -येणाया सनावणीसाठी
तझ
पण बतेक मला ते जाऊच देणार नाहीत --

वडील :

ते णजे कोण ?

के :

माहीत असतं तर बरं झालं असतं --

वडील :

ु ा म तल
ु ा साथ देत नाहीय -- असं वागलास तर
जयेश, खूप बदललायस बरं का तू -- तझ

के :

असा भाविनक ोभाचा काही उपयोग नाही -- ानं काय सा होणार ? -- तमु ा शाला

ु ी -- तझ
ु ी ही बेिफिकरी बघून मलाच वेड लागायची पाळी आलीय -घालवशील तू के स तझ
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ु ाला माहीत आहे -- माझी ही के स लढवयासाठी मला जे जे करणं
मी िकती मान देतो ते त
श असेल ते ते सगळं मी करीन ! पण, माया त:ा पतीनं -वडील :

ु ा मदत हॊईल -- पिहली गो
तू जर खरंच लढायला तयार असशील तर मग माझी कदािचत तल

ु ा एका विकलाची गरज आहे -- हळदणकर विकलांकडे जा -- तो माझा शाळे तला
णजे आधी तल
वगिम -- तो फ गिरबांचा वकील आहे बरं का, पण फारच चांगला वकील आहे -- आपली
ु ा -इत घालवू नकोस -- माझी आठवण ठे व जयेश, माझा आशीवाद आहे तल

के :

ु ी समोर असलात की माझा आिवासच जातो आिण ा
बरं बाबा ! पण, एक लात ा, त

ु
जागी फ एक अमयाद अशी अपराधीपणाची भावना येत े -- बघा, अपराधी वाटायला सवातच
झाली मला -- पण कशाबल ... णाल ... तर ... खरंच मला मािहती नाही ...

चंभान व इतर :

कसली के स आिण कसलं काय ?
डोात गधळ, फाटात पाय !

रोिहणी :

आता आलं जवळ --

ाती :

जखमा आिण वळ --

अिन :

बचग े तो और भी लडग े

कातक :

सच ा और कौनसी सगे ? ...
( ते जातात. रंगमंचावर आिण ेागॄहात काश येतो. के . एकटाच बसलेला. मग उठून िनघून
जातो ... रंगमंच िरकामा ... रंगमंचावरचा काश जातो ... )
-- अंक पिहला समा --

-- अंक सरा --

चंभान :

ु होतोय या के सचा महाचा वास !
आिण आता स

अिन :

असा कोणता आरोप असेल हा ?

कातक :

माणसासारखा नॉमल माणूस !

रोिहणी :

न जाणॊ, ाा जगयाा पतीबल काही असेल.

ाती :

हा न ेहमीसारखा टीन फौजदारी खटला तर नाहीच आहे.

चंभान :

अित िवचार करणं ?

अिन :

संवदे नशील असणं ?

कातक :

की ल िगक भावन ेनं पछाडलेलं असणं ?

रोिहणी :

ू िवचारणं ?
की जगयाचा हेतच

ाती :

की त:चाच कं टाळा येण ं ?

चंभान :

की थोडंफार महाकांी असणं ?

चौघे :

माहीत नाही ! माहीत नाही !
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चंभान :

असे बरेच असतील ? की थोडेच असतील?

चौघे :

माहीत नाही ! माहीत नाही !
पण - हे - सवयीतलं - नसेल - हे - मा - नी !
( जातात. धाडधाड दार वाजवाचे तीन मोठे आवाज येतात. )

के :
लीना :

दार उघडा दार -- कुणी आहे का ? -- ( लीना येत.े मधे दार. ते समोरासमोर. )

ु ी?
कोण आहात त

के :

ु
मी जयेश के . के शव क चा मलगा.
ांनीच मला पाठवलं य. हळदणकर विकलांना भेटायचंय --

लीना :

एक तर हळदणकर आजारी आहेत, ात आता आठ वाजलेले आहेत. ांची भेट ायची ही
वेळच नाही. ( त:बलच -- ) दाराा िला मागे माझे दोन काळे भोर डॊळे ाला िदसले
आिण लगेच िदसेनासे झाले.

के :

के नं त:ला खाी िदली की खरंच ानं असे दोन डोळे बिघतले -- कदािचत परा लोकांना
घाबरणारी एखादी नवी कामवाली असेल --

लीना :

ु ते डोळे िदसले पण आता ते जरा उदास िदसले -- मच तर नसेल हा ?
पा

के :

अहो, कॄ पया दार उघडा -- हळदणकरांना भेटायची िशफारसच आहे मायाकडे --

हळदणकर :

लीना, कोण आहे ?

के :

ु गा आहे. ांनीच मला तमु ाकडे पाठवलं य -मी, तमु चे जनु े िम के शव के यांचा मल

हळ. :

अरे हो, के शव ! ये, ये, आत ये ! ( लीना हातान े दार उघडाचा अिभनय करते. िता ा
ु होते. लीना आिण कोरस.
कॄ तीतूनच एक नॄ स
‘‘ या हो या
आत या
या हो या
आत या ‘‘ असे णत नृ. नंतर कोरसमधलेच हळदणकरांच े अशील आिण सहाक

ु ा
बनतात. हळदणकरांा बोलयाला पूरक हालचाली करतात -- ) के शव त: नाही आला. तल
पाठवलं ानं. ठीक आहे, माझी िवचारपूस करायला पाठवलं असेल, नाही का ? खरंच, हा ाचा
ु पणा आहे -- मोठाच -- ठीक आहे, मग िवचार ना, माझं कसं काय चाललं य ते -चांगल
के :
हळ. :

ु ी?
कसे काय आहात त

ु ीच िवचा नकोस. माझी अवा भयंकर आहे -- तेत अिधकािधक िबघडतच चाललीय -मळ
ास ायला ास होतोय -- झोप लागत नाही -- आिण िदवसिदवस अशपणा वाढतोय --

के :

बाप रे -- काळजीच घेतली पािहजे णजे --

लीना :

बघताय ना, कामाचं काही बोलायला ांची तेत साथ देणच
ं श नाही --

हळ. :

अा ! णजे आजायाला भेटायला येण ं नाहीच आहे हे -- कामासाठी आलायस तू ! -- हरकत
नाही -- लीना, तो काही माझी तेत बघायला आलेला िदसत नाहीय --

कोरस :

ु ीच नाही ! मळ
ु ीच नाही !
मळ

हळ. :

कशाचीतरी गरज पडावर येणायांतलाच िदसतोय तो ! -- ठीकाय -- जग असंच असतं णा !
-- तर लीना, तू जा, आता आाला बो दे -- लीना माझी काळजी घेत े -- चांगली आहे ती ! --

लीना :

मी चांगली आहे ?

हळ. :

णजे काय ? आहेसच !
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लीना :

आिण माझा चेहरा एखाा बालीसारखा गोल आहे ना ?

हळ. :

ु गोलसर बनावटीची -गाल िफकट आिण हनवटी

लीना :

आता माझे डोळे थोडे बाहेर येणारे आहेत णा !

हळ. :

ु ीच नाही ! -छे, छे ! मळ

के :

( लीनाला -- ) आता जरा आाला बो ा ना --

हळ. :

जा आता लीना -- ठीक आहे -- हरकत नाही -- ( लीना मागे जाते, पण पाहते आहे. ) आता

ु ी के स
तु याशी मोकळे पणानं बोलायचं झालं तर तू कशासाठी आलायस ते मला माहीत आहे. तझ
इतकी चंड इंटरेग आहे की ती नाकारताच येणार नाही. मी ीकारलं हे आान !

के :

ु ाला कसं काय माहीत ?
मला काही कळतच नाहीय -- त

हळ. :

माझा वसायच तसा आहे ! माया सहकायांच े कान िफरतच असतात ना इकडंितकडं --

ू कानावर येण ं -- पिरिचत आवाज,
के सेसची चचा होणं, के स बाहेर फुटणं, एखादा श हवेतन
कोटातले िम, चहा िपतानाा गा -- सगळं असतं -- बावचळू नकोस असा -- आाच
कोटातले एकजण मला भेटायला आलेले आहेत --

के :

कुठं ? इथं इतकं उदासवाणं, अंधारं वातावरण आहे की काही िदसतच नाहीय --

हळ. :

शू ऽऽ ! ांना िडब क नकोस -- ांना असा अंधारच आवडतो -- आमावर कामाचं के वढं
ु एवढंच नाही -- ही
ु ा माहीतच नाही, ाला तू काय करणार ? -- नसतं
चंड ओझं असतं हे तल

ू  ायवाच आतून-बाहेन  ायला हवीय -- ... बरं, आपली बाजू मांडयासाठी
संपण
ु ं पिहलं िनवेदन तयार असायला हवं -- ते अंत महाचं आहे -- कारण या पिहा
तझ

ु ा एक मािहती देण ं माझं
िनवेदनावरच बधा के सचं पूण  भिवत ठरतं -- पण, दवानं, तल

ु च फाईल
कतच आहे -- ती मािहती ही की, हे पिहलं िनवेदन ते वाचतीलच असं नाही -- ते नसतं
कन टाकतात ते -के :
हळ. :

का ? असं का करतात ते ?

े ा
आरोपीचं िनरीण करणं आिण ााशी होणारी ोरं ही कुठाही कागदाा कपांप
जा महाची असतात. हे असलं तरी, फाईलग ाक ला काम िमळावं हेही असतंच ना ! ते
्
तु याबलचं सगळं िलन घेतात -- अगदी तु या रोजा जगयातलं -- िमिनट न िमिनट
-तु या अंत गु सवयी -- आहेत काही वाईट सवयी ?

कोरस :
हळ. :

नाहीत ! नाहीत !

ु
छान ! काही वेळी काय होतं की रोजा रोज जो काही लेखी परावा
जमा होत असतो ाा
वजनदारपणानंही गधळ िनमाण होतो. मग पिहा िनवेदनाचं रानच जातं. अरे, लेजर ाक वर

ु अवाजवी ओझं आहे, एवानंही ते िनवेदन हरवतं ! असं बयाच वेळी होतं. मग मूळ
कामाचं नसतं
ु ं मग बचावपाा विकलाचं काम खरोखरच अवघड होतं. आिण एक
ू ीआड होतो. यामळ
हेतच
लात ठे व, ते फ बचाव पाहतात -- या कोटाा कुठाही मॅिजे टा लेखी, बचावाचा

ु ं , अथातच, विकली पेशावर ाचा एक
वकील ही गो नगय असते. ाची नदही नसते. ामळ
उपमदाक पिरणाम हॊतॊ.
के :
हळ. :

लोक हे असं सहन करणार नाहीत.

ु
सनावणीचं
कामकाज हे सावजिनक कधीच नसतं. असायला हरकत नाही, पण नसतं. जर ते
ायासनाला आवयक वाटलं तरच ते तसं होईल -- पण तसं कधी ांना वाटतच नाही.
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के :
हळ. :

पण मला अजून मायावर आरोप काय आहे तेच मािहती नाही.

ु ी जी ोरं होतील ावरनं हे साधारण
अंदाज, अदमास, तक ! -- हे जमलं पािहजे. तझ
ओळखता आलं पािहजे. काय असतं, समोर जे संबिं धत तपशील असतात ते सारखे चाळत राचं
-- िवचाराा चाळणीतनं बरं का -- कवा थोडंफार चवळत राचं -- असं करता करता मग
ातून आरोपासारखं काहीतरी हाती लागू शकतं. कवा तयार होतं णा. मग आपाला जरा
जा पं आिण पटयासारखं िनवेदन तयार करता येऊ शकतं. तर ते तु यावर आहे. तू
्
ु या संपण
 श न श
ू 
अितशय काळजीपूवक
ऐकला पािहजेस -- अरे, एखादा शसा
ु
भानगडीची गिकी
ठ शकतो. काळजी नको कस. हे सगळं वरवर िदसतं िततकं

िनराशाजनक नाहीय. अरे, तु या या के सपेा फारच वाईट भिवत असलेा के सेस मी एकतफ

हातोहात जकलेा आहेत. तु यापेा कमी अवघड के सेस पण भिवतच नसलेा ! मी ांचा
ु
असा चराडा
करत गेलो की शेवटी पाया पडत ांना िनकाल ावा लागला ! माया डेमे
ु ं मी ते सगळं तल
ु ा दाखवू शकत नाही.
अशा के सेसचा ढीग आहे. दवानं गु तेा तामळ
के :

णजे याचा अथ, आपावर आरोप काय आहे आिण तो कुणी के ला आहे हे आपाला कळू
शकत नाही. बचावाकडं ायाधीश लच देत नाहीत. आिण जे काय आरोप असतील ते
आपाला पाहताही येत नाहीत !

हळ. :

आता याावर काही मतभेद आहेत. हे जे बचावाचे वकील असतात ना ांाकडे कोट , ु
ु
गधळ िनमाण करणारे या ीनं पाहतं. विकलांना फार ितररणीय वागणूक िमळते. तू पा
ु
ितकडे जाशील तेा नसती
तू विकलांा खोलीकडे नजर टाक. मानवता तर ितथं त:ला
चेचनू च घेत,े ते सोडूनच दे. अंत कदट खोली. एक अगदी छोटी िखडकी आहे आिण ती

इतकी उंचावर आहे की, जरा मोकळी, ताजी हवा नाकानं ावी णून डोकं बाहेर काढायचं
असेल तर विकलाला आपा सहकायाा खांावर उभं राहावं लागतं ! आिण डोकं बाहेर
ु
काढलं रे काढलं की तडावर भपकन िचमणीचा धूर येतो आिण गदमरायला
होतं आिण तड

काळं होतं. ितथा जिमनीवर जो खा आहे, ाला ठे चकाळू न जर एखााचा पाय आत गेला
तर तो जमीन भेन खाला मजावरा लोकांना िदसू शकतो ! या बाबतीत अिधकायांकडे
हजारदा तारी के ा तरी कुणी ल देत नाही आिण आमचं आाला ते  करायची

परवानगी नाही !
के :

मला असं िवचारायचं होतं की माझा बचाव मीच िलिहला तर जा चांगलं होईल का ? णजे

ु ाचा लेखाजोखा ायचा. ात मला कोणकोणते महाचे िनणय
असं की एकू ण माया आय
ावे लागले ते तर सांगायचंच पण िशवाय ते िनणय मी का घेतले याची ीकरणंही ायची
आिण िशवाय आज मला ते मा आहेत की नाहीत तेही सांगायचं ! एवढं पािहावर कोटाा
ु क शके ल असा माणूस नाही !
लातच येईल की हा काही बाबा एखादा गा

हळ. :

ु ा, माझी गरज लागणारच -- ( इथे ते पांघणाता यरु ीनपॉटमे
माझी गरज लागणारच रे तल
लघवी करतात -- ांचा एक ाहक तो पॉट घेऊन जातो. ) सगळयात महाची गो णजे
कोटाता बा अिधकायांशी संबध
ं असणं ! ाावरच तर बचावाचा दजा आिण मू ठरतं !

के :

हा तर ाचार झाला ! माझा िनवाडा, विु ती मांडणाया माया बचावावरच ायला पािहजे,

मग तो काही का असेना ! असं संबध
ं ांवर ाचं यशापयश अवलं बनू असता कामा नये !
हळ. :

ु
अनभवानं
च तु या लात येईल. हे इथं जे आमचे िम बसलेत ांचा अपवाद सोड पण बाकीांच ं
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े ा
काय ? कोटाता सगळयाच ेडा लोकांनी लाचखाऊपणा आिण ाचार यांचा ायसंल
ु ं , ायाची जी एक कडक िवभागवार रचना असते ितलाच तडा गेलाय.
वेढाच घातलाय. ामळ

ु च मग एखादा छोटा वकील लाच देऊन आपला िशरकाव कन घेतो. तो मग बाजारगा
यामळं

ु यश
 ऐकणे, कागदपे चोरणे असले कार करत राहतो. आता असा पतना तारतं
लपूवक
े ा जा अशील खेचले जाऊ शकतात. पण ाचा के सा गतीला
िमळू ही शकतं. इतरांप

उपयोग काय ? शू ! ... अरे जयेश के , तु या वकीलिनवडीा बाबतीत तू इतका भायवान
आहेस ! फ एखादसया विकलाचेच असे मायासारखे वरपयत हात असतील. बघ ना
आजूबाजूला -- कोटाच े अिधकारी त:न मला भेटायला येतात. मला मािहती देतात आिण

ु ं ते
मायाशी अितशय मोकळे पणानं बोलतात ! आिण पढंु ऐकायचंय ? िनळ माया िवनंतीमळ

कधीकधी एक नवा िकोण ीकारायलाही तयार होतात ! आता या ायाा रचन ेत गु ता इतकी
आहे की, तीत गळती असते ते सोड, वादी लोकांनाच ांची के स नीट चालवणं अश होतं. बरं ,
लोकांपासून ते खूप र असानं ांा समा लोकांना कळत नाहीत. अरे, ते कुणाची के स
े ी
चालवतायत हे बघायलाही ांना फुरसत नसते. रांिदवस, सदोिदत ांना ही ायसंच

रचनाच उलगडायचा य करत बसावं लागतं. वादी बाजूच े लोक सदोिदत वैतागलेलेच असतात.
ु ं च मग ते मायाकडे येतात. कुणाकडे ? मायाकडे ! मी ! हळदणकर वकील ! कशाला
ामळ
येतात ? -- सा मागायला ! आता तशी एक आाियकाही आहे की ... एक िमिनट -- काय

चालला होता िवषय आपला ? ( हळदणकरांची लक तटु ते. तेवात लीना येत े आिण के जवळ
उभी राहते. इतर पाे मागे अय होतात. )
लीना :
के :
लीना :
के :
लीना :

मला तमु ाशी बोलायचं होतं -मलाही -- तमु ाशी --

ु ाला आवडतेय की
ांचा िवचार सोडा आता -- एक चज णून आता माझा िवचार करा -- मी त

ु वाटत होती -नाही हीच जरा धाकधक

अहो, आवडतेय काय, तमु ावन डोळे हलत नते माझे !

ु ी मला िकती वाट पाहायला लावलीत ! त
ु ी मला एके रीत
मायाही आलं ते लात ! तरीपण त
लीना णालात तरी चालेल !

के :

हे तर खूपच छान !

लीना :

ु ाला ?
मी खरंच आवडले त

के :

‘ आवडले ‘ हा नसता श िनवडला मी ! ाान जा अथाचा --

लीना :

कोणता ? सांगा ना !

के :

असं बघ --

लीना :
के :

ु ी णजे असे आहात ना ! सांगा मला ! सांगा ना ! मोांदा !
सांगा ना लौकर, त
ु आहे -हे असं आलं ना की, मी थोडा बजरा

लीना :

ु िू बजू नका जयेश ! आपण एक मजा क -- आता बज
ु रेपणात वेळ घालवू नका -- आिण
बज

के :

ु ा कुणी सांिगतलं ?
तल

लीना :

ु ी ना तमु ा के सचा फारच खोलवर िवचार करत बसता हो -- ातच गढलेले राहता -त
ु ाला थोडा सा देऊ शकते. कबूल कन टाका जयेश,
मला नावं नका िवचा. पण, मी त
ु
नाहीतर यांापासून तमु ची सटकाच
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हळ. :

ु ते ...
हं, आता आली लात माया ती आाियका ... अरे ... मरो ... गेलं पा

लीना :

ु ाला, बरं का -कोटात काय चालतं याची मला बरीचशी मािहती आहे. माझी मदत होऊ शकते त

के :

ायला, मायाकडे ी मददगारांचीच एवढी भरती का होतेय ?! आधी िमस बाबर, नंतर ती
धोबीण आिण आता ही ! ? ही काय, माझी भानगड तरी काय असेल ?

लीना :

ु ाला एखादी ेयसी आहे का ?
त

के :

होय आिण नाही. मायाकडे एक फोटो आहे -- ( दाखवतो. )

लीना :

( फोटोकडे बघत -- ) मला नाही आवडली पण ती -- ती जरा थोराड आिण बेडौल वाटते. पण
तमु ाशी ती कदािचत अितशय मादवपूण  आिण ेमळपणे वागत असेल -- पण तमु ासाठी
पूणप णे त:ा जीिवाचा ाग करायला ती तयार होईल ?

के :

िततकी मादवपूण  नाहीय ती !

लीना :

णजे तशी ती तमु ची ेयसी नाहीच आहे --

के :

हं, बरोबर आहे !

लीना :

ु ाला तर आठवण येईल का ितची ?
असेलही णा, पण समजा िताऐवजी मी िमळाले त

के :

अथात, येईलच ! माया संबध
ं ात ती तु यापेा एका कारणानं वरचढ ठरते --

लीना :

कोणा ?

के :

माया या के सबल ितला काहीही मािहती नाही -- आिण झाली समजा ितला ही मािहती तरी,
ितचा भाव असा आहे की ती ावर जा डोकं चालवत बसणार नाही --

लीना :

ु ं मी मागं पडणं शच नाही. मला सांगा, ितात काही
ॅ ! ात काय िवशेष ! एवामळ
शारीिरक दोष आहे का ? लपवता न येणारा ?

के :

शारीिरक दोष ?

लीना :

असा ! ( ती ितचा उजवा हात दाखवते. अनािमका आिण मधले बोट यांना जोडणारे असे बदकाा
पायासारखे ितथे कातडे असते. )

के :

अरे ! दोन बोटं जोडणारं कातडं ! बदकाा पायाचा हा एक छोटासा पंजाच िदसतोय ! काय चमार
आहे !

लीना :

ु ं , तमु ची के स खटकणं तर जाऊच ा, उलट, मला तमु चं आकषण
 आिण महच वाटतं !
ामळ

के :

कोण जाणे -- ( बोटजोडाकडे पाहतोय -- )

ु ं माझी अप णमताही जा असणार आहे !
ामळ

लीना :

ु ाला िमळाले तर येईल ितची आठवण ? सांगा ना, खरं -तर सांगा बरं, मी त

के :

होय --

लीना :

येईल आठवण ? अं ? अं ? ( ती अिधकािधक के ा जवळ येत.े श करते. )

के :

अरे बाप रे, तू जवळजवळ माया िमठीतच आलीयस !

चंभान व इतर :

के ला आता ितचा अगदी भरपूर श होतोय आिण तो टक लावून िता भरदार काळयाभोर

( कोरस )

के सांकडे पाहतोय -- ती आता ितचे दोी हात ाा मान ेभोवती टाकते आिण ाा डोाा
मागा भागाचं चबं ु न घेतये ... होय ... होय ... चावतेय ती आता ाला ... मान ेवर ... हं !!!

ु
िमरपडीसारखा
ितला एक उेजक गंध आहे. के ाचे हात िताभोवती न ेतोय आिण ती चाललीय
हळू च िनसटत जिमनीकडे ... अुट चीारासह ... तो णतोय ...
हळ. :

हं ! आलं आता लात ! तर अशा एका बा अिधकायानं एकामागोमाग एक असे बरेच वकील
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ु ं मग सगळे वकील एक जमले आिण िवचार
िजाा पाययांवरनं खाली िभरकावून िदले. ामळ
ु तर करायचं नतं, पण िनवेदनं
कन ांनी एक िनणय घेतला. ांना ा अिधकायाशी श

ु
ु ं ांात एकमतच झालं की ा ाताया अिधकायाला नसतं
तर सादर करायची होती. ामळ
दमवून टाकायचं ! ते सारखे पाययांवन एकामागोमाग एक असे वर जायचे, तो ांना खाली
फे कत राचा आिण ांच े सहकारी ांना झेलत राचे ... एक तासाभरानंतर ा ातायाचा
ु दमून गेला. तो अंत दमला, ने, चंड दमला. दमून मेलाच तो !
ितकार संपला. तो परता

मग सगळे वकील आत आले आिण ांनी ांची िनवेदनं सादर के ली ! यालाच आपण कायातला
धूतप णा णू शकतो. ( ते हे बोलत असताना कोरसमधली नटमंडळी या गोीतामाणे, मूक
अिभनय करत राहतात. )
लीना :

ु ाला यायचं असेल तेा या. आता त
ु ी माझे झाला
ते बोलावताहेत मला. ही दाराची िकी ! त

आहात ! ...

ोरकत

( मागाच यामधून हे रु ीचे य येत.े ांची तडे सारखी के ा जवळ ये-जा करत ाला
घेरत राहतात. )
आवाज १ :

ु ी के स नीट चालायला सु वात ाया बेतात असतानाच
जयेश, असं कसं काय के लं स तू ? तझ
तू सगळी वाट लावून टाकलीस !

के :
आवाज २ :

असं झालं ?

ु ं तर एका फालतू पोरीबरोबर आडोशाला जाणं ! तासंतास ! आिण ती
तर काय ! चाललं य काय तझ
-- िन:संशय -- ा विकलाची रखेली आहे !

के :

चांगली वाटली पण ती --

आवाज ३ :

काही िनिम सांगणं नाही -- काही लपवणं नाही -- सरळ जातो पळू न !

हळ. :

आिण मी होतो हं ितथं बसलेला ! एवा ओळखीपाळखी असलेला ! आता यानं खरं तर चांगलं
वागून माझं मन जकू न ायला हवं होतं --

आवाज ४ :

तो यच करत नाही -- मला वाटतं, ाला ाची ायल लढायचीच नाहीय --

के :

मी अरश: या ायलनं खतम होऊन गेलोय -- मला िवसन जायचंय ते सगळं --

हळ. :

बघा ! िवसरायचंय ाला ! ही अशी गो ! जी िवसरयाचा पिरणाम असू शकतो ाचा मॄ ू !

आवाज ५ :

हलगजपणानं --

हळ. :

ु
माझा पयोग ! मी ! हळदणकर वकील ! महाचा आिण वट असलेला माणूस ! आिण म
णजे आाा े जमे ाची के स मायाच हातात असताना ! आी आपले याला मदत
कराया िवचारात बसलेले ! आिण हा --

ाक :

ु ी इतका काळ यापासून लांब गेलात की लपवाछपवी शच नती. संभाळू न ायलाही मयादा
त
असते -- आिण शेवटी आालाही ल करणं अश झालं --

हळ. :
आवज १ :

ु ी के !
आी वाट पाहात होतो तझ

ु ा ? एका खाला दजाा िलचा एक मजेचा ण ! यान
आिण असं वागून िमळालं काय तल
काहीच नाही !

के :

काहीतरी िमळालं पण मला !

सगळे :

हो, िमळालं , पण काय ?
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के :

मी एका ायाधीशाचं पटग पािहलं ! --

सगळे :

ा ! ायाधीशाचं पटग !

के :

ते एका सहासनासारा आसनावर बसलेले होते -- अंत बाबात -- ते अंत शिमान वाटत
होते -- आिण करडेही ! -- इतके की असं वाटत होतं की कुठाही णी ते ताडकन उभे

ु
राहतील आिण एका हसक आिवभावानं िशा सनावतील
! -- तेच कदािचत माझे ायाधीश असू
शकतील ! -- मी, एक आरोपी, ायाधीशाा सहासनाकडे जाणाया पाययांता सगळयात
खाला पायरीवर उभा असलेला -- ा पाययांवर एक िपवळा, चंड गािलचा पसरलेला आिण
वर ितथे ते बसलेले -- उंच -- ांा ायाा अंगरात !
चंभान :

ानं त:च ते िच रंगवलेलं होतं -- ानं ाणजे ा ायाधीशानंच ! -- वतु : तो एक

ु वर बसणारा एक ठ गणा माणूस आहे --आिण ाा बडु ाशी काय असतं
ैपाकघराता खच

तर, जनु ,ं घोाा पाठीवर टाकायचं एक ँ केट ! मडून जाड के लेलं ! ( लोक हसतात. ते
हा हळू हळू अितरेकी वेडापयत जाते ... )
फायलग िवभागाा शशी के चा लढा

ु करते. ती ी णजे चंभान.
( मागा यातली एक ी राहते -- तीच हे य स
बाकीचे सगळे फायलग आिण इतर कारकुनी कामांशी संबिं धत आहेत. )

चंभान :

िहवाळा आहे. बयाप ैकी थंडी आहे. सकाळची वेळ आहे. तरीही के ाा ऑिफसात मरगळू न
बसलेला आहे. कुणीही ाला ास देऊ नये अशा ानं सूचना िदलेा आहेत. ाला अशा

अवेत कुणी बघू नये अशीच ाची इा आहे ... मूठ झाकलेली ठे वायचा य ... कधी ना

कधी कुठा ना कुठा वाईट अवेत ेकजण असतोच ना ? ा वेळी आपला कमकुवतपणा
कुणाला िदसू नये असं वाटणं साहिजकच आहे ! ..... कामाला लागाया ऐवजी ानं ाा

ु त आळोखेिपळोखे िदले. मग मान खाली घान तो िनल बसून रािहला. ाा कोट केसचा
खच
िवचार ाला सोडतच नता. आपण आपा बचावाचा लेख तयार कन कोटाला सादर करावा
ु एकदा िवचार के ला. ा संशयाद विकलापेा अशा लेखी
की क नये यावर ानं पा

बचावाचे फायदे च होते. कारण तो भला वकील या के समे काय करतोय हेही के ला मािहती
नतं ! काही का असेना ा िवचारातनं फारसं काही िनघालं नाही... हळदणकरांनी ाला
भेटायला बोलावून एक मिहना उलटून गेलाय. अथात, ते फार काही क शकणार होते असं

ु
ु
नतंच णा ! नसती
सवात
णूनही ांनी ाला कोणतेही उलट  िवचारलेले नते !
के :

बरेच  िवचारायचे होते. ते फार महाचं होतं. खरं तर या विकलाला मी गदगदा हलवायला
हवं होतं. ानं मायातफ लेखी अज करायला हवे होते. रोजा रोज या सगळया गोकडे ल

ु तं बूड उबवत कोटाा मायावर बसून हे कसं
ा णून अिधकायांना िवनवायला हवं होतं. नस

ु
सा होणार होतं ? मी आता माया घरीच राी बसून सगळे ाट तयार करीन. राी परा

नाहीत तर िशटनं काम करावं लागेल. माझं एकू ण आतापयतचं जगणंच सगळं िलन काढावं
्
लागेल ! ेक तपशील आठवून, अगदी लहानात लहान कॄ तीही मांडावी लागेल ! कण न कण
तपासायचा ! आिण मग कोटाा लात येईल की हा असा एक माणूस समोर उभा आहे की जो
त:ा हांसाठी झगडणारा आहे. आिण मी बँकेत जशी शी वापरतो तशीच इकडंही वापरली
तर िनकालाबल िनधा राहता येईल ! आिण इथं आपाला काहीही सा करायचं असेल तर
आपा मनातनं ‘ घडला असेल बाबा असा एखादा अपराध ‘ ही कनाच हपार करावी लागेल.
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् िच ! ‘‘ ) माझा बचाव
नाहीच आहे असला काही अपराध ! ... ( शेवटी कोरस णतो, ‘‘ उदगार
मीच हाताळला तर जवळजवळ मीच ायाधीश होईन ! पण एवढं सगळं िनभावून ायची शी
येईल का मायात ? अगदी पिरपूण  असा शेवटपयत ायचा बचाव ! ... आिण ही वेळ तर आता
अशी आहे की मला बँकेसाठी काम करणं गरजेच ं आहे -- माया इथा ाहकांशी बोलणं,

ु सरित
ु
ोरं करणं आिण माझं आय
करणं ! आिण हे अशा वेळी की जेा माझी त:ची

के स कोटाा मायावर पढेु पढेु जाते आहे ! आिण ितथले अिधकारी मायावर आरोपांची बरसात
करताहेत ! आिण माया इथा कामाचं मूमापन करायची वेळ येईल तेा कोण सवलत देईल

मला ? माया के सचं िवचारात घेऊन ? कधीच नाही आिण कुणीच नाही ! इथलं ही सगळं नीटच
लागेल ! ( अंधार. ) हळदणकर !

ु ट आिण टाईमपास
विकलाशी पनभ
हळ. :

बेटा के , गती झालीय, पण णजे काय हे मी बाहेर नाही फोडू शकत बाबा ! ( अंधार. जागा
ु ी के स आता अशा एका े जला पोचलीय की आता कोटाशी संपक च तटु तो.
बदलतात. ) तझ

ु जागा बदलतात. ) तर, तू घरी
इथं आरोपी हा ायाधीशाला िदसूही शकत नाही. ( अंधार. पा

ु ी सगळी िनवेदनं परत आलेली टे बलावर तल
ु ा िदसतील. आता
पोचावर तु या के सबलची तझ
ु ीच नाही !
या णी ाचा िवशेष संबध
ं नाही. याचा अथ असा नाही की के स हातची गेली ! मळ

ु जागा बदलतात. ) आता अंत न राहावं लागेल ! तू एकदम सगळया गॊत
( अंधार. पा
ु ा पायाच ढासळू न जाईल आिण तू त: नच होयाचा
खूप बदल करायचे ठरवलेस तर तझ

ु जागा बदलतात.
धोका िनमाण होईल. तर तू, के , विकलांनाच क दे ांच ं काम ! (अंधार. पा

ु ा
काश येतो तेा के लीनावर ओणवा. ) लीना, तू अजून थांबलीयस का ? कसा काय वाटतो तल
ु
हा मलगा
?
लीना :
चंभान :

मला ाची फारशी मािहतीच नाही -- ( अंधार. )
के चा विकलाला काढून टाकयाचा िनणय

खूप िवचारांती के नं शेवटी ाची के स ाा विकलाकडून काढून घेयासाठी मनाची तयारी

के ली. या िनणयाला येयासाठी ाला ाची अतोनात शी वापरावी लागली. पण शेवटी ाचा
िनणय पा झाला !

बाळाराम

बाळाराम :

ु
( एक िविच बटका
माणूस अंधारातून झटकन उडी मारतो आिण के ा पाठं ुगळी बसतो. )
तू माझा िवासघात करणार नाहीस असं वचन दे --

के :

मी खबया थोडाच आहे ?

बाळा. :

नकोच ते, न सांगणंच बरं --

के :

मला सांगयात कसलाही धोका नाही.

बाळा :

असं ?

के :

होय --

बाळा. :

मी ा विकलाचा सा अशील आहे -- मी इथेच राहतो -- मायासाठी इथे एक छोटी खोलीही
आहे --

के :

ु ी घरवाली असेल ?
मग, लीना तझ
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बाळा. :
के :

ु ा?
बाप रे ! नाही बाबा ! कसला िवचार चाललाय तझ
ु ं?
काय, नाव काय तझ

बाळा. :

ु ा काही सांगणार आहे, पण तु यावरही माझा वचक
बाळाराम. मी एक धाापारी आहे. मी तल

के :

ठीक आहे, मी तयार आहे ! आता उतरशील का माया पाठीवन ?

बाळा. :

हं, ठीक आहे. (तो हळू च उतरतो. ) गेली िकेक वष मी माझी के स बोडावर यायची वाट पाहतोय.

ु ं एखादं गिु पत मला माहीत पािहजे. ते आधी सांग -रािहला पािहजे. ासाठी तझ

ासाठी या हळदणकराितिर मी आणखी पाच वकील घेतलेत -के :
बाळा. :
के :
बाळा. :

पाच ?

आिण सहााशी माझी बोलणी चा आहेत, सांग ू नकोस कुणाला -ु
ु ं नकसान
ु ं?
णजे हे जाीचे वकील घेतामळ
करेल तो तझ

ु ीच चालत
परवानगीच नाहीय असं करायला. ातही परत मागा गीतले वकील ! ते तर मळ
नाहीत -- आिण माझे तेच आहेत !

के :

ु ा?
पण, एवढे वकील कशाला लागतात तल

बाळा. :

मला माझी के स हरायची नाहीय, लात घे -- माझा सगळा प ैसा मी याावर ओतलाय. मी माझा
ू  खालचा मजला मायाकडे होता ! मी
सगळा धंदा िवकू न टाकला ! एका िबडगचा संपण

ु ं , मग सरं काही करायला मायात शीच
याावरच सव शीिनशी चढाई करत राहतो, ामळ

ु ा काय वाटतं ? उरेल ? के सचं काम सगळं थांबन
ू राहणं, अन ेक
उरत नाही -- कशी उरेल ? तल
गोवर ल ठे वावं लागणं, यांतनं सरं काही करायला वेळ तरी कुठे िमळतो ? जवळजवळ

ु ाही मािहती आहे, ितथली हवा कशी आहे ते !
सततच मला कोटात थांबावं लागतं ! आिण तल
के :

काय, करतोस काय तू ितथं ?

बाळा. :

ु
ु ाही पािहलं .
काही नाही. नसती
वाट पाहतो. िकती िजिकरीचं काम ! ितथं मी एकदा तल

के :

मला ? काय योगायोग आहे ! मी ा चौकातून गेलो तेा तू होतास ितथे ?

बाळा. :

तसं योगायोग वग ैरे काही नाही, मी जवळजवळ रोजच असतो ितथे. तू एक आरोपी आहेस हे
आाला माहीत होतं. आरोपी लोक हे बधा थकलेले, अ आिण घाबरलेले असतात. आिण
अंधांचा आधार घेणारे. बेिलफ णाला की तु या ओठांवर ाला तु या अपराधाचं िच
िदसलं ! ( के उदासपणे हसतो. ) अगदीच मूखप णाचं वाटतं ना हे ?

के :

माया ओठांवर ? असं खास वैिशपूण  काय आहे माया ओठांत ? वाटतं असं काही ?

बाळा :

ु ीच नाही. पण, अंधा ही एक परंपरा आहे ! या ायवेला टर ायला समाजाला
मळ

के :

ु चटपणा आहे ! नसतं
ु वाट पाहात इकडं ितकडं र गाळत राचं ! ापेा, ांनी, खरं तर,
खळ

ु ं काहीतरी करायलाही िमळतं ! -ितचा खूप उपयोग होतो. ामळ
एखाा सामािजक कॄ तीचा आराखडा समोर ठे वला पािहजे.

बाळा. :

ु ा काय मािहती आहे ? तू नवीन आहेस इथं. या बाबतीत अजून
काहीही उपयोग होणार नाही ! तल
ु ा वाटत असेल की तल
ु ा काहीही ास न होता तु या के सचा िनपटारा होऊन
तणही आहेस. तल

ु
जाईल, मलाही पूव तसंच वाटायचं. पण, हे पूण  चकीचं
ठरेल. मला आठवतं, माझीही के स तेा
ु गोळा
तु यासारखीच नवखी, तण होती, तु यासारखाच मलाही एकच वकील होता. मी परावे

करायचो, ेक वेळी ोरांना हजर राचो, नोटस् काढायचो, अन ेक कारची िनवेदनं सादर
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ु ांसाठी एकदा
करायचो, माया िहशोबवा दाखवायचो आिण छोा छोा मािहतीा तक

ु
पढेु , एकदा मागे असा पळायचो ! माया के सशी जळणाया
भूतकाळाता सगळया के सेसचं पूण 
ु गती झाली नाही !
िवेषण मायाकडे असायचं ! आिण एवढं सगळं कनही माझी एक इंचसा

के :

गती जे काय ायला हवं होतं ?

बाळा. :

 चांगला आहे, पण मला मािहती नाही. मी एक ावसाियक आहे. मला असे समोर िदसणारे
ु , तीच ती उरं ! शेवटी मी तार के ली
िरझस् हवे होते. पण काही नाही ! तेच ते जनाट

हळदणकरांकडे ! ाणालो ांना, ‘‘ मला तारीख ा णून मी तमु ाकडे िवनवणी के ली, माया
ु
सनावणीचा
िदवस ठरवा णून सांिगतलं -- पण काहीच होत नाहीय -- मी मग सरळ सरे

ू ठे वतोय ! -- ‘‘
वकील आणीन, सांगन
हळ. :

ु काळातला, मोठा आवाज -- ) फालतू तक टं लढवणारे वकील शू उपयोगाचे
( जणू जा

ु डे िमळतात का ते ंगत िफरणारे ते घाणीतले, मागा गीतले वकील !
असतात. खरकटे तक
काय करणार ते ? याउलट, माया सक लमधले वकील हे मोठे वकील आहेत. ‘ मोठे वकील ‘
बाळारामा, जे िमळावेत असं सगळया आरोपचं  असतं !

बाळा. :

खोटं आहे हे, िनखालस खोटं ! आमचे वकील आिण ांच े सहकारी हे दजान ं छोटे आहेत हे
कबूल, पण मग हळदणकरांची काय अवा आहे ? खरोखरचे जे मोठे वकील आहेत ते
हळदणकरांप ेा तेवढेच जा मोठे आहेत जेवढे हळदणकर मागा गीता गळे कापू
विकलांप ेा मोठे आहेत ! कवा ते गळे कापू वकील ा भाडोी,चोर विकलांप ेा जेवढे मोठे आहेत !

के :

बरं, हे मोठे टले जाणारे वकील कोण आहेत ? ांापयत कसं पोचता येईल ?

बाळा. :

काही कना नाही. ांनी एखाा आरोपीसाठी िवशेष काही के ाचं एकही उदाहरण मला माहीत
नाही. ांा मजमाणे ते अशील घेतात. ते तू डोातनं काढूनच टाक. णजे राहतात कोण ?
ु
छोटे वकीलच. ते ा मोा विकलांपढेु इतके िनेज आिण चोथट िदसतात की तमु चा परता

िवासच उडून जावा. दवानं ांना िवसरताही येत नाही, िवशेषत:, अन ेक िवचार राीा वेळी
आपलं डोकं खात राहतात तेा. ( इथे लीना परत येत.े )
लीना :

ु ची एकमेकांवर, िकती जवळ येऊन बोलताय !
अरे, डोकी आपटतील तम

बाळा. :

ाला मायाकडून माया के सची मािहती हवीय --

लीना :

ठीक आहे नं, सांग नं मग !

के :

तू मला ु तक टवाा विकलांबल सांगत होतास --

लीना :

( बाळा. ला -- ) जा ांाकडे -- तू हवायस ितथे -- ( बाळा. जातो आिण लीनाची जागा घेऊन
ु ाला वाेल तेा तम
ु चे वकील त
ु ाला भेटू शकतात याचं
हळ.चा मसाज क लागतो. ) त

ु ाला आय नाही वाटत ? -- पूवस
ु ी ांना गॄहीतच धन चाललाय !
 च
ू ना न देता ! ? त
त
ु ाला मी आवडत रािहले पािहजे !
यासाठी मला िवशेष धवाद वगैरे नको आहेत, पण त
के :

पण आवडतेसच तू मला !

लीना :

मग आता आजची रा मायाबरोबर घालवायची ! करणार नं हे नी ? काय ? ( ती ाला
जिमनीकडे ओढते -- आता समोर आडोसा येतो. )

हळ. :

ु हा लीनाचा वीक पॉइटच आहे. ितला सगळे च आरोपी पष
ु आकष क वाटतात हे ितचं
आरोपी पष
एक वैिशच णावं लागेल ! ती ा सगयांबरोबर झोपते ! आिण ांनाही िताबल ेम

ु ी माफीच मागावी लागेल -- माझी करमणूक ावी णून या
वाटतं ! के , एका बाबतीत मला तझ
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सगया भानगडी ती मला सांगते आिण मीही ा ऐकतो ! आता मला ाचं काही आय नाही
ु आकषक
 च असतात. आिण
वाटत ! तशी योय ी असेल ना तर खरोखरच हे आरोपी पष
ु ं िदसयात फारसा फरक पडत नसला तरी, काही लोक
िवशेष णजे, आरोप येयामळ

असंांा गदतूनही बरोर असे आरोपी दाखवू शकतात ! पण ही आरोपी माणसं त:ला

ु
अपराधी समजत असतीलच असं नाही ! णजे याचा अथ  असा होतो की नसता
आरोप येयानंच
 पणा लाभतो. अथात ात काही कमी आकषक
 , काही जा आकषक
 , असं
ांना एक आकषक
असू शकतं. पण ांांत एक कारची वाढ होते हे नी. मग अगदी एखादा िभकारडा बाळाराम
ु गा तल
ु ा िकतपत
का असेना -- ( ते बाळारामला ढकन देतात -- ) लीना, आताचा हा मल
आवडतो ते मला सांग बरं !
लीना :
हळ. :

मला मािहती तरी आहे का ाची ?

तू समजतेस इतका मी मूख  नाही ! जा, मला थोडा चहा आण ! ( लीना हळ.कडे जाते, बाळाराम
परत येतो आिण उडी मान के ा पाठीवर बसतो. )

के :
बाळा :

अरे, तू झोपायला का जात नाहीस ?

ु ी तम
ु चं वचन िवसरला आहात -- त
ु ी मला तम
ु चं एखादं गिु पत सांगणार होता -के , त

के :

ु च रािहलं पािहजे -बरं, ठीक आहे, सांगतो मी पण ते फ तु यापरतं

बाळा. :

नीच, च नाही !

के :

मी काही हा वकील घेणार नाहीय -- काढून टाकणार आहे मी ाला --

बाळा. :

( ओरडत इकडेितकडे पळतो -- ) हा ाचा वकील काढून टाकतोय -- हा ाचा वकील काढून

ु ावर उभे
टाकतोय ! ( ेकजणच ते ओरडायला लागतॊ. कोरस व इतर सवजण हे य ख
रान पाहताहेत. )

के :

माझा वकील आता मलाच िनवडायचाय. हा आता माझा अंितम िनणय आहे. ( हळऩा उेशनू -- )
ु खाी झालेली आहे. आता मला धीरही धरवत
तमु चे य परेु स े नाहीत याबल आता माझी परती
ु ी माया
नाहीय. जेा मी एकटाच होतो तेा या के सचं मला इतकं काही वाटत नतं, पण त
बाजून ं उभे रािहावर मी काहीतरी घडायची वाट पाहात होतो. पण काहीही घडलेलं नाहीय.

हळ. :

अरे, एका मयादने तं र नवीन असं काहीच कधीच घडत नाही. तू आा जे बोलतोयस तेच यापूव
ु ी के स ही
िकती अशील बोन गेलेयत याला गणतीच नाही रे ! सरं महाचं णजे, तझ
न ेहमीसारखी, सामा कायदेशीर ह असलेली के स नाही --

के :
हळ. :

एवढा कसला फरक आहे ?

ू
फरक ? अरे, एखाा साा के समे वकील ाा अिशलाला एखाा बारीकशा धायाला बांधन
ु ी के स कशी आहे ? तल
ु ा उचन खांावर घेऊन, न पाडता, शेवटपयत -न ेऊ शकतो, पण तझ
पार िनकाल लागेपयत आिण पढेु ही ावं लागणार आहे मला ! िशताफीनं !

के :

ु ालाच मी माझे वकील णून कं िटू के लं तर आता त
ु ी कोणती पावलं उचलाल ?
समजा त

हळ.:

ु के लेले जे उपाय आहेत तेच पढंु चा ठे वणार !
मी आधीच स

के . :

वाटलं च मला ! हे असलं बोलत बसणं णजे काळाचा िनळ अपय आहे !

हळ. :

ु ा खूप चांगली वागणूक िमळतेय. सया आरोपना कसं वागवलं जातं ते मी तल
ु ा दाखवतो
तल

ु ा एखादसरी गो िशकता येईल. ( ओरडतो -- ) बाळारा ऽऽ म !
-- ाातून तल

( कोट ममे बोलावामाणे अन ेक आवाज बाळारामला बोलावतात. बाळाराम सावकाशपणे
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वेश करतो -- मान उचन वर पाहयाचा धीर होत नसलेला. )

लीना :

ु ा -बाळाराम, वकीलसाहेब बोलावताहेत तल

हळ. :

आला का बाळाराम ? ( बाळाराम एकदम मागे जातॊ, तडाखा बसासारखा थरथरत राहतो ... )

बाळा. :

सेवा सांगावी साहेब --

हळ. :

ु
ु ा ? चकीा
काय पािहजे तल
वेळी आलायस तू --

बाळा. :

मला आपण बोलावलं होतं ना ?

हळ. :

ु लेलं नाही -ु ं उिशरा येण ं काही चक
ते बरोबर आहे, पण न ेहमीमाणेच तझ

बाळा. :

मग, जाऊ का मी ?

हळ.. :

ु ा वकील कोण आहे ?
नको. आलाच आहेस तर थांब आता -- बरं, बाळाराम , तझ

बाळा. :

आपणच साहेब !

हळ. :

आिण मायाितिर ?

बाळा. :

नाही, कुणीच नाही --

हळ. :

नी ना ?

बाळा. :

च नाही ! शंभर टे !

हळ. :

मग सरं कोण काय बोलतंय यााकडे ल नको देऊस --

बाळा. :

िनितच ! डॉर हळदणकरसाहेब, मी पूण  न आहे --

के :
बाळा. :

ु ा?
चारही पायांवर असा सरपटतोयस कशाला ? काय झालं य काय तल

ु लोक काय णून
ु
फार शारी नको कस -- मीही तयाइतकाच
शार आहे -- जनु े अनभवी

ु ाला फ आठवण कन देतो -- ‘‘ जे संशियत आहेत ांनी िफरतं राहावं -गेलेत ाची त
ू राचे आिण
एका िठकाणी थांब ू नये -- ‘‘ का, तर -- न जाणॊ ते तराजूा पारातच थांबन

ांचा ांा पापांसह िनवाडाच होऊन जायचा !
के :

ु ा अपमान करायचा य करतायत हे लात येत नाहीय का तु या ?
वकीलसाहेब सरळसरळ तझ

बाळा. :

ऐकलं त, डॉर हळदणकरसाहेब, याची के स मायापेा फ पाच िमिनटं आधीची आहे आिण
तेवावर हा मला सा ायला िनघालाय !

हळ. :

ल नको देऊस कुणाकडे !

बाळा. :

नीच ! ... डॉर हळदणकरसाहेब ! ...

हळ. :

( लीनाला --) कसा काय वागतोय तो ?

लीना :
हळ. :

पूण  िदवसभरात तो एका पानााही पढेु जाऊ शकलेला नाही -- समजत नसणार ते ाला --

ु
( लहान मलाला
सांगावे तसे -- ) होय, पिव ंथ कवा तशा कारचं लेखन हे अवघडच असतं.
ाची के स िकती अवघड आहे हे ाला यावन कळू शके ल ! आिण ाासाठी चाललेले माझे
क िकती खडतर आहेत, तेही ! आिण कुणासाठी करतोय मी हे सगळं ?

बाळा. :

हे काय िवचारणं झालं ?

हळ. :

( गाणे गात -- ) पण हे सगळं आहे बाळारामासाठी
पण हे सगळं आहे बाळारामासाठी !
( बाळाराम अंत लाचारीन े हसतो. कोरस उरवात -- ‘‘ बाळारामासाठी -- बाळारामासाठी --

ु ं मग, ायमूत आज ाा के सबल
बाळाराम, बाळाराम -- ‘‘ ) चढवून नका ठे वू ाला. ामळ
काय णाले हे ाला सांगणं अवघड होऊन बसेल !
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बाळा. :
हळ. :

( थरथरत -- ) काय णाले ?
अनकूु ल नाही --

बाळा. :

अनकूु ल नाही ? (घाबन थरथरत राहतो -- )

हळ. :

बाळारामबल बोच नका णाले. अहो, पण टलं , तो माझा अशील आहे. यावर ते णाले की
ु ी वेळ वाया घालवताय. टलं , मला नाही वाटत तसं. बाळाराम तर अितशय ामािणकपणानं
त
त:ा के सला अगदी सवानं वान घेतो. एवढंच काय, के सा कामकाजाची गती कळत
राहावी णून माया घरातच राहतो. असा उाह सहसा बघायला िमळत नाही. तो ितररणीय,
घाणेरडा, अस, िकळसवाणा, वगरै े आहे, हे मा, पण अशील णून ाला काहीही बोल लावता
येणार नाही. ‘‘ बोल लावता येणार नाही ? ‘‘ ते णाले, िकती खोटं ! लबाड, णाले, लबाड आहे
ु ी ाला
तमु चा तो अशील, पण ाचा अडाणीपणा ाा लबाडीपेा मोठा आहे. समजा त
ु झालेली नाहीय तर ाचं काय होईल असं वाटतं
सांिगतलं त की ाची के स अजून सच

ु ाला ? की बाबा के स स
ु झााची घंटा अजून वाजलेलीच नाही -- तर ? ( बाळाराम
त

थरथरतो आिण एखाा कुामाणे कहतो. ) शांत हो बाळाराम ! असा भय होऊ नकोस,

ु तल
ु ा काहीच सांगणार नाही. माया एका अिशलासमोर असं वागताना तल
ु ा लाज
नाही तर मी पा
वाटली पािहजे ! होईल काय यानं ? ांा मायावरा िवासाला तडा जाईल ! जाईल की
ु ं हे ? तू िजवंत आहेस, आहेस की नाही ? अजूनही तू माया
नाही ? काय चाललं य काय तझ
ु ी ही भयता मला अरश: िकळस आणते ! अरे, तो फ एका
छाखाली आहेस ! तझ

ु ं ? तर ानं असं गॄहीत धरलेलं आहे की
ायाधीशानं उरलेला एक श आहे ! कशामळ

ु झाावर, खूण णून एक घंटा वाजते ! अरे बाळारामा, के स नको उपटूस
परंपरेमाणे के स स

असे त:चे ! ( बाळाराम एखाा कुासारखा हळदणकरांा नराकडे झेपावतो -- हळदणकर
ाला ढकन देतात. मग हळदणकर एक छडी घेतात आिण बाळारामला ितचा धाक दाखवतात.

ु वर बसायला लावतात. आता ाचा कुाच होतो. हा ाा अपमानाचा
ाला उडी मान खच
कडेलोट असतो. कोरसची नटमंडळी, हा बाळारामाा िमाचा अंत आहे असे समजून,

िशया मारतात, चीारतात. )
बाळा. :

ाची के स फ पाचच िमिनटं माया आधीची आहे आिण तेवावर तो मला सा ायला
िनघालाय ! ( खूप मोठे गदचे आवाज होत राहतात ... आवाज हळू हळू कमी होत बंद होतात तसा
ु
फ पढील
आवाज उरतो ... )

आवाज :

जाऊं ा, ल नका देऊ. तो एक संपलेला माणूस आहे. ाला वकील नाही, सागार नाही,

ाची के स चालवायला, ाचा बचाव करायला कुणीही नाहीय ााकडे. कवा, ाावर ेम
करायला, ाची काळजी ायला, ाला िचडवायला कवा ाा भाची चता वाहायला

कुणीही नाहीय ााकडे. शिनवारी बँक बंद झाावर ााबरोबर िफरायला जायला कवा
्
ााबरोबर नदीकाठी बसायला कुणीही नाहीय ााकडे. ाचे बेडशीटस बदलायला,
ाचा

बेड तयार करायला कवा बेडशीटसवरचे डाग धवु ायला कुणीही नाहीय ााकडे. वाद करायला,

ाला शांत करायला कवा :खद णांमे ाचं सांन करायला कुणीही नाहीय ााकडे.
ाला िचमटा ायला, ाचं कपाळ गजारायला कवा कसलं ही यश िमळालेलं नाही अशा

िदवसांत ाचं न ैराय कमी करायला कुणीही नाहीय ााकडे. जेा समोर फ अिनितता
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ु
असते आिण नसता
एखाा िमानं पाठीवर हात ठे वानं यात बदल होणार असतो, ाची के स
ु उभी रा शकणार असते, कुठाय असं कुणी ााकडे ? ाासाठी ैपाक करणारं,
पा

ाासाठी बँकेा बाहेर वाट पाहणारं , ाला उशीर झाला तर अ होणारं, असं कोण आहे
ााकडे ? ाा शटावरचा डाग काढणारं, थोडासा िपकलेला के स काढून टाकणारं , ाा
ु
सटावरची
धूळ झटकणारं कवा ाा कानाला चावणारं ? कोण आहे ? कवा ांचा उे ख

ु ांसाठी त
ु ाला अटक करायला आलेा पोिलसांच ं
करणंही धाडसाचं वाटावं इता नीच ग
ागत कन ांना आत घेणारं ? कोण आहे ? कोणीही नाहीय ााकडे ! ( इथे बँकेचे
कमचारी िदसतात. वरील संवादाा शेवटा वाांचा पिरणाम ांा चेहयांवर िदसतोय. )
मॅन ेजर :

ु ा मदत करायची माझी खूप इा आहे.
असं काही नाही रे के , तु या फौजदारी के समे तल

के :

िजथं मी नोकरी करतो ितथं बँक, िजथं मी माझी के स लढवतोय ितथं नाही !... आा नाही ...
माया िनकालाची वाट पाहात थांबलेा काही महाा आरोपशी मला काही कागदपांबल
चचा करायची आहे. काय चाललं य काय हे ? हा णजे कोटाा परवानगीनं चाललेला एक

ु ी सगळे जात का नाही ? जा -कारचा छळच आहे. त
मॅन ेजर :

तू जा आिण ंबक नावाा माणसाला भेट. ानंच मला तु या के सबल सांिगतलं . कोटाचा
िचकार णून तो काम करतो आिण ावरच ाची उपजीिवका चालते. ितथले ायाधीश

ु ा सा देऊ शके ल. पण इथं नको भेटूस ाला. अशानं ाचं
ाा ओळखीचे आहेत. तो तल

पिहलं च मत खराब होईल.
के :

अरे, मला काय डोकं िबकं आहे की नाही ? एखाा अनोळखी माणसाला, ाचा सा
िवचारयासाठी मी बँकेत बोलावीनच कसा ? ! आिण हा परमिय मॅन ेजर कान फडकावत
भतीजवळ उभा आहे याची खाी असताना ? !

मॅन ेजर :

ु ा जावंच लागणार आहे, तर मग तझ
ु ी कामं सया कुणी पार पाडली तर तल
ु ा
ठीक आहे, तल
वाईट वाटायचं कारण नाही. शेवटी वेळेला कमत असते !

के :

ु ा काय य चाललाय ते कळतंय
करा काय ते. माझी नका चता क. कावेबाज, चोर साला ! तझ

ु ा कसा नाचवतो ते !
मला, पण माया या िगत अडचणी जरा र होऊ देत, मग बघ तल

ु े ऑफीस हळू हळू अय होते. आता ंबक एका े ममे िचासारखा
( ाा या ोभामळ
उभा असलेला िदसतो. के ाला बाहेर ओढतो. चंभान आिण इतर कोरसवाले येतात. )

चंभान :

ु ी दोघेही जरा आत जा -- पा
ु इथूनच तमु चं य स
ु होईल ...
जरा एक दोन िमिनटं हं -- त
ीज ... ( ते दोघे जातात. )

रोिहणी :
ाती :

सर, या सीनची िवनंती मु ामच के ली, कारण आाला काही  आहेत.

ु िदसणं तर सोडाच, ाचं िमच ाा जनकनकाशावर
ु
माणसाचं नसतं
अवलं बनू असतं

असं णतात -रोिहणी :

ाचा भाव, ाा ितिया देयाा पती, िनणय घेयाा पती --

अिन :

तो एखााचा खून करेल का, हे --

कातक :

तो बलाार करयाची शता --

अिन :

तो शोषक, अाचारी होईल का --

कतक :

तो दयाळू , समाजसेवक असेल का --

रोिहणी :

ाला रोग कुठला होईल --
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ाती :

ाला िवचारसरणी कुठली होईल --

अिन :

नाही, नाही, इथं थांबावं लागेल --

ाती :

ु
ू असणं !
का ? मानसशाानं योगानं िस के लं य हे -- जनकनकाशावर
िवचारसरणी अवलं बन

अिन :

योग काय सरेही होत राहतील --

ाती :

देअर इज नो माइड िवदाऊट बॉडी ! -- शरीरािशवाय मन असत नाही !

रोिहणी :

ु
असं असेल तर -- आपला जनकनकाशा
कसा असावा हे हातात नसलेा माणसाला, ा

अिन :

ु ा कसला असेल ?
जयेश के चा ग

ाती :

अटक णजे काय ? की ही मानिसक अटक असेल ?

चंभान :

ु
ु ं घडणाया घटनांना जबाबदार का धरावं ? दोषी का धरावं ? िशा का ावी ?
जनकनकाशाम
ळ

आिण ‘ ातं ‘ या शाचा उपयोग काय मग ? -- हे सगळं ठे वू मनात आिण पढेु जाऊ -ु के --ंबक वेश स
ु होतो... )
( इथे ते जातात आिण पा

ंबक
ंबक :

बाहेर काढाबल आभारी आहे. मी माया सेपो टमेच अडकू न पडलो होतो. ते फारच
धोाचं ! एकदा तर सयानं येऊन मला ओढून बाहेर काढेपयत दोन िदवस मी असाच अडकू न

पडलो होतो.
के :
ंबक :
के :
ंबक :

ु ी ंबक िचकार आहात का ?
त

ु ी आहात जयेश के . तम
ु ा भेटीनं आनंद वाटला !
होय -- बरोबर आहे -- आिण त
ु ाला कसं माहीत ?
त

ु ाला कुणीतरी मला
श इकडचे ितकडे होतच असतात. िशवाय मला खूप िम आहेत. त

ु ी िच िवकत ायला आलायत की तम
ु चं पो ट बनवून
भेटायची िशफारस के लीय ! छान ! त
ायला ?

के :
ंबक :

हं -- ठीक -- बघू --

ु ाला -- सा मी याावरच काम करतोय -- हा एक फार मोठा
हे बघा बरं आवडतंय का त
ायाधीश आहे -- हा इकडे छोा ायाधीशाचा ाक आहे -- आिण हा एका ायाधीशाचा
सेेटरी, पण हा अजून पूण  ायचाय -- हा बघा, कोटाचा बेिलफ -- हा बेिलफ जरा
माकडासारखा काढलाय कारण ाची बायको बयाचदा ाचं माकड करते -- हा एक िधािरत
ु
माणूस, जरा उदासवाणा, पढा
खोलीसाठी उपयोगाचा नाही -- आिण हा कोट रक -- भम

ु ाला ! -- हे िवकयासाठी
पण थोडा वेडा -- ही कोटाा जागेची मालकीण -- मािहती असेल त

ु ी ? -- मी त
ु ाला एकाा कमतीत दोन
नाहीय -- एक कुमािरका आहे ही -- कुठलं ाल त

ु ाला जरा
िचं देईन -- ( िनरिनराळया िचचौकटमे तो वेगवेगळया पोझेस घेतो. ) -- बरं, त
घाणेरडी िचं आवडतील का ? -- मी तमु चं हवं तर अंत वेगात कन देतो एक पो ट -- एका

ॅ रीतच
बठै कीत -- ( के े ममे जातो. ) सदं ु र ! हे माझं सवॄ  पो ट आहे ! हे तर मी आटगल
ु ाबरोबर ! चालेल का ?
देईन ! मला वाटतं, मीही यावं ात तम

के :

मी बघू नाही ना शकत ते !

ंबक :

बघा ना -- ( ते बाहेर येतात -- ) कसं वाटतं ?

के :

नाही िदसलं मला --

ंबक :

झटकन पाहता आलं पािहजे -- आपण े टग करतोय असं समजा -- एक, दोन, तीन, पळा -44

( ते जणू गोल रेस खेळतायत. )
के :
ंबक :

हो, हो, खरंच सदं ु र आहे ते ! फारच छान !

ु ी ? या े ममे तर िचच नाहीय -- असूं ा, चला ! मला माहीत आहे,
कशाबल बोलताय त
ु ी कशासाठी आला आहात, त
ु ी उगीच आपलं चढवताय मला ! त
ु ी माझी िचं खरेदी
त

ु
करायचं ढग करताय, खरं तर ताला
कोटासबं ध
ं ी काही मािहती हवीय ! -के :
ंबक :

पटज खरंच छान आहेत तमु ची !

ु या त
ु ाला मािहती नाही ... नसतं
ु ी ंबककडे -ठीकाय ... चला ... मला कसं हाताळायचं हे त
ु ाला काही मदत करयापूव
काळजी नका क ... माफीही नका मागू ... बसा ... बसा ... त
ु ी िनरपराध आहात ?
मला तमु ा के सबल थोडीतरी मािहती असायलाच हवी ... त

के :

होय --

ंबक :

तमु ा-मायात -- या ंबकला सांगा !

के :

खरंच, मी पूणप णे िनरपराध आहे --

ंबक :

ु ी काय के लं य ?
सगळे हेच णतात -- सगळे णतातच की ते िनरपराध आहेत ! -- त

के :

ु के लेला नाहीय -मी कुठलाही गा

ंबक :

लाजू नका -- काही तरी थोडं खोाळ -- अं ?

के :
ंबक :

मी काहीही के लेलं नाही, हाच महाचा मु ा आहे --

ु ी णताय की त
ु ी पूणप णे िनरपराध आहात -- मग तर मी त:च त
ु ाला या जंजाळतनं
त
बाहेर काढीन --

के :

पण कोटाला माया अपराधाबल पूण  खाी आहे आिण ापासून कोटाला िवचिलत करणं फार
अवघड आहे --

ंबक :

ु ाला एक गंमत सांगतो. समजा एका लायनीत मी सगया
अवघड ! शच नाही ! त
ायाधीशांची िचं काढली, अगदी रिववासारखी, मारपीसेसच णा ना आिण समजा

ु ाला खया कोटात एक वेळ के स जकता
तमु ची के स या िचांपढेु चालवायची असं ठरलं तर त
येईल पण या िचांपढेु कधीच नाही.

के ;:

ु ाला उलट तर णायचं नाहीय ? -- तमु ा िचांमधा ायाधीशांपढेु के स जकता येईल
त
पण खया कोटात नाही -- असं ?

ंबक :

ु
ु चा फारच चांगलपणा
ु ी जर िनरपराध असाल तर मी
असं णणं हा तम
झाला. पण ठीक आहे. त

के :

वा ! ... पण तमु ची ओळख कुणाशी आहे ाावर ते सगळं ...

ंबक :

ते बरोबरच आहे ! मी सगयांना ओळखतो कारण मी कोट-िचकारच आहे. या वसायात मा

ु ाला मदत करीन.
त

ु ं मजेदार असते ही पोिझशन. नवा िचकारांना जा
ु मास माणे
जावंच लागतं ! ामळ

ायाधीशांची िचं काढयातले बारकावे कळत नाहीत. माया आधी माझे वडील कोट -िचकार
होते. ांा आधी ांच े वडील. आिण ांा आधी ांच े वडील... पण ांा आधीचे वडील
मा कोट -िचकार नते.
के :
ंबक :

मग काय होते ?

ु ं ते आईसीम िवकत. चॉको, टूटीू टी, बटरॉच, मँगो, वग ैरे.
िचं काढू शकत नसामळ

( कोरस उा मारत येतात. ‘‘ मला आईसीम, मला आईसीम ! ‘‘ णतात. ) अरे, संपली
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बाबांनो ! ( जातात. ) ते णजे खूप वषापवू  हं ! आिण आता, ांचा खापरपणतू, णजे मी, हा
ु ाला कशा कारची िनदष सटका
ु
एक ात कोट -िचकार आहे. ठीक आहे, त
हवीय ?
के :
ंबक :

तमु चा सा काय ?

ु ाला ांतले फ पिहले तीनच सांगतो. िनित सटका,
ु
ात अन ेक कार आहेत. पण मी त

ु सटका,
ु
तारती
अिनित काळापयत के स पढेु ढकलणे आिण आणखी एक णजे आरोप िस

ु
होणे ! पण ात फ जगयापासून सटका
िमळते ! आपाला सगयांना तेच हवं असतं, पण ते
आा नाही !
के :
ंबक :
के :
ंबक :

ु
मला िनित सटका
ा --

ु ी िनरपराधी आहे णून ! ती तर सगळयात उम ! पण ती कधी िमळते ? तमु ा त:ा
त

दयात, खोलवर, तमु ा त:ा िनरपरािधावर तमु चा त:चा िवास असेल तर !
आहेच मी िनरपराधी ... िनितच ...

ु
दवानं, मला हे सांगायलाच पािहजे, ही ‘ िनित सटका
‘, माया मािहतीमाणे, कुणालाही,
कधीही िमळालेली नाही !

के :

हजारो के सेस चालत असतील ना, ते काय सगळे च अपराधी असतील ? तसं असेल तर या

ु
कोटाला िशेची अंमलबजावणी करणायांचीच फ गरज आहे -- मग हे सनावणीचं
नाटक
हवंय कशाला ?

ंबक :

ु
तमु चं बरोबर आहे. अंत बरोबर आहे. अशा सटका
कोणाही फाईसमे सापडत नाहीत,
ु ं तशा सटका
ु
कारण सगळी कागदपं न के ली जातात. ामळ
उपल असाचा कुठलाच

ु
परावा
तमु ाकडे नसतो. फ काही दंतकथा आपापयत आलेा असतात इतकं च ! काही तर
फारच सदं ु र असतात. ांता काहसाठी मी बरीच िचंही काढलेली आहेत. असो. तर सा

के :
ंबक :
के :
ंबक :

ु
आपण ‘ िनित सटका
‘ सोडून देऊ.
सा फ.

ु येणार आहोत.
यााकडे आपण पा

ु एकदा सांगा बरं -ठीक आहे, ा सया शता पा

ु
मी ते जरा सोपं कन सांगतो. तारु ती सटका
जी असते ितासाठी अगदी थोा काळासाठी
चंड एनज लागते. अिनित काळापयत के स लांबवयासाठी एनज कमी लागते पण वेळ जा
ु
लागतो. तीच
िनवड करा. तमु ा हातात आहे.

के :
ंबक :

ु सटका
ु
मग तारती
बघा.

ु ी िनरपराध असाबलचं एक
फारच छान ! ती मा तमु ासाठी आहे ! असं करतो, त
िताप करतो मी तयार एका कागदावर. ाचा मजकू र मला वन िमळालेला आहे आिण तो

अभे आहे. ाात मी असं णणार-- मी, ंबक िचकार, पूण  िवासानं सांगतो की जयेश
के िनरपराध आहेत आिण ांा िनरपरािधाची मी हमी देतो. ानंतर मी तो कागद घेऊन
एका ायाधीशाकडून सया ायाधीशाकडे जाणार आिण ांा सा गोळा करणार. आता

ु ीच ांना िश: भेटायला पािहजे
काही ायाधीश मायावर िवास ठे वणार नाहीत आिण त

असं णतील. तेही करायचं. आिण मग शेवटी आपण ा महान ायाधीशाकडे जाऊ, जे तमु ा
ु
ु आहेत. ( तो एका े मकडे जातो -- जणू भेटीसाठी गेलाय -- ) ते आत नाहीत
सनावणीचे
मख

ु य करा. ( एक कुा भक
-- पा
ं ु ाचा आवाज येतो. ) मला वाटतं, कुणीतरी येतय
ं . ( आता
46

ू -- )
ंबका नजरेतन
ायाधीश :

काय भानगड आहे ? मला इता उिशरा का ास देताय ?

के :

मी, ंबक िचकाराचं प घेऊन आलोय !

ाया. :

अं ! माझा चांगला िम आहे तो ! डायरे ने, ाचा एक िम तो माझाही िम आहे ! चल,

ंबक :

ु
ु ी. आय आहे ! पण फ तारु ती सटका,
ु
मग झालीच समज सटका
तझ
बरं का. माया

करतो मी सही तु यासाठी.

ु
ओळखीचे जे छोटे छोटे ायाधीश आहेत ांाकडे िनित सटका
ायचे अिधकारच नाहीत. ते

ु कोटाकडेच आहेत आिण ितथे आपण कुणीच पोचू शकत नाही.
फ अ
के :
ंबक :
के :
ंबक :

मग काय उपयोग ाचा ?

ु ी िनित सटके
ु साठी य क शकता.
अहो, आता त

ु ी तर णालात की तशी सटका
ु
पण त
कुणालाच िमळत नाही ! ?

ु
ु नं खांावरचं के सचं ओझं
कुठली वेळ पिहली असेल हे कसं सांगता येईल ? या तारा
सटके

ु ी कामावर जायला मोकळे असता. तम
ु ा के सची कागदपं िफरत राहतात
काढून घेतलं जातं. त
ु मागे अशी.
-- ायाधीशाकडून ायाधीशाकडे, या कोटाकडून ा कोटाकडे, पढेु आिण पा
कधी चकरा वाढतात, कधी ांच े म बदलतात, कधी पती बदतात. एकही कागद कधीही

ु ी तमु ची के सच काय, अशी
हरवत नाही ! मग पाच, दहाच काय अगदी वीस वष जाऊं देत ! त

ु िवसन गेला असाल ! अशा वेळी समजा मी त
ु ाला रात बिघतलं
अशी एक के स होती हेसा

ु ी नका सांग ू ! अरे, हे तर जयेश के . ीयतु
तर मी काय णणार, ‘‘ कोण बरं ? मीच सांगतो, त
ु सटके
ु कार ! कशी काय के स तमु ची ? ‘‘
तारती

के :

कुठली के स ? िवसन गेलोय मी ते सगळं !

ंबक :

बरोबर आहे. नंतर मग एक िदवशी ायाधीशाचा एक ाक एक कागदाचा कपटा घेणार आिण
ु चं नाव िलिहणार. आिण पढेु िलिहणार की जयेश के हे फ तारा
ु
ु वर
ाावर तम
सटके

ु
आहेत. ांची के स कायानं अजून िजवंत आहे. जयेश के यांना अटक करा ! आिण ती के स पा
ु होते !
स
के :

काय उपयोग ाचा ?

ंबक :

ु ाला हे नाही पटत का ?
त

के :

नाही.

ंबक :

ु ाला घाबरवून टाकत राहतं. तमु ासाठी काय योय आहे
नाही. मलाही नाही पटत. हे सारखं त
ते मला माहीत आहे. अिनित काळापयत पढेु ढकलणे. हा माग के सची गती थांबवतो, पण

ु ाला रोजा रोज ायाधीशांा संपकात राहावं लागतं. काम खूप जा पडतं. तमु ची के स
त
ु ी क शकत नाही. वारं वार ोरं होत
नजरेसमोन जराही बाजूला करायचं धाडस त

राहतात पण न ेहमीच अगदी मैीपूण  वातावरणात. ायाधीशांना चहाला बोलवावं लागतं. ते न ेहमी
तमु ची के स ओपन करायचा य करत असतात, पण ती के स कदापी थोडीही पढेु जाणार नाही.

पण ती िचरडूनही टाकली जात नाही. आिण असंही नाही होत की मराी अचानक कायाचा

ु ाला पकडेल आिण णेल की जयेश के , त
ु ाला अटक झालेली आहे ! या दोी
कठोर हात त
पतमे एक गो कॉमन आहे -- ते अपरााचा अपराध िस होयाची वेळ येऊ देत नाहीत !
के :

ु
हो, पण या दोीही पती ‘ कायमची सटका
‘ हा कार िनकालातच काढतात !
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ंबक :

ु ाला ?
अगदी बरोबर. आता हे परफे  आलं लात तमु ा. तर मग यांतलं काय पटतंय त

के :

काहीच नाही. तमु चा सा शू उपयोगाचा आहे !

ंबक :

पण माझी िचं अितम आहेत हं !

के :
ंबक :

मला ती तमु ची िचंही नकोत ! मरण परीन मी ापेा !

ु ी काय के लं य, त
ु ाला कना नाही -- त
ु ी माझा -- णजे या
ते जमवून आणता येईल ! त
ंबक नामक जगाता सवे िचकाराचा वेळ वाया घालवलाय ! असं जे करतात ांच ं काय
ु ाला दाखवीन -- ( ंबक के ला ओढतो आिण खसकन खेचनू एका े ममे उभा
होतं हे मी त

करतो. ाा चेहयावर वेदना आिण अपराधी भाव. आता ायाधीश आत येतात. के ला े मबाहेर
ु
ढकलतात. आता ा े ममे िनरिनराळे मखवटे
घातलेली माणसे -- शांतपणे ााकडे बोट
दाखवून आरोप करणारी. )
ु
के .ची सनावणी
ायाधीश :

तू उिशरा आलायस ! एक तास पाच िमिनटं !

के :

उशीर असो नसो, आलोय ना आता !

चंभान :

ु
के नाच
आलेला आहे. कोट खून भरलेलं आहे. ही एक लोकिय के स आहे. लोकांना ती

 वाटलेली आहे. कोटातलं वातावरण आिण हवामानही चतै पूण  आहे. इथले
खूपच आकषक
ु तर परत आलेले आहेत. मख
ु मॅिजे ट के ची
ायाधीश आिण वकील एका छोा सीनं
कागदपं शोधताहेत.

ायाधीश :

ु ी गॄहसजावटकार आहात !
अा, तर त

के :

नाही, मी एका मोा बँकेत चीफ ाक आहे.

चंभान :

मॅिजे ट आता ाािवचे आरोप वाचून दाखवताहेत. ( िनरिनराळी माणसे आिण तडांची
उघडझाप. के शांतपणान े ाावर होऊ शकणारे वाईटात वाईट आरोप ऐकतोय. ेकांना काहीही
ऐकू येत नाही. के कोसळतो. आरोप करणारे जातात. एकजण मागे राहतो. )

आवाज :

ु सापडणार नाहीस -- जणू तू एक राीचा
तू एखाा ासारखा अय होशील आिण पा
म होतास.

के :

लात ठे वा, ािभमानी लोकांना याचा धा बसेल आिण सगळे िनरपराधी लोक तमु ासारा
ढगी लोकांा िव आंदोलन उभं करतील --

आवाज :

ु ी हाडं तु या तायाता पापांनी माखलेली आहेत आिण तु याबरोबर तीही मातीत
जयेश, तझ
जातील !

के :

ायाचं जे असेल तेच िटके ल आिण हात  असलेांची शी वाढत जाईल. समेव जयते
हेच शेवटी स ठरेल.

आवाज :

ु ा िवषारी सापांच ं िवष ावं लागेल आिण एका जहाल िवषारी सापाची जीभच तल
ु ा खतम करेल.
तल

के :

मी आशावादी आहे ! असं घडणार नाही !

आवाज :

ु ं महापाप उघडं पाडेल आिण पॄीही तु यािव बंड कन उठे ल !
ग तझ

के :

( डरकाळामाणे -- ) बघा मयाकडे आिण तडावर हात घेऊन थ ा !  लोक कसे जगतात
े पाऊल यांच े कसले िहशोब करता ? मी ... मी िकतीही
ते बघा आधी -- माझे माग आिण माझं क

ु ाला तरी त
ु ी लच करताहात. मी उभा रािहलो तरी त
ु ी माझी दखलच घेत
ओरडून सांिगतलं त
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ु ी
नाही ! ( जणू इतरांना -- ) अहो, ते माया सवनाशासाठी कचाळताहेत ! अशा वेळी त
मायासाठी आधाराचा हात पढेु करणार नाही ? असं कसं होईल ?
बँकेचे य

( कोटातली मागे रािहलेली माणसे ऑफीस-ाफ होतात -- जणू हे कुठे गेलेच नते. कदािचत
के .ही बँकेतून कधीच कुठे च गेला नता. )

अिस. मॅन ेजर :

सगळं ठीक आहे ना जयेश के ?

के :

काय ?

अिस. मॅ. :

ु ाला. आपा एका महाा ाहकाला
आपा िसेर मंिदराकडे एक कामिगरी आहे आज त

के :

हो, जाईन ना ! मी तमु ा मागातनं र गेलेलं बरंच की ! ?

अिस. मॅ. :

णजे काय ?

के :

ु वाू आिण ितथलं िशकाम पाचंय -- त
ु ी ते दाखवून आणायचंय -ती जनी

मायािशवाय सगळं च चालायला लागलं य अिलकडं -- काय य काय चाललाय तमु चा ? मला

ऑिफसा बाहेर काढायचं आिण माझी कामं चेक करायची ?
अिस. मॅ. :
के :
अिस. मॅ. :

ु ा वाूच
ु ी, णून सोपवलीय ही
अहो के , ज
ं ं जतन करणाया सोसायटीचे मबर आहात त

ु ाला नसेल इा तर रा ा -कामिगरी तमु ावर, आिण साहिजकच आहे हे -- त
ठीक आहे, जाईन मी --

ु ायला िवस नका -- अा, बरंय -- ( ेमाने शेकहँड. शांतपणे हातात
जाताना तमु चं गाईडबक
हात घेऊन ते दोघे उभे. के काहीतरी बोलाया बेतात आहे असे िदसते. अिस. मॅ. ानं बोलावं
णून वाट पाहात उभे. िदसते असे की दोन जनु े िम आता कायमचा िनरोप घेत आहेत ... )

लीना
( के िसेर मंिदराकडे चालला आहे. आरतीचा आवाज येतो. आजूबाजूला पाय मोडासारखे
कोरस उभे. )
लीना :

ु ा नाही वाटत जयेश ?
या गारठलेा, िख िदवसांचा मला ितरार वाटतो. तल

के :

मला फारसा वेळ नाहीय, मला िसेर मंिदराकडे जायचंय --

लीना :

का ? मंिदराकडे का ?

के :

आमा एका महाा ाहकाला दाखवायचंय ते मंिदर, ितथलं िशकाम, पिरसर ...

लीना :

ु ा ढकलताहेत पढेु !
काय हे ! जयेश, ते तल

के :

आता मला कसलीही दया नको आहे -- मला दयेची अपेाही नाही -- आता दया असच होईल

-- ( ती अय होते. ) होय -- ढकलतायत ते मला पढेु ! ...

मंिदर

ु असामाणे काहीजण उभे. )
( बाहेर देवतांच े वगरै े दगडी पतळे
चंभान :

तो आत चाललाय, पण मंिदर िरकामं आहे, हे ाला कोण सांगणार ? फ एक ातारी

के :

ायला, गेलं कुठं ते ाहक ?

ु टते
ु आहे.
पडीसमोर हात जोडून काही पटप

चंभान :

ु ं काही िबघडणार नाही -एक अधा तास तू वाट बघू शकतोस -- तेवानं तझ

के :
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चंभान :

आधी पायया, मग गोपूर. भरपूर फुलांच ं नीकाम असलेलं, िजथे देवत आिण गंधव ीडा

के :

इथं असं गोपूर आहे हे मला माहीतच नतं --

चंभान :

आता के ला अंधारात एक दंडधारी िदसतोय. तो के कडे कणाीनं पाहतोय. जणू तो आपणा

करत आहेत -- कधी उु तर कधी शांत --

सवाचा पालक आहे.
के :
चंभान :

ु
पजारी
:
के :
ु
पजारी
:
के :

काय हवंय ाला ? बिसी ? ( दंडधारी अय होतो. )

ु अशी संधी येणार नाही. आा तू जर गेला नाहीस तर मग तल
ु ा कधीच
जयेश, जा आता. पा
ु झाली की तल
ु ा ती संप
े ोवर थांबावं लागेल. ( इथे एखाा
जाता येणार नाही. महाआरती स
ु
ितमेसारखा -- िशासारखा पजारी
िदसतो. )

जयेश के . ( पा भूमीवर मंोार. ) तूच आहेस -- जयेश के ?
होय, मीच जयेश के . मला माझं नाव सांगायची पूव आवड होती -- आता ते ओझं वाटतं मला.
िवचाराया आधीच ते ेकाला माहीतच असलेलं िदसतं ! िसीची कमत णायची !
ु ं होतं !
ते तू आरोपी असामळ

ु ी. मी
ेकजण मला हेच सांगत असतो. आरतीला वेळ आहे ना अजून ? हरकत नाही, बोला त
ऐकत राहीन. मला हे मंिदर आिण इथला पिरसर आमा एका ाहकाला दाखवायचाय. थोडा वेळ

ु
पजारी
:

वाट पाहणारच आहे मी.

ु
मी इथे तु यासाठीच आलो आहे. मी इथा तु ं गातला पजारी
आहे आिण मी तु याच शोधात

ु ा इथं बोलावून ायची वा के लीय कारण मला तु याशी काही बोलायचंय.
होतो. मीच तल

के :

हे मला माहीत नतं.

के :

नाही, ए टु झेड गाईड आहे.

ु
पजारी
:
ु
पजारी
:
के :
ु
पजारी
:
के :

ु
पजारी

ु
ानं आता काही फरक पडत नाही. तु या हातात काय आहे ते ? आरांच ं पक
?
ु ी के स अगदी वाईट कारे चाललीय हे माहीतच आहे तल
ु ा.
ू दे ते बाजूला. तझ
ठे वन

तमु चं असं णणं ही एक गंमतच णायला पािहजे. उलट, मी जे काय क शकतो ते सगळं मी
के लेलं आहे. आिण अजूनही संपलेलं नाहीय ते.

ु ा काय वाटतं, कसा होईल तु या के सचा शेवट ?
तल
चांगलाही होऊ शके ल, पण मला खाी देता येणार नाही.

ु ा अपराधी समजयात आलेलं आहे. तझ
ु ी के स
मला, शेवट वाईट होईल अशीच भीती वाटते. तल

ु ा अपराध िस झालाय असंच सा तरी समजयात
ू पढेु जाणारच नाही. तझ
खाला कोटातन
आलेलं आहे.

के :

पण नाहीय मी अपराधी. ती सगळी एक घोडचूकच झालेली आहे. आिण मी जर का अपराधी असेन

ु
पजारी
:

अपराधी लोक असंच बोलतात.

के :

ु
पजारी
:

ु ीसा
ु !
तर सगळे च अपराधी आहेत मग ! अगदी त

ु ीही माया बाबतीत पूवाहिषतच आहात.
याचा अथ त

ु
अरे के , तु या िव माझा कोणताही पूव ह नाहीय, उलट तूच स गोचे चकीचे
अथ

ु
लावतोयस. िनकाल काही अचानक तयार होत नसतो. चाललेली सनावणी,
हळू हळू तयार होत
ु
ु ी कॄ ती काय असेल ?
जाणाया िनकालात िवलीन होते. असो. आता याा पढची
तझ

के :

खूप शता आहेत -- ांचा मी अजून साधकबाधक िवचार के लेला नाही.
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ु
पजारी
:

तू सारखा बाहेन मदत िमळवायचा फार य करतोस, िवशेषत: ियांकडून. ती काही योय
कारची मदत नसते.

के :

अहो पण ियांचा ायालयांवर खूप भाव असतो. ितथले मॅिजे ट सारखे चबाजूनं ा
ांासाठी ंगत असतात... मी जर का ियांना घेऊन माझी एक शी उभी क शकलो तर

ु
पजारी
:

माया जकयाला पयायच राहणार नाही !

ु ा माहीत नाही, णूनच तू असं बोलतोयस. तु या पढाच
ु
ायालयं कशी चालतात हेच तल
पावलावर तु यासाठी काय वाढून ठे वलं य हे तु या लात येत नाही ?

चंभान :

एखाा संत चीारासारखा तॊ  होता, पण भास असा झाला की सयाला कोसळताना

के :

ु काही वचन करत नाही आहात -- ितथून इकडे खाली येऊन बोला नं !
आा ती

ु
पजारी
:

पान कुणीतरी कचाळतंय --

मी तसं नाही क शकत. मला इथूनच बोलावं लागेल. नाही ा मोहाला बळी पडून मला माया
कतापासून िवचिलत ायचं नाहीय.

के :

ु
पजारी
:

पण दोन िमिनटं तर ाल ?

ु ा गरज असेल तेवढी देईन.
तल

के :

ु ी असं णताय हे फारच छान आहे. त
ु ी ायालयाचाच माणूस असलात तरी मी िवास
त

ु
पजारी
:

आवंचना क नकोस.

के :

ु
पजारी
:

ठे वतोय तमु ावर. ‘ तरीही ‘ णतोय मी !
कसं काय ? ही आवंचना कशी ?

ु ा हे मािहती आहे का की कायाा, लेखी ावन ेत तु या िविश वंचन ेचं वणन के लेलं
तल
आहे ? -- ‘‘ दारासमोर एक ारपाल उभा असतो. या दारासमोरच एक मानवी आकॄ ती आत
णजे कायाा ेात वेश िमळयाची वाट पाहात उभी असते. ारपाल णतो की एवात
तरी ाला वेश देता येणार नाही. तो माणूस िवचारतो, ‘‘ बरं, नंतर तरी मला वेश िमळे ल ना? ‘‘
ु े तो माणूस आत
श आहे, पण या णी तरी नाही. तरीही, दरवाजा पूणप णे उघडाच असामळ
ु
ु ा माया अनमतीिशवाय
डोकावून पाहायचं धाडस करतो. ‘‘ कदािचत तल
आत वेश करायचा
य करावा असा मोह होईल, पण लात घे, मी दणकट आहे ... आिण मी सगळयात कमी

ु ा जावंच
दजाचा ारपाल आहे ... या हॉलमधून पढेु आणखी एक दरवाजा आहे -- ातून तल

लागेल -- आिण पढेु आणखी एक दरवाजा जो पार करावाच लागेल ... आिण ाा पढेु आणखी
एक ... आिण या ेक दारावर पढेु पढेु मायान अिधकािधक ताकदवान ारपाल आहेत. ‘‘ ा
माणसाला वाटतं, खरं तर कायदा सगळयांना उपल असला पािहजे, पण िवचारांती तो वाट
पाहावी असं ठरवतो ... तो बरीच वष वाट पाहतो... मग ाला एक ूल िदलं जातं. तो ावर,

िकरकोळ गा मारत खूप वष बसून राहतो, पण ाला कधीच वेश िदला जात नाही. कालांतरानं
ु होते ... ाला हे कळत नाही की ाचे डोळे ाला
तो ातारा होतो आिण ाची ी अंधक

ु होत चाललं य ... तरीही, इता वषाा तीेत, ाला, सया
फसवतायत की जगच अंधक

कुठाही माणसाला कायाा ेात वेश िमळालेला िदसत नाही ... हे पान ा ारपालाला
तो ाबल िवचारतो ... िवचारतो णजे, िवचारयासाठी ा ारपालालाच तो त:कडे बोलावतो
कारण ाा अंगात आता उठून उभं राहायचंही ाण नसतं ... ारपाल पाहतो की आता हा

ु ं , मग तो ाला सांगतो, ‘‘ इथून सरं कुणी आत
माणूस शेवट गाठयाा बेतात आहे. ामळ
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जाऊच शकणार नतं, कारण हे दार फ तु यासाठीच होतं. आता मी हे बंद करतोय ... ‘‘
के :
ु
पजारी
:

ा ारपालानं ा माणसाला फसवलं ! तशीच फसवणूक माझीही होतेय कायाकडून ! दरवाजा,
वेश असलं काही अिातच नाहीय !

पण तो ारपाल ाला सांगत नाही का की हा दरवाजा तु यासाठीच होता णून ? ात

ु ीचा कुठं उे ख नाहीय. कायाचा सेवक काय णतोय ते तल
ु ा खरं धरावंच लागेल,
फसवणक
नाही तर मग, कायाा अिालाच आान ावं लागेल. ेक गो खरी आहे णूनच
ीकारली पािहजे असं नाही, ती आवयक आहे णूनही ीकारली पािहजे.

के :

ु
पजारी
:

ु दरवाजा कुठं आहे ?
मला जायचंय -- म
एवात िनघालास ?

के :

ु ी असं करा, या समोरा
अथात ! मी एका मोा बँकेत चीफ ाक आहे. मला कामं आहेत. त

ु
पजारी
:

काहीच नाही. मी कोटाचा माणूस आहे. मी कोण आहे हे आलं च असेल लात तु या.

के :

ु
पजारी
:
के :

ु
पजारी
:
के :

ु ाला काय िमळणार ?
दगडाला करा उपदेश -- मायाकडून त
ु
तु ं गातले पजारी.

ु ी याल तेा कायदा त
ु ाला ीकारतो आिण जाल तेा
णजेच मी कायाचा माणूस आहे. त
ु ाला सोडून देतो.
तो त

अंधार पडायला लागलाय, मला बाहेर जायचा माग दाखवा.
ु ा दरवाजा लागेल -या भतीला धन पढेु जा -- तल

मला असं सोडून नका देऊ -- या अंधारातून मला बाहेरचा रा सापडत नाहीय -- ( तो जात
राहतो ... शेवटी सापयात अडकासारखा थांबतो. )

आवाज :

ु ाकडून मला खूप काही असं हातांनी
मी शेवटपयत शांत आिण तक िन रािहलं पािहजे. आय
ु
ओरबाडून ायचं होतं ... चूक होती ती ? आता एक वषभ र सनावणी
होऊन गेावरही मला
ु झाली तेा
काहीच समजलेलं नाही ? ांनी असं णू नये णजे झालं , की ाची के स स
ु स
ु करायचीय !
ाला ती संपवायची होती आिण आता शेवट आावर ाला ती पा

के :
आवाज :

थांबा ! माझी बाजू पी करणारे काही यिु वाद िनितच लिले गेलेले आहेत !

तकाा कसोटीवर िटकणारे अज यिु वाद ! ॉेम असा आहे की तक ही गो अभे
असली तरी, जगत राहयाची इा बाळगणं हे तकात बसत नाही ! पण ा इेसाठीच तक
वापरणं झालं हे ! यिु वाद करणं णजे !! दव णजे हे समजतंय मला !

के :

ु
थांबा ! माझे ायमूत कुठायत ? मी अजून ांना बिघतलेलंही नाही ! आिण कुठाय ते अ

ायालय ? ितथं तर मी अजून वेशही नाही के लेला ! कुणीतरी मला मदत करेल का ? बघा !
मी माझे याचक हात पसन िवनवत उभा आहे ... एखाा लाचार कुासारखा ...

( चंभानसह कोरस आिण इतर येतात ... )
चंभान :

तर, काय येत ं लात याावन ?

अिन :

अटक होऊच नये हे बरं !

कातक :

एक वेळ अपराधी असलं तरी चालेल !

रोिहणी :

ु ीत, वाचनात, िपकिनकमे असं गतं ु वून ायचं !
कामात, करमणक

ाती :

राजकारणात, समाजकायात, संशोधनात गतं ु वून ायचं !

अिन :

ांितकारक ायचं कवा धमयोे ायचं !
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चंभान :

देश, भाषा यांच े झड े फडकवायचे !

अिन :

सगयांच ं भलं ावं अशी ाथना करयात डुबं नू राचं !

कातक :

माणूस वाईट असला तरी तोच माणूस चांगलं ही काही करत असतो -- याची उदाहरणं ायची !

रोिहणी :
ाती :
चंभान :

ु ात चांगलाच असतो पण तो िवषमता िनमाण करतो -- हे वाईट आहे, णायचं !
माणूस मळ
धदं ु ायचं, :खी ायचं, आरडाओरडा करायचा --

ु एका पतीनं सधा
ु
गधळ उडवून ायचा आिण आता हे अमक
शके ल णायचं ! चार

ु डावपेचच नाही, मारामायाही कराया ! खून करायचे ! पण ...
करायचा ! िवरोधी लोकांशी नसते
पण एक हमखास काळजी ायची --

सगळे :

अटक होता कामा नये !
अटक होता कामा नये !

चंभान :
सगळॆ :

आिण जयेश के .चं अपयश पािहावर तर -ु ीच अटक होता कामा नये !
मळ

ु ा बांधन
ू आणतात. ते जणू काही वळणे घेत गीबोळांतन
ू
( जातात. आता दोन रक के .ला मस
आिण हमरांवन जात आहेत. मग एका िठकाणी ते थांबतात. ती जागा योय असाचे एक
ु
रक सचवतो.
ितथे काही दगड पडलेले आहेत. के .ला एका दगडाजवळ बसवतात. रंगमंचाा

मागा भागात एक चौकट आहे -- तीवर काश पडतो तेा तीत, दोी हात पढेु के लेा
मानवाकॄ तीशी साध वाटावे असे िच आहे. )
चंभान :

ु ती वाटणारा ? मदत
कोण असेल ा िखडकीत ? िम ? कुणी चांगला माणूस ? सहानभू

ु की ी ? ती एकच ी आहे की सगळे च आहेत ितथे ?
करायची इा असलेला ? पष
णजे मदत अगदी हाताशीच होती की काय ? आिण मला या दगडांा खाणीत आणून का

बसवलं गेलंय ? ( एक रक धारी सरु ा काढतो. सरा रक के चे डोके मागे ओढून उभा. के ा
ु खपु सला जातो. चौकटीता िचावर लाल काश पसरतो. के ची हालचाल मंद
दयात सरा
होऊन बंद पडणे आिण ा िचावरचा काश हळू हळू जाणे असे एक घडत जाते. )
आवाज :
सगळे :
रक १ :
रक २ :

कुाची मौत !
कुाची मौत !
कुाची मौत !

ु काशात के चे ेत पडलेले ...
चल ! ( दोघेही एकदा के कडे पाहतात आिण जातात. अंधक
शांतता ... हळू हळू पडदा पडत जातो ... )
--- समा --चं. . देशपांड,े

ु -- ४११००९.
३, ेहदीप अपा., चतामणी नगर, सहकारनगर नं. २, पणे
फोन : ९३७१००५७७३.
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