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माझा सामािजक कायकता िम ा,
मोद िनगुडकर
यास, ‘ए स’ िवषायातील या या समरसतेसाठी,
ेमपूवक...

मानसीचे मनोगत
‘तन-मन’ हे मा या बाबांचं, मी नाियका हणून भूिमका के लेलं, पिहलं ावसाियक
नाटक. गंमत हणजे ही व तुि थती फार उिशरा, हणजे रं गीत तालम या जवळपास
मा या ल ात आली. यापूव मी बाबांची अनेक ायोिगक नाटकं , बालना ं यांतून मुख
भूिमका के या हो या. ‘आ हाला वेगळं हायचंय’ या तीन नाियका असले या आिण ‘घर
ितघांचं हवं’ या, अशा यां या दोन ावसाियक नाटकांची मी येक एक-तृितयांश
नाियका होते. अ य लेखकां या ावसाियक नाटकांत अनेकदा म यवत भूिमकाही क न
झा या हो या.
पण... र ाकर मतकरी या द गज लेखका या न ाको या ावसाियक नाटकाची
एकमेव नाियका असणं! अथातच, योगाचा अधा भार नायका या आिण अधा भार
मा या िशरावर येणार! े ाक नाटकाकडू न आिण पयायानं मा याकडू न चंड अपे ा
ठे वणार! िशवाय नाटका या यशापयशाला जबाबदार असले यांपैक एक
मीही
असणार!... या ाणी मी खचलेच!
यानंतर मा यासमोर एकच माग होता – तो अ व थ करणारा िवचारच मी बाजूला
सारला आिण पिह यासारखंच पु हा भूिमके म ये वत:ला गुंतवून घेतलं.
आ ाही, ही तावना िलिहताना तसंच काहीसं झालंय आिण या वेळीही दडपण
बाजूला सा न मी ामािणकपणे नाटकािवषायी मला जे जे सांगावंसं वाटतं, ते सांगायचं
धाडस करतेय. माझी भूिमका जशी वीकारली गेली, तसेच हे िवचारही वीकारले
जातील, या िव ासानं.
‘तन-मन’ हे नाटक हणजे मतकर या ना -लेखनात या अनुभवी सराईत
कारािगरीचा सुबक नमुना आहे, हे, हे नाटक पिह यांदा ऐक यावरच आ हा सवाना
जाणवलं; पण तेव ावर या नाटकाचं मह व संपत नाही हे अिधकािधक जाणवत गेलं, ते
नाटकाची पुढची वाचनं, तालमी िन योगांदर यान.
या नाटकात मोजून चार पा ां. (या चार पा ांखेरीज इतर अगदी छोटी दोनतीन
पा ां. पूरक. घराबाहेर या समाजाचं ितिनिध व करणारी. एकाच नटानं ही सगळी
रं गवली, तर एकसंध प रणाम उभा राहील, अशी). तर, या चार पा ांम ये आणखी
चारदोन पा ांची भर घालून नाटकात काही खेळीमेळीचे संग, काही भाविनक
ताणतणाव, काही टोका या आणीबाणीचे ाण मतकरी सहज आणू शकले असते,
जेणेक न नाटक घणाघाती कं वा ढाथानं ावसाियक नाटकाचा जो साचा बनून गेला
आहे, या कारातलं झालं असतं. पण नेहमी या, नवे योग क न पाह या या सवयीला
अनुस न यांनी इथं तसं न करताही प रणाम साधता येतो का, हे यश वी र या पडताळू न
पािहलेलं दसतं. यां या या योगामुळे फाफटपसारा टाळला जाऊन नाटकाला

एक कारची ती ता आिण े ाकां या मनाला िभडणारा थेटपणा ा झाला आहे.
संवाद, ही या नाटकाची आणखी एक खािसयत. वरवर पाहता सा या, सरळ, रोज या
बोल यात या भाषोतले वाटणारे हे संवाद, ‘छु पे तुम’ आहेत, असं माझं प मत आहे.
लहानपणापासून ‘बाबांनी िलिहलेले संवाद सहज पाठ होतात’ हणून फु शार या
मारणारी मी; पण ‘तन–मन’ या संवादांनी माझी पार झोप उडवली! अथात, या
कारणासाठी ते खास आहेत, असं मी हणत नाहीये; तर यांचं स दय दडलंय, ते यातून
होणा या वैचा रक ं ाम ये! एखादा संवाद समोर या पा ाला िन र करणारा
वाटतो, तर यावरचं समोर याचं उ र आधी या संवादाला पूणपणे नामोहरमच करतं!
आिण तेही, के वळ एकमेकाला बोल यात हरव या या उथळ पातळीवर घडत नसून,
येका या ामािणक िवचार दशनातून घडलेलं दसतं. अशा कारे , हे संवाद हणजे
लेखकाची े ाकाला दपव याची एक क् ऌ ी न राहता, रं गभूमीचं एक लेणं बनून
जातात. पिह या अंकातला, मानसीचा, खोजा हाऊसमधून परत यानंतर घडणारा
जयबरोबरचा दीघ संवाद, हे या सवागसुंदर संवाद लेखनाचं ठळक उदाहरण.
जय आिण मानसी या, तसं पाहायला गेल,ं तर समाजात नेहमी पाहायला िमळणा या
ाितिनिधक ि रे खा. पण ‘तन-मन’ म ये यांचं जे िच ाण आहे, ते पा न ‘ऑलवेज
फे ट, बट ने हर सो वेल ए स े ड!’ या इं जी िवधानाची आठवण होते. मो ा
लेखकां या कलाकृ त चा आ वाद घेताना, ब याचदा, ‘हे सगळं आपणही असंच
अनुभवलंय, पण या कलाकारानं ते जसं या तसं मांडतानाही काय कमया के लीय कोण
जाणे, पण सगळं इतकं खास झालंय!’ अशी वाचकाची भावना होते. नेमकं तेच, या
पा ां या िच ाणात मतकर ना गवसलंय, असं मला वाटतं. ही दोघं इतक खरी आहेत, क
जयचं पूणपणे चुक चं वागणं, याची यानं दलेली वरवरची समथनं – या सग यासकट
जय े ाकाला खूप जवळचा वाटतो आिण मानसीही ित या िन ु र – सडेतोड व
ांसह
कायम आपलीशी वाटते. र ा या ना याची माणसं आपण यां या गुणावगुणांसह
वीकारतो, तसंच आिण ितत याच सहजतेनं हे घडतं. एकं दरीत, े ाकांना काय कारची
पा ां आवडतात, याचे माझे तरी आजवरचे सगळे ठोकताळे या जय आिण िवशेषात:
मानसीनं पूणपणे खोटे ठरवले!
पु षांनीच पु षां या मानिसकतेचं के लेलं अ यंत ांजळ िव ेषाण, हा ‘तन-मन’- चा
एक मह वाचा पैल.ू नाटकात ‘राजन’ ही ि रे खा या पैलूसाठी राबवली जाते आिण
यामुळेच ती के वळ ‘नायकाचा िम ा’ अशा भूिमके या जु या सा यात मोडली न जाता
अगदी आजची होते. याच माणे, आई या ि रे खेमुळे काल या आिण आज या ी या
दृि कोनातला आमूला फरक अधोरे िखत होतो. नाटक या दोन ि रे खां या आधारानं
आजचं आिण त विन , ामािणक अशा आशादायी उ ाचंही होतं.
‘तन-मन’ सम या धान आहे. या नाटकातली सम याही तशी ‘जीवघेणी’ आहे.
नाटकात ती याच तोलामोला या गांभीयानं हाताळलीही गेली आहे आिण तरीही हे
नाटक के वळ या सम येसाठीच िलिहलं गेलं आहे, असं वाटत नाही. सम ये या िनिम ानं

ते, नवरा-बायको या नीती-अनीती या क पनांना वाचा फोडतं – आिण सम येपे ाही
भयावह अशा, पर परिवरोधी िवचारां या बैठक वर वाढले या
ी-पु षां या,
िप ाि प ा चालत आले या मूलभूत ‘वेगळे ’पणावर फार मा मक भाषय करतं. ‘तनमन’चं खरं मोठे पण आहे, यातच आहे.
आज या – सवानीच िच ामािलकांना ाधा य दे या या काळात, ‘तन-मन’ला, दृ
लागेल अशी टीम लाभली. सवानीच या नाटकात जीव ओतला आिण यामुळेच नाटक
रं गभूमीवर ये यापयतचा वास आ हा सवासाठीच खूप आनंदमय झाला. िवशेषात:
तुषारचं, नाटक थम ऐक यापासून आजपयतचं भूिमके नं झपाटू न जाणं, नाटकाचे
अिधकािधक योग हावेत हणून िवशेषा य करणं, मंगेशचं, नाटकाचा वेगळा पंड
ओळखून द दशक य बारकावे भर यापासून ते वेळ पडताच वत: नाटक चालवायला
घे यापयत पावलं उचलणं आिण आ हा चारही मुख पा ांचा एकमेकांम ये तयार
झालेला चंड ‘रॅ पो’ या गो ी जमून आ या, हा एक
योग. नाटक रं गभूमीवर
आ याआ याच, उ मो म परी ाणांनी आमचा
प वाढवला आिण अ फा व म.टा.
गौरव नामांकने (सव कृ लेखक, द दशक, अिभने ी, साहा यक अिभने ी) यांनी यावर
कळस चढवला.
आजही हे नाटक मुंबई-पु यातच नाही, तर गावोगाव पोहोचतं आहे, ही खूपच
आनंदाची आिण समाधानाची गो आहे. यासाठी डॉ. अलका गोगटे, ी. मोद िनगुडकर
आिण मुंबई िज हा ए स िनयं ाण सिमती, तसेच महारा रा य ए स िनयं ाण सिमती
व ितचे संचालक ी. संजय सावंत यांचे आ ही आभारी आहोत.
मतकर या लेखन वासाला यंदा, १६ फे ुवारी २००५ रोजी प ास वष पूण झाली.
या िनिम ाने मतकर या आजवर या िलखाणाला साजेशा, समाजाची बांिधलक
वीकारणा या या नाटकाचं काशन होतंय, ही खूपच औिच यपूण गो .
मी आज ‘तन-मन’ या योगांपासून दूर आहे – पण या तावने या िनिम ानं पु हा
एकदा या सुरेख नाटकात गुंतून जा याची संधी मला द याब ल काशकांचे मन:पूवक
आभार.
– सुि या िवनोद

अंक पिहला
वेश : १
मानसी आिण जयेश गायत डे या उ म यमवग य जोड या या देख या घराचा
हॉल.
सं याकाळी सातचा सुमार.
टेबलवर उघडे पु तक. उघडे पॅड. उघडे पेन, आिण वाचायचा च मा. शा ीय
संगीताची कॅ सेट चालू आहे...
मानसी – ितशी-ब ीशीची टापटीप ी – उघ ा दरवाजात उभी रा न आप या
चार वषा या मुलीशी – तनूशी – बोलतेय.
मानसी : पण म ती नाही हं करायची! आिण मागायचं नाही काही यां या इथलं! –
भांडायचं नाही पंक शी...
तनू : (बाहे न) - पण डॅडी आला क सांगशील ना तू मला गाडनम ये यायला?
मानसी : हो – तोवर तू खेळ शेजारी. आिण घरातच खेळा हं – बाहेर नका येऊ....बाय्!
( णभर ितथेच थांबून ती तनू शेजारी गे याची खा ी क न घेते. मग आत येऊन
दार लावून घेत.े टेबलाशी येत.े च मा लावून, नो स काढीत वाचू लागते.
दाराला चावी लाव या या आवाजाने मानसी पु तक बंद करते. खुच बाजूला
क न उठते. दरवाजा उघडू न जयेश आत येतो. या या हातात ीफके स व एक
कागदाचा रोल. जय मानसी न दोनेक वषानी मोठा. देखणा, सुदढृ . अंगात उ म
फॉमल कपडे. सैल के लेला टाय. कोट हातावर. पॅसेजमधेच मानसी जयेशला भेटते.
िमठी मारते. तो ित या डो याची चुंबने घेतो.)
जयेश : अग, अग – (नंतर ीफके समधून काढू न देत) हे तुझं कॅ िल ाफ चं पु तक आिण हा
ॉइं ग पेपर. आता करा हवेत ते पो टस, लावा घरभर. ‘आदश संसार’, ‘ ेम ाेम या!’, ‘आरो य राखा : मनाचे िन शरीराचे!’
मानसी : तुला काय माहीत?
जयेश : वाऽ ! मी वाचलं तू िल न ठे वलेलं! – घरासाठी पो टस करणारे यस ना?
मानसी : – वेडा! अरे , सुखी संसाराची कोणी पो टस लावून जािहरात करतं का? हे पो टर
पेपस िन हे पु तक कॉलेजमध या कॅ िल ाफ वकशॉप- साठी – या लोग सही
यासाठीच. – जा, कपडे बदल मी चहा आणते!
( कचनम ये जाते.)
(जयेश, लेअरवर या संगीताबरोबर गुणगुणतच, ीफके स जागेवर ठे वतो.
िखशातला मोबाइल काढू न टेबलवर ठे वतो. टाय काढतो, आिण शट काढतच
बेड मम ये जातो.

मानसी चहाचा े घेऊन बाहेर येते. ेमधे कटली, कप, बशा इ. टी शट चढवून
जयेश बाहेर येतो. कॅ सेट संपते. मानसी चहा कपात ओतते. जयला देते.)
जय : मानसी, आय ल ह अवर टी टु गेदर.
(मानसी कप घेऊन बसते.)
मानसी : आज िवशेष काय ऑ फसात?
जयेश : न थंग पेशल. रोजचाच रामरगाडा. – हां टे सना पेपर पाठव याची एक मोठी
ऑडर आजच क फम झाली. या िनिम ानं मनचंदाशेठनं सग या टाफला
कॉफ -सँडिवच दले.
मानसी : अरे वा!
जय : ‘अरे वा!’ काय? िडसूझा हणतो या माणे, बॉसनं वाढीव कामाची नांदी के ली...
आता तुझं बातमीप ा –
मानसी : अरे , मा याकडे ना, पेशल बुले टनच आहे तुला सांगायला.
जयेश : टे र फक! गो अहेड!
मानसी : माझी आज च मुलाखत घेतली दूरदशन या ‘ि यसखी’ काय मासाठी!
...डायरे ट कॉलेजात येऊन!
जयेश : (मुलाखत घेणारीची न ल करीत) ‘ ा यापक मानसी गायत डे, तुम या
कॉलेजमध या लोकि यतेचं रह य काय?’...‘तु ही संसार आिण क रअर यांची
सांगड कशी घालता?’...‘तु हाला ऑ लेट करता येतं का?’...‘तुमचा नवरा
तु हाला मारहाण करतो का?’...
मानसी : (हसत) मी हटलं, होऽऽ
जयेश : (खोटे चमकू न) काय? मी वाईट आहे, असं खोटं खोटं सांिगतलंस?
मानसी : नाही. तू चांगला आहेस, असं खोटं सांिगतलं. हटलं, मी कॉलेजमधून घरी
पोहोचता णी माझा नवरा चहाचा े घेऊन पुढं येतो... रोज सकाळी मा याआधी
उठू न वैपाकपाणी क न ठे वतो... मुलीला दूध पाजतो...
जयेश : यांना वाटलं असेल, तू वरकामा या माणसाशी ल के लंयस!
मानसी : एक मा ा मी अगदी खरं खरं सांिगतलं!
जयेश : काय?
मानसी : आमचं दोघांचं एकमेकांवर आिण आम या मुलीवर अगदी गाढ
आ ही एकमेकांशी अगदी एकिन आहोत...
जयेश : हे कशाला सांिगतलंस?

ेम आहे...

मानसी : अरे , ‘सुखी संसाराचं रह य’ हाच तर िवषाय होता मुलाखतीचा!
जयेश : मग –? आ ही दोघं बेड मम येही एकमेकांना भरपूर सुख देतो, असं...
मानसी : मुलाखत दूरदशनसाठी होती... गॉिसप मॅगिझनसाठी नाही! मु य हणजे ती
नटीची न हती – ा यािपके ची होती!
जयेश : का? ा यािपका काय बेड मम ये –
(मानसी याला गु े मा लागते. तो ते चुकवत िखदळतो.)
मानसी : जा आटप – तनू तुझी वाट पाहतेय कधीची, गाडनम ये ने यासाठी!
जयेश : आहे कु ठं ती?
मानसी : शेजारी खेळतेय.
जयेश : मी आलोच शॉवर घेऊन.
मानसी : पळ – टॉवेल ठे वलाय बाथ मम ये!
(तो जातो. मानसी कप, बशा इ. ेम ये भरते व जाऊ लागते. इत यात
टेबलावरचा जयेशचा मोबाइल वाजतो. मानसी े खाली ठे वून तो उचलते.
या यावरचा मेसेज वाचते. मेसेज वाचून ती ग धळते. अथ लागत नाही. ती
िवचारात पडते. ितला काहीतरी आठवते. णभर कसली तरी भीती वाटते. ती
मोबाइल खाली ठे वते. अचानक आठवण झा या माणे े उचलते, आिण आत जाते.
दार ढकलून राजन – यांचा समवय क िम ा आत – येतो.)
राजन : (ओरडू न) घरात कु णी आहे का? गृिहणी – नाहीतर गृह वामीऽ?
मानसी : (लगबगीने बाहेर येत.े ) बस राजन. जय येतोय शॉवर घेऊन!
राजन : चहाऽ!
मानसी : ठे वते. (जाऊ लागते. मग थबकते. बोलू क नको, अशा िवचारात.)
राजन : काय झालं मानसी?
मानसी : थोडं बोलायचं होतं.
राजन : हा े या! मग बोल क !
मानसी : आ ा नको! (बाथ म या दशेने पाहात) जय बाहेर गेला, क !
राजन : (चमकू न) अरे –! आहे काय कार हाऽ—?
(ती आत जायला वळते. जयेश बाहेर येतो.)
जयेश : राजन –! बरा आलास! मी चाललोय गाडनम ये! – येतोस?

राजन : तनूबरोबर खेळायला? – नको रे बाबा! ती बागेत अशी चेकाळते क माझे के स
ओढू न, कान उपटू न, मा या शटात माती टाकू न, मा या पाठीत बु े मा न माझी
पार वाट लावून टाकते! (जयेश हसतो.) ... यापे ा मी इथंच बसतो तुझी वाट
पाहात! दर यान या काळात चहा िपतो मानसी या हातचा! आिण बघतो थोडा
विशला लावून पोहेिबहे िमळाले तर!
मानसी : पोहेिबहे नाही हं मी करत बसणार!- वेफस िमळतील फार फार तर! – आिण
जय – लगेच या हं एक राउं ड मा न!...तनू भुकेला येते उशीर झाला तर!
जयेश : जशी आपली आ ा मॅडम! (मोबाइल उचलून िखशात टाकतो. जातो.)
( णभर शांतता.)
राजन : हं – काय िवचारणार होतीस?
मानसी : राजन, आधी श पथ घे खरं खरं सांगशील, अशी!
राजन : बाप रे – बरं च गंभीर करण दसतंय!
मानसी : घेतोस ना श पथ? – तु या बायकोची घे!
राजन : (हसत) खरं तर यासाठी ितची परवानगी हवी यायला!...पण आ ापुरतं
चालेल! नीताची श पथ – खरं तेच सांगेन! ख यािशवाय दुसरं काही –
मानसी : आ हा दोघांशी – दोघांपैक

येकाशी तुझी सारखीच मै ी आहे?

राजन : हो!
मानसी : जयेशला तू अगदी जवळू न ओळखतोस?
राजन : हे काय चालवलंयस कोटात यासारखं?
मानसी : हो क नाही?
राजन : ओळखतो. जयेशला-जवळू न-ओळखतो! आता थोर या भावासारखा वगैरे हणू?
मानसी : नको. मला एवढंच सांग, जय या आयु यात कु णी मुलगी आलीये?
राजन : काहीतरीच काय, मानसी?
मानसी : तू शपथ घेतलीयेस खरं सांग याची!
राजन : मला तरी माहीत नाही अशी कोणी मुलगी! – कां? तुला कां आला संशय?
मानसी : मघा या या मोबाइलवर एक मेसेज आला होता – मला वाटलं काही तरी जोक
वगैरे असेल, हणून मी वाचला, तर तो होता – ‘थसडे, िस स थट . खोजा हाऊस.
शल ’ असा.
राजन : शल –?

मानसी : हो. तू ओळखतोस या शल ला?...िनदान जय या त डू न कधी हे नाव...
राजन : नाही बुवा...आिण तू पण हे िस रयसली नको घेऊ. मोबाइलवर ह ली वा ेल ते
मेसेजेस येतात....चे ाम करी पण खूप चालते!
मानसी : (काही ण ग प. मग–) राजन, तू ही सारवासारवी नाही ना करत – िम ाला
वाचव यासाठी?
राजन : असं कां वाटतं तुला?
मानसी : कारण हा मेसेज चुकून आलेला न हता...तो जयसाठीच होता!
राजन : कशाव न?
मानसी : कारण खूप दवसांपूव – जवळजवळ मिहना झाला असेल – जयची पँट वॉ शंग
मिशनम ये टाक याआधी मी ितचे िखसे रकामे के ले... यात या एकात एक िबल
सापडलं. एकशे ोप पयांचं. दोन बीअर आिण ॅ स.
राजन : मग? यात काय झालं?
मानसी : िबल सा याच िचटो यावर होतं. पण यावर रबर टॅ प मारलेला होता, ‘खोजा
हाऊस’ असा. मी ते िवस न गेले होते... पण आज मेसेजम ये तेच नाव
पािह यावर... ही शल कोण असेल राजन? आिण खोजा हाऊसम ये बीअर- ॅ स
िमळत असले – तरी ते नाव होटेलचं वाटत नाही...वाटतं-?
राजन : नाही...पण हे गौडबंगाल काय आहे, ते तू जयलाच का नाही िवचारत?
मानसी : नाही राजन, मी असं काही िवचारलं न् यात काहीच त य नसलं, तर जय
दुखावेल. आमचं फार ेम आहे एकमेकांवर. यात संशय घेणं बसत नाही. यातून
काही सब टॅि शअल पुरावा िमळाला असता तर वेगळं – पण ही नावं –
शल ...खोजा हाऊस...ही कधीच कशी नाही आली या या बोल यात?
राजन : काही क पना नाही. पण मला िवचारशील तर – जोवर जय या ेमाची तुला
खा ी आहे, तोवर अस या नस या िवचारांनी डो याचा िचवडा क न घे यात
काही अथ नाही.... कतीतरी, चांगले सुरळीत चाललेले संसार अशा, नको या
काळ यांची क ड लागून...
मानसी : (िचडू न) तुला हणायचंय,् क जोवर संसार सुरळीत चाललाय, तोवर काहीही
वावगं वाटलं, तरी ितकडे डोळे झाक करावी?
राजन : बघ – संशयानं वाट लागते, हणतो, ते हेच! आ ापयत मजेत होतीस. संशय
आ याबरोबर लगेच झाली ना िचडचीड सु ?... यापुढे अशाच शंका काढत
रािहलीस, तर संसारातला सगळा आनंद गमावून बसशील...
मानसी : तस या आंध या आनंदावर माझा िव ास नाही, राजन.

लांबणीवर

टाकला, क तो आपोआप सुटतो, यावरही नाही. ब तेक
वेळकाढू पणानं
िचघळतात. हणून मला या
ाचं उ र आ ाच िमळायला हवंय्!...आ ाच जर
का मला कळलं, क जय या आयु यात दुसरी कोणी मुलगी आली आहे –
राजन : – तर काय करशील?
मानसी : – कु ठलीही सेि सबल बाई करील तेच. मी आदळआपट न करता स य पटवून
घेईन. या घटके ला जयचं मा यावर ेम नाही – ते दुस या कु णावर तरी आहे, हा
फॅ ट अ◌ॅ से ट करीन. या दुसरीमुळं जय अिधक सुखी होणार असेल, तर मी
याला मोकळं करीन... माझं जयवर ेम आहे, राजन. या यावर मालक गाजवून
तो दु:खी झालेला पाह यात मला आनंद नाही वाटणार!
( णभर शांतता. मग–)
राजन : ए यूज मी – आप या ितघां या अगदी गाढ मै ीचं लायस स घेऊन िवचारतो
– आर यू बोथ हॅपी इन बेड?
मानसी : (चमकते. मग णभरानं) हॅपी इन बेड...िनदान मी तरी समाधानी आहे.
अितशय. आिण तोही असावा... असं आ ापयत वाटत होतं. तशी खा ीच
होती!...पण आता – या णी – काहीच सांगता येईनासं झालंय!...पण असं का
िवचारलंस? तु याकडे – या संबंधात काही बोलला जय?
राजन : छट् . िबलकु ल नाही. मी िवचारलं ते अगदी सहज! आपली चचा चालली होती –
हणून! बाक याला कसलाच बेस नाही. तू काळजी नको क ! (एकदम
मोठमो ाने हसतो. पण ते काहीसे पोकळ.) काय मानसी – फ एक मेसेज आिण
एक िचटोरं ...एव ाव न – मारे लांब चेहरे क न कु ठं या कु ठं पोहोचलो
आपण!...चल – पळतो मी...
मानसी : अरे पण, तुझा चहा –
राजन : फरगेट इट. तु या या मूडमधे तुला काही कर याची तसदी देत नाही मी. –
िनघतो.
मानसी : जयसाठी थांबत नाहीस?
राजन : उशीर होईल. तसं माझं काही खास काम न हतं. सहज डोकावलो!
चल – मी गेलो!
मानसी : तरीही असा घाईघाईनं पळ काढतोयस हणजे – राजन, तुला जयिवषायी
काहीतरी मािहतेय न् ते तू लपवतोयस...असं तर नाही ना?
राजन

: (पु हा तसेच पोकळ हसून) बघ...पु हा शंका! मला वाटतं, टी ही
िस रय समध या पु षांची लफडी बघून तु यादेखील मनावर प रणाम
झालाय!...येतो मी. गुडनाइट! (जातो.)

(मानसी काही काळ तशीच िवचारात उभी. मग ितला काहीतरी सुचते. ती
फोनशी जाते. जवळ या छो ा कपाटामधून टेिलफोन िडरे टरी काढते. पाने
उलटते. एका पानाशी थांबते.)
मानसी : (वाचत) खोजा...खोजा इ ािहम...खोजा गे ट हाऊस...(िवचारात पडते पुढे
वाचते.) खोजा हाऊस...राइट. खोजा हाऊस!...दगडू नानाजी पथ...
काश मंदावत जातो.
वेश : २
‘खोजा हाऊस’ या इमारती या चौ या मज यावरील पॅसेज. याला लागून काही
खो या आहेत. वेळ दुपारची. चार-साडेचारचा सुमार. पॅसेजम ये वॉचमन
बसलाय्. मानसी येत.े तीन मजले चढू न आ यामुळे ितला थोडा दम लागलाय.
वॉचमन ितला अडवतो.
वॉचमन : कु ठं चालला?
मानसी : शल ला भेटायला.
वॉचमन : आता दुपार याला कु ठं भेटणार ती? ती यायची सं याकाळला...सहानंतर!
मानसी : खाली हणाले – चौ या मज यावर बघा!...इथंच राहाते ना ती?
वॉचमन : हातिबत नाय हो कोणी िहतं. कामापुर या ये यात – धंदा कर यात न्
जा यात!
मानसी : हणजे... आणखीही मुली आहेत?
वॉचमन
: र गड! पुषपा-राजल मी-िजनी-पू णमा-आलटू न पालटू न ये यात
धं ापुर या!...पण तु हाला काय पडलीये? तुमी चांग या घरात या दसता! तुमी
िहतं आलाच कशाला? िनघा. िनघा तुमी.
(मानसी पसमधून एक दहाची नोट काढू न याला देत.े – आता तो बोलायला
तयार!)
मानसी : या पोर चा धंदा हणजे ऽ...तोच ना?
वॉचमन : नाय तर काय?...तुमी खरं च अडाणी हायसा, का स ग घेतलंय अडाणीपणाचं?
मानसी : नाही – खा ी क न घेतली! ती शल इथं येते – हणजे ती पण हाच धंदा करत
असणार! – नाही का?
वॉचमन : तुमी कोण, शायडी िबआयडी तर नाय? ती शल काय, पोिलसांना वॉ टेड हाय
का ? ( वत:कडे मह व घेत) काय चायपा याचं ठ रवलंत तर सगळी िड ेल
हायती काढू न, खबर दीन!

मानसी : नको – डीटे स नकोत. मी पोिलसात नाही. मला फ
होती....क इथं कु ठली माणसं येतात?

एवढीच मािहती हवी

वॉचमन : कु ठली हंज?े र गड िग हाइकं ये यात. आमी काय रिज टर नाय ठे वत. आन्
ठे वून उपयोग काय? खरी नावं थोडीच देणारे य कोन? जो तो आप या अ ूला
सांभाळतो. आन् आम यासारखा माणूस एक वेळ खरं बोलेल...कारण आ हाला
नाय पडलेली एवढी अ ूची. पण इथं येणारे ते सुटाबुटातले अ ूदार साहेब –
यांना खोटं बोलावंच लागतं... तु हाला काय, बरं नाय वाटत? – पानी देऊ?
मानसी : नको. ...जरा – च र यासारखं...
वॉचमन : बसा बसा.
मानसी : असू दे. ...जाईन मी.
वॉचमन : तुम यासार या चांग या बाईमाणसानं िहतं, खरं तर, पायच नाय ठे वायला
पायजेल –
(मानसी एका, भान गे यासार या अव थेत, कठ
लागते. ितचे पाय लटपटताहेत...)

ाला ध न, पाय या उत

काश मंदावत जातो.
वेश : ३
गायत ांचे घर.
सं याकाळ होऊ लागलेली.
सैरभैर झालेली मानसी चावीने दरवाजा उघडू न आत येत.े पंखा लावते.
ितला खूप अश वाटू लागलेय. आधाराआधाराने ती सो यापयत येत.े ..आिण
सो यात अंग टाकते. काही वेळाने दाराची बेल वाजते. मानसी सायाने उठते.
दार उघडते.
ितची आई आत येत.े
आई

: (थोडे धसकू न) मानसी –! अग, बरं नाहीये क काय तुला? बस, बस इथं. मघा
वाटेतनं फोन के लास न् लगेच ये हणालीस – ते हाच वाटलं!...काय होतंय?

मानसी : काही नाही. आता बरं आहे!
आई : (ितला लासम ये पाणी ओतून देत) घे. फॅ न मोठा करते जरा. (करते.) असं काय
झालं एकाएक ?
मानसी : आई...
आई

: अग, असं काय करतेयस? – तनू बरी आहे ना? (मानसी मान डोलावते.) आिण
जयेश –? (मानसी ‘बरा आहे’ अशी खूण करते.)

आई : ...आता कसं वाटतंय?
मानसी : बरं आहे. जरा ध ा बस यासारखं...
आई : कसला ध ा? जयेशनं ऑ फसात काही गडबड नाही ना के ली? ह ली मेले लाखांचे
न् कोट चे वहार होतात उघ ावर - कु णाची बु ी फरली तर नवल नाही!
मानसी : नाही, तसलं काही नाही! (ती आता पूववत होऊ लागलेली.)
आई : मग झालंय काय? जयची कोणाशी काही भानगड –
मानसी : ते – समजू शकले असते मी!
आई : हा े या – तेसु ा नाही?... हणजे कसलाच िस रयस ॉ लेम नाही...चल, चहा
क का मी?
मानसी : नको आई, बस इथं. (आई येऊन बसते. ितला जवळ घेत.े )
आई : हं – बोल आता.
मानसी : आई – आज मी – ती जागा पा न आले...
आई : कु ठली जागा?
मानसी : िजथं जय जातो ती. ितथं वे या वसाय चालतो आई. हाय फाय, फॅ शनेबल
लब आहे – पण धंदा तोच!
आई : नेहमी जातो?
मानसी : आठव ातून दोनदा तरी जात असणार...जे हा, आज उशीर होईल, असं
सांगतो, ते हा...
आई : फार उशीर करतो?
मानसी : नाही. आठ साडेआठपयत येतो. ऑ फस या कामाचं िनिम सांगतो...
आई : िपऊन नाही ना येत?
मानसी : नाही! (एकदम िचडू न) तू अशी थंडपणे – पोलीस तपासणी काय चालवलीयेस?
आई : कारण मला जयेशची नाही – तु या सुखाची काळजी वाटतेय!्
मानसी : (रागातच) मी सुखातच आहे – अगदी पूण समाधानात आहे! माझा नवरा
िच ार पैसे िमळवतो – मा यावर ेम करतो – घरी वेळेत येतो –बीअरिशवाय
दुसरं काही पीत नाही – एकू ण एक गो आदश नव यासारखी करतो!...तरीही हे–
हे जे काही आहे – ते मला सहन होणार नाही, आई! अगदी – अिजबात नाही!
(शांतता. मग काही वेळाने –)

आई

: तू हे जे काही आहे हणतेयस ना – तो मोठासा ॉ लेम नाहीये! हणजे बाक
सगळं ठीक असेल तर!...तो तुला सुख देतो ना?... हणजे आठव ातले याचे ते
दोन दवस सोडू न दे...

मानसी : (ध ा बसून.) तू हे काय बोलतेयस, आई? – मला सुख दलं, हणजे तो वे येकडे
जायला मोकळा?
आई : तसं कोण हणतंय? याचं वागणं चूकच आहे – साफ चूक! पण आपण ते फारसं
मनावर नाही यायचं!
मानसी : (आ याने) मनावर यायचं नाही –? कां?
आई : अग, ती पु षांची सवय असते!
मानसी : पु षांची सवय – असं हणून सोडू न
के लं असतंस दुल ा?
आई

ायचं?... तू असतीस मा या जागी तर

: – के लं! वीस वषा के लं! दोघी, ितघी तर मलाच माहीत हो या – आणखीही
फु टकळ ठकाणी जात असतील! ही असली ीमंत ठकाणं नसतील – म यम
असतील! मी कु ठं गेलेय् बघायला?... पण ब या ठकाणी जात असतील! मी
एकदोनदा उघड सांिगतलं होतं – कु ठं जाऊन शेण खायचं ते खा – पण कसला
घाणेरडा रोगिबग घेऊन आलात, तर खबरदार! तु हांला उघ ावर टाकू न िनघून
जाईन पोरांना घेऊन!...ते हा तेवढं एक सांभाळा!

मानसी : मला...खरं वाटत नाही...आपले अ णा....
आई

: अग, सग या घरांमधून असायचं. पूव अंगव ं ठे वायचे. नंतर परवडेनासं
झा यावर पु ष या दुकानांम ये जायला लागले... घर या बायकांची काही चूक
नसते यात! मी िवचारलं का तुला, तू कु ठं कमी पडतेयस का हणून? अनुभवाव न
सांगते. आपण काही कु ठं कमी पडत नाही! पण यांचीच खाज! घर या जेवणानं
ढेकरा येत अस या, तरी हॉटेलात जाणारच! आपण बायका – आ ाआ ापयत
हॉटेलात तरी एव ा कु ठं जात होतो?
(काही ण शांतता.)

मानसी : आई, स या तू एकटीच आहेस! दादा वेगळा झा यापासून घरही मोकळं च आहे!
– मी कधी तनूला घेऊन ितथं येऊन रािहले, तर चालेल ना तुला?
आई : मुळीच नाही चालणार!...अग, तशीच मोठी आप ी कोसळली, तर घर तु यासाठी
नेहमीच उघडं आहे!...पण बारीकसारीक गो ी मनाला लावून घेऊन उगाच
वत:चे न् या पोरीचे हाल करणार असलीस, तर साफ सांगून ठे वते – मी मुळीच
तुला थारा ायची नाही!
मानसी : ठीक आहे. मग माझी सोय मीच पाहीन.

आई : अग, पण अशी काय अवदसा आठवलीये तुला?
(दरवाजाला लॅच क लाव याचा आवाज. मग दार उघडते आिण जयेश आत येतो.
मानसी पस उचलून आत िनघून जाते.)
जयेश : (उ साहाने) ह लो आई! – हॉट अ नाइस स ाईज! – कशा आहात तु ही?
आई

: मी मजेत आहे! – तु ही कसे आहात? फार दगदग नाही ना करत? ह ली जो
पाहावं तो माणूस, गती करायचीये, गती करायचीये, हणून रा ां दवस म
करीत असतो! कोणाला बोलायला वेळ नाही – खायला यायला फु रसत नाही –
आराम करायला सवड नाही! थकू न गेलेले असतात एके कजण!...तु ही नका हो
तसं क !

जयेश : िबलकु ल नाही! – मी मजेत राहणारा ाणी आहे! काम बेताचं पण दजदार
करायचं, पैसा िमळवायचा पण या या पाठीमागे धावायचं नाही, आिण सुंदर
आयु य जगायचं – असं माझं न् तुम या मुलीचं – दोघांचंही – धोरण आहे! काय
कमी आहे सांगा आ हाला? ेमाचा संसार – तनूसारखी गोड पोरगी...आणखी
कस या गती या मागे धावायचं आ ही?
आई : जे आहे ते नीट सांभाळा हणजे झालं! कु णाची दृ नको लागायला!
जयेश : कती दवसांनी आलात तु ही? जरा वरचेवर येत चला! – नाहीतर असंच करा,
आता थोडे दवस इकडेच या राहायला!
आई : नको ग बाई! सासूचं कौतुक ती लांब आहे तोवरच! (दोघेही हसतात. मानसी येत)े
आजसु ा आले ती मानसीला बरं न हतं, हणून!
जयेश : बरं नाहीये मानसीला? मानसी, काय होतंय?
आई

: जरा च र येत होती मघा ितला. आता बरी आहे. मी िनघते. तु ही आहातच
आता...आज जरा लौकर आलेले दसताय्!

जयेश : का? मी आ यानं
यय आला क काय तुम या ग पात? (हसतो.) बसा, बसा.
िनघालात कु ठे ? आ ा तनू येईल शाळे तून!
आई : आली क ह ध न बसेल, मी येते ितकडे हणून! या या आधीच पळते. अचानक
आले िहनं बोलावलं हणून! हातातली कामं अधवट टाकली त. जायला हवं. येते
ग मानसी!
मानसी : बरं .
आई

: (जयेशला) आता तु ही सांभाळा आप या बायकोला! मी गेले – (पस उचलून
िनघून जाते.)

जयेश : काय ग – आई फारशा ए सायटेड दस या नाहीत तु या आजारानं! खरं हणजे

– च र आली – आइना बोलावून घेतलंस – आिण आता बरं आहे. याचा अथ...
(हसून) पेशल आजार दसतोय्! अॅम आय राइट?
(ती काहीच बोलत नाही. तो नेहमी माणे आप या व तू उचलून जागेवर ठे वतो.
बोलत राहातो...तो हे करीत असताना ती या याकडे याहाळू न पाहात राहाते.
हा माणूस पिह यांदाच भेटत असावा, तसे.)
जयेश : हॉट अ ँड सर ाइज! – आिण तू हे जमवलंस कसं? गो या यायचं मु ाम
थांबवलंस क एकच दवस चुकून िवसरलीस? – पण झाला तर झाला हा सुंदर
अपघात! – यू नीड नॉट फ ल िग टी अबाउट इट! मुळात आपण अगदी एकच मूल
हवं – मग मुलगी तर मुलगी – असं जरी ठरवलं असलं, तरी नाउ वुई कॅ न अफोड टू
हॅव अनदर चाइ ड – का ट वुई?...तनू आता चार वषाची होईल – ित या पाठीवर
भाऊ झाला तर चांगलंच आहे... आपलं मग पफ ट चौकोनी कु टुंब होईल!- पण
भाऊच हायला हवा हां! बहीण नाही चालायची! – तुला काय वाटतं?
मानसी : (थंडपणे) मला दवस गेलेले नाहीत.
जयेश : काय सांगतेस?– सॉरी, माझा गैरसमज झाला! पण तुझी ही रोती सुरत – तुझी
आई इथं आलेली...फॉ स अलाम! बट देन हॉटस् राँग िवथ यू? – नो ॉ लेम!
आपण नंतर डॉ टर रण द ांकडे जाऊन तुझी त येत दाखवून येऊ – ओके ?...
(थोडा अ व थ). तू बोलत का नाहीयेस पण? – तुला खरं च झालंय काय? (ती
काहीच बोलत नाही.) आज चहासु ा नाही के लास रोज यासारखा मी
आ याबरोबर!...तुला बरं नसेल तर मी क का?
मानसी : तुला हवा असेल तर कर! – मला नकोय्!
जयेश : का? घशाशी येतंय का? – लगेच जाऊया का डॉ टरकडे?
मानसी : लीज टॉप फ संग अबाउट! – मला काहीही झालेलं नाहीये!
( णभर शांतता. मग–)
जयेश : मघापासून बघतोय. तू मा याकडे अशी – नव या माणसाकडे पाहावं, तशी काय
पाहातेयस?
मानसी : कारण आज तू मला नवखाच वाटतोयस.
जयेश : हणजे काय?
मानसी : हणजे मी या जयला ओळखत होते – तो तू नाहीस! कदािचत् माझीच चूक
झालेली असेल तुला ओळख यात!
जयेश : असं कां हणतेस?
मानसी : मा या मािहतीतला जय मा याशी एकिन होता!

जयेश : अजूनही आहेच! माझी कु ठं भानगड नाही. लफडं नाही. मी कु णाम ये गुंतलेलो
नाही!
मानसी : फ
जयेश

मी आठव

ातून दोनदा ‘खोजा हाऊस’म ये जातो...

: (चपापून) खोजा... (ग पच होतो. काही सुचत नाही.
हाऊस’मध या ेसला आ ही पेपर स लाय करतो...

णभराने) ‘खोजा

मानसी : तू ब तेक संपूण खोटं बोलत नाहीयेस. कारण ितथं तळमज यावर खरोखरच
एक ेस आहे!
जयेश : (चमकू न) तुला काय माहीत!
मानसी : मी ितथं जाऊन आले. तळमज या या ेसम ये नाही. चौ या मज या- वर या
ॉथेलपयत!
जयेश : (थ .) तू – चौ या मज यापयत...पण...कशासाठी?
मानसी : सामा य ान िमळव यासाठी. जे ान, एमेला फ ट लासमधे येऊनही मला
न हतं; या या शोधात. तू ितथं कोणाकडे जातोस? पुषपा, राजल मी, क िजनी,
क शल ? – क या सग याच?
जयेश : आय डो ट वॉ ट टु िड कस िधस िवथ यू.
मानसी : राइट. यासाठीच तू मला आज अनोळखी वाटतो स. मा या ओळखीचा जय
कु ठलीही गो मा याशी िड कस करायला तयार असायचा. मा यापासून काहीच
लपवत नसे.
जयेश : डॅम इट. तू आता ौढ झालीयेस मानसी. एका मुलीची आई आहेस तू! यू आर अ
मॅ युअर वुमन नाव. तुला एवढं कळायला हरकत नाही, क पु षाचे वत:चे असे
काही पसनल ए रयाज असतात...क जे या या बायकोला ठाऊक असायची गरज
नसते.
मानसी : – पण ते या या िम ाला ठाऊक असू शकतात!
जयेश : मे बी!
मानसी : हणजे...तु या काहीकाही गो ी मा यापे ा राजनला अिधक चांग या ठाऊक
आहेत!
जयेश : श य आहे!
मानसी : आज या काळाची एक अ यंत उपयु भेट कु ठली ठाऊके य, जय? – आपली
भाषा! या या बेशरमपणासाठी पूव आपली मान लाजेनं खाली जायची, या
येकासाठी आज असे काही सुंदर श द सापडलेयत क ते आपली सगळी लाज
झाकू न, वर दुस याला अडा यात काढतात, थँ स टू अमे रकन मीिडया! ...पु षांचे

पसनल ए रयाज – जे बायकोला माहीत अस याची गरज नसते... यांना शु
मराठीत, (िचडू न) बाहेर यालीपणा असा एक लािजरवाणा श द आहे – आिण
शेण खाणं, असा गावठी वा चार आहे! येक बायकोला यांचा अथ चांगलाच
कळतो...फ यांचा िनल इं जी अवतार कळ यासाठी ितला मॅ यु रटी लागते
– ितचं माइ ड ओपन लागतं आिण ितचे थॉ स
डम-ओ रएंटेड असावे
लागतात!
जयेश : मानसी, पु षानं पैसे देऊन एखा ा ीकडे जाणं, ितथं थोडा वेळ जीव रमवणं
यात काहीही गैर नाहीये! – इ स ीटी कॉमन! न थंग आउट ऑफ ऑ डनरी! मला
नवल वाटतं मानसी, तु यासार या बुि मान, क रय र ट बाईला हे वीकारणं
इतकं कठीण जावं क ...
मानसी : यां याशी बु ीचा आिण क रअरचा काहीही संबंध नाहीये, जय. जगात या
कु ठ याही
ीला – अगदी िहलरी
लंटनलासु ा आप या नव या या
वैराचाराचा ासच होतो! कारण या गो ीचा संबंध ी या िश णाशी,
वसायाशी, फार काय, सं कारांशीसु ा नाहीये – तो आहे ित या मूलभूत
मानवी भावनांशी!... या बदल या तर ती ी, ीच राहाणार नाही!
जयेश : आिण कतीतरी पुढारले या बायका वत:च पु षावे यांकडे जातात, िगगोलोज
ठे वतात, मेल ि टीज लबम ये जातात, यांना तू काय हणशील?
मानसी : मी हणेन, क या तु यासार या पु षांची बरोबरी करायला पाहताहेत. कारण
पु ष वे येकडे जाणार, यात गैर काही नाही, हे त व समाजानं मा य
के लंय!...तु या िम ानं मा य के लंय्!...मा या आईनं मा य के लंय्!
जयेश : (धसकू न) तू – बोललीस आइशी?
मानसी : हो. हे बोल यासाठीच आई असते. मुलीचा असा कु ठलाच पसनल ए रया
नसतो, क जो समज याची आईला गरज नाही!
जयेश : तरीही तू हे यां याकडे बोलायला नको होतं. यांना ध ा बसला असेल!
मानसी : मुळीच नाही. ती हणाली, पु षाला अशी खाज असतेच! – या या बायकोनं
याला कतीही दलं, तरी िमळे ल ितथून आणखी ओरबाड यासाठी तो भुकेलेला
असतो.
जयेश : बघ, आइना तु यापे ा अिधक समज आहे!
मानसी : कारण ती
िवचारीत नाही. मी िवचारणार!...आजवर ीनं पु षा या
भुकेचं कौतुक के लं, ितला मदानगी मानलं! का? तर पु षानंच ितला तसं करायला
िशकवलं हणून! – बट सॉरी जय – मी हे कौतुक करणार नाही! के हाही नाही!
तुझा बाहेर यालीपणा मी वीकारणार नाही! कु ठ याही प रि थतीत नाही!

जयेश : तू उगाचच आकांडतांडव करतेयस!
मानसी : नव याची लफडी कळ यानंतर येकच बाई करते तसं आकांडतांडव मी करीत
नाहीये, जय. माझी यामागे काहीएक िनि त धारणा आहे. के वळ भावने या
भरात मी बोलत नाहीये. मी या गो ीवर नेहमीच िवचार करीत आलेय. ...जय,
पु षांची गरज मी समजू शकते. यांचं ल होऊ शकत नाही, यां या बायका
आजारी आहेत, बाहेरगावी आहेत, यांना वे यांचा आधार असतो.
प रि थतीपोटी, दहशतीपोटी यांना हा धंदा करणं भाग पडतं, या बायकांची
मजबुरीदेखील मी समजू शकते. पण यां या बायका यांना भरपूर समाधान
देताहेत, यांनी के वळ चैन हणून, चंगळ हणून, वे यागमन करणं हे मी अनैितक
मानते.
जयेश : यात कसलं आलंय नैितक-अनैितक? आम या ऑ फसम ये कतीतरी लोक, माझे
कतीतरी िम ा, सरास बायकांकडे जातात. कामं हो यासाठी लोक अिधका यांना
खा यािप याबरोबर पोरीसु ा पुरवतात आिण ते या आनंदानं वीकारतात.
वर या सकलम ये ही गो राजरोसपणे मा य झालेली आहे. तूच मा ा टिपकल
म यमवग य मराठी बाईसारखी नीतीअनीतीचा का याकू ट मानसी : – तू मला म यमवग य हण, क आणखी काही...पण यानंतर मी तु याबरोबर
रा शकणार नाही!
जयेश : (ध ा बसून) मानसी...?
मानसी : होय जय, मी तुला सोडू न जायचं ठरवलंय, आज या आज...!
जयेश : हे अित होतंय, मानसी!
मानसी : जय – तू ‘खोजा हाऊस’मधे जातोस हे कळ यावर मला ध ा बसलाच, पण
याहीपे ा मोठा ध ा बसला तो तु याशी बोल या- नंतर! या नैितकतेवर मी
आपला संसार उभा आहे असं मानत आले, ती तू इतक कॅ युअली
घेतोस?...एखा ा
ीचा व तूसारखा वापर करणं, याला तू जीव रमवणं
हणतोस?... यासाठी चंगळवेडानं कडले या
हायफाय समाजाची उदाहरणं
देतोस? तू न – न मी तुला आजवर समजत आले, तो जय नाहीस! यू आर अ
टोटल जर टु मी!...अशा अनोळखी माणसाशी मी संसार कशी क ?...थो ा
वेळानं, ज रीपुरतं सामान भ न मी घरातून िनघून जाईन. तनू शाळे तून आली,
क ितला घेऊन!
जयेश : हे बघ, उगाच डो यात राख घालू नकोस. तुला पािहजे तर उ ापासून मी नाही
जाणार ितकडे – कधीच नाही जाणार – बस्?
मानसी : ‘मला पािहजे हणून’–‘मी हणते हणून’–‘मी घर सोडू नये हणून...’ पण
तुला – तुला वत:ला काय वाटतं? (तो ग पच. मग-) आता एक सांगते – ते नीट

ऐक. मघापासून मी खूप बोलले. कॉलेजात िशकव या या सवयीनं जरा जा तच
बोलले. तरी हणायचं होतं, ते रा नच गेल.ं मी एकू ण पु षांिवषयी बोलले...मला
एक ा तु यािवषयी काहीतरी हणायचं होतं...(सावकाश, िवचार क न)
याआधी माझी खा ी होती, क तू मा यावर अंतबा ा ेम करतोस. मा यावर
आिण मा यावरच!
जयेश : ए झॅ टली. मी खरं ेम करतो – ते तु यावर आिण तु यावरच. अग, हे जे काही
चालतं ती नुसती शरीराची चैन! ेमासार या पिव ा भावनेला यात जागा
नसते. ... हणून तर मला कधी वाटलं नाही, क मी तुला फसवतोय! मी जर
एखादीवर खरोखरच ेम के लं असतं ना, तर ती तुझी फसवणूक झाली असती!
पण नुसता शरीरसंबंध – डॅम इट, तो फ ता पुरता असतो! ...शॉवर घेतला क
धुवून जाणारा...तो ेमासारखा कायम थोडाच टकतो?
मानसी : ... ेम तरी कु ठं कायम टकतं? – पण मी तु यासारखी, मन आिण शरीर यांची
फारकत नाही क शकत. तू हणतोस या, मन नसताना के ले या शृंगारात तुला
गंमत वाटत असेल – पण मला कळस वाटते! जय – ेमािशवाय नुस या शरीरानं
शृंगार क न तू वत:ला तर बाटवलंसच – पण याच शरीरानं मा याशीही शृंगार
क न मलाही अपिव ा के लंस!
जयेश : बुलिशट! – तू कशी अपिव ा होशील? ही नुसती तु या मनाची भावना आहे!
य ात ितला काही अथ नाही! मा या बाहेर या वाग याशी तु या शरीराचा
संबंध काय?
मानसी : आहे – मला जाणवतो तो...मी तुला कधीच मा क शकणार नाही, जय.
(दोघे णभर एकमेकांकडे पाहात राहातात...एक िनणायक ण.
मग बाहे न हाका ऐकू येतात : आ ऽ ई ऽऽ - आईऽ!
याबरोबर दारावर ध े .
जयेश एकदम प रि थतीची जाणीव होऊन असहा यपणे मानसीकडे पाहतो.)
मानसी : आले बाळा, आले ऽऽ!
(जयेशकडे एक नजर टाकते आिण दार उघडायला जाते. तो ितला नजरे नेच
काहीतरी सांग याचा य करीत राहतो.)
काश मंदावत जाऊन पूण अंधार होतो...
वेश : ४
मानसीची पंजाबी मै ीण गुरमीत कौर िहचे घर.
दारावरची बेल वाजते. घरातला वरकामाचा पोरगा जाऊन दार उघडतो. आई
आत येत.े

आई : (पोराला) कोणी आहे का रे घरात?...गुरमीत –? (पोरगा : नाही.) आमची ही तरी
आहे का?– मानसी?
(पोरगा ‘हां’ हणून जाऊ लागतो.)
आई

: थांब जरा (िपशवीतून डबा काढू न देत.े ). हा एवढा सांभाळू न कचनम ये ठे व आिण मानसीला सांग, मी आलेय् हणून!
(पोरगा मान डोलावून जातो. आई आत येऊन बसते...काही वेळाने, मानसी बाहेर
येत.े )

मानसी : आई–!
आई : अगं, पुरणपो या के या हो या या घेऊन आले. तुला न गुरमीतला, दोघ ना दोन
वेळा पुरतील!
मानसी : तुला काय आई, मी इथं रानात पडलेय असं वाटतं? मी, तनू न गुरमीत म ा
म ा करीत असतो...काय काय गंमतीदार पदाथ क न खात असतो. परवा तर
गुरमीतनं कार याचा हलवा के ला होता! ित याकडनं इत या पंजाबी िडशेस
िशकले मी!
आई : तशा तु ही काही उपाशी राहणार नाही, मािहतेय मला!...पण तीन मिह यांपासनं
तू घरापासून वेगळी झालीयेस, हणून जीव तुटतो माझा!...िनदान मा याकडे तरी
चल! – ते हा येऊ नकोस हटलं, तेच ध न बसलीस! मी कशासाठी हटलं होतं?
– तू वत:चं घर सोडू नयेस हणून!
मानसी : – ते मला कळत का नाही, आई?
आई : कळतं तर येत का नाहीस घरी?
मानसी : अग, तुला कशाला या वयात आणखी आमची दगदग? आिण मी समोर असले
क , एकसारखं तु या मनात येणार...ही घर सोडू न आली...! मग तू टपं गाळणार
- हळू हळू मी न् तनूदख
े ील मुळुबाई रडू बाई होणार...हवंय कशाला ते? यापे ा
इथंच बरं य.् गुरमीतलाही माझी सोबत झाली – आिण मलाही ती रोल मॉडेल!
अशी डॅ शंग आहे बेटी! यूज चॅनेलवर काम करते ना, ितथं भ याभ यांची
उतरवून ठे वते!...तनूनं ित यासारखं हायला हवं!
आई : कशाला?...पुढं उभा ज म एकटीनं काढायला?
मानसी : दुकटी या संसाराचे बघतेयस ना धंडवडे?
आई : धंडवडे तू वत:च काढू न घेतले स! नाहीतर एवढा चांगला सो यासारखा संसार
सोडायचं तुला काय कारण होतं?
मानसी : तुला कारण मािहतेय, पण ते पुरेसं वाटत नाही, याला मी काय क ?

आई : जयेश चांगला आहे गऽ – तु यावर ेमसु ा आहे याचं!
मानसी : आई, नवरा चांगला – संसार चांगला, हणजे काय? रोज या वहारात या
सुखसोय ची खा ी – एवढंच ना?...ठीक आहे. मी सुखात होते!– पण आता – ही
गो कळ यानंतर मी या माणसाबरोबर सुखात रा शकत नाही – याचं काय?
आई : – ह ी आहेस!
मानसी : मला तुझं नवल वाटतं, आई... या दवशी, मी तुला ही गो सांिगत यावर तू
माझं सां वन के लंस – पण जयला एका अ ारानं बोलली नाहीस. उलट या याशी
नेहमीसारखंच वागलीस – हा य- िवनोद के लेस! यानंतरही तू याला एकदोनदा
फोन के लेस, याची चौकशी के लीस... या या या घाणेर ा सवयीसाठी
या याशी कायमचा संबंध तोडावा, या यावर बिह कार टाकावा, असं नाही
वाटलं तुला?
आई : बिह कार?– काय हणून?
मानसी : या या मना या आजारासाठी. या िवकृ तीचं समाजानं कौतुक के लं नसतं, तर
आज हा आजार घरोघरी फै लावला नसता!...तुला, आई खरं च वाटत नाही का, क
घरात चांगली बायको असताना बाहेरचे उ करडे शोधत फरणा या माणसाचा
ितर कार वाटायला हवा?
आई : अग, बाहेरच बाहेर! – ते घरात आलं नाही, हणजे झालं!...दृ ीआड सृ ी!
मानसी : बायकांना दृ ीआड काहीही घडलेलं चालतं, हणून तर फसवा- फसवी क न
पु षांचं भागतं!
आई : बाक सगळं रा दे. पण एवढा मन लावून उभारलेला संसार तडकाफडक सोडू न
दलास –!
मानसी : यात काय, दुसरा उभारीन! थोडे पैसे जमले, क भा ा या चांग या जागेत
जाईन! ...आई, माझा साडेसहा वषाचा संसार गे याचं तुला एवढं वाटतं – मग मी
ज मापासून एके क क न जमवलेली त वं, माझी मू यं, मा या िन ा...ही सोडू न
दलेली कशी चालतील?
आई : – या बाळजीवाला याचा बाप अंतरला – हे कोण या त वात बसतं?
मानसी : ...आता हे तुझं इमोशनल लॅकमे लंग! पण तनूसाठी मी परत गेले तर मोठी
झा यावर तीच मला िवचारील, क तू हे का चालवून घेतलंस? मग मी काय उ र
देऊ?...तू अ णांना का सोडलं नाहीस, आई?...तुमची िपढी अशी िॅ टक टेप घेऊ
शकली असती न् पु षांना सवलती देत रािहली नसती तर आमची िपढी –
आई : – कदािचत पु षांिशवायच राहायला लागली असती!... हणजे वेगळं काय, आ ा
चाललंय् तेच क ! (दोघीही हसतात.)

(दारावरची बेल वाजते. पोरगा दार उघडू न आत जातो.
राजन आत येतो. या या हातात एक बॅग.)
मानसी : राजन, कती दवसांनी दसतोयस! आिण बॅग कसली?
राजन

: तु या काही सा ािब ा आहेत यात. जय हणाला, देऊन ये. ितला
लागतील...तीन मिहने होऊन गेले – आता काही ती परत येत नाही!

मानसी : हणजे?– मी कधी काळी परत येईन, अशी आशा होती क काय याला?
राजन : आ हांला सग यांनाच होती. सग या िम ांना!
मानसी : बरोबर आहे...ते या गो ना गंमत समजतात, ती गो मला मूलभूत मह वाची
वाटते, यासाठी मूखच मानत असणार ते मला!
आई : आता पु हा नको तो वाद काढू .
मानसी : का नको काढू ? हा काय माणूस आहे? – तीन मिह यांनी भेटतोय मला –
तेदख
े ील जयनं काम सांिगतलं हणून!...याची हणे आ हा दोघांशीही सारखीच
मै ी होती! – वेळ आ यावर मा ा हा जय याच पाठीशी उभा रािहला!– चूक
जयची असताना! तीन मिह यांत माझी चौकशीसु ा के ली नाही यानं!
राजन : मी आइना िवचारीत असे. तुझी िब ंबातमी कळायची मला यां याकडू न! पण
इथं कु ठं येणार मी – या पंजाबणीकडे?
आई : तू काय घेतोस ितचं मनावर? – स या ती सग या जगावरच िचडलीये.
राजन : तनू कु ठं ?
मानसी : डे-के अरम ये. इथं अगदी छान मायाळू बाई भेटलीये ितला. िशवाय शाळे ची बस
आहेच!
राजन : ही मोटर ित यासाठी. (मानसीला बॉ स देतो.) ितला हणावं पंपंम ये बसून
घरी जाऊन ये!
मानसी : असलं काहीतरी नाही हं मी सांगणार! ...िशवाय हेसु ा घरच आहे क ितचं!
गुरमीतचं न् ितचं छान जमतं. गो ी काय, गाणी काय – धमाल करत असतात
दोघी. ितचं ऐकू न ही आता पंजाबीसु ा बोलायला लागलीये...‘मै चंगी कु डी ’ँ ,
‘ वोडा क हाल’ ‘खाण वा ते दो’ असलं काय काय...(ितघेही हसतात.)
राजन : डॅड ची आठवण काढते क नाही?
मानसी

: कु सकटासारखे
िवचा नकोस! (राजन हसतो.) काढते आठवण
मधूनमधून...पण होईल सवय हळू हळू !

राजन : ितला होईल. पण तुला होईल का?

मानसी : य ांनी जमतं सगळं . मी जमवीन.
आई : आिण जयेश तरी कु ठं आले रे इथं? मी एकदोन वेळा फोन के ला होता... ते हा मारे
मा याकडू न इथला प ािब ा िल न घेतला; पण आले नाहीत न् काही
नाही!...मला तर सु वातीला आशा होती, क ते येतील, िहची समजूत काढतील न्
घेऊन जातील िहला घरी!
राजन : (हसून) िहची समजूत – आिण जय काढणार!...आिण ही याचं ऐकू न घेणार!–
आई ...ओळखत नाही तु ही आप या मुलीला अजून!
आई : मा या मुलीवर सगळा दोषा! – तुझा िम ा िश आहे ते सांगत नाहीस!
राजन : िश कु ठला? उलट सु वातीला तो जरा शर मंदाच झाला होता! – एक दवस ही
परत येईल, अशी आशाही होतीच! पण तसं काहीच झालं नाही!...मग गे या
मिह यात मला हणाला, यायला पािहजे एकदा जाऊन!
आई : खरं सांगतोस?
राजन

: तुमची श पथ...पण तेव ात याला झाला युमोिनया. खूप सी रयस
होता...हॉि पटलम ये होता पाच दवस!

आई : बाई- ! आ हाला नाही सांगायचं?
राजन : सांगणार होतो. पण जयनंच सांगू दलं नाही. हणाला, होईन मी बरा. यांना
कशाला उगाच ास?
आई

: ास? ... हणजे आ ही अगदी परके च झालो, हणायचं....आिण याचं सगळं
करायचं कोण?

राजन : तशी कामाची माणसं होतीच. िशवाय मी होतो हॉि पटलमधे जाऊन येऊन!
...आता क लीट बरा आहे! ऑ फसातसु ा जायला लागला! ...अश पणा आहे
मा ा!
मानसी : फार अश

झालाय का?

आई : तू वत:च का नाही बघून येत?
राजन : आयिडया! – आ ा येतेस मा याबरोबर?
मानसी : का? – जयला सांगून आलायस वाटतं, घेऊन येतो हणून?
आई : हे काय ग तुझं बोलणं?
मानसी : मग काय?...मी या याबरोबर कशाला जाऊ?... या घराचा प ा काय मला
ठाऊक नाही? जायचं असेल तर मी एकटी जाऊ शकते!
आई : जायची तशी जा. – जा, हणजे झालं! (राजनला) बस. काहीतरी आणते सरबत

वगैरे. (जाते.)
(काही ण शांतता. मग –)
राजन : अगदी िन यच के लायस का ितथं पाऊल न ठे व याचा?
मानसी : असं काही नाही! ...मनात आलं, तर येईनही याला बघून!
राजन : हणजे तेव

ापुरती येशील!

मानसी : हो – नाही तर कशाला?
राजन : तुला क पना नाही. हॉि पटलम ये तापा या गुंगीत एकसारखं तुझंच नाव
यायचा?
मानसी : एक

ा माझंच?

राजन : असं काय ितढं बोलतेस? – याचं तु यावर कती ेम आहे, हे काय तुला माहीत
नाही?
मानसी : तू याचीच व कली करणार!...आता तरी कबूल कर – ते हा खोटी शपथ
घेतलीस! – जय अस या ठकाणी जातो – रे युलरली जातो – हे तुला ठाऊक होतं!
राजन : मानसी, चाळीस ट े संसारी पु ष कधी ना कधी अशा ठकाणी जातात कं वा
कोणाकोणाशी संबंध ठे वतात. आणखी वीस ट यांची इ छा असते, पण यांना
माग नसतो. जे नेहमी जातात, यां या िम ांना ते माहीत असतं; पण ते यां या
बायकांना सांगायला जात नाहीत...
मानसी : का?
राजन

: एकतर हे पु षापु षांमधलं सी े ट असतं. पु ष आप या शरीरािवषायी
आपापसात खूप बोलतात – यातून ते तयार झालेलं असतं! पु ष आप या खाजगी
गो ी िव ासानं िम ाला सांगतो – तो या कधीच कु णालाही सांगणार नाही –
आपला िव ासघात करणार नाही – या भरं वशावर!...िशवाय – िम ाचा
सुरळीत चाललेला संसार मोडायचं पाप कु णाला ओढवून यायचं नसतं...

मानसी : संसार मोडू नये हणून लपवाछपवी करायची...िम ाचा वैराचार माहीत
असताना या या बायकोला अंधारात ठे वायचं – हे अनैितक आहे, असं नाही तुला
वाटत?
राजन : मुळात हा ी या आिण पु षा या नजरे तलाच फरक आहे, मानसी. आपला
िम ा वैराचारी आहे – याचा कु ठलाच पु ष कधी बाऊ करत नाही. कारण
येकच पु षा या मनात पर ीिवषयी आकषण असतं. ितची अिभलाषा नसेल,
पण आकषण ज र असतं... यात या काह ना संधी िमळते. काह ना नाही िमळत.
पण हे सगळं अनैितक आहे...असं, जसं एखा ा ीला वाटेल, तसं पु षांना नाही

वाटत!
मानसी : कु णालाच नाही? – अगदी तु यासार या स न पु षाला...सु ा?
राजन : (हसून) एवढं सगळं ऐक यानंतर – मा या तरी स नतेची गॅरंटी तू कशी देतेस?
(आई सरबत आिण पुरणपोळी घेऊन येत.े )
आई : (राजनला) घे.
राजन : हे काय? – आ ा आत जाऊन पुरणपोळी के लीत?
आई : खवचटपणा समजतो मला. (तो हसतो.) पण गरम करीत बसले त ावर, हणून
उशीर झाला!...मा ा के लीये मीच, बरं का! (जाते.)
राजन : मानसी, सांिगतलं ते सगळं च तुला पटेल, असं नाही. पटणार नाही, ते सोडू न दे.
पण या सग या नीती-अनीती या ग धळात एक गो मा ा खरी...जयेशचं
तु यावरचं ेम!...
मानसी : नैितकते माणे ेमाचीही ा या येकाची वेगवेगळी असते, राजन. ब तेक
वेळी, ती वत:च तयार के लेली असते. वत: या सोयीनं.
राजन : िवचार कर. अजूनही तुमचा संसार मोडू नये असंच मला वाटतं. तसं वाटणं
अनैितक वगैरे असेल तर यासाठी माफ चाहतो.
मानसी : (हसून) ठीक आहे – क न टाकलं मी तुला माफ!
राजन : मग –? जयला बघायला कधी जातेस?
मानसी : आता बरा आहे ना तो? मग सावकाशीनं जाईन कधीतरी. जाईन एवढं न !
राजन : – न ?
मानसी : न !
काश झपकन मंदावतो. अंधार.
वेश : ५
गायत ांचे घर. सं याकाळ.
जयेश फोनवर बोलतोय. तो अ यंत अ व थ – टे स आहे... यातून याला भलतीच
सद झालीये. नाक गळतेय. डोळे गळताहेत... यामुळे तो अिधकच िचडिचडा
झालाय.
जयेश : माझा रपोट पाठवणार होता तु ही. नाही, एरवी पेशंटिशवाय दुस या कु णाला
देत नाहीत हे मािहतेय मला. पण डॉ टर ीरसागर माझे जवळचे िम ा
आहेत...डॉ टर ी-र-सागर!...ते – अॅज अ पेशल के स, घरी पाठवणार

होते!...आज पाचपयत – पाच! – आता साडेसहा होऊन गेले...बघा ना – बघा –
(दारावरची बेल वाजते. जयेश फोन कानाला लावूनच दार उघडतो. राजन आत
येतो.)
...पाठवला? कती वेळापूव िनघाला िशपाई?– मग ए हाना यायला हवा होता!
...असं कसं करता? दीड तास उशीर हणजे – इकडे वाट पाहता पाहता खलास
होईल माणूस!...ओके . मी वाट पाहतो... थँ यू, हेरी मच. हां हां...गुडनाइट!
(फोन ठे वतो. शंकतो.)
सॉरी – भयंकर सद झालीये मला!
राजन : कोणाची वाट पाहतोयस?
जयेश : लॅबचा िशपाई रपोट घेऊन यायचाय, याची.
राजन : कसला रपोट?
जयेश : ( शंकत) सॉरी – तुला माहीतच नाही, नाही का? ...िवसरलो होतो. मी सांिगतलं
नाही तुला...अरे , आपला तो डॉ टर भ चा – वेडा पारशी आहे तो...मी
युमोिनयातनं बरा झालो न् ऑ फसला जा यासाठी फटनेस स ट फके ट यायला
गेलो...तर या वे ानं मला काय सांगावं?
राजन : काय सांिगतलं?
जयेश : हणतो – लीज – एक काम करशो? जरा तमारी एच. आय. ही. टे ट करी
नाखो...
राजन : (ताडकन उठू न) एच. आय. ही. टे ट?
जयेश : मी हटलं, कशासाठी? मला एकदम फट वाटतंय् ( शंकतो. मालात नाक
शंकरतो.). तरी तो येडा इि स ट करतच रािहला... मग हटलं, ओके - करी
नाखो, तर क न टाको. तेवढंच आपलंही समाधान चेकअप के लं हणून....बाक
काही नाही...
राजन : या टे टचा रपोट िमळायचाय आज?
जयेश : हो – आठ दवसांपूव टे ट दली...आिण मन कसं वेडं असतं बघ. – साला
आप याला काहीही झालेलं नाहीये, हे माहीत असतानासु ा, या दवसापासून
मनानं भयंकर टे शन घेतलंय! रा ी झोपेतून जागं हायला होतं दचकू न! – नंतर
झोपच लागत नाही! काहीतरी वाईट- साईट यायला लागतं डो यात!
( मालात नाक शंकरतो.)
राजन : उगाच घाबरलास तू!
जयेश : मधे साला तो युमोिनया झाला ना, ते हापासून सगळं अपसेटच होऊन गेलंय
( शंकतो.). परवा ऑ फसम ये डॉ टर वािडयांचं ले चर होतं या

िवषायावर...िवथ लाइडस! का कोण जाणे, मला बसवेनाच ितथं – सरळ िनघून
आलो मी माग या मागेच!... या! एकदम डो याचा कचरा झालाय्!...कु ठनं या
ये ा पारशाचं ऐकलं न् टे ट दली असं झालंय! (िचडू न) शी! हा लॅबचा िशपाई
गेला कु ठे ? पाच या आधी रपोट तयार आहे आिण हा अजून –
राजन : (अचानक) जय – तू या पोर कडे जातोस ते हा...कं डोम वापरतोस ना?
जयेश : गरज नाहीये रे याची. ‘खोजा हाऊस’ मध या पोरी हणजे – एकदम टॉ स!
सग या एकदम टे र फक फॉमम ये – कोणाला कधी सद पडसंसु ा नाही! अरे ,
हणून तर तो जॉइं ट एवढा महागडा आहे! एकदम लीन!
राजन : तू मा या

ाचं उ र नाही दलंस. – कं डोम वापरतोस, क नाही?

जयेश : होय रे बाबा – नेहमी वापरतो. हणजे आता – आजारपणानंतर ितकडे गेलोच
नाहीये. पण आधी जायचो, ते हा अगदी ल ात ठे वून वापरायचो. माझा ँडसु ा
ठरलेला आहे! के िम टकडे गेलो, क तो न मागता समोर टाकतो. ( शंकतो.)
राजन : एवढं आहे...तर तुला घाबरायचं कारणच नाही!
जयेश : तसं कारण नाहीच आहे रे – पण माणूस आहे; चूक होते...एखा ा घाई या वेळी
नसेलही वापरला, तर आप या काय ल ात राहणार? हणजे तसं झालंच असेल,
असं नाही – पण मनात उगाच शंका येत राहातात!... हणा, आता वे टंग िप रयड
इज िनअरली ओ हर! आता कु ठ याही णी रपोट येईल – मग सग या
शंका बंका बाद! ( शंकतो.) एकदा रपोट आला ना, क वुइल सेिल ेट इट! वुइल
सेिल ेट माय ए के प िवथ शॅ पेन! ( याला टाळी देतो.)
(दारावरची बेल वाजते. जयेशला एकदम भीतीचा झटका येतो.)
जयेश : (आवाजात कं प.) राजऽन!
राजन : घाब नकोस. ए हरी थंग िवल बी फाइन. तू बस जागेवर. मी उघडतो दार!
(जयेश खाली बसतो. पु हा अ व थपणे उठू न उभा राहतो. हातातली अंगठी,
ग यातला ताईत यांना पु हा पु हा पश करतो. डोळे िमटतो...काहीतरी
पुटपुटतो...
दर यान, राजन जाऊन दार उघडतो. मानसी आत येत.े )
जयेश : ( रपोट यायला पुढे के लेला हात तसाच ठे वून डोळे उघडतो. मानसीला पा न-)
तू?
मानसी : (बराच वेळ या याकडे पाहात राहते.) बराच वाळलायस.
राजन : बस मानसी!
जयेश : तू...परत आलीस?

मानसी : नाही. यानं सांिगतलं, तुला युमोिनया झाला होता!... हणून कसा आहेस ते
बघायला आले!
जयेश : आता एकदम – फट आहे मी! थोडा अश पणा आहे...तो जाईल!
( याला एकदम एकापाठोपाठ एक शंका येतात.)
जयेश : एक् – एक् – ए

यूज मी –

(याच वेळी दारावरची बेल वाजते. राजन धावत जाऊन दार उघडतो. दारात
लॅबचा िशपाई. याने पुढे के ले या िडिल हरीबुकम ये सही क न राजन
या याकडू न लखोटा घेतो. तो जातो.
जयेश अितशय टे स. मघा माणेच डोळे िमटू न पुटपुटणे इ यादी.
मानसीला हा कार काय आहे, ते कळत नाही. ती, राजन काहीतरी सांगेल, या
अपे ोने या याकडे पाहाते.
दर यान, राजनने लखोटा फोडलेला. तो आतला रपोट वाचतो. याची जोरदार
ित या. तो ती कं ोल कर याचा य करीत रपोट जयेशला देतो. जयेश
रपोट वाचून गार"तो.)
मानसी : काय आहे ते?
जयेश : (अनावर दु:खाला संतापून वाट देत) शाप-शाप आहे तुझा! यू िबच!- मी
बाहेर याली... हणून मला शाप देऊन िनघून गेलीस!...माझं घर मोडलं - पोर
दुरावलं - आिण आता मला बाधा झाली!...रा ािसणी, तुझा शाप मला बाधला!
मला िश ा िमळाली - मा या वैराचाराची!...
आता समाधान होईल तुझं!... तुझं - समाधान होईल!
(ओ साबो सी रडू लागतो.
राजन या या पाठीव न हात फरवून याला शांत क लागतो.
मानसी, चंड आघाताने, एका जागी िखळ यासारखी उभी.)
काश मंदावत जातो...पूण अंधार.
म यांतर

अंक दुसरा
वेश : १
गुरमीतचे घर. सं याकाळ.
सावकाश काशत जाते...
मानसी िबछा यावर िनजलीये. ती झोपलेली नाही, पण उठू न काही कर याची
इ छाच नस या माणे पडू न रािहली आहे...
दारावरची बेल वाजते. कोणीतरी आले, हणून नाइलाजाने मानसी िबछा यातच
उठू न बसते. कामाचा पोरगा जाऊन दार उघडतो.
राजन आत येतो. मानसी या दशेने संथपणे चालत येतो. आिण ित यासमोर
बसून राहातो.
काही वेळ कोणीच काही बोलत नाही. मग –
मानसी : सं याकाळ झाली–?
राजन : हो. सात वाजत आले...
मानसी : मला तर प ाच नाही, आजचा दवस कसा गेला याचा.
राजन : कॉलेजला नाही गेलीस?
मानसी : जावंसंच नाही वाटलं. काही करावंसंच वाटत न हतं....रोज सकाळी, डोळे
उघडता णी, दवसभरा या ठरले या कामांचा थवा या थवा डो यात घुसतो...
आज एकही काम सुचलं नाही. लँक – टोटली लँक झालेय. कालचाच दवस
अजून चालू आहे, असं वाटतंय. नुसती लोळत रािहलेय... झोप नाही न् काही
नाही...
राजन : मला जाणं भागच होतं ऑ फसला. पण डो यात कालचेच िवचार होते...ते
घालव यासाठी ऑ फस या कामाचाच आधार घेतला. दवसभर फ कामात
डोकं खुपसून रािहलो...पण ते नुसतं ढ गच! – खरं काम तासाभराचं झालं असेल,
तर श पथ!
मानसी : मो ा आघातां या णी वेदना होत नाहीत. या नंतर जाणवायला लागतात.
काल ऐकलं ते हा बधीरच झाले, पण आज एके क िवचार डंख क न
जातोय...कदािचत यापुढचे सगळे दवस, हे असले डंख सोस याचेच असतील!
राजन : असंच काही नाही. एखादवेळी यावर उतारासु ा िमळे ल!
(काही ण शांतता. मग–)
मानसी : आपण आपलंच बोलतोय!... वत: जयचं काय झालंय?
राजन : आता बरा आहे. पण काल, तू िनघून गे यानंतर भीषण प रि थती होती याची.

मग मी थांबलो ितथंच. रा भर काहीतरी िवसंगत – सुसंगत बोलत
होता...आ मह या करतो, हणत होता. ताबाच सुटला होता याचा वत:वरचा!
मानसी : आजवर या या आयु यात सगळं इतकं मनासारखं घडत गेलंय, क दु:खा या
संगात वत:ला सावरणं कठीणच जाणार याला!
राजन : सकाळी डॉ. संघव कडू न ि ि शन घेऊन िसडे ट ह आणलं. एकच गोळी दली
जयला. लगेच झोपला. रा भराचं जागरणही होतंच! ...मघा पाच वाजता
या याकडे गेलो, ते हा उठला. िड हीडी लावून बघत बसला...थोडा सावरलेला
वाटला...मग मी िनघून आलो...
मानसी : (काही ण िवचारात. मग–) राजन, माझं एक काम करशील?
राजन : कसलं?
मानसी : एच. आय. ही. टे ट कु ठं क न यायची, याची मािहती आणशील?
राजन : – तु यासाठी?
मानसी : हो – आता लागणारच ना मलाही चेक क न यायला?
(दारावरची बेल वाजते.)
मानसी : कु णीतरी आलं!...काय पसारा पडलाय बघ!
(पोरगा दार उघडू न जातो. आई आत येत.े )
आई : (मानसीला पा न च कत.) हे काय ग– हा काय अवतार?...गेली न हतीस क काय
कॉलेजात?...त येत बरी आहे ना?
मानसी : हो. मी आलेच े श होऊन! (जाते.)
आई

: (राजनला) या पोरीचं काय होणारे य, समजत नाही!...एके क पािहलं, क
धसकायला होतं! (बोलता बोलता पसारा आव लागते.) गुरमीत नसेलच घरात!
– ती कु ठली दवसाउजेडी उगवायला? राजन... तुला आठवतंय ना, मानसी घर
कती टापटीप ठे वायची ते? आता धमशाळे त उतर यासार या राहतात ितघी!...
आिण तू कसा काय फरकलास आज या बाजूला? – काही िनरोप वगैरे आहे क
काय जावईबापूंचा?...काय हणताहेत ते?

राजन : (ग धळू न) जय ना?...जय – ठीक आहे!
आई

: यांना काळजी यायला सांग त येतीची. आताच उठले ना युमोिनयातून...वेडव
ं ाकडं काही खा लंिब लं तर पु हा आजारी पडायचे! खरं हणजे,
मानसी हवी होती आ ा यां याबरोबर! – बायकोिशवाय खा यािप याची,
औषधिबउषाधाची काळजी दुसरं कोण घेणार?

राजन

: (काही ण थांबून, शेवटी मनाचा िनधार के या माणे) आई – तु हाला
काहीतरी सांगायचंय...सांगणं िजवावर येतंय. पण एवढी गंभीर गो
तुम यापासून लपवायची तरी कशी?

आई : (घाब न) बाई –! झालंय तरी काय?
राजन : घाब नका. जरा शांत मनानं ऐका....सगळा गुंता झालाय. जयची एच. आय.
ही. टे ट के ली...ती पॉिझ ट ह आलीये!
आई : अरे देवा!
(खाली कोसळते. डो यांना पदर लावून बसून राहाते. मानसी येत.े )
मानसी : सांिगतलंस वाटतं आईला?...एक कठीण काम पार पडलं!
राजन : िनघतो मी. रा ी फोन करतो चौकशी क न!
मानसी : उ ाच जमतं का बघ मा या टे टचं! (तो जातो.)
आई : (चमकू न) – तुझी टे ट?
मानसी : हवीच ना आता करायला?
आई : नाही मानसी, तूदख
े ील नाही....तू नाही! (बांध फु ट यासारखी रडू लागते.)
मानसी : मलादेखील च हे फार कठीण जातंय, आई! पण काय करायचं?
...जे समोर आलंय – याला त ड ायलाच हवं!
(काही ण दोघीही तशाच बसून राहतात. मानसी काही न बोलताच आईला शांत
कर याचा य करीत राहते...आई हळू हळू सावरते.)
आई : (भकासपणे) काय झालं गं हे असं?...असं काय झालं?
मानसी : ही... तु हीच पु षांना दले या सवलत ची फळं आहेत आई!
आई : (दु:खाने) पूव न हतं ग हे असलं काही!
मानसी : ते हा न हतं...आता आलं! जे माणसांना वत:ला समजत न हतं – ते काळानं
यांना समजावून दलं!...एका परीनं उपकारच मानायला हवेत या आप ीचे! –
ितनं माणसांना यां या जबाबदारीची जाणीव क न दली!
आई : जयेश बेजबाबदार वागले...पण तू तर जबाबदारीनं वागत आलीस! मग उ ा तुला
काही झालं...तर ती कशाची िश ा हणायची?
मानसी : ती – जयसार या बे फक र माणसाशी आयु य बांधून घेत याची. आज अशा
कतीतरी बायका, लागण झाली हणून, रडत असतील! – यांची चूक एवढीच
ना, क यांनी आप या नव याला आपलं हटलं...सव वानं?

आई : देव एवढा अ याय नाही करायचा, मानसी? – तू वाचशील यातून!
मानसी : कसलीच आशा ठे वू नये, आई... ठे वली, क नेमकं उलट होतं. आिण वाईट तेवढं
मा ा हटकू न खरं होतं! घर सोडताना मी जयला हटलं होतं, तू ‘खोजा हाऊस’
मध या पोर शी, आिण मा याशी, एकाच वेळी संबंध ठे वलास!...मी अपिव ा
झाले! – याला तो नुसता युि वाद वाटला... नुसती मा या मनाची भावना
वाटली... य ात ितला काही अथ नाही, हणाला तो! पण आता – आता ते
मा ा झालंच खरं ! आता सरळच दसणार ना क मी दूिषात झालेय...
मी अपिव ा झालेय? (रडू लागते.)
आई : रडू नकोस बाळा – अजून काहीही झालेलं नाही! – िनदान तु या बाबतीत!... मला
मा ा दैवानं माझी चूक दाखवून दली!– तू जयेशना सोडलंस हणून मी तुला
दोषा देत होते! – आता, तोच शहाणपणा होता, हणायची वेळ आली!
काश सावकाश मंदावत जातो.
वेश : २
गायत डचे घर. सं याकाळ.
जयेश फोनवर.
जयेश : हॅलो राजन...आय अॅम फाइन! आ ाच ऑ फसमधून आलो. पण आज, कधी न हे
ते, इतकं म त वाटतंय!...सकाळी उठलो, ते हा- पासून षारी वाटायला
लागली!...असं वाटलं, क आप याला काही- सु ा झालेलंच नाहीये!...घेतलं रे
बाबा, औषध घेतलं! ते कसं िवसरे न?– पण एकदम इतकं छान वाटलं! आजाराचा
लवलेश नाही!- एकदम ठणठणीत झालो, मला वाटतं या औषधानं!... ऑ फसातसु ा आज इतकं काम के लं – खु मनचंदाशेठनं येऊन चौकशी के ली – हणाला,
अिलकडे जरा ऑफ कलर दसत होता... आज एकदम ाइट वाटताय!...हे असंच
रािहलं ना, तर मला काही धोका नाही बघ!...थँ यू.
(दारावरची बेल वाजते.)
ठे वतो फोन...कु णीतरी आलंय. – गुडनाइट.
(दार उघडतो. दारात मानसीला पा न च कत होतो. ती आत येत.े )
जयेश : तू कशी आलीस?
मानसी : सहज. चौकशी करायला!...कसा आहेस?
जयेश :

े ! अग, चम कारच झाला बघ! मला एकदम बरं वाटायला लागलंय!- बरं
ट
हणजे काय, अगदी फ ट लास!

मानसी : खरं च?...दॅ स अ ेट यूज!
जयेश : (सहज.) तू कशी आहेस?

मानसी : कळे ल आता. मा या टे टचा रपोट यायचाय अजून!
जयेश : तुझी कसली टे ट? (ती उदास हसते.) एच. आय. ही. –? (ती मान डोलावते.) पण
तुला कशाला—?
मानसी : – नको? मी हटलं न हतं जय? – तु या वैराचाराशी माझासु ा संबंध आहेच!
जयेश : (ल ात येऊन) ओ: िशट् ! (डोके बडवून घेऊ लागतो.) मी असं कसं के लं, मानसी?
मी तुला...मी तुला...ओ िशट् ! िशट् !
मानसी : ( याचे हात ध न याला थांबव याचा य करीत) जय-जय- तू शांत हो बघू! –
हे काय वे ासारखं...मी सहज बोलून गेले टे टचं. – तु यावर आरोप करावा,
असा हेतू न हता माझा!
जयेश : आरोप कर नाहीतर नको क . तु या मनात तर येईलच! एवढी भयंकर गो मानसी : जाऊदे हटलं ना?...थोडा वेळ तरी आपण हे सगळं िवस नच जाऊया. मी
आलेय एक सं याकाळ तु याबरोबर ग पा मारत मजेत घालव यासाठी!... यातनं
तुला आज बरं वाटतंय हणजे कती छान...नाही का?
जयेश : मी चहा क ? – तु याइतका छान नाही करता येणार!...पण पु हा एकदा
पूव सारखं ते चहा िप याचं रशुअल...दोज वंडरफु ल मोम स...
मानसी : नको उगाच ास घेऊ, बस इथंच...बाय द वे, राधाबाई येतात ना वेळ या वेळी
कामाला?
जयेश : नाही – राधाबाइनी काम सोडलं! आता तासाभरासाठी एक पोरगा येतो – याला
पैशांची फारच गरज आहे हणून!...कामवालीनं काम सोडलं! सोसायटीत, कसं
कोण जाणे, पण कळलंय! यामुळे कामाला माणूस िमळणं कठीण!
मानसी : काहीतरीच! – घरातलं काम के लं हणजे लागणारा आजार आहे का हा?
जयेश : नाही ना!...पण हे यांना सांगणार कोण?...कामवा यांचं रा दे. पण या
सोसायटीतले सगळे सुिशि त, सुसं कृ त हणवणारे रिहवाशी – मला पा न
कु जबुजतात...मा यासमोर कु जबुजू नये, इतके मॅनस नाहीत यांना!
मानसी : रा दे. चार दवस कु जबुजतील. मग आपण नच बंद होतील!
जयेश : (काही णांनी) तनूला नाही आणलंस? – मी ितला घेऊन गेलो असतो गाडनमधे!
मानसी : खेळायला गेली होती! – पु हा येईन, ते हा आणीन!
जयेश : नाही आली, तर बरं च हणा!- ितनं हळू हळू मला िवसरलंच पािहजे!
(दारावरची बेल वाजते. जयेश दार उघडतो. दारात आई.)
जयेश : (उ साहाने) ह लो आई–! हॉट अ लेझंट स ाइज!...वेलकम वेलकम! या– आत

या!
आई : (आत येऊन करडेपणानं) मानसी इथं आलीये असं कळलं.
जयेश : हो – आ ाच आली!...बसा ना!
आई : बसत नाही. मी मानसीला परत घेऊन जायला आलेय!
जयेश : डो ट वरी!– ती परत जाणारच आहे! इथं थोडीच राहायला आलीये ती?
आई : तुमचा काय नेम?...गोड बोलून कायमची ठे वूनसु ा याल!
जयेश : इतकं रागवायला काय झालं, आई?
आई : (एकदम उसळू न) शरम नाही वाटत, काय झालं असं िवचारायला? काय झालं ते
सग यांनाच चांगलं मािहतेय!...गिल छ-गिल छ कार झालाय सगळा!...काही
िवचारायला नको न् काही बोलायला नको!
जयेश : (ध ा बसून) आई, तु हीच असं हणता?...मला आईवडील नाहीत, हणून
आजवर मी तु हालाच आई मानत आलो –
आई : – ते िवस न जा. यापुढं आपला कसलाच संबंध नाही.
जयेश : हे सांगायला तु ही इथं आलात? (मानसीकडे वळू न) तुला माहीत होतं, या इथं
येणारे त ते! हणून माझी शोभा पाहायला तू आलीस?
मानसी : नाही जय – लीज – असा काहीतरी गैरसमज क न घेऊ नकोस!
आई : (जयेशला) ितला कशाला बोलताय! ितला काही ठाऊक न हतं. मीच तक के ला, ती
घरी भेटली नाही याव न!...खरं तर इथं पाऊलसु ा ठे वायला नको ितनं!
जयेश : पण याआधी – तु हीसु ा हे घर आपलं समजत होता!
आई : ते हाची गो वेगळी! – आता सगळं बदललंय!
जयेश : काय बदललंय? – तो रपोट आलाय, एवढंच ना? उ ा तुम या मुलीचा तसाच
रपोट आला तर – तर ित याशीही नातं तोडणार आहात?
आई : ती वत: न शेण खायला बाहेर गेलेली नाही...तुम यामुळंच ितला –
मानसी : आई, आता पुरे ना!
आई : (जयेशला) तु ही वत: या आयु याचं वाटोळं के लंत – मा या मुलीचा स यानाश
के लात. माणूस नाही तु ही...रा ास आहात, रा ास!
मानसी : आई, पुषकळ झालं. उगाच तमाशे क न याचा काही उपयोग आहे का?
आई : (जयेशला) ज मभर तुम यासार याच एका पु षामुळं मी मनात या मनात रडत,

कु ढत रािहले – पण याला मा ा कसलीच िश ा झाली नाही. हणून तो
बदललाही नाही...नीती या ा यानांचा कु ठं कोणावर प रणाम होतो? जे हा
वत:चं शरीर बंड करतं, ते हाच माणसाला खरी जाग येत!े
जयेश : (िचडू न) नुस या पेशंटलाच नाही आई, या या जवळ या माणसांना – देखील
उिशराच जाग येत.े .. रपोट येईपयत मी तुमचा एक भला जावई होतो. तु ही
मा यावर मुलासारखी माया करीत होता. या मा या वैराचारामुळे मानसी
मला सोडू न गेली, तोही समजून घेऊन, तु ही मा या पाठीशी उ या रािहलात!
आिण आता मा ा – फ मला बाधा झाली एव ानं तु ही बदललात?...जे एरवी
सहज चालून जात होतं, ते आता गिल छ ठरलं?...आधी तु ही मुलीला घर सोडू
देत न हता...आता तु हीच ितला हाताला ध न खेचून यायला आलात? ...हा
ढ गीपणा नाही? दुट पीपणा नाही?
आई : आहे मी दुट पी – आहे मी ढ गी! आिण माझी नातीगोती – माझा शेजारपाजार –
सगळा मा यासारखाच आहे! उ ा मा या मुलाला हे कळलं तर के वढा हाहा:कार
होईल मािहतेय?...तु हा दोघांचं हे असं काहीतरी झालं तर मा या नातीला मी
एकटी हातारी कशी वाढवू? या संकटाची नुसती क पना के ली, तरी भीतीनं माझे
पाय लटलटतात ...डो यांसमोर अंधारी येत!े ...हे संकट तु ही-तु ही आणलंय
आम यावर!...आता वत: भोगताय हणून तु हाला वेदांत आठवतोय – आ हाला
ढ गी हणताय! पण वत:वर वेळ येईपयत तु हीदेखील या ढ गी समाजातलेच
एक होता...हे िवस नका! – चल मानसी, तू आधी मा याबरोबर बाहेर
पड!...यां या मनात कधी काय येईल, आिण हे तुला कशी फशी पाडतील, काही
सांगता नाही येणार!...इथं यां याबरोबर तू एकटी मुळीच सुरि त नाहीस!
मानसी : भलभल या गो ी डो यात घेऊन काळजी नको क , आई. मी येईन थो
वेळानं. तुला जायचं तर तू हो पुढे.

ा

आई : जाते. पु हा कधी मी इथं पाऊल टाकणार नाही. – आिण तूदख
े ील आज आलीस
इथं, ती शेवटची – हे ल ात ठे व. (जाते.)
( णभर शांतता.)
मानसी : यू म ट ए

यूज हर – ितला मोठाच ध ा बसलाय!

जयेश : यां या िश ाशापांचं काही नाही मला वाटत. पण
आईसार या... यांनादेखील मी नकोसा झालो....याचं दु:ख होतं!

या मला

मानसी : ितला काळजी वाटतेय, आजची, उ ाची. काळजीनं सैरभैर झालीये ती.
जयेश : तुला देखील वाटत असेल – मी चुक चं वागलो – याची िश ा मला िमळाली –
ठीकच झालं!
मानसी : नाही जय, मी चूक काय हे सांगू शकते. चूक करणा यापासून दूर जाऊ शकते. पण

चुक ला िश ा काय हावी हे ठरव याचा अिधकार मला नाही. एकच वाटतं,
शारी रक पातळीवर आपण चूक सहज मा य करतो. न क न चाल यासारखंच
नसतं. तीच चूक नैितक पातळीवर मा य करता आली तर?– तर आपण माणूस
हणून मोठे होऊ. तुला, बाधा हो याआधीच, वत:ची चूक नीती या िवचारानं
मा य करता आली असती तर –
जयेश : हे तू बोलू शकतेस. कारण तुझा नैितक अिधकार शाबूत आहे. ...उ ा तुझा रपोट
पॉिझ ट ह आला, तरी तुझी मान ताठ राहील. ...कारण यात चूक तुझी नसेल माझी असेल!
(फोन वाजतो. मानसी तो उचलते.)
मानसी : हॅलो, मानसी बोलतेय! (जयेशला) - राजन!...(ऐकते. मग रीिलफ वाटू न खाली
बसते.) थँक यू हेरी मच. मी िनघतेच आहे आता, घरी जायला! – हं – वाटेवर
कले ट करीन. नंतर बोलू सिव तर. (फोन ठे वते.)
जयेश : – काय हणत होता?
मानसी : माझी टे ट िनगे ट ह आली. रपोट तर ते मा याच हातात देतील.
पण राजनचा िम ा लॅबम ये आहे, या याकडू न कळलं!
जयेश : काँ ॅ युलेश स मानसी, यू हॅव ए के ड (ितला िमठी मारतो.). िधस कॉ स फॉर अ
सेिल ेशन... हॉट िवल यू हॅव? शॅ पेन?
मानसी : नंतर कधीतरी. आता उशीर होईल. लॅब बंद हाय या आधी रपोट कले ट
करायचाय!
जयेश : मा या मनावरचा एक भार उतरला! ...तू वाचलीस हणून तर आनंद झालाच!
पण बरं वाटलं, क िनदान तुझं आयु य मा यामुळे वाया गेलं नाही!
मानसी : तुझंही अजून वाया गेलेलं नाही जय. थोडा आ मिव ास ठे व. घाब न जाऊ
नकोस. हळू हळू सगळं वळणावर येईल. ए स पेशंट नॉमल आयु य जगू शकतो.
फ यानं आधीची बे फ करी कमी क न वत:ला नवीन िश त लावून यायला
हवी. ... िश तीनं जग यात वाईट काय आहे जय? उलट यामुळे तुझं आयु य
पिह यापे ा अिधक आखीव रे खीव होईल!
जयेश : होईल कदािचत - पण िश तीनं जगायला आयु यच कतीसं उरलंय?
मानसी : उरलंय तेवढंही कमी नाही, जय...आिण कु णा या आयु याचा भरं वसा देता येतो?
कु णाला अचानक हाट अटॅक येतो, कु णाला कॅ सर होतो – अपघात तर रोजचेच
आहेत...फ ए स झाले यांनाच मरणाचं भय असतं, असं थोडंच आहे? मरण
कु णालाही, कधीही येऊ शकतं!
( णभर शांतता.)

जयेश : मानसी, तू परत ये ना...
मानसी : मी िनघते. उशीर झालाय.
जयेश : परत कधी येशील?
मानसी : येईन अशीच, अधुनमधून. तोवर...टेक के अर! (जाऊ लागते.)
जयेश : मानसी –
मानसी : (वळू न) काय?
जयेश : काही नाही.
मानसी : (हसून) गुडनाइट. (जाते.)
(ती जाईपयत तो ित याकडे पाहात राहातो – आिण अचानक याला खोक याची
उबळ येत.े इतक जबरद त, क आता जगतो, क मरतो, असे होऊन जाते.
काही णांनी खोकला हळू हळू थांबतो...पण याला इतका वेळ वाटत असलेली
षारी कु ठे या कु ठे गेलेली. िवल ण थकू न जाऊन तो सो यावर अंग टाकतो...)
जयेश : मानसी...परत ये – परत ये ग मानसी...
काश सावकाश मंदावत जातो.
पॉप युिझक हलके च ‘फे ड इन’.
वेश : ३
सनसेट बीअर बार. सं याकाळ.
पा वभूमीत हल या आवाजात पॉप युिझक. बारचा एक कोपरा. जयेश आिण
राजन येतात. बसतात. वेटर पुढे होतो...
जयेश : दोन कं ग फशर – (वेटर जातो.) आज ब याच दवसांनी आलो नाही, आपण या
बीअर बारम ये?
राजन : येस. जवळ जवळ वषाभरानं.
जयेश : पण आज तू मला मु ाम इथं कां घेऊन आलास?... हॉ स द पेशल ऑके जन? –
तुझा बथडे –? नो नो, आज या तारखेला नाही...
राजन : तुला आठवतंय जय, आठ वषापूव इथंच आपण पिह यांदा भेटलो...
जयेश : चांगलं आठवतं...ते हा तुला बीअरचीपण सवय न हती. च आउट झाला होतास
तू दोन बीअरम ये!
राजन : आिण माझी अव था ल ात घेऊन तू – आपली ओळखसु ा नसताना माझं िबल
भरलंस – वर मला टॅ सीनं घरापयत पोहोचवलंस!

जयेश : ते हा तुझंही ल झालेलं न हतं. तू एकटाच राहात होतास –
राजन : हणून तर ते श य झालं!... नाहीतर नीतासमोर आउट होऊन जा याची काय
शामत माझी? (दोघेही हसतात.)
जयेश : नंतर मी दले या िबलाची परतफे ड कर यासाठी हणून तू मला इथं
बोलावलंस...मग आपली मै ीच झाली!...तुलाही बीअर िपता यायला लागली!
(दोघेही हसतात.)
राजन : हळू हळू तुझं हसणं, बोलणं, वागणं पिह यासारखं होतंय जय – गुड साइन!
जयेश : तरीही – वेळ लागेल हे वीकारायला मला!... इतरांना तर अिधकच!
आमचे सोसायटीवाले तर साले इतके हरामखोर आहेत...दोन नो टसा पाठव या
मला – पंधरा दवसां या अंतरानं...
राजन : कशासाठी?
जयेश : जागा खाली कर यासाठी!
राजन : (च कत.) काय सांगतोस?
जयेश : हणे – आ हाला खा ीपूवक कळले आहे, क तु ही ए सचे ण आहात. आमची
सोसायटी हे अशा णांचे इि पतळ नाही...इतरांना, िवशेषत: त णांना व लहान
मुलांना, संसगाची भीती अस यामुळे तु ही ितसरी नो टस िमळ या या आत...
राजन : नानाची टांग यां या – ए सचा संसग वगैरे काही होत नाही, हे काय यांना
माहीत नसेल?– कोणाला तरी पैसे खाऊन िवकायची असेल जागा, दुसरं काय?–
तू एकजात दाद देऊ नकोस!
जयेश : मी कशाला दाद देतोय, तू एवढा खंदा मा या पाठीशी उभा असताना!
(वेटर बाट या, लासेस, खा पदाथ इ. घेऊन येतो. लासेस भरतो... ‘और कु छ?’
िवचा न जातो.)
जयेश : तुला सांगायचं रािहलं. ती मानसीची मै ीण – गुरमीत कौर काय ेट आहे !
राजन : – के लं काय ितनं?
जयेश : अरे , आताशा ती ए स ितबंधक सोसायटीचंही काम करायला लागलीये!...परवा
सरळ आम या ऑ फसात िश न ती मनचंदाशेठला भेटली! – या या परवानगीनं
पो टस लावून घेतले ऑ फसात!
राजन : ए स कं ोलचे?
जयेश : ‘ HIS AIDS IS NONE OF YOUR BUSINESS ’ असे!
राजन : – मला नाही समजलं!

जयेश : अरे हणजे, या कोणाला ए स झालाय याचा बाऊ तु ही कशाला करता? –
तु हाला करायचंय काय या याशी?...असं हे डंग. पुढे ते सगळं ...ए स ासातून
होत नाही, पशातून होत नाही, वापरले या भां ातून होत नाही, टॉयलेटमधून
होत नाही, िमठीतून होत नाही, चुंबनातून होत नाही...फ र , वीय यातून
होतो. – आता तसला काही संबंध तु ही या पेशंटशी ठे वणार नसाल, तर याला
ए स झालाय, याचा तु हाला काय ॉ लेम आहे? – याचं काम तो नीट करतोय
ना- मग बस!...अशा आशयाचे पो टस!
राजन : – तुम या सोसायटीत हवेत लावायला!
जयेश : – एवढं क न गुरमीत थांबली नाही! मी टंग घेतली एक टाफची!
– पंजाबी पोरगी बोलतेय हणून सगळे जमले!...आिण न जमून सांगतात
कोणाला? - खु मनचंदाशेठलाच अ य ा के लं ना ितनं?
...मग यालाही दोन श द चांगलेच बोलावे लागले!
राजन : (कौतुकाने) तू के लंस क नाही भाषाणिबषाण?
जयेश : छट् ! मी कशाला बोलू? – माय ए स इज नन् ऑफ देअर िबझनेस! – पण आता मी
ठरवलंय. यापुढं कोणी यािवषायी िवचारलं, तर लपवायचं नाही, यां या
िविच ा वाग याचा वत:ला ास क न यायचा नाही – आिण श य तेवढं
नॉमल वागायचं!
राजन : ये ई ना बात!
जयेश : तसा मनचंदाशेठला, मा या वरचेवर आजारी पड यामुळं संशय आहे...आिण
याला आहे, हणजे इतरांनाही असणार! – पण कोणी मा याशी काही वावगं
वागत नाही! - अथात े िडट ऑ सो गोज टू िडसूझा.
राजन : िडसूझा कोण?
जयेश : तू बाहेर घेतोस ना, तशीच माझी काळजी ऑ फसम ये घेणारा माझा दो त! –
याला ठाऊके य! – आिण इतर कोणी िवरोध के ला, तर हा यांना तेच सांगून ग प
बसवतो! ‘हीज ए स इज नन ऑफ युअर िबझनेस!’ खरं च – येक ऑ फसम ये
ही लोगन लावून ठे वायला हवी!
राजन : ( कं िचत िवचारात.) जय – तुम याकडे ये याआधी कती ऑ फसांम ये गेली
होती ही गुरमीत?
जयेश : (िवचार क न) मला वाटतं, आमचं पिहलंच असावं! – कारण हा एक नवीन योग
आहे असं हणत होती ती आप या भाषाणात! ऍन ए सपे रमट इन एिलिमने टंग
े युडाइस अगे ट ए स! ...ए स- िवषायीचा पूव ह घालव याचा
योग!... याची मािहती दे यासाठी ितनं मनचंदाशेठला यूज चॅनेलवरदेखील
बोलावलंय! – शेठ एकदम खूषा!

राजन : नाही – मला िवचारायचं होतं...क हा योग तुम याच ऑ फसपासून सु
कर याचं...ितला काही खास कारण नसेल ना?
जयेश : यू मीन – माझी नोकरी जाऊ नये हणून –
राजन : ज ट अ थॉट...कदािचत मानसीनंही ितला ही क पना...
जयेश : मानसीनं? – माझी नोकरी वाचव यासाठी – (ट ड.)
राजन : अगदी असंच काही नाही! कदािचत समाजाचा दृि कोन सुधारावा, हणूनही –
जयेश : राजन, आय िमस मानसी. आय टे रबली िमस हर...तू सांग ना ितला परत
यायला!
राजन : ती? – माझं ऐकणार?...उलट मी तुला फतुर आहे, असा ितला पिह यापासून
संशय आहे!
जयेश : नाही रे – मी आपला उगाच भावने या भरात बोललो! खरं हणजे मला काय
राइट आहे ितला परत बोलाव याचा?...पण ती या कारणासाठी िनघून गेली, ते
आता अिजबात िश लक रािहलेलं नाही! ‘खोजा हाऊस’मधून कतीदा फोन आले
– मेसेजेस आले...पण मी कधीच गेलो नाही! – ितथं नाही, क आणखी कु ठं च
नाही!...माझा रोग दुस याला दे याइतका दु नाही मी! सावधिगरी घेता येईल –
नाही असं नाही! पण – नकोच ते! नाही जात. असहा होतं. पण इलाज नाही. आय
िडझ ह इट! पूव भूक डबलितबल भागवली, मग आता उपासमार होणारच! –
िनसगात फार बॅल स असतो बाबा!
राजन : मी सांगेन मानसीला, घरी परत जा हणून!
जयेश : तेदख
े ील नुसतं सोबतीसाठी...नाहीतर आता नवराबायकोचे संबंध ठे वूच शकणार
नाही आ ही!...ित या बाबतीत – र कसु ा घेणं – हा भयंकर गु हा
होईल!...जाऊ दे. तू काहीच सांगू नकोस. ती आहे ितथंच सुखात रा दे. सुखात
कसली राहाते हणा – ितथूनही माझीच काळजी करीत असेल – हे मािहतेय
मला!
(काही ण, नुसते पॉप युिझक ऐकू येत राहाते. मग-)
राजन : जय, तुला एक सागांयचंय! पण कसं सांगावं ते कळत नाही...
जयेश : सांगून टाक – मला आता कशानंच ध ा बसणार नाही!
राजन : (थांबून) जय – यापुढे मला...तुला फारसं भेटता येणार नाही...
जयेश : ओ: िशट् ! – नीता...?
राजन

: हो. मला माहीत होतं, क ितला काही समजणार नाही – काही पटणार
नाही!... हणून मी तुझा ॉ लेम ित यापासून जमेल िततके दवस लपवला!- पण

नंतर ितला संशय यायला लागला...काहीतरी गैरसमज क न घेऊन ती फाटे
फोडीत बसेल, ते नको, हणून ितला सांगणं भागच पडलं! ...लगेच ितनं धोशा
लावला, क जयकडे जाणं बंद कर...
जयेश : आय कॅ न अंडर टँड!
राजन : मी ितला कती समजावून सांिगतलं, क हा आजार रोज या वाग यात सांस गक
नाही! – अगदी सद पडशाइतकाही नाही! पण ितला काही के या पटत नाही! –
िशवाय डो यात कचरा भरणारे लोक असतातच आजुबाजूला!... यांनी ित या
मनात भरवून दलंय, क रोग लागो वा न लागो, मी तु या संगतीत असणं हीच
बदनामी आहे!
(काही वेळ दोघेही ग प. मग-)
जयेश : ओके ...बाय बडी! तू भेटू नकोस मला. आिण काळजीही नको क माझी. खूप वेळ
घालवलास मा यावर. आता थोडं वत:कडे, घराकडे, ल ा दे...डो ट वरी.
अगदीच वेळ पडली तर िडसूझा आहे!...तु ही सवानी आ ापयत खूप लाड के लेत
माझे...पण कधी ना कधीतरी – सवय करायलाच हवी ना एकटं राहा याची!
राजन : सॉरी जय – आय िडड ट मीन टू हट यू – ....पण नीता – तुला मािहतेय ना ितचा
वभाव? डो यात घेईल ते खरं करील!...मी जर तुला भेटत रािहलो – तर –
धमक च दलीये ितनं मला सोडू न जा याची!
जयेश : नको रे बाबा – तुझा आणखी संसार मोड याचं पातक मी कशाला घेऊ? तू आपला
सुखानं – (एकदम ल ात येऊन) अ छाऽ हणजे यासाठी होती आजची ही पेशल
पाट ?... पेशल पाट फॉर पा टग ऑफ पेशल डस्! – िजथं आपण पिह यांदा
भेटलो याच ‘सनसेट बार’ मधे! – सा या तु या से स ऑफ ो ायटीला दाद देतो
आपण!
राजन : मला माफ कर जय – मी िभ ा आहे!
जयेश : कम ऑन – डो ट बी इमोशनल! – आता काय तुला पूव सारखी एवढीशी बीअर
चढत नाही! ( याचा मोबाइल वाजतो.) हॅलो, िडसूझा...काय सांगतोस? टे र फक
यूज है यार! (राजनला) िडसूझा उ ापासून बदलापूर ऑ फसला ा सफर होतोय
– ऑन मोशन! (मो ाने हसतो.)...हसलो का हणजे? आय अॅम हॅपी अबाउट
युअर मोशन – यू िडझ ह इट! माय हा टए ट काँ ॅ युलेश स! (पु हा मो ाने
हसतो.)...कानाखाली वाजवशील? – हसतोय हणून? ...शुअर आय मे ट नो
ऑफे स! पण कोइि सड स बघ. आजच माझा दुसरा एक अगदी लोजे ट ड
मला सोडू न जातोय – यू नो हाय! (राजन याचा हात दो ही हातांनी घ
पकडतो.) आिण याच वेळी तूही दूर जातोयस हणजे – हसू नको, तर काय
क ?...दॅ स ओके ! – ओके हटलं ना? – आता एक काम कर! ता काळ टॅ सी पकड
– आिण सनसेट बीअर बारवर ये...सनसेट – सन् – सेट...हां!- इथं आमचं

सेिल ेशन चाललंय!...वुइ आर सेिल े टंग अवर पा टग!- यू म ट जॉइन अस!
येतोयस ना?...आ ही वाट बघतोय!
(पा वभूमीतील पॉप संगीताचा आवाज वाढत जातो...)
काश मंदावतो
वेश : ४
गायत ांचे घर. सं याकाळ.
काश सावकाश येतो...
बेड मम ये, जयेश तापा या गुंगीत िबछा यावर.
याने ता पुरता कामावर ठे वलेला मुलगा याला औषध ओतून देतो.
मुलगा : साहेब, औषध घेता ना?
जयेश : ...पु हा के लास चहा?...अग, आ ाच के ला होतास ना?
मुलगा : या ना साहेब –
जयेश : मला आवडतो तु या हातचा चहा...पण हणून कती यायचा?
(औषध िपतो.) कती कडू –? साखर घातलीच नाहीस क काय? अग, मला
डायबेटीस नाहीये कडू चहा यायला!
मुलगा : ( या या काखेत थमामीटर ठे वतो.) हं – हात दाबून या –
जयेश : (मधेच भानावर येऊन) तू कु ठू न आलास मधेच? – आिण मानसी कु ठं गेली?
मुलगा : या नाहीयेत इथं.
जयेश : – नाही काय हणतोस? आ ा न हती का ती इथं? घरात गेली असेल.
मुलगा : (थमामीटर काढतो. पाहातो.) कमी आहे मघा यापे ा.
जयेश : मला झोप येतेय....मानसीला हणावं, मला झोपू दे. तू नुसती बसून राहा मा या
उशाशी. काही बोलू नकोस...
(दारावरची बेल वाजते.)
जयेश : बाप रे , बे्रेक दाबला कोणीतरी र यात! काय झालं असेल?...मला भीती वाटते...
मुलगा : घाब नका साहेब, ेक नाही – बेल वाजली दारावरची...मी आलोच!
(एव ात परत एकदा बेल वाजते. मुलगा जाऊन दार उघडतो. दारात गोडबोले
उभा.)
गोडबोले : (आत येऊन) साहेब कु ठायत तुझे?
मुलगा : झोपलेयत. यांना ताप आलाय.

गोडबोले : गुड. यांना हणावं चला, खाली अॅ युल स आलीये, तु हाला हॉि पटलम ये
पोहोचवायला.
मुलगा : (ग धळू न) कोणी आणलीये?
गोडबोले : सोसायटी या लोकांनी.
मुलगा : पण आ ही – सांिगतलं न हतं...
गोडबोले : आता जा त बोलू नकोस. जा च घेऊन ये यांना.
मुलगा : (बेड मम ये येऊन, जयेशला) साहेब - उठा...तु हाला हॉि पटलम ये यायला
आलेयत! ( याला उठवतो.)
जयेश : पण मानसी येतेय ना बरोबर?...देन इ स ओके .
(मुला या आधाराने सावकाश चालत हॉलम ये येतो.)
गोडबोले : गुड इ ह नंग िम टर गायत डे. हाउ आर यू? (नोटीस व ितची त पुढे करतो.)
ही या...इथं सही करा.
(जयेश गुंगीतच सही करतो. गोडबोले ती त वत:कडे ठे वतो.)
जयेश : आता कु ठे जायचं?
गोडबोले : हॉि पटलम ये. ितथंच तुमची नीट काळजी घेतील.
जयेश : आ ही दोघंही गे यावर... घराकडे कोण पाहणार?
गोडबोले : आ ही आहोत ना? ...चला.
(गोडबोले जयेशला नेऊ लागतो. एव ात, उघ ा रािहले या दारातून मानसी
आत येत.े ित या हातात बॅग. खां ाला मोठी झोळी.)
जयेश : मानसी –!
मानसी : हे काय? कु ठं नेताय याला?
गोडबोले : के इएम हॉि पटलमधे – आजारी आहेत ना?
मानसी : जय –! (कपाळाला हात लावून बघते.) ताप आहे!...कु ठं यायचं नाही याला!
(मुलाला) याला झोपव आत नेऊन.
जयेश : मानसी – ! तू येतेस ना?
मानसी : आ ा आले! तोवर तू पड जरा आत जाऊन – (जय मुलाबरोबर आत जातो.
गोडबोलेला) गोडबोले – हे काय चाललंय?
गोडबोले : हा
गायत

लॅट रकामा कर यासाठी या हाउ संग सोसायटीचा से े टरी हणून
ांना दोन नो टसा पाठव या हो या सोसायटीनं. ही ितसरी. (ितला देतो.

ती वाचते.) सही आहे गायत

ांची यावर.

मानसी : अ छा, तु ही आ हाला घराबाहेर काढायला आलाय! (नोटीस फाडू न टाकते.)
पु हा असला वाहातपणा क नका!...मी आजच पोलीस टेशनवर तुमची
क ले ट देऊन ठे वणारे य!
गोडबोले : याआधी, आ हीच क ले ट दलेली आहे – ए सचा पेशंट सोसायटीत ठे वून
सावजिनक आरो य िबघडव याब ल!
मानसी : असली मूख त ार कु ठलाच पोलीस ऑ फसर घेणार नाही! घेतली तर याची
नोकरी जाईल!...ए स झाले यांना, इतर कु ठ याही पेशंट माणेच वत:ला
पािहजे ितथे राह याचा ह आहे! – आिण यां यामुळे सावजिनक आरो याला
काहीही बाधा पोहोचत नाही! – जागा बळकाव यासाठी अस या खो ा अफवा
पसरवून तु ही आमचं आिण सोसायटीत या लोकांचं नुकसान करताय!
गोडबोले : तु ही कोण आ हाला हे सुनावणा या? – अं? संबंध काय तुमचा? – तु ही
गायत ांना कधीच सोडू न गेलाय्! ...नशीब समजा आ ही यांना फु टपाथवर
टाकत नाही आहोत. धमाथ हॉि पटलम येच ठे वतोय. ितथून तु ही यांना, हवं
तर, कु ठं ही हलवू शकता. आ ही या लॅटला सोसायटीचं कु लूप घालणार आहोत.
– तुम या सवडीनं, आम याकडू न चावी घेऊन तु ही कधीही तुमचं सामान नेऊ
शकता.
मानसी : (भयंकर खवळू न) गेट आउट – गेट आउट अॅट व स!...तु हाला काय वाटलं? जय
आजारी आहे – एकटा आहे – हणजे तु ही याला घराबाहेर काढू शकाल? फरगेट
इट! – जय आजारी असेल; पण तो एकटा नाही! मी आहे या याबरोबर!...हा
लॅट आ हा दोघां या नावावर आहे – आिण तो तु हाला कोटात झगडू नसु ा
िमळणार नाही! कारण कायदा पेशंट या बाजूचा आहे! नाव् – गेट लॉ ट!
गोडबोले : (जाताजाता) आ ही सोसायटी या मी टंगम ये हा

...

मानसी : नुसती किमटी मबसची नको – जनरल बॉडी मी टंग या. सग या
रिहवाशांनाही बोलवा. मी हजर राहाते. मला एकदा सवाचे गैरसमज दूर
करायचेच आहेत. हणजे तुम यासार यांना यांचा फायदा नाही घेता येणार!
...िनघा आता – आिण परत असलं धाडस क नका... िवस नका – मी आहे इथं
जयबरोबर – तु ही याला यापुढे ास नाही देऊ शकणार – तु हीच काय –
कु णीच नाही देऊ शकणार – याला वाळीत टाकू न याचं आयु य कमी नाही क
शकणार. यापुढे सगळं जग दूर लोटत असताना – वत:चं शरीरही साथ देत
नसताना याला आधार िमळे ल तो माझा – जगाला सामोरं जा याचा, आजाराला
त ड दे याचा आ मिव ास मी याला देईन – आिण जे हा के हा हे जग सोडणं
याला भागच पडेल, ते हाही तो कडवट त डानं जाणार नाही – हसतमुखानं या
जगाचा िनरोप घेईल...तेव ासाठी...मला या याबरोबर राहायला हवं. सगळं

सोडू न मला इथे येऊन राहायला हवं. कारण या अव थेत याला फार गरज
आहे...माझी...
मुलगा : (बाहेर येऊन) बाई – कु णाशी बोलताय? गोडबोले तर मघाच गेल!े
मानसी : अं – हो – तू जा – जयसाठी चहा कर.
(जय येतो.)
जयेश : मानसी मानसी : मी परत आलेय जय!
जयेश : अग पण तू गेली होतीस कु ठं ?...इथंच होतीस ना तू?
मानसी : घाम येतोय् वाटतं...ताप जाईल आता!
जयेश : (आता बराचसा भानावर आलेला.) लगेच जाणार नाहीस ना घाईघाईनं?
मानसी : नाही. आता मी कधीच जायची नाही तुला सोडू न. मी कायमचीच परत आलेय!
जयेश : कायमची...परत आलीस? – तु या त वांशी कॉ ोमाइज क न –?
मानसी : नाही जय. कॉ ोमाइज इज अ सॅड वड! आय हेट कॉ ोमाइजेस. मी परत आले
ही तडजोड नाही!... या वेळी मला िनघून जायला कारण होतं...आता परत
यायलाही कारण आहे. जय, वैराचारी नव याबरोबर राहणं अनैितक
आहे...तसंच, आजारी माणसाला वा यावर सोडणं हेही अनैितकच आहे. हणून
मला परत येणं भाग होतं. या चुकणा या जयसाठी नाही. या आजारी जयसाठी...
(तो ित या मांडीवर डोके ठे वून झोपतो.
ती या या के सांमधून बोटे फरवू लागते...)
काश मंदावत जातो...अंधार.

‘‘महाकवी, महानाटककार, महाशे सिपयर–महाचालू! तो हणतो, ेम ते काय? ये तो
बस नजर का धोखा है! तु ही हणा, ेम दयात असतं... शे सिपयर हणतो, ते नजरे त
असतं! कधी कोणाची नजर पडेल, जादू होईल आिण ेम ज माला येईल, हे सांगता येत
नाही– तशीच या ेमाला कधी कु णाची नजर लागेल, ते पण आ हाला नाही रे बाबा
माहीत! सगळा मामला नजरे चा! असं आ ही नाही हणत! खु शे सिपयर– सग या
नाटककारां या बापाचा बाप– या या ‘िमडसमर नाइ स ीम’ या नाटकात हणतो...’’
शे सिपयर या नाटकाची अ भुतर यता, का मयता न गमावता, यातील ेमािवषायीचे
हे फटकळ त व ान आ मसात क न मतकरी ते आप या वत: या शैलीत मांडतात.
आज या पा ां या आधुिनक संवेदनांसह.
शे सिपयर या जग िस सुखाि मके शी समांतर असे आधुिनक जग रचणारे ‘जादू तेरी
नजर’, ावसाियक रं गभूमीवर फार दवसांनी पाहावयास िमळालेले एक स ,
रं गीतसंगीत आिण अथपूण ना ानुभव ठरले आहे.

