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टीपा 

मो लि एरच( 'Le Misanthrope' ) नाटक यमकय/ग/ल1म23 (rhymed couplets) व5 भाग7ल( 
अा). उदाहरणा =थ, ?सAया अ(काची स/Cवात अEFGतHया Iया भाषणाK होL, MयातEया प ह5 Eया दोन 
अोळी अशा अा)त: 

Madame, voulez-vous que je vous parle net? 
De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. 

म • दाम • व/ • 7 • वQ • क • ज • वQ • पा • =ल • K
द • वो • फT • सॉV • द • जीर • ज • Gवी • माल • सा • त5  • GफW

य1त अथXत 'K' अा णि  'GफW' ) यमक अा), अा णि  YM3क अोळ अ7Zझ1\ाइन व^_ात अा). या 
व^_ाHया न5 यम1न/सार YM3क अोळीत बारा वाabणQ (syllables) असाcत अशी अdeा अा). पर(त/ 
YMयeात मो लि एरKच हा ह5 fब काgकोरपणb स1भाळ7ला नाही; उदाहरणा =थ, वरHया ?सAया 
अोळीत बारा वाabणQ अा)त, पण प ह5 लीत अकराच अा)त. ( जि h वाabणQ स/g होतात, त5 h त5 h मी 
• अशी खQण j7ली अा).) या बाबतीत नाटकात बराचसा सkलपणा अा); अ23म23 काही अोळी 
वाजवीdeा ल1ब अा)त, तर काही अाखQड अा)त. 

मQळ नाटकाHया पाच अ(क1त मि ळQन अ(दाm अठराf अोळी (oहणm अ(दाm नऊf यमकय/ग/ल() 
अा)त. ही रचना इh त5 h म/qाम थोडी व5 Gकटव7ली अा). उदाहरणा =थ, प ह5 Eया अ(कात एj 
ठ5 काणी अशा अोळी अा)त: 

फ& लि )त: 
वोr पातs ए फो =त 

ए प, पार सा काबाल, अाtrbKर…

अ,-.त: 
इल नाoपो =त. 

यात फ5 लि tतची प ह5 ली अोळ अा णि  अEFGतHया YMय/_राची अोळ य1त यमक अा), पण मधली 



यात फ5 लि tतची प ह5 ली अोळ अा णि  अEFGतHया YMय/_राची अोळ य1त यमक अा), पण मधली 
अ =धवट रा ह5 7ली अोळ कशाशीच ज/ळत नाही. 

❊

माvया भाष1तराम23 मी YM3क 'यय/'च( भाष1तर 'यय/' Kच j7ल( अा). उदाहरणा =थ, मQळ स( ह5 Lत 
?सAया अ(काची स/Cवात होताना अEFGतHया तwडी चार यय/ (oहणm अाठ अोळी) अा)त, अा णि  
भाष1तरातही Mया ठ5 काणी Kमj चारच यय/ अा)त. मQळ स( ह5 Lत याप/ढb अEFGतला F लि yन एका 
यय/K YMय/_र zL, अा णि  भाष1तरातही Lच करL, इMया द5 . Mयाचबरोबर जि h जि h यय/(ची रचना 
मो लि एरK व5 Gकटव7ली अा), त5 h त5 h मी भाष1तरातही ती Kमकी तशीच व5 Gकटव7ली अा). 
या अथXK मQळ स( ह5 Lच( ) 'सम{लोकी' भाष1तर अा) अस( oहणता 3ईल. अ(क1ची स(}या, Ycश1ची 
स(}या, पाr1ची नाव( अा णि  3ण(जाण( ) स =व काही त(तोत(त म/ळाबर~कkम अा).

YM3क अोळीत वाabणQ क5 ती असाcत याची मी पrास ठbव7ली नाही, कारण (वर oहटEयाYमाणb) 
मो लि एरKही ती ठbव7ली नाही. अ7Zझ1\ाईन वाचÄयाची एक ठरा व5 क लय असL; पण त5 चा 
अथXत इh काही उपयोग नाही, LÅहा अोळी कशा oहणायHया ) वाचकाK थोडाफार Yयोग कÇन 
ठरवाव(. 

या भाष1त र5 त नाटकाचा कॉपीराइट जरी माvयाकडb असला, तरीzखील L र(गम(चावर अाणQन 
पाहाव( कÉ वा Mयाच( Yकटवाचन कराव( अस( कÑणाला वाटEयास Mयासाठी माझी परवानगी घbÄयाची 
गरज नाही. 

– जयदीप चि पलकÜी   

❊  ❊ 
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❖  अ1क प ह, ला ❖

─────────────────────

 .5श प ह, ला
(र"गम"चावर फ) लि ,त अा णि  अ012त.) 

फ) लि ,त:
 अाता 3? काय झाल" त8ला? 

अ012त:
9 बघ, माझा नाद सोड

 फ) लि ,त: 
 पण – अढी घालDन बसायची कसली ही खोड? 

अ012त: 
 न) घDन जा इथDन, सोड अगदी मला –

 फ) लि ,त: 
पण ऐकKन तर घL, चि डतोस कशाला?

अ012त:
 माझा मी चि डणार, नाही ऐकणार काही 

 फ) लि ,त:
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 फ) लि ,त:
 त8झा हा त) रसटपणा मला समजत नाही

 सOगतो त8ला न) PDन, जरी असलो अापण मि Q –

अ012त: 
अापण अा णि  मि Q?! S! Tवढा हा त8झा, गUरसमज व) चि Q

 अाVाप Wयत भY असलो, अापण दोघL जवळ 
 त8[या 2वभावाच" अाता उघड" पडल"य प) तळ 
 त8झा र2ता ,यारा अा णि  माझा र2ता ,यारा  
 क) ड]या त8[या मनाम^_ नको मला थारा 

 फ) लि ,त: 
 तD `हणतोस, अ012त, इतकी काळी माझी करणी –

अ012त: 
 अ3, शरम वाटो त8ला, पोटात घLवो धरणी 
Pमा कधी नाही त8ला, वागण" त8झ" खोट" 

 शहाbयास8रcया माणसOनी रोखावी 3 बोट" 
 कdणा पाहता तD मारावी अ2वलप"थी मि ठी 

 सगfयO वाg अस त) ल त8मhया शतज,मीhया गाठी 
 अाणाभाका, वचiकवi, स8खलहरjk वदनी भाव
 lLहत8पाचा द) वा भडकला, mLमजलाi भरली बाव

 पण मी न"तर noहा प8सतो, कोण ब3 9 राव? 
 डोकp खाजवDन अाठवD पाहतोस, तD cयाच" नाव 

 पाठ cयाची वळली `हणता, व) टतो त8झा गोडवा 
मग तो तगला की qला, नसr कसली पवs 

 अाप0याशीच झालो, अापण दगाबाज 
 भि कार बनाव सगळा, कोळDन tयायली लाज

 अस0या बाबतीत कधी काळी, ठरलो जर मी दोषी
 श vमDन जाऊन माझी मला, xऊन टाकीन फाशी! 

फ) लि ,त: 
 मा[या मr हा नo9, फाशीएवढा ग8,हा 
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 मा[या मr हा नo9, फाशीएवढा ग8,हा 
जzजसा9ब क{पा करा, व) चार करा प8,हा 
 नका लावD टOगणीला, जीव माझा राया 

 नको अाता अा`हावरी, वध2त"भाची छाया 

अ012त: 
 त8[या व) नोदब8}ीवरती, धरलीय वाटत" साय 

फ) लि ,त: 
 मग तDच सOग अाता, मी कराव" तरी काय? 

अ012त: 
असD ~ावा mOजळपणा, या चि  मनी या चि  xही

 �दयामधDन अाल" न1ल, तर नकाच बोलD काही 

फ) लि ,त: 
 noहा कोणी घालDन _तो अाप8लकीचा ब8रखा

 kहरामोहरा ठLवला पा ह) n अापण cयाhयासारखा 
 श�दावर श�द ठLवला पा ह) n, नोgवरती नोट
त�डxखल" हसल" पा ह) n लावDन मधाच" बोट

अ012त: 
 पण मला नाही ख8णावत 9 m थ) तयशOk र2r 
 च� बाज8ला ढ�गी बगळL, प8चाट अा णि क स2r

  Sा बगfयOk लचकत म8रडL पा�न अवतीभवती 
 मना अाव� क1 कळLना, होईल वाg वOती 

 त�डxख0या गळा�टjk 9 दानशDर दलाल 
 ग8लग8लीत गtपOk 9 को क) ळकpठी कलाल 

 सव�ठायी समभाव ठLवणा3 9 त�डप8n गाजरपार� 
 माणDस सhचा असो वा च"गीभ"गी, यOना दोघLही सार� 
 9 अम8क�ठ xतील पाहा त8`हाला, अा ल� गन घनदाट 

 आदर अा णि  lLहाhया बाता मारतील अफाट 
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 आदर अा णि  lLहाhया बाता मारतील अफाट 
 पण अस0या या mLमाची काय क� मत मोठी 

 जर हाच �ळ होणार अ1ल गो`याग"tयासाठी? 

 zयाhया अ"गी अ1ल क� चि त, 2वा भि मानी बाणा 
cयाला शि सारी अाणील हा बाजा� lLहाचा घाणा

 अस0या mLमाची नसr काही मात�बरी 
 zयाम^_ असतो mc_क जण वाgकरी 

 शहा न) शा क�नच द) ला पा ह) n स,मान 
 zयाचा मान सव�साठी, cयाचा मान कवडीसमान 

2वत:वर जो ला�न घLतो, Sा खोट�ा व) नयाचा बोजा 
 तो मा[या नज3तDन, उतरलाच `हणDन समजा 

 सोन" कोणत", कोळसा कोणता, यOना नाही तमा
 अस0या भ8]कड सबगोल"काराला इ� नाही Pमा  

 म8�ा थोड]यात असा, की मी अा9 खास 
 जग मि Qाबरोबर �Qीची मला नाही अास 

फ) लि ,त: 
 जगाम^_ राहणा�यान" जगासारख" रा ह) ल" पा ह) n 

 चार शहाणL `हणतील तशी चाल अापली ठLवली पा ह) n

अ012त:
 मी `हणतो ब) 0कdल नाही, अापण झाल" पा ह) n खtपी 

 उघडL पाडD मि Q ल8�L, ढ�गी अा णि  �टtपी 
 मनावर नसाव" माणसाhया खोgपणाच" �जळ
 बोलbयात cयाhया द) सावा अ"तर"गाचा तळ 

 त8`हाला n वाटत", cयाची xऊन टाका ख8ली कब8ली 
 नका cयाला गाडDन टाकK, oयाज2त8तीhया ढ) गाखाली 

फ) लि ,त: 
पण सहसा गो� अशी होr, की अ भि mाय जर द) लात खरा 

 लोक सगळL कd cसि त हसतील, अा णि  चो�न घLतील भ �कन नजरा 
 नाही चालत oयवहारात, इतका सcयवचनी बाणा 

 झाक0या म8ठीत मन लपवा, यातच खरा शहाणपणा 
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 झाक0या म8ठीत मन लपवा, यातच खरा शहाणपणा 

 रोज हजार लोकOसमोर, कोण बोलणार 2प�?
 अम8क नाही उ चि त अा णि  तम8क अा9 अ शि �? 
 अ1ल समज कdणाब�ल त8ला प]का त) र2कार 
 तर तD cयाला काय 9 त�डावरती सOगणार? 

अ012त: 
हो –

फ) लि ,त: 
काय?! त8[या मr अापण, मि ळDन सOगDया ए मि लीस 

 नको इतकी नटDस बाई, वय झाल"य चाळीस 
 �राण होतात बघDन सा3, त8[या त�डची पावडर 

अ012त: 
m�नच नाही –

फ) लि ,त: 
 अा णि  सOगDया डो र) लास, की अ3 मD vखबहा�र भ"पकस8"दर
 शौ vय त8झL 9 लोकोVर अन्, तव सदनाk �प मनोहर 

 ऐकdन व) टला नाही अज8नी, असा न कोणी उरला पामर 

अ012त: 
अलबत! 

फ) लि ,त: 
तD म2करी करतोयस –

अ012त: 
 म2करी ना यात कणाची

 राव असो वा र"क असो, ठLवी न मी पQास कdणाची 
 n� जातो r�, दO भि कता 9 mच लि त व) V

 डोळL जळती उ�Lगाi, खवळ8न उठr माझL प) V
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 डोळL जळती उ�Lगाi, खवळ8न उठr माझL प) V
 स"भा व) त अन् स,मा न) त 9, बघ8नी cयOk चाळL लोचट
 चि V खि ,नr, 2थU vय लोपr, �दयावरती पस3 सावट

च�कडL द) सतो मला नागडा 2वा vथ, लOगDलचालन, 
अ,यायाच" �शरम सम vथन अा णि  स�यrच" न) दsलन
मी अाता जातो न) घDन, अाजhयाअाज रातोरात 
Sा नालायक जगाhया मारतो एक �ीम8खात 

फ) लि ,त: 
त व च� तनी क¡Oतrत या नाही मजला राम 
रड¢ अप8Y वदन बघोनी हसD लोटr जाम 

बघ8न अापणा मला अाठ¢ 'नव�यOची शाळा'
दोन ध£वOवर भाऊ दोघL, cयOचा अजब जि oहाळा 

zयOhया –                                      

अ012त: 
 सोड बाबा, सोड अाता, थ) 0लर या त8लना 

फ) लि ,त: 
 पण मी `हणतो, तDच सोड या अवाजवी क0पना 
 जग नाही बदलायच", तD क) तीही Tलीस टीका 
 जर 2प�व]rपणाचा त8ला फार अ1ल प8ळका 

 तर एक सOगDन टाकतो – थोडL अावर 9 व) लाप
 अाजDबाजDhया ऐकणा�यOना, हसDन हसDन लागrय धाप

 समाजनीती बदलावी, 9 अ1ल भY त8झ" ल¤य 
पण प र) णामी तD होतोयस माQ, कdk�Lच" भ¤य 

अ012त: 
 फार छान, फार छान! मला अगदी 9च हव" 

 अशी वातs ऐकKन xखील मला 2फdरण _त" नव"
 Sा Pणी तरी मला, सगfयOब�ल अा9 घ£णा  

 उलट मला वाईट वाgल, कdणी `हटल" जर शहाणा
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 उलट मला वाईट वाgल, कdणी `हटल" जर शहाणा

फ) लि ,त: 
 एकKण – मानवजातीब�ल त8झ" मत बर" द) सत नाही 

अ012त: 
 त) चा व) चार जरी Tला तरी अ"गाची होr लाही 

फ) लि ,त: 
 तर त8झ" `हणण" यात होr mc_काचीच गणती?  

 नाही कdठला पामर कdठL अपवाद2पती? 
 न जाणो असDही शTल असा कdणी मन8¥यmाणी –

अ012त: 
 नाही. मी `हणतो अा9त सगळL एकाच माळLk मणी 

 cयातY अा9त काही, चोरg अा णि  पाजी
 अा णि  बाकीk सा3 ष"ढ, ठLवतात यOची मज¦

 मी `हणतो, माणसाhया 2वभावाला लागलीय काही कीड 
 जर §�ाकार पा�न xखील, _त न1ल cयाला चीड 

 zया सो~ा व) ¨} माझा, कोटsत चालD अा9 दावा
cयाचा मानमरातब न82ता पा�न ©यावा 

एवढ" माQ कdणीही अोळखाव" सहजासहजी 
 स�य म8खवट्यामागचा हा इसम अा9 पाजी 
 मधाळ cयाk श�द अा णि  गरगरणारी ब8ब8ळ" 
 क1 दडवD शकतील, cयाच" अ"तर"ग काळ"?

 घोळात घLऊन घबाड लाटDन घ8सलाय हा शि रजोर
 खोडªात ठLवbयाhया लायकीचा हा खोटारडा हरामखोर

 भि कारचोट ध"~Oवरती पUशान" मारल"य अस" ग) लीट 
 नी त) मVा शरमDन जाr, अा णि  ग8णवVLला _r फीट 
 कोणी क) ती शि oया घाला, बोला cयाला काहीबाही 
 cयाची बाजD सOभाळायला, कdQ" धावDन _णार नाही 
 कdणी `हणा पाजी अा9, न) यत अा9 Sाची बरबाद 
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 cयाची बाजD सOभाळायला, कdQ" धावDन _णार नाही 
 कdणी `हणा पाजी अा9, न) यत अा9 Sाची बरबाद 

लोक `हणतात अगदी खर", अा`ही कdठL घालतोय वाद? 

 इतकp सगळ" होऊन स8}ा, वाकdडकbयाच" चालल"य �श
 अागत2वागत क�न घLतो, द) वाणखा,यात च"च8m¢श 
 ख vच8न प8सट श�द जरासा, जि � मि ळणार अ1ल भVा 
 त) � हा शि रलाच समजा, ग8णव"ताचा कटव8न पVा 

 चौफ«र असcयाk डOगो3, �तफs अनाचाराk ढोल 
 काय सOगD, कशा सOगD, मा[या मनाhया जखमा खोल 

 सगळ" बघDन वीट _तो, डो]याम^_ जाr सणक 
 माणDस बघDन वाटD लागत", वाळव"टात जाव" तडक 

फ) लि ,त: 
बाबा3! रीत जगाची नको ध� 3 इतकी भ� गाखाली 

क) रण दाटता यम न) यमOk कर¬ यालख8शाली 
 mप"च अ"मळ ढ) साळ असतो, ही नच ल¥करशाळा 
 च8कता माण8स, चळता थोडा, क¨या काणाडोळा 
 न) यमप82तका बाधा oहावी क� चि त लव चि कrची 

 कडLलोट हा नU त) कrचा करतो सगळी गोची 

 व) ¢क `हणतो करा सबDरी, टाळा दो,ही टोकp 
व vतन करbया थ"ड रा� x खO~ावरच" डोकp 

 ज8,या काळk द"डक `हणn चि लखत लोख"डाच"
 नoया मनDhया मOसल तन8ला भारी cयाचा जाच
 अा`हा पामरा नको ब3 हा इतका खडतर वसा 

 काळास"® न) वळा थोडL, प8रr ताठर नसा

 लोक `हणतील त8[यासारखा कोणी नाही ख8ळा 
तD जर का उघडD पाहशील जग�}ाराची शाळा 
मला अशा रोजच द) सतात, न) दान श"भर बाबी 
zयOhया पोटी लपली असr कसली तरी खराबी 
अाय8¥याhया गाडªाची कdरकdर करतात चाकp
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अाय8¥याhया गाडªाची कdरकdर करतात चाकp
पण नाही कधी फ) रवDन घLत, मी माझ" डोकp

मला नाही पदरी ©यायचा, लोकस8धारणLचा वसा 
मी माणDस चालवDन घLतो, जसा अ1ल तसा

व£था चि ड चि ड करbयाचा, त8ला प]का जडलाय अाजार 
माझी असr शOतव£Vी, मग दरबार असो की बाजार 

अ012त: 
zया त8[या या व£Vीk, बडवतोस मोठL ढोल  

त) चा xखील Toहा तरी, ढळत न1ल का समतोल? 
दाखला `हणDन अस" समज: कdणा मि Qान" रचला बनाव 
त8झा ह]क लाटbयासाठी पाठीमागDन घातला घाव 

त8[या व) ¨} पस�न द) 0या खोट�ानाट�ा कपोलकथा 
तर इतका थ"ड राहशील तD? भडTलच ना त8झा माथा? 

फ) लि ,त:
 n दोष त8ला ख8पतात, r द) सत असतात मलाही 

पण जो मानवी 2वभाव अा9, cयाला काही उपाय नाही 
उतावळी ग) धाड", उनाड माकड", ¯Kर लOड°यOचा थवा 

9 सगळ" बघDन मला, जि तपत राग यायला हवा 
त) तकाच _तो राग मला, बघDन माणसाचा बhचा

हावरट, व) ध) न) षLधशD,य, अा णि  ल8hचा 

अ012त: 
 काय?! कdणी मला ल8बाडाव", कापावा माझा खि सा

 अा णि  मी फ]त – जाऊ x! अापला गtप बसतो कसा 
त8[याबरोबर वाद `हणn, ¢ळLचा �ळख"डोबा

फ) लि ,त: 
माझ" थोड" ऐकशील, तर जि �वर ठLवशील ताबा 
त8[या m त) वादीवरचा, गहजब थोडा कमी कर
अा णि  खट0याच" काय होत" यावर जा2त जोर धर
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अ012त: 
 9 माQ न]की, मी त) कडL xणार नाही लP 

फ) लि ,त: 
पण तD अस" `हणशील, तर कोण घLईल त8झा पP? 

अ012त: 
 �सर" कोण? सcय, अा णि  माझा ,या±य अ ध) कार 

फ) लि ,त: 
`हणn ,यायाधीशाला तD 2वत: नाही �टणार?

अ012त: 
कशासाठी? नाही का माझा दावा, श"भर ह) 21 प]का? 

फ) लि ,त: 
r ठीक, पण कार2थानOपासDन त8ला होऊ शकतो धोका 
अा णि  –                                               

अ012त: 
नाही करणार मी�न काही, एवढा माझा न) ²य ठाम 
अ1ल एकतर खरा �कमी, नाहीतर खोटा माझा दाम 

फ) लि ,त:
यावर ठLवD नकोस भि 2त 

अ012त: 
पण माझी बाजD अा9 रा2त

फ) लि ,त: 
त8झा शQD अा9 पाजी, 

अा णि  कdणी सOगाव" cयाचा कpपD –
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अा णि  कdणी सOगाव" cयाचा कpपD –

अ012त: 
मला cयाची नाही काळजी –

फ) लि ,त: 
तD फसवतोयस 2वत:ला –

अ012त: 
एकदाच आता Sाचा, लावDन टाकतो सोPमोP

फ) लि ,त: 
पण –

अ012त: 
मला उलट बर"च वाgल, जर हरला माझा पP

फ) लि ,त: 
अ3, पण तरी – 

अ012त:
अा9त का कdणाhया इत]या न) यती काfया 

की क� धजतील मा[यावर अ,याय द) वसाढवfया 
की त) थवर _ऊन ठLपली अा9 माणसाची ब8भ8Pा 

खट0याबरोबर या सा�याची अापोअाप होईल परीPा

फ) लि ,त: 
काय माणDस अा9! 

अ012त: 
मी `हणतो हरकत नाही, पUसा जरी ®ला
एक फ]त मजा `हणDन, ह�न बघD खटला 

11



फ) लि ,त:
अ012त, लोक noहा ऐकतील 9 त8झ" बडबडसQ 
roहा तD न]की होशील, cयOhया टवाळीला पाQ

अ012त: 
थ³ा करतील r करोत बापडL –

फ) लि ,त: 
r एक असो – पण, त8झी ही ब) कट स वपरीPा 

जी सा�यOनी उतरावी अशी त8झी अ¬Pा 
ही त8झी सcय न) ´ा, की जि चा जयघोष करतोस सदा 
 द) सr का cया µीम^_, जि hयावर तD अा9स फ) दा? 

मला माQ Sाच" रा�न रा�न नवल वाटत" 
की जनरीतीशी त8झ" व) fयाभोपfयाच" नात" 
माणसOत राहण" त8[यासाठी, जणD काळ" पाणी 
पण तरी त8ला अावडLलशी, �टली एक त¨णी
पण इत]यावर स"पत नाही अा²यsची बाकी 
कारण त8झी न) वड अजब अा9, 9 माQ न]की 

त8[यावर ल³¶ अा9, स82वभावी ए लि अा,त
त8झा व) रह झा0याम8ळL अा स· नोए पडलीय क¡ा,त 
cयOना तD अo9रतोस, zया पड0या अा9त गfयात 
अा णि  2वख8शीi लोळतोस, 1 लि qनhया जाfयात 
वागbयाबोलbयात ती `हणn प]की प̧ र) सची नार
खवचट कोट�ा अन् व) §मOची सततची स"ततधार

zया सा�या नख�यOच", त8ला अा9 वावड" 
cयOची ती प³राणी, 9 बरीक कसल" कोड"?! 

त) k दोष तD बघतच नाहीस, की माफ करतोस बघDनही? 
की त) ची जा� अशी, की उणीव उणीव राहात नाही? 
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की त) ची जा� अशी, की उणीव उणीव राहात नाही? 

अ012त: 
तस" नाही. cया त¨ण व) ध¢चा मला अा9 खरा लळा 
पण त) hया दोषOकडL मी नाही करीत काणाडोळा 
त) ला पाहताच उसळतो मनात भावiचा भडका 

पण दोष त) k मी पा ह) Y अा9त, अा णि  Tली अा9 टीका 

पण झालोय मी नामोहरम, अगदी करतो कबDल 
मला वाटत" मा[यावरती, टाकली आ9 त) i भDल 
लहानसहान Q8टी त) hयात अा9त ख�या हजार 

पण त) hयावरhया mीतीचा जडलाय मला अाजार  
अा9च त) ची गोडी अशी, अा णि  – त) hया मनीk डाग काळL 

झट द) शी ध8वDन जातील, मा[या mOजळ mLमाम8ळL 

फ) लि ,त:
इतकp जरी तD साधल"स तरी मी `हणतो �हVर –

त) च" त8[यावर mLम अा9 अस" त8ला वाटत" का? 

अ012त: 
                                        – हो तर! 
मला तशी खाQी नसती, तर मी mLम Tल"च नसत" 

फ) लि ,त:
मा,य. पण त) ला तD अावडतोस, यावर त8झी अा9 भि 2त 
तर पा�न त) k बाकी इhछ8क, का उठr मनात खळबळ? 

अ012त: 
कारण, �दय माझ" `हणत" मला, ती सतत हवी जवळ 

मनात मा[या खोल उमटr, अन8रागाची गाज 
अा णि  9 त) ला सOगbयासाठी मी इ� अालोय अाज 
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फ) लि ,त:
पण समज अ012त, थोडी मा[या कलान", जर तD Tलीस न) वड  

तर मी `हणLन, त) hया ब ह) णीच", ए लि अा,तच", पारड" अा9 अ ध) क जड 
तD त) ला अावडतोस; शि वाय ती अा9, शहाणी अा णि  स8शील 

त) ला जर m त) साद द) लास, तर न]की स8खी होशील 

अ012त: 
खर" अा9. तD n `हणतोस rच, मला सOगr माझी ब8}ी 
पण ब8}ीचा काय उपयोग, noहा होr mLमाची oयाधी? 

फ) लि ,त:
त8ला अाशा अा9 खरी, पण मला श"का अा9त दाट  
कदा चि त –                                           

                             
─────────────────────    

  
  

 .5श 7सरा  
(अोरॉ,त _तो.) 

अोरॉ,त: 
मला त) कडL कळल", की करbयासाठी बाजारहाट 

®ली अा9 ए लि अा,त अा णि  1 लि qन यOची �]कल 
अापण अाहात इ�, 9 कळताच लढवली मी श]कल 
अा णि  अ2सा हजर झालो, त8`हाला सOगbयाकरता
की मा[या �दयावरती, अा9 त8मची न) र"कdश सVा
अा णि  इhछा अा9 अ"तरीची अशी माझी mखर 
की लाभावी अाप0या अनमोल lLहाची पाखर 

स8tत ग8णOची कदर होऊ x, अशी अास ही मजला ला® 
`हणDन `हणतो दोह�म^_, व) णY जा¢ 3शीमधा® 
उcकटri सादर करतो, मा[या �Qीचा हा अा9र

14



उcकटri सादर करतो, मा[या �Qीचा हा अा9र
खाQी अा9 अशी मनोमन, नाही करणार अापण अo9र

(9 भाषण चालD असताना अ012त 2वत:hयाच त"ºीत असावा, अा णि  
अोरॉ,त अाप0याशी बोलतो अा9 याची cयाला जाणीव नसावीस" वाटत".) 

अहो, अाप0यालाच अा9 उ�LशDन ही माझी याचना 

अ012त: 
मला? 

अोरॉ,त: 
 होय, मी काही अागळीक तर Tली नाही ना? 

अ012त: 
नाही नाही, पण मला 9 सार" नoहत" अ¬ Pि त 

इतका गौरव oहावा माझा, अस" मी नाही मानीत 

अोरॉ,त: 
अापण मजला 2त8cय असा¢, यात अच"बा नाही काही
अशी यो°यता अाप8ली मोठी, दश द) शाही x त) ल °वाही

अ012त: 
अहो पण –

अोरॉ,त: 
अाप0या अ"गी लप0या अा9त, ग8णरcनOhया खाणी 

कशी क� मी गणना cयOची, अप8री पडr माझी वाणी 

अ012त: 
अहो पण –
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अोरॉ,त: 
ब� असोत ऐ1 मानव क) तीही, zयOचा पोकळ ड"का 
अाहा अापण चीज अनोखी, मजला नाही श"का

अ012त: 
अहो पण –

अोरॉ,त: 
श�द यातला अ1ल खोटा, तर जाईन मी नरकात

�Q अाप8Y जोड8 इ hछि तो, ~ावा अप8ला कोमल हात 
सUरभUर 9 झाY म,मन, अाता एकच धावा 

मखमली �दयात अाप80या मजला मि ळो व) सावा 
अास अा9 या तडफडणा�या याचकाला अाता 

फ]त अाप0या lLहाची –                     

अ012त: 
अहो पण –

अोरॉ,त: 
काय?! त8`ही कचरता? 

अ012त: 
�ीमन्, स,मानाk इत8T अोझL, अाता मला न सा9 

 पण �Qी ही व2तD या�नी, थोडी � म» ळ अा9 
 या श�दाk उपयोजन 9, क¨या अापण स"यत 
 उधळ8न xता इकडL त) कडL, पडLल cयाची क� मत

 पारख अा णि  व) ¢क यOचा, अशा mस"गी oहावा स"गम 
 सोयरीक ही करbयापDव¦, प र) चय अाधी होणL उVम 

 कdणी सOगा¢ 2वभाव अप8Y नस त) ल अगदी मि ळrज8ळr 
 माग8 न)  न"तर वाटायाk, न �टणL उVम होr 

अोरॉ,त: 
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अोरॉ,त: 
 अाई शtपथ! इतका शहाणा माणDस मि ळण" फार ब) कट 

 अाप0याब�लचा माझा अादर, झाला अा9 शतपट 
 कालपरc¢ बळकट oहाoया ऋणान8ब"धOhया या गाठी 
 तोप Wयत मी कp ठ) न जीवन फ]त अाप80या सौयासाठी 

 जर ]व चि त दरबारी, अाप0याला करणL अ1ल काही खटपट
 तर कdणीही सO®ल त8`हाला, राजाशी आ9 माझी घसट 

 मा[या अगदी खि शात अा9त cयाk दो,ही कान 
 माझा स0ला घLत0या�रीज cयाच" हलत नाही पान 

 अाप0या m½Lhया rजाची, अा9 अशी महती  
 mस"ग काहीही असो, अा`ही अापY सOगाती

 roहा– अाप0या गोऽड lLहस"ब"धOवर, oहाव" म"गलाच" स� चन 
`हणDनच क� इ hछि तो, मी न8कcयाच रचY0या, एका स8नीताच" वाचन 

अापण ऐका अा णि  सOगा, xऊ का 9 छापायला –

अ012त: 
 अस0या बाबतjत त8`ही, नका घLऊ माझा स0ला 

अोरॉ,त: 
का ब8वा? 

अ012त: 
मा[या अ"गी, �ीमन्, म8रला अा9 एक व) कार 

नको त) त]या mामा णि कपणाची, खाज मला अा9 फार 

अोरॉ,त: 
मला अगदी 9च पा ह) n! न¬Pा मी Tली असती त¯ार

जर जोखताना हा माझा उcकट अा व) ¥कार
Tली असतीत mतारणा, क� वा काही दडवादडवी 

अ012त: 
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अ012त: 
अस" अ1ल तर मी अा9 तयार, ज�र `हणा अापली कडवी 

अोरॉ,त: 
स8नीत. 9 अा9 एक स8नीत, नाव 'अाशा'. व) षय अा9 एक त¨णी

की Tवळ जि hया अा�पोटी, जि व"त अा9 माझी कहाणी 

(म^_म^_ थOबDन अ012तकडL पाहतो.) 

'अाशा'... इ� नाही द) सणार जडशीळ काoयप"]तjk बाज8ब"द 
तर ही अा9त कवi इवलीशी, नाज8क, गोडसर अा णि  म"द 

अ012त: 
r अापण बघDच –

अोरॉ,त: 
'अाशा'... कdणास ठाऊक काय पडLल त8मचा न) वsळा
¨kल का माझी शUली, अा णि  मा[या श�दकळा 

_ईल का त8`हाला mcयय, न) तळ अा णि  अार2पानी 

अ012त: 
r प8ढL कळLलच –

अोरॉ,त: 
 – अा णि  9ही अापण ठLवाव" ^यानी 

की 9 रचbयासाठी, मी घLतली, फ]त एक घटका 

अ012त: 
r काही असो, ¢ळLचा ह) �ब इ� अा9 लटका

अोरॉ,त (स8नीत `हणD लागतो): 
8 खर1 अा8, की अाशा ;हण< गारवा 

ठसठसणा@या 5दBला, ती CD अाराम थोडा 
पण ., G, हा द, लासा अा8 अगदी फसवा 
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ठसठसणा@या 5दBला, ती CD अाराम थोडा 
पण ., G, हा द, लासा अा8 अगदी फसवा 

<Iहा स1पD अाशा, अा णि  उरतो र, कामा घडा  

फ) लि ,त:
स8"दर! ही छोटीशी ¬शकश, मला फारच अावडली

अ012त (खालhया अावाजात): 
काय?! Sाला चOगल" `हणताना, त8झी जीभ कशी नाही झडली?

अोरॉ,त: 
मला पाLन त$ एकदा हसली होतीस अOपP 

पण हव1 होत1स घालायला, अापQया अौदाय)वर टोपण
अा णि  करायTस कमी, थोडU Oवत:Tच कP 

जर करणार होतीस माझी, फYत अाZवर बोळवण

फ) लि ,त:
अहाहा! श�द अा णि  भावना यOची क) ती ही र`य ग8"फण 

अ012त (खालhया अावाजात): 
शी! पाजी लाळघोट�ा, Sा भ8शाची तD करतोस भलावण? 

अोरॉ,त: 
जर मला पहावी लागली य]गानय]^ वाट 
तर मा_या भावBचा लaढा होईल dफाट 
मग अeल मfgय$ हाच माझा साथीदार 
त]झU कटाh मला थiबव$ शकणार नाहीत 

कारण ., यतj, ब]डतो माण$स न, राZkया खाईत 
<Iहा फYत उरD अाशा अपर1पार

  
फ) लि ,त: 

वाहवा! या क व) rhया सOगrत अा9 स¿द vय, mीती अा णि  ऋज8ता
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अ012त (खालhया अावाजात): 
नतº� कवडªा, मसणात जावो ती सOगता 
या¬Pा बरी सOगता अशी की फdटत" त8झ" नाक

फ) लि ,त: 
यापDव¦ मी नoहता पा ह) ला, असा काoयरसाचा प र) पाक 

अ012त: 
अाई ग! 

अोरॉ,त: 
त8`ही मला चढवDन ठLवताय! कदा चि त त8मचा असा अा9 होरा –

फ) लि ,त:
À À! म8ळीच नाही –

अ012त (खालhया अावाजात): 
मग �सर" काय करतोयस तD? दगलखोरा –

अोरॉ,त (अ012तला उ�LशDन):
पण �ीमन्, त8`ही नका व) स� अापला करार 
नका राखDन ठLवD काही, कळD ~ात अापY व) चार

अ012त: 
�ीमन्, या बाबी असतात तशा फार नाज8क 

अा णि  सोस असतो mc_काला, की अापल" oहाव" कौत8क 

एकदा काय झाल", अशाच कायशा नावाचा, अा9 एक माझा lLही 
cयाhया क व) ता वाचDन मी `हटल", त8ला धीर अगदी नाही 

काहीबाही लि ह) bयासाठी noहा स8टतो भारी कpड 
roहा च]क अOघोळ कर घLऊन पाणी थ"ड 
भरीस पडDन करbयाअाधी पOढ�यावर काळ" 
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भरीस पडDन करbयाअाधी पOढ�यावर काळ" 
�लगाम मनावर, फ«क स"यमाच" जाळ" 

चार लोकOत n फोडतात अाप0या m½Lचा भोपळा 
cयOhया m त) Ĺवर फ) रतो कdk�Lचा बोळा 

अोरॉ,त: 
`हणn एकKण त8मचा, असा अा9 उपxश 

की माझी ही अ¬Pा अवाजवी –

अ012त: 
À À À! तसा नाही मा[या बोलbयाचा उ�Lश 

        मी cयाला `हणालो की –                            
zयात न1ल अोलावा, r लि खाण होत" न) �बर 
अा णि  फ]त या दोषाम8ळL घसरतो cयाचा दर 

असतील जरी ग8ण माणसाम^_ हजार 
�वटी cयाhया ,यDनाव�न होतो cयाचा व) चार 

अोरॉ,त:
तर मग त8मhया मr, माझ" काoय अा9 उण" 

अ012त: 
अस" नाही `हणत मी – पण ब"द करbयासाठी cयाच" लि ह) ण" 
मी cयाला दाखवDन द) ल", की हा काळ अा9 मोठा ब) कट 
अा णि  या एका सोसाम8ळL, झाल"य भ0याभ0यOच" तळपट 

अोरॉ,त: 
माझ"ही तस" अा9? मा[या लि खाणात अा9त काही Q8टी? 

अ012त: 
अस" नाही `हणत मी – पण मी cयाला बोललो �वटी 

की कशासाठी ज8ळवतोस ही यमकp सटरफटर? 
अा णि  न"तर ती छापDन ©यायला, अडल"य त8झ" �टर
पोटासाठी लि हाव" लागत" cयOचा अ1ल न) ¨पाय
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पोटासाठी लि हाव" लागत" cयOचा अ1ल न) ¨पाय
पण वाईट प82तक लि ह) णा�यOना �सरी आणखी सबब काय? 

तD माझ" ऐक जरा, हा मोह अाव�न धर 
लोकOhयाही इhÀचा आधी थोडा व) चार कर 
दरबारी त8ला `हणतात, शहाणास8रता माणDस 
कdणीही काही `हणो, तो लौ क) क नको सोडDस 
पाजी लोकOhया नादान" जाईल सगळ" वाया 
त8[या पदरी _ईल फ]त k�ा अा णि  दया 

एवढ" cयाला समजावbयाचा मी mयcन Tला 

अोरॉ,त: 
मला वाटत" त8मचा मतलब, मा[या ^यानी अाला 

पण माझा m�न असा, की काय वाईट माझ" स8नीत?

अ012त: 
मी त8`हाला 2प� सOगतो, अाधी जाऊ ~ा r च8लीत 

त8मhया भाषLला नाही सहजrचा 2प vश 
ह) णकस नम8,यOk, त8`ही ठLवY अा9त अाद vश 

9 काय 9 ठसठसणा@या 5दBला, ती CD अाराम थोडा
अा णि  उरतो र, कामा घडा 

झाल"च तर कटाh मला थiबव$ शकणार नाहीत
अा णि  9 करणार होतीस अाZवर बोळवण
अा णि  मग ब]डतो माण$स न, राZkया खाईत 

<Iहा फYत उरD अाशा अपर1पार  
Sा अmcयP शUलीची स^या अा9 चलती 

पण अा9 ती वा2तवात, क{ Q) म अा णि  स2ती 
9 अा9त फ]त नख3, अा णि  श�दOचा प) सारा
अस" कधी बोलत नाही, मनापासDन बोलणारा   

अाजhया काळाची अ भि ¨ची, मला अाणr शि सारी 
अापY पD vवज गाव"ढळ असY, तरी cयOना जाण होती खरी 

मी त8`हाला `हणDन दाखवतो, अाता एक ज8न" गाण" 
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मी त8`हाला `हणDन दाखवतो, अाता एक ज8न" गाण" 
अाजhया चालD कवडªOम^_, 9 एक अ2सल नाण" 

समजा राजान1 द, ली
मला पl र, स नगरी 

अा णि  वmन अट घातली 
की सोड त]झी छोकरी 

मी ;हणUन, राजा आ1-री 
मला नको त]झ1 पाऽरी 

मला माझी छोकरीच qयारी, rरs!
मला माझी छोकरीच qयारी 

रचना सरळ साधी अा9, अा णि  शUली थोडी ज8नाट 
पण भाव अगदी सhचा अा9, अा णि  गोडी अा9 अफाट 

याउलट काय वणsवी चालD कवjची म8]ताफळ" 
र स) कता पळDन ®ली, अा णि  अ भि ¨चीन" Tल" काळ"

(2वत:तच हरवYला) 

समजा राजान1 द, ली
मला पl र, स नगरी 

अा णि  वmन अट घातली 
की सोड त]झी छोकरी 

मी ;हणUन, राजा अान्-री 
मला नको त]झ1 पाऽरी 

मला माझी छोकरीच qयारी, rरs!
मला माझी छोकरीच qयारी  

अगदी अस"च `हणLल, जो अ1ल ख�या mLमात 
( फ) लि ,तकडL पहात) 

मग zयOना करायचीय थ³ा, cयOना ती क� ~ात 
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मग zयOना करायचीय थ³ा, cयOना ती क� ~ात 
बाकी जगात खDप अा9 भ8]कड सगळा चोथा 
पण अशा थोडªा गो�jब�ल मला अा9 अा2था 

अोरॉ,त: 
अा णि  मी `हणतो, की माझी क व) ता अा9 बावनकशी 

अ012त: 
ठीक. त8मची जी कारण" अा9त, ती असोत त8मhयापाशी 
पण एक गो� उघड अा9; त8मची हरकत न1ल तर 
मलाही माझी कारण" अा9त, जी राहतील समOतर 

अोरॉ,त: 
पण मा[या अ"गhया m त) �ची, बाकी सा3 xतात °वाही 

अ012त: 
कारण बाकी सा3 बोलतात खोट", मला r जमत नाही 

अोरॉ,त: 
त8मचा असा समज अा9, की अापण करतो कोटी¯म?! 

अ012त: 
त8मच" कौत8क Tल" असत", तर झाला असता तसा §म

अोरॉ,त: 
त8`ही कौत8क नाही Tल", तरी माझ" सहज भा®ल

अ012त: 
त8मची हरकत न1ल तर, त8`हाला भागवDन ©याव" ला®ल

अोरॉ,त: 
माझी व) न"ती अशी: याच व) षयावर अापणही करा एक रचना 

अापली शUली काय अा9, याची मलाही _ऊ x क0पना 
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अापली शUली काय अा9, याची मलाही _ऊ x क0पना 

अ012त: 
न जाणो त8मhयाही¬Pा, वाईट अ1ल माझा खडs 

पण इतकp माQ मी बघLन, की बाकीhयOना नको पीडा 

(हळDहळD हमरीत8मरीवर _ऊ लागतात.) 

अोरॉ,त: 
अावाजातDन द) सrय त8मhया अाढªrची बाधा 

अ012त:
त8`हाला 2त8ती हवी अ1ल, तर �सरीकडL शोधा 

अोरॉ,त: 
r सगळ" ठीक भाऊ, पण त8मचा नPा अाणा खालती 

अ012त:
पण दादा, नPा कdठL ठLवायचा, 9 अा9 मला मा ह) ती 

( फ) लि ,त दोघOम^_ पडतो.) 

फ) लि ,त: 
अ3 अ3! बास झाल"! जरा सOभाळDन असा 

अोरॉ,त: 
चDक झाली माझीच, मी जातो इथDन कसा – 
_तो अाता सा9ब, माझी ¨जD oहावी 1वा 

अ012त: 
ज�र या, अा णि  अापला लोभ असD ~ावा 

(अोरॉ,त तावातावाi न) घDन जातो.) 
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(अोरॉ,त तावातावाi न) घDन जातो.) 

─────────────────────

.5श त, सरा

फ) लि ,त: 
सOगत होतो तरीही, बोललास उगीच 2प�
गfयात बOधDन घLतल"स, नको r श8क¡का´ 

हरभ�याhया झाडावर अोरॉ,तला चढवायला –

अ012त:  
मा[याशी बोलD नकोस –

 
फ) लि ,त: 
पण –

अ012त: 
माणसOचा सहवास, अाता बास झाला 

फ) लि ,त: 
9 फार होत"य –

अ012त: 
माझा नाद सोड – 

फ) लि ,त: 
पण मी – 

अ012त: 
एक श�दही नकोय –

फ) लि ,त: 
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फ) लि ,त: 
पण झाल" तरी –

अ012त: 
मी काही ऐकत नाही_ –

फ) लि ,त: 
तरी पण –

अ012त: 
प8,हा?! 

फ) लि ,त: 
पण अपमान –

अ012त: 
मला बोलायला लावD नकोस, rवढ" सोडDन काही माग

 
फ) लि ,त: 

मला झि डका� पाहतोस? सोडत नाही त8झा माग!

(अ012त न) घDन जातो; अा णि  cयाhयामागोमाग फ) लि ,त.)

❈  
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─────────────────────

❖  अ"क $सरा ❖

─────────────────────

 ()श प ह- ला
(र"गम"चावर अ)*+त अा णि  * लि 0न.) 

अ)*+त: 
मी अाता थोड", बोल7 का +प:? 

त<=या या वाग?याम<ळA झालो अाC D:
राग अाता अावरण", होत चालल"य अवघड

साHया मा=या अ"गाचा, होऊ लागलाय तJ ळपापड
त<ला न सKगण", ही ठMल त<झी Nतारणा 

अापल" अाता फाटणार, अशा दJ स7 लाग)यायत ख<णा
'जमव7न घAऊ कस"तरी', अस" हजार Uळा Vहटल" जरी 
माW पडलीय आता, मा=या सहनशYतीची पायरी 

* लि 0न: 
अZछा! Vहण] त7 मा=या माW, अालास पाठोपाठी 

^ मा=याबरोबर भKडण कर?यासाठी 

अ)*+त: 
भKडण उकaन काढ?याचा नाही माझा Cत7 
पण त<झ" वागण" बघ7न, मनात अालाय कc त7

ही गो: मला आता होत नाही सहन
त<झA चाह^ झाd अाCत, पeशाला दोन डझन

* लि 0न: 
माझA चाह^ ख7प अाCत, Vहण7न त7 करणार माझा fयाय 
पण लोकKना मी अावड^, याला माझा तो काय उपाय? 
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पण लोकKना मी अावड^, याला माझा तो काय उपाय? 
^ एवढा जीव टाकतात, मला hट?यासाठी 

अा णि  त<=या म^ iयKZयावर मी उगारावी काठी? 

अ)*+त: 
 मी अस" Vहणत नाही –                               

की कjणावर त7 अाणाव"स काठी पड?याच" स"कट 
पण त<=या kदयाकडचा र+ता, थोडा राl mावास बJ कट 

मला माहीत अाC, की त<झ" nखण" aप, सोडत नाही त<झा पJ Zछा 
पण iयाला ] भ<लतात, iयKना अoCर?याची, नस^ त<झी इZछा

 घ<सत अ*ल iयKZया kदयात Nथम त<=या सqदयrचा बाण 
पण त<=या गोड वाग?यान"च sवटी लागत" तJ t पKढर" नJ शाण 
त<झा +वभाव असा अाC, की अ धJ कच फjलतात iयKZया अाशा 

मग ^ चि कटतात कायमv, ग<ळावरZया जण7 माशा 
त<झा सवwभ7ती xAहभाव, जर नसता इतका अथKग 

तर चाहiयKZया yा गदzची, झाली असती पKगापKग 

बाकीZयKच" जाऊ n –                        
पण मला सKग, की ही क{J ताf|नामक oयYती 
त<ला अावडावी, अशी काय अाC तJ ची महती? 
त7 करावास iयाचा }ता जाता अादरसiकार 

यामाW काय अाC iयाZया ग<णKचा अा वJ ~कार? 
iयान" लKब वाढ7 दJ ल"य iयाZया डाoया कर"गळीच" नख 
yाचा अ �थ असा का, की iयाची ब<�ी आC त)लख? 
yा �लबटाऊ शहराNमाणAच, घAतलास का त7ही नJ रोप 
अाप)या अकdचा, पाlन iयाचा nखणा सो�री टोप?

अावडd का त<ला, iया� ग<ड�याखाली लावdd dसv ढJ गाM? 
की मोहव7न Wd, iया� पKघरdd र"गीत रJ बन�v भाM?
की पाlन iया� घातdली ज �मन प�तीची घोळदार च�ी 
वाट7 लागली त<ला अचानक, कसलीशी अन fवि त गोडी? 

की ऐक�न iयाची छ�ी तारस�तकातली हा+या+पद पJ रपीर 
घ<सला त<=या kदयाम�} अचानक मदनाचा तीर?
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* लि 0न: 
वJ नाकारण नको M कa iयाची नJ �भ �iसना

मी iयाला का सहन कर^, C त<ला ठाऊक अाC ना? 
मला एक अाशा अाC, की iयाZया अोळखीv महाजन 

मा=या क��यात टाकतील मा=या बाज7� वजन

अ)*+त: 
मी Vहणतो �लाशक गमाव त<झा क�जा 

पण मा=या N तJ +प�यrचा नको ठAव7स म<ला हJ जा 

* लि 0न: 
Ni}कच प<Dषावरती त7 खाऊन असतोस खार

अ)*+त: 
कारण Ni}कच प<Dषाला त7 जवळ कर^स फार

* लि 0न: 
अM! पण याचम<ळA त<ला, काळजीच" नसाव" कारण 
मा=या xAहाची मी करi}य चोहोबाज7"ना पखरण 
त<ला वाटायला हवी होती थोडी वाढीव च� ता 
जर मा=यास"W सदो दJ त एकच प<Dष असता 

अ)*+त: 
मी स"शय घAतो इतरKवaन, असा त<झा दावा 
पण इतरK��ा मी कशा NकाM ठरतो उजवा? 

* लि 0न: 
अशा NकाM, की फYत त<=यावरच, अाC माझी Nीती 

अ)*+त: 
पण C खर" अाC, याची मी का धरावी नJ �� ती? 
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* लि 0न: 
पण माझी मीच त<ला सKग^ अाC अाव �ज7न 

तरी त<=या मनाम�}, का राहावी श"का अज7न? 

अ)*+त: 
पण याचा काय भरवसा की वळताच माझी पाठ
त7 अाळवणार नाहीस, �सHयासमोर हाच पाठ? 

* लि 0न: 
याअाधी मी ऐकली नoहती, इतकी स<"दर NAमयाचना
हJ तश�7"ची काय गरज, असd NA मि क असताना?! 

ठीक तर –                                               
अाता कaन टाक^ मी त<=या कjश"कKचा नायनाट 
] मी अाधी बोलd, iया साHयावर मार^ काट 

अाजपास7न त<ला कोणी फसवणार नाही, त<=या +वत:oय तJ रJ Yत

अ)*+त: 
C वJ धाiया! का अाC मी हJ Zयावर इतका अासYत?! 

जर हJ सकाव7न घAऊ शकलो मी, माझ" kदय, तJ Zया हात7न न फjटता 
तर बाळWन मी त<=याब�ल, अन"तकाळाची क�त�ता

* लि 0न, मी करीत असतो मरणाfती तडफड 
]णAकaन शि थJ ल oहावी त<=या जीवघA?या NAमाची पकड

पण माझA साM Nयiन ठरd अाCत फोल 
 त<=या NAमाZया ग �तत मी फसलो अाC खोल 

* लि 0न: 
C मा� खर", की जगात असला NAमी, �सरा कjणी नसावा

अ)*+त: 
हो! yा म<��यावaन मी, धरीन जगाशी दावा

31



हो! yा म<��यावaन मी, धरीन जगाशी दावा
मा=या kदयात)या NAमाला खरोखर नाही पाड
हा साराच Nकार अाC शYय^Zया �ि तJ जाआड

* लि 0न: 
NAम करायची त<झी, रीत मा� अाC नामी 

 NAमा��ा Nबळ अाC, वाद घालायची ख<मख<मी 
त<झ" NAम oयYत होत", सतत कडवट श�दK नJ शी 

न*ल पा हJ ला कjणी NA मि क, त<=याइतका छि |ाfUषी 

अ)*+त: 
पण माझी कट<ता स"पावी, ही त<झीच खरी जबाबदारी 
एकदाच अाता मि टव7न टाक�, साHया वायफळ कjरब<री 

अापण एक0कKशी जोवर –                       

─────────────────────

()श $सरा 
(* लि 0नचा नोकर बा+क }तो.) 

* लि 0न:
काय अाC? 

बा+क: 
मदाम, अका+त hटायला अाला अाC –

* लि 0न: 
ठीक अाC, }ऊ n iयाला वर 

(बा+क परत जातो.) 

अ)*+त: 
काय?! त<=यासह एकट" बोलण", कधीच नाही का जमणार? 

 }ईल iयाZया hटीला, त7 अापली �हमी तयार!
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 }ईल iयाZया hटीला, त7 अापली �हमी तयार!
त7 C शि क�न घA की कशी मारावी टKग 

'मी घरी नाही,’ अस" नोकराकरवी सरळ सKग 

* लि 0न: 
iयाच" मन मोड?याची नाही माझी तयारी 

अ)*+त: 
इतरKZयाच मनाची त<ला काळजी भारी

* लि 0न: 
सहजासहजी हा माण7स कधी नाही जात 

खोट" बोल)याच" कळल" तर धaन राहील दात 

अ)*+त: 
पण }ऊच का n^स त7 iयाला घरी?

* लि 0न: 
अM, तो वजन राख7न अाC सरकारदरबारी 
राजवाड�ात चालतात �या ग<�त खलबती 

कशा कोण जाणA, iया सग�या iयाला मा हJ ती 
Ni}क जागी असली माणस" ख<पस7न ठAवतात नाक 
iयKचा फायदा काही न*ल, पण असतो जबरी धाक 

बाकीZयKचा अाधार जो मि ळAल तो �यावा 
पण अस)या माणसाबरोबर धa न} दावा 

अ)*+त: 
एक�ण काय, तर कjणाच"ही असो कस"ही वागण"

iयाला जवळ का �याव", याची शोधणार त7 कारण" 
अा णि  sवटी ताiप �य –                   

        

─────────────────────
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()श त- सरा
(बा+क प<fहा }तो.)

बा+क: 
मदाम, क{J ताf| अाला अाC – 

अ)*+त (उठ7न जाऊ लागतो): 
yात काय अा� �य?! 

* लि 0न: 
कjठA चाललास? 

अ)*+त: 
मी जातोय 

* लि 0न: 
थKब 

अ)*+त: 
कशासाठी? 

* लि 0न: 
थKब 

अ)*+त: 
मला ^ शYय नाही

* लि 0न: 
मी Vहण^ Vहण7न थKब

अ)*+त: 
नको. अाताशा उ�Aग अाणतात मला ही स"भाषण" 
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नको. अाताशा उ�Aग अाणतात मला ही स"भाषण" 
पण तरीही ती मी ऐकावीत, अस" त<झ" Vहणण" 

* लि 0न: 
अM खर"च नको जाऊस, थKब ना –

अ)*+त: 
पण मला थKबायच" न*ल तर? 

* लि 0न: 
मग जा! त<ला वा�ल ^ कर! 

 
(अ)*+त अज7न Wdला नाही.) 

─────────────────────

()श चौथा
(ए लि अाfत अा णि  फJ लि fत अात }तात.)

ए लि अाfत (* लि 0नला उ�Aश7न): 
अग", सK गJ तल" का कjणी त<ला?

दोन माकz अाd अाCत अामZयाबरोबर –

(अका+त अा णि  क{J ताf| अात }तात.)

* लि 0न: 
हो. (बा+कला उ�Aश7न) ख<Zयr अाण बसायला 
(अ)*+तला उ�Aश7न) त7 Wला नाहीस अज7न? 

अ)*+त: 
नाही; पण माझी मागणी अशी अाC, की अ"ग न चोरता
त<ला ^ हUत की मी, C जाहीर कर अा�ाZया अा�ा 

* लि 0न: 
जरा ग�प बस M –
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जरा ग�प बस M –

अ)*+त: 
अाजZया अाज त<झी नJ वड oहायला हवी 

* लि 0न: 
त<झ" डोक  फJ रल"य –

अ)*+त: 
फार झाली ही टोलवाटोलवी 

* लि 0न: 
अाई ग! 

अ)*+त:
त<ला ठरवाव" लाWल –

* लि 0न: 
बास झाली M त<झी म+करी 

अ)*+त:
नाही, अा णि  फार Uळ थKबायची माझी नाही तयारी 

क{J ताf|: 
कJ ))याजवळZया बKधावर, मी ऊन खात होतो जरास" 

अा णि  पाहतो तर Ydअॉfतन", कaन घAतल"य +वत:च" हस" 
जरा बाज7ला �ऊन, शि कवील चार शि :ाचार 
असा कjणी मि � iयाला नाही का मि ळणार? 

* लि 0न: 
अस)या वाग?याम<ळA iयाची, सदानकदा उड^ खि )ली 

बघता�णीच कळ7न }त" की ही अाC एक व)ली 
त<Vही iयाला प<fहा पा हJ ल"त, अा णि  म�} पडला अ*ल ख"ड 
तर प<fहा नoया� ल�ात }तो, yा माणसाचा वJ चि � पc ड
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तर प<fहा नoया� ल�ात }तो, yा माणसाचा वJ चि � पc ड

अका+त: 
वJ चि �पणाचीच जर अाता नJ घाली अाCत बोलणी 

तर त<Vहाला सKगतो, मला न<कताच hट7न Wला, एक वeताग शि रोमणी 
मला उभा कaन तासभर, तळपiया उfहात, मा=या 0?याsजारी 
कjठ)याशा अगVय वJ षयावर, दमा¢न" घAतली, माझी खरप7स ह]री 

* लि 0न: 
iयाZया अ"गी वसली अाC एक �मzळ कला 

म<��या शि वाय तो बKध7 शकतो, पोकळ श�दKचा इमला 
कान nऊन ऐकाल त<Vही, जरी वाYयन् वाYय 
न<सता ग¤गाट ऐक� }तो, अ �थ समजण" अशYय 

ए लि अाfत (हळ7 अावाजात फJ लि fतला): 
मी Vहण^, ही स<Dवात काही वाईट नाही –       

अा णि  याहीप<ढA अ*च जर का वाहत रा हJ d वाM 
तर साHया अन<प +थि त स�जनKवर, झाडd जातील ताsM 

क{J ताf|: 
पण तJ माfत हा अाC एक Uगळाच नम<ना 

* लि 0न: 
डोYयापास7न पायाप ¥यत एक ग< पJ तच Vहणा ना!

बाज7� जाताना फJ रवतो, त<मZयावर तJ रकस डोळA 
�णाची उस"त नस^ iयाला, पण काम काय करतो नकळA 

काहीस<�ा बोलताना, अा¦स7न घAतो vहरा 
अा णि  सदो दJ त चघळत राहतो, गKभीयrचा चि वट तोबरा 
स"भाषणात एकदम थKब7न, करतो ग भ§ त +मि तहा+य

अा णि  कानात अाप)या कjजब<जतो, पण iयात नसत" काहीच रह+य 
] अाC चार चoवल, ^ iयाला वाटत" एक कोट 

'त�}त अाता ठीक अाC', हा iयाला वाटतो गौ�य+फोट 
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अका+त: 
अा णि  ]रा)द, मदाम? 

* लि 0न: 
बापM! काय वणrवी iयाZया iया क टाळकथKची गोडी
सरदारकीZया गो:�नी ठास7न भरलीय iयाची खोपडी 

बडAजावी राहणीच" iयाला असत" हावर" कौत<क
राजकfया काय Vहण^,  अा णि  काय करतो कjठला ड�7क 

©�ा अन् दजr यKच", Uड iयाला �स<मार 
सतत अापd कj�A अन् घोडA अन् गाड�ा दJ माखदार

मोठमोठªा माणसKना करतो सरळ अMत<M 
iयाZया म^ ज<नाट असतात, सौजfयान" वागणाM

क{J ताf|: 
मी �लीसब�ल ऐकल"य, की iयाZयाबरोबर ती शि जव^य काही डाळ 

* लि 0न: 
पण ती बाई कJ ती नJ रस, अा णि  तJ च" बोलण" कJ ती रटाळ! 
ती मला hटायला आली, की वाटतो ब लि दानाचा Nस"ग 
काय बोलाव" अाता हJ Zयाशी, Vहण7न पछाडाव" लागत" ज"ग 

श�द ] वापर^, iयKत नस^ कसलीच ध<गध<गी 
गरीब बJ चार" स"भाषण, मaन पडत" हरNस"गी 
iया ब«थड शKत^ वJ D� बोल?यासाठी ह)ला 
मी घाल7 पाह^ हात, वा¬Aल iया वJ षयाला 
पाऊसपाणी, हवापाणी, वारा अा णि  थ"डी 
या साHया वJ षयKची लागलीच वळ^ गठडी 
एक�ण तJ ची hट Vहण] छातीत भर^ धडकी 
मनात मी Vहणत राह^, 'बाई अाता नीघ की' 
मी अापली घड�ाळ बघ^, n^ वीस जKभया 

पण लाकडाZया अ¤डYयासारखी, ही बस7न राह^ महामाया 

अका+त: 
मदाम, त<Vहाला अ|ा+त कसा वाटतो? 
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मदाम, त<Vहाला अ|ा+त कसा वाटतो? 

* लि 0न: 
अोहोहो! न<सता पाlन �यावा iयाचा Dबाब! 
+वत:चा सहवास हीच iयाZयासाठी शराब

दरबारात भागत नाही, iयाची मोठAपणाची तहान 
कjरब<री करत राहतो सदो दJ त लहानसहान 

�सHया कjणाला मि ळाला पeसा, सनद कc वा नोकरी 
तर iयाला वाटत" अाप)यावर, अfयाय झाला महाजबरी 

क{J ताf|: 
तर?याबKड Ydअा¢कडA, लोकKची सतत अस^ वणz

पण मदाम, त<मZया म^ कJ तपत अाC iयाZयात पाणी?

* लि 0न: 
iयाZयाकडचा +वय"पाकी, अाC मोठा नJ ~णात

फYत प<खा झोड?यासाठी, लोक iयाZया घरी जातात

ए लि अाfत: 
iयाZया घरZया प"Yतीला, असतात उ�मो�म पदा �थ 

* लि 0न: 
पण प"Yतीला तोही असतो, हाच होतो मोठा अन �थ 
तो +वत: Vहण]च अाC, एक खराब पाकक�ती 

अा णि  ती खावी लाग)याम<ळA, बाकीZयाची हो^ माती 

फJ लि fत: 
पण बर"च वजन राख7न अाC iयाचा काका दामी 

मदाम, तो कसा वाटतो त<Vहाला –               

* लि 0न: 
हो, iयाला प<~कळदा hटत अस^ मी 
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फJ लि fत: 
मला तरी वाटला तो, शहाणास<रता अा णि  मवाळ 

* लि 0न: 
हो, पण एकदा कोटªा कa लागला, Vहण] स<टतो iयाचा ताळ 

iयाच" बोलण" असत" क� �J म, अा णि  स7र असतो तJ रका 
सतत चत<र बोल?यासाठी तो शोधत राहतो मोका 

iयान" एकदा डोYयात घAतल"य, की अापण अाहोत वJ चारव"त 
^oहापास7न iयाला, कjठलीच गो: नस^ पस"त 

वाचत असतो सदानकदा, पण अावडत नाही कसल"च लि खाण
iयाZया म^ जो कौत<क करतो, iयाला नस^ खरी जाण 

जो दोष काढ7 शकतो, iयाचीच ©शारी राजमाfय 
�यKना काही अावडत", ^ साM अYकलश7fय 

नवीन नाटक अाल" Vहण], याचा vहरा होतो अKबट 
'अहो काय ए®क होऊन Wd, ^ ज<fया काळv नट' 

सा�यास<�या बोल?यात स<�ा खोट काढतो पदोपदी 
] ] नाही त¯व च� तन, ^ ^ iयाZया म^ र�ी 
दोन ल<कड्या हातKची, घडी करतो छातीवर 

डो�यKम�} भरतो कDणा, बघ7न खाली सगळA पामर 

अका+त: 
वाहवा मदाम! अापण ©�lब चि तारली अाC iयाची oय Yति Mखा 

क{J अाfत: 
माण7स असा चि मटीत धर?यात, �सरा कोण अाC मदामसारखा?

अ)*+त: 
करा अ भि जनहो करा! करा लोकKना शि वीगाळी 
कjणालाही सोड7 नका, }ऊ mा Ni}काची पाळी 
पण इt जर का अाला, कोणीnखील iयKZयापeकी 
तर } } Vहणाल iयाला, प<ढA होऊन तडकाफडकी 
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तर } } Vहणाल iयाला, प<ढA होऊन तडकाफडकी 
कराल iयाच" ह+तKदोलन, �याल iयाच" मध<र च<"बन 
Vहणाल iयाला 'त<ज *U� धfय होवो अम<च" जीवन' 

क{J ताf|: 
पण अामZयावर का घसरता? –           

जर अशा स"भाषणाला अ*ल त<मचा अा�Aप
तर त<Vही मदामचा करायला हवा अ धJ �Aप 

अ)*+त: 
नाही, कारण त<मZया उ�Aजक हा+याचा फJ स फJ साट 

nतो तJ ला चि थावणी, ]णAकaन वाl लागतात तJ Zया टवाळग"Wv पाट 
ऐक�न त<मZया ख<शामतीची क �णक °कश ब¤ब 
अ धJ कच भडकतो तJ Zया कjv:Aचा अागड¤ब 
तJ Zया या कलाद �शनाच", नसत" कjणी ®ल" कौत<क 

तर तीही प<ढZया NयोगKना, रा हJ ली नसती वJ sष उiस<क 

अा णि  Vहण7नच, स �व±र घ¤घावताCत ] मानवी अनाचाराv वाM 
iयाला मी जबाबदार धरतो त<मZयासार² ख<षम+कM 

फJ लि fत: 
पण आपण बोललो iया oयYत�चा, का यावा त<ला प<ळका? 
�यKची इt थ¬ा झाली, iयKवर त7ही करशील तJ तकीच टीका 

* लि 0न: 
अM, पण सग�याचा वJ रोध, ही अाC iयाZया हाडातली बीमारी 

इतरKशी iयाच" मत ज<ळल", अस" कधी झाल"य तरी? 

iयाZयाकडA सोपव)या अाCत ई³रान", मतhदaपी बीजाZया गोणी 
iयKची iयाला Ni}क जागी, करत रा हJ ली पा हJ ] �रणी 

बाकी लोकKच" Vहणण", iयाला माfय असत"च कधी? 
अापल" मत उलट" पा हJ ], अशी iयाला जडलीय oयाधी
समज7न चाल iयाला पटला, �सHया माणसाचा वJ चार 
तर चारचौघK��ा iयाला Uगळा कोण Vहणणार?
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तर चारचौघK��ा iयाला Uगळा कोण Vहणणार?

N तJ वाद कर?यातच, iयाला वाट^ मोठी ग"मत 
कJ i}क Uळा तो असतो, +वत:शीच असहमत 

�सHया कjणी Nकट ®ला, समज अगदी iयाचाच वJ चार 
जि oहाaपी तलवारीन", लागलीच iयावर करतो Nहार 

अ)*+त: 
फJ दी फJ दी हसणाM घोळ®, त<=यामाW अाCत या �णी 

हीच त<ला स"धी अाC: घA कaन माझी Cटाळणी 

फJ लि fत: 
पण Cही मा� खर"च, की अाC त<झा तसा पc ड 
जो कjणी ] बोdल, iया वJ D� त7 करतोस ब"ड 

त<=या साHया व´�ीतच, दडल"य काही अगVय ग<y 
+त<ती असो वा नc दा, दोfही त<ला होतात असy 

अ)*+त: 
माणसKब�ल कट7 बोल?यात मी पडणार नाही उणा 
कारण उणा कधी पडत नाही, माणसKचा म7 �खपणा 
अ भि Nाय mायचा Vहण], दोनच क�� सरसकट 

कौत<क एकतर वाMमाप, नाहीतर नc दा अचकट वJ चकट

* लि 0न: 
पण –

अ)*+त (* लि 0नला): 
पण नाही! मMप ¥यत मला नाही होणार सहन 

त<ला लागdल" C थJ )लरपणाच" oयसन

(इतरKकडA पाlन) 
अा णि  �या त<=या दोषKम<ळA, त<=या चा रJ µयाला }तो बाध 

iयाच दोषKची भलावण, हा मी समजतो अपराध 
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क{J ताf|: 
अस"? मला नसतात छY®प"], मी माण7स सरळसोट 
पण मदामम�} दJ सली नाही, मला अज7न काही खोट

अका+त: 
मदाम चि �ाक �षक आCत, C तर सवwनाच माहीत 

पण iयKZया अ"गv दोष Vहणता, ^ मला तरी दJ सत नाहीत 

अ)*+त: 
डोळA असतील उघडA, तर iयKना पड7 न} वJ sष ताण 
अा णि  माझी टीका रा+त अाC, याची तJ ला अाC जाण 

जि Zयावर असत" NAम, तJ ची कa न} oयाज+त<ती 
अस7 न} रातKधळी, डोळस माणसाची Nीती 
असतो जर का मी एक, ब< �ि मती कjमा रJ का 

तर मारला असता, अस)या त¤डप<�यKZया पा �³भागावर फटका 
कारण मा=या दोषKना ] nत नाहीत रा+त ±षण 
^ साM अNiय�पणA, करीत राहतात iयKच" पोषण 

* लि 0न: 
ताiप �य अस", की NA मि कKनी पाळला, जर का हा शि र+ता 

तर iयKनी खरवड7न काढायला हवी, kदयातली सारी ऋज<ता
अा णि  करीत राहायला हवा एक0कKवर टी®चा भ डJ मार
कारण अाता हाच अ*ल, Nणयाराधनाचा नवा शि :ाचार 

ए लि अाfत: 
असd नJ यम NA मि कKना वाटतात फार D� 
iयKना �हमी कब7ल असतो NAयसीचाच प� 

तJ Zयाम�} iयKना कधी, अाढळत नाही काही डाव" 
iयKची मनोव´�ी अशी, की सगळ" अापल" छान दJ साव" 

] ] असत" दोषा+पद, ^ ^ iयKना वाटत" उजव" 
iयाZयासाठी स<"दर स<"दर, शोध7न काढतात ^ नाव" 
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iयाZयासाठी स<"दर स<"दर, शोध7न काढतात ^ नाव" 
जी अस^ फJ कट पKढरी, तJ ला Vहणतात चा·याची पाकळी 
अा णि  जि ला Vहणतात या मि नी, ती नJ घ^ hस7र काळी 

जी अस^ हडकjळी, तJ ला Vहणतात +वZछ"दी 
ठर^ ती धीरग"भीर, जी अस^ लठ्ठ ऐदी 

फलाणी दJ स^ �ताचीच, अा णि  nत नाही कपड�KकडA ल� 
^oहा NA मि काला लWच पट^, तJ Zया वJ ��Aची सा�

जी वाट^ घ¸डखोर, तJ ला अाC +वत"� ब<�ी 
�रकी ती चाणा�, ख<ळी ती साधी 

जी उ"च, ती मानी 
ब<टकी, ती छो�खानी 

बडबडीला Vहणतात बोलघAवडी 
अबोल तJ ला मनकवडी 

अा णि  अशा NकाM, जसा वाढत जातो काम�वर 
तसत* NA मि ®v, साMच दोष वाटतात स<"दर 

अ)*+त: 
पण तरी मला Vहणायच" अस" की –

* लि 0न: 
सग�यKनी हा वJ षय अाता ताबडतोब ब"द करा 

अा णि  चला अाता ग¹लरीम�}, माaन }ऊ दोन चकरा 

(अका+त अा णि  क{J ताf|ना)
काय, त<Vही एवढ्यातच नJ घालात?

क{J ताf| अा णि  अका+त: 
नाही मदाम, अाVही अाहोत की इtच 

अ)*+त (* लि 0नला): 
^ Wd तर काय कराव", याचा त<ला पडलाय �च
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(अका+त अा णि  क{J ताf|ना)
स�जनहो, त<Vहाला हव" ^oहा जाऊ शकता त<Vही 

पण त<Vही जोवर जात नाही, तोवर इtच अ*न मीही 

अका+त: 
जर मदामची गeरसोय होत न*ल तर

माझी तयारी अाC, इt थKबायची दJ वसभर

क{J ताf|: 
राजा जाईल झोपायला, ^oहा करावा लाWल iयाचा सर"जाम 
पण ^वढ" एक सोडल", तर बाकी अाज मला, नाही फारस" काम 

* लि 0न: 
हा काहीतरी वJ नोद चाललाय –

अ)*+त: 
तस" नाही अ जि बात 

अापण बघ7या, की मीच जाव" अस" अाC का त<=या मनात 

─────────────────────

()श पाचवा
(बा+क }तो.) 

बा+क (अ)*+तला उ�Aश7न): 
सर, त<Vहाला शोधत अालाय, एक माण7स करडा 

तो Vहणाला iयKना सKगा, अन् ताबडतोब खाली धाडा 

अ)*+त: 
iयाला सKग, त<ला इतकी घाई अ*ल तर –

बा+क: 
iयाZया जाकीटाला लावलीय सोfयाची जर 
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iयाZया जाकीटाला लावलीय सोfयाची जर 
अा णि  MशमाZया ग<"ड�ा –                

* लि 0न: 
कशाला अालाय इt हा शि प<डr? 
ठीक अाC, }ऊ n iयाला –          

( शि पाई अात }तो.)

अ)*+त: 
अहो, पायध7ळ इtच झाडा! 
काय काम अाC अापल"?       

─────────────────────

()श सहावा

शि पाई (अ)*+तला उ�Aश7न कjजब<जत): 
सर, एक नJ रोप n?यासाठी मागतो अापली परवानगी

अ)*+त: 
मोठªा� बोला हो, इt काही नाही खाजगी 

शि पाई: 
ºाfसZया द"डा धJ काHयKशी राखतो मी इमान 

तडकाफडकी हजर oहा, अस" अाC त<Vहाला फमrन

अ)*+त: 
कjणाला? मला?

शि पाई: 
त<Vहालाच
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अ)*+त: 
मला बोलवायच" काय कारण? 

फJ लि fत: 
त7 अा णि  अोरॉfत यKZयामधल" Nकरण 

* लि 0न: 
Vहण] काय? 

फJ लि fत: 
अोरॉfतZया डो�यात7न गळd अवमानाv अ»7
कारण अ)*+तन" ®ली iयाZया क वJ ^ची ¼म»7

हा वJ नोदी वाद मि टव7 पाहतायत, राजाv अ धJ कारी 

अ)*+त: 
पण वा�ल ^ कब7ल करायची नाही माझी तयारी 

फJ लि fत: 
पण ©क�म तर मानावाच लाWल; चल अाता –

अ)*+त: 
पण अामZयाम�} ^ कसा करणार समझौता? 

C अ धJ कारी काय असा काढणार फतवा
की जी क वJ ता भि कार अाC, तJ ची मी करावी वाहवा?

] मी एकदा Vहणालो, ^ माW का घAऊ? 
तो खो�पणा होईल –                         

फJ लि fत: 
पण वापरायला हU हो^स, श�द अाणखी थोडA मऊ 

अ)*+त: 
मी बधणार नाही, कारण ती क वJ ता अाCच तसली भ"कस 

47



फJ लि fत: 
मला वाटत" त7 थोड" समज<तीन" �याव"स 

चल अाता –        
               

अ)*+त: 
मी }तो, पण अशी शYती नाही प́ «वि तलावर
की जी माझा नJ �य –                        

फJ लि fत: 
हो चल अाता, बडबड अावर 

अ)*+त: 
�या क वJ ^म<ळA स<a झाल" C सगळ" सoयापसoय 

तJ ला वाखाण?याची राजा�ाच झाली, तर ^ ठMल माझ" क �तoय
अfयथा ती वाईट अाC अस" घो®न मी sवटZया ³ासाप ¥यत
अा णि  VहणAन, की ती रचणाHयाला दJ लाच पा हJ ] nहाfत 

(अका+त अा णि  क{J ताf| हसताCत, iयKना उ�Aश7न–) 

स�जनहो, खरोखर माझ" बोलण" अाC इतक  म]दार 
C मला नoहत" ठाऊक –                     

* लि 0न (अ)*+त अा णि  फJ लि fतना): 
जाताना लोट7न �या दार 
]oहा जाल ^oहा –      

अ)*+त (* लि 0नला): 
मी जाऊन बघ7न }तो, काय VहणताCत राजाv लवाद 
परत)यावर चाल7 ठAव7, अापण अापला ज<नाच वाद 

❈   
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─────────────────────

❖  अ"क त% सरा ❖

─────────────────────

 )*श प ह% ला
(र"गम"चावर क)* ता,- अा णि  अका1त. 

1थळ: 4 लि 6नच" घर)

क)* ता,-: 
माक9, :;हा पाहाव" >;हा, त?मचा म@ड असतो झकास
त?Eहाला सगळी मौज वाट>, नाही कJठL कसला Mास

पण कधीच कस" नाही उलटत, त?मPया जीवनाच" ताR? 
नीट व* चार कRन सTगा, उगीच ध@ळफVक नका कR!

अका1त: 
माक9, :;हा मी अाय?Xयाचा थोडाफार व* चार Yला 

>;हा Eहटल" 1वत:शी –                           
की [हरा पाड@न जगायच", कारणच काय Pयायला?! 

प\सा अा], यौवन अा], काळ^या काही नाहीत 
चारचौघTत घरा_याच" नाव अा] माहीत 

बापजाaTच" भcकम वजन, टाकल" जर का दरबारी 
तर माeन तो fgा, चाल@न hईल माjया दारी 
kरkरPया मो ह* मTत गाजवल"य मी रणTगण 
अशा श@र माणसाला lहमी मि ळत" मोठLपण 

समाजातल" माझ" 1थान, कर_यासाठी अाणखी स* n
न* भाऊन lल" अा], मी परवाच एक q"qय?n

चात?यrन" बोल_याची माjयात अा] हातोटी 
फार व* चार न करता, सहज स?च> मला कोटी 
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फार व* चार न करता, सहज स?च> मला कोटी 
नवीन नाटक जोख_यामधला, मी अा] व* sष दद9 

माjया अ भि uायावRन ठरत", vयाला होणार क* तपत गद9 
कJणाची नcकल चTगली वठली, अन् कJठL करायची वाहवा 

] सगळ" त?Eही माjया, नजxवRन ठरवा 

माझा [हरा अा] लोभस, Yस अा]त काळLशार 
दात अा]त सरळ, अा णि  चाल मोठी yबाबदार 
शि वाय मी Eहण@ शकतो, न करता अाvमzलाघा 

माjयाइतY भारी कपडL, |स}या कJणा[ नाहीत बघा 

प~ र* सम�h सगळीकडL, होत" माझ" अागत1वागत 
�ि यTना मी अावडतो, अन् राजा ठLवतो माझी म? �वत 

माjयापाशी सगळ" अा], >;हा त?Eहीच अाता सTगा माक9 
माझ" काय च?कल" vयात, मारली जर का फJशारकी? 

क)* ता,-: 
पण अस" अ4ल –                                 

तर कशासाठी इ� hऊन न* �ास सोडता पोकळ 
जर गावत अ4ल शि कार इतर ठ* काणी बcकळ? 

अका1त: 
मी? �! – जी बाई तडकाफडकी मला नाही फ* तत

त* चा ग@ळ काढत बसायला मला नस> फJरसत
अ4ही असतात काही बा�h, प?ळचट अा णि  भि कारडL 
: अाशाळभ@त बघत राहतात अuा�य तyण�कडL 

लोळतात vयTPया पायाशी, झLलतात vयTची ]टाळणी 
उसा4 टाक�न करतात Y व* लवाणी व* नवणी
: मि ळव_यासाठी अस> अ"गभ@त ग?णTची M?टी 
vयाचसाठी करत राहतात चि कट�गट खटपटी 

पण माक9, माjया जाती[ लोक, नाही धरत भोळसट uLमाची वाट 
अा णि  नाही लाग@ �त ब* लकJल, 1वत:Pया खि शाला चाट 

�ीPया सौदयrच" मोल मी कमी नाही �खत 
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�ीPया सौदयrच" मोल मी कमी नाही �खत 
पण जगाम�h माझीस?nा अा] काही क� मत

हव" अ4ल जर माjया �दयावर 1वा मि vवाच" नात" 
तर त* लाही थोड" �याव" लाeल नमत" 
uLमाम�h दोघTचाही ठLवला जावा मान 

दो,ही बाज@"नी अाक �षण असल" पा ह* : समसमान 

क)* ता,-: 
एक�ण, त?मPया म>, त?Eही अाला अाहात यो�य जागी

अका1त: 
तस" मत ;हायला मला कारण" अा]त खाजगी

क)* ता,-: 
ह"! माक9, अस" द* सत"य, की अाvमव"चना त?Eहाला जम> फार सहज

kर करायला हवा मला त?मचा गोड ग\रसमज 

अका1त: 
मी अाvमव"चना करतो, अा णि  माझा ग\रसमज अा]: अगदी अच@क अा] अापल" न* दान 

क)* ता,-: 
पण का करीत असता सतत, अाप�या भा�याच" ग?णगान? 

अका1त: 
कारण माझी अाvमव"चना!

क)* ता,-: 
कशावर उभा अा] अाप�या अाsचा इमला? 

अका1त: 
माjया ग\रसमजावर!

क)* ता,-: 
अा] का अाप�याकडL काही ठाम प?रावा दाखवायला? 
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अा] का अाप�याकडL काही ठाम प?रावा दाखवायला? 

अका1त: 
सT ग* तल" ना, मला �म झाला अा] –

क)* ता,-:
                                          – अस" काही अा] का
की 4 लि 6नबरोबर झा�या अा]त, अाप�या ग?�त अाणाभाका? 

अका1त: 
नाही, मला ती वाईट वागव> –

क)* ता,-: 
अाEहाला कळ@ तर aा, गो� काय ती खरीख?री 

अका1त: 
मला ती टाक�न बोल> –

क)* ता,-: 
अहो, अाता सोडा ही म1करी!

मला खर"च सTगा, इ� क* तपत अा] त?Eहाला अाशा? 

अका1त: 
कसल" काय?! अामची सगळी न* राशा, vया��ा त?मचीच बरी अा] �हदशा

समोर �खील नको असतो, त* ला माझा [हरा 
वाट पा�न एक द* वस मी खाणार अा] धत?रा 

क)* ता,-: 
�, काहीतरीच –                           

माक9, अापण दोघL एक6कTशी उगीच 1पधr करणार 
vया��ा अाप�याअाप�यात कRया का असा करार?
4 लि 6नPया खि जगणतीत जो कोणी अ4ल उजवा

vयान" जर प?ढL अाणला तसा 1प� प?रावा
तर |स}यान" सोड@न aावा अापला दावा अधr
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तर |स}यान" सोड@न aावा अापला दावा अधr
अा णि  खतम कRन टाकावी ही व\तागवाडी 1पधr

अका1त: 
वाहवा! माक9, मला फार अावडला हा त?मचा श�स"धी

अट मला मा,य अा], >;हा टाळी aा अाधी!
पण ही कोणाची चा�ल?             

─────────────────────           

)*श /सरा
(4 लि 6न h>.)

4 लि 6न (दोघTना): 
अज@न इ�च? 

क)* ता,-: 
जखड@न ठLव>य अाEहाला अाप�या uLमाची �डी 

4 लि 6न: 
खाली ऐक� h>य एक घोडागाडी  

कोणाची अ4ल, अा] काही मा ह* ती? 

क)* ता,-: 
नाही – 

─────────────────────

)*श त% सरा
(बा1क hतो.) 

बा1क: 
मदाम, अा स� नोए मदाम              

अाप�याला �ट@ इ Pछि तात – 
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अाप�याला �ट@ इ Pछि तात – 

4 लि 6न: 
या बाईच" माjयाकडL काय काम? 

बा1क: 
ए लि अा,त मदाम vयTPयाशी बोलता]त खाली 

4 लि 6न: 
ती कशाला इ� अाली? 

अका1त: 
बाईचा लौ क* क असा, की ती अा] फार टीकाखोर 
   अा णि  त* Pया ल?डब?डीम?ळL –                      

4 लि 6न: 
�!  – न?सता उसना जोर 

अात@न अा] ती चारचौघ�सारखीच –            
मादकपणL ताण@नताण@न शरीरात�या सा}या नसा
कसाबसा पकड@ पाह> एखादा �दर�ला ससा 

अास?स@न पाह>, तyण�ना �ढणाx uL मि कT[ गराडL  
त* ला वाटत" vयTतला कोणी, चोRन पाहील अाप�याकडL 
पण त* PयाकडL ढ?"क�न �खील पहात नाही कJMा काळा 

>;हा सव�वरती टीका करण" हाच त* चा उरलाय चाळा  

वरकरणी खा�पणाची उगाRन पाह> काठी 
�डसावणारा एक�पणा कसातरी वार_यासाठी 

स?क��या स दयrच" फJट@ नh ब� ग 
Eहण@न : नाही अाप�यापाशी, vयावर उगार> श¡ ग

खर" Eहण: त* ला हवाय, एक u* यकर म1त 
त* Pया नजxPया टाप@म�h स�या अा] अ�41त
तो hतो माjयाकडL, याच" त* ला |:ख भारी 

त* Pया ,या¢य अ ध* काराची, त* ला ती वाट> चोरी 
अस@या लपवण", नाही फारस" साधत त* ला 
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अस@या लपवण", नाही फारस" साधत त* ला 
:;हा जसा ज6ल >;हा, घLऊ पाह> माझा बदला
खरोखर पा ह* ला नाही त* Pयाइतका म@ �ख uाणी 

अाड;याउ£या प~ र* सभर, Eहणतात त* ला भोचकराणी 

─────────────────────

)*श चौथा
(अा स� नोए अात h>.)

4 लि 6न: 
या! अाज कस" काय माjयाकडL hण" Yल"त? 

त?मPया काळजीन" मला अ,न न;हत" गोड लागत 

अा स� नोए: 
सTगायला अा� अा] उप�शा[ श¤द चार 

4 लि 6न: 
अस"! मग अाप�याला पा�न मला बर" वाटल" फार 

(अका1त अा णि  क)* ता,- हसत हसत न* घ@न जातात.) 

अा स� नोए: 
e� > बर"च झाल". जि � त* � कडमडतात उगीच –

4 लि 6न: 
अापण बस@या का? 

अा स� नोए: 
नाही, मी अापली राह> उभीच 

मदाम, :;हा uzन असतो जीवन व* षयक द¥ �ि कोणाचा 
>;हाच याला मह¦व असत", की अाप�याला अाधार कोणाचा

चारचौघात अाप�याबgल लोक काय बोलतात
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चारचौघात अाप�याबgल लोक काय बोलतात
याला फार मोल असत" बायकTPया व* �ात
मी Eहटल" § M* णीसमोर स"कोच तो कशाला? 
न बोल@न मनातल", अगदी राह�ना मला 

माणसामाणसTत असायची मला अापली सवय 
काल सहज बोलताना, न* घाला त?मचा व* षय
त?मच" वागण" बघ@न कJणी म?रडावीत नाक¨ 
] बघ@न माझ" तरी गरम झाल" डोक¨ 
कस� कस� लोक, इ� करतात h जा 

कJणास ठाऊक मारतात, कसली कसली मजा 
या सग©याबgल सगळL, बोल� बर"च काही 

vयTची तªड" ब"द करण", मला काही जमल" नाही 

मी त?मची बाज@ घLतली, जि तकी मला जमली त* तकी 
पण बाकीPयTना क* ती पटली ] बरीक नाही नcकी 

मी Eहटल" ' त* ची थोडी कमी अा] समज 
उvसाहाPया भरात काही कRन जा> सहज'

त?मPया लौ क* काची काळजी मी कर> जि वापाड 
Eहण@नच काही गो�ी होत नाहीत डो©याअाड 

sवटी काय अ �थ अा] ] नाकार_यात 
की त?मPया वाग_यान" ग\रसमज होतात? 

लोक अापल" शोध@ लागतात द* सत" कJठL काळ" 
कJठवर अापण लावणार vयTPया जि �ला टाळ"?
मी Eहण> का aावी, टीका ट* पणीला जागा?
vया��ा त?Eहीच थोड«ा सTभाळ@न वागा

मी नाही Eहणत त?Eही Yलायत काही 1व\राचार 
�वासा� मनात माjया, नाही तसला काही व* चार 
पण लोक माM वा�ल तस", बनवतात अापल" मत 

अापण अाप� बx वागतो, अस" Eहण@न नाही भागत

त?Eही मोठ¬ा स?जाण अाहात, ] माहीत अा] मला 
नका कR कानाअाड माझा कळकळीचा स�ला 

माझा अापला एकच ]त@, अा णि  तो Eहण: त?मच" ह* त 
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माझा अापला एकच ]त@, अा णि  तो Eहण: त?मच" ह* त 
श"कास?nा घLऊ नका, की ह* च" काही अ4ल इ" ग* त

4 लि 6न: 
मदाम, अाप�या या स��याबgल मी अा] अापली ऋणी

बघ@न अापली कळकळ, डो©यTत hत" पाणी 
पण नका रा� कधी ऋणको, Eहणत असत माझL बाबा 
>;हा परतफVड कRन टाक>, अापण थोड«ा इ�च थTबा 

माjया व* षयी कोणकोण कJठL करत" कसली कJजब@ज
] मला अापण सT ग* तल"त, अा णि  राखलीत §Mीची ब@ज 

मी कशी वाया दवड@, इतक¨ स?"दर उदाहरण?
>;हा अाप�या मागोमाग, कर> अापल" अन?करण  
मला�खील �ट� हो> अ4च काही माझL ®Lही 

माणसाबgल vयTची पारख सहसा कधी च?कत नाही 
'मनोव¥¯ी कशी नसावी' यावर अामचा वाद झाला

एका ®L�ाl >;हा द* ला, 'मदाम अा स� नोए'चा दाखला 
अापला टीकाखोरपणा अा णि  अान"दपरा°म?खता
हा सारा uकार vयाला ब* लकJल yचला न;हता 

ड?ढ्ढाचारी खा�पणाचा सदानकदा अाव 
शहाणपणा[ स��, अन् पोcतपणा[ भाव
उv1फ� �त श¤दTवर Y�� अवाजवी गहजब

वाकडL अ �थ शोध_याच" अापल" बfच च± त कसब
सतत झ?लीuमाणL पTघर�ल" गTभी �य 

इतरTवर काy_यमय कटा� फVक_याच" अौदा �य
न* Xपाप क²त�वर अोढ�� टीY[ ताsx 
सदो द* त उडणाx नी त* बोधT[ फवाx 
या सा}यावर vयान" Yली कडक टीका 
मी 1प� बोल> याचा राग मान@ नका 

साx Eहणा� ही बाई, द* स> तशी सो^वळ 
पण त* Pया वाग_याम?ळL उघड" पडत" त* च" प* तळ
ईश1तवन Eहणताना, उPचारTवर कटा� फार 
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ईश1तवन Eहणताना, उPचारTवर कटा� फार 
पण बदड> नोकरTना, अन् �त नाही vयTचा पगार 
वरकरणी दाखव> की ई�रभcतीत अा] द"ग 

पण पाह> सतत अारशात, फास@न [ह}याला र"ग
त\ल चि MTत�या न³>वर मार> का©या फJ�या 

पण मनात@न माM त* ला, होत असतात ग?दग?�या 

अाता मी�खील त?मचा जमला >वढा Yला बचाव
Eहटल" vयTPया बदनामीचा हा सारा अा] डाव 
पण अाप� दोष उघड अा]त, बाकीPयTPया म> 

>;हा एवढ्या सग©यTसमोर मी काय बोलणार हो>? 

त?Eही थोडी कमी करावी इतरTची परी�ण" 
अन् 1वत:कडL ल� aाव" अस" पडल" vयTच" Eहणण" 

अाधी काढाव" 1वत:Pया कानातल" लाक�ड 
मग शोधाव" इतरTPया नाकातल" 6क�ड 

इतर लोकTची अाय?Xय" |y1त कर_याप@व9 
ख?g अापण क4 वागतो याची जाण हवी 
माणसTना स?धार_याची नका घLऊ तसदी 
vया कामी पोपमहाराज उबवता]त गादी 

त?Eही मोठ¬ा स?जाण अाहात, ] माहीत अा] मला 
नका कR कानाअाड माझा कळकळीचा स�ला 

माझा अापला एकच ]त@, अा णि  तो Eहण: त?मच" ह* त 
श"कास?nा घLऊ नका, की ह* च" काही अ4ल इ" ग* त

अा स� नोए: 
स�ला �ताना मी धोका पvकरला ] खर" 

पण मला अ� �ि त न;हती, ही असली uvय?¯र" 
त?मPया नाकाचा s"डा, अा णि  शि रTमधला ताण 

यावRन अस" द* सत"य, की lमका लागलाय माझा बाण 

4 लि 6न: 
मदाम, तस" अगदी नाही. जर § M* ण अ4ल सPची
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मदाम, तस" अगदी नाही. जर § M* ण अ4ल सPची
तर उप�शाची ही �वाणघLवाण तशी lहमीच चालायची 

uvhकाचीच 1वत:बgल मत" असतात �ामक 
vयावर lमक¨ लाग@ पडत" ] उप�शाच" xचक 

अाता हा न* �णय, मदाम, अा] Yवळ अाप�या हाती 
की ] पर1परसहका �य करायच", तर कस" अा णि  क* ती
कJठप ´यत प?ढL ,यायची, ही § M* णी§ M* णीतली खलबत"

अा णि  सTगायच" एक6क�ना, की |सरीबgल अाप�या, कायकाय कानी पडत" 

अा स� नोए: 
मदाम, त?मPया व* yn कधीस?nा बोलत नाही कोणी 

उलट मलाच अापली lहमी, ऐकावी लागतात बोलणी 

4 लि 6न: 
मदाम, yची अा णि  वयाम?ळL, बदलतात माणसTPया धारणा

: एकाला अावडत", vयाची |स}याला वाट> घ¥णा
अाय?Xयात एक ट�पा असतो, कर_याकरता uणया[ µळ 
पण मग काही वष�न"तर, h> नाक¨ म?रड_याची �ळ

यौवनात�या शरीराला :;हा लाग> उतरण  
>;हा अ"मलात अाणाव", ] नाक¨ म?रड_याच" धोरण 
लपवता h> vयायोe, वयोमानान" झा�ली पडझड 
न जाणो करावी लाeल, प?ढL मलाही तीच न* वड 

> असो. Eहातारपणी पाडता hईल या गो��चा कीस 
अाज कशाला घLऊ स",यास, माझ" वय असता वीस? 

अा स� नोए: 
एवढ्याशा गो�ीवRन नका फJशाR इतcया 

अाप�या ताy_याPया भारीच मारताय ट* मcया 
अ4ल स?nा वय माझ", थोड" बरीक जा1त 

पण सतत vयाचा व* षय काढण", नाही वाटत uश1त 
मदाम, मघापास@न एका बाबीचा मी कर> अा] खल 

त?मPया मनात माjयाबgल का असावा सल 

59



त?मPया मनात माjयाबgल का असावा सल 

4 लि 6न: 
अा णि  मदाम, त?Eहीही एक गो�, 1प� करा एकदा

जि � जाता त* �, का करता माझी न� दा? 
त?Eही जीवनात न* राश अाहात, Eहण@न माjयावर का खार खाता? 

त?Eहाला u* यकर शोध_याचा, मी कधी घLतलाय मcता? 

जर माjया Rपावर भाळत असतील प?yष
अा णि  माjया 1वभावावर होत असतील ख@ष

अा णि  घालत असतील y"जी माjयाभोवती, की जि चा त?Eहाला वाटतो ]वा 
तर हा uzन, मदाम, त?मचा त?Eहालाच सोडवायला हवा 

रान अा] प@ �ण मोकळ", शि कार साध_यासाठी 
ह� त* तY u* यकर मि ळवा, माझी नाही अाडकाठी

अा स� नोए:
हट! त?Eहाला अस" वाटत" का, की घLईन मी तसदी 
गोळा कर_याकरता अस�या फालत@ uL मि कTची गद9

अ लि कडL ] सTगण" अवघड झाल"य जाम 
vयTPयाप\की कJणासाठी कोणता मोजलाय दाम
त?मच" Eहणण" अस" की फcत त?मPया ग?णTम?ळL 
hऊन अाप� चि कटतात त?Eहाला ] डªगळL
µच@न घL> vयTना त?मची श?n u त* भा

अा णि  मग त?मPया घरी, दाटीन" भरवतात सभा
असली सªग" अाता चालत नाहीत फार 
च�कडL लोक अाता झा�त फार fशार 

मला 1वत:ला ठाऊक अा]त, अशा क* vhक तyणी
की ^या अा]त �ख_या, पण vयTना नाही u* यकर कोणी 
अा णि  Eहण@नच या तकrबgल, नाही अाता काही |मत 

की uL मि क जमा कर_यासाठी, aावी लाग> जबरी क� मत 
vयाPयासाठी प?x4 नसतात, Yवळ अाप� lMकटा�

vयTनी Y�ली ख?शामत कधीही नस> न* र�� 
>;हा फJशारcया मार_यात नका घालव@ शcती वाया 
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>;हा फJशारcया मार_यात नका घालव@ शcती वाया 
की अापण ज¡ क�या अा]त बारीक सारीक लढाया 
अाप�या द* स_याच" कौत?क अाता थोड" अावरा 
अा णि  नका करीत जाऊ इतरTचा पाणउतारा 

मला जर असत", अस�या अाय?Xयाच" अाक �षण 
तर मीही Yल" असत", इतxजनTच" अन?करण

�लगाम वाग� अस>, अा णि  द* ली असती स* nता
की मला uL मि क ह�च अस>, तर vयTना काही तोटा न;हता 

4 लि 6न: 
तस" अ4ल तर मदाम, मि ळवा न* दान एक जण 
कळ@ � तरी अाEहाला, त?मPयातल" स?�त अाक �षण 
अा णि  जर –                                      

अा स� नोए: 
मदाम, मला वाटत" ] स"भाषण इ�च अावरत" �याव" 
कारण अ,यथा त?�ल, त?मPया माjया स"यमाच" दाव" 
स?द\वान" खोळ"बली अा], वा�त माझी घोडागाडी 

नाहीतर अाप�या सहवासाची, लTबली नसती इतकी गोडी 

4 लि 6न: 
मदाम, जRर �या अापण �ळ, अाप�याला हवा त* तका 
मी त?Eहाला जायला सTग>य, अस" अगदी समज@ नका 
पण अाप�याला होऊ नh, माझा सहवास क¨टाळवाणा 
Eहण@न �>य अाप�या सोबतीला, हा |सरा एक पाfणा 

अगदी �ळLवर अा� अा]त, ] एक ग¥ह1थ स^जन
माjया��ा बर" करतील > अापल" मनोर"जन 

(अ�41त hतो.)
अ�41त, मला लि हाव" लागणार अा] तातडीl एक पM 

नाहीतर माjयावर y4ल, माझा एक खास मि M
मदामबरोबर ग�पा मार, नको वाग@स उगीच ¶ाvय 

मी जा>य, पण vया नcकी माफ करतील, माझ" ] अौnvय 
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मी जा>य, पण vया नcकी माफ करतील, माझ" ] अौnvय 

(4 लि 6न जा>.) 
─────────────────────

)*श पाचवा

अा स� नोए: 
त* चा एक�ण रोख असा, की मी घोडागाडीची वाट पाहता पाहता 
बसाव" इ� त?मPयापाशी, अा णि  करा;यात हवापा_याPया वातr

असा योग अाण�याबgल, मी मान� अस> त* [ अाभार 
जर मला माहीत नसत", की ती कर> माझा त* र1कार 

^यTPया अ"गी झळाळ> u त* �ची दी�ती 
अापण�नच uLम करतात साx vयTPयावरती 
अाप�याम�h मला द* स> अशी स?�त क* मया 

की अ"गावर �यावीशी वाट> अाप�या सहवासाची छाया

मला वाटत" त?मची जागा, अा] राजाPया दरबारी 
अोळखावी vयान" त?मची चमक, अा णि  बहाल करावी मोठी चाकरी 

त?Eही खरोखर त·ार करावी, अशीच अा] प र* 1थि ती 
पारख न झा�याम?ळL त?मPया ग?णTची हो>य माती 

अ�41त: 
मी?! पण मदाम, कशाPया जोरावर मी असला हcक सTगावा? 

अशी काय घडली अा] माjया हात@न �श4वा? 
कशासाठी मी करावी दरबारा व* षयी त·ार? 
असा काय दाखवलाय मी अक�चा चमvकार? 

 
अा स� नोए: 

अा¯ाप ´यत दरबारी ^यTचा झालाय गवगवा 
] खर" नाही सव�बgल, की vयTनी Yलीय काही 4वा 
4वा कर_यासाठी न* दान, तशी स"धी तरी हवी 
अा णि  अाप�या ग?णTची दखल घLतली जावी 
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अा णि  अाप�या ग?णTची दखल घLतली जावी 
Eहण@नच –                                

अ�41त: 
अहो, अाता बास करा माjया ग?णTच" ] गाण" 
दरबारान" काय कराव" अस" त?मच" Eहणण"? 

अा¯ास?nा vयTPया माथी काम" असतात वाxमाप
uvhकाच" ग?ण शोधण" Eहण: Yवढातरी वाढLल ;याप

अा स� नोए: 
पण ग?णच त4 uखर अस�, तर अापण�न ल�ात hतात

अहो, त?मPयाबgल, ख@प चचr चाल> शहरात 
अ4 दोन बडL लोक, की ^यTPया अोळखी अा]त हजार 

कालच Eहणत हो>, की हा माण@स मोठा होणार

अ�41त: 
अाजकाल uvhकाचाच चढला अा] भाव 

कशाची जर कमी अ4ल तर तो Eहण: तरतमभाव 
अाजकाल uvhकाचीच 1त?ती हो> तªडफाड 
सरसकट एर"डाला सगळLजण Eहणतात माड
ह"स Eहण@न वावरतोय एकन् एक ड?cकर 
ग~झLटात झळकलाय, कालच माझा नोकर 

अा स� नोए: 
मला अापल" अस" वाटत", की त?Eही uकाशात याव" थोड" 
पण दरबारPया चाकरीच", का त?Eहाला इतक¨ वावड"?

माjया वतीन" मी कxन, : : अा] मला शcय 
त?Eहाला vयात रस अा], अस" Eहणा फcत एक वाcय

यो�य vया य"MणLला, मारली यो�य जागी चावी 
की त?मची प?ढची मजल, अगदी सोपी होऊन जावी 

अ�41त: 
अहो, पण एकदा त* � पोहोच�यान"तर, मजल होईल फारच ब* कट 

माjयासार¸या माणसाची, त* � होईल फcत घ?समट 
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माjयासार¸या माणसाची, त* � होईल फcत घ?समट 
न* सगrन"च माझी, अशी Yलीय जडणघडण 

की दरबारी खाcयाची, vयात अा] अ"मळ चणचण
असली पद" सTभाळायला अ"गी लागतात काही कळा 
vया मानान" माझा 1वभाव तसा अा] फार भोळा

uामा णि क अा णि  1प�वcता, माझी अोळख हीच खरी 
मला कधी जमली नाही, अाड@न बोल_यातली fशारी  
दरबारात�या माणसान", ठLवली पा ह* : हसरी छबी 
अ"गी बाळगली पा ह* :, मन झाक_याची ख?बी 

जो माण@स दरबा}यTचा नाही राखत अाब 
vयाला कदा चि त मि ळत नसतील, चकचकणाx प* तळी क* ताब 

पण तरी�खील vयाला हा द* लासा असतो, की 
नाही करावी लागत सदानकदा व* kषकी 

नाही uाशन कराव" लागत, sकडो अवमानTच" प"चग;य
अा णि  नाही uश"साव" लागत, ¹ीमान अम?कढम?क यTच" का;य 

नाही प?रवा� लागत, मदाम द �कलाएत यT[ डोहाळL 
अा णि  नाही सहन करा� लागत, को_या च·म माक9[ चाळL 

अा स� नोए: 
त?Eही Eहणताय, तर रा� � तो दरबारचा व* षय 
पण मला भारी वाईट वाटत", पा�न त?मचा uणय
माjया मनीची खळबळ, कळत नाही कशी अावR 
त?Eही |सरीकडL वळवाव", त?मPया uLमाच" ताR 

न��ा न* राsत होईल, त?मPया भावनTची प र* णती 
कारण ती त?Eहाला लायक नाही, जि Pयावर त?मची अा] uीती 

अ�41त: 
मदाम, या अाप�या स��याची, मी नाकारीत नाही उपय?cतता 

पण ती त?मची § M* ण अा], ] अापण कशा व* सरता? 

अा स� नोए: 
मा,य. पण पा�न अापली होणारी अव]लना

माjया मनाला अाता अगदी राह�ना 
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माjया मनाला अाता अगदी राह�ना 
त?मची ही 1थि ती पा�न, तडफड हो> खोलवर अात
कारण त?मची uLयसी, कर>य त?मचा व* �ासघात

अ�41त: 
खर"च मदाम, अापण सदो द* त करता, माjया ह* ताचाच व* चार

ही मा ह* ती मला �ऊन, अापण Y� अा]त ख@प उपकार 

अा स� नोए: 
माjया जि वाभावाची § M* ण जरी असली 4 लि 6न 
तरी त?Eहाला ती यो�य नाही, अस" मी न* �@न EहणLन 
त?मPयावरच" त* च" uLम, Eहण: न* ;वळ बनवाबनवी 

अ�41त: 
तस" अस@ही शYल मदाम –                  

�दयातली खरी गो� कJणाला कशी कळावी? 
पण जर अाप�या मनात होती, Yवळ परोपकाराची भ@ मि का

तर का भरलीत माjया मनात, अापण अशी कJश"का? 

अा स� नोए: 
जर नको अ4ल त?Eहाला खरा uकार कळायला

तर तस" सTगा, Eहण: तो व* षय, अा¯ा ब"द झाला 

अ�41त: 
तस" नाही, पण हा व* षय अाता अालाच अा] उघड«ावर 

तर स"शयात राह_या��ा, सगळ" कळण"च ¹Lय1कर
^यTPयामाe दाखवता hईल, ठाम प?रा;यTची मा लि का 

अशाच गो�ी मला सTगा, बाकी काही सTग@ नका 

अा स� नोए: 
उ¯म! मी त?Eहाला खाMी �>, की यथावकाश 
�ा सा}या uकारावर मी पाड@न दाखवीन uकाश 
अ14 जाऊ माjया घरी, हात माझा घº पकडा 

डो©यTसमोर अाणvh त?मPया, ब* "̄बातमी खडानखडा 
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डो©यTसमोर अाणvh त?मPया, ब* "̄बातमी खडानखडा 
त?मची uL मि का, काय कर> त?मPया अपरो� 

याचा सरळ प?रावाच, मी �ईन त?Eहाला uvय� 

अा णि  vयान"तर त?Eहाला वाटल", की स"पली अापली uLमकथा 
तर त?मच" सTvवन कर_यासाठी, मी कR शYन काही ;यव1था 

❈  
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─────────────────────

❖  अ"क चौथा ❖

─────────────────────

 ()श प ह- ला
(र"गम"चावर ए लि अा,त अा णि  फ0 लि ,त.) 

फ0 लि ,त: 
याप3व4 पा ह0 ला न7हता, माण3स कधी इतका =कट 
अस" भ@डण झाल" न7हत", मि टवायला C इतकD ब0 कट
सगFय@नी सगळीकड3न, समजाव3न पा ह0 ल" Iयाला 

हा अापला पठ्ठLा माM, दगडासारखा ढ0 Qम रा ह0 ला 
रडकR"डीला अाS अगदी, राजाT अ ध0 कारी 

हा असला त"टा Iय@Uया, बापालाही अVल भारी 

"शYद माZ नाही घ\णार,”  अापला नायक ठास3न बोलला 
 "एवढा एक म̂_ा सोड3न, मी राजी अा= तडजोडीला

C काही बोललो मी, Iयाचा का यावा राग?
च@गल" लि ह0 ता न abयात, c त0 d\चा काय भाग?

Iयान" अपमान वाट3न eयावा, याला माझा काय उपाय? 
वाईट क व0 ता hली QहणC, माण3स वाईट अस" कRठाय? 

IयाUया फiत लि खाणावर, मी hली कj चि त टीका 
पण बाकी IयाUया अk3ला, नाही कRठ\ लावला धiका 

'हा माण3स अा= श3र, अा= चत^र, अा= ग̂णरIन@च" भ@डार'
Qहणाल Iयाला हो Qहणतो, पण कवी Qहण3न अगदी भि कार

Iयाचा पlसा, Iयाची तलवार, घोडmावरUया कसरती
nा साoयाची Qहणाल तर, वाp\ल qवढी करतो rत^ती 

पण rत^ती करायची क व0 qची, तर मला अापली रजा sा 
इतकD माM उघड अा=, की IयाUयाकड\ ती नाही व0 sा 
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इतकD माM उघड अा=, की IयाUयाकड\ ती नाही व0 sा 
पsरचना करbयासाठी अ भि tची पiकी हवी 

कuन भागत नाही न^rती, यमक@ची ज̂ळवाज̂ळवी" 

vवटी hली दोघ@नी, थात^रमात^र तडजोड 
nान" काढला अावाज, IयाUया मq गोड

"भाष\ब_ल माझी मत", अा=त फारच ठाशीव 
सवyना ती tचत नाहीत, याची अा= मला जाणीव

त^मUया क व0 qब_ल अा=त, अापS cामा णि क मतzद 
ती मला नाही अावडली, याचा मनापास3न होतो {द"

मारायला लावली मि ठी, दोघ@ना कuन दादाप̂ता 
अा णि  या cस"गाची, झाली अशी ही स@गता 

ए लि अा,त: 
तो थोडा च|म अा=, यात तशी श"का नाही 

पण ल} ~ध3न घ\तल" जाव", अस" IयाUयात अा= काही 
वरवर वाटतो हा माण3स, cमाणाबा=र rप�वiता 

पण मला द0 सq IयाUयाम�a, एक cकारची उदा�ता 
अलीकड\ हा ग̂ण, कRठ\च द0 सत नाही फार 

q7हा अाणखी थोडा पसरला, तर माझी तरी नVल त|ार

फ0 लि ,त: 
पण मी Iयाला जि तकD पाहतो, त0 तका मला वाटतो अच"बा 

अ त0 �की अा�हान", IयाUया मनाचा घ\तलाय ताबा 

nा माणसाचा rवभाव, QहणC न0 सग�Uया व0 नोदब^�ीची �वाही 
हा c\मात पडलाच कसा, qच मला कळत नाही 

रा�न रा�न व0 चार कuन, डोiयाला aतो भारी शीण
Iयाची c\मवrत3 ती कोण?! तर �मकी त^झी मा�ब ह0 ण! 

ए लि अा,त: 
भ�याभ�य@ना कळली नाही कामाUया कामाची रीत 

c\म न0 म�ण होbयासाठी, rवभाव ज̂ळा~ लागत नाहीत 
'समानशील7यस�ष̂ cीती' अस" जर का कRणी Qहणाला
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c\म न0 म�ण होbयासाठी, rवभाव ज̂ळा~ लागत नाहीत 
'समानशील7यस�ष̂ cीती' अस" जर का कRणी Qहणाला
तर ख"डनाला प̂� 7हावा, एवढा एकRलता एक दाखला!

फ0 लि ,त: 
c त0 साद मि ळतोय IयाUया c\माला, अस" त^ला वाटत" का? 

ए लि अा,त: 
nा म̂_�यावuन माM, मा�या मनात अा=त श"का 

पण शहाणपणा यातच अा=, की त0 oहाइतान" रहाव" म3क 
कारण rवत:ला काय हव"य, = त0 च" त0 लाच नाही ठाऊक

काही ~ळा, अापण अाहोत c\मात = त0 लाच नसत" मा ह0 ती 
तर काही ~ळा, अापण अाहोत c\मात अस" उगीचच समजq ती 

फ0 लि ,त: 
अापण कशात ग̂"तलो अाहोत, याचा Iयाला नाही अदमास 
घशात IयाUया अडकणार अा=, या c\मcकरणाचा घास 

Iयाच" c\म अा= अफाट, पण ती Iयाला नाही पाM
rवत:Uयाच भ�यासाठी, Iयान" नजर वळवावी इतरM
C Iयाला मि ळणार नाही, Iयाचा सोड3न sावा प0 Uछा 

मदाम ए लि अा,त, त^Qहाला तो हो Qहणो, हीच अा= माझी इUछा 

ए लि अा,त: 
अशा बाबतीत मला, अावडत नाही लपवालपवी 
मनातली खरी गो�, अापण अापली उघड करावी 
IयाUया c\मcकरणात मी घालणार नाही खोडा
मला नाही वाईट वाटणार, जमला जर हा जोडा 
या cकरणाची स3M", जर असती मा�या हाती 

तर Iय@च" मीलन होbयासाठी, मी शि कrत hली असती 
पण समजा नाही झाल", vवटी IयाUया मनासारख"
अा णि  त0 Uया c\माला Iयाला 7हाव" लागल" पारख"
समजा त0 न" न0 वडला �सरा कRणी IयाUयाऐवजी 
तर Iयाचा अ �थ हा न7=, की माझी होईल इतराजी 
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तर Iयाचा अ �थ हा न7=, की माझी होईल इतराजी 
�सरीला तो नको अा=, hवळ या कारणासाठी 
कपाळावर न0 �कारण मी अाणणार नाही अाठी 

फ0 लि ,त: 
अा णि  मदाम, यासाठी मी त^Qहाला श^zUछा �तो 
मा�याकड3न cयIन करीन जो त^Qही Qहणाल तो 
या बाबतीत मी Iयाला, जो काही स�ला द0 ला 
Iयाची जर मज4 अVल, तर तोच स@Zल त^Qहाला 

पण समज3न चाला, Iया दोघ@ची खरोखर झाली य^ती 
अा णि  प र0 णामी कदा चि त, अाली न0 राशा अाप�या हाती 

तर �या भावन@नी, hली अापली न0 राशा 
Iय@ची जर अापण पालट3 शकलात द0 शा 

अा णि  जर कu शकलात IयाUयाजागी माझा व0 चार 
तर मा�या अान"दाला नाही उरणार पारावार 

ए लि अा,त: 
त3 थpा करतोयस, फ0 लि ,त –

फ0 लि ,त: 
                           – मदाम, तस" नका समज3 
मी उघड hली अा=, मा�या मनाची हळवी बाज3 

वाट पाहीन मी Iया }णाची, डोFय@त अाण3न पाणी 
न कचरता घाल3 शhन, C7हा मी त^Qहाला मागणी 

─────────────────────

()श /सरा
(अ�Vrत aतो.) 

अ�Vrत (ए लि अा,तला उ_\श3न): 
nा असn ~दन@नी मी झालो अा= कसन^सा
�शील का थोडा मा�या मनाला द0 लासा?
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�शील का थोडा मा�या मनाला द0 लासा?

ए लि अा,त: 
पण इतकD उ �0 � होbयासारख" अा= काय कारण? 

अ�Vrत: 
अशी एक गो�, की जि ची अाठवण QहणCच मरण 
जरी उ�्वrत झाली असती सारी न0 स �गस��ी 
तरी�खील माझ" मन नसत" झाल" इतकD क�ी 

माझ" c\म स"पल" – काय बोल3 मी!? ब"द झाली माझी वाचा 

ए लि अा,त: 
अ�, पण थोडा ह0 �या कर मनाचा 

अ�Vrत: 
जगात अा= C C ह0 णकस, कपटी अा णि  खोट" 

hल" अVल का Iयान" अलौ क0 क स�दय�शी साट"लोट"? 

ए लि अा,त: 
पण नiकी झाल" तरी काय? 

अ�Vrत: 
                – सगळा अन �थ झाला 
मा�या अाय^�यावर पडला अा= घाला 
मला नाही वाटत अाता मी फार जZन 

कारण मा�याशी बदफ�ली करq अा= V लि �न 

ए लि अा,त: 
तसा प̂रावा अा= त^�याकड\, की न^सताच स"शयक�लोळ? 

फ0 लि ,त:
अस3ही शhल कदा चि त = अrप� श"hच" झाकोळ
बारीकसारीक गो��चा त3 करत असशील बाऊ
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अ�Vrत: 
= बघ! मा�या भानगड�त त3 ल} नको �ऊ 
त0 Uया cतारण\ब_ल मला श"का नाही त0 ळमाM

कारण मा�या खि शात अा=, त0 Uया अ}रातल" पM
�या nा पMाम̂ळ\ त0 चा डाव उघड झाला 

q पM उ_\श3न अा= अोरॉ,तला 
मला वाटायच" की V लि �न, IयाUयाकड\ बघतही नाही कधी 

मी समज3न चाललो होतो, Iयाला फRसका c त0 rपध4

फ0 लि ,त:
पण पMावuन स"शय घ\ण" अ�क ~ळा ठरत" 7य �थ 
जसा अाधी वाटतो तसा, नस3 शकतो Iयाचा अ �थ 

अ�Vrत: 
तीच गो� अाता मी, प̂,हा एकदा स@ग3 का? 
मा�या 7यवहारात अापण त�ड घाल3 नका 

ए लि अा,त: 
त^ला अावरायला हवी ही रागाची त0 री मि री 

अ�Vrत: 
त^�यावरच मी सोपवतो अाता ही जबाबदारी 

मा�या पोळS�या  दयाची जखम भuन यावी लवकर 
याकरता अाज घालावीस त3च हळ̂वार फR"कर
मा�या अचल c\माचा जि न" अ7=र hला 
Iया क¡तक् c\ मि hवर मला घ\ऊ � बदला 

हा बदला घ\bयाUया कामी, होशील का माझी साथीदार? 

ए लि अा,त:
QहणC मी काय कu?! 

अ�Vrत: 
                          – मा�या c\माचा rवीकार!
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                          – मा�या c\माचा rवीकार!
मा�या  दयातली त0 ची जागा, करतो मी मोकळी 

त3 भuन काढ3 शकqस त0 ¢ झाSली पोकळी 
मी अ �पण करीन त^ला माझी अथ@ग cीती 

अन ,वि त £\ह, अा णि  अपार भiती 
राहीन मी सदो द0 त, त^�या द0 मतीला 

अा णि  अशा cका� त0 चा घ\ईन मी बदला 

ए लि अा,त:
= बघ, मी समज3 शकq त^�या मनाच" �खण" 

अा णि  नाही झि डकाu पाहात त^�या  दयाच" �ण"

पण कदा चि त अस3 शhल = अ र0 �, त^�या क�प�¤}ा लहान
अा णि  अवाजवी ठu शhल, बदला घ\bयाची ही तहान
c\ मि hकड3न होq जखम, q7हा स3डाची aq ख^मख^मी 

पण cIय}ात अस�या ¥त@ची, अ"मलबजावणी होqच कमी 
धाZ प̂रq तोडbयासाठी, कारण" भS असोत हजार 
त0 � hSS सा� ग̂,=, प̂,हा व0 सरS जातात पार 
वाईट च¦ तल" होत" त0 च", याची होq प̂री व0 rम�ती 

c\मातल" भ@डण क0 तपत ट0 कत", याची aq प̂,हा cचीती 

अ�Vrत: 
 नाही. व0 rम�ती होbयासारखा, हा ग̂,हा न7= माम̂ली 

अाता मी त0 ला �लो, अा णि  ती मला �ली 
मा�या त0 Uया नाIयाचा, vवटचा हा द0 वस अाज 
मी त0 Uयावर c\म hल", याची मला वाटq लाज 

ती इकड\च aq अा= –                         
त0 ला पा�न प̂,हा एकदा, उसळ3न उठत"य माझ" मन 
त0 Uया अधम क¡Iय@ब_ल क�न त0 च" वाiताडन 

काप3न टाकीन त0 Uया मायावी अाक �षण@च" §जळ 
अा णि  घ\ऊन aईन त^�यापाशी, माझ"  दय श^� न0 �मळ 

(ए लि अा,त अा णि  फ0 लि ,त न0 घ3न जातात.) 
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(ए लि अा,त अा णि  फ0 लि ,त न0 घ3न जातात.) 
─────────────────────

()श त- सरा

अ�Vrत: 
�वा �! घाल3 शhन का मी मा�या मनावर लगाम?!

(V लि �न c~श करq.) 

V लि �न: 
काय झाल"?! का बर" अालाय त^ला इतका घाम? 

का सोडतोयस अV ल@बलचक स^rका�? 
अा णि  का रोखतोयस मा�यावर त@बारSS डोळ\, जण3 असा~त फRलSS न0 खा�? 

अ�Vrत: 
मन^�यcाbयाकड3न घड3 शकq जि तकी फDद फ0 त^री 

IयाUया रसातळाचीही होणार नाही, त^�याशी बरोबरी 
जरी अह न¨ श ध^"डाळली नरकातली एक§©ी व �त^ळ" 

तरीही गवसणार नाही त^�यासारख" प0 शाUच, बीभIस अा णि  काळ" 

V लि �न: 
अहाहा! काय = म�� शYद@T हलhV तर"ग 

अ�Vrत: 
व0 नोद कuन माuन �bयाचा हा न7= cस"ग 

जाrत शोभ3न द0 Vल त^ला, जर झालीस शर�न" च3र 
कारण त^�या बदफ�लीचा प̂रावा अा= प̂�प3र

=च व �तवीत होती, मा�या  दयाची अrवrथ rप"दन" 
बजावीत होती मला, की नको खरी मान3स ह0 ची अाªासन"! 

भS त^ला अावडत नVल माझी सततची स"शयखोरी 
पण Iयाम̂ळ\च उघडकीस अाली त^झी ही फDद फ0 त^री
त^झा सारा ध3 �तपणा, अा णि  बनवाबनवीची हातोटी 
C लपव3 पाहात होती, q कळल"च मला vवटी
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C लपव3 पाहात होती, q कळल"च मला vवटी
पण स3ड न घ\ता, मी सोVन हा अवमानाचा चटका 

अस" माM त3, समज3 नकोस बर" का! 

= मी समजतो, की c\मात करता aत नसq सiती 
अा णि  rवत:Uयाही नकळत c\मात पडq 7यiती
कRणाUयाही  दयावर नाही गाजवता aत सर"जामी 

qच ठरवत" आप�या आपण, कोण होईल Iयाचा rवामी 
जर अाधीच Qहणाली असतीस त3, की नाही वाटत c\मभाव 
त^ला मा�याब_ल, तर त|ारीसाठी मला उरला नसता वाव 

जर प ह0 �यापास3नच झि डकारल" असत"स, मा�या c\माच" गाoहाण" 
तर द0 ली नसती मी, न शि बा7य त0 र0 iत कRणालाही ¬षण" 

पण न"तर मला फसवण", अाधी Tतव3न c\माUया �वाला 
न0 7वळ व0 ªासघातच Qहणाव" लाZल nा अशा क¡Iयाला

जि ला साCशी शि }ा नाही, अशी ही अा= भय"कर अागळीक 
त0 Uया व0 t� वाp\ल q करbयाची, द0 लीय मी rवत:ला मोकळीक 

होय श¦ दळ\! होऊ � त^झा थरकाप 
कारण मी माझा रा ह0 लो नाही, बनलोय एक जि व"त शाप 
इतका जबरदrत अा=, मा�या cाणावरचा हा घाला 
की मा�या स"ा अाता, ज̂मानत नाहीत ब^�ीला 

माझा स"ताप गाजव3 पाहतोय, मा�या �हावर अ ध0 कार
मा�या हात3न C घड\ल, Iयाला मी नVन जबाबदार

V लि �न: 
अ�, का अV करतोयस ~डmासार{ हावभाव? 

उर�यास^र�या शहाणपणाचा hलास की काय लि लाव?

अ�Vrत: 
होय होय, शहाणपणा गमावला मी, C7हा टाकली त^�यावर नजर 

अा णि  ®यायलो घटाघट, त^�या अाक �षणाच" जहर
अापख^षी� मी बनलो, फस7या व0 ¯म@च" सावज
कारण Iय@Uया =त3ब_ल, होq माझ\ गlरसमज 
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कारण Iय@Uया =त3ब_ल, होq माझ\ गlरसमज 

V लि �न:
नiकी कRठ�या फसवण̂कीब_ल अा= त^झ" गाoहाण"? 

अ�Vrत ( खि शात3न एक कागद बा=र काढतो): 
वाहवा! ¥माल3म जमत" ह0 ला, असल" ~ड प@घरण" 
पण अाता या प@घtणाला लावतोच मी कातर

इ¢ डोळ\ फ0 रव, अा णि  अोळख बघ3 कRणाच" अ}र
हा प̂रावा न^सता बघताच, ब"द होईल त^झी बोलती 
उघडा पड\ल सारा डाव, अन् फ° फ° उड\ल प̂रती 

V लि �न: 
त3 इतका अrवrथ झालास q याUयाम̂ळ\?

अ�Vrत: 
शर�� कV पडS नाहीत त^झ\ गाल काळ\? 

V लि �न: 
यात शरम वाटbयासारख" काय अा= बाई? 

अ�Vrत: 
काय?! फस~ ग0 रीUया जोडीला त3 उभी करqस ¥पव�ई? 
त3 नाकारqस = पM, कारण IयाUयाखाली नाही सही –

V लि �न: 
पण माझ"च अ}र मी नाकारbयाच" कारण नाही 

अ�Vrत: 
सरळसरळ दोषारोप करq अा= त^�यावर, nा पMाची शlली 

अा णि  तरीही q बघ3न, त^ला लाज नाही वाटली?!

V लि �न: 
त^�या व0 }ि ®तपणाला खरोखर नाही पारावार
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त^�या व0 }ि ®तपणाला खरोखर नाही पारावार

अ�Vrत: 
±! ±! ±! ±! अज3न�खील त3 मानत नाहीस हार? 

�या पMाचा व0 षय अा= अोरॉ,त 
q वाच3न मी कसा रा� श@त?! 

V लि �न: 
अोरॉ,त?! पण त^ला कोण Qहणाल", की Iयाला उ_\श3न अा= = चि ठोर"? 

अ�Vrत: 
�या 7यiतीन" q मला द0 ल", ती तस" Qहणाली खर"
पण = �सoया कRणासाठी अा= अस" अापण समज3
तरी�खील Iयाम̂ळ\ कशी साव�ल त^झी बाज3?

अा णि  कशी कमी होईल, त^�या अपराधाची ती²ता?

V लि �न: 
पण जर q पM अVल एका ³ M0 णीकरता
तर मग त^ला त|ारीच" काय कारण? 

अ�Vrत (rवगत): 
वाहवा! भलत"च ´शारीच" अा= = नागमोडी वळण
हा नवीन बचाव मला होता थोडा अन¤ }ि त 

पण मला वाटत" Iयाम̂ळ\च, त0 चा ग̂,हा होतो शाबीत 

(V लि �नला)
कसली ल"गडी सबब त3 खपव3 पाहqस मला!

अज3न र0 कामा नाही झाला, माझा वरचा मजला
मला कळत नाही: त^�या ढ�गाच" हस3 याव" की स"ताप

पचव3न दाखव बघ3, असली लोणकढी थाप! 
�या पMाUया वाiयावाiयात3न, ऐकµ aतो c\माचा अ"तन�द
q ¶ीला उ_\श3न अा=, हा कRणाला प·ल य^ iति वाद? 

समजाव3न स@ग मला cIaक वाiय, थ@ब मी घ\ऊन aतो वही, 
ट0 पण" करायला अा णि  वाचतो = पM त^�यासमोर – 
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ट0 पण" करायला अा णि  वाचतो = पM त^�यासमोर – 

V लि �न: 
मला असल" काहीही करायच" नाही

त3 अाता थ@बवावास हा हाrयाrपद cकार 
त^ला कRणी द0 ला, मा�याशी अस" बोलायचा अ ध0 कार? 

अ�Vrत: 
= बघ, श@त हो, नको कuस उगीच क@गावा 

= पM बघ3न मला स@ग: अस�या शYदcयोग@चा कRणी काय अ �थ eयावा? 

V लि �न: 
मी काही स@गणार नाही; �याला जो वा·ल, तो अ �थ Iयान" eयावा 

कRणाच" काय मत होत" याची मला नाही पव� 

अ�Vrत: 
पण कस" अस3 शhल = पM एका ¶ीकरता 
एवढ" जरी स@ ग0 तल"स तरी स^·ल सारा ग̂"ता 

V लि �न: 
नाही, q पM अा= अोरॉ,तसाठीच, q7हा न0 �फळ अा= यावर वाद

तो मा�यावर c\म करतो, अा णि  मीही Iयाला �q c त0 साद
मला तो अावडतो, IयाUया सहवासात मला वाटq ग"मत

त3 C Qहणशील q, मी कब3ल करीन ब0 न द0 iकत 
त^ला वा·ल q कर, नको थ@ब3स कशाम̂ळ\ 

अा णि  अाता मा�यासमोuन, हालव त^झ\ च"ब3गबाळ\ 

अ�Vrत: 
= �वा! अस" |ौ �य ज,माला अाल" होत" का प3व4 कधीकाळी? 

त^डवल" Zल" होत" का कRणाच" c\म अस" पायदळी? 
खर" तर मा�यावर झालाय धडधडीत अ,याय 

पण ह0 ला जाब व0 चारताच, ही मा�यावरच घसरq काय?! 
मा�या ~द�ला अा णि  स"शयाला, ड0 वचq ही महामाया 
मला वा·ल q पढवq, अा णि  मारq सगFयाUया बढाया
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मला वा·ल q पढवq, अा णि  मारq सगFयाUया बढाया
पण तरीही माझ"  दय, अा= अस" बदमाश 
की नाही मला तोड3 �त, त0 � टाकSS पाश 

�या बदफ�ली c\मवrत3त ग̂"तS अा=त माझ\ cाण 
त0 चा ध0 :कार करbयाT मा�या अ"गी नाहीत Mाण 

= न0 �द य0 नी! मा�या  दयाला, मा�या¤}ा त3च अोळखqस खरी 
rवत:Uया गlरफायsासाठी, राबवqस माझी कमजोरी 

त^�या व0 खारी डोFय@नी ~डावSली, मा�या  दयाची महानगरी 
ही त3 समजqस त^झीच खाजगी मiqदारी 

मा�या nा आरोप@पास3न कर न0 दान rवत:चा बचाव
अा णि  सोड3न �, अापण दोषी अस�याचा हा बनाव
nा पMास"ब"धी त3 न0 द¸ष अा=स, अस" मला पटव3न � 

मग माझ" c\म उतावीळ होईल, त^ला �bयासाठी, स"शयाT हजार फाय� 
अापण व0 ªास3 अाहोत = मला पटवbयाचा जर hलास cयIन, तर मी 

त^�यावर व0 ªास ठ\वbयाचा cयIन करीन, याची �तो हमी

V लि �न: 
त3 म3 �ख अा=स, अा णि  स"शयी अा=स भयानक 

मी त^�यावर c\म करq, पण Iयाला त3 नाहीस लायक
त^�या मq खरी गो� अा= मी लपवSली 

पण त^ला अस" वाटल"च कस", की मी घस�न इतकी खाली?
जर माझी खरोखरीच �सoयावर असती cीती 
तर तस" स@गायला मला कRणाची ब"दी होती? 

त^�यावर माझ" c\म अा=, याची मी द0 लीय हमी 
मग त^झा स"शय फ¹डायला, ती का पडq कमी? 
अशी हमी द0 �यान"तर, श"का उरा7यातच का? 

अा णि  Iया मला त3 ऐकवण", हा अपमान न7= का? 

अाप�या मनातल" करण" उघड 
¶ीला �हमीच जात" जड 

अामUया उIकटqचा व0 रोध करq अामची शालीनता 
अा णि  थोपव3न धरq त0 ची उघड वाUयता
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अा णि  थोपव3न धरq त0 ची उघड वाUयता

अा णि  Qहण3नच –                                        
जो c\ मि क अाQहाला अोल@डताना पाहतो हा अडथळा 
Iयान" न0 म3टपण\ rवीकारायला हवा, अामचा न0 व�ळा 
C उUचारbयासाठी कराव" लागत", rवत:शीच त^"बळ य^�

Iयावर त3 अ व0 ªास दाखवलास, तर का होऊ नa मी क¡�? 

मा�यावर श"का घ\bयाची hलीयस त3 शहामत
q7हा अाता मला, उरली नाही त^झी कj मत 

अा णि  तरीही मला वाटावा, त^�याब_ल c\माचा अ"श 
nा ख^ळ\पणाब_ल, माझी ब^�ी करqय मला द"श 

मला वाटत" �सoया कRणाला, मी �ऊन टाकाव" माझ" मन 
Cण\कuन 7हाव" त^�या, स"शयाच" पºात् सम �थन 

अ�Vrत: 
 मा�या मानग̂टीवर बसSल" = c\म, पाहील माझा अ"तकाळ 

क�दा शि णी, फiत मला भ^लवbयासाठी, अा=त त^झ\ = शYद मधाळ 
पण या साoयाला मह»व नाही, कारण मला ख^णावqय माझी न0 यती 

त^�याभोवताली कायमची ग̂रफटलीय, माझी लाचार ¯�मती
मला चोखाळली पा ह0 C, त^�याच दगाबाज  दयाची वाट 

की �याचा काळ\कRpपणा, उ�रो�र होईल दाट 

V लि �न:
±! =ही माहीत नाही त^ला की c\म कशाशी खातात 

अ�Vrत: 
नाही! उलट c\मान"च शरीर खा��याम̂ळ\, उरलीय फiत माझी कात

माझ" c\म अाता उधळल" अा= अस" ¥स^मार 
की स^च3 लागS अा=त Iयाला, त^�या अ ह0 ताT व0 चार 

Iयाला वाटत" की त^ला, कRणी Qहण3 नa �खणी 
अा णि  न शि बी यावी त^�या, न0 �क@चन राहणी 

ज,म झाला q7हा त^ला, नसायला हव" होत" व0 धाIयाच" �ण" 
नसायला हवा होता पlसा, c त0 dा वा घराण" 
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नसायला हवा होता पlसा, c त0 dा वा घराण" 
मग मी hला असता, Iयाग त^�याकरता 

अा णि  nा दlवी अ,यायाची, शमवली असती ती²ता 
अा णि  मग c त0 द0 नी मला झाला असता ह �ष 

की फiत मा�या c\माम̂ळ\ त^झा झाला अा= उIक �ष

V लि �न: 
मला श^zUछा �bयाची, ही रीत अा= थोडी अागळी 

�व करो, अा णि  तस" न होवो कधीकाळी 
(चा�ल घ\त) 

अ� हा तर �Yवा –                  
अा णि  अ"गावर प@घरSला Iयाचा चमIका र0 क अ�पाका 

─────────────────────

()श चौथा
(अ�Vrतचा नोकर �Yवा aतो.)

अ�Vrत: 
हा असला कसला कोट घातलायस? अा णि  इतका घाबरलायस का? 

झाल" तरी काय?           

�Yवा: 
सा=ब –

अ�Vrत: 
ह" बोल प̂ढ\ –

�Yवा: 
काही रहrय@चा झाला पा ह0 C उलगडा 

अ�Vrत: 
कोणIया? 
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�Yवा: 
अाप�या अाय^�याचा झाला अा= च̂थडा 

अ�Vrत: 
काय?! 

�Yवा: 
मी बोल3? 

अ�Vrत: 
ताबडतोब बोल! रा� नकोस न^सता उभा 

�Yवा: 
हा जो कोणी अा= –

अ�Vrत: 
हट! अ� नत©� श^"भा – 
नीट बोलशील की नाही? 

�Yवा: 
सा=ब, अापण माZ घ\तला पा ह0 C पाय 

अ�Vrत: 
QहणC? 

�Yवा: 
अावाज होता कामा नाय 

अ�Vrत: 
अा णि  q का? 

�Yवा: 
अापण hला पा ह0 C स3"बा�या 
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अापण hला पा ह0 C स3"बा�या 

अ�Vrत: 
कारण? 

�Yवा: 
नाहीतर गोवoया मसणात Z�या 

अ�Vrत: 
पण झाल" तरी काय? हा कसला ~डाचार? 

�Yवा: 
हलवा अाता इथ3न ब0 ढार

अ�Vrत: 
नiकी काय चालल"य q अाधी नीट स@ग 
नाहीतरी हरामखोरा, मोडीन त^झी ट@ग 

�Yवा: 
काFया डग�यातला एक माण3स, �यान" घातला होता टोप 

rवय"पाकघरात असा घ^सला, उडव3न माझी झोप 
चि ठ्ठी जी �ऊन Zला, ती अा= इतकी क0 चकट 

त0 चा अ �थ लावण", QहणC महाक �मस"कट 
त^मUया खट�याशी अा=, नiकीच काही स"ब"ध 

पण Iयातल" अ}र वाचायला, अाणला पा ह0 C kQहसम"ध 

अ�Vrत: 
पण मी अाता काय कu ऐकµन = दळण? 
शहर सोड3न जायच" नiकी काय कारण? 

�Yवा: 
= सगळ" झा�यान"तर Zला एक तास 

एक माण3स अाला होता, त^मचा मि M अा= खास 
त^मचा शोध घ\bयासाठी, hS Iया� ब�च क�
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त^मचा शोध घ\bयासाठी, hS Iया� ब�च क�
अा णि  त^Qही नाही = बघ3न, द0 ली मला कानगो�

त^मUयाब_ल मा�या मनी अा= प3�यभाव 
= बघ3न – थ3त Uयायला, काय बर" Iयाच" नाव? 

अ�Vrत: 
नाव जाऊ � Iयाच", Iयान" न0 रोप काय द0 ला? 

�Yवा: 
अाता त^मचा मि M Qहट�यावर, मी जाrत व0 चाu कशाला? 

Iयाच" Qहणण" अस" पडल", की त^Qही पळ3न जाव" तडक 
जर माZ रा ह0 लात, तर होऊ शकq अटक 

अ�Vrत: 
पण का? अा णि  Iयाला शोधत अाता मी कRठ\ फ0 u?

�Yवा: 
Iयान" माग3न घ\तला कागद अा णि  बोu 

मला वाटत" सगळ" Iयान", लि ह0 ल" अा= तपशीलवार
q जर एकदा वाचल"त, तर काही रहrय नाही उरणार 

अ�Vrत: 
मग �, काय लि ह0 ल"य q –

V लि �न: 
काय चाललाय हा cकार? 

अ�Vrत: 
माहीत नाही –        

पण समज3न घ\bयाचा, माझा अज3न�खील अा= व0 चार 

(�Yवा दो,ही खि V चाचपडतो अा=; IयाUयाकड\ बघ3न)
म3 �ख अा=स! हाकल3न द0 ला पा ह0 C त^ला, ढ^"गणात माuन काठी
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�Yवा: 
च3कच झाली माझी. त^मUया ·बलावरच रा ह0 ली, ब´qक ती चि ठ्ठी

अ�Vrत: 
nा नालायकाला मी –

V लि �न: 
डोiयात राख घालायला, न"तर मि ळ\ल प̂�कळ अवधी

ही भानगड काय अा=, q जाऊन पाहा अाधी

अ�Vrत (जाताजाता): 
मला वाटत" न0 यतीचा असा अा= डाव 

की त^�याशी बोलायला, मला सापड3 नa वाव 
पण nा न0 यतीवर मला आता मात करायला हवी 
प̂,हा त^ला मी z·न अाज, स3य�rत होbयाप3व4 

❈  
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─────────────────────

❖  अ"क पाचवा ❖

─────────────────────

 ()श प ह, ला
(र"गम"चावर अ)*+त अा णि  फ0 लि 2त.) 

अ)*+त: 
मी त4ला स6गतो, माझा न0 :य अा< प>का

फ0 लि 2त:
अ@, बातमी वाईट असली, तरी Dयाचा अ Eथ असा का –

अ)*+त: 
नाही! तI क0 तीही जरी पK जारLस, कMतकNO धाQ 

तरी माझा न0 Eणय, मी घSणार नाही माQ 
चोहTकडS पसरलीय अनाचाराची साथ

VWहा माणस6Xया जगाला, मी मारणार अा< लाथ 

Y त0 Zा, स2मान, सDय अा णि  कायदा
या सा\या बाब]चा मी ग̂हीत धरला फायदा

'त4_हीच ज` कणार बघा,’ असा YDaकाचा द0 लासा 
ऐकcन माdया ह>कावरती ठSवला मी भरवसा  

अा णि  एवढ" सगळ" असIनjखील lवटी घात झाला 
2याय होता माdयामाQ, पण तरी हरलो खटला
mयावर बnा बदनामीचा, असला एक इसम पाजी 
सरळसरळ खोट" बोलला, अन ्माqन Qला बाजी

उभा रा ह0 ला कठडsात, अा णि  रचली एक कथा tगडी 
पण तीच खरी ठरली lवटी, अा णि  कापली Qली माझी म4"डी 

DयाXया ढTगाXया भारान", सटकला तराजIचा काटा 
होDयाच" झाल" नWहत", अा णि  2याय झाला उलटापालटा 

86



होDयाच" झाल" नWहत", अा णि  2याय झाला उलटापालटा 
नTदीत Dयान" हवा तसा, कqन घSतला बदल 

पण DयाXया मV मला अजIन, घडली नाहीय अuल 

कMणीतरी छापIन काढल"य एक भि कार चोपड" 
हातातjखील धरवत नाही असल" प4+तक घाणSरड"
मी तर _हणSन DयाXयावर, घाला ब"दी tलाशक

अा णि  हा चोर _हणतो, की मी अा< Dयाचा Lखक! 
 < ऐकcन, प4टप4टला अोरॉ2त, दात6ना जीभ लावीत 

की माdया घरी पा ह0 ल"य Dयान", Dयाच"च yमकz ह+त लि खि त! 
माझ" वाटोळ" करण", <च ठरवल"य Dयान" उ u0 { 

अा णि  माझा ग42हा तो काय, तर मी DयाXयाशी बोललो +प{ 

हाच माdयाकडS अाला, मी नको _हणत असता 
अा णि  _हणाला स6गा, कशी अा< माझी क व0 ता 
अा णि  मी कसलीस4|ा, लपवाछपवी }ली नाही 
}ला नाही अपलाप, सDयाचा अा णि  Dयाचाही 
_हणIन हा बनतो माझा सवNत मोठा व~री 
खोटा अाळ घS�याप Äयत गाठली Åान" पायरी 
माdयावरती अाता हा, डIख धरणार अामरण 

Dयाच" स4नीत वाईट _हटल", एवढ"च एक Dयाला कारण 
झाली अा< जगात, अस)या नालायक6चीच भरती 

aन}नYका@ण, mय6ना हवी फ>त कीतÇ 

सXचाई, सचोटी, स2मान अा णि  2याय Y0 यता 
Åा सगÉया शÑद6चा, उलटा अ Eथ Öयायचा अाता

< जग जग नW< तर दरोडSखोर6ची ग4हा 
_हणIनच मी अाता, इथIन चाललो पहा 

माणIसच माणसासाठी बनला अा< ल6डगा 
दगलखोर6नो! मी इथIन जातो अस" सगÉय6ना स6गा!

फ0 लि 2त: 
असला न0 Eणय घS�याअाधी तI श6त ठSवाव"स डोकz 
न4कसान एवढ" न*लही, त4ला अाधी वाटल" त0 तकz 
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न4कसान एवढ" न*लही, त4ला अाधी वाटल" त0 तकz 
त4झा शÜI त4dया व0 á| प0 कवत अ*ल कzडsा 
पण अजIन तरी त4ला नाहीत पडL)या tडsा 

याचा अ Eथ DयाXयावरच, उलटIन पडलाय Dयाचा डाव 
हा Yचार खोटा अा<, < कळIन च4कलाय सारा गाव 

अ)*+त: 
जरी झाली बदनामी, तरी Dयाला Dयाची नसV तमा 
हरामखोरी कर�याबuल Dयान" +वत:ला }लीय àमा 

Åा सा\या माम)यात Dयाचा, होणार नाही }सही वाकडा 
नवीन Yकरण कर�यासाठी, उभा राहील प42हा खडा 

फ0 लि 2त: 
< बघ, Dयान" त4dया व0 á| }ला अ*ल अारडाअोरडा 
पण Dयाचा âäप र0 णाम झालाय तसा फार थोडा 

VWहा काळजीच" कारण द0 सत नाही मला 
अाता राहता रा ह0 ला, त4झा हा खटला 
Dयास"ब"धी तI, कq शकतोस अपील 

अा णि  Åा न0 कालाबuल –              

अ)*+त: 
Dयात मला अाता नाही वाटत हशील 
हा न0 काल _हणã अ2यायाची हu 

पण मी एवढ" बघSन, की तो होणार नाही रu 
च6गला अ2याय कसा करावा, अशा उदाहरणा Eथ 
फार जपIन ठSवला पा ह0 ã, अापण हा पदा Eथ 

2याय अा णि  सचोटीची, होऊ लागली जशी परवड 
Dया मागNवरचा अा<, तो एक çलाचा दगड 

मी मोजलीय या दगडाची कK मत, वीस हजार लीé तI2वN 
अा णि  हा ख Eच प4रता वसIल Wहावा 

_हणIन करीत राहणार अा< मी, मानवजाती व0 á| बTबाबTब 
अा णि  जतन करणार अा< èदयात, त0 Xया व0 षयी घ^णSO कTब 
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फ0 लि 2त: 
तरी पण – 

अ)*+त: 
तरी पण, मी _हणतो तI एकcण सोड माझी च` ता 
Åा सा\यावर तI तरी काय बोलशील अाता? 
ã काही घडल" Dयाच" करणार नाहीस सम Eथन 

एवढ"च फ>त तI आता j मला वचन 

फ0 लि 2त: 
तI _हणतोस Dयातल" मला काहीच अमा2य नाही 
सगळीकडS बोकाळलीय, ल4चपत अा णि  कzपIशाही 
अाज फ>त कामी aV âस\य6ची ठकवाठकवी 

मला < कबIल अा<, की ही +थि ती बदलायला हवी
पण असतील भL सा@ अनाचारात द"ग 

_हणIन काय समाजातIन काढIन Öयायच" अ"ग? 

सा Eवज न0 क नीतीला लागV ãWहा अोहोटी 
VWहाच अाप)या +वभावाची लागV खरी कसोटी 
अाप)यात)या ग4ण6ना VWहाच काही होतात क{
कारण भोवतालO स Eवचजण, जर असतील स4{, 

न0 äकपट, 2याय Y0 य अा णि  +प{व>V
तर सìîण6ची मग गरजच काय उरV? 

अ2याय जरी झाला, तरी मनाच" राखIन स"त4लन 
जाता याव" प4ढS, याचसाठी कराव" ग4ण6च" स"गोपन 
अा णि  अ*ल जर अाप)या मनावर ताबा –   

अ)*+त: 
जरा थ6बवशील का, हा अमोघ वाणीचा धबधबा? 
मी सपlल मा2य करतो, त4dया भाषSची अवीट गोडी 
पण ïळाची आ णि  शÑद6ची कq नकोस तI नासाडी 
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मला लाभLली नाही त4dयाइतकी वा ñसि |ी
पण मी न0 घIन जाव" अस" मला स6गVय माझी ब4|ी 
कMठS मी काय बोLन, < माझ" मलाच नाही माहीत 
प4ढS श"भर ठ0 काणी मी aणार अा< अडचणीत 

* लि óनला òटल" पा ह0 ã मला, कोणी कq नका अटकाव 
त0 ला स6 ग0 तला पा ह0 ã, हा माझा Y+ताव 

मी त0 ला व0 चारीन, होशील का माझी स6गाती
मला जोखली पा ह0 ã, त0 ची माdयावरची Yीती

फ0 लि 2त: 
aतोस वर माdयाबरोबर? अापण ए लि अा2तची वाट बघIया 

अ)*+त: 
नको. माdया मनावर पसरलीय खि 2नVची छाया 

तI अापला एकटाच जा वर 
अा णि  राô j मला, Åा अ"धा\या कोप\यात, माdया न0 राlबरोबर 

फ0 लि 2त: 
वाट पाह�यासाठी ही सोबत नW< च6गली 
मी _हणतो ए लि अा2तला, की तIच a खाली 

( फ0 लि 2त वर जातो, अा णि  अ)*+त एका अ"धा\या कोप\यात बसIन राहतो.) 

─────────────────────

 ()श .सरा
(र"गम"चावर अोरॉ2त अा णि  * लि óन.) 

अोरॉ2त: 
अाप)या माdया नाDयाची काय होणार गती
याचा न0 Eणय अाता अा<, }वळ अाप)या हाती 

अापण फ>त माdया अाहात, अशी हवी मला खाÜी 
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अापण फ>त माdया अाहात, अशी हवी मला खाÜी 
नाही áचत YS मि क6ना, अशी +थि ती अध6तरी 

जर माdया भावyy फोडला अ*ल, अाप)या èदयाचा तट 
तर Dया घटyचा, दाखवा प4रावा झटपट 

अा णि  मी व0 चारात घSईन फ>त एकच प4रावा 
अ)*+तचा अापण, प4रता अW<र करावा

माdयावरXया YSमाखातर, Dयाला öावी सोड चि ठ्ठी 
अाप)या घराO दरवाã ब"द Wहाïत DयाXयासाठी 

* लि óन: 
पण त4dयाच तTडIन ऐकली अा<, मी Dयाची Yश"सा 

अा णि  अाõाच त4ला Dयाचा, Üास होऊ लागला कसा? 

अोरॉ2त: 
 बाकी सगळी +प{ीकरण", अा<त सúया अला ह0 दा 

त4मचा कल कोणाकडS, हाच अा< म4ùय म4uा 
त4_ही अाõाच न0 वड करा, एकतर मी नाहीतर तो 

मी अापला इû वाट बघत बसतो 

(अ)*+त कोप\यातIन बा<र aतो.) 

अ)*+त: 
या माणसाXया बोल�याला अा< माझा âजोरा 

हा न0 Eणय ल6बणीवर न टाकLलाच बरा 
DयाXया मनात अा< जी खळबळ, तीच अा< माdयातही 

 न0 :` ती झा)याüरीज मी राô शकणार नाही 
Yवासात ãWहा फMटतात, दोन ïगळS र+V 

VWहा दो2ह]वqन जाता aईल अशी सोय नसV 

अोरॉ2त (अ)*+तला): 
†ीमन्, या Yकरणी जर अापल", भाñय ठरल" अ ध0 क सरस 

तर अाप)या स4खाचा व0 चका कर�यात, मला न*ल काही रस 

91



अ)*+त: 
त4मचा रस कशात अा<, याची त4_हीच करा उ+तवारी
मला नको त4मXयाबरोबर, ह0 Xया èदयाची भागीदारी 

अोरॉ2त: 
माdया°àा त4मच" YSम त0 ला वाटत अ*ल अWवल – 

अ)*+त: 
कK चि त jखील त4मXयाकडS अ*ल त0 चा कल – 

अोरॉ2त: 
तर प42हा त0 Xया Oह\याच" नको मला द Eशन 

अ)*+त: 
त0 Xया मध4र सहवासाच" करीन मी ल"घन

अोरॉ2त: 
मदाम, याचा न0 काल लावIन टाका, अाõाXया अाõा 

अ)*+त: 
अाणा मनातल" जि òवर, अगदी ब0 लकMल न कचरता

अोरॉ2त: 
त4मची न0 वड कोण अा<, < त4_ही स6गा फ>त

अ)*+त: 
त4मXया मनातला व0 चार, होऊन जाऊ j Wय>त 

अोरॉ2त: 
का हो? न0 वड करताना अडचण भासV की काय थोडी? 

अ)*+त: 
समतोल अा<त की काय तराजIची दो2ही पारडी? 
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समतोल अा<त की काय तराजIची दो2ही पारडी? 

* लि óन: 
अग" अाई ग"! त4मचा हा हnा¢ह, अा< अगदी अ+थानी 

शि {ाचाराXया बाबतीत, अाहात त4_ही अ£ानी 
नाही अा< माझ" मन, थोड" jखील च"चल 

मला प>का ठाऊक अा<, माझा +वत:चा कल 
< एक त4_ही दोघ6नी yहमी समजIन असाव" 

की त4_हा दोघ6त करता aईल, मला सहज उजव" डाव" 

पण खरी गो{ अशी, की लाज वाटV माझीच मला 
असा न0 काल सरळसरळ, तTडासमोर स6गायला 

अ* असतात काही शÑद, की mय6नी माणIस होत" नाराज 
V बोलण" सगÉय6समोर, हा माझा तरी नाही र0 वाज 

जर एखाöाy सर }ला अ*ल, त4मXया èदयाचा क0 )ला 
तर V सI चि त कर�यासाठी इतका jखावा तो कशाला?
अा णि  याउलट, असफल YS मि काला, न होऊ jता स"त§त 

तीच बातमी कळव�याO, मा Eग अा<त अyक स4§त 

अोरॉ2त:
नाही, तस" नाही –                                                         

त4_ही अगदी +प{ बोला, मला नाही Dयाचा डर 
माझी स"मती अा< –                         

अ)*+त: 
अा णि  प ह0 )यापासIन माझाही याXयावरच अा< भर 

की मला काय वा•ल, इकडS नको jऊ लà 
त4ला ã _हणायच" V _हण सव¶समà 

जगाची मजÇ स6भाळ�यात, ख Eच होV त4झी श>ती
पण नको अाता द0 र"गाई, अा णि  नको अाता अ न0 :ि ती

ताबडतोब +प{ कर, हा सारा Yकार 
नाहीतर तस" न करण", हाच समãन मी नकार 
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नाहीतर तस" न करण", हाच समãन मी नकार 
Åा त4dया मौनाचा मला अाला अा< वीट 
मी Dयाचा अ Eथ घSईन, वाईटातला वाईट 

अोरॉ2त: 
†ीमन,् अापण ã बोललात Dयाला, मी खरोखर jतो दाद

माझSच व0 चार म6ड)याबuल, अाप)याला ध2यवाद 

* लि óन: 
कोण जाणS कMठIन काढल"त त4_ही दोघ6नी < खIळ 
त4मXया या कटकटीन" झालाय मला म+तकशIळ 
दया करा माdयावर, अाता दोघS Wहा श6त 

माझी स4टका कर�यासाठी aV अा< ए लि अा2त

─────────────────────

()श त, सरा
(ए लि अा2त अा णि  फ0 लि 2त aतात.) 

* लि óन (ए लि अा2तला): 
अग" बघ ना, या दोघ6नी }ल"य माdया व0 á| स"गनमत 

अा णि  Üास jतायत मला, मघापासIन सतत 
इ@ला °टLत दोघS, लावलाय एकच धोशा 

की दोघ6प~की एकाची मी कqन टाकावी न0 राशा! 
Dय6Xयाप~की एका कMणाला मी स6गाव" तTडावर 

की माdयासमोqन तI अाता, तTड बरीक काळ" कर 

तI कधी पा ह0 लायस का, असला अगोचर Yकार? 

ए लि अा2त: 
अाता अस)या Y®नावर मी काय बोलणार?

कMणी मनातल" लपवI नa, हीच असV माझी इXछा
VWहा च4कीXया Wय>तीकडS }लीयस तI ही प̂Xछा 
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अोरॉ2त: 
मदाम, अाता काय _हणायच" V एकदाच" _हणा  

अ)*+त: 
जरा मनावर Öया ब ह0 णीचा टोमणा 

अोरॉ2त: 
न0 Eणय जाहीर कर�याचा समय aऊन ठSपला 

अ)*+त: 
तI नाहीच बोललीस, तर बोLल त4झा अबोला 

अोरॉ2त: 
फ>त 'मी अम4कला न0 वडV', इत}च _हणा शÑद तीन 

अ)*+त: 
अा णि  नाही काही _हणालीस, तर मी काय V समजIन घSईन 

─────────────────────

अ" त, म ()श
(अका+त, क©0 ता2™ अा णि  अा स´ नोए aतात.) 

अका+त (* लि óनला): 
मदाम, अा_ही अाप)याला jऊ इ Xछि त नाही तसदी, तरी पण 

अा_हाला वाटत", की एका छोट¨ा गो{ीच", अापण कराव" +प{ीकरण 

क©0 ता2™ (अोरॉ2त अा णि  अ)*+त या दोघ6ना): 
सmजनहो, अापणही इû अाहात < झाल" फ>कड 
कारण अाप)याशीही स"ब" ध0 त अा< ही भानगड 

अा स´ नोए (* लि óनला): 
मदाम, मला इû बघIन अा: Eय वा•ल त4_हाला 
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मदाम, मला इû बघIन अा: Eय वा•ल त4_हाला 
पण Åा दोघ6म4ळSच a�याचा Yस"ग अाला 

 अाL दोघS माdयाकडS, अा णि  मला स6 ग0 तली एक बातमी 
की जि Xयावरती कधीही, व0 ≠ास ठSवला नसता मी 

मी _हणVय, की * लि óन मदाम अा<त तशा फार च6ग)या 
Dय6Xयाबuल अशा अफवा कशा काय पसर)या? 
मला वाटल", की खोट" स4|ा असI श}ल चà4वÆसDय

अा णि  +मqन अाप)या दोघ]ची çÜी न0 Dय 
(बारीकसारीक कMरब4री असतानाही), मी }ल"य इû अागमन

की ãणSकqन त4_ही कराव", या अफïच" ख"डन
 

अका+त: 
मदाम, अा_ही अाता बघIच, की चि डा चि डी न करता 
कशी कqन घSता अापण, या Yस"गातIन म4>तता 

(एक पÜ बा<र काढतो.) 
< खर" का, की < पÜ लि ह0 ल"य अापण क©0 ता2™साठी? 

क©0 ता2™: 
< खर" का, की अका+तला उuSशIन लि ह0 लीय, अापण ही नम4yदार चि ठ्ठी? 

अका+त: 
लोकहो, < अàर अाप)याला न>कीच नाही अनोळखी 

कारण याXयाचसारखी 
अyक पÜ" अाप)याला अाली असणार पIवÇ 
पण तरीही व0 lष अा<, या पÜाची थोरवी 

VWहा ऐका –                     
               

 (वाचI लागतो.) 

माdया üळकरपणाबuल माझS कान उपटण", अा णि  मी त4dयाबरोबर नसV VWहाइतकी इतर कोणDयाच 
ïळSला मãत नसV असा माdयावर अारोप करण", हा त4झा फारच खोडसाळपणा झाला. हा माdयावर 
मोठा ज4लIम अा<, अा णि  तI जर लवकर इû aऊन Dयाची भरपाई }ली नाहीस, तर मी त4ला ज2मभर माफ 
करणार नाही. mयाXयाबuल तI कMरकcर करतोस, तो द6डगोबा Wहायकाऊ"ट –
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करणार नाही. mयाXयाबuल तI कMरकcर करतोस, तो द6डगोबा Wहायकाऊ"ट –

तो इû असायला हवा होता –

तो द6डगोबा Wहायकाऊ"ट मला कधीच अावडला नाही. अा णि  ãWहापासIन मी Dयाला सतत दोन घटकाभर 
व0 ह0 रीत थ4"कcन पा�यात भाक\या काढत  बसLल"  पा ह0 ल",  VWहापासIन माझ" DयाXयाबuलच" मत पारच 
ब0 घडल" अा<. अा णि  Dया इट4क)या माकÇy

जनहो, मला स6गायला üद होतो, की तो मीच –

अा णि  Dया इट4क)या माकÇy काल बराच ïळ माझा हात पकडIन ठSवला. DयाXयाइतका क:पदा Eथ इसम 
âसरा कMणी माdया पाह�यात नाही. DयाXया घोळदार अ"गरùयान" अा णि  तलवारीन"च DयाXया वजनातला 
बराचसा ह0 +सा Wयापला अा<. अा णि  तो ह0 रWया र0 बनी लावणारा माणIस 

(अ)*+तला) हा त4मचा उ)Lख अा< –

अा णि  तो ह0 रWया र0 बनी लावणारा माणIस DयाXया त4सडSपणाम4ळS अा णि  ह0 रम4सLपणाम4ळS काही ïळा 
माझी करमणIक करतो, पण गोळाtरीज पा ह0 ल" तर तो एक कमालीचा व~ताग इसम अा<. तो स4नीतवाला 
माणIस 

(अोरॉ2तला) हा माल त4मXयासाठी अा< –

तो स4नीतवाला माणIस वा>चात4यNXया माQ धावतो अा<, अा णि  सगÉय6नी स6गIन jखील Dयाला Lखक 
Wहायची स4रस4री अा<. तो काय _हणतोय याकडS लà öायच" माdयात बळ असत नाही, कारण Dयाच" गö 
अा णि  पö ही दो2ही सारखीच कzटाळवाणी अा<त. Dयाम4ळS < तI नीट लàात घS, की त4ला वाटV त0 तकी मी 
मãत नसV, mया mया पाट¨¶ना मला नाईलाजान" जाव" लागत" त0 û सगळीकडS मला त4झी फार अाठवण 
aV, अा णि  मजा करताना अाप)या YSमाच" माणIस जवळ असल" तर अाणखी मजा aV. 

क©0 ता2™: 
अाता माझी पाळी –

(वाचI लागतो.)
अा णि  Åा गोडगोड बोलणा\या क©0 ता2™चा व0 षय तI काढलास _हणIन स6गV, की तो मला अावड�याची 
काहीही श>यता नाही. DयाXयावर माझ" YSम अा< अस" समजणारा तो मI Eख अा<, अा णि  त4dयावर माझ" YSम 
नाही, अस" समजणारा तI मI Eख अा<स. शहाणपणा हाच होईल, की त4_ही दोघ6नी अापाप)या समज4त]ची 
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नाही, अस" समजणारा तI मI Eख अा<स. शहाणपणा हाच होईल, की त4_ही दोघ6नी अापाप)या समज4त]ची 
अदलाबदल करावी. Dयाचा मला जो ताप होतो तो कमी Wहावा, _हणIन तI मला वरOवर òटायला यायला 
हव"स. 

(वाचण" थ6बवतो.) 

मदाम, अा_ही च क0 त झालोय, बघIन अापल" qप नव" 
अशा Wय>तीला काय _हणतात, < मी बोलायलाच हव"? 

बास झाल". अापणच काढLल" अाप)या +वभावाच" @खा चि Ü 
अा_ही दोघS अाता मि रवI, सव¶समोर अा णि  स EवÜ

अका+त:
तTड ब"द ठSव�यासाठी, मला होता<त >Lश 

पण मदाम, अापली तशी लायकी नाही, की मी करावा अापला ØSष 
एक स6गIन ठSवतो, की माdयासारùया माकÇचा झाला जर YSमभ"ग 

तर माझी समजIत काढायला, माdया घरासमोर, लाQल तáण]ची र6ग 

(अका+त अा णि  क©0 ता2™ न0 घIन जातात.) 

अोरॉ2त: 
मदाम, त4_ही _हणालात की माdयावर त4मच" YSम अा< जि वापाड 

अा णि  अाता त4_हीच माझी, करता अशी चि रफाड? 
त4मXया èदयावर मारला अा<, चकचकीत पÜा 
Dयात Oहरा पाहणा@, त4मO YS मि क अा<त सतरा

YSमात मी रा ह0 लो बावळट, याची मला घडलीय अuल 
मी त4मO अाभार मानतो, माझS डोळS उघड)याबuल 
माझ" èदय परत मि ळाल", याचा अान"द अा< मला 

यात त4मचा जो तोटा झाला, तोच समजतो, मी माझा बदला 

(अ)*+तला उuSशIन)
†ीमन्, त4मXया YSमात अाता न*ल माझा अडथळा 

त4_ही अा णि  मदाम, प4ढS काय V स6भाळा 

(अोरॉ2त न0 घIन जातो.)
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(अोरॉ2त न0 घIन जातो.)

अा स´ नोए (* लि óनला): 
मदाम, मघापासIन पाहVय मी त4मXया नीचपणाचा मासला 

इतकz बघIन ग§प राहण", कस" जóल कMणाला? 
पा ह0 ला होता का कMणी, असला घाणSरडा Yकार? 

अाता इतर6Xया भानगड]त, मी लà घालत नाही फार 
पण, < ग̂ह+थ (अ)*+तकडS बोट दाखवIन), ã अा<त मोठS सìîणी 

अा णि  करीत असतात त4मचाच व0 चार àणोàणी 
त4मची पIजा करायला ã कमी –

अ)*+त (अा स´ नोएला उuSशIन): 
मदाम, V सगळ" बघIन घSईन माझ" मी 

मला समजत" माझ" ह0 त 
अापण नका पडI Dया उ+तवारीत 
अापण नका भ6डI माझी भ6डण" 

कारण मला जमायच" नाही, अापली परतफ∞ड करण" 
मी âसरीकडS जरी पा ह0 ल", काढ�याकरता वचपा 
तरीjखील अाप)यावर, Wहायची नाही माझी क±पा 

अा स´ नोए: 
†ीमन,् त4_हाला अस" वाटत", की मी टाकcन बसLय गळ? 

सारखी अापली वाट बघVय, की कधी त4_ही aताय जवळ? 
YSमाXया बाजारात त4_हाला नाहीय उठाव 

मला वाटत" कमी करावा, त4_हीôन +वत:चा भाव 
* लि óनन" नाकारLला हा असला स+ता माल 
मी ख@दी करावा, इत} नाहीयत माझS हाल 

खडबडIन जाQ Wहा, अा णि  उ"चावqन या खाली
माdया मनात त4मXयाकरता, जागा ब0 लकMल नाही खाली 
त4_ही अापL ≠ास रोखIन, पकडIन ठSवा त0 चा जोडा 

बघI तरी }Wहा जमतो, हा इतका स4"दर जोडा 

(अा स´ नोए न0 घIन जाV.) 
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अ)*+त (* लि óनला): 
अyक गो{ी पाôनही, मी रा ह0 लो +तÑध, फार YयDनपI Eवक 
अा णि  ऐकcन घSतली YDaकाची बडबड, एकस4री ल6बलचक 
अस" वाटत" का त4ला, की मी ग§प रा ह0 लोय प4@सा ïळ? 

अा णि  अाता –                                     
                              

* लि óन: 
हो, तI बोल�याची अाता अाली अा< ïळ 

मला तोडIन बोल�याचा मि ळालाय त4ला अ ध0 कार 
तI काहीही जरी बोललास, तरी मी काय कq त≤ार?
कबIल करV की मी च4कL, माझा उडालाय गTधळ 

ल"गडी सबब शोध�यासाठी, माdया अ"गी नाहीय बळ 

इतर6Xया रागाची मला पवN नाही फार 
पण मला मा2य अा<, की मी अा< त4झी ग42<गार 

समजI शकV मी त4झी सकारण नाराजी
माझी ही अागळीक तI व0 सरणार नाहीस सहजी 

असÅ झाल"य धारण करण", माझ" < अYामा णि क èदय 
माझा त0 र+कार कर�यासाठी मी त4ला कारण द0 ल"य
VWहा कर माझा त0 र+कार, मी अन4मती jV त4ला –

अ)*+त: 
पण मी कq श}न का तस", सटï?!

तोडI श}न का मी त4dया अाक EषणाO दाï?
मी लाख कq पाहीन त4झा त0 र+कार महाभय"कर 

पण माdया èदयान" माझा अाjश ध4डकावIन लावला तर? 

 (ए लि अा2त अा णि  फ0 लि 2त य6ना उuSशIन)
करपIन टाकतो अा<, माdया अाD_याला, Åा YSमाचा व0 खार
माdया अ व0 चारी कामyO, त4_ही दोघS, अाहात साàीदार

पण इû होत नाही माdया कहाणीचा अ"त 
ही शि ळा ढकलत, yणार मी शि खराप Äयत
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ही शि ळा ढकलत, yणार मी शि खराप Äयत
प4áषाला लागI नाही ‘शहाणा’ < व0 lषण 

कारण Dयात उरतोच lवटी प4áषपणाचा एक कण 

(* लि óनला उuSशIन) 
कMल•, माdया èदयाला माफ कराï* वाटतात त4झS ग42< सरसकट 
अा णि  त4dया YतारणSवर झाकावासा वाटतो व0 +म̂तीचा धI≥पट 

मी अस" समãन की नाहीस तI खरोखर दोषी 
अा णि  त4dया अ)लड ताá�याला जगरहाटीन" पाडल" फशी 

पण Dयासाठी तI यायला हव"स माdया मागोमाग 
अा णि  करायला हवास सा\या मन4äयजातीचा Dयाग 
mया एक6तात मी होणार अा< कायमचा tपõा

त0 û तI यायला हव"स, माdयाबरोबर अाõाXया अाõा

त4dया या पÜाकरवी }ला अा<स जो अपाय 
तो âá+त कर�याचा हा एकóव तरणोपाय 
याच एका क±तीम4ळS, ध4ऊन न0 घSल त4झा ग42हा 
अा णि  मी त4dयावरती, YSम कq श}न प42हा 

* लि óन: 
काय? जग सोडIन jऊ _हातारी हो�याअाधी? 

अा णि  त4dयाबरोबर वाळव"टात, घSऊ अकाली समाधी? 

अ)*+त: 
पण अ*ल जर त4झी, माdयावर Yीती खरीख4री 
तर बाकी सा\या जगाची त4ला काय मातÑबरी? 

नाही प4रणार का त4ला फ>त YSम माझ"?

* लि óन: 
कशी °लI मी व0 साWया वषÇ, एक•पणाच" अोझ"? 

Åा àणी मी करावा इतका खडतर न0 धNर 
Åा बाबीला माझ" मन राजी नाही होणार 
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जर तI कq _हणत असशील माझ" पा णि ¢हण 
तर त4ला नकार j�यासाठी माdयाकडS नाही कारण 

अा णि  ल¥ –                                  

अ)*+त: 
नाही, * लि óन नाही, मला त4dयात अाता वाटत नाही गोडी 
हा त4झा नकार, _हणã उ"टाXया पाठीवरची lवटची काडी 
त4dयात मी पाहात होतो माdया जीवनातल" स Eव काही 
पण तस" V माdयात पाहायला त4झी तयारी नाही 

मी झि डकारतोय त4झ" YSम, जा, इथIन चालती हो अाता
सा\या नाज4क भावन6ना लावला आ< मी प लि ता 

(* लि óन न0 घIन जाV; अ)*+त ए लि अा2तला उuSशIन बोलI लागतो.) 

ए लि अा2त, शतग4ण6नी सजवल"य त4झ" qप 
त4झा सरळ +वभाव अावडतो मला खIप 

 माdया मनात yहमीच जपलीय मी त4झी स4"दर Y त0 मा 
ती जर मी तशीच ठSवली, तर तI करशील मला àमा? 
अन"त â:ख6Xया बोजान" माझ" èदय झाल"य µराण 
V त4ला jऊ कराव", इत} माdया अ"गी नाहीत Üाण 
मला जाणवI लागली अा< माझी न0 स Eगदõ कमतरता

नाही व0 वाहाच" ब"धन या ज2मी माdयाकरता 
* लि óनन" अ Eधवट खा)Lला असा मी YS मि क उ{ा 

त4झी अ भि लाषा धq लागलो, तर ती ठ@ल त4झी कMO{ा 
अा णि  _हणIनच –                           

ए लि अा2त: 
अ)*+त, तI जपIन चालायला हव"स त4dया प4ढXया Yवासात 
अाज मला द0 लासा हाच, की र0 ता न*ल माझा हात

Åा त4dया मि Üासमोर जर मी तो }ला प4ढS 
तर मला वाटत" तो व0 lष, घSणार नाही अाढSïढS 
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फ0 लि 2त: 
हा ब∂मान मला मि ळावा, हीच फ>त माझी अास
Dयाक र0 ता jऊन टाकीन, tलाशक मी माझा ≠ास

अ)*+त: 
त4मXया अान"दाला नसो क0 नारा, हीच माझी Yा Eथना

 पर+पर6 व0 षयी त4मXया, अढळ राहोत भावना 
 â न0 ay नाडLला, अ2यायाy ïढLला, असा मी एक क±मी 

 जि û पापाची जीत होV, त0 थIन न0 घIन जाईन मी 
 शोधSन कMठSतरी जगात लहानसा एक कोपरा 

Yामा णि क माणसाला जि û मि ळSल थोडा अासरा

(अ)*+त न0 घIन जातो.) 

फ0 लि 2त (ए लि अा2तला): 
मला वाटत" हा प42हा, फMर"गटIन बसला

aVस माdयाबरोबर, Dयाची समजIत काढायला?

❈   ❈

103


