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मळू कादबंरी : ँझ काका 
मराठी रै नापातंर : च.ं . दशेपाडं.े 
------------------------ 
 

            अकं पिहला  
 
  रोिहणी, ाती, अिन, कातक -- ही तण मलुीमलेु. चंभान हा िनवदेक. िशवाय काही इतर 

ीपुष वळेोवळेी. नाटकातील पा ेव पिरचय ओघात यईेलच. या नाटकात नपे व काशयोजना 
याचंी जाच लागले. आपा जगयात अतंग त जग आिण बिहग त जग अशी िवभागणी असत.े ितच े
सचून ाव ेअशी वतैाग आयिडया हवी. अनके य ेअसामळेु, नपे सोप ेअसणहेी आवयक 
आह.े िशवाय, अनके योग ावते अशी ही कलाकॄती असान,े अथ वािह आिण सोपपेणा याचंी 
मोट लातच ठेवावी. माणसाा एकूण जगयाबाबतची काकाची अगाध समज पान ाला 
सलाम करयासाठी सदर लेखक हा पातंर-य करत आह.े ही ‘‘ मला उमजलेली ‘ ायल ‘ ‘‘ 
आह ेकी काय हा मुा हवते सोडून दऊे. आजा, काहीही न कळता, वडेपेणान ेधावत सटुयाा 

  काळात, थाबंनू पाहावी अशी ही कलाकॄती. 
  नाटक सु होत ेतेा रोिहणी आिण ाती यतेात. 
 
रोिहणी :  हाय ाती ! 
ाती :  हाय ! 
रोिहणी :  काय, पा काय ? 
ाती :  हाच  मीही तलुा िवचा शकत े! 
रोिहणी :  ओके ! बरं, अनभुव सागं ! िकती झाले असतील ? 
ाती :  नो गणती ! खपू ! मनसो ! 
रोिहणी :  पण, त ूिनवड कशी करतसे त ेसागं ! माझ ंणशील, तर मला माहीतच असत ेमाझी िडमाडं ! 
ाती :  णज े? 
रोिहणी :  आता मला त:ला  पडतात, णज ेजगयाबलच ेग,ं आपा इा वाढत का जातात, 
  आपाला रायटी का आवडत,े यात हजारदा ेशन का यते,ं कधीकधी तर ... जाऊं द े! 
  तर अस े ! तर मला सोबतीसुा तसचे आवडतात ! उथळ, फुटकळ अशा पुषाबंल मला 
  आकष णच वाटत नाही ! 
ाती :  माझ ंउलट आह े! मला हीरोटाईप, पझिेस, टपोरी, मरायला, मारायला तयार असणार ेपुष 
  आवडतात ! ातही, तो जर मायासाठी मरायला तयार असले तर जाच बे ! बरं, त ेठीक, 
  पण, त ूकस ंओळखतसे की यही ह ैराईट चॉईस बबेी ! ? 
रोिहणी :  चहेरा, वागण ं-- ह ेसगळं ! सॉट ऑफ अतंम ुख ग ंजरा ! बरोर घडतचं ! आकष ण ! 
ाती :  माफ कर, अस ंजर असले तझु,ं तर तझुी अनभुवसंा नहेमीच कमीच राहील ! मी नहेमीच जा 
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  अनभुवी राहीन ! 
रोिहणी :  आिण मी  िवचारीन की जा अनभुवी असयाच ंकाय िवशषे मह आह े? 
ाती :  समज शू ! पण भरघोस जगा न ं! 
रोिहणी :  नसुतीच संा महाची नसत ेह ेएक ! आिण तचू काही फायनल नाहीस ! 
ाती :  ओके ! आय डट केअर ! 
रोिहणी :  ह ेतझु ंत ूण, मायावर ॲटॅक केासारख ंकशाला ? 
ाती :  मला वाटलं, संा कमी आिण अतंम ुख णज ेत ूजरा ेिब वाटतयं की काय तलुा ! 
रोिहणी :  नॉट ॲट ऑल ! 
ाती :  मग ठीक आह.े ( इथ ेिनवदेक चंभान, समुार ेसाठचा, वशे करतो. ) 
चंभान :  ओके, ओके मलुनो ! तमुच ेभाव वगेवगेळे आहते ! असतातच ! त ेठीक ! ामळंु सखु:खातं, 

वतैागात काही फरक पडतात का ह ेबघायला पािहज े! 
ाती :  आय ऍम ली बॉदड !  
चंभान : बरं, ह ेनाटक ँझ काकाा ‘ ायल ‘ या कादबंरीवर आधािरत आह.े या सदर रै पातंरकाराला 

ती एक अतं महाची वाटली कादबंरी. णनू ितच ंह ेनापातंर.  
ाती :  सो ॉट ! नोबडी केअस  ! 
रोिहणी :  हं, हं ! के. जयशेची गो ! मला ाची थोडी कना आह े! माया समोर तो असता तर मला 
  आवडला असता -- अनभुव ! 
ाती :  न जाणो, मलाही ! जरा आकष क असतातच अस ेलोक ! नॉट बडॅ फॉर अ चज ! अशा लोकानंा 
  आकषून घेयात एक वगेळं िल असत,ं एवढं नीच मला माहीत आह े! 
चंभान :  नसुतीच उकुता बाळगत बसयापेा तुी अनभुवच घतेा ह ेफारच बे ! असो ! 
आवाज १ : ह ेजगण ं! आपण णोणी तयार असाव ं-- कशालाही -- अशी िनदय अपेा करणारं ! 
आवाज २ : त:ला तयार समजाव ंअसा एखादा ण यऊे शकतो ? 
आवाज ३ : हाडाचंी कवटी सगळा माग  अडवत े! आतन ंबबलत आपटत बसा ! 
आवाज ४ : याची जी वदेना असत ेना, ामळंुच कळत ंमाणसाला की तो िजवतं आह े! 
आवाज ५ : आपाम ेअस ंकाहीतरी आह,े ज ेनाशवतं नाहीय, अशी ा मा पािहजचे ! नाही तर माणसू 
  जगचू शकणार नाही ! 
चंभान :  ( पढु ेयऊेन -- ) एक दरवाजा. ा दरवाासमोर उभा असतो ितथला ारपाल. आिण ा   
  ारपालासमोर उभी असत ेके. जयशे ही ी. के. जयशे. ायाा दरबारात वशे िमळयाची 
  वाट पाहात. तो ारपाल ाला णतो, ‘‘ नाही र ेबाबा, एवात नाही वशे दतेा यणेार ! ‘‘ 
  ावर तो िवचारतो, ‘‘ पण, नतंर तरी िमळेल ना वशे ? ‘‘ ारपाल णतो, ‘‘ श आह,े पण,  
  आा नाही ! ‘‘ त ेवशेार तर नहेमीमाण ेउघडचं असत.ं त ेपान के धाडसान ंआत   
  डोकावतो. ारपाल णतो, ‘‘ माया परवानगीिशवाय आत जाता याव ंअसा मोह होण ंठीक आह,े  
  पण, बघ जरा मायाकड े! माझी ताकद बघ ! आिण मी इथला सगळयात कमी दजा चा ारपाल  
  आह,े ह ेलात घ.े या हॉलमधनू पढु ेगेावर ितथ ेआणखी एक दरवाजा आह.े तोही ओलाडंावाच  
  लागतो. तसाच ाा पढु ेआणखी एक दरवाजा. आिण ाा पढु ेआणखी एक ! आिण पढुा  
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  पढुा के ारपालाच ंणशील तर ताकदीम ेत ेएकस ेबढकर एक अस ेआहते ! ‘‘  आता  
  ा केलाच काय कुणालाही अस ंवाटतचं की ाय हा केाला उपल असलाच पािहज.े पण, 
  तरीही, एकूण िवचार कन, वाट पाहावी, असचं तो ठरवतो... आिण पढंु िकके वष तो वाट  
  पाहात राहतो... कालातंरान ंाला बसायला एक ूल िदलं जात.ं.. सटरफटर िकरकोळ गा 
  मारत तो वषा नवुष बसनू राहतो, पण, ाला आत वशे िमळतच नाही. शवेटी तो ातारा होतो 
  आिण ाच ेडोळे अधंकु होतात... ाला हहेी कळेनास ंहोत ंकी ाच ेडोळे ाला दगा दतेायत 
  की जगच अधंारत चाललंय... आिण िवशषे णज,े तीेा या इता वषात, सया कुठाही 
  माणसाला ा ायाा दरबारात वशे िमळााच ंाला िदसत नाही. तो ा ारपालाला 
  याबल िवचारायच ंठरवतो. िवकलागं झालेला असामळंु ाला उठणहंी अश होत.ं   
  ारपालालाच तो जवळ बोलावतो आिण शी एकवटून, मलपण ेिवचारतोच ाला ाबल. हा 
  माणसू आता सपंत आलेला आह ेह ेलात घऊेन ारपाल णतो, ‘‘ अर,े सरं कुणी इथ ंयणे ं
  शच नत.ं.. हा दरवाजा फ तुयासाठीच होता... आता मा मी हा बदं करतो आह.े.. ‘‘ 
  (  दरवाजा धाडकन आपटून बदं झााचा आवाज... आता के अनके बोळकांातंनू जातो आह.े.. 
 या वळेी येनामावली सािंगतली जात.े.. )  
के : लीना ? आिण काकू ? इथ ंतुी भटेाल अस ंमळुीच वाटलं नत ं!... ओह ्... िमस बाबर ! 
कोरस : आरोपी आहसे त,ू आरोपी ! खरं तर तलुा अटकच झालेली आह.े यातनू पढु ेफ खटला, िशा 
 आिण ा िशचेी अमंलबजावणी ! आरोपीच आहसे त ू! वतु: अटकेतच आहसे त ू! ( अनके 
 आवाजातं याच ेितनी. ) 
के : िनितच काहीतरी चकू झालेली आह.े कुणीतरी या जयशे केबल खोटंनाटं काहीतरी िपकवत 
 असणार आह.े शकंाच नाही. कारण कायाा ीन ंचकुीच ंठराव ंअस ंकाही मी केलेलंच नाही. 
 हा,ं आता ेिरकल चकू होऊ शकत ेएखादी -- एखादा पणू िवराम मागपंढंु होण ंकवा एखाद ं
 दशाशंिच चकुीा िठकाणी पडण.ं होऊ शकत.ं अहो, अगदी िजवावर उठणाया णाात  
 अशाही चकुा घडतात. मी बकेँत काम करतो, मािहती आह ेमला. नसुती एखादी चकुीची फायलग 
 िसिमही कशी दगा दऊे शकत,े अनभुव आह ेमला. मी काही ऐरागरैा नाही. अतं ग ुतंाग ुतंीा, 
 अवघड अशा अदंाजांा बाबतीत मताचंी दवेाणघवेाण करणार,े अु कुवतीच ेज ेलोक असतात 
  ांापकैी मी एक आह.े िवास सपंादन केलेला असािशवाय मी माया जागवेर राच शकलो 

 नसतो. पण, तरीही, अगदी िचत का असनेा, चकुा होतात, होऊ शकतात. आिण ात तसा  
 कुणाचा दोष असा नसतो. होऊन जात.ं होत ंकाय, बधा, पारा कडक उामळंु आलेा 
 ग ुगंीत एखादा ाक  एखादा पपेर कुठंतरी भलतीकडचं लावनू टाकतो... इतकं सहज घडत ंत े!.. 
 मी बकेँतला एक ऑिफसर आह.े मी िजवतं आह.े िशवाय आमचा अिसंट मनॅजेर माझा ासही 
  करतो. आमा एका महाा ाहकाबरोबर ान ंमला पािहलं तेापासनू. तो ाहक णज ेएक 

 ात वकील आह.े मी ा विकलाा हातात हात घान जाताना ान ंपािहलं आिण तो इतका 
 अचिंबत झालेला िदसला की काही िवचारायलाच नको ! ा विकलाची ातीच तशी होती ! तर 

 आमचा अिसंट मनॅजेर ! मला णाला, बसा ! ाला मायाशी बोलण ंभागच पडलं ! आिण  
 मलाही आता ह ेमाच कराव ंलागले की तेापासनू मी ाला ियच वाटायला लागलो ! अस ेण 
 थोडचे असतात णा ! पण मग अशा वळेी तो, माझ ंएकूण ठीक चाललंय ना आिण माझ ंभिव 
 अिधक चागंलं कस ंघडू शकेल अशा िवषयावंर बोलतो ! आिण हहेी तो त: कामाा ओयाखाली 
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 पार चगरलेला असताना ! पण नतंर बकेँताच एका ाकन ंयाच ंइिंगत मला सािंगतलं ! ाची  
 मायाबल ही जी तळमळ िदसत ेती ाची एक धतू  चाल असत े! अस ेकाही ण खच  कन 
 मायासारा महाा अिसंट ्सना खषू करायच ंआिण वषा नवुष त ेआपाबरोबर कस े
 राहतील ह ेबघायच ं! आता ह ेपटयासारख ंअसलं तरी ा वळेी मला जरा वान गेासारख ं
 झालंच -- ( इथ ेआवाजी  -- ‘‘ वान गेासारख ं? ‘‘  ) आिण ितकारहीन झाासारख ं
 वाटलं ! ( आवाज -- ‘‘ ितकारहीन ? ‘‘  ) आता टलं तर हा माझा एक ग ुण कवा एक 
 कमकुवतपणा आह ेह ेमाया लात यते,ं पण, हा काही गुा नाही ठ शकत !... पण काहीतरी 
 चकूच घडली असणार... ( ह ेसगळं अितशय वगेात -- जण ूएका दमात. काही णानंी के 
 झोपयासाठी खाली पडतो. अिन आिण कातक यतेात. )  
अिन : मला त ूएक सागं, तलुा काय हवयं काय आयुात, कस ंहवयं सगळं ? 
कातक :  अिन, अस ंनाही,  तझुा आह,े उर तचू सागंायचसं आधी ! 
अिन : मला तस ंसाध ंजगायच ंआह े-- एक साधीशी नोकरी, तशीच नोकरी करणारी बायको, दोन मलंु -- 
 बास ! फार चनै नको, फार ताणतणावही नकोत आिण अती मही नकोत -- आपलं काम बरं, 
 आपण बरं ! -- ह,े अस ंहवयं मला -- 
कातक : ह ेिमळेल पण ाचबरोबर, समाजात फारसा मान नाही, इकडिेतकड ेथोडफंार अपमािनतच होत 
 राहण,ं भाव नसान ंअनके अडचणी यणे,ं मलुानंा शाळाकॉलेजातं ॲडिमश घतेा न यणे,ं हहॆी 
 सगळं यणेार ! आिण एकूणच केस िपकावर मळा कपातं, चालत िफरण ं-- हहेी  
 ीकारावचं लागणार !          
अिन :  हो, ही शता आहचे, पण खपू महाकांने ंजगण ंशहाणपणाच ंहोईल का, असा मला  

 पडतो. ाच ंमला होकाराथ उर यतेच नाही ! 
कातक : आता माझ ंऐक -- मला चौफेर यश हवयं -- ॲट ॉटेर कॉ ! लाईफ हीच कॉ समजलं
 तरी चालले ! मानमरातब, िसी, पसैा, चनै ! नो कौटंुिबक ॉेम ! भरभराट ! उ राहणी ! 
 यासाठी माझ ंर, मासं, हाड ं--सगळं रडेी फॉर एिनथग ! ातारपणी, कुठं बगंाता  
 फुलझाडानंा पाणी घाल, कुठं आरामखचुत बसनू टीीवर िकेट बघ कवा आपा बगंावर
 एखाा ामची पणू  सोय कन ांाबला आदरात बडूुन राहा -- अस ंपािहज ेमला ! 
अिन : आिण चनै ? 
कातक :  उ राहणीम ेआलंच त े! मुत: तणपणात र े! नो बधंन ! मजा आिण उपभोग ! आपण  

 बिुमान असलो, कत बगार असलो णज ेआपा वागयाकड ेकुणी ल दते नाही ! चालत ं!
 या सगळयासाठी पडले त ेक, चागंलुपणा, हलकटपणा -- काहीही चालेल ! डट थक ! 

 ( चंभान वशे करतो. ) 
चंभान : िमानंो, मी चंभान. मी बघतोय, ऐकतोय. जगयाबाबत तमुच ेिवचारच इतके िभ असावर 
 आिण तमुा अपेाच इता वरखाली असावर समाजात समता कशी यणेार, हचे मला  
 कळेनास ंझालंय ! कुमशाहीच पािहज े! आवडीिनवडी, अपेा, तयारी आिण भाव -- या असा 
 गोवर माणसाचं ंजगण ंअवलंबनू ठेवनूच चालणार नाही ! नाही तरी सगळेजण कोणता ना  
 कोणता ास भोगायला तयार आहतेच ! मग कुमशाहीचा ास िनदान समता तरी आण ूशकेल ! 
अिन/कातक : आाला नाही पटत ! ( जातात. आता -- ) 
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  शहर   
 ( अिन, कातक, रोिहणी, ाती -- ह ेकोरसही आहते. कोरस घाळाची िटकिटक उारत 
 राहतो. नतंर ‘ जयशे के. ‘ अस ेलयीत णत राहतॊ. ) 
चंभान : सकाळच ेआठ वाजले होत.े शहर जाग ंझालं होत.ं ( शहरी गगाट. ) 
अिन : ( वशेनू -- ) जयशे के.बल िनितच कुणीतरी कान फंुकत होत ं-- 
कातक : ( वशेनू -- ) कारण, कोणतचं ॄ केलेलं नसताना -- 
रोिहणी : ( वशेनू -- ) ाला एका सुभाती अटक झाली ! 
ाती :  ( वशेनू -- ) ाची काकू, िजा इमारतीत तो राहात होता, ती ाला रोज सकाळी आठ वाजता 
 नाता आणनू ायची -- 
चंभान : ा िदवशी, ा वळेी ती आलीच नाही ! 
जयशे के. : ( वशेनू -- ) यापवू अस ंकधी झालं नत ं--   
अिन : केन ंआणखी थोडी वाट पािहली -- 
कातक : समोरा बाजलूा राहणार ेलोक ााकड ेिविच उकुतने ंपाहात होत े-- 
रोिहणी : शवेटी ाचा धीर खचला, पोटातले कावळे  बस ूदईेनात, ामळंु मग ान ंबले दाबली -- 
 ( ‘ टग टागँ ‘ असा बलेचा आवाज कोरस तडान ेिटपलेा नते जातो. थाबंतो. हॅट घातलेले दोन 
 रक वशे करतात. ) 
रक १ : त ूबले मारलीस ? 
के : माया काकूची पैाकीण -- ितासाठी --  
रक १ : नाव काय तझु ं? 
के : जयशे के. 
रक २ : हाच तो ! 
रक १ : ह ेसहज कळयासारख ंआह े-- 
रक २ : भीतीन ंपाढंराफटक पडलाय. 
रक १ : काय र ेके, तलुा भीती वाटत े? 
के : का ? कशाची ? मी काय केलंय ? -- 
रक १ :  ाबल बोलायचा आाला कुठाय अिधकार ? ( णभरान े-- ) तुयािव केस चालणार आह.े..

 आिण काळाा ओघात तलुा सगळी मािहती िदली जाईल. 
के : तुी कोण आहात ? 
रक २ : आी तझु ेिमवय  पहारकेरी आहोत -- आी तलुा िमळालोय ह ेतझु ंभायच समज -- 
के : नाव ंकाय तमुची ? 
रक १ : मी जरा िकडिकडीत आह ेआिण तो बाधंसेदू. 
रक २ : मी टाईट काळा सटू घातलाय. िबनटेचा. 
रक १ : आिण मी टेीवाला.  
रक २ : याला िखस ेआहते, बस आिण बटण ंआहते आिण पाही आह े-- 
के : पय टकासंारख ेिदसताय -- 
रक १ : मु णज ेत ेसगळं उपयु आह.े 
रक २ : पण कोणत ेउपयोग त ेआी तलुा सागं ूनाही शकत -- 
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रक १ : कवा आी कोण आहोत वगरै े-- पण एकूणात त ूभायवान आहसे असा िवास तलुा बाळगायला 
 काहीच हरकत नाही -- 
रक २ : खरं तर, तुयाशी इतकं मोकळेपणान ंबोन आी एक कार ेआमा मया दाचं ंउंघनच  
 करतोय -- 
रक १ : ह ेअस ंबोलताना मला या फाखिशवाय कुणी ऐकलं नाही णज ेिमळवलं ! 
रक २ : नाही तर, आाला इकड ेपाठवणार ेआमच ेअिधकारी खवळतीलच आमावर. 
रक १ : िन:सशंय ! आी तलुा खरं तचे सागंतोय. ( शातंता. ) 
रोिहणी : कशाबल बोलतायत त ेके ? 
ाती : अशा कुठा अिधकायानंी पाठवलं असले ानंा ? 
अिन : इथ ंकायाचा अमंल चालतॊ. 
कातक : आिण सा कुठलंही यु चा नाहीय. 
चंभान : आणीबाणीही नाहीय -- 
के : आिण माझ ेत:च ेअस ेकाही मलूभतू ह आहते. मला कशासाठी अटक झालीय त ेमला   
 कळलंच पािहज.े ही मागणीच समजा माझी ! 
रक १ : आी त ेतलुा सागं ूशकणार नाही. आी फ न सवेक आहोत. कुमाच ेताबदेार. ( जण ूकाही 
 आठवामाण े-- ) हा ं-- खोाचंी झडती ायचीय -- ( झडतीचा अिभनय. कोरसमधा  
 ी कपाटे, टेबले होतात. ) 
कोरस--पाचही : तुी अशी झडती नाही घऊे शकत ... बाहरे ा इथनू ... कुणी िदा तुाला या आा ?  
 काहीही नाहीय इथ े... काकू ऽ ! मी िवचारणारच ... वॉरंट आह ेतमुाकड े? तलुा अटक झालीय  
 ण े! काय चाललंय काय ह े? 
रक १ : ( झडती घतेाना -- ) अर ेवा ! कोट िदसतोय, छानच आह े! मी जरा घानच बघतो तो -- म ! 
 ... कसा िदसतोय मी ? ... एकदम स ुदंर ! 
रक २ : फारच फॅशनबेल ! अाधिुनक ! तर, सा आी हा कोट घऊेन जाऊ ... आिण तझु े... इतर... 
 आतले कपडहेी. 
रक १ : तुया केसच ंजर ठीकठाक पार पडलं सगळं तर त ेसगळे कपड ेतलुा परत िमळतील. या केससे 
 िकती काळ चालतील ह ेमा सागंता यते नाही. आिण ितकड ेडपेोत चोया पण खपू हॊतात ... 
रक २ : काही काळ वाट पािहानतंर मा त ेतमुच ंसगळं सामान िवकून टाकतात -- मग तमुची केस 
 सपंलेली असो की नसो. 
रक १ : अथा त ाची भरपाई िमळत ेणा. 
रक २ : पण िमळणाया कमती भयानक कमी असतात. 
रक १ : लाचचपत आिण ाचार खपू आह ेितथ.ं 
रक २ : ापेा ह ेसगळं आमाकडचे रािहलेलं बरं -- सरुित समज त ू. अ ं! ठीक आह.े 
रोिहणी : ( के.ला -- ) अ होऊ नकोस . 
ाती :  काहीतरी फार वाईट घडले अस ंसमजनू वागायची गरज नाही -- तस ंकाही घडपेयत ... अ ं? ... 
अिन : तस ंवागण ंयोय नाहीच ठरणार इथ.ं 
कातक : काही नाही, माया ितसाा वाढिदवसािनिम माया सहकायानंी घडवलेला हा एक िवनोद  
 असणार आह.े एक मरी आपली. 
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के. : आता मी जर यांाकड ेपान हसलो तर तहेी मायाबरोबर हसतील बतके. ( के. हसतो आिण 
 हादंोलन करायला जातो. ) 
चंभान : पण तो िवनोदही नता आिण मरीही नती ! 
रक १ : तझुी कागदप ंकुठं आहते ? 
रक २ : िखसिेबस ेतपास ाच.े  
के : काय हवयं तुाला ? र ा. आधी मला माझ ंअटकवॉरंट दाखवा नाहीतर चालत ेा इथनू -- 
रक १ : तस ंनाही बाबा करता यणेार आाला. 
रक २ : आमची काम ंआाला क द े-- उगीच आाला िचडायला लाव ूनकोस -- 
रक १ :  आी तझु ेिम आिण रक आहोत. ामळंु, तुया सगळयात िनकट आीच असणार. 
रक २ : आी कुमाच ेिवन ताबदेार आहोत -- कायाा कागदपातंनू सटुका नाही -- 
रक १ :  आमच ंकाम दररोज दहा तास तुयावर पहारा ठेवण ंआिण आमचा पगार िमळवण.ं 
रक २ : पण आाला ह ेनी समजत ंकी आमच ेअिधकारी -- 
रक १ :  ांा हाताखाली आी काम करतो -- 
रक २ :  तलुा अटक िनारणच करणार नाहीत. 
के : काय आह ेकारण ? 
रक १ :  ाची मािहती कन घणे ंह ेआमा अिधकायाचं ंकाम आह.े पण मी एक मा सागं ूशकतो की 
 त ेकाही, सापडतोय का गुा, सापडतोय का गुा अस ंकरत िशकायासारख ंलोकातं िफरत  
 नाहीत. उलट आपोआपच त ेअपरााकड ेओढले जातात. मग मा ानंा आा रकानंा 
 पाठवावचं लागत.ं 
रक २ : तसा कायदाच आह.े  
के : खळुचटपणा आह.े असा काय कुठं कायदा असतो ? 
रक १ :  ऐकलंस का फाख ? याला कायाच ंकवडीच ंान नाही पण त:ला िनरपराध णतोय ! 
रक २ : याासारा माणसाला शहाणपणाच ंकाही सागंयातच अथ  नाही -- ( इथ ेदोी रक के.ला 
 दणके दतेात. ाच वळेी ाची काकू वशे क लागत,े पण थाबंत.े )  
के : काकू, य ेना -- ती आत का नाही आली ? 
रक १ : ती कशासाठी हवीय तलुा ? 
के : णज ेकाय ? माझा नाता हवाय मला -- 
रक २ : ऐकलंस ना ? पुा तचे सु करतोय तो ! ( के.ला पुा दणके बसतात. काकू आत यतेात. नाता 
 ठेवाचा मकूािभनय -- के.ा पाठीमाग.े के. वदेनने ेवाकलेला आह.े ा जातात. ) 
रक १ : अर,े वा -- मध आिण टो ! 
रक २ : आिण उकडलेली अडंी ! 
चंभान व कोरस : जा बाहरे के, त ेतलुा थाबंवायची हमत करणार नाहीत. आिण केलीच समज ानंी तशी हमत तर 
 मग करण एकदम टोकावर यईेल. ा वळेी मा, तलुा अडकवनू ठेवायच ंकारण ानंा ावचं 
 लागले. 
के : पण, इतकं होऊनही, समजा ानंी धनच ठेवलं मला तर, अजनू तरी एक कार ेवरचढ असलेली 
 माझी पोिझशन जाईल ! 
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चंभान व इतर : मला तस ंहेी -- तं तर वाटतचं आह,े िशवाय, आिवासही वाटतोय -- आता ह ेएक 
 आह ेकी बकेँतलं माझ ंसकाळच ंकाम राहणार आह े-- पण ाच ंएवढं काही कुणी ोम  
 माजवणार नाही -- 
के : एकूणात माझी ितथली उ पोिझशन लात घतेा -- 
चंभान : आिण समज तुया गरैहजरेीच ंत ूखरं कारण सािंगतलंस तर ? 
इतर चौघ े: िवास कोण ठेवले ाावर ? 
के. :  नकोच त.े ापेा सगळयात उम माग  णज,े तकुा ण ेउगी राहाव,े ज ेज ेहोईल त ेत ेपाहाव े!    
  काहीही क नय ेआिण काय कस ंआकाराला यते जातयं त ेपाहाव ं! 
चंभान व इतर : धतू पणा र ेधतू पणा 
  धतू पणा र ेधतू पणा ... 
   ( अस ेणत जातात. ) 
  इेर 
आवाज : ( जोरात -- ) जयशे के ऽऽ ! ( वळणावळणातंनू इेरचा वशे. ) 
के : चला, आला शवेट ! ( तो जाऊ लागतो -- ) 
रक १ :  छे छ,े एवात नाही, अस ंनाही -- 
रक २ : जरा नीट तयार हो -- 
रक १ :  भागं पाड -- 
के : त ेबघतो माझ ंमी -- 
रक २ : खरं तर यान ंअघंोळ करायला हवी होती. 
रक १ :  आता वळे नाही पण -- 
रक २ :  काळा कोट आह ेका ? तो घाल -- 
चंभान : ( हाक मारतो -- ) जयशे, जयशे के, िम. के -- 
इेर : हं ऽ ! िम. के. तर उजाडता उजाडता झालेा आमा या भटेीन ंत ूचिकतच झाला असशील ! 
के : िनितच, मी चिकत झालोच आह े! 
चंभान : के.ला आता अगदी आनदंाच ंभरतचं आलं होत ं-- चला, शवेटी हा एक समजंस माणसू सापडला ! 
इतर : के.ला आता अगदी आनदंाच ंभरतचं आलं होत ं-- चला, शवेटी हा एक समजंस माणसू सापडला !  
के : पण, तस ंटलं तर अगदी मी फारच चिकत झालोय असहंी नाहीय णा -- 
इेर : काय, फारस ंचिकत नाही ?   
के : बतके तमुचा गरैसमज होतोय -- मला अस ंणायचयं ... बस ूका मी ? 
इेर : तशी पत नाही. 
के : नाही, तसा मी चिकत झालेलोच आह ेणा, पण होत ंकाय की या जगात तीस वष -- बरं का -- 
 तीस वष असा एकाकीपणान ंसघंष  केावर -- मी केलेलाच आह ेना तसा -- होत ंकाय -- या 
 चिकत होयाा सवंदेना बधीरच होतात -- आिण मग अशा आय कारक गोीही योय ा 
 गभंीरपणान ंघतेा जात नाहीत -- िवशषेत: आज सकाळी -- 
इेर : का बरं, आजची सकाळ का ? 
के : ह ेबघा, मी काही अस ंणत नाहीय की हा सगळा कार णज ेएखादा िवनोद कवा एखादी 
 मरी चा आह ेणनू -- तस ंमला णायचचं नाहीय -- उलट मग तर अस ंणाव ंलागले की 
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 ही तर फारच िकचकट गमंत आह े-- अ ं? ... एवढं ह ेसगळं जमवनू आणायच ंणज ेमाया काकूच े
सगळे भाडके आिण िशवाय तमुची ही माणस,ं ह ेसगळे यात सामील असाव ेलागतील -- 

 होय की नाही ? -- ामळंु मला नाही वाटत की ही एक गमंत असले -- 
इेर : गमंत नाहीच आह े! 
के : पण ाचबरोबर, ही अगदी एखादी फारच गभंीर बाब असले असहंी मला वाटत नाही, कारण  
 मायावर आरोप यावा असा एखादा िकरकोळ गुाही मी केाच ंमला आठवत नाही -- पण तहेी 

 दऊे सोडून -- मु  हा आह ेकी, कोण ठेवतयं आरोप मायावर ? कोण ? कसला ?  
 कोणा अिधकारात ? तुी खरोखर पोलीसच आहात का ? मग तमुचा यिुनफॉम  कुठाय ? हा 

 तमुचा जो पोषाख आह ेाला काही यिुनफॉम  णता यणेार नाही. यात तुी एखाा आिदवासी 
 नॄातासारख ेवाटता ! ( चंभान आिण इतर यांात हालकेरी. )    
इेर : शातं !    
के :  सन हो, मला नसुत ंएक सरळ, साध ंीकरण हवयं, त ेा, मग आपण जाऊ या -- 
इेर : तझुी ही सगळी धडपड एका चडं मात चाललीय -- आी तलुा काहीच सागं ूशकत नाही, ह े
 लात घ े-- आिण ाच ंकारण णज ेआालाच काही मािहती नाही -- त ूकाय केलंयस कवा 
 कोण तलुा दोषी ठरवतयं, ह ेकाहीच आाला मािहती नाही -- आी तलुा फ एवढंच सागं ू 
 शकतो की तलुा अटक झालेली आह े-- तो आमा कामाचा भागच आह े-- णनू तर आी इथ ं
 आलो आहोत -- तरीही, मी तलुा एक सा दऊे शकतो -- 
के : हं, सागंा -- 
इेर : िवचार जा कर आिण बोलण ंकमी ठेव -- त ूकसा िनरपराध आहसे याावर कुटत बस ूनकोस 
 -- काय होत,ं त ेकंटाळवाण ंतर होतचं पण िशवाय ाची छाप वाईट पडत े-- तझुी णज ेखरं 
 तर कॄती जा महाची असत े-- त ूकाय क शकतोस -- त े-- 
के : ( गधळलेा अवते यरेझाया घालतो. मग -- ) मला माया विकलाला फोन करायचाय -- क  
 का ? नाऊ इट इज अ म ! 
इेर : हो, बलेाशक -- पण मला ात काही त वाटत नाही -- 
के : ात त वाटत नाही ? ! तुी काय माणसू आहात की कोण आहात ? तुी आिण तमुच ेह े
 वरतड े? त ेअचानक इथ ंघसुतात, इथा सगळया व ूिवटतात, एखाा फालत ू 
 नाटकाता िवषकासारख ेवागतात, मला अटक करतात, कारण दते नाहीत ... आिण मी जेा 
 णतो की मला माया विकलाला फोन करायचा आह,े ाचा सा ायचा आह े... तर तुी ... 
 काय अथ  काय याचा ? -- तुी णताय की ात काही त नाही !? ( ह ेबोलण ेचा  
 असताना ाावर लॅश वगरै ेपडतात. जण ूिरपोटस  वगरै ेाच ेफोटो काढतायत. ) 
इेर : ( णभर शातंतनेतंर -- ) ठीक आह,े कर फोन -- 
के :  आता मला नाही करायचा फोन ! 
इेर : कर र े! 
के :  मी सािंगतलंय, मला नाही करायचा -- ( चंभान आिण इतर याचं ेचहेर ेइकडिेतकड ेिदसतात. ) 
 काय, मजा वाटतीय का, तमाशा चाललाय ! ? चला, िनघा ! ( चहेर ेजातात. ) बरं, सन हो, 
 जाऊं ा, यात सगळयात चागंलं णज,े ह ेसगळं आपण िवसन जाऊ या -- कोण चकू, कोण 
 बरोबर, जाऊं द ेत ेसगळं -- एक तर नीच की काहीतरी चकू घडलेली आह े-- तुी चकुीा 
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 माणसाकड ेआला आहात. तर आपण नमार क एकमकेानंा, शके हँड क आिण हा िवषय 
 सपंवनू टाकू ! 
चंभान व इतर : तो इेरा अगदी जवळ जातो -- त:चा हात पढु ेकरतो -- इेर फ डोळे उचन  
 पाहतो आिण ओठ मडतो -- केऩ ेपढु ेकेलेा ाा हात या अवयवाकड ेपाहतो -- के.ला 
 अजनूही वाटतयं की एवावर ह ेसपंणार आह,े पण ...  
इेर : छ,े छ,े अस ंकरताच यणेार नाही -- इतकं सोप ंनाहीय त े-- पण त ूआशा सोडू नकोस -- आिण 
 का सोडावीस त ूआशा ? -- तलुा अटक झालीय एवढंच, आह ेकाय ात -- तलुा याची मािहती 
 ायच ंकाम मायाकड ेहोत,ं तर त ेमी केलंय -- तझुी शरेबेाजी आिण मतहंी ऐकलीयत -- काही 
 का असनेा, सा एवढं परुसे ंआह े-- आिण इथ ंआपण एकमकेाचंा िनरोप घऊे शकतो -- त ू
 तुया कामावरही जाऊ शकतोस -- 
के : मला जर अटक झालीय तर मग मी बकेँत कसा जाणार ? 
इेर : तुया लातच यते नाहीय -- अटक झालीय याचा अथ , तुया रोजा िदनमाला, तुया कामानंा 
 अडथळा यणेाराय अस ंकुठाय ? 
के : णज ेअटक होण ंह ेकाही फारस ंवाईट नाहीय तर ?   
इेर : कोण णत ंतस ंआह ेणनू ? 
के : मग, आता मला सागंा, काही फरकच पडणार नाहीय तर मला सागंायची तरी काय गरज होती ? 
इेर : ती माझी टुी आह े! 
के :  गधडपेणाची टुी ! 
इेर : असले -- त ूबकेँत जाच, अशी काही मी तुयावर सी करत नाहीय. पण, तलुा जायच ंअसणार ह े
 मी समज ूशकतो. आिण हो, तलुा होणारा उशीर फारसा कुणाा लात यऊे नय ेणनू मी तझु े
 दोन सहकारी थाबंवनू ठेवलेत -- त ेतलुा घऊेन जातील -- 
चंभान व इतर : गडुमॉनग सर. गडुमॉनग सर. गडुमॉनग सर. ( रावरच ेआवाज. ॅिफकच ेआवाज. त ेटॅीत 
 बसनू गेाचा मकूािभनय करतात. त ेएकमकेाकंड ेन पाहता बोलतात. ा णज ेअिन 
 आिण कातकच आहते. ) 
के :  मघाशी मी तुाला ओळखलंच नाही -- 
ा : ( एकमकेातं -- ) तो आपाला ओळख ूशकला नाही ह ेकस ंकाय ? आपण ाच ेिनजव, नगय 
 सहकारी ! सदोिदत मान ताठच राहणारा रव आिण वारंवार लचकणाया ायमूळेु चहेयावर 
 मधनूमधनू धादायक ित िदसणारा केवल --  
के : शवेटी मला कामावर जाता यतेयं याचाच मला आनदं वाटतोय -- 
ा : आी बराच वळे वाट पाहात होतो -- 
के :  (त:शी -- ) ायला, ा इेरन ंमला चावनू टाकलं, नाहीतर मी ओळखलं असत ंानंा ! 
अिन (ाक -१): ाला फारस ंसगंावधान नाही -- 
कातक (ाक -२): कवा मग आपण इतके नीचरीय कम चारी आहोत की ान ंओळखण ंअशच ाव ं! 
के : यापढंु, माझी बुी जरा िठकाणावर ठेवायची मला काळजीच ायला पािहज.े िविच का िदसनेा,  
 खरं णज,े या वळेी, मला ांाशी िमान ंबोलावसं ंवाटायला हव ंहोत,ं न,े आवडायलाच 
 हव ंहोत.ं 
दोी ा : पण मग अचानक आपण दमनू गलेो.    
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ाक  १ : माया ायूा ॉेममळंु मला ाला दात िवचकूनच सामोरं जाव ंलागत ं-- 
ाक  २ : आिण दवान ंकवा सदुवैान ंहा कुचेचेा िवषय होत नाही ! माणसुकी, सरं काय ! 
 बकँ 
 ( रहदारी थाबंत.े आता नटवग  एका िबझी बकेँचा कम चारीवग  होतो. यंमानवांमाण ेलोक य-ेजा 
 करताहते. एकमकेानंा धा न लावता, लोक घाळाा िबनचकूपणान ेपण जलद अशा  
 हालचाली करत राहतात. ) 
टपाल ाक  : नमार सर ! ( ह ेवगेवगेळया आवाजात अनकेदा िरपीट होत.े ) 
के : नमार -- 
आवाज : हॅलो, बगॅ ा इकड े-- 
 या, या -- 
 धवाद -- 
 या सर -- 
 मी बघतो सर त े-- ( वगरै.े ) 
 ( के. सोयीर जागा पान थाबंतो, सामील होतो. जण ूा अवाढ मशीनचा तो एक भाग  
 बनतो. शातंता. ) 
अनके आवाज : वाढिदवसाा शभुेा िमर के. ! ( शातंता. ) 
के : ( जरा अवघडून -- ) आभारी आह.े माया या ितसाा वाढिदवसािनिम मी इतकंच सागं ूइितो 
 की -- ( आवाज एकमकेातं बोलतात -- बकेँच ेकामकाज चा -- के.कड ेल. ‘ ाट काऊंटर 
 नबंर पाचवर ‘, ‘ तमुा िबलाचा से िपिरयड आज सपंतोय ‘, ‘ तुी साहबेानंा भटेा ‘, ‘ आज 
 शच नाही ‘, इादी वा.े मग फोनची रग वाजत.े ) 
एक ाक  : के सर, तमुचा फोन. ( ाचीच, ओळीत उभ ेरान, टेिलफोन लाईन होत.े सया टोकालाही  
 एक बोलणारा. ) 
आवाज : हॅलो, जयशे के. का ? तमुा कामात य आणाबल जरा माफ करा. तमुा केसच ं 
 कामकाज नॉम ल पतीन ंचाललंय बरं का. पण तुाला कमीत कमी िडब  कराव ंअसा िवचार 
 कन तमुा ोरासंाठी रिववारच योय होईल असा आी िवचार केलाय. आिण ह ेश 
 नसले तर आपाला ती ोरं राीही घतेा यतेील. पण ा वळेी तुी थकलेले असणार, 
 ताजतेवान ेनसणार. बघा. पण, तुाला न चकुता हजर ावचं लागले ह ेमा लात ा. 
के : आिण समजा मी नाहीच आलो तर ? 
आवाज : त ूकुठं सापडशील ह ेआाला माहीतच असणार र े! तर, त,ू १४, जयभवानी रोड, इथ ंहजर  
 राचयं ह ेलात ठेव. हॅलो, हॅलो, िडब कसला यतेोय ? ऐकू यतेयं का ? के, तलुा १४, 
 जयभवानी रोड, इथ ंहजर राचयं -- ( थाबंतो. ) 
के :  काय नाव णालात ? मधचे फोन कट झाला -- 
ाक  : पुा लाव ूका सर तो फोन ? 
के : बघ ू-- ( ऑफीसच ेकाम चा. घाळात टोले पडू लागतात. काम थाबंत.े लोक जातात. ) 
सगळे : अा, िनघतो सर ! ( य सपंत.े ) 
चंभान : ा आाददायक मोसमात खरं तर के.ला एक सवयच जडली होती की संाकाळी दािब 
 िपऊन, मग म जवेनूखाऊन छानपकैी घरी परतायच ंआिण आठवातनू एकदा एकताला 



13 
 

 भटेायच.ं एकताची आिण ाची अलीकडचे ओळख झालेली होती. ती एक बयापकैी गाियका होती 
 आिण अधनूमधनू ती काही जाहीर काय मही सादर करायची. ( ‘‘ आिण आता पढुच ंगाण ंघऊेन 
 यतेीय -- एक आिण एकमवे -- एकता ! ‘‘ टाळया. एकता एक उजेक गाण ेसु करत.े  
 मादकता. मग गाण ेएकदम थाबंत.े ) पण आज मा ान ंथटे घरीच परतायच ंठरवलं -- ( काही 
 माणसांा आवाजात, कहामाण े-- ‘‘ घरीच जाव ंझालं -- ‘‘ आता झटकन य बदलत.े  
 समोर ाची काकू. -- ाची अपेा आिण विुती यातंली तफावत लात यावी. ) 
 काकूची इमारत   
काकू : आलास का र ेजयशे -- 
के : अजनू जागीच आहसे त ूकाकू ? 
काकू : काम ंखपू असतात बाबा -- 
के : खरं तर मी इतका उिशरा आलोय -- आिण सकाळी तर तलुा मायामळंु आणखीनच जाीच ं
 काम पडलं ! खरंच, ाबल सॉरी हं काकू ! पुा अस ंघडणार नाही ! 
काकू : नाही, मला तर काहीच ास झाला नाही ! 
के : ( त:शी -- ) मी ज ेबोललो ाच ंितला आय च वाटलेलं िदसतयं. की माझ ंिदलिगरीदशक
 बोलणचं ितला अयोय वाटत असले ? पण णनूच, खरं तर, मी तस ंबोलायलाच हव ंहोत.ं 
काकू : नाही, पुा नाहीच घडायच ंअस ं-- 
के : काकू, तलुा खरंच अस ंवाटत ं?  
काकू : खरंच र ेबाबा ! आिण त ूत ेमळुीच मनाला नको लावनू घऊेस. थाबं जरा -- ( ती सईुदोरा आणत े
 आिण ाा शटा ा बटणाला टाके घालत घालत ितची टकळी चा ठेवत े-- ) जगात फार 
 िविच गोी घडतात बाबा ! आिण मला एक कबलूच कराव ंलागले, कारण तहूी मायाशी िकती 
 मोकळेपणान ंवागतोस ! तर मी बाबा दाराआडून जरा ऐकतच उभी होत,े तर ा दोन माणसानंी त े
 पािहलं आिण मला णाले की, फार वाईट अस ंकाही नाही. त ूअटकेत आहसे ह ेखरं असलं तरी 
 त ेकाही एखाा फौजदारी गुासाठी न.े त ूकाही चोरबीर नाहीस. उलट तुया बाबतीत ह े
 काहीतरी िवशषे घडलंय, णाले. तुया आनदंाशी सबंिंधत आह ेण ेह े! मला तर ह ेकाहीतरी 
 फारच ानािबनाच,ं कठीण अस ंवाटतयं. मी जरा मखूा सारख ंबडबडतये का जयशे ? 
के : नाही काकू ! मळुीच नाही ! मला पटतयं तझु.ं माझी तयारी नती इतकंच ! खरं तर मी या 
 िवषयावर बोलायच ंटाळत होतो, पण मला तझु ंमतही हवचं होत.ं आिण त ूसािंगतलंस त ेबरं झालं. 
 यावर आपलं एकमत आह ेह ेकळामळंु बरं वाटलं ! खरंच ! 
काकू : जाऊं द े! इतकं मनाला नको लावनू घऊेस त े! 
के : मी त ेइतकं मनाला लावनू घतेोय, ह ेखरंच माया लातच आलं नत.ं ( िविच शातंता. ) िमस 
 बाबर आा का ? 
काकू : नाही ... ती नाटकात कामिंबम ंकरत ेना ... तालमीिबलमी असतील .. काही िनरोप ायचाय का 
 ितला आावर ? 
के : नाही, नाही. मला फ ाचंी माफी मागायची होती. ा माणसानंी ांाही खोलीत शोधाशोध 
 केली ! िवटािवट झाली असले -- 
काकू : काही माफीिबफीची गरज नाही. सगळं होत ंतसचं आह.े जागा जागी. छान आिण नीटनटेकं. 
 तलुा मािहती नाही का, अर,े बयाच वळेा खपू उिशराच यते ेती. अस ूद.े तण वय, सरं काय ! 



14 
 

के : त ेबरोबर आह,े पण अितरके होऊ नय े! 
काकू : अगदी बरोबर. िताबल माझी काहीही तार नाही. ती मला फार आवडत.े गणुी मलुगी आह.े 
 छान राहणारी, वशीर, कामस,ू अस ंखपू ... पण ... 
के : पण काय काकू ? 
काकू  खरं तर मी ह ेबो नय,े पण मी ितला एका वगेळयाच पुषाबरोबर एवात दोनदा पािहलंय, गेा 
 काही िदवसातं -- 
के : बरं मग ? 
काकू : मग णज े? ामळंु मला भयकंर काळजी वाटत.े ितची वाट पाहयाा नादात, तलुा सागंत,े 
 माझी झोपच उडून जात.े आिण ह ेएवढंच नाहीय. खरं तर फार पवूपासनूच मला िता 
 वागयाबल सशंय  होता. कोापरूा जाधवाचंी ओळख काढून आली होती आिण ाच वळेी ही 
 खोली िरकामीही होती णनू िदली होती ितला. पण आपाला काय करायचयं णा ! 
के : साफ चकू आह ेह े-- तझुा नीच काहीतरी गरैसमज होतोय. िताबल मी सहज िवचारलं  
 तर भलतचं चा केलंयस त ू... कुठाही अथा न ंितला ... आिण मी तलुा ताकीदच दतेोय अस ं
 समज ... िताबल असलं काहीही बोलायच ंनाही ... त ूबोलतयेस ाात कवडीच ंत नाहीय. 
 ( जायला लागतो. ) 
काकू : अर,े थाबं थाबं ! तलुा खटकत असले माझ ंतर सागं ना त.ू आिण फ तुयाशीच बोललेय मी ह े! 
 या आपाच इमारतीची, िशव िनवासची, बदनामी होऊ नय ेणनू र े! 
के : तस ंअसले तर मलाही सोडायला सागं मग तझु ंघर ! -- 
काकू : जयशे ! अर ेकाय बोलतोयस ह े! तलुा जायला सागंीन मी ? श तरी आह ेका ? असलं नको 
 बोस. तुयाशी वागत ेका कधी मी तस ं? 
के : काकू, काकू, हळू बोल. आजबूाजूा सगळयानंा जाग ंकरशील त ू! तुयाबला आपलुकीनचं 
 बोललो मी ! आपला एकमकेाबंल गरैसमज झाला ! आपलुकीन ंबोलताना होतचं अस ं! ( काकू 
 जाऊ लागत े-- ) मी तं आह.े फ मला अटक झालेली आह ेइतकंच ! 
काकू : िनारणच कुणी अटक नाही करत ! 
के : णज ेआपोआप त ेआपरााकंडचे यतेात की काय ? 
काकू : अर,े काहीजणानंा अटक तर होत ेण ेपण आपाला कशासाठी अटक झालीय हचे ानंा माहीत 
 नसत ं! मला या िशव िनवासची कुिसी नकोय बाबा ! बरचे लोक राहतात इथ ं! 
 ( आपापा पतीन ेआजबूाजचू ेिनवासी वाकून बघताहते ...  
 के. िमस बाबरा घराकड ेचाललाय. तो ‘‘ िमस बाब ऽ र ‘‘ अशी हाक मारतो. नतंर दारावर 
 टकटक करतो. डोकावणार ेचहेर ेबाजलूा होतात. रा गडद. आता अयपण ेराीा सगंाचं े
 आवाज ... बायकानंा पटवले जाण,े कॉट ्सच ेवा बाजाचं ेआवाज, सभंोगाा वळेच ेआवाज, वगरै.े
 जण ूवेाचंा बाजार. एक आवाज ओरडतो -- ) 
आवाज : शातंता ! ( इथ ेरिहवासी आपापा घरातं जाऊन दार ेलावनू घतेात. ) 
 िमस बाबर   
चंभान व इतर : अकरा वाजले ! ( आता िमस बाबर यते.े काही पावले टाकून ती िता खोलीकड ेपोचत.े कपड े 
 बदलायची तयारी करत.े के. ाच मागा न ेितकड ेजातो. जण ूकीहोलमधनू बघतोय. ) 
के : ( हळू आवाजात -- ) िमस बाबर, िमस बाबर ... 
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चंभान व इतर : ाथ ना करतोय का काय ! 
िमस बाबर : काय आह े? 
के : मी जयशे के., मला जरा बोलायचयं तमुाशी -- 
िमस बाबर : आा ? या वळेी ? 
के : मी जवळजवळ तासभर वाट पाहतोय तमुची. ( आता गडबडीन,े त:शी -- ) ितला भटेायची अशी 
 माझी काही खास इा नाहीय. खरं तर ती नमेकी िदसत ेकशी हहेी मला आठवत नाहीय ... 
 एकताकड ेजायच ंखरं तर मी िहामळेु टाळलं ... िशवाय माझ ंराीच ंजवेण रािहलं त ेरािहलं ... 
 आज सकाळी ज ेकाही घडलं ामळंुच घडलंय ह ेअस ं... 
िमस बाबर : बरं, बरं, ठीक आह े-- या, आत या -- बाहेन नका बो -- सगळे जाग ेहोतील -- ( तो आत 
 यतेो. ) बोला, काय आह ेतरी काय एवढं ? मला फारच उकुता वाटतये -- 
के :  नाही, नाही, सािंगतावर कदािचत तुी णाल की यात काय एवढं अजट होत ं?! 
िमस बाबर : अस ूा -- सागंा -- 
के : हो. आज सकाळी ज ेकाय घडलं ाबल माफी मागायचीय मला तमुची. काहीजणानंी इथ ंतमुा 
 खोलीत शोधाशोध केली. 
िमस बाबर : माया खोलीत ? ( ऐकता ऐकता कपड ेकाढत असाचा अिभनय. हाच अिभनय चंभान आिण 
 इतरही करतात. ) 
के : िविच माणस ंहो ! माझा िवरोध असनू ! 
िमस बाबर : बरं ! 
के : तर अस ंघडलं त े! 
िमस बाबर : अस ंहोय ! अस ूद े! एक तर तमुची माफी मागनू झालेली आह ेआिण मु णज ेमाया खोलीत 
 तर काही िवटलेलं िदसत नाहीय. ामळंु मी तुाला माफ केलं अस ंसमजा -- 
के : पण अजनू महाच ंत ेसागंायच ंरािहलेलंच आह े-- 
िमस बाबर : अा ! अजनू काहीतरी आह ेणज े-- 
के : आज सकाळी मला अटक झाली. 
िमस बाबर : काय ! 
के : होय -- 
िमस बाबर : फारच सनसनाटी िदसतयं ह े-- का बरं, कशासाठी ? तुाला ? 
के : तचे तर ! आय च वाटतयं ना तुाला ? मी िनरपराधीच असलो पािहज ेअसचं वाटतयं ना  
 तुाला ? अ ं? 
िमस बाबर : तस ंतर मला काहीच माहीत नाही. मी कस ंकाय काहीही ठाम ण ूशकेन ? तशी तर मला 
 तमुची नीटशी मािहतीही नाही. आह ेका ? न जाणो, एखादा गभंीर गुाही अस ूशकेल ! पण, 
 सा तरी तुी मोकळे िदसताय. आिण तस ेतुी काही पळूनिबळून आलेले वाटत नाही. ामळंु, 
 फारस ंगभंीर काही नसाव ंअस ंवाटतयं. 
के : नाही, गभंीर नाहीय, पण ानंा मायाबल कसला तरी सशंय आह े-- 
िम बाबर : अा -- 
के : तुाला या कायािबयाचा काही अनभुव आह े? कवा मािहती वगरै े? 
िमस बाबर : नाही, नाही, अिजबातच नाहीय. पण तसा अनभुव असावा अस ंमा वाटत.ं ायालय ंहा खरंच एक 
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 भयानक इटंरेग कार असतॊ. आिण कायदा ! कायाच ंतर मला एक िवशषे अस ंआकष णच 
 आह.े खरं तर पढुाच आठवात एका ायालयाा ऑिफसातच माझी नोकरी सु होतीय. 
के : अर ेवा ! मग कदािचत माया सनुावणीा बाबतीत तमुची मला मदत होऊ शकेल -- 
िमस बाबर : का नाही ? अशी मदत होऊ शकली तर फारच छान ! 
के : णज ेमला अगदी वकीलच लागणाराय अस ंनाही -- 
िमस बाबर : णज ेनसुता थोडा सा ? 
के : अगदी बरोबर. 
िमस बाबर : मग सागंा बरं मला, काय आह ेत े-- 
के : मला मािहती नाही ! हाच तर घोळ आह े! मलाच मािहती नाही ! नसुतीच मला अटक केली गलेी ! 
 कारण सागंण ंनाही, ोरं नाहीत िन काही नाही ! त ेअचानक घसुले आत ! बास !     
िमस बाबर : णज ेकाय कार तरी काय णायचा हा ? ( इथ ेती अशी आरामात बसत ेकी ती मादकच  
 िदसावी. ामळेु के. अ. ) 
के : भयानक ! धातंच अगदी ! ( मनात -- ) ितन ंपोिझशन बदलावी जरा -- माझ ंिच िवचिलत 
 होतयं -- 
िमस बाबर : त ेआलं लात, पण काय झालं काय ? 
के : मी दाखवतो तुाला, पण मला जरा थोडी हालचाल करावी लागले -- 
िमस बाबर : कशासाठी ? 
के : तुाला समजाव ंणनू -- 
िमस बाबर : ठीक आह,े णज ेकनच दाखवताय तुी, चालेल, ासाठी गरज असले तस ंकरा -- 
के : करावचं लागले -- ती वगेवगेळी माणस ंकुठं कुठं होती वगरै ेकळयासाठी -- ( काशयोजना  
 बदलत.े के.ला हव ेामाण ेय सादर करयासाठी नटमडंळी तयारीत. इथ ेह े ाव ेकी 
 ज ेकाही घडत ेआह ेत ेफ के.ा डोातले आह,े तचे तसचे िमस बाबरला िदसत ेआह ेअस े
 नाही. फ कत भावनने ेनटमडंळी त ेय सादर करत राहतात. )  
के : आता झालं काय, आज सकाळी, नहेमीची वळे होऊन गलेी तरी, माया काकून ंमाझा नाता आणनू 
 िदला नाही. अस ंसहसा घडत नाही. वाट पान मी बले मारली आिण ा णी ह ेघरात ! दोघ े!  
  ( मधचे -- ) आता ह ेय नीट िदसयासाठी, इथ ंिखडकीा कडीवर एक ाऊज लटकतोय. 

 ( पढु े-- ) तर ह ेदोघ ेआत आले. एक चडं मोठा माकडता आिण सरा छोटा, बटुका असा 
 ाणी. ानंी सरळ  शोधाशोधच सु केली. कपाटं पािहली, ॉवस  पािहले, अगदी   
 िखडकीखाला फयाही पािहा. पण लपवाव ंअस ंकाही नतचं मायाकड ेतर मग काय शोधत 
 असतील त े? कहर णज,े नतंर ानंी माझी झडती ायला सुवात केली. आता मी तुाला 
 िभा वाटू शकतो िमस बाबर, पण मी मळुीच िभा नाहीय. तशी मी उगीच कुणाची अररेावी 
 खपवनू घते नाही. ा माकाा पोटात िदला गडुघा ठेवनू आिण डाा हातान ंजोरात िदलं 
 ढकन ा बटुाला, तस ंत ेबटुकं हलेपाटलं आिण धडपडत पडलं जाऊन कोपयात. नतंर 
 उगवले त ेमहान इेरसाहबे ! चागंला तबलेदडं, ढोा माणसू ! आला बाबात ! असला 
 दडपनू टाकणारा बाब तुी कुठं पािहला नसले ! आिण आता, इमारतीत अस ेपोलीस आावर 
 शजेारीपाजारी  कस ेराहणार ? काय चाललंय त ेानंा कळलंच पािहज े! ामळंु, हजरच 
 होत ेत,े कुणी गलॅरीत, कुणी पाययावंर, कुणी कठावंर रलेलेले आिण इथ ंआत, बरं का,  
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 खोलीतही आिण बाहरे इकडिेतकड े! काय चाललंय ह ेन कळताच एकमकेातं चचा  करणार े! माझी 
 तथाकिथत लफडी एकमकेानंा सागंणार े! त ेअसो ! तर हा इेर सरळ मायाकड ेयतेो आिण 
 णतो काय -- 

इेर : जयशे, िकती वाजलेत काही समजतयं ? 
के : काय णालात ? 
इेर : त ूसगळयानंा जागरण घडवतोयस ! 
रिहवासी : आिण मला सकाळी लौकर उठायचयं. बरं, िमस बाबर, तुाला काही ास नाही ना ? आाला 
 वाटलं की तो तुाला ास दतेोय. हव ंतर मी पोलीसानंा बोलावतो. ( तारखोर आवाजात 
 काहीबाही बोलत त ेसगळे जातात. ) 
िमस बाबर : वतैागच झाला हा ! सगयानंी ऐकलं बोलण ंआपलं ! 
के : सॉरी ! मी घईेन त ेसगळं सावन -- 
िमस बाबर : आता जा पटकन ! झटकन उठा आिण पळा ! ऐकतायत त ेसगळे ! 
के : तुाला माझा रागबीग नाही ना आलेला ?  
िमस बाबर : नाही, मला रागबीग नाही यते. 
के : नी ? ( तो िता हाताला श क पाहतो पण जमत नाही. तो खचुवर पाय फाकून बसनू 
 रािहलेला, मनात -- ) खरं तर मला िताशी िता नावान ंबोलायच ंहोत,ं पण मला ितच ंनावच 
 माहीत नत ं-- ( इथ ेरिहवाशाचं ेगरुगरुण.े आता अवतीभोवती के.ची खोली तयार होत.े ) ा 
 इेरन ंगधळातच पाडलं मला. पण, हहेी िततकंच खरं आह ेकी ानंा इथचं यणे ंभाग होत ं-- 
 बकेँत कस ंजमलं असत ंह े? -- बकेँत ाफ असतो, ा, ऑिफसस , िशपाई असतात -- 
 सारखा टेिलफोन वाजत राहणार ! िगहाईकांा रागंा ! ितथ ंकस ंसारख ंतर असाव ंलागत ं! 
 घाई असत े! ितथ ंमला बाजलूा कस ंघतेा आलं असत ं? ( इथ ेएक ी ाला ओढत.े आता 
 पढुील यात तो जण ूकैदखाातनू बघतो आह े-- ) 
 चाबकूवाला     
 ( चाबकूवाान ेधन आणामाण ेदोन रक यतेात. ) 
के : इथ ंकाय करताय ? 
रक १ : तुी आाला नालायक ठरवलंत, ामळंु आता ह ेचाबकान ंफोडून घणे ंआलं. 
रक २ : आी तमुच ेकपड ेचोरले अस ंतुी णालात. 
रक १ : आी अस ंकरायला नको होत,ं ह ेणण ंठीक आह ेहो, पण आमचा पगार िकती तटुप ुजंा आह,े ह े
 आह ेका मािहती तुाला ? 
रक २ : आिण रकानंी शट आिण इतर कपड ेठेवनू ायच ेही पतच आह े-- 
रक १ : कारण एकदा अटक झाावर तुालाही ाचंा काही उपयोग नसतो -- मला माया कुटंुबाच ं
 पालनपोषण कराव ंलागत ं-- फाखला ल करायचयं -- 
रक २ : तुी आाला वाईट का ठरवलंत ? 
रक १ : तुी जर अस ंकेलं नसततं तर आालाच या चाबकूवााा पोला मोट ायचा चा होता ! 
के : मी तर फ िमस बाबरनाच बोललोय -- 
रक १ : ायासनाला कळलंच ! -- आमची कारकीद  तर आता तमुामळेु खयात गलेीच आह ेपण  
 िशवाय आता हा जबरद मार खावा लागणार आह े-- 
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के : वदेना होतील का खपू ? 
रक २ : मग ? भयानक असत ंत े! भयानक ! 
चाबकूवाला : चपू ! चाबकाा भीतीन ंवडे ेझालेयत त े! ( तो बडबडायला सुवात करतो. ) 
के : थाबंा ! ानंा सोडून देयासाठी, हव ंतर, काही पसै ेदतेो मी तुाला ! 
चाबकूवाला :  मला लाच दणे ंचकू आह ेबाबा ! मी ायालयाचा अिधकारी आह.े चाबकान ंफोडून काढयासाठीच 
 मला पगार िमळतो. मी करतो मग त े! 
रक १ : ( केला एका बाजलूा घऊेन -- ) बरं, िमर के. बघा, मी एक िरे करतो तुाला, शतो 
 मला यातन ंसोडवा. फाख तसा मायान वयान ंजा आह ेआिण कमी सवंदेनशील आह े!  
 ाला पवूपण असा एक छोटासा साद िमळालेला आह े! पण, माझ ंरकेॉड  आह े! आिण 
 आदरणीय के सर, कॄपया आणखी एक बघा -- तुाला सागंायला काहीच हरकत नाही -- माझी 
 एक येसीही माझी वाट पाहतये -- ितला ह ेकळलं ना तर शरमने ंचरू होईल ती ! -- 
के : ( चाबकूवााला -- ) त ेअपराधी नाहीत. अपराध खरं तर या सपंणू  वचेाच आह.े च 
 बोलायच ंतर उपद अिधकारी ज ेआहते ना त ेअपराधी आहते. ानंा धन हाणायला पािहज.े 
 पािहज ेतर मी मदत  करीन तुाला. यानंा सोडा. हव ंतर मला ा ांा ऐवजी ! मी माझ े 
 कपड ेकाढतो आिण उभा राहतो तमुासमोर ! तुाला बळीचा बकराच हवा असले तर मी आह े! 
 ( आोश करणार ेआवाज. हादरतो. ) ायला, आता मा झोपी जायचाच य करायला  
 पािहज े! -- 
 शहर      
चंभान व इतर : ( गाण ेणत -- ) 
 जयशे जयशे के के 
 त ूउंिदर त ेबोके 
 सटूु नाही शकत, पळू नाही शकत 
 पंात तझु ेर ेडोके ... 
चंभान : आठ वाजले होत.े ( गजर होतो. ) 
 रिववार सकाळ. 
के : अर ेबाप र े! माझी सनुावणी ! ( के घाईन ेलोकलम ेघसुतो. ती शहरवासीयांा समहूान ेबनलेली. 
 लोकलचा आवाज -- समहूाा आवाजात -- ‘‘ जयशे के, जयशे के, जयशे जयशे जयशे के. ‘‘ ) 
 ायला, या कोटा च ंसम कधी यते ंकाय माहीत ! 
आवाज : थम चौकशी. 
 चौकशी आिण सम, एक झालं की सरं. 
 अिधकािधक िनयिमत, काळाा ओघात. 
 चौकशी अगदी पिरपणू च असावी लागत े! 
 काय के, वाईट वाटतयं ना ह ेऐकून ? 
के : नाही, नाही, सगळं ठीक आह.े 
अिस. मनॅजेर : हॅलो के, या रिववारी वळे आह ेका ? एका पाटला जायचयं. माया गाडीतन ंजाऊ या. ितथ ंखपू 
 भावी, मोठमोठी माणस ंअसणार आहते -- 
के : सॉरी ! मी आधीच जरा ग ुतंला गलेोय. 
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अिस. मनॅजेर : अररे े! जाऊं ा मग ! 
आवाज : अिसंट मनॅजेरन ंकेला ाा गाडीतन ंपाटला यायच ंिवचारलं ! 
आवाज : के. िकती महाचा आह ेबकेँत ! 
के : माझी मैी ाला जरा महाची वाटत असले इतकंच !  
अिस. मनॅजेर : मी जरा न आवाजात ाला िवचारलं खरं, पण एक आपलं पािहलं टाकून ! इतकंच ! 
के : माझी केस आता चा होतये. मी ती लढवलीच पािहज.े पिहली सनुावणीच शवेटची ठरली पािहज.े 
आवाज : अनकेातंली पिहली र े! 
के : ा साानंी फोन केला पण कुणाला भटेायच ंत ेसािंगतलं नाही -- 
आवाज : पुा फोन लाव ूका ानंा ? 
के : जाऊं द े-- मला काहीच आठवत नाही -- 
आवाज : मग रां ा -- 
आवाज : १४, जयभवानी रोडला जायचयं -- 
के : ायला, कसला हा रा ? 
आवाज : जयभवानी रोड. 
आवाज : पोचलात तुी ितथ ंके. ! 
के : अर े! 
आवाज : होय -- ह ेकाय -- 
चंभान व इतर : ( , विुतीिनदशक आवाजात बोलतात. बाकीची नटमडंळी श तवेढ ेिल शॉट ्स सादर 
 करतात कवा यांा बोलयाला सचूक अशा कॄती करतात.) रिववार असामळंु लोक साायाच               
 पोषाखातं िफरत होत.े बायका गदन ंिकराणा कानातं यतेजात होा. एक फळिवेता फळं िवकत 
 िफरत होता. एक जनु ंहदी िचपटगीत, कशालातरी धार लावयाा आवाजात खलास होत होत.ं 
 केऩ ंरावर रवर पािहलं. ाला वाटत होत ंकी ितथला मिॅजेट िखडकीतन ंवाकून पाहात 
 असले आिण तो के.ला यतेाना पाहील... तो थाबंतो आिण एका घराकड ेबारीक ल दते पाहतो -- 
 हं ! ! हाच तो नबंर चौदा ! ! ाला एक िजना िदसतो. वर जाऊन तर बघ ूअसा तो िवचार करतो. 
 आता तो पायया चढून वर जातॊ आह े-- ाला खाी नाही -- पण तरीही तो जात असलेा 
 िदशलेा ाला एक िविच ओढ जाणवतये. ( पायया तयार ... ) 
के : तो रक णाला त ेजर खरं असले तर कायदा आिण अपराध यांातं आकष ण असणार आिण 
 याचा अथ च त ेचौकशी ायालय ह ेमी ठरवीन ा िदशलेाच असणार ! 
चंभान : बरोबर आह ेका के.चा िनष  ? तो रक खरं बोलत होता का ? की त ेदोघहंी चकू असतील ? 
 के. पिहा मजावर पोचतो. अजनू कोटा बल तो कुणाला काही िवचाच शकला नाहीय. 
 तरीही ा खोा पाहाा अस ंाला वाटत.ं सुवात एखाा सतुाराा शोधान ंक अस ंतो 
 ठरवतो. ा सतुाराच ंनाव -- 
के : ला ! 
चंभान : ज ेाा डोात यईेल त े! 
के : ला सतुार इथचं राहतात का ? 
आवाज : कधी ऐकलं नाही बवुा ! 
के : अहो, ला सतुार राहतात का इथ े? 
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आवाज : कोण ? नाही नाही -- 
आवाज : नाही, इथहंी नाही -- ( ही सगळी गरीब लोकाचंी वी आह.े वरील कॄती श तवेा सादर 
 ाात. यापढुील यात धोबीण. ती कपड ेवाळत टाकत ेआह.े ) 
 धोबीण    
 ( धोबीण पायया उतन खाली यते ेआिण कपड ेधणु े/ वाळत टाकण ेयाचा अिभनय क लागत.े 
 ती अतं मादक असनू िनळ ऐिहक टाईप आह.े अथा तच ती के.ला आकष क वाटत.े ) 
धोबीण : ला नावाचा कुणी सतुार नाहीय इथ ं--  
के : मला तो नकोच आह े-- मी ती एक आपली युी णनू वापरलीय -- 
धोबीण : इकडिेतकड ेटेहळणी करता यावी णनू -- 
के : कुणाकड ेजायच ंत ेसािंगतलंच नत ंमला -- 
धोबीण : नसुत ंायालय िवचारायच ं! पण तुाला लाज वाटली असले ! न जाणो, लोक आपाला 
 गुगेार समजायच े! 
के : शार आहसे -- 
धोबीण : शार असणचं भाग आह.े मी इथली धोबीण आह ेआिण माझा नवरा कोट बिेलफ आह.े मला एक 
 सागंा, तपासणी मिॅजेटकड ेमी तमुासाठी काही श टाकू का ? 
के : णज ेत ूओळखतसे ानंा ? 
धोबीण : अथा त ! इथ ंराच ंभाडंिबडं काही पडत नाही आाला. फ केससे चा असतील तवेा 
 वळेेपरुती ही जागा खाली करायची ! तुी अटक झालेले आहात ना ?  
के : हं, आरोप आह ेमायावर. का बरं ? त ूकाही मदत क शकशील का काय मला ? 
धोबीण : नीच आवडले मला. इथ ंअतं भयानक आह ेसगळं ! मला वाटत ंतुी या सगयात काही 
 सधुारणा घडवनू आण ूशकाल -- 
के : मी इथ ंकाहीही सधुारायला आलेलो नाही -- फ माझी केस बघायची, बास ! 
धोबीण : ( मादक हालचाल करत -- ) बरं, कसली क मी मदत ? 
के : झटकन मला इथा कोटा ा नदी दाखव -- मायावर कसला आरोप आह ेत ेतरी एकदाच ं
 कळून जाऊ द े-- ( आता इतर नटमडंळचचे, घाणरेा िचाचं ेएक पुक बनत.े ) ह े? यात 
 तर नसुती िच ंआहते -- िचािंशवाय काहीच नाही -- वा ! -- इथ ंएक पुष आिण एक ी 
 नावते बसलेले आहते एका सोयावर -- 
धोबीण : बतके सगळी ही अशी घाणरेडीच पुकं आहते -- 
के : आिण आमचा ाय करायला बसलेले इथले टे कायाच ेपाईक ह े-- ह ेवाचतात ! ? 
 ( आता नटमडंळी पुकातली िच ेहोतात. ) 
आकॄती १ : गीता, कुठं आहसे त ू? 
आकॄती २ : मी आह ेपॄ माकं दोनवर -- 
आकॄती १ : इकड ेय ेन ंमाया छळवादी पाखरा -- ( ती दोघ ेएकमकेाचंा पाठलाग करत िनघनू जातात. ) 
धोबीण : या, बसा मायाजवळ. तमुच ेकाळेभोर डोळे फारच स ुदंर आहते. माझहेी डोळे खपू स ुदंर आहते, 
 अस ंलोक णतात बरं का, पण तमुच ेजा स ुदंर आहते !   
के : ( ेकानंा -- ) णज ेहा िनघाला शवेटी साराशं ! ती मला उपल असण ं! ती ा इतर  
 सगयासंारखीच ाचारी िदसतये. ितला इथ ंआलाय कंटाळा. ामळंु, जरा एखाा परा 
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 माणसाला िहच ंआकष ण वाटलं आिण ान ंकेली थोडी िहा डोयाचंी तुी की झालीच ही 
 तयार ! ( ितला -- ) सनुावणी जर काही नसलेच तर मग मी परत जायला काहीच हरकत नाही -- 
धोबीण : नका जाऊ ीज -- मायाबल गरैसमज कन घऊेन तर मळुीच जाऊ नका. थोडा वळे थाबंा, 
 ीज -- 
के : तझुी न ् मिॅजेटची कशी काय ओळख ? तलुा जर खरंच मला मदत करायची असले तर अशा 
 अिधकायांा ओळखी लागतील. 
धोबीण : अहो, नीच ! या मिॅजेटला मी खपू आवडत.े गेा रिववारचीच गो. हा अगदी मराी 
 माया खोलीत आला -- मी जागी होऊन पाहत ेतर हा माया िबछााजवळ उभा !  
के : आिण तझुा नवरा कुठे होता मग ? 
धोबीण : मायाबरोबर -- िबछाात -- अथा तच ! 
के : मग काय णाला नवरा तझुा ? 
धोबीण : काहीच नाही. ाची झोप कंुभकण आह.े तो जागाच नाही झाला. 
के : ायला, भयकंर आह े! 
धोबीण : मी इतकी दचकले ! जवळजवळ कचाळलेच ! पण मिॅजेटचा चहेरा खपू दयाळू आिण मादवपणू 
 होता. तो णाला की ण ेमी अशी िबछाात झोपलेय ह ेिच तो आता कधीच िवसरणार नाही.  
के : हं ! ! 
धोबीण : ान ंकाल मला काही कण फुलं िदली. यतेयं का लात ? मिॅजेटला मायात खपू इटंरे 
 आह.े आिण याचाच अथ  माझा ाावर खपू भाव आह.े ती कण फुलं ान,ं इथ ेएक िवाथ 
 आह,े ाामाफ त पाठवली. 
के : हा िवाथ कोण आह े? 
धोबीण : राग नका मान,ू पण तो माझा ियकर आह.े मला पया यच नाही. कोटा त ाची बयापकैी वट आह.े 
 ाामळंुच तर राला घर िमळालंय आाला. फ एकच, जेा जेा कोटा च ंकामकाज चा 
 असत ंतेा तेा आाला आमच ंसगळं सामान बाहरे काढाव ंलागत ंआिण मग रिववारी पुा  
 जागवेर लावायच ं! कधी कधी तर कोटा च ंकामकाज राी उशीरापयत चालत ं... अर ेबाप र े! 
  आपाकड ेबघतोय तो ! ( पा भमूीवर िवाथ ितला बोलावत असलेला िदसतो. ) आलेच हं 
  बलराम ! 
के :  जाऊ नकॊ --  
धोबीण : माफ करा, मला जावचं लागले. तो इतका घाणरेडा आह,े पण करणार काय ? ान ंबोलावलं की 
 झालं ! इलाज नाही. लौकरच मी परत यते.े आिण मग, तुी णाल ितथ ंमी यईेन. ( िवाथ 
 ितला कमरभेोवती घ कवटाळूनच नतेो. ) आिण मग मायाशी तुी हव ंत ेकरा -- इथन ं 
 कायमची सटुका ावी एकदाची ! -- ( आता िवाथ िताशी मेाच ेचाळे क लागतो. के. 
 थाबंवायचा य करतो, पण ाला श होत नाही. ाच ेय कमकुवत ठरतात. तो अगदी 
 असहाय होतो. ह ेसगळे चा असतानाही ती दोघ ेकुजबजुतात, च ुबंन ेघतेात. ) 
के : मी सोडवीन तलुा यांापासनू ! ायला, कसली टू िदसतये ही ! मऊपणा आिण ऊबच 
 मूतमतं ! 
चंभान : कदािचत ती णज,े न जाणो, एक सापळा असले तुयासाठी !   
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के : मी नाही ाची काळजी करत ! ती कस ंकाय मला सापयात पकडू शकेल ? कोटसुा नाही 
 काही क शकणार मला, मग ती कस ंकाय ग ुतंव ूशकेल ? आिण तवेढा धोका चालतोय ! मला 
 माया केसचीही पवा  नाही, तो सगळा एक िवनोदच ठरणार आह,े ऐकतोयस का, िवनोद ! हा हा 
 हा ! तसेुा माझी केस या कोटा समोर कधी काळी आलीच तर ! ती शता काही िदसत नाही !  
 आिण मग एक िदवशी ती अुम घटना घडले -- तो घाणरेडा, थरेडा मिॅजेट उाहान ं
 िता खोलीत यईेल ... मायाबल बयाच खोानाा गोी िशजवनू, माझ ंकस,ं काय वाईट  
 करता यईेल त ेठरवनू तो आलेला असले ... आिण काय िदसले ाला ? ितचा िबछाना िरकामा ! 
 का ? तर ती मायाबरोबर िनघनू गेामळंु ! ( के. ितचा दडं पकडतो. पिहादंाच तो ा 
 िवाा ला िदसतो. दोघहेी ितची ओढाओढी करतात. ) ही सळसळती, मादक, ऊबदार काया 
 माझी आह े! फ माझी !  
िवाथ : चालता हो ! तलुा कसलंही बधंन नसलं तरी तुयाकड ंलही हॊणार नाहीय ! खरं तर मला 
 पाहताणीच त ूदफा ायला हव ंहोतसं ! 
के : मला अस ंकळलंय की त ूएक िवाथ आहसे -- 
िवाथ : मग ? 
के : जज पदाला पोचपेयत अजनू खपू पा बाकी आह ेतझुा ! -- ( गदतनू ‘‘ होय, होय !  
 शाास ! ‘‘ -- अस ेआवाज -- ) 
िवाथ : खरं णज ेइकडिंतकड ंभटकायला तलुा अस ंमोकळं सोडायलाच नकोय ! -- याला सााला 
 याा घरातच नजरकैदते ठेवलं पािहज.े ह ेमी मिॅजेटलाही सािंगतलंय !  ाची ोरं  
 नसतील तेा अस ंअडकवनूच ठेवा ाला ! (के. धोिबणीला त:कड ेओढायचा य करतो. )  
के : चल, य ेइकड े! 
िवाथ : नाही, नाही, तलुा मळुीच िमळणार नाही ती ! ( तो ितला कमरभेोवती कवटाळतो. ) 
धोबीण : तुया याचा काही उपयोग नाही होणार -- हा नीच रास मला सोडणार नाही -- 
के : तलुाच यातन ंसटुायच ंनाहीय -- 
धोबीण : नाही, नाही, तमुा लात यते नाहीय -- तो मला फ तपासणी मिॅजेटकड ेघऊेन चाललाय 
 --  ( के अजनूही ितला पकडायचा य करतो. के वळेी ती के.कड ेयतेायतेा राहत.े शवेटी तो  
 थकतो आिण नाद सोडून दतेो. ) 
के : मला तर वाटतयं की आपली भटेच ायला नको होती. आिण हा साला िवाथ नामक फ गडा, 
 सरपटता िकडा ! कमतशू असनू बाब करणारा ! हा साला एकताा िबछााजवळ असा  
 भीक मागत उभा असलेला मला िदसायला पािहज े! ाचा हात असा िपरगाळीन ना मी की ाची 
 जीभच बाहरे यईेल !  
चंभान : ह ेकनािच केा मनाला इतकं भावलं की सधंी िमळेल तेा ा िवााला ान ंएकताा 
 भटेीलाच ायच ंठरवलं ! 
के : मला तर वाटतयं की ती तपासणी मिॅजेटकड ेचाललीय वगरै ेसगळं थोताडंच असणार आह.े 
 सयाला बसेावध कराया ांा डावपचेाचंा हा एक भाग असणार आह.े ( इथ ेबिेलफ वशे 
 करतो. तो जण ूएकाच जागी अती वगेात पळतो आह.े सतत पळण.े ) 
बिेलफ : माझी बायको िदसली का तुाला इकड ेकुठे ? काय हो ? ( तो हाच  अनकेानंा िवचारतो. 
 सगळे नकाराक उर दतेात. ) 
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के : तुीच त ेबिेलफ वाटत ं? 
बिेलफ : होय ... अा ! तुी त ेितवादी के ! मला त ेतमुा ओठावंन लात यतेयं. ( शकेहँडसाठी 
 हात पढु ेकरतो. ) 
के : तमुा पीला नंुच ा िवाान ंओढून नलंेय ! एका णापवूच मी िताशी बोलत होतो ! -- 
बिेलफ : बबला ! आिण आज तर रिववार आह े! मला सुी असले ा िदवशीही तचे ितला मायापासनू 
 लाबं नतेात. खरं तर आज मला काहीही काम नाहीय, पण माझा अडथळा नको णनू त ेमला 
 कुठातरी अनावयक कामिगरीवर दणेार पाठवनू. पण त ेमला फार लाबं पाठवत नाहीत ...आपण 
 थोाच वळेात परत यऊे अशी मला आशा वाटावी अस ंत ेबघतात ... णज ेखपू घाईन ंमी ती 
 कामिगरी पार पाडायचा य केला तरच हं ! ामळंु िजतकं जोरात पळता यईेल िततकं जोरात 
 पळतो मी ! वळे वाचला पािहज ेहा एकच िवचार मनात धन ! आिण ामळंु, मी सागंतो तुाला, 
 जातो आिण टॉप ीडम ेमी परत यतेो. आिण तरीही ... माया आधी तो िवाथच इथ ंयऊेन 
 पोचतो ! ाला फार लाबं जावचं लागत नाही हो ! ... माया नोकरीची काळजी जर का नसती ना 
 मला तर फार पवूच असा भतीवर आपटून मी ाचा चदामदा कन टाकला असता ! मी अगदी 
 रोज त े बघतो. मी असा ाला परुता चचेनू इथ ंपाडलेला पाहतो -- च-ट-णी केलेला ! ाच े
 हात आिण पाय अस ेिखळे ठोकून खाली जाम केलेले आिण तो वदेनने ंओरडतोय -- राा 
 िचळकांा उडतायत ... पण सालं नसुत ंच असत ंत े... 
के : याावर सरा काहीच उपाय नाही ? 
बिेलफ : शू ! आिण िदवसिदवस ह ेसगळं जाच िबघडायला लागलंय. इतके िदवस कस ंहोत ंकी फ 
 तो िवाथच ितला ायचा, आता तर तो ितला ा मिॅजेटकडहेी ायला लागलाय !  
 यकेालाच िमळायला लागलीय ती ! 
के : तुाला काय वाटत,ं ितला मजा यते असले ? 
बिेलफ : नाही तर काय ! नीच ! ितला आवडतचं त े! िजभा चाटत ेती ! ॉेम असा आह ेकी माझी 
 बायको इथली सवा त स ुदंर ी आह े! करणार काय ! 
के : अस ंअसले तर अवघडच आह ेमग ! 
बिेलफ : ा िवाा ला मी हात नाही लाव ूशकत -- फारच वट आह ेाची ! ामळंु सरं कुणीही काही 
 क शकत नाही ! पण तमुासारखा माणसू क शकेल ! 
के : मायासारखा णज े? 
बिेलफ : तुाला अटकच झालेली आह े! आता आणखी नकुसान त ेकाय होणार तमुच ं? 
के : णज े? 
बिेलफ : सगळया केससेच ेिनकाल ठरलेलेच असतात. 
के : नाही, माया केसम ेतस ंनाहीय... त ेकाहीही असो, पण ा िवाा ा बाबतीत मला जमले त े
 मी नीच करीन -- 
बिेलफ : मग तर मी खरंच णज ेकॄतच राहीन ! ( लाऊडीकरवन आवाज यतेो -- ‘‘ बिेलफन ेकॄपया 
 वरा मजावर याव.े ‘‘ ) मला आता वरा मजावर गलंेच पािहज.े यतेाय तुी ? या माया 
 मागोमाग -- 
के : माझ ंकाहीच काम नाहीय ितकड े-- 
बिेलफ : अनके ितवादी वाट बघत असलेले तुाला िदसतील -- आरोप असलेले तुी काही एकटेच नाही 
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 आहात -- त ेसगळे आरोप असललेेच आहते -- त ेसगळेच -- वाट पाहणार े-- ( त ेदोघहेी अनके 
 बोळकांातंनू जातात. इतर नटमडंळी कोणाही साधनानंी कोन, वळण ेतयार कन ाचंा माग  
 सिूचत करतात. )   
के : या कोटा ची पिरिती िबकटच िदसतीय ! राा जागते याचं ंकामकाज चालत ं! असा  
 कोटा बल आरोानंा कसा काय आदर वाटणार ? इथले अिधकारी साले कोटा चा पसैा त:च 
 हडप करत असणार आहते ! ( बिेलफ, ‘‘ तर काय ‘‘ -- अस ेपटुपटुतो. ) आता यतेयं माया  
 लात, घरी आिण ऑिफसात माझी बदनामी करायची ानंा का गरज वाटली असले त े! सरळ 
 आह े-- मायासाराला इथ ंबोलवायची ानंा लाज वाटत े! मीच वाईट आह ेअस ंदाखवलं की 
 हा च िमटतो ! ( आता दोघहेी जरा भरभर चा लागतात. वर, खाली जात राहतात. शवेटी 
 शवेटी तर त ेपळण ेरसेसारख ेहोत.े ) 
चंभान व इतर : आिण बिेलफच आघाडीवर आह.े आता के जवळ यतेोय, पण नाही, बिेलफच पढु ेआह.े बिेलफ ! 
 नाही के ! के िनसटता पढु ेहोतोय -- तो अगदी किचत पढु ेआह े-- बिेलफ ाा माग ेवगेात 
 पळतोय -- कुणाचाही िवजय होऊ शकतो -- सव  ी आिण पुष हो, के आता थोडा जाच पढंु 
 जातोय आिण तो अगदी िफट िदसतोय -- बिेलफ माग ेपडलाय -- आिण के ! केच िवजयी झालाय 
 शवेटी ! केच जकलाय !! ( रसेची अतंदोरी. चंभान व इतर ोाहनपर ओरडतात, जोष 
 करतात. मग बाकीच ेजातात. रोिहणी, ाती राहतात. ) 
रोिहणी : तलुा सहुास मािहती आह ेन ं-- 
ाती : म ुखलेला सहुास -- 
रोिहणी : हं, तोच, आपण ाला डडे मनॅ णतो -- 
ाती : कारण आपाबलच ंआकष ण ाा नजरते िदसतच नाही --  
रोिहणी : तर तोच ! आपण ाला िवचारातही घते नाही -- ‘ आम ‘ णज ेआपाला िनपयोगीच ! 
ाती : हं, तर ? 
रोिहणी : तर सरं कुणी नत ंणनू मी ाला घऊेन गलेे ग ं! कनातीत सगळं ! टेिरिफक ! बरोबर 
 घऊेन जावा असा नाानभुव ! आम कसला, अतंम ुखच िनघाला तो ! 
ाती : काय णतसे काय ! मी पण ाय कन बघीन एकदा ! 
रोिहणी : मी तर बाई ठरवलं, नसुत ेचहेयावरन ंअदंाज नाही बाधंायच ेयापढंु ! 
ाती : पण मग एरवी असा का असतो तो ? कसला िवचार करत असतो ? की घरच ेकाही ॉेस 
 असतील ? 
रोिहणी : मला नाही वाटत ! गभंीर असयाचा भावच असले तो ाचा -- 
ाती : ॉट डझ इट मटॅर इफ िहज परफॉम  इज सो गडु -- 
रोिहणी : ए, अिन आिण कातक यतेायत -- ानंी बतके गहॄीतच धरलंय आपाला -- आज ाचंी 
 तडफड क या -- 
ाती : ओके ! णज ेउा जा मजा यईेल ! 
रोिहणी : त ेानंा आज सरं कुणी भटेतयं का आिण कोण भटेतयं याावर ठरणार -- 
ाती : तवेढं ओके ! ( अिन, कातक यतेात. ) 
अिन : अग,ं होतात कुठं तुी ? 
कातक : एक तास झाला, आी शोधतोय -- 
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रोिहणी : पण सॉरी ! आी चाललोय जरा सरीकड े-- महेनत वाया गलेी तमुची -- 
ाती : पण उा याच ंफळ िमळू शकेल -- 
अिन : उा ? 
कातक : उा ? 
दोघीही : हो ऽ य ! ( हसतात, पळून जातात. ) 
अिन : ायला, मुमेाल सगळा यांा ताात असतो णनू भाव खातात -- 
कातक : आपाकड ंआपला असतोच की मुमेाल ! 
अिन : काय उपयोग असनू ? द ेआर द िडिसजन मकेस  ! कुमशाही आह े! 
कातक : बरं चल, पढु ेजाऊ, काळ अनकूुल असला तर नशीब फार वाईट अस ूशकत नाही ! ल बद ! 
अिन : त ेतर करावचं लागणार ! 
कातक : पवू लोक मेबीम करायच,े एकिनिब असायच,े अस ंणतात. 
अिन : बकवास ! चल ! ( जातात. चंभान यतेो. ) 
चंभान : काळ बदलतो, मू ंबदलतात, माणस ंबदलतात -- पण, एक गो घडतच राहत े-- काही लोक  
 अस ेअसतातच की ानंा  पडतात -- ज ेनसुत ंसवयीच ंजगण ंनाका पाहतात -- (जातो. ) 
 कोटा च ेऑफीस    
 ( चंभान व इतर ही कोरसची नटमडंळी ितवादी. हात पढु ेताणलेा अवते त ेअडकवलेले.  
 एकमकेांा माग ेत ेनसुत ेउा मारतात. )  
चंभान : आज तस ेआी थोडचे आहोत कारण आज रिववार आह.े ( इतर, ‘‘ हो, हो, रिववार आह.े ‘‘ अस े
 णतात. सवजण घाबन उभ ेराहयान ेएक मोठा कॉिरडॉर तयार होतो. ) 
के : तुी इथ ंकशासाठी थाबंलाय ? 
आवाज १ : मी काही कागदप ंसादर केलीयत. ाचं ंपढंु काय झालं ह ेकळायची वाट पाहतोय. 
के : आिण तुी का थाबंलाय महाशय ? 
आवाज २ : मला फ एकच शवेटचा  िवचारायचा रािहलाय णतात. 
के : आिण तुी ?  
आवाज ३ : मी एका ितापासाठी थाबंलोय. 
के : ितापाची खरंच गरज असत ेका ? 
काही आवाज : नाही. 
काही आवाज : हो. 
आवाज ४ : तर ीयतु के, तुी त: इथ ंकशासाठी थाबंला आहात त ेमला माहीत आह.े तुाला नीच ...   
के : तुी कशासाठी थाबंला आहात इथ ं? 
आवाज ५ : मी इतरासंारखा नाहीय. मी त:ा कारन ंआलोय. दहा वाजता माझी भटे ठरललेी आह.े 
अनके आवाज : अकरा वाजलेत ! 
 ाला उशीर झालाय.   
आवाज ४ : ीयतु के. महोदय ! आठवलं मला ! मी हजारदा िवसरतो ह ेउघडच आह े! पण ीयतु के., तुी  
               ाच कारणासाठी थाबंला आहात ... 
अनके आवज : तो नहेमीच िवसरतो ! ( केजण आपापली कारण ेआिण समथ न ेसागं ूलागान ेगगाट होतो. ) 
के : तुी माझ ंऐकाल का जरा ? ( ह ेणताना तो एका आरोपीचा हात धरतो. ) 
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अनके आवाज : ए, अस ंओरडायच ंनाही. 
 काय पािहज ेकाय ाला ? 
 अिधकारी सगळे ओरडत यतेील आपा नावान ं! 
 या माणसाा उपितीच ंत ेऑिफिशयल ीकरण िवचारतील. 
 ाची पकड मा पोलादी आह ेअगदी ! 
के : खळुचटपणा आह ेहा सगळा. मला अटक झालेली आह ेयाावर तमुचा िवास नसले बसत तर 
 मी आपला चा पडतो. 
काही आवाज : तुालाही आमासारखचं थाबंाव ंलागले. 
 आमातले काहीजण तर गलेी काही वष वाट पाहताहते. 
के : ( नरम पडत -- ) मीही तमुासारखाच एक आरोपी आह.े मला फ माया ोराचंी तारीख 
 हवी आह.े 
काही आवाज : बतके तो नसुता उकुतपेोटी आलाय. 
 आपण कस ेजीण  होत चाललोय ह ेपाहयासाठी. 
 कवा हरेिगरीसाठी असले. 
 उकुता हीच पढु ेहरेिगरी होत.े ( ‘‘ हरे ! हरे ! ‘‘ -- अस ेआवाज. ) 
के : मला गलंे पािहज.े इथनू बाहरे कस ंजायच ं? 
बिेलफ : तुी काही रा चकुलािबकला नाही आहात -- तुी ा रान ंआलात तो फ आठवा. या 
 कॉिरडॉरन ंजा. उजवीकड ंवळा आिण चौकात जा. तुी चकुण ंशच नाही. ( इतर नटमडंळचा 
 कॉिरडॉर होतो, वगरै.े ) 
आवाज : नाही, के, इकड े-- 
 सरळ पढु े-- 
 डावीकड े-- 
 उजवीकड े-- 
 आता माग े--  
 चकू -- 
 इकडून -- 
 आिण आता सुवातीा िठकाणी -- 
 ( वगेात हालचाली -- के.ची अवा एखाा दा िपऊन हलेपाटणाया माणसासारखी ... शवेटी 
 के कोसळतॊ. जण ूकाळाबाहरे फेकला गेासारखा... पोकळीत. आता तो वेटग मम ेआह.े ) 
तणी : काही मदत हवीय का ? तुाला भोवळ आासारख ंिदसतयं -- कस ंवाटतयं ? ( आता ती  
 बोलत ेााशी पण जण ूत:शीच -- ) ितचा चहेरा आता ाा चहेयाा अगदी जवळ आला 
 होता आिण िता चहेयावर अस ेशातं भाव होत ेकी ज ेियाचं ंताय थमच फुलताना ांा 
 चहेयावर असतात ... त ूआता मला ाला आजायाा खोलीकड ेायला मदत करशील,  
 करशील ना मदत, ीज ? ! 
चलाख माणसू : एक नजरते भरणारी राखाडी सफारी घातलेला माणसू -- ाणज ेमीच -- णाला -- मला वाटत ं
 या सन माणसाला अ वाटतयं त ेइथ ंबराच वळे थाबंामळंु -- आिण ाला  
 आजायासारखी सवेचेी गरज नसनू फ इथनू -- या सगळया ऑिफसामंधनू -- पणू  बाहरे पडायची 
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 गरज आह े-- 
के : खरंच -- तसचं आह.े तस ंहोऊ शकलं तर मला लगचे बरं वाटेल. आता तस ंपािहलं तर मलाही 
 कागदपानंी ग भरलेा ऑफीसची सवय आह,े कारण मीही तशाच एका ऑिफसात काम  
 करतो -- पण ह ेअतीच आह े! -- मी इतका असा लेचापचेा नाहीय -- मळुीच नाहीय. एक थोडा 
 आपला इथ ंकोपराजवळ आधार िमळाला की बास होईल, मी लगचे ठीक होईन -- 
चलाख माणसू : एक लात ा -- फ इथचं ाची तते िबघडतये -- आणखी कुठंही नाही -- पण अथा त हा  
 ास कसा घालवायचा ह ेमी या सन माणसाला सागं ूशकेन ( हसतो. ) 
तणी : ाा हसयान ंिवचिलत होऊ नकोस. तो खरोखरच शार आह.े तो आमचा मािहती - िवभाग - 
 मखु आह.े आमा कामाा पती पिकला माहीत नसामळंु लोकानंा बरचे  पडतात. 
 ा बाबतीत तो लोकानंा खपू मदत करतो. जा पढु ेआिण िवचार एखादा  ाला. के 
 गोीच ंउर असत ंााकड.े णनू तर तो आमा कुणाहीपेा जा शार आह.े 
चलाख माणसू : आपली गिुपत ंाला कशाला सागंायची ?  
तणी : त ूका हसलास त ेाला समजायलाच हव ंहोत,ं नाहीतर तो अ झाला असता. 
चलाख माणसू : ( तणीला -- पण खर ेतर केला -- ) त ूिजकडून आलीस ितकड ेजायचयं का तलुा परत ? 
के : जायलाच हव ंमला -- खरंच, जायलाच हव ं-- 
चलाख माणसू : ाला जायचयं अस ंनसुत ंणतोय तो -- हलायचा थोडाही य करत नाहीय. दरवाजा कुठं 
 आह ेत ेाला शभंरदा सािंगतलं तरी तो आह ेितथचं थाबंनू राहतॊ -- 
तणी : तलुा थाबंायच ंआह ेका इथ ं? 
के : नाही ... मी ... मला ... िवातंी ... नकोय ... 
चंभान : ( वशेनू -- ) मलुनो आिण मलुानंॊ, इकड ेया -- 
रोिहणी, ाती : हं -- 
चंभान : या केन ंअजनू ल का नसले केलं ? काही अदंाज ? 
अिन : लौकर ल करायच ंणज ेअजनू आपलं कशात काही नसत ं-- पोिझशन नसत े--कुठलं यश 
 नसत ं-- पसैा नसतो -- 
कातक : ामळंु अशीतशी कुठलीही मलुगी ीकारावी लागत े-- 
अिन : बायको णनू मलुगी बघायची तर ती नीटच असावी -- 
कातक : उगीच दोनतीन वषासाठी उतावीळपणा नको -- आिण सा नीट भागतही असले ाच ं! हव ंतस ं! 
रोिहणी : ह ेआाला मळुीच पटलेलं नाही -- 
ाती : कुठलीही मलुगी अशीतशी नसत े-- 
रोिहणी : सगळया योयच असतात -- ाचंीही गती होणारच असत े-- 
चंभान : कारण सागंा न ंमग ? केच ं? 
रोिहणी : ाच ेम असतील काही -- 
ाती : आा यानंी सािंगतले तहेी -- 
चंभान : बरं, जाऊं द,े मधचे आपलं भाडंण नको -- चला -- 
रोिहणी : ीलाही आपला साथीदार िनवडायचाच असतो -- ितचीही िनवडच असत े-- ह ेिवस नका -- 
ाती : पुष हीच फ िनणा यक बाज ूअस ंकाही नाही -- 
चंभान : ीमुी अजनू पचनी का पडत नाही याावर मला जरा चतन कराव ंलागले -- मी फ 
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 केबल िवचारलं होत ं! -- चला -- ( जातात. )   
चंभान : ( पुा वशेनू -- ) केन ंपािहलं की तो एका उघा दरवाासमोर उभा आह े! आता ाा 
 तनमनाा सगळया शी ातंाची चव िमळणार णनू आससुनू एकवटायत. आता ाची 
 पावलं पाययावंर आहते. थाबं ! नको ! थाबं, थाबं ! आभार मान ाचं ेके, शकेहँड कर ांाशी 
 -- ा सगळयाशंी -- छान ! -- अर,े पुा तलुा ाचंी गरज पडू शकत े-- पुा तलुा ितकड े 
 जायला लाग ूशकेल -- जा आता ! -- पाययावंन त:ला िभरकावनू द े-- अर ेवा ! -- काय  
 उमदपेणान ंपावलं टाकतोयस त ू-- घरंगळतोयस जण ूपाययावंन -- त ूिकती तं आहसे 
 याच ंतझु ंतलुाच आय  वाटतयं ! -- की तझु ंशरीर एका मोा कमय काळाची तयारी  
 करतयं ? तुया सनुावणीा काळाची ? -- आपला नायक सहजासहजी ढपेाळणारा नाहीय. छ े! 
 तो खपू दणकट आह े! केस नीटनटेके कर के, कंगवा िफरव, जुा सवयपकैी ही एक आह ेतझुी 
 -- जाणार नाही ! 
आवाज : िबचाया जयशेला वासात उला होतील अस ंवाटतयं -- 
आवाज : कना करा की रौ समुात तो एका जहाजात आह े-- डरकाळया फोडत लाटा ाा अगंावर 
 यऊेन फुटताहते आिण ाला जहाजाा या टोकापासनू ा टोकापयत आधारहीन अवते 
 उडवताहते -- माग दश कािशवाय असलेलं आिण सकुाणहूी नसलेलं त ेजहाज कोटा ा अनके 
 ाहकानंा उचलतयं, पाडतयं आिण लाटामं ेिभरकावतयं -- 
आवाज : तझु ेवडील याावर काय णाले असत ेके ? 
के : त ेतर कधीच वारले -- 
आवाज : अर,े तलुा फ वाटतयं तस ं-- फ तलुाच -- 
वडील : ( आवाज -- ) जयशे, अर ेजयशे, काय कन बसलास ह े? माझा आवाज यतेोय का ऐकू ? 
के : बाबा ! बाबा, खरंच तुीच आहात ? 
वडील : तलुा ओळख ूआलंय ! अर,े एका फौजदारी गुाचा फास तुया गयाभोवती आवळला जात 
 असताना त ूअसा शातं कसा काय रा शकतोस ? 
के : जवेढं शातं राहता यईेल तवेढं बरं ! 
वडील : पण काय, केलंयस तरी काय त ू? 
के : मला माहीत नाही ! ही काही नहेमीसारखी एखाा फौजदारी कोटा तली केस नाही -- 
वडील : वाईट आह ेह े! 
के : का ? 
वडील : वाईटच आह े! घटना काही अचानक घडत नाहीत -- ांा पवू सचूना िमळत असतात -- चहेरा 
 िकती पाढंराफटक पडलाय तझुा ! त ूआता घरी जा आिण िवातंी घ.े त ूखपू अश आहसे. 
 यणेाया सनुावणीसाठी तझुी सगळी शी एकवटून तयार राहा -- 
के : पण बतके मला त ेजाऊच दणेार नाहीत -- 
वडील : त ेणज ेकोण ? 
के : माहीत असत ंतर बरं झालं असत ं-- 
वडील : जयशे, खपू बदललायस बरं का त ू-- तझुा म तलुा साथ दते नाहीय -- अस ंवागलास तर  
 घालवशील त ूकेस तझुी -- तझुी ही बिेफिकरी बघनू मलाच वडे लागायची पाळी आलीय -- 
के : असा भाविनक ोभाचा काही उपयोग नाही -- ान ंकाय सा होणार ? -- तमुा शाला 
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 मी िकती मान दतेो त ेतुाला माहीत आह े-- माझी ही केस लढवयासाठी मला ज ेज ेकरण ं
 श असले त ेत ेसगळं मी करीन ! पण, माया त:ा पतीन ं-- 
वडील : त ूजर खरंच लढायला तयार असशील तर मग माझी कदािचत तलुा मदत हॊईल -- पिहली गो 
 णज ेआधी तलुा एका विकलाची गरज आह े-- हळदणकर विकलाकंड ेजा -- तो माझा शाळेतला 
 वग िम -- तो फ गिरबाचंा वकील आह ेबरं का, पण फारच चागंला वकील आह े-- आपली  
 इत घालव ूनकोस -- माझी आठवण ठेव जयशे, माझा आशीवा द आह ेतलुा -- 
के : बरं बाबा ! पण, एक लात ा, तुी समोर असलात की माझा आिवासच जातो आिण ा 
 जागी फ एक अमया द अशी अपराधीपणाची भावना यते े-- बघा, अपराधी वाटायला सुवातच 
 झाली मला -- पण कशाबल ... णाल ... तर ... खरंच मला मािहती नाही ... 
चंभान व इतर : कसली केस आिण कसलं काय ? 
 डोात गधळ, फाटात पाय !  
रोिहणी : आता आलं जवळ -- 
ाती : जखमा आिण वळ -- 
अिन : बचग ेतो और भी लडग े
कातक : सच ा और कौनसी सग े? ...  
 ( त ेजातात. रंगमचंावर आिण ेागहॄात काश यतेो. के. एकटाच बसलेला. मग उठून िनघनू  
 जातो ... रंगमचं िरकामा ... रंगमचंावरचा काश जातो ... ) 
 
 --   अकं पिहला समा  -- 
 
 
 

-- अकं सरा --   
    
       
चंभान : आिण आता सु होतोय या केसचा महाचा वास !  
अिन : असा कोणता आरोप असले हा ? 
कातक : माणसासारखा नॉम ल माणसू ! 
रोिहणी : न जाणॊ, ाा जगयाा पतीबल काही असले. 
ाती : हा नहेमीसारखा टीन फौजदारी खटला तर नाहीच आह.े 
चंभान : अित िवचार करण ं? 
अिन : सवंदेनशील असण ं? 
कातक : की लिगक भावनने ंपछाडलेलं असण ं? 
रोिहणी : की जगयाचा हतेचू िवचारण ं? 
ाती : की त:चाच कंटाळा यणे ं? 
चंभान : की थोडफंार महाकांी असण ं? 
चौघ े: माहीत नाही ! माहीत नाही ! 



30 
 

चंभान : अस ेबरचे असतील ? की थोडचे असतील? 
चौघ े: माहीत नाही ! माहीत नाही ! 
 पण - ह े- सवयीतलं - नसले - ह े- मा - नी ! 
 ( जातात. धाडधाड दार वाजवाच ेतीन मोठे आवाज यतेात. ) 
के : दार उघडा दार -- कुणी आह ेका ? -- ( लीना यते.े मध ेदार. त ेसमोरासमोर. ) 
लीना : कोण आहात तुी ? 
के : मी जयशे के. केशव क चा मलुगा. ानंीच मला पाठवलंय. हळदणकर विकलानंा भटेायचयं -- 
लीना : एक तर हळदणकर आजारी आहते, ात आता आठ वाजलेले आहते. ाचंी भटे ायची ही 
 वळेच नाही. ( त:बलच -- ) दाराा िला माग ेमाझ ेदोन काळेभोर डॊळे ाला िदसले 
 आिण लगचे िदसनेास ेझाले.  
के : केन ंत:ला खाी िदली की खरंच ान ंअस ेदोन डोळे बिघतले -- कदािचत परा लोकानंा 
 घाबरणारी एखादी नवी कामवाली असले -- 
लीना : पुा त ेडोळे िदसले पण आता त ेजरा उदास िदसले -- मच तर नसले हा ? 
के : अहो, कॄपया दार उघडा -- हळदणकरानंा भटेायची िशफारसच आह ेमायाकड े-- 
हळदणकर : लीना, कोण आह े? 
के : मी, तमुच ेजनु ेिम केशव के याचंा मलुगा आह.े ानंीच मला तमुाकड ेपाठवलंय -- 
हळ. : अर ेहो, केशव ! य,े य,े आत य े! ( लीना हातान ेदार उघडाचा अिभनय करत.े  िता ा  
 कॄतीतनूच एक नॄ सु होत.े लीना आिण कोरस. 
 ‘‘ या हो या 
   आत या 
   या हो या 
   आत या ‘‘ अस ेणत नृ. नतंर कोरसमधलेच हळदणकराचं ेअशील आिण सहाक  
 बनतात. हळदणकरांा बोलयाला परूक हालचाली करतात -- ) केशव त: नाही आला. तलुा 
 पाठवलं ान.ं ठीक आह,े माझी िवचारपसू करायला पाठवलं असले, नाही का ? खरंच, हा ाचा  
 चागंलुपणा आह े-- मोठाच -- ठीक आह,े मग िवचार ना, माझ ंकस ंकाय चाललंय त े-- 
के : कस ेकाय आहात तुी ? 
हळ. : मळुीच िवचा नकोस. माझी अवा भयकंर आह े-- तते अिधकािधक िबघडतच चाललीय -- 
 ास ायला ास होतोय -- झोप लागत नाही -- आिण िदवसिदवस अशपणा वाढतोय -- 
के : बाप र े-- काळजीच घतेली पािहज ेणज े-- 
लीना : बघताय ना, कामाच ंकाही बोलायला ाचंी तते साथ दणेचं श नाही -- 
हळ. : अा ! णज ेआजायाला भटेायला यणे ंनाहीच आह ेह े-- कामासाठी आलायस त ू! -- हरकत 
 नाही -- लीना, तो काही माझी तते बघायला आलेला िदसत नाहीय -- 
कोरस : मळुीच नाही ! मळुीच नाही ! 
हळ. : कशाचीतरी गरज पडावर यणेायातंलाच िदसतोय तो ! -- ठीकाय -- जग असचं असत ंणा ! 
 -- तर लीना, त ूजा, आता आाला बो द े-- लीना माझी काळजी घते े-- चागंली आह ेती ! -- 
लीना : मी चागंली आह े? 
हळ. : णज ेकाय ? आहसेच ! 
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लीना : आिण माझा चहेरा एखाा बालीसारखा गोल आह ेना ? 
हळ. : गाल िफकट आिण हनवुटी गोलसर बनावटीची -- 
लीना : आता माझ ेडोळे थोड ेबाहरे यणेार ेआहते णा ! 
हळ. : छ,े छे ! मळुीच नाही ! -- 
के : ( लीनाला -- ) आता जरा आाला बो ा ना -- 
हळ. : जा आता लीना -- ठीक आह े-- हरकत नाही -- ( लीना माग ेजात,े पण पाहत ेआह.े ) आता 
 तुयाशी मोकळेपणान ंबोलायच ंझालं तर त ूकशासाठी आलायस त ेमला माहीत आह.े तझुी केस  
 इतकी चडं इटंरेग आह ेकी ती नाकारताच यणेार नाही. मी ीकारलं ह ेआान ! 
के : मला काही कळतच नाहीय -- तुाला कस ंकाय माहीत ? 
हळ. : माझा वसायच तसा आह े! माया सहकायाचं ेकान िफरतच असतात ना इकडिंतकड ं--  
 केससेची चचा  होण,ं केस बाहरे फुटण,ं एखादा श हवतेनू कानावर यणे ं-- पिरिचत आवाज, 
 कोटा तले िम, चहा िपतानाा गा -- सगळं असत ं-- बावचळू नकोस असा -- आाच  
 कोटा तले एकजण मला भटेायला आलेले आहते -- 
के : कुठं ? इथ ंइतकं उदासवाण,ं अधंारं वातावरण आह ेकी काही िदसतच नाहीय --  
हळ. : श ूऽऽ ! ानंा िडब  क नकोस -- ानंा असा अधंारच आवडतो -- आमावर कामाच ंकेवढं 
 चडं ओझ ंअसत ंह ेतलुा माहीतच नाही, ाला त ूकाय करणार ? -- नसुत ंएवढंच नाही -- ही 
 सपंणू  ायवाच आतनू-बाहेन  ायला हवीय -- ... बरं, आपली बाज ूमाडंयासाठी 
 तझु ंपिहलं िनवदेन तयार असायला हव ं-- त ेअतं महाच ंआह े-- कारण या पिहा  
 िनवदेनावरच बधा केसच ंपणू  भिवत ठरत ं-- पण, दवान,ं तलुा एक मािहती दणे ंमाझ ं 
 कत च आह े-- ती मािहती ही की, ह ेपिहलं िनवदेन त ेवाचतीलच अस ंनाही -- त ेनसुतचं फाईल 
 कन टाकतात त े-- 
के : का ? अस ंका करतात त े?  
हळ. : आरोपीच ंिनरीण करण ंआिण ााशी होणारी ोरं ही कुठाही कागदाा कपापंेा 
 जा महाची असतात. ह ेअसलं तरी, फाईलग ाकला काम िमळाव ंहहेी असतचं ना ! त े
 तुयाबलच ंसगळं िलन घतेात -- अगदी तुया रोजा जगयातलं -- िमिनट न ् िमिनट -- 
 तुया अतं गु सवयी -- आहते काही वाईट सवयी ? 
कोरस : नाहीत ! नाहीत ! 
हळ. : छान ! काही वळेी काय होत ंकी रोजा रोज जो काही लेखी परुावा जमा होत असतो ाा 
 वजनदारपणानहंी गधळ िनमा ण होतो. मग पिहा िनवदेनाच ंरानच जात.ं अरे, लेजर ाकवर 
 कामाच ंनसुत ंअवाजवी ओझ ंआह,े एवानहंी त ेिनवदेन हरवत ं! अस ंबयाच वळेी होत.ं मग मळू 
 हतेचू ीआड होतो. यामळंु मग बचावपाा विकलाच ंकाम खरोखरच अवघड होत.ं आिण एक 
 लात ठेव, त ेफ बचाव पाहतात -- या कोटा ा कुठाही मिॅजेटा लखेी, बचावाचा  
 वकील ही गो नगय असत.े ाची नदही नसत.े ामळंु, अथा तच, विकली पशेावर ाचा एक 
 उपमदा क पिरणाम हॊतॊ. 
के : लोक ह ेअस ंसहन करणार नाहीत. 
हळ. : सनुावणीच ंकामकाज ह ेसाव जिनक कधीच नसत.ं असायला हरकत नाही, पण नसत.ं जर त े
 ायासनाला आवयक वाटलं तरच त ेतस ंहोईल -- पण तस ंकधी ानंा वाटतच नाही. 
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के : पण मला अजनू मायावर आरोप काय आह ेतचे मािहती नाही. 
हळ. : अदंाज, अदमास, तक  ! -- ह ेजमलं पािहज.े तझुी जी ोरं होतील ावरन ंह ेसाधारण 
 ओळखता आलं पािहज.े काय असत,ं समोर ज ेसबंिंधत तपशील असतात त ेसारख ेचाळत राच ं
 -- िवचाराा चाळणीतन ंबरं का -- कवा थोडंफार चवळत राच ं-- अस ंकरता करता मग  
 ातनू आरोपासारख ंकाहीतरी हाती लाग ूशकत.ं कवा तयार होत ंणा. मग आपाला जरा 
 जा पं आिण पटयासारख ंिनवदेन तयार करता यऊे शकत.ं तर त ेतुयावर आह.े त ू 
 अितशय काळजीपवू क श न ् श ऐकला पािहजसे -- अर,े एखादा शसुा या सपंणू   
 भानगडीची गुिकी ठ शकतो. काळजी नको कस. ह ेसगळं वरवर िदसत ंिततकं  
 िनराशाजनक नाहीय. अर,े तुया या केसपेा फारच वाईट भिवत असलेा केससे मी एकतफ 
 हातोहात जकलेा आहते. तुयापेा कमी अवघड केससे पण भिवतच नसलेा ! मी ाचंा 
 असा चरुाडा करत गलेो की शवेटी पाया पडत ानंा िनकाल ावा लागला ! माया डेम े
 अशा केससेचा ढीग आह.े दवान ंगुतेा तामळंु मी त ेसगळं तलुा दाखव ूशकत नाही. 
के : णज ेयाचा अथ , आपावर आरोप काय आह ेआिण तो कुणी केला आह ेह ेआपाला कळू 
 शकत नाही. बचावाकडं ायाधीश लच दते नाहीत. आिण ज ेकाय आरोप असतील त े
 आपाला पाहताही यते नाहीत !  
हळ. : आता याावर काही मतभदे आहते. ह ेज ेबचावाच ेवकील असतात ना ांाकड ेकोट, ु 
 गधळ िनमा ण करणार ेया ीन ंपाहत.ं विकलानंा फार ितररणीय वागणकू िमळत.े त ूपुा  
 ितकड ेजाशील तेा नसुती त ूविकलांा खोलीकड ेनजर टाक. मानवता तर ितथ ंत:ला 
 चचेनूच घते,े त ेसोडूनच द.े अतं कदट खोली. एक अगदी छोटी िखडकी आह ेआिण ती 
 इतकी उंचावर आह ेकी, जरा मोकळी, ताजी हवा नाकान ंावी णनू डोकं बाहरे काढायच ं 
 असले तर विकलाला आपा सहकायाा खांावर उभ ंराहाव ंलागत ं! आिण डोकं बाहरे  
 काढलं र ेकाढलं की तडावर भपकन िचमणीचा धरू यतेो आिण गदुमरायला होत ंआिण तड 
 काळं होत.ं ितथा जिमनीवर जो खा आह,े ाला ठेचकाळून जर एखााचा पाय आत गलेा  
 तर तो जमीन भेन खाला मजावरा लोकानंा िदस ूशकतो ! या बाबतीत अिधकायाकंड े
 हजारदा तारी केा तरी कुणी ल दते नाही आिण आमच ंआाला त े करायची 
 परवानगी नाही ! 
के : मला अस ंिवचारायच ंहोत ंकी माझा बचाव मीच िलिहला तर जा चागंलं होईल का ? णज े
 अस ंकी एकूण माया आयुाचा लेखाजोखा ायचा. ात मला कोणकोणत ेमहाच ेिनण य 
 ाव ेलागले त ेतर सागंायचचं पण िशवाय त ेिनण य मी का घतेले याची ीकरणहंी ायची 
 आिण िशवाय आज मला त ेमा आहते की नाहीत तहेी सागंायच ं! एवढं पािहावर कोटा ा 
 लातच यईेल की हा काही बाबा एखादा गुा क शकेल असा माणसू नाही ! 
हळ. : माझी गरज लागणारच र ेतलुा, माझी गरज लागणारच -- ( इथ ेत ेपाघंणाता यरुीनपॉटम े
 लघवी करतात -- ाचंा एक ाहक तो पॉट घऊेन जातो. ) सगळयात महाची गो णज े
 कोटा ता बा अिधकायाशंी सबंधं असण ं! ाावरच तर बचावाचा दजा  आिण मू ठरत ं!    
के : हा तर ाचार झाला ! माझा िनवाडा, विुती माडंणाया माया बचावावरच ायला पािहज,े 
 मग तो काही का असनेा ! अस ंसबंधंावंर ाच ंयशापयश अवलंबनू असता कामा नय े! 
हळ. : अनभुवानचं तुया लात यईेल. ह ेइथ ंज ेआमच ेिम बसलेत ाचंा अपवाद सोड पण बाकीाचं ं 
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 काय ? कोटा ता सगळयाच डेा लोकानंी लाचखाऊपणा आिण ाचार याचंा ायसंलेा 
 वढेाच घातलाय. ामळंु, ायाची जी एक कडक िवभागवार रचना असत ेितलाच तडा गलेाय. 
 यामळंुच मग एखादा छोटा वकील लाच दऊेन आपला िशरकाव कन घतेो. तो मग बाजारगा 
 लपवू क ऐकण,े कागदप ेचोरण ेअसले कार करत राहतो. आता असा पतना तारुत ंयश 
 िमळूही शकत.ं इतरापंेा जा अशील खचेले जाऊ शकतात. पण ाचा केसा गतीला  
 उपयोग काय ? शू ! ... अर ेजयशे के, तुया वकीलिनवडीा बाबतीत त ूइतका भायवान  
 आहसे ! फ एखादसया विकलाचचे अस ेमायासारख ेवरपयत हात असतील. बघ ना   
 आजबूाजलूा -- कोटा च ेअिधकारी त:न मला भटेायला यतेात. मला मािहती दतेात आिण  
 मायाशी अितशय मोकळेपणान ंबोलतात ! आिण पढंु ऐकायचयं ? िनळ माया िवनतंीमळंु त े

कधीकधी एक नवा िकोण ीकारायलाही तयार होतात ! आता या ायाा रचनते गुता इतकी 
आह ेकी, तीत गळती असत ेत ेसोड, वादी लोकानंाच ाचंी केस नीट चालवण ंअश होत.ं बरं, 

 लोकापंासनू त ेखपू र असान ंांा समा लोकानंा कळत नाहीत. अर,े त ेकुणाची केस 
 चालवतायत ह ेबघायलाही ानंा फुरसत नसत.े रािंदवस, सदोिदत ानंा ही ायसंचेी  
 रचनाच उलगडायचा य करत बसाव ंलागत.ं वादी बाजचू ेलोक सदोिदत वतैागलेलेच असतात. 
 ामळंुच मग त ेमायाकड ेयतेात. कुणाकड े? मायाकड े! मी ! हळदणकर वकील ! कशाला 
 यतेात ? -- सा मागायला ! आता तशी एक आाियकाही आह ेकी  ... एक िमिनट -- काय 
 चालला होता िवषय आपला ? ( हळदणकराचंी लक तटुत.े तवेात लीना यते ेआिण केजवळ 
 उभी राहत.े इतर पा ेमाग ेअय होतात. ) 
लीना : मला तमुाशी बोलायच ंहोत ं-- 
के : मलाही -- तमुाशी --    
लीना : ाचंा िवचार सोडा आता -- एक चज णनू आता माझा िवचार करा -- मी तुाला आवडतये की 
 नाही हीच जरा धाकधकु वाटत होती -- 
के : अहो, आवडतये काय, तमुावन डोळे हलत नत ेमाझ े! 
लीना : मायाही आलं त ेलात ! तरीपण तुी मला िकती वाट पाहायला लावलीत ! तुी मला एकेरीत 
 लीना णालात तरी चालेल ! 
के : ह ेतर खपूच छान ! 
लीना : मी खरंच आवडले तुाला ? 
के : ‘ आवडले ‘ हा नसता श िनवडला मी ! ाान जा अथा चा --  
लीना : कोणता ? सागंा ना ! 
के : अस ंबघ -- 
लीना : सागंा ना लौकर, तुी णज ेअस ेआहात ना ! सागंा मला ! सागंा ना ! मोादंा !  
के : ह ेअस ंआलं ना की, मी थोडा बजुरा आह े-- 
लीना : बजुिूबज ूनका जयशे ! आपण एक मजा क -- आता बजुरपेणात वळे घालव ूनका -- आिण 
 तुी ना तमुा केसचा फारच खोलवर िवचार करत बसता हो -- ातच गढलेले राहता -- 
के : तलुा कुणी सािंगतलं ? 
लीना : मला नाव ंनका िवचा. पण, मी तुाला थोडा सा दऊे शकत.े कबलू कन टाका जयशे,  
 नाहीतर यांापासनू तमुची सटुकाच होणार नाही -- 
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हळ. : हं, आता आली लात माया ती आाियका ... अर े... मरो ... गलंे पुा त े... 
लीना : कोटा त काय चालत ंयाची मला बरीचशी मािहती आह.े माझी मदत होऊ शकत ेतुाला, बरं का -- 
के : ायला, मायाकड ेी मददगाराचंीच एवढी भरती का होतये ?! आधी िमस बाबर, नतंर ती  
 धोबीण आिण आता ही ! ? ही काय, माझी भानगड तरी काय असले ?      
लीना : तुाला एखादी येसी आह ेका ? 
के : होय आिण नाही. मायाकड ेएक फोटो आह े-- ( दाखवतो. ) 
लीना : ( फोटोकड ेबघत -- ) मला नाही आवडली पण ती -- ती जरा थोराड आिण बडेौल वाटत.े पण 
 तमुाशी ती कदािचत अितशय मादवपणू  आिण मेळपण ेवागत असले -- पण तमुासाठी 
 पणू पण ेत:ा जीिवाचा ाग करायला ती तयार होईल ? 
के : िततकी माद वपणू  नाहीय ती ! 
लीना : णज ेतशी ती तमुची येसी नाहीच आह े-- 
के : हं, बरोबर आह े! 
लीना : असलेही णा, पण समजा िताऐवजी मी िमळाल ेतुाला तर आठवण यईेल का ितची ? 
के : अथा त, यईेलच ! माया सबंधंात ती तुयापेा एका कारणान ंवरचढ ठरत े-- 
लीना : कोणा ? 
के : माया या केसबल ितला काहीही मािहती नाही -- आिण झाली समजा ितला ही मािहती तरी, 
 ितचा भाव असा आह ेकी ती ावर जा डोकं चालवत बसणार नाही -- 
लीना :  ॅ! ात काय िवशषे ! एवामळंु मी माग ंपडण ंशच नाही. मला सागंा, ितात काही  
 शारीिरक दोष आह ेका ? लपवता न यणेारा ?  
के :  शारीिरक दोष ? 
लीना : असा ! ( ती ितचा उजवा हात दाखवत.े अनािमका आिण मधले बोट यानंा जोडणार ेअस ेबदकाा 
 पायासारख ेितथ ेकातड ेअसत.े ) 
के : अर े! दोन बोटं जोडणारं कातडं ! बदकाा पायाचा हा एक छोटासा पजंाच िदसतोय ! काय  चमार  
 आह े! 
लीना : ामळंु, तमुची केस खटकण ंतर जाऊच ा, उलट, मला तमुच ंआकष ण आिण महच वाटत ं! 
 ामळंु माझी अप णमताही जा असणार आह े! 
के : कोण जाण े-- ( बोटजोडाकड ेपाहतोय -- ) 
लीना : तर सागंा बरं, मी तुाला िमळाले तर यईेल ितची आठवण ? सागंा ना, खरं -- 
के : होय -- 
लीना : यईेल आठवण ? अ ं? अ ं? ( ती अिधकािधक केा जवळ यते.े श करत.े ) 
के : अर ेबाप र,े त ूजवळजवळ माया िमठीतच आलीयस ! 
चंभान व इतर : केला आता ितचा अगदी भरपरू श होतोय आिण तो टक लावनू िता भरदार काळयाभोर  
( कोरस )       केसाकंड ेपाहतोय -- ती आता ितच ेदोी हात ाा मानभेोवती टाकत ेआिण ाा डोाा 
 मागा भागाच ंच ुबंन घतेये ... होय ... होय ... चावतये ती आता ाला ... मानवेर ... हं !!! 
 िमरपडुीसारखा ितला एक उजेक गधं आह.े के ाच ेहात िताभोवती नतेोय आिण ती चाललीय 
 हळूच िनसटत जिमनीकड े... अुट चीारासह ... तो णतोय ... 
हळ. : हं ! आलं आता लात ! तर अशा एका बा अिधकायान ंएकामागोमाग एक अस ेबरचे वकील 
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 िजाा पाययावंरन ंखाली िभरकावनू िदले. ामळंु मग सगळे वकील एक जमले आिण िवचार 
 कन ानंी एक िनण य घतेला. ानंा ा अिधकायाशी शु तर करायच ंनत,ं पण िनवदेन ं
 तर सादर करायची होती. ामळंु ांात एकमतच झालं की ा ाताया अिधकायाला नसुत ं
 दमवनू टाकायच ं! त ेसारख ेपाययावंन एकामागोमाग एक अस ेवर जायच,े तो ानंा खाली 
 फेकत राचा आिण ाचं ेसहकारी ानंा झलेत राच े... एक तासाभरानतंर ा ातायाचा 
 ितकार सपंला. तो परुता दमनू गलेा. तो अतं दमला, न,े चडं दमला. दमनू मलेाच तो ! 
 मग सगळे वकील आत आले आिण ानंी ाचंी िनवदेन ंसादर केली ! यालाच आपण कायातला 
 धतू पणा ण ूशकतो. ( त ेह ेबोलत असताना कोरसमधली नटमडंळी या गोीतामाण,े मकू 
 अिभनय करत राहतात. ) 
लीना : त ेबोलावताहते मला. ही दाराची िकी ! तुाला यायच ंअसले तेा या. आता तुी माझ ेझाला 
 आहात ! ... 
 ोरकत    
 ( मागाच यामधनू ह ेरुीच ेय यते.े ाचंी तड ेसारखी केा जवळ य-ेजा करत ाला 
 घरेत राहतात. ) 
आवाज १ : जयशे, अस ंकस ंकाय केलंस त ू? तझुी केस नीट चालायला सुवात ाया बतेात असतानाच 
 त ूसगळी वाट लावनू टाकलीस ! 
के : अस ंझालं ? 
आवाज २ : तर काय ! चाललंय काय तझु ंतर एका फालत ूपोरीबरोबर आडोशाला जाण ं! तासतंास ! आिण ती 
 -- िन:सशंय -- ा विकलाची रखलेी आह े! 
के : चागंली वाटली पण ती -- 
आवाज ३ : काही िनिम सागंण ंनाही -- काही लपवण ंनाही -- सरळ जातो पळून !  
हळ. : आिण मी होतो हं ितथ ंबसलेला ! एवा ओळखीपाळखी असलेला ! आता यान ंखरं तर चागंलं  
 वागनू माझ ंमन जकून ायला हव ंहोत ं-- 
आवाज ४ : तो यच करत नाही -- मला वाटत,ं ाला ाची ायल लढायचीच नाहीय -- 
के : मी अरश: या ायलन ंखतम होऊन गलेोय -- मला िवसन जायचयं त ेसगळं -- 
हळ. : बघा ! िवसरायचयं ाला ! ही अशी गो ! जी िवसरयाचा पिरणाम अस ूशकतो ाचा मॄ ू! 
आवाज ५ : हलगजपणान ं-- 
हळ. : माझा पयोग ! मी ! हळदणकर वकील ! महाचा आिण वट असलेला माणसू ! आिण मु 
 णज ेआाा ेजम ेाची केस मायाच हातात असताना ! आी आपले याला मदत  
 कराया िवचारात बसलेले ! आिण हा --   
ाक  : तुी इतका काळ यापासनू लाबं गलेात की लपवाछपवी शच नती. सभंाळून ायलाही मया दा 
 असत े-- आिण शवेटी आालाही ल करण ंअश झालं -- 
हळ. : आी वाट पाहात होतो तझुी के ! 
आवज १ : आिण अस ंवागनू िमळालं काय तलुा ? एका खाला दजा ा िलचा एक मजचेा ण ! यान 
 काहीच नाही ! 
के : काहीतरी िमळालं पण मला ! 
सगळे : हो, िमळालं, पण काय ? 
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के : मी एका ायाधीशाच ंपटग पािहलं ! -- 
सगळे : ा ! ायाधीशाच ंपटग ! 
के : त ेएका सहासनासारा आसनावर बसलेले होत े-- अतं बाबात -- त ेअतं शिमान वाटत 
 होत े-- आिण करडहेी ! -- इतके की अस ंवाटत होत ंकी कुठाही णी त े ताडकन उभ े  
 राहतील आिण एका हसक आिवभा वान ंिशा सनुावतील ! -- तचे कदािचत माझ ेायाधीश अस ू
 शकतील ! -- मी, एक आरोपी, ायाधीशाा सहासनाकड ेजाणाया पाययातंा सगळयात 
 खाला पायरीवर उभा असलेला -- ा पाययावंर एक िपवळा, चडं गािलचा पसरलेला आिण 
 वर ितथ ेत ेबसलेले -- उंच -- ांा ायाा अगंरात ! 
चंभान : ान ंत:च त ेिच रंगवलेलं होत ं-- ान ंाणज ेा ायाधीशानचं ! -- वतु: तो एक 
 पैाकघराता खचुवर बसणारा एक ठ गणा माणसू आह े--आिण ाा बडुाशी काय असत ं
 तर, जनु,ं घोाा पाठीवर टाकायच ंएक ँकेट ! मडून जाड केलेलं ! ( लोक हसतात. त े
 हा हळूहळू अितरकेी वडेापयत जात े... ) 
 फायलग िवभागाा शशी केचा लढा 
 ( मागा यातली एक ी राहत े-- तीच ह ेय सु करत.े ती ी णज ेचंभान. 
 बाकीच ेसगळे फायलग आिण इतर कारकुनी कामाशंी सबंिंधत आहते. ) 
चंभान : िहवाळा आह.े बयापकैी थडंी आह.े सकाळची वळे आह.े तरीही के ाा ऑिफसात मरगळून  
 बसलेला आह.े कुणीही ाला ास दऊे नय ेअशा ान ंसचूना िदलेा आहते. ाला अशा  
 अवते कुणी बघ ूनय ेअशीच ाची इा आह े... मठू झाकलेली ठेवायचा य ... कधी ना 
 कधी कुठा ना कुठा वाईट अवते केजण असतोच ना ? ा वळेी आपला कमकुवतपणा 
 कुणाला िदस ूनय ेअस ंवाटण ंसाहिजकच आह े ! ..... कामाला लागाया ऐवजी ान ंाा 
 खचुत आळोखिेपळोख ेिदले. मग मान खाली घान तो िनल बसनू रािहला. ाा कोटकेसचा 
 िवचार ाला सोडतच नता. आपण आपा बचावाचा लेख तयार कन कोटा ला सादर करावा 
 की क नय ेयावर ान ंपुा एकदा िवचार केला. ा सशंयाद विकलापेा अशा लेखी  
 बचावाच ेफायद ेच होत.े कारण तो भला वकील या केसम ेकाय करतोय हहेी केला मािहती 
 नत ं! काही का असनेा ा िवचारातन ंफारस ंकाही िनघालं नाही... हळदणकरानंी ाला  
 भटेायला बोलावनू एक मिहना उलटून गलेाय. अथा त, त ेफार काही क शकणार होत ेअस ं 
 नतचं णा ! नसुती सुवात णनूही ानंी ाला कोणतहेी उलट  िवचारलेले नत े! 
के : बरचे  िवचारायच ेहोत.े त ेफार महाच ंहोत.ं खरं तर या विकलाला मी गदगदा हलवायला 
 हव ंहोत.ं ान ंमायातफ  लेखी अज  करायला हव ेहोत.े रोजा रोज या सगळया गोकड ेल 
 ा णनू अिधकायानंा िवनवायला हव ंहोत.ं नसुत ंबडू उबवत कोटा ा मायावर बसनू ह ेकस ं
 सा होणार होत ं? मी आता माया घरीच राी बसनू सगळे ाट तयार करीन. राी परुा  
 नाहीत तर िशटन ंकाम कराव ंलागले. माझ ंएकूण आतापयतच ंजगणचं सगळं िलन काढाव ं
 लागले ! के तपशील आठवनू, अगदी लहानात लहान कॄतीही माडंावी लागले ! कण न ् कण 
 तपासायचा ! आिण मग कोटा ा लात यईेल की हा असा एक माणसू समोर उभा आह ेकी जो 
 त:ा हासंाठी झगडणारा आह.े आिण मी बकेँत जशी शी वापरतो तशीच इकडहंी वापरली 
 तर िनकालाबल िनधा  राहता यईेल ! आिण इथ ंआपाला काहीही सा करायच ंअसले तर 
 आपा मनातन ं‘ घडला असले बाबा असा एखादा अपराध ‘ ही कनाच हपार करावी लागले. 
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 नाहीच आह ेअसला काही अपराध ! ... ( शवेटी कोरस णतो, ‘‘ उद ्गार िच ! ‘‘ ) माझा बचाव 
 मीच हाताळला तर जवळजवळ मीच ायाधीश होईन ! पण एवढं सगळं िनभावनू ायची शी 
 यईेल का मायात ? अगदी पिरपणू  असा शवेटपयत ायचा बचाव ! ... आिण ही वळे तर आता 
 अशी आह ेकी मला बकेँसाठी काम करण ंगरजचे ंआह े-- माया इथा ाहकाशंी बोलण,ं  
 ोरं करण ंआिण माझ ंआयु सरुित करण ं! आिण ह ेअशा वळेी की जेा माझी त:ची 
 केस कोटा ा मायावर पढु ेपढु ेजात ेआह े! आिण ितथले अिधकारी मायावर आरोपाचंी बरसात 
 करताहते ! आिण माया इथा कामाच ंमूमापन करायची वळे यईेल तेा कोण सवलत दईेल 
 मला ? माया केसच ंिवचारात घऊेन ? कधीच नाही आिण कुणीच नाही ! इथलंही सगळं नीटच 
 लागले ! ( अधंार. ) हळदणकर ! 
 विकलाशी पनुभट आिण टाईमपास  
 हळ. : बटेा के, गती झालीय, पण णज ेकाय ह ेमी बाहरे नाही फोडू शकत बाबा ! ( अधंार. जागा 
 बदलतात. ) तझुी केस आता अशा एका ेजला पोचलीय की आता कोटा शी सपंकच तटुतो. 
 इथ ंआरोपी हा ायाधीशाला िदसहूी शकत नाही. ( अधंार. पुा जागा बदलतात. ) तर, त ूघरी 
 पोचावर तुया केसबलची तझुी सगळी िनवदेन ंपरत आलेली टेबलावर तलुा िदसतील. आता 
 या णी ाचा िवशषे सबंधं नाही. याचा अथ  असा नाही की केस हातची गलेी ! मळुीच नाही !  
 ( अधंार. पुा जागा बदलतात. ) आता अतं न राहाव ंलागले ! त ूएकदम सगळया गॊत 
 खपू बदल करायच ेठरवलेस तर तझुा पायाच ढासळून जाईल आिण त ूत: नच होयाचा 
 धोका िनमा ण होईल. तर त,ू के, विकलानंाच क द ेाचं ंकाम ! (अधंार. पुा जागा बदलतात. 
 काश यतेो तेा के लीनावर ओणवा. ) लीना, त ूअजनू थाबंलीयस का ? कसा काय वाटतो तलुा 
 हा मलुगा ? 
लीना : मला ाची फारशी मािहतीच नाही -- ( अधंार. ) 
 केचा विकलाला काढून टाकयाचा िनण य  
चंभान : खपू िवचारातंी केन ंशवेटी ाची केस ाा विकलाकडून काढून घेयासाठी मनाची तयारी  
 केली. या िनण याला येयासाठी ाला ाची अतोनात शी वापरावी लागली. पण शवेटी ाचा 
 िनण य पा झाला ! 
 बाळाराम  
 ( एक िविच बटुका माणसू अधंारातनू झटकन उडी मारतो आिण केा पाठंुगळी बसतो. ) 
बाळाराम : त ूमाझा िवासघात करणार नाहीस अस ंवचन द े-- 
के : मी खबया थोडाच आह े? 
बाळा. : नकोच त,े न सागंणचं बरं -- 
के : मला सागंयात कसलाही धोका नाही. 
बाळा : अस ं? 
के : होय -- 
बाळा. : मी ा विकलाचा सा अशील आह े-- मी इथचे राहतो -- मायासाठी इथ ेएक छोटी खोलीही 
 आह े-- 
के : मग, लीना तझुी घरवाली असले ? 
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बाळा. : बाप र े! नाही बाबा ! कसला िवचार चाललाय तझुा ? 
के : काय, नाव काय तझु ं? 
बाळा. : बाळाराम. मी एक धाापारी आह.े मी तलुा काही सागंणार आह,े पण तुयावरही माझा वचक  
 रािहला पािहज.े ासाठी तझु ंएखाद ंगिुपत मला माहीत पािहज.े त ेआधी सागं -- 
के : ठीक आह,े मी तयार आह े! आता उतरशील का माया पाठीवन ? 
बाळा. : हं, ठीक आह.े (तो हळूच उतरतो. ) गलेी िकके वष मी माझी केस बोडा वर यायची वाट पाहतोय.
 ासाठी या हळदणकराितिर मी आणखी पाच वकील घतेलेत -- 
के : पाच ?            
बाळा. : आिण सहााशी माझी बोलणी चा आहते, सागं ूनकोस कुणाला -- 
के : णज ेह ेजाीच ेवकील घतेामळंु नकुसान करले तो तझु ं? 
बाळा. : परवानगीच नाहीय अस ंकरायला. ातही परत मागा गीतले वकील ! त ेतर मळुीच चालत 
 नाहीत -- आिण माझ ेतचे आहते ! 
के : पण, एवढ ेवकील कशाला लागतात तलुा ? 
बाळा. : मला माझी केस हरायची नाहीय, लात घ े-- माझा सगळा पसैा मी याावर ओतलाय. मी माझा 
 सगळा धदंा िवकून टाकला ! एका िबडगचा सपंणू  खालचा मजला मायाकड ेहोता ! मी  
 याावरच सव  शीिनशी चढाई करत राहतो, ामळंु, मग सरं काही करायला मायात शीच 
 उरत नाही  -- कशी उरले ? तलुा काय वाटत ं? उरले ? केसच ंकाम सगळं थाबंनू राहण,ं अनके 
 गोवर ल ठेवाव ंलागण,ं यातंन ंसरं काही करायला वळे तरी कुठे िमळतो ? जवळजवळ  
 सततच मला कोटा त थाबंाव ंलागत ं! आिण तलुाही मािहती आहे, ितथली हवा कशी आह ेत े! 
के : काय, करतोस काय त ूितथ ं? 
बाळा. : काही नाही. नसुती वाट पाहतो. िकती िजिकरीच ंकाम ! ितथ ंमी एकदा तलुाही पािहलं. 
के : मला ? काय योगायोग आह े! मी ा चौकातनू गलेो तेा त ूहोतास ितथ े? 
बाळा. : तस ंयोगायोग वगरै ेकाही नाही, मी जवळजवळ रोजच असतो ितथ.े त ूएक आरोपी आहसे ह े 
 आाला माहीत होत.ं आरोपी लोक ह ेबधा थकललेे, अ आिण घाबरलेले असतात. आिण 
 अधंाचंा आधार घणेार.े बिेलफ णाला की तुया ओठावंर ाला तुया अपराधाच ंिच  
 िदसलं ! ( के उदासपण ेहसतो. ) अगदीच मखू पणाच ंवाटत ंना ह े? 
के : माया ओठावंर ? अस ंखास विैशपणू  काय आह ेमाया ओठातं ? वाटत ंअस ंकाही ? 
बाळा : मळुीच नाही. पण, अधंा ही एक परंपरा आह े! या ायवलेा टर ायला समाजाला 
 ितचा खपू उपयोग होतो. ामळंु काहीतरी करायलाही िमळत ं! -- 
के : खळुचटपणा आह े! नसुत ंवाट पाहात इकड ंितकड ंरगाळत राच ं! ापेा, ानंी, खरं तर, 
 एखाा सामािजक कॄतीचा आराखडा समोर ठेवला पािहज.े 
बाळा. : काहीही उपयोग होणार नाही ! तलुा काय मािहती आह े? त ूनवीन आहसे इथ.ं या बाबतीत अजनू 
 तणही आहसे. तलुा वाटत असले की तलुा काहीही ास न होता तुया केसचा िनपटारा होऊन 
 जाईल, मलाही पवू तसचं वाटायच.ं पण, ह ेपणू  चकुीच ंठरले. मला आठवत,ं माझीही केस तेा 
 तुयासारखीच नवखी, तण होती, तुयासारखाच मलाही एकच वकील होता. मी परुाव ेगोळा  
 करायचो, के वळेी ोरानंा हजर राचो, नोट ्स काढायचो, अनके कारची िनवदेन ंसादर 
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 करायचो, माया िहशोबवा दाखवायचो आिण छोा छोा मािहतीा तकुासंाठी एकदा 
 पढु,े एकदा माग ेअसा पळायचो ! माया केसशी जळुणाया भतूकाळाता सगळया केससेच ंपणू  
 िवषेण मायाकड ेअसायच ं! आिण एवढं सगळं कनही माझी एक इचंसुा गती झाली नाही ! 
के : गती ज ेकाय ायला हव ंहोत ं? 
बाळा. :  चागंला आह,े पण मला मािहती नाही. मी एक ावसाियक आह.े मला अस ेसमोर िदसणारे 
 िरझ ्स हव ेहोत.े पण काही नाही ! तचे त ेजनुाट , तीच ती उरं ! शवेटी मी तार केली 
 हळदणकराकंड े! ाणालो ानंा, ‘‘ मला तारीख ा णनू मी तमुाकड ेिवनवणी केली, माया 
 सनुावणीचा िदवस ठरवा णनू सािंगतलं -- पण काहीच होत नाहीय -- मी मग सरळ सर े 
 वकील आणीन, सागंनू ठेवतोय ! -- ‘‘ 
हळ. : ( जण ूजुा काळातला, मोठा आवाज -- ) फालत ूतक टं लढवणार ेवकील शू उपयोगाच े 
 असतात. खरकटे तकुड ेिमळतात का त ेगंत िफरणार ेत ेघाणीतले, मागा गीतले वकील ! 
 काय करणार त े? याउलट, माया सकलमधले वकील ह ेमोठे वकील आहते. ‘ मोठे वकील ‘ 
 बाळारामा, ज ेिमळावते अस ंसगळया आरोपच ं असत ं! 
बाळा. : खोटं आह ेह,े िनखालस खोटं ! आमच ेवकील आिण ाचं ेसहकारी ह ेदजा न ंछोटे आहते ह े 
 कबलू, पण मग हळदणकराचंी काय अवा आह े? खरोखरच ेज ेमोठे वकील आहते त े
 हळदणकरापंेा तवेढचे जा मोठे आहते जवेढ ेहळदणकर मागा गीता गळेकाप ू
 विकलापंेा मोठे आहते ! कवा त ेगळेकाप ूवकील ा भाडोी,चोर विकलापंेा जवेढ ेमोठे आहते ! 
के : बरं, ह ेमोठे टले जाणार ेवकील कोण आहते ? ांापयत कस ंपोचता यईेल ?  
बाळा. : काही कना नाही. ानंी एखाा आरोपीसाठी िवशषे काही केाच ंएकही उदाहरण मला माहीत 
 नाही. ांा मजमाण ेत ेअशील घतेात. त ेत ूडोातन ंकाढूनच टाक. णज ेराहतात कोण ? 
 छोटे वकीलच. त ेा मोा विकलापंढु ेइतके िनजे आिण चोथट िदसतात की तमुचा परुता 
 िवासच उडून जावा. दवान ंानंा िवसरताही यते नाही, िवशषेत:, अनके िवचार राीा वळेी 
 आपलं डोकं खात राहतात तेा.  ( इथ ेलीना परत यते.े ) 
लीना : अर,े डोकी आपटतील तमुची एकमकेावंर, िकती जवळ यऊेन बोलताय ! 
बाळा. : ाला मायाकडून माया केसची मािहती हवीय -- 
लीना : ठीक आह ेन,ं सागं न ंमग ! 
के : त ूमला ु तकटवाा विकलाबंल सागंत होतास -- 
लीना : ( बाळा. ला -- ) जा ांाकड े-- त ूहवायस ितथ े-- ( बाळा. जातो आिण लीनाची जागा घऊेन 
 हळ.चा मसाज क लागतो. ) तुाला वाेल तेा तमुच ेवकील तुाला भटूे शकतात याच ं
 तुाला आय  नाही वाटत ? -- पवू सचूना न दतेा ! ? तुी ानंा गहॄीतच धन चाललाय ! 
 यासाठी मला िवशषे धवाद वगरै ेनको आहते, पण तुाला मी आवडत रािहले पािहज े! 
के : पण आवडतसेच त ूमला ! 
लीना : मग आता आजची रा मायाबरोबर घालवायची ! करणार न ंह ेनी ? काय ? ( ती ाला 
 जिमनीकड ेओढत े-- आता समोर आडोसा यतेो. )    
हळ. : आरोपी पुष हा लीनाचा वीक पॉइटच आह.े ितला सगळेच आरोपी पुष आकष क वाटतात ह ेितच ं
 एक विैशच णाव ंलागले ! ती ा सगयाबंरोबर झोपत े! आिण ानंाही िताबल मे 
 वाटत ं! के, एका बाबतीत मला तझुी माफीच मागावी लागले -- माझी करमणकू ावी णनू या  
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 सगया भानगडी ती मला सागंत ेआिण मीही ा ऐकतो ! आता मला ाच ंकाही आय  नाही 
 वाटत ! तशी योय ी असले ना तर खरोखरच ह ेआरोपी पुष आकष कच असतात. आिण 
 िवशषे णज,े आरोप येयामळंु िदसयात फारसा फरक पडत नसला तरी, काही लोक  
 असंांा गदतनूही बरोर अस ेआरोपी दाखव ूशकतात ! पण ही आरोपी माणस ंत:ला 
 अपराधी समजत असतीलच अस ंनाही ! णज ेयाचा अथ  असा होतो की नसुता आरोप येयानचं 
 ानंा एक आकष कपणा लाभतो. अथा त ात काही कमी आकष क, काही जा आकष क, अस ं
 अस ूशकत.ं पण ांातं एक कारची वाढ होत ेह ेनी. मग अगदी एखादा िभकारडा बाळाराम 
 का असनेा -- ( त ेबाळारामला ढकन दतेात -- ) लीना, आताचा हा मलुगा तलुा िकतपत  
 आवडतो त ेमला सागं बरं ! 
लीना : मला मािहती तरी आह ेका ाची ? 
हळ. : त ूसमजतसे इतका मी मखू  नाही ! जा, मला थोडा चहा आण ! ( लीना हळ.कड ेजात,े बाळाराम 
 परत यतेो आिण उडी मान केा पाठीवर बसतो. ) 
के : अर,े त ूझोपायला का जात नाहीस ? 
बाळा : के, तुी तमुच ंवचन िवसरला आहात -- तुी मला तमुच ंएखाद ंगिुपत सागंणार होता --  
के : बरं, ठीक आह,े सागंतो मी पण त ेफ तुयापरुतचं रािहलं पािहज े-- 
बाळा. : नीच, च नाही ! 
के : मी काही हा वकील घणेार नाहीय -- काढून टाकणार आह ेमी ाला -- 
बाळा. : ( ओरडत इकडिेतकड ेपळतो -- ) हा ाचा वकील काढून टाकतोय -- हा ाचा वकील काढून 
 टाकतोय ! ( केजणच त ेओरडायला लागतॊ. कोरस व इतर सव जण ह ेय खुावर उभ े
 रान पाहताहते. ) 
के : माझा वकील आता मलाच िनवडायचाय. हा आता माझा अिंतम िनण य आह.े ( हळऩा उशेनू --  ) 
 तमुच ेय परुसे ेनाहीत याबल आता माझी परुती खाी झालेली आह.े आता मला धीरही धरवत 
 नाहीय. जेा मी एकटाच होतो तेा या केसच ंमला इतकं काही वाटत नत,ं पण तुी माया 
 बाजनू ंउभ ेरािहावर मी काहीतरी घडायची वाट पाहात होतो. पण काहीही घडलेलं नाहीय. 
हळ. : अर,े एका मया दनेतंर नवीन अस ंकाहीच कधीच घडत नाही. त ूआा ज ेबोलतोयस तचे यापवू 
 िकती अशील बोन गलेेयत याला गणतीच नाही र े! सरं महाच ंणज,े तझुी केस ही  
 नहेमीसारखी, सामा कायदशेीर ह असलेली केस नाही -- 
के : एवढा कसला फरक आह े? 
हळ. : फरक ? अर,े एखाा साा केसम ेवकील ाा अिशलाला एखाा बारीकशा धायाला बाधंनू 
 नऊे शकतो, पण तझुी केस कशी आह े? तलुा उचन खांावर घऊेन, न पाडता, शवेटपयत -- 
 पार िनकाल लागपेयत आिण पढुहेी ाव ंलागणार आह ेमला ! िशताफीन ं! 
के : समजा तुालाच मी माझ ेवकील णनू कंिट ूकेलं तर आता तुी कोणती पावलं उचलाल ? 
हळ.: मी आधीच सु केलेले ज ेउपाय आहते तचे पढंु चा ठेवणार ! 
के. : वाटलंच मला ! ह ेअसलं बोलत बसण ंणज ेकाळाचा िनळ अपय आह े! 
हळ. : तलुा खपू चागंली वागणकू िमळतये. सया आरोपना कस ंवागवलं जात ंत ेमी तलुा दाखवतो 
 -- ाातनू तलुा एखादसरी गो िशकता यईेल. ( ओरडतो -- ) बाळारा ऽऽ म !  
 ( कोटमम ेबोलावामाण ेअनके आवाज बाळारामला बोलावतात. बाळाराम सावकाशपण े
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 वशे करतो -- मान उचन वर पाहयाचा धीर होत नसलेला. ) 
लीना : बाळाराम, वकीलसाहबे बोलावताहते तलुा -- 
हळ. : आला का बाळाराम ? ( बाळाराम एकदम माग ेजातॊ, तडाखा बसासारखा थरथरत राहतो ... ) 
बाळा. : सवेा सागंावी साहबे -- 
हळ. : काय पािहज ेतलुा ? चकुीा वळेी आलायस त ू-- 
बाळा. : मला आपण बोलावलं होत ंना ? 
हळ. : त ेबरोबर आह,े पण नहेमीमाणचे तझु ंउिशरा यणे ंकाही चकुलेलं नाही -- 
बाळा. : मग, जाऊ का मी ? 
हळ.. : नको. आलाच आहसे तर थाबं आता -- बरं, बाळाराम , तझुा वकील कोण आह े? 
बाळा. : आपणच साहबे ! 
हळ. : आिण मायाितिर ? 
बाळा. : नाही, कुणीच नाही -- 
हळ. : नी ना ? 
बाळा. : च नाही ! शभंर टे ! 
हळ. : मग सरं कोण काय बोलतयं यााकड ेल नको दऊेस -- 
बाळा. : िनितच ! डॉर हळदणकरसाहबे, मी पणू  न आह े-- 
के : चारही पायावंर असा सरपटतोयस कशाला ? काय झालंय काय तलुा ?   
बाळा. : फार शारी नको कस -- मीही तुयाइतकाच शार आह े-- जनु ेअनभुवी लोक काय णनू 
 गलेेत ाची तुाला फ आठवण कन दतेो -- ‘‘ ज ेसशंियत आहते ानंी िफरत ंराहाव ं-- 
 एका िठकाणी थाबं ूनय े-- ‘‘ का, तर -- न जाणॊ त ेतराजूा पारातच थाबंनू राच ेआिण 
 ाचंा ांा पापासंह िनवाडाच होऊन जायचा ! 
के : वकीलसाहबे सरळसरळ तझुा अपमान करायचा य करतायत ह ेलात यते नाहीय का तुया ? 
बाळा. : ऐकलंत, डॉर हळदणकरसाहबे, याची केस मायापेा फ पाच िमिनटं आधीची आह ेआिण 
 तवेावर हा मला सा ायला िनघालाय ! 
हळ. : ल नको दऊेस कुणाकड े! 
बाळा. : नीच ! ... डॉर हळदणकरसाहबे ! ... 
हळ. : ( लीनाला --) कसा काय वागतोय तो ? 
लीना : पणू  िदवसभरात तो एका पानााही पढु ेजाऊ शकलेला नाही -- समजत नसणार त ेाला -- 
हळ. : ( लहान मलुाला सागंाव ेतस े-- ) होय, पिव थं कवा तशा कारच ंलेखन ह ेअवघडच असत.ं  
 ाची केस िकती अवघड आह ेह ेाला यावन कळू शकेल ! आिण ाासाठी चाललेले माझ े
 क िकती खडतर आहते, तहेी ! आिण कुणासाठी करतोय मी ह ेसगळं ? 
बाळा. : ह ेकाय िवचारण ंझालं ? 
हळ. : ( गाण ेगात -- ) पण ह ेसगळं आह ेबाळारामासाठी 
                     पण ह ेसगळं आह ेबाळारामासाठी ! 
 ( बाळाराम अतं लाचारीन ेहसतो. कोरस उरवात -- ‘‘ बाळारामासाठी  -- बाळारामासाठी -- 
 बाळाराम, बाळाराम -- ‘‘ ) चढवनू नका ठेव ूाला. ामळंु मग, ायमतू आज ाा केसबल 
 काय णाले ह ेाला सागंण ंअवघड होऊन बसले ! 
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बाळा. : ( थरथरत -- ) काय णाले ? 
हळ. : अनकूुल नाही -- 
बाळा. : अनकूुल नाही ? (घाबन थरथरत राहतो -- ) 
हळ. : बाळारामबल बोच नका णाले. अहो, पण टलं, तो माझा अशील आह.े यावर त ेणाले की 
 तुी वळे वाया घालवताय. टलं, मला नाही वाटत तस.ं बाळाराम तर अितशय ामािणकपणान ं
 त:ा केसला अगदी सवान ंवान घतेो. एवढंच काय, केसा कामकाजाची गती कळत 
 राहावी णनू माया घरातच राहतो. असा उाह सहसा बघायला िमळत नाही. तो ितररणीय, 
 घाणरेडा, अस, िकळसवाणा, वगरै ेआह,े ह ेमा, पण अशील णनू ाला काहीही बोल लावता 
 यणेार नाही. ‘‘ बोल लावता यणेार नाही ? ‘‘ त ेणाले, िकती खोटं ! लबाड, णाले, लबाड आह े
 तमुचा तो अशील, पण ाचा अडाणीपणा ाा लबाडीपेा मोठा आह.े समजा तुी ाला  
 सािंगतलंत की ाची केस अजनू सुच झालेली नाहीय तर ाच ंकाय होईल अस ंवाटत ं 
 तुाला ? की बाबा केस सु झााची घटंा अजनू वाजलेलीच नाही -- तर ? ( बाळाराम  
 थरथरतो आिण एखाा कुामाण ेकहतो. ) शातं हो बाळाराम ! असा भय होऊ नकोस, 
 नाही तर मी पुा तलुा काहीच सागंणार नाही. माया एका अिशलासमोर अस ंवागताना तलुा लाज 
 वाटली पािहज े! होईल काय यान ं? ांा मायावरा िवासाला तडा जाईल ! जाईल की 
 नाही ? काय चाललंय काय तझु ंह े? त ूिजवतं आहसे, आहसे की नाही ? अजनूही त ूमाया 
 छाखाली आहसे ! तझुी ही भयता मला अरश: िकळस आणत े!  अर,े तो फ एका 
 ायाधीशान ंउरलेला एक श आह े! कशामळंु ? तर ान ंअस ंगहॄीत धरललंे आह ेकी 
 परंपरेमाण ेकेस सु झाावर, खणू णनू एक घटंा वाजत े! अर ेबाळारामा, केस नको उपटूस 
 अस ेत:च े! ( बाळाराम एखाा कुासारखा हळदणकरांा नराकड ेझपेावतो -- हळदणकर 
 ाला ढकन दतेात. मग हळदणकर एक छडी घतेात आिण बाळारामला ितचा धाक दाखवतात. 
 ाला उडी मान खचुवर बसायला लावतात. आता ाचा कुाच होतो. हा ाा अपमानाचा 
 कडलेोट असतो. कोरसची नटमडंळी, हा बाळारामाा िमाचा अतं आह ेअस ेसमजनू,  
 िशया मारतात, चीारतात. ) 
बाळा. : ाची केस फ पाचच िमिनटं माया आधीची आह ेआिण तवेावर तो मला सा ायला 
 िनघालाय ! ( खपू मोठे गदच ेआवाज होत राहतात ... आवाज हळूहळू कमी होत बदं होतात तसा 
 फ पढुील आवाज उरतो ... ) 
आवाज : जाऊं ा, ल नका दऊे. तो एक सपंलेला माणसू आह.े ाला वकील नाही, सागार नाही, 
 ाची केस चालवायला, ाचा बचाव करायला कुणीही नाहीय ााकड.े कवा, ाावर मे 
 करायला, ाची काळजी ायला, ाला िचडवायला कवा ाा भाची चता वाहायला   
 कुणीही नाहीय ााकड.े शिनवारी बकँ बदं झाावर ााबरोबर िफरायला जायला कवा 
 ााबरोबर नदीकाठी बसायला कुणीही नाहीय ााकड.े ाच ेबडेशीटस ् बदलायला, ाचा 
 बडे तयार करायला कवा बडेशीटसवरच ेडाग धवुायला कुणीही नाहीय ााकड.े वाद करायला,
 ाला शातं करायला कवा :खद णामं ेाच ंसांन करायला कुणीही नाहीय ााकड.े
 ाला िचमटा ायला, ाच ंकपाळ गजारायला कवा कसलंही यश िमळालेलं नाही अशा  
 िदवसातं ाच ंनरैाय कमी करायला कुणीही नाहीय ााकड.े जेा समोर फ अिनितता 
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 असत ेआिण नसुता एखाा िमान ंपाठीवर हात ठेवान ंयात बदल होणार असतो, ाची केस 
 पुा उभी रा शकणार असत,े कुठाय अस ंकुणी ााकड े? ाासाठी पैाक करणारं, 
 ाासाठी बकेँा बाहरे वाट पाहणारं, ाला उशीर झाला तर अ होणारं, अस ंकोण आह े
 ााकड े? ाा शटा वरचा डाग काढणारं, थोडासा िपकलेला केस काढून टाकणारं, ाा 
 सटुावरची धळू झटकणारं कवा ाा कानाला चावणारं ? कोण आह े? कवा ाचंा उेख
 करणहंी धाडसाच ंवाटाव ंइता नीच गुासंाठी तुाला अटक करायला आलेा पोिलसाचं ं
 ागत कन ानंा आत घणेारं ? कोण आह े? कोणीही नाहीय ााकड े! ( इथ ेबकेँच े
 कम चारी िदसतात. वरील सवंादाा शवेटा वााचंा पिरणाम ांा चहेयावंर िदसतोय. ) 
मनॅजेर : अस ंकाही नाही र ेके, तुया फौजदारी केसम ेतलुा मदत करायची माझी खपू इा आह.े 
के : िजथ ंमी नोकरी करतो ितथ ंबकँ, िजथ ंमी माझी केस लढवतोय ितथ ंनाही !... आा नाही ... 
 माया िनकालाची वाट पाहात थाबंलेा काही महाा आरोपशी मला काही कागदपाबंल 
 चचा  करायची आह.े काय चाललंय काय ह े? हा णज ेकोटा ा परवानगीन ंचाललेला एक 
 कारचा छळच आह.े तुी सगळे जात का नाही ? जा -- 
मनॅजेर : त ूजा आिण बंक नावाा माणसाला भटे. ानचं मला तुया केसबल सािंगतलं. कोटा चा 
 िचकार णनू तो काम करतो आिण ावरच ाची उपजीिवका चालत.े ितथले ायाधीश  
 ाा ओळखीच ेआहते. तो तलुा सा दऊे शकेल. पण इथ ंनको भटूेस ाला. अशान ंाच ं
 पिहलंच मत खराब होईल. 
के : अर,े मला काय डोकंिबकं आह ेकी नाही ? एखाा अनोळखी माणसाला, ाचा सा  
 िवचारयासाठी मी बकेँत बोलावीनच कसा ? ! आिण हा परमिय मनॅजेर कान फडकावत  
 भतीजवळ उभा आह ेयाची खाी असताना ? !       
मनॅजेर : ठीक आह,े तलुा जावचं लागणार आह,े तर मग तझुी काम ंसया कुणी पार पाडली तर तलुा 
 वाईट वाटायच ंकारण नाही. शवेटी वळेेला कमत असत े!     
के : करा काय त.े माझी नका चता क. कावबेाज, चोर साला ! तझुा काय य चाललाय त ेकळतयं 
 मला, पण माया या िगत अडचणी जरा र होऊ दते, मग बघ तलुा कसा नाचवतो त े! 
 ( ाा या ोभामळेु ऑफीस हळूहळू अय होत.े आता बंक एका ेमम ेिचासारखा 
 उभा असललेा िदसतो. के ाला बाहरे ओढतो. चंभान आिण इतर कोरसवाले यतेात. ) 
चंभान : जरा एक दोन िमिनटं हं -- तुी दोघहेी जरा आत जा -- पुा इथनूच तमुच ंय सु होईल ... 
 ीज ... ( त ेदोघ ेजातात. ) 
रोिहणी : सर, या सीनची िवनतंी मुामच केली, कारण आाला काही  आहते. 
ाती : माणसाच ंनसुत ंिदसण ंतर सोडाच, ाच ंिमच ाा जनकुनकाशावर अवलंबनू असत ं
 अस ंणतात -- 
रोिहणी : ाचा भाव, ाा ितिया देयाा पती, िनण य घेयाा पती -- 
अिन : तो एखााचा खनू करले का, ह े-- 
कातक : तो बलाार करयाची शता -- 
अिन : तो शोषक, अाचारी होईल का -- 
कतक : तो दयाळू, समाजसवेक असले का -- 
रोिहणी : ाला रोग कुठला होईल -- 
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ाती : ाला िवचारसरणी कुठली होईल -- 
अिन : नाही, नाही, इथ ंथाबंाव ंलागले -- 
ाती : का ? मानसशाान ंयोगान ंिस केलंय ह े-- जनकुनकाशावर िवचारसरणी अवलंबनू असण ं! 
अिन : योग काय सरहेी होत राहतील  -- 
ाती : दअेर इज नो माइड िवदाऊट बॉडी ! -- शरीरािशवाय मन असत नाही ! 
रोिहणी : अस ंअसले तर -- आपला जनकुनकाशा कसा असावा ह ेहातात नसलेा माणसाला, ा 
 जनकुनकाशामळंु घडणाया घटनानंा जबाबदार का धराव ं? दोषी का धराव ं? िशा का ावी ? 
अिन : जयशे केचा गुा कसला असले ? 
ाती : अटक णज ेकाय ? की ही मानिसक अटक असले ? 
चंभान : आिण ‘ ातं ‘ या शाचा उपयोग काय मग ? -- ह ेसगळं ठेव ूमनात आिण पढु ेजाऊ -- 
 ( इथ ेत ेजातात आिण पुा के--बंक वशे सु होतो... ) 
 बंक             
बंक : बाहरे काढाबल आभारी आह.े मी माया सेपोटमचे अडकून पडलो होतो. त ेफारच 
 धोाच ं! एकदा तर सयान ंयऊेन मला ओढून बाहरे काढपेयत दोन िदवस मी असाच अडकून 
 पडलो होतो. 
के : तुी बंक िचकार आहात का ? 
बंक : होय -- बरोबर आह े-- आिण तुी आहात जयशे के. तमुा भटेीन ंआनदं वाटला ! 
के : तुाला कस ंमाहीत ? 
बंक : श इकडच ेितकड ेहोतच असतात. िशवाय मला खपू िम आहते. तुाला कुणीतरी मला  
 भटेायची िशफारस केलीय ! छान ! तुी िच िवकत ायला आलायत की तमुच ंपोट बनवनू  
 ायला ? 
के : हं -- ठीक -- बघ ू-- 
बंक : ह ेबघा बरं आवडतयं का तुाला -- सा मी याावरच काम करतोय -- हा एक फार मोठा 
 ायाधीश आह े-- हा इकड ेछोा ायाधीशाचा ाक  आह े-- आिण हा एका ायाधीशाचा 
 सेेटरी, पण हा अजनू पणू  ायचाय -- हा बघा, कोटा चा बिेलफ -- हा बिेलफ जरा  
 माकडासारखा काढलाय कारण ाची बायको बयाचदा ाच ंमाकड करत े-- हा एक िधािरत 
 माणसू, जरा उदासवाणा, पढुा खोलीसाठी उपयोगाचा नाही -- आिण हा कोटरक -- भम 
 पण थोडा वडेा -- ही कोटा ा जागचेी मालकीण -- मािहती असले तुाला ! -- ह ेिवकयासाठी 
 नाहीय -- एक कुमािरका आह ेही -- कुठलं ाल तुी ? -- मी तुाला एकाा कमतीत दोन 
 िच ंदईेन -- ( िनरिनराळया िचचौकटम ेतो वगेवगेळया पोझसे घतेो. ) -- बरं, तुाला जरा 
 घाणरेडी िच ंआवडतील का ? -- मी तमुच ंहव ंतर अतं वगेात कन दतेो एक पोट -- एका 
 बठैकीत -- ( के ेमम ेजातो. ) स ुदंर ! ह ेमाझ ंसवॄ पोट आह े! ह ेतर मी आटगलॅरीतच 
 दईेन ! मला वाटत,ं मीही याव ंात तमुाबरोबर ! चालेल का ? 
के : मी बघ ूनाही ना शकत त े! 
बंक : बघा ना -- ( त ेबाहरे यतेात -- ) कस ंवाटत ं? 
के : नाही िदसलं मला -- 
बंक : झटकन पाहता आलं पािहज े-- आपण ेटग करतोय अस ंसमजा -- एक, दोन, तीन, पळा -- 
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 ( त ेजण ूगोल रसे खळेतायत. ) 
के : हो, हो, खरंच स ुदंर आह ेत े! फारच छान ! 
बंक : कशाबल बोलताय तुी ? या ेमम ेतर िचच नाहीय -- असू ंा, चला ! मला माहीत आह,े 
 तुी कशासाठी आला आहात, तुी उगीच आपलं चढवताय मला ! तुी माझी िच ंखरदेी  
 करायच ंढग करताय, खरं तर तुाला कोटा सबंधंी काही मािहती हवीय ! -- 
के : पटज खरंच छान आहते तमुची ! 
बंक : ठीकाय ... चला ... मला कस ंहाताळायच ंह ेतुाला मािहती नाही ... नसुत ंया तुी बंककड े-- 
 काळजी नका क ... माफीही नका माग ू... बसा ... बसा ... तुाला काही मदत करयापवू 
 मला तमुा केसबल थोडीतरी मािहती असायलाच हवी ... तुी िनरपराध आहात ? 
के : होय -- 
बंक : तमुा-मायात -- या बंकला सागंा ! 
के :  खरंच, मी पणू पण ेिनरपराध आह े-- 
बंक : सगळे हचे णतात -- सगळे णतातच की त ेिनरपराध आहते ! -- तुी काय केलंय ? 
के : मी कुठलाही गुा केलेला नाहीय -- 
बंक : लाज ूनका -- काही तरी थोड ंखोाळ -- अ ं? 
के : मी काहीही केलेलं नाही, हाच महाचा मुा आह े-- 
बंक : तुी णताय की तुी पणू पण ेिनरपराध आहात -- मग तर मी त:च तुाला या जजंाळतन ं
 बाहरे काढीन -- 
के : पण कोटा ला माया अपराधाबल पणू  खाी आह ेआिण ापासनू कोटा ला िवचिलत करण ंफार 
 अवघड आह े-- 
बंक : अवघड ! शच नाही ! तुाला एक गमंत सागंतो. समजा एका लायनीत मी सगया   
 ायाधीशाचंी िच ंकाढली, अगदी रिववा सारखी, मारपीससेच णा ना आिण समजा 
 तमुची केस या िचापंढु ेचालवायची अस ंठरलं तर तुाला खया कोटा त एक वळे केस जकता 
 यईेल पण या िचापंढु ेकधीच नाही. 
के ;: तुाला उलट तर णायच ंनाहीय ? -- तमुा िचामंधा ायाधीशापंढु ेकेस जकता यईेल 
 पण खया कोटा त नाही -- अस ं? 
बंक : अस ंणण ंहा तमुचा फारच चागंलुपणा झाला. पण ठीक आह.े तुी जर िनरपराध असाल तर मी 
 तुाला मदत करीन. 
के : वा ! ... पण तमुची ओळख कुणाशी आह ेाावर त ेसगळं ... 
बंक : त ेबरोबरच आह े! मी सगयानंा ओळखतो कारण मी कोट-िचकारच आह.े या वसायात मा  
 जावचं लागत ं! ामळंु मजदेार असत ेही पोिझशन. नवा िचकारानंा जुा मास माण े
 ायाधीशाचंी िच ंकाढयातले बारकाव ेकळत नाहीत. माया आधी माझ ेवडील कोट-िचकार 
 होत.े ांा आधी ाचं ेवडील. आिण ांा आधी ाचं ेवडील... पण ांा आधीच ेवडील 
 मा कोट-िचकार नत.े    
के : मग काय होत े? 
बंक : िच ंकाढू शकत नसामळंु त ेआईसीम िवकत. चॉको, टूटीूटी, बटरॉच, मगँो, वगरै.े 
 ( कोरस उा मारत यतेात. ‘‘ मला आईसीम, मला आईसीम ! ‘‘ णतात. ) अर,े सपंली 
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 बाबानंो ! ( जातात. ) त ेणज ेखपू वषापवू हं ! आिण आता, ाचंा खापरपणत,ू णज ेमी, हा 
 एक ात कोट-िचकार आह.े ठीक आह,े तुाला कशा कारची िनदष सटुका हवीय ? 
के : तमुचा सा काय ? 
बंक : ात अनके कार आहते. पण मी तुाला ातंले फ पिहले तीनच सागंतो. िनित सटुका,  
 तारुती सटुका, अिनित काळापयत केस पढु ेढकलण ेआिण आणखी एक णज ेआरोप िस 
 होण े! पण ात फ जगयापासनू सटुका िमळत े! आपाला सगयानंा तचे हव ंअसत,ं पण त े
 आा नाही ! 
के : मला िनित सटुका ा -- 
बंक : तुी िनरपराधी आह ेणनू ! ती तर सगळयात उम ! पण ती कधी िमळत े? तमुा त:ा 
 दयात, खोलवर, तमुा त:ा िनरपरािधावर तमुचा त:चा िवास असले तर ! 
के : आहचे मी िनरपराधी ... िनितच ... 
बंक : दवान,ं मला ह ेसागंायलाच पािहज,े ही ‘ िनित सटुका ‘, माया मािहतीमाण,े कुणालाही, 
 कधीही िमळालेली नाही ! 
के : हजारो केससे चालत असतील ना, त ेकाय सगळेच अपराधी असतील ? तस ंअसले तर या  
 कोटा ला िशचेी अमंलबजावणी करणायाचंीच फ गरज आह े-- मग ह ेसनुावणीच ंनाटक 
 हवयं कशाला ? 
बंक : तमुच ंबरोबर आह.े अतं बरोबर आह.े अशा सटुका कोणाही फाईसम ेसापडत नाहीत, 
 कारण सगळी कागदप ंन केली जातात. ामळंु तशा सटुका उपल असाचा कुठलाच 
 परुावा तमुाकड ेनसतो. फ काही दतंकथा आपापयत आलेा असतात इतकंच ! काही तर 
 फारच स ुदंर असतात. ातंा काहसाठी मी बरीच िचहंी काढलेली आहते. असो. तर सा 
 आपण ‘ िनित सटुका ‘ सोडून दऊे. 
के : सा फ. 
बंक : यााकड ेआपण पुा यणेार आहोत. 
के : ठीक आह,े ा सया शता पुा एकदा सागंा बरं -- 
बंक : मी त ेजरा सोप ंकन सागंतो. तारुती सटुका जी असत ेितासाठी अगदी थोा काळासाठी 
 चडं एनज लागत.े अिनित काळापयत केस लाबंवयासाठी एनज कमी लागत ेपण वळे जा 
 लागतो. तुीच िनवड करा. तमुा हातात आह.े         
के : मग तारुती सटुका बघा. 
बंक : फारच छान ! ती मा तमुासाठी आह े! अस ंकरतो, तुी िनरपराध असाबलच ंएक 
 िताप करतो मी तयार एका कागदावर. ाचा मजकूर मला वन िमळालेला आह ेआिण तो 
 अभे आह.े ाात मी अस ंणणार-- मी, बंक िचकार, पणू  िवासान ंसागंतो की जयशे 
 के िनरपराध आहते आिण ांा िनरपरािधाची मी हमी दतेो. ानतंर मी तो कागद घऊेन 
 एका ायाधीशाकडून सया ायाधीशाकड ेजाणार आिण ांा सा गोळा करणार. आता 
 काही ायाधीश मायावर िवास ठेवणार नाहीत आिण तुीच ानंा िश: भटेायला पािहज े
 अस ंणतील. तहेी करायच.ं आिण मग शवेटी आपण ा महान ायाधीशाकड ेजाऊ, ज ेतमुा 
 सनुावणीच ेमखु आहते. ( तो एका ेमकड ेजातो -- जण ूभटेीसाठी गलेाय -- ) त ेआत नाहीत 
 -- पुा य करा. ( एक कुा भ ुकंाचा आवाज यतेो. ) मला वाटत,ं कुणीतरी यतेयं. ( आता 
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 बंका नजरतेनू -- ) 
ायाधीश : काय भानगड आह े? मला इता उिशरा का ास दतेाय ? 
के : मी, बंक िचकाराच ंप घऊेन आलोय ! 
ाया. : अ ं! माझा चागंला िम आह ेतो ! डायरे न,े ाचा एक िम तो माझाही िम आह े! चल, 
 करतो मी सही तुयासाठी. 
बंक : मग झालीच समज सटुका तझुी. आय  आह े! पण फ तारुती सटुका, बरं का. माया  
 ओळखीच ेज ेछोटे छोटे ायाधीश आहते ांाकड ेिनित सटुका ायच ेअिधकारच नाहीत. त े
 फ अु कोटा कडचे आहते आिण ितथ ेआपण कुणीच पोच ूशकत नाही. 
के : मग काय उपयोग ाचा ?   
बंक : अहो, आता तुी िनित सटुकेसाठी य क शकता. 
के : पण तुी तर णालात की तशी सटुका कुणालाच िमळत नाही ! ? 
बंक : कुठली वळे पिहली असले ह ेकस ंसागंता यईेल ? या तारुा सटुकेन ंखांावरच ंकेसच ंओझ ं
 काढून घतेलं जात.ं तुी कामावर जायला मोकळे असता. तमुा केसची कागदप ंिफरत राहतात 
 -- ायाधीशाकडून ायाधीशाकड,े या कोटा कडून ा कोटा कड,े पढु ेआिण पुा माग ेअशी. 
 कधी चकरा वाढतात, कधी ाचं ेम बदलतात, कधी पती बदतात. एकही कागद कधीही 
 हरवत नाही ! मग पाच, दहाच काय अगदी वीस वष जाऊं दते ! तुी तमुची केसच काय, अशी 
 अशी एक केस होती हसेुा िवसन गलेा असाल ! अशा वळेी समजा मी तुाला रात बिघतलं 
 तर मी काय णणार, ‘‘ कोण बरं ? मीच सागंतो, तुी नका सागं ू! अर,े ह ेतर जयशे के. ीयतु 
 तारुती सटुकेकार ! कशी काय केस तमुची ? ‘‘ 
के : कुठली केस ? िवसन गलेोय मी त ेसगळं !  
बंक : बरोबर आह.े नतंर मग एक िदवशी ायाधीशाचा एक ाक  एक कागदाचा कपटा घणेार आिण 
 ाावर तमुच ंनाव िलिहणार. आिण पढु ेिलिहणार की जयशे के ह ेफ तारुा सटुकेवर 
 आहते. ाचंी केस कायान ंअजनू िजवतं आह.े जयशे के यानंा अटक करा ! आिण ती केस पुा  
 सु होत े! 
के : काय उपयोग ाचा ? 
बंक : तुाला ह ेनाही पटत का ? 
के : नाही.    
बंक : नाही. मलाही नाही पटत. ह ेसारख ंतुाला घाबरवनू टाकत राहत.ं तमुासाठी काय योय आह े
 त ेमला माहीत आह.े अिनित काळापयत पढु ेढकलण.े हा माग  केसची गती थाबंवतो, पण  
 तुाला रोजा रोज ायाधीशांा सपंका त राहाव ंलागत.ं काम खपू जा पडत.ं तमुची केस 
 नजरसेमोन जराही बाजलूा करायच ंधाडस तुी क शकत नाही. वारंवार ोरं होत  
 राहतात पण नहेमीच अगदी मैीपणू  वातावरणात. ायाधीशानंा चहाला बोलवाव ंलागत.ं त ेनहेमी  
 तमुची केस ओपन करायचा य करत असतात, पण ती केस कदापी थोडीही पढु ेजाणार नाही. 
 पण ती िचरडूनही टाकली जात नाही. आिण असहंी नाही होत की मराी अचानक कायाचा 
 कठोर हात तुाला पकडले आिण णले की जयशे के, तुाला अटक झालेली आह े! या दोी 
 पतम ेएक गो कॉमन आह े-- त ेअपरााचा अपराध िस होयाची वळे यऊे दते नाहीत ! 
के : हो, पण या दोीही पती ‘ कायमची सटुका ‘ हा कार िनकालातच काढतात ! 
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बंक : अगदी बरोबर. आता ह ेपरफे आलं लात तमुा. तर मग यातंलं काय पटतयं तुाला ? 
के : काहीच नाही. तमुचा सा शू उपयोगाचा आह े! 
बंक : पण माझी िच ंअितम आहते हं ! 
के : मला ती तमुची िचहंी नकोत ! मरण परीन मी ापेा ! 
बंक : त ेजमवनू आणता यईेल ! तुी काय केलंय, तुाला कना नाही -- तुी माझा -- णज ेया 
 बंक नामक जगाता सवे िचकाराचा वळे वाया घालवलाय ! अस ंज ेकरतात ाचं ंकाय 
 होत ंह ेमी तुाला दाखवीन -- ( बंक केला ओढतो आिण खसकन खचेनू एका ेमम ेउभा 
 करतो. ाा चहेयावर वदेना आिण अपराधी भाव. आता ायाधीश आत यतेात. केला ेमबाहरे 
 ढकलतात. आता ा ेमम ेिनरिनराळे मखुवटे घातलेली माणस े-- शातंपण ेााकड ेबोट 
 दाखवनू आरोप करणारी. ) 
 के.ची सनुावणी  
ायाधीश : त ूउिशरा आलायस ! एक तास पाच िमिनटं !  
के : उशीर असो नसो, आलोय ना आता ! 
चंभान : के नुाच आलेला आह.े कोट खनू भरलेलं आह.े ही एक लोकिय केस आह.े लोकानंा ती  
 खपूच आकष क वाटलेली आह.े कोटा तलं वातावरण आिण हवामानही चतैपणू  आह.े इथले  
 ायाधीश आिण वकील एका छोा सुीनतंर परत आलेले आहते. मखु मिॅजेट केची 
 कागदप ंशोधताहते. 
ायाधीश : अा, तर तुी गहॄसजावटकार आहात ! 
के : नाही, मी एका मोा बकेँत चीफ ाक  आह.े 
चंभान : मिॅजेट आता ाािवच ेआरोप वाचनू दाखवताहते. ( िनरिनराळी माणस ेआिण तडाचंी 
 उघडझाप. के शातंपणान ेाावर होऊ शकणार ेवाईटात वाईट आरोप ऐकतोय. ेकानंा काहीही 
 ऐकू यते नाही. के कोसळतो. आरोप करणार ेजातात. एकजण माग ेराहतो. ) 
आवाज : त ूएखाा ासारखा अय होशील आिण पुा सापडणार नाहीस -- जण ूत ूएक राीचा 
 म होतास. 
के : लात ठेवा, ािभमानी लोकानंा याचा धा बसले आिण सगळे िनरपराधी लोक तमुासारा 
 ढगी लोकांा िव आदंोलन उभ ंकरतील -- 
आवाज : जयशे, तझुी हाड ंतुया तायाता पापानंी माखलेली आहते आिण तुयाबरोबर तीही मातीत 
 जातील !  
के : ायाच ंज ेअसले तचे िटकेल आिण हात  असलेाचंी शी वाढत जाईल. समवे जयते
 हचे शवेटी स ठरले. 
आवाज : तलुा िवषारी सापाचं ंिवष ाव ंलागले आिण एका जहाल िवषारी सापाची जीभच तलुा खतम करले. 
के : मी आशावादी आह े! अस ंघडणार नाही ! 
आवाज : ग  तझु ंमहापाप उघड ंपाडले आिण पॄीही तुयािव बडं कन उठेल ! 
के : ( डरकाळामाण े-- ) बघा मयाकड ेआिण तडावर हात घऊेन थ ा !  लोक कस े जगतात 

त ेबघा आधी -- माझ ेमाग  आिण माझ ंके पाऊल याचं ेकसले िहशोब करता ? मी ... मी िकतीही 
ओरडून सािंगतलं तुाला तरी तुी लच करताहात. मी उभा रािहलो तरी तुी माझी दखलच घते 
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नाही ! ( जण ूइतरानंा -- ) अहो, त ेमाया सवनाशासाठी कचाळताहते ! अशा वळेी तुी 
मायासाठी आधाराचा हात पढु ेकरणार नाही ? अस ंकस ंहोईल ? 

 बकेँच ेय       
 ( कोटा तली माग ेरािहललेी माणस ेऑफीस-ाफ होतात -- जण ूह ेकुठे गलेेच नत.े कदािचत 
 के.ही बकेँतनू कधीच कुठेच गलेा नता. ) 
अिस. मनॅजेर : सगळं ठीक आह ेना जयशे के ? 
के : काय ? 
अिस. म.ॅ : आपा िसेर मिंदराकड ेएक कामिगरी आह ेआज तुाला. आपा एका महाा ाहकाला 
 ती जनुी वा ूआिण ितथलं िशकाम पाचयं -- तुी त ेदाखवनू आणायचयं -- 
के : हो, जाईन ना ! मी तमुा मागा तन ंर गलेेलं बरंच की ! ? 
अिस. म.ॅ : णज ेकाय ? 
के : मायािशवाय सगळंच चालायला लागलंय अिलकड ं-- काय य काय चाललाय तमुचा ? मला 
 ऑिफसा बाहरे काढायच ंआिण माझी काम ंचके करायची ?  
अिस. म.ॅ : अहो के, जुा वाूचं ंजतन करणाया सोसायटीच ेमबर आहात तुी, णनू सोपवलीय ही  
 कामिगरी तमुावर, आिण साहिजकच आह ेह े-- तुाला नसले इा तर रा ा -- 
के : ठीक आह,े जाईन मी -- 
अिस. म.ॅ : जाताना तमुच ंगाईडबकु ायला िवस नका -- अा, बरंय -- ( मेान ेशकेहँड. शातंपण ेहातात
 हात घऊेन त ेदोघ ेउभ.े के काहीतरी बोलाया बतेात आह ेअस ेिदसत.े अिस. म.ॅ ान ंबोलाव ं
 णनू वाट पाहात उभ.े िदसत ेअस ेकी दोन जनु ेिम आता कायमचा िनरोप घते आहते ... ) 
 लीना  
 ( के िसेर मिंदराकड ेचालला आह.े आरतीचा आवाज यतेो. आजबूाजलूा पाय मोडासारख े
 कोरस उभ.े )  
लीना : या गारठलेा, िख िदवसाचंा मला ितरार वाटतो. तलुा नाही वाटत जयशे ? 
के : मला फारसा वळे नाहीय, मला िसेर मिंदराकड ेजायचयं -- 
लीना : का ? मिंदराकड ेका ? 
के : आमा एका महाा ाहकाला दाखवायचयं त ेमिंदर, ितथलं िशकाम, पिरसर ... 
लीना : काय ह े! जयशे, त ेतलुा ढकलताहते पढु े! 
के : आता मला कसलीही दया नको आह े-- मला दयचेी अपेाही नाही -- आता दया असच होईल 
 -- ( ती अय होत.े ) होय -- ढकलतायत त ेमला पढु े! ... 
 मिंदर 
 ( बाहरे दवेताचं ेवगरै ेदगडी पतुळे असामाण ेकाहीजण उभ.े ) 
चंभान : तो आत चाललाय, पण मिंदर िरकाम ंआह,े ह ेाला कोण सागंणार ? फ एक ातारी  
 पडीसमोर हात जोडून काही पटुपटुत ेआह.े  
के : ायला, गलंे कुठं त ेाहक ? 
चंभान : एक अधा  तास त ूवाट बघ ूशकतोस -- तवेान ंतझु ंकाही िबघडणार नाही -- 
के : अधंारत चाललंय -- िदवस िकती लौकर मावळतोय -- 
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चंभान : आधी पायया, मग गोपरू. भरपरू फुलाचं ंनीकाम असलेलं, िजथ ेदवेत आिण गधंव  ीडा 
 करत आहते -- कधी उु तर कधी शातं -- 
के : इथ ंअस ंगोपरू आह ेह ेमला माहीतच नत ं-- 
चंभान : आता केला अधंारात एक दडंधारी िदसतोय. तो केकड ेकणाीन ंपाहतोय. जण ूतो आपणा 
 सवाचा पालक आह.े 
के : काय हवयं ाला ? बिसी ? ( दडंधारी अय होतो. ) 
चंभान : जयशे, जा आता. पुा अशी सधंी यणेार नाही. आा त ूजर गलेा नाहीस तर मग तलुा कधीच 
 जाता यणेार नाही. महाआरती सु झाली की तलुा ती सपंेोवर थाबंाव ंलागले. ( इथ ेएखाा 
 ितमसेारखा -- िशासारखा पजुारी िदसतो. ) 
पजुारी : जयशे के. ( पा भमूीवर मंोार. ) तचू आहसे -- जयशे के ? 
के : होय, मीच जयशे के. मला माझ ंनाव सागंायची पवू आवड होती -- आता त ेओझ ंवाटत ंमला.  
 िवचाराया आधीच त ेकेाला माहीतच असलेलं िदसत ं! िसीची कमत णायची ! 
पजुारी : त ेत ूआरोपी असामळंु होत ं! 
के : केजण मला हचे सागंत असतो. आरतीला वळे आह ेना अजनू ? हरकत नाही, बोला तुी. मी 
 ऐकत राहीन. मला ह ेमिंदर आिण इथला पिरसर आमा एका ाहकाला दाखवायचाय. थोडा वळे 
 वाट पाहणारच आह ेमी. 
पजुारी : मी इथ ेतुयासाठीच आलो आह.े मी इथा तंुगातला पजुारी आह ेआिण मी तुयाच शोधात  
 होतो. मीच तलुा इथ ंबोलावनू ायची वा केलीय कारण मला तुयाशी काही बोलायचयं. 
के : ह ेमला माहीत नत.ं 
पजुारी : ान ंआता काही फरक पडत नाही. तुया हातात काय आह ेत े? आराचं ंपुक ? 
के : नाही, ए टु झडे गाईड आह.े 
पजुारी : ठेवनू द ेत ेबाजलूा. तझुी केस अगदी वाईट कार ेचाललीय ह ेमाहीतच आह ेतलुा. 
के : तमुच ंअस ंणण ंही एक गमंतच णायला पािहज.े उलट, मी ज ेकाय क शकतो त ेसगळं मी 
 केलेलं आह.े आिण अजनूही सपंललंे नाहीय त.े 
पजुारी : तलुा काय वाटत,ं कसा होईल तुया केसचा शवेट ? 
के : चागंलाही होऊ शकेल, पण मला खाी दतेा यणेार नाही. 
पजुारी मला, शवेट वाईट होईल अशीच भीती वाटत.े तलुा अपराधी समजयात आलेलं आह.े तझुी केस 
 खाला कोटा तनू पढु ेजाणारच नाही. तझुा अपराध िस झालाय असचं सा तरी समजयात 
 आलेलं आह.े 
के : पण नाहीय मी अपराधी. ती सगळी एक घोडचकूच झालेली आह.े आिण मी जर का अपराधी असने 
 तर सगळेच अपराधी आहते मग ! अगदी तुीसुा !  
पजुारी : अपराधी लोक असचं बोलतात. 
के : याचा अथ  तुीही माया बाबतीत पवूा हिषतच आहात. 
पजुारी : अर ेके, तुया िव माझा कोणताही पवू ह नाहीय, उलट तचू स गोच ेचकुीच ेअथ  
 लावतोयस. िनकाल काही अचानक तयार होत नसतो. चाललेली सनुावणी, हळूहळू तयार होत 
 जाणाया िनकालात िवलीन होत.े असो. आता याा पढुची तझुी कॄती काय असले ? 
के : खपू शता आहते -- ाचंा मी अजनू साधकबाधक िवचार केलेला नाही. 
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पजुारी : त ूसारखा बाहेन मदत िमळवायचा फार य करतोस, िवशषेत: ियाकंडून. ती काही योय 
 कारची मदत नसत.े 
के : अहो पण ियाचंा ायालयावंर खपू भाव असतो. ितथले मिॅजेट सारख ेचबाजूनंा  
 ांासाठी ंगत असतात... मी जर का ियानंा घऊेन माझी एक शी उभी क शकलो तर 
 माया जकयाला पया यच राहणार नाही ! 
पजुारी : ायालय ंकशी चालतात हचे तलुा माहीत नाही, णनूच त ूअस ंबोलतोयस. तुया पढुाच  
 पावलावर तुयासाठी काय वाढून ठेवलंय ह ेतुया लात यते नाही ? 
चंभान : एखाा सतं चीारासारखा तॊ  होता, पण भास असा झाला की सयाला कोसळताना 
 पान कुणीतरी कचाळतयं -- 
के : आा तुी काही वचन करत नाही आहात -- ितथनू इकड ेखाली यऊेन बोला न ं! 
पजुारी : मी तस ंनाही क शकत. मला इथनूच बोलाव ंलागले. नाही ा मोहाला बळी पडून मला माया
 कत ापासनू िवचिलत ायच ंनाहीय. 
के : पण दोन िमिनटं तर ाल ? 
पजुारी : तलुा गरज असले तवेढी दईेन. 
के : तुी अस ंणताय ह ेफारच छान आह.े तुी ायालयाचाच माणसू असलात तरी मी िवास 
 ठेवतोय तमुावर. ‘ तरीही ‘ णतोय मी ! 
पजुारी : आवचंना क नकोस. 
के : कस ंकाय ? ही आवचंना कशी ? 
पजुारी : तलुा ह ेमािहती आह ेका की कायाा, लेखी ावनते तुया िविश वचंनचे ंवण न केलेलं  
 आह े? -- ‘‘ दारासमोर एक ारपाल उभा असतो. या दारासमोरच एक मानवी आकॄती आत  
 णज ेकायाा ेात वशे िमळयाची वाट पाहात उभी असत.े ारपाल णतो की एवात  
 तरी ाला वशे दतेा यणेार नाही. तो माणसू िवचारतो, ‘‘ बरं, नतंर तरी मला वशे िमळेल ना? ‘‘ 
 श आह,े पण या णी तरी नाही. तरीही, दरवाजा पणू पण ेउघडाच असामळेु तो माणसू आत 
 डोकावनू पाहायच ंधाडस करतो. ‘‘ कदािचत तलुा माया अनमुतीिशवाय आत वशे करायचा  
 य करावा असा मोह होईल, पण लात घ,े मी दणकट आह े... आिण मी सगळयात कमी  
 दजा चा ारपाल आह े... या हॉलमधनू पढु ेआणखी एक दरवाजा आह े-- ातनू तलुा जावचं 
 लागले -- आिण पढु ेआणखी एक दरवाजा जो पार करावाच लागले ... आिण ाा पढु ेआणखी 
 एक ... आिण या के दारावर पढु ेपढु ेमायान अिधकािधक ताकदवान ारपाल आहते. ‘‘ ा 
 माणसाला वाटत,ं खरं तर कायदा सगळयानंा उपल असला पािहज,े पण िवचारातंी तो वाट  
 पाहावी अस ंठरवतो ... तो बरीच वष वाट पाहतो... मग ाला एक ूल िदलं जात.ं तो ावर, 
 िकरकोळ गा मारत खपू वष बसनू राहतो, पण ाला कधीच वशे िदला जात नाही. कालातंरान ं
 तो ातारा होतो आिण ाची ी अधंकु होत े... ाला ह ेकळत नाही की ाच ेडोळे ाला 
 फसवतायत की जगच अधंकु होत चाललंय ... तरीही, इता वषाा तीते, ाला, सया 
 कुठाही माणसाला कायाा ेात वशे िमळालेला िदसत नाही ... ह ेपान ा ारपालाला 
 तो ाबल िवचारतो ... िवचारतो णज,े िवचारयासाठी ा ारपालालाच तो त:कड ेबोलावतो 
 कारण ाा अगंात आता उठून उभ ंराहायचहंी ाण नसत ं... ारपाल पाहतो की आता हा  
 माणसू शवेट गाठयाा बतेात आह.े ामळंु, मग तो ाला सागंतो, ‘‘ इथनू सरं कुणी आत 
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 जाऊच शकणार नत,ं कारण ह ेदार फ तुयासाठीच होत.ं आता मी ह ेबदं करतोय ... ‘‘ 
के : ा ारपालान ंा माणसाला फसवलं ! तशीच फसवणकू माझीही होतये कायाकडून ! दरवाजा, 
 वशे असलं काही अिातच नाहीय ! 
पजुारी : पण तो ारपाल ाला सागंत नाही का की हा दरवाजा तुयासाठीच होता णनू ? ात  
 फसवणकुीचा कुठं उेख नाहीय. कायाचा सवेक काय णतोय त ेतलुा खरं धरावचं लागले, 
 नाही तर मग, कायाा अिालाच आान ाव ंलागले. के गो खरी आह ेणनूच 
 ीकारली पािहज ेअस ंनाही, ती आवयक आह ेणनूही ीकारली पािहज.े 
के : मला जायचयं -- मु दरवाजा कुठं आह े? 
पजुारी : एवात िनघालास ?  
के : अथा त ! मी एका मोा बकेँत चीफ ाक  आह.े मला काम ंआहते. तुी अस ंकरा, या समोरा 
 दगडाला करा उपदशे -- मायाकडून तुाला काय िमळणार ? 
पजुारी : काहीच नाही. मी कोटा चा माणसू आह.े मी कोण आह ेह ेआलंच असले लात तुया. 
के : तंुगातले पजुारी. 
पजुारी : णजचे मी कायाचा माणसू आह.े तुी याल तेा कायदा तुाला ीकारतो आिण जाल तेा  
 तो तुाला सोडून दतेो. 
के : अधंार पडायला लागलाय, मला बाहरे जायचा माग  दाखवा.  
पजुारी : या भतीला धन पढु ेजा -- तलुा दरवाजा लागले -- 
के : मला अस ंसोडून नका दऊे -- या अधंारातनू मला बाहरेचा रा सापडत नाहीय -- ( तो जात 
 राहतो ... शवेटी सापयात अडकासारखा थाबंतो. ) 
आवाज : मी शवेटपयत शातं आिण तक िन रािहलं पािहज.े आयुाकडून मला खपू काही असं हातानंी 
 ओरबाडून ायच ंहोत ं... चकू होती ती ? आता एक वष भर सनुावणी होऊन गेावरही मला  
 काहीच समजलेलं नाही ? ानंी अस ंण ूनय ेणज ेझालं, की ाची केस सु झाली तेा 
 ाला ती सपंवायची होती आिण आता शवेट आावर ाला ती पुा सु करायचीय !      
के : थाबंा ! माझी बाज ूपी करणार ेकाही यिुवाद िनितच लिले गलेेले आहते !  
आवाज : तका ा कसोटीवर िटकणार ेअज यिुवाद ! ॉेम असा आह ेकी तक  ही गो अभे  
 असली तरी, जगत राहयाची इा बाळगण ंह ेतका त बसत नाही ! पण ा इेसाठीच तक  
 वापरण ंझालं ह े! यिुवाद करण ंणज े!! दव णज ेह ेसमजतयं मला ! 
के : थाबंा ! माझ ेायमतू कुठायत ? मी अजनू ानंा बिघतलेलंही नाही ! आिण कुठाय त ेअु 
 ायालय ? ितथ ंतर मी अजनू वशेही नाही केलेला ! कुणीतरी मला मदत करले का ? बघा !  
 मी माझ ेयाचक हात पसन िवनवत उभा आह े... एखाा लाचार कुासारखा ... 
 ( चंभानसह कोरस आिण इतर यतेात ... ) 
चंभान : तर, काय यते ंलात याावन ? 
अिन : अटक होऊच नय ेह ेबरं ! 
कातक : एक वळे अपराधी असलं तरी चालले ! 
रोिहणी : कामात, करमणकुीत, वाचनात, िपकिनकम ेअस ंग ुतंवनू ायच ं! 
ाती : राजकारणात, समाजकाया त, सशंोधनात ग ुतंवनू ायच ं! 
अिन : ािंतकारक ायच ंकवा धम यो ेायच ं! 
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चंभान : दशे, भाषा याचं ेझड ेफडकवायच े! 
अिन : सगयाचं ंभलं ाव ंअशी ाथ ना करयात डुबंनू राच ं! 
कातक : माणसू वाईट असला तरी तोच माणसू चागंलंही काही करत असतो -- याची उदाहरण ंायची ! 
रोिहणी : माणसू मळुात चागंलाच असतो पण तो िवषमता िनमा ण करतो --  ह ेवाईट आह,े णायच ं! 
ाती : ध ुदं ायच,ं :खी ायच,ं आरडाओरडा करायचा -- 
चंभान : गधळ उडवनू ायचा आिण आता ह ेअमकु एका पतीन ंसधुा शकेल णायच ं! चार  
 करायचा ! िवरोधी लोकाशंी नसुत ेडावपचेच नाही, मारामायाही कराया ! खनू करायच े! पण ... 
 पण एक हमखास काळजी ायची -- 
सगळे : अटक होता कामा नय े! 
 अटक होता कामा नय े! 
चंभान : आिण जयशे के.च ंअपयश पािहावर तर -- 
सगळॆ : मळुीच अटक होता कामा नय े! 
 ( जातात. आता दोन रक के.ला मसुा बाधंनू आणतात. त ेजण ूकाही वळण ेघते गीबोळातंनू 
 आिण हमरावंन जात आहते. मग एका िठकाणी त ेथाबंतात. ती जागा योय असाच ेएक 
 रक सचुवतो. ितथ ेकाही दगड पडलेले आहते. के.ला एका दगडाजवळ बसवतात. रंगमचंाा 
 मागा भागात एक चौकट आह े-- तीवर काश पडतो तेा तीत, दोी हात पढु ेकेलेा  
 मानवाकॄतीशी साध वाटाव ेअस ेिच आह.े )  
चंभान : कोण असले ा िखडकीत ? िम ? कुणी चागंला माणसू ? सहानभुतूी वाटणारा ? मदत  
 करायची इा असलेला ? पुष की ी ? ती एकच ी आह ेकी सगळेच आहते ितथ े?  
 णज ेमदत अगदी हाताशीच होती की काय ? आिण मला या दगडांा खाणीत आणनू का  
 बसवलं गलंेय ? ( एक रक धारी सरुा काढतो. सरा रक केच ेडोके माग ेओढून उभा. केा 
 दयात सरुा खपुसला जातो. चौकटीता िचावर लाल काश पसरतो. केची हालचाल मदं  
 होऊन बदं पडण ेआिण ा िचावरचा काश हळूहळू जाण ेअस ेएक घडत जात.े )  
आवाज : कुाची मौत ! 
सगळे : कुाची मौत !   
रक १ : कुाची मौत ! 
रक २ : चल ! ( दोघहेी एकदा केकड ेपाहतात आिण जातात. अधंकु काशात केच ेते पडललेे ...  
 शातंता ... हळूहळू पडदा पडत जातो ... )  
 
 ---   समा   --- 
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