दे हाचा sandwich
(पडदा वर जातो)
(stage या centre ला एक उलट ठे वलेली खुच. खुच या मागे Director िलहलेला board. खुचत एक cowboy
hat घातलेला माणूस बसलेला आहे . त%डात pipe. spot मधे धूर वर जात आहे .)
(माणूस उठतो, २ सेकंद तसाच उलटा उभा रहातो, खांदे उडवतो आ*ण मागे फ़रतो. एक हात *खशात, दसढया
हातात pipe
ु
असा आरामात पुढे येतो)
Director: (*ख0न असून) हा पडदा वर जाय या आधी ’दे हाचा sandwich’ 3ा नावाव4न आ*ण रं गभूमी या 3ा अशा
अवःथेव4न हषार
ूे:कांना हे ल:ात आलं असेलच क; हा एकूण ूकार भयंकर ूायोिगक असणार. ofcourse हे नाटक
ु्
ूायोिगक आहे च, पण भयंकर ूायोिगक वगैरे न=क;च नाह. कंबहना
ु हे नाटक ूे:कांना कळे ल आ*ण ?यांचं िनखळ
मनोरं जन पण होईल..(शेवट या wing मधून एक माणूस आत येतो आ*ण Director या खुचवर बसतो)
माणूस: ok ready everybody? चला scene 3. silence. कासव entry टाक. (तो still होतो)
D: (हसून) तुAहाला काय वाटलं? मी Director आहे ? (हसतो) मी फ़B Director या खुचव4न उठतो, Director सारखा
दसतो आ*ण ?या यासारखी चार वा=यं बोलतो, Aहणून अगद िनरागसपणे तुAह मला Director assume केलंत.
(हसतो) हे नाटक ?यावरच आहे . तुमची basic assumptions....
(right wing मधून सुसाट वेगात एक चCपल येते. तो ती just हकवतो
आ*ण ती ?या या डो=याव4न left wing मधे जाते.
ु
wing मधून "ँयाSS" असा आवाज येतो. एक गृहःथ बंड-पायजमा आ*ण एका हातात चCपल अशा अवतारात stage वर
उभा असतो. तो नेम ध4न दसर
चCपल मारतो. ती ह चुकते.)
ु
D: (ूचंड भांबावून) अहो! अहो! काय चाललंय काय??
ूे:क: (ितकट दाखवत) ३० 4पये! आम याच कडू न पैसे घेऊन आAहालाच टोपी घालता का राव?
D: टोपी? (हसतो) मी टोपी घालतोय? (परत हसतो) अरे नादान ूे:का, मी तर टोपी काढतोय! 3ा समाजानी आ*ण तुIया
so called जवळ यांनी जी टोपी तुला ज0मापासून घातली आहे ना ती...ती टोपी मी काढतोय. अरे ःवतःला नशीबवान
समज, तुला ह संधी तर िमळतीये...
ूे: (तोडत) बाहे र Kहा
D: काय?
ूे: माय-बाप कोण आहे ?
D: अहो माय-बाप ूे:कच पण...
ूे: (level वर ठे वलेलं script उचलत) बाहे र!
D: अहो पण...

(right wing मधून एक चCपल येते. Director left wing मधे झेप घेतो)
(ूे:क Director या bearing मधे गेMया सारखा imaginary pipe ओढत, script वाचायला लागतो)
ूे: तुAह मला Director समजलात आ*ण तुमची तुम या आई-वडलांशी भांडणं का होतात 3ा यात काह संबंध वाटतो?
आहे . संबंध आहे . तुAह मला Director समजलात आ*ण ूेिमकेची बायको झाMयावर ितची कटकट का होते 3ा यात काह
संबंध वाटतो? यायला! आईशCपथ नाह वाटत हो. (left wing कडे जातो) अ...अहो Director (freeze होतो)
(right wing मधून Director आलेला असतो)
D: ("हे अपे*:त होतं" type हसत) मOद ू बाजूला ठे वून नुसतं enjoy करायला आलेला तो, वैचाPरक बडबड ऐकून कावणारच.
पण 3ा गोRीवर Sवचार केMयाने, कुठे तर आपMयाला फ़ायदा होणार, 3ाची चाहल
ू लागMयािशवाय माणूस काह कान
टवकारत नाह.
(माग या खुच वर बसलेला माणूस उठतो)
मा: अरे सुई! माणसाला इं ियं कती??
(असं Aहणून तो right wing मधे जातो)
D: ("मO समय हँू " type हसून) पाच. आ*ण एक मOद.ू 3ा ६ गोRी Aहणजे ?याचा basic formula. बाक; सवX 3ा formula
वर आधाPरत. 3ा formula या सुYवातीपासून, Aहणजे -9 महने ते ?या या अंतापयZत पाच गोRी constant असतात
आ*ण एक variable. पाच िनSवXकार reporter असतात पण एक decision maker. -9 मधून शू0य ओलांडून positive
होत होत परत ?याच शू0याला गाठे पयZत 3ा दोःताचं काम एकच. ू?येक सेकंदाला हे पाच reporter जी ूचंड माहती
?या या दशेने िभरकावतात, ?या माहतीला पकडू न, घासून-पुसून ितचं 4पांतर [ानात करणे…. turning information
into knowledge. कसं? (हसतो) 3ा नंतर हा ू\ येणं अगदच obvious आहे आ*ण logical पण. पण तुम या ू\ातच
?याचं उ]र आहे . क स आ*ण ?या यानंतरचं ू\िच0ह. मOद ू हा ूाणी दपार
या जेवणाला क आ*ण स, ू\िच0हाला लावून
ु
खातो आ*ण ?याची राऽीची पंगत, का आ*ण ?याच िच0हावर उठते.
पण 3ा कामात तो एक आ*ण एकच, पण अितशय धोकादायक चूक करतो. तो आळशीपणा करतो. तो...?याचा
धमX Sवसरतो. (ूे:काकडे बघत) काय?? ल: कु् ठं य?
ू ) अं...हो....नाह ते …बायको, कटकट वगैरे काहतर सांगत होतात...
ूे: (वळन
D: मूखX आहे स! मासे पकडायचे कसे? हे िशकवायला गेलो तर नाह, तुAह Aहणणार "आ]ा भूक लागलीये, एक मासा दे ता
का?"
ूे: मासा?? अहो मी खात नाह...मासे
D: readymade solutions! तुAह _याला आदरःथानी ठे वलंय ?या या ःवाधीन Kहायचं. ?यानी सांिगतलेMया गोRी

एखाद फ़ळ-भाजी असMयासारखं करत रहायचं. मग ते तुमचे वडल असो, गु4 असो नाहतर तुमचा...दे व.
ूे: वाचलीयेत! "माणसा जागा हो!" मी पण अशी पुःतकं वाचलीयेत. पण ते dialogue मधे फ़ळभाजी जरा odd वाटलं
बरं का. तुAहाला "कु`या-मांजरासारखं जगू नका" असं Aहणायचं होतं ना?
D: हं ...काय फ़रक पडतो.
ूे: अहो नाह कसा… कुऽी चालतात, खातात, चावतात, रडतात पण Aहणे. Aहणजे *जवंत असतात.
D: (हसून) तुला कळतं रे , क; हा कुऽा *जवंत आहे . पण....?याला ःवतःला हे माहती असतं का?
ूे: माहती असतं Aहणजे? तो *जवंत असतो, Aहणजे तो *जवंत असतो. ?या या माहती असaया-नसaयाने काय फ़रक
पडतो?
D: जाणवणं आ*ण समजaयातला फ़रक आहे िमऽा. कु`याला भूक जाणवते, आपMयाला भूक समजते. ती का लागते हे
कळतं. ते ?या Sबचाढयाला नाह कळत. आपMयाला मOद ू आहे Aहणून आपण *जवंत नाह आहोत. मOद ू ?यालापण आहे .
पण आपण तो वाप4 शकतो. आपMया हातांसारखा, कंबहना
ु ?यां यापे:ा जाःत िशताफ़;नं आ*ण ठरवून वाप4 शकतो,
Aहणून आपण *जवंत आहोत. जे लोक असं Aहणतात ना "ते ू\ Sवचारणं आपलं काम नाह. उगाच डो=याची मंडई नाय
नायजेल", ?यां यात आ*ण कुऽी, फ़ळभा_या कंवा हा pipe 3ां यात काहह फ़रक नाह.
ूे: ए गप ए! साला डो=याची मंडई केलीये नुसती.
D: ते बघ…
ूे: यामार… चल आहे मी कुऽा. आहे मी फ़ळभाजी. आता बोल. काय गरज आहे मला Sवचार करायची? काय वाईट होणार
आहे माझं??
(wing मधुन "popcorn वालाss" अशी आरोळ ऎकू येते)
D: वा! अगद समेवर. अगद...समेवर.
(popcorn वाला आत येतो. हातगाड वर popcorn भरायला लागतो)
ूे: (popcorn वाMया कडे बघुन) हे काय??
D: हं .... तुAहाला काय वाटलं? हा popcorn वाला आहे ? हा फ़B popcorn वाMयासारखा दसतो, popcorn ची गाड
ढकलतो...
ूे: तू Aयेला रे आता !
(ूे:क Director या मागे पळतो. दोघं wing मधून बाहे र जातात आ*ण 3rd wing मधून stage वर येतात)
D: अहो...अहो! माझं ऎकून cया…
ूे: नाह रे ! तू मेला रे आता!
D: अहो...हा popcorn वालाच आहे .

ूे: हां! आता आला लायनीवर.
D: पण तो फ़B popcorn वाला नाहये.
(ूे:क ःवतः या कपाळावर हात मारतो)
D: तो human society मधMया inherent inertia चा symbol आहे .
ूे: जरा आई या भाषेत बोलता का?
D: इय]ा नववी. Sवषय पदाथXशाd…. Newton's 1st law of motion.
ूे: इय]ा नववी....Aहणजे बघा...
D: A body tends to maintain its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an external
unbalanced force. 3ाला inertia असं Aहणतात.
ूे: वा ! छान Aहणतात क;!
D: कुठMयाह ूकार या बदलाला ूितकार Aहणजे inertia. मग तो बदल चांगला असो अथवा वाईट, ूितकार हा
Kहायलाच पाहजे. law जर physics मधला असला तर आपMया समाजाला तो अगद तंतोतंत बसतो, नाह का?
ूे: तुAह फ़ार bore मारता हो. मी तुAहाला काय Sवचारलं...तुAह काय बोलताय...
D: ठfक आहे . तुला एक गंमत दाखवतो.
ूे: अहो गंमती कसMया दाखवताय. अहो...अहो कोट टोपी ss
(Director wing मgये जातो. मागून ूे:क पण जायला लागतो)
(Blackout)

(scene 2)
(lights येतात तेKहा stage या डाKया भागात, बाकावर एक माणूस popcorn खात बसलेला असतो. तो अितशय
concentration नी समोर बघत असतो. एखाhा movie चा climax बघत असMया सारखा. scene, wing lights वर
open होतो आ*ण theater चा feel असतो. मागे एक popcorn ची गाड असते. ?या या side ला popcorn वाला
खुचत बसलेला असतो.)
(आद?य शेवटचा popcorn खातो. संपलेMया Sपशवीकडे एकदा बघतो. Sपशवी बाजूला ठे वतो. खूप Sवचारात
येरझाढया घालत असतो.)
popcorn वाला: अःवःथ दसताय साहे ब.
आद?य: अं....हमम...
ू टाका साहे ब डो=यातनं.
pc: हे नोकर सोडायच खूळ.....एकदाचं काढन
आ: (एकदम थांबतो. आiयXचकत होऊन) तुAहाला कसं कळलं? (सावरत) i mean असं का Sवचारलंत एकदम?
pc: नाह.असंच वाटलं Aहणून Sवचारलं.
आ: वाटलं Aहणून Sवचारलं काय? कोण आहात कोण तुAह? माझा पाठलाग वगैरे करत होतात का?
pc: (मोjयांदा हसतो) कोणाचा पाठलाग करायची वेळ नाह आली माIयावर, अजून तर. अ....popcorn घेणार
साहे ब?
आ: नाह नको. (बाकावर डोकं ध4न बसतो)
pc: (popcorn भरत) Infosys मधे पगार कती िमळतो साहे ब तुAहाला?
ू इकडे -ितकडे बघतो) हे काय चाललंय काय? बढयाबोलाने सांग नाहतर police मधे ओळखी
आ: (एकदम उठन
आहे त माIया.
pc: अहो, मला english वाचता येतं 3ात एवढं घाबरaयासारखं काय आहे ?
आ: काय??....(i-card कडे बघत) ओ (हसतो) i am sorry
pc: पगार जोरदार असेल ना एकदम.
आ: हा...आहे बढयापैक;.
pc: तर कती?
आ: ६० हजार.
pc: एक-एका मह0याला ६०-६० हजार Yपये??
आ: खूप आहे ना? software मधे सगkयांनाच असतो असा पगार.
pc: तुमची अlखी Sपढच निशबवान लेकाची! आमचा ज0म *जतकं कमावaयात गेला िततकं तुAह लोक ४
मह0यात कमावता.
आ: (ःवतःशी हसत) नाह. तुमचीच Sपढ निशबवान. सगळा वेळ आ*ण energy पैसा कमावaयात गेली क; बरं
असतं. आता पुढे काय? असं तर होत नाह.

pc: Aहणजे?
आ: पैसा कमवून झाला, आता पुढे काय?
pc: अहो काय बोलताय तुAह साहे ब. असा कसा पैसा कमावून होईल?
आ: जाऊदे ....सोडा. Sबड आहे का?
pc: हा...आहे ना (एक classic milds बाहे र काढतो)
आ: (Sबड घेत) तुAहाला कसं कळलं माझा brand milds आहे ते?
pc: (मोjयांदा हसतो) मला ओळखता येतं साहे ब. माणसाचं बोलणं-चालणं पाहन
ू ?या या आवड-िनवड काय
असतील ते.
आ: वाटता िततके साधे नाहयात तुAह.
pc: (हसतो) तुमचं पण एक gयानात आलंय माIया.
आ: काय?
pc: तुAहाला ना छोnया-छोnया गोRींच पण लय आiयX वाटतं. समोर आलेMया ू?येक गोRीSवषयी कुतूहल.
अद: नशीब, तेवढं तर टकून आहे . अजून काय वाटतं माIयाSवषयी?
pc: अं.... अजून काह नाह.
अद: वाटलंच! अजून काहच नसणार. rather अजून काह उरलंच नाहये. ःवतःची ःवतःला ओळख पटे नाशी
झालीये. कोणी हाक मारली ना, क; दचकायला होतं कधी-कधी.
(ःवतःशीच) नाह, i think this is the last chance. आ]ा decision नाह घेतला तर तो कधीच घेता येणार नाह.
pc: अहो, नोकर बदलायचा decision ना, Sबनधाःत cया क;. software ची चलती आहे साहे ब. दोन दवसात दसर
ु
नोकर िमळे ल.
अद: बदलायचा नाह, फ़B सोडायचा decision. आ*ण ती पण कायमची.
pc: Aहणजे? काय मला काह समजलं नाह.
अद: जाऊदे . समजलं नाह तेच बरं आहे . नाहतर तुAह पण हसाल, बाक; लोक हसणार आहे त तसे.
pc: समजून घेaयाची इ छा फ़B तुAहालाच आहे का राव? तुAह बोला, मी ऎकतोय.
ू popcorn वाMया
अद: as u wish. (Sबड Sवझवतो) मी ह नोकर सोडणार आ*ण...मी िचऽकार होणार. (मागे वळन
कडे बघतो)
pc: तुAह बोला, मी ऎकतोय.
अद: Aहणतानाह इतकं बरं वाटतंय, हे जर मला खरं च जमलंना..
pc: मला एक सांगा. हे अचानक िचऽकार Kहावंसं का वाटलं तुAहाला?
अद: अचानक?? अहो मला आठवतंय तेKहापासून मला तेच Kहायचं होतं. शाळे त असताना तर मी झपाटलो
जायचो van gogh आ*ण monet ची िचऽं बघून. रोज राऽी ःवCन बघायचो क; मला van gogh सारखं rendering
जमतंय. मग दवस-राऽ ?याचीच practice. हे software engineer झालोय आ*ण आयुंय भर computer समोर
बसून coding करतोय, असं एकह ःवCन आठवत नाहये मला.

pc: मग काय? चुकलं काय?
अद: १०वीत बोडाXत आलो. मग काय? १२वी साठf जqयत तयार सुY. आई-बाबांनीच माIयापे:ा दCपट
मेहेनत
ु
घेतली असेल. पण तेKहाह, मी हा इतका अrयास का करतोय, हे मला कधी कळलंच नाह. मला तर िचऽं
काढायची आहे त. ?यासाठf 3ा सगkयाचा काय उपयोग? पण एवढा Sवचार करायला कोणी वेळच दला नाह.
१२वीत पण बोडाXत आलो.
pc: अरे ित या! तुAह खूपच scholar माणूस आहात क;.
अद: मी engineer होणार याचा इतका आनंद झाला होता माIया घर यांना. abhinav arts ला admission घेऊ
का? हे Sवचारायचं daring च झालं नाह माझं.
pc: अहो engineer होणार Aहणजे आनंदाचीच गोR नाह का?
अद: मग engineering, campus मधून job. 20,000 start. आ*ण ३ वषाXत पगार ितCपट.
pc: वा! =या बात है . कोणालाह हे वा वाटे ल अशी story आहे साहे ब तुमची.
अद: पण माझं काय? मला नकोय हे सगळं . रोज सकाळ office ला जाताना ू\ पडतो. आपण हे का करतोय?
कोणासाठf? ःवतःसाठf Aहटलं तर न=क;च नाह. मला हे Kहायचंच नKहतं.
pc: मग काय घर बसून कागद रं गवणार?
अद: मला मा0य आहे ?या यात इतका पैसा नाह िमळणार.
pc: इतका? अहो महना ३००० कमावलेत तर नशीब तुमचं. ?यापे:ा जाःती तर मी popcorn Sवकून कमावतो.
अद: ठfक आहे ना. तेवढे पुरतील मला.
pc: काय नसतं खूळ घालून घेतलंय डो=यात. हे popcorn cया.
अद: नको आहे त मला.
pc: cया Aहणतो ना!
(अद popcorn घेउन बाकावर बसतो. popcorn वाला ?या या शेजार येऊन बसतो. ?या या खांhावर हात ठे वतो.)
pc: दिनया
अशी नाह चालत भाऊ. तुमचं ठfक आहे . तुAह फ़ार सुखी Kहाल सगळं सोडू न. ?याबsलह मला
ु
शंकाच आहे . तर तुम या आई-वडलांचं काय? इतकं चांगलं िशकवून मोठं केलं तुAहाला. ?याची परतफ़ेड महना
३००० 4पये कमवून करणार आहात का?
अद: पण मला हे िशकायचंच नKहतं. ?यांचीच इ छा होती Aहणून....
pc: नाह साहे ब. तसं होतं तर तुAह आधीच बोलायला पाहजे होतं. उगीच दोष ?यांना दे ऊ नका.
अद: खरं आहे तुमचं. आधीच बोलायला पाहजे होतं.
pc: काय तर काय! अहो तुम या इतका scholar मुलगा ू?येक आई-वडलां या निशबात नसतो. तुम या
उ__वल भSवंयाची कती ःवCनं पाहली असतील ?यांनी. आ*ण फ़B तेच नाह, तुमचे िमऽ, नातलग सगkयां या
कती अपे:ा असतील तुम याकडू न. तुम या 3ा "िचऽकार" Kहाय या बालीश हnटापायी तुAह 3ा सगkयांना
दःखी
करणार का?
ु
अद: नाह मला ?यांना दःखी
नाह करायचंय.
ु

pc: मग मी सांगतोय ते ऐका. जसं चाललंय तसं चालू hा. सगळं सुरळत होईल.
अद: (pause) हं ... बरोबर आहे तुमचं. पण कधी-कधी असं चुकMया-चुकMया सारखं वाटतं.
pc: काह काळजी कY नका. एकदा सवय झाली ना क; सगळं Sवस4न जाल.
अद: (pause) हँश
ु ...आता एकदम relaxed वाटतंय. बाक; काह Aहणा पण routine life मधे safety असते.
माणूस एकदम relaxed असतो. झकास.
(popcorn खात अद परत समोर cinema पाहMयासारखा बघायला लागतो.)
pc: चला....लागला मागाXला. (असं Aहणून popcorn या गाडपाशी जातो)
(popcorn वाला exit मारतो)
(right wing मधून Director आ*ण ूे:क आलेले असतात.)
D: levels! जशी ू?येकाची एक बौSuक
पातळ असते तशीच ?या या KयSBम?वाची पण एक पातळ असावी.
्
हा....पण जशी बुuम]ा मोजायला IQ test असते तशी character मोजायला कुठली test नाह. ?याची गरज पण
नाह. ते अशाच real life situations मधून सारखंच test होत असतं.
(ूे:काकडे बघून) तुला काय वाटतं, 3ाचं पुढे काय होईल?
ूे: Aहणजे बघा, अ]ा पयZत सगळं चांगल झालंय ?याचं, पुढे पण चांगलंच होईल.
D: चांगलं? Aहणजे न=क; काय होईल?
ूे: अहो Aहणजे पैसा-अडका, पोरं -बाळं , वगैरे-वगैरे.
D: परत एक assumption. माणसाचं चांगलं झालं Aहणजे न=क; काय झालं? असो....मला हे Sवचारायचं होतं क;
तो सुखी राहल का?
ूे: काह वादच नाह.
D: चूक. कारण 3ा या सुखा या definition मधेच गडबड आहे . मुळात ती definition ?याची नाहचे. 3ाला जरा
मदत केली पाहजे.
(Director अदकडे जायला लागतो)
ूे: अहो सोडा ?याला तर.
D: (हसतो) तू फ़B गंमत बघ.
D: (अदकडे बघून) नमःकार.
अद: अ....नमःकार (परत नाटक पहायला लागतो)
D: (समोर पाहन
ू ) काय....काय चाललंय?
अद: हा.....एकदम मःत.....smoothly चाललंय सगळं .

D: काय करता काय आपण?
अद: software systems analyst आहे मी, infosys मधे.
D: हो? वाटत नाह.
अद: वाटत नाह Aहणजे? i-card बघायचंय का? (i-card बाहे र काढत)
D: अरे वा! कायमच घालून फ़रता वाटतं.
(i-card परत आत ठे वतो)
D: तुAहाला पाहन
ू तुAह professional artist आहात असं वाटतं. Aहणजे िचऽकार वगैरे.
ू बाजूला जातो) काय हवंय काय तुAहा लोकांना न=क;? सुखानी जगू hा
अद: (popcorn फ़ेकून दे तो आ*ण उठन
ना मला कधीतर.
D: अरे exactly ?या याचसाठf तर हा सगळा अnटहास.
अद: चांगली सवय होत होती. सगळं SवसYन पण गेलो असतो. हे परत सगळं उक4न काढायची काय गरज
होती?
D: (हसतो) सवय लागणे आ*ण मOद ू बाजूला ठे वणे हे समानाथ शvद आहे त. आ*ण Aहणूनच comfortable habit,
सवय मोडणे हा माझा मुlय धंदा.
अद: मी कंटाळलोय Sवचार कYन. तुम याकडे असेल ना solution तर सांगा लवकर. एक केलं तर मी खूष दसरं
ु
केलं तर मी सोडू न माIया जवळचे सगळे खूष.
D: (हसतो) असा Sवचार केलास तर solution कधीच िमळणार नाह. तू verses सगळा समाज असं काह नाहये
हे .
अद: तसंच आहे ते. खूप अवघड आहे हो solution िमळणं.
D: अरे एकदम simple आहे solution िमळवणं. but, you will have to think with an open mind.
अद: Aहणजे?
D: जरा थोwयावेळासाठf तुIया खोलवर मुरलेMया चांगलं-वाईट

या definitions Sवसरायला लागतील. एखादं

ग*णत सोडवMयासारखं सोडवू हे कोडं .
अद: ग*णताचा आ*ण open mind चा काय संबंध?ं
D: ग*णतात आपण असं करतो का, क; मला ७ आकडा फ़ार आवडतो तर ूयy कYन उ]र सातच आणू? आपण
फ़B तकाXने ते सोडवतो. उ]र काय येतंय 3ाची आपMयाला िचंता कंवा भीती नसते.
अद: (हसतो) interesting. ग*णत मला कधीच फ़ारसं आवडलं नाह. पण िचऽकलेपासून rocket science पयZत
?याचं application िनSवXवाद आहे . let us begin.
D: very well. मला सांग तुला काय करावंसं वाटतं?
अद: Aहणजे?
D: Aहणजे आयुंयात काय करावंसं वाटतं?
अद: िचऽकार Kहावंसं वाटतं.

D: good मग problem काय आहे ?
अद: मी सोडू न कुणालाच असं वाटत नाह.
D: ok हा ?यांचा problem झाला. आता आपण तुIया problem Sवषयी बोलू.
अद: असं कसं separate करता येईल? माIया आई-बाबांना, िमऽांना दःखी
कYन मला कसं काय सुख िमळणार
ु
आहे ?
D: दोन assumptions आ*ण दो0ह चुक;ची. मला सांग तू ःवतःला एक separate माणूस मानतोस का तुIया
आई-वडलांचं extention मानतोस?
अद: ofcourse मी एक independent माणूस आहे .
D: ok good आ*ण ते तुIया सवाXत जवळचे लोक असMयामुळे तुझं चांगलं Kहावं आ*ण तू सुखी रहावास 3ातच
?यांचा आनंद आहे ?
अद: हो.
D: okk. आ]ापयZतचा analysis असा आहे क;, तुला िचऽकार Kहायचं आहे . तुIया आनंदातच बाक; सगkयांचा
आनंद आहे . so तू िचऽकार झालास क; तू धYन सगkया जगाला आनंद होणार आहे .
अद: इतकं सोपं नाहये ते. महना ६० हजार वYन २ हजार वर आलो तर तुAहाला काय वाटतं, लोक येऊन मला
शाबासक; दे तील?
D: actually दली पाहजे, पण नाह दे णार. 3ाचाच अथX असा आहे क; ?यांची, तू सुखी Kहावास अशी अपे:ाच
नाहये. फ़B ?यां या सुखा या definition मधे बसेल असं काहतर तू करावंस असं ?यांना वाटतं.
अद: काय चूक आहे ?यांना असं वाटलं तर? जे ?यांना िमळालं नाह ते ?यां या मुलांना िमळावं असं ?यांना
वाटणारच.
D: (हसतो) age old problem. ःवतः या अपे:ा पूणX कराय या का इतरां या. काह केलं तर lose-lose
situation.
अद: हो ना!
D: कारण? २ चुक;ची assumptions. एका independent माणसाला, भले तो तुमचा मुलगा असो वा िमऽ, सुखाची
definition बनवून दे णे आ*ण ?यात तो सुखी राहल अशी अपे:ा करणे, हे ?यांचं चुक;चं assumption आ*ण
ःवतःची ःवCनं ह सवाXत तु छ आहे त, आपण आधी बाक; यां या आपMयाकडू न या अपे:ा पूणX केMया पाहजेत,
ःवतःला जे करायचंय ते राहन
चुक;चं assumption.
ु
ू गेलं तर चालेल. हे तुझं आ*ण दसरं
अद: खरं च, असं झालं तर ू?येकाला हवं तसं जगता येईल.
D: ofcourse! यायलाच पाहजे. ू?येकानी दसढयाकडू
न अपे:ा ठे वaयाऐवजी जर फ़B ःवतःकडू न ठे वMया तर
ु
सगkयांनाच फ़ार सोपं जाईल.
अद: माझी चूक माIया ल:ात आली आहे . ती मी सुधारे न पण. पण बाक; यांचं काय? ?यांचं मत कसं बदलणार?
D: तू फ़B ूयy कY शकतोस ?यांचे Sवचार बदलaयाचा. पण ते बदलत नाहत Aहणून तू ःवतःला बदलू नकोस.
लोकांना तुझा ऽास होणार नाह 3ाची काळजी घे. पण कुठMया अपे:ा पूणX कराय या आ*ण कुठMया नाह, हे

फ़B तू ठरवायचंस बाक; कोणी नाह.
अद: ofcourse. ग*णताचं हे एक बरं असतं. एकदा उ]र िमळालं क; ते कधीच बदलत नाह. तुAह हजार वेळा
सोडवा, हजार पuतीनं सोडवा, उ]र तेच िमळे ल.
D: Aहणजे ग*णत सुटलं Aहणायचं.
अद: १००%
D: good फ़B ह method ल:ात ठे व. अजून खूप ग*णतं सोडवावी लागणार आहे त तुला. आ*ण ू?येक वेळ मी
असेनच असं नाह.
अद: (जायला लागतो. थांबतो) एक SवचाY का?.. तुAहाला मला मदत करावीशी का वाटली?
D: २ कारणं. तुझा आतला आवाज अजूनह तुला ऐकू येतो आ*ण, तू Sवचार करायला घाबरत नाहस. तो कतीह
भयंकर कंवा चुक;चा वाटला तर.
अद: thank you (right wing मधून बाहे र जातो)
(popcorn वाला left wing मधून आत आलेला असतो)
ू त हवं िततकं.
pc: हे बरोबर नाह झालं. हं ....पण ठfक आहे . तYण रB आहे , काह जबाबदायाX नाहत. भरकटदे
शेवट 3ालापण वेसण घालणारच.
(left section मधले lights dim होतात.)
D: (ूे:काकडे बघून) काय? कळलं का मी काय केलं ते?
ूे: काय कळायचंय? Sबचाढयाचं चांगलं होत होतं. वाट लावून टाकलीत परत याची.
D: ःवतःचं चांगलं. ःवतःचं वाईट. हम....complex funde आहे त. हे जर खयाX अथाXनी समजावून cयायचे असतील
तर आपMयाला परत सु4वातीला जावं लागेल.
ूे: चामार! परत का सगळं . (soundroom कडे हात कYन) एss! टाक पडदा.
D: नाटका या नाह. आयुंया या.
(blackout)

(scene 3)
(*suggestion: this scene is basically a lecture by D to ूे. but it can be acted out by introducting 1 or 2
rotating characters and made more lively/funny. also a continuous background score won't be a bad
idea.)
D: तुला काय वाटतं? काय चांगलं आ*ण काय वाईट हे आपMयाला १००% खाऽीपूवक
X कधी कळतं? Aहणजे
साधारण कुठMया वयात?
ूे: (मोjयांदा हसतो) खरं सांगू का? डो=यावरचे सगळे केस Sपकून गुल झाMयािशवाय ते काह कळत नाह. Aहणजे
ईन मोR केशेश. हा...काह जणांना ते आधी समजायला लागतं, पण तसे लोक कमीच. आ*ण काह लोकांना तर ते
कधीच उमगत नाह.
D: perfect! तुम याकडू न हे च उ]र अपे*:त होतं. पण माझी theory 3ा या बरोबर उलट आहे . ू?येक माणसाला
चांगलं आ*ण वाईट 3ाची समज असते. पण...फB वया या पाचKया वषाXपयZत
ूे: तुAह पाचKया वषाXपयZत Aहणाला का?
D: (हसतो) हो. let me explain. तुAह कधी चwडत शू केिलये का?
ूे: काय?!!! अहो...काय हे ....Aहणजे...आता लहानपणी सगळे च करतात. नाह का?
D: हं ...मग चwड कोण बदलायचं?
ूे: अहो...आई बदलायची. आता जरा Sवषय बदलायचा का?
D: भूक लागली क; खायला कोण hायचं?
ूे: आई.
D: झोप आली क; कुशीत घेऊन थोपटायचं कोण?
ूे: आईच.
D: शेजारचं १० वषाXचं कारटं उगीच फ़टके माYन जायचं, तेKहा औषध कोण लावायचं?
ूे: अहो आईच.
D: त%डातून फ़ुटलेला पहला शvद?
ूे: आई.
D: नवीन ज0माला आलेलं माणसाचं मूल आ*ण ूाaयांमधे काहच फ़रक नसतो. चांगलं-वाईट ठरवaयाचा
?यां याकडे फ़B एकच मापदं ड असतो. survival instinct. ’आई’ असं Aहटलं क; एक वःतू येते आ*ण आपले
सगळे problems solve कYन आपMयाला परत happy state मधे आणते. ित याबरोबर safe वाटतं. instinct.
शेजार या कारnयाची भीती वाटते, Aहणून तो वाईट. instinct. चांगलं-वाईट Aहणजे काkया-पांढढयाइतकं clear
असतं तेKहा. मग ?या या नंतर आपण इतर ूाaयांसारखेच िश:ण सुY करतो. Aहणजे
principle लावून. आ*ण मग....होते एक गंमत. काय होते?
ूे: (वैतागून) गंमत.
D: हा....आपMयाला एक crash course िमळतो. १५ ते २० वषाZचा.

’trail and error'

ूे: २० वषाZचा crash course?!!
D: आपण िशकaया या आधीच लोक आपMयाला िशकवून टाकतात.
ूे: काय?
D: (हसत) सगळं ! कसं बोलायचं, कसं नाह. कसं वागायचं, कसं नाह. कसा Sवचार करायचा, आ*ण ?यापे:ा
मह?वाचं Aहणजे, कसा नाह. कसं हसायचं आ*ण कसं नाह हे पण िशकवतात. मी ते मगाशी instinct Aहणालो
ना ?या यामुळे पहMया-पहMयांदा आपण असे ू\ Sवचारतो. हे च का? हे का नाह? पण 3ाचं उ]र Aहणून "वर
त%ड कYन बापाला Sवचारतोस का रे कारnया" कंवा पाठfत दोन रnटे , कंवा तुAह खूपच नशीबवान असाल तर
"ते तुला मोठा झालास क; कळे ल हं .." कंवा मग "तुला chocolate हवं ना? मग मी सांगते तसं कर" अशी उ]रं
िमळतात. *जथे िमळाली ितथे उ]रं , नाहतर assumptions अशा डगमगीत पायावर आपलं so called KयB;म?व
घडत जातं. अगद थोड=या लोकांमधे हा instinct ूकार मोठे पणीपण टकून रहातो. मग तो ’आतला आवाज’
कंवा ’मनापासून वाटणे’ अशा पuतीने =विचत बाहे र डोकवायचा ूयy करतो, पण =विचतच. karl marx एकदा
Aहणाला होता "i have never let my schooling interfere with my education". Sवचार भरवणे हे जे काह....
ूे: (खूप वैतागून) ओ गCप बसा हो. कती बोलता तुAह. हे नाटक आहे का ूवचन आहे ? ३० 4पये SपसाळलेMया
कु`याने खाMले असं समजून मगाशीच कटायला पाहजे होतं. झक मारली आ*ण इथे आलो.
D: काय सांगता! तुAहाला अजूनह कळलं नाह मला काय Aहणायचंय ते? थांबा तुAहाला अजून एक गंमत
दाखवतो.
ूे: अहो....मी काय Aहणतो. माIया चपला परत करा ना. मला सगळं मा0य आहे . तुAह फ़ार हषार
आहात. मला
ु
जाऊhा ना.
D: 3ाचा अथX माझं काहतर चुकतंय. मला सांग तुला काय बघायचंय?
ूे: हा..! आ]ा असे बोललात. पहली गोR Aहणजे तुम या नाटकात heroine नाह. ३० मधले २० 4पये ितथेच
वाया गेले. ’ूेम’ हा शvदपण अजून आला नाहये. नुसतं ूेम नाह, ूेमाचे Sऽकोन, काटकोन, अRकोन पाहजेत.
आजकालचा कुठलाह hit picture cया. हे च असतं.
D: (हसतो) Aहणजे आज-काल तुAह काढलेला picture hit झाला 3ाचाच अथX असा होतो क; तुAहाला ?यातून
काहह नवीन सांगायचं नKहतं. असो...तुAहाला एक शेवटची गंमत दाखवतो. कळतंय का बघा नाहतर सोडू न hा.
(blackout)

(scene 4)
(stage वर lights येतात तेKहा अद?य या खोलीतला set असतो. एक-दोन paintings असतात. canvas वर एक
अधXवट काढलेलं painting असतं. अद?य आरामात पुःतक वाचत बसलेला असतो.)
(दारावर टक-टक केMयाचा आवाज येतो right wing मधून)
अद: दार उघडं आहे .
(सायली आत येते)
साय: hi अद.
अद: (पुःतक खाली कYन ित याकडे बघतो) तूच आहे स का मला भास होतोय?
साय: मीच आहे .
अद: बस ना.
साय: हो.
ू आत पाणी आणायला जातो.) आपण कती १००-२०० वषाZनी भेटत असू ना गं?
अद: (उठन
साय: तीन. तीनच वषZ झाली आहे त तुला infy सोडू न.
अद: हो..right.
(बाहे र येउन ितला पाणी दे तो. दोघे बसतात.)
साय: तुझा job काय Aहणतोय?
अद: चालू आहे िनवांत.
साय: ह सगळ paintings तू काढलीयेस?
अद: ह? नाह गं! ते students कधी-कधी घर येतात. Aहणून अशी २-३ भार paintings मांडून ठे वतो खोलीत.
साय: गCप बस. फ़ालतू Sवनोद नको कYस. मःत आहे त सगळ paintings. especially ते समुिाचं.
अद: खरं च आवडलं? घेउन जा. फ़B १००० Yपये.
साय: १००० Yपये?!! इतकंह नाह आवडलं.
अद: (हसतो) नाह अगं खरं च. पैशांची जरा गरज आहे मला. तुम या dinning room मधे छान दसेल.
साय: अद! खरं च का? तेKहाच मी तुला सांगत होते. असं काहतर कY नकोस Aहणून. पण तू अ*जबात काळजी
कY नकोस. मी HR शी बोलते. थोडं brush-up कर आ*ण लगेच परत join होऊन जा.
(अद हे सगळं बघून हसत असतो. तो अजून मोjयांदा हसतो.)
अद: height आहे स तू. अगं मी मजा करत होतो.
साय:खरं सांग अद. आपण पूवसारखे रोज भेटत नसलो तर you are still my best friend.
अद: अगं हो. माहतेय मला ते. मी खरं च मजा करत होतो.
साय: तू कधी मजा करतोस आ*ण कधी seriously बोलतोस हे मला तेKहाह कळायचं नाह आ*ण आ]ाह कळत

नाह.
अद: अगं professor आहे मी अिभनव कला मधे. ८००० 4पये पगार िमळतो मला ितथे. i am absolutely fine.
साय: असो....मी तुIयाशी जरा seriously बोलायला आले आहे .
अद: बोला.
साय: तुIया ल~नाSवषयी..
अद : (मोjयांदा हसतो) काय घर आई-बाबांना भेटू न आलीयेस का?
साय: नाह. तेच मला भेटायला आले होते.
अद: काय सांगतेस काय !
साय: हो.तू ?यांचं काहच ऐकत नाहस.?यांना असं वाटतंय क; मी सांिगतलं तर तू ऐकून तर घेशील.
अद: वा! बरं वाटलं.
साय: का?
ू ू माIया आवड-िनवडंवर ?यांचा Sवास बसायला लागलाय तर..
अद: उशीरा का होइना पण हळहळ
साय: तू Sवनोदच करत बसणार आहे स का?
अद: ok ok sorry. तू बोल.
साय: तू ल~नाचं काय ठरवलंयस?
अद: ठरवून ल~न करायचं नाह, असं ठरवलंय
साय: नशीब, ल~नच करायचं नाह असं काह नाहये तुझ.ं
अद: अ*जबातच नाह. मला एखाद मुलगी आवडली, ितलापण मी आवडलो तर दसयाX
दवशी ल~न करन मी.
ु
साय: काय मग? कुणी आवडली नाह का अजून?
अद: यायला नाह ना. तू सोडू न कोणीच आवडली नाहये अजून तर.
साय: अद,
अद: अगं, आता मी खरं च seriously बोलतोय.
साय: बरं पुरे. ...आ*ण काय रे तू ल~नाला का नाह आलास आम या?
अद: अगं हो ना. काहतर matter झाला होता तेKहा company त.आ*ण मी नंतर आलो होतो. पण दसयाX
च
ु
कोणाचं तर ल~न चाललं होतं ितथे.
साय: शी.काहतर काय. कती वाजता आला होतास?
अद: अं...असंच ४-५ वाजता.
साय: वा ! सकाळ १०

या ल~नाला संgयाकाळ ५ वाजता आMयावर काय होणार?

अद: हम... उशीरच झाला जरा मला.
साय: बरं ते जाऊदे . आपला Sवषय बाजूलाच राहला. काकूंना तुझी कती काळजी वाटतेय, काह कMपना आहे का
तुला?
अद: चांगलीच. रोज एकदा तर ती काळजी माIयापयZत पोचेल याची काळजी ती घेते.

साय: अरे मग िनलX_जासारखा हसत काय बसलायस? ऐक ना ितचं.
अद: (हसतो) असं कसं फB कोणीतर Aहणतंय Aहणून ते ऐकता येईल?
साय: ए, कोणीतर काय? आई आहे तुझी ती.
अद: हो बरोबर आहे पण माIयासाठf काय बरोबर आहे हे मीच नको का ठरवायला?
साय: अरे ते तुIया चांगMयासाठfच सांगतायत ना?
अद: Aहणूनच मी ?यां याशी भांडायला जात नाह. मला महतेय ?यांची intentions खूप चांगली आहे त. पण मला
personally हा arranged marriage ूकार नाह पटत.
साय: मी arranged marriage वर बोलणं खरं Aहणजे चूकच आहे , पण ते वाटतं िततकं problematic नाहये.
एकदा ल~न झालं ना क; things work out by themselves. थोडं दोघांनी adjust केलं क; संसार खूप सुखाचा
होतो.
अद: माणसाला सुखी Kहायला काय लागतं गं? मःत गरम वरणभात, office मधे गCपा छाटायला ४ टाळक;
आ*ण आपMया ःवCनांवर न हसणार आ*ण ?यात सािमल होणार एक life partner. बास. माणूस खूष.
साय: exactly..आ*ण या याच साठf ल~न होणं गरजेचं आहे .
अद: (हसतो) हे मी general public बsल Aहणालो. you know i am different.
साय: वा वा Aहणे different. तू पहMयापासून ःवतःला जाःती शहाणा समजतोस ना रे ?
अद: तुला अित शहाणा Aहणायचं होतं, असं मला का वाटतंय? (दोघेह हसतात)
साय: नाह तसं नाह अद. पण इतके लोक काय वेडे Aहणून arranged marriage करतात का? ?यांचेह संसार
सुखाचे होतातच ना?
अद: राहदे
ू मी 3ा Sवषयावर बोलत नाह, नाहतर तू मला पु0हा ’ःवतःला काय समजतोस’ वगैरे Aहणशील.
साय: मी तुझंच ऐकून cयायला आलीये आज. तू बोल.
अद: majority लोक _यांचं love marriage होत नाह ते arranged marriage का करतात सांगतो. िश:ण होतं,
२-३ वषाXत नोकरत settle होतात. आता पुढे काय? आयुंयात वेगळं काह करायला उरतच नाह. नोकर आ*ण
?या यातलं progress एका बाजूला चालूच असतं. वय साधारण २८-२९ झालेलं असतं. िमऽांबरोबरचा timepass
पण routine झालेला असतो.
मग असंह सगळं जग Aहणत असतं ’ल~न कर ल~न कर’. then why not? boring life मधे काहतर नवीन
ू गेलं तर चांगली
आ*ण मोठf गोR. परत अllया समाजचं approval आ*ण कौतुक. एकदा ल~नाचं वय उलटन
मुलगी िमळणार नाह 3ाची भय़ंकर भीती. Aहणून पटकन ल~न उरकून टाकतात.
साय: बुuू आहे स तू. तुला कळतच नाहये काह. ल~न emotional sharing साठf करतात. एक आपला माणूस. जो
आयुंयभर आपली साथ दे ईल.असं एकटं भुतासारखं कती दवस रहाणार?
अद: तू दसतेस िततक; माठ नाहयेस गं.
साय: shut up अद. i am serious,
अद: अगं! िचडतेयस कशाला? that was a compliment. emotional sharing ह खरं च ू?येकाची गरज

असते.पण...?यासाठf एक KयB; तुम याबरोबर आयुंयभरासाठf बांधलीच गेली पाहजे असं नाह. मी कती lucky
आहे तुला माहत नाह. ते satisfaction माझा job च मला दे तो. अगं मी घर कमी आ*ण college मधे जाःत
वेळ असतो. आ*ण कुठलीह deadline reach करायला नाह.
साय: टोमणे माY नकोस.
अद: अगं तुला मी हे सांिगतलंय का? ती ४ नंबरची शाळा महतेय का? शिनपारजवळची. ितथे मी visiting
faculty आहे .(हसतो)
साय: Aहणजे?
अद: चौथी ते दहावी या पोरांना मराठf िशकवतो.
साय: अद, तू ठरवलं असतंस ना तर PhD होऊन IIT सारlया institute मधे पण िशकवू शकला असतास.
अद: अगं हे जाःती अवघड आहे . फB मOद ू नाह ,it requires a heart too. दवसभर शारPरक काम कYन पण
ु ु
राऽी शाळे त चांगले टणटणीत
असतात. *जs आहे त पोरं भयंकर. आज भलेह ?यां या २ वेळे या जेवणाची
मारामार असेल, but you will be surprised, तेह ःवCनं बघतात. आता ?यांचा माIयावर खूप Sवास बसलाय.
आपलं मानतात मला. ?यांची ःवCनं कुठे हरवू नयेत 3ाची जबाबदार माझी.
साय: खूप बदललायस तू अद.
अद: तर सांगायचं ता?पयX काय? क; मी असं भुतासारखं एकटं वगैरे रहात नाह. emotional sharing front वर
आपण सगळं settle केलंय.
साय: हे ऐकून खूप बरं वाटलं. पण मी माझा point सोडणार नाह. हे सगळं तुला ल~नानंतर पण करता येईल.
you are doing great work. ते तुला कोणी थांबवायला सांगतच नाहये. लोकांचा इतका Sवचार करतोस, जरा
ःवतःचापण Sवचार कर ना. आ]ा तुला ल:ात येत नाह अद, पण Aहातारपणचं काय? तेKहा तर तुला
कोणाचीतर गरज लागणारच ना?
अद: (मोjयांदा हसतो) तू फारच predictable झालीयेस गं. सगळे standard points काढतेयस. पण मला ?याचीह
िचंता नाहये. मला एवढं जगायचंच नाहये.
साय: शी! काहतर वेwयासारखं बोलू नकोस.
अद: सवाXत जाःत वाढदवस साजरे केले क; माणूस *जंकला असं काह नाहये. माझी एक simple test आहे .
ू toilet मधे जाता येतं तोपयZत जगावं. हे जमेनासं झालं क; game over.
जोपयZत ःवतः उठन
साय: enough अद! enough. तुला शुu आहे का तू काय बोलतोयस 3ाची? ःवतःचं खरं करaयासाठf काय
वाnटे ल ते...
अद: अगं तसं नाह...
साय: बास, पुरे... तुझं logic आ*ण reason तुIयाचकडे ठे व. ?यानी तू अशा ता*?वक चचाZमधे *जंकू शकशील पण
ःवतःला नाह फसवू शकणार.
अद: काय Aहणायचंय तुला सायली.
साय: मला हे Aहणायचं नKहतं, ?यासाठf तुला भेटायचं पण नKहतं. पण आता बोलते. तुझं सगळं Kयव*ःथत

चाललेलं असताना infy सोडणं, हे असं रहाणं आ*ण आता ल~नाला नाह Aहणणं 3ाचं कारण Aहणजे मी तुला
नाह Aहणाले हे च आहे . तू हे कधीच बोलून दाखवलं नाहयेस आ*ण दाखवणार पण नाहस, पण मला हे
माहतीये. and now it is getting too far. i dont want it on my conscience anymore. अरे तू कोणी ऐरा-गैरा
नाहयेस. you are my best friend. मी तुला असं नाह बघू शकत अद. especially जेKहा मला माहतीये क;
3ाचं कारण मीच आहे . खूप ऽास होतो मला 3ाचा.
अद: आ*ण मी काय केलं तर तुला बरं वाटे ल?
साय: तू हा ल~न न करaयाचा हnट सोड. atleast तुझी आई दाखवेल ?या मुली तर बघ. आ*ण लवकर decision
घे. एवढं करशील का माIयासाठf? please!
(दोघे freeze होतात. मागून popcorn वाला आ*ण director आलेले असतात.)
pc: काय? कशी वाटली ’Game'?
D: ूयy चांगला आहे .
pc: ूयy? हा आता आडकतो का नाह बघा. ूेमापुढे ते तुमचं काय ते तकX वगैरे नाह चालत.
D: आ*ण नाहच चाललं पाहजे. ूेमातलं ’logic’ कळaयाइतके ूगत आपण अजूनतर झालो नाहयोत.
pc: वा! चांगली party बदललीत. तुAह तर तकाXचे पुरःकत ना? तुAहच असं बोलता?
D: (हसतो) आपलं सगळं आयुंय जर ’logic’ मधे बसवता आलं असतं तर...
pc: तर काय?
D: तर जगaयात काह मजाच राहली नसती. आ*ण मी logic चा नाह Sवचारांचा पुरःकताX आहे . logic फ़B एक
tool आहे . कुठलीह गोR ित या face-value वर accept करणं मला मा0य नाह. मग ती तुAह लहानपणी ऐकली
असो वा मोठे पणी, कुठMया पुःतकात िलहलेली असो वा तुम या सवाXत Sवासातील KयB;नी सांिगतलेली. तुमचा
ःवतःचा मOद ू हा ?यावर खपलाच पाहजे.
pc: पण ूेम illogical असतं हे तुAह मा0य करता!
D: ofcourse. हा, पण ते illogical असतं Aहणून आंधळं असतं असं नाह. उलटप:ी, it is one of the purest
emotions. your true inner voice. 3ा अदनी केलं तसं ूेम करता येण,ं हच पावती आहे , तुमचं मन आ*ण मOद ू
3ा यातली वाट मोकळ असaयाची.
pc: मOद?ू ! ?या मुलीचं आधीच setting झालंय आ*ण ती 3ाला कधीच हो Aहणणार नाह हे माहती
असून पण
्
ित यावर ूेम करaयासारखा दसरा
Sबनडोकपणा नाह.
ु
D: जसं कोणावर ठरवून ूेम करता येत नाह तसं ते न करणं पण ठरवता येणं श=य नाह. तुAह जाःतीतजाःत ’माझं ूेम नाहच आहे ’ असं ःवतःला पटवून दे ऊ शकता. पण हा मुलगा ःवतःशी खोटं बोलणायाZपैक;
नाह.
pc: पण आता तो गंडणार.
D: गंडूह शकेल.

pc: मग जा ना. करा ?याची मदत.
D: माझं काम फ़B रःता दाखवaयाचं आहे . तो रःता ?याला माहतीये. पण ?या यावर जाणं न जाणं हा
decision फ़B ?याचाच असेल. ितथे मी नाह interfere कY शकत.
(director िनघून जातो.)
pc: असं ’वेगळा Sवचार’ ’माझा Sवचार’ वगैरे करणार माणसं कधीतर थकतात. आ*ण मग येतात लायनीवर.
(pause) चला. आपलं तर काम झालं बुवा!
(popcorn वाला exit मारायला लागतो.)
अद: नाह.
(popcorn वाला एकदम थांबतो. मागे वळतो. सायली एक :ण अदकडे बघत रहाते. मग फ़Yन जायला लागते.)
अद: सायली थांब.
साय: नाह अद. बोलaयासारखं आता काहच उरलं नाहये.
अद: बस. मी coffee आणतो.
साय: परत कधीतर. मला उशीर होतोय. मी जाते.
अद: बस Aहणालो ना. बस दोन िमिनटं . मी coffee आणतो.
(अद आत जातो. सायली ितथेच chair वर बसते.)
pc: तो नाह Aहणाला.
साय: हो. पण मी जमेल िततका ूयy केला.
pc: तो नाह Aहणाला.
साय: मी काय कY आता. तो माझं नाह ऐकणार.
pc: ते मला सांगू नकोस. एक ल:ात ठे व. 3ा सगkयाला तू जबाबदार आहे स. तो सगkयां या मनासारखाच
वागला पाहजे. बास!
(popcorn वाला िनघून जातो. अद दोन coffee चे mug घेउन येतो. एक mug सायलीला दे तो.)
साय: thanks.
अद: आपण माIया Sवषयी खूप बोललो. जरा तुझं सांग.
साय: माझं काय same old same old.
अद: project leader झाली असशील ना आता तू?

साय: हो.
अद: आपण जसे िचऽाला िशKया hायचो तसे तुझे TM तुला दे तात का?
साय: दे त असणार. िशKया खायचीच post आहे ती. ए तुला माहतीये तू ते call control चं module िलहलं होतंस
ना, ?या यात अजून एकह change करावा लागला नाहये. fantastic design केलं होतंस ?याचं.
अद: oh yes call control. तू कशावर आहे स सgया? काह interesting?
साय: काह interesting वगैरे नाह रे . नुस?या पाnया टाकाय या.
अद: आ*ण अिचXत काय Aहणतोय? अजून infy मधेच आहे का?
साय: नाह. २ job बदलले नंतर. आता project manager आहे wipro मधे.
अद: wow! great. मी तुला propose मारलं ?या दवसापासून बोललाच नाहये तो माIयाशी.
साय: खूप possessive आहे तो माIयाबाबतीत.
अद: अग हो पण मी काय क...क...क करण करत मागे लागणार नKहतो तुIया.
साय: हो पण आमचं जमलंय हे माहती असतानापण तू मला Sवचारलंस 3ाचा ?याला खूप राग आला होता.
अद: मी तुला Sवचारलं नKहतं. फ़B सांिगतलं होतं, क; माझं तुIयावर ूेम आहे . तू पण माIयावर ूेम कर आ*ण
माIयाशी ल~न कर असं मी कधीच Aहणालो नाह.
साय: काहह असो, पण ?याला राग आला हे खरं . आ*ण you know अिचXत. एकदा ?यानी डो=यात राग घालून
घेतला क; ?याला कुणीच समजावू शकत नाह. he becomes very irrational at times.
अद: मग मला भेटायला आलीयेस Aहणजे घर गेMयावर राडा होणार तुम यात. (हसतो)
साय: मी ?याला सांगणार नाहये हे .
अद: काय वेड आहे स का काय? सांगणार काय नाह?
साय: you know him. ?याला अ*जबात आवडणार नाह.
अद: मग जर तुला हे माहती होतं तर why did you come here in the first place?
साय: ३ वषZ झाली काह mail नाह, phone नाह. मला उ?सुकता होती तुझं काय चाललंय 3ाची.
अद: (हसतो) अगं तू ?या या आवड-िनवड एवया जपतेस मग तो तुIया आवड-िनवड का नाह respect
करणार?
साय: (हसते) इतकं सोप नसतं ते अद. संसार Aहटलं क; मुलीलाच जाःती adjust करावं लागतं.
अद: साफ़ खोटं आहे . ते इतकंच simple आहे , तुAह उगीच ?याला complicate करता. मुलींनी का जाःती adjust
करायचं? काय संबंध?
साय: तुझं बरोबर असेल कदािचत. पण हे अिचXतला नाह पटणार.
अद: तुझी काळजी वाटायला लागलीये मला सायली. are you really happy with your life?
साय: असं का Sवचारलंस एकदम?
अद: ू\ avoid कY नकोस उ]र दे .
साय: खरं सांगायचं तर, नाह. i am not happy.

अद: का नाह? काय problem आहे ?
साय: असा काह एक problem आहे असं नाह रे . पण ल~नानंतर मी जसं imagine केलं होतं, reality ?यापे:ा
फ़ारच वेगळ आहे .
अद: का? ल~नामुळे एवढा का फ़रक पडावा? उलट तुझं तर love marriage आहे . तुमचं एकमेकांवर ूेम आहे ,
Sवास आहे . life should be as smooth as it can be.
साय: मलाह असंच वाटलं होतं. पण आता सगळे parametersच बदललेत. थोडं सं घुःमटMयासारखं वाटतं कधीकधी. पण मग आजूबाजूला पाहलं क; ल:ात येतं क; सगळकडे हे असंच आहे . हे च normal आहे . मीच उगाच
फ़ार Sवचार करत बसते.
अद: ए मुली, तू तर असं Aहणू नकोस. सगळं जग करतं Aहणून ते बरोबर असणार, 3ात कणभर तर अथX आहे
का? बरं ते सोड. तुझा problem घेऊ आ*ण solve कYन टाकू. तू मला भेटायला आलीस हे अिचXतला कसं
सांगायचं हा तुझा problem आहे का?
साय: हो.
अद: ok. आपण दोघं जोरदार affair करतोय ?या या नजरे आड, असं काह आहे का?
साय: नाह.
अद: बरं ...मग इथे येaयात तुIया *जवाला धोका वगैरे आहे का?
साय: नाह.
अद: मग ?याला काय problem असणार आहे 3ात? Sबनधाःत सांगून टाक.
साय: तो िचडे ल.
अद: का?
साय: ?याला नाह आवडणार.
अद: काय?
साय: मी तुला भेटलेलं.
अद: तुला आवडतं का ?याचं cigarette ओढणं?
साय: मुळच नाह.
अद: मग तू िचडशील Aहणून तो का नाह सोडत?
साय: अशी ू?येक गोRीत बरोबर नाह करता येत.
अद: का नाह?
साय: का नाह Aहणजे?
अद: का नाह?
साय: अशानी फ़B भांडणं वाढतील. बाक; काहच होणार नाह.
अद: अगं...भांडणांना का घाबरतेस एवढ? हे बघ, भांडणं होत नसतील तर दोनच possibilities असतात. either
complete understanding आहे कंवा एक बाजू compelete adjustment कYन घेतीये. आ*ण तुम या बाबतीत

मला दसरं
खरं वाटतंय.
ु
साय: पण मी काय कY. तो माझं काय कुणाचंच ऐकत नाह.
अद: पण तू ?याचं ऐकणार. clearly unequal relation आहे हे . अशा unequal relation मधे ूेम तर सोड साधी
friendship पण टकणार नाह.
साय: ?यानी फ़B थोडं जर adjust केलं ना, तर मला बास आहे .
अद: approachच चुकतोय तुझा. ?यानी adjustment केली क; ते कौतुक, तू केलीस क; कतXKय?
साय: तसंच आहे ते अद. अरे फ़ार पूवपासू संसार जुळवून ठे वaयाची जबाबदार *dयांचीच होती. तुIया आजीआजोबा आ*ण आई-बाबांचे संसार बघ.
अद: अगद बरोबर आहे . पण तेKहा घरातMया पुYषावर अllया घरा या उदरिनवाXहाची जबाबदार असायची. मग
?यांनी असा माज करणं काह अंशी बरोबर आहे . पण आता पPर*ःथती जरा बदललीये असं नाह वाटत तुला?
ल~न आ*ण ?या यानंतर या जीवना या concepts जरा बदला. आई-वडलांनी जे सांिगतलंय ते जस यातसं
िचकटवू नका.
साय: ल~न न करताह बरं च बोलतोयस ल~नावर.
अद: बाटलीत Sवष आहे हे ओळखaयासाठf ते Sपऊन बघावं लागत नाह.
साय: मग कसं ओळखणार?
अद: (हसत) chemical analysis करायचा ?याचा! माझा मुsा हा आहे क; ल~न करणे आ*ण मग ते टकवणे हा
मानवी जीवनाचा ultimate aim वगैरे नाहये. आपण ल~न करतो ते अजून समृu, सुखी होaयासाठf. तेच जर होत
नसेल तर काय point आहे ? नवरा छाती ठोकून सांगतो "३० वषZ संसार केला" आ*ण ?या या SबचायाX बायकोकडे
पाहलं क; ल:ात येतं क; ?याला तो कसा जमला. ह अशी ल~नं फ़B आपली केलीयेत Aहणून टकवून
ठे वaयापे:ा मी तर Aहणतो divorce बरा.
(popcorn वाला stage वर आलेला असतो.)
pc: ए! फ़ार बोललास तू! (सायलीकडे बघून) ए ताबडतोब िनघून जा इथून.
साय: पण मला ?याचं पटतंय.
pc: ए गCप बसायचं. मुकाnयाने िनघून जायचं. आ*ण परत जर असा Sवचार जर मनात आणलास ना तर याद
राख. चल िनघ!
(सायली िनघून जाते.)
अद: अशी दमदाट कYन काय िमळवता तुAह?
pc: तू काय चालवलंयस काय अं?
अद: काय चालवलंय?
pc: तू ःवतः तुला हवं तसं जगतोस तोपयZत ठfक आहे एक वेळ. पण जर दसयाZ
ना system या बाहे र काढायचा
ु

ूयy केलास ना, तर याद राख, गाठ माIयाशी आहे .
अद: मला नाह फ़रक पडत मी system या बाहे र आहे का आत वगैरे असMया गोRींनी.
pc: पण बाक; यांना पडतो ना. सगळे तुIयासारखे ःवयंभू नसतात.
अद: Aहणजे?
pc: ?यांना सारखा कुठलाना कुठला आधार लागतो. मानिसक, वैचारक, वगैरे वगैरे. आ*ण ?यासाठfच मी आहे .
_यांना एकnयानी उभं रहायला िभती वाटते, ?यांना चारचौघात िमसळवून टाकaयासाठf.
अद: ridiculous! जेKहा ू?येकजण ःवतः Sवचार करायला लागेल ना, तेKहा तुझं अ*ःत?वच संपेल.
pc: (मोjयांदा हसतो) आजकालचं पोर तू, मी युगायुगांपासून आहे रे , आ*ण असणार.
अद: कसे इतके लोक तुIया आहार जातात?
pc: अरे ू?येकजण नसतो तुIयाइतका हशार
.
ु
अद: नाह. हशार
हे कारण असू शकत नाह. अशी काह जगावेगळ हशार
नाह लागत 3ासाठf.
ु
ु
pc: बर मग आळशीपणा?
अद: हम...हे एकच कारण असू शकतं.
pc: तेच आहे . वेळ कोणाकडे आहे असले Sवचार करत बसायला. Aहणूनच मी package deal offer करतो. पाळaया
पासून ितरड पयZत. असा अलगद पोचवतो. खालचा Sवचार करायचा नाह आ*ण वरचा Sवचार करायचा नाह. फ़B
आजूबाजूला बघायचं आ*ण तसंच करत रहायचं. कळणारसुuा नाह तुAह कधी आलात आ*ण कधी परत गेलात
ते.
अद: हम...मला हे असलं कधीच जमलं नसतं.
pc: असतात, तुIयासारखे पण असतात. फ़ार थोडे असतात, पण असतात.
अद: जो पयZत rule आहे तो पयZत exception पण असणारच.
pc: पण एक माऽ आहे . समाजात कुठMयाह ूकारचा बदल, छोटा वा मोठा, तुम यािशवाय श=य नाह.
अद: (दाराकडे हात दाखवून) या आता.
pc: आपण परत भेटू च.
(stage वर complete blackout होतो. फ़B मागे एक spot आलेला असतो. directorला थोडा cut कYन. director
एक step पुढे येतो.)
D: moral of the story? हे नाटक का? कशासाठf? ू?येक कलाकृ तीतून ?या या creator ला काहतर Aहणायचं
असतं. हे नाटक होतं माIया यापुढ या बावीस शvदांसाठf.
तुAह मेलायत क; *जवंत आहात हे कसं ओळखायचं? तुAहाला रोज तुम या अ*ःत?वाSवषयी ू\ पडतात का?
नसतील तर तुAह मेलायत असं समजा.
(blackout)
(पडदा)

