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आज अचानक
प्रवेश पहिला
(पडिा उघडिो िेव्िा गागी िेवेंद्र पुराहणक टेबल खुचीवर बसून काम
करिाांना किसि आिेि. गागी पुराहणक समाजशािाच्या प्राध्याहपका आहण
सामाहजक कायवकत्याव, गांभीर चेिरा, करारी व्यहक्तमत्व, त्या व्यहक्तमत्वाला
साजेसा पोशाख, कॉटनची साडी ककवा ड्रेस, चष्मा.

समोर टेबलवर बरीच

पुस्िके आिेि. त्याांचे laptop वर काम चालू आिे. मधूनच एखािे पुस्िक
काढिाि, laptop मधे बघिाि, मधून मधून रटपणे काढिाि. िेवढ्याि
घरचा टेबलवरचा फोन वाजिो )
गागी:-

िैलो … डॉ. गागी पुराहणक हिअर … िो… िो, बोला, बोला …िो, काय?
अपॉइां टमेंट घ्यायची आिे? कशासाठी? कोरड्या उलटया िोि आिेि, िोन महिने
झाले आिेि? एक हमहनट, एक हमहनट, माझे ऐका आधी थोडे !
अिो, मी डॉक्टर आिे पण ‘िशी’ डॉ. नािी. िशी म्िणजे िुम्िी समजिा िशी
नािी. मी पीएच. डी. आिे. कु णाला सांपकव करायचा असेल िर आधी खात्री करून
घ्यावी आहण मगच फोन करावा. काय? फोन के ल्याहशवाय कसे कळणार? िो
… िो…
बरोबर आिे िुमचे, पण आिा कळलय ना? मग ठे वा आिा फोन. रॉंग नांबर आिे.
(रागाने फोन खाली ठे विे.) शी ssss, ककिी हडस्टबव िोिो कामाच्या मध्ये मध्ये
असे फोन आले की …
(पुन्िा फोन वाजिो)

गागी:-

िैलो, अिो, साांहगिलांय न िुम्िाला एकिा रााँग नांबर आिे म्िणून. कोण
बोलिाय? ओि …. िां, बोला काय काम आिे? डॉ. गागी बोलिेय. काय काम
आिे िुमचां? अिो, माझी मुलाखि घ्यायला मी कािी फार मोठा िीर नािी
मारला. चीनला आांिरराष्ट्रीय महिला पररषि आिे, मला अमुक अमुक
पाररिोहषक हमळाले, पण म्िणून माझे काम नािी थाांबले कािी. िे सुरूच
रािणार आिे. आणखी खूप खूप कािी करायचय मला. िे बघा असे मुलाखि
वगैरे द्यायला नािी आवडि मला. िो… पण िुमचा एवढा आग्रि का? ठीक आिे
पण मी ििा हमहनटाांपेिा जास्ि वेळ नािी िेणार. काय? इथेच खालीच आिाि
िुम्िी माझ्या घराच्या? िुम्िाला एवढा कााँफीडन्स िोिा? ठीक आिे या. पण
फक्त ििाच हमहनट िां ! मला खूप कामे आिेि.
(डॉ. गागी पुन्िा कामाि हबझी आिे. थोड्याच वेळाि एक िरुण मुलगी प्रवेश
करिे. किसायला सुांिर, िरुण, गोड, नाजूक. पांजाबी ड्रेस. िािाि पसव. )

मोहिनी:-

आि येवू का?

गागी :-

(प्रश्नाथवक चेिऱ्याने हिच्याकडे बघिे.) आिा कोण आणखी?

मोहिनी:-

मॅडम, मी आत्ता फोन के ला िोिा ना…

गागी:-

ओि! िुम्िी … माझ्या घराच्या खाली थाांबला िोिा त्याच का? या …

मोहिनी:-

इश्श्य! ये म्िणालाि िरी चालेल.

गागी:-

िू मुलाखिच घ्यायला आली आिेस ना?

मोहिनी:-

िां … िो… िो. मला िुमची मुलाखि िवी आिे. काय काय करिा िुम्िी?

गागी:-

िुला माहिि नािी? मग िू मुलाखि काय घेणार माझी? कु ठू न आलीस िू?
म्िणजे कु णाकडू न? कशासाठी िवी आिे िुला माझी मुलाखि?

मोहिनी:-

िो… िो…

गागी:-

अगां, िो िो काय करिेस? कािी िरी माहसक, सांस्था विवमानपत्र असे कािी

असेल ना? का नुसत्याच सुांिर मुली बघून ठे विाि कामाला?
मोहिनी:-

नािी … नािी … मला माहिि आिे सगळे . िुम्िी समाजशािाच्या प्राध्याहपका
आिाि. मिाराष्ट्र शासनाने िुम्िाला आकिवासी भागािील महिलाांचा सव्िे
करायला साांहगिला आिे. त्याचा अिवाल िुम्िी लौकरच प्रहसध्ि करणार आिाि.
आहण आिा चीनमध्ये िोणाऱ्या आांिरराष्ट्रीय महिला पररषिेसाठी िुमची हनवड
झाली आिे. हिथे िुम्िी िुमचा …

गागी:-

बस … बस. बरां , िू कािी प्रश्नावली वगैरे आणली आिेस का?
आणली असलीस िर साांग. म्िणजे पटकन उत्तरे िेवून मोकळे िोिा येइल.

मोहिनी:-

नािी. प्रश्नावली नािी. मला वाटिे आपण सिज मनमोकळ्या गप्पा मारू आहण
त्यािूनच मला काय पाहिजे िे मी घेईन.

गागी:-

ठीक आिे. मलािी आवडेल िुझ्यासारख्या सुांिर मुलीशी गप्पा मारायला.
(आहण मनाशीच म्िणिे ‘आहण हनबुवध्ि’ ) िां … बोल ….

मोहिनी:-

िुमचा हवषय काय मॅडम?

गागी:-

अगां, आत्ता िूच म्िणालीस ना की िुम्िी समाजशािाच्या प्राध्याहपका आिाि.
मिाराष्ट्र शासनाने िुम्िाला आकिवासी भागािील महिलाांचा सव्िे करायला
साांहगिला आिे. त्याचा अिवाल िुम्िी लौकरच प्रहसध्ि करणार आिाि म्िणून?

मोहिनी:-

माफ करा मॅडम. माझे कािी चुकि असेल िर. पण िुम्िी जो अिवाल वाचणार
आिाि, िो नेमका कशाबद्दल आिे?

गागी:-

‘आकिवासी भागािील महिलाांवर िोणारे लैंहगक अत्त्याचार ’ असा माझा हवषय
आिे. हवषय थोडा वेगळा आहण नाजूक आिे. त्याची सांख्याशािीय माहििी मी
गोळा के ली आिे.

मोहिनी:-

ककत्ती अवघड काम ना? पण खरां च मला, म्िणजे आम्िाला सगळ्याांनाच

िुमचे खूप कौिुक वाटिे, अहभमानिी वाटिो. िुमचे काम, िुमच्या कामाचा
झपाटा,चोवीस िास असे कामाला वाहून घेणे …
गागी:-

पण मी कािी हवशेष करिेय असे मला नािी वाटि. लिानपणापासून िे बाळकडू
पाजल्या गेलय मला. आिा िे सगळे मुरलेय माझ्याि. माझ्या वहडलाांची इच्छा
िोिी की मी खूप हशकावे, मोठी व्िावे, कािीिरी भरीव कायव करावे. म्िणून िर
त्याांनी माझे नाव गागी ठे वले. खरां च… नािी आवडि मला िे असे
चारचौघाांसारखे साधेसध
ु े जीवन.

मोहिनी:-

म्िणजे?

गागी:-

आकिवासी हनिान आकिवासी िरी आिेि. त्याांना हशिण नािी, सुहवधा नािीि.
पण आपल्या आजूबाजूच्या बायका बघा ना. चूल आहण मूल याहशवाय िुसरे
कािी सुचिे का याांना? आपली स्विःची उन्निी व्िावी, समाजासाठी कािीिरी
करावे अशी कधी इच्छा िोिे का त्याांना? लग्न िोवून मूल झाले की त्यािच
िीच्या जीवनाची इहिकिवव्यिा आिे, असे अजूनिी या एकहवसाव्या शिकािल्या
हियाांना वाटिेच ना? हियाांनी अगिी एका ठराहवक चाकोरीिच जीवन जगले
पाहिजे असे कािी आिे का?

मोहिनी:-

मॅडम… मॅडम, खरे च आिे िुमचे. िुमची िळमळ, िुमची हजद्द, िुमची धडाडी
मला समजिे. बसा ना मॅडम, शाांि व्िा थोडे. मी पाणी आणू का िुमच्यासाठी?

गागी:-

अगां, िू माझ्याकडे आली आिेस, पाणी मी िुला द्यायला िवे. मी िुला
हवचारायला िवे. पण माझा स्वभावच थोडा वेगळा आिे.

(आिून पाणी घेवून येिे)

मोहिनी:-

मला कल्पना आिे मॅडम.

गागी:-

काय कल्पना आिे? िेच ना की मी िुसडी आिे, माणूसघाणी आिे. लोकाांशी
फटकू न वागिे. पण खरे साांगू? मला नािी आवडि कोशाि गुरफटू न घ्यायला.
मला मनापासून जे करावेसे वाटिे िेच मी करिे, म्िणून िर ….

मोहिनी:-

म्िणूनच िर िुमच्या कामाि िुम्िी एवढे यश हमळवलेि, एवढे नाव कमावलेि.
आहण कोण म्िणिे िुम्िाला चार लोकाि रािायला आवडि नािी, लोकाि
हमसळायला आवडि नािी? िुम्िी िुमच्या हवद्यार्थयाांच्या

ककिी आवडत्या

आिाि िे माहििीये मला. िुमचा स्वभाव ना फणसासारखा आिे. वरून कडक
किसिा, फटकन बोलिा पण आि माया आिे.
गागी:-

अरे वा, बरीच माहििी गोळा के लीस माझ्याबद्दल. …

मोहिनी:-

मॅडम, आकिवासी समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी, त्या लोकाांना त्याांचे िक्क
हमळवून िेण्यासाठी िुम्िी त्याांच्या भागाि जावून राििाच ना? त्याांच्याि
हमसळिाच ना? हिथे या सगळ्या सुखसोयी हमळि नािीि िरी सुध्िा ….

गागी:-

िेच िर … मी आपल्या पाांढरपेशा समाजाि हमसळि नािी. सगळ्या सुखसोयी
सोडू न कु ठे िरी वणवण भटकिे. हवद्यार्थयाांना मी आवडिे का नािी िे मला माहिि
नािी पण बाकी इिर सगळ्या फालिू गोष्टींपासून मी चार िाि िूर असिे …

मोहिनी:-

इिर चार गोष्टींपासून म्िणजे … इिर अॅक्टीव्िीटीज म्िणायचांय का िुम्िाला?
मॅडम, एक खासगी प्रश्न हवचारू?

गागी:-

माझ्या खासगी आयुष्याि कु णीिी नाक खुपसलेले मला आवडि नािी.

मोहिनी:-

नािी. मी कु ठे िी िुमच्या खासगी आयुष्याचा उल्लेख करणार नािी. सिज एक
कु िूिल म्िणून ….

गागी:-

कु िूिल? कशाचे? वाऱ्यावर सोडलेली म्िणून आजूबाजूच्या बायका माझी
िेटाळणी करिाि, मला माहिि आिे. पण मी िूलवि करिे कारण मी काय करिे
आहण मला काय करायचांय िे मला नक्की ठाऊक आिे.

मोहिनी:-

पुराहणक सर सुध्िा ….?

गागी:-

छे… छे … (एकिम इमोशनल िोिे) िो खूप चाांगला आिे. िेवेंद्रचा माझ्या या
कामाला कधीच हवरोध नव्ििा. त्याने मला नेिमीच समजून घेिले. आमच्याि
कािीिी मिभेि नािीि.

मोहिनी:-

पण मी िर असे ऐकले आिे की पुराहणक सर आहण िुम्िी ….

गागी:-

वेगळे राििा, असेच ना?

मोहिनी:-

िो … म्िणजे ….

गागी:-

िो. राििो आम्िी वेगळे . त्याि काय मोठां स?
ां भाऊ भाऊ वेगळे राििाि. वडील
आहण मुलगा-मुलगी, आई आहण मुलगा-मुलगी वेगळे राििाि. मग नवरा बायको
जर वेगळे राहिले िर त्याचा एवढा बाऊ का? त्याांच्यामध्ये भाांडण असेल िरच
त्याांनी वेगळे रिावे का?िुसऱ्या गावी नोकरी असेल िर वेगळे राििािच ना?
आहण एकत्र राहूनिी जर एकमेकाांशी पटि नसेल िर?

मोहिनी:-

म्िणजे िुमचे आहण सराांचे पटि नािी का?

गागी:-

मी म्िणाले का िसे कािी? (स्विःच्याच नािाि) आमच्या लग्नाला चार वषव
झाली पण अजून एकिािी आमचे भाांडण झाले नािी. िेवेंद्र एक आिशव नवरा
आिे. त्याचे माझ्यावर खूप प्रेम िोिे.

मोिोनी:-

िोिे?

गागी:-

अां …. नािी म्िणजे आिे, असेलच …

मोहिनी:-

मॅडम, … (पाण्याचा ग्लास हिच्या िािाि िेिे)

गागी:-

मोहिनी, िू प्रेम के लांस कु णावर?

मोहिनी:-

(लाजिे) िां … म्िणजे िो… नािी … म्िणजे ….

गागी:-

लाजिेस? म्िणजे करि असावीस. िू जर कु णावर प्रेम करि असशील ना िर
जीव िोडू न कर. िुझे सववस्व त्याला अपवण कर. त्याच्याशी एकरूप िो. असे
माझ्यासारखे करू नकोस.

मोहिनी:-

माझ्यासारखे म्िणजे? िुमचे सराांवर प्रेम …

गागी:-

-प्रेम आिे पण आहण नािी पण. खरां च िेवेन्द्रवर मी प्रेम करिे का? मला का प्रेम
करिा येि नािी कु णावर? अशी कशी मी कोरडी? ….

(मोहिनी हिच्याकडे डोळे हवस्फारून बघि आिे.)

मोहिनी:-

मॅडम, काय … काय बोलिाय िुम्िी?

गागी:-

खरे िेच बोलिेय. िेवेंद्र मला आवडिो. िोिी मला खूप जपिो. पण … पण
त्याच्यासारखे प्रेम मला नािी करिा येि गां …

(एकिम थोडीशी थाांबिे)

मोहिनी:-

बोला, मॅडम बोला … बोला ना! िुमच्या आि, मनाि काय आिे िे बोला.
िुमच्या खासगी गोष्टी मी कु णालािी कािीिी साांगणार नािी. खरां च …

गागी:-

आईच्या माघारी बाबाांनी मला वाढवले, मोठे के ले. मला िे त्याांचा मुलगाच
म्िणायचे. मुलासारखेच कपडे घालायचे. िाहगने मला आवडि नािीि. नटावे,
मुरडावे वाटि नािी. मला झपाटू न टाकले िे अभ्यासाने आहण आिा या कामाने.
सिि त्या आकिवासी लोकाांचे िाररद्रय, त्याांचा अडाणीपणा, त्याांचे िोणारे िाल
डोळ्यासमोर किसि असिाि आहण असे वाटिे की काय अहधकार आिे
आपल्याला िे असे सुखी जीवन जगण्याचा? अपराधी वाटि राििां गां. आहण मी
जे बघिे िो िर समाजाचा एक छोटासा भाग आिे. असे ककिी लोक असिील?

मोहिनी:-

मॅडम… ककिी मोठ्या मनाच्या आिाि िुम्िी. ककिी मोठे समाजकायव करिाय
िुम्िी. िुमच्यासमोर आम्िी एकिम लिान आिोि. पण िेवेंद्र सर …

गागी:-

िेवेन्द्र…!

काय के लांय मी त्याच्यासाठी? मी सिि अशी झपाटल्यासारखी

माझ्याच जगाि वावरि असिे. िो एक सालस, िळवा, मनहमळावू, प्रेमळ
स्वभावाचा माणूस आिे. पण साध्या सुखी सांसाराची त्याची इच्छािी मी पूणव
करू शकले नािी.
मोहिनी:-

म्िणजे? मॅडम सराांचां आहण िुमचां …? एक हवचारू?

(गागी आपल्याच िांद्रीि आिे.)

मोहिनी:-

मी असां ऐकलय की िुम्िी हडव्िोसव घेणार आिाि. िुमच्या या समाजकायावला
त्याांचा, त्याांच्या घरच्याांचा, त्याांचा कािी हवरोध…?

गागी:-

नािी, नािी. िेवेंद्र आहण त्याच्या घरचे सगळे खूप चाांगले आिेि पण मीच
त्याांच्या अपेिा पूणव करू शकि नािी. खरे िर त्या किवशी िसे कािी घडले नसिे
िर किाहचि ….

(िळू िळू अांधार पडिो. प्रवेश पहिला समाप्त)

प्रवेश िुसरा
(रां गमांचावर प्रकाश पडिो िेव्िा प्रा. िेवेंद्र पुराहणक आरामाि सोफ्यावर
बसून गाणी ऐकि आिेि. िािाि कॉफीचा कप आिे. त्या गाण्याांबरोबर
िे स्विःिी गाणे गुणगुणिाि. िेवढ्याि फोन वाजिो )
िेवेंद्र:-

िैलो, प्रा. िेवेंद्र पुराहणक बोलिोय. अरे अहवनाशजी, बोला. अां, नािी गागी
मॅडम आल्या नािीि अजून. नािी, हिचे कािी साांगिा येि नािी ककिी वेळ
लागेल आहण के व्िा येईल िे. आमचां काय ! चाललय आपलां. गॅिररग जवळ
आलांय. नाटक बसविोय एक. िालमी चालू आिेि. नािी नािी आज नािी गेलो.
आई बाबा आलेले आिेि. िे ना? िो… िो, िे गावीच असिाि. पहिल्याांिाच आले
आिेि इथे. पण आमचे िे असे … गागी हिच्या कामाि हबझी, आम्िी आमच्या
कामाि. अरे … छोड ना यार, गागीशी काय काम आिे िे साांग. कसला कायवक्रम
म्िणालास? िो का? हिच्या िािाने त्या हवद्यार्थयाांना शाळे चा गणवेश आहण
पुस्िके वाटायची आिेि का? िो, ठीक आिे ना, मी साांगिो हिला हनरोप. पण िू
सुध्िा एखाद्या िासाने फोन कर. िू मात्र एक चाांगला कायवकिाव ियार झालास िाां
… पाटी खूप जोराि आिे सध्या िुझी. चल ठे विो. ओ. के . बाय …

(पुन्िा त्याचे गाणे ऐकणे, मधेच एखािे पुस्िक, माहसक चाळणे सुरूच आिे.
घराि जावून डीशमध्ये कािीिरी खायला घेवून येिो. िेवढ्याि गागी
येिे. िमून कोचावर बसिे. िेवेंद्र हिला पाणी आणून िेिो. )
िेवेंद्र:-

िमलीस खूप! कशाला धावपळ करिेस एवढी? कॉफी करून आणू का गरम गरम
कडक?

गागी:-

आईबाबा के व्िा आले? काय करिािेि?

िेवेंद्र:-

आई बाबा ना? िुपारीच आले. मावशींनी स्वयांपाक करून ठे वला िोिा. जेवण
के लां, आराम के ला आहण आिा सुलूआत्याकडे गेले आिेि.

गागी:-

बरे आिेि ना? िब्येि वगैरे …

िेवेंद्र:-

बरे आिेि. पण िुझी भेट न झाल्यामुळे आई नाराज झाली थोडी.

गागी:-

अरे , थाांबणे शक्य नव्ििे मला. मी िुला आधीच म्िणाले िोिे ना …

िेवेंद्र:-

अगां िो. मी साांहगिलां हिला समजावून. पण मी काय म्िणिो गागी …

गागी:-

मला माहिि आिे िू काय म्िणणार आिेस िे. पण मी स्पष्टच साांगिे िुला. मला
माझ्या कामािून थोडीशीिी उसांि हमळणार नािी, त्यामुळे …

िेवेंद्र:-

कामे िर काय आपली नेिमीचीच आिेि गां. पण आपले लग्न झाल्यापासून
आईबाबा पहिल्याांिाच आपल्याकडे आले आिेि.

गागी:-

िो, पण त्याांना कल्पना आिे ना माझ्या कामाची? िे बघ िेवेंद्र, मला
आईबाबाांबद्दल आिर आिे, पण ….

िेवेंद्र:-

पण आपुलकी नािी. कारण िू त्याांच्या सिवासाि राहिलीच नािीस कधी.

गागी:-

िसां नािी रे . पण समजून घ्यायला पाहिजे ना. माझे बाबा आल्यावर बघ बरां ,
सगळां आपलां आपलां करून घेिाि. जेविाि, खािाि, आराम करिाि, कफरिाि.

िेवेंद्र:-

िुझ्या बाबाांची आहण माझ्या आईबाबाांची िुलना करू नकोस.

गागी:-

िुलना नािी. मी साांगिेय िुला.

िेवेंद्र:-

आहण मी पण िुला बरे चिा साांगि आलोय. (त्याचा आवाज थोडा चढलाय. पण
आपला आवाज चढलाय िे लिाि आल्यावर िो एकिम थाांबिो आहण शाांिपणे
म्िणिो ) थाांब. िू आत्ताच बािेरून िमून आलीस. मी िुझ्या साठी कॉफी करून
आणिो. िू फ्रेश िो. आपण बोलू हनवाांि.

(गागी फ्रेश िोण्यासाठी आि जािे. िेवेंद्र कॉफी करण्यासाठी आि जायला हनघिो िेवढ्याि
िेवेंद्रचा फोन वाजिो.)

िेवेंद्र:-

िैलो, बाबा … िां, बोला. गागी आली आिे आत्ताच. काय? िुम्िी जेवूनच येणार
हिकडू न? उशीर िोईल का यायला? िो िेिी बरोबर आिे म्िणा, एवढ्या
किवसानांिर भेटलाि, सुलूआत्या िरी जेवल्याहशवाय कशी येवू िेईल? िो … िो
… ठीक आिे. बरां ठे विो.

(आि जािो. गागी टॉवेलने िोंड पुसि बािेर येिे. कािी पत्रां वगैरे आली आिेि का िे बघिे. एक
पाकीट िािाि घेवून वाचिे. एकिम िािािला मोबाईल बघिे. िेवेंद्र हिच्या साठी कॉफी घेवून
बािेर येिो. )

िेवेंद्र:-

बाबाांचा फोन आला िोिा. िे आत्याकडू न जेवूनच येणार आिेि. त्याांना घरी
यायला उशीर िोईल रात्री.

गागी:-

िेवेंद्र, अरे िे बघ. मी िुला म्िणाले िोिे ना मला माझ्या प्रबांधाच्या कामासाठी
गडहचरोलीला जायचय म्िणून. िे बघ. िेमलकसाहून पत्र आलांय … प्रकाश
आमटेंच. ओ गॉड, आत्ता पुन्िा मेल पण आलाय. मी याच गोष्टीची आिुरिेने वाट
बघि िोिे कधीपासून. आहण उद्याच हनघावे लागेल मला सकाळीच.

िेवेंद्र:-

अगां, उद्या कसे जािा येईल?

गागी:-

अरे , प्रकाश आमटे कु ठे िरी जाणार आिेि परवा. त्यानांिर के व्िा येणार आिेि
माहिि नािी. त्यामुळे िर त्याांनी पुन्िा िािडीने मेल के लाय ना. त्याांची भेट िोणे
मित्वाचे आिे. त्यामुळे मला उद्या सकाळी हनघावेच लागेल.

िेवेंद्र:-

अगां पण िुझी आहण आईबाबाांची अजून भेट सुध्िा झाली नािी. हशवाय िे आिा
रात्री उहशरा घरी येणार आिेि. जेवूनच येणार आत्याकडू न. आत्ताच फोन आला
िोिा त्याांचा. िू बाथरूममध्ये िोिीस. हवचारि िोिे िुझ्या बद्दल.

गागी:-

अरे , प्रकाश आमटेना,त्याांच्या कु टुांहबयाांना भेटायचांय. ककत्ती मोठे काम करिाि
िे. िे सगळां बघायला हमळे ल. िशी लिानपणी बाबाांबरोबर मी एकिा गेले िोिे.
बाबा आमटेना भेटायला … पण आिा ककिी व्याप वाढलाय त्याांचा. त्याांची मुल,ां
त्याांच्या सुना …

िेवेंद्र:-

(हिच्याजवळ जावून) आहण आपल्या? आपल्या मुल,ां सुनाांचां काय?

गागी:-

म्िणजे?

िेवेंद्र:-

म्िणजे िू िे जे काम करिेस िे पुढे चालवायला कु णी नको का?

गागी:-

कशावरून आपली मुलां माझे काम पुढे चालविील? िुझ्यासारखी कलाकार,
साहिहत्यक, नाटकप्रेमी झाली िर?

िेवेंद्र:-

िुला आवडणार नािी?

गागी:-

िसां नािी रे ! पण आपलां काय ठरलांय, आपण िोघाांनीिी एकमेकाांच्या कामाि
लुडबुड करायची नािी. मी कधी िुला हवचारिे का, आज कोणिी कहविा
हलहिलीस, कु ठल्या माहसकाि काय छापून आलांय, कोणिे नाटक बसवणार
आिेस, नाटकाच्या िालमी कशा चालू आिेि?

िेवेंद्र:-

िेच िर िुिव
ै आिे ना …

गागी:-

म्िणजे माझ्याशी लग्न के लेस िे िुझे िुिव
ै …

िेवेंद्र:-

िसे नािी गां. गांमि के ली मी. मी खरे िर ककिी भारावून गेलो िोिो िुझ्या
कामाने िेव्िा. िुझा साधेपणा, करारीपणा, भारिस्ि व्यहक्तमत्व सगळे आवडले
िोिे मला. पण काय गां, िू कसा काय िोकार किलास मला? िुला काय आवडले
माझे ? काय पाहिलेस िू माझ्याि?

गागी:-

काय आवडले िे नक्की साांगिा येणार नािी. पण आख्खा िूच मला आवडलास.
िुझ्याकडे बघून असे वाटले की िू नक्की मला समजून घेशील. माझ्या कामाला
प्रोत्सािन िेशील.

िेवेंद्र:-

िे िर िेिोच आिे. िेिो आिे ना? पण आमच्या ‘कामाला’ प्रोत्सािन …. (जवळ
जािो. िी िूर िोिे. हिचा िाि धरिो. ) थोडे कािी प्रात्यहिक?

गागी:-

(िूर िोवून) िो अभ्यास आिे माझा. गांमि बघायला नािी जाि मी हिथे.

आहण

िुझ्या प्रोत्सािन िेण्याबद्दल म्िणशील िर खरां च अहभमान वाटिो मला िुझा …

िेवेंद्र:-

अगां, नवरा आिे मी िुझा. िुझ्या प्रत्येक गोष्टीि सिभागी िोणे िे किवव्य आिे
माझे.

गागी:-

िे खरे आिे रे पण असां वाटिांय, मीच कु ठे िरी कमी पडिेय. मला खरोखरच िे
घरसांसार, मुलेबाळे याि हबलकु ल इां टरे स्ट नािी. ककिीिा िरी मी नाराज के लय
िुला. िुझ्याबरोबर िुझ्या हमत्राांकडे जाणे, त्याांच्या बायकाांशी गप्पा मारणे,
पार्ट्ाांना जाणे, नािेवाईकाांशी हमळू न हमसळू न वागणे िे सारे कधी जमलेच नािी
मला. िू समजून घेिोस सगळां . पण आिा िेच बघ ना, आज आईबाबा आत्याांकडे
गेले आिेि पण त्या आत्याना लग्न झाल्यापासून मी फक्त एकिाच भेटले िोिे.
िुझ्या बायकोकडू न खूप अपेिा आिेि लोकाांच्या, त्या नािी मी पूणव करू शकि.

िेवेंद्र:-

माहिि आिे गां सगळ्याांना िुझ्या मागे कामाचा ककिी व्याप असिो िे. आहण
आिा या गोष्टीची सवय पण झाली आिे सगळ्याांना.

गागी:-

िू सुध्िा आपल्या सुखी सांसाराची ककिी स्वप्न रां गवायचास सुरवािी सुरवािीला.

िेवेंद्र:-

स्वप्न िी स्वप्नच असिाि गां शेवटी. सत्य िे नेिमीच वेगळां असिां.

गागी:-

िुझी आहण िुझ्या आईबाबाांची स्वप्नां मी पूणव करू शकि नािी. माझे हवश्वच
वेगळे आिे. झपाटू न टाकलय मला त्याने. त्या झपाटलेल्या प्रिेशाि मुक्त सांचार

करण्यासाठी माझा जीव कासावीस िोिो, व्याकु ळिो. त्याची ओढ मला स्वस्थ
बसू िेि नािी.
िेवेंद्र:-

प्रत्येकाचेच िसे असिे, गागी. प्रत्येकाचेच आपले आपले एक हवश्व असिे. जसे
बेडकाचे असिे िसेच गरुडाचेिी. िू गरुड झेप घेण्याचा प्रयत्न करिे आिेस माहिि
आिे. पण माझेिी एक हवश्व आिे, कलेचे, साहित्याचे. नवरा बायकोची कामाची
िेत्र वेगळी असली िरी त्याांनी मनाने, शरीराने एकरूप व्िायला पाहिजे. माझे
हवश्व बाांधल्या गेलेय िुझ्या हवश्वाशी .

गागी:-

बाांधल्या गेलेय फक्त. पण आपली हवश्वां

हमसळू न नािी गेलीि एकमेकाि.

बाांधलेल्या गोष्टी मोकळ्या करिा येिाि, हमसळू न गेलेल्या नािी.
िेवेंद्र:-

गागी, काय बोलिेस िू? अगां ककिीिी आहण कािीिी झाले िरी आपण नवरा
बायको आिोि. लग्नाच्या पहवत्र बांधनाि बाांधल्या गेलो आिोि.

गागी:-

िेच िर म्िणिेय ना मी की बाांधलेल्या गोष्टी मोकळ्या करिा येिाि.

िेवेंद्र:-

ओि गॉड, काय करू मी? कािीच सुचि नािी मला. हिकडे आईबाबाांना िुखाविा
येि नािी आहण इकडे िुझे िे असां. कसा सोडविा येईल िा हिढा?

गागी:-

प्रयत्न के ला की सगळ्या गोष्टी साध्य िोिाि. (एकिम भानावर येवून) चल.
बोलि काय बसले मी! मला ियारी करायला िवी, सकाळी जायचय लौकर.

िेवेंद्र:-

अगां पण आईबाबा आले आिेि ना. आई िर ककिी भरभरून बोलि िोिी िुपारी.
माांडीवर नािू खेळहवण्याची स्वप्न रां गवि िोिी.

गागी:-

मी साांहगिलांय िुला एकिा. मला िे झेपणार नािी. एकिा मूल झाले की बायका
बरोबर सांसाराच्या जाळ्याि अडकि जािाि.

(िेवढ्याि गागीचा फोन वाजिो)
गागी:-

िैलो, अहवनाश? िां … बोल. िो, िो झाला थोडा वेळ मला येवून. काय? िू फोन
के ला िोिास? कशाबद्दल? अच्छा, कधी आिे कायवक्रम? बरां पण पुस्िकाांचा खचव

मात्र मी िेणार आिे आहण आणखी एक इच्छा आिे माझी. त्याांच्यापैकी ज्या
मुलाांना ििावीला साठ टक्क्याांच्या वर माक्सव असिील त्याांना माझ्याकडू न
बिीस जािीर करायचय. िरवषीसाठी … िो, उद्या सकाळी मी गडहचरोलीला
जाणार आिे. येइलच िोपयांि. चल ठे विे.
गागी:-

अहवनाशचा फोन आला िोिा?

िेवेंद्र:-

िो. आपला िा वेगळाच हवषय चालू िोिा, मी हवसरलोच.

गागी:-

अरे , अशी एवढी मित्वाची कामे हवसरून कसे चालेल?

िेवेंद्र:-

िोिे असे कधी कधी, हवसरलो असेन. आहण मी साांहगिले िोिे त्याला एक िासाने
फोन कर म्िणून. एवढां मित्वाचां बोलि िोिो आपण. मी , माझे आईवडील,
आपला सांसार यापेिा जास्ि मित्वाचे आिे का िे सगळे ?

गागी:-

बघ. िू पुन्िा त्याच हवषयावर आलास.

िेवेंद्र:-

िो, कारण माझ्यासाठी िोच हवषय मित्वाचा आिे. आहण आणखी एक साांगू?

गागी:-

िां … बोल, काय आणखी?

िेवेंद्र:-

अहवनाशचे एक ठीक आिे. िो आपला हवद्याथी िोिा, त्याचे आहण आपले घरच्या
सारखे सांबांध आिेि, पण मला वाटिे की िू या राजकारणािल्या लोकाांपासून
थोडे िूरच रिायला िवे. अगां िे लोक कु णाचा कसा उपयोग करून घेिील िे
कळि नािी.

गागी:-

मला माहिि आिे िे. जशी त्याांना माझी गरज आिे िशीच मला पण माझ्या
कामासाठी त्याांची गरज आिे. मी फक्त त्याांच्याशी कामापुरिाच सांबांध ठे विे.
लोकाांशी वागिाांना मी ककिी फटकू न असिे िुला माहिि आिे.

िेवेंद्र:-

मला एवढांच म्िणायचय की साध्यासुध्या गोष्टीना िू एवढे मित्व िेवू नये.

गागी:-

आहण मी पण िुला साांहगिलेय की माझ्यासाठी जास्ि मित्वाचे काय आिे िे.
िुला आणखी काय म्िणायचांय िे चाांगलां समजिांय मला. पुन्िा एकिा साांगिे
िुला, मला मूल वगैरे नकोय..

िेवेंद्र:-

मूल नकोय िर लग्न का के लांस? िुझ्यासारख्या बायकाांनी लग्नाच्या बांधनाि
अडकायला नकोच.

गागी:-

िीच िर एक मोठी चूक झाली असे वाटायला लागले आिे आिा. बाबा आधी
कािी म्िणायचे नािीि पण, नांिर नांिर त्याांनी लग्नाचा ध्यासच घेिला िोिा
माझ्या. आहण नेमका त्याच वेळी िू भेटलास.

िेवेंद्र:-

खरां च, योग िरी कसे जुळून येिाि नािी? माझ्या एका नाटकाच्या कामासाठी मी
िुमच्या समाजशाि हवभागाि आलो आहण आपण भेटलो.

गागी:-

मी िुझ्या स्वभावाने, वागण्याने भारावून गेले िोिे.

िेवेंद्र:-

आहण मी िुझ्या …. पण आिा लिाि येिांय, चूक िोघाांकडू निी झाली आिे. िुला
िे बांधन नको आिे, मूल नको, सासू सासरे , इिर नािेवाईक नकोि मग नवरा िरी
कशाला पाहिजे?

गागी:-

खरां आिे िुझ.ां बरोबर आिे. माझ्यासारख्या अशा झपाटलेल्या बाईने खरे िर
लग्न करायलाच नको िोिे. िेवेंद्र, जावू शकिोस िू … जा … मी िुला माझ्या
बांधनािून मोकळे करायला ियार आिे. िुला पाहिजे िशा मुलीशी लग्न कर,
सुखाने सांसार कर. िुझी स्वप्नां पूणव िोवू िे.

(आि जायला वळिे)
िेवेंद्र:-

गागी, सॉरी, खरां च आय एम ररअली सॉरी. मला माहिि आिे िू वाहून घेिले
आिेस िुझ्या कामाला. पण ….

गागी:-

अरे नािी. मी खरच रागावून नािी बोलले िुला. मनािून बोलले. नको अशी
हिधा अवस्था करून घेवूस मनाची. मला वाईट वाटणार नािी. हनिान िू िरी
सुखी िोशील. माझ्यामुळे िू का असा िोरपळिो आिेस?

िेवेंद्र:-

गागी, आिा सध्या आपण िोघेिी वेगळ्या मन:हस्थिीि आिोि, आपण बोलू या
हवषयावर नांिर, हनवाांि, शाांिपणे. अगां लग्न, सांसार या गोष्टी आयुष्याि फक्त
एकिाच िोि असिाि. सांसाराचा डाव असा अध्याववर नािी उधळू न लाविा येि.

गागी:-

पण िुझ्या अपेिा मी नािी पूणव करू शकि. िुझी घुसमट कळिे मला. मी िुला
िवे िे सुख िेवू शकि नािी.

िेवेंद्र:-

मला िू िवी आिेस गागी. मला छान सुखाचा सांसार िवाय, मुलेबाळे नािवांडे
याांनी घर भरून जायला िवांय. कािीिरी मागव काढू न आपण यािून.

गागी:-

नािी. मला िर वाटिे आिा गोष्टी जास्ि िाणायला नकोि. माझा हनणवय
झालाय. िूच नीट हवचार कर. अरे आहण आपण भाांडून वगैरे नािी वेगळे िोि
आिोि. िर नीट हवचार करून, सामांजस्याने, एकमेकाांची मने समजून घेवून
एकमेकाांना आपल्या बांधनािून मोकळे करि आिोि.

िेवेंद्र:-

िरी पण मला …

गागी:-

िू हवचार कर. माझे म्िणणे पटेल िुला. चल मी जािे आिा, मला उद्याची
ियारी करायची आिे. आईबाबाांना काय साांगायचे िे िू ठरव

(आि जािे. िेवेंद्र अस्वथपणे फे ऱ्या मारिो आिे. खूप हवचार करिो आिे. िेवढ्याि त्याचा फोन
वाजिो)
िेवेंद्र:-

िैलो, िां … बोला बाबा. काय? आत्या सोडायला ियार नािी? हिथेच मुक्काम
करिाय रात्री? नािी. नािी. बाबा मला कािीिी झालेलां नािी. छान आिे मी.
गागी उद्या सकाळीच गडहचरोलीला जाणार आिे. बहुिेक हिची आहण िुमची
भेट िोणार नािी. बाबा …. बाबा … आईच्या मनाची थोडी ियारी करा. आिा

पुन्िा हिच्या आहण आत्याच्या गप्पा झाल्या असिील. नािी िो … खरे िर
मलाच खूप बोलायचे आिे िुमच्या िोघाांशी. नािी, साांहगिले ना, िसे काळजीचे
कािी कारण नािी. पण बरे च किवस झाले, िुम्िी, मी, आई आपण बसून अशा
गप्पा मारल्याच नािीि. चचाव के ली नािी. अशा गप्पामधून, चचेमधून िर
समस्याांची उकल िोिे, त्यावर उपाय सापडिो. मला समस्या? िां … बोलू ना
आपण उद्या. आईला साांभाळा. फार िळवी आिे िी. मनाला लावून घेि.े बोलूच
आपण उद्या भेटल्यावर. िो …. िो…. या सकाळी लौकर. नािीिर मी येवू का
िुम्िाला घ्यायला? ररिा करून येिा सरळ? बरां … बरां , चला ठे विो.
(पुन्िा अस्वस्थ िोवून चकरा मारिो आिे. िळू िळू अांधार )
(प्रवेश िुसरा समाप्त )

प्रवेश हिसरा
(रां गमांचावर प्रकाश पडिो िेव्िा पुन्िा पहिलेच िृश्य. गागी खुचीवर बसलेली
आिे. खूप हवचाराि आिे. मोहिनी हिच्याजवळच आिे. हिच्या िािाि पाण्याचा
ग्लास आिे. )
मोहिनी:-

मॅडम, मॅडम कु ठे िरवलाि िुम्िी?

गागी:-

मी …? मी ना मी त्याच किवशी िरवले … कायमची. त्या किवशी मी घरािून
बािेर पडले िेव्िाच. िेवेंद्र, त्याचे आई वडील याांनी सगळ्याांनी हमळू न चचाव
के ली आहण िो िुसरीकडे रिायला गेला. िेव्िापासून मी शोधिीए स्विःला. या
माझ्या सगळ्या पसाऱ्याि.

मोहिनी:-

मॅडम, िुम्िाला पश्चािाप िोिोय का?

गागी:-

नािी. मुळीच नािी. ज्या सांसाराि िोघाांची मने एक झाली नािीि िो सांसार पुढे
रे टण्याि काय अथव आिे?

मोहिनी:-

म्िणजे िुम्िी समाधानी आिाि िर …

गागी:-

िो … माझ्या कामाि मला समाधान हमळिांय. िेव्िापासून िर मी जास्िच मला
या कामाि झोकू न किलांय.

मोहिनी:-

सर येिाि कधी?

गागी:-

फार कमी वेळा. क्वहचि फोनवर बोलिो आम्िी. खरे िर आमचे िसे कािीच
भाांडण झालेले नािी. एकमेकाांबद्दल मत्सर, िेवेिावे नािीि. मने कलुहषि नािीि.
पण िी एका प्रेमाच्या धाग्याि बाांधलेली नसावीि बहुिेक. िोघाांचा िेिू एकच
आिे, िुसऱ्याला त्याची स्विःची स्पेस हमळावी.

मोहिनी:-

मग िे िुम्िी एकत्र राहून नािी करू शकि?

गागी:-

िा प्रश्न मी मला स्विःला सुध्िा बरे च वेळा हवचारलाय. पण उत्तर एकच
आलांय. नािी, नािी जमि िे सगळां . एकत्र राहिलो की बऱ्याच गोष्टी आम्िाला
एकमेकाि गुांिवून ठे विाि.

मोहिनी:-

मॅडम, आपले कािी चुकिेय असे नािी वाटि िुम्िाला?

गागी:-

िां … वाटलेिी असेल एखाि वेळेस. बऱ्याच वेळा मी बघिे, बायका अगिी नटू न
थटू न त्याांच्या नवऱ्याबरोबर कफरायला जािाि. िसिाि, हखिळिाि. िळिी
कुां कवाला जािाि. सणवार , मुलां बाळां , रुसवे फु गवे एन्जॉय करिाि. पण …

मोहिनी:-

पण काय? िुम्िाला िेवा वाटिो त्याांचा?

गागी:-

िेवा? एखािा िणभर वाटला असेलिी. पण मला त्याांची कीव येिे. असां कसां
कािी न करिा सगळां आयुष्य घालवायचां?

मोहिनी:-

पण सराांना आवडि असेल िर?

गागी:-

िोच िर हवचार मी आधी करू शकले नािी. पण आिाशा मात्र िा हवचार
सारखा माझ्या मनाि येिोय. त्याला जर या सगळ्या गोष्टींचा आनांि
उपभोगायचा असेल, त्याला जर त्याच्या मनाप्रमाणे जीवन जगायचे असेल,
त्याच्या स्विःच्या, त्याच्या आईवहडलाांच्या इच्छा पूणव करायच्या असिील िर
मी का त्याच्या आड येवू? आहण त्यामुळेच मी ठरवलांय …

मोहिनी:-

काय ठरवलांय?

गागी:-

त्याला मोकळां करायचां या बांधनािून. माझ्या या झपाटलेल्या जगाि त्याचा श्वास
नको गुिमरायला.

मोहिनी:-

मॅडम, िुम्िी खरां च ककिी मोठ्या मनाच्या आिाि.

गागी:-

पण िे सगळे मी िुला का साांगिेय? काय झालांय मला आज? आत्तापयांि मी िे
असे एवढे कधीच,कु णाबरोबरच बोलले नािी. आहण आज मी काय काय भरकटले
कोण जाणे.

मोहिनी:-

िुम्िी िुमचां मन मोकळां के लांि मॅडम.

गागी:-

खरां च, मोकळां वाटिांय. िुझ्याकडे बघून मला एवढे सगळे का बोलावेसे वाटले
कोण जाणे? पण िू माझी मुलाखि घ्यायला आली आिेस ना? मग मुलाखिीि िे
असले कािी …

मोहिनी:-

नािी मॅडम, सॉरी. (मोहिनी हिला वाकू न नमस्कार करिे) मी िुमची मुलाखि
घ्यायला नािी आले. मी कोणत्यािी माहसकाि वगैरे काम नािी करि.

गागी:-

मग? का आलीस िू इथे? कशाला आलीस? का एवढा वेळ घेिलास माझा?
आहण मी …? मी काय काय वेड्यासारखी बोलि सुटले.

मोहिनी:-

माफ करा, मॅडम. मला िुमच्याशी बोलायचां िोिां. खूप गप्पा मारायच्या िोत्या.
िुमच्या घराबद्दल, िुमच्या सांसाराबद्दल आहण …

गागी:-

आहण काय? माझ्या सांसाराचे वाभाडे बघायचे िोिे? कशासाठी? आहण
कशाबद्दल माहििी पाहिजे िोिी िुला?

मोहिनी:-

माहििी नािी. असांच बोलायचां िोिां. सराांबद्दल …

गागी:-

िेवेंद्रबद्दल? त्याचां काय?

मोहिनी:-

स्पष्टच साांगिे मॅडम. माझां प्रेम आिे सराांवर.

गागी:-

काय? िेवेंद्रवर ….? िुझां प्रेम? आहण त्याचां?

मोहिनी:-

त्याांचांिी माझ्यावर प्रेम आिे. आम्िी लग्न करणार आिोि. पण ….

गागी:-

पण काय?

मोहिनी:-

पण त्या आधी मला िुम्िाला भेटायचे िोिे. िुमच्याशी गप्पा मारायच्या िोत्या.
िसे कारण साांगून मी आले असिे िर िुम्िी माझ्याशी बोलला असिाि?

गागी:-

नािी. मी अशी फालिू कु णाला भेटि नािी आहण बोलि नािी.

मोहिनी:-

पण भेटायला, बोलायला येणारा माणूस कािी मित्वाचे पण बोलणार असू
शकिो. िो फालिूच बोलणार आिे कशावरून?

गागी:-

कु णाला कशासाठी भेटायचांय आहण काय बोलायचांय िे मी आधीच थोडक्याि
त्याांना हवचारि असिे.

मोहिनी:-

िो. पण मी िे असे कािी साांगू शकले नसिे. म्िणूनच िर मी िा असा मुलाखि
घेण्याचा पयावय हनवडला. माफ करा मला.

गागी:-

िू इथे आलीस िे िेवेंद्रला माहिि आिे?

मोहिनी:-

नािी. मी सराांना फक्त एवढेच साांहगिले िोिे की मी िुम्िाला भेटणार आिे.
कधी, कु ठे , के व्िा िे नव्ििे साांहगिले. मला िुमचे मन िुखवायचे नव्ििे. िुमच्या
सांसाराि फू ट पडावी अशी माझी मुळीच इच्छा नव्ििी. पण िुम्िी िोघे वेगळे
का राििा, नेमकां िुमच्या िोघाांि काय घडलांय, िुमचे सांबांध कसे आिेि िे सगळां
मला िुमच्या िोंडू न ऐकायचां िोिां. प्रत्यि िुम्िाला भेटून. म्िणूनच गेले चार
पाच किवस मी िुमच्या घराभोविी हघरर्ट्ा घालि आिे.
(गागी एकिम थकू न गेल्यासारखी वाटि आिे. िी एकिम थोडासा अनपेहिि
धक्का बसल्यासारखे वाटू न खुचीवर बसिे. )

मोहिनी:-

रागवलाि मॅडम …?

गागी:-

नािी गां.…. !

मोहिनी:-

खूप थकल्यासारख्या वाटिाय.

गागी:-

नािी … नािी. बरी आिे मी.

मोहिनी:-

मी कॉफी करून आणू िुमच्यासाठी गरम … गरम. कडक …

गागी:-

िेवेंद्रिी असाच म्िणायचा. िुझ्यासाठी कॉफी करून आणिो. गरम … गरम.
कडक …

मोहिनी:-

कािी म्िणालाि?

गागी:-

नािी … अां … िू कशाला? मावशी करिील ना. िुला कु ठे सामान माहिि आिे
सगळां …

मोहिनी:-

मावशीना नको. मीच करे न. सामान नािी सापडले िर हवचारे न त्याांना. आहण
आणखी एक, िुम्िी जर खरच रागवला नसाल िर माझ्या िािची कॉफी प्याल.
करून आणू? जावू?

गागी:-

जा … आण. आयिी कॉफी िािाि हमळाली िर नक्कीच आवडेल.

(मोहिनी कॉफी करण्यासाठी आि गेली आिे. गागी िशीच खुचीवर बसलेली आिे. मांि, शाांि
सांगीि. िेवढ्याि िारावरची बेल वाजिे. )
गागी:-

आिा आणखी कोण आलांय या वेळी?

(िार उघडिे. िेवेंद्र आि येिो.)
गागी:-

िेवेंद्र िू?

िेवेंद्र:-

िो. मीच. आश्चयव वाटलां का मला बघून?

गागी:-

अचानक कसा काय आलास? फोन पण के ला नािीस. ककिी किवस झाले नािी
आपल्याला भेटून? कसा आिेस?

िेवेंद्र:-

मी बरा आिे. मी एक िोनिा फोन के ला िोिा िुला. घरचािी फोन कु णी
उचलला नािी. मोबाईल पण आउट ऑफ रें ज िोिा. मी िुला मेसेजिी के ला
िोिा. पण िू कािीच उत्तर किले नािीस. िू नसशील किाहचि इथे.

कशी

आिेस?
गागी:-

बरीच आिे म्िणावे लागेल.

िेवेंद्र:-

का गां? अशी का बोलिेस? अशी भाषा िुझ्या िोंडाि शोभि नािी. आिा िर
काय, आांिरराष्ट्रीय स्िरावर िुझ्या कायावची िखल घेिली जाणार.

गागी:-

िो. चालूच आिे माझे काम. आिा िर काय, िणाचीिी उसांि नािी. त्याि पुन्िा
लोकाांचे सारखे फोन, पेपरमधे बािम्या, मुलाखिी, सुरूच आिे. आत्ता सुध्िा एक
मुलगी आली आिे मुलाखि घ्यायला. पण िे मुलाखि घेणारे थोडा प्रॉब्लेम
करिाि.

िेवेंद्र:-

का बरां ? आिा काय प्रॉब्लेम झालाय?

गागी:-

अरे लोकाांना ना माझ्या या सामाहजक कायावपेिा माझ्या खासगी, घरगुिी
गोष्टींमधेच जास्ि इां टरे स्ट आिे. सारखे िुझ्याबद्दल खोिून खोिून प्रश्न हवचारीि
असिाि.

िेवेंद्र:-

मग िू काय साांगिेस?

गागी:-

साांगण्यासारखे िसे काय आिे? आपले कािी भाांडण थोडेच झालेय? आपण फक्त
वेगळे राििो.

िेवेंद्र:-

फक्त? फक्त वेगळे राििो? गागी, नवरा बायकोने असे वेगळे रािणे, याचा अथव
माहिि आिे िुला? लोक काय काय अथव काढिाि.

गागी:-

मला लोकाांची पवाव नािी.

िेवेंद्र:-

पण मला आिे. मी आज इथे आलोय िे खास िुझ्याशी कािीिरी बोलण्यासाठी.
मी िुला मेसेजमध्ये पण हलहिले िोिे िसे, मित्वाचे बोलायचे म्िणून.

गागी:-

एवढां काय हवशेष? काय प्रेमा हबमाि पडलास की काय कु णाच्या?

िेवेंद्र:-

कशावरून?

गागी:-

िुझ्यासारख्या सुांिर, रहसक प्राध्यापका भोविी नेिमीच मुलींचा गराडा असिो,
माहिि आिे मला. कु णी ‘मोहिनी’ घािली की काय?

(चमकू न हिच्याकडे पाििो)
िेवेंद्र:-

गागी, … िू … िुला …?

(िेवढ्याि मोहिनी कॉफी घेवून येिे. )

िेवेंद्र:-

िू …? िू इथे कशी काय?

गागी:-

िी माझी मुलाखि घ्यायला आली आिे. मी आत्ताच म्िटलां नािी का िुला, एक
मुलगी माझी मुलाखि घ्यायला आली आिे म्िणून?

िेवेंद्र:-

अगां पण िी. …

गागी:-

िू ओळखिोस हिला?

िेवेंद्र:-

िो. मी िुला िेच िर साांगायचा प्रयत्न करि िोिो पण …

गागी:-

पण काय?

िेवेंद्र:-

िुझ्याशी कु ठे आहण कसा सांपकव करावा िेच कळि नव्ििे. िू सिि हबझी आहण
बािेर कु ठे िरी असायचीस. मी म्िणजे आम्िी लग्न करणार आिोि.

गागी:-

मला कळलांय सगळां .

(िेवेंद्र मोहिनीकडे बघिो)
मोहिनी:-

मीच साांहगिलांय त्याांना. मॅडम कॉफी घेिाय ना?

गागी:-

आणखी एक कप आण. यािलीच थोडी थोडी िेवू त्याला.
(मोहिनी आि जावून कप आणिे).

गागी:-

छान झाली आिे कॉफी. अगिी मला आवडिे िशी.

मोहिनी:-

आवडली िुम्िाला?

गागी:-

िो. कॉफी िर आवडलीच. पण-

मोहिनी:-

पण काय?

गागी:-

-पण

िू सुध्िा आवडलीस. िुझा आशावाि फार िुिम्व य आिे मोहिनी. आहण

िुझ्याि कािीिरी जािू आिे. म्िणूनच मी िुझ्याशी एवढी घडाघडा बोलले.
मोकळे पणाने. िुझ्याशी लग्न करून िेवेंद्र नक्कीच सुखी िोईल.
िेवेंद्र:-

गागी. आय एम सॉरी … मी िुला ….

गागी:-

अरे , सॉरी का म्िणिोस? िू कािी मला फसवले नािीस. आहण िी मोहिनी

िुसऱ्याच्या मनािले बरोबर काढू न घेण्याि खूप हुषार आिे.
मोहिनी:-

रागावलाि मॅडम? माझ्या या कृ त्त्याबद्दल, खोटेपणाबद्दल?

गागी:-

छे … छे. उलट कौिुक वाटले िुझ.े िुझ्यासारख्या बायका सांसार छान करिील.
िू सुध्िा िुझे स्विःचे एक हवश्व हनमावण के ले असशील. िुझीिी कािी स्वप्ने
असिील. आहण िुझे हवश्व, िुझी स्वप्ने िी िेवेंद्राच्या हवश्वाशी त्याच्या स्वप्नाांशी
हमळिी जुळिी असणार नक्कीच. म्िणून िर …

मोहिनी:-

माफ करा मॅडम, मला … मी …

गागी:-

अगां, एवढी का अपसेट झाली आिेस? आहण मी िे जे कािी बोलिेय ना िे अगिी
मनािून बोलिेय. िुला हिणवायचा ककवा खजील करायचा मुळीच उद्देश नािी
माझा. (िसि िसि) पण िी मुलाखि कु ठे प्रहसध्ि िोणार नािी िे नक्की ना?

मोहिनी:-

नािी िोणार मॅडम… नक्की. (पुन्िा एकिा नमस्कार करिे ) येवू मी?

गागी:-

अगां, िशी कशी जािेस? कािीिरी गोड िािावर ठे विे िुमच्या.
(आिून हमठाई आणून िोघानािी िेिे. िेवेंद्र हमठाई घ्यायला जािो आहण पुन्िा
िाि मागे करिो )

गागी:-

घे रे . िुला हमठाई आवडिे माहिि आिे मला.

(हमठाई घेवून मोहिनी जायला हनघिे. हिच्यामागोमाग िेवेंद्र पण हनघाला आिे. िे िारापयांि
जािाि िोच.)
गागी:-

आहण िो … िेवेंद्र, आणखी एक मित्वाचां.

(िेवेंद्र मोहिनीला ‘िू पुढे जा, मी आलोच’ अशी खुण करून परि आि येिो.)
गागी:-

(हिचा आवाज कािर आहण िळवा झालाय) कािी नािी, िे हडव्िोसव पेपर लौकर
पाठव. मी सह्या करून िेिे.

(िोघेिी जािाि. गागी थोडावेळ सुन्न िोवून, िोन्िी िािाि डोके धरून खुचीि बसिे. थोडावेळ
शाांििा. मांि सांगीि )

गागी:-

काय झाले मला? मी िे के ले िे बरोबर के ले ना? मग असे अचानक िािािून
कािीिरी हनसटू न गेल्यासारखे का वाटिे आिे?

(िेवढ्याि हिचा फोन वाजिो )
गागी:-

िैलो … डॉ. गागी पुराहणक हिअर … िो… िो. झालांच आिे. अिवाल हलहून
ियार आिे सगळा. आिा फक्त एकिा शेवटची नजर कफरवायची आहण टाईप
करायचा. िो … िोईल ना. खरे िर आिा आपल्याजवळ वेळ खूपच कमी आिे,
नािी का? खरां च की … िी काय, कामालाच लागले आिा … (फोन ठे विे.)
बाप रे …! ककत्ती कामां पडली आिेि अजून.

(भराभरा पुस्िके उघडिे. लॅपटॉप बघिे. टाईप करायला सुरवाि करिे.)
(पडिा पडिो )

--समाप्त--

नांकिनी िेशमुख
नांकिनी िेशमुख याांना ई साहित्यचे वाचक “िा छांि
हजवाला” या एकाांककके च्या लेहखका म्िणून ओळखिाि.
मूळच्या

त्या

नाांिड
े च्या.

त्याांना

लिानपणापासूनच

लेखनाची आहण वाचनाची आवड िोिी. मग १९७७-७८
पासून त्याांनी लेखनास प्रारां भ के ला. गेल्या पस्िीस वषाांि
अनेक माहसकाांमधून त्याांच्या कथा प्रहसद्ध झाल्या आिेि.
औरां गाबाि आकाशवाणी कें द्रावरून त्याांचे नभोनार्ट् आहण
ऐहििाहसक लेखन प्रसाररि करण्याि आले. कथाश्री,
आवाज, स्नेिप्रभा इ. किवाळी अांकामधून त्याांच्या कथा प्रहसद्ध झाल्या. सकाळ कथा हवशेषाांक
२००९ मध्ये त्याांच्या ‘प्रमोशन’ या कथेला प्रथम पाररिोषक हमळाले. लोकसत्ता, सकाळ मधून
त्याांनी हवहवध प्रकारचे लेखन के ले. िैहनक प्रजावाणी नाांिड
े , िैहनक उद्याचा मराठवाडा, नाांिड
े
या विवमानपत्रामधून त्याांनी सिर लेखन के ले.
मिाराष्ट्र राज्य नार्ट् पररषि नाांिड
े शाखेिफे ‘अनुवांश’ आहण ‘मी रचना िेसाई’ या त्याांच्या
नाटकाांचे प्रयोग करण्याि आले. कामगार कल्याण मांडळ स्पधेि ‘िुमच्यासारख्या िुम्िीच’ या
त्याांनी हलिीलेल्या एकाांककके ला प्रथम पाररिोषक हमळाले. २००४ मध्ये ‘औट घटके ची राणी’
िी कािांबरी आहण २०१० मध्ये हनरहनराळ्या माहसकाांमधून प्रहसद्ध झालेल्या कथाांचा
‘कुां पणाच्या पलीकडे’ िा कथा सांग्रि प्रकाहशि झाला.
िे सवव लेखन करि असिानाच त्या नोकरीिेहखल करि िोत्या. भारि सांचार हनगम हलहमटेड,
मुांबई येथून लेखाहधकारी या पिावरून हनवृत्त झाल्या.
ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या वाचकाांसाठी त्याांनी “िा छांि हजवाला…” आहण “आज अचानक…” या
एकाांककका हवनामुल्य किल्याबद्दल वाचकाांच्या विीने आम्िी त्याांचे आभार मानिो.
िे पुस्िक कसां वाटलां िे नक्की कळवा.

टीम ई साहित्य

ई साहित्य प्रहिष्ठान

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी व्यावसाहयक प्रकाशन सांस्था नािी. कािी सामाहजक ध्येय
डोळ्याांसमोर ठे वून मराठी भाषा, साहित्य आहण सांस्कृ िी याांच्यासाठी िी िरुणाांची सांस्था काम
करिे आिे. सध्या ई साहित्य प्रहिष्ठानचे सव्वा िोन लाख वाचक आिेि.
ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पुस्िक खहजन्याि साित्याने नवनवीन भर पडि असिे. २०१४
मध्ये सुमारे शांभर ई पुस्िके आम्िी प्रकाहशि के ली. नवीन खूप सारी पुस्िकां लवकरच येि
आिेि. एकाहून एक भारी. िी सवव पुस्िकां सववच्यासवव सव्वा िोन लाख वाचकाांना िेण्याचा
आटोकाट प्रयत्न के ला जािो. पण प्रत्येक वेळी िे जमिेच असे नािी. अनेक वाचकाांपयांि कािी
पुस्िके पोिोचि नािीि. पण VIP सिस्याांना मात्र सवव पुस्िके नक्की किली जािाि. िुम्िाला
सववच्या सवव पुस्िके िवी असिील िर VIP सभासि बना.
VIP सभासि बनणां अगिी सोप्पां आिे. आपल्या ओळखीच्या ििा लोकाांचे मेल आय डी
कळवा आहण बना VIP सभासि.
एका िमाि िीन कामां.
1.

पहिलां म्िणजे िुम्िी VIP सभासि बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचां पुस्िक

ई मेलवर सवावि आधी हमळिां. त्याांच्या प्रत्येक कायवक्रमाचां आमांत्रण हमळिां. त्याांच्या भावी
योजनाांची माहििी हमळिे. त्याांच्या कामाि स्विः सिभागी िोण्याची सांधी हमळिे.

2.

ज्या ििा ककवा अहधक हमत्राांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकां हमळिाि िे खुश िोिाि.

त्याांना त्याांच्या आवडीची पुस्िकां हमळाली की िे इिर लोकाांना िुमच्याबद्दल साांगिाि.
त्याांच्यासाठी िुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहिहनधी बनिा.
3.

आहण यािून िुम्िी मराठी भाषेच्या सांवधवनाला अमूल्य असा िािभार लाविा.

आमचा उद्देश आिे मराठीिल्या सिा कोटी सािराांना वाचक बनवणां. आहण िे लक्ष्य साध्य करणां
िे के वळ आहण के वळ मराठी लोकाांना त्याांच्या भाषेवर असलेल्या प्रेमािूनच शक्य आिे. आपल्या
भाषेचां राज्य व्िावां म्िणून १०६ हुिात्मे झाले. आपल्या भाषेनां राजा व्िावां म्िणून आपण एक
ििा-वीस ई मेल आयडी िेणारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा
ििा लोकाांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्याांना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. आपणच लावू.
लावूच लावू. करूनच िाखवू.
आिे ना : एक िम : िीन काम.
सांपकव साधा : esahity@gmail.com
िी सेवा पूणप
व णे हनःशुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुश िोिील. हशवाय
आम्िी िी खात्री िेिो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य पाठवण्यासाठीच
के ला जाईल. इिर कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्याांना त्रास किला जाणार नािी. िेव्िा
लवकराि लवकर आपल्या माहििीिल्या ििा ककवा अहधक मराठी सािराांचे ई मेल पत्ते
आम्िाला द्या.
www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि.
धन्यवाि
आपले नम्र
टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान

