
आनदंभोग मॉल

आशतुोष पोतदार



पा�े

तो आ�ण ती: दोघेह� �यां�या वया�या �तशीत.



��य  दसुरे

(ती वत�मानप� वाचतये. पेपरवर काह� खणुा करतये. न�द� क�न घेत.े तो बाहे�न

येताना �दसतो. �त�याकडे पाहातो. �त�या पाठ�शी बसतो. �तला जवळ घेतो. ती

लाडाने सटुका क�न घे�याचा �य�न करत.े तो �त�या केसात हात �फ़रवत

बोलतोय.)

ती: (लाडाने सटुका क�न घेत) मला काम क� दे

तो: �कती काम करशील.

ती: हं. (तो �त�या वाच�यात काह�तर� रोम��टक ग�मत आणनु अडथळा आण�याचा

�य�न करतो. �या�या पासनु ती सटुका क�न घेत)े चहा क�?

तो: मे�डकल असो�सएशन मधे घेऊन आलोय.

ती: अधा� कप?

तो: (सौ�य हसत) नको. (बटु काढत) तझंु काय चा�लय?

ती: अ ॅ�स बघतये. (पेपरमधे दाखवत) ह� बघ ह� साईट कशी वाटत?े मागं �कती झाडी

आहे बघ.

तो: �लॅट �यायचं आगद� मनावर घेतलेलं �दसतयस.

ती: (त ेपेपरचे पान बाजलुा ठेवत) माग�या वष� �कती टॅ�स गेला. लौकर कज� काढलं

तर लौकर �फटेलह�.

तो: �हंजे इथचं राहायचं?

ती: (पेपर आवरत) मग कुठं जायचं?

तो: तचु �हणतीस क� प�ुयाला जाऊया.

ती: वाटतं रे. पण मग आ�ण वाटतं, माझी इथल� परमनंट नोकर�, तझुी �ॅि�टस.

प�ुयात हे सगळं थोडच �मळणाराय. आ�ण �शवाय आई बाबांचं काय करायचं हा

��न आहेच. (ती एकदम शांत)



तो: �यात कायाय यवढं. �यांनाह� �यायचं आप�या बरोबर.

(शांतता)

ती: त ेकुठले येतायत आप�या बरोबर गांव सोडुन.

तो: घेऊन जायचं.

ती: सगळं कॉि��लकेटेड. �शवाय, लांब गे�यावर �ॉपट� कॉि��लकेश�स. राहु दे

प�ुयाचं. कसह� आसलं तर� राहु इथच. आ�ण, आता इथं �कती वेगवेग�या

क�प�या येतायत. जागेचे भाव वर चालेत. (पेपर मधल� अ ॅड वाचत) हे बघ,

‘आ�शयाना रे�सड�सी’, �श�त प�रसर, ि�व�मगं ट�क, शहरा�या मधोमध. िजम

स�ुदा आहे इथं. शाळा कॉलेज दाहा �म�टां�या आतंरावर.

तो: कुठल� रे�सड�सी?

ती: आ�शयाना.

तो: मोहमेडन �दसतोय.

ती: कशाव�न?

तो: नावावरनं.

ती: हट.

तो: जा�हरातीत �हरवा रंगाय?

ती: इथं तसलं काह� नाह�.

तो: �तथं नसेल. पण, प�लकड�या चौकात�या घराचे नांव नाह� आ�शयाना मं�झल?

ती: पण �हणनु फ�त मसुलमानच घराला असलं नाव देतात आसं नाह�.

तो: त ेपण आहे �हणा. पण, मोहमेडन कुठं कॉ��ॅ�टर आसतात.

ती: त ेबरोबरय. पण �र�क नको �यायला.

तो: एकदम �वचारपवु�क स�ुय सगळं.



ती: अपाट�म�टचं नांव कसं आसायला पा�यजे... �यंकटेश �वला, गणेश अपाट�म�ट नाह�

तर महाल�मी टॉवस�.

तो: (तो पण पढेु होतो आ�ण पहातो) हे बघ, (दाखवत) �ीम पाक� -संपणु� कुटंुबासाठ�

प�रपणू�, घर न�हे �वग�, 3/2 बी एच के, �श�त पा�क� ग.

ती: वाव! मग, वा�तशुा��ाचे �नयम?

तो: �यात काय बघायचं आसतय यवढं?

ती: शा�� आहे त.े

तो: काय शा��य �यात!

ती: मॉदेंवी �हणतात �व�वास ठेऊन करतो त ेसारे शा��!

तो: (उपहासाने) जय मॉदेंवी! (�वषय बदलत) पण मला सांग, आपण टु. बी. एच. के.

�लॅटमधेच राहायचं?

ती: �यवढ तर� नको? आप�यासाठ� आ�ण आप�या एका मलुासाठ�.

तो: एकच मलु?

ती: �हंजे?

तो: �ी बी एच के बघयुा. दोन मलुं पा�हजेत.

ती: ये बाबा.

तो: एक मलुगा आ�ण मलुगी असल� क� घरात बॅल�स आसतो.

ती: मोठा मह�वाकां�ी आहेस

तो: मा�या आईला दोन मलु� �यावर आ�ह� दोघे.

ती: सॅ�यटु त�ुया आईला.

तो: (लाडात येत) दोन मलुं पा�हजेतच.

ती: मलुांचं नंतर बघ.ु आधी �लॅट.



तो: (�वतःशीच) आप�या पोरांवर सं�कार �हायला पा�हजेत. (�त�या कड ेबघत

कौतकुाने सांगतो) आम�या आ�णांची िजथं-िजथं बदल� �हायची �तथं त े�ा�मण

शजेार बघायचे. (ि�मत हा�य करत) सं�कार चांगले होतात �हणायचे.

ती: �हणनु माझा शजेार काय?

(तो हसतो)

पण, एकदा सांग तर�, मा�या �ेमात का पडलास त.े

तो: ये आता झालय क� सगळं रामायण.

ती: (लाडात) नाह� एकदा सांग.

तो: (�ेमाने) त ुआवडायचीस.

ती: का?

तो: आता का �वचारतयेस?

ती: आसच.

तो: (�वचार करत) छान �दसतसे �हणनु आवडायचीस.

ती: आ�ण?

तो: गोड बोलायचीस.

ती: �हंजे कशी?

तो: आता कसं सांगु? �कती �दवस झाले!

ती: (�ेमाने) �हणनु काय त े�वसरणारायस?

तो: कसं सांगु? (�वचार करत) अशीच बोलायचीस त��हा पण. ग�जारत ग�जारत.

आ�ह� �कती तावातावानं बोलायचो. तु मा� गोड बोलनु आखे�रला आपलं �हणणं

रेटायचीस. आ�ण, कधी आपलं साधनु �यायचीस हे समजायचं पण �हाई.

(मोबाईल वर एस एम एस आ�याचा �रगं टोन. ‘पाठांतर झालयं काय?’)



अरे �यायला! (गडबडीने उठतो. बॅगेकडे जातो. ि���ट काढतो आ�ण वाचु लागतो)

�नघाल� रेल गाडी �नघाल�, झुक झुक झुक, �नघाल� रेल गाडी, इथ�या घामाचा

कोळसा, सं�कृतीची पटर�, चाल�वती �लोबलची छोकर�, �नघाल� आरो�याची गाडी,

झुक झुक झुक, �नघाल� आरो�याची गाडी.

ती �कतीदा वाचतोस तचे त?े

तो: पाठच होत �हाई.

ती: तचु �ल�हलतोयस आ�ण काय पाठ करायला लागतयं?

तो: आ�ह� काय �ा�यापक �हाई तास भर न बघता भाषणं �यायला...आ�ण मी

�ल�हतो त ेनाटकातनं सांगायचं �हंजे फाटायची वेळ येती.

ती: एका जागी बस आ�ण वाच. पाठ कर. �रहस�ल कर.

तो: यवढा वेळ कुठुन �मळणार!

ती: ि�ल�नकला नको जाऊस आज.

तो: (हसत) पेशंट असे घरात बसनु देणारायत �हय. थोडा उशीर झाला तर� चारदा

फ़ोन येणार. आता आज जरा करायचं �हणतं होतो तर महानगर पा�लके�या

ऑ�फ़सस� बरोबर दपुार� �मट�ंग आहे. कामगार वसाहतीवरचा आम�या

असो�सए�शनने केलेला �रपोट� �यां�या बरोबर फायनलाइज करायचाय.

ती: गाव�या उसाभर� कराय�या तर आलं हे सगळं

तो: आमचा गोतावळाय बाईसाहेब...चार तास नोकर� क�न नसतं भागत.

ती: समाजकाय�!...काय का आसेना, स�या तमुची असो�सएशन एकदम चाज�ड झाल�

असणार �हाई? आमे�रकेचे लोक काम बघाय येणार...

तो: यस. सग�यांना उ�साह आलाय.

ती: पंचवीस तीस लाख तर� �मळतील �हाई? आ�ण �शवाय अमे�रका ��प.

तो: ये�स. आमे�रका! च�हाण काल अमे�रकेला जाताना काय काय कपड ेघेउन जायचे

याची पण �ल�ट काढतोय �हननु सांगत होता.



ती: आमे�रका कॉ�लगं! �कती उप��याप अमे�रकेसाठ�?

तो: नसुतं अमे�रकेसाठ� नाह�. पंचवीस लाख काय सहज �मळणारायीत?

ती: हे नको सांगुस. तमुची आसो�सएशन गडगंज डॉ�टर लोकांची आहे. पंचवीस लाख

आसे जाता- जाता �मळतील.

तो: पण समाजात मान �मळेल, �ोफेसर बाई. आमे�रकेत�या कुठ�यातर� फ�डगं

एज�सीने मदत केल�य �हट�यावर लोकांना काय आ�भमान वाटेल. �शवाय,

लाहान गावातले ��न आसतात �याची आतंररा���य पातळीवर न�द होईल. तमु�या

कॉलेजातनं समाजकाय� एन. एस. एस. �या काय��मात पथना�य बसवता येवढचं

नसतं इथं.

ती: त�ुह� �ेट बाबा. आ�हाला स�ट��फकेटसाठ� आले�या पोरांना घेऊन हे सगळं

करायचं आ�तं.

तो: आ�ण �ा�यापकांना तर कुठं सामािजक �ांती करायची असत!े

ती: तमुचं भार�य. भारतातील ��नांसाठ� आमे�रकतला पसैा! काह� का आसेना �रटन�स

तर� फटाफट �मळतात.

तो: यस. राबा आ�ण पसेै पाडा.

ती: म�त! (�या�या जवळ जात) हे�थ�या नांवावर फॉरेन एज�सीकडुन �ाऊंड

�रया�लट�त काम करायला पसैा. (�या�या हाताला ध�न �गरक� घेत)े आमची माती

आमची माणसं. �म�टर डॉ�टर आनंदराव पाट�ल, खानदानी मराठा शतेक�याचा

मलुगा (ती मलुाखत घे�याची न��ल करत)े हॅलो, डॉ�टर पाट�ल, कॉ�ॅं�यलेुश�स

फॉर �धस �ॉटं. भारतात�या हे�थ�वषयक इ�यजु वर काम करायला अमे�रका पसैा

देतये. त�ुह� ने��ट �वक मधे आमे�रकेला जाताय. आज काय वाटतयं त�ुहाला?

मॅडम,थ��स. यु सी, माझी मळंु इथ�या मातीत आहेत. माझा गांव माझी माणसं

मला खणुावत आसतात. आपण �यां�यासाठ� काह�तर� करायला पा�यजे या

फ�ल�ंगमधनं हे काम मी हाती घेतलयं.

तो: (�वत:शी) गावाकडची माणसं खषु होतील. आम�या सोसायट�त बोलावतील.

स�कार करतील. �कती-�कती केलयं �यांनी मा�यासाठ�. (आठवणीत रमलाय)



�श�कांनी मन लावनु, जीव तोडुन �शकवलं �हणनु इथपय�त आलो. तलुा मजा

वाटलं ऐकुन. भावक�तल� माणसं गोरागोमटा �दसायचो �हणनु मला बामण �हणनु

हाक मारायचे! (हसतो). जाय�या आधी आबांनी हातात हात घेतला आ�ण

आ�णांना सां�गतलं, ‘आनंदाला लई �श�कव, पाटला�या घरा�याचं नांव काढाय

पा�यजे’. (थांबतो) �कती क�ट काढलं आ�णांनी मा�या �श�णासाठ�. बार�या

बार�या नोक�या के�या. सार�या बदल�या आम�या �श�णासाठ�. नाह� तरं

अस�या नोकया� आम�या घरा�यात कोण के�या अस�या? आ�ण कुणाचा सपोट�

नसताना...

ती: मग त�ुह� शहरातले झाला.

तो: पया�यच न�हता.

ती: आसं काह� नाह�. गावात राह�ला नसता तर काह� उपाशी नसता राह�ला.

तो: अफकोस� नसतो. खानदानी शतेी आ�ण ती पण बागायती.

ती: जी-जी करणारे लोक आ�ण डो�यावर पदर घेणाया� बायका.

तो: ती आमची परंपराय.

ती: (उपहासानं) ह� परंपरा?

तो: तलुा काय होतय आमचं बघनु?

ती: अरे, तलुा काय होतय �हंजे काय? असल� परंपरा?

तो: तझंु सोशलॅॉजी मा�यावर फ़ेकु नकोस. आ�ण, फ�त आमची परंपरा काढु नकोस.

तमु�या अधंा�या माजघरां�या परंपरात बायकांचे आवाज कसे शांत केले जातात हे

मला मा�हतीय.

ती: मला पण मा�ह�यय.

तो: पण �याब�दल बोलल� नाह�स कधी?

ती: त ुसमजनु �यायला पा�यजेस.

तो: आमची पण परंपरा त ुसमजनु �यायला पा�हजेस.



ती: आमची-तमुची क� नकोस.

तो: तचु स�ुवात केल�स, आमचं काढुन. आ�ण तलुा काय कमी केलयं? �कती �वातं�य

�यायचं?

ती: ओह, द �ेट मराठा डॉ�टर आनंदराव पाट�ल मला �वांत�य देणार!

तो: नेहमी पदराखाल�या आम�याच बायका �दसतात!

ती: �दसतात क� तझुे आ�णा. पाया पडायाला गेले तर, ‘काय आनंदा, बायको बापया

सारखे केस ठेवत’े �हणाले.

तो: �यांनी केस कापले�या बायका ब�घत�या न�ह�या.

ती: काय तर� बोलु नको. नोकर��या �न�म�ाने �फरलेत त.े नेक माणसं ब�घतल�त.

आ�ण, �यां�या मलु�ंनी पण बॉयकट ठेवलाय.

तो: ते नंतर. त�ुया वेळेला मा�हती न�हतं त.े आ�ण, आईनं सांभाळुन घेतलं क�

�यवा.

ती: (तो�यात) घेतलं क�. �वयंपाक घरात गे�यावर पदर घे �हणा�या...

तो: तमुचे लोक काई कमी �हाईत. ल�नानंतर प�ह�याच �दवशी तझुा मामा,

‘आम�यात पन ह�डसम लोक होत.े’ मी �हणत होतो, �स�रयसल� सांगत होतो, मी

मटन खात �हाई तर ऐकेचना. परत परत �वतःचीच �टमक�, ‘आ�ह� मटन खात

नाह�’ ‘आ�ह� �तखट जा�त खात नाह�’. आमाला काई मा�हती नाह� मटन कोण

माहाग केलय त!े

ती: मला मा�हती होतं हे होणार त े—

तो: — (उसळत) आरे आमी काय र��यावर राहातोय? येऊन जाऊन आम�यावर

कसलेह� �श�के माराय.

(शांतता)

ती: (आवाज चढवत) हे होणार �हणनु मी �हणत होते आप�या आपण गाजावाजा न

करता ल�न क�या. पण तलुाच खमु-खमुी होती.



तो: पण ल�न झालं क� नीट.

ती: काय नीट? आम�या नातवेाईकांना आवडत नसतानाह� मटनाचं जेवण �दलं

तो: जेवण आम�याकड ंहोतं आ�ण त ेआम�या प�दतीनं �यायचं होतं.

ती: काय शहा�णव कुळ दाखवायचं होतं?

तो: �वतःला �ोफेसर समजतसे आ�ण आ�ण मटना�या जेवणावरनं जात काढतसे.

ती: तचु जातीचं स�ु केलंस.

तो: मी? आ�ण मटना�या जेवणाचं काढुन जात कोण दाखवल�?

ती: पण, आ�हाला आवडत न�हतं तर तसलं जेवण कशाला करायचं?

तो: तमु�यापकै� कोणच मटण खात नाह�? खरं सांग?

ती: (ती पॉझ घेऊन बोलत)े ल�नात नको होतं खरं...

तो: बंडखोर� करताना थोडी अ ॅडज�टम�ट करावी लागणार.

ती: आप�याला मा�य नसलेल� स�यनारायणाची पजुा घालनु? एरवी कुणी

चळवळीत�या �म�ाने भटजीला बोलावनु ल�न लावलेलं ऐकलस तर� वाद

घालतोस.

तो: त ुपण मॉ ंदेवी�या आ�मात जातसे...

ती: मी का जात ेयाचं कारण तलुा मा�हतीय.

तो: माझी पण कारणं तलुा मा�हतीयत.

(पॉझ)

ती: अरे, पण प��केवर आम�याकड�यांची नावं पण घातल� न�हती. का? कुलकण�,

देशपांड ेह� नावं आल� आसती तर तमुचे कुळ �ड�टब� झालं असतं?

तो: आम�या लोकांनी थेट भ�ुमका तर घेतल� आ�ण नावं नाह� टाकल�. पण त�ुह� तर

प��काच नाह� काढल� घाब�न. का? मा�याबरोबर ल�न करतसे �हणनु? तर�, ते

सगळे साखरेत घोळुन बोलणार. गोड-गोड बोलनु त�ुया मावशीनं आबंाबाईला या



�हटलं. आईला घेऊन गेलो तर... तझुी मावशी �त�या घरात�या कामवा�या

बाईला घेऊन बसल� होती. पण, मा�या आईला नाह� घेतलं आत. (शांतता) आईला

आत जाऊन अबंाबाईचं दश�न �यायचं होतं (थांबतो) बाहेर येऊन ओट� भ�न गेल�,

�यायला.

ती: �यायला काय �हणतोस...

तो: सॉर�. (थांबतो) पण त�ुह� लोक —

ती: — त�ुह� लोक? त�ुह� लोक �हंजे काय लावलयसं हे?

तो: त�ुह� लोक �हंजे त�ुह� लोक.

ती: त�ुह� लोक �हंजे कोण?

तो: सांगतोच. सोडतो का काय. त�ुह� लोक �हंजे बामणस.

ती: (ठासनु बोलत)े आनंद, या पवु� �कतीदा तर� बोललोय. जातीब�दल बोलायचं नाह�

तो: माह�तीय. तचु मागचं जनुं परुाणं काढुन उगाळत बसतीस आ�ण मला बोलायला

भाग पाडतीस...

ती: (चढया आवाजात) आता थांबशील?

तो: �वतावर आलं क� मी थांबायचं? आ�ण त?ु मी कशातच �हाई आशी...धतु�या

तांदळासारखी? आता बोलणार मी. ऐक, खानदानी मराठयाचा मलुगा �ा�मणा�या

पोर� बरोबर ल�न करतो �हंजे �यांचं प�ुय करत असतो!

ती: ओ, द �ेट मराठा. (चढया आवाजात) जातीवंत �ा�मणाची मलुगी मराठा

पोराबरोबर ल�न करत े�हंजे �यां�यावर उपकार करत असत.े

तो: �कती �प�यां�प�या �ास �दलाय त�ुह�...

ती: त�ुह� काय �न�पाप न�हता...

तो: र�त खवळतं माझं तमु�या कतु��वाची याद� वाचताना...

ती: अ�णा परवा-परवापय�त ग�यांना माग�या दाराने चहा �यायचे..



तो: त�ुह� तर दसु �यांची सावल� पण जवळ येऊ देत न�हता...

ती: त�ुह� जा�त छळलयं

तो: त�ुह� काई कमी �हाई.

(अधंार)


