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शकते.  

  



दायित्व (नाटक) 

लेखक : वसंत बागुल 

३०२, न्ि ुयिवम अपाटटमेंट 

स्टेिन रोड, उल्िासनगर-४, यि. ठाणे 

फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 

िा पुस्तकातील लखेनाचे सवट िक्क लखेकाकड ेसुरयित असून पुस्तकाचे ककवा त्िातील अिंाचे 

पुनमुटद्रण वा नाट्य, यचत्रपट ककवा इतर रुपांतर करण्िासाठी लेखकाची लखेी परवानगी घणे े

आवश्िक आि.े  तस ेन केल्िास कािदिेीर कारवाई िोऊ िकते.  

 

प्रकािक : 

ई सायित्ि प्रयतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकािन : १९ नोव्िेंबर २०१७ 

      ©esahity Pratishthan®2017 

यवनामूल्ि यवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्िावर आपण ि ेफ़ॉरवडट करू िकता.   

• ि ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्िापुवी ककवा वाचनाव्ययतररक्त कोणतािी वापर 

करण्िापुवी ई -सायित्ि प्रयतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्िक आि.े   

 



श्री वसंत बागुल : एक कलंदर लेखक 

 

वसंत बागुल एक यििक. मालेगावच्िा 

िाळेतले. पण PhD ला िने्ररक इब्सेन च्िा 

नाटकांचा अभ्िास करािचा म्िणून ते थेट 

नॉवेयिअन भाषा यिकािला नॉवेमध्िे पोचले. 

नोकरी धंदा तात्पुरता सोडून. यतथे राहून, 

पडतील ती कामं करून यतथली भाषा यिकून 

त्िांनी इब्सेनच्िा मूळ पुस्तकांवरून मराठी अनुवाद केले. मग गेले िपानमध्िे 

यतथल्िा सायित्िाचा अभ्िास करािला. नंतर न्िुिॉकट  (अमेररका), बर्ममगिमॅ-लंदन-

इंग्लंड- फ़्रॅं कफ़ुटट (िमटनी)  अिी दयुनिा फ़फ़रून यतथल्िा भाषा यिकून त्िांनी 

डझनभर पुस्तकांचे (नॉवेयििन, इंयग्लि, अमेररकन, िपानी) अनुवाद केले. यिवाि 

हिदीतल्िा िररवंिराि बच्चन िांच्िा मधुिालाचा मराठीत छंदानुवाद केला आि.े 

िा यिवाि त्िांची स्वतः यलिीलेली नाटके , एकांफ़कका, लेख, कयवता आितेच. 

प्रकािझोतापासून दरू रायिलेला िा एक मनस्वी कलंदर लेखक. त्िांची डझनभर 

पुस्तकं आता एक एक करून ई सायित्ि मधून वाचकांकडे िेतीलच. 

आपल्िा अयभप्रािांची वाट ते पिात आिते. 

त्िांचा पत्ता 

वसंत बागुल, ३०२, न्िु यिवम अपाटटमेंट, स्टेिन रोड, उल्िासनगर-४, यि. ठाणे 

फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 

  



 

 

 

 

 

 

आिुष्िभर माझी सावली बनलेल्िा 

सौ कयवता िीस िी नाट्यकृती सप्रेम अपटण 

 

वसंत बागुल  



 

 

 

  



पात्रपररचि 

 

श्री. मििे दामले   : सेवायनवृत्त प्राध्िापक व लेखक 

सौ. उमा दामले    : त्िांची पत्नी (गृयिणी) 

फ़दनकर     : त्िांचा यववायित मुलगा 

कंचन     : त्िांची यववायित मुलगी 

यनमटला     : त्िांची सून, फ़दनकरची पत्नी 

केदार     : फ़दनकरचा मुलगा 

िनादटन (िॉन)    : यनमटलेचा भाऊ 

िरहिदर    : िनादटनचा पंिाबी यमत्र 

श्री. ििवंत ििायगरदार : वकील, मििे िांचा िुना व यिवलग यमत्र 

नाटकातील सवट घटना बंगल्िातच घडतात. 

 

 



अंक पयिला 

प्रवेि पयिला 

 

 

 यिरटिांच्िा काळातील एक छोटेखानी, िुना पण टुमदार बंगला. बंगल्िाला 

दगडी हभतीचे कंुपण. प्रवेिद्वाराच्िा आत उिव्या बािूस एक डेरेदार आम्रवृि तर 

डाव्या बािूस प्रािक्ताचे फुलझाड स्वागतासाठी उभे. कंुपणाच्िा आत 

बंगल्िाभोवती गुलाब, मोगरा, िाई, िुई, िेवंती व रातराणीच्िा फुलांनी बिरलेले 

उद्यान. आम्रवृिाच्िा ककयचत पुढे छोटेसे पण छानसे पांढऱ्िािुभ्र संगमरवराचे 

गणेिाचे मंफ़दर. आत श्री गणेिाची हसधुरचर्चचत रमणीि बैठी मूती. दारावर मोठी 

यपतळी घंटा िी वािवल्िावर संपूणट बंगल्िात यतचा नाद घुमावा. प्रवेिद्वारापुढे 

सुंदरसे तुळिी वृंदावन त्िात यिरवीगार व मंयिऱ्िांनी बिरलेली तुळस. 

संध्िाकाळची वेळ असल्िाने वृंदावनात फ़दवा ठेवण्िाच्िा िागी लावलेला फ़दवा 

तेवत आि.े 

 प्रवेिद्वारातून बंगल्िात प्रवेि करण्िापूवी घंटा वािवून श्री गणेिाला नमन 

करावे िा यिरस्ता. िी घंटा ऐकून कुणीतरी आल्िाची सूचना ऐकून बंगल्िाचे दार 

उघडले िाते. दारावरची बेल वािवण्िाची आवश्िकता नसते. 

 पडदा वर िातो तेव्िा फ़दसतो प्रिस्त फ़दवाणखाना. िुन्िा पण फ़कमती 

यिसवाच्िा फर्चनचरने सियवलेला. डाव्या बािूच्िा हभतीत प्रवेिद्वार. उिव्या 

बािूच्िा हभतीत मिेिच्िा अभ्िायसकेकडे व बेडरूमकडे िाणारा दरवािा व त्िाच 

हभतीत फ़दनकर व केदारच्िा रूमकडे तसेच फ़कचन व डािहनग रूमकडे िाणारा 

दरवािा. 



 तक्तपोिीवर गालीचा पसरलेला व त्िावर हभतीलगत असलेला सोफासेट. 

सोफ्िाच्िा मध्िभागी एक टीपॉि, त्िावर फुलदाणी, कािी पुस्तके व वतटमानपत्रे. 

बािूला एका कोपऱ्िात छोट्या छोट्या कलापूणट वस्तू आयण फ़कमती बांधणी 

असलेली पुस्तके ठेवलेले काचेचे कपाट. सोफ्िामागील हभतीला एक लांब प्रिस्त 

स्लािहडगची यखडकी, िी उघडल्िावर बंगल्िाभोवतालची फुलबाग फ़दसावी. 

यखडकीवर पडद े सोडलेले. उिव्या बािूस एक उंच स्टूल, त्िावर फोन ठेवलेला. 

हभतीवर कलापूणट पेंटींग्ि आयण तैलयचत्रे आयण रहवद्रनाथ टागोर, स्वामी 

यववेकानंद, सरस्वती इ. चे सुंदर फोटो लावलेले. 

 भाऊबीिेचा फ़दवस. सािंकाळ. बंगल्िाभोवती आयण आत फ़दव्यांची आरास. 

सुगंधी आयण मंगल वातावरण. बंगल्िाबािरेील श्रीगणेिाच्िा मंफ़दरातील घंटेचा 

नाद घुमतो व पाठोपाठ स्त्रीच्िा धीरगंभीर आवािात 

वक्रतुंड मिाकाि सूिटकोटी समप्रभ। 

यनर्चवघं्न कुरू मे दवे सवटकािेषु सवटदा।। 

ि ेगणेिाचे स्तोत्र ऐकू िेते. त्िानंतर कािी िणात फ़कचनमधून उमा िेते व दरवािा 

उघडते. दारातून औिणाचे ताट घेतलेली यनमटला प्रवेि करते. यतने लाल रंगाची 

पैठणी नेसलेली असून डोक्िावर पदर घेतलेला आि.े यतच्िा मागून ििवंत िेतो. 

 

 

यनमटलाः (ििवंतास) िा ना काका! बसा. (व ती आत यनघून िाते.)  



उमाः  बसा ना भावोिी; ते असतील अभ्िायसकेत. मी बोलयवते  त्िांना. (ती 

अभ्िायसकेच्िा दारािवळ िाते.) अिो, ििवंत  भावोिी आलेत. 

(आतून आवाि िेतो... िो िो आलो!)  

मििेः (बािरे िेतो. त्िाच्िा िातात पुस्तक असून डोळ्िाला चष्मा  आि.े 

सत्तरीच्िा आसपास असून केस रूपेरी व चेिऱ्िावर  वाधटक्िाच्िा खुणा 

आिते. थोडा झुकला आि.े) अरे  ििवंता? केव्िा आलास?  

उमाः (खुचीत बसत) आत्ताच आलेत.  

मििेः गणपतीची घंटा वािली तेव्िाच थोडासा अंदाि आला िोता. 

 (ििवंतिवळ बसतो.)  

ििवंतः (मििेच्िा िातातून पुस्तक घेऊन) अरे आि तरी ते पुस्तक  बािूला ठेव. 

आि भाऊबीि आि.े ठाऊक आि ेना? लक्ष्मी  आयण सरस्वती एकत्र 

नांदत नािीत असं म्िणतात ; आयण  आता तर लक्ष्मीचे फ़दवस! 

(दसुऱ्िा िातातील दोन पासटले  व पुस्तक टीपॉिवर ठेवतो.)  

उमाः त्िा दोघींना एकत्र नांदािला लावािचा त्िांचा कसोिीने  प्रित्न चालू 

आि.े (सगळे िसतात.) सारखे पुस्तकात डोके  घालून बसतात नािीतर 

कािीतरी यलयित तरी बसतात.  स्वगाटत गेल्िावर तेथेिी पुस्तके वाचत 

बसतील कुणास  ठाऊक?  

ििवंतः  स्वगाटत पुस्तके असतात? 



मििेः स्वगाटत पुस्तके असतात की नािी मायित नािी; पण  पुस्तकांत स्वगट 

असतो ि ेनक्की! पण संस्कारिून्ि  पुस्तकांत नािी बरं का, तर सत्प्रवृत्ती 

प्रधान पुस्तकांत.  उदा. रामािण, मिाभारत, कायलदास, भवभूती, 

ज्ञानेश्वर,  तुकाराम, रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी यववेकानंद िांच्िा 

अिा  फ़कतीतरी संस्कारिम ग्रंथांची नावे सांगता िेतील. 

ििवंतः फारच प्रेम आयण आदर बाबा तुला पुस्तकांबाबत. अरे िो,  बरं झालं 

आठवलं. तू तुझं बाड काढून ठेवलंस का,  िाण्िापूवी मला देणार 

िोतास ते? 

मििेः अरे िो! (टीपॉिच्िा खालच्िा कप्पप्पिातून एक यनळ्िा  रंगाच्िा 

कापडात बांधलेला गठ्ठा दतेो.)  

उमाः अिो तो गठ्ठा नािी! तो तर तुम्िाला बरोबर न्िािचा ना?  त्िाच्िा 

बािूला लाल रंगाच्िा कापडात बांधलेला आि ेतो. 

मििेः (लाल रंगाच्िा कापडातील गठ्ठा ििवंतास दते) कवी  िररवंिराि 

बच्चन िांच्िा ‘मधुिाला’ ह्या काव्याचा अनुवाद  ‘मफ़दरालि’ ह्या 

नावाने करून स्वतःच्िा पैिाने प्रकायित  केला िोता. ि े तुला 

ठाऊक आिचे. त्िाच्िा प्रती अध्िाटच्िा  वर पडून आिते. त्िामुळे िे 

यलखाण छापण्िाच्िा  भानगडीत  मी पुन्िा पडलो नािी. आता 

तू..... 



ििवंतः िोि. माझा एक प्रकािक यमत्र आि ेत्िाला दाखवून बघतो.  बरं तू 

ि ेसांग िी फ़कती आयण कोणती पुस्तके तू यलहून  ठेवली आिते?  

मििेः  ह्यात ना? इब्सेनवरचं यलखाण, त्िाच्िा दोन नाटकांची  भाषांतरे, 

िपानी व अमेररकन परीकथांचे अनुवाद व माझी  स्वतंत्र कादबंरी 

‘दायित्व’ अिी सिा पुस्तके आिते. बाकी  लेखन चालूच आि.े पण 

ि ेबघ ििवंता त्िाने छापले नािी  तरी चालेल पण िस्तयलयखते 

गिाळ व्िािला नकोत. 

उमाः खरंच भावोिी, ह्यांनी खूप पररश्रम घेतलेत, प्रसंगी  तिानभूकिी 

यवसरलेत ि ेयलयिताना.  

ििवंतः कािीिी काळिी करू नका वयिनी, अगदी पाताळात िरी  कोणी 

चोरून घेऊन गेलं तरी तुकारामबुवांच्िा गाथेसारखं  वर आणील. 

(सगळे िसतात.) 

मििेः फ़दवसरात्र िचे करीत बसतो मी. नोकरी करताना मनसोक्त वेळ 

यमळाला नव्िता. आता सेवायनवृत्त झाल्िावर  सायित्िाची िथेच्छ सेवा 

करता िेतेि. पण आता  पूवीसारखा स्टॅयमना नािी रायिला.  

ििवंतः तुला कंटाळा िेत नािी का रे?  

मििेः तुला िेतो? तू वफ़कल... तुझ्िाकडे इंटरेहस्टग केसेस िेत  असतील 

नािी?  



ििवंतः कधी कधी! बाकी सारं रटाळ, यनरस. तू कसा कथा कादबंरी,  नाटक 

आयण काव्याच्िा रम्ि, काल्पयनक िगात रमणारा  स्वच्छंदी माणूस! 

नाचू गाऊ िकणारा. माझं तसं नािी.  प्रॅयक्टकल सारं..... कुणाच्िा 

डोळ्िातलं पाणी ककवा  कुणाच्िा तोंडावरचं िसू बघून भूलून िािचं 

नसतं, तर  हृदिावर दगड, डोळ्िांवर काळी पट्टी बांधून समतोल, 

 यनष्पि यनवाडा द्यािचा असतो न्िािदवेतेप्रमाणे. 

उमाः मी यनमटलेला चिा टाकािला सांगते. (असे म्िणून ती  फ़कचनकडे 

यनघून िाते.) 

मििेः बरं आत्ता कुठली केस आली आिे? 

ििवंतः आत्ता ना?... सांगतो. एक वृद्ध गृिस्थ आले िोते, माझ्िा  थोड्या 

पररचिाचे आिते. ते कुणावर केस करणार आिते  ठाऊक आिे? 

मििेः (उत्कंठेने) कुणावर?  

ििवंतः स्वतःच्िा एकुलत्िा एक मुलावर!  

मििेः (आश्चिाटने) काि म्िणतोस काि? 

ििवंतः िोि रे बाबा. मलािी आश्चिट वाटलं िोतं आधी. पण िेव्िा  मी त्िांची 

बािू नीट ऐकून घेतली तेव्िा मलािी ते बरोबर  वाटलं!  

मििेः काि िोतं त्िाचं म्िणणं? 



ििवंतः तो एका श्रीमंत माणसाकडे ४०/४५ वषाांपासून ड्रािव्िर िोता.  आता 

साठी उलटून गेल्िामुळे दषृ्टीिी कमी झाली िोती  आयण इतकी वषे 

ड्रािहव्िग केल्िामुळे गुडघेदखुीचािी  आिार लागला िोता. 

मालकाचा त्िाच्िावर िीव िोता पण  तो मेल्िावर मालकाच्िा 

मुलांनी त्िाला कामावरून काढून  टाकले. दरम्िानच्िा काळात 

त्िाच्िा बािकोला कॅन्सर  झाला िोता, त्िात त्िाने त्िाच्िािवळ िोता 

नव्िता सारा  पैसा खचट करून टाकला; पण तरीिी ती वाचली नािी. 

 त्िाच्िा डोक्िावर किाटचा डोंगर ठेवून यनघून गेली.  एकुलता एक 

मुलगा आि ेत्िाला. नुकतेच त्िाचे लग्न  झाले. गुडघेदखुीमुळे म्िातारा 

सतत घरात पडून. सुनेला  त्िाचा त्रास िोतोि. रािा राणीच्िा 

संसारात एकांत नािी,  म्िणून दोघा नवराबािकोनी त्िाला 

घराबािरे काढून  टाकािचा व त्िाची वृद्धाश्रमात रवानगी करण्िाचा 

कट  रचला. 

मििेः मग, म्िाताऱ्िाला अटॅक नािी आला ि ेकळून?  

ििवंतः अटॅक कसला िेतो त्िाला? इतका वृद्ध झाला, गात्रे यियथल  झाली 

तरी मेंद ूपक्का आयण हृदि भक्कम! म्िणून तर  बािको गेली, 

आिुष्िातली इतक्िा वषाांची सोबत गेली  पण म्िातारा डगमगला 

नािी!  

उमाः (फराळाचे आणून टीपॉिवर ठेवीत) काि भावोिी अिीिी  असतात 

मुलं?  



मििेः आमच्िाकडून नसतं झालं एवढं सिन! वादळातल्िा िीणट  वृिासारखी 

उन्मळून पडलो असतो आम्िी, िोि ना उमा?  

उमाः अिो किाला अभद्र बोलता? आपल्िावर असला प्रसंगच  िेणार नािी 

मुळी!  

मििेः खरं आि ेतुझं! आपली मुलं इतकी यनषु्ठर नािीत. 

ििवंतः घर म्िाताऱ्िाच्िा मालकीचे म्िणून, ‘त्िांच्िाकडून माझे  िोत  नसेल 

व मी त्िांना िड झालो असेन तर त्िांनी  भाड्याचे घर पिावे’ असे 

त्िा म्िाताऱ्िाचे म्िणणे. 

मििेः मग तू काि सांयगतलंस? काि यनवाटळा फ़दला? 

ििवंतः काि सांगणार? म्िाताऱ्िाची बािू पटली. कोटाटत केस  िाण्िापूवी 

दोघात समझोता घालावा, मुलाला सुनेला दोन  िब्द सांगावे असे 

वाटते. बघुिा फ़कती ऐकतात ते.  

मििेः (यडि पुढे करीत) अरे ि ेफराळाचे घे ना! आिकाल ऐकावं  ते नवलच. 

उमाः प्रेम, मािा, वात्सल्ि आयण वयडलधाऱ्िांबद्दल आदर  ह्या गोष्टी आता 

िळूिळू नािीिा व्िािला लागल्िात. 

मििेः िी दोन यपढ्ांमधील िनरेिन गॅप इतकी वाढत चालली  की..... ! 

ििवंतः  िा साऱ्िा पाश्चात्त्ि संस्कृतीचा प्रभाव! 



मििेः प्रत्िेक संस्कृतीत चांगलेच गुण असतात. चालीररती, रूढी  परंपरा, 

िवामान ह्यात दिेपरत्वे यभन्नता असते आयण  गुणदोषिी असतात. पण 

मूखट लोक वाईट तेवढं उचलतात.  दधुात पाणी असले तर त्िात 

दधुाचा दोष नािी, सोने  अिुद्ध असले तर त्िात सोन्िाचा दोष नािी. 

पण िोग्ि- अिोग्ि ठरयवण्िाची कुवतच नािी- सारासार यवचारच 

नािी.  पाश्चात्त्ि संस्कृतीत कािी उणेपणा असता तर तेथे मोठे  मोठे 

िास्त्रज्ञ, तत्ववेत्ते आयण सायियत्िक झालेच नसते. 

 (यनमटला चिा व पाणी घेऊन िेते व ते टीपॉिवर ठेवून  “नमस्कार 

करते” म्िणत, वाकून पािावर डोके ठेवून सवाांना  नमस्कार करते, 

आयण आत िाते.) 

ििवंतः िाला म्िणतात संस्कृती, चांगले संस्कार आयण  वयडलधाऱ्िांचा 

आदर! (उमेकडे बघत) नािी वयिनी? दोन्िी  िात आयण यतसरे मस्तक 

पािावर ठेवणे िाला म्िणतात  नमस्कार आयण तो फुकटिी िात 

नािी. ज्िाच्िा पािावर  डोके ठेवणार त्िाचे पुण्ि पािा पडणाऱ्िांना 

यमळते. पण  असे भाग्िवान यवरळेच! नािी तर मी कािी नमस्काराचे 

 प्रकार पायिलेत िो! आपलं थोडसं अधट वाकािचं डोके तर  राहू द्याच 

पण िात सुद्धा चवरीसारखे दोन फुटांवरून  झाडतात, िणू कािी 

पािाला स्पिट केला तर कािी  स्पिटिन्ि आिार िोईल अिी भीतीच 

वाटत असावी त्िांना. 

मििेः ह्या बाबतीत आम्िीिी भाग्िवान आयण आमची सूनिी  भाग्िवान!! 



उमाः खरंच भावोिी, आमची सून यनमटला ििी रूपवान तिीच  गुणवान. 

अंतःकरणानंिी तिीच कोमल. 

मििेः सवटगुणसंपन्न, सुयवद्दि, िालीन, नम्र आयण यविेष म्िणिे  सासू-

सासऱ्िांच्िा आयण पतीच्िा आज्ञेत वागणारी. 

ििवंतः आयण लािाळू फ़कती? लािाळूचं झाडच म्िणाना! 

उमाः अगदी खरं भावोिी. फ़दनूला पुष्कळ मुली सांगून आल्िा  िोत्िा. 

अगदी करोडपतींच्िा सुद्धा, आमच्िा बंगल्िाला  पाहून!  

मििेः पण आम्िाला गरीबाघरची का असेना पण सुस्वभावी,  सुसंस्काररत, 

सुिील आयण सोज्वळ मुलगी िवी िोती. 

उमाः आयण त्िात आमचा थोडा स्वाथटिी िोता, सासू-सासऱ्िांना सांभाळून 

घेणारी िवी- असा!  

ििवंतः आयण तुमच्िा अपेिेप्रमाणे सवटगुणसंपन्न सून तुम्िाला  यमळाली, 

बावनकिी सोनं!  

मििेः पण त्िासाठी आम्िाला खूपच प्रयतिा करावी लागली. खूप  पारखून 

घ्िावे लागले!  

ििवंतः तेव्िा कुठे ि ेरत्न तुमच्िा िाती लागले, िोि ना? 

उमाः अगदी बरोबर! आम्िाला ििी िवी िोती तिी मुलगी आम्िाला सून 

म्िणून यमळाली. यतचे आईवयडल अयतिि गरीब. 



मििेः स्वभावानेिी आयण पररयस्थतीनेिी!  

ििवंतः म्िणिे? 

उमाः वयडल िाळा मास्तर, आई यिवणकाम करािची. चाळीत  राितात. 

मििेः स्वभावाने अगदी सोज्वळ, सायत्वक वृत्तीची, साधी माणसं! 

 दवेभोळी.!! 

उमाः दोघेिी िात िोडून म्िणािची, “आमची िी एकुलती एक  मुलगी. फक्त 

एवढंच धन आमच्िािवळ आिे, ते तुमच्िा  स्वाधीन करतो. ह्या 

व्ययतररक्त आमच्िािवळ कपर्ददकिी नािी.” पण यतची आई म्िणाली 

िोती, “नािी कसं? माझ्िा लग्नाच्िा वेळी माझ्िा सासूबाईंनी फ़दलेले 

दायगने आिते  ना! अगदी िीवापाड सांभाळून ठेवलेत. प्रसंगी उपािी 

रायिलोत पण त्िा दायगन्िांना िात लावला नािी. तेवढे दायगने आिते 

आमच्िािवळ यतची पाठवणी करताना यतच्िा अंगावर घालण्िासाठी.” 

ििवंतः तेच ना? तुमच्िा घरातल्िा नोकरांनी त्िा यबिारी  िोडप्पिाने चोरून 

नेले िोते? 

मििेः िोि, तेच दायगने, सोबत घरातले दायगने आयण रोकडिी! 

उमाः तुमच्िा मदतीने परत यमळालेत! यतच्िा गरीब आईबापाचे  व आमचेिी 

कष्टाचे िोते म्िणून परत यमळालेत. आम्िी  त्िांना म्िणालो दवेाच्िा 

कृपेने सारं कािी आि ेआमच्िािवळ! आम्िाला आमच्िा साऱ्िा अपेिा 



पूणट  करणारी मनासारखी मुलगी यमळाली. बस्स, आम्िला एवढेच 

िवे िोते. 

मििेः मुलीचा बाप म्िणािचा, “आमची गरीबाघरची चाळीत रािणारी पोर, 

थोरामोठ्ांची सून िोणार, बंगल्िात रािणार  ह्या परते अिून 

काि िवे असणार आम्िाला?”  

उमाः आयण यविेष म्िणिे फ़दनूलािी मुलगी पसंत िोती आयण यतलािी फ़दनू. 

ििवंतः (उमेस) वयिनी मी यनमटलास फ़कत्िेक वषाांपासून बघतोि.  ती तर गुणी 

आिचे ; पण तुम्िीिी यतला कधी सासूपणा दाखयवला नािी. ककबहुना 

सासुरवास म्िणिे काि ि ेयतला िाणवू फ़दलेच नािी. 

उमाः भावोिी िांच्िा आयण माझ्िा स्वभावातच तसे नािी. आयण  त्िात 

यनमटलाचे आईवडील लग्न लागल्िानंतर पाठवणीच्िा  वेळी 

डोळ्िात पाणी आणून सद्गफ़दत अंतःकरणाने म्िणाले  िोते, “िा 

आमच्िा काळिाचा तुकडा तुमच्िा िवाली करीत आिोत. आता तुम्िीच 

यतचे आईबाप; आत्तापिांत आम्िी यतला खूप िीव लावला. 

तळिातावरच्िा फोडासारखं  िपलं. आम्िी यतला चांगले संस्कार 

फ़दलेत, चांगलं यििण  फ़दलं. त्िामुळे ती तुमचा आदर करील; 

तुमच्िा आज्ञेबािरे  िाणार नािी. आईबापासारखी तुमची काळिी 

घेईल िाची ग्वािी देतो.”  

मििेः आयण खरंच बरं का ििवंता नवऱ्िाची व मुलाची तर काळिी घेतेच 

पण आमचीिी काळिी घेते. विोमानाप्रमाणे  आम्िालािी आता लिान 



मोठ्ा व्याधींनी पछाडािला सुरूवात केली आि.े उमाला डािबेटीस व 

ब्लड प्रेिर आि.े मला तर हृदिाचे यवकार आितेच पण गुडघे तर पार 

कामातून गेलेत. दोन पावलं चालािला नखरे करतात बेटे! कधी कधी 

अिी िीवघेणी ठणक लागते की यवचारू नकोस  त्िात उमेला 

राििक्ष्मा-िि. पण यतच्िा दितेमुळे, काटेकोर आयण यनियमत 

सुश्रुषेमुळे व्याधींना िास्त छळािला अवधी यमळत नािी. उमा लपवत 

रायिली; आता तो आिार बळावला व डॉ. चा सल्ला मानणं भाग पडलं! 

बरं तू यतफ़कटे आयण पासपोर्टसट आणलेत?  

ििवंतः अरे िो (एक छोटीिी बॅग त्िाच्िा िातात दतेो.) ि ेघे. वयिनीचे आयण 

तुझे असे दोन पासपोटट व यतफ़कटे आिते; यवमानाची! मुंबई ते 

भागदोगरा. भागदोगरा यवमानतळावर  उतरल्िावर यसयलगुडीला 

न्िािला तेथील सॅयनटोररिमची  बस िेईल तुम्िाला घ्िािला. तेथे 

पोिोचल्िावर तेथील  सॅयनटोररिमचे संचालक दवेेंद्र मुखिी िांना 

भेटा. ते माझे  यमत्रच आिते. त्िांच्िाकडूनच सॅयनटोररिममध्िे सिा 

 मयिन्िांच्िा वास्तव्याचे ऍडव्िान्स बुककग केलेले आि.े ह्या  बॅगेत 

त्िासंदभाटत सवट कागदपत्रे आिते. आि रात्री दिा  वािताची फ्लाईट 

आि.े २/३ तास आधी यनघा. 

मििेः आधी माझे बािपास आयण त्िानंतर..... उमेचं ि ेअसं. 

उमाः आिारांचा ससेयमराच लागलाि आमच्िा पाठीिी. पण  िोईल सुटका 

त्िातून आम्िी भाग्िवान तसेच पुण्िवानिी  आिोत. 

ििवंतः आता तुझं हृदियवकाराचं बरं आि ेना? औषधं घेतोस ना  वेळेवर? 



मििेः िोि बाबा! यनमटलाच बघत िोती सारं. आता तेथे मलाच  बघावं 

लागेल माझं आयण उमेचं सुद्धा!  

ििवंतः तुझं बािपास झालं तेव्िा नव्ितो मी िेथे. म्िणिे नेमकं काि झालं िोतं 

तुला? 

मििेः मी िॉलमध्िेच- िेथेच वाचत बसलो िोतो. अचानक  छातीतून तीव्र 

कळा िेऊ लागल्िा, मी िोरात उमा ss अिी िाक मारली. पण घरात 

यनमटलेयिवाि कुणीिी नव्ितं. ती फ़कचनमधून धावतच आली. यतला मी 

सांयगतलं,... “माझं हृदि यपळवटून यनघत आिे”... डॉ. ना फोन कर... 

यतने ररिावाल्िाला फोन केला... मला दरदरून घाम  फुटला 

िोता, श्वास घ्िािला खूप प्रिास पडत िोते... ररिा  आल्िावर यतने 

ररिावाल्िाच्िा मदतीने मला ररिात बसयवले व डािरेक्ट 

हृदिरोगतज्ज्ञ डॉ. देिपांडेंच्िा यक्लयनकमध्िे नेले. तेथे त्िांनी ताबडतोब 

कार्चडओग्राम काढला, इंिेक्िन फ़दले... मला थोडे बरे वाटले. तो एक 

मोठा अटॅक िोता असे यनदान झाले. 

उमाः मला कळल्िावर मी ताबडतोब िॉयस्पटल गाठले. मी खूप  घाबरले 

िोते. िांच्िा तोंडाला ऑयक्सिन लावलेला िोता...  मी डॉ.ना भेटले 

तेव्िा ते म्िणाले, “बाई घाबरू नका-धोका टळला. पण अिून पाच 

यमयनटे उिीर झाला असता तर  सांगता िेत नािी काि झाले असते 

ते...” यनमटलाकडे पाहून डॉ. म्िणाले, “ह्या बाई कोण?” तेव्िा मी 

म्िणाले, “िी  माझी सून यनमटला,” तेव्िा डॉ. म्िणाले, “ताई तुम्िी फार 



 भाग्िवान आिात, तुम्िाला अिी सून यमळाली आि.े  तुमच्िा 

सुनेने प्रसंगावधान दाखयवले म्िणून तुमचे यमस्टर  वाचले.”  

मििेः त्िानंतर आठवडाभरातच माझी बािपास सिटरी झाली व  कािी 

फ़दवसांनी मला घरी आणण्िात आले. डॉ. नी यलहून  फ़दलेले यप्रयस्क्रप्पिन 

नीट वाचून त्िाप्रमाणे वेळेवर गोळ्िा  औषधे तीच यनियमतपणे 

द्यािची. एवढेच नव्िे तर  यप्रकॉिन घेऊन पथ्िपाणीिी यतनेच 

सांभाळले. म्िणून  बािपास िोऊन ४/५ वषे झाली तरी माझी प्रकृती 

 ठणठणीत  आि.े... ती यनमटलामुळेच. 

ििवंतः बरोबर आि ेबाबा तुझं! घरातल्िा घरात सुश्रुषा करणारी  नसट म्िणून 

सूनबाई असेल तर तुला डॉ.ची गरिच  किाला? 

उमाः अिो भावोिी ती एवढ्ावरच थांबली नािी तर हृदिरोगावरची आयण 

आरोग्ियवषिक पुस्तके मागवून  त्िांचा अभ्िास करून दनैंफ़दन आिार 

कोणता असावा त्िाप्रमाणे िांच्िासाठी वेगळं िेवण बनवते.  

मििेः सायत्वक गुण यतच्िात खूप आिते. त्िामुळे नावाप्रमाणेच  ती यनमटळ 

आि.े आयण ह्या गुणांच्िा िोडीला यतची देवावर भक्ती आिे, श्रद्धा आि!े 

धमटयनष्ठ, धमटपत्नी, सािात् अनुपम लक्ष्मी आि.े 

उमाः आम्िा सवाांच्िा आधी पिाटे उठेल आयण िुयचभूटत िोऊन  गणेि 

मंफ़दराकडे िाईल. आिूबािूचा पाचोळा झाडून पररसर स्वच्छ करील. 

फ़दवा लावील, श्री गणेिाला दवुाट फुले वायिल, चंदन धुपाने केलेला 

घमघमाट साऱ्िा  बंगल्िात पसरतो आयण नंदादीपाने लखलखलेलं 

मंफ़दर  यखडकीतूनिी उिळलेलं फ़दसतं. गणपती स्तोत्र म्िणेल, घंटा 



वािवील. त्िा आवािाने मात्र आम्िी सवट सोडून िचे  उठतात. मग 

फ़दनू आयण केदारचा डबा करील. त्िांना उठवून त्िांची तिारी करून, 

सवाांना नाष्टा दईेल.  

मििेः दवेावर यतची खूप श्रद्धा, गीता वाचते रोि आयण व्रतवैकल्ि े

 चालूच असतात नेिमी!  

उमाः आईवयडलांनी केलेले संस्कार िोपासले यतने आयण त्िाचा  चांगला 

पररणाम बंगल्िातल्िा साऱ्िांवर झाला. 

ििवंतः पण तो यतचा भाऊ?  

उमाः तो िन्िा ना? तोच तेवढा फ़दवटा यनघाला.  

ििवंतः अरे िो, तो अमेररकेला आि ेना? 

मििेः िो. यतकडेच आि ेआयण यतकडे गेला म्िणून बरे झाले. नािीतर नसती 

ब्िाद लागून गेली असती आमच्िा मागे! (ििवंताकडे व त्िाने 

आणलेल्िा पॅकेर्टसकडे बघून) अरे  ििवंता ि ेकाि आि?े 

ििवंतः (आठवून) अरे िो! बोलण्िाच्िा भरात यवसरलोच! (पॅकेर्टस  उचलून) िी 

एक पैठणी वयिनींसाठी आयण दसुरी  यनमटलासाठी! आयण तुला िी 

िाल! चला वयिनी ओवाळून घ्िा! ! आि भाऊबीि ना? (पासटल 

उघडून दाखयवतो.)  

उमाः ओवाळते मी, पण एवढ्ा भारी ककमतीच्िा पैठण्िा  आणािची कािी 

आवश्िकता िोती का?  



मििेः फ़दनकर आयण केदार कसे आले नािीत अिून?  

ििवंतः अरे िो कोठे गेलेत ते? 

मििेः ते आमच्िासाठी स्वेटसट, मफलर, िाली वगैरे कपडे  आणािला. थंडी 

आि ेना यतकडे खूप. 

ििवंतः िोि, दार्चिहलगच्िा िवळच आि ेते.  

मििेः फ़दनकर खूप काळिी घेतो आमची! आमचं ि ेअसं त्िाला  सोडून िाणं 

त्िाला आवडत नव्ितं. खूप नाराि आि ेपण  काि करणार प्रकृतीपुढे?  

उमाः काि सांगू भावोिी लिानपणापासून फार लाडका तो ह्यांचा! तो लिान 

असताना त्िाला थोडं िरी कािी झालं  तरी ि े लगेच डॉ. ना 

बोलवािचे. ह्यांचं यनम्मं कपाट  िांच्िा पुस्तकांनी यनम्मं कपाट 

त्िाच्िा औषधांच्िा, टॉयनकच्िा बाटल्िांनी भरलेलं असािचं. 

मििेः लिानपणी मी त्िाला िेऊ घालािचो तेव्िा पयिला घास तो  मला 

भरवािचा!  

उमाः आतािी घरी असला की ह्यांच्िायिवाि िेवत नािी व ििेी 

 त्िाच्िायिवाि. 

मििेः कांचन नेिमी फुरंगटून बसािची... म्िणािची तुमचा फ़दनूवरच िास्त 

िीव! तुम्िाला फ़दनूच िास्त आवडतो. 

ििवंतः वयिनी यनमटलाला बोलवा ना, तीिी ओवाळून घेईल. (उमा 

 यनमटलास बोलयवते.) 



उमाः अगं औिणाचं ताट आण. ििवंत भावोिींना ओवाळून घेऊ. (ती आत 

िाते.) 

ििवंतः इतकं सुंदर आयण आनंदाने पूणट भरलेलं घर क्वयचतच  बघािला यमळतं 

मििे!  

मििेः घर? अरे स्वगट म्िटले तरी चालेल. घरात िी पाखरांची  फ़कलयबल, 

आयण सभोवती नंदनवन. आम्रवृिावर कोफ़कळा  गाते. रात्री 

रातराणीचा सुगंध दरवळतो तर फ़दवसा पाररिात  सुगंध उधळािला 

सुरूवात करतो. मग गुलाब, िाई, िुई,  मोगरा आयण चाफा! 

उमाः आमच्िा घरात आनंदाचा नंदादीप यनत्ि घर उिळीत राितो. 

(तेवढ्ात यनमटला िेते. यतच्िा िातात औिणाचं ताट असतं व त्िात 

यनरांिन तेवत असते.) आयण घरात ह्या गृिलक्ष्मीचा यनवास! (यनमटला 

लाितच औिणाचं ताट  उमेिवळ दतेे व आत िािला यनघते...यतला 

थाबंवून) अगं थांब! माझं ओवाळून झालं भावोिींना की मग तू ओवाळ. 

(ती थांबते. उमा ििवंतास ओवाळते व त्िानंतर यनमटला ओवाळते.) 

त्िात ह्यांचा दानधमाटत िातखंडा. गावाबािरे  स्वतःच्िा पैिांनी गणेि 

मंफ़दर बांधलं!  

ििवंतः (दोघींना पैठणी देत) ह्या घ्िा दोघींना पैठण्िा! भाऊबीिेची 

 ओवाळणी. 

यनमटलाः (पैठणी घेते व सवाांच्िा पािा पडते व उमा आयण ििवंताकडे कािीिा 

संकोचाने बघून मििेला म्िणते) बाबा! 

मििेः (यतचा कावरा बावरा चेिरा बघून) काि बेटा? बोल ना! 



यनमटलाः (सगळं धैिट एकवटून) बाबा मला तुम्िाला एक यवनंती करािची आि.े.. 

नािी.. म्िणिे मला तुमच्िाकडे कािी  मागािचं आि.े 

मििेः (ििवंत आयण उमेकडे बघून) काि? माग ना बेटा. काि िवंि तुला? 

आयण एवढा संकोच का? 

यनमटलाः (यवनवणीच्िा सुरात) अगोदर मला वचन द्या! 

मििेः काि? 

यनमटलाः नािी म्िणणार नािीत असं! 

मििेः (ििवंत आयण उमेकडे बघून) तुला िे कािी िवं ते  माग बेटा. मी 

नािी म्िणणार नािी. यनदान ह्या फ़दवाळीच्िा िुभमुहूताटवर तरी!  

यनमटलाः (सवाांकडे बघत, िळूच) बाबा...नािी म्िणिे दोन फ़दवसांपूवी  मला 

फोन आला िोता. 

उमाः फोन? आयण कुणाचा गं? 

यनमटलाः माझ्िा भावाचा! िानूचा. 

उमाः कोण?... तो िन्िा त्िा नालािकाचा तुला अधून मधून फोन िेत असतो 

ि ेकळलंि मला. 

यनमटलाः िोि... तो नालािक िोता... पण आता त्िाच्िा स्वभावात  खूपच परक 

पडलाि... आता तो चांगला झालाि, सुधारलाि तो!  

उमाः  पण नेिमी त्िाचे फोन िेतात तुला तेव्िा सांगत नािी 



  आयण आिच सांगािचं कारण? 

ििवंतः तो न्िूिॉकट ला आि ेना? अमेररकेत?  

यनमटलाः िोि! पण तो िेतोि इथे परत!  

मििेः पण त्िाला यतथलं ग्रीन काडट यमळालं असं कळलं मला! 

यनमटलाः िोि पण तो फक्त तीनचार मयिन्िांसाठीच िेतोि. मला आयण आपल्िा 

सवाांना भेटािला. 

ििवंतः म्िणिे त्िाच्िा आईवयडलांना भेटणार नािी तो? 

यनमटलाः (िरमेने) नािी! माझ्िा आईवयडलांनी त्िाला मनाई केली आि.े  

मििेः का? 

यनमटलाः बाबा, तुम्िाला सारे ठाऊक आि.े  

मििेः िोि, खरंच मी तर माझ्िा घराची पािरीिी चढू द्यािचा  नािी त्िाला! 

यनमटलाः बाबा! (उमेकडे बघून) आई! खरं तर तो िेथेच िेतो आि ेआपल्िा घरी! 

(मििे, उमा आयण ििवंत एकमेकांकडे बघतात.) नािी म्िणू नका! िीच 

यवनंती आयण मागणी आि ेमाझी. 

उमाः ि ेबघ यनमू, तो पूवी आई बापािी भांडला व त्िाला त्िांनी घराबािरे काढले 

िोते. तेव्िा आम्िी त्िाला आश्रि फ़दला िोता. त्िाला सिकारी पतपेढीत 

नोकरी लावून फ़दली िोती... तेथेिी त्िाने पैसे खाल्ले... आयण गिाआड 



झाला िोता तेव्िा (ििवंताकडे बघून) बरं का भावोिी ह्यांनी त्िाला 

पैसे भरून सोडयवले. 

मििेः तुझ्िावरील मािेपोटी आम्िी त्िाची िी थेरं सिन केलीत. नंतर तर 

त्िाने कडीच केली, खाल्ल्िा घरचे वासे मोिले!  

उमाः कंचनला भुरळ पाडली!  

यनमटलाः पण कंचनताईंचंिी त्िाच्िावर...! 

उमाः (रागाने) गप्पप बस! तुला काि वाटलं िोतं, अिा लुच्च्िा, लफंग्िाच्िा 

गळ्िात माझी सोन्िासारखी पोर बांधली असती आम्िी?  

मििेः उमा, िाऊ द ेना तो यवषि आत्ता किाला?  

यनमटलाः तेच म्िणते मी! कंचनताईंचं लग्न झालं! त्िा सासरी सुखात नांदतािते! 

(िात िोडून) बाबा, आई, यवसरून िा िो मागच्िा साऱ्िा गोष्टी! िेऊ 

द्या िो त्िाला! पाठचा भाऊ आि े माझा! रायिल ३/४ मयिने. त्िाला 

माझ्िायिवाि कुणीिी नािी िो! त्िाच्िासाठी मी तुमची िमा मागते! 

िाचना करते मी तुमची, आई, बाबा! (पािा पडते दोघांच्िा.) पािा 

पडते मी तुमच्िा! (पदराने डोळे पुसते.) नािी म्िणू नका िो! 

मििेः यनमटला, तुझं ि े बधंुप्रेम ठीक आि.े पण िेथे आल्िावर त्िाने गुण 

उधळािला नकोत. 

यनमटलाः  ती िबाबदारी माझी! तो तसं करणार नािी िाची ग्वािी दतेे मी! 

मििेः मग ठीक आि.े 



उमाः (वैतागून) काि डोंबलाचं ठीक आिे? 

मििेः अगं िेऊ द!े ह्या यनमटलेकडे बघावं लागतंि. आयण फ़कती फ़दवस रािणार 

आि े तो िेथे? आयण आपणिी आता चाललोत ना ४/६ मयिने? कुठं 

त्िाचं तोंड बघणार आिोत आपण रोि? 

उमाः ठीक आि!े तुमची मिी. पण फ़दनकरला ठाऊक आि े का ि े सगळं 

प्रकरण?  

यनमटलाः िोि, त्िांनी िोकार फ़दला म्िणून तर! पण तुमचं मन वळयवण्िाची 

िबाबदारी त्िांनी माझ्िावर टाकली. 

उमाः (आश्चिाटने) अगंबाई! म्िणिे ि ेआधीच सारं कािी यििून गेलेलं आि े

तर!  

मििेः अगं िाऊ द!े आि ेना दोघा नवराबािकोंची इच्छा!  

यनमटलाः आयण बाबा! खूप बदललाि तो आता! नेिमी मला फोन करून चौकिी 

करतो, “आई किा आिते? बाबा कसे आिते? आमचे मेव्िणे काि 

म्िणतात? केदार अभ्िास करतोि ना नीट? प्रत्िेकासाठी मी कािी ना 

कािी वस्तू घेऊन ठेवल्िा आिते. िेईन तेव्िा सरप्राईि दईेन इ. इ. ” 

उमाः ठीक आि.े.. ठीक आि.े तू आत िा व थोडा चिा टाक! डोकं ठणकािला 

माझं (यनमटला खूष िोऊन आत िाते, ििवंतास) काि करावं भावोिी 

सांगा तुम्िी आता.  



मििेः ह्या पोरीला नािीिी म्िणवत नािी आयण त्िाचं इथे िेणं मला मुळीच 

आवडत नािी!  

ििवंतः तुम्िी कािी काळिी करू नका. लि रायिल माझं! 

उमाः भरल्िा घराला कुणाची दषृ्ट ना लागो म्िणिे झालं!  

मििेः उमा, फ़दनू आयण केदार कसे आले नािीत अिून? 

उमाः अिो पण ऐकलंत का?  

मििेः काि? 

उमाः अिो माझा डावा डोळा उडतोि, कािी अररष्ट तर नािी ना िेणार? 

मििेः छे! काि वेडी आिसे तू? अररष्ट कोठून िेणार? (तेवढ्ात दारावरची 

बेल तीनदा वािते.) 

उमाः कोण असेल? गणपतीची घंटा वािली नािी. कोण असेल िा? गणेिाचे 

दिटन न घेता घराचे यनिम मोडून िेणारा उपटसुंभ? (उमा दरवािा 

उघडते. िनादटन प्रवेि करतो. त्िाच्िा िातात दोन िडँबॅग्ि असतात. 

त्िाचे डोक्िावरचे केस वाढलेले असून त्िांना रबर लावलेले आि.े 

फ्रें चकट दाढी असून गॉगल कपाळावर ठेवलेला आिे. त्िाने िीन्स पँट व 

टी िटट घातलेला आि.े एका कानात बाळी आि.े एकंदरीत स्वारी 

एअरपोटट वरून सरळ घरी आलेली फ़दसते. अचानक िोराचा सुसाट 

वारा सुटतो. यखडक्िांचे दरवािे एकमेकांवर आपटून आवाि िेतो. 

तेवढ्ात लाईट िाते. िनादटन मोठ्ाने म्िणतो, “यधस इि इनके्रयडबल 



इंयडिा! ओ यप्पलि पुट ऑन द लाईट!” तेवढ्ात लाईट िेते. घाबरून 

म्िणतो, िाऊ स्केअर आि ऍम! ओ माि यसस्टर व्िॉट इि यधस ऑल? 

ओ गॉड! रेन यधस टाईम? आि ऍम कयम्प्पलटली वेट! यधस इि 

ररयडक्िुलस...(उमेकडे बघून) गुड इयव्िहनग, सॉरी नमस्कार आई... 

आमची यसस्टर... बिना कोठे आिे? (बािरेची गडबड ऐकून यनमटला 

घाईने बािरे िेते... यतच्िाकडे बघून,) ओ... दअेर िू... आर! ओ माि 

यसस्टर आि यमन ताई.” 

यनमटलाः अरे दादा! तू? आयण असा अचानक? 

िनादटनः सरप्राईझ! आि िवॅ अ िॅयबट टू यगव्ि सरप्राईझ! (बािरे उभ्िा असलेल्िा 

ड्रािव्िरला) िाऊ मच? (यनमटलेला) िस्ट अ यमयनट! व्िॉट? थ्री 

थावझंट? आि डोंट िवॅ चेंि! आि यमन आि डोंट िवॅ इंयडिन रूपीि. 

ओ बिना, यप्पलि यगव्ि थ्री थावझंट रूपीि. (यनमटला आत िाऊन पैसे 

घेऊन िेते व िनादटनला दतेे. बािरे उभ्िा असलेल्िा ड्रािव्िरला दतेो.) 

व्िॉट? िू डोंट िवॅ चेंि? ओके. हिग द लगेि इनसाईड. टीप?... ओके. 

कीप द चेंि ऍि अ टीप! (सवट बॅगा आत घेतो व ड्रािव्िरला पैसे दतेो. 

त्िाचा िात बघून...) व्िॉट अ डटी िडँ! कीप िुवर िडँ्स यक्लन... टेक. द 

टीप इि इन्क्लुडेड इन!  

यनमटलाः (आश्चिाटने) एवढ्ा सवट बॅगा, दादा? 



िनादटनः फॉर िू माि यडिर यसस्टर, फॉर िू! (सवाांकडे लि िाऊन) फॉर ऑल 

ऑफ िू!... (उमि पडून... सावंत आयण मििेकडे बघून) ओs आि ऍम 

सॉरी (िेकिडँ करािला िातो पण एकदम लिात िेऊन ओिाळून 

त्िांच्िा पािा पडतो.) फस्टट आि यडड नॉट सी िू फॉर डॅम डाकट नेस! 

(यनमटलाकडे बघून) एनी वे व्िअेर इि माि नेफ्िू? माि यडिर केदार? 

माि यचकन् अँड माि िदर इन लॉ? फ़दनू?  

यनमटलाः (वरमून) ते गेलेत बािरे, बािार करािला आई बाबांसाठी... ते बािरे 

चाललेत ना!  

िनादटनः व्िरेी गुड... (ओिाळून) आि यमन... व्िाि? व्िअेर अँड िाऊ लाँग?  

यनमटलाः आईंची तब्िेत बरी नािी म्िणून ते यसयलगुडीला चाललेत 

सॅयनटोररिममध्िे ४/६ मयिन्िांसाठी! (उमा यतच्िाकडे रागाने बघत े

यतच्िा बाबतीत ि ेसांयगतलेले यतला आवडलेले नसते.) 

िनादटनः ओ आि सी! बट... (यनमटला त्िाला पुढे बोलू दते नािी.)  

यनमटलाः चल दादा बॅगा आत ठेव! 

िनादटनः ओके, आि ऍम व्िरेी व्िरेी टािडट अँड वेट यवथ स्वेट अँड रेन. (यनमटला 

दोन बॅगा घेते व त्िाला मागून िेण्िासाठी खुणावते. तो िातात बॅगा 

घेतो व सवाांकडे पाहून) आि यवल बी राईट बॅक! (तो बॅगा घेऊन 

यनमटलाच्िा मागे िातो.) 



 (ह्या प्रसंगाने आत्तापिांत स्तंयभत झालेले मििे, ििवंत व उमा 

एकमेकांकडे बघतात व िसतात.) 

उमाः (ििवंतकडे बघून) बयघतलात भावोिी िा प्रकार? ि ेकाटूटन? दवे िाणे 

कुठल्िा नित्रावर िन्माला आलं ि!े आईबाप फ़कती सोज्वळ! ह्या 

यनमटलेचा भाऊ िोभतो का िा?  

मििेः (यतला िांत करीत) अगं िो... पण काि करणार? यनमटलेच्िा मिीखातर 

करावे लागले रे... नािी तर... 

ििवंतः (दोघांना) तुम्िी असा त्रागा करून घेऊ नका वयिनी आयण मििे!  

उमाः का त्रागा करून घेऊ नको भावोिी? सवाटत आधी म्िणिे आमच्िा 

गणेिाला नमन न करता आला तो आत! िा पयिलाच असा माणूस आिे 

की िो आमच्िा दवेाचं दिटन न घेता आत आला. तो बदमाि आत 

आल्िाबरोबर अंधार पसरला साऱ्िा बंगल्िात! वावटळ सुटली! अकाली 

पाऊस आला. ि ेदयुश्चन्ि, अिुभसूचक अपिकून नािी तर काि? 

मििेः िाऊ द!े अचानक वीि गेली, त्िाला तो काि करणार? 

 उमाः तुमचा नािी यवश्वास. पण माझा आि.े कािी िुभािुभ घडणार असेल 

तर आसमंतिी िुभािुभ लिणांनी भाफ़कत करतो.  

ििवंतः  मििे, वयिनी म्िणतात त्िात कािी तथ्ि असेल बरं का! 

मििेः दवे िाणे! (यनमटला िेते.)  



यनमटलाः  तो कपडे बदलतोि, ओलाहचब झाला िोता पावसात. 

उमाः िो, ते रठक आिे, पण त्िाला थांबािला कुठली रूम फ़दलीस तू? 

यनमटलाः  केदारची!  

मििेः (आश्चिाटने व कािीिा नाखुषीने) काि? केदारची? अगं यनमटला त्िाने 

आधीच एक पराक्रम केला आिे आता त्िात ह्याची सोबत, म्िणिे 

यबघडािचाच तो पुरता! 

यनमटलाः माझा भाऊ आता सुधारलाि. तो कािी केदारला यबघडवणार नािी. 

आयण आम्िी आिोत ना केदारची काळिी घ्िािला! (ती आत िाते.) 

उमाः मला कािी िी लिणे ठीक फ़दसत नािीत. भाऊ आल्िावर बयिणीच्िा 

बोलण्िातिी झालेला कािीसा बदल फ़दसला तुम्िाला? (आतून 

िनादटनचा यनमटलेला िाक मारण्िाचा आवाि िेतो, ‘बिना यनमू?’ ) 

बघा भावाबयिणीचं प्रेम कसं ऊतू िातंि ते! 

मििेः ते ठीक आि,े पण आपण त्िात िोरपळािला नको. माझ्िािी मनात 

थोडी पाल चुकचुकािला लागली खरी! 

उमाः अिो आपण प्रवासाला िािचं कॅन्सल करािचं का? 

ििवंतः नािी, नािी, वयिनी असं कािी करु नका. तुमची तब्िेत सवाटत 

मित्त्वाची! आयण तिारी फ़कती झाली आि!े यवमानाचं यतफ़कटं, प्रवासाचं 



एवढं पॅकेि, सॅयनटोररिमचं सिा मयिन्िांचं बुककग! किाला त्िा 

गाढवासाठी एवढं नुकसान करुन घ्िािचं? 

उमाः अिो भावोिी, आम्िी गेल्िावर त्िाने ह्या घरावर गाढवाचा नांगर न 

फ़फरवला म्िणिे झाले. 

ििवंतः तुम्िी कािी हचता करु नका. मी घेईन सवट काळिी. माझं लि रायिल. 

उमाः काि िोईल ते दवे िाणे. (ती आत िाते.) 

मििेः मला तर त्िाच्िा तोंडाचा वास आला िोता! यवमानात तर नसेल ना 

ढोसली? (िनादटन िेतो इंग्रिी गाणं गुणगुणत.) 

िनादटनः (त्िाला वाटते ििवंतच ि ेबोलले) िू आर ऍबसुल्िूटली राईट! बाि द 

व,े आपण कोण? फस्टट टाईम आि सी िू! 

ििवंतः आि सी! 

मििेः अरे गाढवा, ि ेमाझे यमत्र ििवंत. वफ़कल आिते ते. फ़क्रयमनल लॉिर. 

िनादटनः िू यमन लॉिर? 

मििेः िोि, आयण पोयलस यडपाटटमेंटमध्िे त्िांची चांगली ओळख आि.े 

(िनादटन दचकतो, पण तसे न दाखयवता) 

िनादटनः ओ! व्िरेी गुड! नाईस टू मीट िू. ओके, व्िेअर व्िअेर वुई (आठवून) इन 

फ्लाईट, यवमानात. वास्तयवक बघा अंकल! इंटरनॅिनल फ्लाईट. फ्रॉम 



न्िूिॉकट  टू बॉम्बे! वीस-बावीस तासांचा प्रवास. अंग नुसतं आंबून 

गेलेलं... व्िरेी टािडट... एअर िोस्टेसला बोलवलं... म्िटलं िेवणापूवी 

३/४ पेग दे म्िटलं, तर म्िणते किी..... नॉट मोअर दनॅ टू पेग्ि! व्िाि? 

तर ती यनघून गेली तणतणत. मग फ्लाईट पसटरला बोलयवले.... पण तो 

यतचा बाप... त्िाची न् माझी बाचा बाची झाली. स्टुयपड, बास्टडट 

यखिावरचा बॅच दाखवून म्िणतो कसा काि करणार तुम्िी? घ्िा माझे 

नाव यलहून... मी तर थक्कच झालो... नंतर माझ्िा िेिारी बसलेल्िा 

पॅसेंिरने सांयगतले की.... अिो सािबे ि े लोक चोरून लपवून बािरे 

नेतात. ि े क्र्िू म्िणून ह्यांना कुणीिी चेक करीत नािी. बािरे िाऊन 

दामदपुटीने यवकतात.. तुम्िाला फुकट किी दणेार? काि भ्रष्टाचार िा? 

इनके्रयडबल इंयडिा! (ििवंताला हिक िेते.) इर्टस ट्रू! सफररग फ्रॉम 

कोल्ड? सदी झाली? त्िावर वाईन ि ेउत्तम औषध! दोन पेग घेऊन, टंच 

िेवण करुन झोपलं की दरदरुन घाम िेतो आयण सदी गािब, व्ियॅनि! 

तसे ते बािकांचे पेि आि ेपण पुरुषांनािी घामाघूम करुन सोडते. 

मििेः (रागाने) पुरे झालं तुझं तळीरामािण.... दारुचं नाव सुद्धा काढलेलं िेथे 

चालणार नािी. 

िनादटनः ओ माि यडिर अंकल, सॉरी, एक्स्रीमली सॉरी!  

ििवंतः काि आि ेिनादटन.... 

िनादटनः (त्िांना थांबवून) ि ेबघा अंकल, तुम्िी मला िॉन म्िटलं तरी चालेल... 

म्िणिे िॉटटकट.... अमेररकेतल्िा लोकांना माझं ि े लांबलचक नाव 



घ्िािला खूपच कष्ट पडािचे. मग मला तेथे कुणी यवचारलं की, व्िॉर्टस 

िुवर गुड नेम? तर मी त्िांना िॉटट ऍन्ड स्वीट गुडनेम सांगािचो िॉन! 

त्िांना ि ेनाव सोपं वाटािचं...आयण काि आि.े.. त्िात यडयग्नटी आि.े.. 

िॉन म्िणिे ककग... ककग ऑफ इंग्लंड, न्िूिॉकट  एअरपोटटवर 

बुटपॉलीिवाला दिाबारा फूट उंच खुचीवर बसवून बूट पॉलीि करतो 

तेव्िा आपण हसिासनावर बसलेले ककग आिोत असे वाटते.  

ििवंतः िनादटन! तू िॉन नािीस....आयण ि े इंग्लंड ककवा अमेररका नािी. िा 

भारत दिे आि.े  

मििेः तू आपली मािबोलीिी यवसरलास आयण संस्कृतीिी!  

िनादटनः मी मािबोली पूणट नािी यवसरलो, पण संस्कृती....म्िणिे 

मििेः म्िणिे संस्कार, परंपरा! 

िनादटनः म्िणिे?...माझं कािी चुकलं का? एनी यमस्टेक आि डीड? 

मििेः िो चूक केलीस तू...आयण साधी चूक नािी घोडचूक! 

िनादटनः िू यमन ब्लंडर?  

मििेः िोि. आयण ती िी की तू यवसरलास की ह्या बंगल्िाचं नाव िरंेब आि.े.. 

म्िणिे गणेि. आमचं आराध्ि दवैत आयण तुला ठाऊक आिे, 

प्रवेिद्वाराच्िा उिव्या बािूला श्री गणेिाचे मंफ़दर आि.े 

िनादटनः  िो ठाऊक आि.े 



मििेः बंगल्िात िेण्िाच्िाआधी गणेिाचे दिटन घ्िािचे व मंफ़दरातील घंटा 

वािवािची...ती संपूणट बंगल्िात ऐकू िेते. दरवािा उघडण्िासाठी 

दारावरची बेल वािवािची आवश्िकता नसते. 

िनादटनः ओ! आि ऍम एक्सरीमली सॉरी!...पाडटन मी! ि ेमला ठाऊक िोते. पण 

बरीच वषे झाली ना फरगॉट! यवसरलो आयण बाबा काि झाले... मी 

बंगल्िात प्रवेि करताच अंधारुन आले, वादळ सुटले, सगळीकडे 

डाकट नेस.....काळा कुट्ट अंधार ब्लॅकआऊट! आयण बॅगा फ़कती 

माझ्िािवळ? िाऊ वॉि स्केअर! ओ माि गॉड!! यिझस ख्राइस्ट!!! 

ििवंतः काि? यख्रश्चन धमट यस्वकारलास की काि? 

िनादटनः तसं नािी पण ती म्िण आि ेना. डू इन रोम ऍि द रोमन्स डू! िसा देि 

तसा वेि. पण ह्यानंतर पुन्िा अमेररकेत िाईन तेव्िा नक्की यख्रश्चन धमट 

यस्वकारेन! 

ििवंतः पण मग इथली संस्कृती, दवे धमट सगळं यवसरणार? 

िनादटनः ह्या इथल्िा साऱ्िा गोष्टींनी मला दःुखायिवाि कािीच फ़दलं नािी. ते 

दःुख यवसरण्िासाठी दसुरं कािीतरी यस्वकारावं लागणारच! (त्िाचा 

गळा दाटून िेतो, तो िातो.) 

ििवंतः काि रे मििे, ह्याच्िा डोळ्िात पाणी का आलं असेल? 

मििेः (यतरस्काराने) आठवलं असेल त्िाला पूवीचं कािी! 

ििवंतः म्िणिे? 



मििेः ििवंत! तू त्िा फ़दवसात िेथे नव्ितास. फ़दनूचं लग्न झालं... यनमटला 

आमच्िा घरी आली तेव्िा ती यतच्िा ह्या भावाला बरोबर घेऊन. 

तेव्िािी यतने ह्याच्िासाठी अिाच यवनवण्िा केल्िा िोत्िा... काि तर 

म्िणे त्िाचं त्िाच्िा आई-वयडलांिी पटािचं नािी...मी संमती फ़दली पण 

नंतर िळुिळू कळलं की गांधारी ििी यववाि करुन सासरी िेताना 

यतच्िा भावाला िकुनीला घेऊन आली िोती तसाच िा िकुनी मामा 

आि.े 

ििवंतः पण यनमटला मध्िे आयण ह्याच्िात फ़कती िमीन अस्मानाचा फरक आिे? 

एकाच बापाची अपत्िे पण इतका फरक? 

मििेः काि आि ेििवंता, समुद्रमंथनातून अमृतिी बािरे पडलं आयण यवषिी! 

कािी फ़दवसानंतर त्िानं िी कािी थेरं मािवली त्िामुळे मी संतापलो 

आयण फ़दलं घराबािेर िाकलून! अिरिः लोटला त्िाला बािेर. पडला 

िाऊन मग दाराबािेरच्िा तुळिीवृंदावनावर! पडली कपाळाला खोक! 

मग परत आलाच नािी! पण आत्ता आला बऱ्िाच वषाांनी, यनमटलेच्िा 

वेड्या मािेखातर घेतला त्िाला घरात!  

ििवंतः पण ि ेसारं यवसरला असेल तो? 

मििेः ९/१० वषे झालीत.... एव्िढी पुरेत यवसरािला आयण यवसरला नसता 

तर आला नसता िेथे तो! 

िनादटनः (आत िेत) िस, िस लेट बाि गॉन्स बी बाि गॉन्स. पूवीचं यवसरून 

गेलो सारं! झालं गेलं गंगेला यमळालं! 



ििवंतः थोडं गंगािल घेऊन आलास वाटतं? 

िनादटनः (ओिाळून) काि करणार? मेनी टाईम्स आि स्टॉप ड्रींककग ऍन्ड राइड 

टू यबकम टी टोटलर. पण काि आि ेना अंकल! यधस इि ए वॉटर ऑफ 

लाईफ अक्वायवते (aquavitae) असे फ्रें च डॉक्टर म्िणतात. ि े

िगातील सवाटत गुणकारी टॉयनक आि.े  

ििवंतः काि बडबडतोस? अरे ि े वाईट व्यसन आि.े त्िामुळे यलव्िर-िकृत 

खराब िोते. 

िनादटनः मे बी, असेलिी कदायचत पण िे समुद्रमंथनातून दवेदानवांनी काढलेल्िा 

चौदा रत्नांपैकी एक आि ेअसे एकदा आमच्िा बाबांनीच सांयगतले िोते. 

(मििेला) िो ना बाबा? 

मििेः झालं का पुन्िा सुरु तुझं मफ़दरापुराण!  

िनादटनः तुम्िीच नािी का बाबा कवी िररवंिराि बच्चनांच्िा ‘मधुिाला’चा 

मफ़दरालि म्िणून अनुवाद केला आि!े ते पुस्तक मी नेलं िोतं 

अमेररकेला, िाताना फावल्िा वेळात वाचािचो. 

मििेः पण तुला त्िाचा अथट कळािला िवा ना? तूच लोकांना सांगत सुटला 

िोता ना पूवी की आमच्िा बाबांनी दारुवर पुस्तक यलयिलं म्िणून?  

िनादटनः  दारुवरच तर आि ेते पुस्तक! प्रत्िेक चारोळ्िात दारु िा िब्द आिचे 

ह्या ‘िाऊस ऑफ वाईन’ मध्िे. 



मििेः अरे मूखाट कवीने मफ़दरा म्िणिे भक्ती, यपणारे म्िणिे भक्तिन आयण 

साकी म्िणिे परमेश्वर अिा गूढाथाटने ते यलयिले आि.े मधुिाला िी 

िीवनाची िाळा आिे. दारुचा गुत्ता नव्ि.े गांधीिींनी सुद्धा प्रिंसा केली 

आि ेयतची!  

िनादटनः  मला कुठे एवढे तत्वज्ञान ठाऊक? मला तर त्िातल्िा ह्याच ओळी 

आवडल्िा ज्िा माझ्िा िीवनातील दःुखािी यनगडीत आिते. मफ़दरा 

म्िणिे औषध आि ेमाझ्िा दःुखावर! 

मििेः (िसतो) कोणत्िा? 

िनादटनः  िाद न िेवो दःुखमि िीवन, ह्याकररता यपतो मफ़दरा,    िग-

हचतेपासून रािण्िा मुक्त, घेतो चषक करा,     छंद, 

इच्छा, रुचीसाठी िग यपते मफ़दरा,    

पण मी तो रोगी आिे ज्िावर, एकच औषध ि ेमफ़दरालि. 

ििवंतः वा! वा! छान म्िणिे ह्या सुंदर काव्यातून तू िा गयलच्छ धडा घेतला! अरे 

दारूमुळे यलव्िर खराब िोते, यसऱ्िायसस िोतो. 

िनादटनः यलव्िर खराब िोते? िेथे हृदिाचे तुकडे तुकडे झालेत! तेथे यलव्िरची पवाट 

कुणाला? आयण दारूला वाईट म्िणू नका. दवेाला सुद्धा चालते. 

ििवंतः कुठल्िा दवेाला? 



िनादटनः मिादवेाचा अवतार, कालभैरव-मिाकाल-कािीचा कोतवाल! उज्जैनला 

त्िाचं मोठं मंफ़दर आि.े मी दरवषी िािचो मफ़दरेचा नैवेद्य द्यािला! पण 

मी परदिेात िोतो त्िामुळे नाईलाि झाला िोता. पण मी यितकी वषे 

बािरे िोतो यततक्िा बाटल्िा आणल्िात दवेाला अपटण करािला. 

ियनवारी िेणाऱ्िा भैरवाष्टमीच्िा फ़दविी मद्याचा नैवेद्य दाखयवला 

िातो तेव्िा ह्या मद्याच्िा वषाटवाने मी कालभैरवाला संतुष्ट करून 

टाकीन. (िसतो.) 

मििेः पायिलंस ििवंता फ़कती बेफ़फकीर आि ेतो? 

िनादटनः खरे तर फफ़करालाच असते फ़फकीर! आपण यबनधास्त! सारं कािी आिे 

माझ्िािवळ!! पैसा, अडका, धनदौलत! मनी इि पॉवर! सारं कािी 

घेता िेतं पैिाने, सुख, ऐषाराम, एक्सेरा एक्सेरा... आि िवॅ लॉट ऑफ 

बक्स डॉलसट. अमेररकन डॉलसट. 

मििेः काि रे, काि करीत िोतास अमेररकेत? ज्िामुळे तुझ्िािवळ एवढा 

पैसा आला? 

िनादटनः कष्ट, िाडट वकट  माि लॉडट िाडट वकट ! 

ििवंतः िाडट वकट? म्िणिे नक्की काि काम करीत िोतास तू तेथे? आयण गेलास 

कसा?  

िनादटनः गेलो कसा? (मििेकडे बघून) ह्यांची लाथ बनली माझं निीब! ह्यांनी 

लाथाबुक्क्िांनी बािेर काढलं! बेघर झालो. एका गुिराथी यमत्राकडे 



गेलो! त्िाने मागट दाखयवला. तो म्िणाला, “ अमेररकेला िातोस? 

न्िूिॉकट ला?” मी तात्काळ िो म्िटलं! 

ििवंतः बरं मग?  

िनादटनः तो त्िाच्िा मालकाच्िा यमत्रािी बोलला. त्िांची तेथे मोटल िोती. मोठा 

बंगला िोता. त्िांना नोकराची गरि िोती. पासपोटट िोताच. त्िांनी 

कागदपत्रे पाठयवली. दिाबारा टक्क्िाने किट काढले... आयण मारली 

उडी अंधारात. नयिबाने साथ फ़दली आयण बसलो यवमानात. पुढे त्िांनी 

मला मोटलमध्िेच काम फ़दले. 

ििवंतः मोटल की िोटल? 

िनादटनः मोटल! 

ििवंतः िा काि प्रकार आि?े 

िनादटनः मोटल म्िणिे िािवेवरील िोटल. फक्त पार्ककग आयण कािी तास 

रािण्िाची सोि. गुिराथी मालक िोते. िसमुख पटेल. पण त्िांच्िा 

तोंडावर कधीच िासू फ़दसले नािी! नॉट इव्िन स्माईल. अमेररकेत 

मोटलचे मालक बहुतकरून पटेलच आिेत. पटेल आयण मोटल असे 

समीकरणच आि ेमुळी!  

ििवंतः म्िणिे नेमके कोणते कस्टमर िेतात?  



िनादटनः म्िणिे बघा इफ द... फ्लाईट, सॉरी! म्िणिे एखाद्याचं यवमान लेट असेल 

तर ते ३-४ तास तेथे थांबू िकतात आयण दसुरे म्िणिे गुलिौिी प्रेमी 

िोडपे मौिमस्ती करण्िासाठी रात्रभर थांबतात. 

ििवंतः  मग तू काि काम करािचास तेथे? 

िनादटनः यक्लहनगचे! कस्टमर गेल्िावर रूम यक्लन करािचं. पण ४-६ मयिन्िानंतर 

काऊंटरवर काम यमळाले. फाईव्ि डॉलसट पर अवर. एका रूममध्िे मला 

रिािला िागा यमळाली िोती. पण फ्रािडेला खूप गदी. मग त्िा 

रूममधून माझ्िा यबऱ्िाडाची िकालपट्टी व्िािची.  

 (उमा िेते- यनमटला फ़कचनच्िा दरवाज्िातून िनादटनला खुणावते.) 

िनादटनः (सवाांकडे बघत उठतो) एक्स्क्िूि् मी! आि यवल बी राईट बॅक! (तो आत 

िातो.) 

  (उमा, मििे व ििवंत एकमेकांकडे बघतात.) 

ििवंतः मििे, वयिनी, प्रकरण िरा अवघडच फ़दसते! 

उमाः (हचताक्रांत िोत) भावोिी कािी सुचत नािी! आम्िी गेल्िावर ि ेमाकड 

िेथे काि हधगाणा घालेल ते कळत नािी. 

मििेः मलािी काळिी वाटािला लागली. 

ििवंतः तुम्िी दोघंिी काळिी करू नका माझं लि रायिल िेथे. 

 (गणपती मंफ़दराची घंटा वािते. उमा दरवािा उघडते. फ़दनकर आयण 

केदार िॉहपगच्िा यपिव्या घेऊन िेतात.) 



केदारः आज्जी मम्मी कोठे आिे? (उमा फ़कचनकडे यनदिे करते- तो यतकडे 

िातो.)  

फ़दनकरः (उमेकडे बघून, काळिीने) आई काि झालं? अिी हचताक्रांत का फ़दसते 

आिसे? (मििेकडे बघत) बाबांिी कािी भांडण वगैरे झालं का?  

उमाः नािी रे! कािी नािी! तुझ्िा बािकोचा भाऊ आलाि. 

फ़दनकरः  (िषटभरीत) कोण? िनादटन? 

उमाः  (कपाळावर िात ठेवत उयद्वग्न स्वरात) िोि! 

फ़दनकरः  (उत्कंठेने) अमेररकेहून?  

उमाः  (वैतागून) तो अमेररकेलाच िोता ना? मग दसुरीकडून कुठून िेईल?  

फ़दनकरः  अगं पण काल त्िाचा फोन आला िोता की त्िाचं यतकीट अिून कन्फमट 

झालं नािी म्िणून! 

उमाः अरे तो फ़कती खोटं बोलतो ि ेतुला ठाऊक आि ेना? गंमत असो की यसरीिस 

असो तो त्िाची खोटं बोलण्िाची सवि सोडणार िोि? खोटं बोलून 

दसुऱ्िाला फसयवण्िात त्िाला आनंद वाटतो, गंमत वाटते. मग 

समोरच्िांचा िीव का िाईना! 

फ़दनकरः अगं पण आि ेकोठे तो? 

उमाः (फ़कचनकडे बोट दाखयवत) यििते आि ेभावाबयिणीची यखचडी आत! 



फ़दनकरः (िसतो) काि आई?.... बघतो मी आत िाऊन. (फ़कचनकडे िातो.) 

मििेः मला कािी खरं फ़दसत नािी. 

उमाः माझ्िा मनात तर सारखी पाल चुकचुकतेि. 

मििेः (ििवंतास) ििवंत? िा सारा प्रवास! िा बंगला सोडून 

सॅयनटोररिममध्िे इतके फ़दवस रािणे, मला कािी सुरयित वाटत नािी. 

ििवंतः अरे पण ह्या सवट गोष्टींपेिा वयिनींची तब्िेत सुधारणं मित्त्वाचं नािी 

का? रायिलं तुमच्िा हचता काळिीचं! मी सांयगतलं ना माझं सारं लि 

रािील िेथे. नेिमी तुला... तुम्िाला सारं सारखं कळयवत रािीन. 

उमाः आमची सारी यभस्त आता तुमच्िावर! तुमच्िावरच िी िबाबदारी!  

मििेः पण ििवंता िा नसता सारा उपद्व्याप तुला! 

ििवंतः काि रे मििे? परका समितोस काि मला? वयिनी तुम्िी फक्त 

स्वतःची काळिी घ्िािची, दसुरी कसलीिी हचता करािची नािी. मी 

गाडी बोलयवतो.(तो िातो.) 

 (तेवढ्ात िनादटन, फ़दनकर व केदार िेतात. िनादटनचा डावा िात 

केदारच्िा गळ्िाभोवती असतो तर उिव्या िाताने त्िाने फ़दनकरचा 

िात धरलेला असतो.) 

िनादटनः तुम्िाला ती चेन आवडली ना फ़दनकर राव? (फ़दनकर यस्मत करून 

िोकार दतेो) आयण केद ूतुला आवडले ना ते िेसलेट?  



केदारः (पसंती दिटयवत, खूष िोत) िोि मामा, खूप छान आि.े 

िनादटनः आयण ररस्ट वॉच? 

केदारः ते तर फार आवडलं मला... पण मामा रॅडोचं घड्याळ म्िणिे खूपच 

मिाग ना? 

िनादटनः (त्िाच्िा पाठीवर थोपटीत) अरे डोन्ट वरी माि सनी बॉि इर्टस 

नहथग... अिून खूप कािी कािी आणलं आि ेतुझ्िासाठी... आयण खूप 

कािी कािी करािचंि तुझ्िासाठी. अमेररकेला ना आि यमन न्िूिॉकट ला 

खूप दकुाने आिते सोन्िा-चांदीची, ज्वेलरीची. गुिराथी, पंिाबी 

लोकांची. बावनकिी सोनं! आयण इंयडिापेिा फ़कतीतरी स्वस्त! म्िणून 

मी तेथून तुमच्िा सवाांसाठी दायगने आणलेत बरं का! आयण फ़दनकरराव 

ि े िॅंडकफ....सोन्िाचे आयण बाबांसाठी ना ३००ग्रॅम सोन्िाची चेन! 

तीनिे ग्रॅम म्िणिे तीन तोळे ना?  

मििेः मला नको तुझी चेन! 

िनादटनः व्िाि फॉर? का? का? मी आणली म्िणून?  

मििेः मी सोन्िाचे दायगने वापरत नािी आयण फुकटचे तर मुळीच नािी.  

िनादटनः वापरा आिपासून! ओल्ड इि गोल्ड आयण गोल्ड इि ओल्ड! आयण बरं 

का आई तुमच्िासाठी पण आणला आि ेच....प....ला.....िा......र!  

उमाः (यतरस्काराने) मला नको तुझा चपलािार! 



केदारः मामा! पण मी अिून एक सुंदरिी छोटी पेटी बयघतली... त्िात पण 

दायगने आिते?  

िनादटनः िोि बेटा! 

केदारः कोणासाठी? 

िनादटनः यिने डागण्िा फ़दल्िा... पण ते िाऊ द ेफरगेट इट! 

केदारः म्िणिे? 

िनादटनः म्िणिे इथं एक िोतं माझ्िा िीवाभावाचं...प्रेमाचं! पण प्रेम आंधळं 

असतं आयण प्रेम करणारा मूखट! वाटलं िोतं अयभसाररका बनून वाट 

पािील! पण वाट लावली यतनं माझी! (उमा आयण मििे अस्वस्थ 

िोतात. गणेि मंफ़दराची घंटा वािते. केदार दरवािा उघडतो. ििवंत 

िेतो.)  

ििवंतः (उमा व मििेला) चला गाडी आली. तुम्िाला यनघािला िवं. 

उमाः (यनमटलाला िाक मारते. ती िेते.) यनमटला, फ़दनकर, केदार िेतो आम्िी. 

यनमटलाः िोि आई, सवट बॅगा व सामान आधीच ठेवलंि बािरे. 

िनादटनः तुमचं एटीएम काडट, मोबाईल चािटर घेतलं सवट बरोबर? 

मििेः िोि घेतलंि सगळं बरोबर. 

यनमटलाः  काळिी घ्िा औषधे वेळेवर घेत िा. 

फ़दनकरः  संपण्िापूवीच मेयडकल मधून मागवून घेत िा.  



उमाः  िोि. आम्िी घेऊ सगळी काळिी. पण म्िणतात ना घार हिडत े

आकािी, यचत्त यतचे यपलांपािी! तुझ्िावर आयण फ़दनकरवर सवट 

िबाबदारी आि.े 

िनादटनः डोन्ट वरी आि यवल ऑल्सो टेक केअर ऑफ यधस बंगलो अँड एव्िरीबडी !  

उमाः  (िनादटनकडे दलुटि करीत) आयण बरं का यनमटला, सवाटत प्रथम म्िणि े

श्री गणेिाच्िा मंफ़दरात नंदादीप तेवत ठेव. तुळिी वृंदावनातिी रोि 

सकाळी पाणी घाल व सािंकाळी फ़दवा लाव, ‘िे तुळिीपािी 

सारयवती। यनत्ि घृतदीप उिळती तिा घरची न सरे संपत्ती ।।’ आयण 

बंगल्िाभोवतीच्िा सवट झाडांना, फुलझाडांना पाणी घालीत िा. त्िांची 

यनगराणी ठेव.  

मििेः आयण फ़दनकर कुठलािी बािरेचा नोकर चाकर ठेवू नका. फसलो आिोत 

एकदा आपण. रात्री दिा वािता मुख्ि गेटला कुलूप लावीत िा. 

केदारकडे लि द.े  

उमाः  (केदारला िवळ घेत) बरं का रे पोरा, काळिी घे. कुणाच्िािी 

मोटरसािकलवर बसू नको. आपला ररिानेच िात िा. (त्िाच्िा 

डोक्िावरून िात फ़फरवीत) आपल्िा गणरािाला नवस केला आि ेतुला 

चांगली नोकरी यमळावी म्िणून. रोि गणपत्िथवटिीषट म्िणत िा. आयण 

त्िा कारटीचा नाद सोड.  

केदारः  िोि आई तू माझी काळिी करू नको. यमळेल मला चांगली नोकरी. तू 

फक्त बाबांची काळिी घेत िा. आमच्िासोबत आता मामा आिेत ना!  

िनादटनः फेअरवेल! आई बाबा! (दोघेिी त्िाच्िाकडे लि दते नािीत.) 



मििेः ििवंत, चल. 

ििवंतः िोि चल, सवट सामान गाडीत ठेवलंि. 

उमाः गाडीत बसण्िापूवी गणरािाचे दिटन घेऊ. (सवटिण बािरे िातात... 

िनादटन सोडून. पुन्िा स्तोत्र ऐकू िेते.) 

वक्रतुडं मिाकाि सिूटकोटी समप्रभ। 

यनर्चवघ्न ंकुरू म ेदवे सवटकािषे ुसवटदा।। 

 (िनादटन दरवािा उघडतो. यनमटला, फ़दनकर, केदार आत िेतात.) 

िनादटनः (स्वतःला सोफ्िावर झोकून दते) नाऊ आि ऍम ररलॅक्स! फ्री फ्रॉम ऑल 

अँक्झािटी! (सवाांकडे पाहून) ओ के! नाऊ िवॅ अ गुड टाईम अँड एंिॉि 

िुवरसेल्फ! (सगळे त्िाच्िाकडे आश्चिाटने बघतात) ऑल, ऑल, ऑल 

ऑफ िू! (मोठ्ाने िसतो.) दवेाने, आि यमन गॉड ििॅ मेड नाईट. रात्र 

का बनयवली आिे ठाऊक? ररलॅक्स... ररलॅक्स िोण्िासाठी! 

फ़दवसभराचा िारीररक मानयसक थकवा घालवण्िासाठी! पिी कसे 

थकून भागून झाडावरील उबदार घरट्यात िेतात... िीतल अंधार आयण 

आईचं उबदार प्रेम! फक्त िागी असतात वटवाघळं... कारण त्िांना 

अंधारात फ़दसतं... अंधार पडला की त्िांचा फ़दवस उिाडतो... पण फ़फरू 

द्या त्िांना अंधारात... चला िा तुम्िी... यवश्रांती घ्िा!... आई बाबा 

गेलेत- त्िांचा प्रवास सुखाचा िोवो... ि ेहचतन करू िा! िुभास्ते पंथानः 

संतु। गुड नाईट... ! (फ़दनकर आयण केदार आत िातात.) 



यनमटलाः (िनादटनला) दादा, तूिी झोप आता. उद्या ह्यांना कामावर िािचंि 

आयण केदारला इंटरव््िूला. डबे करावे लागणार!  

िनादटनः फ़कती काम करतेस? आल्िापासून बघतोि!  

यनमटलाः अरे पण मग कोण करणार? 

िनादटनः नोकर चाकरिी काढून टाकलेत! अिब आि.े आयण एवढं करून कदर 

आि ेका कुणाला तुझी? म्िणतात ना, ‘मॅन मे वकट  फ्रॉम सन टू सन बट 

वुमन्स वकट  इि नेव्िर डन!’  

यनमटलाः म्िणिे काि रे दादा? 

िनादटनः िे िरा बस यवश्रांती घे. (ती त्िाच्िा िवळ बसते.) म्िणिे असं की 

नवरा सकाळी कामावर िातो आयण सािंकाळी परत िेतो. लोकलच्िा 

प्रवासाची दगदग, कामावरचा उबग म्िणून तो सिानुभूतीस पात्र! पण 

बाईमाणूस? पिाटे चार-पाच वािता उठणं! मुलांची िाळेची तिारी! 

त्िांचा आयण नवऱ्िाचा डबा! मुलांना िाळेत पोिचवणं-आणण-ंत्िांचा 

अभ्िास बघणं िेवण खाणं, धुणीभांडी साफसफाई! कािी अंत असतो 

का बािकांच्िा कामांना? िादी केली तर िी हभतिी पुरािची नािी.  

यनमटलाः िोि दादा तू म्िणतोस ते पटतंि मला! 

िनादटनः मला नािी सिन िोत तुझा िा त्रास! मी करतो नोकरांची व्यवस्था. 



यनमटलाः वेड्या बयिणीची मािा भाऊरािाला कळली तर! (दोघेिी िसतात) पण 

एक आि ेदादा तुला पाहून मन भरून गेलं! अमेररकेला गेला तेव्िा फ़कती 

काटकुळा, यनस्तेि फ़दसत िोतास पण आता कसा गिु िवान िोऊन 

आलास!  

िनादटनः फ़दसतं तसं नसतं ताई! खोल खोल आि े माझ्िा मनाची बाख. त्िात 

फ़कती सुसरी आयण भिंकर िलचर प्राणी आिते ि े वरून िांत 

फ़दसणाऱ्िा पाण्िाला पाहून कसे कळणार?  

यनमटलाः (आश्चिाटने) म्िणिे म्िणािचंि काि तुला?  

िनादटनः काि यनमूताई? फक्त तूच तर एक अिी िीवाभावाची िोतीस आयण 

आिसे की यिच्िा िवळ मी माझं मन मोकळं करावं! अिूनिी मी यतला 

(आवंढा यगळत) यवसरलो नािी! आयण यवसरणार नािी.  

यनमटलाः कोण? कंचन? 

िनादटनः काि तू यवसरलीस ताई? यतनं मला वचन फ़दलं िोतं, की ती माझी वाट 

पायिल म्िणून आयण िी गोष्ट तुलािी ठाऊक िोती. 

यनमटलाः िोि ठाऊक िोती.  

िनादटनः मग का िोऊ फ़दलं असं? का पाळलं नािी यतने माझं वचन? 

यनमटलाः अरे दादा, पोरखेळ वाटला का तुला िा? १७-१८ वषाांची पोर! तुझे 

यतच्िािी चाललेले चाळे बंगल्िातील सवाांच्िा लिात आले िोते. 



त्िामुळे तू परदिेात गेल्िावर आई बाबांनी पटकन यनणटि घेतला आयण 

एक चांगले स्थळ बघून यतचा यववाि उरकून टाकला. 

िनादटनः का बरं? मी चांगला नव्ितो? चुकलंच माझं; यतला घेऊन पळून िािला 

िवं िोतं. तिी यतची पण तिारी िोती. पण तू आली ना मध्िे आडवी! 

आयण मीिी यवचार केला िोता तुझा! आयण मीिी कािी वाईट नव्ितो 

इतका. 

यनमटलाः स्वतःच्िा मनालाच यवचार! तुला बाबांनी पतपेढीत नोकरी लावून 

फ़दली िोती तेथेिी तू भ्रष्टाचार केलास?  

िनादटनः (यतला थांबवीत) थांब ताई िा धादांत खोटा आरोप िोता माझ्िावर! मी 

फ़कती आरडाओरडा केला तरी माझं खरंच मानलं नािी कुणी! खरंच ताई 

तुझी िपथ... माझा िात कािीिी संबंध नव्िता. 

यनमटला (अगयतक िोत, यनरािेने) आता काि त्िाचा उपिोग?  

िनादटनः (दःुखाने) िोि. आता काि उपिोग!  

यनमटलाः अरे पण तुझ्िा उचापती काि कमी िोत्िा? खुिाल उिळ माथ्िानं त्िा 

कंचनला पत्र यलिािचास. यतला एकांतात भेटािचा प्रित्न करािचास! 

तुला कािीच का लाि, भीतीिी वाटािची नािी िा गोष्टींची?  

िनादटनः प्रेमात पडल्िावर एखाद्या सिाचािी हसि िोऊन िातो, आयण एखाद्या 

िररणीचीिी वाघीण!  



यनमटलाः अरे पण तुझ्िा िा िंगलीपणाला कािी सीमा? तुझं ते एक प्रेमपत्र 

बाबांच्िा िाती पडलं आयण काि गदारोळ उडाला! फ़कती संतापले िोते 

ते! आयण तुला िाब यवचारल्िावर वर तोंड करून बोललास, मग 

पडलास तोंडघिी!  

िनादटनः िोि. मग मला त्िांनी धक्काबुक्की केली. आयण घराबािरे िाकलले... 

अिरिः लोटले दाराबािरे! मी िाऊन कोसळलो त्िा तुळिी 

वृंदावनावर! कपाळमोि झाला! कपाळाला खोक पडली... रक्त वाित 

िोते भळाभळा! तू पदर फाडला आयण बांधली पट्टी कपाळावर! बघ 

(कपाळाला िात लावून दाखयवत) िा व्रण! आरिात पायिलं की आठवण 

िेते. ि ेमाझ्िा कपाळी का आलं? आयण एवढं सिन करूनिी मी यतची 

वाट बयघतली ...पण यतने नािी बयघतली! यतचं पत्र तू मला पोस्ट केलं 

िोतंस... िरली म्िणून यलयिलं िोतं त्िात! 

यनमटलाः काि करणार, यबचारी अगदी अगयतक झाली िोती. यतचं लग्न झाल्िावर 

पत्र पाठवलं मी तुला.  

िनादटनः िोि. न्िूिॉकट ला बेसमेंटमध्िे रिािचो मी! ….सकाळी दिा वािता 

पोस्टमन दाराबािरे असलेल्िा पोस्टबॉक्समध्िे पत्र टाकून िािचा. 

त्िाफ़दविी सकाळी बािरे आलो...तुझे पत्र बघून खूप आनंद झाला. वरुन 

बफट  पडत िोता. चालताना अनवाणी पाि अधाटफूट बफाटत घुसत िोते. 

तरी न रािवून ते पत्र तेथेच फोडले आयण यतच्िा लग्नाबद्दल 

वाचल्िाबरोबर अंगाची लािी लािी झाली....वरुन बफट  पडत नव्िते तर 

आगीचे लोळ पडतािते असं वाटलं. बेडवर िेऊन अंथरुणात घुसून 

फ़कतीतरी वेळ रडत िोतो! 



यनमटलाः झालं गेलं यवसरुन िा दादा! 

िनादटनः (तोंड िाताने झाकून रडत) कसा यवसरू? ताई माझ्िा यनष्पाप, 

यनरागस िररणीची पारध झाली ग ताई! पारध झाली! दोन िीवांचा 

तळतळाट घेतला ह्यांनी! ताटातूट केली आमची! ह्याच वास्तूत! आि 

यवल टेक ररव्िेंि यवथ एव्िरीथींग!  

यनमटलाः कािीतरी वािफळ बडबड करू नकोस. यतचं लग्न झालं, ती सुखात आि.े 

िनादटनः मला नािी वाटत. 

यनमटलाः आयण तू? 

िनादटनः दःुख यवसरण्िासाठी बरंच कािी करून पायिलं पण....व्यथट. ते कोणािी 

िेअरिी करता िेत नािी.  

यनमटलाः आता ि े सारं यवसर. तुला ह्या घरात बाबा आयण आईंनी िेऊ फ़दलं, 

त्िांचे आभार मान. नािीतर एवढं घडूनिी...! 

िनादटनः िोि खरंच ताई, तुझेच आभार मानािला िवेत, त्िांचे नािी! 

यनमटलाः यनलटज्ज कुठला! धमकी फ़दली िोतीस ना मला की कंचनची सवट पत्र े

माझ्िाकडे असून मी ती यतच्िा नवऱ्िाला पोस्ट करीन म्िणून? 

ब्लॅकमेल करीत िोतास?  

िनादटनः वाचली तुझ्िामुळे ती! 



यनमटलाः अटच तिी घातली िोती ना मला तू की फ़दनकर आयण त्िांच्िा आई-

वयडलांचं मन वळविील. िेणे करून मी तुझ्िा घरी िेऊ िकेन, तरच 

मी ती पत्रे यतच्िा नवऱ्िाला पाठयवणार नािी म्िणून? त्िा यबचारीचा 

संसार मोडू निे म्िणून मी तुझी अट पाळली आयण आई-बाबांची आयण 

त्िांची यवनवणी करून तुला िेथे िेण्िाची परवानगी काढली. 

िनादटनः तुला आठवतंि बिना? पूवी मी तुझ्िा िा बंगल्िात रिािचो... 

परदिेात िाण्िापूवी! फ़कती कामं करािचो! फुकट खािचो नािी बरं 

का! म्िणून तर तुझ्िा सासू सासऱ्िांनी माझ्िा िेथे रािण्िाला नाकं 

मुरडली नािीत! िा बंगल्िाभोवतालची बाग फ़कती स्वच्छ ठेवािचो? 

पालापाचोळा झाडून स्वच्छ करािचो. साऱ्िा फुलझाडांना, 

फळझाडांना पाणी घालािचो, त्िांची यनगा ठेवािचो! कुठल्िा 

फुलझाडाची कळी केव्िा उमलणार ि े सुद्धा मला सरावानं कळािला 

लागलं िोतं. कंचन असािची सोबत. यतच्िासाठी यतच्िा पसंतीचा 

गिरा बनवािचो. फ़कती आनंद व्िािचा यतला? यनरागस पोरगी िोती. 

स्वच्छ, सुंदर मनाची, यनष्पाप! मी यतचं नाव मधुरा ठेवलं िोतं! मधु 

नावानंच मी यतला िाक मारािचो! यतचं मधाळ बोलणं, मधुर दषृ्टीिेप 

टाकणं, ते मधुर यस्मतिास्ि, तो मधुर चेिरा, चाफेकळीसारखं रूप..... 

लावण्ि... मला खूप आवडािची ती! िा बागेतलं सवाटत सुंदर फूल िोती 

ती! सवट फुलझाडांवरची उमललेली सुंदर सुवायसक फुलं यतच्िा केसात 

मी माळािचो... फुलराणी फ़दसािची तेव्िा! यतनं यतचं सुकुमार हृदि 

माझ्िा पूणट िवाली केलं िोतं! बिना... माझं हृदििी यतच्िा सिवासात 



कोवळं झालं िोतं.संगमरवरी मूती िोती ती! दधुावरच्िा सािीसारखी, 

पाररिातकाच्िा फुलासारखी नािूक, कोमल आयण प्रेमळ. मी 

यतच्िावर... मुग्धावर मुग्ध िोतो, आयण ती माझ्िा िीवापाड प्रेमावर!  

यनमटलाः  तू यतचं नाव काढणंसुद्धा पाप आि.े ि ेप्रेमभंगाचं दःुख तुला यवसरावंच 

लागेल. अन्िथा कािीतरी अनथट घडेल आयण तुझ्िाबरोबर सवाांना 

संकटात ओढून घेिील! (ती आत िाते.) 

िनादटनः यतचं नाव काढेन की नािी ि ेनािी सांगत! पण ह्या बंगल्िाची नाव मात्र 

बुडवेन ि ेनक्की!  

  



अंक पयिला 

प्रवेि दसुरा 

  

 

तीन मयिने उलटून गेले आिते. 

 (पडदा वर िातो तेव्िा रंगमंचावर मंद यनळा पिाटेचा प्रकाि फ़दसतो व 

स्त्रीच्िा धीरगंभीर आवािात श्री गणेिाचे स्तोत्रः 

वक्रतुडं मिाकाि सिूटकोटी समप्रभ। 

यनर्चवघ्न ंकुरू म ेदवे सवटकािषे ुसवटदा।। 

 ऐकू िेते. फ़दनकर डोळे चोळीत िॉल मध्िे िेतो. त्िाने नाईट ड्रेस 

घातलेला आि.े तो दरवािा पूणट उघडतो. यनमटला आत िेते. यतच्िा एका 

िातात पूिेचे ताट व दसुऱ्िा िातात वतटमानपत्र असते.) 

यनमटलाः (आश्चिाटने फ़दनकरकडे बघत) अगंबाई! अिूनिी तुमची अंघोळ झाली 

नािी वाटतं?  

फ़दनकरः (यतच्िा िातातून वतटमानपत्र घेत व यतला दाखयवत) अगं ए माझी 

आई... सुट्टीच्िा फ़दविीिी कामावर िािला लावतेस का?  

यनमटलाः म्िणिे? 

फ़दनकरः (यतला पेपर उघडून तारीख दाखयवत) बघ रयववारची लोकसत्ता!  



यनमटलाः अगंबाई खरंच की! तो पेपरवाला घाईघाईने दऊेन गेला माझ्िा िातात! 

मी बयघतलंच नािी!  

फ़दनकरः (पेपर यतच्िा िातात कोंबत, त्वरेने) मी िातो परत झोपािला. दिा-

बारा वािेपिांत उठवू नकोस मला! (तो िातो.) 

यनमटलाः दिा-बारा? काि बाई... ! (इथवर िनादटन सोफ्िावर बसलेला असतो ि े

यतच्िा लिातच आलेलं नसतं.) 

िनादटनः (खोकत) मी आि ेम्िटलं िेथे आठिी फ़दवस संडे असणारा!  

यनमटलाः (साश्चिट) अरे दादा तुझ्िाकडे तर बयघतलंच नािी मी. 

िनादटनः माझ्िाकडे बघणाऱ्िांची संख्िा आता खूप कमी झाली आि!े नािीच 

म्िटलं तरी चालेल. 

यनमटलाः (सिानुभूतीने) असं रे काि म्िणतोस दादा? आयण तू झोपला िोतास की 

नािी?  

िनादटनः नािी म्िटलं तरी चालेल. तू बस ना. (ती सोफ्िावर बसते.) 

यनमटलाः (त्िाच्िावरील काळिीने) दादा, नको रे असा त्रागा करून घेऊस! सोड 

सारं! मी लिान िोते तेव्िा फ़कती मािा करािचास माझ्िावर? त्िा 

मािेची िपथ तुला! आता झालं गेलं यवसरून िा. साऱ्िांनाच सारं 

यमळत नािी रे. िे आि ेत्िात समाधान मानलं तरच आपण सुखी राहू 

िकतो. 



िनादटनः नािी बिना! मी त्िातला माणूस नािी! मला िवं ते यमळालं नािी तर 

मी तडफडून उठतो असा! िीव कासावीस िोतो माझा! एखाद्याच्िा 

नरडीचा घोट घ्िावासा वाटतो. (टी पॉिखाली ठेवलेली बाटली आयण 

ग्लास काढतो. ग्लासात दारू ओतून यपतो.)  

यनमटलाः (ते बघून) काि रे दादा, सकाळी सकाळी िे ििर यपतोस? 

िनादटनः ििर? ि े माझ्िा दधुटर आिारावरचं औषध आि!े (स्वतःला सावरीत, 

सोफ्िाला पाठ लावून आरामात बसत) बरं ते िाऊ द े बिना, एवढा 

मोठा बंगला आयण तू एकटीच राबतेस. नोकर चाकरांना तर तुझ्िा सासू 

सासऱ्िांनी हुसकावून लावले. तुला आठवतं, मी एकदा तुला बोललो 

िोतो, की मी तुझ्िासाठी नोकराची व्यवस्था करतो म्िणून? 

यनमटलाः िोि, पण कुणावर यवश्वास ठेवणं म्िणिे... ? 

िनादटनः तुझा माझ्िावर यवश्वास आिे? (ती मान िलवून िोकार दतेे.) झालं तर 

मग!  

यनमटलाः तुझं म्िणणं खरं आि े दादा. पण आम्िाला फार भिंकर व यवयचत्र 

अनुभव आला आिे. कोण कुठले िोते ते िोडपे! यबिार का 

रािस्थानकडचे. चारपाच वषे त्िांनी इमानेइतबारे काम करून यवश्वास 

संपादन केला आयण एक फ़दवस घरातील सवट दायगने व रोकड घेऊन 

पोबारा केला. ििवंत काकांनी मदत केली तेव्िा कुठे ते दायगने आयण 

पैसे िाती लागले. ते सवट तळघरातल्िा यतिोरीत सुरयित ठेवले 

तेव्िापासून. त्िामुळे आता आई बाबा नोकरांचे नावच काढीत नािीत.  



िनादटनः पण बिना, मला सांग ि े ििवंतकाका कोण? पूवी कधी मी त्िांना 

बयघतलं नव्ितं. 

यनमटलाः अरे ते बाबांचे िुने यमत्र! तू िोतास तेव्िा ते कुठे... दार्चिहलगला िोते.  

िनादटनः पण करतात काि ते? 

यनमटलाः ते स्वतः वकील आिेत. आयण पोलीस यडपाटटमेंटमध्िे त्िांची चांगलीच 

ओळख आि.े (तो दचकतो.)  

िनादटनः (कािीतरी उमगून) काि म्िणालीस? दार्चिहलगला?  

यनमटलाः िोि. तेथे ते बरीच वषे िोते, त्िामुळे त्िांची तेथे ओळखिी भरपूर!  

िनादटनः आयण आई आयण बाबािी यतकडेच गेलेत ना?  

यनमटलाः िोि. आमच्िा फॅयमली डॉक्टरांनी त्िांना सल्ला फ़दला की थंड िवेच्िा 

रठकाणी ५-६ मयिने तरी यवश्रांती घ्िावी! 

िनादटनः सॅयनटोररिम मध्िे? 

यनमटलाः िोि. 

िनादटनः कळलं मला. दधुटर आिाराने पछाडलंि त्िांना. पण केवढे आश्चिट नािी? 

एवढा मोठा बंगला व त्िाची रखवालीची आयण यनगराणीची 

िबाबदारी तुझ्िा एकटीवर टाकून ते खुिाल चैन आयण आराम करािला 

गेले... आिाराचं यनयमत्त करून... मौि मारािला गेलेत. (ती कािी 

बोलणार तोच यतला थांबवीत) कसे लोक असतात बघ! सासुरवासाची 

व्याख्िा दतेा िेत नािी िचे खरं! कािी सासू सासरे काि त्रास द्यािचा 



असेल तो डािरेक्ट दतेात. पण मला िेथे वेगळेच फ़दसते. खोटी 

सिानुभूती, खोटं प्रेम, खोटी स्तुती साखरपेरणी करून सुनेला 

िरभऱ्िाच्िा झाडावर चढवािचं आयण आपला ितेू बरोब्बर साध्ि 

करून घ्िािचा. आयण तू तरी फ़कती वेडी, भोळी? त्िांच्िा खोट्या 

प्रिंसेला सिि बळी पडते. म्िणतात ना सासू मागे सून नाचे!  

यनमटलाः दादा!  

िनादटनः नािीतर काि? ते म्िणत असतील, “आमच्िा सुनेसारखी प्रेमळ, 

साध्वी, कामसू आयण सुसंस्काररत सून िगात सापडणार नािी.” 

यनमटलाः (यवचार करून, स्वतःिीच) म्िणतात खरे असे. 

िनादटनः (ते ऐकून) ि ंअगदी बरोबर. तुझ्िावर िा िब्दांचा िादटूोणा केला आि े

त्िांनी. यधस इि अ ब्लॅक आटट! काळी िाद!ू यवचक्राफ्ट! त्िांनी मृत्िुपत्र 

केल्िाचं आठवतंि तुला?  

यनमटलाः िोि. 

िनादटनः पण आठवतंि ते त्िावेळी काि बोलत िोते ते? फ़दवसाला डोळे असतात 

आयण रात्रीला कान. (कानांना िात लावीत) ह्या कानांनी ऐकलंि ते! “ि े

मृत्िुपत्र मी नंतर बदलू िकतो का?” असे ते वकीलाला यवचारत िोते. 

तो म्िणाला, “िोि, तुम्िी त्िात फेरफार करून दसुरंिी बनवू िकता.” 

तुझे सासरे म्िणाले आिकाल सुनांचा भरवसा नािी. पण माझ्िा सुनेनं 



माझ्िा मुलाला फ़फतवलं तर? मुलांपेिा मुलींना िास्त मािा असते. 

म्िणून मग मी िा बंगला कंचनच्िा नावावर करीन, यनदान उवटररत 

आिुष्ि यतच्िा सिवासात आयण यनगराणीत िाईल आमचं म्िातारपण!  

यनमटलाः असं म्िणाले ते? 

िनादटनः भ्रांतीत राहू नकोस ताई!  

यनमटलाः (त्िाला टाळीत) खूप कामं पडलीत. बोलू आपण नंतर... पण... तू 

म्िणतोस ते खरं असेल तर... !  

िनादटनः मला रात्री झोपच आली नािी. 

यनमटलाः का रे? 

िनादटनः सारखा यवचार करीत िोतो. 

यनमटलाः कसला यवचार? 

िनादटनः कसला म्िणिे? तुझ्िा सुखाचा! फ़दनकररावांच्िा सुखाचा! केदारच्िा 

सुखाचा! 

यनमटलाः म्िणिे काि? 

िनादटनः सबंध रात्रभर यवचार करून माझ्िा डोक्िात एक कल्पना आली!  

यनमटलाः कसली? 

िनादटनः तुमच्िा तोंडचा घास कुणी काढून घेण्िापूवी... 



यनमटलाः म्िणिे? 

िनादटनः मी ऐकल्िाप्रमाणे मृत्िुपत्रामध्िे फेरफार िोण्िापूवी...िे सारं करािला 

िवं! 

यनमटलाः काि? 

िनादटनः फ़दनकररावांच्िा नावावर िा बंगला आि ेकी नािी? 

यनमटलाः िोि!  

िनादटनः मग मी सांगतो तसं करा. माझ्िा ओळखीचा एक गुिराथी यबल्डर आिे, 

मनीषभाई पटेल. त्िाला िा बंगला यवकू. िेथे तो मोठा १५-१६ 

माळ्िांचा टॉवर बंधेल. आपल्िाला मोठा चार रूम फ़कचनचा फ्लॅट 

आयण वरून मोठी भरगच्च रक्कम दईेल. िा बंगला अयतिि िुना झाला 

आि.े इंग्रिांच्िा काळातला. िंभर दीडिे वषाांपूवीचा. त्िाचं ररनोव्ििेन 

िोऊ िकत नािी. यिवाि काि ते बंगल्िाभोवती िंगल मािवून ठेवलंि. 

केदार सांगत िोता की त्िाने एकदा एक सपट बयघतला िोता. बरं त्िाचा 

पाि त्िावर पडला नािी, नािीतर दिं केला असता त्िाने. बागेत यबळं 

झाली आिते. उंदरावळ झाली आि.े मग असं िोणार नािी का? 

धोकादािक? 

यनमटलाः पण दादा, तू म्िणतेस तसं करािला... बाबांना न यवचारता करािला 

फ़दनू मुळीच ऐकािचा नािी.  



िनादटनः (यवचार करून) मग... एक काम करू... िा बंगला गिाण ठेवू! मॉटटगेि. 

त्िावर फ़दनूला लोन काढािला सांगू. माझ्िा निरेत एका टॉवर 

कॉम्प्पलेक्स मध्िे मोठा फ्लॅट आि.े.. चार रूम फ़कचनचा... अरे बापरे... 

माि गॉड... फ़कती अमेयनटीि आिे त्िात! गाडटन, फाऊंटन, यथएटर 

आयण ह्या तुझ्िा फतरूड गणपती मंफ़दराला काि करतो भलं मोठं 

यिवमंफ़दर! 

यनमटलाः फ़दनकरिी बोल बाबा! 

िनादटनः बरं मी बोलेन त्िांच्िािी. पण ि े सवट िोईपिांत ह्या बंगल्िात आपण 

मौिमस्ती करू. मौिमस्ती करािचा ठेका कािी आई बाबांनीच घेतला 

नािी. 

यनमटलाः म्िणिे? 

िनादटनः तुला नोकर चाकरिी ठेवािचे नािीत आयण माझ्िासारखा चैनी यवलासी 

पाहुणा आल्िावर तुला सरबराई करणं भाग!... त्िाच्िासाठी मी एक 

मागट काढला आि.े.. मी न्िूिॉकट ला िोतो ना तेव्िा एका पंिाबी 

माणसाने मला एका भल्िा मोठ्ा गुरूद्वारात नेले िोते. तेव्िापासून मी 

रोि तेथे लंगरला िािचो. म्िणिे अन्नछत्रात. स्विंपाक करािची 

कटकट नािी आयण िेवणाचा खचट नािी... अगदी दोन्िी वेळचं िेवण 

फुकट! तर सांगािचं काि िोतं?... ि!ं तर तो पंिाबी मला रोि तेथे 

भेटािचा. आधी तो एका इंयडिन रेस्टॉरंटमध्िे कूक- म्िणिे स्विंपाकी 

िोता... तेथे त्िाचं त्िाच्िा मालकािी यबनसलं... मग तो िलो कॅब 

चालवािला लागला म्िणिे टॅक्सी. तोिी माझ्िाबरोबरच आला. काल 

त्िाच्िािी फोनवर बोलणे झाले. िेथे िेणार आि ेतो मला भेटािला. 



यनमटलाः बरं मग? 

िनादटनः त्िाला नोकरी नािी आयण रिािची सोि नािी. तो सांगत िोता मला 

त्िाची किाणी... तो न्िूिॉकट ला गेल्िावर भावाने किाटमुळे घर यवकून 

टाकलं आयण आता ते नवराबािको दिा बाि बाराच्िा खोलीत. त्िामुळे 

ह्याचे वािले बारा! 

यनमटलाः बरं मग तू काि मदत करणार त्िाला? 

िनादटनः मी त्िाला मदत करीन पण त्िासाठी तुला माझी मदत करावी लागणार. 

यनमटलाः काि ती? 

िनादटनः त्िाला आपल्िाकडे ठेवून घेऊिा! 

यनमटलाः आपल्िाकडे? म्िणिे तो िेथे रािणार? आई बाबा आयण फ़दनकर काि 

म्िणतील? त्िांना यवचारल्िायिवाि! 

िनादटनः अगं माझं पूणट ऐकून घे! तो आपल्िाकडे रािणार म्िणिे कूक- स्विंपाकी 

म्िणून. आयण ड्रािव्िर म्िणून सुद्धा. 

यनमटलाः कूक?  

िनादटनः त्िाला व्ििे, नॉनव्िेि सवट प्रकारच्िा यडिेस िेतात.  

यनमटलाः आयण ड्रािव्िर म्िणिे? 

िनादटनः ते एक यसके्रट आि!े आयण तेिी तुमच्िा सवाांच्िा फािद्याचं... बरं तो 

िेतच असेल आता. (तेवढ्ात दारावरची बेल वािते.) 



यनमटलाः श्री गणेिाची घंटा न वािवता आला म्िणिे कोणीतरी नवीनच 

असणार. (ती दरवािा उघडते व अनोळखी व्यक्ती दारात उभी असलेली 

पाहून) कोण पायििे आपल्िाला?  

िरहिदरः (दारातूनच) वो मेरा दोस्त िॉन... निी िनादटन! 

यनमटलाः िो िो. दादा का? (िनादटनला) दादा बघ रे! (िनादटन सोफ्िावरून 

उठून दरवाज्िाकडे िेतो.)  

िनादटनः अरे, िरॅी सत् श्री अकाल! िे आत िे. (िरहिदर आत िेतो. गोरापान व 

तरणाबांड यतिीतल्िा िरहिदरने टी िटट व िीन्स पँट असे साधे कपडे 

घातलेले असून त्िाच्िा चेिऱ्िावर यनरागसता व सोज्वळता आि.े 

त्िाच्िािी आधी िात यमळयवतो व नंतर यमठी मारतो.) मेरे िार! िाऊ 

आर िू?  

िरहिदरः आि ऍम फाईन िार! तू बता, तू कैसा िै?  

िनादटनः (त्िाचा िात धरून त्िाला सोफ्िाकडे नेऊन सोफ्िावर बसयवतो.यनमटला 

त्िाच्िाकडे आिचिाटने बघते.) अगं िाच तो पंिाबी मुंडा! 

ज्िाच्िायवषिी मी तुला सांगत िोतो. िरॅी िी माझी बिना, यसस्टर 

यनमटला. 

िरहिदरः (उठून िात िोडून नमस्कार करतो.) नमस्कार ताई. िॉन नेिमी 

तुमच्िाबद्दल सांगािचा. (ती पण िात िोडून नमस्कार करते.)  

यनमटलाः (िनादटनला) दादा तुम्िी बसा, मी फराळ व चिा आणते.  



िनादटनः ताई चिा नको फक्त फराळाचं आण. चिा आि ेआमच्िािवळ. 

यनमटलाः चिा आिे? (िनादटन टीपॉिखालची बाटली वर काढून दाखयवतो.) काि 

ि ेदादा!  

िनादटनः अगं आम्िी दोघं िसे कट्टर यमत्र तसंच आमच्िा सविीसुद्धा सारख्िाच! 

ह्यालािी सकाळी... बरं एक ग्लास पण आण. (ती िाते.) 

िरहिदरः अरे फराळ क्िा िोता िै? 

िनादटनः फराळ ना... ? चखणा... मंचींग! 

िरहिदरः अरे पर इतनी सुबि सुबि? िे इंयडिा ि.ै अमररका निी! 

िनादटनः अरे इस बंगले को मैने अमररका बना फ़दिा ि।ै तू डर मत। डोंट वरी! 

(यनमटला ग्लास व फराळाचे घेऊन िेऊन टी पॉिवर ठेवून यनघून िाते. 

तो दसुरा ग्लास भरतो व त्िाला दते ग्लासाला ग्लास लावीत यचअसट 

म्िणतो. िरहिदर भीत भीत यपतो.) अरे घबरा मत। मैने चारपाच 

काटूटन लाए ि।ै और तूने लाए ि ैवो भी इधर लेके आ। अब ििी तेरा 

आयििाँ! डेरा! 

िरहिदरः मतलब? 

िनादटनः अरे तूने मुझे फोन पर िो ददटभरी किानी सुनाई उस पर मैने बहुत सोचा 

और तेरी सारी समस्िाओं का िल यनकाल के रखा।  

िरहिदरः मै समझा निी। 

िनादटनः दखे िार, तुझे नौकरी की सख्त िरूरत िै? 



 िरहिदरः िाँ िार!  

िनादटनः और तेरा रिने का, खानेपीने का कोई रठकाना निी िै? 

िरहिदरः यबलकुल! 

िनादटनः ििी तेरी दो समस्िाएँ िै? 

िरहिदरः िां िार ििी बडी समस्िाएँ ि।ै 

िनादटनः तो समझ इसका िल िो गिा। 

िरहिदरः कैसे? 

िनादटनः पिली बात. तुझे इस बंगलेमें रिना पडेगा मेरे साथ मेरे रूम में। दसुरी 

बात, तुझे खाना पकाना तो बहुत अच्छा आता ि।ै तो तुझे तू पकड के 

पाँच लोगों का खाना बनाना पडेगा।  

िरहिदरः मंिूर। 

िनादटनः सुन, मैने अबतक फ़कसी को बताि निी, तुझे बताता हू।ँ 

िरहिदरः क्िा?  

िनादटनः मैने एक सेकंड िडँ काले रंग की स्कॉर्चपओ फोर व्िीलर खरीदी ि।ै उसकी 

ड्रािहव्िग तू करना। (िरहिदर हचतेत फ़दसतो.) अरे खाना यपना फ्री और 

तुझे नाराि निी करँूगा। मयिने का दस ििार दूगँा। बोल कबूल?  

िरहिदरः अरे तू तो काझी के िैसे सवाल पूछ रिा ि।ै  



िनादटनः करेक्ट इन दो नौकररिों से तेरी िादी िो पक्की कर रिा हू।ँ (दोघेिी 

िसतात.) 

िरहिदरः कबूल, कबूल, कबूल! तू मेरा सच्चा िार ि ैिार! 

िनादटनः ए फ्रें ड नीड इि अ फ्रें ड इन्डीड! 

िरहिदरः यबलकुल सच्ची बात किी िार तूने। आि मुझे यिस सिारे की िरूरत थी 

वो तूने फ़दिा। तेरा मुझपर बहुत एिसान िो गिा ि ैिार! 

िनादटनः लेफ़कन दोस्त, इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना पडेगा।  

िरहिदरः बोल िार, तेरे यलए िान-ओ-यिगर िायिर ि।ै  

िनादटनः तू मेरा सच्चा दोस्त तभी बन सकता ि ैिब तू मेरे दशु्मनों का दशु्मन 

बनेगा। 

िरहिदरः मै समझा निी। 

िनादटनः धीरे धीरे सब समझ िाओगे। 

िरहिदरः समझ रिा हू ँधीरे धीरे। लेफ़कन िॉन एक बात बता, इन लोगों ने तुझे 

धके्क मार कर बािर यनकाल फ़दिा। इनकी विि से तेरा प्पिार यबछड 

गिा। अपना दिे छोडना पडा। िेल िाना पडा। फ़फर भी तू ििाँ कैसे रि 

रिा ि?ै कैसे मनािा तूने इन लोगों को? 

िनादटनः गोल्डन की ओपन्स एनी डोअर. सोन्िाच्िा चावीने कुठलािी दरवािा 

उघडू िकतो. साखरपेरणी, मनधरणी, नम्रता ह्यांचं ढोंग! आयण मी 

सवाांना छोट्या छोट्या सोन्िाच्िा वस्तू भेट फ़दल्िात. ते खूष अँड आि 



ऍम ररलॅक्स! आता अिानं सगळ्िांचा यवश्वास संपादन केला की मग 

यधस फेथ यवल रूइन यधस बंगलो. आता ह्या आित्िा यबळात नागोबाने 

प्रवेि केलाि! वेटोळे घालून बसलाि. एक फ़दवस असा डंख मारेन ना 

की.......!  

िरहिदरः म्िणिे अमेररकेत असताना तू एकदा म्िणाला िोतास की मी बदला 

घेणार..... ते खरं का? 

िनादटनः िस! आि यवल टेक ररव्िेंि, बदला, सूड...!  

िरहिदरः म्िणिे... िाने के तेरा िे मतलब तो निी के तेरी इस साय़िि में मैं तुझे 

मदत करँू?  

िनादटनः ऑबयव्िअसली! िू आर राईट! मेरे दशु्मनों का दशु्मन तू बनेगा। (त्िाला 

एक पेग बनवून दतेो व स्वतःिी घेतो.) 

िरहिदरः अरे िार, इस साय़िि में मुझे घसीटकर क्िों मुझे पाप का यिस्सेदार 

बना रिा िै?  

िनादटनः िरॅी, अरे अभी बोल रिा था की तेरे यलए िान द ेदूगँा और अभी मुकर 

रिा ि?ै  

िररहिदरः िे तो विी हुआ ना ‘आसमान से टपका और खिूर पे अटका।’  

िनादटनः खिूर भी खाने को यमलेगा।  

िरहिदरः और हुिूर के खिूर बनने के यसवा कोई चारा निी। 



िनादटनः अब आिा ना ऊँट पिाड के नीचे! 

िरहिदरः समि पर गधे को भी बाप बनाना पडता ि।ै 

िनादटनः िाँ! बोल। तू भी मुझे गधा बोल। अरे इस घर के मायलक ने भी मुझे गधा 

किा था। गाढव! गाढव काि! आता गाढवाचा नांगर फ़फरणार िा 

बंगल्िावरून! गधे का िल चलेगा ििाँ। माझ्िा कंचनला माझ्िापासून 

यिरावून घेऊन मला यनष्कांचन केलं ना? बघ मी ह्या बंगल्िाला किी 

आग लावतो ते! बदला लेना ि ैमुझे बदला! क्िा क्िा सपने दखेे थे मैने? 

मेरे सारे सपनों को िलाकर राख कर फ़दिा इन्िोने! िे गुनिगार ि ैमेरे, 

िरॅी, गुनिगार! इसकी स़िा मै इनको दूँगा! (दोघांच्िा ग्लासात पुन्िा 

दारू ओतून त्िाला देत व स्वतःच्िा ग्लासाकडे बघून) 

िी अग्नी यिखेसम लाल 

सुरेची धार, िी धगधगती ज्वाला 

करीतसे यितल मम हृदिाला 

 चल घे दोस्त िम प्पिाला ओ िम यनवाला (िरहिदर ग्लास घेतो व दोघे 

यचअसट! म्िणून यपतात. तेवढ्ात यनमटला िेते.) 

यनमटलाः (िनादटनला) काि दादा? काि लावलंस ि?े कुणी पायिलं तर काि 

म्िणेल? 



िनादटनः कोण पायिल आयण कोण काि म्िणेल? िे पाहून कािी म्िणतील ते 

आिते कुठे इथे कािी म्िणािला! अिून तीन मयिने बाकी आिेत त्िांना 

िािला! अिून मुक्काम वाढवून घ्िा म्िणावं! 

यनमटलाः काि दादा? अरे पण ह्यांनी पायिलं तर?  

िनादटनः कोण फ़दनकरराव? ते तर खातात यपतात अधून मधून...! बािरे! 

यनमटलाः तुला कसं ठाऊक? 

िनादटनः काि ताई तुलािी ते ठाऊक आि े ि े मला ठाऊक आि.े त्िांनी मला 

िेताना स्कॉच यव्िस्कीच्िा दिाबारा बाटल्िा सांयगतल्िा िोत्िा 

आणािला. तेव्िा त्िांना मी म्िटलं िोतं की ताई काि म्िणेल म्िणून...! 

आयण ते म्िणाले की यतला सवट ठाऊक आि.े 

यनमटलाः आयण त्िा तू आणल्िास? 

िनादटनः (छातीवर िात ठेवून) मी त्िांच्िा बािकोचा भाऊ आि!े त्िांचा अयतिि 

लाडका िालक! त्िांनी मला िेथे िेऊ दणे्िाची परवानगी यमळवून फ़दली 

आयण ती म्िण खरी करून दाखयवली! 

यनमटलाः कोणती म्िण? 

िनादटनः िोरू का भाई एक तरफ और सारी दयुनिा एक तरफ! (तेवढ्ात 

फ़दनकर बेडरूममधून िॉलमध्िे िेतो. त्िाच्िा अंगावर नाईट ड्रेस आि.े) 



फ़दनकरः (यनमटलास) अगं यगझर चालू कर. उिीर झाला आि खूप! (ती िाते. 

िनादटन व िरहिदरकडे बघून, आश्चिाटने) िनू तुम्िी? आयण ि ेकाि? 

एवढ्ा सकाळी सकाळी? 

िनादटनः (उभा राहून त्िाचे िात धरून सोफ्िावर बसयवतो.) बसा फ़दनकरराव 

(फ़दनकर िरहिदरकडे प्रश्नाथटक मुद्रनेे बघतो. ते पाहून) तुमची ओळख 

करून दतेो. (िरहिदरच्िा खांद्यावर िात ठेवून) िे मेरा िार... माझा 

यिगरी दोस्त! पंिाब दा िेर! िरॅी... सॉरी िरहिदर हसग (िरहिदर 

वाकून फ़दनकरच्िा पािांना स्पिट करतो. फ़दनकर पाि मागे घेतो व 

त्िाला उठयवतो.) 

फ़दनकरः अरे... अरे भाईसािब िे क्िा कर रि ेि ैआप? आप मेरे से बडे ि।ै  

िरहिदरः लेफ़कन ररश्ते में तो आप बडे ि।ै िॉन... िनादटन के बिनोई तो मेरे भी 

बिनोई हुए ना? (टी पॉिवर मांडलेल्िा आरासकडे बघून िरमेने) इस 

के यलए मै िरहमदा हूँ। माफ करना। 

फ़दनकरः कोई बात निी भाईसािब। (िनादटनकडे बघून) पण ि ेएवढ्ा सकाळी?  

िनादटनः अिो फ़दनकरराव, न्िूिॉकट मध्िे असताना ह्याची पण नाईट ड्यूटी आयण 

माझी पण! िा आयण मी सािंकाळी एकाच वेळी कामावर यनघािचो व 

दोघेिी सकाळीच घरी पोिचािचो. मग िि आयण िॉवर केल्िावर 

आमच्िा दोघांचा सकाळचा चिा िाच... बकाडी ब्लॅक रम... यबगर 

दधुाच्िा चिासारखा रंग... चिाने झोप उडते पण यिच्िाने...! (िसतो.) 

फ़दनकरराव, एक ररके्वस्ट िोती.  



फ़दनकरः असे काि करता सांगा ना! 

िनादटनः आपला िा एवढा मोठा बंगला... पण एकिी नोकर चाकर नािी की 

स्विंपाकी नािी. िा माझा दोस्त आि े ना, िा न्िूिॉकट मध्िे इंयडिन 

रेस्टॉरंटमध्िे काम करािचा. त्िाला सवट इंयडिन व्िेि नॉनव्िेि यडिेस 

िेतात. आिपासून आपला िा कूक... स्विंपाकी. चालेल ना?  

फ़दनकरः अं... (यवचार करतो.) पण ह्यांची तिारी आिे?  

िनादटनः अगदी फुल्ल! आयण आम्िी एकाच रूममध्िे राहू बाबांच्िा. 

फ़दनकरः ठीक आि.े ििी तुमची मिी. मी अंघोळ करून िेतो. (तो िातो.) 

िनादटनः (िरहिदरच्िा पाठीवर थाप मारून) खूष! अरे िार, मेरे नाल रिोगे तो 

ऐष करोगे! (दोघेिी िसतात.) तू एक काम कर. आगे िो चौक ि ै ना 

उसके बािू में दसेाई िूज्ड कासट करके िोरूम ि।ै िे ररसीट ले (काढून 

दतेो.) उनको तेरा इंटरनॅिनल ड्रािहव्िग लािसन्स फ़दखाना। मै फोन 

करता हू।ँ विाँ मैने एक िूज्ड ब्लॅक कलर की स्कॉर्चपओ गाडी खरीदी ि ै

वो लेके आना। और िे ले। (यखिातून नोटांचे पुडके काढतो) फे्रि यचकन, 

मटण, फ़फि, और िो भी स्पाईसेस तुझे लगते ि ै वो सब और फु्रर्टस, 

सोडा लेके आना। नॉनव्िेि बहुत फ़दन से खािा निी। फटाफट िाके 

िल्दी आना और खाना बनाना। (तो िातो. आतून यनमटला िेते.) ताई 

आि तारीख काि गं? 

यनमटलाः का रे? 



िनादटनः आि चौदा नोव्िेंबर ना? 

यनमटलाः िोि. का? (एकदम लिात िेऊन) अरे? दादा?  

िनादटनः (दोन्िी िात पुढे करतो) िपॅी बथट डे टू िू! 

यनमटलाः (खूष िोऊन िाती िात घेत) थॅंक्िू दादा! 

िनादटनः बघ तुझा बथट डे ना तुझ्िा लिात, ना तुझ्िा सासू सासऱ्िांच्िा लिात, 

ना तुझ्िा नवऱ्िाच्िा, ना मुलाच्िा लिात! काि एंिॉि करता तुम्िी 

लाईफ? ओके! ह्या आनंदाच्िा फ़दविी मी तुझ्िािवळ कािीतरी 

मागणार आि.े  

यनमटलाः अरे ज्िाचा बथट डे असतो त्िाला कािी द्यािचं असतं! उलट तू काि 

मागणार आता? बरं ठीक. माग काि िवंि तुला. 

िनादटनः बघ ि!ं नािी म्िणािचं नािी. 

यनमटलाः बरं बाबा! पण माझ्िा अखत्िारीत असेल तर िो म्िणेन.  

िनादटनः दरॅ्टस गुड यसस्टर! बघ... आि तुझा बथट डे! मी म्िणेन आयण करेन तसा 

सािरा करािचा. ओके?  

यनमटलाः म्िणिे नेमकं काि करणार आिसे तू?  

िनादटनः ते तू माझ्िावर सोड. आयण थोडं इथे बैस. संडे आि ेना आि? 

यनमटलाः अरे रयववार असला तरी स्विंपाकाचं बघावं लागणार मला!  



िनादटनः फ्रॉम टुडे िू यडव्िोसट द फ़कचन! फ़कचनला आिपासून सोडयचट्ठी!  

यनमटलाः (आश्चिाटने) म्िणिे?  

िनादटनः (यतचा िात िाती घेत) बैस िेथे. (ती त्िाच्िासमोर बसते) बरं ते नंतर 

सांगतो. आई िाताना केदारला काि म्िणत िोती की, “कुणाच्िािी 

मोटरसािकलवर बसािचं नािी! ररिाने िात िा कुठे िािचे असेल 

तेथे.”  

यनमटलाः िोि, त्िाच्िा सुरयिततेसाठी. एकदा तो गेला िोता त्िाच्िा यमत्राच्िा 

मोटारसािकलवर आयण पडला! बरं कािी लागलं नािी त्िाला! 

िनादटनः आता ती समस्िाच यमटली.  

यनमटलाः म्िणिे? 

िनादटनः तुझ्िा वाढफ़दवसाच्िा यनयमत्ताने फोर यव्िलर घेतली आि.े िेईलच आता 

तासाभरात तुझ्िा दारात.  

यनमटलाः (आश्चिाटने) काि बोलतोस? आयण एवढे पैसे! 

िनादटनः तू पैिांची काळिी करू नकोस. आि तुझा वाढफ़दवस आि े ना? 

आधीपासून तिवीि करुन ठेवली िोती. आता फक्त केदारचाच नािी तर 

तुम्िा सवाांचा प्रश्र्न सुटणार! तू अधूनमधून िॉहपगला घेऊन िात िा! 

यनमटलाः आयण ड्रािव्िर? 



िनादटनः आपला िरॅी...िरहिदर थ्री इन वन. ड्रािव्िर, कूक आयण इतर 

कामांसाठीिी. (फ़दनकर िेतो.) 

फ़दनकरः काि गप्पपा चालल्िात भावा-बयिणीच्िा! 

यनमटलाः अिो, ऐकलंत का? दादाने फोर यव्िलर घेतली माझ्िा बथटडेला! 

फ़दनकरः (आश्चिाटने) काि? आि तुझा बथट डे? 

यनमटलाः (लटक्िा रागाने) यवसरलात ना? आयण दादाने पंधरा फ़दवसांपूवीच 

तिारी करून ठेवली! 

फ़दनकरः (ओिाळून) अगं! सॉरी ि ं(िात पुढे करीत) मेनी िपॅ्पपी ररटनटस् ऑफ द डे! 

माि फेअर लेडी! 

यनमटलाः (रागाने) हू.ं... नका खोटं प्रेम दाखवू! तुमच्िाकडूनिी यगफ्ट िवं मला! 

आयण ते म्िणिे सोन्िाचा नेकलेस (फणकारत यनघून िाते.) 

फ़दनकरः आली का पंचाईत! 

िनादटनः का? काि झालं? 

फ़दनकरः अिो, बऱ्िाच फ़दवसांपासून िट्ट करतेि! एके फ़दविी िी अंगठी 

(बोटातील अंगठी दाखयवतो) गच्च व्िािची म्िणून ज्वेलरकडे गेलो. तेव्िा 

िी तुमची बिना पण िोती बरोबर. यतथे यतने िोकेसमध्िे लावलेला 

नेकलेस बयघतला. तो िोता चार तोळ्िांचा.....एक लाख वीस 

ििारांचा...तेव्िापासून िट्टच धरलाि! आता तुम्िीच सांगा िनूभाऊ, 



एवढे पैसे आणािचेत कोठून? घरात फ़कती दायगने पडलेत. मािरेचे 

सासरचे! 

िनादटनः तेच का चोरीला गेले िोते ते? 

फ़दनकरः िोि तेच. चांगले ३०/३५ तोळ्िाचे आिते. पण नािी, तोच नेकलेस 

यतला िवा! स्त्री िट्ट आयण बालिट्ट ह्यापुढे कािीिी चालत नािी. मोठ्ा 

पेचात पडलोि मी! 

िनादटनः तुम्िी कािीिी काळिी करू नका फ़दनकरराव. तुमच्िा ह्या पेचप्रसंगातून 

मी सोडवतो तुम्िाला. माझ्िाकडे यबयस्कटे आिते....सोन्िाची १०/१२ 

आिच सािंकाळी चला घेऊन मला त्िा ज्वेलरकडे. केक कापण्िाआधी 

गळ्िात घाला तो नेकलेस ताईच्िा! 

फ़दनकरः (अचंयबत आयण िषटभरीत िोत, िनादटनच्िा गळ्िाला यमठी मारतो.) 

वा! वा! िनूभाऊ ग्रेट आिात तुम्िी! 

िनादटनः पण माझी एक ररके्वस्ट आि ेती तुम्िी यस्वकारली तर मला खूप आनंद 

िोईल. आि यवल बी व्िरेी िपॅ्पपी! 

फ़दनकरः िस! आि यवल डू व्िॉट एव्िर िू वॉन्ट! आफ्टर ऑल िोरू का भाई एक 

तरफ और सारी दयुनिा एक तरफ! 

िनादटनः (बाटलीतून ग्लासात एक पेग भरतो) मग घ्िा एवढा पेग! 

फ़दनकरः अिो पण एवढ्ा सकाळी! 

िनादटनः अिो अमेररकेत आता रात्र िोत आली असणार. घ्िा (तो पण ग्लास 

घेतो. दोघे यचअसट म्िणतात) आयण िी माझ्िा स्टॉकमधली आि ेबरं का. 



तुमचा स्टॉक अगदी सेफ पॅक आि.े चांगला ३/४ मयिने पुरेल आई-बाबा 

िेईपिांत. (केदार िेतो. फ़दनकर पटकन ग्लास संपवून रटपॉिवर ठेवतो) 

केदारः पप्पपा, तुम्िाला मम्मी बोलावतेि आत. (फ़दनकर आत िातो.) 

िनादटनकडे व टीपॉिवरच्िा ग्लास बाटलीकडे पाहून) काि मामा 

एवढ्ा सकाळी?  

िनादटनः म्िणिे तू सािंकाळी घेतोस वाटतं? 

केदारः (िीभ चावीत) नािी...तसं नािी... ! 

िनादटनः (त्िाच्िा खांद्यावर िात ठेवीत) डोन्ट बी िाि माि यचकन! आि ऍम 

नॉट िुवर पेरेन्र्टस ऑर ग्रॅंड पेरेन्र्टस! िू िस्ट यबिवे यवथ मी ऍि अ फ्रें ड. 

आयण त्िा टपोरी यमत्रांबरोबर त्िा घाणेरड्या डटी बारमध्िे िाऊन ती 

डुयप्पलकेट दारू किाला यपतो? अरे तुझ्िा मामाने तुमच्िासाठी िेन्िुइन 

ओल्ड अँड ओररिनल स्कॉच यव्िस्की, रम आणलेली आि.े 

केदारः (िरमून) पण मामा िे तुम्िाला कसं... ? 

िनादटनः अरे, केद ूआि नो एव्िरीहथग! अँड आि ओल्सो नो द ररझन यबिाइंड 

िुवर हड्रककग. का यपतोस तेिी ठाऊक आि े मला. पण मी तुला 

माझ्िासारखा बरबाद िोऊ देणार नािी. 

केदारः पण ि ेसारं तुम्िाला कसं ठाऊक? 

िनादटनः अरे िम उडती यचयडिा के पंख यगनने वालो में से ि ै बच्चू! पण ह्या 

यचमणीला तू िाळ्िात टाकले की यतने?  



केदारः (फ़कचनच्िा दरवाज्िाकडे बघत िळूच) मामा तुम्िी माझ्िा पाळतीवर 

तर नसता ना?  

िनादटनः तसंच कािी नािी... पण एकदा मोबाईलच्िा दकुानात तुम्िा दोघांनािी 

मोबाईल आयण प्रेम ररचािट करताना बयघतले. स्माटट ब्िुरटफुल लेडी! 

आि यमन डॅमझल... मग काढला माग... अंिली दिेमुख! 

केदारः (घाबरून) अिो मामा िळू बोला. 

िनादटनः ह्या बंगल्िातील सवाांचा यवरोध आि ेतुझ्िा ह्या अफेअरला... म्िणून? 

(तो खाली मान घालून िोकार दतेो.) डोंट वरी! मी सवट तपास केलाि. 

कॉपोरेटर ििंतराव दिेमुखांची ज्िेष्ठ कन्िा... ऍम आि राईट?  

केदारः ऍब्सल्िूटली! 

िनादटनः पण मला ि े सांग साऱ्िांचा यवरोध का तुझ्िा प्रेमाला? की प्रेमाचा 

यवटाळ आि ेह्या बंगल्िाला?  

केदारः काि झालं मामा, ती एकदा स्कूटरवरून िेऊन थेट बंगल्िाच्िा गेटमधून 

आत यिरली व यतने िॉनट वाियवला. बाबा तेथेच झाडांना पाणी घालीत 

िोते. त्िांच्िाकडे बघून यतने त्िांना डािरेक्ट यवचारले, “केद ूआि ेका?” 

बाबा म्िणाले “कोण केद?ू” तर यतने म्िटले कसे, “अिो माळीबुवा, 

केदार फ़दनकर दामले.” त्िांनी लगेच मला िाक मारली. मी बािेर िेऊन 

पाितो तर ती स्कूटरवरूनच मला “िाि केद!ू” असे म्िणाली. मी एकदम 



वरमलो व यतला िािला सांयगतले. ती फणकाऱ्िाने यनघून गेली. पण 

त्िानंतर घरात केवढा गदारोळ मािला! यतला कधीिी न भेटण्िाची 

मला सक्त ताकीद यमळाली. 

िनादटनः पण यतला भेटल्िावाचून तू राित नािीस, ओके? यतला भेटल्िावाचून 

तुझं पोट भरत नािी. (िसत त्िाच्िाकडे गमतीने रोखून बघत) आयण 

बऱ्िाच फ़दवसांपासून उपािी आिते? (केदार लाितो) डोळे रे! (दोघेिी 

िसतात) मग करू मॅनेि सगळं?  

केदारः इि इट पॉयसबल? 

िनादटनः िस! इर्टस नॉट इम्पॉयसबल माि सनी बॉि! (एक पेग भरतो व त्िाला 

दतेो) इर्टस अ टोस्ट! पटकन घे! (तो कां कू करतो) अरे मार पटकन. (तो 

पटकन घेतो) दरॅ्टस गुड बॉि! नाऊ आि यवल राि माि बेस्ट टू सॉल्व्ि 

िुवर प्रॉब्लेम!  

केदारः (िनादटनला यमठी मारत) मामा िू आर ग्रेट! (रडत) तुम्िी आम्िा 

दोघांना आत्मित्िेपासून वाचवलंत.  

िनादटनः (आश्चिाटने व हचतेने) काि? तुम्िी दोघं? 

केदारः िोि मामा. त्िायिवाि आमच्िािवळ पिाटिच नव्िता. 

िनादटनः डू नॉट वरी. िुवर लव्ि यवल डेफ़फनेटली फाइंड अ वे! 

केदारः मामा, माझा अिून एक प्रॉब्लेम आि.े 



िनादटनः काि? (तो कां कू करतो.) अरे सांग, मी तुमचे सवट प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ि 

करण्िासाठीच आलो आि ेिेथे! बोल. 

केदारः मामा, सिा मयिन्िांपासून प्रित्न करतोि पण नोकरी यमळत नािी.  

िनादटनः ओ आि सी! िॉब! कळलं नोकरी नािी तर छोकरी नािी... ! डोंट वरी... 

उद्या आपण आपल्िा गाडीने िाऊ. एका गुिराती माणसाची कंपनी 

आि े इम्पोटट-एक्सपोटट ची. तो अमेररकेत इंयडिन रेस्टॉरंर्टस आयण 

ग्रोसरीिना सवट कािी वस्तू पुरयवतो. अरे त्िाच्िासाठीच तर आलोि. 

मला तो यबझनेस पाटटनर बनवून घेणार आि.े तो एक्सपोटटर आयण मी 

यडयस्रब्िूटर! तू तुझी रेझ्िुमे वगैरेची फाईल तिार ठेव. उद्याच तुझं काम 

करतो. माझ्िा बॅगेत लॅपटॉप आि.े तुझ्िासाठी आणलाि. ऍयक्टव्िटे कर.  

केदारः व्िरेी व्िरेी थँक िू मामा! पण तुम्िी काि म्िणालात?...गाडी! 

(तेवढ्ात बािरेून गाडीचा िॉनट वाितो.)  

िनादटनः िस! गाडी! फोर यव्िलर! स्कॉर्चपओ! (िरहिदर आत िेतो) 

िरहिदरः िस बॉस! (खाली वाकून नमस्कार करतो.)एव्िरीहथग इि ओके! आि 

िॉट द कार स्कॉर्चपओ. िू कॅन सी इट फॉर माि प्पलेिर! (तो िातो) 

िनादटनः थँक िू! िू आर गुड िोफर! (सगळा गोंगाट ऐकून यनमटला व फ़दनकर 

बािरे िेतात.)  

फ़दनकरः काि झालं? 

केदारः पप्पपा मम्मी बघा मामाने फोर यव्िलर आणली! (सवट अचंयबत िोऊन 

दरवाज्िातून बािरे बघतात.) 



यनमटलाः अय्िा खरंच की दादा! (िरहिदर सवट सामान घेऊन िेतो.) 

फ़दनकरः आयण ि ेकाि? 

िनादटनः अिो फ़दनकरराव आि आमच्िा बिनाचा बथट डे! वाढफ़दवस! तेव्िा आि 

आपण एन्िॉि करू. कधी नव्ि े तो सािरा झाला असेल असा 

अयवस्मरणीि वाढफ़दवस आि सािरा करू. (केदारला) केदार िा. 

मम्मीला मदत कर. िरहिदर आिेच. बऱ्िाच फ़दवसांपासून नॉनव्िेि 

यडिेस खाल्ल्िा नािीत. आि धमाल करू. इट, हड्रक अँड बी मेरी, फॉर 

टुमॉरो वी डाि! (तेवढ्ात फोन वाितो. केदार उचलतो.) 

केदारः मामा कुणीतरी बाई बोलतेि अमेररकेहून. 

िनादटनः (ररयसव्िर उचलीत त्िावर िात ठेवून) ताई, केदार तुम्िी िा 

फ़कचनमध्िे. िरहिदरला मदत करा. (ते िातात.) िॅssलो! (ऐकून) 

ओss सेनोररताss माि यडअर िुयनता! िाऊ आर िू? (ऐकून) आि ऍम 

फाईन! बट टेल मी माि यडअर, िाऊ िू गॉट यधस नंबर? (ऐकून) ओ... 

फ्रॉम माि डािरी? इि इट यवथ िू? बी केअरफुल अँड कीप इट सेफ! 

डोंट यगव्ि इट ऑर डोंट िो इट एनीबडी! िस िस आि ऍम कहमग 

सून... नो नो... िाऊ आि फरगेट िू माि यलरटल स्कािलाकट  माि स्वीट 

यस्क्वरल? िस िस आि यवल हिग द व्िरेी प्रेयििस यगफ्ट फॉर िू! डोंट 

वरी! ओके?.. िस... िस ग्रेयििस…! (फोन ठेवतो.) स्पॅयनि पोरगी 

आि ेफार िीव टाकते माझ्िावर. अिी प्रेम करणारी माणसं असली की 

स्वतःवरचंच प्रेम आयण गवट वाढतो. पण माणसाला एकच हृदि असतं 



ना? ते मी ऑलरेडी फ़दलेलं आि े त्िामुळे ती यबचारीिी ददुवैी आयण 

मीिी! ओके! फरगेट इट!! (तेवढ्ात यनमटला िेते व ती फ़दनकरला कािी 

सांगणार तोच) 

फ़दनकरः काि गं काि झालं? 

यनमटलाः अरे ते... 

िनादटनः ते िाऊ द े मी काि म्िणतो ते तुम्िी दोघंिी नीट ऐका. मी कुठल्िा 

कामासाठी आलोि तुम्िाला ठाऊक आि ेना? 

फ़दनकरः कुठल्िा? 

िनादटनः अिो यबझनेस! 

फ़दनकरः कसला यबझनेस? 

िनादटनः ि ेबघा फ़दनकरराव! न्िूिॉकट मध्िे खूप इंयडिन ग्रोसरीि आिते. त्िांना 

इंयडिातून माल पुरवािचा. स्पाईसेस... पापड लोणची, डाळी इ. इ. मी 

आत्तापिांत दिा पंधरा दकुानांच्िा ऑडटसट घेतल्िा आिते. फ़कमान 

दोनतीन कंटेनसट भरतील एवढा माल खरेदी करून तो, बाि िीप 

पाठवािचा. मला त्िासाठी एका हुिार तरूणाची गरि िोती. तो 

सापडला. 

फ़दनकरः कोठे? 

िनादटनः अिो आपल्िाच घरात! काखेत कळसा आयण गावाला वळसा! आपला 

केदार!  



फ़दनकरः तो काि बरं तुम्िाला मदत करील? 

िनादटनः अिो, यिरा आि ेकेदार यिरा! तुम्िाला काि त्िाची कदर? 

यनमटलाः म्िणिे? 

िनादटनः म्िणिे केदार एक्स्पोटटचं सांभाळील आयण तो माल न्िूिॉकट मध्िे 

आल्िावर मी यडयस्रब्िूट करीन. किाला इंयडिातल्िा फडतूस नोकऱ्िा 

िोधािला लावता त्िाला? फ़कती यमळणार मयिन्िाचे २५/५० ििार 

रुपिे? तो तेवढे अमेररकन डॉलसट कमयवल! कमीत कमी इंयडिन 

रुपीि? ....५/६ लाख! (यनमटला व फ़दनकर एकमेकांकडे िषाटने बघतात 

व दोघेिी थॅंक िू म्िणतात.) 

फ़दनकरः पण केदारला ि ेठाऊक आि ेसवट?  

िनादटनः आमचं आधीच प्पलॅहनग झालंि सारं! फक्त तुमच्िा दोघांची परवानगी 

िवी िोती. 

यनमटलाः अरे दादा, तुझे फ़कती उपकार िोतािते आमच्िावर, नािी कािो? 

(फ़दनकरला) सिा मयिन्िांपासून नोकरीच्िा िोधात िोता.  

िनादटनः मी आलो ना आता बिना, सवट प्रॉब्लेम सॉल्व्ि िोतील तुमचे. यबलीव्ि 

मी! पण एक सांगू? म्िणिे एक ररके्वस्ट िोती.  

यनमटलाः काि दादा सांग ना! 



िनादटनः केदारच्िा रुममध्िे फक्त केदारने रिावे व त्िाने मी सांयगतल्िाप्रमाणे 

लॅपटॉपवर सवट कामे करावीत.  

फ़दनकरः रठक आि.े 

िनादटनः अिो पण मी आयण आता सोबत िरहिदर पण आि.े त्िाला आमची 

अडचण नको व्िािला. 

यनमटलाः मग? 

िनादटनः फ़दनकरराव, प्पलीि डोंट माईंड! आम्िाला बाबांची अभ्िायसका िवी 

िोती.  

फ़दनकरः मग घ्िा ना ती.  

िनादटनः अिो पण ते फ़कती िाडी िाडी पुस्तके आिेत तेथे? 

यनमटलाः मग? वाचािची आिेत? (तो िसतो) 

िनादटनः अगं बिना, मी दोन चार गोण्िांमध्िे भरून ती सारी पुस्तके खाली 

तळघरात ठेवतो. चालेल? तू काळिी करू नकोस. आई बाबा िेण्िाच्िा 

आत अगदी ििीच्िा तिी लावून देईन. पण फक्त एवढ्ा २/३ 

मयिन्िांसाठी! प्पलीि ताई! फ़दनकरराव! तुम्िी तसदी घेऊ नका, 

िरहिदर आयण मी, आम्िी ठेवू व्यवयस्थत. 

फ़दनकरः ठीक आि.े पण बाबा िेण्िाच्िा आत ििीच्िा तिी व्यवयस्थत ठेवून द्या. 

मी िेऊ का मदतीला तुमच्िा? 



िनादटनः ओ! नो! इर्टस नॉट ए बीग डील!  

फ़दनकरः अगं चावी द े त्िांना तळघराची! (आत िाते व चावी आणून त्िाच्िा 

िातात दतेे) 

यनमटलाः ि ेबघ दादा, ह्या िुडग्िातली िी स्टीलची चावी दारावरच्िा कुलुपाची 

आि.े पुस्तकं ठेवून झाल्िावर परत माझ्िाकडे द.े िरवािला नको! 

िनादटनः तू त्िाची काळिी करू नको. िरॅी.... िरहिदर फ़कचनमध्िेच आि ेना? 

यनमटलाः िोि...चांगला स्विंपाकी आि.े फटाफट ५/६ प्रकार करून टाकले 

नॉनव्िेिचे त्िाने! 

िनादटनः बघतो मी िाऊन आयण िातो त्िाला तळघरात घेऊन! त्िाच्िाकडून 

पुस्तकांच्िा गोण्िा घेतो वाहून. (तो िातो. तेवढ्ात गणेि मंफ़दराची 

घंटा वािते. यनमटला िाऊन दरवािा उघडते. दारात ििवंत असतो) 

यनमटलाः अरे वा! काका, िाना!! अिो ऐकलंत का? ििवंत काका आलेत.  

फ़दनकरः िा िा, काका बऱ्िाच फ़दवसांनंतर बंगल्िाला पाि लावलेत. 

ििवंतः काि करणार, थोडा यबझी िोतो. (िातातील साडीचे पॅककग यतच्िा 

िातात दते) मेनी िपॅी ररटनटस् ऑफ द डे! िॅपी बथट डे! 

फ़दनकरः ओ! काका तुमच्िा लिात िोता यिचा बथट डे? 

यनमटलाः तुमच्िासारखे यवसराळू आयण यनदटिी नािीत ते! 

ििवंतः बरं, कसं चाललि? मििे आयण वयिनींचा फोन िेतो ना? 



फ़दनकरः आमचं उत्तम! बाबा आयण आई पण यतकडे मिेत आिते. तुम्िालािी िेत 

असतील ना त्िांचे फोन? 

ििवंतः िोि, वयिनींच्िा तब्िेतीत बरीच सुधारणा झाली आि.े तरी पण... 

म्िणिे मििे िािला म्िणत िोता. तुमची साऱ्िांची आठवण िेते आि े

दोघांना! पण डॉक्टरांनी त्िांना पूणट कोसट करािला सांयगतला म्िणिे 

पुन्िा त्रास व्िािला नको... त्िांना सांयगतलंि की अिून फक्त तीन 

मयिने रायिलेत. आयण तसं माझं लि आिचे बंगल्िाकडे! तेव्िा त्िांना 

िािसे वाटले. (तेवढ्ात आतून िनादटन िेतो.) 

िनादटनः (ििवंतकडे बघून) ओ िाऊ िपॅी आि ऍम टू सी िू! 

ििवंतः आि ऍम टू!  

िनादटनः िाऊ आर द फ़कड्स? यमन्स यचल्ड्रन? 

ििवंतः आि डोंट िवॅ एनी फ़कड. 

िनादटनः िाऊ इि िुवर वाईफ? यमन्स आंटी? 

ििवंतः आि ऍम नॉट मॅरीड! 

िनादटनः (वरमून) िाऊ आर िू? 

ििवंतः आि ऍम फाईन. (सारे मोठ्ाने िसतात. तेवढ्ात िरहिदर कचऱ्िाची 

कंुडी घेऊन िेतो.) 

फ़दनकरः िरॅी सािब िे क्िा िै? 

िरहिदरः गारबेि! बािरे टाकून िेतो. 



िनादटनः अिो कचरा! (िरहिदरला) तुम बािर ठिरो मैं आता हू।ँ 

िरहिदरः ओके. (तो िातो.) 

िनादटनः सॉरी! मला एक मित्त्वाचे काम आठवले. मी िाऊन िेतो बािरे. आि 

यवल बी राईट बॅक! (तो िातो.) 

ििवंतः िा िॉन, कािी गडबड तर नािी केली ना ह्याने? 

यनमटलाः नािी िो काका असं कसं बोलता? 

ििवंतः बािरे गेटिवळ मी ती काळी स्कॉर्चपओ गाडी बयघतली. ती कुणाची? 

फ़दनकरः अिो काका ती िानूने त्िाच्िा बयिणीला वाढफ़दवसाची यगफ्ट फ़दलेली 

आि.े आिच आणली.  

ििवंतः आयण तो कचरावाला कोण िोता? 

यनमटलाः अिो काका तो दादाचा यमत्र. त्िाला दादाने कूक आयण िोफर म्िणून 

ठेवलंि. 

ििवंतः अस्सं! बंगल्िाची िोभा वाढयवली म्िणिे, तुझ्िा दादाने? 

फ़दनकरः एवढंच नािी काका! केदारला काम यमळवून फ़दले. अमेररकेलािी िाऊ 

िकतो तो िानूबरोबर! 

ििवंतः अस्सं? अिून काि काि भूलथापा... नािी पराक्रम केलेत ह्याने? 

यनमटलाः नािी काका... माझा भाऊ तसा नािी! 



ििवंतः इतका यवश्वास आयण भरवसा आि ेतुमचा त्िाच्िावर? फार भोळी पोरं 

आिात तुम्िी! टाईम यवल टेल! पण सावध रिा एवढंच सांगािला आलो 

िोतो. मििे आयण वयिनीला ि ेसारं कळलं असतं तर ह्या िणी ते इथे 

आले असते. पण त्िांची तब्िेत आयण प्रकृती आयण डॉ.चा सल्ला ह्यामुळे 

मी त्िांना इत्थंभूत सांयगतलं नािी. तुम्िाला काि वाटलं मी इथे िेत 

नािी म्िणून मला कािीच ठाऊक िोत नािी?  

फ़दनकरः काका तुम्िी माझ्िा बािकोच्िा भावायवरूद्ध कािी बािी बोलता 

आिात. तुम्िी माझ्िा बाबांचे यमत्र म्िणून ऐकून घेतलं. नािी तर.....! 

ििवंतः नािी तर काि फ़दनू?.... अं.... अरे सारी दयुनिा एक तरफ और िोरू 

का भाई एक तरफ... मग तेथे माझी काि ककमत? 

 (फ़दनकर व यनमटला दोघेिी एकदम रागात) काका! 

ििवंतः ठीक आि े िातो मी! पण लिात ठेवा िा गाढव तुमच्िा बंगल्िावर 

गाढवाचा नांगर फ़फरयवण्िाचा यवडा उचलून आला आि.े दवे तुमचे 

रिण करो! (िातो.) 

फ़दनकरः यनमू अगं िा काका!! 

यनमटलाः माझा भाऊ अमेररकेहून काि आला.... सवाांना त्िाचा राग... लोकांना 

सिन िोत नािी फ़दनू दसुऱ्िांचा उत्कषट, सुख, आनंद! माझा भाऊ केवळ 

माझ्िासाठीच नािी तर तुमच्िासाठी, केदारसाठी दवे बनून आला. ते 

त्िांना सिन झाले नािी. ह्यापुढे त्िांनी माझ्िा भावाच्िा यवरोधात एक 

िब्दिी काढलेला मला आवडणार नािी आयण तुम्िीिी आवडून घेऊ 

नका! तुम्िाला माझी िपथ! 



फ़दनकरः नािी यनमटला. नािी ऐकून घेणार मी त्िांच्िा यवरोधात. तू कािी 

काळिी करू नकोस! आि तुझा वाढफ़दवस, तुझ्िा चेिऱ्िावर मला फक्त 

आनंद आयण िास्ि बघािचेि, फक्त िास्ि! डोंट वरी, बी िॅपी! असं 

वाटतं आपले सोनेरी फ़दवस आलेत. ज्िा फ़दविी आपले लग्न झाले तो 

फ़दवस आठवण्िाचा िा फ़दवस! गुड मेमरीि ऑफ गोल्डन डेि! मौि 

मस्ती करू! नाचू! बागडू!!  

यनमटलाः खरंच! आनंदात सिभागी झाल्िावर आनंद यद्वगुयणत िोतो. 

फ़दनकरः मी रािा तू राणी गाऊ आनंदाने गाणी. 

यनमटलाः मलािी फ़कती आनंद झाला ते मला वणटन करता िेत नािी! 

फ़दनकरः तू म्िणालीस ना यनमटला की आनंदात सिभागी झाल्िावर आनंद 

यद्वगुयणत िोतो म्िणून? 

यनमटलाः मग? 

फ़दनकरः (यतचे दोन्िी िात िातात धरून) तू पण आि आमच्िा मौिमस्तीत 

सिभागी व्िािचंस. 

यनमटलाः म्िणिे? किात? 

फ़दनकरः खाणं, यपणं, मौिमस्ती, नाचगाणं! 

यनमटलाः (लािते) काि िो असं? बरं ठीक आि.े पण एक अट आि.े 

फ़दनकरः काि? 



यनमटलाः माझं यगफ्ट मला यमळािला िवं. 

फ़दनकरः कोणतं यगफ्ट बुवा?  

यनमटलाः काि िो? यवसरलात की यवसरािचं ढोंग चाललंि? 

फ़दनकरः कािी केल्िा आठवेना! 

यनमटलाः (रागाने) नेकलेस! 

फ़दनकरः अरे िो यवसरलोच! ओ माि यडिर नाईरटगेल! डोंट वरी! आि िवॅ 

ऑलरेडी... ! 

यनमटलाः िो? नाईरटगेल! डोंट वरी! म्िणून फसवू नका मला! 

फ़दनकरः नेव्िर, यबलकुल नािी! तू बथट डेचा केक कापला आयण तुझ्िा प्रेमळ 

िातांनी तो गोड मधाळ तुकडा माझ्िा तोंडात टाकला की तात्काळ 

तुझ्िा गळ्िात तो नेकलेस मी टाकलाच म्िणून समि! 

यनमटलाः (अयतिि आनंदाने त्िाला यमठी मारीत) अय्िा! खरंच? 

फ़दनकरः िस, माि लव्ि! यबयलव्ि मी! माि डार्मलग! 

यनमटलाः मला यवश्वास नािी वाटत! (िनादटन अचानक िेतो.) 

िनादटनः मग िपथ घ्िा! िपथ घ्िा!!  

यनमटलाः नको िपथा नको. 

िनादटनः का गं बिना? 



यनमटलाः िपथा घेणारा खोटारडा असतो. 

फ़दनकरः मग? 

यनमटलाः अंतःकरणावर िात ठेवून यनमटळ वचन द्या! (फ़दनकर एक िात स्वतःच्िा 

छातीवर व दसुरा िात यतच्िा िातावर ठेवतो.) 

फ़दनकरः फ़दले मी वचन तुला! 

 ठेवून हृदि सािीला!  

पडदा. 

  



अंक दसुरा 

प्रवेि पयिला 

   

 

सिा मयिन्िांचा काळ लोटलेला असतो. पडदा वर िातो तेव्िा िॉलची 

पररयस्थती, अवस्था पूणटपणे बदललेली फ़दसते. रहवद्रनाथ टागोर, स्वामी 

यववेकानंद, सरस्वती दवेी इ. सारी िुनी पेंरटग्ि िाऊन तेथे मािकेल िॅक्सन, 

मर्चलन मन्ऱो इ. अमेररकन फोटो लावलेले फ़दसतात. टीपॉिवर पुस्तके, मायसके 

ककवा वतटमानपत्रांऐविी उंची मद्याच्िा बाटल्िा, ग्लासेस व कािी मंचींगच्िा 

पदाथाांच्िा यडिेस फ़दसतात. त्िाच्िाच बािूला ऑयडओ सीडी प्पलेअर लावलेला 

असतो. पडदा वर िातो तेव्िा रंगीबेरंगी झगमगत्िा प्रकािांनी रंगमंच उिळलेला 

फ़दसतो. ऑयडओ सीडी प्पलेअर चालू असून धुंद करणारे अमेररकन संगीत सुरू िोते. 

ि े अमेररकन िक्लेबक् नावाचे बॉल डान्सचे संगीत असते. िनादटन प्रवेि करतो. 

डान्स करीत. त्िाने यचत्रयवयचत्र अमेररकन पोषाख केलेला असतो व डोक्िावर िटॅ 

असते. त्िाच्िा पाठोपाठ केदारिी डान्स करीत िेतो. त्िानेिी अमेररकन पेिराव 

घातलेला आि.े त्िाच्िा मागून डान्स करीत फ़दनकर िेतो, त्िानेिी मॉडनट कपडे 

घातले आिते. त्िाच्िा मागोमाग यनमटला िेते. यतनेिी टी िटट, तंग िीन पॅंट, 

पोनीटेल केिरचना केलेली असून तीिी डान्स करीतच िेते. मध्िभागी िनादटन 

डान्स करतो व त्िाच्िाभोवती फेर धरून िातात िात घालून केदार, फ़दनकर व 

यनमटला नाचतात. दोन-तीन यमयनटे ते नाचण्िात गकट  असतात....सगळा रंगमंच 



दमुदमुून िातो. दरवािा उघडाच असतो....अचानक मििे व उमा दरवािातून 

प्रवेि करतात. त्िांच्िा िातात प्रवासी बॅगा असतात. ि े सारं यवयचत्र दषृ्ि बघून 

स्तंयभत िोतात. त्िांच्िा िातातील बॅगा खाली गळून पडतात. नाचणाऱ्िात फक्त 

केदारचेच लि त्िांच्िाकडे िाते. तो यनमटला व फ़दनकरचा िात सोडून ऑयडओ 

सीडी प्पलेअर बंद करतो. नृत्ि करणारे सारे िणभर पुतळ्िासारखे िोतात व त्िांचे 

डोळे आश्चिाटने यवस्फारले िातात. केदार आत पळून िातो. 

मििेः (संतापाने) काि प्रकार चालला आि ेिा फ़दनू? 

िनादटनः (स्वतःभोवती यगरकी घेत पोिणाऱ्िा बदकासारखी मान पुढे मागे 

िलवीत) यधस इि ए ब्िुरटफुल अमेररकन बॉल डांस साँग! िक...बक...! 

अंकल! 

मििेः स्टॉप िुवर फुयलि बकबक...! 

उमाः (अयतिि संतापाने) बाई...बाई... सिा मयिने बािरे काि गेलो... 

घराचा उफ़करडा करून टाकलाि! (वास घेऊन) िी sss दारू? 

मििेः घरातच रेस्टॉरंट आयण बार उघडलाि वाटतं!  

उमाः आयण िा नंगा नाच...? की कॅिे? 

मििेः ह्या गाढवानेच केलंि ि ेसारं! 

उमाः (फ़दनूकडे संतापाने बघत) काि रे फ़दनू आयण यनमू तू पण? 

मििेः काि चालवलंत काि तुम्िी? (तेवढ्ात िरहिदर िेतो. त्िाने एप्रन व 

डोक्िाला िेफची पांढरी टोपी घातली आि.े फ़दनकर िरहिदरकडे पाहून 



टी पॉिवरचे सवट सायित्ि आवरािचे सुचयवतो. िरहिदर सवट सामान 

आवरून आत घेऊन िातो.) आयण िा आत गेला तो उपटसुंभ कोण?  

िनादटनः िा िेफ कम ड्रािव्िर कम िले्पर! थ्री-इन-वन! 

उमाः आयण काि रे फ़दनू गणपतीच्िा मंफ़दरातली घंटा काि झाली? 

िनादटनः काि म्िणता? घंटा नािी? बऱ्िाच फ़दवसांपासून कुणी फ़फरकलंच नािी 

यतकडे! त्िामुळे त्िा घंटेयवषिी कुणालाच कािी मायित नािी! नो बडी 

नोि अबाऊट दटॅ. नािीतर कुणीतरी बांधली असेल एखाद्या मोठ्ा 

मांिरीच्िा गळ्िात! आमच्िा सारख्िा यनष्पाप उंदरांना वाचवािला! 

ककवा ना आई! कुणी तरी नेली असेल ती चोरून! आिकाल कािी 

कुणाचा भरवसा नािी! मंफ़दरातली घंटा, िंकराच्िा हपडीिवळच्िा 

यपतळी ककवा तांब्िाचा नाग पण चोरून नेतात ि ेभुरटे चोर! 

उमाः तूच चोरून नेऊन यवकली असणार! 

िनादटनः व्िॉट रयबि िू आर टॉककग? काि बोलता तुम्िी आई! इन्सल्ट करताि 

तुम्िी माझा! ती फतरूड घंटा... काि सोन्िाची िोती ती? (यनमटला 

फणकाऱ्िाने आत यनघून िाते.) 

उमाः आमच्िासाठी सोन्िाहून मौल्िवान िोती ती! सैताना तूच चोरून 

यवकली असणार ती! 

फ़दनकरः नािी गं आई असं कसं करतील ते? एवढे सोन्िाचे दायगने दणेारा माणूस 

त्िा िुद्र घंटेला िात लावील? 



मििेः िुद्र? तू त्िा घंटेला िुद्र म्िणतोस? अरे त्िा घंटेच्िा यननादाने आपला 

बंगला झंकारून उठािचा! श्री गणेिाच्िा मंफ़दरातून त्िा पयवत्र लिरी 

थेट बंगल्िात िािच्िा! फ़कती प्रसन्न वाटािचे! कुणीतरी अयतथी ककवा 

पाहुणा नव्ि ेतर दवेदतू आला असेल असे वाटािचे. पण ह्या सैतानाचा 

प्रवेि झाला आयण ह्या स्वगाटचा नरक झाला! 

उमाः आयण काि रे ती काळी गाडी उभी आि ेदारात ती कुणाची? आयण ते 

तुळिी वृंदावन कुणी मोडलं? 

िनादटनः ओि! ती गाडी फोर यव्िलर स्कॉर्चपओ! चार पािांचा काळा हवचू ना? 

ती गाडी आपल्िा सवाांसाठी आणली. अिो एवढा मोठा बंगला आयण 

साधी फोर यव्िलर नािी दारासमोर! बंगल्िाची प्रयतष्ठा, ऑनर, 

रेप्पिुटेिन म्िणिे काि असते ती ह्या काळ्िा हवचवाने वाढयवली! आि 

यमन त्िा ब्लॅक स्कॉर्चपओने. 

मििेः तुझा तो काळा हवचू आयण तू ब्लॅक कोिा, काळा भुिंग! डसलास 

आमच्िा पोरांना! सगळीकडे, सगळ्िा बंगल्िात यवष पसरयवलेस तू! 

तरी मी म्िणत िोतो त्िा यनमटलेला की ह्या सपाटला दधू पािू नकोस. 

एके फ़दविी डंख मारील! झालं ना तेच! 

िनादटनः सपाटच्िा िेपटीवर पाि फ़दल्िावर तो डूख धरणार नािी का? 

तुझ्िासारखी किाग थेरडी आयण िा गर्चवष्ठ थेरडा आला िोतात माझ्िा 

प्रेमाच्िा आड!  



उमाः म्िणून तू िा बदला घेतलास? अरे खाल्ल्िा यमठाला तरी िागािला िवे 

िोतेस तू! दषु्ट! दरुाचारी! नराधमा! 

िनादटनः तुमच्िामुळे माझी सारी स्वप्ने भंगून गेली! राखरांगोळी केली तुम्िी 

माझ्िा गुलाबी स्वप्नांची! काि गुन्िा केला िोता मी? प्रेमच केलं िोतं ना 

तुमच्िा मुलीवर, कंचनवर? का तुम्िी आम्िा दोघांना आिुष्िभर 

झुरािला आयण िळािला लावून फ़दलंत?  

मििेः ती सुखात आि!े तुझ्िासारख्िा यनष्कांचन, कमटदररद्र्याला मी माझी 

सोन्िासारखी पोरगी दईेन िोि? 

िनादटनः मी यनष्कांचन िरूर िोतो पण कमटदररद्री नव्ितो. मला माझं प्रेम 

यमळालं असतं तर मी खूप कािी करून दाखवलं असतं! पण... पण मी 

आता... पूणट उद्धध्वस्त झालो. कािीच उरलं नािी! राखेचा ढीग झालो 

आि.े पण मी ह्याचा बदला घेणार! सूड उगवणार मी ह्याचा 

तुमच्िावर... यतला मात्र आचिी लागू देणार नािी. अिूनिी माझं प्रेम 

आि े यतच्िावर आयण मरेपिांत रायिल. पण यतच्िा सुखी संसारावर 

माझी काळी छािादखेील पडू दणेार नािी. तुमच्िा घरादारावर 

गाढवाचा नांगर फ़फरवणं िचे माझं यमिन... अधट पूणट केलंच आि.े.. 

आता उरलेलं पूणट करािच्िा कामाला लागतो. (तेवढ्ात िरहिदर िेतो. 

त्िाने कूकचे कपडे बदलून ड्रािव्िरचा पोषाख घातला आि.े)  

िरहिदरः िॉन सािब गाडी यनकालू?  



िनादटनः ओ! िस ऑफकोसट! यनघािचं कािमचं िेथून. सवट सामान घेतलं? 

हवचवाचं यबऱ्िाड पाठीवर! 

उमाः (िरहिदरला) काि ती काळी गाडी तू चालवतोस?  

िरहिदरः िस मॅडम. 

उमाः ते तुळिी वृंदावन तू मोडलंस? 

िरहिदरः (दोन्िी िाताने स्वतःचे कान पकडून) ग्रंथ सायिब की िपथ! मैने निी 

तोडा। 

उमाः फ़फर फ़कसने तोडा? 

िरहिदरः (िरमेने खाली मान घालून भीत भीत) िॉन सािब... ! गाडी चलाना 

यसख रि ेथे। एक फ़दन गेट के अंदर आते िी वृंदावन को टक्कर लगा दी।  

मििेः काि रे िन्िा, तू मोडलंस तुळिी वृंदावन? 

िनादटनः (कपाळावरच्िा िखमेला िात लावीत) ते वृंदावन असं मध्िेच दारात 

आयण आमच्िा बिनाला दारातच गाडी उभी असलेली आवडते. म्िणून 

गाडी दारात लावािला गेलो तर लागला धक्का वृंदावनाला! आयण फ़कती 

नुकसान झालं माझ्िा स्कॉर्चपओ गाडीचं! गाडीचे िडेलाईट फुटले. कॅ्रि 

रेयडएटरलािी धक्का लागला. १५-२० ििार खचट लागला. सांगा काि 

घेऊन बसलात तुळिी वृंदावनाचं? 



उमाः अरे मुखाट! पापी! िे प्राणी मोयडती तुळिी वृंदावन। िम सांगे दतूा 

लागून। कंुभी पाकी टाका नेऊन।। कंुभी पाक नावाच्िा नरकात िािील 

मेल्िावर. कंुभाराच्िा भट्टीत मडके भाितात तसे तुला भाितील. 

िनादटनः ि े सारे थोतांड आि.े ब्लाईंड फेथ! ब्लाईंड फॉलोइंग द ब्लाईंड! 

अंधयवश्वास. आि डोंट यबयलव्ि यधस टेल अँड कर्मसग टू! 

उमाः िोि माझा िाप आि ेतुला! 

िनादटनः मी तर कधीच मरून गेलो! यतचं.. कंचनचं लग्न झालं तेव्िा! पण मी 

नव्याने िन्म घेतला एका भिंकर सैतानाच्िा रूपात! 

उमाः अरे सैताना! तू आत्ताच्िा आत्ता काळं कर िेथून! (फ़दनकर व यनमटला 

िेतात.)  

फ़दनकरः ते िाणार नािीत िेथून! 

उमाः काि? तू अिूनिी ह्या रािसाची तरफदारी करतोस? (मििेला) बघा 

िो! िा तमािा! काढा ना त्िाला बािरे! 

मििेः बऱ्िा बोलानं िातोस की पूवीसारखं धके्क बुके्क मारून काढू? 

िनादटनः (कपाळाला िात लावून) ओ नो मला पुन्िा कपाळमोि करून घ्िािचा 

नािी! (यनमटला व फ़दनकर िेतात.) 

फ़दनकरः चला िनुभाऊ आम्िी पण िेतो. (मििे व उमा एकमेकांकडे आश्चिाटने 

बघतात.) 

मििेः आम्िी? म्िणिे? 

फ़दनकरः आम्िी म्िणिे मी, यनमटला आयण केदार! 



उमाः अरे पण कुठे चाललात तुम्िी? 

फ़दनकरः यिथे िनुभाऊ यतथे आम्िी! चला िनुभाऊ! यनमटला सारं सामान घेतलं 

ना? (यनमटला मान िलवून िोकार दतेे.) 

यनमटलाः िरहिदरने आधीच ठेवलं आि ेगाडीत. (ते िातात. उमा व मिेि दोघेिी 

त्िांना िाक मारतात यनमटला! फ़दनू!!) 

उमाः (ओंिळीने तोंड झाकून घेत) त्िा माकडानं कारस्थान करून िातात 

कोलीत घेऊन आपलं सारं घर िाळलं. 

मििेः माणसाची बुद्धी नीच लोकांच्िा सिवासाने यनकृष्ट िोते. 

उमाः आपल्िा बंगल्िातील सवाांवरच त्िाने चेटुक करून भुरळ पाडून वि 

करून घेतले आि.े (यतचा चेिरा रडवेला िोतो.) 

मििेः उमा िांत रिा! (तेवढ्ात आतून केदार िेतो.) केदार तू कुठे चाललास? 

थांब. (तो थांबतो.) 

उमाः तुलािी आमचा राग आला आिे? तूिी िाणार आम्िाला सोडून? 

केदारः (िाताची घडी घालून त्िांच्िाकडे पाठ करून कठोरपणे) िो!  

उमाः अरे पण का? कसला राग काढतो आिसे तू आमच्िावर? 

केदारः प्रेमाचा! 

मििेः प्रेमाचा? 

केदारः िोि. प्रेमाचा! अंिलीचा! 



उमाः कोण ती उमटट काटी? 

केदारः आई, माझं प्रेम आि ेयतच्िावर. 

मििेः अरे पण ती...? 

केदारः तुम्िाला मुळीच पसंत नव्िती! िोि ना? 

उमाः अरे पण ती तुझ्िा िोग्ितेची नव्िती! 

मििेः ना मॅनसट ना एटीकेर्टस!  

केदारः माझं प्रेम आि ेयतच्िावर! आयण मी...! 

उमाः काि? यतच्िािी लग्न करणार तू? आमच्िा यवरोधात िाऊन? 

केदारः ती मला यप्रि आि.े 

उमा-मििेः (एकदम) आमच्िापेिा? 

केदारः िोि. तुम्िी नेिमी माझ्िा प्रेमाच्िा यवरोधात िोता... ! पण मामाने 

माझ्िासाठी... !  

मििेः म्िणिे ह्या प्रकरणातिी त्िा सैतानाने धुडगुस घातला? 

केदारः धुडगुस नािी... लग्न लावून फ़दलं आमचं! रयिस्टर मॅरेि. 

उमाः यतचे आई वयडल? त्िांना ठाऊक आि ेि ेसारं? 

केदारः (तुसडेपणाने) तुमच्िासारखेच तेिी! नािी म्िणत िोते...म्िणत िोते ि े

िक्ि नािी... काळ्िा दगडावरची रेघ आि.े (तुच्छतेने िसत) मामाने 



ती रेघ पाण्िावरच्िा रेघेसाखी केली. काि करािचं असेल माझ्िायवरूद्ध 

तर करा तुम्िी आयण ते. मामा आि े माझ्िा पाठीिी... मामा! फार 

उपकार आिते माझ्िा मामाचे माझ्िावर!... (िातो.) 

उमाः (अगयतक िोऊन खुचीच्िा िाताचा आधार घेऊन बसत) काि िो आपण 

थोड्या फ़दवसांसाठी बािरे काि गेलो आयण ि ेकाि झालं?  

मििेः यवनाि करािला काळाला एक िणिी लागत नािी, उमा! 

उमाः अिो पण एकामागून एक िी सारी पाखरं उडून गेलीत. िेतील का ती 

परत? 

मििेः िेतील. वेडी आिते ती! त्िांना आपण काि करतोि ि े कळत नािी. 

ठोकर बसली की उमि पडेल मग िेतील. 

उमाः िोईल तसं? िेतील ती परत? 

मििेः ि े बघ उमे, अगोदरच तुला ब्लड प्रेिर त्िात ५-६ मयिने रीटमेंट 

घेतलेली तू खूपच दबुळी झाली आिसे... िरीरानं आयण मनानं दखेील. 

परमेश्वर कािीतरी मागट दाखवील. तो िरंेब िेईल आपल्िा मदतीला 

धावून. अरे िो ििवंताचं काि झालं दवे िाणे. 

उमाः त्िा यबचाऱ्िाने आपल्िासाठी खूप केलं, पण त्िाचाच ऍयक्सडेंट झाला. 

आपण काि करणार? त्िात िी पोरं फोन उचलत नव्िती.  



 मििेः एका फोर यव्िलरने त्िाला िबरदस्त धक्का फ़दला िोता. कािी फॅ्रक्चसट 

पण झाली. कािी फ़दवस तो ऍडयमट िोता. आता कसा आिे, कोठे आि े

कुणास ठाऊक... (ििवंत िेतो.) 

ििवंतः अरे? तुम्िी कधी आलात? मी ठीक आिे. बाकी सारं कािी कळलंि 

मला. 

मििेः पण ििवंता! ि ेकसं झालं? तुझा अचानक ऍयक्सडेंट? 

ििवंतः अचानक नािी, िाणून बुिून केला गेला.  

उमाः िाणून बुिून? कुणी? 

ििवंतः िनादटनच्िा स्कॉर्चपओने दिं केला आि यमन धक्का फ़दला. पण वाचलो 

मी. 

मििेः म्िणिे? कसा? 

ििवंतः िनादटनचा यमत्र िोफर, कूक आि ेना तो िरहिदर हसग! 

मििेः िोि तो पंिाबी? 

ििवंतः िोि तोच! त्िाला मी आपलसं करुन घेतलं िोतं. त्िाने मला िनादटनची 

सारी कारस्थानं, कारवािा उघडकीस आणून फ़दल्िा. त्िाला माझा 

संिि आल्िामुळे माझा ऍयक्सडेंट करून मला िीवे मारण्िाचा त्िाने 

प्रित्न केला िोता. पण िरहिदर गुप्तपणे माझ्िा बािूने िोता ि े त्िाला 

ठाऊक नव्िते. अिुनिी नािी. िरहिदरने वाचवलं मला. पण मला थोडे 



लागले व पािाच्िा बोटांना फॅ्रक्चर झाल्िामुळे १५/२० फ़दवस 

िॉयस्पटलमध्िेच रिावे लागले.... तेवढ्ा वेळात त्िाचं फावलं. 

उमाः म्िणिे आणखी कोणती कारस्थानं केलीत मेल्िानं? 

ििवंतः पयिलं म्िणिे यनमटलेला गोडीत घेऊन फसवलं! भामटेयगरी करुन डल्ला 

मारलेल्िा पैिांवर बढािा मारल्िा! 

मििेः काि केलं त्िाने?  

ििवंतः त्िाला आयण िरहिदरला िागा कमी पडत िोती असा बिाणा करून 

तुझ्िा अभ्िायसकेतल्िा साऱ्िा पुस्तकांची गाठोडी बांधून तळघरात 

ठेवण्िाच्िा यनयमत्ताने दायगने आयण मृत्िुपत्र कचऱ्िाच्िा डब्िामधून 

पसार केलं! 

उमाः अरे दवेा! 

ििवंतः तुम्िी घाबरू नका मी त्िाच्िा यवरोधात पोयलस कंप्पलेंट केली आि.े 

पोयलस त्िाच्िा मागावर आिते. लवकरच दायगन्िांसि चतुभुटि िोईल 

तो! 

मििेः ििवंता ते २०-२५ लाखांवरचे दायगने िोते. 

ििवंतः त्िाने फ़दनकरवर चांगलीच िाद ू केली. तू बंगला फ़दनकरच्िा नावाने 

केला आिसे, िोि ना? 

मििेः िोि. 

ििवंतः त्िाने िा बंगला फ़दनकरच्िा मदतीने यबल्डरला दऊेन िेथे टॉवर 

बांधािचा प्पलॅन केला िोता. पण तो यबल्डर माझ्िा पररचिातला 



असल्िाने मी त्िाचा िा प्पलॅन गुप्तपणे उधळून लावला. पण मला एक 

गोष्ट करता आली नािी. 

मििेः कोणती? 

ििवंतः त्िाने फ़दनकरला बंगला गिाण ठेवािला लावून एका गुिराथी 

व्यापाऱ्िाकडून पन्नास लाख काढले व एक फ्लॅट यवकत घेतला. (उमा व 

मििे अचंयबत िोतात) बरंचसं सामान तेथे िलवलंिी त्िांनी! 

उमाः म्िणूनच तर सगळी काटी त्िाच्िा मागे गेली. 

ििवंतः आता तो व्यापारी बंगल्िाचा लवकरात लवकर ताबा घेईल... एवढ्ा 

एक दोन फ़दवसात तरी. 

उमाः काि? मग आम्िी कोठे िाणार? (कपाळाला िात लावून म्िणते) िाि रे 

दवेा! िरंेबा, गणरािा तुलािी दिा आली नािी आमची? (रडू लागते.) 

मििेः तू िरा िांत िो पाहू! 

ििवंतः मी सवटतोपरी प्रित्न करीत आि.े अमेररकेत न्िूिॉकट ला ज्िा मोटलमध्िे 

तो काम करीत िोता तेथून व गुिराथी मालक िसमुख पटेल ह्यांच्िा 

बंगल्िावर चोरी करून दोन लाख डॉलसट पळयवले िोते. त्िा मालकाने 

एफ. बी. आि., न्िूिॉकट  पोयलस आयण इयमग्रेिन यडपाटटमेंटकडे त्िाच्िा 

यवरोधात तक्रार केलेली आिचे. 

मििेः पण तो तर िेथे आि.े 

ििवंतः तेथील पोयलस यडपाटटमेंटने न्िूिॉकट ला असलेली त्िाची स्पॅयनि गलटफ्रें ड 

िुयनताकडे चौकिी करुन डािरीतील त्िाचा िेथील पत्ता व टेयलफोन 



नंबर यमळयवला. आता तो त्िांच्िा पंिातून सुटत नािी. तो लवकरच 

पकडला िाऊन त्िाच्िावर न्िूिॉकट मध्िेच खटला चालेल. कारण तो ह्या 

स्पॅयनि मुलीला बरोबर घेऊन ड्रग्िचा व्यवसाि करीत िोता... व ह्या 

बाबतीतील सवट पुरावे न्िूिॉकट  पोयलस यडपाटटमेंटला त्िा स्पॅयनि 

मुलीकडून कळले. त्िामुळे त्िाला िन्मठेप िोणार ि े नक्की. (घड्याळ 

बघतो.) मी िेतो िरा पोयलस स्टेिनला िाऊन. काळिी घ्िा! (िातो.) 

उमाः (रडवेल्िा सुरात) काि िो कसं आयण का झालं ि ेअसं? म्िणिे ि ेघरटं, 

िा बंगला सोडून िावं लागणार?  

मििेः दवैगती, त्िाला काि करणार उमा? िी वास्तूच उलटली आपल्िावर!  

उमाः पण दवेापेिा दवै बलवत्तर असतं?  

मििेः िोि. कारण दवैाला एक मात्रा िास्त असते. 

उमाः तुमच्िा आिोबांनी बांधलेला िा बंगला. तुमचं बालपण गेलं िेथे! 

फ़कतीतरी आठवणी आिते ह्यात सामावलेल्िा. आठवतंि? आपलं लग्न 

झालं तेव्िा ह्याच बंगल्िाच्िा उंबरठ्ावरचं माप ओलांडलं िोतं मी. 

िेथेच तुमच्िा प्रेमाची आयण तुमच्िा आई वयडलांच्िा मािेची ऊब 

यमळाली िोती मला! त्िांनी मला कधीिी सून मानलं नव्ितं. सासरला 

राहूनिी मला कधीिी मािरेची आठवण िेऊ फ़दली नािी. तुमच्िा आई 

वयडलांसारखीच वागले ना मी यनमटलेिी?  

मििेः उमा आपण फ़दलेल्िा कुठल्िािी गोष्टींच्िा श्रेिाची आता अपेिा करणं 

वेडेपणाचं आि.े हृदि कुणाला नसते ठाऊक आि ेतुला? दगडाला! ि ेसवट 



दगड झालेत उमा! आता फक्त वेगाने वाितेि आठवणींची नदी! तुला 

आठवतं? आपलं लग्न झालं तेव्िा मी तुला प्रथम आपल्िा श्री गणेिाच्िा 

मंफ़दरात नेऊन दोघांनी त्िा िरंेबाचं िोडीने दिटन घेतलं. त्िा गौरवणट, 

सवट कामना पूणट करणाऱ्िा गणपतीचे आपण दोघांनी डोळे यमटून ध्िान 

केले िोते. 

उमाः िोि ना, तेव्िापासून रोि त्िा यवघ्नित्िाटचे दिटन घेतल्िायिवाि फ़दवस 

सुरू झाला नािी. िेथून िाताना फोटो काढून नेला िोता तो रोि 

बघािची, दिटन घ्िािची.  

मििेः तो फोटो आपण िपून ठेवला. तो िा बंगला सोडून िेथे िाऊन राहू तेथे 

त्िाचे दिटन घेत िाऊ.  

उमाः आपण ह्या यवघ्नित्िाटला सोडून गेलो आयण यवघ्ने आपल्िा पाठीिी 

लागली. 

मििेः आता िेथे िाऊ तेथे कसले कसले फोटो काढून नेणार?... घेऊन िाऊ 

फक्त आठवणी... 

उमाः िोि! िुन्िा नव्या साऱ्िा... साऱ्िा! तुम्िाला आठवतं? आपलं लग्न झालं 

तेव्िा एकदा माझा िात धरून तुम्िी मला ह्या बागेत घेऊन आला 

िोतात. बंगल्िाभोवतीच्िा बागेतील सवट फुलझाडांची तुम्िी मला 

ओळख करून फ़दली िोती.  

मििेः िोि ना! गेट िवळचा तो आम्रवृि- त्िाला मोिोर आला म्िणिे त्िावर 

िेऊन कोफ़कळा गािची! तेव्िा मी म्िणािचो अगं बघ ना फ़कती मधुर 

सुरात गातेि कोफ़कळा! 



उमाः तेव्िा मी म्िणािचे, ती आता मािरेी आली आिे ना, म्िणून खूष असेल 

इतकी! आयण आठवतं का मी एके फ़दविी सकाळी तुळिीला पाणी 

घातल्िावर बागेत तुम्िाला िोधीत िोते तर तुम्िी त्िा 

आम्रवृिािवळील पाररिातकाच्िा झाडाखाली फुले वेयचत िोता. मी 

तुमच्िािवळ बसले तेव्िा तुम्िी मला एक फूल िातात घेऊन त्िाचं 

वणटन करून सांयगतलंत!  

मििेः कसं? आठवतंि तुला अिूनिी ते? 

उमाः कधीच यवसरणार नािी... तुम्िी एक फुल अलगदपणे माझ्िा िातावर 

ठेवलं आयण म्िणालात, “बघ फ़कती नािूक आिे, रंग दधुावरच्िा 

सािीसारखा, कधी सिा तर कधी पाच पाकळ्िा, मध्िे कंुकवासारखा 

रठपका आयण त्िात एक यपवळा हबद!ू सौंदिाटचा पूणटयवराम! आयण 

असंिी म्िणाला िोता की सागर मंथनातून िी चौदा रत्ने यनघाली 

त्िापैकी ि े एक! त्िाचा केिरी दठे म्िणिे कृष्णाच्िा उिव्या िाताची 

तिटनी, सुदिटन चक्र धारण केलेली. कृष्णाने रुयक्मणी आयण सत्िभामेचा 

िट्ट पूणट करण्िासाठी इंद्रािी िुद्ध करून ह्याला स्वगाटतून पृथ्वीवर 

आणले आि.े” आयण त्िाचा गिरा करुन तुम्िी माझ्िा वेणीत 

माळला....आयण म्िणालात, “प्रािक्ताच्िा फुलांचा गिरा यिच्िा 

डोक्िात, स्वगट सुखे यतच्िा पािािवळ आयण खरंच स्वगट सुख िोतं 

आपल्िा संसारात. मग तुम्िी म्िणाला िोतात, “पाररिात िा यस्त्रिांना 



सौभाग्ि दणेारा आि.े” आयण मग अचानक मी तुमचा िात धरून म्िटलं 

िोतं, “मला एक वचन द्या!” 

मििेः कसलं? 

उमाः मला अिवे मरण िवं! करणार ना वचन पूणट?  

मििेः काि उमा कािीतरीच काि मागतेस? मला एकटं सोडून िािचं 

ठरवतेस की काि? लग्न झाल्िापासून ह्या बंगल्िातली आपल्िा 

संसारातली सगळी सुख-दःुखं आपण एकत्र भोगली. आपण एकमेकांना 

साथ फ़दली आयण आता िात सोडून िािचा यवचार करतेस? िािचंच 

असेल तर बरोबरच िाऊ. 

उमाः पण आपला फ़दनू असं करील अिी आिा... अपेिाच नव्िती! 

मििेः आिा... अपेिा ठेवू निेत कधी... त्िा पूणट झाल्िा नािीत की मनाला 

त्रास िोतो फार! 

उमाः फ़दनूच्िा वेळी तुम्िी मला मािरेी िाऊ फ़दलं नव्ितं. त्िाचा िन्म िेथेच 

झाला िोता. तेव्िा तुम्िी आनंदाने नाचला िोतात. फ़कती िीव लावून 

मोठा केला! त्िाच्िा बोटाला धरून चालािला यिकवलंत, आधार फ़दला. 

आि आपल्िाला आधाराची गरि आि ेतर त्िाने पाठ वळवली! 

मििेः आयण कंचन, कळीचं फूल व्िावं तिी ती मोठी झाली. फुलबागेत 

फुलपाखरासारखी बागडािची. त्िा िन्िाच्िा िाळ्िातून 

सोडयवल्िावर आपण यतचा यववाि करून टाकला! 



उमाः आयण पाठवणीच्िा वेळी फ़कती रडली आयण रडवलं िोतं यतने? अश्रू 

ओघळू निेत म्िणून स्वतःचा ओठ चावून धरला िोता तुम्िी! 

मििेः आपला यववाि, त्िानंतर मुलांचे िन्म, त्िांचं लिानपण, त्िांचं संगोपन, 

त्िांचा यववाि, त्िांची आयण आपली आिारपणं, सुखाचे फ़दवस, दःुखाचे 

फ़दवस साऱ्िा आठवणी िोडलेल्िा आिते ह्या बंगल्िािी. 

उमाः (यखडकी िवळ िाऊन पडदा बािूला करते व स्लािहडग उघडते) आs 

िाs िाs अिो बघा ना फ़कती छान सुगंध आला रातराणीचा! (मििे 

यखडकीिवळ िातो.) 

मििेः अगं खरंच की! (बािेर डोकावून बघतो) बयघतलंस फ़कती बिरलीि ती! 

साऱ्िा कळ्िा उमलून फुलं झालीत. गुच्छच्िा गुच्छ फुललेत. 

उमाः इवलंसं फूल असतं पण सुगंध फ़कती? अिून काि म्िणतात िो यिला?  

मििेः रिनीगंधा, यनयिगंध, गुलछबू, गुलछडी... ह्या फुलांनी फ़कतीतरी रात्री 

सुगंयधत केल्िा आपल्िा! 

उमाः त्िांचा सुगंध आला की आठवणींनािी बिर िेतो... 

मििेः (कुठेतरी िरवून) सुगंधी आठवणी! आता फक्त आठवणींचीच यिदोरी 

उरली... उवटररत आिुष्ि िगािला... ! 

उमाः खरंच कािो िा बंगला सोडावा लागणार आपल्िाला? 



मििेः िोि, आि ना उद्या...! (ती रडते) काि िा तुझा वेडेपणा? कुठल्िािी 

दःुखाला, संकटाला सामोरं िािचं ि ेमी यिकवलं ना तुला! यवसरलीस? 

उमाः मी कुठलीिी दःुखं, संकटं सिन करीन, पण ि ेमाझं घरटं सोडून िािची 

कल्पनािी सिन करणार नािी मी! कािीिी झालं तरी! ह्या घरट्यात 

ज्िांना यचमणीचारा भरवला त्िांना त्िा सैतानाने पंख फ़दले आयण ती 

उडून गेलीत... पण मी प्राण गेला तरी िे घरटं सोडून कोठेिी... कोठेिी 

िाणार नािी. (फ़दनकर आयण यनमटला िेतात.) 

फ़दनकरः (यनमटलेस) तू आत िाऊन तुझी आयण माझी बॅग घेऊन िे. तू आयण तो 

िरहिदर कसे यवसरलात कोण िाणे. (उमा व मििे स्तब्ध राितात, 

त्िांच्िाकडे बघून) आई, बाबा! सांगताना वाईट वाटतंि, पण त्िाला 

ईलाि नािी. तुम्िी ह्या िुनाट बंगल्िाचं आम्िाला ररनोव्ििेन करू फ़दलं 

नािीत, ररनोव्ििेन राहू द्या साधा यखळा, चूक ठोकू फ़दली नािीत. 

माझी बेडरूम म्िणिे कोंडवाडा आि!े कोंडवाडा! ना तेथे व्िेंरटलेिन... 

ना यखडकी ना पंखा हभतीवरचे प्पलॅस्टर यनघून यवटा फ़दसािला 

लागल्िात. कािी रठकाणी यछद्रिेी पडली आिते. एके रात्री तर उंदरांनी 

आम्िाला झोपू देखील फ़दले नािी. एक यबल्डर आला िोता ३-४ टॉवसटचे 

मोठे कॉम्प्पलेक्स बनवून दतेो म्िणून. ३-४ बी.एच.के चे मोठे फ्लॅट आयण 

वर रक्कमिी दऊे करत िोता, त्िाला तुम्िी िाकलून लावले. बंगल्िाची 

िी दनै्िावस्था व आमची गैरसोि बघून िनुभाऊंना दिा आली. त्िांनी 

मागट काढला. त्िांच्िाच मदतीने िा बंगला गिाण ठेवला. ददुवैाने 

आिची िेवटची तारीख आि.े उद्या बंगला त्िा माणसाला खाली करून 

द्या! 



मििेः मग आम्िी रिािचं कुठे? 

फ़दनकरः आम्िी एक थ्री रूम फ़कचन फ्लॅट घेतला आि.े त्िात मी, यनमटला, 

केदारचं लग्न झालेलं तुम्िाला केदारने सांयगतलेलंच आि ेतो व आमची 

सून आयण िनूभाऊ आम्िी तेथे राहू. 

उमाः अरे पण यनदटिा आम्िी कोठे राहू ि ेयवचारतािते तुझे बाबा! 

फ़दनकरः अरे िो ते सांगािचं रायिलंच. िेवटी तुम्िी आमचे िन्मदाते! िसे तुम्िी 

तुमचे कतटव्य, दायित्व पार पाडलेत तसेच आम्िी केले. अगदी वाऱ्िावर 

सोडणार नािी आम्िी तुम्िाला. 

उमाः म्िणिे काि उपकार केलेस तू आमच्िावर? 

फ़दनकरः तुमची व्यवस्था वृद्धाश्रमात केली आि.े ३-४ मयिन्िांचे ऍडव्िान्स पैसे 

भरले आिते. तेथे तुमची उत्तम सोि केली आि.े अधून मधून आम्िी 

भेटािला िेऊ तुम्िाला. 

उमाः (अयतिि संतापून) फ़दन्िाss अरे कािी लाि तुला? तुला िन्म फ़दला 

आम्िी, प्रेमाने वाढवलं, यिकवलं, नोकरीला लावलं, लग्न लावलं! आयण 

तू... ! 

फ़दनकरः (यनदटिपणे) सगळेच आईबाप करतात. त्िांचं कतटव्यच असतं ते! दायित्व 

असतं प्रत्िेक आईबापाचं, त्िात तुम्िी काि यविेष केलं? (आतून 

यनमटला दोन बॅगा घेऊन िेते.) 



यनमटलाः चल फ़दनू. घेतल्िात दोन्िी बॅगा. सांयगतलंत सवट आईबाबांना (तो मानेने 

िोकार दतेो) बरं झालं बाबा आपण आपलं कतटव्य केलं. इतर मुलांसारखं 

उघड्यावर पाडलं नािी त्िांना! 

उमाः (क्रोधाने) अगं ककटिा, िडळ, बदमाि, कृतघ्न! अखेर गेलीस ना तुझ्िा 

भावाच्िा वळणावर!  

मििेः उमा तू थांब! फ़दनकर, अरे िा बंगला गिाण ठेवण्िापूवी आम्िाला एका 

िब्दाने तरी यवचारािला िवे िोतेस तू! (यनमटला मध्िे बोलािचा प्रित्न 

करते, यतला थांबवून)  

फ़दनकरः आयण तुम्िी त्िा गोष्टीला संमती फ़दली असती? 

मििेः अरे पण आपण कािी यवचार केला असता... इतका आततािीपणा 

करण्िाआधी! ह्या बंगल्िािी िुळलेल्िा कािी स्मृती आिते पोरा 

आपल्िा! 

फ़दनकरः तुम्िाला आयण आईला सांगून सांगून थकलो. माझे यमत्र फ़कती 

छानछोकीने मॉडनट फ्लॅटमध्िे राितात... िेवा वाटला मला त्िांचा! 

मििेः अरे पण! 

यनमटलाः (फ़दनकरला) अिो आता इमोिनली ब्लॅकमेल िोण्िापूवी चला िेथून! 

तुमच्िा बोलण्िाचा त्िांच्िावर कािीिी पररणाम व्िािचा नािी. 

बयघतलं ना आई मला काि म्िणाल्िा ते? ककटिा, िडळ, बदमाि, 

कृतघ्न! आतापिांत नव्िते आता िोऊनच दाखयवते! िेवटी सासू ती 

सासूच असते. 



फ़दनकरः बाबा, आई, आता िास्त बोलण्िात कािी अथट नािी! माझं वि आता 

चाळीिीच्िा पुढे गेलं आि ेत्िामुळे मला चांगलं वाईट काि ते कळतंि! 

आम्िाला आता आमचा संसार सुखानं करू द्या! उद्या तो माणूस िेईल. 

त्िामुळे रात्रीच सामान बांधून ठेवा! उद्या सकाळी अकरा बरोबर तो 

िेईल, त्िाच्िा िाती बंगल्िाच्िा चाव्या द्या! मी िरहिदरला गाडी 

घेऊन पाठयवतो तो तुम्िाला वृद्धाश्रमात पोिचवेल. (ििवंत िेतो.) 

ििवंतः अरे फ़दनकर, काि चालवलंि तुम्िी िे? आयण ह्या बॅगा? बािरे ती 

गाडी उभी आि ेकाळी स्कॉर्चपओ!  

फ़दनकरः (यनमटलेला) तू बॅगा घेऊन गाडीत बस. मी आलोच. (ििवंताला) काका! 

तुम्िाला तर ठाऊक आिचे! उद्या बंगला खाली करािचाि ते! वृद्धाश्रम 

िवळच आि!े मी आई बाबांची तेथे व्यवस्था लावली आि.े तुम्िी बरोबर 

िाऊन त्िांना तेथे पोिचवून द्या! (यनमटला िाते) 

उमाः (फ़दनकरच्िा अंगावर धावून) अरे काट्याट फ़दन्िा! इतका उलटलास 

आमच्िावर? (मििे व ििवंत यतला िांत करण्िाचा प्रित्न करतात) 

त्िापेिा सरळ स्मिानातच पाठवना आम्िाला! एवढे आम्िी तुला नकोसे 

झालो तर! टाका दोन्िी कुड्या यिवंत िाळून आयण मग बसा सुखानं 

संसार करीत! (उमा स्वतःला सोफ्िावर झोकून ओक्साबोक्िी रडू 

लागते. फ़दनकर त्िाच्िाकडे लि न दतेा झरकन यनघून िातो) 

मििेः (ििवंतास) बस ना ििवंत! तुझ्िावर छान िबाबदारी टाकून गेला 

फ़दनकर... आम्िाला वृद्धाश्रमात पोिोचवािची. (िसतो.) वृद्धाश्रम!... 

तुला मायित आिे? बालपणानंतर गुरूगृिी राहून संिमपूणट पयवत्र 

आचरण करीत वेदाध्ििन करणे म्िणिे िम्िचिाटश्रम, नंतर यववाि 



करून संतती यनमाटण करािची, अध्ििन अध्िापन करािचे, कौटंुयबक, 

सामायिक ऋण फेडािचे म्िणिे गृिस्थाश्रम. नंतर... नंतर नातवंडे 

बयघतल्िावर वृद्धापकाळात प्रापंयचक मािापािापासून मुक्त 

िोण्िाकररता अरण्िात िाऊन यनवृत्त असा िीवनक्रम आचराविाचा 

म्िणिे वानप्रस्थाश्रम. ि े सारं पूवीच्िाच काळी िोतं असं नािी... 

आत्तािी तेच आि ेफक्त तोंडावळा बदलला आि.े वानप्रस्थाश्रम म्िणिेच 

आिचा वृद्धाश्रम!  

उमाः पण वृद्धाश्रमात अरण्िे कुठे? झाडी कुठे?  

मििेः आपल्िासारखी वृद्ध माणसे म्िणिेच झाडी... फळाफुलांिी आयण 

पानांिी फारकत झालेली. दषु्काळातल्िा ियमनीवरच्िा भेगांसारख्िा 

सुरकुत्िा असलेले... िुष्क डोळ्िांना आकािाकडे लावून... वाळलेल्िा 

िातांच्िा फांद्या पसरून आम्िाला लवकर ने अिी आिटवे करणाऱ्िा 

झाडांची अरण्िे आिेत तेथे! 

उमाः (केयवलवाणे िसून) म्िणिे तुमची तिारी झाली वाटतं वृद्धाश्रमात 

िािची!  

मििेः आपली तिारी असो वा नसो... तुला आठवतं? दोन-तीनिे वषाांपूवीच्िा 

िपानमधली गोष्ट मी तुला एकदा सांयगतली िोती ते?  

उमाः मला कािी एक आठवत नािीिे! 

मििेः बरं का ििवंता िी गोष्ट आि े त्िा काळातली िेव्िा िपानमधील 

लोकांना खािला पुरेसं अन्न धान्ि यमळत नसे तेव्िा ते म्िाताऱ्िा 

आईबापांना दरू सोडून िािचे. एक तरूण मुलगा त्िाच्िा म्िाताऱ्िा 

आईला पाठीवर टाकून िंगलात सोडािला िात िोता. तेव्िा त्िाची 



म्िातारी आई झाडाची एकेक फांदी तोडून रस्त्िावर टाकीत िोती. ते 

पाहून त्िा मुलाने त्िाच्िा पाठीवरच्िा म्िाताऱ्िा आईला यवचारले, 

“आई ि ेकाि करतेस? फांद्या तोडून रस्त्िावर का फेकतेस?” तेव्िा ती 

त्िाची म्िातारी आई म्िणाली, “बाळा, मला दरूवर िंगलात सोडून 

फ़दल्िावर घराकडे परत िेताना तुला रस्त्िावर पडलेल्िा फांद्या 

फ़दसतील. मग त्िांचा माग काढीत तू रस्ता न चुकता घरी यनहश्चत 

पोिोचिील.”  

उमाः आठवलंि मला, त्िा गोष्टीचं नाव िोतं ‘कोकोरो’. 

मििेः अगदी बरोबर!  

ििवंतः म्िणिे? 

मििेः अरे, िपानी भाषेत हृदिाला कोकोरो म्िणतात! 

उमाः िोि भाओिी, कोकोरो, हृदि!... आईचं हृदि!  

मििेः िोि! (आवंढा यगळत) बरं का ििवंता मला आयण उमाला त्िा 

म्िातारीसारखी हृदिे करावी लागणार! आम्िाला वनात- वानप्रस्थ 

आश्रमात... वृद्धाश्रमात सोडल्िावर... ह्या अरण्िात! िेथे कोफ़कळेचा 

मधुर कुहू कुहू आवाि िेणार नािी! रंगीबेरंगी फुलपाखरं िेथे बागडणार 

नािीत. सुंदर सुंदर यविगं िेथे यविरणार नािीत, आपल्िा िुन्िा 

आसुसलेल्िा हृदिांना िे िवं ते त्िा रठकाणी कुणीिी दऊे िकणार नािी. 

ज्िा अरण्िात आपले अरण्िरुदन कुणालािी कळणार नािी, ऐकू िेणार 



नािी, ते अरण्ि म्िणिे... वृद्धाश्रम. िेथे आपल्िाला पदापटण करािचे 

आि.े  

उमाः इतका कृतघ्न यनघाला आपला मुलगा? ििातीच्िा पुत्राने पुरूने आपले 

तारूण्ि यपत्िाला फ़दले िोते. तो काळ गेला.  

मििेः माझं रक्त आयण तुझं दधू बेईमान झालं आपल्िािी!  

उमाः मी नािी िाणार वृद्धाश्रमात! मला यिवंतपणी िळािचं नािी िो!  

मििेः उमा तुला डॉक्टरांनी टेन्िन घ्िािला नािी सांयगतलंि! तुला ब्लड प्रेिर 

आयण डािबेरटस पण आि.े ििवंता तू तरी सांग रे यिला समिावून!  

ििवंतः वयिनी! 

उमाः (ताडकन् उठते) नािी मला आता यिवंत रिािचं नािी! (बेडरूममध्िे 

यनघून िाते. यतच्िा पाठोपाठ मििे िातो. ििवंत कपाळाला िात 

लावून बसतो. तेवढ्ात आतून मििेचा िोरात ओरडण्िाचा आवाि 

िेतो... उमाsss उमा... मििे धावत बािरे िेतो...) 

मििेः ििवंता... उमा गेली रे... गेली मला कािमची सोडून, बघ बघ िे ना 

इकडे! िे ना! बघ! बघ! कािीच रायिलं नािी यतच्िात! (ििवंत व मििे 

दोघेिी आत िातात.) 

मििेः उमा तुला मी अिी एकटी िाऊ दणेार नािी आयण तुझ्िायिवाि मी िगू 

िकणार नािी! (मििे िोरात िबंरडा फोडतो.)  

ििवंतः (अत्िंत घाबरलेला...) मििे.. मििे.. वयिनी... (असा ओरडत बािरे 

िेतो. तेवढ्ात फ़दनकर िेतो.) 



फ़दनकरः काका गाडी अचानक बंद पडली! 

ििवंतः फ़दनू! (रडत) गेलेत दोघेिी!  

फ़दनकरः काि? काि म्िणताि तुम्िी मला कािीच कळत नािीिे! 

ििवंतः तुझे बाबा आयण तुझी आई गेलेत दोघे! संपलं सारं! संपवलं तुम्िी सारं! 

फ़दनकरः नका िो असं बोलू काका! सांगा ि ेखोटं आि!े 

ििवंतः िा! स्वतः आत िा! तुझ्िा स्वतःच्िा डोळ्िांनी बघ तुझ्िा मातायपत्िाचे 

यनष्प्राण दिे!  

फ़दनकरः आई sss! बाबा sss! (म्िणत िोराने ओरडत आत िातो.) 

रंगमंचावर अंधार िोतो. 

  



अंक दसुरा 

प्रवेि दसुरा 

  

 

 पडदा वर िातो तेव्िा रंगमंचावर अंधार असतो. मध्िरात्रीची वेळ असते. 

बािरेील श्री गणेिाच्िा मंफ़दरातल्िा घंटेचा मंद नाद ऐकू िेतो व पाठोपाठ मंद 

स्वरातः  

वक्रतुंड मिाकाि सूिटकोटी समप्रभ। 

यनर्चवघं्न कुरू मे दवे सवटकािेषु सवटदा।। 

 ि े स्तोत्र ऐकू िेते. िे स्तोत्र चालू असतानाच अंधार िळूिळू नािीसा 

िोऊन मंद यनळा प्रकाि पसरत िातो. िॉलमध्िे पयिल्िा अंकाच्िा पयिल्िा 

प्रवेिात आरंभी िे दशृ्ि फ़दसते तेच हुबेहूब फ़दसते आि.े मािकेल िॅक्सन आयण 

मर्चलन मन्ऱोचे फोटो िाऊन तेथे पूवटवत रहवद्रनाथ टागोर, स्वामी यववेकानंद, दवेी 

सरस्वतीचे फोटो लावलेले फ़दसतात. व त्िांच्िाच बािूला उमा आयण मििेच्िा 

तसयबरी लावलेल्िा असून त्िांना चंदनाचे िार घातलेले आिते. प्रकाि अयधक स्पष्ट 

िोत िातो तेव्िा उमा आयण मििे बंद दरवाज्िातून आत िेताना फ़दसतात. त्िांनी 

एकमेकांचे िात िातात धरलेले असून ते एकमेकांिी बोलतािते. दोघांची वस्त्रे 

पांढरी िुभ्र आिते व त्िांच्िा चेिऱ्िावर तेि आि.े त्िांची िरीरे फ़दव्य आिते.) 

मििेः (िळूच) बािरे रटपूर चांदणं पडलं आि.े 

उमाः िरदाचं आि ेना! 



मििेः कसं मोरयपसासारखं िलकं, यनरामि वाटतं. मध्िरात्रीच्िा यनरव 

िांततेत तो मंद िीतल वारा झुलवतोि आपल्िा मोरयपसांना! 

उमाः पण काि िो आपण सॅयनटाररिमकडे िाण्िापूवी ह्या आपल्िा... 

बंगल्िाची िी अवस्था िोती तिीच आत्ता आि.े बंगल्िा भोवतीचं 

उद्यान! गेटमध्िे प्रवेि केल्िाबरोबर फ़दसला तो मोिोराने फुलून गेलेला 

आम्रवृि आयण दसुऱ्िा बािूला कळ्िांनी बिरलेला तो पाररिात! 

मििेः िणू कािी ते आपल्िा स्वागतासाठीच उभे ठाकले िोते. 

उमाः त्िानंतर आपण श्री गणेिाचं दिटन घेतलं! 

मििेः पण काि गं उमा, श्री गणेिाचं मंफ़दर अगदी पूवटवत ककबहुना त्िािीपेिा 

स्वच्छ! चंदन धुपाचा घमघमाट, मंदपणे तेवत असलेला तो नंदादीप 

आयण त्िा लखलखत्िा इवल्िािा मंफ़दरात तेिोमि िरंेबाची मूती! 

उमाः वक्रतुंडाचं स्तोत्र आपोआप ओठांवर आलं! 

मििेः नेिमीच्िा सविीप्रमाणे घंटा वािवािला िात वर केल्िािणी लिात 

आलं की घंटा नसेल, पण अगं काि आश्चिट पूवीचीच घंटा ििीच्िा 

तिी! 

उमाः आयण त्िावर कळस म्िणिे दारात प्रवेि करण्िापूवी फ़दसले ते तुळिी 

वृंदावन! िसेच्िा तसे! फक्त रंग फ़दलेला िोता... नवा. तुळिीच्िा 

बुडािी िायलग्राम ठेवलेला. गच्च यिरव्या पानांनी आयण बारीक, नािूक, 

यनळसर फुलांनी बिरलेल्िा मंयिऱ्िांनी फ़कती सुंदर फ़दसत िोती तुळस! 

वृंदावनाच्िा दवेळीत गणेि मंफ़दरातल्िा नंदादीपासारखाच तेवत 

असलेला दीप! 



मििेः आयण िी रातराणीिी फ़कती फुललेली, झुबक्िा-झुबक्िांनी बिरलेली! 

उमाः बघाना, आपण आत आलो आयण आपल्िा पाठोपाठ तो धुंद करणारा 

सुगंध पाठयवला यतने आपल्िा पाठोपाठ बंगल्िात! 

मििेः (दोघेिी सोफ्िावर बसतात.) बयघतल्िात का आपल्िा तसयबरी? फ़कती 

सुंदर िार लावलेत त्िांना. पण िा बंगला तर गिाण ठेवला गेलाि! त्िा 

मालकाने आपल्िा ह्या तसयबरी किा लावू फ़दल्िा असतील?  

मििेः काि गौडबंगाल असेल ि े त्िा एकट्या ििवंतालाच ठाऊक! पण एवढं 

खरं आपण गेल्िाचं दःुख त्िालाच अयधक असणार! िुना यमत्र वािा 

गेला नािी, स्नेिाला िागला.  

उमाः खरंच! मी अखेरचा श्वास सोडला आयण ते पाहून तुम्िी िबंरडा फोडला 

तेव्िा धावून आले िोते ते!  

मििेः खूप प्रित्न केले त्िाने. पण डॉ.नी आपल्िा दोघांना मृत घोयषत केले 

तेव्िा ओक्साबोक्िी रडला िोता तो!  

उमाः पण काि िो, एक यवचारू? 

मििेः काि ते? 

उमाः माझ्िा मागोमाग लगोलग िेण्िाची घाई का केली तुम्िी? 

मििेः प्रेमाखातर, प्रेमासाठी, रामापाठी सीता वनवासी! वृंदसे्तव िरर 

स्मिानातला वृंदावनवासी तसंच!  



उमाः म्िणिे? 

मििेः अगं तुझ्िायिवाि मी िगूच िकलो नसतो. चंद्र तेथे चंफ़द्रका आयण िंभू 

तेथे अंयबका... 

उमाः आयण? 

मििेः आयण दगुाट तेथे दगुेि आयण उमा तेथे मििे! (दोघेिी िसतात.) 

तुझ्िामागे मी यिवंत रायिलो असतो तर तूच फक्त यचतेत िळली असती 

पण मी यिवंतपणी िळत रायिलो असतो, रात्रंफ़दवस तुझ्िा आठवणीत 

िेवटपिांत... िारीररक िातना तर िोत्िाच त्िात मानयसक िातनांची 

अयधक भर पडली असती. सत्तरी ओलांडली मी! त्िा यनरंतर 

श्वासोछ्वासांना कािी गणती? आयण अिून फ़कती वषे स्पंदने 

चालवािला लावािची त्िा यबचाऱ्िा हृदिाला? आधीच बािपास 

िोताना दखुावलं गेलं िोतं यबचारं... डॉक्टरांच्िा िस्त्रफ़क्रिेने! 

सॅयनटोररिमला िाऊन प्रकृती िरा सुधारली िोती पण त्िा िन्िाने 

आपल्िा संसाराला लावलेली आग... आयण त्िा आगीत आपला संसार 

भस्मसात िोताना पिावं लागलं असतं. पोरांची बेईमानी आठवत 

वृद्धाश्रमात दसुऱ्िांनी टाकलेल्िा तुकड्यांनी पोटाचं खळगं भरावं लागलं 

असतं. िं, तूच रायिली असती एकटी मागे तर!  

उमाः तर काि?  

मििेः यस्त्रिा सोयिक असतात, केलं असतं तू सारं सिन. 



उमाः नसतं झालं माझ्िाच्िाने सिन! नसती रायिली असती मी एकटी! तुम्िी 

गेल्िावर िातातला िा यिरवा चुडा दगडावर आपटून फोडावा लागला 

असता. कपाळावरचं कंुकू पुसावं लागलं असतं. आयण ि े अभद्र वैधव्य 

मरणापिांत मला एका िुगासारखं वाटलं असतं. कुणीिी ढंुकून पायिलं 

नसतं माझ्िाकडे! काळिाचा दगड करावा लागला असता! मलािी िा 

बंगल्िाचा नरक पािवला गेला नसता! कोमामध्िे गेलेल्िा दिेाच्िा 

डोळ्िांच्िा गारगोट्या िोतात तिा माझ्िा डोळ्िांच्िा बुब्बुळाच्िा 

गारगोट्या झाल्िा असत्िा! आयण िे कािी घडून गेलं व िे कािी घडत 

आि े ते पािण्िाचा व सिन करण्िाचा प्रसंग माझ्िावर आला असता! 

आयण मला फ़दलेलं वचन? 

मििेः कोणतं? 

उमाः यवसरलात का?! मी तुमच्िािवळ “मला अिवे मरण िवं असं वचन 

मायगतलं िोतं!” 

मििेः िोि! मग केली ना तुझी वचनपूती? 

उमाः िोि केलीत. सौभाग्िाचं लेणं सोबत घेऊन िेता आलं. पण म्िणून कािी 

तुम्िाला माझ्िा मागे लगेच िा असं वचन मायगतलं नव्ितं! 

मििेः त्िा अधटनारीनटेश्वरासारखं... तुझ्िात मी िोतो आयण माझ्िात तू! मग 

कसं... !  

उमाः तुम्िी तुमच्िा मांडीवर माझं डोकं ठेवलंत आयण त्िा यनष्प्राण दिेाकडे 

बघून... !  



मििेः तेवढ्ात सूिटपुत्र िमरािाचे दतू आले... त्िांनी काळी वस्त्रे पररधान 

केलेली िोती. त्िांचे नेत्र रक्तासारखे लाल िोते आयण त्िांचे रोम 

तरतरीत उभे असून मांड्या, नेत्र व नायसका कावळ्िासारखा िोत्िा. 

उमाः आपल्िा िरीरातून त्िांनी अंगठ्ाएवढे प्राण काढले. 

मििेः त्िामळेु आपली िरीरे श्वासोच्छवास िून्ि, यनस्तेि, चलनवलन 

फ़क्रिारयित झाली. त्िानंतर त्िांनी आपल्िाला िवेत तरंगत वर नेले... 

दयिण फ़दिेकडे...! 

उमाः तेथे आपण अचानक पुतळ्िासारखे झालो... व पुन्िा खाली आलो. पण 

आपल्िाला आपल्िा िरीरात पुन्िा प्रवेि करता िेईना...!  

मििेः त्िा यनष्प्राण दिेांपासून आपण लांब अंतरावर उभे िोतो... अदशृ्ि! 

आयण बघत िोतो आपल्िा प्रेतांची अंत्िेष्टी... अंत्ियवधी! आपल्िा 

दोघांच्िा प्रेतांसाठी दोन यतरड्या सियवलेल्िा िोत्िा. 

उमाः आपली दोन्िी प्रेते आंब्िाच्िा झाडाखाली ठेवलेली िोती. फ़दनकर, 

केदार, कंचन आयण यनमटला ह्यांच्िा डोळ्िात अश्रू मावत नव्िते. 

मििेः पण उमा मी ििवंताकडे पायिलं, तो पाररिातकाच्िा खोडाला डोकं 

टेकून िमसून िमसून रडत िोता! आपल्िा यवषिीची आस्था, प्रेम, बंध 

मला तेथे फ़दसत िोते. 

उमाः िोि ना! आपले सगे सोिरे लोकांच्िा निरेत िावं म्िणून नसलेले अश्रू 

पुसत िोते. आयण यतकडे बघाना माझ्िा प्रेताचे सचैल स्नान करून 

चंदनाची उटी लावत िोते सवाांगाला. केसांच्िा भांगामधून कंुकू पेरत 



िोत्िा सुवायसनी. मोठं कंुकू लावलं िोतं कपाळावर! ओटीभरण करून 

िाम्िणांना सौभाग्िवाण दते िोते. फ़कती मनोरम दशृ्ि िोतं माझ्िा 

पाठवणीचं!  

मििेः लाल पैठणीत लक्ष्मी फ़दसत िोती ििी! 

उमाः िोि पण त्िांनी सोनाराला बोलावून माझ्िा अंगावरचे सारे दायगन े

काढून घेतले! अगदी लंकेची पावटती बनवून टाकली िोती मला! एक 

मंगळसूत्र सोडून! 

मििेः िोि! कारण तुला माझ्िासोबत अग्नी प्रवेि करािचा िोता. सती िािचं 

िोतं! तेथे दायगन्िांचं काि काम? मला पण पांढरी वस्त्रे लेवयवण्िात 

आली िोती. 

उमाः सारे िण अगदी रांगा लावून आपले पादप्रिालन करीत िोते. त्िात 

आपल्िाला यिवंतपणी लाथाडणारेिी िोते. 

मििेः यिवंतपणी काट्यांनी बोचकारणारे आपल्िा यनर्चिव िरीरावर फुले 

वाित िोते. गळा दाबून मारणाऱ्िांचे िात सुगंधी फुलांच्िा माळा 

गळ्िात घालीत िोते. बािूला कािी लोक टाळ मृदुगंावर भिने म्िणत 

िोती. 

उमाः नंतर आपली प्रेते यतरड्यांवर ठेवली गेली, करकचून बांधली गेली. 

आपल्िाच वृंदावनाच्िा तुळिीची पाने तोंडात ठेवली गेली. सवाांनी 

गणेिाची आरती म्िटली. 

मििेः टाळमृदुगंाच्िा गिरात िेव्िा खांदकेरांनी प्रेते उचलली तेव्िा यस्त्रिांच्िा 

रडारडीचा एकच िलकल्लोळ उडाला िोता. िळत्िा गोवरीचे मडके 

िातात घेऊन केदार पुढे चालला िोता. ििवंत आयण फ़दनकरनेिी खांदा 



फ़दला िोता. ज्िाला आपल्िा अंगाखांद्यावर खेळयवले तो खांदा दऊेन 

ऋणमुक्त िोऊ पाित िोता. िाचंिी एक थोडंसं समाधान िोतं!  

उमाः ह्या प्रेतिात्रेत आपल्िा प्रेतांवर रामनामाच्िा घोषांत चुरमुऱ्िांचा आयण 

खोट्या छोट्या पै पैिांचा वषाटव िोत िोता. पण काि िो आपण बांधून 

फ़दलेल्िा गावाबािरेच्िा गणेि मंफ़दराच्िा िवळ प्रेते खाली का ठेवली 

गेलीत? 

मििेः खांदकेरांनी यवसावा घ्िावा म्िणून. आयण त्िाबरोबर एक छोटासा 

दगडिी उचलून घेतला एकाने.  

उमाः तो किासाठी? 

मििेः पाण्िाने भरलेली मातीची घागर खांद्यावर घेतल्िावर यचतेभोवती 

प्रदयिणा घालण्िापूवी त्िा घागरीला छोटे यछद्र पाडण्िासाठी त्िा 

दगडाचा उपिोग करतात. 

उमाः खूप गदी िोती आपल्िा प्रेतिात्रेला! आपल्िा सािीने! आपुले मरण 

पायिले म्िां डोळा। तो िािला सोिळा अनुपम्ि।।  

मििेः ती कािी आपण खूप प्रयसद्ध व ख्िातनाम व्यक्ती म्िणून नव्ि े ककवा 

आपल्िावरील प्रेमापोटीिी नव्ि!े तर एक यिष्टाचार म्िणून! फक्त एक 

माझा यिवलग यमत्र ििवंत सोडून. 

उमाः प्रेतिात्रेच्िा मागोमाग आपणिी पोिोचलो स्मिानात. तेथील वेदींवर 

आपल्िा दोघांच्िा यचता िेिारी िेिारी रचल्िा गेलेल्िा िोत्िा. मी 

पयिल्िांदाच स्मिानभूमी बघत िोते. 

मििेः आयण िेवटची! बयघतलंि ना- िुनाट वाळक्िा झाडांची खोडी आधी 

अंथरली िोती. 



उमाः का? 

मििेः आपली िख्खड, यचवट, िुनाट िरीरे लवकर िळून खाक व्िावीत 

म्िणून. त्िावर आपली प्रेते ठेवली गेली आयण त्िावर झाडांच्िा 

वाळक्िा फांद्या रचल्िा गेल्िा. श्री भगवान कृष्णाने गीतेत सांयगतले 

नािी का? 

उध्वटमूलमधः िाखम् अश्वथं प्राहुरव्यिम्। 

 आपली िरीरे म्िणिे वाळकी झाडे! संसार वृि! तो िळून खाक 

झाल्िावर परमात्म्िात यवयलन िोतो. 

उमाः त्िा प्रेतांवरून अयग्नला स्वािा करण्िासाठी यप्रि असलेले घृत म्िणिे तूप 

टाकले गेले. केदारने भडायग्न फ़दला दोन्िी प्रेतांना! वाळक्िा लाकडांनी 

पेट घेतला. केदार व फ़दनकरने सचैल स्नान केले. फ़दनकरने मला 

यतलांिली फ़दली आयण केदारने तुम्िाला. दोघांनी पाण्िाने भरलेल्िा 

मातीच्िा घागरी खांद्यावर घेतल्िा. ििवंताने त्िा घागरींना दगडाने 

यछद्र ं पाडली. त्िातून वाहू लागलेल्िा पाण्िाच्िा धारेसि त्िांनी 

आपल्िा यचतेला प्रदयिणा घातल्िा आयण ते ओल्िा वस्त्रांनी मागे न 

पािता यनघून गेले. 

मििेः तू ऐकलीत ना त्िा लोकांनी नंतर किी भाषणे केली ते? कुणी म्िणाले, 

“िन्म आयण मृत्िु अटळ आिे,” “मृत्िु िेताना चाहूल सुद्धा लागू दते 

नािी,” “रािा असो वा रंक, त्िाला कुणाची तमा नािी,” “श्री दामले व 

सौ. दामले बरोबरच स्वगटवासी झाले, िा एक यवयचत्र िोगािोगच 



म्िणावा,” “त्िांच्िा मागे त्िांचे सुपुत्र फ़दनकर व त्िांची सून व नातू 

आयण यववायित मुलगी आिे,” “त्िांच्िा मुलाने व सुनेने त्िांची 

अखेरपिांत खूप सेवा सुश्रुषा केली,” “दामले कुटंुबावर िे दःुख कोसळले 

आि े त्िात आपण सिभागी िोऊिा,” “त्िांच्िा आत्म्िाला िांती 

यमळावी म्िणून आपण सवटिण दोन यमयनटे स्तब्ध उभे राहून त्िांना 

श्रद्धांिली वाहू,” इ. इ. 

उमाः फ़कती बडबडत िोते इतरिी!... गप्पपा काि करीत िोते... थट्टा मस्करी 

काि करीत िोते... मोठमोठ्ाने िसत काि िोते!... वाटत िोतं का 

कुणाला दःुख झालं असेल असं? आयण ती खोटी भाषणं करणाऱ्िांना 

तरी कािी लाि लज्जा? काि यमळवतात ते ह्यातून? 

मििेः आत्मप्रौढी यमरयवणे, ख्िाती, कीती आयण प्रयसद्धी! ह्या साऱ्िा गोष्टींना 

िपापलेले! दसुरं काि यमळवणार? 

उमाः पण ज्िांना आपल्िा घरातल्िा गोष्टी मायित नव्ित्िा तरी ते फ़कती 

अवास्तव बडबडत िोते! 

मििेः िेक्सयपअरने म्िटले आिे, ‘िवॅ मोअर दनॅ दाऊ िोएस्ट, यस्पक लेस दनॅ 

दाऊ नोएस्ट!’ 

उमाः म्िणिे? 

मििेः म्िणिे फ़दसते त्िाहून अयधक असावे, कळते त्िाहून कमी बकावे. 



उमाः पण ह्या लोकांचं मात्र उलटंच! सुखात सिभागी िोता िेतं दःुखात नािी! 

मििेः िोि, पण ते यनघून गेल्िावर खरोखरीची स्मिानिांतता पसरली िोती. 

उमाः फक्त आवाि िेत िोता तो आपल्िा भडकलेल्िा यचतांचा! 

मििेः लाकडांच्िा फटीतून ज्वालांबरोबर ताड ताड आवाि करीत रठणग्िािी 

बािरे िेत िोत्िा. 

उमाः फ़कतीतरी वेळ स्तब्ध राहून आपण आपल्िालाच िळताना बघत िोतो. 

आपल्िा प्रेतांतून यनघणाऱ्िा अयग्नयिखा एकमेकांना आहलगन दते 

िोत्िा. 

मििेः दवेाने प्रदान केलेले रमणीि दिे वृद्धापकाळाने िीणट िोऊन अगयणत 

व्याधींनी पछाडलेले िोते. दोन नद्यांच्िा संगमावर व िवळच असलेल्िा 

यिवालिातील मििेाच्िा हपडीच्िा सािीने त्िांची यचतेत आहुती पडत 

िोती. मोत्िासारख्िा पाणीदार डोळ्िांच्िा गारगोट्या झालेल्िा िोत्िा, 

श्रवणाची िक्ती देणारे कणट बयधर िोत चालले िोते. हृदिाची स्पंदने 

अयवरत चालावीत म्िणून श्वासोछ्वास करण्िात सतत कािटरत 

असलेल्िा नायसका आता सदट िोत चालल्िा िोत्िा. सुखदःुखाने 

द्रवणाऱ्िा हृदिांची स्पंदने मंद िोऊ लागली िोती. िगन्नाथाचे अयस्तत्व 

असणारे िात दबुळे िोऊन दसुऱ्िाच्िा आधाराची अपेिा करािला 

लागले िोते. दािी फ़दिांना फ़फरयवणारे पाि गयलतगात्र िोत िोते. अिा 

त्िा दिेाचा रथ पार मोडकळीस आला िोता व त्िाचा सारथी तो मेंदिूी 

आता बयधर िोऊ लागला िोता. 

उमाः वाईट ह्याचं वाटत िोतं की इतकी वषे आपण ह्या दिेांच्िा आश्रिाला 

राित िोतो, त्िांवर प्रेम करीत िोतो, त्िांना सुंदर व यनरोगी ठेवण्िाचा 



प्रित्न करीत िोतो ती गयलतगात्र झालेली िोती, ती आपल्िा आत्म्िांची 

घरे मोडकळीस िेऊन िळून खाक िोत िोती. मरणाआधी हचतेने िाळलं 

आयण आता मरणानंतर यचता िाळतेि. 

मििेः हचता दिती िीवनं यचता दियत यनर्चिवम्। आयण संतोष ह्याचा वाटत 

िोता की ह्या दिेांना िडलेल्िा व्याधींमुळे िोणाऱ्िा असह्य दःुखद वेदना 

सिन करणं दरुापास्त झालं िोतं, त्िा सवट िळून खाक िोत आिते, 

आता ह्या नरक िातनेतून सुटका झाली ह्याचा! आयण आता सारे कािी 

वेदनािीन झाले... िषट खेद ते मावळले, िास्ि यनमाले! अश्रू पळाले अिी 

अवस्था झाली आि.े 

उमाः नंतर मी तुम्िाला म्िणाले िोते, ‘अिो बयघतलंत का? सगळं कािी खाक 

िोऊन राख झाली.’ 

मििेः िोि! आयण तो वारा मात्र अिूनिी थांबत नव्िता. तो तुझ्िा यचतेतली 

राख माझ्िा यचतेत यमसळीत िोता. तो धूमध्वि, वैश्वानर आपली 

आहुती घेऊन िांत झाला िोता.  

उमाः आयण ती राख, ते यचताभस्म वाऱ्िामुळे यिवालिाच्िा पािरीला स्पिट 

करीत िोते. पण मला िाचं आश्चिट वाटतं की ह्या मिेश्वराची मंफ़दरे 

स्मिानािवळच का असतात? 

मििेः उमानेिी मिशे्वराला असाच प्रश्न यवचारला िोता की, “भगवन्, 

स्वगाटमध्िे बहुत प्रकारची व सवट गुणांनी मंयडत अिी आपली मंफ़दरे 



असताना, त्िा सवाांचा त्िाग करून आपण स्मिानात रममाण असता, 

ते का? फ़कती अमंगल वातावरण असते तेथे? 

उमाः मग मिशे्वरांनी काि उत्तर फ़दले? 

मििेः मिशे्वर म्िणाले, यप्रिे यगररिे, मी सदोफ़दत एकसारखा अयखल पृथ्वी 

हिडून िुद्ध असे स्थळ िोधीत असतो, परंतु मला स्मिानापेिा अयधक 

िुद्ध असे स्थळ िा िगात अद्याप सापडले नािी! िास्तव, सवट 

यनवासस्थानात स्मिानामध्िे माझे मन रमले!  

उमाः आयण आपण िेथे रमलोत! आपल्िािवळ फार वेळ नािी. 

मििेः िोि ना! यनदान ििवंताची एकदाची िेवटची भेट झाली असती तरी 

बरं झालं असतं.  

उमाः खरंच! आपण गेल्िानंतर ह्या बंगल्िात काि काि घडलं िे िाणून 

घ्िािची फार इच्छा िोती. 

मििेः आपण वाट पाहू. तो नक्की िेईल. आता आपण इच्छाधारी झाल्िामुळे 

आपल्िा इच्छेप्रमाणेच िोणार! (तेवढ्ात गणेिमंफ़दरातील घंटा ऐकू 

िेते...व दाराचे कुलूप व दार उघडण्िाचा आवाि ऐकू िेतो. पाठोपाठ 

ििवंत िेतो व िॉलमधील सवट लाईर्टस ऑन करतो.) 

ििवंतः (स्वतःिीच पुटपुटत) कुठे ठेवल्िा असतील बरे मी त्िा फाईल्स? (उमा 

व मििेकडे पाहून एकदम दचकतो.... व घाबरतो) म....म.....ि.े...ि? 

व.....व.....व...यिनी? त....त....त...तुम्िी? 



मििेः घाबरु नको ििवंता! आम्िी दोघेिी तुझीच वाट बघत िोतो...(ििवंत 

यखिातून रुमाल काढून कपाळावरचा घाम पुसतो.) िांत रिा! 

ििवंतः प...प...पण मी तुमच्िा प्रेतांना यचतेत िळताना बयघतलं िोतं. 

अस्थीयवसिटनिी करुन आलो तुमच्िा! गंगेत! 

मििेः ते सारं आम्िाला ठाऊक आि.े 

ििवंतः (डोळे यवस्फारुन) काि? 

मििेः िोि, पण ह्या वास्तुत बरीच वषे वास्तव्य केले ना! त्िामुळे आत्मे 

घुटमळतािते आमचे िेथे! 

उमाः िोि भावोिी, आम्िीिी आमचे अंत्िसंस्कार स्वतःच्िा डोळ्िांनी 

बयघतलेत. पण ते िमदतू परत आले आयण आमच्िा प्राणांना घेऊन 

त्िांनी पुन्िा दयिणेकडे तोंड करुन आकािमागे प्रिाण केले.  

मििेः सूिटपुत्र-यवश्वकमाटचे िावई-संिनाचे पती िमरािाचे सुद्धा आम्िाला 

दिटन घडले. यनळी कांती, सोन्िाचा मुकूट, चार िात, िातात पाि व 

दडं – रेड्यावर आरूढ! 

उमाः िम्िदवेाचे पुत्र- िमाचे िावई व इरावतीचे पती यचत्रगुप्त ह्यांनी भली 

मोठी थोरली नोंदविी उघडली व आमच्िा पाप-पुण्िाचा यििोब केला 

व म्िणाले, “तुम्िाला स्वगटप्राप्ती झाली आि.े तरीपण आधी नरक िा 

सवाांना बघावाच लागतो.” 



मििेः असे म्िणून यचत्रगुप्ताने एका दवेदतूाकडे बोट दाखयवत म्िटले, ‘दवेांनी 

ह्या दवेदतूास तुम्िाला सोबत घेऊन िाण्िाची आज्ञा केली आिे, 

त्िाच्िाबरोबर िा.’ 

उमाः दवेदतू पुढे चालत िोता व त्िाच्िा मागून आम्िी! 

मििेः ज्िा रस्त्िाने आम्िी िात िोतो, तो रस्ता अपयवत्र व अवघड असून फक्त 

पातकी िनांच्िाच वयिवाटीचा िोता. तो आधीच भिंकर असून 

अंधःकाराने व्याप्त िोता आयण केि व िेवाल िांचा त्िावर खच पडला 

िोता तो यनराळाच! 

उमाः घोर रुपधारी उग्र प्रकृतीचे भिानक िमदतू फ़कतीतरी प्राण्िांना मारीत 

आयण पीडा दते िोते. त्िामुळे ते प्राणी िोरिारात कककाळ्िा फोडीत 

िोते. फ़कत्िेकांना फ़कडे खात िोते आयण फ़कत्िेकांना भिंकर कुत्र े

बोचकारीत िोते. ते सवटच्िा सवट दःुखी िोऊन कानांना त्रस्त करणारे 

भिंकर चीत्कार करीत िोते. मी ह्यांचा िात धरला, कारण मला खूप 

यभती वाटत िोती. 

मििेः कोणाला वारंवार रक्ताने भरलेली वैतरणानदी पार करण्िासाठी यववि 

करण्िात िेत िोते, तर कोणाला तापलेल्िा वाळूवर वारंवार चालवून 

संतप्त करण्िात िेत िोते. कािी पापींना अयसपत्रवनात ज्िाची पाने 

तलवारीच्िा धारेसारखी तीक्ष्ण िोती, तेथे – यवदीणट करण्िात िेत 

िोते. कोणाला रौरव नरकात ढकलण्िात िेत िोते. फ़कत्िेकांना खाऱ्िा 

पाण्िाच्िा नदीत बुचकळण्िात िेत िोते आयण कािींना सुऱ्िांच्िा 

धारेवरून पळयवले िात िोते.  



उमाः फ़कत्िेक प्राणी भूक तिानेने तडफडत िोते आयण थोड्यािा पाण्िाची 

िाचना करीत िोते. कोणी प्रेतासारखे कंगाल, दीन, दबुटल, उदास आयण 

यवस्कटलेल्िा केसांनी िुक्त फ़दसत िोते.  

मििेः फ़कतीतरी प्राणी आपल्िा अंगांना मैला आयण यचखल लावलेल्िा दिनीि 

आयण रूि िरीराने चहुकडे धावत िोते.  

उमाः अपयवत्र पदाथाांचे दगुांध सुटले िोते. रक्ता-मांसाचा यचखल पसरला 

िोता. यिकडे यतकडे प्रेतेच प्रेते पडली िोती. सभोवार प्रदीप्त अग्नीचा 

घेरा पडला िोते. भावोिी, तेवढ्ात आम्िाला िन्िाचा आवाि ऐकू 

आला.  

मििेः आम्िी थोडे थांबलो. ते पाहून दवेदतू म्िणाला, ‘पायिलंत ह्या पाप्पिाला 

उलटा टांगलेला आि!े’ 

उमाः आम्िी पायिलं तर त्िाला खरोखर उलटा टांगलेला िोता आयण खालून 

आगीच्िा ज्वाळा उफाळत िोत्िा.  

ििवंतः (आश्चिाटने) मग? 

मििेः आम्िी दवेदतूाकडे प्रश्र्नाथटक दषृ्टीने पायिले, तेव्िा तो म्िणाला, ‘ह्या 

पाप्पिाने तुलसीवृंदावन मोडले, म्िणून त्िाला कंुभीपाक नरकात अिा 

िातना भोगाव्या लागत आिते. कंुभार कच्च्िा मडक्िांना कसा आवात 

भाितो तसे ह्याला भािले िात आिे.’ 



उमाः मी ह्यांना म्िणाले, ह्या पाप्पिास िोग्ि तीच यििा यमळत आिे, 

त्िाच्िाकडे बघू सुद्धा नका. 

ििवंतः िनादटनच्िा मागे पोलीस लागले िोते, ह्या पाठलागात त्िाचा ऍयक्सडेंट 

झाला व तेथेच तो मृत्िूमुखी पडला....(आश्चिाटने) पण लगेच तो नरकात 

गेलािी? 

मििेः िमदरबारी काळ फार िीघ्र असतो, ििवंत! 

उमाः नंतर दवेदतू मागे फ़फरला आयण म्िणाला, ‘तुम्िाला िेथपिांतच 

िाविाचे िोते. आता दवेांच्िा आज्ञेप्रमाणे मला आपणास घेऊन परत 

गेले पायििे.  

मििेः त्िा नरकिात्रेच्िा दगुांधाने आमची मस्तके अगदी फ़फरुन गेली िोती. 

दवेदतूाच्िा बोलण्िाने आम्िाला िािसे वाटले.  

उमाः आम्िी त्वररत दवेदतूाबरोबर स्वगाटत गेलो. 

मििेः त्िाच्िा बरोबर स्वगाटत नेताना दवेदतू आम्िाला म्िणाला, ‘िांती, दिा, 

सत्ि, दानधमट आयण पुण्िकमट ह्यामुळे तुम्िाला स्वगटप्राप्ती िोणार आि.े  

उमाः आम्िी स्वगटलोकी पोिोचल्िावर....... ! 

ििवंतः (मोठ्ा यिज्ञासेने) मला सांगा ना, स्वगटलोकी तुम्िी काि पायिले ते…! 

कसा फ़दसतो स्वगट? काि काि आि ेतेथे? 

मििेः प्रथमतः आम्िा दोघांना फ़दव्य, ज्िोयतमटि िरीरे यमळाली.  



उमाः पुण्िकमाांच्िा प्रभावाने आम्िाला अयतिि सुंदर घर रिािला यमळाले िे 

संगीत आयण वाद्यांच्िा मनोिर ध्वनीने भरलेले िोते. वृद्धाश्रमासारखे 

नािी बरं का भावोिी! यनवासस्थान म्िणिे दवेभवन! 

मििेः स्वगट म्िणिे दवेराि इंद्राची अमरावती. तेथील नंदनवन, इंद्राचा 

ऐरावत, उचै्चश्रवा नावाचा घोडा, त्िाचे धनुष्ि-इंद्रधनुष्ि सारं पायिलं. 

त्िाच्िा पुढे नृत्ि करणाऱ्िा लावण्िवती अप्पसरा रंभा, मेनका, उवटिी 

अिािा! काि त्िांचे सौंदिट! (उमा त्िाना निरेने दाबते.) 

उमाः तेथे सिासष्ट ििार मैल उंच सोन्िाचा मेरू पवटत असून तेथे दवेांची 

नंदनवनाफ़दक पयवत्र उपवने, पुण्िकमट करणाऱ्िा लोकांची यविार स्थाने 

आिते. 

मििेः त्िारठकाणी िुधा, तृषा, ग्लानी, िीत, उष्ण, यभती िी नसून यबभत्स व 

अिुभ असेिी कािी नािी. अरे ििवंता त्िारठकाणी चोिीकडे 

यचत्ताकषटक सुगंध, सुखकारक स्पिट असलेले पदाथट आयण श्रवणेंफ़द्रि व 

अंतःकरणास आकर्चषत करून घेणारे िब्द असून िोक, िरा, सािास 

अथवा यवलाप िी मुळीच नािीत.  

उमाः घमट, दगुांध आयण मूत्रपुररष िी नसतात. वस्त्रांना मळाचा संपकट  िोत 

नािी. त्िांच्िा फ़दव्यगंध संपन्न पुष्पमाळा कधीिी म्लान िोत नािीत. 

पयवत्र गंधिुक्त सुखस्पिट व सुखद असा दवेलोकीचा वािु वाित असतो.  

ििवंतः फ़कती सुंदर! मला पण न्िा ना तुमच्िाबरोबर स्वगाटत! 

मििेः अरे पण तुला त्िासाठी आधी खूप पुण्िसंचि करावा लागेल.  



ििवंतः मग? 

मििेः मग मरावे लागेल! 

ििवंतः (आश्चिाटने व दःुखाने) काि? 

मििेः अरे मग मेल्िायिवाि का स्वगट फ़दसेल? बरं आम्िी तुझी यिफारस केली 

असती, पण ह्या गोष्टी स्वगाटत चालत नािीत.  

उमाः ऐका ना भाओिी, आम्िी यचत्रगुप्ताकडे एक यवनंती केली िोती, की 

आम्िाला एकदा फक्त एकदा पृथ्वीवर िाऊन िेऊ द्या. 

मििेः अरे ििवंता तो दवेदतू कािी वेळानंतर आमच्िा यनवासस्थानी प्रगट 

झाला आयण म्िणाला की तुमची यवनंती मान्ि झाली असून तुम्िाला 

फक्त एक वेळ पृथ्वीवर िाऊन उिेडािच्िा आत परत िािची आज्ञा 

केली गेली आि.े 

उमाः आम्िाला खूप आनंद झाला आयण आम्िी िेथे आलो. 

ििवंतः पण दाराला तर भलं मोठं कुलूप लावलेलं िोतं! 

मििेः आमच्िासाठी कुलुपं, दारं, हभती ह्यांना कािीच अयस्तत्व नािी. (ििवंत 

अचंयबत िोतो.) 

उमाः बरं, भाओिी आम्िाला ि े सांगा की िा बंगला गिाण िोता व 

ज्िाच्िाकडे गिाण िोता तो दसुऱ्िाच फ़दविी ताबा घेणार िोता व 

आमची रवानगी वृद्धाश्रमात िोणार िोती! मग िेथे ि े आमचे फोटो 

कसे? 



मििेः आयण आमच्िा मागे काि काि हधगाणा घातला िन्िाने? 

उमाः त्िाला त्िाच्िा पापाची यििा यमळाली तरीिी िेव्िा त्िाला आम्िी 

नरकाच्िा आगीत िोरपळताना बयघतलं तेव्िा आम्िाला त्िाची कीव 

आली िोती. 

ििवंतः पण त्िाने तर तुमचा बदला घेतला. तुमच्िा वैऱ्िासारखा वागून तुमचं 

घर उद्धध्वस्त केलं. तुमच्िापासून तुमच्िा पोटच्िा पोरांची ताटातूट 

केली आयण त्िांना देिोधडीस लावलं, वाताित केली त्िांची, तरीिी 

त्िाची कीव आली तुम्िाला? 

मििेः ‘मरणान्तायन वैरायण यनवृत्तं नः प्रिोिनम्।’ – वैर िीवनकालापिांतच 

रािते. मृत्िुनंतर त्िा वैराचा अंत िोतो. – अिी प्रयसद्ध उक्ती आि.े तोिी 

मृत् पावला आयण आम्िीिी!  

उमाः म्िणून आम्िी त्िाला माफ केलं! 

ििवंतः तुम्िी िर त्िा िन्िाला- बदमािाला, सैतानाला, रािसाला माफ केलं 

तर मग तुम्िी यनमटला, फ़दनकर व केदारलािी माफ करावं अिी माझी 

यवनवणी आि.े (तो िात िोडतो.) 

मििेः अरे कसली यवनवणी करतोस ििवंता? अरे तो िन्िा परका िोता, 

कृतघ्न िोता तरी त्िाला आम्िी माफ केलं! मग िी तर आमची लेकरं 

आिते. 

उमाः पुत्राचे सिस्त्र अपराध। माता काि मानी तिांचा खेद? 



ििवंतः म्िणिे तुम्िी दोघांनी त्िांना माफ केलं? 

मििेः खयचतच!  

ििवंतः मग त्िांच्िा बाबतीत काि घडलं ते सांगािलाच िवं तुम्िाला. 

उमाः (काळिीने) भावोिी! रठक तर आिते ना ते? कािी संकटात तर नािीत 

ना आमची बाळं? 

मििेः सांग बाबा लवकर, काि झालं ते! नीच लोकांच्िा सिवासात माणूस 

संकटात सापडतोच! 

उमाः सांगा ना भावोिी काि झालं ते? 

ििवंतः तुमच्िा समोरच िेथून गेल्िानंतर िनादटन पळून गेला िोता. पण 

पोयलसांच्िा पाठलागात त्िाचा ऍयक्सडेंट िोऊन तो मृत्िूमुखी पडला ि े

मी तुम्िाला सांयगतलेच आि.े त्िाच्िा गाडीतून तुमचे दायगने, मृत्िूपत्र 

व पैसे यमळाले. मात्र त्िाने फ़दनूला आयण यनमटलेला चांगलेच फसवले! 

मििेः आणखी काि काि कारस्थानं केली त्िाने? 

ििवंतः िो फ्लॅट त्िाने बंगला गिाण ठेवून घेतला िोता तो थ्री रूम फ़कचन व 

पन्नास लाखांचा नसून फक्त वीस लाखांचा वन रूम फ़कचन िोता. तोिी 

ररसेलचा! 

उमाः मग? 



ििवंतः मग काि? तेथे फक्त केदार आयण त्िाची बािकोच राहू िकत िोती. 

आयण त्िाने दसुरा डाव असा खेळला िोता की तो फ्लॅट त्िाने केदारच्िा 

बािकोच्िा नावाने केला िोता व ह्या कारस्थानासाठी त्िाने 

गोडीगुलाबीने केदारच्िा सासऱ्िाकडूनिी कािी पैसे उकळले. 

मििेः मग?  

ििवंतः केदारच्िा लग्नाला तुमचा सवाांचा यवरोध! त्िामुळे यतने चांगलेच उटे्ट 

काढले.  

उमाः काि केलं त्िा उद्धट काटीने? 

ििवंतः यतने फ़दनू आयण यनमटलेला दसुरं घर बघािला सांयगतलं! 

मििेः मग कुठं गेली िी पोरं? 

ििवंतः तुमच्िा दोघांसाठी ज्िा वृद्धाश्रमात िागा बुक केल्िा िोत्िा तेथे िा असे 

केदारनेच त्िांना सांयगतले. 

उमाः मग िी दीनवाणी बेघर पोरं तेथे गेलीत? वृद्धाश्रमात? 

ििवंतः िोि. फक्त दोन फ़दवसांसाठी नंतर त्िांना दसुरीकडे यनवारा िोधावा 

लागेल. िनादटन िे पैसे व दायगने घेऊन पळाला िोता ते यमळाले 

२५/३० लाख, यिवाि तुमच्िा तळघरातून चोरलेले १० लाख. 

उमाः पण िा बंगला अिून गिाणच आिे? 

ििवंतः नािी! आनंदाची गोष्ट म्िणिे मी बंगला परवाच सोडयवला.  



मििेः पण एवढे पैसे? बंगला तर पन्नास लाखाला गिाण िोता ना? 

ििवंतः सांगतो ना! खरी गंमत सांयगतलीच नािी मी अिून! 

उमाः काि ती? 

ििवंतः मििे तुझी पाचिी पुस्तके प्रकािकाने घेतलीत..... आयण ती 

प्रकािनाच्िा मागाटवर आिते.  

मििेः (आश्चिाटने) िोि? 

ििवंतः तुझी ती कादबंरी ‘दायित्व’ छापून झाल्िाबरोबर ििार प्रती खपल्िा व 

दसुरी आवृत्ती तिार िोते आि.े आता िी तुझी कादबंरी खूपच गािते 

आि.े यिवाि, काि ना लोकांना फ़दवंगत लेखकाबद्दल यविेष आयत्मिता 

व उत्सुकता वाटते.  

मििेः खरे आि!े 

ििवंतः प्रकािक आयण यवतरक ह्यांनी सारे यमळून १५ लाख फ़दलेत. त्िामुळे मी 

बंगला सोडवू िकलो आयण तो पूवटवत ठेवू िकलो. तू मृत्िूपत्रात 

यलयिल्िाप्रमाणे सवट पुस्तकांचे सवट िक्क फ़दनकर व यनमटलाला फ़दले. 

उमाः पूवीपेिािी नूतन वाटतोि आता भावोिी िा बंगला! 

मििेः ििवंता!....(सद्गफ़दत िोत) तू खरा िागलास दोस्तीला. प्राथटना 

करणाऱ्िा ओठांपेिा मदतीचे िात अयधक पयवत्र असतात. तुझे उपकार 

मानावे तेवढे थोडेच..... ! 

ििवंतः  मला लािवू नकोस! 



मििेः बरं माझ्िावर अिून एक उपकार करिील? 

ििवंतः सांग ना! 

मििेः बंगला ऋणमुक्त झाला. खूप चांगले झाले. आता तू माझ्िा बाळांना- 

माझ्िा फ़दनूला आयण यनमूला आत्ताच्िा आत्ता त्वररत वृद्धाश्रमातून िेथे 

घेऊन िेिील? आम्िाला त्िांना भेटािचंि, बघािचंि! 

उमाः िोि भावोिी, त्िांना िेथे आणा! आमच्िा लेकरांना नािी राहू दणेार 

आम्िी वृद्धाश्रमात!  

ििवंतः कसं माझ्िा मनातलं बोललात! आता खरं माझं दायित्व पूणट िोणार!  

मििेः पण आपल्िा ह्या अद्धभूत भेटीबद्दल त्िांना तू कािीिी सांगू नकोस! तू 

लगेचच वृद्धाश्रमात िा आयण त्िांना पटकन घेऊन िे.....उिीर लावू 

नकोस. आमच्िािवळ वेळ खूप कमी आिे. 

उमाः िोि भावोिी, उिाडािच्िा आत आम्िाला परतािला िवं! 

ििवंतः मी आपल्िा ह्या अपूवट भेटीबद्दल फ़दनू आयण यनमटलाला कािीिी 

सांगणार नािी. लगेच िेतो त्िांना घेऊन िेथे.  

मििेः कारण, ििवंता िी आपली व त्िांची िेवटची भेट रािील. 

ििवंतः समिलो मी! ठीक आि,े िेतो मी. (िातो.) 

उमाः (यखडकीतून बािरे बघत) अिो बघा ना! (मििेिी यखडकीतून बािरे 

डोकावतो.) रिनीगंधाची फुले यमटािला लागलीत आयण 

पाररिातकाच्िा कळ्िा उमलािला लागल्िात! 



मििेः िोि ना, पूवट फ़दिा अरूणवणी िोऊन लाल फ़दसू लागली. सूिाटची चाहूल 

लागताच आकािातील एक-एक तारका नािीिी िोऊ लागली. 

िणूकािी आकािातील पाररिातकाचं एकएक फूलच गळून पडत आि.े 

पानाआड एखादी कळी राहून िावी तिी एखादीच चांदणी 

लुकलुकतांना फ़दसत आि.े  

उमाः झुंिूमुंिू व्िािला लागलंि! िी पोरं लवकर िेतील तर बरं!  

 (तेवढ्ात गणपती मंफ़दरातील घंटा वािते व यनमटलेच्िा आवािातील 

श्री गणेिाचे स्तोत्र ऐकू िेते व कािी िणातच फ़दनकर, यनमटला व 

ििवंत आत िेतात. आत आल्िाबरोबर फ़दनकर व यनमटलाचे लि उमा 

व मििेकडे न िाता िार घातलेल्िा फोटोंकडे िाते. दोघेिी फोटोंपुढे 

िात िोडून उभे राितात व सद्गफ़दत अंतःकरणाने म्िणतात) 

फ़दनकरः आई, बाबा आम्िाला िमा करा!  

यनमटलाः आम्िी तुम्िाला खूप त्रास फ़दला! 

फ़दनकरः त्िाचीच यििा दवेाने फ़दली! आम्िी फार चुका केल्िा. िनूच्िा नादी 

लागून तुमचा वयडलोपार्चित, यप्रि व बहुमूल्ि बंगला गिाण ठेवला. 

यनमटलाः िो ना! ज्िात तुमच्िा लिानपणापासून ते वृद्धापकाळापिांतच्िा साऱ्िा 

यप्रि स्मृती िोत्िा... सुखद स्मृती िोत्िा! 

फ़दनकरः त्िांची आम्िी राखरांगोळी केली. यनमटला आपण त्िांचे फार मोठे 

अपराधी आिोत. 

यनमटलाः िेव्िा त्िांना आपल्िा आधाराची गरि िोती तेव्िा आपण त्िा िन्िाच्िा 

नादी लागून वृद्धाश्रमात त्िांची पाठवणी करणार िोतो. 



फ़दनकरः फ़कती नामुष्कीची गोष्ट आि े िी! समािातील त्िांचा आदर, त्िांची 

प्रयतष्ठा आपण सारी धुळीस यमळयवली असती! 

यनमटलाः िो ना! एवढ्ा ख्िातनाम प्राध्िापकास त्िांच्िा उतारविात वृद्धाश्रमात 

पाठयवणारा असा स्वाथी, लबाड, बदमाि मुलगा कसा त्िांच्िा पोटी 

िन्माला आला? आयण त्िांची ती सून? त्िाच िलकट, नीच, 

नालािकाच्िा बािकोने त्िाच्िा आईवयडलांयवरूद्ध त्िाचे कान भरले 

असतील! बाई असून फ़कती पाषाणहृदिी आि ेिो िी! 

फ़दनकरः पण आपल्िा आईबाबांनी तेिी दोष आपल्िाला लागू फ़दले नािीत. 

आपल्िा छळवणुकीचा, उमटटपणाचा, नादानपणाचा लोकांना पत्ता लागू 

निे म्िणून त्िांनी िताि यनराि िोऊन ि ेिगच सोडले. (रडतो.) आई! 

तुझ्िा दधुाला िागलो नािी मी!... बाबा तुमचं रक्त उलटलं तुमच्िावर! 

यनमटलाः माझा पाठचा भाऊ तो िन्िा! त्िाच्िा भूलथापांना मी भुलले! बाबांनी 

व आईंनी त्िा भामट्याला बरोबर ओळखले िोते. माझी पाठिी वैरी 

झाली आयण पोटिी! 

फ़दनकरः िोि! यनमटला मी माझ्िा आईबाबांिी कृतघ्न झालो. म्िणून तुला आयण 

मला केदारने बािरे काढलं!  

यनमटलाः मी त्िाला िेव्िा म्िटले की, अरे केद ू तू आमचा मुलगा. आम्िी तुझ े

आईवयडल. अरे ह्याची तरी िाणीव ठेव तेव्िा तो यिव्िारी लागेल असे 

पण अगदी खरे बोलला!  

फ़दनकरः िोि ना, तो म्िणाला की “तुम्िाला असं बोलण्िाचा अयधकारच नािी 

मुळी... कारण तुम्िी तरी कोठे ििािोग आिात तुमचा फ़कत्ता 



यगरवािला? तुम्िीिी तुमच्िा आईवयडलांची ककमत कवडीमोलच 

केलीत ना? िाकलून लावलं िोतंत ना त्िांना वृद्धाश्रमात? 

मातायपत्िांिी कठोर वागण्िाचा वारसा मी तुमच्िाकडूनच घेतला! 

यनमटलाः खुनी कैद्यांसारख्िा आपण खाली माना घातल्िा िोत्िा! 

फ़दनकरः खरंच आपण आपल्िा आईबाबांच्िा मािेचा, प्रेमाचा, वात्सल्िाचा खून 

केला. 

यनमटलाः िमा मागण्िाचीिी पात्रता नािी आमची! 

फ़दनकरः दोघांनी एकमेकांवरिी आिुष्िभर खूप प्रेम केलं... अगदी अखेरपिांत... 

मरेपिांत! 

यनमटलाः मृत्िूपिांत त्िांनी एकमेकांची संगत, सोबत सोडली नािी. 

फ़दनकरः आई बाबा आम्िी तरीिी यनलटज्जपणे तुमची माफी मागतो! आम्िाला 

माफ करा! (दोघे मोठ्ाने हुदंके दते रडतात.) 

उमा-मििेः माफ केलं तुम्िाला आम्िी! पोरांनो माफ केलं! (फ़दनकर व यनमटला 

दचकून मागे बघतात....तेव्िा सोफ्िामागे यखडकीिवळ मंद प्रकािात 

पांढऱ्िा िुभ्र वेिातील उमा व मिेि त्िांना फ़दसतात. ते खूप 

घाबरतात.) 

मििेः फ़दनू, यनमटला यभऊ नका बाळांनो! आम्िी तुम्िाला भेटािला आलो 

आिोत.  

फ़दनकरः (ििवंताकडे बघून) पण....तुम्िी तर.... ! 



उमाः िोि! आम्िी स्वगटवासी झालोत! पण आमचे आत्मे तुमच्िाभोवती, 

बंगल्िाभोवती घुटमळत िोते....(फ़दनकर व यनमटला दोघेिी 

त्िांच्िािवळ िाऊन वाकून नमस्कार करतात.) 

यनमटलाः बाबा, आई!.... 

उमाः बोल बेटा. आम्िी सारं कािी ऐकलं.  

मििेः ििवंताने िा बंगला सोडवून घेतला आिचे. िन्िा गेला त्िाबरोबर 

बंगल्िावरचं सैतानाचं सावटिी गेलं!....पीडा गेली! 

उमाः फ़दनू, यनमू आपला िा बंगला पुन्िा िुयचभूटत झाला! आता तुम्िी िेथेच 

रािणार! 

फ़दनकरः काि? (फ़दनकर व यनमटला एकमेकांकडे बघतात.) 

मििेः अरे आपला एवढा सोन्िासारखा बंगला सोडून आम्िी तुम्िाला 

वृद्धाश्रमात िाऊ दऊे? 

उमाः आता िा बंगला तुमच्िा िवाली केला. ह्याची काळिी घ्िा.  

मििेः िी वास्तु खरोखर मंगलकारक आि.े आमचे तुमचे संसार फुलले िेथे.  

उमाः िरंेब नाव उगीचच ठेवलं नािी आपल्िा आिोबा-पणिोबांनी. त्िानेच 

सुखदःुखात आपणा सवाांचं रिण केलं. 

मििेः िा बंगला िुभंकर आि.े  



उमाः गणेि मंफ़दरात नेिमी चंदन धुपाचा घमघमाट िवा. नंदादीपाने मंफ़दर 

सदा लखलखते ठेवा. यनमटला रोि सकाळी तुळिीला पाणी घालीत िा. 

तुलसीस घायलती उदक, त्िा प्राणीिासी कैसे दःुख? 

मििेः िन्िाच्िा रूपाने कयलच यिरला िोता आपल्िा बंगल्िात आयण तुमच्िा 

अंगातिी! तो आता गेला....पण तसं कािी घडू निे म्िणून गणेिाची 

यनरंतर पूिा करीत िा. पण एक गोष्ट ध्िानात ठेवा, ि ेकयलिुग आि.े 

िसा िसा त्िाचा प्रभाव वाढेल तसा तसा माणूस सदाचार आयण 

सुस्वभावाचा त्िाग करुन असत्ि भाषण करु लागेल. लोकांचे बल, 

आिुष्ि, वीिट, पराक्रम, धैिट व सामथ्िट िांचा उत्तरोत्तर ऱ्िास िोत 

िाईल. अध्ििन व सायत्वक यवचार सोडून लोकं दरुाचार करु लागतील. 

लोकं नायस्तक, कू्रर व कठोर स्वभावाचे िोतील. दषु्काळ िेईल. त्िामुळे 

धन धान्िे यपकणार नािी. त्िामुळे दाररद्र्य िेऊन लोकं दगंे-धोपे व 

हिसाचार करतील.  

उमाः ह्या साऱ्िा गोष्टींची तुम्िाला आच लागू निे, कयलिुगाची झळ बसू नि े

म्िणून गणेिाचे तर स्मरण कराच पण त्िाचबरोबर कयलमलदिन 

लक्ष्मी नारािणाचेिी स्मरण करीत िा.  

मििेः त्िावेळी मग कालाच्िा प्रेरणेने मिाबुयद्धमान, अत्िंत उत्साि संपन्न 

आयण मिापराक्रमी अिा यवष्णु ििा नामक िाम्िणाच्िा रुपाने 

िाम्िणांचे वास्तव्य असलेल्िा िंभल नामक उत्कृष्ट गावामध्िे कल्कीचा 

अवतार िोईल. त्िाच्िा मनात िेताच सवट प्रकारची वािने, आिुधे, 



िोद्ध,े िस्त्रे आयण कवचे िी त्िािपािी िेतील. मग सवट कािी मंगल 

िोईल.  

उमाः आम्िी यचत्रगुप्ताकडून खास यवनवणी करुन तुमच्िा ह्या अखेरच्िा 

भेटीसाठी मुद्दाम आले िोतो. आता आमची िािची वेळ झाली.  

मििेः सुखाने रिा! सुखाने नांदा! 

उमाः (यखडकीतून बािरे व वर बघत) पूवट फ़दिा अरुणवणी िोऊन लालसर 

फ़दसू लागली आि.े एक तारका फ़दसत िोती लुकलुकणारी, तीिी नािीिी 

झाली! 

मििेः पाररिातकांच्िा फुलांचा सडा ियमनीवर पडला आि.े िणूकािी 

आकािातील तारकाच खाली गळून पडल्िा आिते.  

उमाः उिाडािच्िा आत आपल्िाला यनघािला िवं! 

मििेः िोि उमा चल. (मििे उमाचा िात धरतो. त्िांच्िा आकृत्िा िळूिळू 

अस्पष्ट िोत िातात....... तेव्िा फ़दनकर व यनमटला आई!!.... बाबा!!! 

म्िणून िोरात िबंरडा फोडतात व दोघेिी त्िा फ़दिेने ियमनीला डोके 

टेकतात.... रंगमंचावरचा प्रकाि िळूिळू मंद िोत िातो.... तिी मंद 

स्वरात उमा आयण मििे िांच्िा यमसळलेल्िा िब्दांत पुढील ओळी ऐकू 

िेतात...... 

सुखी रिा मुलांनो नका डोळ्िात आणू पाणी 

दायित्व पूणट झाले संपली एक किाणी 

 िातो आम्िी आता िेणार ना फ़फरूनी  

  यनरोप द्या बाळांनो.... संपली एक किाणी 



      ....संपली एक किाणी.... 

 

 

(पडदा पडतो.)  

  



ई सायित्ि प्रयतष्ठान 

मराठी भाषा आता झेप घेण्िाच्िा मूड मध्िे आि.े रडणार िांकडे लि 

नका दऊे. मराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिते आता. पुवी पुस्तकाच्िा एका 

आवृत्तीच्िा ििार दोनििार प्रती छापल्िा िात. पाच ििार म्िणिे डोक्िावरून 

पाणी.  

आता ई पुस्तकांच्िा िमान्िात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख 

वाचकांपिांत िातं. वषाटला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकमेकांना 

परस्पर फ़ॉरवडट करतात. व्िर्टस अप, ई मेल, ऍप्पप, ब्ल्िु टुथ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि, 

यसडी अिा असंख्ि मागाांनी पुस्तकं व्िािरल व्िािलीत. सुसाट सुटयलत. 

खेड्यापाड्यांच्िा गल्लीबोळांपासून ते िगाच्िा पारठवरच्िा प्रत्िेक दिेात. 

रॉकेटच्िा वेगाने सुसाट सुटलेल्िा मराठीच्िा वेगाला आता कोणी थांबवू िकत 

नािी. 

िा धूमधडक क्रांतीत सायमल व्िा. आपल्िा ओळखीच्िा मराठी 

सािरांना िात ओढा. त्िांचे ई मेल पत्ते, व्िार्टसप नंबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी 

फ़क्त दिा वाचक आणा. ते िंभर आणतील. आयण ते दिाििार. तुमच्िा व्िार्टसप 

ग्रुपमधून िाची िायिरात करा. आपल्िाला फ़ुकट पुस्तकं वाचकांपिांत 

पोिोचवािची आिते. आपल्िाला रटव्िी पेपर ची िायिरात परवडत नािी. आमचे 

वाचक िचे आमचे िायिरात एिंट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद 

िगाला दाखवू. 



 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 
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