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• जवनामूल्य जविरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे 

फ़ॉरवर्ड करू शकिा.  

• ह े ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी 

ककवा वाचनाव्यजिररक्त कोणिाही वापर 

करण्यापुवी ई-साजहत्य प्रजिष्ठानची परवानगी 

घेणे आवश्यक आह.े  

• या पुस्िकािील लेखनाच े सवड हक्क 

लेजखकेकर् े सुरजिि असनू पुस्िकाचे ककवा 

त्यािील अंशाचे पुनमुडद्रण ककवा रुपांिर 

करण्यासाठी लेजखकेची परवानगी घेणे आवश्यक 

आह.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई होऊ 

शकिे. 
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प्रवशे पजहला  

 

(पर्दा उघर्िो िेव्हा िगदीश खांद्यावर टॉवेल घेवून आिल्या खोलीिून  

बाहरेच्या खोलीि येिो .बाहरे पलंगावर िोंर्ावर पांघरून घेवून चैिन्य 

झोपला  आह े.)  

िगदीश:- (हळू आवािाि) चैिू, ए, चैिू , उठायचं नाही का अिून? 

चैिन्य:- (पांघरुणािूनच ) उं … ह ं…  

िगदीश:- अस ंकाय बरं करायचं ? उन्ह ंदकिी वर आली आहिे, बजघिलंस का? चहा  

ठेव ूका? 

चैिन्य:- उं … ह ं. (पांघरुणािूनच ‘हो’ अशी मान हलविो .)  

िगदीश:- ए, चल , उठ ना आिा . बस झाली नाटकं ….  

(चैिन्य नुसिीच चुळबूळ करिो . ) 

िगदीश:- थांब . उठि नाहीस का? आिा गंमिच करिो िुझी थोर्ीशी .  

(ग्लासमध ेपाणी घेवून येिो आजण हळूच चैिन्यच्या िोंर्ावरचे पांघरून  

बािूला करिो . िेवढ्याि चैिन्यही पांघरून दरू करून उठायला िािो .  

एकदम त्याचा हाि लागून पाण्याचा ग्लास हहदकळिो आजण िगदीशच्याच  

अंगावर पाणी सांर्िे .) 

िगदीश:- अरे … अरे … , ओला केलास न पायिामा ? 

चैिन्य:- अं … काय? कुठे? कुणाचा पायिामा ओला झाला? िुझा? 

िगदीश:- ए, एक धपाटा घालीन ह ंआिा . सकाळी सकाळी पी . िे . नको मारूस .  

चैिन्य:- काय रे , आि सुट्टीचं झोप ूपण दिे नाहीस यार …  

िगदीश:- सुट्टी मला आह ेमहाशय . िुम्हाला िर काय, रोिचीच सुट्टी …  

चैिन्य:- आिा िू पण मला जहणवायला लागलास ना? 
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िगदीश:- नाही रे, िसं नाही रे चैत्या . मला एक सांग , िू इथे कशासाठी आला आहसे? 

चैिन्य:- कशासाठी म्हणिे? िुला माजहि आह ेआमचे जपिाश्री लक्ष्मणराव उर्ड   

िाऊसाहबे, हनुमंिराव उर्ड  दादासाहबे, रािे उर्ड  वर्गावकर यांच्यावर  

रुसून आम्ही , त्यांना न सांगिा आम्ही घरािून पळून इथ ेआलो आहोि .  

िगदीश:- िे आम्हाला माजहि आह,े चैिन्य उर्ड  नानू उर्ड  नानासाहबे, रािे उर्ड   

वर्गावकर .  

चैिन्य:- ए, मला िे काही उर्ड  जबर्ड  नको म्हणूस ह ं…  मला आपल ंर्क्त चैिन्य  

रािे म्हण. िुझ्यासाठी िर मी चैिू, चैत्या आह े… कळलं ? 

िगदीश:- कळल ं… गंमि केली थोर्ी . असा कसा रे िू ….  

चैिन्य:- येर्चाप .  

िगदीश:- बरं , चैिन्य रािे , िुम्ही िुमच्या जपिाश्रींवर रागवून इथ ेआलाि ह े 

आम्हाला माजहि आह े. पण इथे अस ेआमच्या रूमवर हािावर हाि मारून  

िुम्ही दकिी ददवस बसणार आहाि?  

चैिन्य:- काय रे िग्या … दोनच ददवस झाले मला इथे येवून आजण आिा िुला पण  

मी िर् झालोय का ?  

िगदीश:- हो … िसा िार्  आहसे आजण म्हणूनच  िर्ही  झाला आहसे . पण रािे  

साहबे अस ेनुसिे बसून कस ेचालेल? काहीिरी हािपाय िर हलवायलाच 

हवेि ना ? जशवाय पुढच्या मजहन्याि ह े घर  ररकाम े करावे  लागणार आह े.  

पुढच्या मजहन्याि माझ ेलग्न झाले की मी नवीन िागेि राहायला िाणार  

आह े. त्यावेळी िर िुझी िुला काहीिरी सोय बघावीच लागणार आह ेना?  

चैिन्य:- अरे, नोकरी करावीच वाटि नाही रे यार आजण िुझ्यासारखी एखाद्या स्टेट  

गव्हनडमेंटच्या ऑर्ीसमध्य ेिर मुळीच नाही . िुला माजहि आह ेना नाटक  

ह ेमाझ ंpassion आह े. मला त्याच्याजशवाय दसुरे  काही सुचिच नाही .  

मला रंगिूमीचे आकर्डण आह े, मोठा नट व्हायचे आह े. ‘घर दिेा का कुणी 

घर?’ असे मला नाटकाि म्हणायचे आह े , ररअल लाइफ़ मधे नाही …  
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िगदीश:- हो.  रंगिूमी  ह ेिुझे स्वप्न आह े, िे िुझे  ध्येय आह,े ह े मला माजहि आह ेपण 

एकदम कसे  िुला त्याच्याि जशरिा येईल? त्यासाठी योग्य संधी िर 

जमळायला हवी की नाही? आजण िोपयंि पोटापाण्याची काहीिरी सोय पण 

करायला हवी . मी दकिी ददवस िुला मदि करणार?  

चैिन्य:- िे  कळिंय रे मला . ह ेबघ म्हणूनच िर काल ही  एवढी विडमानपत्रे  घेवून 

आलोय.  

िगदीश:- मी ददलेल्या पैशािूनच आणली असशील .  

चैिन्य:- हो आणली  िुझ्या पैशाने … ठेव जलहून सगळा जहशोब . िुझी पै न पै रे्रू्न 

टाकीन. पण एक लिाि ठेव , मी मोठा नट झालो , आजण माझी नाटकं  

खूप गािायला लागली ना की िी बघायला येण्यासाठी माझ्याकर् ेपास  

मागायला मात्र येवू नकोस .आजण त्यावेळी िुला एक नाही , चांगले चार,  

पाच पास लागिील . िुझ े सगळे लटाम्बळ घेवून येशील ना …  

िगदीश:- अरे , अरे , जचरू् नकोस रे चैत्या , सकाळी सकाळी . अिून चहा पण घेिला  

नाहीस. िा .  िू ब्रश करून फे्रश हो िोपयंि …  

चैिन्य:- चहा करिोस ना ? 

िगदीश:- या िाजहरािी बघिो. काय , कुठे, कशी नोकरी आह ेिे िरी बघ ूद े….  

चैिन्य:- एक िरी नोकरी माझ्या लायकीची असले िर शपथ .  

िगदीश:- कशी पाजहिे िुला नोकरी? एखाद्या नाटक कंपनीि पर्द ेओढायची  

चालेल? 

चैिन्य:- िग्या … (ओररू्न त्याच्या अंगावर धावून िािो .) 

िगदीश:- अरे अस ेपर्द ेओढून ककवा झारू् पोछा करूनच पुढ ेनाटकाि काम करायचा  

चान्स जमळिो रािेसाहबे . आजण आपल्या कररअर साठी माणसाने काहीही  

  करायची ियारी ठेवली पाजहिे एवढे मला माजहि आह े.  

चैिन्य:- हो … पण मी िसल ेकाहीही करणार नाही . बघशीलच .  

िगदीश:- ह ं… बघ ू… पण आिा सध्या या िाजहरािी िर बघ ू. एक काम कर , िा.  
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  िोंर् धू आजण आपल्या दोघांसाठी मस्ि चहा करून आण . िा ….  

  (त्याला आि ढकलिो . चैिन्य चहा करण्यासाठी आि गेला आह ेआजण  

िगदीश पेपरमधील िाजहरािी मोठमोठ्याने वाचिो . ) 

  Reqd. by a Ltd. Co. for their Pune Branch: ACCOUNTANT- 2  

Posts, 2-3 yrs exp. with Tally; उं sssssssss , ह ेनको.   

 Mechanical Draftsman …. नाही िमणार .  

 BAMS ,BHMS Health Care  साठी … िे िर शक्यच नाही .  

 िारिािील अग्रगण्य र्ायनान्स कंपनीसाठी सेल्स एजक्झक्युटीव्ह पाजहिे .  

र्ायनान्स … ? अं … जवचार करावा लागेल .  

चायला, खरच की चैत्या म्हणला िसंच एकही िॉब चांगला ददसि नाही .  

(िेवढ्याि चैिन्य चहाचे दोन कप घेवून येिो) 

चैिन्य:- काय झाल ं? सापर्ली िाजहराि? 

िगदीश:- नाही रे . बरं िे िावू द े. मला सांग िुझी  रास कोणिी? 

चैिन्य:- आिा काय िजवष्य बघणार आहसे? 

िगदीश:- अरे, सांग िर खरं  …  

चैिन्य:- व जिक .  

िगदीश:- वाटलंच मला .  

चैिन्य:- काय? 

िगदीश:- काही नाही … ह ेबघ, िुझ्या राशीि जलजहलंय, ‘संधी चालून येईल’.  

चैिन्य:- कशाची संधी? माझा जबलकुल जवश्वास नाही या िजवष्यावर . काही पण  

मनाला येईल िे ठोकून दिेाि . दोन चार ठराजवक वाक्ये असिाि . िीच  

आलटून पालटून प्रत्येक राशीि घालिाि  . ‘जमत्रांच्या िेटी होिील,’ ‘प्रवास 

होईल’ ककवा ‘दरूचा प्रवास टाळा’, ‘लॉटरी लागेल’ ‘खचड होईल’ . ‘घराि शुि 

कायड होईल .’ मला एक सांग , एकूण राशी दकिी आहिे ? 

िगदीश:- बारा .  
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चैिन्य:- आजण आपली लोकसंख्या दकिी आह?े आं … कर ना जहशोब . अमुक  

अमुक कोटी िाजगले बारा …  

िगदीश:- अमुक अमुक काय म्हणिोस? नक्की आकर्ा माजहि नाही का? 

चैिन्य:- माजहि आह ेरे . पण मी इथे िुला ह ेकॅलक्युलेशन सांगेपयंि त्याच्याि  

आणखी दकिी िर पर्ले िे नाही सांगिा येणार . िर मूळ मुद्दा असा, अमुक 

अमुक कोटी िाजगले बारा केल्यानंिर िी काय संख्या येईल त्यांच्या 

सगळयांच्या आयुष्याि काय सारख्या घटना घर्णार आहिे का? 

िगदीश:- बरं बाबा, जचरू् नकोस एवढा . बघ आणखी एखादी कुठे िरी कोपऱ्याि  

असेल आपल्या कामाची िाजहराि िर …  

चैिन्य:- िूच बघ .  

िगदीश:- (पुन्हा पेपर चाळिो ) अं … सेल्स गलड पाजहिे .  

चैिन्य:- सेल्स गलड पाजहिे, सेल्स बॉय नाही .  

िगदीश:- मग काय झालं ? आपण बॉयला गलड करायचं ! ए, ए, चैत्या … एक  

आयजर्या . धमाल … िू िा सेल्स गलड बनून इंटरव््यू द्यायला .  

चैिन्य:- काहीिरीच काय बोलिोस? शुद्धीवर आहसे ना? 

िगदीश:- पूणडपणे शुद्धीवर राहून बोलिोय . ए, साल्या, काय धमाल करायचास रे  

कॉलेि मधे नाटकाि काम करिाना. आजण आिा का माघार घेिोस? 

चैिन्य:- िी गोष्टच वेगळी होिी रे . िे ददवस पण वेगळे होिे .  

िगदीश:- कॉलेिमध्य ेनाटकाि िू मुलींची कामे करायचास  . काय आयटम ददसि  

होिास रे रािा . मुली पण लट्टू होत्या िुझ्या त्या स्त्री पाटडवर …  

चैिन्य:- िावू द ेरे त्या आठवणी .  

िगदीश:- आजण एकदा िर सार्ी नेसून ….  

चैिन्य:- ए, नको काढू ना त्या आठवणी . िेव्हाची गोष्ट वेगळी होिी . आिा …  

िगदीश:- आिा काय झालय? सहि आपली गंमि म्हणून . आजण कुणाला काय  

कळणार आह?े 
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चैिन्य:- आधीच िर आमचे जपिाश्री  

िगदीश:- लक्ष्मणराव उर्ड  िाऊसाहबे  

चैिन्य:- हनुमंिराव उर्ड  दादासाहबे  

िगदीश:- रािे उर्ड  वर्गावकर  

चैिन्य:- आमच्यावर जचर्लेल ेआहिे आजण पुन्हा ह ेअसल ेकाही केल ेिर आमची  

काही खैर नाही .  

िगदीश:- पण नानू उर्ड  नानासाहबे , रािे उर्ड  वर्गावकर आमचे म्हणण ेअस ेआह े 

की िुमच्या जपिाश्रीना ह ेकळेलच कसे? 

चैिन्य:- चला राव , बस झाली आिा मस्करी . मस्करीची कुस्करी नको व्हायला .  

िगदीश:- काही होि नाही . मी खरंच सांगिो . ए, जनदान मला िरी बघ ूद े ना  

  एकदा िुझ ंिे गोंर्स रुपर् ं. का घाबरलास? आं …  

चैिन्य:- मी आजण िुला घाबरिो? ह्ां … काहीिरीच बोल ूनकोस . िे कस ेशक्य  

आह ेपण? 

िगदीश:- मनाि आणल ेकी सगळे शक्य होिे  . ह ं… पण आिा िूच  नाही म्हणि  

असशील िर … सांग ना सरळ सरळ नाही िमणार म्हणून .  

चैिन्य:- अरे पण …  

िगदीश:- पळ … पळ शेपूट घालून . पैि लाविो मी . िू िर मुलीचा ड्रसे घालून  

दाखवला िर मी िुला मस्िपैकी पाटी दईेन . िू जिथे म्हणशील जिथे , िे 

म्हणशील िे . ह ं, पण नाही िर िुला मला पाटी द्यावी लागेल .   

चैिन्य:- कसंिरीच वाटिंय रे . िीिी वाटि े.  

िगदीश:- िीिी आजण िुला? त्यािच िर जिल आह े. िुला नाटकाची आवर् आह ेना?  

मग नाटकािला एखादा सीन समिून कर . िे इंटरव््यू वगैरे सोर् . उगाच  

आपल ंइथच रूमवर …  

चैिन्य:- एवढे  सोपे आह ेका िे? कपर्,े मेक अप .  

िगदीश:- िे सगळं िू माझ्यावर सोर् . परवाच मी रेविीला जगफ्ट दणे्यासाठी दोन  



हा छंद जिवाला  नंददनी देशमुख 

ई साजहत्य प्रजिष्ठान  www.esahity.com 

िीन ड्रसे आजण मेक अप बॉक्स आणलाय . अिून मी जिला सांजगिले नाही  

सरप्राईि दणेार आह े. िू ट्राय कर . बाकी काही लागल ेिर आणून घेव ू.  

चैिन्य:- आजण पैशांचे काय? आत्ता थोड्या वेळापूवीच िर ओरर्ि होिास ना? 

िगदीश:- वो छोर् द ेयार . दोस्ि के खािीर िान दनेेको िैयार ह ै, दर्र पैसे का क्या ? 

िुला नोकरी लागल्यावर वापस कर . ह ं… लेदकन आि धमाल करेंगे .  

चल , मी िुला ड्रसे दाखविो .  

चैिन्य:- चल िर मग . होवूनच िावू द ेिुझ्या मनासारख ं.   

  (दोघेही हािाि हाि घालून नाचि नाचि आि िािाि .) 

     (प्रवेश पजहला समाप्त) 

 

       

 

 

 

 

 

 

  



हा छंद जिवाला  नंददनी देशमुख 

ई साजहत्य प्रजिष्ठान  www.esahity.com 

 

प्रवशे दसुरा  

  (िीच रूम . पलंगावरचे पांघरूण , पेपर , चहाचे कप सगळा पसारा िसाच  

पर्ला  आह े. समोर कुणीच नाही . बेल वाििे .) 

िगदीश:- (आिूनच) कोण आह े?  

  (बेल सारखी वािि रहािे ) 

िगदीश:- आलो , आलो . आिा कोण आलय? (बाहरे येिो) 

चैिन्य:- (आिूनच ओरर्िो) कुणीही आलेल ंअस ूद े, त्याला बाहरेच्या बाहरे कटव .  

िगदीश:- आलोच ….  (दार उघर्िो) 

  (दाराि एक वयस्कर ग हस्थ उि ेआहिे . हािाि जपशवी . ) 

िगदीश:- िाऊसाहबे …? िुम्ही? 

िाऊसाहबे:- हो . आम्हीच . लक्ष्मणराव उर्ड  िाऊसाहबे .  

िगदीश:- हनुमंिराव उर्ड  दादासाहबे आजण रािे उर्ड  वर्गावकर .  

िाऊसाहबे:- अरे वा … िुम्हाला चांगलंच पाठ झालय की आमचे  नाव . आमच्या  

जचरंिीवानी पढवल े असेल . बाकी िशी नक्कल करण्याि जबलंदर आह ेिो .  

िगदीश:- हो, म्हणिे नाही … म्हणिे हो … अं … नाही …  

िाऊसाहबे:- हो … हो … नाही … नाही … काय करिोस? कुठे , आहिे कुठे आमचे  

  जचरंिीव ? 

िगदीश:- कोण? चैिन्य? नाही . इथ ेनाही आला िो . 

िाऊसाहबे:- िावून िावून कुठे िाणार िो? मला माजहि आह,े िूच त्याचा जिगरी दोस्ि 

  आहसे. बापाला न सांगिा घरािून पळून आला म्हणिे काय र्ार  

शहाणपणा झाला का? दोन ददवस वाट बजघिली . म्हटल,ं िावून िावून कुठे 

िाणार? पण बाईसाहबेांच्या र्ोळयाचे  पाणी काही थांबेना . म्हणून आलो 

आि इथ.े मला खात्री आह,े िुझ्याजशवाय दसुरीकर् ेकुठे िाणार नाही िो.  

िगदीश:- अहो, खरच सांगिो िाऊसाहबे, इथे नाही आला िो . 
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िाऊसाहबे:- अस ंम्हणिोस? बरं राजहल.ं गेला असेल कुठेिरी . पण मला घराि िरी   

  येवू दिेोस का नाही? काही बसा- गीसा, पाणी जबनी …? 

िगदीश:- ह ं… हो हो या ना . बसा . पाणी आणिो . 

  (पाणी आणायला आि िािो. िाऊसाहबे खोलीचे जनरीिण करिाि.  

िगदीश पाण्याचा ग्लास त्यांच्या हािाि दिेो . िेवढ्याि आिून काहीिरी  

पर्ल्याचा आवाि येिो.) 

िाऊसाहबे:- काय रे? कुणी आह ेका आि? 

िगदीश:- नाही, कुणी नाही . 

िाऊसाहबे:- काहीिरी पर्ल्याचा आवाि आला . 

िगदीश:- बोका असले . िो शेिारचा .खूप त्रास दिेो . 

िाऊसाहबे:- मला वाटल,ं आमचे जचरंिीव आि लपून बसलेि की काय? 

िगदीश:- नाही हो. खरच नाही . 

िाऊसाहबे:- कुठे शोधावे आिा या पोराला ! नािेवाईकांच्या कुणाच्या घरी िो िाणार 

  नाही. माजहि आह ेमला. या नाटकाच्या नादाने कामािून गेलाय पोरगा. ह े 

बघ  िगू, 

िगदीश:- काय? काय म्हणालाि? (त्याची चुळबूळ चालू आह.े ) 

िाऊसाहबे:-  िू थोर् ेसमिावून सांग त्याला. म्हणाव,ं  आपल्यासारख्यांच्या घराि ह ेअस े  

नाटक जबटक बरे  नाही. िू त्याचा िवळचा जमत्र आहसे, िुझ े ऐकेल िो,  

 म्हणाव,ं  अस ेनाटकाि काम करून पोट िरि नाही. आमच्या घराि ह े 

असल े काही चालि नाही. मला एक कळि नाही या पोराच्या र्ोक्याि ह े 

नाटकाचे खूळ आल े कुठून? पण हा,ं एक गोष्ट मात्र लिाि आली बरे  का, 

आमच्या मंर्ळीला आह ेथोर्ी आवर् या अशा गोष्टींची . दपुारच्या वेळेला 

चार बायका िमल्या की यांच्या नकला सुरु होिाि . अशा हबेहूब नकला 

करिाि की जवचारू नका . त्यांच्या करू्नच ह ेपोराकर् ेआल ेअसणार .  

िगदीश:- ह ं… हो .  
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िाऊसाहबे:- ह ं…ह ंकाय करिोस? काय करू, कुठे शोध ूिे सांग की .  

िगदीश:- मी … मी काय सांगू? मला खरेच माजहि नाही िो कुठे आह ेिे .  

िाऊसाहबे:- बरं , चला िािो आणखी एक दोन रठकाणी . र्ोन जगन करिो .  

  (िािाि ) 

िगदीश:- चैत्या , ए चैत्या , ये बाहरे , गेल ेरे िे…. ! 

चैिन्य:- (हािाि चहाचा टे्र घेवून ठुमकि ठुमकि मुलीच्या वेशाि बाहरे येिो . 

  िगूच्या हािाि एक कप दिेो आजण लाििो) इश्श्य ssss .  

िगदीश:- हाय … मार र्ाला … (हािािला कप बािूला ठेविो आजण त्याला जमठी  

  मारिो) र्ार्ललग … दकत्ती गोर् ददसिेस . माय स्वीट हाटड …  

  (िेवढ्याि दर उघरू्न िाऊसाहबे आि येिाि .) 

िाऊसाहबे:- अरे, माझा चष्मा राजहला रे …  

  (िगदीशला आजण त्या मुलीला िशा अवस्थेि बघून दचकिाि ) 

  आं …. शी ssss शी ssss , काय ह?े िगू, िग्या , काय चाललय ह?े 

  अरे मी िुला दकिी सभ्य समिि होिो आजण िू? ह ेअसल ेचाळे करिोस?  

  िरीच मघाशी आि काहीिरी पर्ल्याचा आवाि आला, हीच मुलगी आि  

  होिी वाटिे, आजण िू खोटे बोललास . आिमध्ये कुणीही नाही म्हणालास .  

  अरे अरे, िो िसा िर हा असा … ! 

िगदीश:- कुणी नाही म्हणिे चैिन्य आिमध्ये नाही अस ेम्हणालो मी .  

िाऊसाहबे:- कोण? आह ेिरी कोण ही मुलगी? िू एकटा असिाना रािरोस िुझ्या घरी  

  येिे? िू एवढा नालायक असशील अस ेवाटल ेनव्हि े. थांब, िुझ्या  

  वजर्लांनाच िावून सांगिो सगळे  .  

चैिन्य:- (लाििो) इश्य sss (िगूच्या कानाि काहीिरी सांगिो) 

िगदीश:- नाही, िसं काही नाही िाऊसाहबे , िुमचा काहीिरी गैरसमि झालाय . ही,  

  ही माझी होणारी बायको ,  िुमची सून .  

  (चैिन्य त्यांना नमस्कार करिो) 
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िाऊसाहबे:- काय म्हणालास? िुझी होणारी बायको? आमची सून? आं , अरे ह ेआधी 

  नाही का सांगायचे मग?  

िगदीश:- आधी? मग? सांजगिल ेना मग . मला वाटल ेिुम्हाला आवर्णार नाही, ह े

अस े. मला िीिी वाटली .   

िाऊसाहबे:- ह ं… आवर्ि नाही, िे बरोबर  आह े. पण आिा आिकाल िुम्हा मुलांचे   

  ह ेअस े चालि े सगळे  लग्नाच्या आधी, सगळे िसेच . मग काय बोलणार?  

  पण ही एवढ्या सकाळी सकाळी कशाला आली इथ?े 

चैिन्य:- आि सुट्टी आह ेना ह्ाला . आम्हाला थोर्ी खरेदी करायची होिी लग्नाची,  

  म्हणून आले . आत्ताच आल,े िुम्ही येण्याच्या थोर् े दहा पंधरा जमजनट  

  आधी .  

िाऊसाहबे:- छान , छान . अिून लग्न होवून घराि पाऊलही टाकल ेनाही िर चांगला  

  जखसा कापिेस  त्याचा . बरं , छान छान . मुली, नाव काय िुझ ं? 

चैिन्य:- चैिाली .  

िाऊसाहबे:- नाव जवचारले की पूणड नाव सांगावे .  

चैिन्य:- चैिाली …. चैिाली उकर्गावकर .   

िाऊसाहबे:- छान. चैिाली , िा चहा करून आण चांगला . चला , आि नवीन 

सूनबाईच्या  

  हािचा चहा प्यायला जमळणार . काय रे िगू? केव्हा आह ेलग्न? 

िगदीश:- लग्न? ह ं … पुढच्या मजहन्याि . 

 (िाऊसाहबे घराि एक चौरे्र निर टाकिाि.) 

       आजण लग्न झाल्यावर नवीन िागेि रहायला पण िाणार . ही िागा सोर्णार 

आह े.  

  (चैिन्य आधीच्या राजहललेा चहा िसाच उचलून आि नेिो ) 

चैिन्य:- (मनाशीच) आिा हचे गरम करून आणिो …  

िाऊसाहबे:- अहो, िगदीशराव , असा आत्तापासूनच चेहरा परू्न काय बसलाि? खचाडची  
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  काळिी पर्ली का? आिा ह ेअसंच चालायचं . िुम्ही ‘पुरे का’, ‘पुरे का?’ 

अस े जवचारणार आजण त्या ‘आणा’, ‘अिून आणा’ म्हणणार .  

(चैिन्य आिून चहा गरम करून आणिो . दोनऐविी िीन कप आणिो आजण 

सगळयांना दिेो . स्विः पण जिथेच बसिो . िाऊसाहबे त्याच्याकर् ेबघिाि . 

(त्यांच्या चेहऱ्यावर नारािी आह.े) 

िाऊसाहबे:- वा … छान झालाय चहा . अगदी आमचा चैत्या करिो िसाच झालाय .  

  कर्क एकदम . चहापावर्र िास्ि आजण दधूही िास्ि . मस्ि .  

िगदीश:- हो . िास्ि न घालायला काय झाल ं? रु्कटाि जमळिंय सगळं .  

िाऊसाहबे:- रु्कट? म्हणिे? 

चैिन्य:- म्हणिे त्याला अस ेम्हणायचे असले ….  की िुमच्या घरी दधूदिुिे आह ेका? 

आजण हा चैत्या कोण? िुमचा मुलगा का? 

िाऊसाहबे:- चैत्या ssss (िी मुलगी चैत्या म्हणिे ह ेत्यांना आवर्ि नाही)? माझा मुलगा 

. िो आजण िगू लहानपणापासूनचे जमत्र. िीवलग दोस्ि .  

िगदीश:- बरं  . चल . आपण जनघायचं का खरेदीला?  

चैिन्य:- हो चालेल . चल . आजण िेवण बाहरेच करू . एखाद्या छानशा हॉटेल मध्य े

िावू.  

िगदीश:- हॉटेलमध्य?े िेवण? 

िाऊसाहबे:- बरं , मी काय म्हणिो पोरानो , आिा मला बाहरे िायचा कंटाळा आलाय .  

  मी इथेच आराम करिो .  

िगदीश:- काकू वाट बघि असिील ना पण घरी.   

िाऊसाहबे:- नाही . मी सांजगिले आह े जिला वाट बघायची नाही म्हणून . आजण काळिी 

िर मुळीच करायची नाही .  

चैिन्य:- पण िुमचे िेवण? 

िाऊसाहबे:- िुम्ही बाहरे िेवून येिाय ना. मग माझ्यासाठी पण घेवून या काहीिरी . र्ोसा 

आण. िे िुमचं पासडल का दर्सडल म्हणिा ना िुम्ही िे... 
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िगदीश:- आम्हाला उशीर होईल िाऊसाहबे .  

िाऊसाहबे:- अरे हो, सूनबाईला जिच्या घरी नेवून सोर्ायचे असेल ना? 

चैिन्य:- नाही . खरेदी करून सरळ इथेच येणार आम्ही .   

िगदीश:- बरं चल , मी आलोच आत्ता ियार होवून . (आि िािो) 

चैिन्य:- िुमचा मुलगा कुठे असिो? कुठे नोकरी जबकरीला वगैरे आह ेका? 

िाऊसाहबे:- िो ? आजण नोकरी? एवढे कुठे आमचे नशीब? कुठे गेलाय काय माजहि? 

त्यालाच बघायला िर आलो मी इथ.े  वाटले िग्याला माजहि असेल . पण 

कय. िो िसा िर हा असा .  

चैिन्य:- पण घरािून जनघून िाण्यासारख ेकाय झाले  ? नाही म्हणिे मी आपल ंसहि 

…  

िाऊसाहबे:- त्याचे ना, र्ोके रठकाणावर नाही त्याचे . थोर्ा चक्रम आह े.  

चैिन्य:- म्हणिे? 

िाऊसाहबे:- म्हणिे नाददष्ट आह ेथोर्ा . नाटकाि िायचे म्हणिोय . पण ददसायला िर 

असा  दखेणा आह ेम्हणून सांगू? रािहबर्ा, आईच्या वळणावर गेलाय .  

चैिन्य:- नाटकाि िायचे आह े ? छान आह ेकी !  

िाऊसाहबे:- काय छान आह ेर्ोंबले  . आजण खायचे  काय मग पोटाला? 

  (िेवढ्याि िगदीश आिून ियार होवून येिो .) 

िगदीश:- काय झाल े ? कुणाला काय खायचे पोटाला? 

चैिन्य:- काही नाही, हचे काका सांगि होिे, त्यांचा मुलगा …  

िगदीश:- चल . चल . पटकन . बोलि बसायला वेळ नाही आपल्याला .  

चैिन्य:- येिो काका आम्ही .  

िाऊसाहबे:- हो, येिाना र्ोसा िेवढा मात्र आणायला जवसरू नका .  

  ( िे दोघ ेिायला जनघणार िेवढ्याि एक ग हस्थ येिाि .) 

ग हस्थ:- िगदीश टेकाळे इथेच राहिाि ना? 

िगदीश:- हो, मीच िगदीश टेकाळे .  
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ग हस्थ:- नमस्कार . पुढच्या मजहन्याि ह ेघर खाली होणार असे समिल े. मला िागा  

हवी होिी . म्हटल ंआि सुट्टीचे  िुम्ही घरीच असाल, म्हणून बघायला आलो 

.  

िगदीश:- नाही, नाही अिून काही नक्की नाही .  

िाऊसाहबे:- नाही कस े ? आत्ताच म्हणालास ना , पुढच्या मजहन्याि लग्न झाले की नवीन 

 घराि राहायला िाणार म्हणून .  

ग हस्थ:- ओह! लग्न ठरलंय का? अजिनंदन .  

िाऊसाहबे:- हो . आजण ही त्याची जमसेस . आमची सूनबाई .  

चैिन्य:- नमस्िे .  

िगदीश:- ह ेबघा, मी नाही घर सोर्णार आत्ताच . िुमचा काहीिरी गैरसमि झालाय .  

  दसुऱ्या कुणाचा िरी पत्ता हवा असेल िुम्हाला . आजण मी आिा सध्या िरी  

  काही बोलण्याच्या मन:जस्थिीि नाही .   

ग हस्थ:- ठीक आह,े ह ेमाझे कार्ड . र्ोन करा मला . ठीक आह े. येिो .  

(िे ग हस्थ िािाि . िाऊसाहबे जिथेच पलंगावर आर्वे होिाि . िे ग हस्थ 

गेल ेका िे बघण्यासाठी िगदीश मनाशीच बर्बर्ि बाहरे िािो ) 

िगदीश:- या माणसाला पण आिच इथ ेयायचे काही काम होिे का? 

  (िगदीश घाबरून ओरर्िच आि येिो . आजण चैिन्यला म्हणिो) 

िगदीश:- बाप रे…. ! िी आली .  

चैिन्य:- कोण आली?  

  (िाऊसाहबे र्ोळे लावून पर्लेल ेआहिे, त्यांची दोघांची कुिबुि चाल ूआह)े 

िगदीश:- िी रे… रेविी. आि आमचे बाहरे खरेदीला िायचे ठरल ेहोिे ना .  

चैिन्य:- मग आिा? 

िगदीश:- िू लप आि िा . मी बघिो काय करायचे िे .  

  (िाऊसाहबेांकर् ेबघिो, िे घोरि आहिे. चैिन्य आि िािो आजण िगदीश  

  बाहरे िायला लागिो, पण त्याला ढकलून रेविी आि येिे .) 
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रेविी:- अरे, काय बाहरेच्या बाहरे कटवायचा जवचार आह ेका काय? घराि िरी येवू 

दशेील की नाही? 

िगदीश:- नाही . िसं काही नाही गं . ये ना … पण … (िाऊसाहबेांकर् ेबघिो) 

रेविी:- ह ेकोण? 

िगदीश:- माझ्या एका जमत्राचे वर्ील . चैिन्यचे .  

रेविी:- ह ं… िू मागे एकदा काहीिरी बोलला होिास त्याच्याबद्दल . नाटकाि काम  

  करायचं वगैरे … असंच ….  

िगदीश:- हो . िोच . हळू बोल . त्यांची झोपमोर् होईल . अगं , मी िुला यासाठी आि 

येवू नको म्हणि होिो, या पूवीच्या लोकांना आवर्ि नाही गं , ह ेअस ेकाही .   

रेविी:- अस ेम्हणिे कस े ? 

िगदीश:- ह ेअस े, रूमवर आलेल ेवगैरे .  

  (िाऊसाहबे कूस बदलिाि) 

रेविी:- िसं काही नाही, आिकाल सगळयांना माजहि आह े. बरं , मला पाणी िरी 

दशेील का नाही? का मी घेव ूआि िावून? 

  (आि िायला लागिे) 

िगदीश:- अगं , थांब, थांब . बस . बस ना , मी दिेो ना आणून पाणी . चहा हवाय का? 

  करू का ? पण दधू आह ेकी नाही माजहि नाही . बघावे लागेल . नाहीिर अस े 

  करू, चल आपण बाहरेच िावू, पाणी, चहा सगळंच करू बाहरे .  

रेविी:- बाहरे नको रे! आत्ताच िर आले मी . बस ना थोर्ावेळ . गप्पा मारू . नंिर 

िावू की बाहरे .  

िगदीश:- बरं बस . पाणी आणिो .  

  (िगदीश पाणी आणायला आि िािो, रेविी त्याच्या मागे िािे . आजण  

  ककचाळिच बाहरे येिे . जिच्या ओरर्ण्याने िाऊसाहबे घाबरून उठिाि .) 

िाऊसाहबे:- काय झाल े? कोण ओरर्ल े? 

  (रेविीकर् ेबघिाि .) 
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िाऊसाहबे:- आं … कोण िुम्ही?  

रेविी:- (िगदीशला हाक मारि)े िगदीश, िगदीश ssss .  

िाऊसाहबे:- (िे पण ओरर्िाि) िगदीश …।  

  (िगदीश िसाच अंग चोरून एका कोपऱ्याि उिा आह े.) 

िाऊसाहबे:- िगदीश , कोण आह ेही मुलगी ? 

रेविी:- मी … मी रेविी . िगदीशची िावी पत्नी .  

  (नमस्कार करि)े 

रेविी:- ओह! आि िुमची मुलगी आह ेवाटि े. मी घाबरलेच एकदम .  

िाऊसाहबे:- रेविी? िू? िगदीशची होणारी बायको? 

रेविी:- हो .  

िाऊसाहबे:- नक्की? 

रेविी:- हो अहो नक्की . आि आम्ही लग्नाची थोर्ी खरेदी करायला िाणार होिो  

  म्हणून त्यानेच बोलावल ेमला . पण िुमची मुलगी आि काय करिेय? 

िाऊसाहबे:- मुलगी? माझी मुलगी? मला नाही कुणी मुलगी-जबलगी . मी नाही ओळखि  

  कुणाला .  

िगदीश:- हो, अगं रेविी, िू त्यांना मुलीसारखीच आहसे ना !  

  (रेविीकर् ेपाहून जिला खुणेने सांगिो की त्यांच्या र्ोक्याचा स्कू्र दढला आह े

   आजण हळूच जिला म्हणिो) 

िगदीश:- बघ, िे आपल्या मुलीला पण ओळख दिे नाहीि .  

िाऊसाहबे:- िगदीश ….  

िगदीश:- ओ …  

िाऊसाहबे:- असा इकर् ेये, इथे माझ्यासमोर .  

  (िगदीश त्यांच्यासमोर िावून उिा राहिो) 

िाऊसाहबे:- ही  िुझी होणारी बायको आह?े 

िगदीश:- हो .  
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िाऊसाहबे:- रेविी?  

िगदीश:- हो .  

िाऊसाहबे:- आि िुम्ही लग्नाच्या खरेदीला िाणार आहाि? 

िगदीश:- हो .  

िाऊसाहबे:- हो हो काय करिोस? नंदीबैलासारखा . अिून लग्न व्हायचंय .  

िगदीश:- हो . मघाशी मी िुम्हाला सांजगिले होिे की ….  

िाऊसाहबे:- काय सांजगिल े होिेस ?  

िगदीश:- हचे की आम्ही खरेदीला िाणार आहोि म्हणून .  

िाऊसाहबे:- हो पण िू जहच्यासोबि िाणार अस े नव्हिे  सांजगिलेस . आं , अरे िी कोण   

  मग? 

िगदीश:- िी ? िी म्हणिे कोण? 

िाऊसाहबे:- अरे िी मघाशी इथे नव्हिी का िी? … िी? 

िगदीश:- ह ं… ह ं… िी होय? आत्ताच रेविी म्हणाली ना की िी िुमची मुलगी आह े

म्हणून.  

िाऊसाहबे:- रेविी म्हणाली की िी माझी मुलगी आह?े 

िगदीश:- हो .  

िाऊसाहबे:- अरे हो … हो . खरच . रेविी मला मुलीसारखीच आह े. अस ंिू म्हणालास 

ना?  

रेविी:- थांबा . काहीिरी र्ालि ूबोलि बस ूनका . मीच बघिे िी आि काय करिेय 

िे .  

  (रेविी आि िािे . आजण चैिन्यच्या हािाला धरून बाहरे आणिे) 

रेविी:- ही  मुलगी म्हणाल ेमी . िाऊसाहबे ही  िुमची मुलगी आह ेना?  

िगदीश:- अगं , मुलासारखाच त्यांचा जिच्यावरही राग आह े. िे बोलि नाहीि 

जिच्याशी .  
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िाऊसाहबे:- िग्या, काय रे , आमच्या चैत्यासारखा िू पण वाहवि चाललास की काय? 

िो िसा अन िू असा . ही िी चैिाली ना, मघाशी िुझ्याबरोबर होिी ना? 

गुलुगुल ुबोलि होिाि दोघेही .  

रेविी:- िगदीश … कोण आह ेही चैिाली ? (रर्ायला लागिे) 

चैिन्य:- वजहनी , ररू् नका, ररू् नका प्लीि . मी सांगिे िुम्हाला सगळे  .  

रेविी:- सगळे ? म्हणिे? िगदीश, ही  िुझी गलड फ्रें र् आह ेका? आजण िुम्ही दोघ…े? 

िगदीश, मला ह ेसगळे आधी सांगायचे असि े. मी िुझ्याशी लग्न करायला 

नकार ददला असिा . आिा मी माझ्या आईबाबांना काय  सांगू?(रर्ायला 

लागिे) 

िगदीश:- रेविी, रेवा, अगं माझं ऐकून िर घे एकदा . अगं िी माझी गलड फ्रें र् नाही  …  

रेविी:- मग कोण आह?े  

िगदीश:- िी सेल्स गलड ….  

रेविी:- सेल्स गलड? आजण आि काय करिेय? िी िुझ्याशी गुलुगुल ुगोष्टी करि ेका? 

िाऊसाहबे:- जशव जशव … काय म्हणावे िुम्हा मुलांना काही कळि नाही . एवढे जशकला  

  सवरलाि आजण अस ेनाव काढिा आईबापाचे ? चांगले पांग रे्र्िा आहाि .  

  आमचे जचरंिीव िस ेआजण िुम्ही ह ेअस ेददवे लाविाय . ह ेप्रकरण िर  

  अगदीच हािाबाहरे गेलले े ददसिेय .  

रेविी:- िगदीश, आपले लग्न मोर्ल े अस े समि . चालल ेमी . िुला काय वाटेल िे 

कर . लग्न कर जहच्याशी . सुखाने संसार करा … मी चालल े…  

िगदीश:- रेविी , ऐकून िर घ े…  

चैिन्य:- वजहनी, प्लीि .  

रेविी:- िू िर बोलूच नकोस ग … आिा मला कुणी अर्वू शकि नाही .बरे  झाल ेमी  

  स्विःच्या र्ोळयांनी बजघिल े .  

  (िायला जनघिे . दार उघर्िे, िेवढ्याि िे मघाचे ग हस्थ पुन्हा आि  

येिाि .) 
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रेविी:- आिा िुम्ही कोण आणखी?  

ग हस्थ:- िुम्ही कोण पण? मघाशी मी आलो होिो िेव्हा िुम्ही नव्हिा .  

िगदीश:- िी माझी होणारी ….  

रेविी:- कुणीही नाही मी िुमची . कशाला माझी पत्नी म्हणून ओळख करून दिेा?  

ग हस्थ:- एक जमजनट . एक जमजनट . मघाशी िुमची पत्नी म्हणून मला ह्ांनी 

(िाऊसाहबेांकर् ेबोट दाखवून) ह्ांची (चैिन्याकर् ेबघून) ओळख करून ददली 

होिी .  

रेविी:- बघा … बघा . एकदा बायको म्हणिाि, एकदा सेल्स गलड , एकदा गलडफ्रें र् .  

चैिन्य:- गलड फ्रें र् िो  नाही म्हणाला , िुम्हीच  म्हणालाि  . 

रेविी:- िू गप्प बस . एक अिर बोलू नकोस .  

ग हस्थ:- बाप रे, िलिेच काहीिरी वेगळेच प्रकरण ददसिे आह े .  

चैिन्य:- आमच्या घरगुिी िानगर्ीि िुम्ही कशाला पर्िाय ? काय काम आह े 

िुमचे  इथे? कामाचे  बोला आजण चालायला लागा . आम्ही आमचे काय िे  

बघून घेव ू.  

ग हस्थ:- हो, िेही बरोबर आह ेम्हणा . िुमच्या घरगुिी िानगर्ीि मी कशाला परू् ? 

ठीक आह े. मी माझ्या कामाचे बोलिो . मी इथ ेया िागेसाठी आलोय . मी 

एक नवीन नाटक बसविोय .  

चैिन्य:- नवीन नाटक? 

ग हस्थ:- हो . त्याच्या ररहसडल्ससाठी मला िागा हवी आह े. स्विंत्र . ही िागा छान 

आह,े  मध्यविी आजण सगळयांच्या सोयीची .  

चैिन्य:- कोणिे नाटक बसविाय? 

ग हस्थ:- अरे हो . मी माझी ओळख करून दिेो . मी मकरंद जचटणीस .  

चैिन्य:- मकरंद जचटणीस? म्हणिे िे प्रजसध्द नाट्य  ददग्दशडक , मकरंद जचटणीस? 

िगदीश:- ओह गॉर् ! त्यांनी मघाशी कार्ड ददले होिे पण मी बजघिलेच नाही .  

मकरंद:- हो मीच िो .  
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चैिन्य:- मी ओळखिो , आपल ंओळखिे िुम्हाला . मला िुमची नाटकं खूप आवर्िाि 

.  

मकरंद:- बरे  झाल े, िुम्ही मला ओळखलेि . िर माझ्या नाटकाच्या ररहसडल्स साठी  

  मी ही िागा बघायला आलोय .  

िगदीश:- अरे वा . छान . बरं झाल ं. िुमची ओळख झाली .  

िाऊसाहबे:- ह ं…. (त्याच्याकर्े वेगळयाच अथाडने बघिाि .) आजण या घराि ही  नाटकं  

  चालू आहिे . ह ेनाटक काही माझा जपच्छा सोर्ायला ियार नाही .  

चैिन्य:- ओह … दकत्ती छान . िुम्ही कोणिे नाटक बसविाय ? 

मकरंद:- एक नवीन नाटक आह े. काहस्टग झालंय . र्क्त अिून एका पात्राच्या शोधाि 

आह े. स्त्रीपात्र करण्यासाठी एखादा मुलगा शोधिोय .  

(चैिन्य एकदम िगदीशला जमठी मारिो)  

िाऊसाहबे:- दवेा , काय ह?े (रेविी गळा काढून रर्ायला लागिे)  

िगदीश:- (चैिन्यचा हाि धरून त्याला समोर आणिो ) हा चालेल? 

मकरंद:- हा …? ही िर …  

चैिन्य:- एक जमजनट ह ं… (आि िािो) 

िाऊसाहबे:- िगदीश, काय प्रकार आह ेहा सगळा? 

रेविी:- िगदीश …  

िगदीश:- थांबा . थोर् ेथांबा . सगळे सांगिो . रेविी, मला मार् कर .  

रेविी:- अरे, एखादी मुलगी चक्क िुझ्या रुमवर येिे आजण िरी मी गप्प बस?ू 

िगदीश:- आजण िी मुलगीच नसेल िर? 

िाऊसाहबे:- म्हणिे? काय बोलिोस? र्ोके रठकाणावर आह ेना? माझ ेिर आिा र्ोकेच  

  दर्रायची वेळ आली आह े. काही नको इथे रहायला . मला वाटल े होिे  त्या  

  काट्याडबद्दल िुला नक्कीच माजहि असेल, िो कुठे आह,े काय करिोय िे .  

म्हणिे खात्रीच होिी मला . म्हणून जनधाडस्ि होिो मी . पण िू िर इथ े 
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जिसऱ्याच िानगर्ी करून ठेवल्यास . कोण िी मलुगी , चक्क जिला घेवून 

आलास रुमवर . िो िसा अन िू असा .  

िगदीश:- िाऊसाहबे , नाही ओळखल ेना िुम्ही सुध्दा ? िुमच्या स्विःच्या मुलाला ?  

  (िेवढ्याि चैिन्य आिून मुलाच्या वेशाि येिो .) 

चैिन्य:- िाऊ , मार् करा मला .  

िाऊसाहबे:- िू? म्हणिे िू ? आत्ता इथ े…  

रेविी:- अगबाई , ….  

चैिन्य:- िाऊ …  

मकरंद:- काय प्रकार आह ेहा सगळा ? 

िगदीश:- मी सांगिो सगळे  . (मकरंदकर् े बघून) हा माझा जमत्र , चैिन्य रािे, 

वर्गावकर . यांचा मुलगा .  

मकरंद:- म्हणिे आत्ता हचे इथ ेमुलीच्या वेशाि होिे का? 

चैिन्य:- हो . मीच . मी घरी कुणाला न सांगिा इथ ेआलो . िाऊ, प्लीि . ऐकून घ्या  

न … नाटकाि काम करायची दकिीही आवर् असली िरी मी नोकरीच्या 

शोधाि होिोच . पेपरमधल्या िाजहरािी बघि होिो . पण एकही नोकरी 

मला पसंद पर्ि नव्हिी .  

िगदीश:- आजण मग मी एक सेल्स गलडची िाजहराि बजघिली . मी चैत्याची थोर्ी 

मस्करी केली . म्हटल े, िू मुलीचा ड्रसे घालून सले्स गलडच्या इंटरव््यूला िा.  

रेविी:- पण मुलीचे कपर्?े 

िगदीश:- िुझ्यासाठी मी काही ड्रसे घेिले होिे . आत्ता त्याने घािला होिा िो  ड्रसे 

िुझ्यासाठीच आणलेला होिा …  

मकरंद:- इंटरेहस्टग . मग? 

िगदीश:- मग काय? खरे िर िो नाही म्हणि होिा .  

चैिन्य:- पण ह्ाने माझ्याशी पैि लावली . आजण पैि लावल्यावर कुणी माघार 

थोर्ीच घेणार ? िाऊ, मी माघार घेिली असिी िर िुम्हाला आवर्ले   
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असि े ? 

िाऊसाहबे:- नाहीिरी िी हौसच आह ेिुम्हाला …  

रेविी:- काय लावली पैि? 

चैिन्य:- मस्िपैकी पाटी दणेार आह ेिो . एका मोठ्या अजलशान हॉटेलमध्य े. िुम्हाला 

पण याव ेलागेल बरे  का वजहनी ? 

िगदीश:- िे बघ ूरे . िर जचटणीस सर, अस ेआह ेह ेसगळे  . चैत्याला खूप आवर् आह े 

नाटकाची . कॉलेिमध ेअसिांना त्याने बरीच काम ेकेली आहिे नाटकािून .  

महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पधाड, जशवाय वेगवेगळया एकांदकका स्पधाड . बजिस े

पण जमळाली आहिे त्याला .  

मकरंद:- fantastik . गे्रट . अहो, त्याच्या वजर्लांनी पण त्याला ओळखल ेनाही 

म्हणिे? कमाल आह े.  

िाऊसाहबे:- हो . नाही . म्हणिे िसा गुणाचा आह ेिो . पण मला एक सांगा , कोण दणेार 

याला  नाटकाि काम? 

मकरंद:- मी दईेन . ददले  …. माझ्या नवीन नाटकाि मी िुला काम ददल े .  

चैिन्य:- काय खरंच ? 

मकरंद:- हो … खरंच . ही िागा िाब्याि आली की ररहसडल सुरु .  

िगदीश:- िागा िुमच्याच िाब्याि आह ेअस ेसमिा …  

िाऊसाहबे:- आजण र्ोर्ा नारळ .  

रेविी:- एक जमजनट ह ं… आलेच . (पसड घेवून आि िािे .) 

िाऊसाहबे:- दवेा, परमेश्वरा, िुझी लीला अगाध आह े. खरेच . या पोराची एवढी  

िबरदस्ि इच्छा होिी, नाटकाि काम करायचा एवढा ध्यास घेिला होिा 

त्याने की बस . त्याचे  म्हणण ेऐकलेस रे बाबा िू …  

मकरंद:- त्याची आिा िुम्ही काळिीच करू नका िाऊसाहबे . त्याच्यािला स्पाकड   

  बजघिलाय मी . आिा नाही मागे िाणार िो . िो आिा आमचा झालाय .  

चैिन्य:- हरे sss (िोराि ओरर्िो आजण िगदीशला पुन्हा एकदा जमठी मारिो) 
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िगदीश:-  अरे अरे…. बघ , मी िुला म्हणालो होिो ना , आि िुझ्या िजवष्याि 

जलजहललेेच होिे संधी चालून येईल म्हणून .  

  (िेवढ्याि रेविी येिे . एका जर्शमध्ये स्वीट घेवून येिे) 

चैिन्य:- आिा िरी काही हरकि नाही ना वाजहनी िुमची?  

रेविी:-    इश्य ssss . अजिनंदन ह ंचैिाली .  

िाऊसाहबे:- चैिाली उर्ड  नानू .   

मकरंद:- आिा हा नानू कोण आणखी? 

िगदीश:- नानू उर्ड  चैिन्य …. उर्ड  ….  

चैिन्य:- पुरे … पुरे . Thanks . आजण आिा िुम्ही दोघ ेआरामाि खरेदीला िावून या 

.  

िगदीश:- हो, चल िायचं का आिा? झाला ना  आिा िरी गैरसमि दरू? आिा अगदी  

  उिळ माथ्याने सांगिो, िाऊसाहबे, मकरंद जचटणीस , ही  माझी होणारी  

  पत्नी . रेविी .  

रेविी:- (दोन्ही हाि िोरू्न नमस्िे करि)े  

मकरंद :- अजिनंदन िुम्हा दोघांचे आजण धन्यवाद . िागेबद्दल .  

िगदीश:- अहो धन्यवाद कसल ेमानिा. िे िर आम्ही िुमचे मानायला पाजहिेि .  

मकरंद:- बरं चला, मी जनघिो आिा . उशीर होिोय . आजण चैिन्य, ह ेमाझ ेकार्ड .  

  केव्हाही र्ोन कर . चल, येिो .   

  (मकरंद जचटणीस जनघून िािाि .) 

चैिन्य:- ह ं… चला जनघा आिा . मी पण येिो जिथपयंि .  

िाऊसाहबे:- िू कुठे जनघालास? आपण दोघेही जनघू आिा गावाकर् े. िुझी आई वाट  

  बघि असेल.  

चैिन्य:- नाही, आि नको . िुम्ही रहा आिा आिच्या ददवस इथेच . आराम करा . 

सकाळी िावू आपण .  मी आईला र्ोन करून सागंिो सगळे व्यवजस्थि . 

आजण हो, येिाना िुमच्यासाठी र्ोसा घेवून येिो , िुमचं िे पासडल का दर्सडल.  
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(सगळेिण जनघून िािाि . िाऊसाहबे आनंदाने र्ोळयािले अशू्र पुसिाि . ) 

िाऊसाहबे:- िो िसा अन हा असा ! वेर् े कुठल े!…. 

 

(पर्दा पर्िो . समाप्त ) 

 

 

************************** 
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नंददनी दशेमुख 

 

नंददनी दशेमुख यांना लहानपणापासूनच लेखनाची आजण वाचनाची आवर् होिी.   

१९७७-७८ पासून त्यांनी लेखनास प्रारंि केला. गेल्या पस्िीस वर्ांि अनेक माजसकांमधून 

त्यांच्या कथा प्रजसद्ध झाल्या आहिे. औरंगाबाद आकाशवाणी कें द्रावरून त्यांचे निोनाट्य 

आजण ऐजिहाजसक लखेन प्रसाररि करण्याि आले. कथाश्री , आवाि, स्नहेप्रिा इ. ददवाळी 

अंकामधून त्यांच्या कथा प्रजसद्ध झाल्या. सकाळ कथा जवशेर्ांक २००९ मध्य े त्यांच्या 

‘प्रमोशन’ या कथलेा प्रथम पाररिोर्क जमळाले. लोकसत्ता, सकाळ मधून त्यांनी जवजवध 

प्रकारचे लेखन केल.े  दजैनक प्रिावाणी नांदरे्, दजैनक उद्याचा मराठवार्ा, नांदरे् या 

विडमानपत्रामधून त्यांनी सदर लखेन केले.  

महाराष्ट्र राज्य नाट्य पररर्द नांदरे् शाखेिरे् ‘अनुवंश’ आजण ‘मी रचना दसेाई’ या त्यांच्या 

नाटकांचे प्रयोग करण्याि आले. कामगार कल्याण मंर्ळ स्पधेि ‘िुमच्यासारख्या िुम्हीच’ या 

त्यांनी जलहीलले्या एकांदककेला प्रथम पाररिोर्क जमळाल.े २००४ मध्य े‘औट घटकेची राणी

’ ही कादबंरी आजण २०१० मध्ये जनरजनराळया माजसकांमधून प्रजसद्ध झालेल्या कथांचा 

‘कंुपणाच्या पलीकर्’े हा कथा संग्रह प्रकाजशि झाला.  

ह े सवड लेखन करि असिानाच त्या नोकरीदजेखल करि होत्या. िारि संचार जनगम 

जलजमटेर्, मुंबई येथून  लखेाजधकारी या पदावरून जनव त्त झाल्या. 

ई साजहत्य प्रजिष्ठानच्या वाचकांसाठी त्यांनी “हा छंद जिवाला…” ही एकांदकका जवनामुल्य 

ददल्याबद्दल वाचकांच्या विीने आम्ही त्यांचे आिार मानिो. 
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ई साजहत्य प्रजिष्ठान ही काही व्यावसाजयक प्रकाशन संस्था नाही. काही सामाजिक 

ध्येय र्ोळयांसमोर ठेवून मराठी िार्ा, साजहत्य आजण संस्क िी यांच्यासाठी ही िरुणांची 

संस्था काम करि ेआह.े सध्या ई साजहत्य प्रजिष्ठानचे सव्वा दोन लाख वाचक आहिे. 

ई साजहत्य प्रजिष्ठानच्या पुस्िक खजिन्याि साित्याने नवनवीन िर पर्ि असिे. 

२०१४ मध्य े सुमारे शिंर ई पुस्िके आम्ही प्रकानजशि केली. नवीन खूप सारी पुस्िकं 

लवकरच येि आहिे. एकाहून एक िारी. ही सवड पुस्िकं सवडच्यासवड सव्वा दोन लाख 

वाचकांना दणे्याचा आटोकाट प्रयत्न केला िािो. पण प्रत्येक वेळी िे िमिेच असे नाही. 

अनेक वाचकांपयंि काही पुस्िके पोहोचि नाहीि. पण VIP सदस्यांना मात्र सवड पुस्िके 

नक्की ददली िािाि. िुम्हाला सवडच्या सवड पुस्िके हवी असिील िर  VIP सिासद बना.  

VIP सिासद बनणं अगदी सोप्पं आह.े आपल्या ओळखीच्या दहा लोकांचे मेल आय 

र्ी कळवा आजण बना VIP सिासद.  

एका दमाि िीन कामं. 

1. पजहल ं म्हणिे िुम्ही VIP सिासद बनिा. िुम्हाला ई साजहत्य प्रजिष्ठानचं 

पुस्िक ई मेलवर सवाडि आधी जमळिं. त्यांच्या प्रत्येक कायडक्रमाचं आमंत्रण जमळिं. त्यांच्या 

िावी योिनांची माजहिी जमळिे. त्यांच्या कामाि स्विः सहिागी होण्याची संधी जमळिे. 
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2. ज्या दहा ककवा अजधक जमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं जमळिाि िे खशु 

होिाि. त्यांना त्यांच्या आवर्ीची पुस्िकं जमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल 

सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्ही म्हणिेच ई साजहत्यचे प्रजिजनधी बनिा.  

3. आजण यािून िुम्ही मराठी िारे्च्या संवधडनाला अमलू्य असा हाििार 

लाविा. आमचा उद्देश आह ेमराठीिल्या सहा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आजण ह ेलक्ष्य 

साध्य करण ं ह े केवळ आजण केवळ मराठी लोकांना त्यांच्या िारे्वर असलले्या प्रेमािूनच 

शक्य आह.े आपल्या िारे्चं राज्य व्हावं म्हणून १०६ हिात्मे झाले. आपल्या िारे्नं रािा 

व्हावं म्हणून आपण एक दहा-वीस ई मले आयर्ी दणेारच ना! वाचनाची आवर् असो वा 

नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा दहा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवर् 

आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू. 

आह ेना : एक दम : िीन काम. 

संपकड  साधा : esahity@gmail.com 

ही सेवा पूणडपणे जनःशुल्क आह.े त्यामुळे आपले जमत्र आपल्यावर खुश होिील. जशवाय 

आम्ही ही खात्री दिेो की या ई मले्सचा वापर फ़क्त आजण फ़क्त मराठी साजहत्य 

पाठवण्यासाठीच केला िाईल. इिर कसल्याही िाजहरािी पाठवून त्यांना त्रास ददला िाणार 

नाही. िेव्हा लवकराि लवकर आपल्या माजहिीिल्या दहा ककवा अजधक मराठी सािरांचे ई 

मेल पत्त ेआम्हाला द्या. 

www.esahity.com या वेबसाईटला िटॆ द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पहाि आहोि. 

धन्यवाद 

आपले नम्र 
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