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हलो! कोण? 

िे पसु्िक हिनामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकांचे कष्ट ि पैसे आिेि . 

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकांना फ़ोन करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकानंा या पसु्िकाबद्दि 

अहण ई साहित्यबद्दि सागंा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा 

 पसु्िके हमळणे बंद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  

साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्िुिीच असािी असे नािी. प्रांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि यांचे स्िागि आिे.  प्रामाहणक मि 

असािे. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण 

त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण संपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उंचीिर जाि रिािा.  
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अर्चना मिरजकर 

A-112, Navnirman CGHS Ltd, Plot 6A, Sector 2, 

Dwarka, New Delhi - 110075 

Phone Number: +91-9811454269 

E-mail: archanamirajkar@gmail.com 

Blog: Footprints on the sands of time 

 

या पुस्तिकेिील लखेनाचे सर्व हक्क लेस्खकेकडे सुरस्िि असून 

पुतिकाचे ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, स्चत्रपट 

ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेस्खकेची लेखी परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आह े. िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई होऊ 

शकिे. 

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India 

is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. 

The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts. 
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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ह ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर 

करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे. 
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िनातलं: 

 

खरिं िर र्ाझिं र्न कथेि रर्ििं. पण ही कल्पना नाटकाच्या 

तर्रूपािच सुचली. िर ह ेर्ाझिं पास्हलिं नाटक. यापूर्ी अनेक 

कथा स्लस्हल्या आहेि. एक कादिंबरी प्रकाशनाच्या र्ागावर्र 

आह.े  

लहानपणापासून र्ाचनाची अत्यिंि आर्ड. अगदी 

र्हाभारिापासून िे र्राठी आस्ण इिंग्रजीिील ककिीिरी 

अस्भजाि र्ाङ्मय र्ाचण्याच भाग्य स्र्ळालिं. त्यािून लेखनाची 

आर्ड स्नर्ावण झाली. र्राठीि व्यिंकटेश र्ाडगुळकर, श्रीस्नर्ास कुलकणी, गौरी 

दशेपािंडे, सास्नया ह ेआर्डिे लेखक. इिंग्रजीि थॉर्स हाडी, व्हर्जवस्नया र्ूल्फ, एस्र्ली 

ब्रोंि. 

आई र्डील सास्हस्त्यक. त्यारु्ळे लहानपणापासूनच आयुष्याकडे सास्हस्त्यक 

दषृ्टीकोनािून बघायचिं र्ाण स्र्ळालेलिं. त्याि कधीकधी अज्ञािािून येणारी तफूिी 

आस्ण कल्पनाशक्ती स्र्सळिे आस्ण ही अशी कलाकृिी उर्लिे. कदल्लीि राहून र्राठी 

सिंतकृिीशी नाििं जोपासण्याचा हा एक प्रयत्न. 

 

अचवना स्र्रजकर 
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अचवना स्र्रजकर यािंचिं प्रकास्शि सास्हत्य 

• ‘नदीकाठी र्ाळर्िंटी’, स्र्स्र्ध भारिीय भाषािंर्धील कथािंचा अनुर्ाद, 

आकािंिा प्रकाशन, नागपूर. 

• ‘ शकुिं िला’, नस्र्िा गोखले यािंच्या कादिंबरीचा अनुर्ाद, पेंस्ग्र्न इिंस्डया. 

• ‘अधीर्ुधी कहाणी’, इिंकदरा गोतर्ार्ी यािंच्या आत्र्चररत्राचा अनुर्ाद, 

सुस्र्द्या प्रकाशन, सोलापूर. 

• ‘स्िन्नर्तिा’, इिंकदरा गोतर्ार्ी यािंच्या कादिंबरीचा अनुर्ाद, सुस्र्द्या प्रकाशन, 

सोलापूर. 

• ‘र्ािीची र्ाणसे’, स्र्स्र्ध भारिीय भाषािंर्धील कथािंचा अनुर्ाद, सुस्र्द्या 

प्रकाशन, सोलापूर. 

• र्ी तर्िः स्लस्हलेल्या कथा अनेक र्ास्सकािंिून प्रकास्शि. 

• इिंग्रजी आस्ण र्राठीिून र्ृत्तपत्रीय लेखन. 
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प्रस्तावना 

अर्चना मिरजकर यांरे् ‘हलॅो, कोण बोलतंय?’ ह ेनाटक म्हणजे िराठी 

नाट्यक्षेत्रात तयांनी आतिमवश्वासाने केलेले िहतवारे् पदापचण आह.े भगवान 

िहावीरांच्या पदमर्नहांवरती जशी किळे फुलून आली, तसे अर्चना मिरजकर यांच्या 

या नाट्यक्षेत्रातील पदापचणात नाट्य, भावमनकता आमण आध्यामतिक अनुभूती अशा 

मत्रदलारे् किळ फुलून आलेले आह.े 

व ंदा नावाच्या एका उच्च िध्यिवगीय स्त्रीरे् भावमवश्व या नाटकात अर्चना 

मिरजकर यांनी िांडलेले आह.े व ंदा ददल्लीत राहणारी उच्च िध्यिवगीय मववामहत 

स्त्री आह.े नोकरी करणारी आमण मशवाय घर सांभाळणारी. घरात स्वयंपाकीण आह.े 

पण व ंदा िनातून एक सततरे् दुुःख बाळगून आह.े बावीस वर्ाांपूवी मतर्ी तीन वर्ाांर्ी 

िुलगी श्रुती कसल्यातरी तापाने अर्ानक गेली, तेव्हापासून ह ेदुुःख व ंदाच्या िनात 

रुजलेले आह.े मतर्ा नवरा राजेश िात्र या दुुःखातून बाहरे पडला आह.े ह ेअसे दुुःख 

उगाळत बसण ेम्हणजे तयाला िनार्ी किजोरी वाटते. तो व त्तीने पूणच नामस्तक आमण 

इहवादी आह.े व ंदार्ा भार्ा आनंद आमण तयार्ी िैत्रीण सोनाली दोघे अिेररकेहून 

आलेले आहते. आनंदर्ा जनिर् अिेररकेत झालेला आह,े तर सोनाली 

बायोटेक्नॉलॉजीिध्ये संशोधन करण्यासाठी अिेररकेत गेलेली आह.े अिेररकेत ते दोघे 

लग्नामशवाय एकत्र रहात आहते. सध्या ते दोघ े मिळून वारकरी पंथावर एक 

िामहतीपट तयार करीत आहते. तयासाठी पंढरपूरच्या वारीरे् मर्त्रीकरण 

करण्यासाठी ते नुकतेर् पंढरपूरला जाऊन आले आहते. व ंदाही तयांच्याबरोबर जाऊन 

आलेली आह.े सध्या आनंद तया मर्त्रीकरणारे् संपादन करतो आह ेआमण सोनाली 
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तयाला िदत करते आह.े आनंदर्ा िुक्काि व ंदाच्या घरीर् आह;े तर सोनाली 

ददल्लीिध्येर् मतच्या आई-वमडलांकडे रहात आह.े 

नाटकाच्या प्रारंभी व ंदा आरािात सोफ्यावर वार्त बसलेली आह.े अशा 

वेळी मतला एक अनपेमक्षत फोन येतो. फोनवर बोलणारी व्यक्ती म्हणते की तो 

पंढरपूरहून मवठ्ठल बोलत आह.े आधी व ंदाला हा एक छेडछाडीर्ा प्रकार वाटतो. 

कुणीतरी आपल्यावर पाळत ठेवून हा प्रकार करीत आह,े अशी मतर्ी सिजूत होते. 

ती तयाला धुडकावून लावण्यार्ा प्रयत्न करते. पण नंतर मतर्ी जाणीव उजळते की हा 

खरोखरीर् मवठ्ठलार्ा फोन आह.े मवठ्ठल व ंदाच्या दखुऱ्या िनावर हळुवार फंुकर 

घालतो. ती जेव्हा भावनावश होते, तेव्हा मतच्या िनातले मवर्ार तयाला आपोआप 

सिजतात. तयाला िुख्यतुः मतच्याशी बोलायर्े असते दवेाच्या स्वरूपाबद्दल. दवेारे् 

स्वरूप आमण पयाचयाने दवेार्ी िूती बदलतया काळाप्रिाणे बदलायला हवी, असे 

व ंदारे् ित आह.े पूवीच्या काळातील दवेाच्या िूती जर तया तया काळातल्या 

हीरोप्रिाण,े म्हणजे राजेरजवाड्यानप्रिाणे पररवेश धारण करणाऱ्या घडवल्या 

गेल्या, तर आताच्या काळातील दवेाच्या िूती आजच्या काळातील हीरोप्रिाणे, 

म्हणज ेजीनस आमण टी-शटच पररधान केलेल्या, हातात िोबाईल आमण डोळ्याला 

गॉगल असलेल्या अशा का असू नयेत, असा मतर्ा प्रश्न आह.े प्रारंभीच्या अमवश्वासार्ा 

भर संपल्यावर जेव्हा खरोखरीर्ा मवठ्ठलार्ा फोन आह ेअशी व ंदार्ी खात्री पटते, 

तेव्हा ‘दवे िाझ्याशी बोलला’ या जामणवेने ती उत्तेजीत व क ताथच होते. 

राजेशर्ा िात्र या गोष्टीवर मवश्वास बसत नाही. तयाच्या तार्कच क 

मवर्ाराच्या कसोटीवर ही गोष्ट तयाला पटत नाही. तयाच्या िते, व ंदाच्या दुुःखी िनाने 

रर्लेले ह ेकमल्पत आह.े जशी मिकी िाउस, द्रकुला, परग्रहावरील जीवस ष्टी ही 
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काल्पमनक रमर्ते आहेत, तसेर् दवे हदेखेील आह.े पण प्रतयक्षात फोनच्या महस्टरीिध्ये 

पंढरपूरर् े कोड नंबर असण,े व ंदाच्या हालर्ालींर्ी तंतोतंत िामहती फोन 

करणाऱ्याला असणे, मवठ्ठलाने एकदा फोनवर सांमगतल्याप्रिाणे व ंदाच्या गाडीर्ी 

क्लर्प्लेट खरोखरीर् मझजलेली असण े या गोष्टींर्ी स्पष्टीकरणे तो तकच वादाच्या 

आधारे दऊे शकत नाही. तयाला तशी गरजही वाटत नाही. व ंदाच्या िानमसक 

अवस्थेर्ा फायदा घेऊन कोणीतरी हा बनाव रर्लेला आह,े थोड्या ददवसांनी मवश्वास 

बसल्यावर तो बँक अकाऊंट, के्रमडट काडच, एटीएि मपन वगैरे िामहती मवर्ारू लागेल, 

तेव्हा तयाच्याशी न बोललेलेर् बरे, असे म्हणून तो हा मवर्य झटकून टाकतो. 

आनंदला िामहतीपटाच्या संपादनात िदत करण्यासाठी सोनाली एक 

ददवस व ंदाच्या घरीर् राहायला येते. सोनालीला व ंदा फारर् आवडते. आनंद कडून 

व ंदाच्या दुुःखार्ी हकीगत कळल्यावर तर मतला व नदासाठी काहीतरी करावे असे फार 

वाटू लागते. लौकरर् व ंदार्ा पन्नासावा वाढददवस आह,े ह ेसिजल्यावर ती तया 

ददवशी व नदासाठी ‘सरप्राईज पाटी’ करण्यार्ी कल्पना काढते. आनंदला ही कल्पना 

पसंत पडते आमण दोघे मिळून ‘सरप्राईज पाटी’ र्ी आखणी करतात. राजेशला ते 

मवश्वासात घेतात आमण तयाच्याकडून व ंदाच्या कायाचलयातील मित्र िैमत्रणींरे् व 

कायाचलयातील सहकाऱ्यांरे् फोन नंबर मिळवतात. सोनाली फोनवरूनर् पाटीच्या 

पदाथाांर्ी व केकर्ी ऑडचर नोंदवते. व ंदा कायाचलयातून येण्यापूवीर् आनंद आमण 

सोनाली दोघ ेमिळून हॉलर्ी सजावट पूणच करून टाकतात. काही पाहुणे ही येतात. 

व ंदा कायाचलयातून आल्यावर पाटीला प्रारंभ होतो. अनपेमक्षत अशा या पाटीच्या 

आमण तयातून आपल्या पररवारातील लोकांच्या आपल्यावरील प्रेिाच्या प्रतययाने व ंदा 

अंतबाचह्य त प्त होते. या सगळ्या मित्रपररवारात जीनस आमण लाल टी-शटच घातलेला 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

एक सावळा तरुण अगदी उतसाहाने सािील झालेला असतो. सगळ्यांना तऱ्हतेऱ्हेरे् 

पदाथच आग्रहाने खायला दणेे, गाणी म्हणण्यार्ा आग्रह करण,े व ंदा केक कापताना 

गाण्यार्ा ताल धरणे, सवाांना आवडेल असा खेळ काढणे, व ंदाच्या िोबाईल वर 

सवाांरे् फोटो काढणे वगैरे सगळ्या गोष्टीतून तयार्ा क मतशील पुढाकार ददसून 

येतो.जण ूतोर् या सवच कायचक्रिार्ा नायक बनून जातो. व ंदाला तो एक वाढददवसार्ी 

मगफ्ट ही दतेो. िग सगळेजण मनरोप घेऊन मनघून गेल्यावर व ंदा, राजेश, आनंद आमण 

सोनाली मवर्ार करू लागतात की तो होता तरी कोण? व ंदाच्या कायाचलयातील 

सहकायाांपैकी तो नव्हता. सोसायटीतल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यानपैकी तो नव्हता. आनंद-

सोनालीच्या सहकाऱ्यांपैकी तो नव्हता. तयाने िोबाईलवर काढलेले फोटो तर उतक ष्ट 

आलेले असतात पण एकाही फोटोत तो नसतोर्. आधुमनक पोशाखात दवेारे् रूप 

पाहण्यार्ी व ंदार्ी इच्छा, फोनवरील आतापयांतर्ी सारी संभार्णे, जीनस आमण टी-

शटच या साऱ्यार्ी संगती आता व ंदाच्या ध्यानी येते. आपल्याला हव्या तया रूपात, 

अगदी हव्या तया अवतारात दवे आपल्याकडे येऊन गेला, आपल्या घरी जेवून गेला, 

ह े मतला उिगते. आता दवेार्ा फोन येणार नाही, हहेी ती जाणते. व ंदाच्या अशा 

अवस्थेतर् नाटक संपते. 

अर्चना मिरजकर यांनी ह ेनाटक दवेाच्या संकल्पनेर्ा मवर्ार िध्यवती 

ठेवून गुंफलेले आह.े साहमजकर् एका पातळीवर ह ेर्र्ाचतिक नाटक आह.े दवेाच्या 

अमस्ततवावर पूणच श्रद्धा असलेली व ंदा, देवारे् अमस्ततव नाकारणारा आमण दवे ही 

मिकी िाउस, द्रकुला, परग्रहावररे् मनवासी यांच्याप्रिाणे केवळ एक कल्पना आह े

अस ेिानणारा, शास्त्रीय तकच बुद्धीच्या साच्यात मवर्ार करून दवेाच्या अमस्ततवारे् 

पुरावे िागणारा राजेश, आमण मवदशेात जनिून मतथेर् वाढल्यािुळे दवेाच्या 
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अमस्ततवारे् संस्कार झालेला, पण या गोष्टीबद्दल खरी मजज्ञासा बाळगणारा आनंद ही 

पात्रे म्हणज ेया र्र्ाचतिक िध्यवती आशयसूत्रारे् तीन मवमभन्न पैलू आहते. अर्चना 

मिरजकर यांच्या स्वतुःच्या धारणेला अनुसरून तयांनी व ंदाच्या बाजूने र्रे्र्ा अंमति 

कौल ददलेला आह;े पण दसुरे दोन पैलूही उपेमक्षत राहणार नाहीत यार्ी काळजी 

घेतलेली आह.े 

 

तथामप ह ेनाटक पूणचतुः वैर्ाररक पातळीवर मस्थर झालेले नाही. व ंदाच्या 

व्याकुळ दुुःखािुळे तयाला भावमनकतेर्ाही स्तर लाभलेला आह.े बावीस वर्े व ंदाने ह े

दुुःख िनात बाळगलेले आह.े मतर्ी जीवनव त्ती या दुुःखाने झाकोळलेली आह.े श्रुतीर्ी 

आई असण्यार्ा आश्वासक अनुभव पुनहा प्राप्त व्हावा यासाठी ती आसुसलेली आह.े 

दवेाच्या आधुमनकीकरणामवर्यीरे् मतरे् मवर्ार आमण ही हरपलेल्या िात तवसुखार्ी 

असोशी यांच्या सिनवयािुळे र्र्ाचतिक आशयसूत्रात वैर्ाररकता आमण भावमनकता 

यांर्ा िनोहर संगि झालेला आह.े व ंदा आमण राजेश यांच्या जीवनमवर्यक व त्तीतील 

मवरोधािुळे तयांच्यािध्ये सतत उडणारे खटके, दवेार्ा फोन येणे या अकमल्पत 

गोष्टीवर मवश्वास ठेवणे फार कठीण असल्यािुळे राजेश, आनंद आमण स्वतुः व ंदा यांनी 

रर्लेली तऱ्हतेऱ्हेर्ी तकच टे, व ंदाच्या जीवनव त्तीवर पडलेले दुुःखारे् सावट दरू 

करण्यासाठी र्ाललेले आनंदर् े प्रयत्न, व ंदा ही एक दवेिाणूस आह े अशी शांता 

स्वयंपादकणीर्ी भाबडी श्रद्धा यासारख्या संघर्चधारा आशयसूत्रातील िुख्य वैर्ाररक 

संघर्ाचच्या पूरक म्हणून कायचरत होतात आमण नाट्यबीज फुलत राहते. “पुराव्यांर्ा 

अभाव हा अभावार्ा पुरावा होऊ शकत नाही” यासारख्या र्िकदार वाक्यांरे् 

स्फुलल्लंग तयातून मनिाचण होतात. 
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या नाटकातील सगळ्यार् व्यमक्तरेखा मजवंत आमण रसरशीत आहते. 

व ंदार्ी िध्यवती व्यमक्तरेखा तर पररपूणच आहरे्. मतच्या िनावर असलेले दुुःखार् ेदाट 

सावट, दवेावरर्ी गाढ श्रद्धा आमण आधुमनकतेर्े मवर्ार यांर्ी सांगड घालण्यार्ी 

मतर्ी धडपड, राजेशर्ी मवर्ारसरणी पटत नसतानादेखील तयाच्यावररे् आमण 

आपल्या संसारावररे् मतर् ेउतकट प्रेि, भार्ा आमण तयार्ी िैत्रीण यांच्यामवर्यीर्ी 

आपुलकी, आपल्यावर प्रेि करणाऱ्यांमवर्यीर्ी मतर्ी क तज्ञता, मतच्यातील 

िाणुसकी, मतर् ेवागणेबोलणे, मतर्ा लाघवीपणा, मतर्ी अगमतकता, मतरे् दिण,े 

मतर्ी मर्डमर्ड -- सगळे कसे अगदी खरेखरे वाटते. तयातील मजवंतपणार्ी स्पंदने 

जाणवतात. तसेर् राजेशरे् पात्र. राजेश पूणचपणे तार्कच क मवर्ार करणार आह.े 

तकाचच्या कसोटीवर न उतरणारे आमण पुराव्याने मसद्ध होऊ न शकणारे अस ेकाहीही 

स्वीकारायला तो तयार नाही. जनितुः िाणूस राशनल असतो अशी तयांर्ी श्रद्धा आह.े 

तयाच्या िते, बालकाच्या मनरागस िनाला दवे वगैरे काही िामहत नसते. ते िोठे 

होईल तसा सिाज तयाच्या डोक्यात ह ेखूळ भरवतो. व ंदावर तयारे् प्रेि आह.े पण 

आयुष्यात घडलेल्या दषु्ट घटनेिुळे मतर्ी मवर्ारशक्ती किकुवत झाली आह ेआमण 

म्हणून ती कशावरही आमण कोणावरही भोळेपणाने मवश्वास ठेवते, असे तयारे् ठाि 

ित बनलेले आह.े तकीके्तच्या मवरुद्ध कोणी वागले तर तयाला खूप राग येतो. ककंबहुना 

िनामवरुद्ध झाले की तयाला रागर् येत असतो. आनंद आमण सोनाली ही एक लोभस 

जोडी आह.े अिेररकेतील वकच  कल्र्र, मतथली मशस्त, मतथली मनयिबद्धता तया 

दोघांच्या इतकी सवयीर्ी झालेली आह ेकी भारतात ते सगळे तसे नाही, ह ेपाहून 

तयांर्ा गोंधळ उडत असतो. व नदावर िात्र तयांरे् प्रेि आह.े मतच्या आनंदासाठी सतत 

धडपडण ेतयांना आवडते.  
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या नाटकात जो िुख्य सिरप्रसंग आह,े तयातील कल्पनेिध्ये खरे म्हणजे 

नावीनय नाही. दवेाने सगुण रूपात येऊन िाणसात मिसळणे व िाणसांर्ी कािे करण े

िराठी संस्क तीला अपररमर्त नाही. िहीपमतबुआ ताहराबादकर यांर्ा ‘भक्तमवजय’ 

ग्रंथ अशा घटनांनी भरलेला आह.े मवठ्ठल नािदवेांनी दाखवलेला नैवेद्य भक्षण करतो, 

तुकारािांच्या बायकोच्या पायात रुतलेला बाभळीर्ा काटा काढतो, जनाबाईंच्या 

शेणी थापून दतेो, एकनाथांच्या घरी कावडीने पाणी भरतो, कबीरारे् शेले मवणून 

दतेो या गोष्टी िराठी िाणसाला िाहीत असतात. परंतु अर्चना मिरजकर यांनी या 

नाटकात तया देवाच्या िानुर्ीकरणाला एकीकडून दवेाच्या रूपातील 

आधुमनकीकरणाच्या वैर्ाररक र्रे्र्ी जोड दऊेन आमण एकीकडून नाटकातील िुख्य 

पात्राच्या भावमनकतेशी तयार्ा बेिालूि सांधा जोडून सिरप्रसंगातील नाट्य खुलवत 

नेल ेआह.े 

तपशीलाच्या द ष्टीने पाहता, नाटकातील मवमवध संदभच पररपूणचतेला 

नेण्यार्ा कटाक्ष लेमखकेने पाळलेला आहे. आनंद राजेशला एकदा िामहतीपटाच्या 

मनर्िचतीिधील मवमवध बाबी उलगडून सांगतो, तो भाग उदाहरणादाखल पाहावा. 

िामहतीपटाच्या मनर्िचतीिधील मवमवध कौशल्ये आमण प्रदक्रया यांर्ा तपशील मतथे 

पररपूणच रीतीने आलेला आह.े 

एका िहत्त्वाच्या गंभीर मवर्याला या नाटकाच्या आशयसूत्रात लेमखकेने 

कें द्रस्थानी ठेवलेले आह.े दवे आह ेकी नाही, असला तर तो मनगुचण मनराकार आह ेकी 

सगुण साकार आह,े तो िाणसाच्या रुपात अवतरतो का, अवतरलार् तर तयार्ा 

रे्हरािोहरा कसा असतो, तयार्ी वेर्भूर्ा कशी असते, िूती ह ेतयारे् प्रतीक असेल 

तर मतच्या ठायी लक्षावधी िाणसांच्या श्रद्धा आमण भमक्तभावना कशा कें दद्रत होतात, 
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ह े तत्त्वज्ञानाला आमण अध्यातिशास्त्राला शतकानुशतके पडलेले प्रश्न आहते. 

परिेश्वरार्ी रूप ‘नेमत नेमत‘ असेर् असले, तरी यातील बऱ्यार्शा प्रश्नांर्ी उत्तरे 

ततवज्ञानाने आमण अध्यातिशास्त्राने ददलेली आहते. परिातम्यारे् िूळ स्वरूप जरी 

मनगुचण मनराकार असले तरी भक्ती आमण श्रद्धा या दोन घटकांिुळे तो सगुण साकार 

रूपािध्ये ही प्रतीत होऊ शकतो. “तुज सगुण म्हणो की मनगुचण रेI सगुण मनगुचण एकु 

गोलवंद ुरे” ही संतांर्ी प्रतयक्ष अनुभूती होती. कैवल्यार्ा गाभा, तो हा उभा मवटेवरी

” ह ेतयांनी जाणले होते. मनगुचण मनराकार स्वरूपारे् भान ठेवून सगुण साकार रूपाच्या 

प्रेिार्ी गोडी तयांनी र्ाखलेली होती. “म्हणौनी अध्यातिशास्त्री इये I एक अंतरंगामर् 

अमधकाररये” ह े या अनुभवािागील सूत्र होते. ‘भाव तेथे दवे’ या साध्यासोप्या 

वाक्यप्रर्ारात या सूत्रार्ी कळ सिामवष्ट आह.े ज्यार्ी जशी श्रद्धा असेल तसा तयाला 

तयार्ा दवे भेटतो. कुणाला िूती हार् खरा दवे वाटेल आमण तया िूतीरे् भजन पूजन 

व कोड कौतुक करीत रहावेसे वाटेल, कोणाला अणुरेणूत भरून रामहलेल्या व र्रार्र 

व्यापून मशल्लक उरणाऱ्या परिततवारे् िूती ह ेप्रतीक वाटेल. िूतीरे् दशचन घेताना 

तयाला तया मवशाल परि ततवार्ीर् आठवण होईल. तर कोणाला िूर्तचपूजा हा 

बावळटासारखा बहुलाबाहुलीर्ा खेळ वाटेल. ज्यार्ा तयार्ा दवे तयाच्या तयार्ा 

पुरता खरार् असतो. तयार्ीर् तयाला अनुभूती येऊ शकते आमण येत असते. िूतीच्या 

आधुमनकीकरणासंबंधीरे् व ंदारे् मवर्ार हदेेखील क्रांमतकारक अथवा अगोर्र नाहीत. 

सिकालीन हीरोवर दवेारे् रुप बेतले गेल्यारे् आपल्या पररर्यारे् आहरे्. भारत-

पादकस्तान युद्धाच्या वेळी गणेशोतसवात संपूणच लष्करी अमधकाऱ्याच्या पररवेशातील 

गणेशिूती आपण पामहलेल्या आहतेर्.  
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अर्चना मिरजकरांरे् वैमशष्ट्य ह े आह े की या सगळ्या पररमर्त 

मवर्ारप्रवाहांरे् धागे एका िनस्वी व्यमक्तितवाच्या भावामवश्वािध्ये गुंफून तयांनी या 

नाटकात एक प्रभावी नाट्यानुभव मनिाचण केला आह.े अध्यातिाला नेहिीच्या 

जीवनानुभवाशी जोडून घेतल ेआह.े ईश्वरी आश्वासकतेर्ा ददलासा गोंधळलेल्या कष्टी 

िनाला ददलेला आह.े “असे कधी घडते का” असा प्रश्न ह ेनाटक आपल्या िनात उभा 

राहू दते नाही, एवढे मनमित. 

 डॉ मनमशकांत मिरजकर 

मनव त्त प्राध्यापक 

ददल्ली मवद्यापीठ, ददल्ली 
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'पिढ्यानुपिढ्या पिट्ठलभक्तीची िरंिरा 

जागृत ठेिणाऱ्या असंख्य िारकयाांना अिपण' 
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हलो, कोण बोलििंय? 

 

 

 

 

पात्र पररचय 

र्ृिंदा: कदल्लीि राहणारी उच्च र्ध्यर् र्गीय नास्यका 

राजेश: र्ृिंदाचा नर्रा 

आनिंद: र्ृिंदाचा भाचा 

सोनाली: आनिंदची प्रेयसी 

शािंिाबाई: र्ृिंदाच्या घरची तर्ैपाकीण 

र्ीना: शािंिाबाईची शेजारीण 

इिर: पाटीला आलेले पाहुण े

  



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

अिंक पस्हला 

प्रर्ेश पस्हला 

पडदा र्र जािो. रिंगर्िंचार्र एक उच्च र्ध्यर्र्गीय घरािील कदर्ाणखाना, 

सोफा सेट, टी.व्ही., पुतिकािंचे रॅक, भभिंिीर्र सुिंदर स्चत्रे, िोट्या टेबलािंर्र फोटो फे्रर्, 

एका कोपऱ्याि गणपिीची र्ूिी. सोफ्यार्र एक र्ध्यर् र्यीन स्त्री काही र्ाचि 

आरार्ाि पाय पसरून बसली आह.े ही र्ृिंदा. प्रगल्भ, आधुस्नक व्यस्क्तर्त्र्. 

कदर्ाणखान्यािील म्युस्झक स्सतटर् र्र र्िंद आर्ाजाि शास्त्रीय सिंगीि लागलेलिं आह.े 

इिक्याि स्िचा सेलफोन र्ाजिो. दोन-िीन ररिंग झाल्यार्र र्ृिंदा र्ाचन चालू ठेर्ून 

फोन उचलिे. 

र्ृिंदा: “हलो” 

फोनर्रून आर्ाज: “नर्तकार, र्ृिंदा र्ॅडर्. िुम्हाला थोडी सर्ड असेल िर जरा 

बोलायचिं होििं.” (आर्ाज अस्िशय प्रसन्न आस्ण प्रभार्ी). 

र्ृिंदा: “आपण कोण?” 

आर्ाज: “र्ी स्र्ठ्ठल.” 

र्ृिंदा: “स्र्ठ्ठल कोण? कुठून बोलिाय?” 

आर्ाज: “पिंढरपूरहून.” 

र्ृिंदा: “अहो पिंढरपुराि शेकडो स्र्ठ्ठल असिील. र्ी कोणा स्र्ठ्ठल नार्ाच्या व्यक्तीला 

ओळखि नाही.” 

आर्ाज: “हो बरोबर आह.े ओळखणार कसिं? आला होिा िेव्हा भेटला देखील 

नाहीि.” 
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र्ृिंदा: “पण िुम्हाला कसिं कळलिं र्ी पिंढरपूरला आले होिे म्हणून? आस्ण र्ाझा निंबर 

कोणी कदला िुम्हाला?” 

आर्ाज: “िे जाऊ द्या ना. र्ी काय म्हणिोय ...” 

र्ृिंदा: “ह ेबघा, हा निंबर ‘डू नॉट स्डतटबव’ स्लतट र्ध्ये आह.े यार्र कोणिेही 

र्ाकेरटिंगचे कॉल...” 

आर्ाज: “अहो पण र्ी र्ाकेरटिंग कुठे करिोय? र्ला एका र्हत्र्ाच्या स्र्षयार्र 

िुर्च्याशी बोलायचिंय.” 

र्ृिंदा: “बरिं बोला. कशाला फोन केलाि?” 

आर्ाज: “िे िुम्ही आस्ण िुर्चा भाचा आनिंद बोलि होिा ना त्या स्र्षयार्र 

बोलायचिंय जरा िुर्च्याशी.” 

र्ृिंदा: “िुम्ही ... िुम्ही र्ला ... आस्ण आनिंदला ओळखिा?” 

आर्ाज: “र्ी सगळयािंनाच ओळखिो. िे जाऊ द.े.. र्ी काय..” 

र्ृिंदा: (सिंगीि बिंद करिे.) “काय बोलि होिो आम्ही? आस्ण त्याचा िुर्च्याशी सिंबिंध 

काय?” 

आर्ाज: “र्ाझ्या बद्दद्दलच बोलि होिा ना िुम्ही!” 

र्ृिंदा: “िुर्च्याबद्दद्दल? ह ेपहा, र्ला र्ाटििं िुर्चा काहीिरी गैरसर्ज झाला आह.े 

र्ी िुम्हाला ओळखिही नाही, र्ग िुर्च्याबद्दद्दल बोलण्याचा प्रश्नच 

कुठे येिो? सारी हिं, र्ला र्ाटििं िुर्चा रॉंग निंबर लागलाय.” 

आर्ाज: “थािंबा थािंबा, र्ृिंदा र्ॅडर्. र्ी आठर्ण करून दिेो िुम्हाला. गेल्या 

र्स्हन्याि र्ारीचिं शूरटिंग करायला आनिंद आस्ण त्याच्या टीर् बरोबर 

िुम्ही पिंढरपूरला आला होिा ना. िेव्हा एकादशीच्या कदर्शी िे 
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नदीच्या घाटार्रची गदी बघून नाही का आनिंद र्ैिागला होिा. 

दशवनाची रािंग बघून िुम्ही दशवन न घेिाच परिलाि. िेव्हा या एका 

दगडाच्या र्ूिीला बघायला एर्ढे लाखो लोक कशाला र्ेड्यासारखे 

कार्धिंदा सोडून असल्या जीर्घेण्या गदीि सार्ील होिाि, असिं 

म्हणाला होििं ना िो.”   

र्ृिंदा: “हो. पण ह ेआर्चिं बोलणिं पिंढरपूरहून परििाना गाडीि झालिं. िुम्हाला कोणी 

सािंस्गिलिं िे?” 

आर्ाज: “िे जाऊ दे. पण त्यार्र िुम्ही जे म्हणालाि आस्ण कदल्लीला परि 

आल्यार्र िुम्ही जे भचिंिन केलिंि िे आर्डलिं र्ला.” 

र्ृिंदा: “आनिंदनिं सािंस्गिलिं का िुम्हाला ? िुम्ही आनिंदला ओळखला का ?” 

आर्ाज: “र्ी सगळयािंनाच ओळखिो, पण िे जाऊ द.े र्ी काय म्हणिो, िे िुम्ही 

म्हणलाि ना...” 

(आिल्या खोलीिून राजेशचा प्रर्ेश. हा र्ृिंदाचा नर्रा. सर्र्यतक. झोपेिून उठून 

आल्यासारखा अर्िार. 

राजेश: “ककससे बाि कर रही हो?” 

र्ृिंदा: “पिा नहीं, कोई र्हाराष्ट्र से बोल रहा ह.ै” 

(राजेश सोफ्यार्र जाऊन बसिो. बाजूच्या टेबलार्र पडलेले र्ास्सक 

उचलून चाळू लागिो.) 

आर्ाज: “सॉरी र्ॅडर्. आपल्या बोलण्याने सरािंची झोप र्ोड झालेली कदसिे. बरिंय, 

पुन्हा केव्हािरी बोलू या स्र्षयार्र.” 

(फोन बिंद होिो.) 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

राजेश: “र्ैं िो सो गया था. िुम्हारे बोलने से नींद खुल गयी.” 

र्ृिंदा: “हािं. र्ैं भी सोने ही जा रही थी. लेककन आनिंद नहीं आया अभी िक.” 

राजेश: “बिा कर गया था कब आयेगा ?” 

(एर्ढ्याि बेल र्ाजिे. र्ृिंदा दार उघडिे. एक तर्ाटव २५-२६ र्षावचा 

िरुण आि येिो.) 

आनिंद: “हाय र्ार्शी. हाय अिंकल.” 

र्ृिंदा: “ये आनिंद. आिाच र्ी म्हणि होिे की अजून कसा नाही आलास िू. आज 

उशीर झाला. काही खाल्लिंस का? नाहीिर जेर्ण ियार आह.े गरर् 

करू?”  

आनिंद: “डोंट र्री र्ार्शी. र्ी खाल्लिं बाहेर. घरी येइपयंि उशीर झाला असिा.” 

र्ृिंदा: “सिंपलिं का एस्डरटिंगचिं कार्?” 

आनिंद: “िे ग! अजून िीन-चार कदर्स िरी लागिील असिं र्ाटििंय. िे लोक पटापट 

कार्च करि नाहीि. आज र्ी त्यािंच्याबरोबर बसून बस्घिलिंना... 

ककिी र्ेळ र्ाया घालर्िाि िे आपसाि बोलण्याि. जरा कार् सुरु केलिं 

आस्ण कार्ाला गिी आली की शेजारचा कास्हिरी बोलिो... र्ग हा 

कार् करणारा र्ाणूस त्याच्याशी बोलायला लागिो. अशीच पाच – 

साि स्र्स्नटिं जािाि. पुन्हा याचिं लि कार्ार्र आलिं की पलीकडची 

र्ुलगी काहीिरी प्रश्न स्र्चारिे. र्ग हा सीटर्रून उठून स्िची अडचण 

दरू करायला जािो. र्धेच चहा काय येिो. कुणीिरी बाहरेचिं येऊन 

गप्पा र्ारि बसििं... असिं करि पिंधरा स्र्स्नटािंचिं कार् करायला यािंना 

दोन िास लागिाि.” 
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र्ृिंदा: “अरे त्यािंना कुठे कार् आटोपून अर्ेररकेला परि जायचिंय? आजचिं कार् उद्या 

केलिं काय ककिं र्ा आणखी दोन कदर्सािंनी केलिं काय, कुठे स्बघडििं 

त्यािंचिं?” 

राजेश: “िुर् ऐसा करना आनिंद, सारा raw footage लेकर US चले जाना. कफर 

र्हीं करर्ाना editing.” 

आनिंद: “I might have to do that Uncle, if the work is not over by the 

end of the month. र्ार्शी, उद्या सोनाली येईल र्ाझ्याबरोबर.” 

र्ृिंदा: “हो का? अरे र्ा! र्ग जेर्ायलाच ये म्हणार्िं.” 

आनिंद: (थोडासा अर्घडून) “हो, म्हणजे उद्या इथेच राहील िी. र्ग परर्ा सकाळी 

र्ाझ्याबरोबरच तटुस्डओि जाईल... चालेल ना?” 

र्ृिंदा: (राजेशकडे कटाि टाकून) “हो ... म्हणजे ... चालेल की!  नाहीिरी िुम्ही 

स्िकडे अर्ेररकेि एकत्रच राहिा की!” 

आनिंद: “Thanks! गुड नाईट र्ार्शी. गुड नाईट अिंकल.” 

-----------------*------------------ 
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प्रर्ेश दसुरा 

र्ृिंदाचा कदर्ाणखाना. तटेजर्र र्िंद प्रकाश. र्ृिंदा ककल्लीने दार उघडून 

आि येिे. कदर्े लार्िे. तर्िःशीच बोलिे. 

र्ृिंदा: “राजेश आला नाही र्ाटििं अजून. लर्कर ये म्हणून सािंस्गिलिं होििं.” 

(हािािली पसव आिल्या खोलीि ठेर्ून पुन्हा कदर्ाणखान्याि येिे. बैठक 

नीटनेटकी करिे. सोबि आणलेली फुलिं फ्लॉर्र पॉट र्ध्ये ठेर्िे. 

इिक्याि बेल र्ाजिे. र्ृिंदा दार उघडिे. राजेश आि येिो.) 

र्ृिंदा: “र्ला र्ाटलिं र्ी यायच्या आधी आलेला असशील. लर्कर कपडे बदलून फे्रश 

हो. आनिंद आस्ण सोनाली येिीलच आिा.” 

राजेश: “आठ र्ाजेपयंि काही येणार नाहीि िे, आधी र्तिपैकी चहा घेऊ आपण.” 

र्ृिंदा: “काहीिरीच काय! पाहुणे यायच्या आधी का कोणी चहा घेििं? िे दोघिं 

आल्यार्र करू.” 

राजेश: “आिा रहायलाच िर येणार आहेि दोघिं, चहाच काय, स्डनर, ब्रेकफातट 

सगळिंच आलिं.” 

र्ृिंदा: “िुला काही प्रॉब्लेर् आह ेका त्यािंनी इथे येऊन राहण्याि?” 

राजेश: “र्ला काय प्रॉब्लेर् असणार?” 

र्ृिंदा: “नाही, आनिंद अर्ेररकेहून आल्यापासून बघलेय र्ी. िुला सारखा राग येि 

असिो. येिा जािा टोर्णे र्ारि असिोस. काल पण त्याला म्हणालास, 

सगळिं स्व्हस्डयो फूटेज अर्ेररकेला घेऊन जा, स्िथे एस्डरटिंग कर म्हणून. 

का? काय प्रॉब्लेर् आह ेिो इथे रास्हला िर?” 
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राजेश: “प्रॉब्लेर् काय? र्ागच्या र्स्हन्याि आनिंद आला, आज सोनाली येईल, उद्या 

त्यािंचे स्र्त्रर्ैस्त्रणी. र्ग िू स्जर्ाचा आटास्पटा करून त्यािंच्यासाठी ह े

कर, िे कर, करणार. आस्ण बरोबर र्लाही कार्ाला लार्णार.” 

र्ृिंदा: “र्ग काय झालिं थोडिं जाति कार् केलिं िर? भुिासारखिं दोघिंच घराि राहिो 

एरव्ही. श्रुिी असिी िर नसििं केलिं स्िच्यासाठी? स्िच्या 

स्र्त्रर्ैस्त्रणीसाठी?”  

राजेश: “ह ेिुझिं नेहर्ीचिंच blackmail...” (रागाने आि स्नघून जािो). 

र्ृिंदा: “Blackmail? Blackmail आह ेह?े” (सोफार्रची कुशन त्याच्या कदशेने 

फेकिे). “नुसििं श्रुिीचिं नार् काढला िरी ...” (सोफ्यार्र बसून चेहरा 

हािाने झाकून आिल्या आि रडू लागिे. फोन बाजिो. डोळे पुसून र्ृिंदा 

फोन उचलिे.) 

र्ृिंदा: “हलो!” 

आर्ाज: “इिकिं  हळर्िं व्हायचिं नसििं र्ृिंदा!” 

र्ृिंदा (आर्ेशाने): “स्र्नाकारण राग राग करिो िो सारखा... कोणी आलिं गेलेलिं 

खपि नाही...” 

आर्ाज: “जाऊ द ेना! िुम्ही कशाला एर्ढा त्रास करून घेिाय? आनिंद आस्ण 

सोनाली येिाहिे ना! र्ति एन्जॉय करा त्यािंच्या बरोबर!” 

र्ृिंदा (एकदर् भानार्र येऊन): “हलो! कोण बोलिाय िुम्ही?” 

आर्ाज: “र्ी स्र्ठ्ठल.” 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

र्ृिंदा: “परर्ा पण केला होिाि न िुम्ही फोन. उगीचच्या उगीच...” 

आर्ाज: “उगीच नाही... िुम्ही एकदर् इर्ोशनल झाला होिा, म्हणून,”  

र्ृिंदा: “िुम्हाला कुणी सािंस्गिलिं र्ी इर्ोशनल झाले होिे म्हणून? िुम्ही stalking 

करिाय का र्ाझिं? र्ाझ्यार्र पाळि ठेऊन...” 

आर्ाज: “नाही हो र्ृिंदा र्ॅडर्... िुम्ही एकदर् भार्नार्श होऊन र्ाझी आठर्ण 

केलीि न ... श्रुिी आठर्ली की र्ी दखेील नेहर्ीच आठर्िो न 

िुम्हाला...” 

र्ृिंदा: “िुम्ही? कोण आहाि िुम्ही?” 

(बेल र्ाजिे.) 

र्ृिंदा: “हलो! हलो!” 

(पलीकडून काही आर्ाज येि नाही. र्ृिंदा फोन खाली ठेर्ून दार 

उघडिे. आनिंद आस्ण सोनाली प्रर्ेश करिाि. सोनाली तर्ाटव, प्रसन्न 

व्यास्क्तर्त्र्.) 

र्ृिंदा: “या, या, र्ी र्ाटच बघि होिे.” 

सोनाली: “नर्तकार र्ार्शी.” 

आनिंद: “केव्हा आलीस ऑकफसर्धून?” 

र्ृिंदा: “झाला अधाव िास. ये सोनाली. तटुस्डओर्धूनच येिाय का? बसा, र्ी चहा 

करिे.” 

आनिंद: “िू बस ना र्ार्शी सोनालीशी बोलि. र्ी आणिो चहा करून.”  
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(राजेश प्रर्ेश करिो.) 

सोनाली: “नर्तकार अिंकल.” 

राजेश: “नर्तकार.” 

र्ृिंदा: “बरिं झालिं िू आलीस. त्यार्ुळे आनिंद ही लर्कर घरी आला आज. नाहीिर 

त्याच्याशी बोलायला र्ेळिंच स्र्ळि नाही.” 

सोनाली: “हो ना! इथे भारिाि commuting र्ध्येच आपला फार र्ेळ जािो. 

िुर्चिं घर िान आह ेर्ार्शी. अगदी र्ाझी आई ठेर्िे िसिं. आर्च्या 

अर्ेररकेिल्या घराि खूप पसारा असिो.” 

(बेल र्ाजिे. तर्ैपाकीण शािंिा प्रर्ेश करिे.) 

र्ृिंदा: “िू बस हिं, आरार्ाि. र्ी तर्यिंपाकाचिं शािंिाला सािंगून येिे.” 

(आि जािे) 

आनिंद: “र्ी जरा फे्रश होऊन येिो. (हॉलच्या र्ागील स्जन्याने र्र जािो). 

राजेश: “िू पण स्सनेर्ा... documentary हचे करिेस का?” 

सोनाली: “नाही अिंकल. र्ी biotechnology र्ध्ये पी एच डी करिेय. हौस म्हणून 

आनिंदला documentary करायला र्दि करिे.” 

राजेश: “Biotechnology? अरे र्ा! ककिी र्षव झाली अर्ेररकेि जाऊन?”  

सोनाली: “आत्ता सलग चार र्षव. लहानपणी, काही र्षव होिे स्िथे.” 

राजेश: “काय, स्र्षय काय आह ेपीएच डी चा?” 
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सोनाली: “Swarming techniques adopted by E. Coli.” 

राजेश: “अरे बाप रे!” 

(राजेश बराच इम्प्रेतड आह.े) 

राजेश: “र्ग आनिंद कुठे भेटला?” 

सोनाली: “युस्नर्र्सवटीि. आर्चा भारिीय स्र्द्यार्थयांचा ग्रुप आह.े अथावि आनिंद 

अर्ेररकन स्सरटझन आह ेपण आर्च्या ग्रुप र्ध्ये ही असिो.” 

(र्ृिंदा चहा, खाण्याच्या बशा घेऊन येिे. आनिंद स्जन्यार्रून खाली 

येिो.) 

र्ृिंदा: “कुठर्र आलिं आज कार्? काही प्रगिी आह ेका नाही?” 

आनिंद: “हो, आज सिंपर्लिं बरचसिं एस्डरटिंग. आिा शेर्टच्या पिंधरा र्ीस स्र्स्नटािंच्या 

कफल्र्चिं कार् उरलिंय.” 

र्ृिंदा: “बरिं झालिं बाबा. परि जाण्याच्या कदर्सापयंि सगळिं र्नासारखिं झालिं कार् 

की बरिं होईल.” 

(सर्ांना चहा खाणे देिे.) 

सोनाली: “र्ति आहेि भजी. िुम्ही केली?” 

र्ृिंदा: “नाही गिं! कोपऱ्यार्रच्या दकुानािून र्ागर्ली. शािंिाबाई करेल आिा 

आनिंदच्या आर्डीचा तर्यिंपाक. िुला काय आर्डििं?” 

(सोनालीचा फोन र्ाजिो.) 

सोनाली: “आईचा फोन आह.े” 
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(फोन उचलून बोलि व्हरािंड्याि जािे.) 

र्ृिंदा: “अरे आनिंद, फोन र्रून आठर्लिं. त्या िुझ्या स्र्ठ्ठलचा फोन आला होिा. काल 

ही आला होिा आस्ण आत्ता िुम्ही यायच्या आधी...” 

आनिंद: “स्र्ठ्ठल कोण?” 

र्ृिंदा: “अरे िूच कदलास ना त्याला र्ाझा निंबर?” 

आनिंद: “र्ी? काय म्हणि होिा िो?” 

र्ृिंदा: “काही िरी र्हत्त्र्ाचिं बोलायचिंय म्हणाला. िुम्ही पिंढरपूरला आला होिा पण 

न भेटिाच गेलाि असिं काहीिरी म्हणि होिा...” 

आनिंद: “पिंढरपूरहून बोलि होिा?” 

र्ृिंदा: “स्िथे िू काही कार् कदलिं होििंस का कुणाला?” 

आनिंद: “Not really.” 

र्ृिंदा: “जाऊद.े करेल परि.” 

(सोनाली परि येऊन बसिे.) 

सोनाली: “आईने िुम्हा दोघािंना आग्रहाचिं स्नर्िंत्रण कदलिंय घरी येण्याचिं.” 

र्ृिंदा: “हो, नक्की येऊ. खरिं िर आज त्यािंनाही बोलर्ायला पास्हजे होििं आपण 

जेर्ायला.” 

सोनाली: “आज िे कदल्लीि नाहीएि र्ार्शी. र्थुरेला गेलेि.” 

र्ृिंदा: “र्थुरेला कशाला?”  
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सोनाली: “जाि असिाि र्धून र्धून. र्लाही चल म्हणि होिे. दोन कदर्स र्थुरा, 

एक कदर्स र्ृन्दार्न असिं करून येिील परर्ा कदर्शी.” 

राजेश: “बरेच धार्र्वक कदसिाि िुझे आई–बाबा!” 

सोनाली: “हो! आर्च्या घरी सगळे कृष्ण भक्त आहिे.” 

राजेश: “म्हणजे पूजा र्गैरे पण करिाि?” 

सोनाली: “हो, अगदी साग्रसिंगीि. आिा ररटायर झाल्यापासून िर त्यािंना भरपूर 

र्ेळही आह.े आत्ता गेलेि ‘र्ला आनिंदशी लग्न करण्याची बुद्धी दे’ म्हणून 

कृष्णाला सािंगायला.”  

र्ृिंदा: “हो, बरोबरच आह.े र्ाझा पारठिंबा आह ेत्यािंना.”  

सोनाली: “आिा घरी आल्यार्र प्रर्चन ठेर्णार आहिे. त्यासाठीच िुम्हाला 

स्नर्िंत्रण देणार आहिे.” 

राजेश: “म्हणजे अर्ेररकेला स्शकायला गेल्यार्रच िुझी सुटका झाली म्हणायची.” 

सोनाली: “सुटका? कशापासून?” 

राजेश: “हचे, कर्वकािंड... धार्र्वक स्र्धी!” 

सोनाली: “कर्वकािंड फारशी करि नाही आम्ही... आस्ण कुणार्र िे करण्याची 

जबरदतिी पण नसिे. स्शर्ाय र्ी ही कृष्णभक्त आह.े” 

राजेश: “िू ही? र्ग िे biotechnology आस्ण या दरे्-दरे्िािंची सािंगड कशी 

घालायची? पीएच डी च्या थेस्ससर्ध्ये creationism र्र पण एक 

प्रकरण स्लस्हणार का?” 

सोनाली: “र्ी creationism र्ानि नाही अिंकल. अर्ेररकेि बरेच लोक र्ानिाि 

असिं एकलिं आह.े” 

राजेश: “आस्ण िू आनिंद? िू िर अर्ेररकेिच जन्र्लास, र्ाढलास. िुझा आह ेका 

दरे्ार्र स्र्श्वास?” 
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आनिंद: “I am agnostic अिंकल. दरे्ास्र्षयी र्ाझिं काही ठार् र्ि नाही.” 

राजेश: “असले कसले नर्ीन स्पढीचे लोक िुम्ही? एकस्र्साव्या शिकािही दरे्, 

िीथविेत्रे यािंच्यार्र स्र्श्वास आह ेिुर्चा?” 

र्ृिंदा: “सगळे लोक िुझ्यासारखे नास्तिक नसिाि राजेश.” 

राजेश: “र्ुळाि सगळे नास्तिकच असिाि. र्ाणसाच्या र्ेंदिू rational स्र्चार 

करण्याची िर्िा उपजिच असिे. लहान र्ुलािंना कुठे र्ास्हिी असिो 

दरे् र्गैरे? पण आई-बाप, सर्ाज भरर्िो ह ेखूळ डोक्याि त्यािंच्या. 

र्ग ककिीही स्र्ज्ञान स्शकर्ा, दरे्ाचिं भूि काही त्यािंच्या र्ानगुटीर्रून 

उिरि नाही.” 

र्ृिंदा: “काय ह ेराजेश? सोनाली पस्हल्यािंदा आपल्या घरी आली आह,े आस्ण िू र्ाद 

काय घालि बसला आहसे?” 

राजेश: रास्हलिं! (भजी उचलि) आपण भजी या स्र्षयार्र बोलू.” 

सोनाली: (हसून) “िुम्हाला आर्डिाि का? र्ला खूप आर्डिाि. पण अर्ेररकेि 

नाही स्र्ळि. आस्ण घरी करायला बहुिेक र्ेळ नसिोच.” 

र्ृिंदा: (चहाचे कप गोळा करि) र्ी बघिे शािंिाबाईचा तर्ैंपाक कुठर्र आला.” (आि 

जािे.) 

(आनिंद आस्ण सोनाली उरलेल्या बशा घेऊन आि जािाि. रिंगर्िंचार्र 

हळूहळू अिंधार.) 
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प्रर्ेश स्िसरा  

(सकाळची र्ेळ. उगर्त्या सूयावचा प्रकाश. पक्षयािंचे आर्ाज. र्ृिंदाच्या 

घरािील कदर्ाणखाना. र्ृिंदा सोफ्यार्र चहा पीि बसली आह.े नाईट 

गाऊन र्ध्ये, हािाि र्िवर्ान पत्र. आिून राजेश प्रर्ेश करिो. अिंगाि 

track सूट. पायाि चालायचे बूट. र्ृन्दाकडे पाहून आश्चयावने;) 

राजेश: “ह ेकाय? ियार नाही झालीस अजून?” 

र्ृिंदा: “नाही, आज नाही येि र्ी कफरायला. झोप नाही लागली रात्री नीट. अिंग असिं 

जड जड र्ाटििंय.” 

(राजेश खािंद ेउडर्ून स्नघून जािो.) 

र्ृिंदा: (थोडार्ेळ राजेश गेला त्या कदशेने पहाि राहिे. र्ग थोडीशी हिाश होऊन) 

“साधिं, रात्री का झोप लागली नाही ह ेसुद्धा स्र्चारायचिं र्नाि येि 

नाही याच्या. नुसिा राग राग... नाही कफरायला गेले, आला राग...” 

(फोन र्ाजिो. र्ृिंदा उचलिे.) 

र्ृिंदा: “हलो!” 

आर्ाज: “का नाही लागली झोप?” 

र्ृिंदा: “हलो? राजेश?” (स्र्लिण गोंधळलेली आह.े) 

आर्ाज: “फार स्र्चार केला की नाही लागि झोप.” 

र्ृिंदा: “हलो, हलो! कोण बोलििंय? (घाबरून गेली आह.े) 

आर्ाज: “स्र्ठ्ठल!” 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

र्ृिंदा: “कोण आहाि िुम्ही? (अत्यिंि घाबरून उठिे. इकडे स्िकडे बार्रलेल्या नजरेने 

बघिे... जणू एखादा लपर्लेला कॅर्ेरा शोधि असार्ी). पाळि ठेर्िाय 

र्ाझ्यार्र? (राग, स्भिी यािंनी सिंस्र्श्र आर्ाज.) Stalking करिोयस 

िू? कुठून एकिो आहेस र्ाझिं बोलणिं?”  

आर्ाज: “Relax र्ृिंदा िॅडि! अहो stalking, पाळि र्गैरे काही नाही. र्ी फक्त 

फोन केलाय िुम्हाला. थोडिं स्नर्ािंि बोलण्यासाठी. दर र्ेळेला र्ी फोन 

केला की काही ना काही व्यत्यय...” 

र्ृिंदा: “र्ाझिं बोलणिं कसिं ऐकलिंस र्ग? र्ला झोप लागली नाही ह ेर्ी िुझा फोन 

येण्याआधी...” 

आर्ाज: (थटे्टर्ारी नेण्याच्या सुराि) “हािं, िे? भार्ना स्र्र्श होऊन बोललेलिं र्ला 

सगळ ऐकू येििं. त्या लहरी देखील सिंदशेर्हनाचिं कायव करिाि.” 

र्ृिंदा: (तर्िःर्रच स्चडून) “र्ी िरी कशाला बोलिेय िुझ्याशी...” 

आर्ाज: “अिं हिं हिं... र्ृिंदा र्ॅडर्, फोन बिंद करू नका.” 

र्ृिंदा: (त्रास्सकपणे) “कोण आहसे िू? काय हर्िंय िुला?”  

आर्ाज: “र्ी पिंढरपूरहून स्र्ठ्ठल बोलिोय. अहो काही स्र्शेष नाही. थोड्या गप्पा 

र्ारायच्या होत्या.” 

र्ृिंदा: “पुन्हा िेच. कोण स्र्ठ्ठल?” 

आर्ाज: “पािंडुरिंग. अठ्ठार्ीस युगािंपासून स्र्टेर्र उभा असणारा, पुिंडस्लकाच्या भेटी 

साठी आलेला.” 

र्ृिंदा: (तर्िःशीच) “काय र्ेडास्बडा आह ेकी काय?”  
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आर्ाज: “नाही हो. अगदी व्यर्स्तथि शुद्धीर्र आह.े आस्ण खूप बोलायचिं पण आह.े 

पण कुणाला सर्डिंच नाही बोलायला र्ाझ्याशी. अखिंड बोलणारा भक्त 

भेटून शेकडो र्षं उलटून गेली. एखादा ज्ञानेश्वर, नार्दरे्, िुकारार्, 

जनाई, र्ुक्ताई, सखू असिं कोणीिरी भेटेल म्हणून खूप र्ाट पाहिो. पण 

कोणी िेर्ढा र्ेळच देि नाही र्ला. नाही, र्ाझिं दशवन घ्यायला लाखो 

लोक येिाि. पण कोणी सिंर्ादच साधि नाहीि. र्ारी करिाना दखेील 

आपल्या सिंसाराच्या भचिंिा, भािंडण-ििंडे, व्यापार-उदीर्, शेिी-भािी, 

र्ागाविील व्यर्तथा, जेर्ण, दशवनाची रािंग, परिीचा प्रर्ास असे नाना 

स्र्षय त्यािंच्या डोक्याि असिाि. र्ाझा स्र्चार क्वस्चिच र्नाि असिो 

त्यािंच्या. स्शर्ाय आजकाल जो िो फोनर्ध्ये डोकिं  खुपसून बसलेला 

असिो. म्हणून स्र्चार केला, आपणही फोनर्रच बोलार्िं िुर्च्याशी.” 

र्ृिंदा: “िुम्ही खरिंच देर् बोलिाय? पण र्ग र्ाझ्याशीच का?”  

आर्ाज: “हिं! आत्ता सुसिंगि प्रश्न स्र्चारलाि. िुम्ही करिा बराच र्ाझा स्र्चार... 

सिंर्ाद साधि नाही िुम्ही पण रागाने, अस्र्श्वासाने का होईना र्रचेर्र 

िुर्च्या र्नाि र्ाझा स्र्चार येिो.” 

र्ृिंदा: (अस्भस्नर्ेशाने) “र्ाझा नाही स्र्श्वास दरे्ार्र. आस्ण र्ला र्ाटििं आिा ह े

आपलिं नाटकी सिंभाषण पुरे झालिं. िुर्चिं खरिंच काही कार् असेल 

र्ाझ्याकडे िर...” 

आर्ाज: “अिं हिं हिं! ह ेिुम्ही राजेशचिं र्ाक्य बोलिाि. िुर्चिं तर्ि:चिं नाही िे. 

िुम्हाला असिं र्ाटििं की आपण नास्तिक असार्िं. पण र्ाझ्या 

नसण्यार्रही िुर्चा ठार् स्र्श्वास नाहीये!” 

र्ृिंदा: “स्र्श्वास ठेऊनही काय स्र्ळििं?” 

आर्ाज: “र्न: शािंिी!” 
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र्ृिंदा: (उपहासाने हसून) हिं:! र्ला? आस्ण र्न: शािंिी?”  

आर्ाज: “िुर्चा बराच िाबा आह ेिुर्च्या र्नार्र. कुढिा िुम्ही; पण कोलर्डून 

गेला नाहीि कधी.” 

र्ृिंदा: “कोलर्डून गेले असिे िर बरिं झालिं असििं.” 

आर्ाज: “िे, िे! असिं कसिं? र्नाच्या सार्र्थयावर्र अजून बरिंच काही साधायचिं आहे 

िुम्हाला. जे या जन्र्ी नाही लाभलिं िे पुढच्या जन्र्ी उपभोगायचिंय.” 

र्ृिंदा: “ह ेसगळिं िुम्हाला कसिं र्ाहीि? सायककयारितट आहाि का िुम्ही? राजेशने 

िुम्हाला बोलायला सािंस्गिलिं का र्ाझ्याशी?” 

आर्ाज: (हसून) “असिं जर सायककयारितट तर्ि:ला दरे् म्हणून फोन करायला 

लागला ि्र त्यालाच र्ेडयाच्या ईस्तपिळाि दाखल करार्िं लागेल.” 

र्ृिंदा: “र्ग कोण आहाि िुम्ही?” 

(र्ृिंदाच्या र्ागे, व्हरािंड्याि एक कदिंडी उजर्ीकडून डार्ीकडे िालाि 

पार्ले टाकि जािे. सर्ावि पुढे भगर्ा झेंडा हािाि धरलेला र्ाणूस. 

त्याच्या र्ागे हािाि टाळ घेिलेले, िुळशी र्ृिंदार्न घेिलेले पाच सहा 

स्त्री पुरुष, टाळ स्चपळ्या र्ाजर्ि, िालाि पार्लिं टाकि पण काहीही 

निं बोलिा, जािाि. टाळ आस्ण स्चपळ्यािंच्या िालार्र पुढील र्क्तव्य.) 

आर्ाज: “स्र्ठ्ठल. ‘रूप पाहिा लोचनी, सुख झाले िो साजणी...’ असिं ज्ञानेश्वर 

म्हणाले ना, िोच! ‘सुखाचे ह ेसुख, श्री हरी र्ुख...’ असिं नार्दरे्ािंनी 

सािंस्गिलिंना, िोच! ‘आज र्ी ब्रह्म पास्हले...’ असिं अरृ्िराय 

म्हणिािना, िोच! ‘जािा पिंढरीसी, सुख र्ाटे जीर्ा, आनिंद ेकेशर्ा 

भेटिाची...’ असिं सेना म्हणिाि ना, िोच!” 

र्ृिंदा: “र्ी काही या सिंिािंच्या यादीि बसि नाही. र्ग र्ला कसा काय फोन केला?” 
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आर्ाज: “हिं, आिा र्ुद्दद्याचिं सािंगिो. िर दरूान्र्याने का असेना, पण र्ाझ्याशी 

सिंबिंध येणाऱ्या असिंख्य र्ाणसािंच्या र्नािील कोलाहल एकसारखा 

ऐकिा ऐकिा, कधीिरी अचानक काहीिरी आकषवक ऐकू येििं. िसा िो 

िुर्चा आस्ण आनिंदचा सिंर्ाद ऐकू आला. आनिंद  म्हणाला की या 

कर्रेर्र हाि ठेर्ून उभ्या असलेल्या र्ूिीला बघायला ह ेलाखो लोक 

का येिाि? िर त्यार्र िुम्ही म्हणालाि की ही र्ूिी म्हणजे त्या 

स्चरिंिन ईश्वराचिं प्रिीक आह.े िर िो म्हणाला, ह ेकसलिं प्रिीक? याहून 

सुिंदर र्ूिी सिंग्रहालयाि असिाि. र्ग िुम्ही म्हणालाि की स्र्ठ्ठल हा 

सर्वसार्ान्यािंचा दरे् आह.े ज्या काळाि र्हाराष्ट्राि स्र्ठ्ठलाच्या भक्तीचा 

सिंप्रदाय र्ाढला, त्या काळाि प्रचस्लि असलेल्या र्ेशभूषेप्रर्ाणे, त्या 

र्ेळेच्या सिंतकृिीला साजेल अशी र्ूिी िेंव्हा लोकािंनी बनर्ली. र्ग 

प्राचीन पुराणािंर्ध्ये र्णवन केलेल्या शस्त्रधारी दरे्ािंच्या र्ूिींपेिा 

सर्वसार्ान्य र्ाणसासारख्या कदसणाऱ्या या स्र्ठ्ठल रुस्क्र्णींच्या र्ूिी 

करून लोकािंनी दरे्ळाि प्रस्िष्ठास्पि केल्या आस्ण त्यािंच्या आधारे एका 

परर् ित्र्ापयंि पोचण्याचा र्ागव उघडून कदला.... र्गैरे र्गैरे .... असिं 

िास्त्त्र्क तपष्टीकरण िुम्ही आनिंदला कदलिं. त्यार्र त्याचा प्रश्न होिा की 

आिाचा सर्वसार्ान्य र्ाणूस कुठे असा कदसिो? 

आस्ण िेंव्हा ह ेसिंभाषण स्िथेच सिंपलिं. पण निंिर कदल्लीला आल्यार्र 

िुर्च्या र्नाि एक स्र्चारचक्र सुरु झालिं. खरिंच, काळानुसार 

ईश्वराच्या प्रस्िर्ािंर्ध्ये बदल होि गेला. र्ौयव काळािील स्र्ष्णूच्या 

प्रस्िर्ेपेिा गुप्त काळािील प्रस्िर्ेची जडणघडण, र्ेशभूषा, अलिंकार, 

उभे राहण्याची पद्धि र्ेगळी आह.े त्यानिंिरच्या चौल, गािंधार, चिंदलेा 

या काळािंिील र्ूिी र्ेगळ्या आहिे. अकराव्या ककिं र्ा बाराव्या 

शिकािील स्र्ठ्ठलाची र्ूिी र्ेगळी आह.े.. र्ग एकस्र्साव्या शिकािील 

स्र्ठ्ठलाची र्ूिी आधुस्नक नको का? 
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आस्ण याच स्र्षयार्र बोलण्यासाठी र्ी िुम्हाला फोन केला.”  

र्ृिंदा: (आश्चयावने कदन्ग्र्ूढ होऊन) “ह ेसगळिं खरिं आह,े पण ह ेिुम्हाला कसिं कळलिं? 

र्ी ह ेसगळिं आनिंदपाशी ही नाही बोलले, राजेशकडे िर नाहीच. स्लहून 

ककिं र्ा रेकॉडव करूनही नाही ठेर्लिं. र्ग कसिं कळलिं?” 

आर्ाज: “कसिं म्हणजे? अहो िुर्च्याि आस्ण र्ाझ्याि काही फरक आह ेका?” 

र्ृिंदा: “हिं, आजकाल र्ेंदिूल्या लहरीर्रून र्ाणूस काय स्र्चार करिो आह ेिे कळििं 

म्हणे. िू र्ाझ्या र्ेंदिूल्या लहरी tap करिो आहसे का?” 

आर्ाज: “अहो र्ृिंदा र्ॅडर्, त्याच्यासाठी EEG चे electrodes लार्ार्े लागिाि 

डोक्यार्र. Electroencephalogram काढार्ा लागिो र्ेंदचूा. असिं 

लािंबून ररर्ोट किं िोल ने नाही करिा येि िे.” 

र्ृिंदा: “र्ग कसिं कळलिं िुम्हाला? आजकाल सोशल स्र्स्डयाच्या profile र्रून सुद्धा 

बरिंच काही कळििं म्हणे. Artificial intelligence ला.”  

आर्ाज: “िुम्ही केलेि का पोतट ह ेस्र्चार कुठल्या सोशल स्र्स्डया च्या platform 

र्र?” 

र्ृिंदा: “नाही. र्ग? र्ग कसिं कळलिं िुला? िुम्हाला?”  

आर्ाज: “िुर्चे स्र्चार र्ी ऐकले! बतस! बरिं िे जाऊद.े पण सर्जा आज िुम्हाला 

एखाद्या नर्ीन दरे्ळािली र्ूिी ियार करायला सािंस्गिली, िर कशी 

कराल िुम्ही?”  

र्ृिंदा: (हसून) “र्ी काय स्शल्पकार आह ेका? पण र्ला असिं र्ाटििं की आजकालच्या 

िरुण स्पढीला पटेल, त्यािंचिं र्न ज्या रूपाशी सर्न्र्य साधू शकेल अशी 

र्ूिी असार्ी.” 
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आर्ाज: “म्हणजे जीन्स आस्ण टी शटव घािलेली?” 

र्ृिंदा: “काय हरकि आह?े” 

आर्ाज: “जीन्स, टी शटव, हािाि र्ोबाईल, डोळ्यािंर्र काळा चश्र्ा... दरे् न र्ाटिा 

स्सनेर्ािला स्हरो र्ाटेल िो!” 

र्ृिंदा: “पूर्ीच्या र्ूिीही त्या काळच्या स्हरोंर्र – म्हणजे राजािंर्र बेिल्या होत्या ना. 

र्ग आिाही...” 

आर्ाज: “कल्पना करा... िुम्ही एखाद्या देर्ळाि जािा... दारार्रच्या गणपिीला 

नर्तकार करिा, घिंटा र्ाजर्िा, पायरी जर्ळचिं कासर् ओलािंडून पुढे 

जािा आस्ण गाभार् याि काय, िर जीन्स प्यािंट घािलेला दरे्!” 

र्ृिंदा: “र्ग नुसिी दरे्ाची र्ूिी आधुस्नक करून चालणार नाही, दऊेळही आधुस्नक 

करायला हर्िं.” 

आर्ाज: “म्हणजे कसिं? Magnetic प्रर्ेशद्वार, आि स्डतको लाईट्स, virtual 

reality र्ापरून ियार केलेले देखार्े, आस्ण LED laser shows? 

दऊेळ नाही थीर् पाकव  होईल िे!”  

र्ृिंदा: “पण लोकािंना आर्डेल िे. करर्णूक ही होईल.” 

आर्ाज: “िुम्हाला आर्डेल?” 

र्ृिंदा: “र्ुळीच नाही. पण र्ग आनिंद सारख्या र्ुलािंना दरे्ळाि गेल्यार्र 

परर्ेश्वराची अनुभूिी कशी येणार? र्ुळाि दरे्ळाि जायलाच उत्सुक 

नसिे ही स्पढी. आर्चिं जग र्ेगळिं होििं. लहानपणी र्ोबाईल, 

कॉम्प्युटर, सोशल स्र्स्डया असलिं काही नव्हििं. टीव्ही सुद्धा नव्हिा. 

िेंव्हा आजीबरोबर देर्ळाि जाणिं हा एकच स्र्रिंगुळा असायचा. इिर 
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र्ेळी घर आस्ण शाळा. र्ग सुटीच्या कदर्शी घरापासून चालि 

दरे्ळापयंि जायचिं. स्िथे फारशी गदी नसायचीच. दरे्ळाच्या प्रािंगणाि 

आजीला इिर बायका भेटायच्या. स्र्चारपूस व्हायची. र्ग दरे्ळाच्या 

दगडी पायऱ्या चढून जायचिं. घिंटा र्ाजर्ायची. त्या आर्ाजार्रून 

दरे्ीला आपण आलेलो कळलिं, ह ेसर्जायचिं. र्ग सािीच्या गणपिीला 

पस्हला नर्तकार करायचा. र्ग उिंबरा ओलािंडून दगडी सभार्िंडपाि 

प्रर्ेश. सर्ोर गाभार् याि सािाि दरे्ी. स्िचे रोखून बघणारे चािंदीचे 

डोळे. िी नजर आपल्या आरपार जािेय असिं र्ाटायचिं. हाि जोडून 

डोळे स्र्टले िरी िी नजर जाणर्ायची, त्या गाभाऱ्यािील गारर्ा, 

हळदी-कुिं कर्ाचा, धूप-उदबत्तीचा सुर्ास, रिा कुिं डािील राखेि 

उर्टलेले बोटािंचे ठसे, फुलािंचा घर्घर्ाट ह ेसगळिं एकदर् जाणर्ायचिं. 

र्ग प्रदस्िणा. दरे्ीच्या र्ागच्या भभिंिीर्र डोकिं  टेकलिं की आई कार्ाि 

असिाना भीिी र्ाटली की जसिं आईच्या पाठीला जाऊन स्चकटायचो 

िसिं काहीसिं र्ाटायचिं. र्ग आजीचा हाि धरून सार्काश चालि, 

प्रसादाचे फुटाणे खाि घरी यायचिं.  

अशा अनुभर्ािून दरे् स्भनायचा र्नाच्या रोर्ारोर्ाि. आजकाल कुठे 

असिं होििं? दरे्ळाच्या रतत्यार्र र्ाहनािंचा गोंगाट असिो. दरे्ळाच्या 

आि प्रचिंड गदी असिे. दशवनासाठी िासन िास रािंगेि उभिं राहायला 

लागििं. गाभाऱ्यािील दरे्ाशी सिंर्ाद साधण्याची सिंधीच स्र्ळि नाही.” 

आर्ाज: “पण र्ग दरे्ळाचिं थीर् पाकव  केलिं िर गदी आणखी र्ाढेल. लोक दरे्ासाठी 

नाही िर करर्णुकीसाठी येिील.”  

र्ृिंदा: “आिा देखील त्यासाठीच येिाि. ककिं र्ा कास्हिरी र्ागायला. पण आधुस्नक 

दरे्ळाि इिरही येिील. आस्ण र्ग त्यािंना ओळखीच्या र्ाटणाऱ्या 

र्ाध्यर्ािून अनुभर्िील दरे्.”  



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

आर्ाज: “बाप रे! म्हणजे र्ाझा पूणव कायापालट करून टाकायचा स्र्चार कदसिोय 

िुर्चा.” 

र्ृिंदा: “हो! आधुस्नक पोशाखािील दरे्, हािाि शस्त्रान ऐर्जी र्ोबाईल, laptop... 

पूजेऐर्जी सोशल स्र्स्डया पोतट...” 

आर्ाज: “असा दरे् िुम्हाला िरी ओळखिा येईल का? 

(राजेश कफरून परि येिो. बूट काढून ठेर्िो.) 

सर आले र्ाटििं कफरून. (स्र्तकील पणे) आज जाति लािंब गेलेच नाहीि. 

चला, आज एर्ढिं बोलणिं बास झालिं. पुन्हा बोलूच या स्र्षयार्र.” 

र्ृिंदा: “अहो, थािंबा. हे सगळिं... हलो, हलो...” 

राजेश: “आज सकाळी सकाळी कोणाशी बोलणिं चाललिंय?” 

(सोफ्यार्र येऊन बसिो. र्िवर्ानपत्र उघडिो.) 

र्ृिंदा: “दरे्ाशी.” 

राजेश: “ठीक आह.े नको सािंगूस.” 

(र्ृिंदा स्र्चारर्ग्न. दाराची बेल र्ाजिे. राजेश जाऊन दार उघडिो 

आस्ण पुन्हा सोफ्यार्र येऊन बसिो. शािंिा आि येिे आस्ण 

कदर्ाणखान्यािून आि तर्यिंपाकघराि जािे.) 

राजेश: “शािंिाबाई, चहा येऊ द.े 

(र्ृिंदाला उदे्दशून) पाहुणे र्िंडळी अजून उठली नाहीि र्ाटििं.” 

र्ृिंदा: “अिं? हो.” (अजूनही स्र्चाराि गढलेली.) 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

राजेश: (र्िवर्ानपत्रािील काही बािम्या र्ोठ्याने पण तर्गि र्ाचिो.) 

(शािंिाबाई दोन कप चहा आणून ठेर्िे.) 

राजेश: “आपल्याला बँकेि जायचिं आह ेना आज? लर्कर जाऊया. उशीर झाला की 

गदी र्ाढिे.” 

र्ृिंदा: “हो. र्ी शािंिाला नाश्त्याचिं सािंगून येिे.” (तर्यिंपाकघराि स्नघून जािे.) 

(बैठकीच्या र्ागील बाजूस असलेल्या स्जन्याने सोनाली खाली येिे.) 

सोनाली: “गुड र्ॉर्नंग अिंकल.” 

राजेश: (भरघोसपणे) “गुड र्ॉर्नंग. गुड र्ॉर्नंग. काय झोप नीट लागली का नाही? 

थोडिं आधी उठली असिीस िर र्ाझ्याबरोबर र्ॉर्नंग र्ॉकला येऊ 

शकली असिीस.” 

सोनाली: “अरे र्ा! चहा ियार. र्ाझ्यासाठी आह ेका?” 

राजेश: “हो, हो! घे ना!” 

(सोनाली आस्ण राजेश चहा पीि बसिाि. र्ृिंदा प्रर्ेश करिे.) 

सोनाली: “गुड र्ॉर्नंग र्ार्शी.” 

र्ृिंदा: “गुड र्ॉर्नंग. झाली का झोप? 

(स्िचा चहा सोनालीने घेिला आह ेह ेपाहिे.) 

शािंिा, एक कप चहा आण अजून.”  

राजेश: )‘र्ी ियार होिो’ असे पुटपुटि आि जािो.) 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

र्ृिंदा: (सोनालीला उदे्दशून) “िुला खरेदी करायला जायचिंय ना आज? सिंध्याकाळी 

जाऊ.” 

सोनाली: “र्ार्शी, आई-बाबा सिंध्याकाळपयंि परि येणार आहिे. िे पोचायच्या 

आधी र्ला घरी परिायचिं आह.े आपण थोडिं लर्कर जाऊया का?” 

र्ृिंदा: “हो, चालेल की. आत्ता आधी र्ी आस्ण राजेश बँकेि जािोय, नाश्िा करून. 

र्ी िासाभराि परि येईन. िोपयंि िू ियार हो. र्ग स्नघू.” 

(शािंिा चहा आणून देिे.) 

र्ृिंदा: “र्ी बघिे नाश्त्याचिं कार् कुठर्र आलिंय.” (चहाचा कप उचलून 

तर्यिंपाकघराि जािे.)  

(स्जन्यार्रून आनिंद येिो.) 

सोनाली: “आनिंद, िुझी र्ार्शी एकदर् झकास आह.े अगदी र्नस्र्ळाऊ.” 

आनिंद: “र्ग, र्ार्शी कुणाची आह!े” 

सोनाली: “चल, उगाच भार् खाऊ नकोस. शीक जरा त्यािंच्याकडून.” 

आनिंद: “अग, आर्चा ग्रेटनेस खानदानी आह.े र्ाझ्या कुटुिंबाि एकेक जण कसे शेलके 

आहिे!” 

सोनाली: “फारच र्राठी यायला लागलिंय की! Online course पूणव झाला र्ाटििं.”  

आनिंद: “Credit goes to र्ार्शी.” 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

सोनाली: “र्दि कर जा र्ग र्ार्शीला जरा. र्ी जािेय ियार व्हायला.” (उठून 

जाऊ लागिे.) 

आनिंद: “अग थािंब ना. र्ाझ्या डोक्याि एक कल्पना आली आह.े” 

सोनाली: (पुन्हा बसि) “कोणिी कल्पना?” 

आनिंद: “अग येत्या बुधर्ारी र्ार्शीचा र्ाढकदर्स आह.े पन्नासार्ा. आपण 

र्ार्शीसाठी surprise birthday party दऊेया का?”  

सोनाली: “कल्पना चािंगली आह.े.. पण र्ार्शी आस्ण अिंकल चा इिर काही प्लान 

असेल िर? त्यािंना आधी स्र्चारायला पास्हजे.” 

आनिंद: “स्र्चारलिं िर िी surprise party कशी होणार? 

(स्चडर्ून दाखर्ि) ‘र्ार्शी, िुझा र्ाढकदर्साचा काही प्लान आह ेका? 

आम्ही िुझ्यासाठी surprise party organise करणार आहोि!’” 

सोनाली: “िसिं नाही स्र्चारायचिं!” 

आनिंद: “स्शर्ाय र्ार्शी कधी आपला र्ाढकदर्स साजरा करि नाही. र्ाढकदर्सच 

काय, िी कोणििंच occasion साजरिं करि नाही, असिं आई म्हणिे.” 

सोनाली: “का?” 

आनिंद: “श्रुिी गेल्यापासून. (उठून कोपऱ्यािल्या एका टेबलापाशी जािो. त्यार्र 

ठेर्लेला फोटो उचलून आणिो.) श्रुिी! र्ार्शीची एकुलिी एक र्ुलगी. 

र्ाझी र्ार्स बहीण. िीन र्षावची झाल्यार्र कसलािरी िाप आला 

आस्ण अचानक र्ारली. र्ार्शीला र्ुलिं खूप आर्डायची. आस्ण श्रुिी 

म्हणजे स्िचा जीर् की प्राण होिी, असिं आई म्हणिे. िेंव्हापासून 

र्ार्शी खूपच बदलली म्हणे. आई आस्ण र्ार्शी लहान असिाना 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

कोणिाही सणर्ार ककिं र्ा र्ाढकदर्स असला की सगळ्या घराि 

र्ार्शीचाच उत्साह ओसिंडून जायचा असिं आई सािंगिे. श्रुिी 

गेल्यापासनिं र्ार्शी काहीच celebrate करि नाही.” 

सोनाली: “ककिी र्षं झाली या गोष्टीला?” 

आनिंद: “बार्ीस र्षं. श्रुिी आस्ण र्ी एकच र्याचे होिो. आर्च्याि फक्त र्ीस 

कदर्साचिं अिंिर होििं. पस्हली िीन र्षं आई आस्ण र्ार्शी सिि 

एकर्ेकींचा सल्ला घ्यायच्या, आर्चे फोटो एकर्ेकीना पाठर्ायच्या... 

र्ोठिं  झाल्यार्र आम्ही दोघे भाऊ बहीण अर्ेररकेिल्या एखाद्या 

युस्नव्हर्सवटीि एकत्र स्शकू अशी तर्प्निं बघायच्या. श्रुिी गेली आस्ण 

र्ार्शीचिं िे जग, स्िची सारी तर्प्निं हरर्ून गेली...” 

(काही सेकिं द शािंििा.) 

सोनाली: “Done! आपण र्ार्शीसाठी र्ति पाटी करूया. र्ाझ्या आईला एक 

चािंगला catering करणारा र्ाहीि आह.े त्याच्याकडे जेर्णाची order 

दऊे. काय काय आर्डििं र्ार्शीला? र्ला र्ाटििं श्रीखिंड पुरीचा बेि 

करू. नाहीिर बासुिंदी पुरी. र्साले भाि, र्टकीची उसळ. केकची 

order दऊेया आजच. काय स्लहायचिं केकर्र? का फोटो केक करर्ून 

घेऊया?” 

आनिंद: “िे सगळिं करूच गिं. पण पाटीला बोलर्ायचिं कुणाला?” 

सोनाली: “अथाविच र्ार्शीच्या स्र्त्र र्ैत्रीणीना.”  

आनिंद: “इिकिं  सोपिं नाही िे. आपल्याला कुठे र्ाहीि आहिे र्ार्शीचे स्र्त्र र्ैस्त्रणी 

कोण आहिे िे? आस्ण या र्याि कुठे र्ोठा स्र्त्रपररर्ार असिो? 

स्शर्ाय स्िला ज्यािंना भेटायला आर्डेल अशाच लोकािंना बोलार्लिं 

पास्हजे.” 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

सोनाली: “र्ार्शीचे ऑकफसर्धले सहकारी असिील की. आस्ण शेजारी पाजारी. 

इिर कोणी नािेर्ाईक आहिे का कदल्लीि? र्ाझे आई-बाबा येिील. 

नाहीिरी र्ार्शी म्हणिच होत्या त्यािंना एकदा बोलर्ायला हर्िं 

म्हणून.” 

आनिंद: “आपल्याला राजेश अिंकलना सािंगायला लागेल. त्यािंच्या र्दिीस्शर्ाय शक्य 

नाही होणार.” 

सोनाली: “त्यािंना र्ी पटर्िे. ह ेबघ, आज सिंध्याकाळी र्ी घरी गेले की आई-बाबािंना 

सािंगून catering ची सगळी व्यर्तथा करेन, केकची order ही देईन. 

उद्या िू घरीच आहसे िेंव्हा िू स्नर्िंत्रणिं पाठर्ण्याचिं बघ. र्ी आज 

राजेश अिंकलना स्र्चारून एक यादी करून िुला पाठर्ून दिेे. बुधर्ारी 

िू जरा लर्कर ये घरी... चार र्ाजेपयंि. र्ी साडेचार पयंि पोचेन 

इथे. र्ग आपण थोडी सजार्ट र्गैरे करू. र्ार्शी आस्ण राजेश अिंकल 

सहा-साडेसहा पयंि ऑकफसािून येिाि. आपण िीच र्ेळ दऊे 

पाहुण्यािंना. म्हणजे र्ार्शीला आल्या आल्या surprise!” 

आनिंद: “िान प्लान आह.े” 

सोनाली: “चल, जािे र्ी आिा ियार व्हायला.” (स्जन्याने र्र जािे. राजेश प्रर्ेश 

करिो. आिंघोळ करून बाहरे जाण्याचे कपडे करून आला आह.े) 

आनिंद: “गुड र्ॉर्नंग अिंकल. आज सुटी कदर्शी कुठे स्नघालाि?” 

राजेश: “बँकेि जायचिंय. सुटी असली िरी िुझी र्ार्शी कुठे घरी बसू दिेे! िुर्चिं बरिं 

आह.े.. ऑकफसर्ध्ये बसून किं टाळर्ाण कार् नाही करार्िं लागि. कार् 

म्हणजे काय, िर स्सनेर्ाचिं शूरटिंग!” 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

आनिंद: (हसून) “इिकिं  सोपिं नसििं िे अिंकल. बरिंच र्णर्ण कफरार्िं लागििं. आस्ण र्ी 

feature films नाही ियार करि. Documentary च्या स्र्षयाच्या 

र्ुळाशी जार्िं लागििं.”  

राजेश: “हो, पण documentary चा स्र्षयही िूच ठरर्िोस ना!”  

आनिंद: “िे खरिं आह.े पण त्यासाठी कुठे कुठे भहिंडून शूरटिंग करार्िं लागेल ह ेनिंिरच 

ठरििं. आिा र्ाझी सध्याचीच documentary बघा ना. र्ारकरी 

पिंथास्र्षयी अर्ेररकेि कुणाला र्ास्हिी नाही म्हणून र्ी हा स्र्षय 

स्नर्डला. त्यार्र र्ी आस्ण आर्च्या स्र्षय िज्ञाने बरिंच सिंशोधन केलिं. 

र्ाझ्या भारिाच्या र्ागच्या रिपर्ध्ये आम्ही आळिंदी, दहेू, पुणे असिं 

शूरटिंग केलिं. या र्षी आम्ही प्रत्यि पिंढरपूरला जाऊन आषाढी 

एकादशीला स्िथल्या र्ािार्रणाचिं शूरटिंग केलिं, र्ारकऱ्यािंच्या 

र्ुलाखिी घेिल्या. कदिंडीचिं, पालखीचिं शूरटिंग केलिं. documentary 

च्या र्ुख्य स्नर्ेदकाचिं location शूरटिंग ही करून झालिं.” 

राजेश: “र्ग झालिं का पूणव आिा कार्?” 

आनिंद: “नाही अिंकल. अजून बरिंच कार् आहे. Documentary च्या स्नर्ेदनाचिं, 

voice-over चिं रेकॉर्डंग व्हायचिं आह.े पाश्ववसिंगीि घालायचिं आह.े 

काही भारिीय सिंशोधकािंच्या आस्ण र्ारकऱ्यािंच्या र्ुलाखिी र्राठीि 

आहिे. त्यािंचिं भाषािंिर करून sub-titles बनर्ायची आहिे... पण 

शूरटिंग चा भाग र्ात्र सिंपला आह.े र्ी दाखर्िो सगळिं footage 

िुम्हाला आस्ण र्ार्शीला जाण्यापूर्ी.” 

राजेश: “र्ार्शीला दाखर् िुझ्या. र्ला काही त्याि रस नाही.” 

आनिंद: “का बरिं?” 
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राजेश: “ह ेदरे्, दरे्ळ, सण र्ार ह ेसगळिं म्हणजे र्ेळेचा अपव्यय आह.े आयुष्यािील 

कटू सत्याला सार्ोरिं जाण्यास जेंव्हा र्ाणूस घाबरिो िेंव्हा र्नाला 

भूल पाडण्यासाठी आत्र्साि केलेलिं र्ायाजाळ आह ेह ेसगळिं.” 

आनिंद: “पण अिंकल, देर्ार्र स्र्श्वास ठेर्णारे सगळेच काही आपल्या आयुष्याि 

कटुिा अनुभर्ि असिाि असे नाही. या documentary च्या 

स्नस्र्त्ताने र्ी अनेक सार्ान्य र्ाणसािंना भेटलो. त्यािले बरेच जण 

सुखी सर्ाधानी जीर्न जगणारे आहिे. पण त्यािंची दरे्ार्र श्रद्धा आह.े” 

राजेश: “असे लोक लोभी असिाि. ऐस्हक सुखाच्या प्राप्तीसाठी िे दरे् ही सिंकल्पना 

र्ानिाि. तर्िःच्या िर्िेर्र जे स्र्ळर्णिं शक्य नाही ककिं र्ा ज्या गोष्टी 

त्यािंच्या प्रभार्ाच्या िेत्राबाहरे आहिे त्या कोणीिरी एक सर्वशस्क्तर्ान 

व्यस्क्त त्यािंना बहाल करेल अशी त्यािंना आशा असिे. र्ग अशा 

व्यक्तीला लाच दणे्यासाठी भक्ती, र्ारी, पूजा आस्ण इिर सोपतकार 

करिाि.” 

आनिंद: “बरोबर आह ेअिंकल. दरे्ाला नर्स सायास करणारे, भटजींच्या 

सािंगण्यार्रून कर्वकािंड करणारे, भोंद ूगुरूिं च्या आस्ण तर्ार्ींच्या 

आहारी जाणारे लोक ही असिाि. पण िो एक र्ेगळा गट आह.े र्ला 

भेटलेले र्ारकरी साधे सरळ ित्र्ज्ञान र्ानिाि. पिंढरपूरच्या स्र्ठ्ठलार्र 

त्यािंची स्निािंि श्रद्धा आह.े स्नत्य त्याचिं तर्रण करार्िं आस्ण र्षाविून 

एकदा त्याचिं दशवन घ्यार्िं एर्ढाच त्यािंचा भोळा भार् आह.े िे लोक 

सिंकटािंनी गािंगारूनही गेलेले नाहीि ककिं र्ा ऐस्हक सुखासाठी गाऱ्हाणिं ही 

घालि नाहीि.” 

राजेश: “नाहीि कसे? त्यािंच्या आयुष्याचा परीघच फार लहान असिो आस्ण म्हणून 

त्यािंची सुख दःुख ही लहानच असिाि. दषु्काळ, साथीचे आजार, 

अकाली र्ृत्यू, कजव अशा सिंकटािंपासून दरे् र्ाचर्ेल अशी त्यािंना आशा 
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असिे. भरपूर पीक पाणी, दधू दभुििं, र्ुलिं बाळ स्र्ळार्ीि अशी त्यािंची 

अपेिा असिे. आस्ण अशी इच्िा बाळगणिं याि काहीच गैर नाही. पण 

जीर्नाचा तिर र्ाढर्ण्यासाठी आर्श्यक िे स्र्ज्ञान आस्ण ििंत्रज्ञान 

स्र्कस्सि करून व्यापार उदीर् र्ाढर्ण्या ऐर्जी ह ेलोक एका 

काल्पस्नक आस्ण fatalistic प्रर्ृत्ती र्ाढर्णाऱ्या दरे् या सिंकल्पनेचा 

आधार घेिाि.” 

आनिंद: “पण अरे्ररकेि या उलट स्तथिी आह ेअिंकल. उच्च स्शिण घेिलेले, यशतर्ी 

career असलेले, सर्व सुख सोयींनी युक्त जीर्नर्ान भोगणारे लोक 

दखेील अध्यात्र्ाकडे र्ळिाहिे. जगभरचे प्राचीन धर्व अभ्यासिाहिे. 

पौर्ावत्य जीर्न पद्धिीचा अर्लिंब करिाहिे. म्हणून िर र्ी ही 

documentary ियार करिो आह.े भारिािील भक्ती सिंप्रदाय, 

ईश्वराशी र्ैयस्क्तक तिरार्र नाििं जोपासण्याची परिंपरा, परर्ेश्वराच्या 

तथूल र्ूिीच्या दशवनाची आस या सर्ांबद्दल अर्ेररकेिली लोकािंना 

कुिूहल आह.े” 

राजेश: “कोणत्याही सर्ाजाि अशा प्रकारच्या साम्र्ोहनाला बळी पडणारे लोक 

असणारच.” 

आनिंद: “पण त्यार्ुळे जर त्यािंच्या र्नाला शािंिी स्र्ळि असेल, एका र्ेगळ्या 

तिरार्रची अनुभूिी होि असेल, र्नाच्या सिंर्ेदन िर्िेच्या एका 

नर्ीन पैलूची ओळख होि असेल िर िी र्ाटही आजर्ार्ून पहायला 

हर्ी.” 

राजेश: “िुला झाली आह ेअशी काही अनुभूिी?” 

आनिंद: “र्ला नाही पण र्ार्शीचा आह ेस्र्श्वास दरे्ार्र.” 
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राजेश: “सारासार स्र्चार करण्याची िर्िा सर्ांकडे असिेच असिं नाही. What 

you need is rational thinking.  

आर्च्या आयुष्याि जी र्ाईट घटना घडली त्याचा पररणार् र्ृिंदाच्या 

स्र्चार शक्तीर्रही झाला आह.े”  

आनिंद: “त्या आधी होिा का र्ार्शीचा दरे्ार्र स्र्श्वास?”  

राजेश: “असेलही!”  

र्ृिंदा: (आिूनच) “नाश्िा ियार आह.े या आि. गरर् गरर् खाऊन घ्या.” 

राजेश: “आलोच.” (आि जािो.) 

(आनिंद teepoy र्रचा laptop उचलून कार् करू लागिो. र्ृिंदा प्रर्ेश 

करिे.) 

र्ृिंदा: “अरे आनिंद, चल ना नाश्िा करायला. पोह ेगार होिील.”  

आनिंद: “िू आस्ण अिंकल सुरुर्ाि करा ना र्ार्शी. सोनाली ियार होऊन येिे आह.े 

र्ी थािंबिो स्िच्यासाठी. By the way र्ार्शी, र्ाझिं शूरटिंग, एस्डरटिंग 

चिं कार् सिंपलिं आह.े िेंव्हा पुढचा आठर्डाभर र्ी घरीच आह.े िुझिं 

काही कार् असलिं िर सािंग. नाहीिर िू पण सुटी घे.” 

र्ृिंदा: “नाही रे! या आठर्ड्याि कार् आह ेऑकफसर्ध्ये. त्याच्या पुढच्या आठर्ड्याि 

िुम्ही जाणार िेंव्हा घेईन सुटी. आस्ण घरी बसून र्ेळ जाि नाही रे 

र्ाझा. खूप उदास र्ाटििं.” 

आनिंद: “र्ार्शी... इिकी र्षं झाली. आिा िरी िू तर्िःला र्ाफ करायला हर्स. 

थोडिं life enjoy कर...” 
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र्ृिंदा: “र्ाझ्या enjoyment च्या व्याख्या बदलल्या आहिे आिा आनिंद. In fact, 

enjoyment चा threshold बराच र्र गेलाय. त्यार्ुळे काय 

केल्यार्र आनिंद होईल ककिं र्ा सर्ाधान स्र्ळेल ह ेसािंगणिं कठीण आह.े” 

आनिंद: “िू फार भार्ना स्र्र्श होिेस र्ार्शी.” 

र्ृिंदा: “हो. बरोबर. िसिं होिा कार्ा नये. ‘भार्ना देखील सिंदशे र्हनाचिं कार् 

करिाि...’ अरे आनिंद, अरे एक चर्त्कार झालाय.” 

आनिंद: “चर्त्कार? कसला चर्त्कार?” 

र्ृिंदा: “अरे र्ला दरे्ाचा फोन आला होिा.” 

आनिंद: “म्हणजे?” 

र्ृिंदा: “दरे्! स्र्ठ्ठल! पिंढरपूरचा दरे् स्र्ठ्ठल.” 

आनिंद: “र्ार्शी, काय म्हणायचिंय काय िुला?” 

र्ृिंदा: “अरे र्ाझा पण स्र्श्वास बसि नाहीये. पण र्ी िुला म्हटलिं होििं ना की स्र्ठ्ठल 

नार्ाच्या कुणाचा िरी र्ला एक-दोनदा फोन आला होिा म्हणून? 

आत्ता सकाळी परि आला होिा.” 

आनिंद: “बरिं र्ग? कोणी prankster आह ेका?” 

र्ृिंदा: “काय कोण जाणे. त्याला र्ाझ्या र्नािले सगळे स्र्चार र्ाहीि होिे. (खुशीि) 

खूप िान गप्पा र्ारल्या आम्ही.” 

आनिंद: “गप्पा र्ारल्या? कशार्र?” 

र्ृिंदा: “हचे... दरे्... देर्ाची र्ूिी... बदलत्या काळानुरूप दरे्ाची प्रस्िर्ा देखील 

कशी बदलायला पास्हजे र्गैरे...” 
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आनिंद: “काय पण र्ार्शी! िुला कोणीपण सहज गिंडर्ून जाईल. बघू िुझा फोन. 

कुठल्या निंबर र्रून आला होिा कॉल?” 

(र्ृिंदा फोन आनिंदकडे दिेे.) 

“हा सहा पिंचार्न्न ला आलेला फोन?” 

र्ृिंदा: “हो.” 

आनिंद: “दहा स्र्स्नटिं झाला हा कॉल. दहा स्र्स्नटिं बोललाि िुम्ही.” 

र्ृिंदा: “हो, असेल.” 

आनिंद: “काय नार् सािंस्गिलिं त्याने?” 

र्ृिंदा: “स्र्ठ्ठल.” 

आनिंद: “र्ी call back करिो...” 

)“This number does not exist. Please check the code” 

असा recorded message ऐकू येिो.) 

“थािंब. र्ी नेटर्र बघिो हा कुठला निंबर आह ेिे.” 

(laptop र्र चेक करिो.) 

“हो, बरोबर. कोड पिंढरपूरचाच आह ेपण हा निंबर अस्तित्र्ाि नाही 

असिं स्लस्हलिंय.” 

र्ृिंदा: “आनिंद, आनिंद, अरे लिाि येििंय िुझ्या? िो खरिंच दरे्ाचा फोन होिा. दरे् 

बोलला र्ाझ्याशी. एकदा नव्ह,े चक्क िीनदा. आस्ण... आस्ण र्ी 

स्र्श्वासच ठेर्ला नाही... र्ला बोलायचिंय त्याच्याशी आणखी... खूप 
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खूप बोलायचिंय. र्ाझी श्रुिी कुठे आह ेिे स्र्चारायचिंय त्याला... दरे् 

बोलला... सािाि. र्लाही स्िकडे घेऊन जा म्हणून सािंगेन र्ी त्याला... 

श्रुिी स्जथे असेल स्िथे... बघू द ेद.े.. र्ाझा फोन द.े.. परि फोन येईल 

त्याचा... दरे् बोलला र्ाझ्याशी...” 

(आनिंदाने, आश्चयावने भारून गेली आह.े आनिंद आश्चयावने स्िच्याकडे 

बघिच राहिो. पडदा पडिो.) 
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अिंक दसुरा 

प्रर्ेश पस्हला 

पडदा र्र जािो िेंव्हा र्ृिंदाच्या कदर्ाणखान्याि आनिंद एकटा 

सोफ्यार्र बसून laptop र्र कार् करिो आह.े बेल र्ाजिे आस्ण 

पाठोपाठ र्ृिंदा तर्िःच्या ककल्लीने दरर्ाजा उघडून आि येिे.  

आनिंद: “हाय र्ार्शी! आज उशीर झाला.” 

र्ृिंदा: (हाशहुश करि त्याच्या शेजारी येऊन बसिे.) “Traffic... कसला जार् झाला 

होिा रतत्यार्र. दीड िास झाला र्ला ऑकफस र्धून स्नघाले त्याला.” 

आनिंद: “अरे बाप रे! दीड िासाि दीडशे र्ैल जािा येििं अर्ेररकेि.” 

र्ृिंदा: “हो ना! आस्ण र्ाझिं ऑकफस फक्त पिंधरा ककलोर्ीटर र्र आह.े” 

आनिंद: “बस थोडा र्ेळ. कोकर्चिं सरबि आणू करून?”  

(तर्यिंपाकघराि जािो). 

र्ृिंदा: “कसलिं दर्ायला होििं अशा गदीिून गाडी चालर्ून. आस्ण पुन्हा र्ेळेचा 

अपव्यय!” 

(फोन र्ाजिो). 

र्ृिंदा: (ककिं स्चि त्रास्सक आर्ाजाि) “हलो!” 
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आर्ाज: “हाय! िे गाडीचिं क्लच प्याड जरा स्झजलिं आह.े उद्या taxi ने च जा 

ऑकफसला आस्ण र्ीकें डला िेर्ढिं बदलून घ्या. ऐनर्ेळी िुटलिं आस्ण 

गाडी र्ेगाि असेल िर अपघाि होऊ शकिो.” 

र्ृिंदा: “हलो, कोण बोलििंय?” 

आर्ाज: “स्र्ठ्ठल बोलिोय. र्घाशीच करणार होिो फोन पण म्हटलिं गाडी 

चालर्िाना िुम्ही उचलणार नाही फोन.” 

र्ृिंदा (स्चडून): “ही काय चेष्टा आह!े नुसिा र्ैिाग झाला आह.े सारखा सारखा काय 

रे करिोस फोन? स्हम्र्ि असेल िर सर्ोर ये!” 

आर्ाज: “आस्ण हो! िो धौलकुआचा traffic स्सग्नल चुकर्िा आला िर कर्ी र्ेळ 

गदीि अडकार्िं लागेल. Cant र्धून कट र्ारून सरळ शास्त्री बाजार 

र्रून यायचिं.” 

(आनिंद सरबि घेऊन येिो.) 

र्ृिंदा: “हलो! र्ाझ्यार्र पूणव पाळि ठेऊन आह ेहा... हलो! हलो!” 

(फोन कट होिो). 

“आनिंद , पुन्हा आला होिा त्याचा फोन! र्ला र्ाटििं stalking करिोय 

कुणीिरी र्ाझिं. पाळि ठेऊन आह ेिो र्ाझ्यार्र.”  

आनिंद: “काय म्हणि होििं आिा? बघू निंबर.” 

(र्ृिंदा फोन आनिंदकडे दिेे.) 

र्ृिंदा: “र्ाझ्या गाडीचिं क्लच pad स्झजालिंय. बदलून घे म्हणाला. आस्ण र्ी कुठल्या 

रतत्याने घरी आले ह ेपण र्ाहीि आह ेत्याला.” 
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आनिंद: “कोड पिंढरपूरचाच आह ेपण हा निंबर र्ेगळा आह.े” 

(निंबर dial करिो. फोन engage असल्याचा आर्ाज येिो.) 

र्ृिंदा: “र्ला भीिी र्ाटिेय आनिंद! कोण असेल िो?” 

आनिंद: “Relax र्ार्शी. अग नुसिा nuisance caller असेल एखादा.” 

र्ृिंदा: “पण र्ग त्याला कसिं कळलिं र्ी traffic जार् र्ध्ये अडकले होिे म्हणून? आस्ण 

र्ी धौलाकुआ र्रून येिे ह?े पाठलाग करि असेल का िो र्ाझा?” 

आनिंद: “एर्ढ्या गदीि कसा पाठलाग करिा येईल?” 

र्ृिंदा: “कोणीिरी त्याला र्ाझ्यार्र पाळि ठेर्ायला सािंस्गिले असेल. र्ाझ्या 

नार्ाची सुपारी कदली असेल िर?” 

आनिंद: “काहीिरीच काय र्ार्शी! िुझिं आह ेका कोणाशी र्ैर?” 

(र्ृिंदा र्ानेनेच नाही म्हणिे.) 

आनिंद: (स्र्तकीलपणे) “िुझा admirer असेल एखादा.”  

र्ृिंदा: “इिक्या र्षावि कोणी भेटला नाही िे! आिा पन्नाशी उलटल्यार्र कसला 

admirer भेटणार!” 

(बेल र्ाजिे. आनिंद दार उघडिो. राजेश प्रर्ेश करिो.) 

आनिंद: “हाय अिंकल!”  

(राजेश हािािली bag ठेऊन सोफ्यार्र येऊन बसिो. सरबि उचलून 

स्पऊ लागिो. र्ृिंदा आपल्याच स्र्चाराि गढलेली आह.े सभचिंि.) 

राजेश: “िू पण आत्ताच आलीस र्ाटििं.”  
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र्ृिंदा: “हो! भयिंकर traffic जार् होिा. दीड िास लागला पोचायला.”  

राजेश: “हो, र्लाही traffic लागलाच.” 

र्ृिंदा: (अचानक कास्हिरी सुचल्यासारखे) “राजेश, र्ाझ्या गाडीचिं क्लच pad 

स्झजलिं आह.े िू र्ीकें डला गाडी घेऊन जाशील का workshop र्ध्ये?” 

राजेश: “क्लच pad स्झजलिं आह?े कशार्रून? काही प्रॉब्लेर् येिोय का 

चालर्िाना?” 

र्ृिंदा: “अिं? नाही. म्हणजे हो. िू गाडी workshop र्ध्ये नेऊन जरा चेक करून आण 

ना प्लीज.” 

राजेश: “बघू.” 

र्ृिंदा: “बघू नाही. नक्की जा. उद्या र्ी taxi ने ऑकफसला जाईन.” 

राजेश: “अग पण प्रॉब्लेर् काय आह?े िुला कुणी सािंस्गिलिं की क्लच pad स्झजलिंय 

म्हणून?” 

र्ृिंदा: “स्र्ठ्ठलाने.” 

राजेश: “कोण स्र्ठ्ठल?” 

र्ृिंदा: “िो, फोन करिो िो.” 

राजेश: “फोन करिो? कोण?” 

र्ृिंदा: “र्ाहीि नाही. गेल्या काही कदर्साि िीन-चारदा त्याचा फोन आलाय. िो 

म्हणिो की िो स्र्ठ्ठल बोलिो आह.े पिंढरपूरचा दरे् स्र्ठ्ठल. त्याला 

र्ाझ्याबद्दल सगळिं र्ाहीि आह.े र्ाझे स्र्चार सुद्धा!” 
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राजेश: “काय? कोणीिरी गिंडर्िय िुला आस्ण िू र्ेड्यासारखी बोलिेयस 

त्याच्याशी? उद्या िुझा के्रस्डट काडवचा निंबर, स्पन सगळिं स्र्चारेल.” 

र्ृिंदा: “िसलिं काही बोलि नाही िो.” 

राजेश: “र्ग काय बोलिो?” 

र्ृिंदा: (हसून) “आम्ही दरे् या स्र्षयार्र बोलिो.” 

राजेश: (नाटकीपणाने हाि जोडून) “िान! जगाि काय बुर्ेबाजी करणारे थोडे 

आहिे! हा िर तर्िःला दरे् म्हणर्ून घेिोय.” 

र्ृिंदा: “अरे पण र्ी िेच िर म्हणिेय. िू प्लीज गाडी चेक करून आण ना. म्हणजे जर 

क्लच स्झजलेला नसेल िर स्सद्धच होईल की िो कोणीिरी थापेबाज 

आह ेम्हणून.” 

राजेश: “असल्या फालिू कार्ाि घालर्ायला र्ेळ नाही र्ला. पुन्हा फोन आला िर 

बोलु नकोस त्याच्याशी.” 

(उठून स्नघून जािो.) 

र्ृिंदा: “अरे पण राजेश....” 

आनिंद: “Relax र्ार्शी. र्ी जाईन िुझी गाडी घेऊन workshop र्ध्ये. चेक करून 

आणेन.” 

र्ृिंदा: “जाशील खरिंच? Thank you. (Relaxed र्ूड र्ध्ये) आज काय केलिंस 

कदर्सभर?” 

आनिंद: “काही नाही. घरीच होिो. Documentary चिं स्तक्रप्ट revise करि होिो. 

र्ला थोडी अभिंगािंची अर्िरणिं हर्ी आहिे. येत्या शस्नर्ार-रस्र्र्ारी 
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बसू या का आपण थोडा र्ेळ? िुला एडीट केलेलिं सगळिं footage ही 

दाखर्ायचिंय.” 

र्ृिंदा: “हो! नक्की बसू. सोनालीलाही बोलार्. आई बाबा आले का स्िचे?” 

आनिंद: “हो, आले ना. िी स्बझी आह ेसध्या घराि.”  

र्ृिंदा: “चला, आठ र्ाजायला आले. शािंिा आली आह ेका?” 

(तर्यिंपाकघराि जािे. आनिंद पुन्हा laptop घेऊन बसिो. आिून शािंिा येिे. झपझप 

बाहरे जाऊ लागिे.) 

शािंिा: “दार लार्ून घ्या दादा.” 

आनिंद: “शािंिाबाई! एक स्र्स्नट.” 

(कानोसा घेऊन) िुम्हाला काही सािंगायचिं आह.े पुढच्या आठर्ड्याि बुधर्ारी 

र्ार्शीचा र्ाढकदर्स आह.े पन्नासार्ा. र्ी आस्ण सोनाली स्िच्यासाठी 

surpise party द्यायचिं ठरर्िो आहोि.”  

शािंिा: “कसली पाटी?” 

आनिंद: “शू...! र्ार्शीला र्ाहीि नाहीए. स्िच्या नकळि पाटीची ियारी करायचीय 

आपल्याला. र्ी आज २०-२५ लोकािंना स्नर्िंत्रण कदलिंय.” 

शािंिा: “इिके लोक येणार?” 

आनिंद: “घरी काही तर्ैंपाक नाही करायचा. सोनाली सगळिं बाहेरून र्ागर्णार 

आह.े आम्हाला फक्त िुर्ची थोडी र्दि लागेल. त्या कदर्शी थोडिं 

लर्कर याल का?” 
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शािंिा: “हो! िुर्च्या र्ार्शी फार चािंगल्या आहिे बघा. र्ाझ्या र्ुलािंच्या 

र्ाढकदर्साला आर्जूवन केकसाठी पैसे दिेाि. पण त्यािंनी तर्िःचा 

र्ाढकदर्स साजरा केलेला र्ी कधी बस्घिलिं नाही.” 

आनिंद: “हो ना! आिा या र्षी र्ी इथे आह ेना, म्हणून साजरा करायचा. स्शर्ाय 

पन्नासार्ा आह ेना!” 

शािंिा: “सरािंना र्ास्हिी आह ेका?” 

आनिंद: “हो. सोनालीने सािंस्गिलिं आह ेत्यािंना. त्यािंच्याकडूनच र्ार्शीच्या स्र्त्र 

र्ैस्त्रणींचे फोन निंबर घेिले ना!” 

शािंिा: “हािं! िुर्ची बायको पण ब्येति आह ेबघा दादा.” 

आनिंद: “बायको नाही आह ेिी र्ाझी...” 

शािंिा: “अजून नाही... पण होणारे ना! आिा भारिाि आलाय िर करून टाका की 

लगीन. िुर्च्या र्ार्शीला पण जरा स्र्रर्ायला स्र्ळेल.”  

आनिंद: “हो. आधी र्ाढकदर्साची पाटी िर करू. िुम्ही पाटीबद्दल काही बोलु नका हिं 

र्ार्शीसर्ोर.” 

शािंिा: “नाही नाही. िुम्ही करा ियारी. र्ी येईन र्दि करायला. सप्राइज का काय 

िे पाटीसाठी.” 

(बाहरे स्नघून जािे. आनिंदचा फोन र्ाजिो.) 

आनिंद: “हाय सोना!”  

सोनालीचा आर्ाज: “आल्या का र्ार्शी?”  

आनिंद: “हो. आिाच आली थोड्या र्ेळापूर्ी.” 
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सोनालीचा आर्ाज: “खोलीि आह ेका कोणी, का आपण बोलू शकिो?” 

आनिंद: “नाही, इथे कोणी नाही आह.े बोल िू.” 

सोनालीचा आर्ाज: “स्नर्िंत्रणािंच काय झालिं? सगळ्यािंना बोलार्ून झालिं का?” 

आनिंद: “हो. सगळ्यािंना फोन केले आस्ण Whatsapp messages ही पाठर्ले. 

सिरा जणािंनी accept ही केलिं आह.े साि-आठ जण रस्र्र्ार पयंि 

सािंगिो म्हणालेि. िू केटररिंग चिं सािंस्गिलिं का?” 

सोनालीचा आर्ाज: “सगळी order कदली आह.े जेर्णाची आस्ण केकची पण.” 

आनिंद: “िान.” 

(आिून र्ृिंदाचा आर्ाज येिो.) 

र्ृिंदा: “आनिंद, ये जेर्ायला. र्ाढिेय र्ी.” 

आनिंद: “आई-बाबािंना सािंस्गिलिंस?”  

र्ृिंदा: “हो. िे ियार आहिे यायला.” 

आनिंद: “ठीक आह.े चल, फोन ठेर्िो र्ी. र्ार्शी जेर्ायला बोलार्िे आह.े” 

(आि जािो. रिंगर्िंचार्र अिंधार.) 
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प्रर्ेश २. 

र्ृिंदाचा कदर्ाणखाना. र्ेळ सिंध्याकाळची. सोफ्यार्र र्ाळलेल्या कपड्यािंचा ढीग. 

र्ृिंदा उभ्याउभ्या कपड्यािंच्या घड्या करिे आह.े फोन र्ाजिो. 

र्ृिंदा: “हलो.” 

आर्ाज: “हाय र्ृिंदा!” 

र्ृिंदा: “कोण?” 

आर्ाज: “स्र्ठू” 

र्ृिंदा: “हा काय चार्टपणा आह?े” 

आर्ाज: “चार्टपणा कसला त्याि? आजकाल िुम्ही सगळे असिंच बोलिा फोनर्र. 

र्ी र्ाझी image contemporary  करायचा प्रयत्न करिो आह.े” 

र्ृिंदा: “ह ेपहा, र्ला उगीचच्या उगीच फोन करि जाऊ नका, प्लीज! र्ला नाही 

बोलायचिं िुर्च्याशी.” 

आर्ाज: “ठीक आह.े िुम्ही नका बोलू. र्ी बोलिो. िुम्ही ऐका. ज्या िणी र्ाझ्या 

बोलण्याचा किं टाळा येईल, त्या िणी फोन बिंद करा.” 

र्ृिंदा: “िुम्हाला काय कार् बीर् नाही?” 

आर्ाज: “म्हटलिं िर आह,े म्हटलिं िर नाही. पूर्ी फार कार् असायचिं. लोक सारखी 

र्ाझी आठर्ण काढायचे, बोलर्ायचे. र्ाझ्या भचिंिनाि गुिंग होऊन 

भजन कीिवन करायचे. स्िथे र्ी आनिंदाने जायचो. कोणी भक्त आिुरिेने 

साद घालायचा. त्याची र्दि करायला धार्ायचो. र्यतक र्ाणस 

अखिंड सिंर्ाद साधायची...” 
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र्ृिंदा: “र्ग आिा काय भजनिं होि नाहीि? परर्ा सर्ोरच्या ब्लॉक र्ध्ये भगर्िी 

जागरण चाललिं होििं. रात्रभर आर्ाजाने झोप लागली नाही.” 

आर्ाज: “हो, अगदी latest स्सनेर्ाच्या गाण्यािंच्या चाली र्रची भजनिं लार्ली 

होिी. पण र्ाझ्याशी कोणीच बोललिं नाही.”  

र्ृिंदा: “िुझ्याशी बोलायचिं म्हणजे कसिं? भगर्िी जागरणाला गेल्यार्र असिं फोनर्र 

बोलिोय िसिं? ‘हाय दरे्ी! र्ी आले’, असिं म्हणि का कोणी?” 

आर्ाज: “िसिं म्हटलिं िरी चालेल ककिं र्ा काहीच म्हटलिं नाही िरी चालेल. पण 

जागरणाच्या स्नस्र्त्ताने का होईना, तर्िःच्या र्नाि िरी डोकार्ून 

बघार्िं. र्ी स्िथेच असिो. आजूबाजूच्या जगाचिं भान स्र्सरून, भूि 

आस्ण भस्र्ष्याचा स्र्चार निं करिा, काही िण र्न आत्र् शक्तीर्र िरी 

कें कद्रि करार्िं. ककिं र्ा सर्ोरची र्ूिी ही त्या आत्र्शक्तीचिं प्रिीक आह े

असिं सर्जून त्या र्ूिीर्र लि कें कद्रि करार्िं. बस! एर्ढिं केलिं िरी सिंर्ाद 

घडिो ना र्ाझ्याशी.” 

र्ृिंदा: “िेर्ढिं तथैयव असििं कुठे आजकालच्या जीर्नाि? आस्ण सर्जा कोणी िसिं केलिं 

िरी िो एकिफीच असिो ना प्रयत्न? दरे् कुठे बोलिो आपल्याशी?”  

आर्ाज: “आत्ता बोलिोय ना! ककिीदा फोन केला िुम्हाला. िुम्ही आपलिं सारखिं 

स्चडिा िरी ककिं र्ा घाबरून िरी जािा.”  

र्ृिंदा: “दरे् कधी असा काय फोन करिो काय?” 

आर्ाज: “िुम्ही अशा दरे्ाची तर्िःच्या र्नाि कल्पना केलीि म्हणून करिो. नुसिी 

कल्पना नाही, खूप भचिंिन केलिंि या स्र्षयी. इिरािंशी, त्यािंना हव्या 

त्या तर्रुपाि साधिो र्ी सिंर्ाद.” 
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र्ृिंदा: “पण ही आिाची र्ुलिं! आनिंद काय, सोनाली काय! त्यािंना कुठे िुझ्याबद्दल 

काही र्ाहीि आह?े भारिीयच काय, पाश्चात्य ित्र्ज्ञान िरी कुठे 

र्ाचलेलिं असििं त्यािंनी? र्ग कशाला भचिंिन र्गैरे करिील िे?” 

आर्ाज: “असिंच काही नाही. आनिंदला खूप कुिूहल आह ेदरे् या सिंकल्पनेस्र्षयी. 

तर्िःबद्दल, र्नुष्याच्या अस्तित्र्ाबद्दल खूप स्र्चार करिो िो. 

Contemplation is the first step towards meditation. 

सोनालीच्या घराि भक्तीर्ागावची भक्कर् बैठक आह.े आयुष्याि पुढे र्ागे 

त्या र्ागावने िी र्ाझ्या अस्धक जर्ळ येण्याची शक्यिा आह.े” 

र्ृिंदा: “आस्ण राजेश?” 

आर्ाज: “हिं! ... राजेशला केर्ळ पौरास्णक दरे् सिंकल्पना र्ाहीि आह.े पुराणाि 

र्णवन केलेला दरे् अस्तित्र्ाि नसिो हा त्याचा ठार् स्र्श्वास आहे आस्ण 

त्यार्ुळे त्याच्यासाठी र्ी िसा नाहीच. आत्र्ा, परर्ात्र्ा ह ेशब्द 

त्याला केर्ळ व्याख्या म्हणून र्ाहीि आहिे. त्यािंची अनुभूिी घेण्याची 

त्याची इच्िा नाही. आत्म्याच्या तर्रुपाची अनुभूिी र्नाच्या 

र्ाध्यर्ािून होऊ शकिे यार्र त्याचा स्र्श्वास नाही आस्ण म्हणून 

त्यासाठी िो कधी प्रयत्नही करणार नाही.” 

र्ृिंदा: “र्ाझा दखेील नेहर्ीच स्र्श्वास असिो असिं नाही. पण जर आत्म्याचिं स्चरिंिन 

अस्तित्र् खरिं असेल िर र्ाझी श्रुिी कुठे आह ेआत्ता?” 

आर्ाज: “र्ाझ्या रठकाणी सुप्त तर्रुपाि आह.े” 

र्ृिंदा: “र्ला कशी भेटेल?” 

आर्ाज: “जशी िुझी इच्िा असेल िशी.” 
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र्ृिंदा: “र्ला पुन्हा स्िची आई व्हायचिंय. स्िला जर्ळ घ्यायचिंय. लहानाचिं र्ोठिं  

करायचिंय स्िला. घास भारर्ायचाय स्िला. न्हाऊ र्ाखू घालायचिंय. 

स्िला...” 

(बेल र्ाजिे. र्ृिंदा कशीबशी तर्िःला सार्रिे. दार उघडिे. शािंिा आि 

येिे.) 

शािंिा: “काय झालिं र्ॅडर्? िुम्ही रडिाय? अशा अिंधाराि एकट्याच कशाला 

बसलाय? बरिं र्ाटि नाहीये का?” 

(बटन दाबून कदर्ा लार्िे.) 

र्ृिंदा: “शािंिा... शािंिा... अग, र्ी दरे्ाशी बोलि होिे. सािाि स्र्ठ्ठलाशी.” 

शािंिा: “म्हिंजे?” 

र्ृिंदा: “र्ला फोन येिो दरे्ाचा. चार-पाच र्ेळा आलाय. पिंढरपूरहून सािाि स्र्ठ्ठल 

बोलिो र्ाझ्याशी.”  

शािंिा: “आसिं कधी ऐकलिं नाही र्ॅडर्.”  

र्ृिंदा: “अग र्ाझा पण आधी स्र्श्वास बसि नव्हिा. पण फार िान बोलिो गिं िो. 

त्याच्याशी बोलल्यानिंिर र्न अगदी प्रसन्न होऊन जाििं.” 

शािंिा: “िुम्ही िर रडि होत्या आत्ता.” 

र्ृिंदा: “फोनर्र बोलिाना रडि होिे गिं. दरे्ाला र्ाझ्या र्ुलीस्र्षयी स्र्चाराि होिे. 

पण त्याच्याशी बोलल्यार्र थोड्या र्ेळाने र्न अगदी शािंि, प्रसन्न 

होििं. आि कोणीिरी कदर्ा लार्ून गेल्यासारखिं.” 

शािंिा: “काय बोलला दरे्... फोनर्र?” 
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र्ृिंदा: “खूप काही बोलिो िो. आजकाल कसा लोकािंकडे दरे्ासाठी र्ेळ नाही असिं 

म्हणि होिा आत्ता.” 

शािंिा: “त्ये खरिं हाये बघा. र्ी बी ह्ािंना कर्ापासन म्हणिीया... र्ैष्णोदरे्ीला जाऊ 

म्हणून. पण यािंला र्ेळच न्हाई. आिा र्ी ठरर्लीय. पोराला घेऊन 

येकटीच जाणार हाय र्ी येष्टीने. यात्रा किं पनी बरोबर. आर्च्या 

आजूबाजूच्या धा  बारा बायकाबी जनार हायि.” 

र्ृिंदा: “कधी जाणार आहसे िू? आधी सािंगून जा.” 

शािंिा: “अजून येळ हाय. फुडच्या र्स्हन्यािली िारीख हाय. र्ी पैसे भरले की 

सािंगील िुर्ास्नी. आिा सैपाकाचिं सािंगा...”  

(तर्ैपाकघराि जािे. बेल र्ाजिे. र्ृिंदा दार उघडिे. राजेश आि येिो. 

हािाि सार्ानाची स्पशर्ी.) 

राजेश: “आटा नाही स्र्ळाला. सिंपला होिा. उद्या पाठर्िो म्हणाला.”  

र्ृिंदा: (ििंद्रीि) “अिं? हािं!” 

राजेश: “बरिं, जायचिंय का चायनीज र्ध्ये स्डनरला?” 

र्ृिंदा: “अिं? नको. आज नको.” 

राजेश: “पण आजिंच जायचिं ठरलिं होििं ना? आनिंदला खायचिं होििं ना?” 

र्ृिंदा: “हो, पण आज... एकादशी आह.े” 

राजेश: “र्ग? काय होििं एकादशी असेल िर?”  

र्ृिंदा: “स्र्ष्णूची स्िथी असिे. लोक उपर्ास करिाि.”  

राजेश: “करू दिे. आपण कधीपासनिं एकादशी पाळायला लागलो?” 
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र्ृिंदा: “कधीिरी दरे्ाची आठर्ण केली िर काय स्बघडििं?” 

राजेश: “काही नाही. स्र्की र्ाउस... dracula... परग्रहार्रचे रस्हर्ासी.... 

कोणाचीही आठर्ण करार्ी.” 

र्ृिंदा: “दरे् काल्पस्नक नाहीये.” 

राजेश (उपरोधाने): “हो, बरोबर. आिा िर िो फोनही करिो नाही का!” 

र्ृिंदा: “थोडा स्र्श्वास ठेर्ला िर काय स्बघडििं का?” 

राजेश: “नसलेल्या गोष्टीर्र कसा स्र्श्वास ठेर्ायचा?” 

र्ृिंदा: “पण कशार्रून दरे् नाही?” 

राजेश: “िो आह ेयाला पुरार्ा काय?” 

र्ृिंदा: “पुराव्याचा अभार् हा अभार्ाचा पुरार्ा असू शकि नाही.” 

राजेश: “पुराव्यास्शर्ाय कोणत्याही गोष्टीर्र स्र्श्वास ठेर्णिं याला अिंधश्रद्धा 

म्हणिाि.” 

(बेल र्ाजिे. कोणीच दार उघडि नाही.) 

र्ृिंदा: “अिंधश्रद्धा नाही आह ेही. स्र्श्वास आह ेर्ाझा दरे्ार्र... आत्म्यार्र... 

पुनजवन्र्ार्र... पुन्हा जन्र् घेणार आह ेर्ी... आस्ण श्रुिी सुद्धा... र्ाझी 

र्ुलगी म्हणून... आई होणार आह ेर्ी स्िची...” 

(पुन्हा बेल र्ाजिे. शािंिा आिून येऊन दार उघडिे. आनिंद आि येिो.) 

र्ृिंदा: “िुझा नसेल स्र्श्वास पण र्ाझा आह.े खात्री आह ेर्ाझी. िीव्र इच्िा असेल िर 

शक्य आह ेिे... स्र्ठ्ठलाने सािंस्गिले आह ेर्ला.” 
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राजेश: “कोणािरी भोंद ूर्र्ाल्याला दरे् सर्जण्या इिकी र्ूखव नाहीस िू. सार्र 

तर्िःला आस्ण कोणाही ऐऱ्यागैऱ्या र्ाणसाशी फोनर्र बोलू नकोस.” 

र्ृिंदा: “र्ूखव िू आहसे. श्रुिीला परि स्र्ळर्ायचा अध्यात्र् हाच एक र्ागव आह.े 

आयुष्याि एर्ढी र्ोठी tragedy होऊन देखील िुझिं र्न अजूनही 

ऐस्हक सुखािच रर्ििं.”  

(आनिंद अतर्तथ होऊन त्यािंचिं भािंडण बघि उभा आह.े) 

राजेश: “र्ग काय जगणिं सोडून दऊे? िुझ्यासारखा hypocrite नाही आह ेर्ी. 

जगण्यार्रची इच्िा गेली म्हणायचिं आस्ण चािंगले चािंगले कपडे घालून 

ऑकफसला जायचिं.” 

र्ृिंदा: “Hypocrite नाही आह ेर्ी. र्ाझ्या िडफडणाऱ्या र्नाची कदशाभूल 

करण्याचा प्रयत्न असिो िो र्ाझा. जे घडलिं त्याच्याने उद्दध्र्ति 

झालेल्या र्नाला कसबसिं िगर्ून धरण्याचा प्रयत्न असिो िो. पोकळी 

भरून काढण्यासाठी र्रर्र केलेली डागडुजी असिे िी.” 

राजेश: “ह ेअसिं सारखिं कुढि बसलिं की कोणीही फोन करििं आस्ण काहीही थाप 

र्ारून गिंडर्ि...” 

र्ृिंदा: “काय गिंडर्लिं? काय गिंडर्लिं कुणी र्ला?” 

राजेश: “स्र्चार कुणालाही...” 

(पस्हल्यािंदाच दोघािंच्याही आनिंद स्िथे असल्याचे लक्षयाि येिे.) 

राजेश: “... आनिंदला स्र्चार.” 

आनिंद: “गाडी गाऱेज र्ध्ये पाकव  केली आह ेर्ार्शी.”  

(गाडीची ककल्ली स्िच्या हािाि दिेो.) 
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आनिंद: “क्लच पूणव स्झजला होिा. बदलार्ा लागला...” 

(िणभर स्िघेही तिब्ध. र्ृिंदा राजेशकडे अथवपूणव कटाि टाकून आि 

स्नघून जािे. आनिंद स्जन्याने र्र जाऊ लागिो.) 

राजेश: (आनिंदला उदे्दशून) “गाडी सर्र्वभसिंगला आलीच होिी... दर र्ेळी कोणिा ना 

कोणिा पाटव बदलार्ाच लागिो...” 

रिंगर्िंचार्र हळूहळू अिंधार. 
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प्रर्ेश ३ 

र्ृिंदाचा कदर्ाणखाना. सकाळची र्ेळ. र्ृिंदा नुकिीच आिंघोळ करून 

आली आह.े ऑकफसला जाण्याच्या गडबडीि आह.े फोन, ककल्ली र्गैरे 

र्तिू पसव र्ध्ये भरि आह.े बेल र्ाजिे. र्ृिंदा दार उघडिे. शािंिा आि 

येिे. 

र्ृिंदा: “अग? इिक्या लर्कर कशी आलीस? िुला र्ी दपुारी येऊन आनिंदसाठी 

तर्यिंपाक करायला सािंस्गिलिं होििं.” 

शािंिा: “दपुारी येईन हो र्ॅडर्. आत्ता र्ाझ्या शेजारी राहणाऱ्या र्ुलीला घेऊन आले 

आह.े िुर्च्या पाया पडायला. ये गिं र्ीना.”  

(एक सोळा सिरा र्षावची र्ुलगी आि येिे. र्ृिंदाच्या पाया पडिे.) 

र्ृिंदा: “अगिं, अगिं! ह ेकाय? कोण ही र्ुलगी? र्ाझ्या पाया कशाला पडिे आह?े” 

शािंिा: “र्ाझ्या शेजारी राहिे ही र्ॅडर्. स्हला आई न्हाई. बापाने दसुरिं लग्न केलिं 

हाय. स्हची सार्त्र आई लय बोलिी स्हला. लग्न होि न्हाई म्हणून 

स्शव्या दिेी. ही स्बचारी रिंगानिं काळी सार्ळी हाय. पर लई उपास 

िपास करिी नव्हरा स्र्ळार्ा म्हणून. परर्ा यक र्ुलगा बघायला 

आला व्हिा. ही नर्स बोललीया राधा कृष्णाच्या दरे्ळाि. स्िकडेच 

चालली व्हिी. म्या म्हटलिं जािाजािा आधी र्ॅडर् च्या पाया पड. त्या 

दरे् र्ाणूस हायि. देर् बोलिो त्यािंच्याशी.” 

र्ृिंदा: “अगिं, पण र्ी काय दरे् आह ेका? र्ाझ्या पाया कशाला पडायच्या? आस्ण लग्न 

होि नाही िर नोकरी करून चार पैसे का कर्र्ि नाही? स्शकली आह े

का नाही?” 
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शािंिा: “आिा सार्त्र आई काय स्शकू दणेार? लहानपणापासनिंच घरािल्या कार्ाला 

जुिंपली हाय स्िला. यक दोन घराि भािंडी, सफाई करिी. लग्न झालिं िर 

सुटेल बघा आईच्या जाचािून. पड गिं, र्ॅडर् च्या पाया पड.” 

(र्ीना पुन्हा र्ृिंदाला र्ाकून नर्तकार करिे.) 

र्ृिंदा: “कल्याण होऊन द.े शािंिा, र्ी काही दरे् र्ाणूस र्गैरे नाही गिं. दरे्ळाि जािे 

आहसे िर र्नोभार्े दरे्ाला नर्तकार कर. चािंगला नर्रा स्र्ळू द े

म्हणार्िं. आस्ण काहीिरी कोसव र्गैरे करून नोकरी कर. पैशाची काही 

र्दि लागली िर सािंग र्ला... आस्ण... एक स्र्स्नट थािंब...” 

(र्ृिंदा आि जािे आस्ण दोन चाफ्याची फुलिं घेऊन येिे.) 

र्ृिंदा: “ह ेघे. कुिं डीिल्या चाफ्याला फुलिं आली आहिे दोन. दरे्ळाि र्ाहा दरे्ाला. 

चल. शािंिा, स्नघिे र्ी. उशीर होिोय ऑकफसला. आनिंद अजून झोपला 

आह.े दपुारी येऊन त्याच्यासाठी पोळी भाजी करून जा.” 

शािंिा: “व्हय र्ॅडर्. येईन र्ी.” 

(शािंिा आस्ण र्ीना जािाि. र्ृिंदा पसव घेऊन स्नघिे. दार ओढून घेिे.) 

(आनिंद टॉर्ेल ने िोंड पुसि स्जन्यार्रून खाली येिो. फोन लार्िो.) 

आनिंद: “सोनाली? हाय! झाली का सगळी ियारी? र्ार्शी आत्ताच गेली 

ऑकफसला. िू कधी येिे आहसे? लर्कर ये. हो. र्ी आठर्ण करिो 

अिंकल ना. िू ये लर्कर.” 

(आिून राजेश येिो. िो ऑकफसला जाण्याच्या ियारीि आह.े) 

आनिंद: (फोनर्र) “ठीक आह,े बाय!” 
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आनिंद: (राजेशला उदे्दशून) “अिंकल, लिाि आह ेना? आजच आहे पाटी. लर्कर या. 

आम्ही सगळी ियारी करून ठेर्िो.” 

राजेश: “अरे, म्हणजे काय! लिाि आहेच र्ाझ्या. र्ृिंदाचा र्ाढकदर्स कसा स्र्सरेन 

र्ी? आज सकाळी शुभेच्िा कदल्या ना र्ी स्िला. पण पाटीचा पत्ता 

लागू कदला नाही. र्ी येईनच र्ेळेर्र. स्नघिो आिा.” 

आनिंद: “बाय!” 

रिंगर्िंचार्र अिंधार. 

 

  



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

प्रर्ेश ४ 

र्ृिंदाचा कदर्ाणखाना. आनिंद आस्ण सोनाली पाटीची ियारी करि 

आहिे. दाराला, भभिंिीला ररस्बनी, रिंगीि कफिी लार्ि आहिे.  

सोनाली: “अरे, स्िकडे नाही िी फीि लार्ायची. ही गुलाबी आस्ण जािंभळी अशी 

पीळ दऊेन िोरणासारखी लार्ायची. िू इकडे ये. ही स्चकट पट्टी र्ला 

कापून द.े र्ी लार्िे कफिी.” 

(आनिंद स्िने सािंस्गिल्याप्रर्ाणे करिो.) 

सोनाली: “आस्ण िे र्ी स्िकडे glitter showers ठेर्ले आहिे. िे केक कापायच्या 

र्ेळी उडर्ायचे. िीन-चार लहान र्ुलिं येणार आहिे पाटीला, 

त्यािंच्याकडे दऊे िे कार्.” 

आनिंद: “सोनाली, आर्डेल ना गिं र्ार्शीला अशी surprise party?” 

सोनाली: “का नाही आर्डणार? बघ िू सिंध्याकाळी. काय धर्ाल येणार आह.े” 

आनिंद: “त्याचिंच िर थोडिं टेन्शन आलिंय गिं.” 

(सोनाली तटुलार्र चढून फीि लार्ि असिे, िी खाली उिरिे.) 

सोनाली: “म्हणजे?” 

आनिंद: “म्हणजे ह ेअसिं धर्ाल र्गैरे करणिं र्ार्शीच्या तर्भार्ास्र्रुद्ध आह.े” 

सोनाली: “अरे त्या तर्िःहून काही करि नसिील... पण आपल्या बरोबर र्ाढकदर्स 

साजरा करायला नक्कीच आर्डेल त्यािंना.”  

आनिंद: “हिं... I hope so.” 
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सोनाली: “िू कशाला इिका depressed झाला आहसे?” 

आनिंद: “नाही, depressed र्ुळीच नाही. उलट फार excited आह ेर्ी आजच्या 

पाटीसाठी. पण आपल्याला र्ार्शीचिं दःुख नाही सर्जू शकणार 

सोनाली. स्िच्या आयुष्याि जे घडलिं त्याच्यानिं अख्खिं आयुष्य बदलून 

जाििं र्ाणसाचिं. आपल्याला ज्या गोष्टी आनिंददायक र्ाटिाि त्या गोष्टी 

अशा व्यक्तींना स्नरथवक र्ाटू शकिाि.” 

सोनाली: “र्ला नाही र्ाटि र्ार्शी इिक्या स्र्र्नतक अर्तथेि जगिायि असिं.” 

आनिंद: “असिं र्रर्र कदसि नाही कुणाचिं दःुख सोनाली. पण िे फार खोलर्र 

दडपलेल असििंच. र्ला काळजी र्ाटिे र्ार्शीची कधीकधी.” 

सोनाली: “चल, काहीिरीच. िू जरा जातिच emotional होिो आहसे.”  

(पुन्हा खोलीची सजार्ट करू लागिे. आनिंद ही स्िला र्दि करायला 

लागिो.) 

आनिंद: Emotional नाही. गेले काही कदर्स िी जे काही र्ला सािंगिे आह,े 

त्यार्रून र्ाटिेय काळजी.” 

सोनाली: “काय सािंगिे आह?े” 

आनिंद: “र्ार्शीला र्ाटििंय की स्िला स्र्ठ्ठलाचा फोन येिो. दरे् बोलिो स्िच्याशी.” 

सोनाली: “कुणाचा फोन येिो?” 

आनिंद: “पिंढरपूरच्या स्र्ठ्ठलाचा. दरे्ाचा.” 

सोनाली: “असिं का र्ाटििं त्यािंना?” 
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आनिंद: “िेच िर काळि नाही आह.े दरे् या सिंकल्पनेर्र बोलिे म्हणे िी दरे्ाशी.” 

सोनाली: “र्ला िर र्ाटलिं होििं र्ार्शी आस्ण अिंकलचा दरे्ार्र स्र्श्वास नाहीये.” 

आनिंद: “अिंकलचा नाहीये. र्ार्शीचा आह.े म्हणजे स्र्श्वास ठेर्णिं ही स्िची गरज 

आह.े आत्र्ा, पुनजवन्र् यार्र स्र्श्वास ठेर्ल्यास्शर्ाय स्िला स्िची 

र्ुलगी परि भेटण्याची आशाच करिा येणार नाही. आस्ण त्यासाठी 

कास्हिरी पुरार्ा शोधण्यासाठी स्िचिं र्न प्रयत्न करि असार्िं.”  

सोनाली: “पण र्ग देर्ाचा फोनिंच का? आस्ण स्र्ठ्ठलाचाच का? िू ऐकलिंस का 

त्यािंना असिं दरे् सर्जून कोणाशी बोलिाना?”  

आनिंद: “नाही, ऐकलिं नाही. पण पिंढरपूरहून आलेल्या फोनचिं रेकॉडव आह ेस्िच्या 

फोनर्र. पण त्यािल्या एकाही निंबरर्र फोन लागि नाही.” 

सोनाली: “म्हणजे फोन खरिंच आले होिे?” 

आनिंद: “कोणीिरी mischief करायला करि असेल गिं फोन. आपण शूरटिंग साठी 

गेलो होिो ना पिंढरपूरला! िेच स्िच्या र्नाि बसलिं आह.े”  

सोनाली: “एक स्र्स्नट. म्हणजे र्ार्शीला खरोखरिंच पिंढरपुराहून call आले आहिे. 

आस्ण बोलणारी व्यस्क्त त्यािंच्याशी दरे् या सिंकल्पनेर्र बोलिे...” 

आनिंद: “अगिं, र्नाचे खेळ आहिे ह ेस्िच्या...” 

सोनाली: “पुन्हा जर का फोन आला... स्र्ठ्ठलाचा... िर रेकॉडव करून ठेर्ायला सािंग 

र्ार्शीना. आपणही ऐकू दरे्ाचा आर्ाज...” 

आनिंद: “आस्ण िो आर्ाज दरे्ाचाच आह ेयाची कशी खात्री करणार आपण?” 
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सोनाली: “खात्री करण्यासाठी नाही म्हटलिं र्ी. ही काय स्सद्ध करण्याची गोष्ट नाही. 

र्ार्शीना जर खात्री आह ेिर िे खरिं आह ेअसिं सर्जायला काय हरकि 

आह?े र्ार्शी फार चािंगल्या आहिे असिं सगळेच म्हणिाि. त्या 

पुण्यात्र्ा आहिे असिं र्ाझी आईही म्हणिे.” 

आनिंद: “म्हणजे र्ार्शीला खरिंच दरे्ाचा फोन येिो, िी दरे्ाशी बोलिे ह ेखरिं 

र्ाटििंय िुलाही?” 

सोनाली: “दरे् या सिंकल्पनेस्र्षयी भौस्िक जगािल्या खऱ्या खोट्याच्या व्याख्या 

लागू पडि नाहीि.” 

आनिंद: “पण िी सिंकल्पना जेंव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या भौस्िक जीर्नाच्या पािळीर्र 

येिे, भौस्िक र्ातिर्ाि ढर्ळाढर्ळ करिे िेंव्हा अशा व्यक्तीला जग र्ेड 

ठरर्ििं.” 

सोनाली: “ह ेम्हणजे अस्िरेकीच झालिं. बरिं, सर्जा त्यािंना भास होिो... ककिं र्ा त्यािंचिं 

र्न कास्हिरी आधार शोधि आह.े.. कुठे काय स्बघडलिं त्यार्ुळे? आस्ण 

आिा इिक्या र्षांनिंिर त्यािंचिं र्न इिकिं  हळर्िं असेल असिं र्ला नाही 

र्ाटि.” 

(बेल र्ाजिे. आनिंद दार उघडिो. शािंिा आि येिे.) 

सोनाली: “आलाि का शािंिाबाई? चला. तर्यिंपाकघराि बरिंच कार् आह.े” 

रिंगर्िंचार्र अिंधार... 
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प्रर्ेश ५ 

र्ृिंदाचा कदर्ाणखाना. सिंध्याकाळची र्ेळ. बेल र्ाजिे आस्ण पाठोपाठ 

तर्िःच्या ककल्लीने दार उघडून र्ृिंदा आि येिे. पसव ठेर्िे. सोफ्याच्या 

कदशेने येऊ लागिे इिक्याि ‘हपै्पी बथवडे टू यू ...’ असे रेकॉडव केलेले 

गाणे ऐकू येऊ लागिे. िी आश्चयावने इकडे स्िकडे बघिे, आिून अचानक 

पिंधरा र्ीस लोक येिाि आस्ण ‘surprise!’ ‘हपै्पी बथवडे’ अशा स्िला 

शुभेच्िा दिेाि. सगळे टाळ्या र्ाजर्िाि. र्ृिंदा आनिंदाने सगळ्या 

शुभेच्िािंचा तर्ीकार करिे. थोडी आश्चयावने गोंधळलेली, बार्रलेली 

पण आह.े आनिंद स्िला हािाला धरून सोफ्यार्र बसर्िो. सगळेजण 

कदर्ाणखान्याि बसिाि. र्ृिंदा आश्चयावने, प्रश्नाथवक र्ुद्रनेे राजेशकडे 

बघिे. िो आनिंद आस्ण सोनालीच्या कदशेने स्नदशे करिो. 

र्ृिंदा: “ह ेकाय सगळे? पाटी प्लान केलीि आस्ण र्ला कळले सुद्धा नाही!” 

आनिंद: “अगिं, surprise द्यायचिं होििं ना िुला!” 

सोनाली: “अिंकल पण आर्च्या कटाि सार्ील होिे हािं. त्यािंनीच िर सगळ्यािंचे निंबर 

कदले.”  

पाहुणी १: “पन्नासाव्या र्ाढकदर्साच्या खूप खूप शुभेच्िा!”  

(शािंिा भरिंक्सचे ग्लास घेऊन येिे. राजेश सगळ्यािंना भरिंक्स दऊे 

लागिो. बेल र्ाजिे. आनिंद  दार उघडिो. आणखी पाहुणे येिाि. पुन्हा 

शुभेच्िा. र्ृिंदा पुन्हा आश्चयव व्यक्त करिे.) 

र्ृिंदा: “र्ला कळलिंच नाही... सगळिं या र्ुलािंनीच प्लान केलिं.” 

(सगळे पाहुणे एकर्ेकािंशी बोलि आहिे. पाटीला रिंग चढू लागिो. 

शािंिा एकेक खाण्याचे पदाथव घेऊन येऊ लागिे. आनिंद, सोनाली 
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आग्रहाने र्ृिंदाला, पाहुण्यािंना खाऊ घालिाि. पुन्हा बेल र्ाजिे. आनिंद 

दार उघडिो. आणखी पाहुणे येिाि. याि सोनालीचे आई-र्डील ही 

आहिे. सोनाली त्यािंची र्ृन्दाशी, राजेशशी ओळख करून दिेे. 

कदर्ाणखाना आिा भरला आह.े काही लोक उभे आहिे. हातय-स्र्नोद 

चालू आहिे. आनिंदी पाश्ववसिंगीि चालू आहे. सर्व पाहुण्याि एक काळा-

सार्ळा िरिरीि चाळीस र्षावचा र्ाणूस पुढाकार घेिो आह.े आनिंद-

सोनाली बरोबरच िो ही र्ृिंदाला, पाहुण्यािंना खाण्याचा आग्रह करिो 

आह.े)  

सोनाली: “केक कापूया आधी. र्ी केक आणिे.” 

(केक-केक चा गलका होिो. सोनाली आि जाऊन केक आणिे. त्यार्र 

र्ोठी ५० च्या आकाराची र्ेणबत्ती पेटर्लेली आह.े)  

पाहुणी २: “ककिी र्ेणबत्त्या लार्ायच्या गिं र्ृिंदा? िुझिं सािंगायचिं र्य काय?” 

(सगळे हसिाि.) 

पाहुणा ३: “पिंचर्ीस” 

पाहुणा ४: “एकोणीस” 

(सगळे केक भोर्िी जर्ा होिाि. र्ृिंदा र्ेणबत्ती फुिं कून केक 

कापण्यासाठी सज्ज होिे.) 

सार्ळा र्ाणूस: “थािंबा... थािंबा... एक स्र्स्नट. काका िुम्ही इकडे या. काकू िुम्ही 

इथे, या अशा उभ्या राहा. सोनाली, िू र्ार्शी शेजारी. हािं! र्ृिंदा र्ॅडर् 

िुर्चा फोन द्या. र्ी काढिो फोटो. हिं. रेडी. Say cheese! गुड. आिा 

फुिं का र्ेणबत्ती.” 



हलो! कोण?  अर्चना मिरजकर 

(र्ृिंदा रे्णबत्ती फुिं किे. सगळे ‘हपै्पी बथवडे टू यू’ चिं गाणिं म्हणिाि. र्ुलिं 

glitter showers उडर्िाि. सगळ्यािंच्या अिंगार्र चर्कीचा र्षावर् 

होिो. र्ृिंदा केक कापिे. सार्ळा नायक फोटो काढि राहिो. ‘हपै्पी 

बथवडे’ चिं गाणिं चालूच असििं. ‘Many boyfriends to you…’) 

राजेश: “Many boyfriends नाही हिं... girl friends चालिील.”  

(सगळे हसिाि.) 

सार्ळा नायक: “आम्ही सगळे friends च िर आहोि.” 

(पुन्हा सगळे हसिाि. एकेक जण भेटर्तिू दिेो. सार्ळा नायक एक 

सुिंदर बातकेट दिेो. भेटर्तिू र्ृिंदाला दणे्यासाठी लोकािंची एकच गदी 

होिे. सार्ळा नायक फोटो काढि रहािो.) 

राजेश: “आस्ण आिा र्ाझिं खास present.”  

(style र्ध्ये र्ृिंदाच्या हािाि एक पाकीट ठेर्िो. त्याच्याकडे बघि र्ृिंदा 

पाकीट उघडिे आस्ण आश्चयावने आनिंकदि होिे. सगळे ‘काय आह?े’ 

‘राजेशचिं खास present काय आह’े असिं स्र्चारिाि.) 

राजेश: “कॅम्बोकदया च्या िीपची स्िककटिं. र्ृिंदाची बऱ्याच कदर्सािंपासूनची इच्िा 

आह ेकॅम्बोकदयाला जाऊन अिंगकोर र्ाट बघायची.”  

(कॅम्बोकदया बद्दल चचाव सुरु होिे. सगळे जण ऐकीर् र्ास्हिी, सल्ले 

दऊे लागिाि.) 

पाहुणा १: “हॉटेल र्गैरे नीट बघून बुक करा हािं. South आस्शयािील दशेािंचा 

काही नेर् नाही. स्िथल्या हॉटेल्स र्र कसला अड्डा असेल िे सािंगिा येि 

नाही.” 
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पाहुणा २: “कॅश जाति नेउच नका. के्रस्डट काडव असलिं म्हणजे झालिं.” 

पाहुणी ३: “स्िकडचिंच स्सर् काडव घ्या. नाहीिर रोभर्िंगचिं स्बल फार येििं.” 

पाहुणी ४: “शॉभपिंग काय काय करणार स्िथे?” 

पाहुणा ५: “स्िकडे जरा जपूनच हो. फार लुबाडिाि िे लोक टुररतट ना.”  

सार्ळा नायक: “िुम्ही गेलाय काका कॅम्बोकदयाला?” 

पाहुणा ५: “र्ी नाही गेलो... पण ऐकलिंय.” 

सार्ळा नायक: “चला. आिा थोडी entertainment होऊन जाऊ द.े एक खेळ 

खेळूया. सर्ांनी डोळे स्र्टायचे. र्ी एका स्डश र्ध्ये एक पदाथव घेऊन 

येणार आह,े प्रत्येकाने स्डश हािाि घ्यायची पण डोळे निं उघडिा 

नुसत्या र्ासार्रून पदाथव ओळखायचा. र्ग स्डश पास करायची. 

सगळ्याचिं ओळखून झालिं की डोळे उघडून बघायचिं. रेडी?” 

(सगळे उत्साहाने िैय्यार होिाि. सार्ळा नायक आिून एका स्डश र्ध्ये 

एक पदाथव घेऊन येिो. स्डश कफरर्ली जािे बऱ्याच पदाथांची नार्े 

घेिली जािाि. शेर्टी नायक सर्ावना डोळे उघडायला सािंगिो. पदाथव 

असिो पापडी चाट. बहुिेकािंनी त्यािले काही घटक ओळखले 

असिाि.) 

नायक: “बरिं, आिा गाण्याची र्हकफल होऊन द.े पस्हल्यािंदा कोण म्हणििंय?” 

(कोणीच पुढाकार घेि नाही.) 

नायक: “सोनाली, िू म्हण.” 

सोनाली: “र्ी? र्ला कुठे गाणिं म्हणिा येििं?” 
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नायक: “भजन सुिंदर म्हणिेस की. सुरुर्ािीला गणेश तिुिी होऊन जाऊ द.े” 

(सोनाली िोटासा श्लोक चालीर्र म्हणिे.) 

नायक: “दार्ले काका, िुम्ही म्हणा िे दरे्ानिंदच गाणिं... ‘धीरे धीरे चल, चािंद गगन 

र्े...’ 

(दार्ले काका हसि हसि िे गाणिं थोडसिं म्हणिाि. सोनाली आि 

जािे.) 

नायक: “राजेश, आिा िुर्ची पाळी. अगदी खास गाणिं पास्हजे र्ृिंदा र्ॅडर् साठी...” 

राजेश: “र्ी? आस्ण गाणिं? र्ला फक्त ऐकिा येििं.” 

नायक: “अरे, असिं कसिं चालेल? पन्नासार्ा र्ाढकदर्स आह ेर्ृिंदा र्ॅडर् चा. त्याि 

आस्ण surprise पाटी. आज गाण्याचिं पण surprise द्या त्यािंना.” 

राजेश: “र्ी कधी आयुष्याि गाणिं म्हटलिं नाही...” 

नायक: “र्ग आज म्हणा... िुम्ही सुरुर्ाि करा. र्ी देिो साथ िुम्हाला...” 

(राजेश सुरुर्ाि करिो. नायक साथ दिेो. दोघे स्र्ळून दोन िीन ओळी 

म्हणिाि.) 

सोनाली: (आिून बाहेर येि) “जेर्ण ियार आह.े चला सगळ्यािंनी... आि बुफे 

र्ािंडलाय.” 

(सगळे उठून आि जायला लागिाि. रिंगर्िंचार्र अिंधार.) 
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प्रर्ेश ६ 

 

र्ृिंदाचा कदर्ाणखाना. पाटीच्या खाणाखुणा कदसिाहिे पण बहुिेक 

सगळे पाहुणे स्नघून गेले आहिे. सोनालीचे आई-र्डील स्नरोप घेिाहिे. 

र्ृिंदा: “खूप खूप बरिं र्ाटलिं िुम्ही आलाि म्हणून. त्या स्नस्र्त्तानिं िुर्ची भेट झाली.” 

सोनालीची आई: “आर्ची पण इच्िा होिी ककिी कदर्सािंपासून िुम्हाला भेटायची. 

आिा लर्करच घरी या. सोनालीच घेऊन येईल िुम्हाला.” 

सोनालीचे र्डील: “पुन्हा एकदा र्ाढकदर्साच्या शुभेच्िा.” 

सोनाली: “र्ी इथेच थािंबिेय आज आई. पाटीची सगळी आर्रा आर्र करून उद्या 

येईन.” 

(सोनालीचे आई-र्डील पुन्हा पुन्हा स्नरोप घेऊन स्नघून जािाि. 

सोनाली, आनिंद, र्ृिंदा आस्ण राजेश सोफ्यार्र येऊन बसिाि. सगळे 

दर्लेले पण खूप आनिंदी आहिे.) 

र्ृिंदा: “ककिी कदर्सािंनी इिकिं  enjoy केलिं र्ी. िुम्हा सगळ्यािंना खूप खूप thank 

you.” 

राजेश: “सगळिं सोनाली आस्ण आनिंदचिं planning.” 

सोनाली: “आयस्डया आर्ची पण अिंकलने ही खूप र्दि केली हािं. सगळ्या 

पाहुण्यािंची यादी करून त्यािंचे फोन निंबर त्यािंनीच कदले.” 

र्ृिंदा: “ह ेसगळे लोक आपल्या घरी र्ाझ्या र्ाढकदर्सासाठी येिील असिं र्ला कधी 

सािंस्गिलिं असििं िर खरिंच र्ाटलिं नसििं.” 
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सोनाली: “पण खरिंच. ककिी र्जा आली. सगळ्यािंनीच enjoy केलिं.” 

र्ृिंदा: “आस्ण िो िुझ्या आई-र्स्डलािंबरोबर आला होिा िो कोण?” 

सोनाली: “आई-बाबा िर दोघेच आले होिे. तर्िःच गाडी घेऊन आले होिे.” 

र्ृिंदा: “िो गिं... त्यािंच्याबरोबर आला होिा ना... िो फोटो काढि होिा िो.” 

सोनाली: “नाही. िो िर इथला िुर्च्या कॉलनीिलाच ना?”  

राजेश: “िो िुझ्या फोन ने फोटो काढि होिा िो? र्ाझ्याबरोबर गाणिं म्हणणारा? 

िो आर्च्या कॉलनीिला नाहीये. र्ला र्ाटलिं सोनाली-आनिंद ने 

बोलार्लेल्या लोकािंपैकी होिा म्हणून.” 

आनिंद: “िो जीन्स आस्ण लाल टी शटव घािलेला िर event management किं पनी 

चा होिा ना? सोनाली बोलार्णार होिी कुणाला िरी...” 

सोनाली: “र्ी कुठे बोलार्लिं event management किं पनी ला? िशी नुसिी र्ी 

कल्पना सुचर्ली होिी सुरुर्ािीला. र्ग निंिर आपलिं स्र्त्तल्स ना 

केटररिंग द्यायचिं ठरलिं. र्ग र्ी contact नाहीच केलिं कुठल्या 

किं पनीला.” 

र्ृिंदा: “र्ग कोण होिा िो?” 

सोनाली: “र्ला र्ाटलिं िुर्चा कलीग होिा िो र्ार्शी. िुम्हाला सगळ्यािंना 

ओळखि होिा ना िो!” 

आनिंद: “र्ग िू भजन म्हणिेस ह ेकसिं र्ाहीि होििं त्याला? िू गाणिं म्हणिाना र्ी 

दखेील कधी ऐकलिं नाहीये.” 

राजेश: “असेल कुणी िरी. Entertain केलिं र्ात्र हिं त्याने भरपूर.” 
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र्ृिंदा: “अरे, असेल कुणीिरी म्हणजे काय? एक अनोळखी र्ाणूस आपल्या घरी येऊन 

दोन िास बसून, जेर्ून जािो आस्ण िो कोण ह ेसुद्धा आपल्याला 

र्ाहीि नाही?” 

राजेश: “अग आिा एर्ढ्या र्ोठ्या पाटीि आम्ही स्िघािंनी र्ेगर्ेगळ्या लोकािंना 

बोलार्लिं. असेल कुणाच्या िरी घरी आलेला पाहुणा... आला असेल 

त्यािंच्या सोबि...” 

(आनिंद र्ृिंदाचा फोन बघिो आह.े) 

राजेश: “बघू िुझा फोन. त्याि फोटो आहिे. त्याि कोणाच्या बरोबर आला िे असेल 

कदास्चि.” 

आनिंद: (राजेशकडे फोन दिे) “र्ी बस्घिले फोटो. िान फोटो आलेि सगळे. त्यानेच 

काढलेले. पण त्याचा एकही फोटो नाहीये. र्ाझ्या फोनर्ध्ये पण 

नाही.” 

सोनाली: “आपण presents बघू. त्याने कदलेल्या present र्र त्याचिं नार् असेल.” 

(सोनाली आस्ण आनिंद सगळी presents सोफ्यार्र र्ृिंदाच्या सर्ोर 

आणून ठेर्िाि. एकेका present र्रची नार्िं र्ाचिाि. र्ृिंदा त्या त्या 

नार्ाला प्रस्िसाद दिेे.) 

र्ृिंदा: “हो, बरोबर... सुराणानी ह ेकदलिं..., स्र्सेस र्ेहिानी ह ेर्ोठिं  present 

कदलिं...” (र्गैरे) 

सोनाली: “झाली सगळी बघून. आिा फक्त ही बातकेट रास्हली आह.े नार्ाची स्चट्ठी 

नाहीये त्याच्यार्र.” 
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र्ृिंदा: “बघू. र्ला र्ाटििंय िेच आह ेका...” 

(बातकेट उघडिे. चाफ्याचा सुगिंध दरर्ळिो.) 

र्ृिंदा: “चाफ्याची फुलिं. र्ला आर्डिाि िी... िो फक्त सुगिंध र्ागे ठेर्ून गेला...” 

राजेश: “र्ृिंदा... काय म्हणायचिंय काय िुला? कळलिं का कोण होिा िो िे?” 

र्ृिंदा: “हो आस्ण नाही. त्याने खेळलेल्या game सारखाच. आपल्या सगळ्यािंचेच 

डोळे स्र्टलेले आहिे. आपल्या आपल्या कल्पना शक्तीप्रर्ाणे िो 

आपल्याला स्नरस्नराळा र्ाटिो. ज्याला जसा हर्ा िसा भेटिो.” 

राजेश: “कोण?” 

र्ृिंदा: “स्र्ठ्ठल.” 

राजेश: (स्चडून) “हा िो फोन करणारा होिा? त्याची एर्ढी स्हम्र्ि!” 

र्ृिंदा: (हािानेच त्याला शािंि करिे) “आिा फोन येणार नाहीि.” 

आनिंद: “र्ार्शी, िू दर्ली आहसे. झोप स्नर्ािंि आिा. र्ी आस्ण सोनाली आर्रिो 

आिलिं सगळिं.” 

(र्ृिंदा र्ानेनेच हो म्हणिे. आनिंद आस्ण सोनाली आि जािाि.) 

राजेश: “र्ृिंदा, I think...” 

र्ृिंदा: “र्ाझी काळजी करू नको राजेश. र्ी ठीक आह.े श्रुिी गेली त्याला इिकी र्षं 

झाली. दःुख उराशी बाळगून जगण्याचिं ििंत्र सर्जलिंय र्ला. र्ी इिक्या 

र्षावि कधीच कोलर्डून गेले नाही... आस्ण आत्ताही र्ाझिं र्न शाबूि 

आह.े र्ाझी श्रद्धा िुला सर्जणार नाही. िी सर्जार्ी असाही र्ाझा 
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आग्रह नाही. पण आिा िी श्रद्धा र्ाझ्या र्नाि आणखीच दढृ झाली 

आह.े आिा एक प्रकारची शािंिी लाभली आह ेर्ाझ्या र्नाला.” 

राजेश: “रात्र बरीच झाली आह ेर्ृिंदा... दगदग ही झाली आह.े आिा स्र्श्रािंिी घे.” 

(आि जायला स्नघिो.) 

र्ृिंदा: “हो, आलेच.” 

(राजेश आि जािो.) 

र्ृिंदा: (स्र्ठ्ठलाला उदे्दशून) “िू आलास, आस्ण र्ी िुला ओळखलेच नाही. िू 

म्हणालास िे खरिं होििं. दरे्ळाि तिब्ध उभ्या असलेल्या दगडाच्या 

स्नजीर् र्ूिीला दरे् र्ानणिं सोपिं असििं. पण र्ाझ्या स्र्त्रर्ैस्त्रणींच्या 

घोळक्याि आलास, र्ाझ्याशी बोललास, र्ाझ्या घरी जेर्लास पण र्ी 

िुला ओळखलिंच नाही. आिा पुन्हा िुझा फोन येणार नाही ह ेर्ला 

र्ाहीि आह.े पण असाच भेटि रहा. नकळि. सार्ान्य र्ाणूस होऊन. 

आस्ण र्ी बोलि राहीन िुझ्याशी अखिंड. सािंगि राहीन िुला र्ाझ्या 

इच्िा, आकािंिा... र्ाझी तर्प्न... र्ाझिं ध्येय. आस्ण र्ाझ्या 

इच्िाशक्तीिून घडर्ि राहीन र्ाझिं भस्र्ष्य. सािंधेन एक पूल 

िुझ्यापयंि पोचण्याचा. िू भेटि रहा... र्ी ओळखलिं नाही िरी भेटि 

रहा...” 

 

पडदा पडिो. 

 

सर्ाप्त 
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ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान दहा र्षांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्हतेट्र्ेंट करणारे स्खलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई सास्हत्य म्हणजे 

अगदीच भलिंबुरटिंबू. पण गेली दहा र्षं आस्ण आजही गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पस्हले दसुरे नार् येिे िे 

ई सास्हत्यचेच. ही करार्ि आह ेआर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार 

र्नोरिंजक उच्च प्रिीची पुतिके “स्र्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हचे या तपधेचे स्र्जेिे 

आहिे.  

र्राठीि “सास्हत्यरत्नािंच्या खाणी” स्नपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् केला. र्राठीचे ददुरै् ह े

की या खाणींिली रत्ने बाहरे आणण ेआस्ण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र त्यािंना शोकेस करण े

आस्ण जागस्िक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करण े याि आपण कर्ी पडलो. इथे उत्तर् 

सास्हत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आस्ण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रस्ििेिले सास्हस्त्यक 

यािंच्याि स्ब्रज बनणे आर्श्यक आह.े स्र्शेषिः डॉ. स्निीन र्ोरे यािंसारखे सास्हस्त्यक 

ज्यािंना स्लस्हण्याि आनिंद आह े पण त्यापुढील जटील प्रकक्रयेि पडण्याि रस नाही 

अशािंसाठी. स्र्दशेािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी सर्व व्यर्हार पहािाि. 

र्राठीि ही सोय नाही.  

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नव्ह.े पण 

गेल्या दहा र्षांि आर्च्या ह ेलिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आहिे आस्ण 

त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर स्चर्टपणे कार् करि 

रास्हल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आहिे. एखाद्या र्ोठ्या धस्नकाने, 
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पिंस्डिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े कार् हािी घेिले िर र्राठी 

भाषेिल ेसास्हत्य जागस्िक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 

डॉ. स्निीन र्ोरे यािंची बारा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान 

ई सास्हत्यला स्र्ळाला. शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी 

पासेबिंद यािंची साि, अस्र्नाश नगरकर यािंची पाच अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना 

र्ाचकािंपयंि नेण्याचे भाग्य ई सास्हत्यला लाभले. अस े अनेक “तर्ािंिःसुखाय” 

स्लहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या “सास्हत्यरत्नािंस्चया खाणीं” र्ध्य े

आहिे. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ूळ सिंस्हिेचे र्राठी भाषािंिर सुरू केले 

आह.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, स्र्नायक पोिदार, कदप्ती काबाडे, 

भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी शहा असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन 

करि आहिे. ई सास्हत्यकडे हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्हिी. पण आिा हौसेच्या 

र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आस्ण आपल्या लेखनाला पैलू 

पाडण्याकडे लि देणारे लेखक आिा येि आहिे. त्यािंच्या सास्हत्याच्या प्रकाशाला 

उजाळा स्र्ळो. र्ाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची भरभराट होर्ो. जगािील 

सर्ोत्कृष्ट सास्हस्त्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून र्राठीची ओळख जगाला होर्ो. 

या सवाचत ई सामहतयार्ाही खारीर्ा वाटा असेल हा आनंद. आमण या यशात 

ई लेखकांर्ा लसंहार्ा वाटा असेल यार्ा अमभिान. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि  

अध्यि 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 


