धमाल विनोदी नाटक

ई साहित्य प्रहिष्ठान
सादर करीि आिे

संदीप शांताराम सर्वु े
हिहिि

दोन अंकी विनोदी नाटक

शोधू कु ठे प्रिया

शोधू कुठे प्रिया
िे पस्ु िक हिनामूल्य आिे

पण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकांचे कष्ट ि पैसे आिेि .
म्िणनू िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट

१ हमहनट : िेिकांना फ़ोन करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा.
१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकांना या पस्ु िकाबद्दि अहण ई साहित्यबद्दि सांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा पस्ु िके 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. ज्यामुळे िेिकािा प्रगिी
करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण संपूणच समाज सिि
एका नव्या प्रबुद्ध उंचीिर जाि रिािा.

शोधू कु ठे प्रिया (दोन अंकी प्रिनोदी नाटक)
संदीप शांताराम सुिे
पत्ता- मुंबई
फ़ोन : 9987311359 ककं िा 9324466129
मेल : sandeepsurve25@gmail.com

या पुप्रतिके िील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरप्रिि असून
पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, प्रचत्रपट
ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी
घेणे आर्श्यक आहे . िसे न के ल्यास कायदेशीर 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.

िकाशक--- ई साप्रहत्य िप्रिष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
िकाशन : ५ सप्टेंबर २०१८
©esahity Pratishthan®2018

• प्रर्नार्ूल्य प्रर्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• हे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याप्रिररक्त कोणिाही र्ापर
करण्यापूर्ी ई साप्रहत्य िप्रिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे.
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लेखक – ददग्दशवक - गीिकार.
नेहर्ी काप्रहिरी र्ेगळिं प्रलहार्िं प्रहच धडपड. शाळा कॉलेजपासून या िेत्राची
चढलेली झझिंग आजही प्रििकीच बेभान करिे आप्रण फक्त प्रलप्रहि जािो. र्ुिंबईर्धे जन्र्
झाला. प्रशिण र् पोटापाण्याची धडपड इथेच के ली. गेली काही र्र्व शूटींग प्रनप्रर्त्ताने
देशाच्या कानाकोपयावि जार्े लागिे. पण र्ुिंबईची ओढ पुन्हा इथेच घेऊन येिे. र्ी
कोकणािला.. पण र्हाराष्ट्रािील प्रर्प्रर्ध र्राठी उपभार्ा आप्रण त्यासोबिच झहिंदी,
गुजरािी, िेलुगू सारख्या अनेकप्रर्ध भार्ािंर्धे प्रलखाण करण्याचे भाग्य र्ाझ्या
नप्रशबी आले त्यासाठी देर्ाचे आभार. कोणिेही प्रलखाण करिाना त्या कथेिील ित्येक
पात्र र्ी जगिो. त्यािंच्या श्वासाशी एकरुप होिो म्हणूनच र्ला त्या पात्राचा.. त्या
कथेचा आनिंद घेिा येिो. रप्रसकािंचे िेर् प्रहच र्ाझ्या प्रलखाणाची उजाव. रप्रसकािंनी

ददलेली दाद प्रर्ळिे आप्रण र्ग अजून काप्रहिरी प्रलहार्ेसे र्ाटिे. आपल्या आसपास
घडणायाव अनेक गर्िी जर्िी र्ी र्ाझ्या प्रलखाणाि सहजिेने र्ापरिो आप्रण
िेिकािंना िे आर्डिेदख
े ील. असेच आपण भरभरुन िेर् करार्े आप्रण असेच र्ी
भरभरुन प्रलप्रहि राहार्े.
रार्चिंद्र सडेकर, चिंद्रशेखर फणसळकर, पु.ल. देशपािंडे, सुरेश भट, रार् लक्ष्र्ण,
अशोक पत्की, सिंजय बेलोसे प्रहच या िेत्रािील र्ाझी तफु िीतथाने.. र्ाझी दैर्ििं. यािंना
र्नापासून र्ाचलिं..ऐकलिं.. त्यािंच्यार्र िेर् के लिं म्हणूनच लेखणीशी र्ाझिं नाििं जुळलिं.
र्ी प्रलप्रहलेल्या अनेक नाटक, र्ाप्रलका िसेच प्रचत्रपटार्धून अनेक जेष्ठ र् श्रेष्ठ
कलाकारािंनी कार् के ले आहे. र्ी प्रलप्रहलेल्या गीिािंना सुरेशजी र्ाडकर, सुदश
े जी
भोसले, साधना सरगर्, र्ैशाली र्ाडे, के िकी र्ाटेगार्कर, कौप्रशक देशपािंडे, प्रसद्ािंि
सुदश
े भोसले, र्हेश रार् अश्या तर्रसम्राटािंनी आपला सुर्धुर आर्ाज ददला आहे.
अजून बराच पल्ला बाकी आहे र् िो गाठण्यासाठी आपली कौिुकाची थाप खूप
र्हत्र्ाची.
लेखक : सिंदीप शािंिारार् सुर्े.
भ्रर्णध्र्नी : 9324466129
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र्नोगि
रप्रसक र्ाचकािंचिं िेर्च इिकिं र्ोठिं असििं की लेखकाची लेखणी र्ग अप्रर्रि
लेखन करीिच राहिे. कधी प्रर्नोदी, कधी गुढलेखन, कधी रोर्ॅप्रन्टक िर कधी
अप्रिशय हलकिं फु लकिं असिं अनेक अिंगी प्रलखाण करणिं र्ला आर्डििं. र्ाझ्या ित्येक
प्रलखाणाला रप्रसकािंनी आजर्र जी पसिंिी ददली त्यार्ुळेच ही नर्नर्ीन प्रलप्रहण्याची
तफू िी येिे.
प्रचत्रपट, र्ाप्रलका, गीिे प्रलप्रहिाना र्ाझ्या लेखनाची सुरुर्ाि ज्या एकािंदकका
र् नाटकािंनी के ली त्या सर्व एकािंदकका र् िी सर्व नाटके र्ाझ्यासाठी अनर्ोल आहेि.
“यािुनच घडलो.. यािूनच प्रबघडलो.. म्हणूनच प्रर्त्रािंनो... िुम्ही भी घडा ना.. िुम्ही
प्रब..घडाना.”
नाटक प्रलप्रहिाना र् िी ददग्दर्शवि करिाना जे सुख प्रर्ळििं त्याची िुलना
कशाशीच होऊ शकि नाही. “र्ाझिं पप्रहलिं िेर्.. र्ाझिं र्ेड.. म्हणजे रिं गभूर्ी...”
म्हणूनच हे नाट्यपुष्प आपणा नाट्यर्ेड्ािंसाठी सादर.
लेखक : सिंदीप शािंिारार् सुर्े.
भ्रर्णध्र्नी : 9324466129
Sandeepsurve25@gmail.com
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अिंक पप्रहला
िर्ेश 1
(र्ेल धडधडि जाण्याचा आर्ाज येिो. आर्ाज प्रर्रळ झाल्यार्र हळू हळू
िकाश येिो र् रे ल्र्ेची ट्रेन येण्याची अनाउन्सर्ेंट ऐकू येऊ लागिे.
सािंिाक्रूझ तटेशन. प्लॅटफॉर्व निं. १ च्या इिंप्रडके टर खाली बाकड्ार्र एक
र्ुलगी बसलेली आहे. आप्रण िी कु णाला िरी फोन करीि आहे. िी खूप
र्ैिागलेली आहे कारण प्रिचा फोन लागि नाही.)
प्रिया :

दकिी र्ेळ झाला.. याचा फोन लागि का नाहीये..? कु ठे जार्ून
बसलाय देर्ालाच र्ाप्रहि. के व्हापासून ट्राय करिेय. इिका र्ेळ
नॉट ररचेबल..? (पुन्हा फोन लार्िे. फोन लागिो.) अरे हेल्लो
काय.. दकिी र्ेळ झाला िुला कॉल करिेय..? िू िोंड बिंद ठे र्.
आप्रण र्ी काय प्रर्चारिेय िे सािंग आधी. इिका र्ेळ िुझा
र्ोबाइल नॉट ररचेबल कसा होिा.. िू प्रनघाला नाहीस का अजून
ऑदफसर्धून? अरे अधाव िास झाला िुला फोन लार्िेय. पण िुझा
पत्ताच नाही. कु ठे ठे र्ला कु ठे होिास फोन िू.. सािंग पटकन र्ला
आधी..?

सर्ाधान : िू जर र्ला बोलायला ददलिंस िरच र्ी बोलेन ना गिं. के व्हाची िूच
बोलिेयस भडाभडा.
प्रिया :

िू बोलिेयस म्हणजे काय. अरे साडे साि र्ाजले. अजून र्ी इथेच
िुझी र्ाट पाहिेय. िुझा िर पत्ताच नाही आप्रण िू र्र र्लाच
बोलिो आहेस दक र्ी भडाभडा बोलिेय म्हणून. असे कसे रे िुम्ही
सगळे पुरुर् र्ेंधळे ..?

सर्ाधान : ए.. सगळे पुरुर् म्हणजे काय.. अजून कोण आहे र्ेंधळा िुझ्या
नजरे ि..
प्रिया :

नको प्रिथे डोकिं नको चालर्ूस हा. सगळे म्हणजे र्ाझा कु णी दुसरा
बॉयफ्रेंड र्ैगैरे नाही आहे. सर्जलिं ना. र्ूखव कु ठला. आिा फालिू
बडबड बिंद कर आप्रण पटकन ये. डोकिं भणभणायला लागलिंय इथे
आर्ाजाने.

सर्ाधान : आधी र्ला सािंग..?
प्रिया :

िू येिो आहेस दक र्ी जाऊ..?

सर्ाधान : हो आलोच. आिा येऊनच बोलिो िुझ्याशी. म्हणे र्ेंधळे ..
प्रिया :

हो. ये हो.. सर्ाल जर्ाब खेळूया.. आर्ने सार्ने..

सर्ाधान : आलोच.

प्रिया :

हो. येच िू.

सर्ाधान : नाही र्ी आलोच.
प्रिया :

हो येच, र्ी पण थािंबलेय..

सर्ाधान : हो थािंब आलोच.
प्रिया :

िुला नारळ देऊ का आिा यायला..? के व्हापासून आलोच आलोच
लार्लिंय.. अरे र्ी बप्रहरी आहे दक िू र्ुका आहेस... आिा ठे र् फोन
आप्रण ये.

सर्ाधान : पण कु ठे भेटायचे र्ाप्रहि आहे ना िुला..?
प्रिया:

अरे रोज इथेच भेटिो ना आपण. िू र्ेडा आहेस का रे ..

सर्ाधान : आधी र्ला सािंग िू नक्की कु ठे उभी आहेस..? िुर्चा बायकािंचा
काही भरर्सा नाही.. आजूबाजूला कु ठल्या बायकािंच्या िोंडू न
ऐकलिं दक साड्ािंचा सेल लागलाय दक एका िणाि गायब व्हाल
जागेर्रून.
प्रिया :

हो का..? र्ी सािंिाक्रूझ तटेशन प्लाटफॉर्व निं. १ च्या इिंप्रडके टर
खाली बाकड्ार्र बसलेली आहे. कळाले का..? आप्रण िू बप्रहरा
आहेस का रे .. िुला इथे रे ल्र्ेची अनाउन्सर्ेंट ऐकायला येिेय दक
साड्ािंच्या सेलची.. एक कार् कर िू ये आरार्ाि… र्ी चालले.

सर्ाधान : अगिं थािंब, र्ी १५ प्रर्प्रनटाि पोहोचिो प्रिथे. (िो फोन कट
करिो.)
प्रिया :

(िी इकडू न प्रिकडे फे ऱ्या र्ारीि तर्िःशीच बोलू लागिे.) देर्ा,
काय होणार रे र्ाझिं..? कसा हा नेर्का र्ाझ्याच नप्रशबाि
पडला.. ह्याच्या बरोबर राहण्यापेिा बोलार् र्ला िुझ्याकडे.
सुटेन र्ी एकदाची.

(जोराचा बॉम्ब फु टल्याचा आर्ाज होिो. काळोख. शािंििा..)
तटेजर्र काळोख आहे.. र्ागे लोकािंचा आरडा ओरडा ऐकू येऊ लागिो.. न्यूज
रीडरचा आर्ाज., “ र्न हेलार्णारी एक ब्रेककिं ग न्यूज नुकिीच हािी आलेली
आहे.. सािंिाक्रूझ तटेशन प्लाटफॉर्व निं. १ च्या इिं प्रडके टर खाली नुकिाच एक
भीर्ण ब्लातट झाला आहे. आप्रण सिंध्याकाळी ऐन गदीच्या र्ेळी झालेल्या
या तफोटार्ध्ये अनेक लोक र्ृत्युर्ुखी पडले असून दकिीिरी जखर्ी झाल्याचे
र्ृत्त नुकिेच हािी आले आहे. “ हळू हळू आर्ाज कर्ी होि जािो..

िर्ेश 2

(हळू हळू िकाश. घरचा हॉल ददसू लागिो. िो प्रिच्या आठर्णीि
आहे. एका लग्नाची दुसरी गोष्टचे " िुझ्या प्रर्ना " गाणे सुरु होिे.
िी अलगद येिे. त्यार्र दोघािंचा सुिंदर रोर्ािंरटक डान्स सुरु होिो.
िो टी शटव आप्रण ट्रक प्यािंटर्र आहे. िी साडी र् तलीर्लेस
ब्लाऊजर्ध्ये आहे.. गाणे सिंपिाना िी त्याला बेडरूर्र्ध्ये नेिे र्
बेडर्र झोपप्रर्िे. आपल्या साडीचा पदर त्याच्यार्र दफरर्ून
प्रनघून जािे गाणे सिंपिे आप्रण िो घाबरून झोपेिून उठिो.
बाजूच्या टेबलर्र ठे र्लेलिं पाणी िो प्रपिो र् आपला घार् पुसिो.
टेबलर्रचा प्रिचा फोटो उचलिो.)
सर्ाधान : प्रिया, आय एर् सॉरी प्रिया. त्या ददर्शी र्ी लेट झालो नसिो
िर. िर आज आपण एकत्र असिो. िुझ्या आठर्णीप्रशर्ाय एक
िणही जाि नाही गिं. का सोडू न गेलीस िू र्ला.. प्रिया.. (र्ोठ्याने
रडू लागिो..) प्रिया.. कु ठे शोधू गिं र्ी िुला..? सािंग ना..? सािंग
ना गिं..? (अचानक रडिा रडिा त्याचा चेहरा बदलू लागिो.) सािंग
ना प्रिया..? कु ठे गेलीस िू.. त्या ब्लातटर्ध्ये िुझी डेड बॉडी पण
नाही सापडली. जोपयंि िुझी डेड बॉडी सापडि नाही िो पयंि
टेन्शन आहेच ना गिं र्ला. देर्ाच्या दयेने बॉम्ब ब्लातट झाला आप्रण

र्ाझ्या नर्ी सुखे पाहणाऱ्या जीर्नािील काटा कसा अलगदपणे
दूर झाला.. (फोटो पुन्हा टेबलर्र ठे र्िो. दारूची बाटली काढिो
आप्रण पेग बनप्रर्िो.) प्रचअसव प्रिया.. र्ाझ्या नर्ीन सुखी
लाईफबद्दल. (इिक्याि दरर्ाजाची बेल र्ाजिे. िो ग्लास
फ्लार्रपॉटच्या र्ागे ठे र्िो आप्रण जाऊन दरर्ाजा उघडिो.
भाजीर्ाली कर्ळी आि येिे.)
कर्ळी :

नर्तिे साहेब, र्ी कर्ळी. नाही ओळखलिं का र्ला.. आिा बघा
ना िुम्ही कसे ओळखणार र्ला. (लाजि) आपण भेटलोच नाही
ना कधी. (िो बार्रिो.) िे म्हणजे र्ी भाजीर्ाली कर्ळी.
बाईसाहेब र्ाझ्याकडू नच भाजी घेिाि ना नेहर्ी. के व्हा के व्हा िर
र्ीच आणून देिे िुर्च्या घरी. िाजी िाजी भाजी. बाईसाहेब
नाही आहेि का घरी.. चार ददर्स झाले भाजी आणायला नाही
आल्या..? त्या आजारी असिील िर िुम्ही सािंगा कोणत्या
कोणत्या भाज्या आणू र्ी. पटकन घेऊन येिे दोन प्रर्प्रनटाि.

सर्ाधान : नाही भाज्या नकोि. िी नाहीये घरी. र्ाहेरी गेलेय िी. िी आली
दक सािंगिो िुम्हाला. म्हणजे िी येइलच ना िुर्च्याकडे भाजी
न्यायला. आिा नकोय र्ला भाजी. र्ी रोज बाहेरच जेर्िो सध्या.
कर्ळी :

अहो साहेब, र्ी भाजी प्रर्कायला नाही आलेय. िे ह्या बाई
र्ाके टर्ध्ये.. अरे बाईला र्ी बाहेरच ठे र्लिं.. एक प्रर्प्रनट हा..

(बाहेर जाऊन एका सुिंदर र्ुलीला घेऊन येिे. प्रिला पाहून िो
दचकिो.) हा िर, ह्या र्ाके टर्ध्ये िुर्चा पत्ता प्रर्चारि होत्या.
नेर्का पत्ता र्ाझ्या हािाि. र्ग र्ी म्हिंटलिं दक जार्िं आपणच.
हयािंचिं पण कार् होईल आप्रण आपलिं पण कार् होईल. (िो
िश्नाथवक) म्हणजे बाईसाहेबािंना पण भेटेन ना र्ी. असू दे. असू दे.
िुम्ही ह्यािंना भेटा. म्हणजे. बाई िुम्हाला ह्यािंनाच भेटायचिं होििं
ना.. (िी र्ानेने हो म्हणिे.) अहो र्ग भेटा दक, अश्या अनोळखी
असल्यासारख्या काय र्ागिाय? (भुर्या उडर्ीि) ओळख आहे
ना साहेबािंशी..?
सर्ाधान : कर्ळीबाई, िुम्ही या आिा. थॅंन्क्स. आर्चा पररचय आहे
चािंगला. म्हणजे नािेर्ाईक आहे त्या र्ाझ्या.
कर्ळी :

असू दे. असू दे. पररचय र्हत्र्ाचा असिो नेहर्ी.. पण काय कु णी
िरुण बाई िरुण पुरूर्ाचिं नार् प्रर्चारिे िर लोकािंना गडबड
र्ाटिे ना थोडी. त्याि आर्च्या बाईसाहेब पण नाही ददसि
घराि… म्हणजे...

सर्ाधान : (रागार्ि) कर्ळीबाई िुम्ही या आिा.
कर्ळी :

हो येिे र्ी. सिंध्याकाळी भाजी घेऊन येऊ का थोडीशी?

सर्ाधान : नाही नको. र्ी सािंप्रगिलिं ना दक र्ी बाहेरच जेर्िो सध्या. िुम्ही
या.

कर्ळी :

हो. येिे र्ी.

सर्ाधान : या. (िी जािे. जािाना िी सारखी र्ागे प्रिच्याकडे सिंशयाने पाहि
असिे. िो रागाने पाहि दरर्ाज्याच्या ददशेने प्रिच्यार्ागे जािो.
िी प्रनघून जािे. िो दरर्ाजा बिंद करिो. आप्रण पटकन र्ळिो.)
सर्ाधान : नेहा, िू इथे का आलीस? िुला काही कळििंय का दक र्ी िुला काय
प्रर्चारिोय िे? िू इथे का आलीस?
नेहा :

का आलीस म्हणजे? एकिर िू फोन बिंद करून बसला आहेस आप्रण
आिा िी नाहीये ना. िी नाहीये िर र्ग प्रिच्या जागी र्ीच आहे
ना िुझ्या आयुष्याि. ए. बायको र्ेल्याच्या आनिंदाि र्ला
प्रर्सरलास नाही ना? (िो जाऊन फ्लॉर्र पॉटच्या र्ागचा ग्लास
काढू न प्रपऊ लागिो.) अरे र्ाह.. र्ति सेप्रलब्रेशन चाललिंय िुझिं
इथे आप्रण र्ी र्ात्र उगीचच िुझी काळजी करिेय प्रिकडे.

सर्ाधान : िू इथे नाही यायला पाप्रहजे होििंस. आप्रण नेर्की िू पत्ता
प्रर्चारायला पण त्याच भाजीर्ालीकडे गेलीस. सगळी गडबड
करून टाकली आहेस िू. आिा िी गार्भर बोंबलि बसेल. ह्या
बायकािंना दुसरा काही कार्धिंदा नसिो, दुसऱ्यािंच्या घरच्या
चािंभार चौकश्या करण्याप्रशर्ाय.
नेहा :

Excuse me. र्ीही एक बाई आहे… (िो गडबडिो.) आप्रण र्ी
कसली गडबड के ली? नाहीिरी आपण ठरर्लिंच होििं ना दक िू

िुझ्या बायकोला प्रडर्ोसव ददलास दक आपण लग्न करायचिं म्हणून.
र्ग काय फरक पडिोय. (िी जाऊन त्याच्या गळ्याि हाि
टाकिे.) आपल्या िेर्ाि खूप िाकद आहे. म्हणूनच र्ी िुझ्या
आयुष्याि आल्या आल्या िी िुझ्या आयुष्यािून प्रनघून गेली. आिा
आपण र्ति पटकन लग्न करून टाकू .
सर्ाधान : ये लग्न करून टाकू काय? भािुकलीचा खेळ आहे का लग्न करणिं
म्हणजे..
नेहा :

काय म्हणालास? भािुकलीचा खेळ आहे का? म्हणजे िुला
र्ाझ्याशी लग्न नाही करायचिं आहे का? टाईर् पास करि होिास
का इिके ददर्स र्ाझ्याशी िू?

सर्ाधान : उगाच काहीही बडबडू नकोस गिं. हे बघ, जरा शािंि डोक्याने
प्रर्चार कर. चार ददर्सािंपूर्ी बॉम्ब ब्लातट झाला. प्रिया जेव्हा
र्ाझ्याशी बोलि होिी िेव्हा िी नेर्की त्याच रठकाणी होिी पण
अजूनही प्रिचा काहीएक पत्ता नाही. प्रिची डेड बॉडी प्रर्ळाली
असिी िर सगळे िश्न सुटले असिे. र्ी नुसििं कु णाला असिं
सािंप्रगिलिं दक ब्लातटच्या र्ेळेस िी प्रिथेच होिी आिा कु ठे आहे
र्ाप्रहि नाही िर र्ेड्ाि काढिील र्ला सगळे . आप्रण लगेच जर
िुझ्याशी लग्न के लिं ना िर सगळ्यािंचा असाच सर्ज होईल दक
र्ीच प्रिचा खून र्गैरे… (िो टेन्स. बार्रिो.) हे बघ काही ददर्स
आपल्याला दूर राहार्िंच लागेल.

नेहा :

दूर राहार्िं लागेल म्हणजे.. र्ला काही र्ाप्रहि नाही हा. आपण
लग्न करू. र्ी र्ति इथेच राहीन िुझ्यासोबि. खूप खूप र्ज्जा करू
आपण.

सर्ाधान : र्ज्जा करू.. हे बघ नेहा लहान र्ुलासारखिं करू नकोस. थोडे
ददर्स थािंब. सगळिं काही शािंि होऊ दे. र्ग लगेच आपण लग्न करू.
नेहा :

ठीक आहे. लग्न निंिर करू पण र्ी इथेच राहणार िुझ्यासोबि. र्ी
ऑलरे डी घर सोडू न आलेय. र्ाझिं लग्न ठरलिंय म्हणून र्ी पळू न
आले. बाबािंना पत्र प्रलप्रहलिं र्ला शोधू नका. र्ी र्ाझ्या आर्डीच्या
र्ुलासोबि लग्न करून चाललेय. आप्रण र्ग र्ी पटकन इथे प्रनघून
आले. र्ला आिा िुझी कोणिीही सबब ऐकायची नाही.

सर्ाधान : अगिं पण िुला कु णी इथे पाप्रहलिं िर..
नेहा :

दकिी घाबरिोस रे ..? आप्रण म्हणे िुझ्यासाठी हे करे न आप्रण िे
करे न. प्रियाचिं कपाट कु ठे य..? (हसिे.) र्ी पण दकिी र्ेडी आहे
बघ. ऑफकोसव िुझ्या बेडरूर् र्धेच असेल ना. हो ना? (िो
होकाराथी र्ान डोलार्िो. िी बेडरूर्र्ध्ये जािे. िो प्रिच्या
र्ागून जािो. िी गाणे गुणगुणि कपाटािून काही हेंगरला
लार्लेल्या साड्ा काढिे.) र्तिच..

सर्ाधान : काय..?

नेहा :

अरे बुद्धू, काय म्हणजे काय? आिा प्रिया नाही म्हिंटल्यार्र जसा
िू र्ाझा आहेस िश्या प्रियाच्या सर्व र्तिूिंर्र र्ाझाच अप्रधकार
आहे ना? (िो प्रिच्याकडे पाहिच राहिो. प्रिला ड्रार्रर्ध्ये एक
डबी प्रर्ळिे. त्याि र्िंगळसूत्र असिे.)

नेहा :

र्ॉर्.. लर्ली.. काय र्ति र्िंगळसूत्र आहे. नर्ीन के लेलिं ददसििंय.
र्ेरी नाईस. आिा कार्ाला येईल. (िी र्िंगळसूत्र गळ्याि घालू
लागिे.)

सर्ाधान : ए …. काय करिे आहेस. अगिं र्ाझ्या बायकोचिं आहे िे. (िी
त्याच्याकडे रागाने पाहिे.) म्हणजे, प्रियाचिं आहे ना िे आप्रण
आपलिं लग्न नाही झालिं ना अजून… र्ग. िू डायरे क्ट र्िंगळसूत्र
गळ्याि घालणिं म्हणजे.. िे आपण लग्न करू िेव्हा घाल ना िू िे
गळ्याि.
नेहा :

सर्ू, जतट प्रचल. िू बाथ नाही घेिलेला ददसि अजून. जा िू बाथ
घेर्ून ये. र्ी र्ति काहीिरी चर्चर्ीि बनप्रर्िे. पातिा प्रबतिाचिं
काही पेकेट आहे का रे घराि?

सर्ाधान : प्रचकनर्ध्ये असेल. आपलिं. दकचनर्ध्ये असेल. सगळिं सार्ान
र्ागच्या आठर्ड्ािच भरलिं होििं आम्ही.
नेहा :

आम्ही प्रर्न्स? िू पण जाि होिास का प्रिच्याबरोबर घरचिं सार्ान
भरायला? (िो गडबडिो.) हाऊ कू ल.. ये आपण पण असिंच जायचिं

हा. र्ति खूप खूप शॉझपिंग करायची आप्रण रात्री कु ठे िरी र्ति
कॅं डल लाईट प्रडनर. खूप छान तर्प्न पाप्रहली आहेि र्ी िुझ्यासोबि
र्ॅररड लाइफ़ची. आिा सगळी खरी करायची. (िी र्िंगळसूत्र
गळ्याि लागिे. िो बाजूच्या टेबलार्रचा टॉर्ेल घेर्ून घार्
पुसिो.) ए. िुला घार् का फु टलाय? िुला हेच टेन्शन आहे ना दक
इथे र्ला कु णी पाप्रहलिं िर. डोन्ट र्री. र्ी घरािून बाहेर
पडणारच नाही. र्ला नाही र्ाटि िुझ्याकडे जाति कु णी येि
असेल आप्रण जर आलिं िर र्ी बेडरूर्र्ध्ये लपून बसेन.
सर्ाधान : आप्रण िुझे बाबा?
नेहा :

बाबािंचिं टेन्शन नको घेऊस. र्ी जे प्रलहायचिं िे प्रलप्रहलिंय पत्राि.
(िो प्रिच्याकडे पाहि असिो.) अरे असा काय पाहिो आहेस?
िब्बेि ठीक आहे ना िुझी? आयडीया आर्डली नाही का िुला..?

सर्ाधान : (पुन्हा घार् पुसिो.) काय काय प्रर्चार करून आली आहेस गिं िू..
र्ाझ्या कानािून ना गरर् गरर् हर्ा प्रनघायला लागलेय.
नेहा :

िू जा. र्ति थिंड थिंड पाण्याने आिंघोळ कर. म्हणे गरर् गरर् हर्ा
प्रनघिेय कानािून.
(टॉर्ेल त्याच्या गळ्याि टाकिे आप्रण त्याला ढकलि
बाथरूर्र्ध्ये पाठर्िे. आप्रण गाणे गुणगुणि घर पाहि असिे.)
नाइस फ्ल्याट. (इिक्याि दरर्ाज्याची बेल र्ाजिे. िी दरर्ाजा

उघडायला जाि असिे. िो टॉर्ेल घािलेल्या अर्तथेिच धार्ि
बाहेर येिो आप्रण प्रिला थािंबर्िो.)
सर्ाधान : नेहा, काय करिेयस िू हे..
नेहा :

काय म्हणजे.. अरे दरर्ाजा उघडिे आहे र्ी.
(िो कपाळार्र हाि र्ारिो.)

सर्ाधान : अगिं िू इथे आहेस हे कु णाला कळलिं नाही पाप्रहजे. िू आि
बेडरूर्र्ध्ये जा आधी. र्ी पाहिो कोण आहे िे.
नेहा :

िू असा टॉर्ेल गुिंडाळू न दरर्ाजा उघडणार आहेस का?

सर्ाधान :

िू जा ना आि. र्ी टॉर्ेल गुिंडाळू न उघडेन दकर्ा टॉर्ेल सोडू न
उघडेन.. िू जा आधी आि.

नेहा :

(लाजिे.) इश्श..

सर्ाधान : इश्श.. काय इश्श.. (पुन्हा बेल र्ाजिे. िो प्रिला बेडरूर्र्ध्ये
पाठर्िो.)
सर्ाधान : (आिूनच) कोण आहे..
पेपरर्ाला : साहेब र्ी बारक्या. पेपरर्ाला बारक्या.. प्रबल न्यायला आलोय.
सर्ाधान : उद्या घेऊन जा.

पेपरर्ाला : उद्या र्ी बाहेर चाललोय हो. आजच ददलिंि िर बरिं होईल.
दरर्ाजा िर उघडा.
(िो दरर्ाजा उघडिो.)
सर्ाधान : थािंब आणिो पैस.े (िो ड्रार्र र्धून पैसे काढि असिो. पेपरर्ाला
आि येिो.)
सर्ाधान : दकिी आहे प्रबल?
पेपरर्ाला : काय साहेब प्रबल ददलिं होििं ना पेपरर्ध्ये टाकू न. म्याडर् नाहीि
का घराि? त्यािंना प्रर्चारा त्यािंनी काढू न ठे र्लिं असेल.
सर्ाधान : िुला सािंगायचिं असेल िर सािंग. लपिंडार् खेळायला र्ेळ नाहीये
र्ाझ्याकडे.
पेपरर्ाला : (िो डायरीर्ध्ये पाहिो.) एकशे श्याऐशी रुपये.
सर्ाधान : (दोनशे रुपये काढू न देिो.) हे घे.
पेपरर्ाला : सुट्टे द्या ना साहेब. प्रचल्लरचे जार् र्ािंदे आहेि हो आजकाल.
िुर्च्याकडे असेल िर बघा ना थोडीशी प्रचल्लर.
सर्ाधान : थोडीशी प्रचल्लर.. र्ाझ्याकडे. र्ी काय रोज दादर तटेशनच्या
बाहेर बसिो काय?

पेपरर्ाला : िुम्ही पण ना साहेब.. दकिी र्ज्जाक करिा हो. म्याडर् ना
प्रर्चारा ना.. र्ी सािंगिो ना त्यािंनी नक्कीच काढू न ठे र्ली असेल
प्रचल्लर.
सर्ाधान : ए. िू जा घेऊन दोनशे रुपये.. बाकीचे पुढच्या र्प्रहन्याच्या प्रबलाि
एडजेतट करून टाक.
पेपरर्ाला : पुढच्या र्प्रहन्याि नाही हो लिाि राहि.
सर्ाधान : अरे प्रलहून ठे र् ना िुझ्या डायरीि.
पेपरर्ाला : र्ाझा अिर चािंगला नाही हो.. र्ग र्लाच र्ाचिा नाही येि.
जार् र्ािंदे होिाि र्ाप्रहिेय र्ग.
सर्ाधान : ये. िू जा आिा बाळा. र्ला राग येिोय रे .. िुझ्या र्ािंदे र्ध्ये
र्ाझ्या डोक्याचे कािंदे प्रपकर्ू नकोस रे .
पेपरर्ाला : र्ग उद्या जार् र्ािंदे झाले िर र्ला नका बोलू हा.
सर्ाधान : इकडे दे िुझी डायरी.. र्ी प्रलप्रहिो. र्ाझे अिर खूप छान आहे.
र्ला प्रह कळे ल आप्रण िुला प्रह कळे ल.
पेपरर्ाला : र्ला काय. घ्या डायरी आप्रण प्रलहा.
(सर्ाधान डायरीर्ध्ये प्रलप्रहिो.)

सर्ाधान : जा आिा.. र्ला आिंघोळीला जाऊ दे हा बाळा. (िो जाि असिो.
इिक्याि नेहा आिून आर्ाज देिे.)
नेहा :

गेलिं का रे कु णी आलेलिं िे? (पेपरर्ाला पुन्हा आि येिो..)

पेपरर्ाला : म्याडर् आहेि का घराि. प्रर्चारा ना त्यािंना र्ग. त्यािंनी प्रबल
सुट्ट्ट्या पैश्यासकट काढू न ठे र्लिं असेल हो.
सर्ाधान : (र्ैिागून) म्याडर् आजारी आहेि. िू जा उरलेले पैसे ठे र् िुलाच.
आप्रण आिा र्ाझिं डोकिं सटकर्ू नकोस. चल पळ.. (म्हणि त्याला
पकडू न बाहेर काढिो आप्रण दरर्ाजा बिंद करिो.)
नेहा :

येऊ का रे र्ी बाहेर..?

सर्ाधान : ये, ये बाहेर ये. काय इिकी घाई आहे िुला बाहेर यायची..
(िी बाहेर येिे.)
र्घाशी आि जायची घाई होिी. आिा बाहेर यायची घाई आहे.
नेहा :

(िी त्याला पाहून हसायला लागिे.) काय र्ति काटूवन ददसिोयस
रे ह्या टॉर्ेलर्ध्ये.

सर्ाधान : (टॉर्ेलने प्रिला र्ारीि) एक गुच्चा देऊ काय? आिा कु णी दरर्ाजा
िोडायला जरी आला ना िरी दरर्ाजा उघडायला जाऊ नकोस

बाहेर. र्ी लगेच आिंघोळ करून बाहेर येिो. काय.. जाऊ का र्ी
आिंघोळीला?
नेहा :

(लाजिे.) इश्श.. असिं का प्रर्चारिोयस रे ..

सर्ाधान : (कपाळार्र हाि र्ारीि) आयला, प्रहला कु ठल्या र्ेळेस काय पण
सुचििं.. प्रसचुअशन काय आप्रण प्रहच्या रीऍक्शन काय.
(िो बाथरूर्र्ध्ये प्रनघून जािो. िी सोफ्यार्र येऊन बसिे. पुन्हा
उठू न टीर्ीचा ररर्ोट घेिे आप्रण टीर्ी ऑन करिे. र्ोठ्या
आर्ाजाि "चीपका ले सैय्या फे प्रर्कॉल से.. " हे गाणे र्ाजू लागिे.
िो पुन्हा टॉर्ेल गुिंडाळू न धार्ि बाहेर येिो. त्याने साबण
लार्लेला आहे. प्रिच्या सोबि नाचिो. त्याला आठर्ििं दक िो काय
करिोय आप्रण िो टीव्ही बिंद करिो.)
सर्ाधान : र्ाझे आई, एका जागेर्र शािंिपणे बस गिं.. र्ला सुखाने आिंघोळ
िरी करायला दे जरा. डोक्याचा भो…. भो.. भोकदा करून
टाकला प्रहने एका िासाि. (िी त्याच्याकडे पाहिे.) िू पातिा
बनर्णार होिीस ना र्ाझ्यासाठी.. आय र्ीन आपल्या
दोघािंसाठी.
नेहा :

हो रे . प्रर्सरलेच बघ र्ी. बनर्ू का आिा?

सर्ाधान : बघ प्रर्सरलीस ना. जा पळ लगेच बनर् पातिा. म्हणजे िोपयंि
हा सर्ाधान प्रनदान सर्ाधानाने आिंघोळ िरी करे ल. (दोघे
जािाि. िी दकचनर्ध्ये जाऊन डबे शोधि असिे. हळू हळू
काळोख.)

िर्ेश 3
(हळू हळू िकाश. बेल र्ाजिे. सर्ाधान जाऊन दरर्ाजा उघडिो.
त्याचा प्रर्त्र िसाद येिो.)
िसाद :

चल रे बाजूला हो पटकन. Where is my sweetheart
र्प्रहनी? प्रिया कु ठे आहेस? I am Back. पटकन बाहेर ये.
(सर्ाधानला)

ए

येडपट..

असा

काय

पाहिो

आहेस

खुळ्यासारखा. िुझा प्रर्श्वास जरी बसि नसेल ना िरी र्ी आलोच
आहे लिंडनहून ररटनव.. आप्रण हेच सत्य आहे. सार्ान घरी टाकलिं.
आिंघोळ के ली आप्रण चहा प्यायला इथे आलो पटकन. अरे
प्रियाच्या हािच्या चहाची चर्च र्ेगळी रे . साल्या िुला रोज
प्रर्ळिे ना फु कटची चहा, िुला काय कळणार त्या चहाची ककिं र्ि.
गाढर् लेकाचा.
सर्ाधान : िसाद, बस. िुला काहीिरी र्हत्र्ाचिं सािंगायचिं आहे.
िसाद :

र्ला काही ऐकायचिं नाही आहे. र्ला आधी प्रियाला भेटायचिंय.
िी बेडरूर्र्ध्ये आहे का? (िो जाऊन बेडरूर्चे दार र्ाजर्ू
लागिो.) प्रिया, पटकन चहा कर आप्रण र्ति डोक्यार्र पदर
घेऊन तटाइलर्ध्ये चहा घेऊन ये बाहेर. िुझा दीर आलाय आप्रण
िुझ्या हािचा चहा प्यायला त्याला अप्रजबाि धीर धरर्ि नाहीये.
दोन प्रर्प्रनटाि जर िू दरर्ाजा उघडू न दकचनर्ध्ये जाऊन चहा

बनर्ून आली नाहीस, िर िुला र्ाप्रहि आहे र्ी कसा आहे िे.
ओके .. टाईर् तटाटव नाऊ. (िो येऊन हॉलर्ध्ये बसिो. िी दरर्ाजा
उघडू न दकचनर्ध्ये जािे. सर्ाधान टेन्शनर्ध्ये. िसाद र्ात्र खुश.)
देखा बच्चू.. हर् हर् हैं. बाकी सब पानी कर् हैं.. बोल आिा
प्रबनधाति. काय बोलि होिास?
सर्ाधान : आिा काय बोलणार. आिा पुढे जे काही होईल िे अल्ला र्ाप्रलक.
िू अजून सुद्ा बॉझक्सिंगची िॅप्रक्टस करिोस का रे ?
िसाद :

का रे ? आिा कोणाशी भािंडण झालिंय िुझिं? साल्या सािंड झालास
पण अजूनही खुरापिी सुरु आहेि का िुझ्या? िॅप्रक्टस र्ति सुरु
आहे. त्याच एका खेळाि चेप्रम्पअन होिो ना. बोल कोणाला
कोर्चर्ायचा आहे?

सर्ाधान : कोणाला काय आज र्ाझाच निंबर आहे. र्लाच कोर्चर्.
िसाद :

काय म्हणालास? अरे ऐकलिं नाही र्ी. (इिक्याि िी डोक्यार्र
पदर घेऊन चहा घेऊन येिे.)

सर्ाधान : चहा. चहा घे. (िसाद प्रिला पाहून उठिो.)
िसाद :

(प्रिला) चहा निंिर. आधी र्ति आपला नाटकािला डान्स
करायचा. निंिरच र्ी चहा प्रपणार. सम्या चल लाईट्ट्स डीर् कर
आप्रण म्युप्रजक लार् पटकन आर्चिं फे र्रे ट. आर के तटाइल पोज

आली दक लाईट्ट्स ब्राईट झाली पाप्रहजे. लिाि आहे ना? आपल्या
कॉलेजच्या नाटकािला सीन.
(सर्ाधान उठू न जािो आप्रण र्ति रोर्ािंरटक म्युप्रजक लार्िो.
िसाद प्रिचा हाि हािाि घेऊन डान्स करीि प्रिला आर के तटाइल
पोज देिो सम्या देर्ाला नर्तकार करीि लाईट ऑन करिो. िसाद
प्रिचा चेहरा पाहिो. प्रियाच्या जागी दुसरी र्ुलगी पाहून िो
प्रिला िशीच सोडू न देिो आप्रण र्ागे होिो. िी खाली जप्रर्नीर्र
पडिे.)
िसाद :

आयच्या गार्ाि. प्रह कोण रे ?

नेहा :

र्ी नेहा. सम्याची आय र्ीन. सर्ाधानची होणारी बायको.

िसाद :

ये सम्या.. अरे प्रह येडी आहे काय? अरे काय बोलिेय काय प्रह?
कळििंय का प्रहला? िुझी र्ाचा का बसलेय? अरे बोल ना
काहीिरी? काय नाटक काय आहे हे..? आप्रण प्रिया कु ठे आहे?
सम्या र्ी िुला प्रर्चारिो आहे प्रिया कु ठे आहे?

सर्ाधान : प्रिया आपल्याला सोडू न गेली. कायर्ची.
िसाद :

म्हणजे?

सर्ाधान : र्ागच्या सोर्र्ारी सािंिाक्रूझ तटेशनला झालेल्या ब्लातटर्ध्ये
प्रिया होिी.

िसाद :

एक आठर्ड्ापूर्ी झालेल्या ब्लातट.. (सर्ाधान िसादला सर्व
सािंगि असिो.. र्ागे ब्याक ग्राउिं ड म्युप्रजक सुरु आहे. िसाद
डोक्याला हाि लार्ून प्रिथेच बसिो.)
(म्युप्रजक कर्ी होिे. डोळे पुसि िसाद बाथरूर्र्धे जािो.
इिक्याि बेल र्ाजिे. नेहा आि जाि असिे पण सर्ाधान प्रिला
थािंबप्रर्िो.)

सर्ाधान : थािंब. र्ी पाहिो कोण आहे िे. र्ला थोडिं पाणी घेऊन ये. (िो
जाऊन दरर्ाजा उघडिो. कर्ळी आि येिे.)
कर्ळी :

नर्तकार साहेब. आल्या का बाईसाहेब? िे र्ी खाली िळ
र्जल्यार्रच्या िधान बाईसाहेब आहेि ना त्यािंच्याकडे भाजी
द्यायला आले होिे. िेव्हा म्हटलिं पाहू बाईसाहेब आल्या आहेि
का? प्रह भाजी ठे र्ा. िुम्हाला आर्डिाि ना शेर्ग्याच्या शेंगा.
म्हणून र्ुद्दार् आणल्या. बाईसाहेब र्ागे म्हणाल्या होत्या दक
िुम्हाला खूप आर्डिाि म्हणून. थोडिं पाणी प्रर्ळे ल का प्यायला?
िुर्ची प्रलफ्ट बिंद झालेय. चार र्जले चढू न आले िो जीर् नुसिा
भारी झालाय. (इिक्याि नेहा सर्ोरून पाणी घेऊन येिे.
सर्ाधान प्रिच्या हािून पाण्याचा ग्लास घेिो आप्रण कर्ळीला
देिो.) अरे र्ाह.. “ बायको गेली र्ाहेरी.. कार् करी प्रपिािंबरी. ”
छान. बसून प्रपऊ का पाणी. िे काय उभ्याने पाणी प्रपऊ नये ना.

(बसून पाणी प्रपिे.) थािंक्यू हा थािंक्यू.. बाईसाहेब अजून र्ाहेरीच
आहेि र्ाटििं. छान. (नेहाला उद्देशून) र्ी त्या ददर्शी िुम्हाला
यायचा रतिा दाखर्ला इथला, िेव्हा सािंगायलाच प्रर्सरले दक
हाच रतिा पुन्हा बाहेर जायचा आहे. (इिक्याि िोंड पुसि िसाद
बाहेर येिो.) अरे र्ाह.. इथिं कु णीिरी प्रिसरिं बघून बरिं र्ाटलिं. र्ी
बाई घाबरलेच होिे. र्ला र्ाटलिं दक घराि िुम्ही दोघिंच आप्रण
सुरु हरी भजन..
िसाद :

आपण?

कर्ळी :

र्ी कर्ळी. भाजीर्ाली कर्ळी. ह्या बाईना र्ीच ह्या घराचा
रतिा दाखर्ला होिा दोन ददर्सािंपूर्ी. िुम्ही कोण म्हणायचे?

िसाद :

र्ी िसाद.

सर्ाधान : िसाद, नेहाचा नर्रा. म्हणजे प्रह नेहा आहे ना र्ाझी नािेर्ाईक
प्रिचा हा नर्रा. (िसाद र्ैिागिो.) नेहा एकच्युअली त्यालाच
भेटायला आली होिी दोन ददर्सािंपूर्ी. िुम्ही गेलाि आप्रण
थोड्ाच र्ेळाि हा आला. र्ाझा प्रर्त्र आहे ना हा. लिंडनला
असिो िो. नुकिाच आला िो लिंडनहून प्रर्र्ानाने. सहार एअर
पोटवला उिरला. जर्ळ आहे ना आपल्याकडू न सहार एअरपोटव.
र्ग िी आली भेटायला इथे त्याला. आिा जािील दोघे.. निंिर

त्यािंच्या घरी. िे काय प्रिच्या गळ्याि र्िंगळसूत्र पण आहे त्याच्या
नार्ाचिं.
कर्ळी :

र्ग त्या ददर्शी का नव्हििं र्िंगळसूत्र?

सर्ाधान : होििं ना. त्या ददर्शी पण होििं. िुम्ही पाप्रहलिं नसेल बरोबर.
कर्ळी :

बाईच्या नजरे िून काही पण सुटेल हो साहेब. पण कपडे आप्रण
दाप्रगने कधीच सुटणार नाहीि बाईच्या नजरे िून. नेहाबाई, इकडे
या जरा. हे र्िंगळसूत्र…कधी बनर्लिंि? र्ी असिंच र्िंगळसूत्र
बाईसाहेबािंच्या गळ्याि पाप्रहलिं होििं. िेच िर नाही ना हे?

सर्ाधान : ए… िेच र्ॉडेल पाहून सेर् बनप्रर्लिं होििं िसादने लग्नासाठी.
त्याच्या. त्याच्या लग्नासाठी. कपडे पण प्रियासारखेच घेिले त्याने.
अजून काय प्रर्चारायचिं?
कर्ळी :

(कपडे पाहि) हो का. पण र्ाटि नाही ह्या दोघािंना बघून दक हे
नर्रा बायको आहेि. एकदर् एकर्ेकािंशी अनोळखीच र्ाटिाि
ना दोघे. नेहाबाई िुर्च्या साहेबािंना शेर्ग्याच्या शेंगा जाति
खायला घाला. म्हणजे र्ग एकटीला सोडणार नाहीि िुम्हाला.
(हसिे) चला येिे र्ी. (िसादला) शेंगा ददल्या आहेि साहेब िुम्ही
खाच आज शेंगा. र्ति फरक बघा र्ग. (म्हणून हसून िी प्रनघून
जािे.)

िसाद :

सम्या, आिा हे नर्ीन नाटक काय के लिंस.

सर्ाधान : यार, प्रह बाई भाजीर्ाली आहे. जर का प्रहने सिंपूणव कॉलोनीर्ध्ये
सगळ्यािंना उलट सुलट काही सािंप्रगिलिं िर. म्हणून र्ी पटकन..
नेहा, िसादचा चहा थिंड झालाय. गरर् करून आणशील का?
िसाद :

असू दे. र्ी थिंड चहाच प्रपिो. एक ग्लास पाणी प्रर्ळे ल का? (िी
पाणी आणायला जािे.)

सर्ाधान : चहा पी. (िसाद चहा िोंडाि घेिाच थुिंकिो.) हा चहा आहे…?
सम्या, एडझ.. (प्रशर्ी देि असिो.)
सर्ाधान : ए..
िसाद :

प्रियासारखी सुगरण सोडू न काय प्रह र्ािी खायचिं आलिं रे िुझ्या
टाळक्याि.. असा सगळा चहाच कपासकट फे कू न र्ारार्ासा
र्ाटिोय िुझ्या थोबाडार्र. (िी पाणी घेऊन येिे. िो पाणी
प्रपिो.)

नेहा :

चहा सगळा नाही सिंपप्रर्लाि. आर्डला नाही का िुम्हाला?

सर्ाधान : बघ ना. र्ी दकिी बोललो याला. सिंपर् चहा. सिंपर् चहा. पण
नाही सिंपर्ला याने. िू सािंगून बघ याला. (िसाद रागाने
सर्ाधानकडे पाहिो.)

िसाद :

पाणी प्यायची इच्छा झाली होिी. निंिर प्रपईन चहा. सम्या, र्ी
प्रनघिो आिा.

सर्ाधान : अरे पण चहा प्रपऊन गेला असिास िर बरिं र्ाटलिं असििं प्रिला.
िसाद :

(रागाने) सम्या, र्ला खूप उशीर झालाय.

सर्ाधान : याला काय अथव आहे का? चहा बनर्. चहा बनर्. म्हणून ओरडि
आलास आप्रण चहा न प्रपिा चाललास. र्ी रोज प्रपिो इिका सुिंदर
चहा. िुही रोज ये प्यायला. आप्रण आिा आलाच आहेस िर
सिंपर्ून जा ना िेर्ढा चहा.
िसाद :

िू सकाळी भेट र्ला. र्ला त्या रे ल्र्े तटेशन, पोप्रलस तटेशन आप्रण
ब्लातटच्या जखर्ींना ज्या ज्या रठकाणी ठे र्लिंय ना त्या त्या सर्व
रठकाणी जायचिंय. होप सो िू येशीलच सोबि. अकरा र्ाजिा भेट
डायरे क्ट सािंिाक्रूझ तटेशनला. बाकी सगळिं प्रिथे बोलू.

सर्ाधान : हो. र्ी काय म्हणिो िसाद.
िसाद :

काय?

सर्ाधान : थोडिं जेर्ून जािोस का? (िसाद चहाच्या कपकडे पाहिो.)
िसाद :

नको. चहा प्रपऊन आत्र्ा िृप्त झाला र्ाझा. िुम्ही दोघािंनीच
सुखाचे जेर्ा एकत्र बसून. (िसाद प्रनघून जािो.)

सर्ाधान : हा िसाद. र्ाझा आप्रण प्रियाचा कॉलेज प्रर्त्र. िो लिंडनला गेला
होिा नोकरीसाठी. आजच आला. म्हणून िुला बोललो होिो थोडे
ददर्स आपण दूर राहू. आधी इथले सगळे िॉब्लेर् सोटव आऊट होऊ
देि. पण िुला नुसिी घाई लागली होिी ना इथे राहण्याची.
नेहा :

िुला र्ाझा त्रास होि असेल िर र्ी जाऊ का प्रनघून? िसिं असेल
िर तपष्ट सािंग. दफरर्ा दफरर्ी नकोय र्ला. र्ी िुझ्या आयुष्याि
आले नव्हिे. िूच र्ाझ्या आयुष्याि आलास. तर्िःच्या बायकोचे
रडगाणे गायलेस. र्ाझा प्रर्श्वास सिंपादन के लास. र्ीही
र्ेड्ासारखिं िेर् करायला लागले िुझ्यार्र.. काय चूक आहे रे
र्ाझी? िू प्रियाला आधीच प्रडर्ोसव ददला असिास िर आजचा हा
ददर्स आलाच नसिा. पण िुला दोन्ही बाजूने र्जा र्ारायची
होिी ना. म्हणून ना प्रियाला सोडि होिास आप्रण ना र्ला. िू
आज रात्रभर काय िो प्रर्चार कर आप्रण र्ला उद्या िुझा प्रनणवय
हर्ाय. जो काही िुझा प्रनणवय असेल.

(िी रागाने बेडरूर्र्ध्ये प्रनघून जािे. िो उठू न प्रखडकीजर्ळ
जािो.. हळू हळू काळोख.)

िर्ेश 4
(िकाश. सकाळची र्ेळ. िो टी शटव घालि येिो. शूज घालिो
आप्रण बेडरूर्र्धील बाथरूर्च्या दरर्ाजाजर्ळ जािो. नेहा
आिंघोळीला गेलेली आहे.)
सर्ाधान : नेहा, र्ी येिो. बाहेरून लॉक लार्ून जाईन आप्रण लर्करच
येण्याचा ियत्न करे न. िुझी आिंघोळ झाली दक चहा घे. र्ी बनर्ून
ठे र्लाय चहा. चल येिो र्ी.
(िो जाऊन दरर्ाजा उघडिो आप्रण सर्ोरून प्रिया दरर्ाजािून
घाई घाईने येर्ून सोफ्यार्र बसिे. िो धार्ि येऊन प्रिच्या
बाजूला बसिो.)
सर्ाधान : प्रिया िू..? िू प्रजर्िंि आहेस?
प्रिया :

हो. का रे ? िू र्ाझ्या र्रणाची र्ाट पाहि होिास का?

सर्ाधान : नाही.. िसिं नाही गिं. पण र्ग िू इिके ददर्स कु ठे होिीस. आप्रण
आज अचानक.. िू इकडे..
प्रिया:

इकडे म्हणजे? अरे इकडे नाही येणार िर दुसरीकडे कु ठे जाणार
र्ी? र्ाझिंच घर आहे ना हे?

सर्ाधान:

हो. पण इिके ददर्स िू कु ठे होिीस? आप्रण आज िू अचानक?
(त्याचे लि सारखे बेडरूर्कडे असिे.)

सर्ाधान:

(तर्िःशीच) आिा र्ी काय करू र्लाच कळि नाहीये. देर्ा
प्लीज र्ाचर् रे र्ला.

प्रिया :

अरे त्या ददर्शी प्रिथे ब्लातट झाला आप्रण र्ी लािंब फे कले गेले.
कु णीिरी र्ला एका हॉप्रतपटलर्ध्ये घेऊन गेल.िं पण र्ी खूप
प्रसररअस होिे रे . र्ग शुद्ीि आले िेव्हा म्हिंटलिं दक आिा जाऊन
पहार्िं दक र्ाझ्या आठर्णीि िुझी काय अर्तथा झालेय िे. िुला
डोळे भरून पाहार्िंसिं र्ाटि होििं एकदाचिं.

सर्ाधान : हो एकदाच पाहशील आिा र्ला डोळे भरून कारण त्यानिंिर..
प्रिया :

त्यानिंिर काय..?

सर्ाधान : नाही. काही नाही. िू बोल.
प्रिया :

का रे . र्ी आली िे पाहून िू खुश नाही र्ाटि र्ला.

सर्ाधान : अरे आहे ना र्ी खुश हे बघ र्ाझ्या चेहऱ्यार्र दकिी ख़ुशी ददसिेय
िे.
प्रिया :

काश. पाहू शकले असिे रे .. िेच पहायची खूप इच्छा होिी पण..

सर्ाधान : पण काय?
प्रिया :

(गॉगल काढीि) त्या तफोटाि डोळे गेले र्ाझे.

सर्ाधान : (आनिंदाने) काय..? (दुखाने) काय.. िुझे डोळे गेले.

प्रिया :

हो. र्ाझे डोळे गेल.े जाऊ देि. पण िुला भेटायची इिकी घाई
झाली होिी ना र्ला. र्ला आधी सािंग. कसा आहेस रे िू..

सर्ाधान : र्ी? र्ी र्ति.
प्रिया :

र्ी नव्हिे आप्रण िू र्ति होिास?

सर्ाधान : अगिं िसिं नाही. म्हणजे आिा िू आलीस ना आिा र्ी र्ति. देर्ा..
(प्रिया बेडरूर्र्ध्ये जाि असिे.) ए, कु ठे चाललीस?
प्रिया :

कु ठे म्हणजे. अरे बेडरूर् र्ध्ये चाललेय आपल्या.

सर्ाधान : ए. नको. बेडरूर्र्ध्ये काय बेडरूर्र्ध्ये. म्हणजे िू इथेच बस. र्ी
िुला आधी पाणी देिो. िू पाणी पी. र्ी बेड व्यर्प्रतथि लार्िो
आप्रण र्ग िुला नेिो. (िो दकचनच्या ददशेने जाि असिो. पुन्हा
र्ागे र्ळू न सिंशयाने प्रिच्याजर्ळ येिो.) पण िू इिकी सहज
बाहेरून येऊन सोफ्यार्र आरार्ाि बसलीस? डोळे नाहीि र्ग
हे कसिं काय?
प्रिया :

सम्या, र्ाझे डोळे गेले आहेि. बुद्ी नाही. आपल्या घराचा कोपरा
न कोपरा पाठ आहे र्ला. डोळे गेले पण दुःख नाही र्ला. कारण
िू आहेस ना र्ाझी काळजी घ्यायला.

सर्ाधान : हो. र्ी आहे ना िुझी काळजी घ्यायला. थािंब िुला पाणी देिो.
(िो प्रिला पाणी आणून देिो. इिक्याि नेहा बेडरूर्र्धून बाहेर

येिे. िो प्रिला पटकन पकडू न आि नेिाना धडपडिो. प्रिया पटकन
त्याच्या जर्ळ जािे. िी नेहाला हाि लार्णार असिे िेव्हा सम्या
तर्िःचा हाि र्धे टाकिो. प्रिया सम्याचा हाि पकडिे. प्रिला
पाहून नेहा घाबरिे.) प्रिया, र्ी ठीक आहे. िुला ददसि नाही ना.
िुझे डोळे गेले आहेि ना. िू धार्पळ नको करूस. चल र्ी िुला
बेडरूर्र्ध्ये नेिो. (िो प्रिला बेडरूर्र्ध्ये घेऊन जािो. नेहाला
गप्प बसून राहा असे खुणार्िो. प्रियाला बेडरूर्र्ध्ये नेऊन
बेडर्र बसर्िो. आप्रण लगेच बाहेर येिो.) नेहा िू लगेच र्रच्या
डाव्या बाजूच्या गेतटरूर् र्ध्ये पळ. प्रिया अचानक परि आलेय.
नेहा :

अरे पण आिा र्ाझिं काय होणार?

सर्ाधान : िुझिं काय, र्ाझिं काय निंिर खेळू आपण. आधी र्र गेतटरूर्र्ध्ये
जा. नशीब प्रिला काही ददसि नाहीये. नाहीिर आज आपली
दोघािंची पण र्राि होिी एकत्र.
नेहा :

अरे पण र्ला सार्ान िर घेऊ दे थोडसिं.

सर्ाधान : िू जा ना बाई गेतट रूर्र्ध्ये नाहीिर. आिा कसिं सािंगू बाळा िुला.
र्ी आणिो सार्ान थोड्ा र्ेळाने. ठीक आहे. िू जा पाहू. (िी
जािे. िो बेडरूर्र्ध्ये जािो.)
प्रिया :

सम्या, आलास का िू? कु ठे होिास रे इिका र्ेळ..

सर्ाधान : इथेच होिो. सेटटिंग करीि होिो प्रिची.
प्रिया :

प्रिची सेटटिंग म्हणजे.. (सर्ाधान डोक्यार्र हाि र्ारिो.)

सर्ाधान : प्रिची म्हणजे. गादीची.
प्रिया :

अरे पण गादी िर इथे आहे ना?

सर्ाधान : िू शािंि बस पाहू. एकिर िू आल्याचा इिका आनिंद झालाय दक
काय सािंग.ू र्ला काही कळिच नाही आहे दक काय करू आप्रण
काय नको.
प्रिया :

िू काहीप्रह करू नकोस. इथे र्ाझ्याजर्ळ बस पाहू. (िी त्याचा
हाि हािाि घेिे. इिक्याि प्रिथे सार्काशपणे नेहा येिे आप्रण
दोघािंचे हाि हािाि पाहून प्रिचा चेहरा लाल होिो. सम्या
प्रिच्याकडे दीनर्ाणा लूक देिो.) र्ाझी आठर्ण येि होिी का रे ..

सर्ाधान : हो येि होिी ना. (नेहा त्याला खुणार्िे आहे दक िू आधी बाहेर
ये.) प्रिया िू आरार् कर थोडा र्ेळ. र्ी आलोच.
प्रिया :

नको, िू थािंब ना थोडा र्ेळ इथेच. िू असलास दक प्रर्ळे ल र्ला
आरार्. िुझ्या खािंद्यार्र डोकिं ठे र्ून पडिे थोडा र्ेळ. (नेहा रागाने
जाऊन सोफ्यार्र बसिे.)

सर्ाधान : र्ी जरा घर व्यर्प्रतथि करून घेिो हा. िो पयंि िू आरार् कर.
िुला खायला काय बनर्ू िे सािंग पाहू र्ला.
प्रिया :

काहीही बनर्. जे िू िेर्ाने बनर्शील िे खाईन र्ी. िू प्रर्र् जरी
ददलिंस िरी नाही म्हणणार नाही. देशील ना?

सर्ाधान : हो देईन.
प्रिया :

काय? िू प्रर्र् देणार र्ला?

सर्ाधान : प्रर्र्. छे. कोण म्हणालिं असिं?
प्रिया :

िूच िर आिा म्हणालास.

सर्ाधान : प्रिया, िू शािंि पड ना जरा. र्ी आलोच थािंब. (िो बडबडिच
हॉलर्ध्ये प्रनघिो.) इथे आिा र्लाच प्रर्र् खायची र्ेळ आलेय.
प्रहचे डोळे गेले आहेि आप्रण र्ाझे कान, नाक सगळिं च बिंद होि
आलिंय.
नेहा:

झाली का बायकोची सेर्ा करून. जा झोपर् जा प्रिला. र्ला म्हणे.
िू गेतट रूर्र्ध्ये जा म्हणजे हा बेडरूर्र्ध्ये र्जा र्ारायला
र्ोकळा.

सर्ाधान : िू िोंड बिंद कर ना बाई. प्रिने ऐकलिं िर र्ग खूप िॉब्लेर् होईल.
िू इथे नको गिं बसू. जा ना गेतट रूर्र्ध्ये. आप्रण लर्कराि लर्कर
िू ह्या घरािून पळ.

नेहा :

र्ी कु ठे ही जाणार नाही. सर्जलिं ना. प्रिचिं काय करायचिं िे िू बघ
पण र्ी नाही जाणार कु ठे च. र्ी इथेच राहणार.

सर्ाधान : अगिं िी आिंधळी झालेय. बप्रहरी नाही झालेय. िू इिकी बडबड
के लीस िर ऐकायला जाईल ना प्रिला.
नेहा :

ऐकायला गेलिं िर गेलिं. र्ला नाही फरक पडि.

सर्ाधान : अगिं िुला कसला.. जो काय फरक पडणार आहे ना िो र्लाच
पडणार आहे. आिा फरका फरकानेच र्ला पडणार आहे. देर्ा
र्ाचर् रे . नेहा िू कशाला आलीस गिं इथे राहायला?
नेहा :

(रागाने त्याच्याकडे पाहि) पुन्हा सुरु झालिं िुझिं..? ठीक आहे
बोल. काहीही बोल. पण र्ी आिा इथून जाणार नाही म्हणजे
नाही.

प्रिया :

(बाहेर येि) कोण कु ठे जाणार नाहीये रे ..

सर्ाधान : ए.. िू बाहेर का आलीस..?
प्रिया :

अरे र्ला असिं र्ाटलिं दक िू कु णाशी िरी बोलिो आहेस. म्हणून
बघायला आले.

सर्ाधान : बघायला.. पण िुला िर ददसि नाही ना?

प्रिया :

अरे र्ुखावसारखे पी जे र्ारू नकोस. बघायला म्हणजे बघायला..
ऐकायला. दक कोण आलिंय आपल्याकडे. इिके ददर्स र्ी नव्हिे
िर दकिी जण र्ाझी चौकशी करायला आले असिील ना? पण
खरिं सािंगू सम्या.

सर्ाधान : अजून काय खरिं बाकी आहे?
प्रिया :

खूप खूप बाकी आहे. पण आधी सािंग इथे आर्ाज कु णाचा येि
होिा?

सर्ाधान : िो. िो.. टीव्हीचा आर्ाज होिा.
प्रिया :

अरे पण कु णी र्ुलगी बोलि होिी दक र्ी इथून जाणार नाही
म्हणजे नाही.

सर्ाधान : िे. िे. िे प्रसररअलचे सिंर्ाद होिे. सिंर्ाद. डायलॉग. प्रसररअलचे
डायलॉग.
प्रिया :

पण असला कसला डायलॉग..

सर्ाधान : अगिं असिंच असििं आजकाल. एखादा डायलॉग एका प्रसररअलर्ध्ये
आला ना दक िो दुसऱ्या चॅनलच्या दुसऱ्या प्रसररअलर्ध्ये
ददसणारच िुला.. आपल्या प्रसररअल कधी पुढे जािच नाहीि.
बायको र्ी इथून जाणार बोलली ना.. िरी िू बघ. शिंभर एप्रपसोड
झाले िरी िी हेच बोलि असेल दक र्ी इथून जाणार. पण जाणार

र्ात्र नाही िी. असला राग येिो ना ह्या प्रसररअल बघिाना आप्रण
कु णी जाणार नाही बोलली ना (नेहाकडे पाहि) दक असली
कानपटाप्रर्शी र्ाटिे ना प्रिला..
नेहा :

हाि िर लार्ून बघ.

प्रिया :

आिा हे कोण बोललिं?

सर्ाधान : टीव्ही, टीव्हीर्र प्रसररअल सुरु आहे ना. (बायकी आर्ाजाि) र्ें
र्ेरी झासी नही दूग
िं ी.
प्रिया :

अचानक झहिंदी सीररअल?

सर्ाधान : फाशीच घ्यार्ी लागणार बहुिेक र्ला.
प्रिया :

शी,दकिी र्ाईट डायलॉग रे हे? एकदा झहिंदी,एकदा र्राठी,झासी
काय. फासी काय?

सर्ाधान : चॅनल चेंज के लिं होििं ना?
प्रिया :

र्ग एकच काय िे लार् ना चॅनल. एका र्ेळी दोन दोन काय?

सर्ाधान : िीच र्ािी खाल्ली ना आयुष्याि.
प्रिया :

बरिं , काय चाललिंय सीररअलर्ध्ये?

सर्ाधान : आिा दोन बायकािंर्ध्ये नर्ऱ्याचा सॅंडप्रर्च झालाय.
प्रिया :

काय..

सर्ाधान : अगिं त्या प्रसररयलर्ध्ये. दोन बायकािंचे एका नर्ऱ्यासाठी भािंडण
सुरु आहे. आप्रण िो साकटलाय दोघींच्यार्ध्ये.
प्रिया :

र्ग एक घराि असिाना बाहेर र्ािी खायला जायची गरजच
काय त्या नर्ऱ्याला?

सर्ाधान : (नेहाकडे पाहि.) के व्हा के व्हा सुचिे अर्दसा पुरुर्ािंना. आप्रण र्ग
भोगिाि आपल्या कर्ावची फळिं .
प्रिया :

असल्या नालायकािंना झाडू नेच चोप द्यायला पाप्रहजे.

सर्ाधान : (आर्िंढा प्रगळि) प्रिया, िू आरार् कर ना गिं थोडा र्ेळ. फक्त दहा
प्रर्प्रनटािच िू फे स आणलास र्ाझ्या िोंडाला.
(इिक्याि र्ैिागलेला िसाद येिो.)
िसाद :

आप्रण प्रिथे त्या रे ल्र्े तटेशनला बसून बसून र्ाझ्या िोंडाला फे स
आला त्याचिं काय? दकिी र्ाजिा िू येणार होिास आप्रण र्ाजले
दकिी? (िसादचे लि प्रियाकडे जािे.. प्रिया.. (िो सर्ोर उभ्या
असलेल्या नेहाकडे पाहिो.) नेहा..

प्रिया :

नेहा..? कोण नेहा?

सर्ाधान : नेहा.. अगिं िो म्हणाला प्रियाला आरार् करायला नेहा.
प्रिया :

अरे पण कोण म्हणाला?

सर्ाधान : िुला ददसि नाही का? आयला प्रहला खरिं च ददसि नाही. थॅन्क्स
देर्ा.
प्रिया :

काय?

सर्ाधान : अगिं प्रिया. आपला िसाद आलाय.
िसाद :

ए. िसाद आलाय काय? प्रिला ददसि नाही का र्ी?

सर्ाधान : नाही ना ददसि प्रिला. अरे प्रिला ददसलिं असििं िर िुला र्ी इथे
ददसलो असिो का? (दुखी तटाइलर्ध्ये) त्या तफोटाि. त्या
तफोटाि डोळे गेले प्रिचे. आिा िू अजून काही गडबड करू नकोस.
प्रिला थोडा आरार् करू दे.
प्रिया :

सम्या िू गप रे . िसाद िू कधी आलास? लिंडनला गेला होिास ना
िू. परि आलास लिंडनहून.

सर्ाधान : िू इिक्या लािंबून परि येऊ शकिेस िर िो िर लिंडनहूनच परि
आलाय. र्ी थकलोय रे पळापळ करून आपण आरार्ाि बसून
बोलूया का थोडा र्ेळ? (नेहा बसिे. िो र्ैिागिो.) प्रहच्या िर
ना.. िुला बसायला सािंप्रगिलिंय का र्ी? जा. र्र पळ िू.
प्रिया :

अरे कु णाला पळायला सािंगिो आहेस?

सर्ाधान : र्ी.. कु णाला.. हा िी शेजारच्या बाबारार्ािंची र्ािंजर आली आहे..
(र्ािंजरीचा आर्ाज काढिो.) हट. हट.. प्रिकडे जा.. ( िो नेहाला
हाकलू लागिो. नेहा सोफ्यार्रून उठू न प्रखडकीजर्ळ जािे.)
िसाद :

(सम्याला)झालिं िुझिं सगळिं ? प्रिया कु ठे होिीस िू? काय झालिं िे
र्ला सप्रर्तिर सािंग.

प्रिया :

अरे काही नाही रे . त्या ददर्शी ना र्ी सािंिाक्रूझ तटेशनला ह्याची
र्ाट पहाि होिे. हा र्ुखव र्ला प्रर्चारिो दक साड्ािंचा सेल
लागलाय प्रिथे जाशील आप्रण खरिं च रे बाजूला र्ोठा होर्डंग होिा
साड्ािंच्या सेलचा ह्याच्याशी बोलिा बोलिा र्ी होर्डंग
र्ाचायला गेले आप्रण तफोट झाला. र्ी एकीकडे उडाले आप्रण
र्ाझा फोन दुसरीकडे उडाला. आप्रण र्ी प्रजथे उडाले ना प्रिथे
र्ाझी एक ट्रेनची र्ैत्रीण होिी. नसव आहे िी. िी र्ला घेऊन
प्रिच्या हॉप्रतपटलर्ध्ये गेली. काही ददर्स बेशुद्च होिे ना र्ी.
आप्रण प्रिला र्ी कु ठे राहिे, कु ठे कार्ाला आहे त्याची परफे क्ट
र्ाप्रहिी नव्हिी ना. म्हणजे घराचा. ऑदफसचा अड्रेस र्गैरे. पण
प्रिने खूप काळजी घेिली र्ाझी. र्ाझिं पसव, र्ोबाइल सगळिं गायब
होििं ना. त्याि र्ी बेशुद् र्ग कसिं काय कळणार प्रिला आपला
पत्ता. र्ग जेव्हा र्ी बरी झाले िेव्हा र्ला कळालिं दक र्ी आिंधळी
झालेली आहे. पण प्रजर्िंि िर आहे िे पाहून प्रिला बरिं र्ाटलिं. िी
म्हणाली सहा र्प्रहन्यानिंिर एक ऑिेशन करू. डोळे चािंगले

व्ह्यायचे चान्सेस आहेि. र्ग र्ी बरी झाले आप्रण आले इकडे
र्ाझ्या सम्याला भेटायला.
सर्ाधान : र्ग िी िुझी र्ैत्रीण का घेर्ून नाही आली िुला. िू एकटीच कशी
आलीस?
प्रिया :

ह्याला ना र्ाझ्यापेिा जाति र्ाझ्या र्ैप्रत्रणींर्ध्येच इिंटरे तट असिो
नेहर्ी. अरे र्ुखाव. र्ला िुला सरिाइज द्यायचिं होििं ना. कसिं र्ाटलिं
सरिाइज? (इिक्याि कर्ळी येिे.)

कर्ळी :

बाईसाहेब. कश्या आहाि िुम्ही? र्ला आिा खाली िधान
बाईसाहेब बोलल्या दक िुम्ही आला आहाि. त्यािंनी िुम्हाला
प्रबल्डींगर्ध्ये घुसिाना पाप्रहलिं. कसली धार्ि आलेय र्ी. प्रलफ्ट
चालू होिी पण काही सुचलिंच नाही बघा. िशीच धार्ि आले र्ी.
कधी आलाि िुम्ही?

सर्ाधान : आिाच आल्या आहेि त्या. कर्ळीबाई िुम्ही या. आिा प्रिला
थोडा र्ेळ आरार् करू देि हा.
प्रिया :

सम्या, िू ओळखिोस कर्ळीला?

सर्ाधान : हो. (दाि ओठ खाि) िू नव्हिीस िेव्हा भाजी द्यायला आल्या
होत्या कर्ळीबाई.

कर्ळी :

नुसिी भाजी नाही काही. (नेहाला उद्देशून) िुर्चिं हे पासवल पण
र्ीच इथे पोहोचर्ून गेल.े

सर्ाधान : (राग किं ट्रोल करीि) कर्ळीबाई िुम्ही या आिा. बाईसाहेबािंना
थोडा आरार् करू देि. थकल्या आहेि त्या.
प्रिया :

सम्या, असू दे रे . इिकी काही थकली नाही र्ी. आप्रण िसाद सुद्ा
आलाय ना त्याच्याशी बोलू दे र्ला. दकिी ददर्सािंनी भेटलाय िो.
त्याची काही प्रर्चारपूस पण नाही के ली र्ी. त्याला चहा पण
नाही प्रर्चारला.

कर्ळी :

र्ी बनर्ून देर्ू का चहा. थािंबा िुर्च्या चौघािंसाठी चार कप ठे र्िे.

सर्ाधान : प्रहच्यािर ना आिा. ओ कर्ळी बाई.. िुर्च्या भाजीच्या धिंद्यार्र
कु णी नसेल ओ. जा लर्कर प्रिकडे.
कर्ळी :

र्ाझा नर्रा आहे प्रिकडे. आप्रण चािंगला प्रर्श्वास आहे र्ाझा
र्ाझ्या नर्ऱ्यार्र. इकडे प्रिकडे र्ास काढणारा नाहीये िो
बाकीच्या नर्ऱ्यािंसारखा.

सर्ाधान : डोक्यािच चाललेय रे प्रह.
कर्ळी :

बाई बोला कोणिी कोणिी भाजी आणू बोला..? र्ोठिं र्ािंग आणू
का िुर्च्या चौघािंसाठी ? एका र्ािंग्याच्या भरत्या र्धेच चौघे पण
खाल.

सर्ाधान : अगदी र्ोठिं र्ािंगिं आणा. िुर्च्या साईजचिं. कु णी नाही खाल्लिं िर
र्ी एकटा खाईन. (िी रागाने पाहिे.) िुम्हाला जे जे र्ाटेल िे िे
आणा. पण आिा इथून जा. र्ला जरा बोलूद्या हो र्ाझ्या
बायकोशी.
कर्ळी :

हो हो. येिे र्ी. (प्रियाला) येिे बाई साहेब. (सर्ाधानला) ओ बाई
साहेबािंचे साहेब येिे र्ी.

सर्ाधान : हो या.
कर्ळी :

(िसादला) ओ िुम्ही साहेब येिे र्ी. (नेहाला) आप्रण साहेबािंच्या
बाईसाहेब चला येिे र्ी. काही चुकीचिं बोलले असेन िर र्ाफ करा
हा र्ला.

प्रिया :

नाही गिं र्ेडे. िू कु ठे काय चुकीचिं बोललीस र्ला.

कर्ळी :

िुम्हाला नाही हो या दुसऱ्या बाईसाहेबािंना. आय र्ाय सॉरी बरिं
का.

प्रिया :

दुसरी बाई..? कोण दुसरी बाई.

कर्ळी :

कोण म्हणजे. िुम्हाला ददसि नाही का प्रह दुसरी साडे पाच फु ट
उभी बाई.

प्रिया :

साडे पाच फु ट उभी बाई? कु ठे आहे?

कर्ळी :

(प्रिच्या जर्ळ जाि) िब्बेि बरी आहे ना िुर्ची?

सर्ाधान : कर्ळी बाई िुम्ही जा ना हो आिा. (तर्िाशीच) प्रह बाई आज
र्ला पक्का पोचर्ूनच जाणार.
प्रिया :

कर्ळी, र्ला खरिं च ददसि नाही गिं. तफोटाि र्ाझे डोळे गेल.े

कर्ळी :

काय..? म्हणजे िुम्ही आिंधळ्या झालाि?

प्रिया :

हो.

कर्ळी :

िुम्हाला खरिं च ददसि नाप्रहए?

प्रिया :

हो. खरिं च ददसि नाप्रहए?

कर्ळी :

म्हणूनच िुर्च्या र्ागे प्रह आिंधळी कोझशिंबीर चालली आहे काय.
पण र्ाझिं नार् पण कर्ळी आहे कर्ळी. आधी र्ला सािंगा कसला
तफोट झाला होिा. आप्रण त्याच्या आयला कु ठल्या हरार्खोराने
घडर्ला होिा िो तफोट. छाटूनच टाकिे त्याला.

सर्ाधान : (कर्ळीला) ए., कर्ळीबाई, िुम्ही र्ाझ्याकडे अश्या काय
बघिाय? हट, र्ला लायटर पेटर्िा येि नाही िर. तफोट म्हणजे.
प्रिया :

कर्ळी, अगिं सािंिाक्रूझला बॉम्ब ब्लातट झाला ना त्याि डोळे गेले
र्ाझे.

कर्ळी :

पण र्ाझे डोळे शाबूद आहेि अजून. िुम्ही घाबरू नका. जर
िुम्हाला कोणी टच पण के ला ना िर आई शपथ छाटूनच टाकिे
बघा त्याला.

प्रिया :

कर्ळी, अगिं र्ला कोण त्रास देणार र्ाझ्याच घरी. इथिं असििं
कोण. र्ी, सम्या आप्रण आिा िसाद आलाय बस. प्रिघेच िर
आहोि.

कर्ळी :

अरे र्घापासून बोम्बलिेय र्ी दक प्रह चौथी. प्रह चौथी. कानपुर
लाईन पण बिंद झाली काय िुर्ची? ऐकायला पण येि नाही काय
िुम्हाला? थािंबा र्ी सुराच घेऊन येिे र्ाझा आप्रण नारळासारखा
सोलूनच काढिे एका एकाला.

प्रिया :

सर्ाधान कोण आहे इथिं? खरिं सािंग र्ला. िसाद काय रे ?

िसाद :

िे प्रिया..

सर्ाधान : अगिं प्रिया प्रह नेहा. िसादची बायको. िुला सरिाइज द्यायचिं
ठरर्लिं होििं त्याने पण कर्ळी.. कर्ळीबाईंनी सगळा गोंधळ
घािला ना. सगळ्या सरिाइजची र्जा गेली.
प्रिया :

पण िी कधी आली?

सर्ाधान : आिाच िसाद बरोबर.
प्रिया :

र्ग िसाद बोलला नाही िे?

सर्ाधान : िेच िर सरिाइज होििं ना.
प्रिया :

अरे पण िसादला कु ठे र्ाप्रहि होििं दक र्ी आलेय इथे आप्रण त्याचिं
र्ला सरिाइज द्यायचिं कधी ठरलिं ?

कर्ळी :

बाई, हे र्ाझिं काडव ठे र्ा िुम्ही. र्ी आर्च्या र्प्रहला र्िंडळाची
िेप्रसडेंट आहे. जर काही दगा र्ाटला िर लार्ा फोन. अहो पण
िुम्ही कसा काय फोन लार्णार? िुर्ची िर हेड लाईटच उडालेय
ना? एक कार् करा. िुम्ही फक्त आरडा ओरडा करा र्ी सगळ्यािंना
सािंगून ठे र्िे. दक िुर्च्या घरी आरडा ओरडा झाला रे झाला दक
करा र्ला फोन. र्ग कु नाचाबी फोन आला रे आला दक र्ी सुरा
घेऊन इथे आलेच म्हणून सर्जा.

सर्ाधान : कर्ळीबाई. का हो र्ाझ्या सुखाच्या सिंसाराला सुरा लार्िाय
िुम्ही? िुम्हाला र्ी आधीच सािंप्रगिलिं होििं ना दक प्रह ह्याची
बायको आहे म्हणून.
प्रिया :

आधीच म्हणजे?

सर्ाधान : अगिं म्हणजे िसाद आप्रण प्रह दोन ददर्सािंपूर्ीच आले ना. िू
नव्हिीस आप्रण र्ी एकटाच पडलो होिो िुझ्या आठर्णीि.
टेन्शनर्ध्ये. म्हणून थािंबले दोघेही र्ाझ्यासाठी. दकिी काळजी
र्ाटि होिी र्ला िुझी. (प्रियाचिं डोकिं दुखू लागििं िी डोक्याला

हाि लार्ून खाली सोफ्यार्र बसिे.) प्रिया िुला आरार्ाची गरज
आहे. नेहा िू प्रियाला बेडरूर्र्ध्ये नेहा. र्ी कर्ळीबाईना
दरर्ाजापयंि सोडू न येिो. चला कर्ळीबाई. एक सािंगू
कर्ळीबाई.. िुर्च्यार्र खूप अप्रभर्ान र्ाटिो आहे र्ला. र्ाझ्या
बायकोर्रचिं िुर्चिं िेर् पाहून खूप बरिं र्ाटलिं र्ला. आजकाल
बाजूला कु णाला कापून टाकलिं िरी बाजूचा ढु िंकून पाहि नाही पण
आज खरिं च सर्ाजाला िुर्च्यासारख्या किवबगार प्रियािंची गरज
आहे. (दरर्ाजा जर्ळ येिाच) दरर्ाजा आला.. या आिा आपण
पुन्हा भेटू. बाय. (दरर्ाजा लार्ून घेिो. नेहा प्रियाला बेडरूर्र्ध्ये
घेऊन गेलेली असिे. सर्ाधान िसाद जर्ळ जािाच पुन्हा
दरर्ाजाची बेल र्ाजिे. सर्ाधान दरर्ाजा उघडिो. कर्ळी पुन्हा
येिे.)
कर्ळी :

पण िुम्ही म्हणाला होिाि दक बाई र्ाहेरी गेलेल्या आहेि. खोटिं
का बोललाि हो?

सर्ाधान : र्ाझे आई.. र्ग र्ी काय नगारा र्ाजर्ीि दफरू का दक र्ाझी
िरुण बायको गायब आहे म्हणून.. कळि कसिं नाही गिं िुला.. आय
प्रर्न कळि कसिं नाही हो िुम्हािंला. िुम्ही भाजीर्ाली आहाि.
प्रडटेप्रक्टव्ह बनून का प्रबच्यार्यािंच्या पोटार्र पाय देिाय िुम्ही.
नाहीिरी ऑलरे डी त्यािंचे ददर्स खराब आहेि आधीच. त्याि
कर्ळीबाई िुम्ही सुद्ा..? र्ला र्ाटििं िुर्च्या सर्व िश्नािंची उत्तरिं

िुम्हाला प्रर्ळाली असिील. आिा जा िुम्ही आप्रण हो पुन्हा इकडे
येऊ नका र्ी न चुकिा रोज सिंध्याकाळी भाजी घ्यायला येईन
िुर्च्याकडे आप्रण र्ाझ्या घरून कसलाच आरडा ओरडा िुर्च्या
कानापयंि नाही पोहोचणार. िुर्च्या र्प्रहला र्िंडळाला र्ाझा
नर्तकार सािंगा. जय झहिंद. जय र्हाराष्ट्र. या आिा. (म्हणि िो
प्रिला बाहेर काढू न दरर्ाजा बिंद करिो. आप्रण हॉलर्ध्ये येऊन
बसिो.)
िसाद :

सम्या, काय चालर्लिं आहेस िू? िू नेहाला र्ाझी बायको बनर्ून
टाकलिंस. साल्या िुझा ना थोबडा फोडू न टाकार्ासा र्ाटिो आहे
र्ला. लफडी िू कर आप्रण निंिर र्ाझ्या गळ्याि टाक. थािंब र्ी
प्रियाला सगळिं खरिं खरिं सािंगून टाकिो.

सर्ाधान : ए खरिं खरिं सािंगून टाकिो काय? प्रिला कळालिं ना दक नेहा आप्रण
र्ाझिं लफडिं िर सलाड सारखा कापून टाके ल िी र्ला. िुला
र्ाप्रहिेय ना िी डीटेक्टीव्हची पण बाप आहे. कधी कोणाकडू न
काय काढू न घेईल ना पटकन िे त्याला पण कळणार नाही. प्रह
नेहा कु ठे गेली?
िसाद :

िूच बोललास ना प्रिला, “ नेहा िू प्रियाला बेडरूर्र्ध्ये नेहा. ”

सर्ाधान : आयचा घो. अरे िी नेहा एक निंबरची एड….
िसाद :

ए..

सर्ाधान : येडपट आहे रे . प्रिया प्रिला पोपटासारखिं बोलायला लार्ेल आप्रण
प्रह नेहा बकाबक ओके ल र्ाझी सगळी लफडी.
िसाद :

चल बाय बाय.. र्ी जािो.

सर्ाधान : जािो काय जािो. लाज र्ाटिे का िुला र्ला असा लफड्ार्ध्ये
एकट्याला सोडू न जायला.
िसाद :

िुला लाज र्ाटली का अशी लफडी करायला? नाही ना. र्ग
के लेयस िर भोग र्ग. िुला साल्या र्ति पडली पाप्रहजे. दोन लाफे
र्ारायला र्ी पण येईन.

सर्ाधान : िू प्रर्त्राला असा अधािंिरी सोडू न जाणार?
िसाद :

डायलॉग नको र्ारूस जाति. दर्शील. आधी आि जा नाहीिर
र्ग डायलॉग र्ारायला हर्ा पण नाही येणार िुझ्या िोंडािून.
(सर्ाधान बेडरूर्र्ध्ये जािो. हळू च अिंदाज घेिो दक दोघािंची
काय बोलणी चाललेली आहेि. दरर्ाजार्र धडपडिो.)

प्रिया :

सम्या, इकडे ये.

सर्ाधान : आयला िुला कसिं कळालिं र्ी इथे आलोय िे?
प्रिया :

सम्या, र्ी आिंधळी झालेय, बप्रहरी नाही. आप्रण आपल्या घरी
िुझ्याप्रशर्ाय दुसरा कु णी धडपड्ा आहे का? त्याि िू र्ाझा

फे र्रे ट परफ्युर् र्ारला आहेस. इकडे ये. िुझी सगळी लफडी
कळाली र्ला.
सर्ाधान : (तर्िःशीच) आईच्या गार्ाि. आिा र्ी बाराच्या भार्ाि. हीच
ओकली असेल एडझ..
प्रिया :

इकडे बस ये र्ाझ्या शेजारी. (िो घाबरि रागाने प्रिच्याकडे पाहि
हळू हळू जाऊन प्रियाच्या शेजारी बसिो.)

प्रिया :

सम्या, काय चाललिं आहे िुझिं आजकाल?

सर्ाधान : र्ाझिं. कु ठे काय चाललिं आहे र्ाझिं. काहीच नाही.
प्रिया:

नेहाने सािंप्रगिलिं सगळिं र्ला. (िो रागाने नेहाकडे पाहिो. िी र्ान
खाली घालिे.) र्ाझ्या बरोबर घेिलेल्या शपथा शेर्टी िोडल्यास
ना िू. कु ठे कर्ी पडले रे र्ी?

सर्ाधान : आय एर् सॉरी प्रिया? र्ला र्ाप्रहिेय र्ाझ्याकडू न चुकी झाली.
पण..
प्रिया :

पण र्ला नाही आर्डलिं हे. र्ी नव्हिे िर िू.. (िो र्ान खाली
घालिो.) िू.. रोज दारू पीि होिास?

सर्ाधान : दारू? म्हणजे नेहाने िुला र्ाझ्या दारूबद्दल सािंप्रगिलिं?
प्रिया :

हो.

सर्ाधान : फक्त दारूबद्दल?
प्रिया :

हो.

सर्ाधान : बाकी काहीच नाही सािंप्रगिलिं? (िो नेहाला फ़्लाइिंग दकस देिो.)
प्रिया :

अजून काय सािंगायचिं बाकी होििं?

सर्ाधान : अगिं काहीच नाही. गम्र्ि करीि होिो र्ी.
प्रिया :

पण र्ी गम्र्ि करीि नाहीये. िू शपथ घेिली होिीस
र्ाझ्यासर्ोर दक िू दारूला तपशव करणार नाहीस म्हणून आप्रण र्ी
जेव्हा नेहाला प्रर्चारलिं दक िू कोणा कोणाला दारू प्रपिाना
पाप्रहलिंस िर आधी िी टाळि होिी पण निंिर प्रिला प्रिच्या
नर्र्याची शपथ ददल्यार्र सािंप्रगिलिं प्रिने दक िुलाच एकट्याला
प्रपिाना पाप्रहलिं प्रिने. पाप्रहलिंस दकिी िेर् आहे प्रिचिं प्रिच्या
नर्ऱ्यार्र िे. नाहीिर िू.. र्ाझी शपथ घेऊन पण प्यायलास ना
शेर्टी. दकिी कर्नप्रशबी आहे र्ी. आप्रण दकिी नशीबर्ान आहे
प्रहचा नर्रा. कु ठे आहे कु ठे िसाद? (िी उठू न बाहेर प्रनघिे. आप्रण
झपझप पार्लिं टाकीि हॉलर्ध्ये जािे. िसाद प्रिच्याकडे पाहिाच
राहिो.)

िसाद :

प्रिया, िुला ददसायला लागलिं? (िी सोफ्यार्र जाऊन बसिे. िो
प्रिच्या बाजूला जाऊन बसिो.) I am sorry प्रिया. र्ाझी काहीच

चूक नाहीये याि. सगळी लफडी… (सर्ाधान धार्ि येिो आप्रण
त्याचिं िोंड हािाने बिंद करिो.)
सर्ाधान : प्रिया, िसादचा काहीच दोर् नाही. िसाद नाही प्यायला दारू.
त्याने पण सािंप्रगिलिं होििं र्ला दक नको प्रपर्ूस. नको प्रपर्ूस. पण
र्ी प्यायलो. र्ला िुझी खूप खूप आठर्ण येि होिी ना. म्हणून
खूप खूप प्यायलो गिं र्ी. (डोळा र्ारून िसादला खुणार्िो.)
प्रिया :

िसाद, िुला एक सािंगू का? र्ला िुझी चोईस आर्डली. नेहा छान
र्ुलगी आहे. खूपच इनोसिंट आहे िी. (नेहा प्रियाकडे पाहू लागिे.)

िसाद :

प्रिया, र्ला िुला काहीिरी सािंगायचिं आहे.

प्रिया :

आिा काही सािंगू नकोस. र्ी आि जाऊन थोडा र्ेळ आरार् करिे.

िसाद :

अगिं प्रिया. (प्रिया बेडरूर्र्ध्ये जािे. इिक्याि बेल र्ाजिे.)

सर्ाधान : आिा अजून कोण आलिं. साला एकािून नाही सुटलो िर, दुसरिं
काहीिरी सर्ोर. दकिी खोटिं बोलू.. िी कर्ळी आली असेल ना
आिा. िर. प्रिच्या िर ना..
(सर्ाधान जाऊन दरर्ाजा उघडिो. नेहाचा बाप ररटायडव कनवल
रार्साहेब र्ाघर्ारे आि येिो..)
सर्ाधान : कोण हर्िंय?

रार्साहेब : र्ी रार्साहेब र्ाघर्ारे . नेहाचा बाप… (सर्ाधान खूप घाबरिो.
नेहा र्प्रडलािंना पाहून लगेच बाजूच्या कपाटाला प्रचकटून लपिे.
सर्ाधानच्या िोंडू न शब्द फु टि नाहीि.)

र्ध्यािंिर

अिंक दुसरा

(सर्ाधान घार्ाघूर् आहे. िो खुणेनेच त्यािंना प्रर्चारिो दक काय कार्
आहे?)
रार्साहेब : काय.. (सर्ाधान पुन्हा खुणेनेच त्यािंना प्रर्चारिो दक काय कार्
आहे? असे दोनचार र्ेळा होिे.) काय कार् आहे?
सर्ाधान : हो (आर्िंढा प्रगळिो.)
रार्साहेब : र्ी नेहाचा बाप. रार्साहेब र्ाघर्ारे . ररटायडव कनवल. इथे सम्या
कोण आहे? (सर्ाधान खूप घाबरिो. सम्या िसादकडे पाहिो.
िसाद त्याच्याकडे रागाने पाहिो. रार्साहेब िसादकडे र्ळिो.
नेहा लपलेली आहे.)
िसाद :

नर्तकार, र्ी िसाद पराडकर. दोन ददर्सािंपूर्ीच लिंडनहून
आलोय. आप्रण हे र्ाझिं घर नाहीये. र्ी प्रिकडे लिंडनलाच असिो.

सर्ाधान : िुझ्या.. (िसादला ओरडिो. रार्साहेबने पाप्रहल्यार्र त्यािंना
तर्ाईल देि) िुर्चिं काय कार् होििं सम्याकडे? ( सर्ाधान
त्यािंच्यासोबि बोलिाना नेहाला बेडरूर्र्ध्ये पाठर् असे िो
िसादला खुणार्िो.)
रार्साहेब : काय कार् होििं िे र्ी त्यािंनाच सािंगेन. िुम्ही कोण?

सर्ाधान : र्ी म्हणजे िो. िो म्हणजे र्ी. (िसादला) अरे ने ना पटकन. (नेहा
आि जािे. सर्ाधान थोडा ररलॅक्स होिो.)
सर्ाधान : आिा बोला.
रार्साहेब : िुम्हाला घार् का फु टलाय?
सर्ाधान : घार् फु टलाय र्ला? काय बोलिा. (रुर्ालाने िोंड पुसिो.)
आयला हो. खरिं च घार् फु टलाय र्ला. गर्ी आहे ना खूप. िे काय
पृथ्र्ीभोर्िी ओझोनचा थर कर्ी झालाय ना. र्ग सूयावची दकरणिं
दफल्टर होऊन नाही येि बरोबर. म्हणून आजकाल गर्ी र्ाढि
चाललेय. म्हणून येिो घार्.
रार्साहेब : र्ला काहीिरी डाऊट येिोय?
सर्ाधान : कसला डाऊट? िुम्ही असिं सिंशयाने काय बघिाय र्ाझ्याकडे?
रार्साहेब : र्ला नेहाच्या र्ैप्रत्रणीकडू न कळालिंय दक या कॉलोनीर्ध्ये कोण
सम्या नार्ाचा र्ुलगा आहे त्याच्याकडे नेहा गेलेय.
सर्ाधान : (हे ऐकू न िो घाबरिो. पण तर्िःला सार्रीि) असा गैरसर्ज
होिो बघा. आर्ची कॉलोनी खूप र्ोठी आहे. हर्िं िर िुम्ही पुन्हा
एकदा प्रह कॉलोनी दफरून या. बघा कु णीिरी सम्या भेटेल.
रार्साहेब : र्ी ऑलरे डी िुर्च्या कॉलोनीर्ध्ये चौकशी करून आलोय. एक
सम्या भेटला सुद्ा.

सर्ाधान : बघा, र्ी बोललो होिो ना िुम्हाला. चला आपण पुन्हा त्याला
भेटू. िसाद, आम्ही आलोच हा. (नेहाबद्दल खुणार्ि) िू इथलिं
सार्ान नीट बाहेर नेहा.
रार्साहेब : र्ी ऑलरे डी त्या सम्याला भेटून आलोय.
सर्ाधान : र्ग प्रर्चारलिं का त्याला नेहाबदल?
रार्साहेब : िो फक्त दहा र्र्ांचा शेम्बडा पोरगा आहे. इिकी पण घाणेरडी
चॉईस नसेल हो र्ाझ्या पोरीची. थोडी तलो आहे पण इिकी पण
नाही.
सर्ाधान : काय इिकी पण नाही. म्हणे थोडी तलो आहे. ढील आहे ढील.
रार्साहेब : िुम्हाला कसिं र्ाहीि दक िी ढील आहे?
सर्ाधान : (टेन्स) िे म्हणजे. काय रे िसाद? (िसाद त्याला टाळू न प्रखडकीिून
बाहेर पाहू लागिो.) हा म्हणजे काय. इिकी सर्जदार र्ुलगी,
इिक्या हँडसर् बापाला असिं र्णर्ण भटकायला सोडू न जाईल
का कधी? बोला. (र्ैिागिो.)सर्जदार असिी िर गेली असिी
का? बोला ना आिा. बोला.
रार्साहेब : (सेंटी होि) होय हो. र्ी प्रिचिं लग्न ठरर्लिं होििं आप्रण िी र्लाच
सोडू न पळू न गेली. िुम्हाला सािंगिो, प्रिच्या लहानपणीच प्रिची
आई गेली.
सर्ाधान : कु ठे ?
रार्साहेब : प्रिकडे. दूर. लािंब.

सर्ाधान : म्हणजे प्रिची आई पण पळू न गेली होिी?
रार्साहेब : नाही हो. िी देर्ाघरी गेली. आम्हा दोघािंना सोडू न. पोरीला
आईच्या र्ायेने आप्रण बापाच्या धाकाने र्ाढर्लिं. पण आज एकटा
पडलो हो र्ी. कु ठे आहेस गिं नेहा. नेहा.
नेहा :

(आिून) काय बाबा? (िसाद कपाळार्र हाि र्ारिो.)

रार्साहेब : नेहाचा आर्ाज आला. कु ठू न आला? (सगळीकडे शोधू लागिो.
सर्ाधान त्याच्या र्ागून पळिोय.) हा. आिून आला. (िो बेडरूर्
जर्ळ धार्ि जािो.) खोला. हा बेडरूर् खोला.
सर्ाधान : (सर्ाधान दोन्ही हाि पसरून बेडरूर्च्या दरर्ाज्यासर्ोर उभा
राहिो.) खोला खोला काय? दुसर्याच्या बेडरूर्च्या जाति
खोलाि जाऊ नका. चला प्रिकडे. हॉलर्ध्ये सोफ्यार्र बसून
बोलूया.
रार्साहेब : अहो पण र्ला बेडरूर्च्या आिूनच नेहाचा आर्ाज आला.
सर्ाधान : हे बघा. या बेडरूर्च्या आिून नाही काही. िुर्च्या आिून आला
आर्ाज. काय रे िसाद?
िसाद :

असेल. िुम्ही दोघे काय िे ठरर्ा. र्ला नका घेऊ र्धे.

रार्साहेब : नाही हो. र्ी ऐकलिं ना. नेहाचाच आर्ाज होिा.
सर्ाधान : आि र्ाझी बायको प्रिया झोपलेय. आप्रण िी बानो नाही म्हाळसा
आहे. जर का प्रिने दुगाव रूप घेिलिं ना.. िर र्ग..

रार्साहेब : अहो पण प्रिचा आर्ाज.
सर्ाधान : ह्यािंच्या कानाखाली आर्ाज काढू काय रे ? अहो िुम्ही सिि
प्रिचाच प्रर्चार करिाय ना म्हणून िुम्हाला िसा भास झाला
असेल.
रार्साहेब : असेलही.
सर्ाधान : असेलही नाही. झालाच आहे. प्रनघा आिा. म्हणजे या िुम्ही.
आप्रण काही टेन्शन घेऊ नका. येईल िुर्ची र्ुलगी घरी.
रार्साहेब : कसली येिेय. लग्न करून गेली िी. र्ला पत्र प्रलहून गेली. िुम्हाला
सािंगिो. र्ाझ्या पोरीला फसप्रर्णारा हािाि सापडलाना िर
त्याची र्ानच िोडू न टाकणार. त्याचा हािच िोडू न टाकणार.
त्याचा

पायच

िोडू न

टाकणार.

त्याचा…(िसाद

हसि

सर्ाधानला प्रचडर्िोय. सर्ाधान र्ैिागिो.)
सर्ाधान : बस करा हो. काहीिरी ठे र्ा त्याच्या शरीरार्र. इिका पण र्ाईट
नाहीये िो.
रार्साहेब : िुम्हाला कसिं र्ाहीि? म्हणजे िुम्ही त्याला ओळखिा..
सर्ाधान : छे, र्ी कसा काय ओळखेन. असिंच आपलिं अिंदाज बािंधला. िुम्ही
जा घरी. काय र्ाझ्या बायकोला बरिं नाहीये ना. िुर्च्या सम्या
सम्या बोलण्याने प्रिला र्ाटेल दक र्ीच… नेहाला पळर्लिंय दक
काय.
रार्साहेब : र्ला र्ाफ करा. काय. र्ाझी र्ुलगी आहे हो िी. थोडीशी चिंचल.
थोडीशी धािंदरट आहे.

सर्ाधान : थोडीशी?
रार्साहेब : थोडी जाति धािंदरट असेल पण र्नाची खूप चािंगली आहे हो.
सर्ाधान : हे र्ात्र खरिं य. र्नाची खूप चािंगली आहे िी. (िसाद कपाळार्र
हाि र्ारिो. रार्साहेब जािा जािा दरर्ाज्यािून ररटनव येिो.)
रार्साहेब : िुम्हाला कसिं र्ाहीि?
सर्ाधान : काय?
रार्साहेब : दक र्नाची खूप चािंगली आहे िी.
सर्ाधान : (गडबडिो) िे म्हणजे. आिा िुम्ही इिके चािंगले आहाि िर िुर्ची
र्ुलगी देखील िशीच असणार ना. हो दक नाही िसाद? बोल ना.
हो बोल.
िसाद :

हो िर. िुर्ची र्ुलगी नक्कीच र्नाची चािंगली असणार.
याच्याप्रशर्ाय अजून कु णाला चािंगलिं र्ाहीि असणार.

रार्साहेब : म्हणजे?
सर्ाधान : िुम्ही या आिा. िो भयसाटलाय. लिंडनहून आलाय ना. लर्करच
िुर्ची र्ुलगी घरी पोहोचेल िुर्च्या. आपण सगळे धार्पळ करू
प्रिला शोधायला.
रार्साहेब : हो र्ी पोप्रलसािच चाललोय िक्रार करायला.
सर्ाधान : हो जा. सार्काश जा. (ओरडिो.) ओ. पोप्रलसाि काय पोप्रलसाि.
हा म्हािारा र्ला पोचर्ायलाच प्रनघालाय. अहो र्ेड लागलाय

का? म्हणजे, आपल्या घराची इज्जि अशी चारचौघाि. र्ला
प्रर्चार करायला थोडा र्ेळ द्या. म्हणजे िुम्ही घरी जा. र्ला काही
चािंगली कल्पना सुचली ना िर..
िसाद :

प्रपक्चर नाही बनर्ीि आहेि िे िुझ्या कल्पना ऐकायला.

सर्ाधान : िू िोंड बिंद ठे र्शील जरा. नाहीिर िोंडाि देईन हा िुझ्या ठे र्ून.
िुम्ही या. र्ला प्रर्चार करू दे. कदाप्रचि प्रिचा फोन येईल
िुम्हाला.
रार्साहेब : िुम्हाला कसिं र्ाहीि?
सर्ाधान : (र्ैिागिो.) र्ी ज्योप्रिर्ी आहे. कळालिं. काही बोललो दक लगेच
िुम्हाला कसिं र्ाहीि? िुम्हाला कसिं र्ाहीि? या आिा (रार्साहेब
जािो. सगळे ररलॅक्स होिाि.)
सर्ाधान : जा आधी बाहेर बोलार्िं त्या एड…..
िसाद :

ए..

सर्ाधान : त्या नेहाला बाहेर बोलार्िं. आपण बसुया.
िसाद :

र्ग िी कशाला पाप्रहजे. र्ाझिंपण डोकिं भणभणििंय. र्ी बाटली
घेिो. िू ग्लास आण.

सर्ाधान : हो. ए.. ग्लास आण काय ग्लास आण? बसुया म्हणजे काय
प्यायला नाही बसुया. प्रिला बाहेर बोलार्िं आपण प्रिघिं बोलि
बसुया आप्रण ठरर्ूया आिा पुढे काय करायचिं.

िसाद :

िेल लार्ि गेलास िू. आिा पुढे काय, र्ागे काय िे िुझिं िूच ठरर्.
पण जर प्रियाला काही त्रास झाला ना िर र्ग िू आहेस आप्रण र्ी
आहे.

सर्ाधान : र्ला इिका त्रास होिोय त्याचिं िुला काय आहे काय रे ? बॉक्सर
आहेस िर काय सारखा घाबरर्शील काय र्ला. जा नेहाला
बोलार्िं. (िसाद रागाने पाहिो आप्रण र्ुठी आर्ळिो.)
सर्ाधान : हे बघ. िू थािंब इथेच. र्ीच बोलार्िो प्रिला. (िो दरर्ाजा
ठोकायला जािो. आप्रण नेहा दरर्ाजा उघडिे आप्रण िो धाडकन
आि पडिो. प्रिया उठिे.)
प्रिया :

काय झालिं रे ? सम्या दकिी धडपडिोस. आहेस का?

सर्ाधान : आहेस का म्हणजे. आयला सगळे च र्ाझ्या र्रणार्र.
प्रिया :

काय झालिं?

सर्ाधान : काही नाही. िू झोप. िी बाबारार्ािंची र्ािंजर आली होिी ना.
प्रिला पकडि होिो.
प्रिया :

आर्ाज नाही आला र्ग प्रिचा.

सर्ाधान : (नेहाला पाहि) आिा हािाि आली दक आर्ाजच काढिो बघ
प्रिच्या कानाखाली.
नेहा :

हाि िर लार्ून दाखर्.

प्रिया :

आिा हे कोण बोललिं.

सर्ाधान : टीव्ही. टीव्ही र्धून आर्ाज आला. (नेहाला बाहेर ढकलिो.)

प्रिया :

हा कसला आर्ाज?

सर्ाधान : (बाबारार्ािंची र्ािंजर हािाि आलेय. िो र्ािंजरीचा आर्ाज
काढीि दफतकाररि नेहाला पळप्रर्ि बाहेर घालप्रर्िो.)
प्रिया :

नेहा कु ठे य रे ? (नेहा आि येऊन प्रिच्याजर्ळ बोलायला जाि
असिे. सम्या प्रिच्या िोंडार्र हाि ठे र्िो.)

सर्ाधान : िसाद आप्रण नेहा टीव्ही बघिायि बाहेर. िू आरार् कर. र्ी आहे
त्यािंच्या सोबि बाहेर.
प्रिया :

र्घाशी पण कसली िरी बडबड ऐकू येि होिी रे .

सर्ाधान : सीररअल सुरु होिी ना. ‘होणार सून र्ी या घरची.. ' िू आरार्
कर हा. र्ी दरर्ाजा बिंद करिो. (नेहाला ढकलि बाहेर आणिो.)
सर्ाधान : एक गुच्चा देऊ काय? िू चक्क र्ैप्रत्रणीला सािंगून आलीस दक िू
र्ाझ्याशी लग्न करिे आहेस?
नेहा:

र्ाझी खास र्ैत्रीण आहे िी.

सर्ाधान : र्ग र्ाझी का नाही ओळख करून ददलीस कधी?(नेहा रागाने
त्याच्याकडे पाहू लागिे.)
सर्ाधान : म्हणजे, र्ी ओळखि नाही ना प्रिला.
नेहा :

प्रिला आपलिं काहीच र्ाहीि नव्हििं. पण आपण लग्न करणार िर
खास र्ैत्रीण म्हणून प्रिला िरी सािंगायला नको का? म्हणून
थोडिंसच सािंप्रगिलिं.

सर्ाधान : प्रिला सािंगायला नको काय सािंगायला नको. खास र्ैत्रीण असली
िर काय झालिं? र्ी सािंप्रगिलिं का िसादला. काय रे िसाद?
(िसाद त्याच्याकडे रागाने पाहिो.)
सर्ाधान : (आर्िंढा प्रगळि) म्हणजे. म्हणजे, प्रह कॉलोनी आप्रण सम्या कसिं
र्ाहीि प्रिला?
नेहा:

प्रिला जाति काही र्ाहीि नाही. प्रिने सम्या म्हणून ऐकलिं होििं
र्ाझ्या िोंडू न बस.

सर्ाधान : बस काय. आिा बस खालीच बसप्रर्णार होिा िुझा बाप. कसला
सािंड आहे गिं िो. र्ाटि नाहीस दक िू त्याची पोरगी आहेस.
नेहा :

ए… (नेहा ओरडिे.)

सर्ाधान : म्हणजे… िू दकिी गोड आप्रण िो. र्ळू र्ाटिो र्ळू .
िसाद :

सम्या आपण जरा र्ुद्द्याकडे र्ळू . प्रिया आि आरार् करिेय.
आिा प्रहच्या बापाची. आय प्रर्न बाबािंची पुन्हा एन्ट्री होण्याआधी
काय िो सोि र्ोि लार् या िकरणाचा. (पुन्हा बेल र्ाजिे.
सर्ाधान पुन्हा टेन्स..

सर्ाधान : िसाद, र्ाझ्या प्रर्त्रा दरर्ाजा उघड. (सर्ाधान हाि जोडिो.
िसाद दरर्ाजा उघडिो. िेव्हा कर्ळी आि येिे.)
सर्ाधान : प्रह आली पुन्हा डोकिं चार्ायला. (म्हणि प्रिला घालर्ायला
सर्ाधान पुढे येिो आप्रण कर्ळी रार्साहेबला बोलार्िे.)

कर्ळी :

या हो साहेब आि. (रार्साहेब आि येिो. सर्ोर नेहा उभी.
रार्साहेबला पाहून नेहा घाबरिे.)

रार्साहेब : नेहा
नेहा :

बाबा

सर्ाधान : आईचा घो. िसाद आिा काय?
कर्ळी :

रार्साहेब इकडे या. (सर्ाधानकडे पाहि) िुम्ही ओळखिा
यािंना?

सर्ाधान : (आर्िंढा प्रगळि) बसून बोलूया का आपण? िुम्ही बसा इथे सगळे .
र्ी जरा पाणी प्रपऊन आलो.
कर्ळी :

र्ी आणू का पाणी?

सर्ाधान : िुम्ही प्रर्र् आणा थोडिंसिं. पाणी आणिायि. बसा इथे. (िी बसिे.
िो दकचनर्ध्ये जािो.)
सर्ाधान : देर्ा, काहीिरी आयप्रडया दे रे . (पाणी प्रपिो.) अजून एक घोट
प्रपिो. काय र्ाहीि निंिर पाणी प्रर्ळे ल दक डायरे क्ट शेर्टचिं पाणी
िोंडाि टाकिील गेल्यार्र.
कर्ळी :

सर्ाधान साहेब, झालिं का पाणी प्रपऊन?

सर्ाधान : र्ी र्ेल्याप्रशर्ाय प्रहचिं काय सर्ाधान होणार नाही.

(सर्ाधान येऊन बसिो. सगळे सर्ाधानकडे पाहू लागिाि.
सर्ाधान बोलायला जािो पण बोलू शकि नाही. दोन चार र्ेळा
असेच होिे.)
िसाद :

actually नेहा र्ाझी….

सर्ाधान : िसाद. र्ी सािंगिो सगळिं . खूप लपर्ा छपर्ी झाली.
(सगळे सर्ाधान आिा काय खरिं सािंगिोय िे ऐकू लागिाि.)
नेहा खूप चािंगली र्ुलगी आहे. आप्रण आर्चा िसादपण. िसाद
लिंडनला राहिो. इथे पण त्याचिं घर आहे र्ुिंबईर्ध्ये. िो र्ाझा
खास प्रर्त्र आहे.
कर्ळी :

िुर्चा दोतिाना सिंपला असेल िर थोडिं पुढे सरका.

रार्साहेब : नेहा, िुला िसाद आर्डिो का? िुला जर खरिं च िसाद आर्डि
असेल िर र्ला िसिं सािंग. र्ी तर्िः ठरलेलिं लग्न र्ोडेन िुझिं.
िसाद :

ए, काय चाललिंय. अहो..
(इिक्याि प्रिया येिे. सर्ाधान अजून टेन्स.)

प्रिया :

काय गडबड सुरु आहे.

कर्ळी :

अय्या बाईसाहेब. िुम्ही घरीच होिाि. बरिं झालिं आिा िुर्ची
हेडलाईट जरी उडाली असेल िरी िुम्हाला हा सर्ोरचा हायर्े
क्लीअर ददसेल आज.

प्रिया :

कर्ळी, कसला हायर्े? काय झालिं? अजून कोण आहे इथे? िसाद,
नेहा अरे बोला ना काहीिरी.

िसाद :

प्रिया, िे नेहाचे बाबा आले आहेि.

प्रिया :

अरे र्ाह. सासरे बुर्ा आले का िुझे?

िसाद :

ए. अगिं.

सर्ाधान : हो ना. त्यािंचा ना काहीिरी गैरसर्ज झालाय. प्रिया र्ला सािंग
नेहा कोण आहे?
प्रिया :

र्ुलगी.

सर्ाधान : अगिं म्हणजे िसादची कोण आहे.
प्रिया :

बायको.

सर्ाधान : आप्रण िू?
प्रिया :

र्ी िुझी म्हणजे सम्याची बायको.

सर्ाधान : झालिं क्लीयर. आिा प्रर्टटिंग सिंपली.
प्रिया :

कसली प्रर्टटिंग?

रार्साहेब : र्ाझा थोडा गैरसर्ज झाला होिा. र्ला नेहाने आधी सािंप्रगिलिं
असििं दक प्रिला िसाद आर्डिो िर र्ीही ियार झालो असिो ना
या लग्नाला.
प्रिया :

ियार झालो असिो म्हणजे..? अहो ऑलरे डी त्यािंचिं लग्न झालिंय.
काय रे सम्या?

सर्ाधान : हो म्हणजे..

िसाद :

(जागेर्रून उठि) सम्या.. येिो र्ी.

प्रिया :

िसाद, काय रे .. िू नक्की लग्न के लिंयस ना नेहा सोबि?

िसाद :

अगिं प्रिया.

कर्ळी :

नसेल झालिं िर आपण लार्ून देऊ.. काय सर्ाधान साहेब? देऊया
ना या दोघािंचिं लग्न लार्ून. (सर्ाधान घार् पुसिो.)

प्रिया :

बरोबर बोलिेय कर्ळी. नसेल झालिं िर काय झालिं. उद्याच
आपण िसाद आप्रण नेहाचा साखरपुडा करू. िोही याच घराि.
(िसाद आप्रण नेहा दोघेही टेन्स.) काय गिं नेहा?

नेहा :

बाबा.

रार्साहेब: नेहा, एका शब्दाने बोलली असिीस. र्ी िुझ्या सुखाच्या प्रर्रुद्
का होिो? पोरीच्या सुखािच बापाचिं सुख. असो. र्ला र्ुलगा
पसिंि आहे.
िसाद :

अहो असिं कसिं पसिंि आहे. सम्या.

सर्ाधान : चूप र्ेडा. र्ी आहे ना. िू नको टेन्शन घेऊ.
कर्ळी :

काहीिरी गडबड र्ाटिेय र्ला.

सर्ाधान : प्रहचा डोका फोडू काय रे ? कर्ळी बाई, प्रनघा आिा.. िुर्चा
प्रडटेप्रक्टव्ह बनण्याचा दकडा जाति र्ळर्ळू देऊ नका. उद्या नेहा
आप्रण िसादचा साखरपुडा आहे. सर्जलिं ना?
कर्ळी :

र्ग र्ला खोटिं का बोललाि दक या दोघािंचिं लग्न झालिंय म्हणून?

सर्ाधान : ए, (पुढे प्रिच्या अिंगार्र जाि) िू काय सर्जिे काय तर्िाला..
कर्ळी :

हे बघा. जाति पुढे पुढे येऊ नका. बाईसाहेब. साहेबािंना आर्रा.

प्रिया :

सर्ाधान, अरे काय चाललिंय.

सर्ाधान : र्ाझिं काय नाय चाललिंय. प्रहच डोक्याि चाललेय. िी र्ाझी बिंदक
ू
कु ठे ठे र्ली आहेस िू?
कर्ळी ;

(आश्चयावने) अय्या, िुर्च्या घरी बिंदक
ू आहे..

सर्ाधान : हो ना. र्ाझे बाबा पण प्रर्ल्ट्रीर्ध्ये होिे ना. आिा र्ाझी सटकली.
आिा जर िू पुन्हा ददसलीस ना र्ला इथे िर. गोळ्यािंचिं घालिो
बघ िुला.
कर्ळी :

अहो पण.

सर्ाधान : िसाद बिंदक
ू आण र्ाझी. (कर्ळी पळिे.)
प्रिया :

सम्या अरे काय चाललिंय िुझिं.. नेहा िू आज इथेच थािंब. बाबािंना
जाऊ दे. उद्या र्ति जोरदार साखरपुडा करू आपण िुझा. काय
िसाद?

िसाद :

प्रिया, र्ी काय म्हणिो.

सर्ाधान : आिा िू पुन्हा काही म्हणू नकोस. नेहाच्या बाबािंना जाऊ दे.
आपण रात्री सगळिं नीट प्लॅझनिंग करू हा. नेहा बाबािंना जायला
सािंग.

रार्साहेब : र्ाझ्या एकु लत्या एक लेकीचा साखरपुडा.. दकिी तर्प्न पप्रहली
होिी र्ी? असो.. (डोळे पुसि) येिो. सकाळी लर्कर येईन र्ी.
र्लाही थोडी ियारी करायला हर्ी. (िो जािो.)
प्रिया :

चला आिा आपण पण जरा ियारीला लागूया. र्ेळ कर्ी आहे.
चल सम्या.
(िी बेडरूर्र्ध्ये जािे. िो प्रिच्या र्ागून. नेहा र् िसाद
एकर्ेकािंकडे पाहि प्रिथेच बसिाि. प्रिया कपाट उघडिे. प्रिला
बीजी करून सम्या बेडरूर् र्धून येऊन सोफ्यार्र ररलॅक्स
बसिो.)

िसाद :

देर्ाने िुला अक्कल नार्ाचा भाग ददला आहे काय रे ? िुला
प्रहच्यासोबि लग्न करायचिंय आप्रण र्ाझा साखरपुडा ठरर्ून
टाकलास?

सम्या:

अरे र्ी कु ठे ठरप्रर्लिं. िे प्रियाने..

नेहा :

र्ग िुला नाही थािंबप्रर्िा आलिं का प्रिला. र्ी काय र्ेणाची बाहुली
आहे का? एकदा इकडे. एकदा प्रिकडे.

सम्या :

र्ी काय म्हणिो.

िसाद :

कानफाट फोडेन आिा जाति बोललास िर. (िो िोंडार्र बोट
ठे र्ून बसिो.)

नेहा :

अरे असा आईचा श्यार् होऊन काय बसला आहेस. आिा काय
करायचिं िे सािंग ना. जर का िू आिा बोलला नाहीस ना िर र्ी
आिाच प्रखडकीिून उडी र्ारून जीर् देईन.

सम्या :

अरे काय चालर्लिंय काय? हा बोलिो बोललास िर कानफाट
फोडेन. िू बोलिेस नाही बोललास िर जीर् देईन. र्ी काय
डोंबार्याचा ढोल आहे का दक दोघािंनी दोन्ही बाजूने बदडाल.
नेहा, िुझ्या बापाने िरी प्रखडकीिून ग्यालरीि उडी र्ारून जीर्
ददला होिा का कधी.. आपल्या प्रखडकीबाहेर ग्यालरी आहे.
ग्यालरी र्धून जरी उडी र्ारलीस िरी खाली प्रतर्झर्िंग पूल आहे.
जीर् कशी काय देणार िू? त्याि खाली कर्ळी उभी असेलच िुझी
क्याच पकडायला. नॉन्सेन्स.

दोघे :

सम्या.

सम्या :

ओरडू नका. र्ला प्रर्चार करू दे. आधीच नाकी नऊ आले आहेि
र्ाझ्या. चला र्रच्या रूर्र्ध्ये. आपण प्रिथे बसून चचाव करू.
(िसाद रागाने पाहिो.)

िसाद :

चचाव?

सम्या :

िोडगा काढू . िोडगा. चला. (प्रिघे र्र जािाि. प्रिया बाहेर येिे.
सेंटर टेबलर्रचिं ररर्ोट उचलिे आप्रण टीव्ही लार्ण्याचा ियत्न
करिे. ररर्ोट कार् करीि नाहीये. टीव्ही सुरु होि नाही.)

प्रिया :

(िी ररर्ोटचे सेल काढू न घेिे. सेल प्रजभेच्या टोकाला लार्ून
पाहिे.) सेल डाऊन झाले असिील. नर्ीन सेल आणायला सािंगिे
उद्या सम्याला. (म्हणि िी दकचनर्ध्ये जाऊन पाणी प्रपऊ लागिे.
नेहा सर्ाधान सोबि भािंडि येिे.)

नेहा :

र्ला िुझिं जराही ऐकायचिं नाहीये. दकिी खोटारडा आहेस िू. िुला
लाज नाही र्ाटि असिं र्ला दुसर्याच्या गळ्याि.. . (प्रियाला
सर्ोर पाहून दोघे प्रिथेच उभे राहिाि. सर्ाधान घार्ाघूर्.

र्ागून डोकिं उशीने दाबि िसाद येिो. िोही प्रियाला पाहून प्रिथेच
थािंबिो.)
प्रिया :

कोण भािंडििंय रे ? नेहा आप्रण िसाद भािंडिायि दक काय?

िसाद :

(उशीने सम्याला र्ारिो.) र्ी नाही गिं. र्ी कशाला भािंडू. ह्या
सम्याने..

सर्ाधान : र्ी. र्ी टीव्ही लार्ला ना. त्याि भािंडण सुरु आहे.
प्रिया :

हो का. पण नेहर्ी भािंडणािंच्याच सीररअल कश्या काय लार्िोस?

सर्ाधान : चल असिं काही नाही. हे बघ आिा चॅनल चेन्ज करून दाखप्रर्िो.
ररर्ोट कु ठे य?
िसाद :

(िसादला) ये शेर्ल्या िो ररर्ोट दे ना.

(रागार्ि) सम्या.

सर्ाधान : हा.. हा बघ ररर्ोट. (िो ररर्ोट उचलिो. ररर्ोट्ट्चे सेल प्रियाच्या
हािाि आहेि.) आिा बघ र्ी एक एक चॅनल चेंज करून दाखर्िो
िुला. (िसाद कपाळाला हाि लार्ून प्रिथेच बसिो. िो चॅनल चेंज
करीि. र्ेगर्ेगळे आर्ाज काढू न ऍझक्टिंग करिोय.)
पोगो चॅनेल..
छोटा भीर् को प्रर्लने को आया एक सुपरप्रहरो… फ्लाईंग जट इन
ढोलकपूर. (छोटा भीर्च्या काटूवन आर्ाजाि) फ्लाईंग जट िुझे
र्ुझसे लड़ना पडेगा. लड़ना पडेगा िुझे र्ेरे साथ. र्ेरे साथ लड़ने
के प्रलये िैय्यार हो जाओ.
एप्रनर्ल प्लॅनेट.

अब ये नर र्ादा की ओर आकर्र्वि होने लगा है.. अब र्ो र्ादा के
पास पहुँच गया है.
बीबीसी..
प्रर्तटर ट्रिंप र्ॉण्टस टू जॉईन प्रहर्. प्रर्तटर िेप्रसडेंट इस दी फतटव
परसन हू डू इिंग प्रधस जॉब प्रर्थ लॉट ऑफ़ अग्रेशन.
इिंप्रडया टीव्ही..
गौर से देखो इस इन्सान को.. ये र्ोही इन्सान है. इसकी भोली
सूरि पे र्ि जाना. ये र्ोही है प्रजसने.
एबीपी र्ाझा.
नऊ थर लार्ले होिे.. जर र्ाननीय कोटावने या गोष्टीसाठी प्रर्रोध
के ला होिा िर र्ग िुम्ही याचिं राजकारण का के लिंि . हे पहा र्ेळ
फार कर्ी उरलेला आहे. फक्त िीस सेकिंदार्ध्ये िुम्ही याचिं उत्तर
द्या. बोला.
नाईन एक्स..
िुने र्ेरे जाना. कभी नही जाना. इश्क र्ेरा.. इश्क र्ेरा..
सर्ाधान : (शेर्टी थकिो.) आिा थािंबिो. इिके च चॅनल ददसिायि आज.
(म्हणि ररर्ोट बाजूला ठे र्िो. िी त्याच्या हािाि सेल देिे.)
प्रिया :

हे ररर्ोट र्ध्ये टाकलेस की अजून चॅनल ददसिील (म्हणि िी
िसादकडे र्ळिे.)

िसाद :

र्ी काही नाही के लिं. हाच र्ाकडउड्ा र्ारीि होिा. िू बस र्ी
आिा िुला सगळिं खरिं खरिं सािंगिो.

प्रिया :

िसाद िू पण होिास इथे? (सम्या दाि ओठ खाि िसादकडे
पाहिो.)

सर्ाधान : गम्र्ि. गम्र्ि. करीि होिो गिं र्ी.
प्रिया :

र्ाझ्या आिंधळे पणाचा र्जाक उडर्ीि होिास िू?

सर्ाधान : नाही गिं. िे आपलिं नेहा आप्रण िसाद र्ध्ये थोडिं िू िू. र्ी. र्ी. सुरु
होििं ना.
िसाद :

ए.

सर्ाधान : ए काय ए. शोभििं का िुला असिं भािंडण करणिं.
प्रिया :

सम्या, कधी कधी र्ला असिं का र्ाटििं की िुला र्ी नकोशी झालेय.
िसिं असेल िर सािंग हा प्रबनधाति. आपण लगेच घटतफोट घेऊ.
(नेहा त्याला खुणार्िे.)

सर्ाधान : चल, िुझिं आपलिं काहीिरीच. काही नाही िे र्ी थोडा कन्फ्युज
झालोय गिं.
प्रिया :

र्ीही थोडी कन्फ्युज झालेय. नेहा िू घरी थािंब आम्ही प्रिघे जरा
बाहेर जाऊन येिो.

सर्ाधान : आिा बाहेर काय कार् आहे?
प्रिया :

उद्यासाठी काही र्तिू घ्यायच्या आहेि. चल आिा. (प्रिघे जािाि.
िी दरर्ाजा बिंद करीि र्रच्या रूर्र्ध्ये जािे. काळोख.)

िर्ेश 5
(सिंध्याकाळची र्ेळ. घराि काळोख. प्रखडकीिून पेपरर्ाला आि
येिो र् सगळीकडे शोधाशोध सुरु करिो.)
पेपरर्ाला : कर्ळीिाई िुझा हा प्रडटेप्रक्टर् बारक्या दद ग्रेट. इथे पोहोचलाय.
इथले सगळे

झोल आज र्ी िुझ्यापयंि पोहोचर्णार.

सर्ाधानबाबू. एक बार र्ेने कप्रर्टर्ेंट कर दी दफर र्ें पड़ोसन की
भी नही सुनिा. त्या ददर्शी र्ला घरािच घेि नव्हिे काय? आज
दरर्ाजा बिंद के ला िर आपण पायपार्र चढू न प्रखडकीिून आलो.
आय एर् तपायडरर्ॅन. ये बारक्या का तटाईल है.. (शोधाशोध
करिाना त्याला दकचनर्ध्ये के ळी सापडिाि िो र्ति शानर्ध्ये
के ळी खािो.) अरे आपण काय खायला आलो दक प्रडटेप्रक्टर्प्रगरी
करायला? (िो पुन्हा शोधाशोध सुरु करिो. िेव्हा नेहा हािाि
ददर्ा घेऊन येिे िो घाबरून लपिो.) त्याच्या आयला यािंच्या घरी
भूि आहे? (त्याची िारािंबळ उडिे. िो इकडे प्रिकडे प्रिच्यापासून
लपून पळिोय. ददर्ा घरािून दफरर्ून िी लाईट्ट्स ऑन करून
पुन्हा र्रच्या रूर्र्ध्ये प्रनघून जािे.) भूि लाईट लार्ून जािो
यािंच्या घरी…? आईच्या गार्ाि बाराच्या भार्ाि. (िो टेन्स.
इिक्याि बेल र्ाजिे. िो प्रखडकीिून पळणार इिक्याि नेहा येिे
म्हणून िो लपिो. नेहा दरर्ाजा उघडिे िसाद, सर्ाधान आप्रण
प्रिया आि येिाि.) आईच्या गार्ाि प्रह भूि नाही? नशीब
ओरडलो नाही नायिर आज कॉलनी र्ाल्यानी र्राि काढली
असिी र्ाझी.

प्रिया :

िसाद सगळिं सार्ान नीट ठे र्. आप्रण काय रे िुला काय झालिंय.
सार्ान का घेऊ देि नव्हिास. नेहा लि ठे र् हा िुझ्या नर्ऱ्यार्र.
(िसाद सार्ान घेऊन र्रच्या रूर्र्र जािो.) दुसरी कोण
आर्डली नाही ना याला. पुरुर्ािंचा काय भरोसा. ददसली र्ासोळी
की टाकलिं जाळिं . काय सर्ाधान?

सर्ाधान : हो ना,
प्रिया :

काय?

सर्ाधान : काय नाय. आपलिं. नेहा प्रियाला बेडरूर्र्ध्ये ने पाहू. (सर्ाधान
नेहाला प्रियाला बेडरूर्र्ध्ये नेण्यासाठी खुणार्िो. नेहा प्रियाला
बेडरूर्र्ध्ये सोडू न येिे.)
सर्ाधान : आिा पुढे काय करायचिं.
नेहा :

र्ला काय प्रर्चारिो आहेस? सािंग र्ाझ्या बाबािंना दक िसाद
नाही िूच र्ाझा नर्रा आहेस. म्हणजे िुला र्ाझ्यासोबि लग्न
करायचिंय.

सर्ाधान : अगिं पण कायद्यानुसार िसिं नाही करिा येणार आिा. प्रिया सोबि
लग्न झालिंय र्ाझिं. र्ग आिाच आपल्याला कसिं काय लग्न करिा
येईल?
(पेपरर्ाला सगळिं ऐकि आहे.)
नेहा :

एक कार् करिे. र्ी जाऊन जीर् देिे. कारण िुला सोडू न दुसऱ्या
कु णाचा र्ी प्रर्चारच करू शकि नाही.

सर्ाधान : र्ला आजची रात्र दे. प्रप्लज, उद्या आपला हा िॉब्लेर् र्ी नक्कीच
दूर करे न.
नेहा :

अरे पण उद्या र्ाझा आप्रण िसादचा साखरपुडा झाला की र्ग
हालचाल करणार आहेस का िू?

सर्ाधान : िू टेन्शन नको घेऊ र्ी करिो काहीिरी. (िो प्रिला िेर्ाने जर्ळ
घेिो. िी त्याला दूर करून र्रच्या रूर्र्ध्ये प्रनघून जािे. सर्ाधान
प्रिच्या र्ागून जािो.)
पेपरर्ाला : आयला जबरदति लफडा आहे हा. साहेब इिके झोलर ददसि
नाहीि चेहऱ्यार्रून पण जार् झोलर आहेि. म्हणजे त्या ददर्शी
बाईसाहेब नव्हत्या. ह्याच नर्ीन बाईसाहेब होत्या र्ाटििं घराि.
डबल र्जा है और कर् दार्. एर् आर कॉफी प्रजसका नार्. सगळी
खबर कर्ळी िाईला द्यायला हर्ी. (अचानक प्रिया बेडरूर् र्धून
बाहेर येिे. प्रिया त्याच्या सर्ोर येऊन उभी राहिे. त्याची
बोबडीच र्ळिे. िो घाबरिो. त्याच्या िोंडू न शब्द बाहेर पडि
नाहीि. िो हाि जोडिो. पाया पडायला प्रिच्या सर्ोर साष्टािंग
नर्तकार घालिो आप्रण िी त्याच्या पाठीर्र पाय देऊन उभी
राहिे. प्रिच्या र्जनाने पेपरर्ाला कासार्ीस होिो. िी पुढे जािे.
थािंबिे.)
प्रिया :

सम्याने हे र्धेच काय ठे र्लिंय. त्या र्ुखावला कळि नाही का दक,
र्ला डोळ्यािंनी ददसि नाही िे. आिा पडले असिे िर. (िो
उठायला जािो. िी र्ळिे. िो पुन्हा झोपिो. िी परि त्याच्या
पाठीर्र उभी राहिे. त्याचा जीर् जाि असिो. िोंडार्र हाि
ठे र्ून िो ओरडणे दाबि असिो.) प्रह िर गादी र्ाटिेय. पण

सम्याने र्धेच कशी काय ठे र्ली. (िी त्याच्या पाठीर्रून उिरिे.
िो ररलॅक्स होिो.) सम्या पण असा र्ूखव आहे ना. अशी र्धेच
गादी टाकू न गेला. (िी र्ळिे हा पुन्हा झोपिो.) थािंब लाथ र्ारून
बाजूला करिे. (हाि जोडू न िो नको नको म्हणिोय. आप्रण िी
लाथ उगारिे. िो डोळे गच्च प्रर्टिो.) नको लाथ नको र्ारायला.
र्जबूि ददसिेय उगाच पाय हािाि यायचा. (िो पुन्हा ररलॅक्स
होिो. इथे काठी होिी ना कु ठे िरी. प्रिने ढोसकू न ढकलिे. त्याच्या
चेहर्यार्र दयनीयिा. बाजूला झभिंिीशेजारची काठी िी घेिे आप्रण
जोराि त्याचा पोटाि र्ारायला जािे. िो हाि जोडू न नको बोलि
हळू च ओरडिो. ‘अअअअअ.. ’ प्रिच्या हािून काठी खाली पडिे.)
अगिंबाई हा कसला आर्ाज? काठी कु ठे पडली र्ाझी. ( िी त्याला
हाि लार्णार िोच िो काठी उचलून प्रिला देिो. िी काठी घेिे.)
काठी कु णी ददली र्ाझ्या हािाि? सम्या. खरिं सािंग िू इथेच आहेस
ना? (िो रें गि रें गि प्रखडकीकडे जािो.) थोडिं पाणी दे ना रे . खूप
िहान लागलेय. िहानेने जीर् व्याकु ळ झालाय रे . (त्याला र्ाईट
र्ाटििं. िो उठिो आप्रण दकचन र्धून पाणी आणून प्रिला देिो. िी
पाणी प्रपिे.) थँक यु. दकिी चािंगला आहेस रे िू. दकिी काळजी
घेिोस र्ाझी. इकडे ये र्ाझ्या शेजारी बस पाहू. (िो बसायला
जाि असिो. इिक्याि सर्ाधान र्रून येिाना धडपडिो आप्रण
पेपरर्ाला र्ाऱ्याच्या र्ेगाने प्रखडकीिून बाहेर पळिो.)
सर्ाधान : काय झालिं. एकटीच काय बसली आहेस?

प्रिया :

अरे एकटी कु ठे िुझ्यासोबि िर गप्पा र्ारीि होिे. िू इथे बसला
होिास र्ग प्रिकडे कु ठे धडपडलास आप्रण िू इथे काय टाकू न ठे र्लिं
आहेस रतत्याि.

सर्ाधान : कु ठे य काय? आप्रण र्ी िर आत्ताच आलो.
प्रिया :

अरे िू पाणी ददलिंस ना र्ला प्यायला. (प्रखडकीिून पेपरर्ाला पाहू
लागिो.)

सर्ाधान : हे बघ प्रिया. ओके जतट प्रचल. ररलॅक्स हो. िुला कदाप्रचि भास
झाला असेल. िू थोडा आरार् कर. आज र्ी िुझ्या आर्डीचा प्रपझा
र्ागर्लाय.
पेपरर्ाला : र्ला पण आर्डिो प्रपझ्झा. एक्तट्रा चीझ र्ाला.
प्रिया :

सम्या दकिी आर्ड प्रनर्ड पाहिोस रे र्ाझी. दकिी काळजी
करशील. जर त्या तफोटाि र्ी र्ेले असिे िर. (िो प्रिच्या िोंडार्र
हाि ठे र्िो. र्रून नेहा खाली येिे. िी त्या दोघािंना पाहिे.
सर्ाधान प्रिच्याकडे पाहिो. आप्रण खाली र्ान घालिो..)

पेपरर्ाला : एक िरफ है घरर्ाली. एक िरफ बाहरर्ाली. कर्ळीिाई यु आर
ग्रेट. िेरा डाउट सच है बहना.. सर्ाधान साहब. आपका क्या
कहना. (इिक्याि बेल र्ाजिे. सर्ाधान जाऊन दरर्ाजा उघडिो.
इन्तपे आि येिो.)आईच्या गार्ाि. बाराच्या भार्ाि. भागो.
(िो पळिो.)
इन्तपे :

काय भोळे साहेब येऊ का घराि? र्ाफ करा थोडा उप्रशराच
आलो. म्हिंटलिं ऑदफसर्धून आला असाल आिा. दकिी ददर्स झाले

आला नाहीि िुम्ही पोलीस तटेशनर्ध्ये बायकोची चौकशी
करायला?
सर्ाधान : िे प्रिया आली घरी.
इन्तपे:

र्ग िुम्ही फोन करून का नाही सािंप्रगिलिंि?

सर्ाधान : नाही म्हणजे िी आजच आली ना. (प्रिया गॉगल लार्िे.)
इन्तपे :

प्रिया जी, नर्तकार र्ी इन्तपे रर्ाकािंि सोनार्णे. कधी आलाि
िुम्ही?

प्रिया :

आिाच थोड्ा र्ेळापूर्ी. आप्रण र्ी ब्लातटर्ध्ये नव्हिे साहेब.
(प्रिघेही प्रिच्याकडे र्ळिाि.) सर्ाधानला लेट झाला म्हणून र्ी
रागाने प्रिथून प्रनघून गेल.े आप्रण सर्ोर रोड क्रॉस के ला इिक्याि
जोराचा ब्लातट झाला. र्ी खूप घाबरले होिे. िेव्हा सर्ाधानला
प्रिथे येिाना पाप्रहलिं आप्रण त्याच्या रोज लेट येणिं. र्ाझिं न ऐकणिं
या गोष्टीसाठी र्ी त्याला धडा प्रशकर्ायचिं ठरर्लिं आप्रण
आठर्डाभर एका र्ैप्रत्रणीकडेच राप्रहली. त्यालाही कळू द्यायचिं
होििं दक कु णीिरी आपली र्ाट पाहि असििं िेव्हा त्याच्या र्नाची
काय अतर्तथा असिे िे.

इन्तपे :

(हसिो.) ित्येक बायकोने नर्ऱ्याला असा धडा प्रशकर्लाच
पाप्रहजे. र्ेरी गुड. चला आिा र्ी प्रनघिो. र्ाझिं कार् झालिं. सॉरी
सर्ाधान साहेब. जर काही कडक बोललो असेन िर र्ाफ करा.

इच्छा नसिानाही आम्हाला कडक रहार्च लागििं हो. चला गुड
लक. (इिक्याि िसाद येिो.) हे कोण ?
सर्ाधान : हा िसाद र्ाझा प्रर्त्र. आम्ही दोघेही प्रनघालो होिो पोलीस
तटेशनला आप्रण प्रिया घरी आली.
इन्तपे :

ओ के . ओ के . चला येिो र्ी. (दरर्ाजािून पुन्हा परि येिो.
प्रियाला उद्देशून) प्रियाजी िुम्ही. गॉगल का लार्ला आहाि?

प्रिया :

नाही साहेब. िे डोळे .. आले आहेि र्ाझे. (सगळे खटकन
प्रिच्याकडे पाहिाि.)

इन्तपे :

(हसिो.) र्ाझ्या बायकोचे पण. प्रिचे पण डोळे आले आहेि.
प्रखश्यािून गॉगल काढिो. हे बघा आिाच प्रिच्यासाठी गॉगल
घेिला त्या िुर्च्या कॉलोनी सर्ोरच्या चश्र्ेर्ाल्याकडू न. पैसे
देऊन घेिला बरिं का. पैसे देऊन. पोप्रलसाने कोणिी गोष्ट घेिली
असिं कु णी ऐकलिं दक सगळ्यािंना फु कटच घेिली असिं र्ाटििं. म्हणून
ित्येकाला सािंगार्िं लागििं नेहर्ी. चला बाय (इन्तपे प्रनघून जािो.
िसाद जाऊन दरर्ाजा बिंद करिो. प्रिया सोफ्यार्र बसली आहे
आप्रण प्रिघेही प्रिच्यासर्ोर येऊन गुन्हेगारासारखे उभे राहिाि.)

प्रिया :

(उठू न प्रखडकी जर्ळ जाऊन उभी राहिे.) काय झालिं सगळे शािंि
का?

िसाद :

प्रिया िू आिंधळी नाहीस? म्हणजे िुला ददसििंय सगळिं ?

सर्ाधान : आय एर् सॉरी प्रिया. र्ला र्ाफ कर. र्ी चुकलो.
प्रिया :

(हसिे.) अरे काय चाललिंय िुर्चिं? आल्यापासून पाहिेय सॉरी.
चुकलो. सॉरी. चुकलो. हेच सुरु आहे िुर्चिं. र्ला भूक लागलेय.
िुम्हाला नाही लागली का भूक.

सगळे :

भूक लागलेय?

प्रिया :

हो. र्ी जर आिंधळी नसिे ना िर अध्याव िासाि सगळा तर्यिंपाक
बनर्ला असिा. आप्रण आज र्ला ददसि नाही िर िुम्ही लोक
फक्त र्ाझ्या चौकश्या करिाय. सॉरी बोलिाय. चुकलो बोलिाय.
कधी येणार रे सम्या िुझा प्रपझ्झा. र्ला जोरदार भूक लागलेय
आिा. आप्रण र्ला खरिं च काहीच नाही ददसि.

िसाद :

र्ग िू इन्तपेक्टरला असिं का सािंप्रगिलस सगळिं उलट सुलट.

प्रिया :

िसिं नसििं सािंप्रगिलिं ना िर आपल्याला शिंभर फे ऱ्या र्ाराव्या
लागल्या असत्या पोप्रलस तटेशनर्ध्ये. रोज प्रसररअल पहायचे हो
र्ी.

सर्ाधान : आप्रण िे डोळे आले आहेि म्हणून बोललीस.. िे?

प्रिया :

र्ग काय बोलू? र्ैप्रत्रणीकडे गेले िेव्हा प्रिने डोळे काढू न घेिले.
आप्रण कायर्चे नाही गेले आहेि र्ाझे डोळे सर्जलिं ना. डोक्याला
र्ागे र्ार बसलाय ना त्यार्ुळे झालिंय िे. डोळे कायर्चे गेले असिे
िर र्ी इिकी आरार्ाि गप्पा र्ारि बसले असिे का? (सगळे
ररलॅक्स होिाि. हळू हळू काळोख.)

िर्ेश 6

(सकाळ. सर्ाधान बसला आहे. िसाद येिो.)
िसाद :

िू इथे आरार्ाि बसला आहेस? सम्या र्ला िुला काहीिरी खूप
र्हत्र्ाचिं सािंगायचिंय.

सर्ाधान : िसाद, र्ला थोडा प्रर्चार करू दे. र्ाझिं डोकिं कार् करायचिं बिंद
झालिं आहे. साला, एक झाकिो िर दुसरिं उघडििं. अजून दकिी
खोटिं बोलू. काय प्रशल्लकच नाही राप्रहलिं आिा.
िसाद :

प्रियाला आिाच सगळिं खरिं खरिं सािंगून टाक.

सर्ाधान : त्यापेिा िू र्ला प्रचिेर्रिी टाक. अरे बेल र्ाजली रे र्ाजली दक
धडधडायला लागििं रे र्ला. सकाळ पासून दहा र्ेळा बेल र्ाजली
नसिाना पण दरर्ाजा उघडू न पाहिोय. आिा उघडाच ठे र्लाय
दरर्ाजा. आज काय िी र्ाझी र्राि प्रनघूच दे. अरे िो रार्साहेब
येईल आिा. त्या रार्साहेबाला काय सािंगू. त्याचा एक हाि पडला
ना रे िर र्ी होत्याचा नव्हिा होईन रे . (इिक्याि सोनार नर्ीन
नेकलेस द्यायला येिो.)
सोनार :

नर्तकार साहेब.

सर्ाधान : ए. िुम्ही इथे काय करिाय?
सोनार :

सॉरी हा लेट झाला. हे िुम्ही गेल्या आठर्ड्ाि बनर्ायला ददलेले
दाप्रगने आप्रण हे र्िंगळसूत्र.

नेहा :

(गेतटरूर् र्धून खाली येिे.) अय्या, र्ाझ्यासाठी ददलिं होििं? प्रह
िर र्ाझ्या आर्डीची प्रडजाईन आहे. सो क्युट.

सर्ाधान : हो िुझ्यासाठी. (प्रिया सर्ोरून येिे. प्रिला पाहिाच) िे िसादने
सािंप्रगिलिं होििं ना र्ला फोन करून लिंडनहून.
प्रिया :

कोण आलय सम्या?

सोनार :

र्ी सर्थव ज्र्ेलसव र्धून आलोय. िे लग्नाचे दाप्रगने द्यायचे होिे ना.

सर्ाधान : सोनार साहेब िुम्ही या आिा. आप्रण िुम्ही कशाला आलाि. र्ीच
आलो असिो ना दुकानाि.
सोनार :

िुर्चा फोन बिंद होिा ना. म्हणून र्ी म्हिंटलिं आपणच जार्िं.

सर्ाधान : हो सत्यनारायण होिा ना आर्च्याकडे. सहकु टुिंबचिं यायचिं ना.
सोनार :

पहा नप्रशबाि िसाद असला दक चुकि नाही. द्या िसाद द्या.

सर्ाधान : यालाच घेऊन जा. याचच नार् िसाद आहे. अहो याच्यासाठी हे
दाप्रगने बनप्रर्ले होिे र्ी. िुम्ही या आिा. पैसे सगळे ऍडव्हान्स
ददले ना र्ी. र्ग या िुम्ही. याचिं लग्न झालिं आप्रण आम्ही
सत्यनारायण ठे र्ला ना दक बोलार्िो िुम्हाला.
सोनार :

हो. हो. नक्की बोलर्ा. येिो र्ी (िो जािो.)

सर्ाधान : त्याच्या आयला. जत्राच फु लली र्ाझ्या घरी. एक गेला दक दुसरा
येिो.
प्रिया :

सम्या, र्ला असिं का र्ाटििंय दक िू र्ाझ्यापासून काहीिरी
लपर्िोयस.

सर्ाधान : र्ी.. छया. र्ी काय लपर्णार. साला जरा ररलॅक्स नाय झालो
दक टपकिो कोणिरी. घे बघ दाप्रगने पण आले ना आिा.
प्रिया :

र्ग िू काल का बोलला नाहीस दाप्रगन्यािंबद्दल.

सर्ाधान : िे. िे प्रर्सरलो गिं र्ी.
प्रिया :

िू प्रर्सरलास ठीक आहे पण िसाद कसा काय प्रर्सरला?

िसाद :

प्रिया.

सर्ाधान : िू थािंब रे . जरा काय झालिं दक धार्ला पुढे. र्ी सािंगिो प्रिला.
(प्रर्चार करीि) हा. त्याचिं काय झालिं र्ाप्रहिेय. िसादने र्ला
प्रिकडू न म्हणजे लिंडनहून फोन करून कळर्लिं होििं. दक दाप्रगने घे
आप्रण ठे र् िुझ्याकडे. र्ी आलो दक प्रियाला टोटल सरिाईज देऊ
आपण. (घार् पुसिो.)
प्रिया :

अरे पण..

सर्ाधान : प्रिया, र्ी थकलोय गिं आिा बोलून बोलून आप्रण िुला उत्तरिं देऊन
र्ाझा श्वास बिंद होि आलाय. (सोनार परि येिो.)
सोनार :

साहेब, हे प्रबल घ्या. प्रबल द्यायलाच प्रर्सरलो िुम्हाला.

सर्ाधान : सुरळी करा त्या प्रबलाची आप्रण.. द्या. त्या िसादच्या हािाि द्या.
सोनार :

िुम्हाला नर्ीन लग्नाच्या शुभेच्छा हा.

सर्ाधान : थँक यु. ए, अरे र्ाझिं नाही याचिं लग्न होणार आहे.
सोनार :

पण िुम्ही िर म्हणाला होिाि दक िुर्चिं लग्न आहे म्हणून.

सर्ाधान : असिं बोललो होिो र्ी? गम्र्ि, गम्र्ि के ली र्ी िुर्ची. अहो
िुम्हाला काय फरक पडिोय. कोणाचिं का लग्न असेना. िुम्हाला
िुर्चे पैसे प्रर्ळाले ना? र्ग प्रनघा आिा. (िो जािो. सर्ाधान
र्ळिो. सर्ोर प्रिया उभी. िो दचकिो)
प्रिया :

सम्या.

सर्ाधान : नको गिं िश्न प्रर्चारू आिा. जीर्ाला किं टाळलो आहे र्ी आिा.
िसाद :

र्ग कोणी सािंप्रगिलिं होििं िुला अशी नको िी लफडी करायला.

प्रिया :

कसली नको िी लफडी. (सर्ाधान डोक्यार्र हाि र्ारिो.)

सर्ाधान : अगिं. िो दाप्रगने र्गैरेबद्दल बोलिोय. (नेहाचा बाप येिो.)
रार्साहेब : हे काय दरर्ाजा का उघडा ठे र्लाय.
सर्ाधान : यािंच्या साखरपुड्ाची िुिारी गार्भर ऐकायला गेली पाप्रहजे ना
म्हणून. शाळे ि उभ्या आयुष्याि र्ी प्रजिकी उत्तरिं ददली नसिील.
प्रििकी उत्तरिं र्ी ित्येकाला गेल्या दोन ददर्साि देिोय.
रार्साहेब : नेहा हे घे दाप्रगने. र्ुद्दार् िुझ्यासाठी बनर्ून ठे र्ले होिे.
सर्ाधान : आपण ज्र्ेलरी शॉप टाकू या का?
िसाद :

थोड्ा र्ेळाने अपिंगािंचा टेप्रलफोन बूथ टाकायची र्ेळ येणार आहे
िुझ्यार्र. आिा खूप झालिं. प्रिया. (िसादला थािंबप्रर्ि)

सर्ाधान : हो खूप झालिं. म्हणजे खूप र्ेळ झाला. चला आिा कायवक्रर्ाला
सुरुर्ाि करूया.

प्रिया :

दोघािंनी इथे या सोफ्यार्र बसा पाहू. (दोघे बसिाि.) सम्या,
काल र्ी घेिलेल्या अिंगठ्या आण आप्रण दे पाहू र्ाझ्या हािाि.
(सर्ाधान जाऊन अिंगठ्या आणिो आप्रण थरथरत्या हािाने प्रिला
देिो.) चला आिा दोघािंनी या अिंगठ्या एकर्ेकािंच्या बोटाि घाला
पाहू.

सर्ाधान : आपण थोडा र्ेळ थािंबूया का?
प्रिया :

अरे आिाच िू बोललास ना दक कायवक्रर् सुरु करूया.

सर्ाधान : असिं बोललो र्ी. देर्ा.. काहीिरी कर रे . (िसादचा र्ोबाईल
र्ाजिो.)
िसाद :

(र्ोबाईल पाहि घार् पुसिो आप्रण कॉल उचलिो. टेन्शनर्ध्ये)
हॅलो.

प्रिया :

इकडे दे पाहू र्ोबाईल. तर्िःचा साखरपुडा सोडू न फोन र्र गप्पा
र्ारिोय. हॅलो,कोण बोलििंय. कोण लारा?

सर्ाधान : (हसि) ब्रायन लारा दक लारा दत्ता िे प्रर्चार ना?
प्रिया :

िसादची बायको लारा.

सारे :

काय? (िसाद प्रिच्या हािािून फोन घेिो.)

िसाद :

र्ी िुला निंिर फोन करिो. हो, प्रियाच होिी. िी निंिर बोलेल
िुझ्यासोबि. चल बाय.

रार्साहेब : म्हणजे िुर्चिं लग्न झालिंय?

प्रिया :

िुझिं already लग्न झालिंय िसाद?

सर्ाधान : िुझिं already लग्न झालिंय िसाद?
प्रिया :

िू बोलला नाहीस र्ला?

सर्ाधान : िू बोलला नाहीस र्ला?
िसाद :

अरे बोलायला द्याल िर बोलेन ना. आल्यापासून नुसिा िुर्च्या
लफड्ाि गुरफटून टाकलाि िुम्ही र्ला.

रार्साहेब : िुर्चिं लग्न झालिंय र्ग र्ाझ्या र्ुलीसोबि साखरपुडा का करीि
होिाि?
िसाद :

र्ी नव्हिो करणार साखरपुडा.

रार्साहेब : र्ग काय नाटक करीि होिाि साखरपुड्ाचिं?
िसाद :

हो. नाटक करीि होिो.

प्रिया :

अरे पण का?

िसाद :

िे िुझ्या नर्ऱ्याला प्रर्चार. नेहासोबि र्ाझिं नाही सर्ाधानचिं
लफडिं आहे.

रार्साहेब : काय? अरे नक्की काय चाललिंय कु णी र्ला सािंगेल काय?
नेहा :

र्ी सािंगिे.

सर्ाधान : थािंब नेहा, र्ीच सािंगिो. म्हणजे र्ाझिं आप्रण नेहाचिं. आर्चिं
दोघािंचिं एकर्ेकािंर्र िेर् आहे.

रार्साहेब : (रागाने) काय नालायकपणा लार्लाय हा. नेहा काय ऐकिोय र्ी
हे.
नेहा :

बाबा. र्ाझिं सर्ाधानर्र िेर् आहे.

रार्साहेब : लाज र्ाटिे का िुला? अगिं त्याची बायको िुझ्यासर्ोर उभी आहे
आप्रण प्रिच्या आिंधळे पणाचा फायदा उचलिाय िुम्ही? प्रिच्या
र्ागे हा खेळ चालर्लाय िुम्ही?
प्रिया :

(गॉगल काढीि) र्ाझ्या र्ागे नाही. र्ाझ्यासर्ोर. (सगळे
दचकिाि.) र्ला सगळिं ददसििंय. र्ाझे डोळे कधीच गेले नव्हिे.
जो खेळ चालला होिा िो खेळ र्ीच खेळायला देि होिे याला.
नर्र्याचा ित्येक शब्द िळहािाच्या फोडािर्ाणे जपला. पण र्ी
कु ठे कर्ी पडले िे र्ला कधी कळालिंच नाही. सिंशय होिा र्ला
सर्ाधानच्या र्ागण्याचा. म्हटलिं सिंशयाने सिंसार सुख जाििं. सिंशय
नको काय सत्य आहे िे पाहिे. र्नाला खूप सर्जार्ीि होिे दक
नाही र्ाझा सम्या असिं करणार नाही पण.. (िी डोळे पुसि प्रिथेच
बसिे. शािंििा. प्रिया बेडरूर्र्ध्ये जाऊन प्रिची बॅग भरू लागिे.
सर्ाधान बेडरूर्र्ध्ये जािो.)

सर्ाधान : प्रिया. आय एर् सॉरी प्रिया. प्रप्लज िू जाऊ नकोस.
प्रिया :

अरे र्ी नाही गेले िर िी इथे कशी राहणार?

सर्ाधान : र्ी दोघींनाही सुखाि ठे र्ेन. (प्रिया सर्ाधानकडे र्ळू न पाहिे.)
प्रिया :

एक बायको घरी असिानाही पुरुर् जेव्हा दुसर्या िीच्या िेर्ाि
पडिो ना याचा अथव सर्ाजाच्या दृष्टीने एकच होिो दक पप्रहली
कु ठे िरी कर्ी पडली. र्ी ब्लातटर्ध्ये प्रर्झसिंग होिे आप्रण र्ाझा

नर्रा दुसरिं लग्न करण्यासाठी दाप्रगने बनर्ीि होिा. (िी बॅग
उचलून बाहेर येिे.) िुर्च्या लग्नाला र्ाझी काही हरकि नाहीये.
िसाद. िू सुद्ा यािंच्या खेळाि सार्ील झालास?
िसाद :

नाही प्रिया. र्ी फक्त.

सर्ाधान : िसादचा काही दोर् नाही प्रिया. आय लर् यु बोथ. एक लाख
पगार घेिो गिं र्ी. दोघींना पण ठे र्ेन खुश. (प्रिया त्याच्याजर्ळ
येिे.)
प्रिया :

खूप उशीर झालाय सर्ाधान आिा. िू आनिंदी राहा. र्ला दुसरिं
काही नकोय. (िी बॅग घेऊन बाहेर जािे.)

िसाद :

प्रिया. थािंब (िसाद प्रिच्या र्ागून जािो.)

रार्साहेब : िू कसला िर्ाशा बघिेयस?
नेहा :

बाबा

रार्साहेब : थोबाड फोडीन पुढे बोललीस िर. (रार्साहेब नेहाला घेऊन
जािो. सर्ाधान डोक्याला हाि लार्ून प्रिथेच बसिो. आलाप.
बेल र्ाजिे. सर्ाधान डोळे पुसि र्ळिो. कर्ळी आि येिे.)
कर्ळी :

साहेब, प्रडटेक्टीव्हची बाप आहे प्रह कर्ळी. सर्जलिं ना. (प्रियाला
आि आणिे. र्ागून िसाद येिो.) आिा हे िुर्चिं पासवल नीट
सािंभाळा. सगळा र्ॅटर सॉल्र् के लाय आपण. नेहा बाईसाहेबािंना
त्यािंची चूक कळाली. त्या गेल्या त्यािंच्या बाबािंसोबि. त्यािंच्या
बाबािंनी ठरप्रर्ल्या रठकाणी लग्न करिायि त्या. आिा या पुढे

िुर्चा पाय जरा पण र्ाकडा पडला ना. िर र्ग सोलूनच काढिे
बघा कसा.
सर्ाधान : आय एर् सॉरी प्रिया. (िो प्रिला जर्ळ घेिो.)
कर्ळी :

िसाद साहेब. चला आिा आपण जाऊ आपापल्या घरी. साहेब,
प्रह भाजी ठे र्ा. तपेशल आहे आजच्यासाठी. शेर्ग्याची पानिं आप्रण
सोबि शेर्ग्याच्या शेंगा पण आहेि. (कर्ळी आप्रण िसाद हसि
जािाि. हळू हळू सगळे लाईट्ट्स जािाि. फक्त एकच हलका तपॉट
दोघािंर्र. दोघे एकर्ेकािंच्या प्रर्ठीि.. हळू हळू पडदा पडू लागिो.)

!! श्री तर्ार्ी सर्थव !!
सदर पुतिकािील नाट्यियोगासाठी कृ पया आपण
9987311359 ककिं र्ा 9324466129 या भ्रर्णध्र्नी
क्रर्ािंकार्र अथर्ा sandeepsurve25@gmail. com या
ईर्ेलर्र सिंपकव साधार्ा.

योग्य परर्ानगीप्रशर्ाय ियोग के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई के ली जाईल.

धन्यर्ाद !

सिंदीप शािंिारार् सुर्.े
(र्ुब
िं ई)

ई साप्रहत्य िप्रिष्ठान
ई साप्रहत्य िप्रिष्ठान दहा र्र्ांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची
सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन
सारखे िचिंड इन्व्हेतट्ट्र्ेंट करणारे प्रखलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई साप्रहत्य म्हणजे
अगदीच झलिंबुटटिंबू. पण गेली दहा र्र्ं आप्रण आजही गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पप्रहले दुसरे नार् येिे िे
ई साप्रहत्यचेच. ही करार्ि आहे आर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार
र्नोरिं जक उच्च ििीची पुतिके “प्रर्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हेच या तपधेचे प्रर्जेिे
आहेि.
र्राठीि “साप्रहत्यरत्नािंच्या खाणी” प्रनपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ाप्रगिलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्र्ावर् करून िप्रिसाद ददला.
र्राठीचे दुदर्
ै हे की या खाणींिली रत्ने बाहेर आणणे आप्रण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र
त्यािंना शोके स करणे आप्रण जागप्रिक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी
पडलो. इथे उत्तर् साप्रहत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आप्रण उत्तर् र्ाचकािंच्या िप्रििेिले
साप्रहप्रत्यक यािंच्याि प्रब्रज बनणे आर्श्यक आहे. प्रर्शेर्िः डॉ. प्रनिीन र्ोरे यािंसारखे
साप्रहप्रत्यक ज्यािंना प्रलप्रहण्याि आनिंद आहे पण त्यापुढील जटील िदक्रयेि पडण्याि
रस नाही अशािंसाठी. प्रर्देशािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आप्रण िे बाकी सर्व व्यर्हार
पहािाि. र्राठीि ही सोय नाही.
ई साप्रहत्य िप्रिष्ठान ही काही अनुभर्ी िोफ़े शनल िकाशन सिंतथा नव्हे. पण
गेल्या दहा र्र्ांि आर्च्या हे लिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आहेि आप्रण
त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर प्रचर्टपणे कार् करि
राप्रहले िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आहेि. एखाद्या र्ोठ्या धप्रनकाने,

पिंप्रडिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे कार् हािी घेिले िर र्राठी
भार्ेिले साप्रहत्य जागप्रिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल.
डॉ. प्रनिीन र्ोरे यािंची अकरा अिकाप्रशि पुतिके िकाशाि आणण्याचा र्ान
ई साप्रहत्यला प्रर्ळाला. माधुरी नाईक यांची दहा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि
बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची साि, अप्रर्नाश नगरकर यािंची पाच,
रत्नाकर र्हाजन यािंची सहा, शशािंक परुळे कर यािंची चार, अरुण कु ळकणी यािंची चार
अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयंि नेण्याचे भाग्य ई साप्रहत्यला लाभले. असे
अनेक “तर्ािंिःसुखाय” प्रलहीणारे

उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या

“साप्रहत्यरत्नािंप्रचया खाणीं” र्ध्ये आहेि. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ूळ
सिंप्रहिेचे र्राठी भार्ािंिर सुरू के ले आहे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पिंकज घारे ,
प्रर्नायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, के िकी शहा, सुरज
गािाडे, प्रनप्रर्र् सोनार, सप्रर्िा नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा
येर्िीकर, प्रनरिं जन कु लकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आहेि.
ई साप्रहत्य कडे हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्हिी. पण आिा हौसेच्या र्रच्या
पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आप्रण आपल्या लेखनाि िगिी कशी
होईल याकडे लि देणारे लेखक येि आहेि. त्यािंच्या साप्रहत्याच्या िकाशाला उजाळा
प्रर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद प्रर्ळो. र्राठीची भरभराट होर्ो. जगािील सर्ोत्कृ ष्ट
साप्रहप्रत्यक िसर्णारी भार्ा म्हणून र्राठीची ओळख जगाला होर्ो.
आर्ेन
सुनील सार्िंि
ई साप्रहत्य िप्रिष्ठान

