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या पुस्तकातील लेखनाच ेसर्व हक्क सुरक्षित असून पुस्तकाचे ककिं र्ा  त्यातील अिंशाच ेपुनर्ुवद्रण र् नाट्य,  

चचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे . तसे न केल्यास 
कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकत े.  

प्रकाशक--- ई साहित्य प्रतिष्ठान 

संपकक  --- ९४२२२८४११६  

 

www. esahity.com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन ---२७ जुलै २०१७  

 

 

वर्नार्ूल्य वर्तरणासाठी उपलब्ध  

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्र्व करू शकता  

हे पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याततररक्त कोणताही र्ापर करण्यापूर्ी ई साहहत्य 
प्रततष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे. 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com


 

 

स्र्र-व्यिंजन 
(एकािंककका ) 

 

लेखक : सिंजय काळे 

(धारपर्ार्ीतील खनू, शरे्टचा सािीदार इत्यादी तूफ़ान गाजलेल्या कादिंबर यािंच ेलेखक) 

 

3, कल्याणीपषु्प,  

तुळजाभर्ानी हौससिंग सोसायटी 

गारखेर्ा, औरिंगाबाद- 431005.  

र्ोबाईल निंबर: 09686233218; 07773923082 

ई रे्ल  : sanjaykale55@gmail. com 
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स्वरवं्यजन एकांकीका िी स्र्र्धेसाठी हलिीली गेलेली आि.े याचा र्हिला प्रयोग 

अहिवादन कल्याि नाटयसंस्थेनी श्री. चारूदत्त िोर यांच्या ददग्दर्पनाखाली सादर केला. 

र्हिल्या प्रयोगाि श्री. श्रीरंग दािे आहि हमससे् प्रीहि बोरकर यांनी िूहमका केल्या िोत्या. 

हमसेस बोरकरांनी अहिर्य संवेदनर्ीलिेनं आईची िूहमका सादर केली िोिी. िी आजिी 

माझ्या स्मरिािं आि.े  

िळेगावला झालेल्या 1994च्या एकांकीका स्र्र्धेि या एकांदककेला प्रथम 

र्ाररिोषक हमळाल े िोिे. सोबि वैयहिक सगळ्या बहिसांि 

वाटा र्टकावला िोिा.  

ददग्दर्पकाने र्ुरूष र्ात्राला दिुरेी िूहमकेि वार्रले 

िी त्याची कल्र्किा.  

र्हिल्या प्रयोगाच्या सगळ्या मानकऱयांचा मी 

ऋिी आि.े  

 

संजय काळे. 
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या एकांकीकेचे सवप िक्क डॉ. सौ. रेिूका ऋषीकेर् मदनूरकर 

यांच्याकड े असून र्ूवप र्रवानगी हर्वाय एकांकाकीकेचा प्रयोग 

केल्यास कायदरे्ीर कारवाई करण्याि येईल.  

र्त्रव्यविाराचा र्त्ता:    

 डॉ. रेिूका ऋषीकेर् मदनूरकर 

“लक्ष्मीकृर्ा” 14, दवेा नगरी  

र्िानूरवाडी,औरंगाबाद.  

र्ीनकोड—431005.  

madnoorkar.renu@gmail.com 
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या एकांदककेिील सवप नाव,े 

व्यहि आहि स्थळे काल्र्हनक 

असनू त्याचंा कोित्यािी 

हजविं अथवा मिृ व्यहिर्ी 

साम्य आढळून आल्यास िो 

केवळ योगायोग समजावा.  
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 (र्डदा उघडिो िेव्िा रंगमंचावर अंर्धार. कािरवेळेचा र्धूसर प्रकार्. एका 

आरामखुचीवर बसललेी आईची आकृिी. नामावली संर्िे. िर्ी आई हनश्र्चयाने उठिे. 

कोर्ऱयािल्या दवेाच्या िसबीरी समोर ददवा लाविे. दवेाला नमस्कार करिे. कागद र्ेन घेऊन 

कािी मजकूर हलहििे. सावकार् कागद घडी करून ठेविे. मग ड्रावरमर्धून गोळ्यांची बाटली 

काढिे. िािावर बाटली र्ालथी करि.े ग्लासाि र्ािी िरून घेिे. गोळ्या मुठीने िोंडाि 

टाकिार िेव्िढयाि दारावरील बेल वाजिे. िी घाईने गोळ्या र्ुन्िा बाटलीि टाकिे. हलिीलले ं

र्त्र  कुठं ठेवावं याचा गोंर्धळ उडिो. र्ेवटी हबछान्यावरील उर्ीखाली ढकलिे. िोवर डोअरबले 

उिावळेर्िाने वाजिे. “आले … आल”े म्ििि आई दार उघडिे. दारािूनच बोलिे. ) 

   

आई :  कोि र्ािीजे? 

िरूि :  (गोंर्धळललेा) अ—ंकुिी नको..  मी... मला..  मी आि येऊ का? 

आई :  कर्ाला? 

िरूि :  कर्ाला म्ििजे... सिज... सिज म्ििजे माझं जरा काम िोिं 

आई :  माझ्यार्ी? 

िरूि :  िुमच्यार्ी असं नािी. घरार्ी..   

आई :  घरार्ी? िा ंिा,ं समजल.ं िुम्िी घर बघायला आलाि? 

िरूि :  िसं म्ििा िव ंिर. जास्ि वेळ थांबिार नािी मी.  

आई :  माझा मलुगा आल्यावर या. घराि मी एकटी आि.े  
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िरूि :  नािी. माझ्याकड ेवेळ नािी र्ुन्िा यायला. िुम्िी घाबरू नका. जरा वेळ थांबिार आि े

मी. आि आल्यावर सवप सांगिो.  

(िी नाईलाजाने बाजूला सरकिे. िरूि आंि येिो. सुहस्थिीिला. िालचालीि 

आत्महवश्वास. आि येऊन हिरहिरत्या नजरेनं सवपत्र र्ाहू लागिो. खोलीि एक चक्कर मारिो. 

जिू कािी ओळखीच्या खुिा र्ोर्धिो आि.े िी त्याच्याकड ेउत्सुकिेने, प्रश्नाथपक बघिे. त्याच्या 

लिांि आल्यावर ओर्ाळं िसिो. ) 

िरूि :  िुम्िाला आश्चयप वाटि असेल नािी? म्ििजे काय आि.े र्ूवी आम्िी या घराि रािि 

िोिो.  

आई :  कर्धी? 

िरूि :  नक्की सांगिा येिार नािी..... मी दिा वषाांचा असले िेंव्िा....  म्ििजे वीस एक 

वषाांर्ुवी.  

आई :  िो का? आम्िालािी इथ ंयेऊन सार्धारि िेव्िढे ददवस झाले.  

िरूि :  मी आहि माझी आई. दोघेच.  

आई :  ......  आहि वडील? 

िरूि :  माझ्या लिानर्िीच िे गेले. मग माझी आई  न् मी मोठ्या घरािून या घराि रिायला 

आलो..... या लिानर्ा घराि खुर् सखु िोिं. मी आहि आई..... रात्री हिचा िाि 

र्ाठीवरून दिरल्याहर्वाय मला कर्धी झोर् आली नािी. आर्थथक ओढग्रस्िी असली िरी 

समार्धान िोिं.  र्ररहस्थिीवर माि करण्याची हजद्द मला आईच्या वागण्यािून सिि 

जािवायची..  मी मनार्ी हनश्चय केला....  हर्कायचं..... मोठ व्िायचं....  आईला 

र्ुन्िा सखुाि ठेवायचं....  र्ि िेिी सखु नहर्बी नव्ििं. िी कुठल्या िरी असाध्य रोगानं 

आजारी र्डली....  अर्ाच एका र्धुसर कािरकाळी....  (जरा वेळ स्िब्र्धिा. ) अस ंिोिं 

कर्धी-कर्धी. सवाांचेच डाव मनाप्रमािे र्डि नािी.  

आई : नहर्ब एकेकाचं. दसुरं काय? त्यानंिर कुठं गेला िुम्िी.  
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िरूि :  अनाथाश्रमाि.  

आई :  (दचकिे) कां? नािलग वगैरे? 

िरूि :  मािीिी नािी. ज्या अथी मला न्यायला कुिी आल ंनािी त्या अथी नसावेि. असि ेिर 

िेटायला िरी आले असिे, नािी का? 

आई :  कुिास ठाऊक? 

िरूि :  म्ििजे? (िसिो) त्यांनी माझी जबाबदारी घेिली नसिी. र्ि मला एकदा िरा िटेल े

असि.े र्ेवटी नािलग आि े मी त्यांचा....  य ु नो, ब्लड इज हथकर दनॅ वॉटर..... 

म्ििजे.....  

आई :  रि र्ाण्यारे्िा दाट असि.ं र्ब्दर्ः िाषांिर. बरोबर? 

िरूि :  िो. सॉरी, मला वाटल.ं....  

आई :  आर्ल्यालाच जास्ि कळिं असं उगीचच र्ुढच्या हर्ढीला वाटिं. (िरूि अर्सेट झाल्याचं 

लिांि येऊन िी बोलि ंसुरू करि.े ) सध्या काय करिा?  

िरूि :  नोकरी. (उत्सािीि) चांगल्या र्गाराची नोकरी आि ेमला. माझ्या आईचं स्वप्न र्ूिप 

केल ं मी....  स्वपं्न िरी दकिी मोठी? र्ि इथवर येईर्यांि दमछाक झाली....  दकिी 

वाईट प्रसंग आले, िरी नीिीमत्ता ढळली नािी. आई म्ििायची, आर्ली जर उच्च 

जीवनाची लायकी असले िर आर्ि दयु्यम गोष्टी स्वीकारायच्या कर्ाला? केवळ 

र्ररहस्थिीची िडजोड म्ििून? र्ररहस्थिी कर्धीिी र्ालटि.े मलुा, िुझी लायकी िू सोडू 

नकोस... बोलण्याि..  वागण्याि... मतै्रीि... जगाि... आज नािीिर उद्या, िुला िुझ्या 

लायकी प्रमाि ेसवप कािी हमळेल....  सवप कािी. आज माझ्याकड ेआई सोडून सवप कािी 

आि.े नोकरी. र्सैा. घर. स्थैयप.    

आई :  सवाांना सगळं हमळिं असं नािी.  
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िरूि :  नािी, िक्रार नािी करायची. िक्रार करायची कुिाची आहि कुिाकडे? (हवराम) आज 

ऑदिसच्या कामासाठी इकड ेआलो. आल्यार्ासनू घराची... आईची आठवि एखाद्या 

बंद घराि कोंडलेल्या वटवाघळा सारखी हघरट्या घालू लागली. ददवस कामाि गेला. 

संध्याकाळी मात्र अस्वस्थिा िरून आली. र्ेवटी ठरवल.ं आर्ल्या जुन्या घराला िटे 

द्यायची. िा िाग... ि ेघर ..  अजून िसंच असलं िर त्या घराि बसून जरावेळ आईच्या 

आठविीि घालवावा... िुम्िाला हवहचत्र वाटेल र्ि....   

आई :  नािी! मी समजू र्किे. हवयोगाि मािसाची खरी ककमि कळिे. िवं हििका वेळ बस. 

मला कसली घाई नािी. वाटल्यास मी बािरे जािे.  

िरूि :  त्याची आवश्यकिा नािी. िुम्िाला दकिी मुलं आििे? िुमचा मुलगा येिार आि ेना? 

आई :  एक 

िरूि :  दकिी मोठा आि?े काय करिो? लग्न झालंय त्याचं? (आई िसिे. िो ओर्ाळिो. ) मला 

कुटंूब... नािलग यांच्याबद्दल िार कुिूिल वाटिं. अस ं कुिी िटेलं की मी असा 

वेडयासारखा प्रश्न हवचारि सटुिो.  

आई :  असू द्या. माझा मुलगा िुमच्याच वयाचा आि.े नोकरी करिो चांगली. लग्निी झालंय 

त्याचं.  

िरूि :  लग्नावरून आठवलं. मी लिान असिाना र्ुस्िकािली कहविा आईला वाचून दाखहवली. 

कहविा आठवि नािी नेमकी र्ि सार्धारि आई-मुलाची िोिी. मलुाची प्रेयसी त्याला 

आईचं काळीज मागिे... त्याचं ऐकिच नािी कािी. अगदी िट्ट र्धरून बसिे. मग िो 

आईचा खून करून काळीज काढिो. पे्रयसीकड ेर्धावंि सुटिो..... ठेचकाळून र्डिो. िस ं

आईच्या काळजािून र्ब्द येिाि, िुला लागल ंिर नािीना बाळ?  मी म्ििालो, मी 

नािी असं वागिार आई िुझ्यार्ी... अर्ा दषु्ट स्त्रीर्ी कर्धी लग्न करिार नािी.  

 

(िो स्विाःच्या आठविीि रंगमंचाला र्ाठमोरा िोिो. त्याचं बोलि ं आई ऐकिे. 

ऐकिा-ऐकिा िूिकाळाि जािे. हिचा मुलगा आहि िी. ) 
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आई : (स्विाःर्ी) लिान असिाना िो असंच म्ििाला िोिा. लिानर्िी आई-वडीलांवर 

(हनष्र्ार्)हवश्वास ठेविारी मलु ंर्ुढ ंदकिी स्विंत्र िोिाि..... अलग..... कळििी नािी. 

अचानक मोठी बनून र्ुढे उिी राििाि. त्या ददवर्ी असंच.........  

 

 

(प्रकार् योजना बदलिे. िरूि वळिो. आिा त्याच्या डोळ्यांवर चष्मा नािी. र्ोश्चर 

बदलललेे. त्याला आईला कािीिरी सांगायचं र्ि हवषयाला िोंड कसं िोडावं िे समजि नािी.) 

मुलगा :  आई.....  

आई :  अं?(हिच्या लिािं त्याची अवस्था आली. ) 

मुलगा : बार् ूिटेल ेिोिे.  

आई :  ि.ं..  

मुलगा :  ि ंकाय? िू बोलि नािी.  

आई :  काय बोलायचं? िुला माझं बोललले ंर्टि नािी.  

मुलगा : न र्टायला काय झाल?ं र्ि ि ूर्टेल अस ंबोल ना.  

आई : िू हिचा नाद सोड. अरे नाकार्ेिा मोिी जड. आर्ल्यासारख्याला झेर्िार नािी िे स्थळ.  

मुलगा :  न झेर्ायला काय झाल?ं कोििे लखर्िी लागून गेल.े आहि मी काय कमी आि?े िू िो 

म्ििालीस िर िे येिील ना िुला िटेायला.  

आई :  आिा येिील ना. न यायला काय झाल?ं 

मुलगा :  म्ििजे? 
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आई : म्ििजे कािी नािी. मला िी मलुगी र्संि नािी. दसुरी गरीबाची र्ाहू. वडीलांचं सांगि ं

आि,े श्रीमंिाघरी लेक द्यावी अन् गरीबाची सून करावी.  

मुलगा :  जुने हवचार झालेि आई. आजकाल अस ंकािी रािील ंनािी. माझं हिच्यावर प्रमे आि.े 

मी हिच्याहर्वाय राहू र्किार नािी.  

आई : न रिायला काय झालं? इिक्या ददवस काय िीच िोिी? 

मुलगा :  िुला कळि कस ंनािी आई माझं दःुख. आर्ल्या मलुावर कुिी प्रेम करिं याचा आनंद 

वाटायला िवा िूला... र्ि िू...  

आई : वाटला असिा रे, र्ि िू कायमचा सुखी झाला असिा िर. माझं ऐक बाळा, हिच्यार्ी 

लग्न करून िुला... मला... ह्या घराला..  सखु हमळिार नािी.  

मुलगा :  कर्ावरून? 

आई :  कर्ावरून काय? आजच ओळखिे का मी हिला. माझ्यासमोर लिानाची मोठी झाली. 

घमेंडी आहि गर्थवष्ठ स्विाव आि े हिचा. िू काय जािि नािीस? अनुिव आि े ना 

िुला? 

मुलगा :  िेंव्िा िी लिान िोिी आई, स्विाव बदलला आिा हिचा. िू एकदा िेटून िर घे हिला. 

िुला िव ंिे हवचार. (आई स्िब्र्ध) कें व्िा घेऊन यऊे?(उत्तर नािी) रवीवारी? 

आई : (कठोरर्िे) िुला माझं ऐकायचं नसेल िर िुला वाटेल िे कर. मला हवचारू नकोस.  

मुलगा :  आई...  

आई : िा माझा अंहिम हनिपय. या नंिर िा हवषय बंद.  

मुलगा :  ठीक आि.े िुझा हनिपय ठरला असले िर माझािी हनिपय ऐक, मी लग्न करीन िर 

हिच्यार्ीच नािीिर आजन्म  िसाच राहिल. िुझ्या मनाप्रमािे िोऊ द.े (जािो. ) 

आई : थांब जाऊ नको. िुझ्यासाठी आि ेरे सारं... िुझ्या सुखासाठी....  िूच जर नसला िर....  

थांब... जाऊ नको.  
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(प्रकार् बदलिो. िो आिा चष्मा चढवून िरूि झाला. आई अजून स्विाःिच) 

िरूि : मला कािी म्ििालाि? माझं लि नव्ििं.  

आई :  अं..  िुम्िाला कािी नािी. बसाना. उिे का?ं 

िरूि :  चालेल ना? उर्ीर िर िोि नािीना िुम्िाला? 

आई :  उर्ीर....  कसला उर्ीर... छे... म्ििजे?  या वयाि काय काम असि?ं वेळ कसा 

घालवावा िी चचिा. िुमच्या सारख ंकुिी आलं िर बरं वाटिं बोलायला.  

िरूि :  कां िुमचा मलुगा आि ेना? 

आई : आि ेना. र्ि िो ददवसिर आर्ल्या कामाि.  

िरूि :  आहि सून? लग्न झाल ंम्ििालाि ना?  

आई :  िर. िार चांगली आििे दोघं. अर्ी मुलगी हमळायला नहर्ब लागिं....  िार काळजी 

घेिाि माझी या वयाि.  

िरूि :  नािू वगैरे... बाकी एखादा गुलाम घराि असला की म्िािारर्िी जगाची गरज वाटि 

नािी.  

आई : आि ेिर. एक नािू आि.े साि वषाांचा. अगदी बार्ा सारखा ददसिो,चोर. सटुीि आला की 

मला अगदी सोडि नािी. सारखी आजी लागिे.  

िरूि :  म्ििजे? इथं रिाि नािी िो?  

आई : (सावरून) हर्कायला हिकडचे असिो ना....  र्ाचगिीला... इंग्रजी र्ाळेि घािला....   
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िरूि :  िरीिी इिक्या लिानर्िी....  आई वडीलांना सोडून... गरज नसिाना... माि करा... 

मला कदाहचि िे हिव्रिेने जािवि असेल..  त्याच्या आईवडीलांनी हवचार करुनच 

हनिपय घेिला असिार..  मुलाच्या िल्यासाठी... मलुाच्या िल्यासाठी काळजावर 

दगड ठेवावा लागिो नािी का? मला िारसी मािीिी नािी......   

आई :  िर आंर्धळी माया काय कामाची? आर्ल्याला िार वाटिं....  र्ि आर्ल्या िािाि काय 

आि?े 

िरूि :  िुमची सून आली नािी अजून? नेिमी असा उर्ीर िोिो? 

आई :  (त्याला र्ुिप बोल ून दिेा) िी येिार नािी. मािरेी गेलेली आि.े िो िी र्रस्र्र हिकडचे 

गेला. येिार नािीि दोघेिी. मला हवचारून गेली िी. मलुगा आला िोिा ना 

सांगायला.  

  

 

(बोलिा बोलिा खुचीवर बसिो. टेबलावर वाकून लिानर्िीची कदाहचि् 

अभ्यासाची आठवि येिे. बसिो. प्रकार्योजना बदललेली. आई िटस्थ, र्ि टेंर्न मध्य े

बसललेी. मलुगा येरझारा घालिो. ) 

 

मुलगा :  इिक्या साध्या गोष्टीसाठी िांडलीस िू हिच्यार्ी? हिला घर सोडायला लावल?ं 

आई : मी कािी म्िटलं नािी. िीच ििकाऱयाने हनघून गेली.  

मुलगा : र्ि िू अडवायला नको िोिं कां? िू का जाऊ ददल?ं  

आई :  हिला कळू नय?े लिान आि ेकां आिा.  

मुलगा :  मला िर काय करावं सुचि नािी. इकड ेआड इकड ेहविीर अर्ी अवस्था झाली.  
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आई :  िरी मी आर्धी बजावलं िोिं. िेंव्िा माझ ऐकलं नािी. आिा...  

मुलगा :  दकिीदा िेच िेच बोलिार आिसे? कािी िायदा आि ेकां त्याचा? की हिला सोडिा 

येिार आि?े 

आई :  िलिं बोल ूनको. एव्िढी वेळ आली नािी. कािी र्हिल्यांदा गेली नािी. रािील दोन 

ददवस मािरेी, येईल र्रि.  

मुलगा :  नािी... आिा िे अवघड आि.े  

आई :  म्ििजे? 

मुलगा :  मी येिाना त्यांच्याकड ेजाऊन आलो. दरु्ारी ऑदिसला िोन आला िोिा हिचा.  

आई :  मग... काय म्िििं आि ेहिचं? 

मुलगा : हिचं कािी नािी....  बार्ूच बोलल.े....  

आई : (ििाव) काय? 

मुलगा :  िचे. िी लिान आि ेअजून. र्ि ि ूिर चांगली समजदार आिसे.  

आई : लिान असेल त्यांच्याकरीिा. इथ ं हिनं नीट रिायला िव.ं कळल ंका? सासूची मयापदा 

र्ाळायला िवी.  

मुलगा :  र्ि आई, आर्ल्याला मािीि आि ेना, हिचा स्विाव कसा आि.े  

आई : (रागावून) सिनहर्ल स्विाव असि ंम्ििजे काय गुन्िा आि ेमाझा? मी का म्ििून ऐकून 

घ्यायचं हिचं? हिचा काय श्रीमंिीचा िाठा िोरा असले िो हिकडे. माझ्यासमोर 

बार्ाची श्रीमंिी दाखवण्याची गरज नािी. आहि माझ्या गरीबीचे वािाड ेकाढण्याची 

िर अहजबाि गरज नािी. समजल?ं बार्ाच्या माघारी एव्िढयाचा एव्िढा केला 

िुला... कर्धी कुिाच्या दाराि गेल े नािी....  (संिार्ाने र्धुमसि रिािे. मलुगा खाली 

मान घालून उिा)समजावून सांग हिला. सारखं मािरेी जािं चांगलं नािी. उद्या घेऊन 

ये हिला.  
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मुलगा :  र्ि आई, बार् ूम्ििाले... र्ाठवि नािी.  

आई :  र्ाठवि नािी? मग काय आयुष्यिर ठेऊन घेिार? 

मुलगा :  नािी... बार्ू म्ििाले, िू जाऊन हिची समजूि काढली िर....   

आई : स्र्ष्ट सांग ना, मी जाऊन हिचे र्ाय र्धरू. जमिार नािी 

मुलगा :  रागावू नको आई... दकिी ददवस चालिार सारं? मी... मी काय करू? 

आई : मग मी काय करू? म्िािारर्िी हिच्या र्ढु-ेर्ुढे करू? सांग.  

मुलगा : माझ ंिर डोकंच काम करीि नािी. इकड ेिू अर्ी अडून बसलीस... हिकड ेिी... बार्ूचंं 

म्िििं कर्धी कर्धी र्टि....   

आई :  काय....  ? 

मुलगा :  िचे. रोजच्या कटकटीर्िेा वेगळं घर केललें काय वाईट 

आई : वेगळं घर.....  

मुलगा : असं बार्ू सुचहवि िोिे. त्यांना सांहगिलं नािी मी नक्की कािी....  म्ििि िोिे, 

आमच्यासाठी घर र्ाहून ठेवलं....  र्ि मी नकोच म्ििालो....   

आई : आमच्यासाठी. आिा िुमच्या आम्िीमध्ये आईचा समावेर् नािी. आम्िी! नवरा... 

बायको... मलुगा. र्ब्दाचे अथप सधु्दा वेळे प्रमािे बदलिाि, नािी.  

मुलगा :  अजून ठरल ंनािी कािी, आई. िुला हवचारल्या हर्वाय कािी करील कां मी? मी िि 

िुला बार्ू काय म्ििले....   

आई :  (हनर्धापर) आर्ल्या बोलण्याि बार्ू यायलाच िव े कां? स्विंत्र हनिपय घेण्याची कुवि 

हनमापि केली नािी का मी िुझ्याि? िुझा हनिपय काय आि?े 
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मुलगा : (अवसान गोळा करिो. आई सवप कािी ऐकण्याची ियारी करिे) मी िेटायला येि 

जाईन िुला हनयमीि. यथेून जवळच आि ेिे घर. हर्वाय थोड ंहस्थर-स्थावर झाल्यावर 

िुला िी नेिा येईल.  

आई :  िे हवसरा. हिचा एव्िढा गवप असले िर मी िी स्वाहिमानी आि.े हजवंिर्िी हिच्या 

घराि र्ाय सुध्दा ठेविार नािी.  

मुलगा :  आई! 

आई :  हनघा िुम्िी. हनिपय घेिल्यावर वळून र्ाहू नये. संयम सुटण्याची िीिी असिे. या......   

 

 

(िसंण्याचा आवाज. जि ूहिला कुिी िसिंय. मग लिांि येिं, िो िरूि िसिोय. ) 

 

िरूि :  िर अर्ी मजा आली िोिी. आठवलं की अजून िसायला येिं. ि े काय, िुमचं लि 

नािी? बराच वेळ थांबलो का मी? 

आई :  नािी... ऐकिे मी... बोल िू... आहि ि ेबघा, माझी काळजी करू नका. िुम्िाला िवं 

िेव्िढा वेळ थांबा. जेवायला थांबिा? मला आनंद वाटेल... खुर् ददवसांि िािांनी 

केललें कुिाला आग्रिाने वाढलं नािी. सूनच बघिे ना सगळं... थांबिा? 

िरूि :  घरघुिी जेवि म्ििजे चैनच माझ्या दषृ्टीने. अस ं आमतं्रि नाकारिं जीवावर येिं 

अगदी. र्ि खरं सांगू, िुम्िाला त्रास द्यायला नको वाटिं.  या वयाि दगदग....   

आई : दगदग कसली? समार्धान वाटेल मला. थाबंिा? थांबाच. बसा. र्ािी िवंय? र्ािी सुध्दा 

हवचारलं नािी मी.  

िरूि :  िो. र्ािी िवयं. जेवायला मात्र एका अटीवर थांबेल.  
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आई :  कुठल्या 

िरूि : मी िुम्िाला मदि करू लागेल. मी आईच्या िािाखाली काम करीि अस.े मला िार बरं 

वाटायचं हिचं काम करिाना.  

आई : िरकि नािी. (िी आंि जािे) 

िरूि : (िावनावर्) आहि र्ेवटच्या स्मृहिला उजाळा ददल्याहर्वाय मी जािार नािी. 

(हबछान्याकड ेजािो. ) इथंच िोिी हिची र्य्या..  मृत्युर्य्या..  कुिी नव्ििं अंहिम 

समयी... िि मी, िी आहि संर्धीकाळ.  

 

 

(िावनाप्रर्धान िोऊन हबछान्यावर डोक टेकविो. आईचा स्र्र्प र्ोर्धण्यासाठी िाि 

दिरिाि. अंथरूिावरील उर्ी बाजूला सरकि.े हचठ्ठी िािाला लागिे. वाचिो. र्धक्का बसिो. 

िाड्कन उिा रिािो. वळिो. दाराि आई र्ांिर्िे उिी. ) 

 

िरूि :  िुम्िी..... (र्त्राकड ेहनदरे् करिो. ) 

आई :  (कोरडरे्िाने) िुझा त्याच्यार्ी कािी संबरं्ध नािी.  

िरूि :  मी िुम्िाला असं करू दिेार नािी.  

आई :  िुमचं काम झाल ंअसेल िर िुम्िी जाऊ र्किा.  

िरूि :  जािार नािी. िुमचा काय प्रॉब्लेम आि?े एकदम असा हनिपय? मला सांगा. हवश्वास 

ठेवा माझ्यावर. िुमच्या मुलासारखा समजा.  

आई :  मलुासारखा? नाव काढू नका. िुम्िी सारे सारखेच. कृिघ्न. प्रेयसीसाठी आईचे काळीज 

मागिारे. ऐकायचं िुम्िाला कारि. ऐका. आज सकाळीच िो आला िोिा. आिा िू 

आिसे हिथंच उिा राहिला आहि मी अर्ी इथ ंबसललेी.......  
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(प्रकार् बदलिो. आिा िरूि हिचा मुलगा झाला आि.े ) 

आई :  िार ददवसांनी आलास. आजारी िोिे मध्यंिरी.  

मुलगा :  हनरोर् हमळाला मला. दोन ददवस कामाि िोिो. बंटी आला िोिा.  

आई :  इकड ेनािी आिलंस? 

मुलगा :  वेळ कुठे? दोन ददवस राहिला आमच्याकड.े मग सगळे ददवस आजोळीच िोिा. 

जायच्या ददवर्ी उगवला. र्ुढच्या वेळी नक्की घेऊन येईल.  

आई :  िरूिर्िी असं वाटिं रे. म्िािारर्िी र्ुढची वेळ िरवश्याची नसिे. आत्ता जे िोईल िे 

खरं. आहि या आजारानंिर....   

मुलगा :  कािी िोि नािी िुला इिक्याि. आई, आिा िट्ट र्ुरे झाला. चल आिा माझ्याकड े

रिायला.  

आई :  मी कर्ाला यायला िवं रे. एव्िढं वाटिं आईबद्दल िर िू ये. िक्काचं घर सोडायचं न् 

िाड्याच्या घराि मरायला जायचं.  

मुलगा :  स्विःचं घर घेण्याचा हवचार आि ेमाझा. नव्या घराि िुझ्यासाठी वेगळी खोली काढू.  

आई :  म्ििालास एव्िढंच खुर् झाल.ं माझ ंकाय िे आिा या घरािच...  

मुलागा :  र्ि आई, मला र्ैर्ाची आवश्यकिा िोिी. िेंव्िा हवचार केला, ि ेघर हवकून....   

आई :  काय? 

मुलगा :  नािीिरी ि ेघर ठेऊन काय करिार? बार्ूंनी चांगल्या वस्िीि घर र्ाहिलं. आर्ल्या 

बजेट मध्य ेआि.े अर्ी सरं्धी वारंवार येि नसिे. मी ि ेघर हवकण्याचा हनिपय घेिला.  

आई :  घेिलास ना हनिपय, मग मला हवचारायला कर्ाला आलास? की घर खाली करून 

घ्यायला आलास? 
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मुलगा :  उगी आक्रस्िाळेर्िा करू नको. िुला मी माझ्याकड ेनेईल.  

आई :  िुझ्या दाराि र्ाय ठेविार नािी मी. मी िाड्याच्या घराि मरिार नािी. ि े घर 

सोडिार नािी. समजल.ं  

मुलगा :  माझ्या सखुाचा जरा हवचार कर ग आई. ि ेबघ, सध्या िुझी मनःहस्थिी रठक नािी. 

र्ांिर्िे हवचार कर. मी र्ुन्िा उद्या येईल.  

 

(जािो. रंगमंचावर र्ुन्िा आई व िरूि. हनःर्ब्द र्ांििा. ) 

 

आई :  िो हनघून गेला र्ि एक वादळ सोडून गेला. ददवसिर मी वािचक्राि गरगरि िोिे. 

िक्काचं घर....  िाड्याचं घर... मलुाचं घर... माझ ं घर... अहस्मिा... अिकंार... 

कोडगेर्िा... मलुाचं सखु... आहि माझा स्वाहिमान. आहि..... आहि माझ्या एकदम 

लिाि आलं, मी िि दोन र्यापयाचा हवचार करीि िोिे. या प्रश्नाला हिसरं उत्तर आि.े  

िरूि :  आत्मित्या? 

आई :  माझ्या जीवनाला अथप उरला नािी. मरिािून जर माझ्या मुलाचं आयषु्य िुलिार 

असेल िर.....  

िरूि :  िावनेच्या आिारी जाऊन िा हनिपय घेिला िुम्िी. िुम्िाला खरंच वाटि,ं 

जगण्यासारखं कािी उरलं नािी?  

आई :  िे मला मािीि नािी. मला कर्ािच गंुिायचं नािी.  

िरूि :  िी र्ळवाट आि.े िुम्िी जगायला िव. आईने जगायला िव.ं िुमच्या प्रश्नावर एक 

िोडगा आि.े िुम्िी माझ्या सोबि चला.  

आई :  िुमच्या सोबि? र्धन्यवाद. कुिाची दया नको मला. सख्ख्या मुलाच्या दाराि उिी 

रिािार नािी मी. िुमच्या घरी कोित्या अहर्धकाराने येऊ?  
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िरूि :  सख्ख.ं म्ििजे काय िो? मला मािीि नािी म्ििून हवचारिो. रिाच्या नात्याने, 

अर्घािाने बांर्धललेी नािी खरी. जाहिवरु्वपक जोडलेली जोर्ासललेी नािी का हनमापि 

िोऊ नय?े आजवर हनमापि झाली नसिील िर आर्ि हनमापि करू. नात्याला नाव 

नसल ंिरी आईच्या सन्मानाने वागेन मी िुमच्यार्ी 

आई :  िरूि वयाि िलिलत्या स्वप्नाची िुरळ र्डिे. र्ि मुला, अजून िुझं लग्न झाल ंनािी 

म्ििून. उद्या िुझी बायको आल्यावर? इहििासाची र्ुनरावृत्ती. या वयाि र्ुन्िा-र्ुन्िा 

नव्याने सुरवाि करायची उमेद नािी,रे. र्ार खचून जाईल मी.  

िरूि :  अस ंिोिार नािी. मी िोऊ दिेार नािी. माझ्या आयुष्याि येिारी व्यहि आंर्धळेर्िाने 

येिार नािी. िुमचं मलुाचं, सुनेचं स्वप्न र्िुप िोईल. िुमची सेवा करिाना मला आईची 

सेवा केल्याचं समार्धान हमळेल. माझ्या कड ेबघा. माझ्या डोळ्याि बघा. मी िुमचा िो 

मुलगा नािी. मी आईचा मुलगा आि.े िुझा मलुगा आि.े मृि आईच्या आठविी सुध्दा 

जर्िारा. आईला अहिमान वाटावा असा.  

आई : िू कर्ाला आलास रे नेमका या वेळी. सगळे र्ार् िोडल े िोिे मी. आिा र्ाऊल 

अडखळल.ं (बसिे. िो हिच्याकड ेउत्सुकिेने र्िािो. िी त्याला जवळ बसविे. ) सावली 

अिावी करर्ून जाण्याचं वय हनघून गेल ं िुझ.ं र्ि मी समजू र्किे िुझ्या मनािल ं

ररिेर्ि. मी स्विः िोगिेय िे. मलुगा नोकरीला लागला िेंव्िा मला वाटलं, उन्िाळा 

संर्ला. स्वयंर्ाक घरािील िांड्याचे आवाज... नािवाची दकलहबल..  रेडीओ,रट 

व्िीचा आवाज, विपमानर्त्राची सळसळ..  छोट्या छोटया गोष्टींिून हजवंि िोिारी 

संध्याकाळ... गजबजलले ंगोकुळ घर. (र्ांििा) आर्ि आर्ली स्वप्न एक-दसुऱयाि र्ाहू. 

रू्िप करण्याचा प्रयत्न करू. र्ि.....  

िरूि :  र्ि काय? 

आई :  ज्या ददवर्ी मला वाटेल माझ ं िुला ओझं िोिं, मी माझा हनिपय घ्यायला मोकळी 

रािील.  

िरूि :  िर्ी वेळच येिार नािी.  

आई :  ठीक आि.े िोऊ द ेिुझ्या मनासारख.ं  
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िरूि :  चल िर मग. हनघू या.  

आई :  घाई काय आि?े उद्या सकाळर्यांि वेळ आि ेआर्ल्याकड.े रात्र आर्ि इथंच घालविार 

आिोि. एका मलुाच्या लिानर्िीच्या गोड आठविी जागवि.  

(िो हिच्या जवळ बसिो. खुर् बोलि रिािो. िी त्याच्या कड े कौिूकाने र्िाि 

राििे. बोलण्याचा आवाज संगीिाच्या आवाजाि हमसळिो संगीि टीर्ेला र्ोिचिे. आहि....  ) 

 

 

र्डदा 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

मराठी िाषा आिा झेर् घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडिार यांकडे लि 

नका दऊे. मराठीि कर्धीच नव्ििे इिके वाचक आििे आिा. र्ुवी र्ुस्िकाच्या एका 

आवृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रिी छार्ल्या जाि. र्ाच िजार म्ििजे डोक्यावरून 

र्ािी.  

आिा ई र्ुस्िकांच्या जमान्याि एक एक र्ुस्िक र्ाच दिा लाख 

वाचकांर्यांि जािं. वषापला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक एकमेकांना 

र्रस्र्र फ़ॉरवडप करिाि. व्िट्स अर्, ई मेल, ऍप्र्, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, र्ेन्ड्राईव्ि, 

हसडी अर्ा असंख्य मागाांनी र्ुस्िकं व्िायरल व्िायलीि. सुसाट सुटहलि. 

खेड्यार्ाड्यांच्या गल्लीबोळांर्ासून िे जगाच्या र्ारठवरच्या प्रत्येक दरे्ाि. 

रॉकेटच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आिा कोिी थांबवू र्कि 

नािी. 

या र्धूमर्धडक क्रांिीि साहमल व्िा. आर्ल्या ओळखीच्या मराठी 

सािरांना याि ओढा. त्यांचे ई मेल र्त्ते, व्िाट्सर् नंबर आम्िाला र्ाठवा. िुम्िी 

फ़ि दिा वाचक आिा. िे र्ंिर आििील. आहि िे दिािजार. िुमच्या व्िाट्सर् 

ग्रुर्मर्धून याची जाहिराि करा. आर्ल्याला फ़ुकट र्ुस्िकं वाचकांर्यांि 

र्ोिोचवायची आििे. आर्ल्याला रटव्िी र्ेर्र ची जाहिराि र्रवडि नािी. आमचे 

वाचक िचे आमचे जाहिराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी िाषेची िाकद 

जगाला दाखवू. 
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 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 
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