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मिोगत 

 

या कोल्हटकराांच्या घरात ह ेमी नलहीलेले पनहलेच िाटक ! 

या िाटकाची गोष्ट सुचली ती एका पारशी लग्नाळू मुलाच्या ि जमणा-या 

लग्नार्रूि. त्यािे ककत्येक मुली पानहल्या असतील..सर्ाांिा या िा त्या 

कारणािे िकार. शेर्टी त्याच्या घरच्याांिी एक प्लॅि बिर्ला. त्याच्या 

र्नडलाांिा खोटे खोटे आजारी पाडले. तर या पठ्ठ्यािे काय करार्े? तडक 

हॉनस्पटलची रूमच बुक करूि घरी आला! िाटक र्ठर्ायला शेर्टी 

हॉनस्पटलचा भुदांड पडलाच नि लग्नाची बात िाही ती िाहीच ! असो. 

िाटकात मात्र तो मुलगा पारशी िाही पण झालेला सासरा मात्र पारशी आह े

!  

पारशाांची बोलण्याची पद्धत त्याांच्या एकूणच स्र्भार्ािुसार मोकळीढाकळी 

असते. तशीच ह्या िाटकात कदसेल. 

या कोल्हटकराांच्या घरात घडणारी ही गोष्ट एकूणच हलक्याफुलक्या पद्धतीिे 

नलहीण्याचा मी प्रयत्न केला आह.े 

हा प्रयत्न ककती यशस्र्ी ते र्ाचकच ठरर्तील.  

   

 

डॉ. नितीि मोरे  



 डॉ. नितीि मोरे 

 

डॉ नितीि मोरे याांचा र्सई येथे 

छातीरोग तज्ञ ्हणूि यशस्र्ी व्यर्साय 

असला तरी त्याांचे प्रथम प्रेम 

सानहत्यार्रच आह.े  

प्रचांड र्ाचिाबरोबरच त्याांचे लेखिही 

नर्नर्ध आनण नर्पुल आह.े  

या कोल्हटकराांच्या घरात ’ ह ेत्याांचे ई सानहत्यर्रचे सहार्े पुस्तक या आधी 

त्याांची ई सानहत्यर्र पाच पुस्तके प्रकानशत  

1. चक्रमाकदत्याचा दरबार,  

2. केल्याि ेशीर्ावसि,  

3. िाच जमरेू िाच,  

4. अहम ब्रह्मानस्म,  

5. मच्छर टाई्स 

त्याांची खुसखुशीत मार्णमक शैली आनण सर्वसामान्य र्ाचकाांच्या नजव्हाळ्याचे 

नर्र्य याांमुळे र्ाचकाांत त ेअत्यांत लोकनप्रय आहते.   

कदर्ाळी अांकात त्याांच्या नर्िोदी कथा नियनमत प्रकानशत होत असतात.  



एकूण उपहास, उपहासात्मक नर्िोद र्ा निखळ नर्िोद ह ेसानहत्यातले प्रकार 

हाताळायला त्याांिा आर्डते. 

त्याांच्या पुस्तकाांर्रचे अनभप्राय जाणूि घ्यायला ते िेहमीच उत्सुक असतात. 

आपण त्याांिा खालील मागाांिी सांपकव  करू शकता.  

डॉ. नितीि मोरे (र्सई, मुांबई) 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com  
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अांक पनहला 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रर्ेश एक 

 

सूत्रधार 

या या या या! या कोल्हटकराांच्या घरात! स्र्ागत आह ेतुमचे.. सुस्र्ागतम.. 

र्ेलकम..  

आता ह ेघर कोल्हटकराांचे.  

जरा ओळख करूि देतो.  

श्रीयुत कमलाकर कोल्हटकर, एका खाजगी कां पिीत मोया हुदयार्र आहते. 

सरकारी िोकरीत असते तर टायर होऊि ररटायर ्हणज ेपेन्शिर झाले 

असते! ्हणज ेत्याांच्या र्याचा अांदाज येईल. आहते पण र्ृत्तीिे मात्र निर्ृत्त.. 

कां पिीत त्याांिा माि आह.े त्यामुळे त्याांच्या र्यािुसार निर्ृत्ती ि होता ते 

एक्स्टेंशि नमळर्त आले आहते.  



आनण नमसेस कुमुद कमलाकर कोल्हटकर. काही र्र्ाांपूर्ीच शाळेच्या 

हडेमास्तरीण ्हणूि निर्ृत्त.. आता काही र्र्ां ्हांटली की र्याचा अांदाज 

येईल.. तो येऊ िये ्हणूि त्या हल्लीच व्हीआरएस घेतली साांगतात!  

त्याांची कन्या कल्याणी. लग्न होऊि सासरी घोर्बाबूांच्या घरी गेलेली. हा 

आांतरप्राांतीय आांतरभार्ीय नर्र्ाह दोन्हीकडूि व्यर्नस्थत पचर्ला गेलाय 

आतापयांत.  

राहता रानहला त्याांचा सुपुत्र, सोमेश. बनत्तशीत आलेला. लग्नाळू पण लग्न ि 

जमणारा. ्हणजे एकेका कारणािी.. कधी उांच कधी बुटकी.. कधी स्थूल कधी 

बारीक.. र्गैरे र्गैरे.. कारणाांिी मुलींिा िकार दणेारा. आतापयांत सतरा 

मुलींिा िकार दऊेि झालाय. तर या कोल्हटकराांच्या घरात सूि आणण्याची 

तयारी चालू आहे. आता अठरार्ी येणार आह.े 

पूर्ी मुलींचे लग्न जमतािा िाकी िऊ येत ्हणे. आता जमािा बदलला की 

काय?  

तर या कोल्हटकराांच्या घरात लग्नाळू सोमेशला बघण्यासाठी पाहुणे येताहते.  

आता तु्ही ्हणाल त्या कोल्हटकराांच्या घरातील र्ृत्ताांत साांगणारा मी 

कोण?  

मी.. तसा कोणी िाही हो. पण ्हणतात िा दसु-याांचे पहार्े र्ाकूि तसा मी 

कोल्हटकराांच्या घरात जरा र्ाकूि पाहतोय. ्हटलां तर त्याांची कहाणी आनण 

ती आणखी कोणाकडॆ होणारच िाही असे थोडीच आहे? तेव्हा पाहूया जरा.. 

या कोल्हटकराांच्या घरात!   

  



 

 

 

( कोल्हटकराांचे घर. मध्यमर्गीय घरातील कदर्ाणखािा.  

कुमुद कोल्हटकर.. र्य ५५-६० दर्याि. हॉलमध्ये आर्राआर्र चाललीये. 

समोर सोफ्यार्र कमलाकर कोल्हटकर.. साठीतील. स्थूल, आनण डोक्यार्र 

केसाांची र्ािर्ा. हातात पेपर घेऊि र्ाचत बसलेले. दोघाांचे कपडे कुणीतरी 

घरी येणार असल्यास तसे. आर्राआर्र करता करता कुमुदबाई गाऊ 

लागतात. ) 

 

बाई बाई मिमोराचा कसा नपसारा फुलला.. .बाई बाई मिमोराचा कसा 

नपसारा फुलला. 

कमलाकर : र्ा! कोणाचा मोर असा ( गाल फुगर्ूि ) नपसारा फुलर्ूि 

बसलाय? 

कुमुद : फुलर्ूि बसायला ते काय थोबाड आह?े नपसारा खुलर्ूि नबचारा 

िाचतोय 

कमलाकर : नबचारा? का बरे तो नबचारा? 

कुमुद : तसे िाही हो.. नबचारा ्हणण्याची एक पद्धत असते..  

कमलाकर : नबचारा ्हणण्याची पद्धत? कोणात? तुमच्या जोश्याांत की 

काय? 

कुमुद : ह ेपहा, माझ्या माहरेचे िार् घ्यायची काही गरज िाहीय. पण पहा 

नबचारे मुख्यमांत्री.. नबचारे पांतप्रधाि.. ्हणतात की िाही? 



कमलाकर : कोणी कायपण ्हणतात.. कोणत्या कोिातूि तुला ह ेमोठमोठे 

लोक नबचारे र्ाटतात? नबचा-याांिा उगाच नबचारे बिर्तेस.. बरां 

ते जाऊ दे.. तो मिमोराचा नपसारा.. कसा काय फुगला? 

कुमुद : ग िाही ल. ( दोन्ही हात फैलार्त ) .. अस्सा..  

कमलाकर : बाप रे! पण कसा एकदम फुलला?  

कुमुद : कसा ्हणजे? ( गात े) आज कुणी तरी येणार येणार गां..  

कमलाकर : बाप रे! नबिाका गीतमाला सुरू करतेस की काय? दसुरे पायदाि 

पर मिमोर.. और पहले पायदाि पर.. कोणीतरी येणार येणार 

गां..  

कुमुद : छे! तु्हाला हौस ्हणूि काही िाही. 

कमलाकर : ्हणजे मी डल हौसी.. dull हौसी.. िर्रा की काय? 

कुमुद : ह्या ह्या ह्या.. .काय तो जोक! डल्ल हौशी ्हणे.. आता कोणीतरी 

येणार.. येणारे..  

कमलाकर : काय साांगतेस.. या र्यात गुड न्यूज.. र्ा..! कमाल्ये..  

कुमुद : छे! तुमच्या जीभेला काही हाड? पाांचटपणा जात िाही मेला.. दोि 

पोराांचे बाप.. पोराचे लग्न झाले असते तर आता आजोबा होऊि 

िातर्ाला िाहीतर िातीला अांगार्र घेऊि कफरतािा त्याि ेककर्ा 

नतिे लांगोटातूि श ूकेली तर हातािे साफ करत हसत हसत 

बसायच ेतुमचे्र र्य नि या र्यात.. या र्यात..  

कमलाकर : एक नमिीट.. एक नमिीट.. तू जुन्या िाटकात स्र्गतां ्हणायचीस 

की काय? एर्ढी पल्लेदार र्ाक्ये पेलतेस ्हणूि ्हणतो.. पण 

साांग कोण येणार येणार.. . 

कुमुद : इश्श..  



कमलाकर : अगां तुला बघायला कोणी येणार आह ेका गां 

कुमुद : चहाटळपणा िको.. आपल्या सोमेश.. सोमू..  

कमलाकर : हाां.. सो्या? काय त्याचे?  

कुमुद : मला िटी ्हणता तर तु्ही काय प्रोफेसर होतात की काय? 

कमलाकर : का बुर्ा? ररटायडव मुख्याध्यानपकाांस अस ेका र्ाटते? 

कुमुद : एर्ढ्या पटकि नर्सरलात..  

कमलाकर : मी आनण नर्सरलोय? मी काय नर्सरलोय? तेच आठर्त िाही 

बघ. मी आता शेंडी र्ाढर्णारे.. कशाला नर्चार? 

कुमुद : मी कशाला नर्चारू? 

कमलाकर : अगां लिात ठेर्ायचे तर मार शेंडीला गाठ.. ही शेंडी िाहीिा 

्हणूि नर्सरतो.. फक्त ती गाठ मारायची आठर्ण करत जा तू 

्हणजे झाले 

कुमुद : मुळात शेंडी साठी डोक्यार्र काही तरी हर्े िा.. केस? उगाच फाटे 

फोडतात नम.कोल्हटकर.. सोमू..  

कमलाकर : यस्स.. आय ररमेंबर.. आठर्ले मला.. सोमू.. आपला एकुलता 

एक.. आठर्ल े

कुमुद : काय आठर्ले िा? मग तु्हाला काय र्ाटते तो ऎकेल? 

कमलाकर : ऎकेल िाहीतर काय.. त्याचा बाप ऎकेल 

कुमुद : इश्श.. तु्ही काय ऎकणार..  

कमलाकर : कशाबद्दल बोलताय तु्ही नमसेस कोल्हटकर? 

कुमुद : ्हणज ेतु्हाला काहीच आठर्त िाही? तु्ही आठर्ले ्हणालात ते? 

कमलाकर : सो्या.. अर्र नडअर एकुलता सि.. राईट..  



कुमुद : मला कळत िाही तु्ही ह ेचुकूि करतात की मुद्दाम मला 

नचडर्ायला..  

कमलाकर : तुला नचडर्ायला? आनण ह े्हणजे? सोमू आपला एकुलता यात 

मी काय बोल्लो.. .चुकीचे? 

कुमुद : तुमची कमाल आह ेनमस्टर के.. आज सोमूला बघायला येणारेत 

आठर्ते की िाही? 

कमलाकर : ओह ओह ओह हो..! यस्स अय ररकलेक्ट.. नम ऍन्ड नमसेस 

अय्यरा.. येलकम टू अर्र हाऊस.. ्हणूि मी त्याांचे स्र्ागत 

करणार.. डब्बल ऊ.. ई.. येल.. सी.. र्ो.. येम.. ई..  

कुमुद : कॊण अय्यर? 

कमलाकर : हाां अय्यर िाही.. ते ऑकफसात.. त्याांची गांमत साांगू.. येल.. येम.. 

येि.. र्ो..  

कुमुद : ते जाऊ द्यात.. अय्यर िाही अभ्यांकर..  

कमलाकर : (हळूच) ककती भयांकर.(मोठयािे) अय्ययो.. िॉट अय्यरा.. नमसेस 

के सॉरी 

कुमुद : तु्ही तुमचा पाांचटपणा सोडू िका.. अभ्यांकर येताहते.. त्याांची 

मुलगी.. केतकी..  

कमलाकर : हाां.. आता मी िसलेल्या शेंडीची िसलेली गाठ सोडू शकतो.. 

मला आठर्ले.. नमस्टर आनण नमसेस अभ्यांकर आनण नमस केतकी.. 

नच.सौ.काां.. .केतकी.. कममग टू लूक ऍट माय सोमू..  

कुमुद : लूक ऍट? माझा सोम ूकाय ्युनझयम मधला आयटम आह?े 



कमलाकर : अगां ग्मत.. इांनललसचे तुकडे तोडले िा की नब्रटीशाांर्र सूड 

उगर्ल्याचे समाधाि नमळते.. माझ्या चेह-यार्र ह ेतेज चढले 

आह ेते पहा..  

कुमुद : तेज? ते काल एक्स्रा बटर खाल्लेत िा पार्भाजीर्र त्यामुळे झालाय 

तो चेहरा.. तुकतुकीत..  

कमलाकर : ओह.. अभ्यांकर येताहते.. मला आठर्ण आह ेगां.. ्हटलां जरा 

गांमत. पण काय आहे? 

कुमुद : काय.. काय आह?े 

कमलाकर : itinerary.. कायवक्रम पनत्रकेर्र काय आहे?  

कुमुद : तो काय उद्घाटि समारांभ आह ेररबीि कापायला? पण मला कळाले 

तु्हाला काय हर्े ते? मेन्यू..  

कमलाकर : ककती हुशार नमसेस के.. साांग काय खायला आहे? दडपे पोह ेकी 

डाळींबी उसळ? डोशाचटणी की म-हाटी नमसळ?  

कुमुद : इथे पोराचा पाय ठरत िाही घरात नि .. लग्न जमत िाही नि तु्हाला 

उसळ नि नमसळ सुचतेय? 

कमलाकर : अगां याला नडिर नडप्लोमसी ्हणतात.. मोठे मोठे िेते लोक पण 

र्ापरतात.. ्हणूि..  

कुमुद : ्हणूि काय? तु्हाला खायचांय बोला.. ते जाऊ दते.. पण सोम ूपसांत 

करेल केतकीस? ्हणज ेमला तशी पसांत आह.े. एकदा हा हो 

बोलला िा की..  

कमलाकर : काय गां ककतर्ी? 

कुमुद : ककतर्ी? काय? 

कमलाकर : खेप?  



कुमुद : खेप? 

कमलाकर : ्हणजे ककतर्ी मुलगी? बाकी काही ्हण मला खायला मस्त 

नमळतांय.. इथे कोणी आले तर इथे.. िाहीतर कुठे गेलो की.. त्या 

रेडकराांकडचा डोसा आनण भडकमकराांकडचा..  

कुमुद : तु्हाला खायचे सोडूि सुचते का दसुरे? पण सोम ूहो ्हणेल िा हो? 

एकदा याचे लग्न झाले की आपण जाउयात.. युरोप टूरला..  

कमलाकर : हनिमूि? for सासूसासरा?  

कुमुद : ( नशनिकेसारखी ओरडत ) चहाटळपणा िकोय नम.के 

कमलाकर : सॉरी मॅडम.. बेंचर्र उभा राहू? शाळेतली सर्य सुटायची िाय.. 

तुझी हाां.. माझी िाय 

कुमुद : अहो बघा िा, माझ्या कदिेशदादािे पाठर्लेले स्थळ आहे. 

कमलाकर : (हळूच) तरीच.. (मोठयािे) सोमूला िक्कीच आर्डेल बघ 

कुमुद : तुमच्या तोंडात साखर.. साखर िको.. आधीच डायनबटीस तु्हाला.. 

सॅक्रीि पडो..  

कमलाकर : अग पण येतात कधी ते अभ्यांकर? 

कुमुद : ते येतील हो.. पण या सोमूचाच पत्ता िाही.. आज तरी यायचा िा 

लर्कर 

कमलाकर : खरांय तुझे के.. काय गांमत पहा.. तू कुमुद.. मी कमलाकर.. 

कोल्हटकर.. ती केतकी.. तू तर ररपल के.. केकेके.. कुमुद 

कमलाकर कोल्हटकर..  

कुमुद : चहाटळपणात तुमचा िां र्ि.. नम. के 

कमलाकर : ओ.. .के. मी िर्ीि नसिेमा काढतो.. चहाटळ िां र्ि.. मी हीरो तू 

नहरर्ीण..  



कुमुद : (दलुवि करीत) अहो पण सोम ूमािायला पानहजेिा.. िायतर आणेल 

कोणी पांजाबीण िाहीतर मसधीण 

कमलाकर : र्ड्डी.. साई.. मिसुखािी की बालसुखािी? 

कुमुद : काही होर्ो.. मी दसु-या कोणाला घरात घ्यायची िाही.. आपली सूि 

कशी आपल्यातली पानहजे 

कमलाकर : आपल्यातली ्हणजे? चतुष्पाद िको.. निपादच हर्ी.. आनण 

त्यािे तुझ्यापुढे आणूि उभी केलीय का कोणी? उगाच तुस्सी.. 

र्ड्डी साांई.. सत्श्री अकाल.. .! 

( सोम ूआत येतो.. ) 

सोमेश : आई मी आलोय 

कुमुद : अरे ये ये सोन्या.. केतकी येतच असेल बरे 

सोमू : केतकी? 

कुमुद : अभ्यांकर.. केतकी अभ्य़ांकर 

सोमू : अभ्य़ांकर की भयांकर? 

कमलाकर नि कुमुद एकमेकाांकडॆ पाहातात.. आनण काही बोलता बोलता तो 

भयांकर शब्द ऎकूि गप्प होतात. 

कुमुद : (अनत मृदपूणे) बाळ सोमेश.. जा तयार हो.. ते येतच असतील! 

***** 

 

 

 

 

 



  



प्रर्ेश दसुरा 

 

 

 

( अभ्यांकर येऊि गेले आहते. दसु-याकदर्शीची सकाळ. सोम ूघरात िाही.. 

कदर्ाणखान्यात कमलाकर नि कुमुद बोलत बसलेले ) 

कुमुद : काय हो या सोमूच्या मिात आह ेकाय? 

कमलाकर : हुां.. काही कळॆिा.. पण..  

कुमुद : िाही.. ही सतरार्ी झाली .. दरर्ेळी हा िर्ीि कारण आणतो कुठूि 

कमलाकर : हो िा.खरांय तुझे 

कुमुद : केतकी चाांगली र्ाटली मला.. र्ाटले हा हो ्हणेल.. त्याांच्याकडचे 

तयार होते हो.. दादा ्हणाला.. मग एका मनहन्यात लग्न.. काय 

स्र्प्नां पानहली होती.. बनत्तशीत आला पोरगा.. लग्न जमेिा तर ते 

ही िाही.. यालाच कुणी पसांत पडेिा.. दरर्ेळी िर्ीिच काही.. 

काय याच्या मिात.. कधी एकदा याचे जमते कोणास ठाऊक 

कमलाकर : आनण आपण युरोपात हनिमूिला जातो..  

कुमुद : तु्हाला चेष्टा सुचतेय.. या घरात मला मेलीला ककमत िाही काही.. 

सगळीकडे राब राब राबा.. ककमत शून्य..  

कमलाकर : सॉरी.. पण हा असा का र्ागतोय? बरे यािी कोणाला पटनर्ली 

तर ते ही िाही..  

कुमुद : काहीतरी काय बोलता हो.. माझा सोमू त्यातला िाही 

कमलाकर : काहीतरीच िाही काही.. अगां शेर्टी लग्न जमणां महत्त्र्ाचे.. its a 

question of europe tour..  



कुमुद : तु्हाला मी यापुढे काही साांगणार िाही.. इथे पोरगा बनत्तशीत 

कफरतोय नबि लग्नाचा.. नि बाप मारत कफरतोय.. जोक्स..  

कमलाकर : अगां मग काय मारू? मच्छर? 

कुमुद : ते काही िाही.. आज त्याला खडसूि जाब नर्चार.. काय त्याच्या 

मिात ते कळू दे..  

कमलाकर : हो नर्चारतो िा.. खडसूि हडसूि.. िाही.. हडसूि खडसूि.. 

कधी आणतोस तुझ्या आईला सूि.. नजचा असेल असा पायगुण.. 

घरात र्ाजेल मांगल धूि..  

कुमुद : तु्ही बोलता िुसते.. तो आला की काहीतरी जोक मारता की सारेच 

ओम फस्स.. तुमच्यामुळेच हा असा.. . 

कमलाकर : शॆफारलाय ्हणायचय का तुला?  

( कल्याणी आत येते. कल्याणी ्हणजे त्याची लग्न होऊि सासरी गेलेली 

मुलगी. अांदाजे नतशी पनस्तशीतील. ) 

कल्याणी : आई कशाबद्दल गां 

कुमुद : अगां कशाबद्दल काय? िेहमीचांच..  

कमलाकर : दादाचे लगीि..  

कुमुद : अगां तू कधी आलीस?  

कल्याणी : अगां ही काय आताच.. आता आले होते इथे तर ्हटलां पाहू हा 

अभ्य़ांकर खटला आला कुठपयांत 

कुमुद : काय असणारे? िकार घांटा..  

कल्याणी : का? 

कुमुद : ते िको नर्चारूस.. दरर्ेळी िर्ीि कारण.. र्ैताग िुसता.. अगां 

याच्या मिात काय आह ेतेच कळत िाही 



कमलाकर : अगां पुस्तक नलहीतोय तो.. मुलींिा िकार दणे्याची १०१ कारणे.. 

सतरा झाली.. आता बाकी १०१ र्जा सतरा.. आता त्यािी 

आणलीिा कोणी सरदारीण िाहीतर पांजाबीण तरी चालेल आता 

तुझ्या आईला 

कुमुद : तु्ही काहीतरीच बोलताय.. शुभ बोल तर ्हणे 

कल्याणी : आई, दादा असा ऎकायचा िाही.. काहीतरी जालीम उपाय 

करायला पानहजे..  

कुमुद : जालीम? 

कल्याणी : माझ्या मिात एक आयनडया आह े

कमलाकर : ्हणजे तू काय प्लाि बिर्ूि आलीयेस का? 

कल्याणी : तसे ्हणा हर्े तर.. बाबा आपण ते िाटक पानहलेल..  

कमलाकर : कुठले गां 

कल्याणी : लग्नबांबाळ.. तर एक प्लाि.. दादाला एमोशिल ब्लॅकमेल..  

कुमुद : इमोशिल ब्लॅकमेल ्हणजे? 

कमलाकर : अगां कुमे.. ्हणज े्हणज ेर्ाघाचे पांजे..  

कल्याणी : follow me! 

( अांधार होतो काही िणाांसाठी. 

नतघेही नतथेच आहते.. ) 

कमलाकर : हलॅो, हलॅो.. फोि लागत िाहीये 

कुमुद : मग हलॅो हलॅो कोणाला बोलताय? 

कल्याणी : बाबा. थाांबा, माझ्या फोिर्र लार्ते. 

कमलाकर : हाां.. अगां आपण ककती मूखवपणा करत होतो.. माझ्याच फोिर्र 

मी बोलणार होतो..  



कल्याणी : हाां.. लागतोय फोि.. हलॅो.. दादा मी कल्याणी.. घरूि.. इकडूि.. 

नतकडूि िाही.. ते सोड रे.. लर्कर घरी ये.. हाां लर्कर.. बाबाांिा 

बरां िाहीये.. छातीत दखुतांय ्हणतात.. स्रेस आनण काय?.. तू 

ये.. िाही ऍनसडीटी.. दोि चमचे डायनजि?.. दऊे?.. तू काय 

डॉक्टर आहसे?.. ( दटार्ण्याच्या सुरात ) लगेच ये घरी.. ठेर्ते 

कमलाकर : काय ्हणाले नचरांजीर्? 

कल्याणी : डायनजि घ्या.. दोि चमचे..  

कमलाकर : अगां ते िाही.. चमचा येतोय िा? आपलां सोम ूयेतोय िा? 

कुमुद : काय बाई याचां एकेक..  

कल्याणी : अगां येतो ्हणालाय..  

( रांगमांचार्र काही िण अांधार, मग हळू हळू उजेड पडायला लागतो  

कल्याणी उभी , कमलाकर समोर बसूि आह ेकदर्ाणार्र ) 

कल्याणी : बाबा हळू.. पडूि रहा.. अजूि दखुतांय का? 

कमलाकर : अगां सगळॆ डायलॉलस सांपर्शील तर तो आल्यार्र काय 

बोलशील? 

कल्याणी : पण तु्ही खरेच झोपा.. केव्हाही येईल..  

कमलाकर : गिीम..  

कल्याणी : तु्हाला अस ेपाहूि त्याला काय र्ाटेल.. सगळाच प्लॅि..  

कुमुद : ओम.. फस!  

( कमलाकर झोपतो. कुमुद कमलाकरच्या अांगार्र शाल पाांघरतेय. तेर्ढ्यात 

सोमेश आत नशरतो. हातात डॉक्टराांची बॅग ) 

सोमू : या िा डॉक्टरसाहबे.. काय झाले बाबाांिा? 

कल्याणी : अरे डायरेक्ट डॉक्टराांिाच घेऊि आलास?  



सगळे डॉक्टराांकडे बघू लागतात 

डॉ : कोण आहते पेशांट? अस ेपाहू िका.. काय गां पोरी तुला काय मी महदी 

नसिेमातला र्ाटलो की काय? कािात स्थेथोस्कोप ि लार्ता 

पेशांट तपासणारा? बोला कोल्हटकर साहबे. और्धे चालू की 

िाहीत? शुगर शेर्टी कधी तपासलीत? ( तपास ूलागतात ) 

कुमुद : डॉक्टर कधीपासूि असे होतांय. छातीत दखुतांय 

कल्याणी : आनण घाम सुटतो 

डॉ : गांभीर कदसतोय मामला  

कुमुद : होय डॉक्टर गांभीरच..  

डॉ. : काहीतरी मिाला लार्ूि घेतलांय 

कुमुद : होिा.. मिार्र घेतच िाहीये तो 

डॉ : लर्कर हलर्ा कुठेतरी 

कुमुद : होय.. लर्कर ठरर्ा.. कुठेतरी 

डॉ : नम. कोल्हटकर.. स्रेस.. ताणतणार्.. तोर्र मी तु्हाला ह ेइांजेक्शि 

दतेोय..  

कमलाकर : इांजेक्शि? अहो याचाच मला स्रेस होईल हो..  

डॉ : र्ा.. लर्कर बरे व्हायचे तर इन्जेक्शि हर्ेच.. आनण मचता िको.. 

नर्चार िको.. कुठला स्रेस िको..  

कुमुद : तेच मी ्हणते डॉक्टरसाहबे.. पण हा ऎकत िाही 

डॉक्टर : कोण कोल्हटकर साहबे? तु्ही ऎकत िाही? ह ेमी काय ऎकतोय? 

कमलाकर : (उठूि बसत) मी िाही हो.. हा सोमू 

कल्याणी : बाबा.. झोपा.. नर्सरलात का?  

सोमू : काय नर्सरले बाबा कल्याणी? 



कल्याणी : ( चाचरत ) काही िाही रे.. ते ह.े. ते डॉक्टराांिी साांनगतले.. 

नर्श्राांती.. येस नर्श्राांतीच..  

( डॉक्टर इांजेक्शि देतात.. कमलाकर नर्व्हळतो.. कल्याणीकडे पाहात.. ) 

डॉ : मी निघतो.. नर्श्राांती.. िो टेन्शि.. िो स्रेस..  

सोमू : मी डॉक्टराांिा सोडूि येतो 

( डॉक्टर आनण सोम ूनिघूि जातात ) 

कमलाकर : ( उठूि बसत ) च्यायला.. उगीच इांजेक्शि.. दखुतेय 

कुमुद : त्याचे काय एर्ढे? अहो खस्ता खायच्या कशा ते बाईच्या जातीकडूि 

नशका. एका इांजेक्शिाला घाबरलात.. .पण आता पुढे गां 

कल्याणी? 

कल्याणी : इमोशिल ब्लॅक मेल.. येऊ द ेसोमूला.. ( िाटकीपणे ) दादा तू 

येतोस िा? 

( थोडा र्ेळ जातो. सोमेश येतो.. ) 

कल्याणी : सोमूदादा.. बाबाांिा खरेच बरां िाही रे 

सोमू : खरेच ्हणजे? 

कल्याणी : खरेच ्हणजे.. खूप.. जास्तच बरे िाही 

सोमू : आता इन्जेक्शि कदलेय.. िाहीतर ऑपरेशि करायला लागेल ्हणाले 

डॉक्टर 

( कमलाकर एकाएकी उठूि बसतो नि परत झोपतो.. ) 

कुमुद : सोमू.. तूच मिार्र घे आता. ह ेटॆन्शि.. िाही सहि होत.. सतरा पोरी 

झाल्या..  

सोमू : आई चूक, अठरा.. केतकी अठरार्ी.. ती मांनजरी होती िा ती सतरार्ी 

कल्याणी : दादा, तुला िक्की काय हर्ेय? 



सोमू : मला? 

कल्याणी : अरे बाबा, बघ बाबा कसे खांगत चाललेत.. ( कमलाकर जमेल 

तेर्ढा दीिर्ाणेपणा त्याच्या तुकतुकीत चेह-यार्र आणतो ) तुझ्या 

मचतेिे आई झोपत िाही.. तोळामासा तब्येत रे त्याांची.. .अरे 

कमीतकमी बाबाांसाठी तरी तयार हो.. की तुला लग्नच िाही 

करायचांय?  

सोमू : मला?  

कल्याणी : िाहीतर काय मला?  

सोमू : िाही. तू तर पररणीता.. अबिीन्द्र बाबूमोशाय.. शी 

कल्याणी : की ऑकफसात कोणी.. मल्लू 

सोमू : इल्ले 

कल्याणी : भय्याणी..? 

सोमू : ऎ जी इ कईसे हो सकत ह?ै 

कल्याणी : मड्डम? 

सोमू : िो.. मॅम 

कल्याणी : गुजरातीण 

सोमू : िथी मारी बहिा..  

कल्याणी : मग पांजाबीण? 

सोमू : िा जी िा.. पांजाबीण णा.. इट्स पारशीण 

कुमुद : पारशीण? ( डोक्याला हात मारूि घेत ) सोमू.. अरे काय साांगतोयस 

काय? अरे या आईचा नर्चार तरी करायचास रे आधी 

कमलाकर : अरे ह ेखरेच की काय? 

सोमू : सदा सत्य बोला.. बाबा तु्हीच िा मला नशकर्ले? 



कुमुद : अरे दरे्ा! अरे मी काय काय स्र्प्ने पानहली.. नमळूि नमळूि कोण? 

पारशीण? माझे घर.. माझे नचकि..  

कल्याणी : नचकि आई? 

कुमुद : माझे ककचि.. आपल्यातली तरी पहायचीस.. तरी ्हटले हा दरर्ेळी 

िाही िाही का बोलतोय? केतकी.. माझ्या दादािी पाठर्लेले 

स्थळ.. काहीही होर्ो.. ही खडी पारशीण मी खडी असतािा िाही 

येत..  

कल्याणी : अगां आई, असां काय करतेस? 

कमलाकर : कुमुद.. अगां आता माघार िाही.. सूिमुख पाहायचे.. व्हरेी सूि.. 

मग ती पारशीण का असेिा.. हो ्हण.. कुम ेहो ्हण.. कोणीही 

असो.. हो ्हण. िाहीतर खरांच छातीत दखुेल माझ्या 

कल्याणी : बाबा.. तु्ही नर्श्राांती 

कमलाकर : काय धाड भरलीय मला.. काही असो या इांजेक्शिच्या खस्ता 

खाल्ल्या तर ही पारशीण नमळाली..  

कुमुद : नमळूि नमळूि पारशीण? लग्नां कशी आपल्या आपल्यात हर्ीत.. जात 

िा पात.. .बार्ा.. बार्ीण.. बाई बाई..  

( इतक्यात कल्याणीचा फोि र्ाजतो.. ) 

कल्याणी :( फोिर्र ) हलॅो.. आनम एखूि आच्छी.. आमादरे घरे.. 

.सोमेशभय्या.. नबबाहजन्य.. .आनम कोरबो.. कोबो.. तडातडी.. . 

( सगळे नतच ेबोलणे ऎकत गप्प ) 

सोमू : काय गां कसेत अबिीन्द्र बाबू?  

कल्याणी : बरेत.. आई.. . 

कमलाकर : मला साांग कुमुद, तुझा एर्ढा नर्रोध का?  



कुमुद : मी साांगतेिा.. आपल्यात रोटी नि आपल्यातच बेटी हर्ी 

कमलाकर : मग आपली बेटी? कदली बरी त्या मासेखाऊां कडे 

कल्याणी : बाबा, मासेखाऊ का ्हणता? 

सोमू : अगां, मासेमार िाही ्हणाले.. .कफ़शर्याि! 

कमलाकर :.िाही कुमुद.. पण आपल्या कल्याणीला त्या घोर्बाबूांिी मािलेच 

िा आपले? आपण कुठे खातो मासे नि अभक्ष्य?  

सोमू : आता खातेच िा ही मासे नि कोंबडीची तांगडी! तरी तू नतला..  

कुमुद : ती गोष्ट र्ेगळी नि ही र्ेगळी..  

कमलाकर : कशी काय? कशी काय र्ेगळी साांग.. ती नतथेच काढतेय िा 

माशाांचा काटा नि चोखतेय िा मटणाच्या िळ्या 

कल्याणी : बाबा.. काय ह?े 

कमलाकर : थाांब.. तर तुला ह ेचालते.. आता ही पारशीण आली तर मात्र..  

कल्याणी : आई आनण दादा आता बनत्तशीचा झालाय.. पारशी तर पारशी.. 

काय? 

कमलाकर : पारशी नतथे सरशी ्हणतात..  

कल्याणी : बाबा तु्ही कायपण बोलत असतात..  

कमलाकर : ह ेपहा कुमुद, या बनत्तशीच्या घोड्याला पसांत आसलेली ही जी 

कोणी असेल घोडी..  

कुमुद : घोडी कसली? गाढर्ीण.. माझ्या सोमूला फसर्लां असणार नतिां 

कल्याणी : आई.. .! आता तुला नतला िाही ्हणूि चालणारच िाही.. तेव्हा 

िो िो िाही हो हो ्हण.. बी पॉनझटीव्ह! 

कमलाकर : अगदी खरांय बुर्ा नहचां..  



कुमुद ; आता तु्ही सगळ्याांिी माझ्यानर्रूद्ध कटच केलायत तर.. ठीक आहे.. 

पारशीण तर पारशीण.. घाला काय गोंधळ घालायचा तो! मी 

राहते माझी माझी गप्प आनण काय..  

कमलाकर : हो हो हो हो.. नबग न्यूज.. िो मोअर नडस्कशि.. काय कुमुद.. 

आता युरोप.. हनिमूि..  

कल्याणी : काय बाबा ह?े 

कुमुद : तु्ही गप्प बसा.. पोराांसमोर काही बोलतात.. लाज पण िाही 

र्ाटत..  

कमलाकर : चल िाही बोलत.. दरे्ापुढे साखर ठेर्ू.. सॅक्रीि िको.. आजचा 

कदर्स.. मज्जािू उगर्ला िाही. तुझा दरे् शेर्टी पार्ला गां बाई.. 

.चल जरा दोघ ेिमस्कार करू.. अगां जे होतां चाांगल्यासाठीच होतां 

कुमुद : बस तुमचे प्रर्चि.. चला..  

( दोघ ेनिघूि जातात.)  

सोमू : द ेटाळी.. माझी लाडाची लाडाची गां.. ताई 

कल्याणी : तुझ्यासाठी पाडलां बाबाांिा आजारी..  

सोमू : िुसतांच आजारी िाही.. इन्जेक्शि िाही पण! पण तुला कशी सुचली 

ही आयनडया? 

कल्याणी : आधी तुला कसली आयडीया, ती डॉक्टराांिा आणायची? उगाच 

इन्जेक्शि.. आनण कॉलेजच्या िाटकात कामां करायचे मी.. एक 

दोि नलनहल्यात पण.. एकाांककका.. तेव्हा प्लॉट कसा रचायचा 

माझ्याकडूि नशक. 

सोमू : ्हणज ेतुझ्या लग्नात पण तू ह ेकेलेलांस की काय? 



कल्याणी : चुप.. ती कोथा आता जुिी.. पण आई शेर्टी मािली की िाही.. 

लयारांटीड ररझल्ट दादा. आईिे अस ेिसते ऎकल ेरे. पण तू त्या 

अठरा मुलींिा कशाला पाहात बसलास? 

सोमू : हो िा. पण आई तुला मानहतीय िा. आनण एखाद्या गोष्टीची र्ेळ यार्ी 

लागते. त्या अठरा पोरींिा माझा सॉरी. पण छाि झाले 

िाटकातल्या िाटकाचे ह ेिाटक! चल मी नमिूला करतो फोि..  

कल्याणी : नमिू? 

सोमू : अगां तीच.. नमिू फटफटीर्ाला..  

कल्याणी : फट.. फटी.. र्ाली? 

सोमू : र्ाली िाय गां.. र्ाला.. नमि ूफटफटीर्ाला 

कल्याणी : (पारशी टोि मध्ये).. ओह.. िै रे िै.. टु मला साांगतेस काय रे 

नडक्रा? 

सोमू फोिर्र िांबर लार्तोय.. फोिर्र बोलतो..  

सोमू : नमिू.. गुड न्यूज छे.. म्मी मािी गई छे.. थयाांक माय ताई.. टाई िाही 

ग बाई.. ताई.. मारी नसस.. हर्े िो मचता.. बद्धा चोक्कस.. .हाां 

हाां.. पछी. आय.. .हर्े नसस्टर छे अनहयाां.. . 

 

( पडदा पडतो ) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

अांक दसुरा 
 

 

  



प्रर्ेश पनहला 

 

सूत्रधार : शेर्टी horse took bath in ganges! ्हणज ेगांगेत घोडे न्हाले! 

सोमेशभाऊ चढले बोहोल्यार्र. अथावत तो आधीच तयार होता पण 

आईला घाबरूि त्याची चालणारी चालढकल एकदाची सांपर्ली. 

पण त्याआधी अठरा मुलींचा खटाटोप! कुमुदबाई शेर्टी तयार 

झाल्याच, आधी मारूि मुटकूि िांतर मिापासूि. हाडाच्या 

नशनिका त्या. पोरापोरींिा बघूि त्याांच्यातला प्रेमळपणा जागा 

झाला. त्यामुळे आता सासू सुिेची जमलीय गट्टी. नतकडे नमिूकडॆ 

मात्र थयथयाट. नमिूची आई ्हणज े नशरीिचा. नमिूचे पप्पा 

्हणजे नम. फटफटीर्ाला.. मजदाकदल इन्साि. सगळीकडे 

सगळ्याांिा तोलूि धरायचा सांयम नि शहाणपणा असलेला. नशरीि 

फुरांगटूि बसली तरी नतला सांभाळूि घेणारा. आता या लग्नालाच 

आठ िऊ मनहिे उलटूि गेलेत. आनण या कोल्हटकराांच्या घरात 

आता एक गुड न्यूजही आह.े 

 

  



 

 

 ( कोल्हटकराांचे घर. थोडी िर्ीि सजार्ट. दारार्र तोरण र्गैरे. लग्न होऊि 

सात आठ मनहिे झालेत. ्हणज ेतसे िव्या िर्रीचे घर. घड्य़ाळ्यात 

साधारण दहा र्ाजलेले कदसताहते. कमलाकर सोफ्यार्र पेपर र्ाचत 

िसलेला. घरच्या कपड्यात. दारार्रची बेल र्ाजते. पाठोपाठ आर्ाज येतो ) 

नमस्टर कोलटकर असटे काय? 

कमलाकर : ( दार उघडत ) अरे र्ा र्ा! मी फटफटीया.. आर्जो आर्जो.. 

बसा नम. फटफटीया बसा.. what a pleasant surprise.. 

have a seat फटफटीया..  

नम. बेजाि फटफटीर्ाला : ए तू काय बोल्ते रे नम कोलटकर? मी फटफटीया 

असते काय? फटफटीर्ाला असते.. .इक्ता टाईम जाला पि अजूि 

िार् िाय नशकते? आनि आर्जो जाणाराला बोलते.. .येणाराला 

िाय. 

कमलाकर : नशकते रे.. .पण नर्सरते.. पण ह ेफटफटीर्ाला पनहल्याांदाच 

ऎकते.. ऎकतोय. दारूर्ाला.. डबा नि बाटलीर्ाला.. असतात पण 

ह ेफटफटी..  

बेजाि : ए टू असे कसाला बोलते रे नम.कोलटकर? उगाच साला.. नर्सरते 

काय ती साळेत होता.. .्हांजे साला आपण लोक एकाच साळेत 

नशकला तर्ा ह ेिार् ऎकला होता िा.. नर्सरते काय?   

कमलाकर : हाां रे बेजाि.. .नर्सरलो. पण ही दनुिया ककती छोटी िाय? 

स्र्प्नात र्ाटलां िव्हते आपण असे परत भेटू.. इतक्या र्र्ाांिांतर. या 



पोराांमुळे भेटलो.मज्जािू लाईफ.. अरे सोमेश बोलला फटफटीर्ाला 

िार् पण माझी टू्यबलाईट पण िाय पेटली तेव्हा. 

( आतूि नमिीचा आर्ाज ) 

पप्पा कोण छे.. कोणासांग र्ाताव करतात?  

( बोलत बोलत ती बाहरे येते, बाहरे जाण्याच्या तयारीत.. हातात पसव नि 

फाईल.) 

नमि ू: केटला र्डा सरप्राईज पापा.. पापा तमे क्यारे आयर्ा? मिे लालयुज 

तमारी जेर्ी आर्ाज..  

बेजाि : अरे नडक्री.. मिे लालयु.. खूप कदर्साांत नडक्री िाय पायली.. पकडली 

गाडी नि आर्ी गया. 

नमि ू: हाां पापा.सरप्राईज.. नचक्कू लाव्या? 

बेजाि : तू काय मिे नचकू हमजती?  आ पकड.. घोलर्डचा नचकू.. अरे नम. 

कोलटकर.. बहु फेमस हाां.. नचकू.. तमे िथी..  

नमि ू: आ शू पापा.. पप्पािा मजाक उडार्े 

बेजाि : अरे स्कूल फ्रें ड अमे लोग.. काय बोलते ते.. लांगोटीया यार..  

( कुमुद बाहरे येते. ती ही बाहरे जाण्याच्या तयारीत.) 

कुमुद : िमस्कार.. िमस्कार.. आज र्ाट चुकली इकडे.. नमि ूचहापाणी बघ 

पटकि.. लर्कर 

( नमिू आत जाते ) 

बेजाि : िमस्ते र्ैिीसाहबे िमस्ते.. पहल्या तुमी र्ैिी साहबे.. आमच्या 

फ्रें डची र्ाय्फी.. मग सांबांधी..  

कुमुद : अगां नमिू 

नमि ू: आले आले म्मी.. आऊां  छूां..  



( नमिू हातात रे घेऊि बाहरे येते.) 

नमि ू: चहा तयारच होता पापा. 

कुमुद : तु्ही आहते िा? जाऊ िका. डॉक्टरची अपॉंईंटमेंट आह ेआताची 

नमिूची 

बेजाि : अरे नमिू तुला काय जाला? नडक्रा तनबयत तो सारी छे िे? 

कुमुद : भाईसाहबे, िर्ीि लग्न झालेली मुलगी गायिॅकॉलॉनजस्टकडे कशाला 

जाते? 

बेजाि : डॉक्टरची appointment?  साला.. .सॉरी.. तनबयत बरी असतािा 

कोण कशाला घेईल.. कोणाला आर्डते लाईि लार्ायला? 

नमि ू: पापा.. अमे चाल्या.. जता िथी.. आऊां छूां we will be back soon.. 

सोमेश गेलाय बाहरे.. पुण्याला. चालो म्मी.. जाऊया. 

( दोघी निघूि जातात. ) 

कमलाकर : बोला नम फटफटीर्ाला 

बेजाि : अरे कोल्हा.. ह ेनमिूला काय झाले? डॉक्टरकडे गेली..  

कमलाकर : मी कोल्हा तर तू फटफटी.. फटफटी.. साला तू टू्यबलाईट.. ह े

फटफटी नि कोल्हा आपल्यात हाां.. िायतर बोलशील पोराांसमोर.. 

तेव्हा आपण कसे नसरीयस रहायला हर्े.. पण फटफट्या तुला एर्ढे 

पण समजत िाय? कमाल आहे 

बेजाि : ओह.. ओह ओह ओह.! मी ररयल टू्यबलाईट साला.. मी पण 

घेलचोकदया.. सॉरी.. आता पडते परकाश डोक्यात.. एक िर्ा 

कोल्हा येतोय!  

कमलाकर : आता कसा बोललास..  



बेजाि : साला बहुत खुश जाला मी.. गॉडिी काय छाि कदर्स उगर्लाय 

पानहला ओल्ड फॉक्स.. जुिा कोल्हा.. र्ा मांजे आपण साला 

आजोबा होणार! 

कमलाकर : हुां.. फटफट्या.मी पण साला खुश.. तुझी नमि ूतुझ्याच भार्ेत.. 

साला खूप चाांगली मुलगी रे  

बेजाि : हुां.. थयाांक्यू.. पण ते के्रडीट नतचा म्मीचे.. आपण साला घरात कधी 

काडी िाय हालर्ली.. पण कोल्हा साला काय बात हाय िा.. शाला 

सोडूि चालीस पचास र्रस गेली आनि आता आपि भेटणार 

आजोबा ्हिूि.. माजी बायडी हाय िे ती अजूि घुस्सा हाय नमिू 

र्र.. पण आता.. ते जार् दे.. अजूि साला ते कदर्स आटर्ते. 

कमलाकर : तू अजूि ्याथस मधे कच्चा काय रे फटफट्या? 

बेजाि : साला शालेिांतर आपला कॉन्टॅकच िाय.. आनि ्याथची काय र्ाताव 

करते तू. साला बॅंकेत लागला मी ते काय ्याथनसर्ाय का रे 

कोल्हा? जार् दे.. आता.. तुझी ते लाईि होती िा.. काय िार् 

नतचां.. र्ैशाली..  

कमलाकर : साला फटफट्या.. िशीब घरी कोण िाही.. तू पण असा आहसे.. 

कोणासमोरही काहीही बोलशील.. पारश्या तुला काही पोच? 

बेजाि : ए कोल्हा.. ते तू मला साांगते? इके्त कदर्स झाला मी कदी बोल्ला 

काय? अरे आज कोण िाय ्हणूि बोल्ला.. ए साांग िा ते र्ैशाली 

कुटे असते? 

कमलाकर : अरे आता इतक्या र्र्ाांिी काय मानहत? ते शाळेतले कदर्स.. 

what is it called..? 

बेजाि : पप्पी लव्ह.. साला काय मस्त िाय.. पि तू साला सायांसला गेला.. 

मी कॉमसव 



कमलाकर : आनण ती आटवसला. लग्न झाले नतचे. िर्रा दारूडा.. हाल झाले 

नतचे 

बेजाि : साला पुरी खबर ठेऊि हाय तू नतची 

कमलाकर : िाय रे जे मानहत ते दहा र्र्ाांपूर्ीचां.. रहायची ती डोंनबर्लीला. 

िांतर काय मानहत. पण असे व्हायला िको होतां, ्हणजे नतचा 

माझा सांबांध िाही पण फटफट्या मला काय र्ाटते सगळ्याांिी कसां 

खूशच रहायला पानहजे.. साला दरे्ािी ह ेद:ुख का बिर्ले असेल 

फटफट्या? सगळे खुश.. ह्याप्पी..  

बेजाि : ्हांजे माजी पोरगी अस्त ेतशी? ररयल हपॅी.. आनि ती हपॅी त आपि 

लोक हपॅी.. साला काय गोंदल जाला साांगू.. माज्या घरी ते एक 

बायडी असते िा नशरीि..  

कमलाकर : एक बायडी ्हणजे? ककती असते बायडी तुझी?  

बेजाि : चुप रे कोल्हा.. तर ते नशरीि एर्डी नचडली.. साला नमिू एका 

मराटी पोरासांग.. ते काय बोल्तात ते तूफाि.. िाय टायफूि.. 

टायफूि जाला घरामदी 

कमलाकर : मग? 

बेजाि : मग काय नर्चारतो तू? अरे तुला साांगतो ते माझा जुनबि असते िा.. 

माजा नडक्रा रे.. लई हूशार.. त्याि ेपटर्ला म्मीला तर्ा ती ऍग्री 

जाली.. पण अजूि ऍंग्री हाय.. ऍंग्री.. घुस्सा.. काय िाटक केला 

जुनबि िी 

कमलाकर : इथे पण तीच स्टोरी नम.फटफट्या..  

बेजाि : फटफटीर्ाला..  

कमलाकर : तेच ते.. तर इथे माझी मोठी मुलगी आली नि असला ड्रामा केला. 

पण काही ्हण नमिू नि सोमू आयनडयल जोडी आहे.. आनण कुमुद 



आनण नमि ूपण.. मला र्ाटलां कुमुद पण रागारागात रानहल पण 

िाही.. दोघाांची गट्टी मस्त.. हपॅ्पी.. खूश 

बेजाि : अरे कोल्हा.. मी काय बोल्ते.. ्हण्ज ेनशरीिला बोल्ते.. अरे हा गॉड 

असते िा ते काय बोल्ते? 

कमलाकर : काय बोल्ते? मी िाय आईकते 

बेजाि : भांकस िाय कोल्हा.. साला नसरीयस हो.. मी काय ्हणते.. साला 

इतूि नततूि सारा गॉड लोग एक असते.. मग साला हा पारशी, तो 

महद ूअसला झगडा कशाला रे? बायडी लोगला काय कळते िाय..  

कमलाकर : खांरय तुझां 

बेजाि : मी काय बोल्तो िा हा महद ूिे सीख िे पारसी साला माणसिे 

बिर्ला नि गॉडला पि माणसिे बिर्ला..  

कमलाकर : साला फटफट्या.. तू शाळेतला र्ाटत िाहीस.. मस्तीखोर.. 

दररोज र्गावबाहरे जाणारा 

बेजाि : अरे साला माणस मोटा होते की िाय? 

कमलाकर : होते िा.. तू तेव्हा लुकड्या होतास.. आता झालायस मोटा..  

बेजाि : कोल्हा.. भांकस िको.. अरे ककती नसरीयस कफलॉसॉफी साांगतो मी नि 

तू हसते? अरे सारे गॉड माणसाचीच लेकरे.. सॉरी सारी माणसे 

एका गॉडची पोरापोरी.. तर आपुि लोग साला भाांडत बसते. 

नशरीिला पटते पि ते काय बोल्ते तुज्या मराटीत.. कलते पि र्लते 

िाय.. पि आता येईल लायिीर्र.. जुबीि असते त्यािी बरोबर 

केला.. आता ती खुश होईल.. नमिूची न्यूज आईकूि.. साला 

नशरीिपण आजीबाय बन्ते काय? बुढ्ढी जाली.. आता मी नचडर्ेल 

नतला. बुकढया.. आटर्ते आपण लोक ते बुकढयाके बाल खायचो? 



तशी नशरीि होईल बुकढया.. बुढ्ढीचे बाल.. हा हा.. साला माजा 

जुनबि हुशार असते..  

कमलाकर : तुझा पोरग असूिही? सॉरी, सॉरी तू तर कफलॉसॉफर झाला रे 

फटफट.. फटफरटया.. फटफटीर्ाला.  

बेजाि : साला कफलॉसॉफी काय िाय.. तुला साांगते.. एकच कफलॉसॉफी.. 

चार कदर्सची मजदगी.. .बी हपॅ्पी.. मेक अदसव हपॅी.. एर्ड्या 

तेर्ड्यािे साला भाांडण कसाला? जुनबि घेऊि आला.. बांगाली. 

पोट्टी चाांगली हाये.. नशरीि काय बोलते..  

कमलाकर : ओह! झुनबिच ेठरले तर! नमि ूिाही बोलली 

बेजाि : अरे नतला कुटे ्हायती? कालच तर नशरीिला पटर्ली.. मग आला 

मी घोलर्डचे नचकू घेऊि.. पनहले नमिूला साांगतो.. कदी येतील 

रे.. साला मला टेन्शि.. माजी पोरगी घरी तर्ा टेन्सि. तुला कदली 

तरी टेन्सि.. डॉक्टरकडे गेली तर टेन्सि? 

कमलाकर : साला फटफट्या.. खार्ािू नपर्ािू.. मज्जािू लाईफ.. िो टेन्शि 

( दोघ ेबोलत बसतात. आर्ाज हळूहळू मागे पडतो. कदर्े मांदार्त जातात. 

थोडे िण अांधार.. मग उजेड पडतो. तेव्हा दोघ ेबसलेले. नमि ू

आनण कुमुद घरात नशरतात.) 

कुमुद : झाली बाई तपासणी. काय गदी.. डॉक्टर ्हणाले सगळॆ काही ठीक..  

बेजाि : ते तर ठीकच िा र्ैिीबाय.. तुमी लोक असतािा नमिू ठीकच अस्त े

िा इथे.. िो टेन्शि.. साला.. सॉरी ते र्ैिीबाई तोंडात बसलेला 

शब्द.. आय याम हॅपी.. आज आपण लोक आजी आजोबा होते..  

नमि ू: पापा.. जेर्ण बिर्ायला घेते..  

बेजाि : नडकरा.. जमर्ािू अिे रमर्ािू..  



कमलाकर : लाईफ केटलू मज्जािू..  

कुमुद : भाईसाहबे.. मी पण जाते.. जेर्ण बिर्तो आ्ही दोघी.. आज 

आिांदाचा कदर्स 

बेजाि : अरे नमिू.. उभी रहा नि.. अजूि एक गूड न्यूज.. जुबीिची ती बांगाली 

पोरगी.. नशरीिला पटर्ला.. तुजी म्मी मािली..  

नमि ू: पापा.. म्मी मािी गई? बहुज सरस.. चारूलता.. झुनबिची होणारी 

बायको.. चारूलता.. पप्पा, म्मी कदीपासिां िाय िाय ्हणत 

होती.. झुनबििे मॅिेज केली 

कमलाकर : चला नम. फटफरटया. आज डायनबटीस नर्सरूि तोंड गोड करू.. 

गुड न्यूज ही गुड न्यूज 

कुमुद : हुां.. मी बरी खाऊ दतेे तु्हाला.. सॉरी भाईसाहबे आ्हाला जायला 

लागलां.. डॉक्टराांची अपॉंईंटमेंट िेमकी आजच 

बेजाि : अरे र्ैिीसाब.. िो formality.. आनि अस ेपि आ्ही या 

कमलाकरच्या शालेतल्या गलवफ्रें डची आटर्ि काडत बसलो.. मस्त 

र्ेळ गेला की िाय कमलाकर? 

कमलाकर : तुमी काय पण र्ाताव करते नम. फटफटीर्ाला 

कुमुद : तु्ही बसा.. मी आनण नमि ूपटकि करतो सगळे.. मग पािां घेऊ..  

( कुमुद आत निघूि जाते. 

परत दोघेच उरतात.) 

बेजाि : साला कोल्हा.. लाईफ ्हांजे मज्जािू गोश्ठ बग.. मज्जािू जेर्ण.. 

मज्जािू रमण.. .. साला िाय जमते कनर्ता. तू करायचा िा 

शालेमदी.. ( हळूच ) ती र्ैशालीर्र नलर्लेली मी र्ाचली होती.. . 

आता करते की िाय? ऎकर् एक दोि.. तेर्डाच टायमपास..  



कमलाकर : ऎकर्तो.. पण.. िक्की ऎकायची िा?( उठूि एक डायरी आणतो.) 

ऎक.. अिानमकेची कनर्ता.. (र्ाचता र्ाचता उजेड हळू हळू मांदार्त जातो) 

 

ककती तरी र्र्ाांिी 

काल तू कदसलीस 

पानहलेस का मला तू? 

की पाहूिही िाही पानहलेस? 

मी पाहत होतो थबकूि 

तू तर गेलीस पुढे निघूि 

 

ओळखलेस का मला? 

कशी ओळखशील? 

 

एक तर आपली ओळखच िव्हती िा 

कॉलेजच्या सोिपांखी कदर्सात 

कधी मधी चुकूि दोि शब्द 

आनण आता 

मी हा असा बदललेला 

कृताांत कटकामलध्र्जा कदसणारा 

 

खरे साांगू मी काय पानहले? 

मला आर्डणारी तू होतीस 

सुांदर आनण हासरी 

तशीच अजूि आहसे का 

सुांदर आनण साजरी 

 

साांगू तुला पाहूि काय र्ाटले? 



तुझ्या ओझरत्या दशविात 

काय मी पानहले? 

कोणी तरी तुला ठेर्तोय िा गां सुखात 

खरेतर 

मलातरी दसुरे काय हर्े होते? 

 

एकदा तुला भेटायचेय 

तू खुश आहसे ह ेकाि भरूि ऎकायचेय 

पण 

मी लाख बोलेि तुझ्याशी 

तू ते मला का साांगशील? 

तुझी माझी ओळख होती िा जराशीच 

 

एकच.. . 

 

िव्हतो मी नप्रयकर 

िव्हतीस तू प्रेनमका 

िार् तुझे ठाऊक तरीही 

माझ्यासाठी तू अिानमका 

 

बेजाि : र्ा! र्ा! कमलाकर र्ा! 

 

( बोलत असतािाच पडदा पडतो.) 

  



प्रर्ेश दसुरा 

 

 

पडदा पडलेला. समोर सूत्रधार अर्तरतो 

 

सूत्रधार 

काळ जायला र्ेळ लागत िाही ्हणतात! बघता बघता कदर्स सरले.. नमिूचे 

बाळ आले या घरात. अस े्हणतात आई बापाच्या हृदयाच्या तुकड्याांतूि 

जन्माला येते ते मूल नि ते ि चालता ि बोलता सगळ्याांर्र राज्य करते.  

आता नशरीिबाई नमिूर्र ककतीही रागार्ल्या नि रूसल्या तरी या 

नचमण्याबाळापुढे त्याांचे काय चालणार आह?े त्याच्या दांतहीि हास्यात 

त्याांचा राग नि रुसर्ा-फुगर्ा र्ाहूि िाही गेला तरच िर्ल!  

तर आज तन्र्ीर ्हणजे सोमू-नमिूच्या बाळाचा मनहन्याप्रमाणे नतसरा 

र्ाढकदर्स. आनण नशरीिबाई शेर्टी येणारच त्याांच्या घरी. तर पाहूयात आज 

काय होतांय या कोल्हटकराांच्या घरात!    

 

( कोल्हटकराांचे घर. तोच कदर्ाणखािा. आता जुिा थोडा कदसणारा. थोडा 

पसारा. एक र्र्व उलटूि गेलांय. नमि ूनि सोमेशचे बाळ रडण्याचा आर्ाज 

आतूि येतोय. पाठोपाठ आतूि नमिूचा आर्ाज.. हाां नडकरा.. मारा शोिा.. 

सूई जा हर्े,,ददू ूपी आनण झोपूि जा.. जो जो..  

हॉलमध्ये सोमू मोबाईल हातात घेऊि बसलाय. घड्याळात र्ेळ साधारण 

दहा र्ाजण्याची. दरर्ाजार्रची बेल र्ाजते. पाठोपाठ आर्ाज .. )हाय का 

कोलटकर? छे के िाय घरमदी? 

( सोमेश दार उघडतो. समोर नम आनण नमसेस फटफटीर्ाला.. ्हणज ेबेजाि 

आनण नशरीि ) 



सोमू : अरे र्ा! पापा! तमे आर्ी गया! म्मी तमे पण? तुमचीच र्ाट पाहात 

होतो.. प्लीज कम.. बसा 

बेजाि : नडकरा सुतेला छे के? एटली बधी शाांतता..  

सोमू : हाां.. नमिी झोपर्तेय त्याला. काल रात्री झोपला िाही. खेळत होता. 

रात्र झाली की कदर्स सुु्रू होतो त्याचा 

बेजाि : आनि आमचा फ्रें ड.. कोलटकर कुठे हाय?  

सोमू : आहते िा बाबा.. अांघोळीला गेलेत. आनण आई दरे्ळात.. आज चतुथी 

नशरीि : त्रण मनहिु थई गयुां बाबूिे 

सोमू : हाां म्मी. तारखेप्रमाण ेआज नतसरा मनहिा.. आर्ुछूां हा.. जरा बघतो 

झोपला का 

( सोम ूआत निघूि जातो.) 

नशरीि : एक र्ार बाबुिे जोर्ािुां छे..  

बेजाि : हाां, एटले माटेज आय्र्ा िा अमे अमहया..  

( कमलाकर बाहरे येतो ) 

कमलाकर : अरे बेजाि.. िमस्ते नशरीिर्ैिी.. र्ेलकम,,तन्र्ीर आताच 

झोपला.. रात्रभर जगार्लांय बच्चूिी. 

नशरीि : छोटा बाळ असते िा ते पूरी दनुियाला िाचर्ते तेच्याभोर्ती 

बेजाि : अिे पोते तर चालता पण िथी.. केम कोलटकर 

कमलाकर : साची र्ात छे 

बेजाि : अरे तू गुजराती नसखी गया? 

कमलाकर : थोडूक थोडूक.. नमिूचे ऎकूि 

नशरीि : हां.. हू जाऊां  छू.. नमिूला पाह्यला 

कमलाकर : जा िा र्ैिी..  

( नशरीि आत निघूि जाते ) 



कमलाकर : ( नतला आत जातािा पाहात ) बोल फटफट्या 

बेजाि : अरे कोल्हा.. साला ओल्ड फॉक्स.. तुला काय साांगू? नशरीि was 

adamant.. िाही येत ्हणे.. अजूि angry नमिूर्र. मी काय 

बोलते नमि ूला भीती र्ाटत असिार 

कमलाकर : भीती?  

बेजाि : अरे मी नतला ओळखते िा.. नतला राग रटकर्ायचा पण असते नि 

यायचे पण.. नतला ्हायती हाय एकदा आली िा तर नतचा घुस्सा 

खत्तम 

कमलाकर : अरे छोटे बाळ आह ेिा.. he is the ruler 

बेजाि : हाां.. बोलते िाय.. चालते िाय.. पण िाचर्ते समद्याांिा.. पण आय 

ऍम ह्यापी.. साला आजोबा जाला त्याची मज्जा हाय.. जुनबिची 

शादी.. लर्करच.. अजूि मज्जा.. तेर्डा नशरीिचा मूड सांबाळला 

की जाला.. अरे कोल्हा.. मला साांग ह ेअसेच चालत राहणार काय? 

कमलाकर : असेच ्हणजे? 

बेजाि : ्हण्जे ह ेअशी जोडी सलामत रानहल शेर्टपरेंत.. साला नशरीि 

िसेल तर घर चालते िाय.. तुला पण तसाच असिार.. र्ैिीसाब 

िाय तर घर िाय.. पोरांपोरी हायत तर घरात रौिक हाय 

कमलाकर : अरे फटफट्या.. साला कफलॉसॉफी झाडतो.. पण कळत कायिाय 

तुला.. अरे आला कदर्स मजेत घालर्ायचा. उद्या काय होणार? 

कोणी पानहले? अरे िर्रा बायको पैकी कुणी तरी पुढे जाणारच.. 

कोणी मागे राहणार.. मग काय गेला कदर्स आठर्ायचा.. पण 

त्यासाठी आजचा कदर्स तर मजेत घालर्ायला हर्ा.. ्हणज े

्हातारपणी ते आठर्ायला बरे 



बेजाि : ्हातारपणी? तू साला स्र्त:ला यांग समजते की काय.. डोक्यार्र 

िाय एक बाल.. पण तू बोलते ते साचू.. साला आला कदर्स 

मज्जािू.. बी हपॅी.. मजा करर्ािूां.. मेक अदसव हपॅी. मग काय आहचे 

आपले.. ओल्ड एज. साला तुजी ती र्ैशाली बुढ्ढी झाली असेल 

िाही?  

कमलाकर : कोणास ठाऊक? पण असेल तशी असो.. आता इतक्या र्र्ाांिी 

नतचा चेहरा पण िाही आठर्त.. ते जाऊ देत,,तू बोल.. झुनबि 

खूश?  

बेजाि : अरे तो उडतो.. फ्लाईंग इि एयर.. ्हणज ेपायलट हाय िा.. 

चारूलता.. तेची कफयान्सी.. नतला घेऊि भटकतो.. मी बोलला 

साला दोिचार मनहन्यात ्यारेज हाय.. मग साला कां टाळला तरी 

पण पाठ सोडिार िाय ती.. पण साला ह ेयांग पोराांचे कदर्स पाहूि 

बरे र्ाटटे.. पोरापोरी खूश तर आपण पण खूश.. .अरे ते र्ैिीसाब 

कुठे गेल्या? 

कमलाकर : अरे आज चतुथी.. दरे्ळात गेलीय 

बेजाि : तुला साांगतो या बायडी लोकचे लाइफ असाच.. मी काय ्हणतोिा 

ते र्ाईफचे अधाव लाईफ दरे्लात.. नशरीिचा पि असाच.. साला 

नमिूशी बोलत िव्हती.. पण िक्कीच कायतरी मन्नत मािूि बसली 

असिार.. तुला साांगते साला बायडी लोगले इिनसक्युररटी फार..  

बेजाि : बेजाि.. साला मगाशी तू बोललास ते एकटॆ पडण्याबद्दल ती काय 

इिनसक्युररटी िव्हती रे?  

बेजाि : खरांय तुजा कोल्हा.. साला हुशार तू फॉक्स.. र्कील व्हायला पानहजे 

होता तू 



कमलाकर : पण तू ्हणतोिा ते खरांय.. इनन्सक्युररटी.. माझी एक िर्ीि 

कनर्ता .. ऎकर्ू? 

बेजाि : लर्कर.. कोिी यायच्या आत.. साला पलूि जायचा कोिी.. तुजा 

गािा ऎकूि 

कमलाकर : हाां.. गािा.. .ऎक.. सांसाराचे गाणे..  

 

र्ेड लार्ी नजर्ा 

हा प्रेमाचा पाऊस 

नप्रया ्हण ेराजा 

िको िा जाऊस 

 

धुांद झाली हर्ा 

धुांद ते चाांदणे 

हसता ती जरा 

िणी नमटती भाांडणे 

 

कदर्स कदर्स 

कसा सरतो असा 

मिमोर नतचा 

फुलर्ी नपसारा कसा 

 

पाऊस प्रेमाचा 

गाणे ही प्रेमाचे 

र्र्ावर् अखांड 

तराणे प्रेमाचे 

 

प्रेमी ही प्रेमािे 



भेटले नजर्ािे 

कफरती कसे दोि 

होऊि दीर्ाणे 

 

पाऊस पाऊस 

प्रेमपार्साच्या सरी 

पुरी हौसमौस 

भरल्या घरी 

 

होणार ते झाले 

र्ेल सांसारी फुलली 

राजा ही धार्तो 

राणी सांसारी गुांतली 

 

गुांगली दांगली 

भुांलयासारखी गुांगली 

मोठी झाली पोरे 

पाांगली पाांगली 

 

दोघे ते उरले 

सांसारी मुरले 

एकमेकाांसाठी 

भरूि उरले 

 

काळ थाांबतो कोठे 

कधी कोणासाठी 

राजाच उरला 

राणी काळापाठी 



 

एकटाच राजा 

एकटेच घर 

कसे सरले आता 

ते प्रेमाचे अांतर 

 

आठर्े तो कसा 

प्रेमाचा पाऊस 

राणी ्हणे तेव्हा 

तुला िा कसली ’हाऊस’ 

सरे सांसाराचे गाणे 

सरती कदर्स सरतो पाऊस 

एका डोळ्यािे हासणे 

आनण दजु्यात रटपूस 

 

बेजाि : र्ा र्ा.. खरांय तुजा कोल्हा.तू खरांच हुशार रे.. आतापरेंत असाच 

बोलत होता तुला मी हुशार..  

( कुमुद दरे्ळातूि घरी येते. ) 

कुमुद : अरे र्ा .. भाईसाहबे. 

बेजाि : हाां.. र्ैिीसाब आनि आज नशरीि पि आलीय 

कुमुद : र्ा र्ा.. आज सांकष्टी, दरे्ळात जाऊि आले..  

बेजाि : हाां हाां.. माजा फ्रें ड बोलला.. साला.. सॉरी.. याला पि घेऊि जायचा 

दरे्लमदी.. दरे्ाच्या पायार्र.. थोडी अक्कल येईल 

कुमुद : हुां.. ते कसले येतात दरे्ळात? काम िसल ेतर लोळत पडतील पण 

दरे्ळात िाहीत.. सोन्या झोपला र्ाटतां.. .रात्र जागर्ली पोरािां 



कमलाकर : जागर्ली कसली.. गाजर्ली.. जा नशरीि आत असणार..  

( कुमुद आत जाते. 

थोडे िण शाांतता.. .सोमू आनण नमिू बाहेर येतात ) 

नमि ू: पापा.. केम छो? सोन्या झोपला.. आताच.. थाकी गई..  

सोमू : याची झोप अशी.. थॊडा आर्ाज झाला की उठतो..  

नमि ू: पापा.. म्मी पण ठीक छे िे.. बोलली माझ्याशी..  

बेजाि : अरे नडकरी.. तू मचता िको करू.. ते नशरीि हाय िा डेनलकेट हाय.. 

बाहरेूि आर् आणत ेपण नतला यायचे कदीपास्नां.. आता तुजा 

तन्र्ीर नतला सरळ करेल पाहा.  

नशरीि आनण कुमुद आतूि बाहरे येतात.  

नशरीि : जॊईल ेकेम? केटल ूस्र्ीट छॆ बाबू.. नडक्रो अमारो..  

कुमुद : झोपलाय. हसतोय पण झोपेत. नमिूची कॉपी अगदी 

बेजाि : र्ैिीबाय.. ते रात्री रडते िा, ते नमिूची कॉपी आिे आता हसते ते 

आमच्या जार्यराजाची कॉपी..  

नमि ू:( खोट्य़ा रागािे ) पप्पा.. तमे पण मारा एनिमीिी साईड.. थी र्ात 

करोछो? 

नशरीि : एक बोलर्ािू हतुां.. बोलू काय? 

कमलाकर : बोला र्नहिी.. मिमोकळेपणािे बोला.. ही नमिू आलीय 

आमच्या घरी आिांदीआिांद झालाय.. त्यात आता बाळाचे आगमि..  

नशरीि : कई िथी.. भाईसाहबे.. कुमुदताई.. ्हणज ेआ्ही तसे ठरर्ूि िाही 

आलेले.. मी पण घुश्श्यात होतीिा.. पण आता या सोन्याचे तोंड 

पानहले.. बद्धा घुस्सा गायब.. तर एक नबिती..  

कमलाकर : बोला िा नशरीिर्नहिी 



नशरीि : ्हांजे घुश्श्यात एक गलती झाली.. सॉरी.. पण आता राग िको.. 

तुमी ते नमिूला थोडॆ कदर्स पाठर्ा.. घोलर्डला.. िाही ्हणू 

िका.. झुनबि पण शादी करतोय..  

बेजाि : साला.. आमचे घर.. छोट्या बाळाच्या आर्ाजाला तरसते रे आमचे 

घर.. तीि मनहिे र्ाट पानहली.. रे कोलटकर  

कमलाकर : अहो असां काय? नमि ूतुमचीच..  

कुमुद : नि बाळ पण तुमचेच. नमि ूबेटा जा तू माहरेपणाला.. आ्हाला थोडे 

कदर्स होईल चुकल्यासारखे.. पण नमि ूपरत येईलच िा.. सोमू इथे 

्हटल्यार्र! काय सोम?ू जाऊ द ेिा नतला? 

सोमू : आई! आता तु्ही सगळेच कफतूर झाले तर .. मी काय बोलणार?  

 

( रांगमांचार्र अांधार होतो.. पुन्हा उजेड..  

नशरीि, बेजाि, कडेर्र बाळ घेऊि नमिू पुढे, मागे बॅग हातात घेऊि सोमू 

बाहरे निघताहते. 

पाठूि कमलाकर नि कुमुद त्याांिा टाटा करतायत.. आर्जो.. जल्दी.. ) 

 

(समाप्त) 

  



ई सानहत्य प्रनतष्ठाि 

मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार याांकड े

लि िका दऊे. मराठीत कधीच िव्हते इतके र्ाचक आहते आता. पुर्ी 

पुस्तकाच्या एका आर्ृत्तीच्या हजार दोिहजार प्रती छापल्या जात. पाच 

हजार ्हणज ेडोक्यार्रूि पाणी.  

आता ई पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दहा लाख 

र्ाचकाांपयांत जातां. र्र्ावला चाळीसेक लाख डाऊिलोड होतात. र्ाचक 

एकमेकाांिा परस्पर फ़ॉरर्डव करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, 

र्ेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, नसडी अशा असांख्य मागाांिी पुस्तकां  व्हायरल व्हायलीत. 

सुसाट सुटनलत. खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासूि ते जगाच्या पारठर्रच्या 

प्रत्येक दशेात. रॉकेटच्या र्ेगािे सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या र्ेगाला आता 

कोणी थाांबर्ू शकत िाही. 

या धूमधडक क्राांतीत सानमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी 

सािराांिा यात ओढा. त्याांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्सप िांबर आ्हाला पाठर्ा. 

तु्ही फ़क्त दहा र्ाचक आणा. ते शांभर आणतील. आनण ते दहाहजार. 

तुमच्या व्हाट्सप ग्रुपमधूि याची जानहरात करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकां  

र्ाचकाांपयांत पोहोचर्ायची आहते. आपल्याला रटव्ही पेपर ची जानहरात 

परर्डत िाही. आमचे र्ाचक हचे आमचे जानहरात एजांट. तेच आमची 



ताकद. मराठी भार्ेची ताकद जगाला दाखर्ू. 

 “Language is the blood of the soul into 

which thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 
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