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उदयन: चिराग मनोहर. एक अततशय हुषार मराठी अमेररकन मुलगा. मेडडकल-इंजजनीअररगंिी वहहवाट सोडून म्युझिकल चथएटर म्हर्जे 
संगीत नाटकािं प्रमशक्षर् घेतो. प्रिंड कष्ट्ट करून, लोकांच्या टीकेला न जुमानता, आईवडडलांच्या भक्कम पाठींब्यानं आझर् शेवटी 
अमेररकेतल्या व्यावसातयक नाटकांिं कें द्र असलेल्या न्यूयॉकव  मधल्या ब्रॉडवे वर पहहला मराठी अमेररकन नट-कलाकार म्हरू्न पदापवर् 
करतो. ही आहे चिरागच्या तया अद्भुत प्रवासािी कथा! 
समजा आपर् ववष्ट्रु्दास भावे गौरव गीत आझर् तयाच्या पाठोपाठ अमेररकन रॅप गारं् ऐकलं तर काय होईल? ह्या दोघात काही संबंध 
आहे का असं आपल्याला वाटेल ना? आहे - जरूर आहे! ह्या दोन गीतांमधे एक सांस्कृततक धागा आहे आझर् तो म्हर्जे आजच्या 
आपल्या अद्भुतकथेिा नायक चिराग मनोहर. मंडळी, आद्य नाटककार ववष्ट्रु्दास भावे यानंी नाट्यपंढरी सांगलीमधे मराठी नाटकािी 
मुहूतवमेढ रोवली. नऊ ॲागस्टला ववष्ट्रु्दास भाव्यांिा स्मतृतदीन. पुढं नाटक हा मराठी जगण्यािा एक अववभाज्य घटक बनला. गेल्या 
काही दशकात कामकाजातनममत्त मराठी मार्सं जगभर पसरली. पर् जाताना नाटकािं त ेवेड डोक्यात घेऊन गेली, मनात ठेऊन गेली. 
आपापल्या परीनं जगाच्या कानाकोपऱ्यात मराठी नाटक जजवंत ठेवलं आझर् मुख्य म्हर्जे आपल्या मुलांना तयािं बाळकडू पाजलं. ममत्र 
हो! अशाि एका लेखन, नाटक ह्यांना भारलेल्या कुटंुबात जन्माला आलेल्या आझर् अमेररकेत वाढलेल्या एका मुलानं- चिराग मनोहर यानं 
आज अमेररकेतल्या नाट्यपंढरीत म्हर्जे न्यूयॉकव  मधल्या ब्रॉडवे वर हदमाखात पदापवर् केलं आहे. मराठी अमेररकन मुलं भारतातल्या 
मुलांप्रमारे्ि साधारर्त: मेडडकल, इंजजनीअररगं, वककली ह्याि क्षेत्रात जारं् पसंत करतात. पर् ही वहहवाट सोडून चिरागनं म्युझिकल 
चथएटर म्हर्जेि संगीत नाटक ह्या ववषयािं शास्त्रशुध्द मशक्षर् घेतलं आहे आझर् आज तो ब्रॉडवे वर रोज हजारो रमसकांिं मनोरंजन 
करर्ाऱ्या नाटकात अमभनेता म्हरू्न काम करतो आहे. आजच्या एवपसोड मधील कथा आहे ती चिरागच्या ह्याि अद्भुत प्रवासािी.  

सववप्रथम - चिरागिी ओळख अथावत तयाच्याि शब्दात.  
चिराग: नमस्कार! मािं नाव चिराग मनोहर. मी एक व्यावसातयक नट आहे आझर् मािव २०२० पयतं ब्रॉडवे वरच्या "मीन गल्सव" ह्या 
संगीत नाटकात मी पूर्ववेळ काम करत होतो. (पँडमेमकमुळे मािवनंतर सगळी नाट्यगहंृ आझर् मसनेमागहंृ बंद करण्यात आली आहेत). 
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उदयन: सुदैवाने चिरागिा हा प्रवास मला बराि जवळून बघता आला. चिरागिी आई अनघाताई आझर् वडील वप्रयदशवन उर्व  सुधीर मनोहर 
ह्यािी ओळख जरी नाटकामुळे िाली असली तरी आमिं नातं वेगळंि. अनघाताई तर मोठ्या बहहर्ीसारखीि. चिराग पािवी/सहावीत 
असल्यापासून मी तयाला बघतो होतो. पर् महाराष्ट्र मंडळाच्या कायवक्रमात ोोट्या नाटुकल्या सादर करर्ाऱ्या चिरागला नाटकािं वेड 
केव्हा लागलं हा प्रश्न मला पडला होता. चिराग! संगीत नाटकािी आझर् तुिी ओळख कशी िाली? तू संगीत नाटकािा गंभीरपरे् कधी 
वविार करू लागलास? आपर् एक व्यावसातयक नट व्हावं असं तुला प्रथम कधी वाटल?ं 
चिराग:  नाटकांिी आझर् मािी ओळख माझ्या मोठ्या भावामुळे िाली. तवे्हा तो तयाच्या माध्यममक आझर् उच्ि माध्यममक शाळेच्या 
नाटकांमध्ये काम करत असे. तयाि ेप्रतयेक नाटकाि ेिार प्रयोग होत असत. मी माझ्या आईवडडलांकड ेत ेसगळे प्रयोग बघायला 
जाण्यािा हट्ट करत असे. सगळ्यात पुढच्या रांगेत मधोमध बसून मी ती नाटकं पाहत असे आझर् तयािी जाद ूमाझ्या मनावर पडली 
होती. मािा भाऊ तयाला ममळालेली तयांच्या नाटकाच्या गाण्यांिी सीडी मला देत असे. ती गार्ी मला पाठ व्हायिी. तो बारावी पास 
होऊन कॉलेजला गेला तवे्हा तयाच्या शाळेच्या नाटकात दयु्यम भूममकेसाठी दोन ोोट्या मलुगयांिी गरज होती. मी तवे्हा सहावीत होतो 
पर् माझ्या भावाने हदगदशवकाकड ेमाझ्या नावािी मशर्ारस केली आझर् मला तया नाटकात काम ममळालं. तया क्षर्ापासून मी कधी मागे 
वळून पाहहलं नाही! नाटकाएव्हढी मजा दसुऱ्या कशाति यायिी नाही! मला नेहमी वाटायिं आपर् आधी नट व्हावं आझर् मग अजून 
काहीतरी व्हावं. कारर् खरं म्हर्जे मला र्क्त नटि व्हायिं होतं पर् मला र्क्त नट कोर् होऊ देर्ार? त ेतर शक्यि वाटत नव्हतं! 
म्हरू्न मग मी म्हर्ायिो मला नट व्हायिंय आझर् मला गझर्तािा मशक्षक व्हायिंय, ककंवा मला नट व्हायिंय आझर् मला शेर् 
व्हायिंय, ककंवा मला नट व्हायिंय आझर् मला वकील व्हायिंय! नट होण्याबरोबरि असं काहीतरी व्हायिंय की ज्याला समाज मान्यता 
असेल, तया कररयरला एक पररिय असेल. मग मी आट्वसला महत्त्व देर्ाऱ्या हायस्कूलमध्ये गेलो आझर् जेव्हा बारावीच्या वषावत असताना 
मािी कॉलेजला जायिी वेळ आली, तवे्हा मी ह्यािा गंभीरपरे् वविार करू लागलो. माझ्यासाठी कोर्तं कॉलेज िांगलं ठरेल, ह्यािा 
वविार करताना बाबाने मला वविारलं, "चिराग! तुला कोर् व्हायिंय? इंजजतनअर व्हायिं आहे का तुला?" हा प्रश्न ऐकताि मला रडायला 
यायला लागलं. माझ्या अंगावर तो प्रश्न वीज कोसळल्यासारखा पडला. मला वाटलं 'ोे! ोे! मला नट सोडून दसुरं कोर्ीि व्हायिं 
नाहीये.'       
 
उदयन: आपल्या आयुष्ट्यािा अथव आझर् हदशा समजण्यािा तो क्षर् काही ववलक्षर्ि असेल नाही? पर् चिराग ह्या क्षर्ापयतं पोिण्यािी 
तयािी तयारी अनेक वष ंिाली होती. कारर् चिराग अशा एक हायस्कूलमध्ये गेला होता, की जजथे तयाला नाटकािं मशक्षर् ममळालं होतं. 
तयािी कथा ही जगावेगळीि आहे. कारर् चिराग नाटक मशकवर्ाऱ्या खास हायस्कूलमध्ये गेला होता. चिराग! आम्हाला तुझ्या "कॅपा" 
शाळेिी माहहती सांग बरं. 
चिराग: माझ्या शाळेिं नाव "वपट् स्बगव कॅपा ६ - १२" म्हर्जे सहावी त ेबारावी कक्रएहटव्ह अँड परर्ॉममगं आटवस ्(CAPA) शाळा. 
आट्वसमध्ये ववशेष गुर्वत्ता असलेल्या मुलांसाठी असलेली ही खाजगी नाही, सरकारी (पजब्लक) शाळा आहे. ही शाळा एक ववशेष शाळा - 
म्हर्जे मॅगनेट शाळा आहे. ह्या शाळेत प्रवेश ममळवण्याकरता मुलाखत (ऑडडशन) द्यावी लागत ेआझर् ततथे तुमिी गुर्वत्ता मसध्द करावी 
लागत.े तया शाळेच्या र्क्त शतनवारच्या प्रोगॅ्रमसाठी मी आधीपासूनि ततथे जात असे पर् सातवीपासून पूर्ववेळ तया शाळेत मी जायला 
लागलो. आधी मी व्हायोमलन मेजर म्हरू्न ततथे मला प्रवेश ममळाला. पर् हळूहळू मला संगीत नाटकािी आवड लागली आझर् मी 
व्हायोमलन सोडून संगीत नाटकाकड ेवळलो. शतनवारच्या प्रोगॅ्रमच्या संिामलका ममसेस स्टेबलर ह्या तया शाळेतल्या नाट्यववभागाच्या प्रमुख 
होतया आझर् तयांनीि माझ्या आईवडडलांना मला ह्या शाळेत पूर्ववेळ घालण्यािा आग्रह केला. पर् माझ्या आईवडडलांना काळजी वाटली, 
की ह्या आट्वसच्या शाळेत गझर्त-सायन्स वगैरे ववषयांिं मशक्षर् काय दजाविं असेल? ममसेस स्टेबलरनी माझ्या आईवडडलांना शाळेत 
बोलावून घेतलं आझर् सगळ्या ववषयािं मसलॅबस आझर् सखोल वर्वन असलेली पॅकेट्स तयांना हदली. शाळा आझर् लॅब्ज कर्रून दाखवल्या 
आझर् तयांना पटवून हदलं, की आटवस ्मशकवताना बाकीच्या ववषयांकड ेतततकंि लक्ष हदलं जातं. तया बाबतीत मशक्षर्ात कुठेही कमतरता 
पडत नाही. थोडक्यात म्हर्जे ह्या शाळेत मी काही हदवसभर गोट्या खेळत बसर्ार नाहीये! सतय पररजस्थती तर ह्याच्या बरोब्बर उलट 
होती! ह्या शाळेत जायिं म्हर्जे नेहमीिी पूर्व वेळ शाळा िाल्यानंतर रोज कमीत कमी तीन त ेिार जास्तीि ेतास मला माझ्या 
आट्वसच्या मशक्षर्ासाठी द्यावे लागर्ार होत!े         
 
उदयन: तुझ्या नाट्यमशक्षर्ाबद्दल तुझ्या आई - वडडलांिी सहजासहजी खात्री पटली का? 
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चिराग: माझ्या आईिी खात्री पटायला जास्त वेळ लागला! मला आठवतं, माझ्या आजोबांनी आईवडडलांना र्ोन केला आझर् समजावलं. त े
म्हर्ाले, चिरागला मशक्षर्ाच्या ज्या संधी तया देशात उपलब्ध आहेत तयांिा र्ायदा घ्यायला तुम्ही तयाला देर्ार नसाल, तर मग तुम्ही 
अमेररकेत जाण्यािा र्ायदा काय? आजोबांच्या बोलण्यािा पररमार् िाला आझर् मला कॅपा शाळेत जायला ममळालं.   
 
उदयन: चिराग ज्या आजोबांबद्दल बोलतोय ना, त ेम्हर्जे मराठीतले सुप्रमसध्द लेखक अनंत मनोहर. राब, जेष्ट्ठ, द्वारकाववनाश, 
अरण्यकांड या पुस्तकांि ेलेखक. चिरागला मराठी साहहतयािा, नाटकािा हा जो वारसा लाभला आहे तो र्ार महत्त्वािा आहे. हे जे कॅपा 
स्कूल आहे तयात प्रवेश ममळाला तो म्युझिकल चथएटर या स्पेशलायिशेनमधे. परंतु नाटकाला, संगीताला, नतृयाला, लेखनाला खूप महत्त्व 
देर्ारी ही शाळा म्हर्जे र्क्त मजा आझर् धमाल नव्हती बरं का. वयाच्या तरेा-िौदाव्या वषी रोज िौदा-सोळा तास काम करण्यािी 
तयारी असरं् हेही एक नवलि. चिराग, तुझ्या शाळेिी आझर् ततथल्या नाट्यमशक्षर्ािी अचधक माहहती आम्हाला दे. तू ततथे संगीत 
नाटकािं मशक्षर् घ्यायिं का ठरवलंस? 
चिराग: मी संगीत नाटकाच्या मेजरसाठी ततथे अजव केला होता. मी मुलाखत हदली आझर् मािी तनवड िाली. भावाच्या शाळेच्या 
नाटकांतून काम करत असताना मला मनोमन जार्वलं होतं, की संगीत नाटक हेि मािं क्षेत्र आहे. अमभनय, गायन आझर् नतृय ह्या 
तीनही कला एकत्र आर्र्ारं हे क्षेत्र आहे आझर् तयांिी मला मनापासून आवड आहे. कॅपा शाळेिा सववसामान्य हदवस सकाळी ०७:३० 
वाजता सुरू होत असे. १२:३० त े०१:०० वाजेपयतं नेहमीिी शाळा - गझर्त, ववज्ञान, भाषा, इततहास भूगोल वगैरे नेहमीिा अभ्यासक्रम. 
मग जेवर्ािी अधाव तास सुट्टी. तयानंतर सुमारे अडीि तास तुमिा आट्वसिा ववशेष अभ्यासक्रम करावा लागतो. माझ्या बाबतीत संगीत 
नाटकािा अभ्यास. ह्यामध्ये अमभनय, नतृय, गायन, आवाजािी तालीम (व्होकल रेतनगं), संगीतािी चथअरी, नाटकांिा इततहास - म्हर्जे 
संगीत नाटकांच्या दृष्ट्टीने सवव बाजूंनी अभ्यास होता. साडतेीन वाजता शाळा सुटली, की मी परस्पर थेट एका डान्स स्टुडडयोमध्ये अजून 
तीन त ेिार तास नतृय प्रमशक्षर्ासाठी जात असे.     
 
उदयन: तू हे अततररक्त डान्स क्लासेस का केलेस? 
चिराग: तयािं कारर् म्हर्जे तोपयतं मी नतृय मशकलो नव्हतो. अमभनय आझर् गायन मला थोड ंयेत असे पर् नतृयाच्या बाबतीत मी 
कच्िा होतो. मी कधी जॅि, बॅले, टॅप असे नतृयप्रकार मशकलोि नव्हतो. आझर् कॅपा शाळेतल्या पहहल्याि सत्रात मला नतृयाच्या 
क्लासमध्ये 'B' शे्रर्ी ममळाली! आझर् तुला माहीति आहे, की भारतीय पालकांना आपल्या मुलाला शाळेत बी शे्रर्ी ममळरं् म्हर्जे 
महापातक वाटतं! ही भयंकर घटना कधीि घडायला नको असत!े मग आईबाबा माझ्या डान्स टीिरला येऊन भेटले आझर् तयांनी तयाला 
वविारलं, की चिरागने तयािी शे्रर्ी सुधारण्यासाठी काय करायला हवं. तवे्हा माझ्या टीिरने तयांना सांचगतलं, की चिरागला अवांतर नतृय 
मशक्षर्ािी गरज आहे. म्हरू्न शाळेनंतर हा डान्स क्लास तयांनी मला लावला. 
 
उदयन: मंडळी, चिरागच्या आईवडडलांि ेइथे मला खूप कौतुक करावंसं वाटतं. गझर्त िांगलं नाही, म्हरू्न मशकवण्या लावर्ारे पालक तर 
अनेक असतात पर् आपल्या मुलानं संगीत नतृयनाट्य मशकवायिा घाट घातला आहे आझर् तया मधलं नतृयािं अंग कच्िं आहे, म्हरू्न 
तयाला खास नािािी मशकवर्ी लावर्ारे पालक ककतीसे असतात? पर् आईबाबांिा जरी भक्कम आधार असला, तरी उववरीत मराठी 
अमेररकन समाजािं काय? तयांिी प्रततकक्रया हा मुलगा नक्की काय करतोय ह्याबद्दलिी चितंा, संशय, अववश्वास आझर् आपल्या हुषार 
मुलािं आयुष्ट्य तयाला पाहहजे त ेकरू देऊन वाया घालवर्ाऱ्या आईवडडलांवर राग अशी काहीशी होती. चिराग, मला असं सांग, की तू ह्या 
एकमेवाद्ववतीय अशा आटवस ्शाळेत जायिं ठरवलंस तर मग तुमच्या ओळखीच्या मराठी अमेररकन समाजािी काय प्रततकक्रया िाली? 
चिराग: मी काय करतोय ह्यािी लोकांना काही कल्पनाि आली नाही. कारर् प्रोरे्शनल म्युझिकल चथएटर ही अमेररकन आटव आहे. 
तयांनी स्वतः कधी हे केलं नाही, तयांच्या आईवडडलांनी केलेलं तयांनी कधी पाहहलेलं नाही तयामुळे तयांच्या मुलांना त ेकरू देर्ार नाहीत. 
सगळ्यांना ह्या धंद्यातला अतनश्िततेिा प्रिंड धोका मात्र नक्कीि जार्वतो. जर कोर्ी म्हर्ालं, 'मी नट होर्ार आहे' तर तयावर पहहली 
प्रततकक्रया म्हर्जे डोळे कर्रवून लोक म्हर्तात 'शुभेच्ोा!' कारर् इथे इतकी बेकारी आहे, नोकरीिी कसलीही शाश्वती नाही. अशा 
पररजस्थतीशी सामना करायला म्हरू्न माझ्या आईवडडलांनी माझ्याशी एक सौदा केला; तो हा, की जर मला सवोतकृष्ट्ट कॉलेजमध्ये प्रवेश 
ममळाला तरि त ेमला ह्या क्षेत्रात जाऊ देतील.     
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उदयन: कॅपा स्कूल मधे चिरागनं िार वष ंगझर्त, शास्त्र, भाषा वगैरे नेहेमीच्या ववषयांबरोबरि म्युझिकल चथएटरिा अभ्यास केला. जेव्हा 
कॉलेजला जायिी वेळ आली, तवे्हा आपर् व्यावसातयक कलाकार होर्ार हा तनश्िय केला आझर् ह्या ववषयािं सवावत उत्तम मशक्षर् कुठं 
ममळेल ह्यािा शोध सुरू िाला. म्युझिकल चथएटरमधे बॅिलर ॲार् र्ाईन आटवस ्िा कोसव बऱ्याि ववद्यापीठात मशकवला जातो. चिरागने 
बऱ्याि वविाराअंती न्यूयॉकव  राज्यातल्या मसरॅक्यूज युतनव्हमसवटीमधे प्रवेश घेतला. चिराग, तू मसरॅक्यूज युतनव्हमसवटीत प्रवेश का घेतलास? 
चिराग: ह्या माझ्या तनर्वयामागे तीन मुख्य काररं् होती. तयातलं पहहलं कारर् म्हर्जे मसरॅक्यूज युतनव्हमसवटीिं ड्रामा डडपाटवमेंट 
'मसरॅक्यूज स्टेज' ह्या नाट्यसंस्थेशी जोडलेलं आहे. 'मसरॅक्यूज स्टेज' ही एक प्रादेमशक व्यावसातयक नाट्यसंस्था आहे. तयामुळे मसरॅक्यूज 
युतनव्हमसवटीच्या ववद्यार्थयांना मसरॅक्यूज स्टेजच्या नाटकांमध्ये काम ममळायिी संधी प्राप्त होऊ शकत.े ह्यािा अथव युतनव्हमसवटीत राहून 
िार वषांिी पदवी ममळवतानाि तुम्हाला व्यावसातयक स्टेजवर काम केल्यािा प्रतयक्ष अनुभव ममळवता येतो. माझ्या दृष्ट्टीने मसरॅक्यूजिी 
दसुरी महत्त्वािी गोष्ट्ट म्हर्जे पदवीच्या िार वषावतलं शेवटिं सत्र - ज्याला त े'टेपर सेमेस्टर' म्हर्तात. हे सत्र मसरॅक्यूजला न करता त े
सेममस्टर न्यू यॉकव  शहरात होतं. सगळ्या गॅ्रज्युएहटगं क्लासला त ेन्यू यॉकव  शहरात घेऊन जातात. तुमि ेउरलेले क्लासेस ततथेि होतात 
आझर् तयाि बरोबर न्यू यॉकव  शहरात जी नाटकं बसवली जातात ततथे जाऊन तुम्हाला ऑडडशन देता येत.े ततथे अवांतर डान्स क्लासेस 
घेता येतात. ततसरी गोष्ट्ट म्हर्जे तुम्हाला तुमिं अपाटवमेंट भाड्याने घेऊन स्वतःिी राहण्यािी सोय करता येत.े ततथे राहून ह्या 
नाटयक्षेत्रातल्या तनमावते, हदगदशवक इतयादी महत्त्वाच्या लोकांच्या ओळखी होतात. तुमच्या कॉलेजि ेआधीि ेसीतनयर पदवीधर (अल्युम्नी) 
ह्यांच्याशी ओळखी होतात. म्हर्जे पदवी हातात पडतानाि तुमिं न्यू यॉकव  शहरामध्ये बस्तान बसलेलं असतं. तुमच्या व्यावसातयक 
ओळखी िालेल्या असतात आझर् कदाचित एखादी नोकरीही ममळून गेलेली असत!े     
 
उदयन: अमेररकेतला हा चथएटर डडग्री कोसव कसा असतो, ह्या बद्दल मला र्ार कुतूहल होतं. चिराग, तुझ्या ह्या पदवीच्या 
अभ्यासक्रमात तू काय काय मशकलास? 
चिराग: मसरॅक्यूजच्या पहहल्या वषी दर आठवड्यातून तीन हदवस सकाळी आठ वाजता सरुू होर्ारा सलग िार तासांिा क्लास असे. तयात 
िार वेगवेगळे अमभनयािे, नतृयािे, आवाजाि ेप्रोरे्सर येऊन मशकवत असत. तो क्लास सपंल्यावर अगदी थकून जायला होत असे. त े
प्रोरे्सर ववद्यार्थयांकडून अतयुच्ि व्यावसातयकतेिी अपेक्षा करतात आझर् तयामुळे इथून पुढिी िार वष ंकशी जार्ार आहेत ह्यािी 
कल्पना येत.े पर् पहहल्याि वषी अशी सरुुवात केल्यामुळे ववद्यार्थयांच्या मनािी तयारी होत.े प्रोरे्सर ववद्यार्थयांना व्यावसातयक 
नटासारखेि समजतात आझर् तयाि जबाबदारीने त ेवागतील अशी अपेक्षा करतात. चथएटरच्या व्यवसायाकड ेसवव बाजुंनी म्हर्जे ३६० 
डडग्रीतून पाहायला मशकवलं जातं. अमभनय, नतृय आझर् गायनाबरोबरि पहहल्या वषी 'नाटकाशी ओळख' (इंरो टू चथएटर) असा एक क्लास 
वषवभर असतो. ह्याच्यामध्ये सुप्रमसध्द अमेररकन आझर् क्लामसक नाटकांशी पररिय करून हदला जातो. ग्रीक नाटकांशी ओळख होत.े अशा 
नाट्यसंहहतांिा अभ्यास होतो, की ज्या संहहतांनी मुळातून नाट्यशात्र तनमावर् केलं. नाटकांिं ववश्लेषर्, तहेी नटाच्या भूममकेतून तसेि 
मशक्षर्ाच्या (अकॅडेममक) भूममकेतून ववश्लेषर् करायला मशकवलं जातं. एखाद्या ववमशष्ट्ट नाटकािी समज इतर नाटकांच्या पाश्ववभूमीवर 
आझर् तयांच्या संदभावत काय आहे, ह्यािा वविार आपर् करू लागतो. तयामुळे एखाद्या भूममकेसाठी आपर् ऑडडशन द्यायला जातो तवे्हा 
नटाला ही जार्ीव िालेली असते, की ती भूममका एखाद्या तनवावत पोकळीत तनमावर् िालेली नाही - तयाला कोर्तीतरी िौकट आहे. 
उदाहरर्ाथव शेक्सवपयरिं एखादं नाटक बसवताना शेक्सवपयर ज्या जगात राहून नाटकं तनमावर् करत होता तया जगािी समज 
आल्यामशवाय त ेनाटक समथवपरे् बसवता, करता येर्ार नाही. हे मशकण्यासाठी आम्हाला गद्य नाटकांि ेक्लास होते, मग संगीत 
नाटकांच्या इततहासाि ेक्लास होत.े ह्याच्याव्यततररक्त प्रमसध्द संगीतकार, प्रमसध्द कवी, प्रमसध्द तनमावत ेह्यांिी माहहती देर्ारे क्लास 
होत.े इतका अभ्यास व्हायिा, की शेवटी कोर्ी एखाद्या नाटकािं नुसतं नाव जरी घेतलं, तरी ह्यािा लेखक कोर् आहे, ह्यात पहहल्या 
प्रयोगात कुर्ी भूममका केल्या होतया, हे नाटक का मलहहलं गेलं, ह्या नाटकामागिी पे्ररर्ा कोर्ती होती, ह्या नाटकासंबंधी कोर्ता ववशेष 
अभ्यास केला गेला आहे हे िटकन ध्यानात यायिं. मशवाय म्युझिक चथयरीि ेक्लासेस होत.े मसरॅक्यूजला मशकताना मजा येत ेकारर् 
नाटक व्यापक भूममकेतून मशकायला ममळतं. आमि ेप्रोरे्ससव म्हर्जे ववववध पाश्ववभूमी असलेल्या ,नाट्यक्षेत्रातले  वेगवेगळे अनुभव 
गाठीशी असलेल्या व्यक्ती होतया. मशवाय प्रतयेकाने कधी ना कधी नाटकांिं हदगदशवन केलेलं होतं. तयामुळे मसरॅक्यूजच्या दोन वषावत 
समजा तुम्हाला िार नाटकांत काम करायिी संधी ममळाली तर िार वेगवेगळ्या मागांनी नाटक कसं बसवता येतं, कसं हदगदमशवत केलं 
जातं हे आपोआप मशकायला ममळायिं. व्यजक्तरेखा कशी उभी करायिी, नाटकािी िौकट कशी ठरवायिी ह्याि ेअनेक मागव कळल्यानंतर 
मग आपल्याला जो मागव पटतो आझर् आवडतो तया मागावने ककंवा तया हदशेने आपर् पुढे जाऊ शकतो.             
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उदयन: केव्हढा वविार करून तयार केला आहे हा मसलॅबस. चिरागला नुसतंि टेजक्नक नाही, तर नाटकाबद्दल वेगळा वविार करायला 
आझर् तो प्रतयक्षात अंमलात आर्ायला मशकवले गेलं. चिरागनं मसरॅक्यूजमध्ये िार वषावत बॅिलर ॲार् र्ाईन आट्वसिी पदवी ममळवली. 
तया काळात तयानं वेगवेगळ्या सुमारे पंधरा नाटकात कामं केली. आझर् तयाच्या सुदैवाने मशक्षर् संपताक्षर्ी तयाला ब्रॉडवे कामही ममळालं. 
'हटना रे्' ही अमेररकेतली प्रमसध्द ववनोदी अमभनेत्री. ततनं मलहहलेला अमेररकेतील हायस्कूल जीवनावर, टीन एज जीवनावर आधाररत 'मीन 
गल्सव' हा चित्रपट खूप गाजला होता. तया चित्रपटािं नाट्य रूपांतर करण्यािी उलटी गंगा वाहण्यािं काम हटना रे् तया काळात करत 
होती. आझर् चिरागला ब्रॉडवे वर नव्याने िालू होर्ाऱ्या 'मीन गलव' ह्या संगीत नाटकात भूममका ममळाली. तयािी कहार्ी खरंि रोमहषवक 
आहे. चिराग, तर तू मसरॅक्यूज युतनव्हमसवटीतून पदवीधर िालास आझर् न्यू यॉकव  शहरात गेलास. मग ततथे तुला "मीन गल्सव" नाटकात 
कशी संधी ममळाली?  
चिराग: मीन गल्सवच्या गोष्ट्टीिी सुरुवात माझ्या दृष्ट्टीने एका मोठ्या तनराशाजनक अवस्थेति िाली. तया उन्हाळ्यात मी काही जॉब 
ममळवले होत.े ववशेषतः मला "डडसगे्रस्ड" ह्या नाटकात भूममका ममळाली होती. ववशेष अशासाठी की मी पाहहलेलं पहहलं ब्रॉडवे वरिं त े
नाटक होतं. ह्या आधी तीन वेळा मला ह्या नाटकात भूममका ममळाली होती आझर् तीनही वेळा कॉलेजच्या काही ना काही उपक्रमामुळे 
मला तया संधींवर पार्ी सोडाव ंलागलं होतं. तयामुळे ह्या िौर्थया संधीिी मी आतुरतनेे वाट बघत होतो. ह्या वेळी मािं कॉलेजिं शेवटिं 
सत्र होतं आझर् हँगर चथएटर आझर् पोटवलडड सतजे ह्या नामांककत कंपन्याममळून हे नाटक बसवर्ार होत ेज्याच्यात मला भूममका ममळाली 
होती! बारा आठवड ेहे नाटक िालर्ार होतं. ह्या कामाच्या अनुभवावर मला ॲक्टसव युतनयनिी मेंबरमशप ममळाली असती आझर् मला 
व्यावसातयक कलाकार म्हरू्न मान्यता ममळाली असती. ती भूममका मला आवडली होती आझर् ती ममळण्यासाठी मी मनापासून प्रयतन 
केले होत.े इतकी वष ंमी ह्यािी वाट पाहात होतो. मशवाय ती भूममका करण्याि ेहजारो डॉलसव ममळाले असत ेत ेवेगळंि! आझर् िालं 
काय, की मी पदवीधर होण्याआधी केवळ एक महहना असताना हँगर चथएटरने जाहीर केलं, की हा शो पुढे आर्ण्यात येत आहे. म्हर्जे 
माझ्या सगळ्या र्ायनलच्या परीक्षा ज्या काळात आयोजजत होतया तयाि काळात या नाटकाच्या प्रयोगांस सरुूवात होर्ार होती! मला हे 
नाटक कररं् आता शक्यि िालं नसतं. मला ती संधी सोडून द्यावी लागली आझर् तयामुळे,  ज्या वेळी मी पदवीधर िालो तवे्हा इतका 
दःुखीकष्ट्टी िालो होतो, की इतकी सुवर्वसंधी हातातून तनसटली, इतका मानमसक तार् आला की परीक्षा िाल्यावर मनःशांती 
ममळवण्यासाठी मी दोन आठवड ेघरी गेलो. म्हटलं दोन आठवड ेकशािाही वविार न करता आपल्या कुटंुबबयांबरोबर वेळ घालवावा. 
घरी  गेल्यावर प्ले बबल डॉट कॉम ह्या वेबसाईटवर मी 'मीन गल्सव" नाटकाच्या ऑडडशनिी नोटीस पाहहली. त ेर्क्त िार भूममकांसाठी 
नट शोधत होत.े तयांिा बाकीिा नटसंि तयार होता कारर् तयांनी "प्रॉडक्शन लॅब" धतीवर हे नाटक आधीि बसवलेलं होतं. प्रॉडक्शन लॅब 
नाटक म्हर्जे कममतकमी वेशभूषा आझर् सेट्स वापरून नाटक कररे्. अशा प्रयोगांना 'मनी पीपल' - उर्व  'श्रीमंत लोकांना' बोलावलं जातं. 
तयांना हे नाटक आवडलं तर मग ह्या नाटकाच्या तनममवतीसाठी लागर्ारा पैसा उभा करता येतो. तयामुळे सगळा नटसंि तयार होता 
आझर् र्क्त िार भूममकांसाठी त ेपात्रं शोधात होत.े तयातलं एक पात्र 'केजव्हन नपुर' होतं. ह्या पात्रासाठी तयांनी मलहहलं होतं, की वयाने 
अठरा वषांहून मोठा मुलगा पर् जो हायस्कूलमध्ये जार्ारा मुलगा शोभ ूशकेल असा तरुर् हदसर्ारा, ववनोदी अंग असलेला, रॅप गारं् 
म्हर्ता येर्ारा, आझर् जो भारतीय ककंवा पाककस्तानी वंशािा आहे, असा हवा. हे मी वािलं आझर् मनात वविार आला - अमेररकेत अशी 
ककतीशी मुलं तयांना ममळर्ार आहेत? आझर् तयांनी अशी पजब्लक जाहहरात हदली असेल तर ह्यािा अथव तयांच्या डोळ्यांसमोर सध्या तरी 
कोर्ी नसावं - म्हर्जे आपल्याला संधी ममळू शकत!े मी अजव तयार केला आझर् न्यू यॉकव  मध्ये तयांच्या ओपन ऑडडशनच्या हदवशी 
प्रतयक्ष हजर िालो. तयासाठी मी स्वतः एक ववडबंन गीत रिलं होतं (फे्रश वप्रन्स ऑर् बेल एअर ह्या सुप्रमसध्द टीव्ही मामलकेच्या शीषवक 
गीतावर आधारलेलं) जे रॅपच्या धतीवर गाता येतं आझर् जे ववनोदी होतं. तयांना मािं गारं् आवडलं. तयांनी दपुारी पुन्हा मला बोलावलं 
आझर् मला नतृय करायला सांचगतलं. तवे्हापासून पुढे नऊ वेळा तयांनी मला ऑडडशनसाठी बोलावलं! अडीि/तीन आठवड ेही तनवड आझर् 
ोाननी प्रकक्रया िालू होती! 
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उदयन: चिराग च्या बाबतीत right place at the right time हे अततशय सयुजक्तक आहे. हाती असलेलं ोोटं काम जातं काय, आझर् 
एकदम ब्रॉडवे वर जायिी संधी काय ममळत!े पर् ममत्रहो तयातले चिरागि ेकष्ट्ट आझर् तयािी चिकाटी वाखार्ण्यासारखी आहे. पहहली 
ऑडडशन धरून एकंदर दहा ऑडडशन्स? डोकं शांत ठेवून हे कररं् सोपं नाही. बऱ्याि श्रोतयांना ब्रॉडवे म्हर्जे काय असा प्रश्न पडला 
असेल. मी हाि प्रश्न चिरागला वविारला. तर चिराग, ह्या नाटकाबद्दल आधी माहहती सागंण्यापूवी ब्रॉडवे म्हर्जे काय त ेसांग बरं 
आम्हाला. 
चिराग: ब्रॉडवे म्हर्जे एक तऱ्हेने चथएटरच्या प्रकारािं नाव आहे, संज्ञा आहे. न्यू यॉकव  मध्ये चथएटरिा प्रकार तयात ककती सीट्स आहेत 
ह्यावरून ठरवला जातो. उदारहरर्ाथव अगदी ोोट्या म्हर्जे जास्तीत जास्त ९९ सीट्सपयतं कपॅमसटी असलेल्या चथएटसवना 'ऑर् ऑर् 
ब्रॉडवे चथएटर' म्हर्तात, १०० त े४९९ सीट्स असलेल्या चथएटसवना 'ऑर् ब्रॉडवे चथएटर' म्हर्तात तर ५०० हुन अचधक सीट्स असलेल्या 
मोठ्या चथएटसवना 'ब्रॉडवे चथएटर' म्हर्तात. आमच्या नाटकाच्या चथएटरमध्ये १२०० सीट्स आहेत आझर् आमि ेबहुतेक सगळे शो 
हाऊसरु्ल्ल असतात; पर् तरी आमिं चथएटर तसं लहानि समजलं जातं! कारर् 'ववकेड' आझर् 'लायन ककंग' सारख्या नाटकांच्या 
चथएटसवमध्ये हजारो सीट्स आहेत आझर् तयांि ेशो सुध्दा हाऊसरु्ल्ल असतात. ब्रॉडवे नाटकांि ेदर आठवड्याला एकूर् आठ शोज 
असतात. तयात सहा शो रात्रीि ेआझर् दोन शोज हदवसाि ेम्हर्जे मॅटने असतात ककंवा कधी कधी पाि शो रात्रीि ेआझर् तीन शोज मॅटने 
असतात. म्हर्जे दर आठवड्याला सहा हदवस काम कराव ंलागतं आझर् एक हदवस - सोमवारिा हदवस सुट्टी ममळत.े     
 
उदयन: न्यूयॉकव  मसटी मधे ब्रॉडवे नावािा रस्ता आहे तया रस्तयावर आझर् आजूबाजूला शंभरांपासून काही हजार सीट्स असलेली सुमारे 
पन्नास वेगवेगळी नाट्यगहंृ आहेत. वविार करा, पन्नास नाट्यगहृात वेगवेगळी पन्नास नाटकं. लंडन मधील ‘वेस्ट एंड’च्या बरोबरीनं   
ब्रॉडवे हे जगातलं सवावत मोठं व्यावसातयक नाटकािं कें द्र आहे. बाकी जगभरात पाि हदवसांिा कामािा आठवडा  पर् इथं मात्र सहा 
हदवसांिा. आझर् बाकीच्यांना जेव्हा सुट्टी तवे्हा तर ब्रॉडवेिा जोरात मसिन. तयामुळं सुट्टी अशी नाहीि. लाखो डॉलसविं बजेट, पन्नास त े
शंभर कलाकार आझर् सगळ्याि गोष्ट्टींिा जबरदस्त वेग. ह्या अर्ाट व्यावसातयक स्पधाव असलेल्या आझर् अस्सल प्रोरे्शनॅलीिमिी 
मागर्ी करर्ाऱ्या नाटकांच्या तालमी तशाि धड्याक्यात होतात. चिरागसारख्या नवमशक्यासाठी ही तर खरी परीक्षा होती. चिराग मला 
असं सांग, की कॉलेजमधून बाहेर पडून ब्रॉडवे वर ररहसवलसाठी पाऊल टाकण्यािा तुिा अनुभव काय होता.   
चिराग: कॉलेजिा बॅिलर ऑर् र्ाईन आटवस ्प्रोगॅ्रम तुमच्या पुढच्या व्यावसातयक करीअरिी सगळी आव्हानं तुम्हाला पेलता यावीत 
म्हरू्न तुमिी जास्तीत जास्त तयारी करून घेतो, ह्यात काही वादि नाही. पर् तरीसुध्दा ब्रॉडवे ररहसवलच्या पहहले दोन आठवड्यात जे 
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काही घडतं, तयािी तयारी कुठलीही शाळा, कुठलंही कॉलेज करून घेऊ शकत नाही! तया आव्हानाला तुलनाि नाही! तो इतका प्रिंड 
सावळा गोंधळ असतो, की काय सांगू. माझ्या पहहल्या हदवशी मी ररहसवलला गेलो, अनेक लोकांच्या भेटी िाल्या आझर् मग ते मला 
म्हर्ाले, की आपर् ह्या संपूर्व नाटकािं वािन आझर् तयातलं गायन करर्ार आहोत! आझर् अजून मला नाटकािी संहहता ममळायिीि 
होती, बरं का! तर त ेम्हर्ाले, ही घे संहहता! आता तया खोलीत जा - हा तुिा संगीत हदगदशवक आझर् पुढच्या दहा ममतनटात तुझ्या 
एकट्याने गायच्या गाण्यांच्या िाली तयाच्याकडून समजावून घे आझर् ररहसवलला तयार हो! आझर् खरंि पहहल्या हदवशी दपुारी आम्ही 
सगळ्या नाटकािं वािन आझर् गायन केलं! आझर् पुढिी गंमत म्हर्जे तयावेळी मला हे माहीत नव्हत,ं की तया दोन आठवड्यातला हा 
मािा सगळ्यात सोपा हदवस ठरेल! त ेसंपूर्व नाटक केवळ नऊ हदवसात बसवलं गेलं! सुरुवातीपासून शेवटपयतं. खरंि ती 'तरा नाहीतर 
बुडा' अशी पररजस्थती होती आझर् बुडण्यािा पयावय तुमच्याकड ेनव्हताि! नाटक बसलं, की ब्रॉडवे शोज "वप्रव्ह्यूज" करतात. ह्या वप्रव्हयु 
खेळांना ततककटं काढून पे्रक्षक उपजस्थत होतात. मग दसुऱ्या हदवशी सकाळी पुन्हा तालीम होत.े आदल्या हदवशीिा खेळ लेखक, हदगदशवक, 
संगीतकार, नतृयहदगदशवक काळजीपूववक बघत आझर् ऐकत असतात. पे्रक्षकांच्या प्रततकक्रया बघत असतात. पे्रक्षकांना काय आवडलं, काय 
आवडलं नाही, कुठे नाटकाने पकड घेतली, कुठला भाग रेंगाळला, कुठल्या ववनोदाला लोक हसले आझर् कुठला ववनोद जमला नाही ह्यािा 
तयांिा अभ्यास िालू असतो. मग रात्रभर त ेतयाच्यावर काम करतात आझर् दसुऱ्या हदवशी नटसंि तालमीला आला की दहा पासून त े
पन्नास पयतं संहहतिेी नवी पानं तयांनी तयार केलेली असतात! नवे सीन्स, नव्या हालिाली, नवी गार्ी, नवी कोररओग्रार्ी सगळं काही 
असतं तयात. आता ह्या नव्या गोष्ट्टी हदवसभरात मशकायच्या, तालमी करायच्या आझर् रात्रीच्या प्रयोगात सादर करायच्या! मला आठवतं 
आहे, वॉमशगंटन डीसी मध्ये एक आठवडा असा गेला, की तयातल्या आठही प्रयोगात सुरुवातीिी पहहली वीस ममतनटं वेगळी होती! प्रतयेक 
प्रयोगात वेगळी सुरुवात! ब्रॉडवे’वर नाटक सादर करण्यापूवी वेगळ्या गावात आधी प्रयोग करतात; पे्रक्षकांना नवं नाटक कसं काय आवडतं 
आहे ह्यािा अंदाज घेण्यासाठी आझर् संहहता पक्की करण्यासाठी! आमिं नाटक वॉमशगंटन डीसीला िालं. सप्टेंबरमध्ये तयांच्या तालमी 
आझर् ऑक्टोबर त ेडडसेंबर तयांि ेशोज िाले. मग ब्रॉडवे शोजसाठी न्यू यॉकव  मध्ये रे्ब्रुवारीत तीन आठवड ेतालमी िाल्या आझर् 
मािवमध्ये िार आठवड ेवप्रव्ह्यू शोज िाले आझर् एवप्रलमध्ये (२०१८ साली) ब्रॉडवेवर आमच्या नाटकािं पदापवर् िालं!               
 
उदयन: नऊ हदवसात संपूर्व व्यावसातयक नाटक बसवलं गेल.ं नऊ हदवसात...आधी रोज बदलर्ारे वप्रव्हयू शोज ्आझर् मग रोज नव्या 
बाराशे रमसकांसमोर आठवड्यातले सहा हदवस प्रयोग. मंडळी र्क्त २०१९ च्या सीिनमधे ब्रॉडवे वर िौदा ममलीयन लोकांनी म्हर्जे एक 
कोटी सते्तिाळीस लाख लोकांनी नाटकं बघीतली त ेही वन पॉईंट एट बबलीयन, ब बदकातला... बबलीयन डॉलसव खिव करून!! वविार करा. 
इथे अमेररकेत शेकडो टीव्ही िॅनल्स आहेत, एनएर्एल, एनबीए वगैरे स्पोट्वस लीगज आहेत, हॉमलवूड आहे आझर् तरीही नाट्यव्यवसाय 
अगदी जोमाने िालू आहे. आज या ववरुध्द टीव्ही आझर् चित्रपटांच्या माऱ्यानं भारतात व्यावसातयक नाटकांिी काय अवस्था केली आहे त े
आपर् जार्तोि. असं काय आहे ब्रॉडवे शोमधे ज्यामुळे रमसक शेकडो डॉलसविी ततककटं घेऊन प्रतयेक शो हाऊसरु्ल्ल करतात? चिराग 
तुला काय वाटतं ब्रॉडवे वरिं नाटक पाहायला पे्रक्षक नेहमी का गदी करतात? 
चिराग:  अमेररकन संगीत नाटक साधारर्परे् १९१० पासून अजस्ततवात आहे. ब्रॉडवेला रमसकांिी नस आता कळलेली आहे. लोकांना 
बघायला काय आवडतं हे तयांना िांगलं कळतं. आझर् तयाहीपेक्षा एक मोठा भाग म्हर्जे ब्रॉडवे शो आझर् तयाि ेपे्रक्षक ह्यांच्यामध्ये एक 
जादईू नातं घडत असतं. प्रतयेक शोमध्ये हा तया नातयािा जजवंतपर्ा असतो. जो तुम्हाला टीव्हीवर ममळत नाही. जो तुम्हाला मसनेमात 
ममळत नाही. नाटकाच्या जादिूा हा पररर्ाम वैयजक्तक असतो, खास तुमिा अनुभव असतो. पे्रक्षकांना त ेजार्वतं, आझर् त ेतया 
अनुभवाला मनापासून प्रततकक्रया देतात. तयाच्याशी जोडले जातात. आझर् जेव्हा असा एक तयार नटसंि तुमच्यासमोर येतो की जे तयांिं 
संपूर्व आयुष्ट्य असा जजवंत रसरशीत अनुभव स्टेजवर कसा तनमावर् करायिा हे मशकलेले आहेत तवे्हा तया नाटकािा पे्रक्षकांवरिा पररर्ाम 
अद्भुत होतो, तयांिी मनं जजंकून घेर्ारा ठरतो! आझर् म्हरू्नि जेव्हा जेव्हा लोक न्यू यॉकव ला भेट देतात तवे्हा स्टॅच्यू ऑर् मलबटी 
आझर् एम्पायर स्टेट बबजल्डगंला भेट हदली, की लगेि ‘ब्रॉडवे’कड ेनाटक बघायला धाव घेतात!         
 
उदयन: ह्या रमसकांना डोक्यावर घेतलेल्या नाटकात भारतीय वंशाि ेकलाकार खूपि कमी. गोऱ्या वंशाि ेसोडून बाकी इतर वंशाच्या 
कलाकारांना ॲक्टर ॲार् कलर असं म्हटलं जातं (BIPOC ॲक्टसव म्हर्जे ब्लॅक, इंडडजजनस आझर् पसवन्स ऑर् कलर). मीन गलवस ्च्या 
संपूर्व संिात चिराग आझर् अजून एक असे दोनि भारतीय वंशाि ेकलाकार होत.े तयामुळं अपेक्षांिं ओिं चिरागच्या मनावर असरं् अगदी 
साहजजकि होतं. चिराग, ब्रॉडवे वर काम करर्ारा भारतीय वशंािा एक कलाकार म्हरू्न तुिा अनुभव काय होता? ती एक मोठी संधी तर 
आहेि पर् जबाबदारीही तततकीि मोठी आहे ना? 
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चिराग: हे र्ारंि महतवािं आहे कारर् गोरे सोडून इतर वंशाि ेकलाकार इतके कमी असतात, आझर् तयातही भारतीय कलाकार र्ारि 
कमी की मला नेहेमी ह्यािी जार्ीव असत,े की मी जे काही करतोय तयािा भला-बुरा पररर्ाम भववष्ट्यात येर्ाऱ्या इतर भारतीय वंशाच्या 
कलाकारांवर होर्ार आहे. केवळ भारतीयि नाही तर इतरही नव्या कलाकारांवर होर्ार आहे. ही जास्तीिी जबाबदारी मला नक्कीि 
जार्वत.े मी जर काम िांगलं केलं नाही तर भारतीय कलाकारांवर धब्बा बसेल ह्यािी मला काळजी नक्कीि आहे आझर् मी तयािा 
गंभीरपरे् वविार करतो.   
 
उदयन: ममत्रहो, चिराग नुसताि ॲक्टर, डान्सर आझर् रॅपर नाहीये. तो एक उत्तम नाटककारही आहे. आझर् तयात काही नवल नाही. तयाि े
आजोबा प्रततथयश मराठी लेखक आहेत, वडील प्रमसध्द मराठी अमेररकन लेखक आहेत. नाटककार आहेत, चिरागिा नाट्य लेखनािा 
प्रवास खरं तर नाटकाच्याही आधी सुरू िाला आझर् तो आजही िालू आहे. चिराग तुझ्या लेखांबद्दल आता आपर् बोलूया. तू लेखनाला 
कधी सुरुवात केलीस आझर् तुझ्या कलातमक जीवनात लेखनािं स्थान काय आहे? 
चिराग: मािा लेखनािा पहहला तनभाव मला आठवतो आहे तो पािवीतला. दर मंगळवारी गरु्वान (चगफ्टेड) ववद्यार्थयांसाठी असलेला एक 
क्लास होता. ततथे आम्हाला एक ोोटं नाटक मलहायला सांचगतलं गेलं. मी नाटक मलहहलं ज्यािी मूळ कल्पना मी एका लहान मुलांच्या 
टीव्ही शो "िुम्ड" मधून घेतली होती. अशी नाटकं आम्ही मलहहली, ती बसवली, रेकॉडव केली आझर् सगळ्यांना वगावत दाखवली सुध्दा! 
मािं नाटक जेव्हा मुलांनी पाहहलं तवे्हा माि ेजोक तयांना आवडले आझर् मुलं खूप हसत होती. त ेजेव्हा मी बतघतलं, तवे्हा मला खूप बरं 
वाटलं. पुढे हायस्कूलमध्ये माझ्या असं लक्षात आलं की तनबंधाच्या ऐवजी मशक्षक आपर् मलहहलेलं ोोटं नाटक स्वीकारतात! तनबंध लेखन 
मला ककिकट वाटायिं तर नाटक मलहहण्यात मला खूप मजा यायिी. अथावत माि ेवडील नाटक मलहहतात, कथा मलहहतात आझर् तयांना 
जेव्हा मी नाटक मलहहतो आझर् मला तयािी आवड आहे हे कळलं तवे्हा तयांनी मला खूप प्रोतसाहन हदलं, मागवदशवन केलं. मग मी माझ्या 
हायस्कूलमध्ये काही नाटकं मलहहली तयातली काही बसवलीसुध्दा गेली. मग पुढे मी जेव्हा कॉलेजला गेलो तवे्हा मी ततथे नवोहदत 
लेखकांसाठी असलेल्या एका नाट्यलेखन स्पधेत भाग घेतला आझर् िक्क माझ्या एकांकककेला पहहलं बक्षीस ममळालं. त ेबक्षीस अस ंहोतं 
की मािी एकांककका बसवली गेली!   
 
उदयन: आपर् मलहहलेल्या नाटकािी तनममवती होताना बघरं् हा एक अद्भुत आनंद असतो ना? 
चिराग: तया अनुभवािं वर्वन करता येर्ार नाही. माझ्या नाटकासाठी ऑडडशन घेतल्या गेल्या, नट तनवडले गेले आझर् तालमीच्या खोलीत 
मी जेव्हा पोिलो तवे्हा मी मलहहलेले शब्द लोक पाठ करून आले होत!े कधी कधी एखादा नट येऊन वविारायिा, "हे तू मलहहलंस तवे्हा 
तुझ्या मनात काय होतं? तुझ्या कल्पनेत कोर्ता प्रसंग होता?" असं ऐकलं की नम्र व्हायला होत असे. कारर् दसुरा कोर्ीतरी नट तुझ्या 
तनममवततक्षमतवेर भरवसा ठेवतो आहे, तयाच्यावर अवलंबून रहातो आहे हे पाहहलं, की लेखक म्हरू्न असलेल्या जबाबदारीिी जार्ीव 
व्हायिी. कॉलेजमध्ये मािी पहहली एकांककका सादर िाल्यावर ती बघून एक प्रोरे्सर माझ्याजवळ आले आझर् मला म्हर्ाले, "तू मलहीत 
राहहलं पाहहजेस!" अशा तऱ्हेने माझ्या आतापयतंच्या आयुष्ट्यात लेखन मला साथीला आहे. आझर् आत्ता मी तुझ्याशी बोलतोय तर मी एका 
पूर्व चित्रपटािी पटकथा मलहहतो आहे.         
 
उदयन: चिराग स्वत:िी पहहली पटकथा मलहहतो आहे. सगळ्याि नव्या लेखकांप्रमारे् ही पटकथाही काही अंशी तयाच्या स्वत:च्या 
आयुष्ट्यावर बेतलेली आहे. चिराग ही पटकथा आतमकथनपर आहे का? 
चिराग: हो - ही पटकथा एका मराठी अमेररकन मुलािी नक्कीि आहे. मी मशकत असताना मला सांगण्यात येत असे, की मी पसवन ऑर् 
कलर असल्यामुळे तुलाि तुझ्या भूममका मलहाव्या लागतील. कंटेन्ट मलहावा लागेल कारर् तुम्ही काम करू शकाल अशी नाटकं सध्या 
अजस्ततवाति नाहीत. कारर् येथे तततके भारतीय लेखक, नट िालेि नाहीयेत. मािं एक मोठ्ठं पे्ररर्ास्थान मलन मॅन्युएल ममरांडा 
('हॅममल्टन', 'इन द हाईट्स' अशा अतयंत सुप्रमसध्द ब्रॉडवे नाटकांिा लेखक, हदगदशवक, तनमावता आझर् नट) आहे  - तो स्वतःि स्वतःसाठी 
आझर् तयाच्यासारख्या  लॅहटन अमेररकन नटांसाठी भूममका मलहहतो. तो जर असं करतो तर मी सुध्दा तसंि केलं पाहहजे असं मला 
वाटतं. ह्यातून मला माझ्या कामािी सोय करता येईल आझर् तयािप्रमारे् माझ्यासारख्याि ब्रॉडवेवर कमी संधी असलेल्या इतर नटांिी 
सोयसुध्दा तयातून होईल. असे काही लोक मी पहहले आहेत, की जे खूप ववनोदी काम करतात पर् तयांना ब्रॉडवेवर संधी ममळत नाहीये. 
तर तयांना ह्यािा लाभ होईल.     
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उदयन: मंडळी चिरागनं मांडलेला हा मुद्दा र्ार महतवािा आहे. भारतीय वंशाच्या कलाकारांसाठी आधीि भूममका कमी असतात. जरी 
अमलकड ेपररजस्थती बदलली असली तरीही. मग अशा कलाकारांनी काय करायिं? कामांिी, एखाद्या िांगल्या भूममकेिी वाट पहात 
थांबायिं, की आपल्याला पाहहजे ती भुममका आपर् स्वत:ि मलहायिी? आझर् पुन्हा एकदा चिरागनं इथं वेगळा मागव तनवडला आहे. 
नाटक आझर् मलखार्ाबरोबर तो टीव्हीवर काम करायिा प्रयतन करतो आहे. चिराग तुझ्या  एिबीओच्या टीव्ही मामलकेबद्दल आम्हाला 
सांग. तुला टीव्हीवर काम करायला आवडलं का? 
चिराग: मला टीव्हीवर अजून काम करायला नक्कीि आवडेल. नाटक आझर् मसनेमािं आकषवर् वेगळंि आहे. पर् नाटकापेक्षा त ेकाम 
र्ारि वेगळं आहे. तयातल्या ऑडडशनमध्ये तयांना जे काही हवं आहे त ेतुम्ही करू शकलात, की तयांना पुरतं - मग तुम्ही िांगला 
अमभनय करर्ारे नट आहात की नाही हे ततथे दयु्यम ठरतं! तयामुळे तया ऑडडशनिं पे्रशर कमी वाटतं. 
 
उदयन: चिरागनं अततशय कष्ट्टानं ब्रॉडवेवर आपलं नाव नोंदवलं आहे, २२-२३ वषांच्या कोवळ्या वयात! तयाच्या ह्या यशात तयाच्या 
कष्ट्टांएवढाि तयाच्या आईवडडलांच्या पाहठंब्यािा सहभाग आहे. अजून तयाला खूप काही करायिं आहे. स्टेजवर, टीव्हीवर, मलखार्ात. 
तयाच्यामागून येर्ाऱ्या तयाच्यासारख्याि कलापे्रमी मराठी अमेररकन आझर् सगळ्याि मुलांना आझर् मुख्यत: तयांच्या पालकांना चिरागनं 
एक अततशय महत्त्वािा संदेश हदला आहे. मंडळी, तर ही होती चिराग मनोहरिी मराठी अमेररकन अद्भुत कथा! असे अनेक चिराग 
मनोहर मराठी अमेररकन आझर् जगभर पसरलेल्या इतर हठकार्च्या मराठी समाजात दडले आहेत. तयांना पुढे येण्यासाठी आझर् व्यक्त 
होण्यासाठी गरज आहे ती तयांच्या पालकांच्या पाहठंब्यािी आझर् एका संधीिी. चिरागला हाहदवक शुभेच्ोा आझर् मनापासून धन्यवाद! 

*** 

     
हरवलेला र्ेवटिा ममत्र 

- अस्ममता मोडक (शालवट, नॉथव कॅरोलायना)      

 
कौस्तुभ आज सकाळपासून भलताि खुश होता. शेजारी राहर्ाऱ्या तयाच्या जवळच्या ममत्राच्या, स्वप्नीलच्या आजीने आज 

तयाच्यासाठी बेसनािे लाडू खास करून पाठवले होत.े अमेररकेत आईवडडलांबरोबर राहत असलेल्या कौस्तुभसाठी आजीआजोबा एक वेगळेि 
समीकरर् होते. तयािे बाबा, अववनाश पीएिडी करण्यासाठी इथे आला होता आझर् आपल्या डॅडला आईवडील नाहीत ककंवा इंडडयामध्ये 
कोर्ीि नातवेाईक नाहीत इतकेि तयाला माहीत होते. तो लहान असताना तयाच्या आईिे, सायलीि ेआईवडील तयाच्या ३-५ वषावच्या 
दरम्यान एका अपघातानंतर पाठोपाठ वारले होते. कौस्तुभला त ेकेवळ र्ोटो मधूनि आठवत.   

अशावेळी गेले २-३ आठवडे स्वप्नीलच्या आजीच्या हातिं जेवायला जारं्, आजीआजोबांशी तयांच्या लहानपर्ीच्या गप्पा, गोष्ट्टी 
ऐकरं्, आजोबांशी "स्पोट्वस, गार्ी" अशा इंडडयामधल्या गप्पा माररं् हे कौस्तुभला र्ारि आपलंसं करून टाकत होतं. तो जवळपास रोज 
स्वप्नीलकडिे असायिा हल्ली! एक हदवस आजीआजोबा आझर् तयांच्या कुटंुबाला घरी जेवायला बोलवूया का, असा वविार तयाच्या मनात 
येऊन गेला. सायली लगेि तयार िाली पर् अववनाशबरोबर बोलून ठरवू असं ततला वाटलं. अववनाश ऑकर्सच्या कामात ककती व्यस्त 
आहे, तयािे अनेक प्रश्न येतील या वविाराने ततच्या मनात िलबबिल िालू िाली. ही अस्वस्थता ततच्यासाठी काही नवीन नव्हती. आझर् 
तयात कोर्ािे तरी आईवडील....तयांना बोलवायंि...? अववनाशला पटवरं् एक मोठं आव्हान होत.ं पर् कौस्तुभच्या आनंदासाठी हे 
मशवधनुष्ट्य ततने उिलायिं ठरवलं. 
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रात्री अववनाशच्या मनािा अंदाज घेऊन ववषयाला हात घातला. कौस्तुभला त ेशेजारि ेआजी, आजोबा ककती आवडू लागले आहेत, 
ककतयेक वषांनी असं शेजारीि कोर्ी तरी आजीआजोबा राहायला येरं्, तो रोज तयांना भेटरं् आझर् तयाच्या डोळ्यात हदसत असलेली 
आजीआजोबांिी कमी अशी अनेक पररजस्थतीजन्य काररं् सायलीने अववनाशसमोर ठेवली. अववनाशच्या सगळ्या गोठलेल्या आठवर्ी 
जागया िाल्या. का हे नको असलेले, दरू लोटलेले आठवर्ींिे अवशेष पुन्हा पुन्हा माझ्यासमोर उभे येऊन ठाकतात, या वविारांनी तो 
सायलीकडे एकटक पाहत राहहला. पर् बघता बघता ततच्या िहेऱ्यावरिे आशेिे, उंिावलेल्या अपेक्षांिे भाव तयाला अस्वस्थ करून गेले. 
इथे अमेररकेत राहत असताना ज्या एकमेव मुलाला मी प्रतयेक क्षर्ी ममत्रासारखा वागवायला बघतो, तयाला िालेला ोोटासा त्रास पर् 
मला सहन होत नाही, तयाच्या आनंदासाठी मी इतका िटतो, तयािी आजीआजोबांना बोलवायिी ही एक इच्ोा मी पूर्व करू शकर्ार 
नाही का?....वविारांमध्ये नकळत तयाने सायलीला होकार देऊन टाकला. सायलीला काय करू आझर् काय नको असे िाले. आईवडील 
गेल्यानंतर गेल्या २-३ आठवड्यातला शेजारच्या आजीआजोबांिा सहवास ततलाही सुख देर्ारा होता. 

सकाळी उठल्याबरोबर ही बातमी सायलीने कौस्तुभला सांचगतली. कौस्तुभला वाटले, की आजीआजोबा येतील तवे्हा काहीतरी 
“स्पेशल” केलेि पाहहजे. मागच्या आठवड्यात तयांच्या लगनाच्या ५०व्या वाढहदवसाच्या हदवशी कौस्तुभ आझर् स्वप्नीलने केलेले डकेोरेशन 
तयाच्या लक्षात होते. मग तयाला वाटले, की असेि डकेोरेशन आपर्ही केले तर? आईला वविारून तयाने डकेोरेशनिा बॉक्स ॲहटकमध्येि 
आहे ना, ह्यािी खात्री करून घेतली. सायलीला आज दोन हदवसांसाठी एका कॉन्र्रन्ससाठी दसुऱ्या शहरात जाव ेलागर्ार होते. जेवर्ािी 
तयारी आपर् आल्यावर करू, असे ठरवून ती कॉन्र्रन्सला तनघून गेली. अववनाश ऑकर्सला गेला आझर् शाळेतून घरी आल्यावर 
डकेोरेशनिा बॉक्स शोधू, या वविारात कौस्तुभ पर् शाळेत गेला. 

आज या कोवळ्या १५ वषावच्या कौस्तुभसाठी हदवस र्ारि रेंगाळत जात होता. कधी एकदा घरी पोहितो असे तयाला िाले होत.े 
शेवटी २ वाजता घरी आल्यावर खारं् वपरं् बाजूला ठेऊन आधी तयानी ॲहटककडे धाव घेतली. बॉक्सेसिी, वपशव्यांिी शोधाशोध सुरू केली. 
तयाला काही केल्या त ेसहजासहजी सापडत नव्हतं. बाबा बरेिदा ॲहटक आवरून ठेवतात आझर् आई इथे येत पर् नाही. मग बाबांनी तो 
बॉक्स दसुरीकड ेतर ठेवला नसेल? कौस्तुभच्या मनात शंकांिं जाळं पसरलं होतं.  अिानक, एका कोपऱ्यात िाकून ठेवलेल्या बॉक्समध्ये 
तयाला ७-८ पत्र ममळाली. ही अशी िाकून का ठेवली असावीत हे तयाला समजत नव्हतं. ती मराठी मध्ये मलहहलेली होती पर् लहानपर्ी 
मराठी शाळेत जात असल्याने तयाने थोडे शब्द वािण्यािा प्रयतन केला. तयावर, "अववनाश", "राग सोड", "बाळाला घेऊन ये" असे थोडरे्ार 
तयाला वािता आले. खाली मलहहले होते "तुिी आई"! प्रतयेक पत्राखाली "तुिी आई" हेि मलहहलेले तयाला हदसले. अपुऱ्या सरावामुळे बाकी 
शब्दांिा तयाला तुटक अथव लागत होता. एक अगदी अलीकडिं पत्र तयाला सापडलं आझर् तयात उल्लेख होता "तुिे बाबा"," भेटून जा" 
ह्या शब्दांिा! आता मात्र कौस्तुभला ह्या सवाविा अथव जार्व ूलागला होता! हे आपल्या डॅडि ेआईवडील असावेत अशी तयाला शंका आली 
होती.   
     एकेक संदभव मनांत लागत गेले, तसे कौस्तुभच्या मनािी घालमेल सरुू िाली. "डॅडला आईवडील माहीत नव्हते, डॅड तयांच्याबद्दल 
कधी घरी बोलत पर् नाही, मग ही पत्र कशी आली? माझ्या लहानपानपासून मी हेि का ऐकले आहे, की डॅडला आई- वडील नाहीत. 
आपली आई आझर् डॅड दोघे डॅडच्या आईवडडलांबद्दल कधीही घरी बोलत नाहीत. तयांिा एकही र्ोटो घरी नाही. आईच्या आईबाबांिे र्ोटो 
पर् आहेत माझ्याबरोबरि.े मग डॅडि ेआईवडील जर कधीि नव्हते, तर ही पत्रं तयाच्या आईने तयाला कशी आझर् कधी मलहहली?" 
कौस्तुभने पत्रांवरच्या तारखांकडे लक्ष हदले तर तयावर २००४, २००६, २००७ अशी वषव होती. तयािी आता खात्री पटली, की ही पत्र ंडॅडला 
तयाच्या आईनंि मलहहली आहेत. मग मला कधीि का याबद्दल नाही सांचगतले? माि ेआजीआजोबा जर आहेत, तर तयांच्या बद्दलिी 
एकही ििाव का घरी होत नाही? तयाच्या मनात वविारांनी थैमान घातले.  

कौस्तुभला प्रिंड राग आला होता. इतकी मोठी गोष्ट्ट आपल्याला आई आझर् डॅड दोघांनी सांचगतली नाही हा वविार करूि तयािा 
संताप अनावर िाला होता. एक क्षर्भर तयाला वाटलं, की आत्ताच्या आता डॅडला र्ोनकरून सगळं वविारूया! पर् दसुऱ्या क्षर्ी तयाला 
जार्वलं, की ऑकर्समध्ये तयाला अस ंवविाररं् बरोबर नाही. पर् तयाला काही सुित नव्हत.े तो तडक तनघाला आझर् ती सगळी पत्रं 
घेऊन शेजारच्या पाकव मध्ये जाऊन बसला. तया पत्रांकड ेबघता बघता, कधीही न पाहहलेल्या तया आजीआजोबांिा वविार करता करता, 
नकळत तयाच्या डोळ्यातून घळाघळा पार्ी वाहू लागले. स्वप्नीलच्या आजीआजोबांबरोबर घालवत असलेले सध्यािे २-३ आठवडे तयाच्या 
डोळ्यासमोरून जात होते. आजीआजोबा आपल्या आयुष्ट्यात ककती महतवािे आहेत हे पटल ंहोतं. आपल्या डॅडि ेआईबाबा, म्हर्जे आपले 
आजीआजोबा हे एक वेगळंि समीकरर् आहे यािी तयाला पुरेपूर खात्री िाली होती. आझर् त ेडॅड नी लपवून ठेवलं? ककतयेक तास तो 
तसाि तथेे बसून होता. अिानक डॅडिा र्ोन वाजला आझर् तो भानावर आला. मी घरी गेलो नाही तर डॅड काळजी करेल म्हरू्न शेवटी 
ती पत्रं झखशात लपवली. रात्री डॅड बरोबर जेवताना, दसुऱ्या हदवसािी तयारी करताना, प्रतयेक वेळी तयाला वाटत होत,े की डॅडला सरळ 



11 

 
बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त नोव्हेंबर २०२०- पुरवणी – ई ववभाग - साहहत्य - बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या संकेतस्थळावर: 

 

तोंडावर वविारून टाकावं. पर् डॅड कशा प्रकारे याबद्दल बोलेल यािा तयाला काहीि अंदाज येत नव्हता. आज रात्री नको, पर् उद्या आई 
परत आल्यावर आईला वविारू असं तयाने ठरवलं.  िोपताना सुध्दा ती पत्रं हाताशी धरत, झखडकीकडे बघत कधी िोप लागली त ेतयाला 
कळलंि नाही. 

अववनाशला कौस्तुभ घरी आल्यापासून नक्कीि काहीतरी वेगळं जार्वत होतं. जेवताना तयािं लक्ष नव्हतं, वविारलेल्या एकाही 
प्रश्नािं तो धड उत्तर देत नव्हता. अववनाश तयाच्या काळजीने िोपायच्या आधी तयाच्या खोलीत गेला आझर्... समोर तयाला जममनीवर 
पसरलेली पत्रं हदसली. तयाला आश्ियाविा धक्का बसला. तयाला काहीि उलगडत नव्हतं. "कौस्तुभच्या हातात ही पत्रं कशी आली? तयाला 
सगळं कळलं तर नसेल ना? तयाला माझ्या बद्दल काय वाटलं असेल? म्हरू्न तो जेवताना स्वतःच्याि वविारात होता का? कौस्तुभने 
मला याबद्दल वविारलं तर मी काय सांग?ू सायली पर् नाहीये सध्या! ततिं आझर् मािं ठरलं होत,ं की कौस्तुभला कधीही हे सांगायिं 
नाही. मग कौस्तुभने जर वविारलं आझर् मला सांगावेि लागलं तर? का स्वतःहून सांग ूहे सगळं? नाही सांचगतलं तर कौस्तुभिा 
माझ्यावरिा ववश्वास कायमिा उडले. तो माझ्यापासून दरू जाईल."... अशा वविारांनी  अववनाशिी धडधड वाढत होती. रात्रभर 
अववनाशच्या डोळ्याला डोळा लागला नाही. कौस्तुभ आपल्यापासून दरुावू होऊ नये म्हरू्न हे सवव तयाला सांगावेि लागेल असा अववनाशने 
तनर्वय घेतला.    

 अववनाशने सकाळी उठल्याबरोबर कौस्तुभसाठी तयािे आवडत ेपॅनकेक्स बनवले. कौस्तुभला ज्यामुळे आनंदात ठेवता येईल असं 
सगळं काही आज करायिं तयाने ठरवलं होतं. पर् कौस्तुभ खाली आला आझर् तयाच्या िेहऱ्यावरिे तनवववकार भाव पाहून अववनाशच्या 
मनात पुन्हा खळबळ माजली. कसं आझर् कुठून सुरुवात करू त ेतयाला समजत नव्हतं. कौस्तुभ एका क्षर्ासाठीही तयाच्या डोळ्यात डोळे 
घालून बघत नव्हता. त ेपॅनकेक्स संपवताना एकेक  घासाबरोबर कौस्तुभच्या डोळ्यातली आजीआजोबांिी कमी जार्वून अववनाशला 
प्रतयेक हंुदका आवळरं् कठीर् िालं होतं. कौस्तुभ मात्र बे्रकर्ास्ट संपवून एका डोळ्यात राग आझर् दसुऱ्यात दःुख घेऊन ततथून जार्ार 
इतक्यात अववनाशने तयाला हाक मारली आझर् थांबवलं. 

"तुला सापडलेल्या पत्रांिा वविार करतोयस ना?" कौस्तुभ तयाच्याकडे एकटक बघत राहहला. अववनाश म्हर्ाला "हो, जी तुला 
शंका येतेय ती खरी आहे कौस्तुभ! हह सगळी पत्रं माझ्या आईिी आहेत. तुझ्या आजीिी! आझर् तुिी आजी आझर् आजोबा आहेत इंडडया 
मध्ये! पर् मी नाही हे सांचगतलं कधी तुला! तुिी आई आझर् मी हे ठरवलं होतं. खूप काही काररं् आहेत यामागे! तू प्लीज असा चिडू 
नकोस. मी सगळं सांगतो तुला!” पर् कौस्तुभने काही ऐकायच्या आधीि "how could you do this to me डॅड? You shouldn’t 
have kept this secret from me. I don’t like you at all!” अशा शब्दात अववनाशवर मनातला सगळा राग काढायला सुरुवात 
केली.  

"अरे कौस्तुभ, ऐकून तर घे मािं! हे सगळं करताना मला पर् िांगलं वाटतं नव्हतं. माझ्या बाबांि ेगाण्यािे क्लासेसहोत.े त े
अततशय सुंदर  गायिे आझर् मािा आवाज िांगला होता म्हरू्न मशकवायि.े पर् मला इथे अमेररकेत येण्यािी इच्ोा होती  आझर् 
माझ्या बाबांिा हट्ट होता, की मी तथेे राहून तयांिे क्लासेस िालवावे. आमच्यात बरीि भांडर् होत असत यावरून. मी माझ्या हहमतीवर, 
स्कॉलरमशप ममळवून इथंपयंत आलो, तरी तयांनी मािं कधीही ववशेष कौतुक केलं नाही. आईला पर् मी तयांििे ऐकावं, असं वाटत असे. 
मी अमेररकेत तनघून गेलो आझर् तयांना तयांच्या नातवेाइकांसमोर खोट्यात पाडलं, तयांिा अपमान िाला हेि ते मनात धरून राहहले. पर् 
मला काय आवडतं हे तयांनी समजून घ्यायिा प्रयतन पर् केला नाही. माझ्या लहान बहहर्ीिं, मंजुषािं तयांनी ततला न वविारता लगन 
लावून हदलं. आझर् मी इथे येण्याच्या गडबडीत असल्याने ततला कुठलीही मदत करता आली नाही. तरीही मी ३-४ वषांनंतर परत गेल्यावर  

मला वाटत होतं, की बाबा सवव ववसरतील. पर् मी तयांिी कला जपली नाही, ह्यािा तयांनी खूपि राग ठेवला मनात! तयावेळी 
मंजुषा सुध्दा खूप वाईट वागली माझ्याशी!  मी तयांना केवळ सहानुभूती दाखवायला आलो आहे, अमेररकेत ममळत असलेल्या पैशांिा माज 
दाखवत आहे, बहीर् म्हरू्न मािी तवे्हा आठवर् आली नाही आझर् आता का इथे आलास? असे अनेक आरोप ततने माझ्यावर केले. 
आईिी यात मोठी ओढातार् िाली होती. पर् ततिं सुरवातीपासूनि बाबांपुढे काहीि िालत नसे. पर् मी सायलीशी लगन करायिं 
ठरवल्यावर सुध्दा मला आईच्या पत्रांमशवाय काहीही ममळालं नाही. बाबा आझर् मंजुषा यांनी मला तयांच्या आयुष्ट्यातून वेगळं केलं होत.ं 
आझर् तुझ्या आईला आझर् मग तुला ततथे पुन्हा नेऊन तरी काय ममळर्ार होतं? मी आझर् सायलीने हे स्वीकारल ंआझर् म्हरू्न तुला 
याबद्दल कधीि काही सांचगतलं नाही."    

कौस्तुभ हे सवव ऐकून घेत होता पर् तयाला हे मनातून पटत नव्हतं. आपले आजीआजोबा आहेत आझर् आपर् तयांना बघू आझर् 
भेटू शकत नाही यावर तो खूप नाराज होता. “I don’t agree with you dad on this! You can solve these issues if you 
understand my feelings. But you don’t want to understand my feelings at all! Now you are behaving just like 
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your डॅड! इतकंि बोलून तो तनघून गेला. स्वप्नीलच्या आजीआजोबांच्या बरोबरिे प्रतयेक क्षर् कौस्तुभला आठवत होते. हे सवव आपले 
आपल्या आजीआजोबांबरोबर असत,े डॅड मनात आलं तर सगळं ववसरून आपल्यासाठी तयांना घेऊन आला असता, डॅडला आपल्याबद्दल 
काहीि वाटत नाही, अशा वविारांनी तयाच्या मनात प्रिंड उलथापालथ िाली होती. 

अववनाशिा पूर्व हदवस खूप वाईट गेला. हदवसभर कौस्तुभ तयाच्या ववश्वात होता. रात्री सायली आली आझर् ततिं आवरून होताि 
अववनाशने ततला सवव हकीकत सांचगतली. हे सवव कधीतरी घडले असं सायलीला वाटत होत ेपर् अशा वाईट प्रकारे समोर येईल यािी 
जराही कल्पना नव्हती. सकाळी ततने कौस्तुभशी बोलायिा प्रयतन केला पर् कौस्तुभने स्वतःला स्वतःभोवती कोंडून घेतल होत.ं तया 
दोघांनी हदलेल ंएकही कारर् तयाला पटत नव्हतं. सायली आझर् अववनाशला हे सवव बघवत नव्हतं. आपल्या मुलाला ह्या मानमसक 
त्रासातून, गरैसमजातून बाहेर काढरं् आवश्यक होतं. कौस्तुभसाठी तयाला तयांच्या आजीआजोबांच्या रूपातील एक नवीन ममत्र मैत्रीर् 
ममळरं् गरजेिं होतं. हदवसभर अववनाश वविार करत होता. स्वतःिा अहंकार जपताना माझ्या मुलासाठी मी तयािा एक खराखुरा शेवटिा 
ममत्र हहरावून घेऊ शकत नाही हे अववनाशला जार्वत होतं. रात्री जेवताना कौस्तुभच्या शातं िहेऱ्यावर राग, अववश्वास, गैसमज असे 
अनेक भाव हदसत होत.े आपला मुलगा आपल्याशी बोलत नसेल तर वडडलांच्या मनािी होर्ारी घालमेल तयाला जार्वू लागली. आपर्ही  

आपल्या वडडलािं ेमन जारू्न नाही घेऊ शकलो, तयांच्याशी व्यवजस्थत ििाव करून हे भांडर् ममटव ूनाही शकलो, यािी खंत 
आता तयाला वाटू लागली. गेली ककतयेक वषव ते कोर्तया मानमसक अवस्थेतून गेले असतील यािी हुरहूर वाटू लागली. आझर् अिानक 
अववनाशिा हात र्ोनकडे वळला आझर् तो ०११-९१-.......... या नंबरावर जस्थरावला! रात्रीच्या अंधाऱ्या काळोखाच्या क्षर्ी कौस्तुभच्या 
िहेऱ्यावर मात्र मंद हास्यािा प्रकाश िळाळत होता! 
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