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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ 

शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच 

समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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अवलोकन..अनुभव..मनोव्यापार 

लेखक  :डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लखेिाचे सर्व िक्क लखेकाकड ेसुरनित असूि पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील 

अिंशाचे पिुमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी 

परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े  तसे ि केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in 
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 
works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 
without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशक  :ई सानित्य प्रनतष्ठाि  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशि : ७ एप्रिल २०१९ 

©esahity Pratishthan®2019 

नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.   

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी 

र्ापर करण्यापुर्ी ई -सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े    

mailto:drnmore@yahoo.com
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डॉ. नितीि मोरे यािंची सानित्यसिंपदा: 

1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक) 

2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक) 

3. केल्यािे शीर्ावसि, 

4. िाच जमूरे िाच, 

5. अिम ब्रह्मानस्म, 

6. मच्छर टाईम्स, 

7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े 

8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक ) 

9. प्रेमातुराणािं (िाटक) 

10. सािंगतो ऐका (एकपात्री) 

11. प्रिय पत्रास 

12. नशभ्रष्टाचार! 

13. आधुप्रनक कहाण्या 

14. अवलोकन..अनुभव..मनोव्यापार 

 

िी सर्व पुस्तके ई सानित्यच्या र्ेबसाइटर्र उपलब्ध आिते. 

www.esahity.com 

  

http://www.esahity.com/
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डॉ. नितीि मोरे यािंच्या चौदाव्या पुस्तकाच्या निनमत्तािे 

ई सानित्य प्रनतष्ठाि दिा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभरात ई पुस्तकािंची 

सिंकल्पिा रुजू लागत असतािाच मराठीतिी ई पसु्तकिं  सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉि सारख े

प्रचिंड इन्व्िसे््मेंट करणारे नखलाडी उतरले. त्यािंच्यासमोर ई सानित्य म्िणजे अगदीच 

ललिंबुटटिंबू. पण गेली दिा र्र्ां आनण आजिी गुगलर्र “मराठी पुस्तक” ककिं र्ा “Marathi 

ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख िािंर्ािंमध्ये पनिल ेदसुरे िार् यते ेते ई सानित्यचेच. िी 

करामत आि ेआमच्या लेखकािंची. र्ाचकािंिा सातत्यािे दजेदार मिोरिंजक उच्च प्रतीची पुस्तके 

“नर्िामूल्य” दणेारे आमचे लेखक िचे या स्पधेचे नर्जेते आिते.  

मराठीत “सानित्यरत्ािंच्या खाणी” निपजोत या ज्ञािोबािंिी मानगतलेल्या 

पसायदािाला ईश्वराि ेतेर्ढ्याच उदारतेिे खाणींचा र्र्ावर् केला. मराठीच ेददुरै् ि ेकी या 

खाणींतली रत्े बािरे आणणे आनण त्यािंच ेपैल ूपडल्यार्र त्यािंिा शोकेस करणे आनण जागनतक 

र्ाचकािंसमोर ते पेश करणे यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम सानित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक 

आनण उत्तम र्ाचकािंच्या प्रनतिेतले सानिनत्यक यािंच्यात नब्रज बिणे आर्श्यक आि.े नर्शेर्तः 

डॉ. नितीि मोरे यािंसारखे सानिनत्यक जयािंिा नलनिण्यात आििंद आि ेपण त्यापुढील जटील 

प्रदक्रयेत पडण्यात रस िािी अशािंसाठी. नर्दशेािंत मोठे लेखक एजिंट िेमतात आनण ते बाकी 

सर्व व्यर्िार पिातात. मराठीत िी सोय िािी.  

ई सानित्य प्रनतष्ठाि िी कािी अिुभर्ी प्रोफ़ेशिल प्रकाशि सिंस्था ि्ि.े पण 

गेल्या दिा र्र्ाांत आमच्या ि ेलिात आले की मराठीत रत्ािंच्या खाणी आिते आनण त्यािंत 

उतरूि िात काळे करूि माती गाळ उपसत राहूि जर नचर्टपणे काम करत रानिले तर 

एकाहूि एक भारी रत्े गर्सणार आिते. एखाद्या मोठ्या धनिकािे, पिंनडतािंच्या सिाय्याि,े 
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दरबारी आश्रयासि जर ि ेकाम िाती घेतले तर मराठी भार्ेतल ेसानित्य जागनतक पटलार्र 

आपला ठसा िक्की उमटर्ेल. 

डॉ. नितीि मोरे यािंची तेरा अप्रकानशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा माि ई 

सानित्यला नमळाला. शिंभू गणपुले यािंची िऊ, डॉ. र्सिंत बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद 

यािंची सात, अनर्िाश िगरकर यािंची चार,डॉ. नस्मता दामल ेयािंची सात, डॉ. र्ृर्ाली जोशी 

यािंची चार अशा अिेकािंच्या पुस्तकािंिा र्ाचकािंपयांत िेण्याच ेभाग्य ई सानित्यला लाभल.े अस े

अिेक “स्र्ािंतःसखुाय” नलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या “सानित्यरत्ािंनचया 

खाणीं” मध्ये आिते. अशोक कोठारे यािंिी मिाभारताच्या मूळ सिंनितेचे मराठी भार्ािंतर सुरू 

केले आि.े सौरभ र्ागळे, सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, नर्िायक पोतदार, ददप्ती 

काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोिाली सामिंत, केतकी शिा अस ेअिेक िर्ीि लेखक सातत्यपणूव 

लेखि करत आिते. ई सानित्यकडे िौशी लखेकािंची कमी कधीच ि्िती. पण आता िौसेच्या 

र्रच्या पायरीर्रच,े लेखिाकड े गिंभीरपणे पिाणारे आनण आपल्या लखेिाला पैल ू

पाडण्याकडे लि दणेारे लेखक आता येत आिते. त्यािंच्या सानित्याच्या प्रकाशाला उजाळा 

नमळो. र्ाचकािंिा आििंद नमळो. मराठीची भरभराट िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृष्ट सानिनत्यक 

प्रसर्णारी भार्ा म्िणिू मराठीची ओळख जगाला िोर्ो. 

या सवाात ई साप्रहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनंद. आप्रि या यशात 

ई लेखकांचा ससंहाचा वाटा असेल याचा अप्रभमान. 

आमेि 

सुिील सामिंत 

अध्यि, ई सानित्य प्रनतष्ठाि 
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अ.. अ ..म !  

 

 

 

अपािपप्रत्रका.. 

या नाटकाच्या पप्रहल्या 'वाप्रचका' ताई माई आप्रि राजूस 

 

 

 

 

अर्लोकि...अिुभर्….मिोव्यापार  
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अिंक पनिला 

 

प्रर्शे पनिला 

 

स्थळ:  

कॉलेज नर्द्यार्थयाांच्या िोस्टेलची खोली. 

एक टेबल, टेबल लॅंप सकट. टेबलार्र पुस्तकािंचा पसारा. अस्ताव्यस्त असला 

तरी पोरे अभ्यासू आिते एर्ढे दाखर्णारा. पाठच्या लभिंतींर्र चा्सव.. अभ्यासाचे 

र्ेळापत्रक र्गैरे लार्लले.े दोि बेड्स. त्यात गादी.. अव्यर्नस्थतपणा सगळीकड.े दोि 

खुच्याव. एकार्र बसललेा बबि. नलिीत बसललेा. बबि दकडदकडीत असला तरी 

चेिऱ्यार्रूि स्माटव र्ाटणारा. डोळ्यार्र चष्मा आनण केस अस्ताव्यस्त र्ाढललेे. 

दसुरा अनिरुद्ध. दोघ ेसाधारण बार्ीस तेर्ीसचे असार्ेत. अनिरुद्ध बाजूला बेडर्र 

बसूि मोबाईलर्र कािीतरी करत बसला आि.े पाठी कॅलेंडरर्र ३ तारीख नडसेंबर 

मनिन्वयातली.. कॅलेंडर िी तारीख दररोज बदलण्यासारखे .. दकराणा दकुािात असत े

असे.. टािंगललेे.. 

 

बबि: काय करू रे.. सुचत िािी कािी 

अनिरुद्ध: सुचेल.. रटळकािंिी काय म्िटले आठर्ते िा? 

बबि: काय म्िटले? 

अनिरुद्ध: दोि पैशाची भािंग घेतली की िव्या नततक्या कल्पिा सुचतात..  

बबि: काय? म्िणूि काय भािंग घेऊ? अरे,  साधा भािंग पाडत िािी मी.. घेतोय 

कसला? 

अनिरुद्ध: िकोस घेऊ मग..  
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बबि: अस ेम्िणतात, अिुभर्, सूक्ष्म अर्लोकि आनण अचूक मिोव्यापाराचे ज्ञाि िी 

यशस्र्ी नलखाणाची गुरूदकल्ली असते.. अ अ म.. अर्लोकि.. अिुभर् 

आनण मिोव्यापार! अर्लोकि तर मी करतो.. आता िचे पिा.. सकाळी 

उठल्यापासूि तू डोक्यार्र िात दकतीदा दिरर्लास? तुला ठाऊक िसले 

पण मला ठाऊक आि!े त्यात तीि र्ेळा तुला डोक्यात उर्ा सापडल्या.. 

त्यातील दोघािंिा तू जीरे् मारलेस. एकीस नखडकीतूि मोि नमळण्याची 

सोय केलीस! आि ेकी िािी लि माझ?े 

अनिरुद्ध: मग? तुझ ेकाय म्िणण ेआि?े या उर्ा अर्लोकिातूि तू नलिायला स्िूती 

घेशील? त्या उर्ेच्या मिोव्यापारातूि तू एका उर्ेचे आत्मचररत्र नलहू 

शकशील? एक जू की आत्मकिािी.. ककिं र्ा डायरी ऑि ॲि  ऊ..? 

बोटाच्या नचमटीत नचरडूि नचमण्या उर्चे्या नचमकुल्या जीर्ार्र आलेल्या 

सिंकटाची नचत्तरकथा? ककिं र्ा एका तरूण तडिदार आनण िॅंडसम युर्कार्र 

डोके खाजर्ण्याची का र्ेळ यार्ी.. त्याच्या मिोव्यापारार्र कािी.. 

अव्यापारेर्ु व्यापार!  

बबि: ते सारे ठीक.. पण िा तरूण तडिदार र्गैरे र्गैरे कुठे ददसणार? 

अनिरुद्ध: इथेच.. इथेच कमी पडतोस तू.. इथेच कमी पडतोस. अरे तुझ्या ियिािंसमोर 

िा नजताजागता िमुिा असतािा.. तुझ ेअर्लोकि कमी इथेच तर पडते रे! 

िा मी समोर बसललेा आि ेतुझ्या.. काखेत कळसा आनण गार्ाला र्ळसा 

मारायला चाललायस? िोतकरू युर्का.. मी तुझा मॉडले िोण्यास तयार 

आि.े. तरूण आनण तडिदार!  

बबि: मॉडले? नचत्र िािी.. गोष्ट नलिायचीय.. जमल ेतर एखादी सुिंदरशी िारटका! 

त्यात मॉडले? 
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अनिरुद्ध: रोल मॉडले! एका तरूण तडिदार.. िॅंडसम.. झालेच तर कतृवत्र्र्ाि.. 

धडाडीच्या तरुणाचे रोल मॉडले.. 

बबि: तू? एक सेकिं द.. तुला भूनमती िोती िा शाळेत? 

अनिरुद्ध: भूमी िोती... भूनमका िोती.. भूगोल िोता.. भूनमती िोती..  

बबि: भ ूभू करू िकोस.. भूमी.. भूनमका.. म्िणजे? 

अनिरुद्ध: िािी आठर्त? पनिल्या बाकार्रची दोि र्ेण्यार्ाली भूमी आनण ती उिंच 

ताड माड भूनमका!  

बबि: त्या बऱ्या आठर्तात.. भूगोल? 

अनिरुद्ध: इल्ल.े. ते्िा पण आनण आता पण.. पृर्थर्ीइतका भोपळा.. आनण तेर्ढेच 

भूगोलाचे ज्ञाि.. पण भूनमतीचा कसला नर्र्य काढलास?  

बबि: भूगोलच िािीतर.. भूनमतीत र्तुवळ काय नि भूगोलात पृर्थर्ी काय.. दोन्विी 

म्िणजे.. अिंडा! आनण कुठल्या कोिातूि ददसतोय तू िीरो? अिंडा द एग!  

अनिरुद्ध: मग? 

बबि: तसा तू.. रोल मॉडले म्िणूि.. मोठा भोपळा!  

अनिरुद्ध: ठीक.. आपली जुिी मैत्री म्िणूि पचर्तो िा घोर.. अनतघोर अपमाि! पण 

िा दोर् तुझ्या िजरेचा आि ेबरे! गाजर खा! न्िटानमि ए खा.. सुधरो अब 

तो! िजर सुधरी तो िसीब सुधरेगा! जय बाबा मोइिुद्दीि!  

बबि: नलिीि.. मी काल कािी नलनिलेय.. त्या पायार्र इमारत बािंधिे.. पाया 

मजबूत तर.. 

अनिरुद्ध: थोडक्यात काय बबन्वया.. अडकलायस..  
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बबि: िािी सुचत कािी.. अरे कािी तरी छािसे कािी घडल ेतर नलहू शकेि.. घडर्ेि 

कािी सुिंदरस.े. अस ेकी जयात नचत्तरिंजि िोईल आनण त्या भार्भार्िािंच्या 

कल्लोळाचा उमटेल एक चढता आलेख.. अलगद.. सिज.. नपसािंसारख े

सोिसळी शब्द कसे आपोआप येऊि बसतील माझ्या कोऱ्या  कागदािंर्र.. 

बघ.. दाटीर्ाटीिे.. मग शब्दच करतील भािंडण.. मला जागा द.े. जागा द े

म्िणूि.. मग माझ्या नलखाण रथाचे चाक िसले त्या द्विंद्वाच्या कदवमात..  

अनिरुद्ध: नतथ ेमग मी असेि तुझा कृष्ण.. रथचक्र उद्धाराया!  

बबि: डोंबल.. कृष्णा.. तू माझ्या िसलले्या रथाचे चाक काढण्याऐर्जी जर तीर 

चालर्लास तर.. 

अनिरुद्ध: बस क्या.. एकतर कृष्णािे िािी चालर्ला बाण.. आनण य ेिी क्या दोस्ती? 

आनण तू म्िणतोस ते खरे आि.े. घडर्ूि आण कािी..  आनण उतरर्ूि टाक 

तुझ्या गोष्टीत.. कुठे अडकलेय सािंग तुझ्या गाडीचे चाक? तू म्िणतोस ते 

खरेच..  अ अ म!  

बबि: यस्स.. अर्लोकि.. अिुभर् आनण मिोव्यापार!  
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प्ररे्श दसुरा 

 

तीच रूम. थोडा बदल.. तारीख पाच माचव 

 

अनिरुद्ध: काय लखेकरार्.. करताय काय  डरार् डरार्?  

बबि: नलनिलेय मी.. ऐक िािं..  

ऐक.. समज अ आनण ब बोलतािते..  

अ: मिा सज्जिा भक्ती पिंथे ि जारे्  

ब: जा की िको जाऊस.. तू आिसे माऊस ..  

अ: तरी श्रीिरी पानर्जे तो स्र्भारे् 

ब: असतो एकेकाचा स्र्भार्.. सोडूि द्यार्े आपण.. 

अ: सोडूि कसला दतेोस.. पानिले िािीस श्रीिरीिा? 

ब: कोण श्रीिरी? 

अ: तुला िािी ठाऊक?  

ब: िािी.. पण तू अस ेश्लोक चुकीचे का म्िणतोस? 

अ: चुकीचे िािीत.. एकदम बरोबर..  

ब: कसे काय? 

अ: भक्ती.. ती घाऱ्या डोळ्यािंची.. घारपुरे.. आनण श्रीिरी म्िणजे नतचा पैलर्ाि 

बाप..! तापट स्र्भार्ाचा राकट  

ब: इसम..? 
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अ: िको रे.. माझ्या िोणाऱ्या सासऱ्यास इसम िको म्िणूस..  

ब: हिं.. भक्तीपिंथे ि जाता ससुर ससुरा कैस ेबि सकत ि?ै 

अ: अरे र्िीच तो प्रश्न ि.ै. भक्तीपिंथे तर जायचेय.. पण नतथ ेपलैर्ाि.. 

ब: तू ती लिाि मुलािंची गोष्ट र्ाच.. खनजिा तर आि ेपण त्यार्र पिारा आि ेतो 

िागराजाचा.. खनजिा कसा नमळार्ा? 

अ: अगदी बरोबर.. हशार आिसे!  

अनिरुद्ध: अगदी आपण दोघे बोलतािोत अस ेर्ाटते. 

बबि: ती सिंर्ादलेखिातील ताकद आि ेसमज!  

अनिरुद्ध: िक्त अ आनण ब ची अदलाबदल झालीय 

बबि: हिं..  

अनिरुद्ध: हिं.. म्िणजे ि ेसत्यर्ादी.. र्ास्तर्र्ादी आनण इतपत खरी असले गोष्ट तर 

िी भक्ती? ती पण सत्य आनण नतचा श्रीिरी? तो िी सत्य? आनण पलैर्ािी? 

ती तर सत्यच असार्याची! 

बबि: हिं..  

अनिरुद्ध: हिं काय? आनण िी ती एसर्ायची भक्तीच तर ि्ि?े 

बबि: हिं.. 

अनिरुद्ध: च्यायला! एका गोष्टीसाठी तू असला घारपुरी प्रयोग करूि बसलास? 

सत्यातली गोष्ट नलिार्याची म्िणूि.. 

बबि: अिुभर् आर्श्यक असतो िा! अर्लोकि करूि करूि दकती करणार?  

अनिरुद्ध: मग आता पुढचा पण घेऊि टाक अिुभर्!  
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बबि: म्िणजे? 

अनिरुद्ध: म्िणजे काय.. मिोव्यापार! शोधूि शोधलीस ती पलैर्ाि बापाची पोर..  

बबि: अरे दटॅस अििेअर यार.. एक तर तू म्िणालेलास.. प्रत्यि अिुभर् घे..  

अनिरुद्ध: म्िणूि असा? 

बबि: आनण तुला मानिती िसेलच म्िणूि सािंगतो.. य ूडोण्ट चूझ युर्र एिआयएल..  

अनिरुद्ध: ि ेकोण िर्ीि पात्र? 

बबि: पात्र ि्ि.े. िा इि लॉ.. तर समजा जे्िा के्िा तू अशा भािगडीत पडशील 

ते्िा.. तू पनिल्यािंदा नतच्या बापाची परीिा घशेील? की तो कसा पाहूि 

मग?  

अनिरुद्ध: ते मी माझे पाहूि घेईि.. आम्िी आमचे ्िायचे ते िोऊ देतो.. पण एका 

नलिायच्या काल्पनिक गोष्टीसाठी असल ेिसते प्रयोग सत्यात करत बसत 

िािी.. समजलास? 

बबि: हिं.. एका नर्नशष्ट सिंर्ेदिेिे धडकत धडकत आजूबाजूच्या सखुदःुखाच्या 

किाण्या स्र्तःच्या समजत, आपल्या हृदयातूि ओघळत ओघळत नि 

पाझरत पाझरत आलले्या भार्भार्िािंच्या आनण या 

सामान्वयानतसामान्वयािंच्या काळजाला नभडणाऱ्या कथा नलनिण्याचा प्रयत् 

करणाऱ्या आनण त्या नलिीण्यासाठी असले प्रयोग करणाऱ्या आनण त्यासाठी 

एका पैलर्ािाशी पिंगा घऊेि नजर्ाची बाजी लारू्ि नलनिणाऱ्याला तू असल े

िुसते आनण िसते प्रयोग करणारा म्िणतोस.. ते िी अर्लोकिातूि अिुभर्.. 

आनण मिोव्यापारातूि नर्श्लेर्क र्तृ्ती जोपासणाऱ्या माझ्या सारख्या 

र्ास्तर्ाचे अर्ास्तर् भाि असणाऱ्या लखेकास? 
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अनिरुद्ध: ( उठूि पाण्याचा ग्लास दते ) ि ेपाणी घे राजा.. दोि घोट.. दकती मोठे तुझ े

स्र्गत! िक्की तू िाटक्कार िोशील.. आनण िाटककार िािी.. िा..टक्का..र!  

बबि: तू दकतीिी निणर्लेस तरी ि बधणारा लखेक आि ेमी. कर्ीच्या खालोखाल 

दरे्ाचे लाडके असणारे आम्िी.. 

अनिरुद्ध: तयार रिा.. 

बबि: कशाला? 

अनिरुद्ध: तेच.. लाड करणाऱ्या दरे्ास भेट.. श्रीिरी कृपेिे .. आनण काय!  

बबि: शभु बोल िाऱ्या तर म्िणे.. भक्तीपिंथेची जाण्यासाठी मदत करण्याऐर्जी 

माझ्या िेक इराद्यात असल े भयाचे बेडूक सोडणाऱ्या चािंडाळा.. कुठे 

िेडशील ि ेपापाचे इएमआय..?  

अनिरुद्ध: सुलभ िप्तयािंत..  
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प्ररे्श नतसरा 

 

स्थळ: तीच खोली. तारीख १० माचव. भक्ती आनण बबि दोघ ेआिते. भक्ती 

साधारण नर्शीतली कॉलेजकुमारी. 

 

बबि: काय गिं ि.े. आता पुढे काय? 

भक्ती: अय्या! मला काय मानिती? पण बाप ूिािी ऐकायचे. त्यािंिा पानिजे जार्ई 

त्यािंच्या सारखा.  

बबि: म्िणजे? काळाकनभन्न? 

भक्ती: मी रागारे्ि िािं.. बापूिंची मस्करी िको.. लिािपणापासूि तळिातार्रील 

िोडासारखी जपलीय मला त्यािंिी.. 

बबि: िोड? कसली परेूची की आिंब्याची? आनण जपूि जपूि दकती? एकदा पेरू 

नचरला तरी काळा पडतोच तो..  

भक्ती: अय्या! ि ेकाय? छे.. कािीतरीच!  

बबि: 'तो' िोड िोय.. मला र्ाटले 'ती' िोड!  

भक्ती: मी बोलणारच िाय्ये तुझ्याशी.. मी निघत.े परत बोलायला येऊ िकोस..  

बबि: अरे बापरे! सॉरी.. काि पकडूि सॉरी.. उठाबशा काढू? की कोंबडा बिू? 

भक्ती: तू कािी िको बिूस.. मी निघाल.े. परत िको येऊस..  

बबि: िको रागारू्स.. िको असा घुस्सा ..अस्सा ककिं र्ा तस्सा..  तेरे मेरे प्यार का 

दनुिया सुिेगी दकस्सा.. 

भक्ती: मग परत िािी करणार थट्टा बापूिंची? 
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बबि: िािी गिं राणी.. पण पुजय बापूजींचे मि लजिंकण्यास काय करारे्? 

भक्ती: अय्या! सोप्पय.. आखाडा.. आखाड्यात उतर.. लाल मातीत! शड्डू ठोकूि! 

पैलर्ािीला पयावय िािी! आनण यात माझ्या आतेचे पण ऐकणार िािीत 

ते..  

बबि: आते? िी कोण ते?  

भक्ती: अय्या! आई!  

बबि: आईला आत्या म्िणतात तुमच्याकड?े  

भक्ती: आत्या िािी.. आते! तशी पद्धत आि ेआमच्याकड.े बापू लिाि िोते ते्िा..  

बबि: ( र्ाक्य तोडत ).. पण पलैर्ािी करायचे? 

भक्ती: परत तू तशीच थट्टा करायला लागलास.. 

बबि: सॉरी.. आता र्ेगळी करेि.. सॉरी..  

भक्ती: तर बाप ूलिाि िोते ते्िा त्यािंची आई गेली. त्यािंच्या आत्यािी सािंभाळल े

त्यािंिा. ती आते म्िणूि मी पण आईला आते म्िणते.  

बबि: ते ठीक.. पण आता पैलर्ािी? िातपाय तुटायचे.. लखेकाला लाल मातीत 

पाडूि त्याच्यातला लखेक गाडूि टाकायचा काय?  

भक्ती: काय िरकत आि?े या मातीतल्या गोष्टी नलिीशील मग तू..  

बबि: कािी असतात मातीतल्या गोष्टी नलनिणारे म्िणूि काय पलैर्ाि नगरी करू?  

भक्ती: आता बापूिंची तीच अट असले तर.. िाइलाज आि!े  

बबि: हिं.. िाइलाज को क्या इलाज! अिुभर्च घ्यायचा तर.. आनण मिोव्यापार..  
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भक्ती: तू काय बोलतोस ते िािी समजत.. व्यापार कसला करतोयस? 

बबि: जार् द.े.व्यापार िािी.. पण 'िि ऑि माय नबनझिेस'िी िािी म्िणता येणार!  
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प्ररे्श चार  

 

तीच खोली. तारीखिी तीच..  

 

अनिरुद्ध: काय म्िणाल्या ताई? 

बबि: कोण? भक्ती?  

अनिरुद्ध: आनण कोण?  

बबि: पलैतीरी िय्या घऊेि जाण्यास पैलर्ािी िा एकच उपाय!  

अनिरुद्ध: म्िणजे? 

बबि: लालमातीत उतरूि शड्डू ठोकूि कुस्तीचे डार् लजिंकल्यानशर्ाय पलैर्ाि 

मािणार िािीत..िुसते िािीत.. पुजय पलैर्ाि!  

अनिरुद्ध: र्ा! एकदम पजूानबजा करायला लागलायस.. 

बबि: अरे.. गिंमत झाली. बापूिंची थट्टा पचत िािी भक्तीला  

अनिरुद्ध: बापू? हूज द्याट न्वयू कॅरॅक्टर? 

बबि: कॅरॅक्टर! य ूआरावइट! पैलर्ाि श्रीिरी!  

अनिरुद्ध: ओि!  

बबि: तर म्िणूि मी व्याकरणात्मक वू्यिरचिा करण्याचा व्यर्िायव निणवय घेऊि 

त्यािंच्या अपमािाची व्यर्नस्थत व्यर्स्था केली! आि े की िािी 

व्यर्स्थापिात्मक वू्यि? 
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अनिरुद्ध: तुझ्या व्यानमश्र बोलण्यािे व्योमात मेघ गदी करतील.. तुझे म्िणणे काय? 

व्याकुळतेिे नर्चारतोय.. व्याकरण काय नि वू्यिरचिा काय.. र्ेळेचा व्यय 

व्यथव..  

बबि: अरे पुजय बापू.. प ुपनिला त्यातला! 

अनिरुद्ध: म्िणजे? 

बबि: प ुपनिला.. पुजय .. म्िणजे शून्वय! भक्तीला इतके भारे्चे बारकारे् थोडीच आिते 

ठाऊक! ती व्यर्नस्थत यात िसली! नतच्यासाठी पूजय आनण माझ्यासाठी 

पुजय बापूजी.. 

अनिरुद्ध: र्ा! िारच व्यर्िार चतुर! तर पुढे काय? पैलर्ाि काय म्िणतात? 

बबि: कठीणै! पलैर्ािास पलैर्ािच िर्ा जार्ई!  

अनिरुद्ध: र्ा!  

बबि: र्ा? परद:ुख शीतल?  

अनिरुद्ध: आता िी शीतल कोण? 

बबि: िािी.. ती कुणी िािी.. अरे भक्ती म्िणते लाल मातीत उतर आनण त्यातच 

आि ेउत्तर!  

अनिरुद्ध: सापडला! उपाय सापडला!  

बबि: कशार्र? 

अनिरुद्ध: तुझ्या गोष्टीर्र!  

बबि: कसला? 

अनिरुद्ध: बब्बि शेर .. जालीम उपाय! अनत जालीम उपाय! अक्सीर इलाज! 

लेखकरार्! आजर्र आपल्या गोष्टी नलनिण्याकररता तडप तडप तडिडणारे 
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लेखकरार्.. आपल्या मातीतील गोष्ट नलिायला अिुभर् िाच गुरू! एकदा 

मातीत नमसळूि पिा.. करा आपलेच  मिोनर्श्लेर्ण  

बबि: म्िणजे? 

अनिरुद्ध: तुला िािी कळणार.. सोप्या भारे्त सािंगतो.. आपल्या मातीतील र्ास्तर् 

अि सत्यर्ादी किाणी..  नलिार्याची असले कथा नि मिची व्यक्त 

करार्याची व्यथा तर.. अिेक पाळूि व्यर्धािे.. उतरारे् लागेल या 

आखाड्यातल्या मातीत! अिंगाला लागेल जे्िा माती लाल.. मग बघ या 

मातीतल्या गोष्टीची कमाल! िुसत्या अर्लोकिातूि िािी प्रकटणार असली 

अस्सल गोष्ट! लाल माती लागली िा अिंगास की िुटतील त्यातूिच गोष्टीचे 

कोंब! तरारूि येतील अस्सल मातीतल्या व्यथािंच्या कथा!  

बबि: डोंबल तुझ!े िाड ेमोडूि कुठे गोष्ट सुचणारे? मातीतल्या गोष्टीसाठी मातीत 

नमळर्शील मला?  

अनिरुद्ध: िचे! दटुप्पी! जे्िा अडकली प्रेमकथा ते्िा सोयीस्कर पडलात मागे.. 

भक्तीताईंमागे भक्तीमागावर्र! आनण आता? मातीतील गोष्टीसाठी िुसते 

अर्लोकिच? इथ ेिको अिुभर्? 

बबि: तू माझ्या बाजूिे आिसे की नर्रूध्द?  

अनिरुद्ध: जैसा भी समझ! पण मातीतल्या खड्ड्या खड्ड्यात नमसळूि जाशील 

ते्िाच बितील कथािंच्या रोपर्ारटका!  

बबि: खड्ड?े जा खड्ड्यात!  

 

प्रकाश बबि र्र. मागे अनिरुद्ध नथजूि बसललेा  
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बबि:  (स्र्गत) 

टू बी ऑर िॉ्टूबी?  

दॅ् स द के्वश्चि!  

माझ्या मायमराठीत सािंगायचे तर िसारे् की रडारे्? िाच प्रश्न आि!े  

आज िा म्िणाला मातीत नमसळ.. नमसळू? मातीत ते पसरू अनतरम्य 

पिंख! मा.. माटी आनण मािुर्.. दकती अमािुर्! कोण्या राजकीय पिाची 

घोर्णा िी! असेल!  

पण िा अन्वया म्िणतो ते खरेच असारे् का?  

अन्वया?  

कोण तो? जयास िा नलनिता येते िा त्याचे कोणाशी सुत जुळ्ले.. जुळ्ळे.. 

िािी जळ्ळे ते लिण! तो अिुभर्िीि या सर्ाांसाठी सल्लागार? सले्ि 

अपॉइिंटेड ॲडर्ायझर?  

अरे जा!  

इतक्या नततक्यासाठी तुझ्या सल्ल्यार्र िािी मी अर्लिंबूि.  

कारण.. 

मी आि ेसृष्टीतील िर्निमावण करणारा. माझ्या इच्छेिे माझी पात्र े

चालतात नि बोलतात. माझ्या इच्छेिे सारे कािी िोते. इच्छेिे िािी.. 

इच्छेिेच.. सारे कािी िोते. माझी पात्र ेम्िणजे माझ्या िातातल्या कळसूत्री 

बाहल्या. कठपुतळ्या! त्यािंच्या तालार्र मी ि्ि.े. तर माझ्या तालार्र 

त्या िाचतात. मी म्िणेि तशी र्ागणार पात्र.े. दकतीिी 'पात्रच आि ेएक' 

म्िटलात तरी आनण दकतीिी कुठल्यािी गोष्टीस पात्र असल ेतरी.  

कारण..  

कारण.. मी आि ेत्यािंचा निमावता.  
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मी आि ेत्यािंची दोरी िलर्णारा.  

दकतीिी या लोकािंिी र्ागार्याचे म्िटले र्ाकड ेर्ा नतकड,े तरी मी 

म्िटल्यार्ाचूि िलणार िािी त्यािंचे पाि!  

याचे पात्रािंिो ठेर्ूि असा भाि! आनण जे ठेर्तात भाि.. िोत िािीत 

बेभाि.. त्यािंिाच नमळतो माि!  

तर श्रीिरी ..  

श्रीिरी पलैर्ाि..  

तुमची नमजास माझ्या लखेणीपुढे उतरणार!  

कारण..  

मी ठरर्ल ेतर तुम्िी कुस्तीतले पेच काय लढर्णार..  

मोठमोठे मल्ल काय लोळर्णार..  

माझ्या एका लेखणीच्या िटकाऱ्यािी एका अजस्त्र दिेास पाडू शकेि मी 

असिाय अर्घडलेल्या अर्स्थेत एका कुठल्याशा कोपऱ्यात अिनभज्ञ! मग 

कसली नमजास नि कसला तोरा! येईल मग ती भक्ती माझ्याकड ेमागत 

भीक प्रेमाची. मोठ्या मिािे दईेि मी ती.  

भक्ती काय!  

शक्ती काय!  

सारे कािी आि ेमाझ्या िातात. माझ्या िाती आि ेब्रह्मािंड.. माझ्या ह्या 

बोरूच्या िटकाऱ्यात आि ेसर्ाांचा मोरू करायची ताकद!  

आनण अन्वया म्िणतो..  

अर्लोकि िािी..  

प्रत्यि अिुभर् िर्ा!  

घेऊ की ि घेऊ िा अिभुर्!  

अरे, मातीत लोळर्ायला निघालास मला. लोळेि िी..  
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पण ह्या पात्रािंिा लोळर्िू.  

या पैलर्ािास चारी मुिंड्या चीत करीि तरच िार्ाचा बबन्वया!  

आनण मग.. 

आनण मग करेि या िगाच्या मिोव्यापाराचे नर्श्लेर्ण..  

िाय रे!  

बबन्वया.. बबन्वया.. बबिरार्..  

दकती बोलशील?  

बानलस्टरच झाला जणू..  

लेखणीच्या टोकार्र आले शब्द नि टाकले उतरर्िू!  

उतरर्ा.. उतरर्ा!  

पण शब्द िािीत.  

तर जरा उतरर्ा नर्माि जनमिीर्र.  

उघडा डोळे बघा िीट.  

ग्राउिंड ररयानलटी!  

ग्राऊिं ड!  

द्यॅट साऊिं ड्स लाइक माती..  

अगेि!  

माती असशी.. मातीत नमळशी!  

जरटल.. जरटल कठीण दकती..  

कथालखेका.. नर्चार कर!  

कथािायका.. तू िी कर नर्चार!  

कथािायक म्िणजे..? 

मीच.. 
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मी आि ेमोनिते..  

मीच आि ेबबिरार्..  

मीच आि ेघडता घडनर्ता..  

बेडूकरार्.. िािी िािी..  

लेखकरार्..!  
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प्ररे्श पाच  

 

तारीख बारा माचव 

तीच खोली..  

 

अनिरुद्ध: काय मग बबन्वया.. सुटला का नतढा? सटुला असले तर द ेएक पढेा!  

बबि: कशाला तो सोस? सोसत िािीत नि कनर्ता करायला जातोस? यमक जुळत 

िािी राजा! आनण पेढ ेकसल ेखातोयस.. इथे डोके दिरायची र्ेळ आलीय! 

मनस्तष्कचक्कर!  

अनिरुद्ध: िोणारच! मस्ती केलीस तर चक्कर येणारच! मनस्तष्क चक्करणारच!  

बबि: अरे नर्चार करूि पडतोय डोक्याचा भुगा.. भुिंगा पोखरतो तसा पोखरतोय 

माझे डोके िा नर्चार! इतके कठीण असार्े कथा लेखि? आजर्र इतक्या 

पाडल्या.. 

अनिरुद्ध: पाडल्या? 

बबि: िोय.. झाऱ्यािे बुिंदी ककिं र्ा सोऱ्यािे चकल्या पाडाव्यात.. नजलेबीची र्ेटोळी 

तापल्या तेलात टाकार्ीत.. आनण तळणाििंतर खरपूस काढार्ेत नजन्नस तशा 

खरपसू कथा! िुसत्या कल्पिाशक्तीच्या बळार्र. आनण आज र्ास्तर्र्ादी 

म्िणूि अिुभर्नसद्ध नलिारे् म्िणूि बसलोय तर.. अर्लोकि.. निरीिण.. 

बस्स! प्रत्यि अिुभर् कशास िर्ा?  

अनिरुद्ध: तूच बोलललेास बाळा.. अर्लोकि, अिुभर् आनण मिोव्यापाराचे ज्ञाि.. 

बबि: मी लाख बोललो असेि.. पण तू िलर्ूि का केलास खुिंटा बळकट?  

अनिरुद्ध: म्िणूि चूक माझीच.. मकव ट? 
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बबि: मकव ट? नबि शपेटीचा? अरे यमक िुसते जमते म्िणूि करू िये जुळणी.. 

शब्दािंिािी लार्ार्ी लागते अथावची चाळणी! ते सोड.. िसलो मी या प्रमे 

दलदलीत! नजतका बािरे पडू पाितो नततका अनधक रूतत जातोय आत 

आत! कणावच्या रूतलले्या चाकासारखा.. एकदा माझ्यातला कथा लखेक 

र्रचढ झाला नि म्िणाला, िटॅ.. मीच िाचर्तो पात्रास.. पात्रे िािी मला 

िाचर्ू शकत.. पण र्ास्तर्र्ादी नलहू म्िणता आले र्ास्तर्ाचेच भाि.. 

र्ाकली माि.. म्िटल े कािी खरे िािी गड्या! िा मातीत उतरण.े. खरे 

िा..कस ेसुटार्े कोड ेनि ि ेअजब गनणत? 

अनिरुद्ध: थािंब.. र्त्सा! कुठल्यािी प्रश्नास उत्तर असते आनण असतेच. आनण ि ेकािी 

गनणत िािी.. यास एकाहूि जास्त उत्तरे अस ूशकतात.. तीिी एका र्ेळी 

सारी बरोबर असू शकतात.  

बबि: म्िणजे रे?  

अनिरुद्ध: म्िणजे.. उत्तर शोधा म्िणजे सापडले!  

बबि: कोड्यात िकोस बोलू..  

अनिरुद्ध: अरे.. िार् काय नतचे? 

बबि: नर्सरलास इतक्यात? अथावत भक्ती!  

अनिरुद्ध: त्यात आि ेउत्तर दडलले!े  

बबि: म्िणजे? ईश्वरभक्ती करू.. प्राथविा? म्िणजे दर्ा ििीं.. दरु्ा की जरूरत ि ै

म्िणतोस? इतकी केस गेलीय िाताबािरे? की तप करायला बस?ू  

अनिरुद्ध: छट.. ऐक.. दरु्ा िािी नि दर्ा िािी.. भक्ती! तीच  

बबि: निगुवण निराकार? 
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अनिरुद्ध: िािी.. सगुण.. साकार! जीती जागती आनण िाडामािंसाची! तीच भक्ती! 

कळले का तुला? 

बबि: िािी.. 

अनिरुद्ध: िािी? त र्रूि तपेली तला ताकभात कळत िािी? अरे, त्या भक्तीलाच 

सािंग.. पलैर्ािास लोळर्ायला!  

बबि: म्िणजे? 

अनिरुद्ध: अरे तीच करेल आपल्या बापास मिेॅज.. अन्वयथा तुला कोल्िापूरला 

तालमीत िार् घालारे् लागेल!  

बबि: म्िणजे? 

अनिरुद्ध: म्िणजे एर्ढेच की जे तुला िािी शक्य ते तीच करू शकेल. एक बाप 

आपल्या मुलीच्या मिानर्रुद्ध कसला जातोय? िक्त त्याच्या मलुीिे 

व्यर्नस्थत सारे िाताळले तर.. 

बबि: म्िणजे बापाचे मिोव्यापार म्िण की! हिं.. कळतिंय मला! ऐक मला काय 

र्ाटतेय ते.. माझ्या मिा बि दगड! कर नर्चार िीट.. बिूि आता धीट! 

भक्ती मध्येच असते शक्ती! ते्िा करार्ी िी युक्ती. गोष्टीतल्या गोष्टीत नि 

प्रत्यििी! पलैर्ािास लोळर्ायला भक्तीच िर्ी.. शक्ती पिेा युक्ती श्रेष्ठ 

आनण युक्तीपेिा भक्ती! ते्िा.. भक्ती तुझी भक्ती करण ेआल.े. 

अनिरुद्ध: शाबास! आता कळले सारे तुला! र्त्सा.. तुजप्रती कल्याण असो.. 

बबि: प्रणाम अनिरूध्द बाबा ऊिव  अन्वयाबाबा! अन्वयाबाबा की जय िो! आपल्या 

कृपेची छत्रछाया राहू द ेनशरी!  

अनिरुद्ध: आशीर्ावद आिते आमचे र्त्स!  
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प्ररे्श सिार्ा  

 

स्थळ: िोस्टेलची तीच खोली 

तारीख: चौदा माचव  

 

अनिरुद्ध: भक्ती, िािी भक्ती ताई.. आमचा बबन्वया कसा र्ाटतो तुम्िाला?  

भक्ती: अय्या! बबन्वया काय? बब्बू म्िणते मी त्याला! ( लाडात येत ) बब्बू.. बब्बू..!  

अनिरुद्ध: तर बब्बू कसा र्ाटतो तुम्िाला? 

भक्ती: अय्या! तुम्िाला काय? तुला.. मी जस्ट सेकिं डला आि े

अनिरुद्ध: बरिं.. तुला बब्ब ूकसा र्ाटतो? 

भक्ती: अय्या! र्ाटायचा काय.. चटणी बिर्ायची आि ेकी काय पाटा र्रर्िंट्यार्र? 

पण मस्त.. गोड चटणी बिेल..  

अनिरुद्ध: म्िणजे.. बब्बुर्ा गोड आि ेम्िणता? 

भक्ती: अय्या! असे कुठे म्िटल ेमी? 

अनिरुद्ध: मग चटणी गोड बिेल म्िणतेस ती? 

भक्ती: अय्या! ते िोय! ते असेच! तर तुम्िी काय म्िणत िोतात?  

अनिरुद्ध: आमचा बब्ब ूतुम्िाला.. िािी तुला कसा र्ाटतो?  

भक्ती: अय्या.. आम्िी िािी जा! आनण तुमचा बबि आनण माझा बब्बू!  

अनिरुद्ध: छाि! आपला तो बब्बू इतरािंचा बबि? ते राहू द.े. तर.. तो येण्याच्या 

आधी.. ऐका.. िािी ऐक.. तो कािी पलैर्ाि बिू िािी शकणार..  

भक्ती: म्िणजे?  

बबि: म्िणजे.. त्याच्यात ते गुणच िािीत.. उद्या िाजूक साजूक शब्दािंत गुलाबजाम 

सारख्या गोड गोड कनर्ता करणाऱ्या कर्ीला उतरर्ले आखाड्यात तर काय 

िोईल? 
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भक्ती: अय्या! मला काय मानिती? 

अनिरुद्ध: िािी िा.. मग ऐक..आमचा बबि म्िणजे तुझा बब्बू.. कुस्तीच्या 

आखाड्यात उतरला तर िाड ेतोडूि परत येईल आनण ि ेिाताचे िाड तुटल े

तर.. 

भक्ती: थािंबा.. तुमच्या जीभेला कािी िाड? 

अनिरुद्ध: अरे र्ा! अय्या नशर्ाय र्ाक्य बोलता यतेे तुला? 

भक्ती: अय्या! म्िणजे काय? अथावत येते.. अय्या! कािीतरीच िािं अनिरूध्द!  

अनिरुद्ध: तर िाताचे िाड मोडल ेतर नलिीण्याच्या लायकीचा िी िािी रािणार!  

भक्ती: अय्या! दकती निदवयीपणे सािंगताय तुम्िी! पण बापू ऐकायचे िािीत िा! बब्बू.. 

तू आिसे कुठे? 

(बबि येतो) 

बबि: काय झाले राणी.. का मारलीस अशी आतव िाक..  

भक्ती: बब्बू.. माझ्या बबुड्या.. बब्या 

बबि: बोल माझ्या नचमण पाखरा..  

अनिरुद्ध: डोण्ट टेल मी.. तुम्िी असल ेडायलॉग बोलता! बाल प्रेमकथा र्ाटतेय.. 

भक्ती: बब्बू त ूिको लि दऊेस.. कबाब में कढीपत्ता आिते ि!े  

अनिरूद्ध: कबाब में कढीपत्ता? 

भक्ती: ऑिकोसव! कढीपत्ता कुणी खातात का? त्याला काढूि बािरे ठेर्तात िा.. तसा!  

बबि: आनण आम्िी प्युअर ्िजे आिोत िा म्िणूि िड्डी नबड्डी िको.. 

भक्ती: अय्या बब्बू.. दकती रे छाि बोलतोयस? पण पलैर्ाि बिायला रोज दोि 

लीटर दधू नपशील िा.. चरर्ी तूि?  

बबि: आयला! दोि लीटर? म्िणजे रोजचे शिंभर रूपये?  

अनिरुद्ध: शिंभर कसल.े. एकशे र्ीस! आनण मग जेर्णात .. 
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बबि: ते जाऊ दते.. भक्ती.. ऐकिा.. ि ेकािी जमण्यातले िािी.. दोि लीटर दधू.. 

परत त्यार्र व्यायाम.. अगिं दोि र्ेळा धार्लो की धापा टाकतो मी! दकतीिी 

िुगला तरी बेडूक बलै बिेल काय? 

भक्ती: अय्या! तू बेडूक आिसे का? म्िणजे तुला जादिेू राजकुमार बिर्ले का कुणी 

चेटकीणीिे?  

अनिरुद्ध: र्ा! काय प्रेमसिंर्ाद!  

भक्ती: तू बब्ब ूजाऊ दते.. पण आता आपण काय करणार? 

अनिरुद्ध: काय करणार काय.. काय करणार? माझ्या या नमत्राला.. नबचाऱ्या 

नमत्राला म्िणूया.. मानिती ि्िते ि ेआधी.. तुला तर मानिती िोते िा की 

बापूजीिा िर्ा पैलर्ाि.. मग का या काडी पलैर्ािाला ददलास निरर्ा 

नसग्नल? 

भक्ती: अय्या! मी काय रस्ता आि ेकी रेल्र्ेगाडी.. नसग्नल द्यायला. पण तुम्िी म्िणता 

ते खरे आि.े पण ििैा.. प्यार दीर्ािा िोता ि.ै.  

बबि: अगिं.. ते गाणे आि ेिा.. जब प्यार करे कोई तो दखे ेकेर्ल मि..  

अनिरुद्ध: छे.. बब्बू.. जब प्यार करे कोई तो दखे ेपनिल.. र्ाि! असे आि ेते गाणे!  

भक्ती: अय्या! कािीतरीच!  

अनिरुद्ध: पण ि ैिा ि ेखरेच खरे आि!े  

भक्ती: आता रे काय बब्बू? 

अनिरुद्ध: आता काय? आधी कुठे गेली िोती अक्कल?  

(भक्ती रडायला लागते) 

बबि: भकु्त.. रडू िकोस.. मी िोईि बेडकाचा बैल..  

भक्ती: अय्या.. बलै िािी.. पलैर्ाि 

बबि: िािी.. मी िोईि पैल्र्ाि.. 

भक्ती: अय्या खरिंच? दकती रे तू चािंगलायस 
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बबि: पुढे ऐक.. अस ेतुला र्ाटते का? पलैर्ाि बिायचे म्िणजे काय सिा मनिन्वयाचा 

कोसव नबसव थोडीच आि?े तो िी पोस्टल? मुक्त नर्द्यापीठातला?  

भक्ती: आता रे काय? 

बबि: िाकात दोि पाय.. तू आनण तुझे बाप.ू.स..पजुय बापू.. बरिं का अनिरुद्ध पनिला 

पु..  

भक्ती: काय रे बब्बू.. पनिला प ूम्िणजे? 

बबि: कािी िािी भकु्तल.े. त्याला मानितीय.. त्याच्या िाकार्र िोड आललेा..  

भक्ती: परेू की आिंबा? 

अनिरुद्ध: ि ेकाय िर्ीि आता? 

बबि: अरे िोड कसली नर्चारतेय ती! अगिं तशी िोड िािी राणी.. 'ती' िािी 'तो' 

िोड.. त्यातूि आललेा प.ू. पनिल्या िोडातला पनिला प.ू.  

भक्ती: अय्या! ते गाणे आठर्ले.. पिल ेप्यार का पनिला गम 

बबि: दकती हशार गिं तू राणी. तर ऐक.. कािी कर पण बापूिंिा पटर्.. पु. बापूिंिा! 

िािीतर..  

भक्ती: िािीतर काय शोिा? 

बबि: शोिा को पडगेा खोिा! आनण काय? 

भक्ती: दकती रे निषु्ठर आिसे.  

अनिरुद्ध: िािी. तो र्ास्तर्र्ादी आि.े गोष्टी पण कशा अगदी र्ास्तर्र्ादी.. त्यात 

र्ादार्ादी िािी अनजबात! आधी अर्लोकि.. मग अिुभर्.. मग 

मिोव्यापार.. 

भक्ती: अय्या! पनिले दोि कळ्ळे.. पण ते नतसरे.. मिो.. कािीतरी म्िणजे काय? 

अनिरुद्ध: बरिं का ताई, सोप्पिंय.. अगदी! मिोव्यापार! म्िणजे मिाच्यािी  अिंतमविात 

एक मि असते.. नर्िीरीतल्या पाण्यात उतरूि त्याचा तळ गाठूि त्याच्या 

अिंतरिंगात डोकार्ूि पािणे.. म्िणजे नतथ े शेर्ाळ नबर्ाळ दकती.. घसरड े

दकती..  
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बबि: भकु्त..त्याच्याकड ेलि िको दऊेस.. ऐक, ि ेकाम तुलाच लागेल करायला. 

िािीतर तू पण िो तयार दसुऱ्या कुठल्या पैलर्ािाच्या लिंब्या चौड्या मािेत 

नततकीच लिंबीचौडी माळ घालायला!  

भक्ती: मी काय म्िणते िा.. अजूि र्ेळ आि ेिा.. मी नर्चार करते..  

अनिरुद्ध: म्िणजे? दसुरा कुठला भरैू  पलैर्ािदादा चालेल त्याचा नर्चार? 

भक्ती: चुप्प..  

बबि: आतेला नर्चार.. 

अनिरुद्ध: आते? गोष्टीत ि ेपाचर्े पात्र कोठूि येते? 

बबि: पात्र ि्ि.े. िी रागारे्ल अस ेकािी बोललास तर.. आते मीन्वस निची आई.. 

आमच्या सासूबाई 

भक्ती: (लाजत) अय्या!  

भक्ती: तर कामनगरी नर्सरू िकोस.. काय कसे कधी कुठे तू ठरर्..!  

भक्ती: बब्बू.. बबड्या.. मी करते रे शोन्वया.. पण िािीच जमल े तर.. उद्यापासूि 

कमीतकमी दधू प्यायची प्रॅनक्टस तरी सरुू कर!  

अनिरुद्ध: आनण बदाम पण खा  

भक्ती: अय्या बदाम! मला बाई लाज र्ाटते..  

( जाते ) 

बबि: गेली.. माझी प्राणकनलका गेली..  गेली.. भक्ती.. तुजर्ीण िािी मकु्ती.. सखी.. 

अनिरुद्ध: राखी गलेी म्िणू? 

बबि: कािी म्िणू िकोस.. तेर्ढे एक दधू नपतो आनण..  

( िाक बिंद करूि दधुाचे भािंड ेतोंडाला लार्तो! घटाघटा नपण्याचा आर्ाज येतो.) 
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प्ररे्श सातर्ा  

 

स्थळ तीच खोली 

दसुरा ददर्स  

 

अनिरुद्ध: काय कस ेकाय.. पलैर्ाि इि मेककिं ग?  

बबि: सोड रे.. सकाळ पासूि चारदा जाऊि आलो.. 

अनिरुद्ध: च्यायला! असला मिो..व्यापार! म्िणूि! अरे िोस्टेलला दोिच लरॅिि.. एक 

तू अडरू्ि बसणार.. बाकी मारतील बोंबा! 

बबि: मग काय करू? दधू पचत िािी त्याला? 

अनिरुद्ध: कुणी सािंनगतले? कुणी सािंनगतले दधुाचे भािंड ेतोंडास लार्ायला?  

बबि: अरे प्यार दीर्ािा िोता ि.ै. 

अनिरुद्ध: म्िणूि प्यार दधू पीता ि?ै आनण प्यार  घटाघटा दधू पीता ि?ै ते कािी 

िािी.. दोघािंिी नमळूि रोज पार् लीटर दधू घ्यायचे.. त्यातल्या आतपार्ाचे 

पैस ेमी दणेार बाकी दोि लीटर पी की तीि.. िक्त बाथरुम अडरू्ि ठेर् ू

िकोस!  

बबि: ए.. रागारू् िकोस. पण कािीतरी ताकद र्ाढर्णारे खायला लागेल.. िॉि 

्िजे इज आऊट.. बदाम..िको.. शेंगदाणे.. गरीबािंचे बदाम.. आनण 

चणाडाळ! तुला गरीबािंची चणाडाळ असे कािी ठाऊक आि े का? आज 

पासूि व्यायाम एके व्यायाम!  

अनिरुद्ध: र्ा! पलैर्ाि बबि.. फ्रॉम काडी टू पलैर्ाि!  



Page | 38 
अवलोकन..अनुभव.. मनोव्यापार  डॉ. ननतीन मोरे 

  
 

बबि: बघच! ि ेप्रेमच मला करायला लारे्ल सारे.. िुगनर्ि मी दिंडातल्या बेटकुळ्या 

आनण र्ाकर्ीि पोलादी पिार! काय अशक्य आि ेजर आपण ठरर्ल ेएकदा 

तर? शेक्सनपयर म्िणूि गेला, िलथिंग इज इिंपॉनसबल!  

अनिरुद्ध: िेपोनलयि!  

बबि: तेच ते! एका नर्नशष्ट कालार्धीििंतर सारे मोठे लोक एका सारख ेएक र्ाटायला 

लागतात! म्िणजे एक शिंभर र्र्ाांिी िा बबि मोनित्या आनण नर्ल्यम 

शेक्सनपयर यािंच्यात गल्लत िोऊ शकते!  

अनिरुद्ध: र्ा! टीचभर ताकदीच्या टीचभर बेडका, भक्तीला त्याददर्शी सािंनगतलेस 

िा, बलै िोता िािी येणार म्िणूि.. ते नर्सरलास? आनण तुझ्या मूळ गोष्टीचे 

काय नजच्यासाठी िी गोष्ट मुळात सुरू झाली!  

बबि: लखेक सलामत तो गोष्टी पचास! आधी लग्न.. िको डायरेक्ट लग्न िको.. पण 

पैलर्ािपदाकड ेिळूिळू का िोईिा मागवक्रमण करारे् असे िािी तुला र्ाटत? 

अनिरुद्ध: कर.. िळूिळू का.. जोरात कर! तू आनण तुझी काडी पलैर्ािी! िक्त या 

साऱ्यात मला घसटू िकोस! 

बबि: का? अधी लढाई सोडूि चाललास?  

अनिरुद्ध: माझी आनण कसली लढाई? बेगािी शादी मे अब्दलु्ला दीर्ािा!  

बबि: ऐक िा अब्दलु.. िािी अन्वया.. त्या नजमला आजपासूि जातोय.. य ेकी मॉरल 

सपोटव द्यायला!  

अनिरुद्ध: मॉरल? अरे तुला खराखुरा दिनजकल सपोटव लागेल! का प!ै  

बबि: ि ेकाय? 

अनिरुद्ध: काय िाय काडी पैलर्ाि!  
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बबि: करा टर्ाळी.. इथे एक निष्पाप निरागस तरुण अडचणीत आि े आनण 

तुझ्यासारखे नमत्र त्यास नचडर्त आनण नडर्चत आिते.. दरे्ा!  

अनिरुद्ध: ठीक.. तुझ्याबरोबर येईि. पण लर्कर आटोप.. झट व्यायाम पट 

पैलर्ािकी!  

बबि: यस.. कुठे कॅ्रश कोसव आि ेका रे  पलैर्ाि बिण्यासाठी?  

अनिरुद्ध: य ूमीि पोस्टल?  
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अिंक दसुरा 
 

प्ररे्श पनिला  
 

स्थळ: तीच खोली 

ददर्स तोच. िक्त घड्याळात सिंध्याकाळची र्ेळ 

 

बबि, अनिरुद्ध आनण भक्ती नतघे येतात. बबिच्या पायाला बॅंडजे आि.े कपाळार्र 

छोटी पट्टी. लिंगडत चाललाय बाकी दोघ ेत्याला पकडूि आत आणत आिते.  
 

भक्ती: िळू िळू शोन्वया.. ि ेकाय? अरे पुढे पिा.. अजूि धरपडशील..  

बबि: हिं.. पण िा ते धडपडशील आि.े. धरपड िािी..  

अनिरुद्ध: र्ा! काय भार्ा भक्त.. पानणिीचे र्िंशज! इथे िाड ेमोजूि घ्यायची र्ेळ 

आलीय आनण िा भार्ाशुद्धीकरणामागे लागलाय! आपण िा याच्या 

थडग्यार्र नलहू.. प्राणात प्राण असेतोर्र यािे भार्ेचा लढर्ला दकल्ला!  

भक्ती: काय ि.े. अन्वया भार्जी? अस ेकसे बोलर्ते.. बब्ब ूतू पडूि रिा िािं.. धड.. 

पड.. ऊ िकोस!  

बबि: हिं..  

भक्ती: इथे ठेर् पाय आनण चढ र्र.. बेतािे.. 

अनिरुद्ध: बेतािे िािी.. र्ेतािे.. आमचे दामले मास्तर आणायचे तशा र्ेताच्या छडीिे 

काढू िोडूि.. एक तुटलाय.. दसुरा पण तोडू.. नसमेिीकल! कुणी सािंनगतल े

पी िळद नि िो गोरा? 

भक्ती: अय्या! तू िळद प्याला बब्बू.. कसा रे दधुातूि की असाच? 
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अनिरुद्ध: मला र्ाटते िा या बब्बूला जरा झोपू द.े िी व्यायामाची पद्धत? तरी बरे 

तो डिंबेल डोक्यात िािी पडला.. िािीतर डिंबले िुटला असता.. आनण 

कपाळमोि! डिंबले्सचा!  

भक्ती: अय्या! डोक्यार्र कपाळमोि? 

अनिरुद्ध: जाऊ दते.. तुला काय समजाऊ? कपाळ? तर बबन्वया, आता िी भक्ती िी 

तुझी शक्ती .. कारण मी चाललो.. तुम्िी दोघे राजाराणी बघूि घ्या  

भक्ती: अय्या! राजाराणी!  

( बोलता बोलता बबिच्या पायार्र िात ठेर्ते.. बबि नर््िळतो..) 

अनिरुद्ध: अय्या ताई, तुमच्या बब्बूच्या पायार्र असा िात टेकू िका! एका रठकाणी 

तुटलाय.. बॅंडजे िी अजूि सुकल ेिािी तर जखमेची काय बात?  

भक्ती: अय्या! सॉरी िािं.. रिंग ओला असतो तसे बॅंडजे पण असते ओले? पण 

बब्बू..  कशाला तू असली कसरत करायला गेलास? 

अनिरुद्ध: ि े पिा अय्या ताई.. काय आि.े.थकलाय  नबचारा! एकतर दधू पोटात 

ररचर्ूि ररचर्ूि नबचारा थकला.. मग बाथरुमच्या र्ाऱ्या आनण आता ि!े  

भक्ती: सॉरी िािं.. बब्ब ू

अनिरुद्ध: बब्बू कसला.. असा काय पलैर्ाि बितो? एका ददर्साच्या व्यायामात 

असा कुणी बबू ..िािी बिू शकतो? काडी.. ची अक्कल िािी.. आनण काडी 

पैलर्ाि!  

भक्ती: अन्वया भार्जी.. िका िो असे बोलू कडर्ट!  

अनिरुद्ध: सॉरी अय्याबाई.. कॅ्रश कोसव करायला गेला नि स्र्तःच कॅ्रश िोऊि आला.. 

पण ध्येयाकड ेर्ाटचाल करणारा िा माझा नमत्र.. 
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भक्ती: ( रडत ) तू नजमला िािी गेलास? ध्येयाकड ेगेललेास? ध्येया बोबड ेमाझ्या 

र्गावत आि.े. नतच्याकड?े आनण मला र्ाटले तू माझ्यासाठी पैलर्ािी.. 

बबि: भकु्तल.े. रडू िकोस गिं.. अगिं नतच्याकड ेमी कशाला जाईि.. आनण माझ्या 

तिंगड्या ती कशाला तोडले? 

भक्ती: अय्या! खरिंच!  

अनिरुद्ध: बब्ब्या िारच कुशाग्र आनण हशार आि ेिािं तुझी जीएि... लेटेस्ट.. 

भक्ती: अय्या! तुला लटे िोतोय? मग जा िा.. मी आि ेइथे जा ि.ू. साठी..  

अनिरुद्ध: म्िटल ेिा दकती हशार आि ेिी.. लेटेस्ट म्िणजे लटे.. लगेच कळले नतला.. 

( भक्ती टेकूि उभी आि.े नतचा िात बबिच्या पायार्र..) 

बबि: शापव.. शापव..  

अनिरुद्ध: कोण? िी? 

बबि: िािी.. नतची िखे.. भकु्तली.. तुझी िखे तू छाट.. लागतायत.. टोचतात..  

भक्ती: सॉरी रे.. अय्या.. तुम्िी जात िािी भार्जी? 

अनिरुद्ध: जाईि.. पण ि ेभार्जीपण कन्विमव?  

भक्ती: अय्या.. आम्िी िािी जा! मला की िािी लाज र्ाटते..  

अनिरुद्ध: तू लाज.. मी निघतो.. बब्ब ू.. सिंभाळ रे बाबा..  बाय..!  

 

( अनिरुद्ध जातो ) 

बब्बू.. शोिा.. तू माझ्यासाठी इतके सारे केलेस.. मी तुझ्यासाठी काय करू? 
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बबि: सािंगू? 

भक्ती: सािंग सािंग िा बब्बुल्या 

बबि: अगिं.. ि ेपाय.. अिेकर्चि िािी..  िा पाय.. एकर्चिी.. दखुतोय.. त्याला 

नर्श्रािंती.. 

भक्ती: म्िणजे? 

बबि: जया दिेास तो जोडला आि ेिा त्याला नर्श्रािंती.. झोपतो थोडा र्ळे.. 

भक्ती: ओके बब्बू.. मी िा बसते इथे घालत र्ारा ह्या पेपरािे.. 

बबि: िको.. पिंखा आि ेिा?  

भक्ती: ते िी खरिंच! जुन्वया काळी बरे िोते िा.. सरे्ा करायला िर्ा घालत बसायचे.. 

आता पिंखे आल.े. ती सोय गेली िािी?  झोप तू जािू.. मी बसते इकड े

रटर्ल्याबार्ल्या करत!  

( मागे बबि झोपला आि.े.)  

भक्ती : ( स्र्गत )  

अय्या! काय बोलली मी? रटर्ल्याबार्ल्या?  

रटर्ल्याबार्ल्या!.. 

तो शब्द आठर्ला की शाळा आठर्ते.. रटर्ल्या आनण बार्ल्या!  

कशा जमर्ायचो आम्िी जोड्या!  

तोड िोड जोड.. जोड्या!  

एकएकी ला एक नमळेल एकेक.. राजकुमार!  

ती रटर्ली नि िा बार्ल्या!  
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बार्ल्या म्ििंजे.. बार्ळट!  

निला.. तो पनिल्या लायिीतला...  

निला तो.. क्यूटै िै..  

असल्या जोड्या बिर्ायची मी!  

आनण माझी?  

अय्या!  

शाळेतली िाय काय..  

माझा िा आि े िा! स्र्प्नातला! पररकथेतील राजकुमारा.. स्र्प्नी माझ्या 

येशील का म्िण!े पण िसुता स्र्प्नी येऊि काय उपयोग? सत्यात येशील का 

म्िणार्े!  

िािी..  

मी िािी बोलणार ि.े.  

कारण माझा राजकुमार सत्यात उतरलाय! छाि छाि छाि! दकती दकती 

छाि! मी रटर्ली नि िा बार्ल्या! मस्त पैकी बार्ळट! झोपलाय बघा कसा 

निरागस नि .. काय म्िणू?  

छे!  

बब्बू दकती छाि छाि र्ापरतो भार्ा.. म्ििंजे शब्द!  

ऐकत रािार्ेसे र्ाटत.े  

आनण नलनितो दकती छाि छाि!  

आनण मी!  

निरागसच्या जोडीला सचुत िाय्ये शब्द! पण िसतात एखादीस मानिती 

शब्द म्िणूि एर्ढे काय त्यात? शब्द आपल्यासाठी आिते आपण शब्दािंसाठी 
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थोडीच. बब्बू पण उगाच एखादा शब्द चुकला की टोचत असतो. मगाशी 

मी म्ििंजे बोलली िा ते मदु्दाम.. िा जागा असता तर म्िणाला असता.. 

भकु्तल.े. म्ि ण जे.. म्िण! म्िणजे जस ेमला इतकेिी ठाऊक िािी..? टोचलेच 

असते त्यािे!  

अय्या!  

त्याला चोच आि ेका पक्ष्यासारखी.. टोचायला?  

दकती मस्त िा!  

तो पिी मी पनिण!  

त्या उिंच झाडार्र.. झाडाच्या िािंदीर्र! आम्िी दोघेच. आजूबाजूला 

निरव्यागार झाडीत. झाडार्र िुले नि िळे लगडलीत. मग आम्िी दोघे.. 

चोचीत चोच..!  

अय्या!  

मला तर नर्चार करूििी लाज र्ाटते! पण आल ेकुठे कुठूि मी?  

िािं.. तर िा टोचतोय त्याबद्दल..  

चुकला एखाद शब्द तर काय आभाळ कोसळतो की पूर येतो?  

पूर िािी..  

बब्बू काय म्िणतो..  

प्र र्रूि कािी.. िािं प्रणय..? (लाजते).. छे.. प्रलय.. प्रलयच.. तर चुकला 

शब्द तर काय ि ेजग र्ाहूि जाणारे?  

जाऊ द.े. असते अशी खोड एकेकाला.. पण आि ेक्यूट िा? शािंत झोपलाय 

बब्बू माझा!  
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बब्बू.. बबुड्या.. बबुटल्या..  

( बबि झोपेतच..) 

बबि: बापूजी.. पूजय बापूजी.. मी लजिंकलो.. मी लजिंकलो.. पैलर्ाि बबिरार्! 

लििंदकेसरी.. पैलर्ाि बबि.. मिाराष्ट्र केसरी..पलैर्ाि बबि.. मुिंबई केसरी.. 

पैलर्ाि बबि.. कॉलेज केसरी.. भक्ती मी लजिंकलोय..  

भक्ती: बब्बू.. बब्बू .. स्र्प्न पानिलसे का? 

( बबि जागा िोत..) 

बबि: िोय स्र्प्नच ते.. भकु्तली मला का उठर्लसे.. दकती छाि िोते ते स्र्प्न.. लाल 

मातीत मी पैलर्ाि सिंभाजीस लोळर्ूि लजिंकलो.. आनण तू उठर्ूि मला..छे.. 

आता काय?  

भक्ती: अरे..काय रे तू.. रेकॉडव करूि ठेर्ायचेस िा.. बापूिंिा दाखर्ल ेअसते िा! बबि: 

र्ा! दकती ग तू हशार! दकती छाि िोते.. 

भक्ती: अय्या! खरेच काढतोस स्र्प्नाची रेकॉडव? दकत्ती छाि.. झोपतोस का परत.. 

मोबाईल घेऊि?  

बबि: छे गिं.. परत तेच स्र्प्न पडण्याची काय ग्यारिंटी?  

भक्ती: खरिंय बबुड्या.. आनण अरे स्र्प्नच ते कधीतरी मोडायचेच..  

बबि: भकु्तली.. दकती गिं गोड बोलतेस .. ऐकत रिारे्से र्ाटत.े.  

भक्ती: खूप दखुतिंय का?  

बबि: िािी गिं.. तू आिसे तर दखुणिं कमी..  

भक्ती: अय्या! दकती गोड बोलतोस रे तू.. ऐकत रिारे्से र्ाटत!े  
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प्ररे्श दसुरा  

 

स्थळ: िोस्टेलची खोली  

तारीख: सिा जलु ै

 

मध्य े कािी मनिि े गेल े आिते. बबििे थोड े बाळसे धरल े आि.े तशी 

गालिड ेबसलेली पण शटव घातल्यार्र बुजगार्णे उभे आि ेअस ेि र्ाटता 

कुणी माणूस आि ेर्ाटार्े इतपत.  

 

अनिरुद्ध: बबन्वया निघतोय रे मी. तू आिसे िा.. अय्याताई येणार आिते म्िणाल्या 

बबि: हिं.. तू का रे नतला अय्याताई म्िणूि नचडर्तोस? 

अनिरुद्ध: चूक असले तर सािंग! अय्या! मला लटेेस्ट िोईल.. म्िणजे लेट िोईल.. मी 

निघू?  

बबि: मी तुला थािंबायला सािंनगतलेच कधी? बरे ऐक.. माझी ती गोष्ट.. पोष्टात टाक.. 

पादकट घेऊि जा!  

अनिरुद्ध: ओके.. गोष्ट इि पोष्ट! छाि! कािी म्िण.. अय्याताईचा पायगुण चािंगलाय.. 

पाठोपाठ गोष्टींचे घाणे घालतोयस.. ददर्ाळीत ददर्ाळी आि ेबब्या तुझी! 

माझे पोष्टात टाकायचे..  पौनष्टक कनमशि नर्सरू िकोस म्िणजे झाले..  

बबि: हिं.. निघ की.. 

अनिरुद्ध: निघतो.. भक्ती येण्याआधी. उगाच ते कबाब में कढीपत्ता कशाला? 

नर्सरलो िािी अजूि.. जातोय..  

बबि: जा.. बाय.. दरर्ाजा उघडाच ठेर्.. उघड्या कर्ाडातूि.. ती येईल एखाद्या 

झुळुकी सारखी.. तप्त धरे र्र शीतल धारेसारखी.. एखाद्या श्रार्णसरी 
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सारखी.. आनण अिंधाऱ्या खोलीत गर्ािातूि येणाऱ्या प्रकाशाच्या 

नतरीपीसारखी.. माझ्या सुन्वया आयुष्यात एखाद्या सुरेल र्ाद्याचे सूर बिूि.. 

जण ूमिंजुळ पार्ा.. ककिं र्ा सारिंगीचे सूर.. आनण आणेल िर्ा िूर.. येशील का 

झणी झडकरी.. बोलनर्तो सत्र्री..  

 

( भक्ती आत येते..) 

 

भक्ती: बब्या.. बबुटल्या.. बब्बू.. मी आलीय.. 

बबि: र्ा! आलीस! आज एकदम फे्रश ददसतेस.. कािी िर्ीि? 

भक्ती: िर्ीि? आज मी खूप खूश आि.े. 

बबि: का? 

भक्ती: का काय.. आज इथे आल ेखूप ददर्सािंिी म्िणूि! पररिचे्या अभ्यासात र्ेळच 

िािी नमळाला िा!  

बबि: िो िा! मी पण किं टाळलो..  

भक्ती: मी िसल्यािे िा? 

बबि: हिं.. बोल कशी झाली परीिा? 

भक्ती: परीिा? िेिमीप्रमाणेच! मला चािंगलीच पण त्या पररिकािंिा पटत िािीत 

माझी उत्तरे तर माझा िाईलाज आि.े. िो की िािी बब्बू? 

बबि: िो िा! तुझा नि त्यािंचा छत्तीसचा आकडा.. िािी? 

भक्ती: अय्या! छतीस िै कै.. पस्तीस! पस्तीस माकव  लागतात पालसिंगला! पण बब्या.. 

र्जि र्ाढलिंय िािं.. अगदी पैलर्ाि िािी पण.. 



Page | 49 
अवलोकन..अनुभव.. मनोव्यापार  डॉ. ननतीन मोरे 

  
 

बबि: िो िा? अगिं नियनमत व्यायाम आनण खाणे सुधारले.. दधू िािी पण.. पचत 

िािी िा!  

भक्ती: बब्बू आिचे हश्शार! दधू िािी तर िािी! दकती गोंडस ददसायला लागलाय..  

बबि: कापूस भरल्यासारखा? 

भक्ती: अय्या! अिंघोळ कशी करशील मग? कापूस नभजेल िा!  

बबि: ते जाऊ दते.. काय म्िणतात तुझे बापूजी? 

भक्ती: बापूजी? तालमीतूि र्ेळ नमळेल तर िा! सदा कुस्तीचा नर्चार!  

बबि: मला की िािी एकदा त्यािंचा िोटो दाखर्.. म्िणजे पलैर्ाि पानिलेत खूप.. 

तसे सगळे पलैर्ाि सारखेच ददसतात.. पण बापूिंच्या जर्ळ जायला अजूि 

दकती पल्ला गाठायचा ते पािता येईल िा!  

भक्ती: दाखर्ीि के्िा तरी.. मी काय त्यािंचा िोटो घेऊि दिरते थोडीच!  

बबि: ते िी खरेच.. आतेचा पण दाखर्.. 

भक्ती: बरिं बाबा!  

बबि: पण तुझ्याकड ेपाहूि र्ाटत िािी तुझे बापूजी मल्लनबल्ल असतील.. 

भक्ती: कायतरी तुझे.. मल्ल ते आिते..मी िािी..  

बबि: ते मल्ल आनण तू मनल्लका!  

भक्ती: अय्या! दकती रे गोड!  

बबि: गोड कसला.. मनल्लका.. तूच गोड! उद्या आणशील? 

भक्ती: काय? 

बबि: काय काय.. िोटो? 
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भक्ती: कुणाचा रे.. 

बबि: कुणाचा काय.. बापूजी..  

भक्ती: िािं.. शोधते..  

बबि: काय शोधते? 

भक्ती: अरे.. िोटो.. 

बबि: कुणाचा? 

भक्ती: कुणाचा काय.. पलैर्ाि..  

बबि: िािं.. बापूजी.. त्यािंचा.. शोधायला कशाला पानिजे? असणार िा लिंगोटीतला.. 

िातात गदा घेतलेला.. 

भक्ती: असणार.. हिं.. असायला िर्ा..  

बबि: िर्ा? म्िणजे.. 

भक्ती: कािी िािी रे .. बापूजी िोटो िािी काढू दते िा!  

बबि: आयनडया! आपण गुगल सचव मारू.. पैलर्ाि िेमसच असणार.. त्यात 

पदकिं नबदकिं  लजिंकले असणार तर.. 

भक्ती: ए.. बापूजी बापूजी काय रे.. मी इतक्या ददर्सािंिी आली तर तू बापूिंच्या 

िोटोला घेऊि बसलास? कािी प्रेमाच्या गप्पा माराव्यात तर..  

बबि: आयला! मला र्ाटल ेबापूजींबद्दल नर्चारल ेतर तू खूश िोशील.. तू तर.. छे ि े

मिोव्यापाराचे सूक्ष्म ज्ञाि.. कठीणै..  

भक्ती: तुला िा मलुींचे मिच िािी कळत.. मी जाते कशी..  

बबि: ए.. भकु्तली.. बाहली.. सख ू.. रागारू् िकू..  

भक्ती: हिं..  
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बबि: रागार्लीस..  

भक्ती: िािी.. खूप खूश झाली..  

बबि: असिं काय करतेस.. रानिल.े.  

भक्ती: तू तुझ े सारे कािी नलनिण्याकररता र्ापर.. िुसती िार्ापुरती मनल्लका.. 

एर्ढ्या ददर्सािंत भटेली.. नि गप्पा मारतो कसल्या..? तर िोटो पानिजे.. 

कुणाचा? तर सासरेबुर्ािंचा.. काय प्रेनमक.. धन्वय धन्वय.. िी मी चालल.े.  

(रागारागात पाय आपटत निघूि जाते.. ती जात असतािाच अनिरुद्ध आत नशरतो..) 

अनिरुद्ध: काय रे? काय झाले.. िी अशी िणिणत का गेली? पाय आपटत? 

बबि: काय सािंगू रे.. चूक माझीच असणार बहतेक.. अरे मला र्ाटल ेबापूिंची.. तेच 

पुजय.. पनिला पु.. आनण नतच्या आईची चौकशी केली तर ती खूश िोईल.. 

झाले भलतेच.. ती रागारागात तणतणत आनण िणिणत गेली निघूि!  

अनिरुद्ध: अिो.. भार्ा कोनर्द..गोलर्िंद गोलर्िंद.. भजि करारे् पिंनडत.. इतक्या 

ददर्सािंिी ती आली आनण तुम्िी बोललात काय.. तर पनिल्या पुिंचे िोटो? 

काय ि?े 

बबि: तुला िािी काडीमात्र अिुभर् आनण नशकर्तोस मला..  

अनिरुद्ध: जाऊ द.े. रानिले. आता भेटशील तर आजी आजोबा.. पणजोबा.. झालिंच 

तर खापर पणजोबा.. सगळ्यािंचे माग िोटो! प्रेमर्ीरा! गिंजली का तुझी 

तरर्ार? जया मुखातूि नप्रयेचे यार्े िार्.. आनण प्रेमाचा ् िार्ा जप.. त्यातूि 

असल्या.. जाऊदते.. कुठे गेला तो तुझा रोमॅंरटनसझम? का म्याि झाल्या 

ढाली? 

बबि: ढाली? आनण म्यािेत? म्यािेत असते ती तलर्ार! 
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अनिरुद्ध: एर्ढे कळते िा भार्ाभास्कर! मग गप्पा कसल्या माराव्यात ि ेिािी कळत? 

पुस्तकी कीड्या..  

बबि: तू म्िणतोस ते खरे यार.. चुकल.े. कािाला खडा! ती म्िणूि काढत िािी िार् 

तोर्र.. कटाप.. बापूजी.. पनिल ेपुजय!  

अनिरुद्ध: जा.. ती असले अजूि खाली.. मिा उसको..  

बबि: खरेच.. जातो रे.. 

 

(लगेच निघूि जातो) 

 

अनिरुद्ध: अरे चप्पल तर घालूि जाशील.. कािी खरे िािी बरे..( गातो )  

(एका लुकड्याची ॲक्शि करत) प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर..  

(एका जाड्याची ॲक्शि करत)   

म्िणे प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर!  

नतच्यासाठी आम्िी आता  

करतो कसरत सारी  

त्याच्या साठी मेिित नबिित  

गिंमत जम्मत न्वयारी  

प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर..  

 

र्ाढता र्ाढता र्ाढू  

आनण भेद ूसूयवमिंडळ 

सत्राणे अठ्राणे हिंकार र्दिी  

र्ा िाती धरू कमिंडल 
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प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर..  

 

घरचे झाल ेथोड ेथोड े 

व्याह्यािे धाडले घोड े 

दिंड लबिंड िुगर्ू तट्ट 

त्यात िाडूक िा मोड.े. 

प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर..  

 

लेखणीतच ती ताकद आि े

सारे सोडूनिया या पाि े

एका नप्रयतम नप्रयेसाठी  

नबिचप्पलचा धारे्..  

प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर..  

 

अर्लोकि पुरत िािी 

अिुभर् करूया गोळा  

मिामिाच्या तऱ्िा तऱ्िा  

मोजूि बघूया सोळा 

प्रेमर्ीर आम्िी प्रेमर्ीर..  
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प्ररे्श नतसरा 

 

तीच खोली.  

तारीख पुढल्या ददर्साची 

 

अनिरुद्ध िोि र्र आि.े बबि बाजूला झोपललेा.  

पनलकड ेकोण असारे् याचा अिंदाज ि यार्ा अस ेबोलतोय 

अनिरुद्ध: हिं..  

म्िणाला.. . 

िो िा! छाि केलसे! तो िा..  

िािं..  

पण तू दाखर्ूि टाक िा..  

कुणाचा काय..  

िािी माझे ऐक..  

तोच.. नबिधास्त..  

काय?..  

िको िको..  

अनजबात िको..  

मुनश्कल िोईल. असिंच कर तू..  

लर्कर.. काय आि ेकािी सुगार्ा.. िािी.. िो..  

ढाराढूर..  
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िािी..  

कल करे सो आज.. आज करे सो अब!.. मी? िािी..  

काम आि.े.  

मी अि ेिा..  

िो िा!.. लगेच.. शुभस्य शीघ्रम 

शुभा..? िािी.. शुभस्य 

बाय..  

(बबि झोपेतूि जागा िोत..) 

बबि: अन्वया, सकाळ सकाळी काय रे कटकट.. 

अनिरुद्ध: कोणाची? माझी? 

बबि: िािीतर इथ ेआि ेकोण? तूच.. र्ाजल ेदकती?  

अनिरुद्ध: ॲक्रा 

बबि: काय अकरा? मला उठर्ल ेिािीस ते?  

अनिरुद्ध: िोय.. म्िणजे र्ाजतील.. थोड्याच र्ेळात.. 

बबि: म्िणजे दकती र्ेळ आि?े  

अनिरुद्ध: जास्त िािी.. िक्त एकशेर्ीस नमनिटािंत.. र्ेळ जायला दकती र्ळे लागतो.. 

मला र्ाटत.े. दोि तास लागतील िक्त.. 

बबि: अन्वया बोअर िकोस करू.. आता जाणारे मी.. डटे म्िणजे खजूर यार! भक्ती 

भेटणारे.. दिा र्ाजता.. यस्स..काल भटेली िािी. कसाबसा िोि उचलला. 
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मग आज भेटतेय ते्िा थोडा घुस्सा थिंड करतो.. आईस्क्रीम दरे्ािे यासाठीच 

बिर्ले असणार तुला सािंगतो..  

अनिरुद्ध: आईस्क्रीमसारख्या थिंड डोक्याच्या मद्दड माणसा! जा! ध्येयाकड ेर्ाटचाल 

कर.. पण 'ती' ध्येया ि्ि.े. 'ते' ध्येय! लिात ठेर्! शेर्टी काय व्याकरण 

मित्त्र्ाचे. िािीतर अय्याताई करतील.. अश्रूपात.. आनण लागतील धारा 

पार्साच्या!  

बबि: ओके बाबा! नतचा राग आज थिंड झाला असेल तर ठीकच.. पुन्विा म्िणूि त्या 

पुजयाचे िार् िािी काढणार! चल तयार िोऊि निघतो.. तुला काय.. काम? 

अनिरुद्ध: आम्िी कामाची माणसिं.. पण आमचे ते काम ते ि ेि्ि!े  

बबि: तुझ्याशी र्ायिळ बोलायला र्ेळ िािी.. मी निघतोय दिा नमिटािंत.. आताच 

बाय.. 

( उठूि तयारीस लागतो. थोड्या र्ेळािे निघूि जातो ) 

  



Page | 57 
अवलोकन..अनुभव.. मनोव्यापार  डॉ. ननतीन मोरे 

  
 

प्ररे्श चौथा 

 

तीच खोली 

तोच ददर्स..  

( घडाळ्यात दीड र्ाजललेे ददसतात. अनिरुद्ध खचुीत बसूि र्ाचत बसलाय. बबि 

येतो, त्याच्या पाठीत धपाटा घालतो ) 

बबि: अन्वया.. च्यायला.. पिाड रे.. कठीण आि.े. मिंनजल बहत दरू की ि.ै. 

अनिरुद्ध: बबि मिाराज.. कशाबद्दल बोलताय? कािी कळेल स ेबोलारे्.. कळले 

िा? 

बबि: अरे तुला िक्त कामाची गोष्ट सािंगतो.. भक्ती भेटली. नतचा राग पिंचर्ीस 

रूपयािंच्या आयस्क्रीमात गोठर्ला! ती नर्तळली.. आनण.. 

अनिरुद्ध: कामाचे बोल.. तुमच्या बाल प्रेमकथेच्या बाल गुलुगुलु बालगोष्टी 

िका  ऐकर्ू.. बाळराजे..  

बबि: बोल कािीिी .. पण आज काय झाले की.. मिंनजल कौिसी ि ैउसका तो चला 

पता.. जािे का उधर रास्ता तो कोई द ेबता..  

अनिरुद्ध: कोडबेिाद्दर कीड्या.. पुढ ेबोलारे्!  

बबि: तर पुजय बापूजी म्िणजे पिाड! आपण पलैर्ाि म्िटल्यार्र जशी प्रनतमा 

डोळ्यािंसमोर येईल िा तसे. भक्तीिे िोटो दाखर्ला आज स्र्तःहूि. 

नतलाच र्ाईट र्ाटले असणार काल रागार्ल्याबद्दल .. तर काय पैलर्ाि 

यार! आपल्या मािंडी एर्ढे दिंड. पण चेिऱ्यार्रूि माणूस शािंत र्ाटतो.. 

अनिरुद्ध: एक आयनडया.. उद्या जा..त्या पुजयला सािंग.. भक्ती आम्िाला द्या शािंत 

माणसा..मग दकती शािंत पणे िोते पिा सारे!  
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बबि: अन्वया.. उगाच मला टेन्वशि िकोय.. मी कािी पैलर्ाि िािी िोऊ शकणार.. 

पण जस्ट ररस्पेक्टेबल तब्येत तरी बिर्ू म्िणतोय. आनण काय आि ेती 

तुला ऑलरेडी भार्जी म्िणते.. सो त र्रूि तपेली तला ताकभात!  

अनिरुद्ध: एक लिात घ ेभार्ा.. तू एकटाच कािी या अन्वयाचा भाऊ िािीस! और 

भी िैं भय्य ेम्िणजे भाऊ.. त्यािंच्यापैकी कुणाशीिी लग्न लार्ल्यास आय कॅि 

स्टील बी अ भार्जी.. 

बबि: तुला काय म्िणू? नमत्र आिसे पण.. दषु्ट पण नततकाच ददसतोच.. कमीिा.. 

यस्स.. िाच योग्य शब्द आि ेतुझ्यासाठी! कमीिा!  

अनिरुद्ध: मला ठाऊकै.. माझी बिीण.. अमीिा! 

बबि: र्ा! काय उच्च पातळीचा नर्िोद!  

अनिरुद्ध: र्थयािंक्यू.. अनतउच्च..र्थयािंक्य.ू. भेटू परत मिंडळी!  

बबि: कुठे? 

अनिरुद्ध: जिन्नमु! बाय!  

बबि: थािंब रे.. जिन्नुम में जात असशील तर मी िी येतो..  

(ि ऐकताच अनिरुद्ध निघूि जातो) 

बबि: 

च्यायला! परत टू बी ऑर िॉ्टू बी..  

बी की िको बी..  

टू बी पलैर्ाि की..  

पण पलैर्ाि ्िायचे म्िणजे कठीण आि.े.खायचे काम िािी अस ेपण िािी 

म्िणता येत! खाल्ल्यार्ाचूि पैलर्ािी कसली..  

पण..  
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अपिे ररिा और बस की  बात ििीं..  

कुठल्या तोंडािे भक्ती करेल मॅिेज? माझी दिंडातली बेडकी िुग िुग िुगली 

तरी बापुिंच्या मिगटाएर्ढीिी िािी..  

उद्या समज गेलो भेटायला..  

एका मुठीिे आपला तर दी एिंड! थोडक्यात भकु्तली कडूि नजर्ाची िमी 

असेल तर पुढची बात!  

तोर्र आिचे ि.े.  

खजूर आनण तारखा..! म्िणजे डे् स!  

बी ऑर िॉ्टू बी?  

बी र्ाली खजूर की नबिनबयािंची?  

आय लथिंक.. दटॅस िॉट दी के्वश्चि!  

ॲंिंड दटॅ कॅि िॉट बी द के्वश्चि!  
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प्ररे्श पाचर्ा  

 

स्थळ: कॉलेज कट्टा 

 

भक्ती: काय अन्वया.. इथे कसा 

अनिरुद्ध: कसा म्िणजे? अगिं ॲडिॉक लेक्चरर झालो आज.. पनिला ददर्स. 

भक्ती: र्ा! कॉंगॅ्र्स.. बब्बू कुठेय माझा 

अनिरुद्ध: तुझा.. तुला ठाऊक.. तुझा असले तुजपाशी..  

भक्ती: अय्या! कािी बोलतोस.. पण त्याला नमळणार िोता िा जॉब!  

अनिरुद्ध: आनण मग तू करणार िोतीस.. घरी घोर्णा असेच िा?  

भक्ती: अन्वया.. तू उगाच मला.. जा..  

अनिरुद्ध: जातो.. कािी प्रेमसिंदसे.. म्िणजे पत्र नबत्र.. ग्यारिंटीड नडनल्िरी.. आनण 

ग्यारिंटी कसली नर्चार.. 

भक्ती: बोल रे.. 

अनिरुद्ध: ग्यारिंटी द्याट मी ते उघडूि र्ाचणार िािी.. द ेद.े. ये तेरा प्रेमपत्र..कारण 

सािंगू? प्रेमपत्र कुणी दकतीिी जीर् तोडूि नलनिले.. रक्तासारख्या लाल शाईिे 

िा.. तरीिी त्याचे जािीर र्ाचि िक्त ििंशा नपकर्ते..  

भक्ती: तू िा.. पण जाऊ द.े.  

अनिरुद्ध: कुठे? पण ती गूड न्वयूज ऐकलीच िािीस तू.. 

भक्ती: कसली रे? 

अनिरुद्ध: अगिं तुझा बब्बू पण लागला.. िोकरीस!  
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भक्ती: नछट.. िोकरी काय.. जॉब! लेक्चरर म्िणिू म्िण! थािंब मी त्याला िोि करते.. 

अनिरुद्ध: िको.. अगिं तो ऑदिसात साइि करतोय पेपर.. मग इथेच येईल. तोर्र तू 

बस.. मी निघालो..  

भक्ती: बस की.. 

भक्ती: िको.. उगाच कबाब में कढीपत्ता कशाला? 

भक्ती: अन्वया.. सॉरी.. मला र्ाटले नर्सरलास..  

अनिरुद्ध: असा कसा नर्सरेि? र्ो एक एक जख्म जो तुम लोगोंिे ददए.. आज भी ि ै

ताजा.. ददलसे पुकारा तुमिे उस.े. तो आ गया बब्बू राजा.. तो बघ आला..  

( समोरूि बबि येतो..) 

अनिरुद्ध: चल बाय.. कढीपत्ता चालला.. 

बबि: ( अनिरुद्धला ) बाय! ( भक्तीकड ेपािात ) कशी आिसे?  

भक्ती: कॉंगॅ्र्स.. लेक्चररबाबू.. र्ले डि.. आता काय सर झालात.. तुम्िी.. 

मोनितेसर!  

भक्ती: चूप.. लाइक ग गुड स्टुडन्वट अभ्यास कर.. िो रटर्ल्याबार्ल्या! आनण मी.. 

असा क्ट्यार्र बस ूिािी शकणार.. टीचरच असे बसायला लागल ेतर? 

भक्ती: असे म्िणजे कस ेबब्बू? पण बाळस ेधरलये िािं एका माणसािे.. ्िरेी गुड! 

बबि: र्थयािंक्यू.. ्िरेी मच 

भक्ती: चल आज सेनलब्रशेि!  

बबि: काय िर्े बोल? 

भक्ती: तुझ्या एखाद्या गोष्टीत तू अशार्ेळी काय घडरू्ि आणशील ते!  
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बबि: मी? पनिली िी जागा बदलेि!  

भक्ती: म्िणजे.. 

बबि: जे घडर्ायचे ते इथे कस ेिा म्िणूि!  

भक्ती: अय्या! चार्ट आिसे तू.. चल आईस्क्रीम खायला जाऊ..  

बबि: कशाला? ते तर रागार्लीस की खातेस िा तू? 

भक्ती: अय्या! तू बरे सगळे ध्यािात ठेर्तोस रे!  

बबि: ठेर्ार्े लागते राणी.. ठेर्ार्े लागते! ऐक िा.. माझ्या पैलर्ािाची गोष्ट ला िस्टव 

प्राइज. दीड िजार रूपय!े  

भक्ती: र्ॉर्! डबल आईस्क्रीम आज! आनण पसैे तूच दणेारेस.. चािंगलाच मालामाल 

आिसे.. िर्ीि जॉब काय प्राइझ काय..  

बबि: मला काय र्ाटतिं मानितीय..  

भक्ती: काय? 

बबि: इजा झाला..  

भक्ती: बापरे.. कुठे झाली तुला इजा? 

बबि: 'झाली' िािी 'झाला'.. आनण इजा िािी इजा.. जा.. जेर्णातला.. तर इजा 

झाला..नबजा झाला.. आता नतजा िोणार..  

भक्ती: म्िणजे नतजा गूड न्वयूजचा!  

बबि: म्िणजे? मी पलैर्ाि िोईि? की बापूजींचे  ह्रदय पररर्तवि? र्ा! अस ेझाले 

तर..ऐक िा.. मला ऐकू येते ते भार्ण..  

 र्ा! जार्ईबापू र्ा! िा बापू या जार्ई बापूचे स्र्ागत करत आि!े अत्यिंत 

सुस्र्भार्ी आनण एक लेखक आनण प्रनतनष्ठत मिानर्द्यालयात व्याख्याते 
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असलले्या श्री बबिकुमार मोनिते यािंिी आमची कन्वया भक्ती निचा स्र्ीकार 

करार्ा अशी आमची िम्र नर्ििंती आि!े ि ेलग्न लार्ूि आम्िी आखाड्यातल्या 

लाल मातीत परत गुिंतर्िू घेऊ स्र्तःस! स्र्तः बबि पैलर्ाि िसल ेतरी 

त्यािंिी ह्या माझ्या एकुलत्या एका लेकीस पत्करूि एका पैलर्ािाहूि आपली 

लििंमत कणभरिी कमी िािी िचे दाखर्ूि ददले आि.े. 

भक्ती: काय.. काय बोललास? तरीच.. तू चािंगल ेबोलूच िािी शकत.. मी चालले.. 

बाय.. बोलू िकोस माझ्याशी.. 

( चालायला लागते.. बबि मागे मागे जातो ) 

बबि: भकु्त.. सॉरी.. गिंमत िा.. बघ ते आईस्क्रीम गरम िोऊि जाईल.. प्लीज.. 

सॉरी.. 

भक्ती: ठीक.. आज दोि चािंगल्या बातम्या िोत्या म्िणूि.. चल पण परत िको करूस 

थट्टा..  

बबि: बरिंय.. चािंगलीच बचत! एकाच आईस्क्रीममध्ये सेनलब्रेशि पण आनण राग पण 

त्यातच..  

भक्ती: बबि! परत..? 

बबि: ओके ( नतचे काि पकडत ) काि पकडूि सॉरी!  
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प्ररे्श सिार्ा  

 

स्थळ : भक्तीचे घर  

भक्ती आत झोपलीय. नतची आई म्िणजे आते बािरे कािी कामात आि.े ती 

भक्तीला िाक मारतेय.. 

आते: भक्ती.. उठायचे िािी का? लोळत पडलीय.. भक्ती.. 

भक्ती: ( आतूि आर्ाज ) थािंब िा आते उठेि.. पाच लमिंटे..  

आते: कसिं िोईल लग्नाििंतर निचे कोणास ठाऊक..  

(इकड ेनतकड ेआर्राआर्र करत रािते. थोड्या र्ळेात भक्ती उठूि बािरे येते.. 

आतेच्या गळ्यात िात टाकत..) 

भक्ती: आते.. मी उठली.. 

आते: पूजा करू तुझी?  

भक्ती: आते.. तू िा खूप छाि आिसे.. 

आते: िो का? िक्कीच कािी काम आि ेददसतिंय.. 

भक्ती: बाप ूकुठेत? 

आते: ते बािरे गेलेत.. काम िोते का?  

भक्ती: िािी गिं.. असिंच!  

आते: मग ठीक.. पोरीच्या बापाला एका जागी बसायला िुरसत कुठे? तरणी पोर 

नजर्ाला घोर म्िणतात िा.. 

भक्ती: ि ेकाय गिं.. तू मला िाकलर्ायला निघालीस.. 
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आते: िािी गिं.. सारिं र्ेळच्या र्ेळी झालले ेबरिं.. परीिा आटोपली की.. 

भक्ती: ि ेकाय आते.. मला लग्नच िािी करायचेय.. 

आते: इतक्यात की कधीच? 

भक्ती: कािीतरीच आते.. 

आते: ठीक.. रानिल.े बापूिंिा सािंगू तुमच्या  भक्तीला कत्यवव्य िािी..उगाच र्णर्ण 

भटकू िका.. आनण तो जो कोण आि.े. म्िणजे पसव मध्य ेिोटो घेऊि 

दिरतेस तो.. तो असाच.. 

भक्ती: ि ेकाय आते.. तू पानिलास..  

आते: िािी म्िणजे तुला लग्नच िािी करायचे तर जाऊ दते.. िािीतर पानिला 

असता.. 

भक्ती: आते.. ि ेगिं काय.. 

आते: कोण आि ेगिं..  

भक्ती: आि ेकॉलेजमध्य.े. बबि मोनिते 

र्ा! आजकाल िार्ासकट िाक मारतात.. आमच्यारे्ळी ि्िती िी.. 

भक्ती: थेरिं म्िणायचे िा तुला?  

आते:  हिं.. बोलल.े. बोलर् त्याला एकदा!  

भक्ती: आते.. तू ि ैिा अशी.. बोलारू् उद्या चार र्ाजता? चट नर्चार.. पट 

बोलार्णे  

आते: पण उगाच कशाला.. लग्नच िसले करायचे तर?  

भक्ती: आते..  
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आते: उद्या िको.. आजच.. लार् िोि त्याला! तुझ्या बापूिंिा उद्या िािी र्ेळ..  

भक्ती: ओके आते.. मी तुझ्या शब्दाबािरे थोडीच आि.े. जो आज्ञा आईसािबे 

आते: बरिं बरिं.. उगाच िाटकिं  िकोत..  

भक्ती: ठीक आते.. मी आते जाते.. िािी आते जात.. िािी आत जाते आते नि िोि 

करते..  

आते: कशाला? मीच जाते.. तू बोल 

( आते आत निघूि जाते ) 

भक्ती : ( िोिर्र ) ऐक जािू.. बब्बू..  

शायद मेरी शादी का खयाल ददल में आया ि.ै. इसीनलए मम्मी िे मेरी तुम्िें चाय प े

बुलाया ि.ै.  

बबि:( पनलकडूि आर्ाज ) कधी? 

भक्ती: आजच.. दपुारी चार र्ाजता..( गात ) ठीक तुम चार बजे घर चले आिा.. मेरा 

िाथ मािंग लेिा.. जरा ि शरमािा..   

बबि: शरमािा िािी.. घबरािा म्िण! आनण तुझे गाणिं बस गिं.. एकाएकी काय ि.े. 

माझी तयारी.. 

भक्ती: तयारी रे काय.. अिंघोळ कर आज म्िणजे झाले..आनण भािंग पाड आज 

बबि: अगिं तुझ ेते पलैर्ाि.. बाप ूपुजय.. माझेच पुजय िोणार आज.. 

भक्ती: घाबरू िकोस रे.. मी आि ेिा! आनण तुला सरप्राइज पण आि.े. 

बबि: काय? बापू पलैर्ाि तसे .. तुझी आई कराटे चॅंप आि.े. ब्लॅक बले्ट.. असे कािी 

िािी िा?  

भक्ती: चुप रे.. ये मग कळेल आनण रुध्द भार्जींिा घेऊि ये.. 
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बबि: कोण? रूद्ध? 

भक्ती: अन्वया म्िणजे.. अनिरुद्ध रे..  

बबि: बाय..सी यू.. टेन्वशि.. आनण अटेन्वशि सदु्धा! 

भक्ती: आनण अय्या! बोलायचे रानिली..  तो लाल शटव घालूि य.े. त्यात तू क्यूट 

ददसतोस.. बाय..  

(पाठी घड्याळात पार्ण ेचार र्ाजलेत. आते आत दकचि मध्ये. दकचि मधूि बािरे 

िॉल मधले ददसायला एक नखडकी आि.े त्याच्या आत एक बेडरूम. बले र्ाजते. भक्ती 

बािरे येत..) 

 

भक्ती: अरे र्ा! र्ेळेआधीच.. बस.. बसा िा!  

अनिरुद्ध: गुडघ्याला बालशिंग आि.े. र्ेळेआधी पोचणारच.. 

बबि: अन्वया..  

( अनिरुद्ध आनण बबि दोघे आत येतात.) 

भक्ती: मी आलेच िािं.. 

( आत जाते ) 

बबि: (आजूबाजूला पािात ) पलैर्ािाचे घर र्ाटत िािी. मला र्ाटलिं घरात पण 

लाल माती असले..  

अनिरुद्ध: िािी.. तुझा शटवच िक्त लाल आि ेइथ.े.  

बबि: अरे पण..  

अनिरुद्ध: जे जे िोईल ते ते पिारे्.. तुका म्िणे.. 
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बबि: तू ि ेअसे का म्िण?े  

अनिरुद्ध: जे जे ददस ेते अर्लोकार्े.. तुका म्िणे!  

बबि: टेन्वशि.. नि तुला गिंमत सुचतेय?  

अनिरुद्ध: सोड रे.. प ेअटेन्वशि!  अर्लोकि!  

 

( आतूि आते नखडकीतूि बािरे बघत..) 

 

आते: भक्ती कोण आिते ग ि ेदोघे? 

भक्ती: असिं काय आई.. बबि आनण तो अनिरुद्ध.. त्याचा खास नमत्र.. 

आते: यातला बबि कोण?  

भक्ती: तो डार्ीकडील.. लाल शटव  

आते: मग तो िोटोतला? पैलर्ाि? 

भक्ती: ( गडबडत नर्र्य बदलत ) अगिं आते.. बाप ूिािी आल ेअजूि.  

आते: येतील.. पण तो िोटो? 

भक्ती: मी येतेच िािं आते.. तयार िोते.. 

आते: पण तयारच आिसे तू.. 

भक्ती: िािी.. थोडी अजूि िोते तयार..  

( आत निघूि जाते ) 
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बबि: अरे कािी सरप्राइज आि ेबोलली भक्ती..  

अनिरुद्ध: कािी िािी रे नतची आई ब्लॅकबेल्ट असणार.. कराटेत..िायतर 

तायक्वािंदो..  

बबि: काय क्वोंदो? मला र्ाटतेय या भूतलार्रील आपला अिंनतम ददर्स.. 

अनिरुद्ध: आपला िािी रे.. तुझा म्िण!  

बबि: अन्वया..! आजपासिू आपला डबा.. एकाच माणसाचा सािंग.. दधुाच्या 

निशेबातले माझे पसै ेठेर्लेत टेबलाच्या ड्रॉर्रात..आनण.. भटूे पुढल्या 

जन्वमी.. या जन्वमातील मतै्रीबद्दल र्थयािंक्य.ू.  

अनिरुद्ध: गप रे िा..टक्का..र!  

 

( उघड्या दरर्ाजातूि एक कृश माणूस.. पन्नाशीतला.. आत नशरतो. त्याच्या 

िातात एक नपशर्ी आि.े एक िजर बबि नि अनिरुद्धकड ेटाकतो ) 

 

माणूस: बसा िािं.. मी आलोच. तुम्िाला येऊि िार र्ेळ तर िािी िा झाला? 

बबि: िािी.. ि ेआताच तर आलो 

माणूस: बसा.. आलोच  

( तो माणूस आत जातो ) 

बबि: कोण असणार रे ि ेगृिस्थ? 

अनिरुद्ध: मला र्ाटत ेिचे ते सरप्राइज..  
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बबि: कायतरी.. बहधा मामा असणार भक्तीचे..र्रसिंशोधिास आले असणार..  बाप ू

ददसत िािीत.. मामा.. ॲम शुअर.. ॲंिंड िी इज सो दकडदकडीत!  

अनिरुद्ध: िो िा! सगळेच काय तुझ्यासारख ेिसतात.. पनिलर्ाि!  

( माणूस दकचि मधल्या नखडकीतूि..) 

माणूस: काय गिं.. िा तो मुलगा आि?े 

आते: िो.. भक्ती म्िणाली तो डार्ीकड ेतो बबि..लाल शटव  

माणूस: मग तो? िोटोतला? पलैर्ाि?  

आते: मला काय ठाऊक? 

माणूस: पण िा पण तसा बरा आि.े.  

( आतूि भक्ती बािरेच्या खोलीत येते. चपलािंकड ेपािात.. ) 

भक्ती: अय्या! बापू आले.. बाप.ू.  

( तो कृश माणूस बािरे येतो.) 

भक्ती: ओळख करूि दतेे िािं.. बबि.. ि ेमाझे बापूजी! बापू िा बबि मोनिते नि ि े

त्यािंचे नमत्र अनिरूध्द. आमच्या कॉलेजमध्य ेआिते..  

 

( इकड ेबबि आ र्ासूि बघतो आि.े अनिरुद्धची दिेबोली अशी की 

त्याला सारे ठाऊक आि.े. बबि पेचात पडतो.. या कृश माणसासमोर 

एका पैलर्ािाबद्दल काय बोलणार? िचे ते सरप्राइज?  बबि गप्प 

बसूि राितो ) 
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भक्ती: बाप.ू. िा बबि की िािी लेखक पण आि.े. आता आमच्याच कॉलेजमध्य े

लेक्चरर म्िणूि लागलाय. मागच्या ददर्ाळीत याच्या गोष्टीला पनिल े

बिीस नमळालेल.े. कोणती रे ती गोष्ट बबि? 

बबि: ( एकाएकी भािार्र येत ) ती िा? एका पैलर्ािाची गोष्ट!  

भक्ती: नर्िोदी िोती िािं..  

बापू: अगिं पण तो िोटो 

भक्ती: कोणता बापू? 

बबि: मी पण तेच नर्चारू पाितोय.. अगिं पण तो िोटो? 

भक्ती: कोणता िोटो? मी चिा आणते िािं आतूि.. आते तू बािरे ये िा.. मी बघते 

आतले..  

बापू: अगिं कुसुमार्ती.. ये जरा बािरे..  

( आते बािरे येते. िातात एक िोटो घेऊि..) 

आते: तुम्िी बबि का?  

बबि: िो.. आनण कोण असणार? 

आते : ( बापूिंिा िोटो दाखर्त ) पिा िो, कुठल्यािी कोिातूि ि े बबि मोनिते 

ददसतात का?  

( बापूजी पाहू लागतात ) 

बापू: ि ेबबि तर तुम्िी कोण? िािी.. तुम्िी बबि तर ि ेकोण?  

बबि: पाहू मला िोटो  
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बबि : (िोटोकड ेपािात)  अरे िचे तर बापूजी.. भक्तीिे िाच दाखर्लेला िोटो 

बापूिंचा.. आनण ि े बापजूी तर या िोटोत कोण? िोटोत पलैर्ाि आनण 

प्रत्यि बापूजी ि ेअस.े. बोलता बोलता जीभ चार्त.. ि ेइथे..  

आते: बाई गिं! कमाल आि ेया पोरीची..  भक्ती.. बािरे ये..  

भक्ती : (साळसूदपणे ) काय झाले बापू?  

बापू: ि ेबबि.. तर ( िोटो कड ेबोट दाखर्ूि )  ि ेकोण? 

बबि: ि ेबापू तर ( िोटोकड ेबोट दाखर्ूि ) ि ेकोण? 

अनिरुद्ध: मी बोलू? मी सािंगतो.. िा िोटो सिंभाजी काकड ेम्िणूि एक पलैर्ाि आिते 

त्यािंचा.. गुगलर्रचा .. मीच काढूि ददला या भक्तीताईंिा!  

भक्ती: बाप.ू. बबि ि ैिा खूप बारीक िोता.. नलनिण्यामागे खायच्या प्यायच्याकड े

दलुवि करायचा.. म्िणूि मी त्याला बोलली.. पनिलर्ाि झालास तरच तुझा 

ििंबर लागेल..ि ेअनिरुद्धला मानिती िोते िा..  

बबि: म्िणजे? अन्वया? तू िी? कटात सामील? 

बबि: तरी मी म्िणालो ि ेपलैर्ािािंचे घर िािी र्ाटत.. 

अनिरुद्ध: सूक्ष्म अर्लोकि! आनण अिो, आज िा जो कािी ददसतोय िा कािी अिंगार्र 

मािंस चढलेला.. तो भक्तीमुळे. नबचारा.. रोज व्यायाम करतो िल्ली!  

बापू: म्िणजे भक्ती.. तुझी शक्ती त ूिी अशी र्ापरलीस तर! 

भक्ती: ि ेखरेय.. सॉरी बापू.. पण या बबिला सुधरायला दसुरा कुठला उपाय ि्िता 

िा!  

अनिरुद्ध: बघ बबि .. िी एक ओररजीिल झाली गोष्ट..  

बबि: नलहूि टाकतो.. 
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बापू: आम्िाला िी घ्या गोष्टीत!  

बबि: िो तर! गोष्टीत िी गोष्ट घालतोच.. प्रत्यि अिुभर्ललेी  

अनिरुद्ध: म्िणालो िा.. अिुभर् मित्र्ाचा! आनण या भक्तीताईच्या मिोव्यापारार्र 

िी बोल ूकािी.. म्िणजे गोष्ट कशी.. िस्क्लास!  

बबि: हिं.. अ अ म! अर्लोकि.. अिुभर् आनण..  

भक्ती: मि व्यापाराचे ज्ञाि!  

बबि: मिोव्यापार भक्ती.. मिव्यापार ि्ि.े. आनण सूक्ष्म िर् ेते!  

अनिरुद्ध: िो िा बबिरार्! पानिल ेआम्िी तुमचे सूक्ष्म अर्लोकि.. जे मला ठाऊक 

िोते ते याला कळल ेिािी.. आनण या भक्तीच्या मिातले तर.. िािीच िािी!  

बबि: बापूजी.. िा म्िणतो ते खरेय.. आय ॲक्सपे्ट..  

बापू: कािी मिाला लारू्ि घेऊ िका.. जार्ईबाप!ू िी भक्ती अशीच आि.े. 

भक्ती: अय्या! जार्ई बापू! ( लाजूि आत पळत जाते )  

बापू: आता र्ापरा तुमचे अर्लोकि.. अिुभर् आनण जमलेच तर.. मिोव्यापाराचे .. 

सूक्ष्म.. ज्ञाि या भक्तीर्र.  

आते: आनण तेिी जन्वमभर!  

 

 

 

 

 

 


