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अंक पवि ा

प्रिेश १

(एक कॉ ेजात ी टीचसस रूम. प्राध्यापक वमल ंद मुरकु टे. एक तरूि प्राध्यापक. रूममध्ये अजून
कोिीिी नािी. उभे राहून स्िगत बो ाय ा ागतो..)

वमल ंद :
टू बी की नॉट टू बी..
च्याय ा!
िा पि प्रश्न उरू नये? कमीत कमी तो प्रश्न पड े ा िॅम् ेट ा.. की त्याच्या बापाच्या
भुता ा? की त्याच्या काका ा? कु िा ािी असो..
पि म ा..?
म ा नािी पड ा तो प्रश्न! का?
कारि एकच.. उत्तर नॉट टू बी.. एिढे वक् यर उत्तर वमळा े असताना कशा ा टू बी चा
प्रश्न?
आपि आप े नॉट टू बी िर व्िािे सेट !
मी काय म्िितो.. नॉट टू तर नॉट टू बी! िो की नािी?
शेिटी काय कु ठ ािी प्रश्न असो.. त्याचे उत्तर वमळिे मित्त्िाचे!

काय आिे गविताच्या वशक्षका ा एकच एक उत्तर वमळण्याची सिय .. दो और दो पाच ..
िे त्या .. त्याच्याकडे! इथे प्राध्यापक वमल ंद मुरकु टे यांना एकच एक उत्तर ििे!
त्या मराठीतल्या मराठे बाई नािीतर पॉव टटक सायन्सिाल्या त्या पांचाळाकडे दो और
दो पांच भी िो शकते िै.. सॉरी िो सकते िैं.. अस े कािी चा त नािी माझ्याकडे. इथे दोन
अवधक दोन बरोबर चार.. चारच.. बरोबर!
तर मी प्राध्यापक वम. वम. मुरकु टे!
एक.. मी मुरकु टे.. मी म्ििजे मी.. इं ग्रजी आय.. आवि वमव द मध ा िी मी..
आवि मारकु टे नािी. मुरकु टे! उगाच गोंधळ नको म्ििून सांगतोय..
दुसरे ..
प्राध्यापक म्िट े म्ििून कु िी पोक्त विसरभोळा असेन असे िाटू देऊ नका. ऐन वतशीत ा
तरिाबांड आवि तेजतरासर स्मरिशक्ती ाभ े ा असा तो मी.. ते ददसतेच आिे आपल्या ा.
म्ििजे तरिाबांड िगैरे..
आपल्या कततसत्िाच्या जोरािर इथिर पोिोच ोय.. इथिर म्ििजे ..
या आमच्या टीचसस रूम मध्ये!
क् ास संप ा आजचा. रूम सापड ी अशी मोकळी! म्िट े म्ििून टाकािे स्िगत!
नािी, तशी माझी गत त्या स्ितःशीच बो िाऱ्या प्रोफे सर सोमिांसारखी नािी. सोमिांचे
कु िी ऐकत नािी म्ििून बो ािं ागतं त्यांना स्ितःचे स्ितःशी. पि
मी स्िगत म्िितोय ते संिाद साधािा म्ििून! स्ितःशीच!
आपु ावच िाद आपिासी!

तर कततसत्ि म्ििजे .. मॅथ्स पोस्ट ग्रॅड! फस्टस क् ास! िर िा जॉब! झा े सिा मविने. पमसनंट!
आजका जॉब्स वमळतात कु ठे ? पि वमळा ा! विथ माय ग्रेड्स दे िॅड टू वगव्ि!
तर तो वमळा ा.
'तो' तर वमळा ा.
पि 'ती' चे काय? तो म्ििजे जॉब!
ती म्ििजे .. नोकरी? नािी. एक नोकरदार बनिार मी? नऊ ते पाच.. संध्याकाळी मग
घरी.. चिाचे घोट घेत.. वतच्या िातचा..
तेच! ती? कठीि आिे!
म्ििून तर म्िट े ना.. नॉट टू बी च ठीक आपल्यासाठी!
कािी खरे नािी! म्ििजे सारे खोटे आिे का? सारे खोटे मुरकु टे? च्याय ा अजब तकस शास्त्र!
खरे नािी म्ििजे खोटे? इ ाॅॅवजक ी ाॅॅवजक ! की ाॅॅवजक ी इ ाॅॅवजक ? गाॅॅड
नोज!
गवित! इतका गिन प्रॉब् ेम .. तो सोडिायची पद्धत कोिी वशकि ी नािी ..
पायथॅगोरसने पि नािी.. आयुष्य म्ििजे युु्वक् डची भूवमती..
आयुष्य म्ििजे प्रश्नांचा पाढा..
प्रश्न एके प्रश्न.. प्रश्न दुिे डब प्रश्न!
आयुष्य म्ििजे..
प्रश्नांचा गुिाकार वन उत्तरांचा भागाकार!
की प्रश्नांचा सावि आवि प्रयत्ांचा मसावि?

कोि म्िितो असे?
कोि कशा ा म्ििे ? सावि आवि मसावि .. मीच म्िितोय.. लचंता नसािी!

(इतक्यात मतदु ा आत येत.े घाईघाईत. टेब ामागच्या शेल्फिर कािीतरी शोधते. वमल ंद
थबकू न गप्प िोत पािात रािातो. कािी बो िार तोच एक तरूि मु गा येऊन उभा राितो.. )
मतदु ा: यस्स .. वमळा .े च .

(पटकनु् अबाऊट टनस करून बािेर पडते त्या मु ाबरोबर. वमल ंद दोघांकडे बघत राितो..
कोि असािा तो असे आश्चयासचे भाि तोंडािर.)

वमल ंद :
कोि तो? नािी ठाऊक म ा.
पि ती? ती ठाऊक आिे.
तीच आिे ती वजच्याबद्द बो त िोतो मी.
पावि ंत कशी तरातरा गे ी वनघून.
एक नजर भी निीं डा ी यारों.. सोचो क्या िोगा िमारा.
आवि क्षात आ ेच असे ..
ददल् ी फारच दूर आिे.. हं.. ददल् ी असे दूर पि घोडा मैदान जिळच आिे!

मतदु ा! सिा मविने झा े इथे येऊन या कॉ ेजात. मतदु ा ा पाहून तीन मविने.
पि अजून साधे िाय पि नािी वन िॅ ो पि नािी! िाय!
त्यात आज िा आ े ा वव्ि न तरूि कोि? कठीि आिे वम.मुरकु टे.
नॉट टू बी िेच खरे!

(मतदु ा परत आत येते. परत कािीतरी शोधतेय. तो मु गा नािी आता िे पाहून वमल ंद
पुढे जात..)

वमल ंद : कािी शोधता आिात काय? माझी कािी मदत?
मतदु ा : हं. शोधतेय कािी. पि म ा नािी िाटत तुम्िी कािी करू शका मदत. क् ासची िेळ
झा ी..
वमल ंद : िो.. माझा पि क् ास आिे पुढचा. थडस इयर मॅथ्स..
मतदु ा : माविती आिे म ा. मु ांकडू न ऐकू न आिे.. फे मस आिात तुम्िी ते.. कठीि गवितं सोपे
करून वशकिता म्ििून..

(वमल ंद ाजल्यासारखा पािातो.. त्या ा मतदु ाची माविती आिे.. वतचा वशकिण्याचा
विषय िी ठाऊक आिे.. पि ते न दाखित..)

वमल ंद : तुम्िी म्ििजे .. कु ठ ा विषय?

मतदु ा : इकॉनॉवमक्स! दुसरे िषस. पोरं टारगट आिेत..
वमल ंद : टारगट.. म्ििजे तुम्िा ा टारगेट करतात की काय?
मतदु ा : अय्या! दकती विनोदी बो ता तुम्िी! मॅथ्स.. आम्िा ा असे प्रोफे सर असते तर आम्िी
कशा ा इको घेत े असते?
वमल ंद : काय सांगताय काय? म्ििजे इकोचे प्रोफे सर चांग े म्ििून तुम्िी?
मतदु ा : च ा.. मी वनघते..
वमल ंद : पि बे नािी झा ी अजून .. इट्स फॉर अस दॅट द बे वगव््स टोल्स!
मतदु ा : िा! पि काय आिे ना.. कु िीतरी िाट पाितंय वतकडे .. मग जाईन िगासिर..
वमल ंद : ठीक.. मग बो च
ू !

(मतदु ा वनघून जाते..)

वमल ंद : गे ी. प्रािकव का गे ी. प्रािज्योत मािळ ी.. प्रािज्योत? च्याय ा! मे ो की काय
मी?

(नाडीिर िात ठे ितो. छातीचे ठोके पाितो िाताने..)

वमल ंद : कािी खरं नािी.. नाडी ागत नािी.. म्ििजे देिािसान? नो.. नाय .. नेव्िर ..
वतशीपि नािी उ ट ी.. मुरकु ट्या.. तु ा जाऊन कसे चा े ? अजून तुझ्या
आईसािेबांनी सूनमुखिी नािी पावि े.. तुझे ते गवित.. तुझे विद्याथी.. तू गे ास तर
मग तुझ्या विद्याथ्याांनी कु िाच्या तोंडाकडे पािािे? कु ठल्या गवितात बसते ते? पि
मग प्रािज्योत मािळ ी म्िितात ती? नो..

(मग वचमटा घेऊन पाितो )

वमल ंद : (विव्िळतो) आई आई गं..

(त्याचिेळी मतदु ा आत येते.)

मतदु ा : काय झा ं िो?
वमल ंद : कािी नािी.. तुम्िी? मािळल्या िोतात ना .. परत उगि ात..
मतदु ा : िे काय? उगिाय ा वन मािळाय ा मी काय सूयस आिे की चंद्र.. पि विव्िळता
कशा ा?
वमल ंद : कािी नािी िो.. एक मच्छर चाि ा..
मतदु ा : (एक पुस्तक उच त) िेच विसर े ी मी..

(मतदु ा वनघून जाते.)

वमल ंद : (नाट्यगीताच्या सुरात) सूय?
स नव्िे चंद्रमा!
गे ी ती मन ची रमा
नािी का वतज ा तमा
ाग ा मज ा दमा
पाहनी ति मुख चंद्रमा ..

यस्स ..
आज पविल्यांदा उनसे मु ाकात हई..
बात हई .. आगे िमारा जाने क्या िोगा?
आंखे दो और दो चार िोगी..
येस..
कठीि नािी इट्स इझी गवित ..
टू प् स टू इज इक्व टू फोर!
बट इज इट दॅट इझी?
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(स्थान : कॉ ेजाती एक िगस. वशक्षक म्ििजे वमल ंद उभा आिे. समोर एकु ती
विद्याथीनी म्ििजे मतदु ा बस ी आिे. फळ्यािर विषय.. (हृदयाचे) गवित.. खा ी आकडेमोड
के े ी ददसतेय.. शेिटी व वि ेय.. दोन अवधक दोन बरोबर दकती?
वमल ंद वशकितोय. मतदु ा डोळ्यांच्या पापण्यांची वपटवपट करत बस ीय.. वमल ंद
व वितोय .. पुसतोय..)
वमल ंद : मु ांनो .. नािी मु ींनो.. नािी मु ी.. आज आपि एक अत्यंत कठीि गविती
संकल्पना वशकिार आिोत. क्ष देऊन ऐक.. कारि िे गवित पुढी आयुष्यात आवि
आयुष्यभर उपयोगी पडिारे गवित आिे..
मतदु ा : अय्या, हृदयाचे गवित? सर, तुम्िी वशकिा तर मी वशकाय ा तयार आिे.. कठीि
गवित तुम्िी दकती सोपे करून वशकिता सर..
वमल ंद : तू वशकशी तर मी वशकिाय ा तयार आिे..
मतदु ा : सर.. वशकिा म ा हृदयाची भूवमती..
वमल ंद : अथासतच वत्रवमती..
मतदु ा : आवि एक रेखा..
वमल ंद : रे षा.. ऐक मु ी, क्षात ठे ि.. दोन लबंदंत
ू असतो तो .. रे षाखंड..
मतदु ा : अय्या श्रीखंड? आमच्याकडे ग्नात श्रीखंडच करतात. दकत्ती गोड!
वमल ंद : श्रीखंड नव्िे.. .भूखंड नव्िे.. िेखंडिी नव्िे.. तर रे षाखंड! एका लबंदप
ू ासून सुरू िोऊन
अनंतापयांत जातो तो.. एक ददशा मागी.. दकरि!

मतदु ा : दकरि नािी कािी .. त्या ा बाि म्िितात..
वमल ंद : बाि? िां बाि!
मतदु ा : मत ब दद को चीरकर जाता िै िोि!
वमल ंद : दोन्िी कडू न अनंतात जािारी ती रे षा ..
मतदु ा (उठू न उभी रािते. वमल ंदसमोर िात पसरत ..) : बघा ना सर.. रेषा माझ्या िाताची.
सांगा भविष्य माझे .. अिस्था सांगा हृदयाची..
वमल ंद : मु ी, बस त्या बाकािर .. तुझेच नाि बरे बािाच्या टोकािर .. जे छेदन
ू गे े
आरपार.. िेदना नकोस देऊ फार.. असे िाटते अनंत काळ वशकिीत राविन तु ा.. िे
गवित ..
मतदु ा : असे काय सर.. अनंत काळ जाते ती रे षा .. दोन्िी बाजूंनी .. भूवमती नको.. प्रमेय
नको.. नको म ा आकडेमोड..
वमल ंद : आिाज तुझा दकती दकती गोड.. भूवमतीती वत्रवमती आवि आवि माझ्या या
हृदयाची पटरवमती .. माझ्या मनाच्या काठाकाठाने जात मोज तो मनाचा पटरघ..
शोधून काठ त्याचे आकारमान.. ांबी गुवि े रूंदी गुवि े उं ची.. आवि त्यात माििारे
अथांग प्रेम..
मतदु ा : अय्या! ती काय टाकी आिे? त्यात दकती पािी भरे विचाराय ा?
वमल ंद : मु ी.. सोडि िे गवित.. उदािरि एक.. हृदयाच्या टाकीत मनाच्या नळीने दर
सेकंदात जर पाच व टर प्रेम भरत असे ..
मतदु ा : पाच व टर प्रेम?

वमल ंद : साय ेन्स.. टांचिी पड शांतता.. म ा िगासत आिाज चा त नािी.. माझा सोडू न..
तर दर सेकंदात पाच व टर प्रेम भरत असे तर (स्ितः कडे डोक्यापासून पायापयांत
बोट दाखित) पाच फू ट साडेआठ इं च उं चीच्या टाकीत प्रेम भरण्यास दकती सेकंद
ागती ?
मतदु ा : सर, सर.. कसा सोडिू िा प्रॉब् ेम .. सुट ा नािी तर नका करू ब् ेम..
वमल ंद : सोपेय एकदम .. ांबी गुवि े रूंदी गुवि े उं ची म्ििजे आकारमान..
मतदु ा : अय्या! सर ती हृदयाची टाकी घनाकत ती आिे? म ा िाट े ितुसळाकार.. दंडगो ाकार!
वमल ंद : हशार आिेस मु ी .. हशार आिेस.. तर प्रॉब् ेम दुसरा ..
मतदु ा : अय्या पवि ा सुट ा नािी तोच दुसरा िजर?
वमल ंद : िोय .. प्रॉब् ेम िी प्रॉब् ेम .. िम सब समस्याओंसे वघरे हए िैं.. तर उदािरि दुसरे ..
पंधरा ाख व टर आकारमानाच्या मनाच्या टाकीची.. दंडगो ाकार टाकीची खो ी
दकती ..
मतदु ा : अय्या! मनाचा कसा थांग ागे सर? अथांग .. पि मी सांगू? घेऊन डु बकी मनाच्या
अथांग डबक्यात.. नव्िे सागरात .. जाता जाता पकडेन भाि भािनांची मासोळी आवि
घेऊन येईन दकनाऱ्यािर स्ितःच्या िाताने .. सर..
वमल ंद : म ा िाटतेय कळ ा िा प्रॉब् ेम मु ी तु ा.. अगदी वमळे

तु ा प्रािीण्य गवितात!

पि माझा प्रॉब् ेम कोि कसा कधी कु ठे सोडििार .. गविताचे सर.. सर सर
झाडािर.. चढू न बस ेत.. कोि सोडिून दाखिे माझा प्रॉब् ेम?
मतदु ा : अथासतच मी! मैं हूं ना..
वमल ंद : सच्ची?
मतदु ा : मुच्ची ..!
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(स्थळ : तीच टीचसस रूम. वमल ंद बस ा आिे. एकाएकी स्िप्नातून जागा िोतो.)

वमल ंद : स्िप्न म्ििू की सत्य िे? ती.. माझी विद्याथीनी. मी वशकवि े वत ा.. गवित. अगवित
िेळा! वशकवि े मी वत ा चा ाय ा ह्रदयडोिाच्या काठाकाठाने काढत त्याचा परीघ.
म्ििा ी, दकती सर सुंदर वत्रज्या ह्या हृदयितुसळाची! िा! नािीतर सांगिार िोतो मार
डु बकी ह्या काळीज डोिात आवि शोधून काढ.. त्याचे आकारमान.. ती तर आताच
गे ी माझ्या समोरून वनघून वतच्या िगासिर. मग िी कोि िोती? िी तीच िोती.. स्िप्न
की सत्य? काढू न पाितो वचमटा स्ितःच स्ितः ा..

(स्ितः ाच वचमटा काढतो.. विव्िळतो..)

वमल ंद : आई आई गं..
(िे म्िित असतानाच मराठे मॅडम आवि पांचाळसर आत वशरतात..)

मराठे : काय झा े मुरकु टे सर? आईची आठिि आ ी अचानक?
पांचाळ : अिो, स्िप्न पावि े असिार .. ददिास्िप्न.
मराठे : नािी, मुरकु ट्यांच्या गवितात स्िप्ना ा िाि नािी.

पांचाळ : खरं य.. गवित म्ििजे बाप दाखिून श्राद्ध करा.
मराठे : कािीतरीच पांचाळ सर.. बाप दाखि ा तर श्राद्ध कशा ा कराय ा ििे? बाप स ामत
तर श्राद्ध कशा ा?
पांचाळ : खरे च की..
मराठे : बाप दाखि नािीतर श्राद्ध कर असे आिे ते..
वमल ंद : अिो श्राद्ध नािी.. मच्छर चाि ा िो.. आजका डासांचा पि कािी भरिसा उर ा
नािी, नािी का?
मराठे : िो ना! अिो काय तर िेगळे िेगळे स्पेश मच्छर वनघा ेत म्ििे! म ेटरयाचा िेगळा वन
डेंग्यूचा िेगळा. कायतरी बाई. स्पेशाव स्ट डाॅॅक्टरसारखा स्पेशाव स्ट मच्छर!
तुम्िा ा कु ठ ा चाि ा? म ेटरया की डेंग्यू?
वमल ंद : नािी माविती िो.. भेट ा की विचारून सांगेन .. त्याची स्पेशाव टी..
मराठे : नक्की विचारा िां..
वमल ंद : विचारे न.. अगदी मु ाखतच घेऊन टाके न टीव्िीिरच्या सारखी ..
पांचाळ : मुरकु टे, वप्रवन्सपॉ बो ाितािेत..
वमल ंद : म ा? का?
पांचाळ : तुम्िा ाच नािी. सगळ्या स्टाफ ा. ते कायतरी ॲन्युअ डे च्या प्रोग्राम बद्द आिे..
मराठे : म्ििजे मराठी सेक्शन माझ्याकडे येिार! तीन कविता तयार आिेत माझ्या. छापून
टाके न मॅगवझन मध्ये. तुम्िी व विता की नािी मुरकु टे कविता?
पांचाळ : नािी िो. गविताचे टीचर ते.. बे एके बे िा .े त्यांना कवितेची भाषा काय कळिार?

वमल ंद : खरं य ते.. आवि कविता करत नािीत .. आपोआप िोते म्िितात ना?
मराठे : िा! म्ििजे आपोआप कविता िोण्याची िाट पाितात? पिा.
पांचाळ : िे ियच आिे त्यांचे.. मुरकु टे कु ठे जमि ं की नािी?
वमल ंद : काय िे पांचाळसर.. उगाच माझ्यासारख्या गरीबाची चेष्टा. आवि ते कल्चर प्रोग्राम
िगैरे माझ्यासाठी कठीि आिे..
पांचाळ : बघा बुिा. वमस भडभडे असती त्याच्या इन चाजस..
मराठे : कोि? भडभडे? आताच तर आ ी ती. कानामागून आ ी वन वतखट झा ी..
वमल ंद : वतखट? कोि?
मराठे : िो ना. आ ी आता वन गेच कल्चर मध्ये.
पांचाळ : अिो मराठे मॅडम, ती स्टेजिरची अनुभिी आिे. वत ा डायरे क्ट एन्री.
मराठे : हं. इथे आम्िी इतकी िषे घा ि ी आवि िी का ची पोर.. इकॉनॉवमक्स वशकिते ना
ती..?
पांचाळ : िो ना.
वमल ंद : वमस भडभडे म्ििजे?
मराठे : वमस भडभडे कोि माविती नािी? काय िे.. तुम्िी िनुमानाचे भक्त का िो? ब्रह्मचारी..
आज शवनिारच आिे.. ते िािाय ा आवि रूईचा िार घा ाय ा विसरू नका िां
मुरकु टे .. वमस भडभडे ठाऊक नािी? तीन मविने झा े वत ा येऊन.
वमल ंद : वमस भडभडे म्ििजे त्या इकॉनॉवमक्सच्या निीन आ ेल्या मतदु ा मॅडम?
मराठे : आता कसे? क्ष सगळीकडे.. बगळ्यासारखे! बकध्यानी.. मतदु ा मॅडम म्ििे!

पांचाळ : अिो.. बकध्यानी कधी मासोळी पकडती कळिार िी नािी!
वमल ंद : कािीतरीच तुमचे पांचाळ सर. पि कल्चर कवमटीची वमटटंग कधी आिे? नािी
म्ििजे वप्रवन्सप सािेबांचा आदेश असे तर ..
मराठे : तुम्िी नका लचंता करू.. आम्िी सांभाळू न घेऊ. उगाच तुमच्या मनाविरूद्ध नको..
वमल ंद : नािी िो तसे कािी. सर म्िितात तर बघतो बापडा प्रयत् करून.. प्रयत्े िाळू चे ते
रगवडता कि िी गळे म्िितात!
मराठे : कोि? तुमच्या मराठीत असती . आम्िी मात्र िाळू चे कि रगडू न ते गाळतो!
तुमच्याकडे कािी उ टेसु टे असे तर..
पांचाळ : िोतं िो असे.. समजून घ्या. भडभडे बाईंचे नाि काढ े की असं िोिं सािवजक आिे..
वमल ंद (मनात.. िळू च..) : भडभडे.. बाई? इतक्या सुंदर तरुिीस बाई म्िििे म्ििजे अपमान
वतचा..

(प्रकाश फक्त वमल ंद िर..)
वमल ंद :मऊ मु ायम
मतदु ती मतदु ा..
चंच चतुर चप चरि
ती चप ा ..
उद्यानी ती सुंदर कव का
का म्िितो वतज ा फू ?
चांडाळ पांचाळा

तू एक नंबरचा फू !

पटर अस्मानीची
या भूमीिर
आ ी उतरून
या धरतीिर
एक नजर वतची जर पड ी
िोई दांडी तुझीच गु
चांडाळ पांचाळा
तू एक नंबरचा फू !

कु िी म्ििािे कु िास बाई
तुज का कािीच िाटत नािी ..
म्िि खुशा वतज ा कािीबािी
आिेच ती तुमची ताई..
आ ी ती माझ्याच दद ािर
खुशा करण्या रू
चांडाळ पांचाळा
तू एक नंबरचा फू !

प्रिेश ४

(टीचसस रूम. तीच. वमल ंद घाईघाईत येतो. समोर मराठे मॅडम आिेत. कािीतरी कामात
डोके घा ून बस ेल्या. वमल ंदच्या खुचीचा आिाज येताच िर मान करून बघतात.)

मराठे : काय मग मुरकु टे .. झा ी का मीटटंग?
वमल ंद : कस ी मॅडम?
मराठे : तीच. वप्रवन्सप सरांबरोबरची?
वमल ंद : ती? झा ी की. तुम्िी आ ा नािीत मॅडम?
मराठे : नािी. ती का ची भडभड्ांची पोर डोक्यािर चढू न बसिार असे तर.. भडभडू न
येिारच. आम्िी इतकी िषे काढ ी, एका शब्दाने सरांनी नािी विचार .े आवि
तुम्िी .. नव्या निे ीबरोबर चा

े गेच हरळू न!

वमल ंद : मी वनघू मॅडम, क् ास आिे माझा ..

(वमल ंद बािेर वनघून जातो. बाई थोडे इकडेवतकडे बघतात वन पसस उच न
ू वनघून जातात.
मराठे बाई जाताच वमल ंद परत आत वशरतो..)

वमल ंद : गे ी िाटते ती मराठीि .. वमस भडभडेिर जळू न जळू न खाक कोळसा झा ी
असिार .. कोि ऐकिार विची बडबड.. बसून शांतपिे विचार करािा .. मतदु ा म ा

खरे च नाटकात घेई ? भारतमुनींचे नाट्यशास्त्र नािीतर नाट्यशास्त्राती उद्बोधक
उदािरिे.. असे कािी ायब्ररीतून इश्यू करतो आज. िाचेन ककं िा न िाचेन. पि
वतच्यािर इं प्रेशन तर पडे की नािी? एखाद्या मु ीिर इं प्रश
े न पाडण्याची िी पद्धत
असे का? इं प्रेशन पाडण्याच्या दिा सु भ युक्त्या .. असे कािी पुस्तक असे तर ते
पि घेऊन येतो.. आताच.. कािी नािी तर आयवडया तरी इं प्रेवसव्ि आिे..

(उठू न उभा राितो जाण्यासाठी. मतदु ा ा भेट े ा तो तरूि मु गा आत वशरतो..)

मु गा : मतदु कु ठे आिे िो? आ ी का?
वमल ंद : कोि मतद?
ु
मु गा : मतदु म्ििजे मतदु ा .. प्रोफे सर मतदु ा भडभडे..
वमल ंद : ओि! नािी आल्यात अजून. कािी काम िोतं का?
मु गा : नािी .. म्ििजे िो..
वमल ंद : वनरोप वबरोप असे तर..
मु गा : नािी. थांबतो मी िाट पािात ..
वमल ंद : नको.. नको.. अिो त्यांचा वपटरयड शेिटचा असे तर एक िाजतािी येती ..
आमच्या इथे फ् ेवक्सब टायलमंग आिे..
मु गा : चा े . मतदस
ु ाठी थांबेन मी. दकतीिी िेळ.

वमल ंद : तरी वनरोप कािी असे तर.. म्ििजे तुम्िा ा भेट ी नािी ती.. आय मीन भेटल्या
नािीत त्या तर..
मु गा : कािी नािी, सांगा मी येऊन गे ो.
वमल ंद : कोि आ े िोते म्ििून सांगू ..?
मु गा : मी येऊन गे ो म्ििून सांगा.
वमल ंद : ठीक सांगतो.. मी येऊन गे ो ते.
मु गा : तुम्िी नव्िे, मी येऊन गे ो..
वमल ंद : तेच तर म्ििा ो मी.. मी येऊन गे ो!
मु गा : तुम्िी नािी िो.. मी!
वमल ंद : अिो.. आपल्याकडे प्रत्येक मािसा ा नाि ठे िायची पद्धत असते .. ऐकू न असा च
तुम्िी .. तसे नािवबि..
मु गा : ओि! सॉरी िां. म ा नािं ठे िायची सिय नािी ना कु िा ा..
वमल ंद : कु िा ा नािी .. स्ितः ा..
मु गा: ओ.के . टू कट ाँग स्टोरी शाॅॅटस.. चैतन्य .. चैतू.. आ ाय वन खा ी िाट बघतोय म्ििून
सांगा. तसा मी फोन करतोय वत ा. पि मतु्दच
ु ी सिय आिे ती. फोन साय ेंटिर ठे िते
ती.
वमल ंद : मी सांगेन ना वत ा .. त्यांना. तुम्िी जा. वबनधास्त.
चैतन्य : सांगा िं. विसरू नका..

(चैतन्य जातो.)

वमल ंद : हं.. चैतन्य! मतदु म्ििे! का मी मीटटंग मध्ये पावि े. ती फक्त माझ्याकडे पािात
िोती.. दोनदा तर म ा वमल ंद म्ििा ी ती.. गविती सर इतके नाटकात रमिारे
असती असे िाटत नािी म्ििा ी ती.. आज वडटे चचास िोिार आमची.. पटकन
ायब्ररीतून नाट्यशास्त्र इश्यू करून येऊ? येस.. जातोच.. मी नाट्यशास्त्राचा अभ्यास
करतोय.. पाहून मतदु ा काय म्ििे ..

(मतदु ा आत येत.े )

मतदु ा : सर कु ठे वनघा ात?
वमल ंद : ायब्ररीत ..
मतदु ा : काय िे सर.. इतका अभ्यास .. तुम्िी ना ग्रेट आिात..
वमल ंद : कसचं कसचं.. (िळू च..) िे स्िप्न की सत्य?.. (वचमटा काढतो स्ितः ा.. विव्िळतो..)
आई गं..
मतदु ा : काय झा े? सर असा स्ितः ा वचमटा काढताय .. मच्छर तर नािी इथे कु ठे .. तुम्िा ा
अशी सिय आिे का िो स्ि वचमट्याची?
वमल ंद : िो, िो ना.. ना.. नािी ना.. तुम्िी? तुम्िी कधी आ ात?
मतदु ा : िी काय आताच.. आवि सर तुम्िी कु िाशी बो त िोतात.. नािीतर..

वमल ंद : नािी िो.. का पासून नाटकाचा विषय वशर ाय डोक्यात. त्याच विचारात िोतो..
त्यामुळे सत्य की नाटक िे जरा गोंधळ ो..
मतदु ा : काय िे सर! पि िे उच्च दजासच्या क ाकाराचे क्षि आिे वमल ंद .. सर.
वमल ंद : िो का? असे . आवि एक संदेश िोता ..
मतदु ा : कु िाचा?
वमल ंद : चैतन्य म्ििून कु िी िाट पािात थांब ाय म्ििून ..
मतदु ा : िो का? त्या ा ना दकतीिी सांवगत े तरी रािित नािी त्या ा. आज संध्याकाळी
भेटिार िोतो तर आज सकाळीच आ ा तो.. चैतू म्ििजे चैतू आिे. िी िोन्ट इम्प्रूव्ि..
(वतच्या फोनिर ) चैत.ू . बो . अरे नक्की.. िो.. साडे सिा.. दिा नािी रे सिा.. सिा.. िो.. साडे
वसक्स. नेिमीच्या टठकािी.. देते तु ा.. बाय.. सी यू वडयर ..
वमल ंद : चैतन्य .. भेट ा ना? तोच आ ा िोता..
मतदु ा : िो ना.. भेटे संध्याकाळी.. तर नाटकाचे काय?
वमल ंद : बघूया .. माझा क् ास आिे ना. तो झा ा की..
मतदु ा : मी वनघते िां.. सर. दुपारी बसून ठरिूयात..
वमल ंद : ठीक..

(मतदु ा जाते.)

वमल ंद : म्िट े ना.. आपल्या नवशबी नॉट टू बी.. वडयर चैतन्य .. हं.. नाटक करू की नको?
मतदु ा आधीपासूनच.. हक्ड आवि बुक्ड .. चैतन्य .. म ा अचैतन्य .. अचेतन करून
गे ाय .. पि नािी .. लिंमत निीं िारें गे िम.. जोिर भडभडे वमस आिे तोिर.. डोन्ट
वमस द चान्स .. वमस यू वडयर!

(प्रकाश वमल ंद िर फक्त..)

वमल ंद :
वमस भडभडे
ऐका ना गडे
ऐका ना गडे..

चा

ा कु िीकडे

िा सिा गडे
वमस भडभडे..

असे तो तरिा
तर आम्िी ना सुकडे
ऐका ना गडे

नका जाऊ तीकडे

करून िाटासचे तुकडे
िाटासचे तुकडे..

नको जाऊ तोडू न
माझ्या दद ाचे कडे
ऐका ना गडे

वमस भडभडे
वमस भडभडे..
(पांचाळसर आत येतात.)

पांचाळ : काय मग.. मुरकु टे.. नाटकाची तयारी जोरदार?
वमल ंद : छे िो! अजून कु ठे काय नक्की झा ेय? तयारी कस ी वन काय! पि मी िाचतोय आता..
भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र! माझा विश्वास आिे.. नाट्यतंत्र वशकल्यािाचून नाटक करिे
म्ििजे..
पांचाळ : म्ििजे पाण्यात पोिािे कसे िेिी तुम्िी पुस्तक िाचून वशका ?
वमल ंद :(नाटकी ढंगात) करा.. आम्िा ध्येयिेड्ांची ना स्ती िी दुवनया करे िी पि आम्िी
बधिार नािी .. नाट्यिेडापासून तसूभरिी ढळिार नािी. पि िे तुम्िा ा कळिार
नािी.. नाटक एके नाटक.. आवि नाटक दुिे नाटक ..
पांचाळ : िा! पाढा नाटकाचा! पि का परिापयांत तर तुम्िा ा नाटकाचे िोते िािडे.. मग
आ ी भडभडे..

वमल ंद : (नाटकीपिे) असे ककं िा नसे .. पि आता नाटक िा माझा श्वास आिे.. नाटक
माझा भास आिे.. नाटक माझा आस आिे.. नाटक माझा आभास आिे.. नाटक िा
माझा .. नाटक िा माझा ..
पांचाळ : डास आिे म्िट े तर चा े का? नािी शब्द जुळतोय म्ििून म्िट े ..
मुरकु टे : चा े .. माझी मराठी कितुके.. अमततातेिी पैजा लजंके..

(मराठे मॅडम आत येतात.)

मराठे : काय िो मुरकु टे .. क् ास आिे म्ििून गे ात वन इकडेच? आवि असा मराठीचा नाद
कधी पासून ाग ा?
पांचाळ : नाद! करे क्ट शब्द! कस ा नका विचारू.. कोिाचा ते विचारा!

(वमल ंद ाजतो.)

पांचाळ : बघा बघा ते आरक्त गा ..
मराठे : हं.. ती करे बघा कसे यांचे िा ..
पांचाळ : कां बरे मॅडम चुकचुकते पा ..?
मराठे : मी कशा ा सांगू .. ददसतेच तशी ती पांढरी पा ..

पांचाळ : असे म्ििता? मुरकु टे .. उभे रिा घेऊन ढा ..
मराठे : ढा .. नािी ढा गज! नाम नव्िे विशेषि ..

(प्रकाश वमल ंदिर..)

वमल ंद :
पाितोय मी.. ह्या डोळ्यांनी..
प्यार करनेिा ोंसे ज ती िै दुवनया ..
उसे ना शमस न िया ..
पांढरी पा म्ििे..
आपल्या िेव्याने जळू न खाक िोऊन कोळश्यासम काळ्याटठक्कर झा ल्े या ििासपुढे माझी वनतळ
ििास शुभ्रावतशुभ्रा मतदू मु ायम मतदु ा ..
माझी? नािी अजून ..
त्या ख नायकाचा.. चैतन्याचा पाडाि करून त्याच्या छाताडािर विजयी िीरासारखा राविन
उभा वन लजंकून घेईन मनकर्िसकेस.. वन अचेतन करीन त्या चैतन्यास तर नािाचा
वमल ंद मुरकु टे ..
कारि माझ्याकडे आिे कठीि गवित सोडिण्याची सोपी पद्धत..
असे तीच म्ििते..

िोय! मीच वमल ंद .. मीच मुरकु टे ..
िापरे न मी पायथॅगोरसचे प्रमेय नािीतर न्यूटनचे वनयम..
कािीच नािीतर आईन्स्टाईनची वथयरी..
नािीतर नाट्यशास्त्राती वसद्धांत ..
नािीतर मराठीती अ क
ं ार ..
अ ंकार ..
यस.. त्या अ ंकारांनी मढिीन मी मतदु ा रािी ा ..
नखवशखान्त ..
वशखा.. म्ििजे शेंडी
पि शेंडी आिे का वत ा?
असे ककं िा नसे ..
पि शेंडी तुटो की पारं बी..
वमस भडभडे.. िॅज टू बी वमसेस मुरकु टे ..
ॅटर ऑर सूनर ..
यस्स .. सून ऑफ मुरकु टेसु् ..
मतदु े.. तुझ्या मतदु कम चरिांनी.. नािी चरिकम ांनी ये..
िंसगावमवन.. गजगावमनी.. ये..
चा त चा त

ये तुझ्या मु ायम िातांनी ..
नािी िातांिर चा त नािी..
ये तुझ्या मु ायम िातांनी.. घेऊन िरमा ा..
आतुर आिे मी इथे..
येतेस ना..?
लचंतातुर ी युिसस ..
वम.वम.मुरकु टे ..

प्रिेश ५

(स्थान : कॉ ेजचा िगस.
वमल ंद आवि त्याचा वमत्र दोघे आिेत. बसून गप्पा मारतािेत..)

मुकुंद : दकती ददिसांनी भेटतोयस यार..
वमल ंद : तूच साल्या वबझी. मी काय मध्येमध्ये क् ास घेतो.. तू बँकेत .. पै चोिीस तास!
मुकुंद : चोिीस तास नािी.. पि पैशांचे काम म्ििजे टेन्शन िे खरे.. पि म ा िाट े तू
क् ासिर असशी तर भेटतोस की नािी .. पि बरा भेट ास.
वमल ंद : यस्स .. आता एक तास फ्री.. अध्यास तासाने मीटटंग आिे.. म्ििून म्िट े क् ासरूम
मध्ये बसून गप्पा मारू.
मुकुंद : म्ििजे कँ टीनचे वब नको भराय ा.. आज ओळखतो तु ा?
वमल ंद : तु ा पैसे देतो वडयर बँकर.. पि वधस इज अिर बंकर.. इथे नो िन वि वडस्टबस अस..
शीत कशीय?
मुकुंद : छान आिे.. पुढच्या मविन्यात तारीख आिे..
वमल ंद : अरे ग्ना ा बो ाि े नािीस.. डायरे क्ट बारश्याची तयारी ..?
मुकुंद : गप रे येडचॅप. तुझे गवित तसे कच्चेच.. ग्नाची तारीख .. तेच सांगाय ा आ ोय तु ा.

वमल ंद : येतोय मी.. चार ददिस राविन.. तूपरोटी खाईन.. जाडजूड िोईन.. मगच जाईन.
ल ंद-कुं द जोडी अशी फे मस आप ी.. असा सोडतो काय.. फक्त ॲन्युअ डे ा क् ॅलशंग
नािी ना..
मुकुंद : ॲन्युअ डे? तू काय करतोयस त्यात?
वमल ंद : नाटक! ीड रो यार!
मुकुंद : तू आवि नाटक आवि ीड रो ? इतक्या िषाांच्या ओळखीतून सांगतो.. दा में कु छ
का ा िै.. कोि आिे ती? सांग.. तू अदरिाईज जायचा नािीस नाटकवबटकात..
स्टेज ा घाबरिारा तू.. डायरे क्ट ीड रो ? सांग ना कोि आिे ती वजच्यासाठी
करतोयस तू..
वमल ंद : कोि नािी रे.. मी साधे नाटकात काम िी करू नये? काय वमत्र वमळा ेत एक एक..
मुकुंद : उगाच िेड पांघरून डोन्ट गो टू पेडगाि .. मी तु ा आज ओळखतो की काय? हू इज द
मोटी .. व्िेशन?
वमल ंद : मोटी? नािी रे. ती सुंदर, नाजूक, गु ाबपुष्पी.. कोकीळकं ठी .. कम नयना..
गजगावमनी.. चतुर संभावषिी..
मुकुंद : िाट ेच म ा! नािीतर तू कस ा स्टेजिर चढतोयस? म ा तर िाटते तू फक्त ग्ना ा ..
स्ितःच्या .. चढशी स्टेजिर तेिढाच. पि आता पु ाखा ून बरे च पािी िाहून गे े े
ददसतेय.. कोि आिे ती?
वमल ंद : तु ा सांगू .. तीनच मविने झा े वत ा इथे येऊन. माझी तर बो ती बंद रे .. आता
कािीच ददिस झा े वतच्याशी बो ून. तीच आिे नाटकाची िो अँड सो . मी िीरो..
ती विराॅॅईन ..

मुकुंद : कु ठ े रॅजेडी िगैरे तर नािी ना करत? भरिसा नािी तुझा .. तेरे प्यार में पाग .. दे
दूंगा जान भी म्िित शेिटी देशी जीि.. नाटकात रे ..
वमल ंद : गधड्ा शुभ बो . काका दकशाचा करतोय.. मी दकशा ती व

ी िंगे!

मुकुंद : नशीब.. म ा िाट े ती वमस टोिगािकर करतेय की काय!
वमल ंद : तो रो मराठे मॅडम साठी .. दफट एकदम. ज ती िै िि वमस मतदु ा पर!
मुकुंद : ओि! सो शी इज मतदु ा! छान! आमच्या कॉ ेजात पि िोती एक.. सॉव ड फे मस..
वमल ंद : मग तुझा नंबर नािी ाग ा?
मुकुंद : नो यार.. तब तक मेरे जीिन में शीत नाम की शीत

िर आ चुकी थी. पि मतदु ा

िाॅॅज गुड.. काय वतचे नाि.. यस मतदु ा भडभडे. इको ा िोती..
वमल ंद : कोि? मतदु ा भडभडे.. इकॉनॉवमक्स? अरे तीच तर नािी .. िी पि इको वशकिते..
दुवनया गो भी िै और छोटी भी..

(मतदु ा घाईघाईत िगासत डोकािते..)

मतदु ा : मुरकु टे सर.. तुम्िी इथे आिात.. मी सारे कॉ ेज शोधून आ .े म्िट े आज आ ाच
नािीत की काय? तुमच्या वशिाय पवि े टरलडंग कस े िोतेय.. तुम्िा ा पाहून दकती
बरे िाट े सांगू .. आयॅम टरव व्िड अँड िॅपी.. येताय ना..

(एकाएकी क्ष मुकुंदाकडे जाते..)

मतदु ा : ओि! तू.. िाय! दकती ददिसांनी ददसतोयस.. मुरकु टे सर इज युिर फ्रेंड ॲज िे ?
मुकुंद : येस्स .. जानी दोस्त .. अंडरिेअर फ्रेंड्स! ंगोटी यार नािी .. ंगोट कोि घा ते
आजका ?
वमल ंद : कािीपि बो तोस तू मुकुंदा. वमस मतदु ा आम्िी अगदी शाळे पासूनचे फ्रेंड्स. ह्या ा
ओळखता तुम्िी?
मतदु ा : ऑफकोसस वडयर. मी इको ा िोते.. िी िाॅॅज इन कॉमसस.. आय लथंक. हशार िोता
िा.. टॉप टेन! आवि कॉ ेज ऑके स्रात गायचा मस्त.. तसबीर तेरी दद में.. आय वस्ट
टरमेंबर..
मुकुंद : ओि! तु ा आठिते अजून? पि िा माझा वमत्र आिे ना.. व्िेरी स्टेज कॉन्शस िां..
वमल ंद : तू कािीतरी सांगू नकोस .. मी येतोच आिे पविल्या टरलडंग ा.. ह्या ा घा िून येतो..
मतदु ा : अरे , मुरकु टे सर कॅ न डू एवनथींग. िी इज सो वसवन्सयर. िी इज पॉप्यु र ॲज िे ..
आय ॲम इं प्रेस्ड.. अँड नाइस टू सी यू.. मी वनघते. सर, या िां िेळेिर ..

(मतदु ा वनघून जाते..)

वमल ंद : पावि ंस कशी आिे िी? आवि वतच्या समोर स्टेज फ्राईटबद्द बो तोस.. अक्क कमी
आिे तु ा?

मुकुंद : अरे आम्िी सत्याचे पाईक. बो ेन तर खरे. नािीतर कािीच बो िार नािी! पि छान
आिे िी पोरगी ..
वमल ंद : उगाच नािी .. आवि शी स्पीक्स सो मच गुड अबाऊट मी.. म ा िाटते ऑ

ाईन्स

आर वक् यर ..
मुकुंद : हं
वमल ंद : नुसता हं..?
मुकुंद : हं..
वमल ंद : कु छ तो बो ो यार..
मुकुंद : बो ू? जाग जाओ यार.. अरे कॉ ेजात असल्यापासून ती अशीच आिे. समोरच्याशी ती
अशी बो ते ना की त्या ा िाटे शी इज ट्टू ऑन विम. कॉ ेजात कमीतकमी दिा
ोकांना िाट े िोते तु ा िाट े तसे. बट शी इज ाईक दॅट. वतचा स्िभािच तसा..
बट शी इज जेन्युईन इन िर टॉक.. पि त्याचा िेगळा अथस नको काढू स. फसशी .
आमचे ते दिा िी दोस्त असेच रावि े..
वमल ंद : असेच म्ििजे?
मुकुंद : सदाफटटंग! चूक वतची नािी .. त्यांची आिे..
वमल ंद : तू टेन्शन देतोयस यार..
मुकुंद : टेन्शन नािी. िस्तुवस्थती! तु ा मावितीय पोरींना फटाकडी नािीतर बाँम्ब म्िितात
कॉ ेजात .. तर वि ा फु बाजी म्ििायचे सगळे . फटाके फोडिाऱ्या सगळ्यांच्या
िातात असते फु बाजी तशी िी. सगळीकडे फटाके फोडू न नामावनराळी.. फु बाजी ा

तरीिी कािी फटाकडी म्िित नािीत .. मतदु ा इज गुड.. पि इं पॉवसब टू गेट! सो बी
टरयॅव वस्टक..
वमल ंद : आता तर मी नाटक सोडू न देतो यार.. ज्या गािाचे वतकीट वमळिारच नािी त्या
वतदकटांच्या ायनीत कशा ा उभा राहू? आवि वत ा भेटाय ा येतो एक कोिी..
त्याच्याशी मारत असते गप्पा .. वडयर चैतू म्ििे!
मुकुंद : देअर यू आर! बो ता बो ता ती तु ापि म्ििा े ी.. वडयर! ती सिाांशीच बो ते
अशी.. सो.. डोन्ट दफल्टर िँड अँड ेग्स.. आय मीन िातपाय गाळू न बसू नकोस.. अजून
ढाई बाकी आिे.. तुम डो िम पीछेसे वचयसस करते िैं.. दकशा आवि त्याची व

ी

िंगे.. बेस्ट क यार! नाटकासाठी आवि तुझ्या ऑपरे शन मतदु ा मोविमेसाठीिी! बघ
कािी जमतेय का! आवि कािी मदत ाग ी तर बंदा िावजर िै!
वमल ंद : कशा ा? िे सांगाय ा? स्टेज फ्राईट.. िगैरे िगैरे ..
मुकुंद : अरे सत्यमेि जयते! शेिटी विजय सत्याचाच िोतो.. िै युिर स्टेज फ्राईट! अँड बेस्ट
ऑफ क! आवि आमच्या ग्ना ा यायचं िं..
वमल ंद : अथासत .. बचेंगे तो जरूर आएंग!े
मुकुंद : आवि फॉर अ स्टाटस .. तु ा मदत म्ििून आय वि इन्व्िाईट वमस मतदु ा भडभडे ॲज
िे .. डोन्ट वमस द चान्स! एक शादी पर दुसरी फ्री..

प्रिेश ६

(टीचसस रूम. पांचाळसर, मराठे मॅडम आवि वमल ंद बस े आिेत.)

मराठे : काय मुरकु टे, कु ठिर आ े नाटक? नािी म्ििजे नाटकाचेच नाटक तर नािी ना झा े?
वमल ंद : िे काय मॅडम .. तुम्िा ा रो देिार त्यात आवि तुम्िी नाटकाचे नाटक म्ििता?
मराठे : मी? मी नािी बाई असल्या भानगडी करत बसत.. आप ी मु ं बरी वन वशकििे बरे ..
उगाच गािभर उं डाराय ा नािी जमत म ा.. वतच्यासारखे..
पांचाळ : खरं य मॅडम.. मुरकु टे, तुम्िी कस ा करताय रो ?
वमल ंद : ठरतेय अजून ..

(मतदु ा आत येत.े येता येता 'बाय चैतन्य' म्ििते फोनिर..)

मतदु ा : अरे िा! गुड मॉर्नांग. िा! मराठे मॅडम आिेत इथे. सकाळी भेट ात.. छान झा े.
पांचाळ : गुड मॉर्नांग ..
वमल ंद : मॉर्नांग वमस मतदु ा ..
मतदु ा : तुमच्याकडे थोडं काम िोतं मॅडम..

मराठे : नाटकाचे असे तर बो ू नका ..
मतदु ा : तेिढेच नािी िो. का च तुमची स्टुडटं भेट ी ती सांगत िोती.. तुमच्या पुस्तकाबद्द .
एकटी.. कथासंग्रि आिे ना िो?
मराठे : हं.
मतदु ा : काय आिे ना कु िी साविवत्यक ककं िा खरेतर साविवत्यका अशी पवि ीच पाितेय मी
आयुष्यात. काय भारी िाटते सांगू.. म्ििजे अशी एखाद्या साविवत्यके च्या शेजारी
बस ेय मी.. जस्ट कान्ट इमॅवजन.. तुमच्या कविता असती च ना या िषीच्या
मॅगवझनमध्ये..
मराठे : तुम्िा ा एकटी बद्द कु िी सांवगत े? म्ििजे झा े ते प्रकावशत िोऊन तीन एक
मविने ..
मतदु ा : तुमचीच स्टुडंट सांगत िोती. म ा द्या ना एक कॉपी. आवि कॉवम्प् मेंटरी नको.. आय
िुड बाय इट.. पेपरात समीक्षा आ े ी मध्ये .. ती िाच े ी, पि त्या तुम्िीच िे मात्र
तेव्िा क्षात आ े नव्िते. आय ॲम सो एक्सायटेड यू नो..
मराठे : िो ना. आपल्या कॉ ेजात मी एकटीच वजचे असे सावित्य प्रकावशत झा ेय.. पि
कॉ ेज ा आिे का कौतुक?
पांचाळ : म्ििून तुम्िी पुस्तकाचे नाि एकटी ठे ि ेय का मॅडम?
मतदु ा : नािी िो पांचाळसर.. मॅडम कसल्या एकट्या.. म ा तर वप्रवन्सप सर म्ििा े, टेक
मॅडम मराठे जु् िेल्प .. तुमचा अनुभि मोठा..
मराठे : सर म्ििा े असे?

मतदु ा : अथासत. मराठीिर तुमचे चांग ेच प्रभुत्ि आिे ना.. तुमची मदत तर ििीच. कॉ ेज
मॅगेवझनचे तर ठीक पा.. नाटकाचे तुम्िी नािी म्ििताय तर..
मराठे : नािी िो.. तसे नािी. आता सरच म्ििा े असती तर बघते.
मतदु ा : िा! तुम्िी आ ात तर छानच िोई . कु िी सीवनयर तेिी तुमच्या सारखी असे तर..
मराठे : तुम्िी म्ििता तर बघते बाई प्रयत् करून .. काका दकशाचा बसिताय ना? ऐकू न आिे
मी.
मतदु ा : िो ना.. तुम्िी अस ात तर छान िोई .. वमल ंद सर, मराठे बाईंना वस्िप्टची एक
कॉपी देता का तुमच्याकडची. मी देते दुसरी तुम्िा ा .. नंतर.
वमल ंद : देतो मॅडम ..
मतदु ा : मी जरा वनघते िां मॅडम. तुम्िी आिात म्ििजे आता लचंता नािी. कु िी सीवनयर अस े
ना गायडन्स ा की बरे . त्यात तुम्िी मराठीच्या प्राध्यापक .. म्ििजे कु ठे अड े कािी
अथस िगैरे तर मदत िोई . आजचा ददिस असा मस्त सुरू झा ाय तुमच्यामुळे. मी
वनघते िां जरा. मुरकु टे सर, तुम्िी मॅडमना जरा िाचन वन टरिसस च्याबद्द सांगा ..

(मतदु ा उठू न बािेर जाते.)

वमल ंद : तुम्िा ा मी कॉपी देतो मॅडम. उद्या दुपारी भेटूया..
मराठे : चा े . आता आग्रिच आिे सगळ्यांचा तर..
पांचाळ : पि तुम्िी बऱ्या पाघळल्या मॅडम .. नािी पांढरी पा .. चुकचुकते म्ििून विचारतोय.

मराठे : नािी िो. िी भडभडे तशी चांग ी आिे. आता या ियात थोडा उच्छत ंख पिा असायचा
पि मनाने चांग ी िाटते. आवि या तरूिांना आपि नािी तर कोि करिार
मागसदशसन? िो की नािी मुरकु टे?
वमल ंद : िो ना मॅडम!

(तासाची बे िाजते. मॅडम आवि पांचाळसर वनघून जातात .. वमल ंद फोन ाितो ..)

वमल ंद : मुकुंदा.. िाय!
नािी ते कािी नािी ..
वतचे काय..?
ती वबझी आिे..
नो.. नो चान्स यार..
इट्स अ टफ प्रपोवझशन..
नािी, मी मैदान सोड े नािी अजून.. पि..
पि ऐक, युिर ऑब्झिेशन इज ग्रेट, तू म्ििा ास ते खरे य यार.. वत ा मराठे
मॅडममध्येिी चांग े गुि ददस े यार! आवि शी इज सो कवन्व्िलन्संग. म्ििजे तोंडदेख े
बो ते असे नािी िाटत.. अमेलझंग..
इन मोअर दॅन िन सेन्स ..
च्याय ा वत ा सगळे च चांग े िाटतात ..

नाऊ व्िॉट?
आय नो.. बट.. आय वि राय ..
वडदफकल्ट जॉब.. असे माझा िॅरी.. तर देई खॅट ॅिरी..
नो.. अँड ॲम नॉट इन अ िरी!

(मतदु ा आत येते ..)

वमल ंद : च .. बाय. आय वि कॉ यू ॅटर. (मतदु ाकडे िळू न) मुकुंद .. त्याददिशी भेट े ा
ना .. तो..
मतदु ा : िो.. त्याची आमंत्रि पवत्रका देऊन गे ा तो. पुढच्या मविन्यात आिे ग्न त्याचे. आपि
जाऊया..
वमल ंद : यस्स. िी इज माय बडी. शाळे पासूनचा.
मतदु ा : गुड.
वमल ंद : मतदु ा यू आर ग्रेट. त्या खडू स मराठे मॅडमना कसे पटि े?
मतदु ा : नो.. नो. पटि े िगैरे नािी. आय कान्ट एव्िर डू दॅट. पि म ा काय िाटते ना.. शी मे
बी अ बीट खडू स ॲज यू से.. पि प्रत्येक जि कसा परफे क्ट असिार? इच िन िॅज
व वमटेशन्स. आपि चांग े गुि पावि े की ाईफ वबकम्स सो मच मोअर इवझयर!
उगाच एके काचे वनगेटटव््स बघण्यात िेळ नािी िाया घा िू. दॅट्स माय िे ऑफ

मेककं ग वडदफकल्ट लथंग्स इझी.. तेच .. तुमचीच पद्धत. कठीि गविताचे सोपे उत्तर
सर.. मॅडम िॅज ॲग्रीड.. आता शी िुड गाईड अस ॲज िे .
वमल ंद : मुकुंद म्ििा ा ते खरे च िोते तर..
मतदु ा : काय?
वमल ंद : कािी नािी .. तो आवि तुम्िी एकाच कॉ ेजात िोतात.. िी िाॅॅज इन युिर ऑ..
म्ििा ा म ा तो.. मतदु ा इज ाइक वधस ओन् ी ..
मतदु ा : ाईक वधस म्ििजे?
वमल ंद : गुड टू एव्िरीिन.. ाईक वधस.. सो ाईक्ड बाय ऑ .. वियर ॲज िे .. इन्क्ल्युलडंग
मी.. अस.. इन कॉ ेज.
मतदु ा : नाऊ आयॅम एम्बॅरस्ड..
वमल ंद : नािी .. आय मीन इट.. मतदु ा.
मतदु ा : (विषय बद त) त्या नाटकाचे वस्िप्ट दद े का मॅडमना?
वमल ंद : देतो.. मॅडम गेच गेल्या वनघून. उद्या वडटेल्स मध्ये िाचन करू. यू वि डायरे क्ट ..
मतदु ा : येस.. तुम्िी दकशा .. मी व

ी .. मॅडम वमस टोिगािकर.. आमच्या स्टुडंट्स मथ े

पाच सिा जि आिेत.. बाकी पात्रांसाठी.. िुई वि शाॅॅटस व स्ट सून..
वमल ंद : यस्स .. तु ा .. तुम्िा ा सांगतो िे माझे पवि ेच नाटक. कधीच मी नाटकात काम
नािी के े याआधी..
मतदु ा : डोन्ट िरी. देअर इज ऑ िेज अ फस्टस टाईम! यू वि डू िे ! ॲम शुअर!
वमल ंद : थँक्स! कमीतकमी फॉर युिर सेक.. मेिनत करािीच ागे ..

मतदु ा : करा तुम्िी वमल ंद.. सर!

(वमल ंदिर प्रकाश.)

वमल ंद :
तुझ्यासाठी करे न सारे..
तोडेन अक ेचे तारे ..
नािी नािी..
तोडू न आिीन आकाशीचे तारे
बघत रािती मग ते सारे ..

तू असशी तर
आदफ्रके तिी िािती थंडगार िारे ..
तू असताना वजकडेवतकडे
एकच एक नारे ..

मतदू मतदु मतदु ा
तुजसाठी करे न सारे..

तोडू न आविन चंद्र चांदण्या
आकाशीचे तारे ..

मतदु ा : कु ठे

क्ष आिे वमल ंद सर.. क् ासची बे झा ी..

वमल ंद : झा ी? बे झा ी म्ििजे जायची िे .. नव्िे िेळ झा ी.. च ा वनघूया..
मतदु ा : माझा ऑफ वपटरयड आिे सर. मी बसते इथेच .. तुमच्या िातात े ते पुस्तक पाहू?

(वमल ंदच्या िातात दोन पुस्तके .. एक िाऊ टू इं प्रेस पीप .. आवि दुसरे नाट्यशास्त्र ..
चुकून पवि े पुस्तक वतच्या िाती देतो.. एकाएकी गोंधळ क्षात येऊन दुसरे पुस्तक वत ा
देतो..)
मतदु ा : िा! भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र! अगदी बेवसक पासून अभ्यास सुरू करता िां तुम्िी. आयॅम
टरय ी इं प्रेस्ड..
वमल ंद : थॅंक्स..
मतदु ा : बाय द िे.. एक प्रश्न विचारू?
वमल ंद : बाय ऑ मीन्स ..
मतदु ा : त्या िाऊ टू इम्प्रेस पीप मध्ये तर नािी ना व वि े े िे..?
वमल ंद : नाऊ आयॅम एम्बॅरस्ड, ती एक गंमत आिे.. जस्ट इन शाॅॅटस.. एक वमत्र आिे माझा ..
सोयीसाठी क्ष म्ििू..
मतदु ा : अथासतच .. मॅथ्समध्ये असे म्ििािेच ागते ..

वमल ंद : तर क्ष ा एक मु गी आिडते.. य म्ििू वत ा. त्याच्याच कॉ ेजात आिे ती..
मतदु ा : मग? इट्स इझी.. सरळ सांगायचं जाऊन ..
वमल ंद : छे िो.. तो पड ा शामळू .. म्ििा ा, पवि े िे पुस्तक िाचतो वन मग बघतो िाऊ टू
इं प्रेस िर!
मतदु ा : कािी म्ििा िां वमल ंद सर.. आयॅम इम्प्रेस्ड बाय ददस आयवडया!
वमल ंद : डोन्ट टे मी, तु ा .. तुम्िा ा आिड ी िी आयवडया?
मतदु ा : काय आिे ना, प्रयत् करत राििे मित्त्िाचे. के व्िा न जेव्िा यश वमळे च!
वमल ंद : तोिर उशीर न झा ा म्ििजे वमळि ी!
मतदु ा : म्ििजे काय?
वमल ंद : कािी नािी .. असंच. म्ििजे य दुसरीकडे कु ठे .. जाऊ देत.. तो बघून घेई . मी वनघू?
मतदु ा : िो ना.. क् ास आिे तुमचा. त्या क्ष ा बेस्ट ऑफ क सांगा िा माझा ..
वमल ंद : तुम्िा ा ठाऊक आिे का िो असा शाॅॅटस कट.. जो मी त्या ा सांगू शके न? म्ििजे
समजा तुम्िीच ती य आिात.. तर एखाद्या क्ष ने काय करािे की य इं प्रस
े िोई ..
मतदु ा : सांगू? ते त्या त्या य िर अि ंबून आिे! अशी एकच एक आयवडया नािी काम करत..
वडपेन्डस ऑन अँड वडफसस फ्राॅॅम य टू य..
वमल ंद : ओि! म्ििजे त्या ा प्रथम य चा अभ्यास करािा ागे ..
मतदु ा : (नाट्यशास्त्राकडे िात दाखित) तुम्िी कसा करता ना तसा..!

अंक दुसरा

प्रिेश १

(स्थान : कॉ ेजचा कट्टा
वमल ंद आवि मुकुंद बस े आिेत.)

मुकुंद : मग कु ठिर आ ी व्िस्टोरी?
वमल ंद : आता फक्त िाजिा रे िाजिा बाकी आिे!
मुकुंद : िा! प्यार की गाडी फास्ट रॅक पर! आयॅम इं प्रेस्ड! छान. आता तुमच्या सुखी संसारासाठी
निीन िस्तू घ्याय ा आमच्या बँकेत या.. तुमची आमची सिाांची बँक 'द घोटाळा प्रूफ
को ऑपरे टटव्ि बँक..' जे ििे ते िप्त्याने वमळे !
वमल ंद : िप्त्याने म्ििजे? एक आठिड्ानंतर?
मुकुंद : िप्ता म्ििजे इझी इन्स्टा मेंट.. आसान दकश्तोंपर!
वमल ंद : काश ऐसा िोता!(रडिेल्या आिाजात) प्यार की गाडी कस ी! त्या व्िस्टोरीच्या
गाडीच्या एका चाकाचीिी प्रगती नािी अजून. म्ििून तर िी इमजसन्सी वमटटंग
बो ाि ीय मी..
मुकुंद : उगी उगी िां बाळा. आपि आिूया िां तु ा एक ग फ्र
स ें ड. ती मग माज्या बाळाशी ग्न
ग्न करे . अशी िैना माळ घा े गळ्यात.. तु ा ििी ना माळ? मग आमचा बाळ
कशा िसे खुदकन..

वमल ंद : तु ा बो ाि े तेच चुक े माझे.
मुकुंद : ओ.के . सॉरी. बो कु ठिर आ ी तुझी गोष्ट. ित्सा .. मी करतो वचदकत्सा .. सांग तुझी
कथा आवि तुझ्या मनची व्यथा. िा नि संसारी गतिस्थ तु ा मागसदशसन करे ..
वमल ंद: ऐक.. बघ ना.. नाटक झा े अख्खे करून..
एिढया ता मी झाल्या.. वतचे वन माझे प्रेम संिाद झा े.. नाटकात े.. दकती िेळा रात्री उशीर
झा ा.. वत ा बाईकिरून घरी सोड .े . अगदी नाटकात दकशा वन व

ी िंगेचे ग्न

ठर े..
मुकुंद : ठर े.. झा .े . त्यांच्या घरी पाळिा ि

ा असे आतापयांत..

वमल ंद : पि इकडे प्रगती शून्य.. नािी म्ििाय ा आम्िी एके रीिर आ ो.. ती म ा वन मी
वत ा नािाने िाक मारू ाग ो.. पि
मुकुंद : छान प्रगती ..
वमल ंद : मग आम्िी तुझ्या ग्ना ा येऊन गे ो.. एकत्र. ती आजिी छान बो ते माझ्याशी. मी
िी.. पि पुढे कािी नािी .. ती कशा ा दाद ागू देत नािी यार. कािी बो ािे तर
विषय बद ते. रागािते असे िी नािी .. नुसताच चेंज ऑफ सब्जेक्ट!
मुकुंद : कािी बो ािे म्ििजे? तू कािी नव्िे कािीिी बो त असशी !
वमल ंद : ते सोड.. एकू ि प्रगती शून्य. भोपळा!
मुकुंद : मग आता?
वमल ंद : एकदा वत ा आडू न आडू न विचार े मी..
मुकुंद : तू? आय डोन्ट वबव व्ि इट..

वमल ंद : यस.. म्िट े की समज तू य आिेस..
मुकुंद : मी आवि य? तू च आिेस का? मी कशा ा मधे मधे?
वमल ंद : तू नव्िे रे .. मतदु य आिे..
मुकुंद : िा! मतद!ु फारच मतदु संबोधन. आवि शी इज सपोझ्ड टू बी य? तुझं डोकं दफर ंय? तुझ्या
बीजगविताने तुझ्या ह्या भूवमतीती ितुसळाकार डोक्यात अस ी कािी बीजं पेर ी
असती ना तर कठीि आिे!
वमल ंद : ऐक ना.. तर वत ा म्िट े मी, समजा ती य असे तर क्ष नािाच्या एका मु ाने वत ा
इम्प्रेस कराय ा काय के े पाविजे?
मुकुंद : िा! कस ा जबरी प्रेम संिाद! आडू न आडू न.. आयॅम इं प्रेस्ड! क्ष प्रपोझेस टू य!
वमल ंद : तर ती म्ििा ी ते एका एका य िर अि ंबून आिे! थोडक्यात शी गेव्ि नो लिंट यार!
मुकुंद : थोडक्यात तुझ्या टरकचा क्ष य झा ा! मग पुढ?
े
वमल ंद : तुम्िी या विषयात े अनुभिी गडी. नुकताच तुमच्या व्िस्टोरीचा सुखांत जाि ा.
चारी ददशांहून मािसं ोट ी. आवि डोईिर अक्षता पडल्या. तेव्िा तुमचे मागसदशसन
वमळे

याकरता तुम्िा ा दोन कप चिा आवि जमल्यास एक प् ेट पंजाबी समोसा

इतकी वबदागी देऊन इथे बो ािून घेत े. तर बो .. यापुढे काय?
मुकुंद : वतने दद ीय लिंट राजा..
वमल ंद : लिंट?
मुकुंद : अथासत. स्टडी द य!
वमल ंद : मीन्स?

मुकुंद : वतचा अभ्यास कर.. सी व्िॉट इट टेक्स टू इं प्रेस िर!
वमल ंद : ओि! ओके ! असे कािीतरी ती बो

ी िोती यार. वडपेंड्स अपॉन य म्ििा ी ती..

राईट!
पि अजून एक टेन्शन निे..
मुकुंद : तू काय टेन्शनचे आगार आिेस?
वमल ंद : अरे, एक चैतन्य येतो भेटाय ा वत ा. ती त्या ा चैतू म्ििते.. प्रेमाने .. नेिमीच्या
टठकािी भेटू असे सांगत असते फोनिर..
मुकुंद : म्ििजे नाऊ आय गेट इट.. एक गोष्ट वक् यर कर.. तू म्ििा ास तो चैतन्य .. त्याची
माविती काढ. इफ शी इज ऑ रे डी गाॅॅन.. उगाच आप ी मेिनत पाण्यात..
वमल ंद : शुभ बो नाऱ्या तर म्ििे .. पि तू म्िितोस त्यात तथ्य आिे यार.. एकदा ते चैतन्य
प्रकरि काय ते कळ े की पुढचा विचार!
मुकुंद : ठीक! ते माझ्यािर सोड.. िकरच तु ा मी अपडेट देतो! मग पुढे काय करायचे ते पाहू.
काय आिे आपि उगाच तुझ्या य चा अभ्यास करायचा वन परीक्षेत ती पोशसनमध्येच
नसे तर सगळाच अभ्यास के रात.. िो की नािी?
वमल ंद : हशार आिेस िो बाळ.. चैतन्याच्या मागािर जा.. म्ििजे तु ा आध्यावत्मक ज्ञानप्राप्ती
िोई .. त्या ददव्यदतष्टीने ददिे ािून सांग.. पुढे काय ते!
मुकुंद : सांगतो ना.. आता आम्िा ा कािी कामधाम नािी ना! एक चिा वन समोश्याच्या
रोजगार िमी योजनेिर घ्या राबिून ..
वमल ंद : तू म्ििशी तसे! मी तु ा दोन कप चिा देिार िोतो रे! आता एकािर भागे तर
बरे च आिे!तुम्िी बँकिा े म्ििता ना तसे.. आजची बचत िी उद्याची वमळकत!

मुकुंद : छान! टाक तो एक कप चिा आमच्या बँकेत! एक कप चिािर दकती इं टरे स्ट वमळे

..

मग तू धनाढ्य िोशी .. मग माझी आठिि ठे िशी ना रे ?

(मतदु ा येते ..)

मतदु ा : तुम्िी दोघे इथे?
वमल ंद : असंच .. मुकुंदचे काम िोते .. चार समजुतीच्या गोष्टी सांगत िोतो.. शीत नी मुद्दाम
पाठि े माझ्याकडे!
मतदु ा : िो का? म्ििजे चांग ीच डेस्परे ट वसच्युएशन ददसतेय.. मुकुंदा!
मुकुंद : हं.. अड ा िरी.. धरतोय पाय!
मतदु ा : च ा मी वनघते.. मुकुंदा गायडन्स इज अ वगव्ि अँड टेक! वमल ंद ा मदत ाग ी तर
कर म्ििजे झा .े . पि वमल ंद सर इज ॲन एक्स्पटस इन सॉलल्व्िंग ऑ काईंड्स ऑफ
प्रॉब् ेम्स.. इस्पेवशय ी कठीि िन्स.. सो िी मे नॉट नीड.. च ो बाय!
(मतदु ा जाते.)

मुकुंद : िी काय रे अशी कोड्ात बो ून गे ी?
वमल ंद : पि आिे ना हशार?
मुकुंद : ते खरं य..
वमल ंद : थ्यांक्यू िां..

मुकुंद : तू कशा ा थँक्यू?
वमल ंद : दॅट्स िन अँड द सेम यार!
मुकुंद : िा! काय कॉवन्फडन्स आिे..! तोंड बघा!

प्रिेश २

(स्थळ : टीचसस रूम.)

पांचाळ : काय मुरकु टे सर.. कसं काय चा

ंय .. नाटक मस्त झा े.. पविल्यांदाच काम

के ल्यासारखे नािी िाट .े
मराठे : अिो.. िीरो आिेत ते.. िीरोचे काम िीरो सारखेच करिार .. िर व

ी िंगे वमळत

असे तर.. मन ािूनच काम करिार की नािी .. काय म्िितात ती.. नॅचर
ॲलक्टंग..
पांचाळ : कािीतरीच मॅडम .. त्या ा ॲलक्टंग तरी कसे म्िििार?
वमल ंद : तुम्िी सकाळी माझी तािायची िे ठरिूनच आ ात की काय? पि मॅडम म ा
आिड ा तुमचा रो .. काय तो टोिगािकरी ठसका.. िा!
मराठे : थँक्यू मुरकु टे. खूप िषे झा ी िो. कॉ ेजात असताना के े े नाटक शेिटचे. मग सुट े ते
सुट ेच. मतदु ा म्ििा ी म्ििून के े. बरे िाट े .. जुने ददिस आठि े..
पांचाळ : जुने ददिस म्ििजे?
मराठे : अिो, वम. मराठे आमचे डायरे क्टर िोते .. दोन िषे ..
पांचाळ : कळ े .. मग बरोबर आिे.. आठििारच जुने ददिस! आपििी काळानुसार त्यािेळची
गंमत विसरत जातो मॅडम..

वमल ंद : थोडक्यात नाटक िाॅॅज अ टरज्युविनेटटंग एक्सरसाईझ ..
मराठे : मराठीत बो

ा असता तर ऑब्जेक्शन घेत े असते.. टरज्युविनेट िोण्याइतके बुजुगस

नािी झा ो आम्िी.. िो की नािी पांचाळसर?
पांचाळ : अथासत .. मी तर रोज गुडघ्यांना ते चोळताना त्यांना बजािून सांगतो.. अभी तो मैं
जिान हूं.. मग काय वबशाद त्यांची ददिसभर कु रकु रायची?
मराठे : िो ना!
वमल ंद : काय िे मॅडम .. तुम्िी असे म्ििता.. तुम्िी तर सिज कॉ ेजात स्टुडंट म्ििून खपून
जा ..
मराठे : कािीतरी तुमचे.. मतदु ा बरोबर राहून गुि ाग े ा ददसतोय पांचाळसर..
पांचाळ : िो.. मांजर डोळे वमटून दूध वपते.. वत ा िाटते कु िी बघत नािी ..
मराठे : चूक सर.. बोका दूध वपतोय.. मांजर नािी!
वमल ंद : म ा िाटते म ा जािे ागे इकडू न ..

(मतदु ा आत येते ..)

मतदु ा : गुड मॉर्नांग एव्िरीिन.
पांचाळ : शंभर िषे आयुष्य आिे तुम्िा ा. तुमचीच आठिि काढत िोते .. मुरकु टे सर.. िो की
नािी मॅडम?
वमल ंद : िो तर.. नाटकाच्या गप्पा सुरू िोत्या .. मॅडमनी रो छान के ा ना मतदु ा मॅडम?

मतदु ा : अथासत! मॅगवझन िाच े की नािी वमल ंद सर? आवि मराठे मॅडम तुमचे पुस्तक
वमळा े नािी अजून ..
मराठे : देईन िकरच तु ा. परीक्षेची तयारी सुरू. वप्र ीम्स येती
पांचाळ : मी वनघतो. क् ास आिे..
मराठे : थांबा.. मी पि वनघतेच आिे..
(दोघे वनघून जातात.)

मतदु ा : मग काय.. मुकुंदचे काम झा े की नािी?
वमल ंद : कस े काम?
मतदु ा : का च संध्याकाळी भेट ो तेव्िा ..
वमल ंद : ओि.. ते? िोतेय .. िोई ..
मतदु ा : वमल ंद..
वमल ंद : काय?
मतदु ा : कािी नािी ..
(प्रकाश फक्त वमल ंद िर..)
वमल ंद :
कािी नािी?
िेच माझे सिस कािी!
नािी कािी, कािी नािी

िकरच.

तू अशीच बो त रिा
बो त बो त जिळी रिा..
जोिर िाजत नािीत सिा..
छे! िे कािी खरं नािी पिा!
प्रेम बनिते कु िा ा किी..
पि मुळात काव्याची समज तर त्या ा ििी!
नको गडे ते पद्य वबद्य
कु िी कािी म्ििा..
म ा तर परिडे फक्त गद्य

नािीतर जुळती नुसते शब्दा ा शब्दाचे डबे
पि बने का त्यातून
भाि भािनांची सुसाट आगगाडी..?

दकती कठीि गडे घात स
े गवित..
कु ठल्या पद्धतीने सुटे ?
प्रश्न पड ाय या गवितज्ञा ा
म्ििजे बघ दकती कठीि आिे ते..
तु ा ठाऊक आिे ते सोडिायची पद्धत ..?
कठीि असो ककं िा सोपीशी साधी?

प्रिेश ३

(स्थळ: कॉ ेज कट्टा.)

वमल ंद : आ गए.. क्या सोचकर आए की मैं खुस िोगा .. साबाशी देगा? बो क्या खबर ाए
िो?
मुकुंद : खबर? िो खबर िी क्या जो तुम्िें बेखबर ना करे !
वमल ंद : बेखबर करके िमें यूं न जाईए.. भाऊ पाया पडतो .. पि सांग, सांगून टाक काय जे
सापड े तुझ्या तपासात. कोि आिे तो.. जो माझ्या भवितव्याच्या आड येऊ पािात
आिे. कोि आिे ज्याच्या िाती आिे माझ्या पाळण्याची.. छे! भविष्याची दोरी!
मुकुंद : म ा ना गंमत सुच ीय.. ज्याच्या िाती तुझ्या भविष्याची दोरी तो..
वमल ंद : तोच तू वनष्ठू र, कठोर आवि अजून काय काय.. आठितंय शाळे त असताना लचंचेच्या
झाडािर चढ े ा तू.. लचंचा फे कता फे कता स्ितःच खा ी पड ास .. तेव्िा खा ी
पडिाऱ्या लचंचा सोडू न तु ा पकड े े मी.. कै ऱ्या तोडायचास तू.. पि दात आंबायचे
माझे .. शाळे बािेरच्या म्िातारी कडू न वचक्की खाता यािी म्ििून दद े े तु ा ते दोन
रूपये.. पैशांचे सोड.. पि बागेती पेरू चोरून तू आिायचास.. पि त्यांना ािायचे
मीठ.. मी आिायचो.. त्या खाल्ल्या वमठा ा जाग रे .. तु ा या अिेळी अशी अघोरी
गंमत सुचतेय?

मुकुंद : शांत.. खाल्ल्या वमठास जाग ाय तुझा िा उपकाराच्या ओझ्याखा ी दबून गे े ा
दोस्त.. चैतन्यची इत्यंभूत म्ििजे तु ा ििी वततकी माविती आि ीय मी!
वमल ंद : मग ती सांगायची सोडू न उगाच इकडवतकडच्या गप्पा मारतोयस? बो ..
मुकुंद : यस्स. टू टे यू द स्टोरी इन ब्रीफ .. चैतन्य इज अ गुड बाॅॅय!
वमल ंद : मग?
मुकुंद : तो दिािी पयांत आपल्या गािी िोता. नाऊ िी इज नो मोअर ..
वमल ंद : क्काय?
मुकुंद : िाक्य पूिस करू दे यार.. नो मोअर देअर
वमल ंद : म्ििजे?
मुकुंद : म्ििजे नॉट इन विज गाि! कसा असिार?
वमल ंद : म्ििजे?
मुकुंद : लसंप ! तो आता इकडे आिे ना!
वमल ंद : पुढ?
े
मुकुंद : आता तो इकडे आिे पि त्या ा गािी जायचेय परत..
वमल ंद : मग? वतदकट काढू न देऊ?
मुकुंद : एक नािी, दोन वतदकटे काढािी ागती ..
वमल ंद : म्ििजे? मतदू ..

मुकुंद : सगळे ऐकल्यावशिाय असा वनष्कषासप्रवत येऊ नकोस िस्त .. नािी ित्स .. तर चैतन्यच्या
बुटाची साईझ आठ नंबर आिे आवि तो रे बॅन चा गाॅॅग िापरतो.. त्या ा बाईक
चा िाय ा आिडत नािी. त्याची एक सिय म्ििजे तो खार खातो.. म्ििजे
ोिच्याचा खार खातो.. कै रीची फोड त्या ा आिडत नािी .. ल ंबाची आिडते.. गोड
ोिच्यात ी पि..
वमल ंद : मुक्या साल्या .. आता मुद्यािर ये नािीतर मी गुद्यािर येईन ..
मुकुंद : अरे वमळा ी ती सारी मित्त्िाची माविती सांगून टाकतो .. तर त्याच्या शटासची साईझ..
वमल ंद : चूप. मोकळे रान वमळा े तर कािीिी सांगतोयस.. मुद्याचे बो .
मुकुंद : अरे नािी. याहून जास्त माविती नािी वमळा ी, म्ििजे पँटची साईझ, त्या ा मेथीची
भाजी आिडते की शेपूची िगैरे िकरच िाती येई ..
वमल ंद : िे सगळे गोळा करत दफरतोयस इतके ददिस?
मुकुंद : अथासत.. इट टेक्स टाईम.. पि तूतासस एक साधा मुद्दा सांगायचा रावि ा .. िी इज
चैतन्य भडभडे..
वमल ंद : मे ो! ऑ रे डी मॅटरड ..
मुकुंद : ििे तर तसे समज .. चैतन्य .. मे बी मॅटरड. तशी माविती नािी पक्की.. पि ििी तर ती
िी अशी वडटेल्स मध्ये काढू न देईन..
वमल ंद : चूप. कामाचे बो ..
मुकुंद : तर वम. वम.वम.मु.. वमस भडभडे वमस आिेत िे वमस करू नका म्ििजे..
वमल ंद : च्याय ा! िे डोक्यात नािी आ े माझ्या .. सो िी इज..

मुकुंद : यस.. िर चु त ब्रदर. डु ईंग इकॉनॉवमक्स.. तो गािाहून आ ाय की नािी ते नािीत
माविती पि युिर मतदु ा वगव्िस विम नोट्स. दोघे अगदी सख्ख्या भािाबवििीसारखे
आिेत.. म्ििजे भांडतात िी..
वमल ंद : िा! काय बातमी आि ीयस! जुन्या जमान्यात ा राजा असतो तर गळ्यात ी माळ
दद ी असती.. नािीतर खरं तर जिागीर दद ी असती.. सरदारकी तर कु ठे नािी गे ी..
पि जमाना निा आिे ना.. आता कािीच नािी तर चिा पाजतो .. एक चमचा जास्त
साखर टाकू न .. कर तोंड गोड!
मुकुंद : जान की बाजी गाकर इतनी माविती काढी मैंने.. त्याच्या बदल्यात चिाचे गोड
पािी? कोई बात निीं.. पि चांग ी बातमीय ना?
वमल ंद : चांग ी? अरे भुकेल्या ा अन्न वन तिान ेल्यास पािी वमळािे ककं िा घामेज ल्े यास
िारा वमळािा तशी िी बातमी .. माझ्यात एक निीन ऊजास आवि ऊमी आ ीय..
मुकुंद : कळ े .. निीन कु ठ ीतरी ऊ आ ीय इतके कळ .े . एक नािीतर दोन.. ऊिा.
वमल ंद : चैतूभय्या म्ििाय ा काय जात िोते मतदू ा? उगाच आप ी मेिनत िाया गे ी..
मुकुंद : आप ी? तू काय के ेस? फक्त ऑडसर देण्याची मेिनत?
वमल ंद : तसं नािी रे.. आता पुढचे काम तुझ्याकडे द्यायचे.. ते आधीच दद े असते.. िेळ गे ा
ना माझा?
मुकुंद : तुझा िेळ? अरे िा! आवि पुढचे काम? अरे, िम अब शादीशुदा िैं. इन फजू की वचजों
के व ए िक्त निीं िै िमारे पास. निीं तो िमारी नयी बेगम िमसे नाराज िो जाएगी..
वमल ंद : तेच.. नाराज व्िाय ा तुझ्याकडे बेगम तरी आिे.. वन इकडे आम्िी िॅि नॉट्स.. िा
िॅव्स आवि िॅि नॉट्सचा संघषस युगानुयुगाचा.. त्यात तू साथ नािी देिार? फजू की

चीजें म्ििे.. लिंदी वसनेमातून उदूस वशक ायस.. तर विसर ास ते शाळे त े ददिस .. तो
मॅटटनी ा पावि े ा दोस्ती..
मुकुंद : नािी .. नािी विसर ो. थोडक्यात त्या वचमूटभर वमठा ा आयुष्यभर जागािे ागे से
ददसते. त्या नादान ियात िे माविती असते तर वबन वमठाचे नसते खाल् े पेरू?
वमल ंद : आवि कै ऱ्या..
मुकुंद : आता पुढे बो ..
वमल ंद : अब आया ऊंट पिाड के नीचे! तर आता शोध घे.. व्िॉट प् ीझेस वमस मतदु ा भडभडे..
मुकुंद : िे आवि मी शोधिार?
वमल ंद : अथासतच. अशी ढाई अध्यासिर सोडिे शोभते का तुझ्या सारख्या िीरास?
मुकुंद : ढाई आवि माझी?
वमल ंद : अथासतच! आठि ते पेरू ा ाि े े मीठ..

(मतदु ा येते. वतची नजर जाता जाता दोघांिर पडते..)

मतदु ा : अरे , तुम्िी दोघे? परत या िेळी कट्ट्यािर?
वमल ंद : िाय! गुड इवव्िलनंग. या मुकुंदाचे थोडे काम िोते माझ्याकडे म्ििून अजांट आ ा तो..
मतदु ा : आजका फारच काम पडतेय वमल ंदकडे.. बात क्या िै?
मुकुंद : िो ना.. काय करिार..

मतदु ा : अरे मुकुंद, तु ा त्या ददिशी पावि े त्या भागात.. अरे चैतू पि वतकडेच राितो. आय
िॅड बीन टू सी विम.. रात्रीची िेळ िोती. तू बाईकिर दफरत िोतास ..
मुकुंद : िां.. असिार. बँकेच्या कामासाठी आ ो िोतो..
मतदु ा : असिार .. बँक म्ििजे कामं पि फार असिार .. मग आज काय स्रॅटेवजक मीटटंग
ददसतेय ..
वमल ंद : िो ना.. चिात एका ऐिजी दोन चमचे साखर टाकायचे प् ॅलनंग करतोय िा..
मतदु ा : अरे िा! इतक्या िकर तोंड गोड! तशी तुझी शीत िी गोडच आिे मुकुंदा..
मुकुंद : छान.. दोघे वमळू न माझीच खेचताय.. अथासत शीत बद्द तू म्ििा ीस ते खोटे नािी..
वमल ंद : म ा िाट ं उखािा घेशी एखादा .. भाजीत भाजी चिळीची नािीतर पडिळाची..
शीत ह्याच्या प्रीतीची..
मुकुंद : िा! उखािा पाठ आिे िा एकदम.. बरोबर आिे कधी िापरािा ागे तु ा नेम नािी..
िो की नािी मतदु ा?
मतदु ा : खरं य. वमल ंद ा काय.. िी इज सो पॉप्यु र .. अमंग्स्ट गल्सस ..पि िा नुसता कोिा ा
विचारे तर.. (घड्ाळाकडे पािात) ओि.. गेटटंग टे .. च मी वनघते.. माझा क् ास
आिे..
वमल ंद : यािेळी?
मतदु ा : योगासनांचा .. आय वि मेक अ मूव्ि .. बाय..

(मतदु ा जाते.)

मुकुंद : आय लथंक यू ऑल्सो मेक अ मूव्ि! म ा िाटते शी िॅज वगव्िन द लिंट.. नुसते प्रपोज..
आवि आय लथंक ती ाज ी .. नाि घेण्यािरून.
वमल ंद : कायतरीच. ती तशीच आिे.. िां आय शूड मेक अ मूव्ि .. तर तू माझा घोडा.. नो..
घोडा उगाच िाकड्ात वशरतो. तू माझे प्यादे .. दोन घरे पुढे जा आवि शोधून काढ..
व्िॉट प् ीझेस िर!
मुकुंद : िो.. आता तेिढेच काम बाकी आिे.. सो आय वि मेक अ मूव्ि.. बेगम आयॅम कलमंग..
बाय.. िे तु ा बरे..

(मुकुंद वनघून जातो.)

वमल ंद :
गवित सोपेय..
मॅथ्स इज माय फोटे..
कठीि गविताचे सोपे उत्तर काढतो मी..
पि िे गवित?
िे सुटत नािी ..
सुटतच नािी?
की मी सोडित नािी ठीक?
की मुळात ह्या गवितातच कािी चूक आिे?

शी इज गुड..
पि शी इज गुड टू एव्िरीबडी!
देन िाऊ डू आय नो..
इफ शी कॅ न बी माय बडी?
तशी ती आिे बडबडी!
आवि
मेरी बातेंिी वसफस बडीबडी!

प्रिेश ४

(स्थान : टीचसस रूम.

वमल ंद एकटाच आिे.)

वमल ंद :
िा! मुकुंदानी चांग ीच बातमी आि ीय. चैत.ू .भय्या थ्यँक्यू.
त्याने पुढे कािी िोिार नािी िे खरं पि किािी ा मतत शेिट तर नािी येिार िे खरे ! मतत
शेिट म्ििजे डेड एंड!
तर गवित कमीत कमी अजून आिे तरी सोडिायचे! नािीतर उद्या परीक्षे ा बसाय ाच
क्वाव फाय नसतो झा ो तर! त्यापेक्षा िे बरे !
पंचाित्तर टक्के अटेंडन्स कम्प सरी असतो म्ििे युवनव्िर्ससटीत!
मी शंभर टक्के क्वाव फाय झा ोय.. आता कािी मागस वनघे .
मुकुंद घेऊन येई आती गोटात ी खास बातमी. थोडक्यात त्यानंतर ि िािे िात
पाय..
आवि पोित वनघािे प्रेमसागरात..

समजा ऐंशी दकमी ताशी िेगाने नौका वनघा ी तर अथांग प्रेमसागर तरून जाण्यास वत ा
दकती िेळ ागे ? करा विशेब! आिे की नािी सोपे गवित! पि आयॅम नोन फॉर कठीि गवित
इन इझी िे! तेव्िा गवित कठीि असे तरच सुटे ..
की सोपे गवित कठीि करून मगच सोडिेन मी? कु िास ठाऊक!
मतदु मतदु मतदु ा ..
तूच सांग तुझ्या पयसत पोिोचण्याचा सोपा आवि सु भ मागस.
वप्रय य, तु ा कधी कळे

माझ्या यक्ष प्रश्नात ा विविवक्षत क्ष मीच वन त्या क्ष ची तूच

आिेस य?
की िी भाषा नकोच?
पि प्रेमात सारे च क्षम्य असे तर बीजगविती भाषा का क्षम्य नसािी?
पि आयॅम पॉवझटटव्ि नाऊ..
का च पुस्तक आि ेय ायब्ररीतून.. इफे क्ट्स ऑफ पॉवझटटव्ि लथंककं ग.. िाच े नािी
अजून .. पि िाचेन असा पॉवझटटव्ि विचार कराय ा काय िरकत आिे?

(मतदु ा आत येत.े .)
मतदु ा : वमल ंद.. तू इथे आिेस?
वमल ंद : अथासत .. िे स्िप्न की सत्य? (वचमटा घेतो स्ितः ा वन विव्िळत ..) आई गं.. (मतदु ा
कडे पािात) तू? कधी आ ीस?
मतदु ा : तु ा स्ि वचमट्याचा छंद आिे का? आता सांगू नकोस की मच्छर चाि ा म्ििून!
वमल ंद : छे.. कािीतरी विचारात िोतो.. तंद्री ाग ी ना माझी की असे िोते..

मतदु ा : आय नो.. मोठमोठे गविती असेच असतात .. जगाचे प्रश्न गविती पद्धतीने सोडििारे!
आवि त्यात तू तर काय! कठीि प्रश्नांचे सोपे उत्तर काढिारा. तू असा विचारात गढू न
जािे स्िाभाविकच आिे!
वमल ंद : तू ना अशी आिेस.. पि प्रश्न सोडिण्याचा मी प्रयत् करत िोतो िे मात्र खरे !
मतदु ा : आम्िी दक नािी सगळे कािी इकॉनॉवमक्सच्या चष्म्यातून पाितो.. सगळे कािी मागिी
आवि पुरिठ्यािर अि ब
ं ून आमचे! कस ी तरी मागिी अस ी की वतचा पुरिठा वन
त्याचे अथसशास्त्रीय पटरिाम यािर आमचे तत्िवचतंन! व्िॅल्यू वन िेल्थ आवि ॲसेट्स
आवि कॅ वपट ! रादर िुई कॅ वपट ाझ ऑन दॅट.. त्यात गविती संकल्पना पि असतात ..
पि तुझ्या सारखे आम्िी कािी गविती नािी ..
वमल ंद : हं.. आय नो! गविती! आज िकर आ ो.. एक्स्रा क् ास घ्यायचाय थडस इयरचा..
वनघतोच मी.. एक्झाम्स जिळ आल्यात..
मतदु ा : िो ना. पि बऱ्यापैकी पोशसन संपि ा मी.. सो आय ॲम वबट फ्री नाऊ..
वमल ंद : चांग ेय.. मी वनघू..
मतदु ा : वमल ंद..
वमल ंद : काय?
मतदु ा : कािी नािी ..
वमल ंद : कािीच नािी ..
मतदु ा : नािी ..
वमल ंद : नक्की?

प्रिेश ५

(स्थळ तेच..)

वमल ंद : तू .. कािी म्ििा ीस?
मतदु ा : छे.. कु ठे काय?
वमल ंद : असे िाट े की कािीतरी म्िितेस तू..
मतदु ा : नािी रे .. भास झा ा तु ा ..
वमल ंद : असे भास .. असे आभास .. नािीतर असती नुसतेच तुझे श्वास.. श्वास वन
उच्छिास .. त्यातून येिारा एकच रि ..
मतदु ा : मी? मी कािीच नािी बो

े.. काय ऐक ेस तू.. तू ठरि..

वमल ंद : ऐक.. न बो ता िाटते तू बो तेस कािीतरी ..
मतदु ा : कािीतरीच?
वमल ंद : नव्िे .. च नव्िे .. कािीतरी! तुझ्या नाजूक ओठांची िोते िा चा .. त्या कोदकळ
कं ठातून ऐकू येतो गुंजारि..
मतदु ा : गुंजारि? कोदकळे चा?
वमल ंद : िोय सखे िोय.. कोदकळकं ठी गुंजारि.. न ऐकता ऐकू येतो म ा..
मतदु ा : छे! कािीतरीच! भुंगा कु ठचा! आवि न ऐकता कधी कु िा ा ऐकाय ा येते का?

वमल ंद : मग न बो ता बो तेस कशी तू..
मतदु ा : तो तुझाच भास गडे..
वमल ंद : न बघता िी बघता येते मन:चक्षूंनी.. मग न बो ता कळते डोळ्यांची भाषा.. वप्रये जे
न देखे रवि.. ते सांगून जाई नेत्र पल् िी..
मतदु ा : िा! अशीच कविता ििी!
वमल ंद : नयनाचे मारीशी बाि.. वप्रये फक्त तुझ्यास्ति .. घेतो मी िी आि..
मतदु ा : आि.. आि? काय आिू?
वमल ंद : आि वप्रये आि.. माझ्या प्रीतीची आि.. पि नकोस रूतिू वन:शब्दांचे ावडक बाि..
करती ते म ा घायाळ..
मतदु ा : गंमत सांगू.. तू िनराज .. सांभाळ तुझी आयाळ!
वमल ंद : काय गंमत ना.. एका जंग ात तू आवि मी.. मी िनराज .. तू लसंिीि.. वमळू न करू
वशकार.. मी िरीि मारेन .. तू बनि त्याचे मस्त कट ट्े स.. वडअर मसा ा फ्राईड
मीट.. आप ी वप ं येती मग ुटू ुटू चाटाय ा ..
मतदु ा : अय्या.. असा कु िी के ा असे का.. प्रेमसंिाद? यू आर अ फनी गाय..
वमल ंद : मी गाय? नािी कािी .. बै ..

प्रिेश ६

(स्थान : कॉ ेज कट्टा.)

वमल ंद : आ ास.. ये. काय आि ीस बातमी बाबा. जरा बऱ्या बातम्या आित जा रे .. तशी
मागच्या िेळची बरीच िोती .. बरी नािी छानच िोती.. आता या िेळी काय..
चांगल्या आिशी तर पुढचे काम वमळे . नािीतर बसा घरी.. एज्युकेटेड
अनेम्प् ाॅॅईड!
मुकुंद : बस.. दकती बो शी ? अरे ये बंदा जो िात में काम ेता िै िो तडीस नेता िै! म्ििजे
एिढेच की फदसर वडटेल्स आर रे डी .. पि त्याचा तु ा काय फायदा िोई ककं िा तू
काय करून घेशी याची िमी घेण्यास सदर बंदा बांधी नािी!
वमल ंद : म्ििजे?
मुकुंद : म्ििजे? अरे िमने सब माविती काढी. खोद खोदके काढी. पि तू त्या मावितीचे काय
करशी कु िास ठाऊक! चैतन्य भाऊंची माविती देऊन पंधरािीस ददिस झा े.. काय
झा े पुढ?
े पावि ी असिार कािी स्िप्नं.. ददिसा वन रात्री! पि प्रत्यक्ष मैदानात?
प्रगती शून्य! अरे शून्याचा शोध ाििे पि सोपे असे यापेक्षा. गविती ना तू? कर
विशेब आवि सोडि गवित!
वमल ंद : काय आिे.. दगडाखा ी िात अडक ा तर ऐकू न घ्यािे ागते.. तुझ्या वन शीत च्या
स्टोरीत े वडटेल्स म ा ठाऊक नािीत असे समजू नकोस .. बस यूं तो िमें बो ने की

आदत निीं िै समज.. स्के ेटन्स वि टंब फ्राॅॅम द कपबोडस.. पि जाऊ देत.. सांगून
टाक.. मी कानात प्राि आिून ऐकतो.. मतदू सबाह्य निनीत .. कै से माझ्या मतदु ेचे
वचत्त.. बो !
मुकुंद : िा! कविराज िा! वत ा कवितेची आिड आिे..
वमल ंद : ती म ा जमत नािी. रे वडमेड कविता करून देत असे कु िी तर सांग.. देईन ऑडसर..
मुकुंद : वत ा योगासनांचे िेड आिे..
वमल ंद : शिासनाव्यवतटरक्त कािी जमत नािी म ा.. आवि माझ्याच तंगड्ा माझ्याच
गळ्यात अडकिल्याने ती कशी काय इं प्रेस िोई .. झा ीच तर म ा ददसे का..
कारि माझी मुंडी असे खा ी.. धुंडीत पाताळ..
मुकुंद : ती स्ियंपाक चांग ा करते..
वमल ंद : िे चा े .. मी करून आितो अळू चं फदफदं आवि वचकन चाि चाि.. आवि घा तो
घाि.. आिडतो ना वत ा पाि?
मुकुंद : ते नािी ठाऊक.. पि अशा कवितेपासून दिा िात दूर पळे

ती.. तेव्िा कविराज बाबूजी

जरा संभ कर.. तर तशी ती सकाळी जाते जॉलगंग ा..
वमल ंद : ते मी करू शकतो.. पि मुद्दाम उठू न वतच्या इकडे जॉलगंग ा जायचे.. ओके इफ शी
िाॅॅज स्टेईंग वनयर बाय..
मुकुंद : वत ा िाचनाची आिड आिे..
वमल ंद : त्याची लचंताच नको.. दर दोन ददिसांनी मी ायब्ररीतून निीन पुस्तक इश्यू करतो..
िाचत नािी िी िेगळी गोष्ट.. पि वतने दकत्येकदा पावि ेय ते .. िे ऑ रे डी झा ंय..
मुकुंद : आवि वत ा विनोदी वसनेमे आिडतात.. चा ी चॅवप् न.. वमस्टर बीन.. िगैरे

वमल ंद : युज स
े पीस ऑफ इन्फमेशन! वत ा डायरे क्ट घेऊन जाऊ वसनेमा ा?
मुकुंद : आवि जेव्िा जाशी तेव्िा वसनेमा थोडीच पािशी ..
वमल ंद : दॅट आय डोन्ट नो.. तुझा एवक्स्पटरयन्स बो तोय िे खरे! पुढ?
े
मुकुंद : ती कॉ ेजात रलनंग चँवपयन िोती..
वमल ंद : आता मी.. रलनंग वबिाईंड िर..
मुकुंद : वत ा खरे बो िारी मािसं आिडतात..
वमल ंद : ठीक.. गीतेिर िात ठे ऊन.. जो कहूंगा सच कहूंगा.. सच के वसिा कु छ निीं कहूंगा..
मुकुंद : चा े .. अशी साक्ष देत जा तू..
वमल ंद : अजून कािी?
मुकुंद : अरे मी काय वतच्या घरात आठ ददिस पून पावि ेय का.. अजून कािी विचारतोस ते..
वमळा े तेिढे मुद्दे आि .े .
वमल ंद : अरे, यात ा शुअर शाॅॅट कु ठ ाच नािी फॉम्युस ा.. नाऊ व्िॉट? आवि मुद्दाम कािी
करािे यात े तर वत ा संशय नािी येिार?
मुकुंद : कस ा संशय? की यू आर राइं ग टू इं प्रस
े िर? पि तु ा तेच ििेय ना?
वमल ंद : तेच ििेय .. पि नॅचर ी व्िाय ा ििे! मुद्दाम के े तर.. मी एक काम करतो.. तू
सांवगत े े पॉईंट्स व हून काढतो. पाठ करतो.. मग एके का मुद्द्द्यािर मुद्देसूद विचार,
लचंतन आवि मनन करून ठरितो.. पुढी प् ॅन ऑफ ॲक्शन..
मुकुंद : बघ तू काय ते.. आता पुढचे काम तुझे तूच करायचे. आय िॅि डन माय जॉब..

वमल ंद : एक डाऊट आिे.. तू वडटेवक्टव्ि एजन्सी चा ितोस की काय? एिढी माविती
काढाय ा? हू गेव्ि द इन्फमेशन?
मुकुंद : ते विचारू नकोस .. तू फक्त आप े काम िोतंय की नािी ते बघ.
वमल ंद : नािी .. तुझा साईड वबवझनेस .. िाढत्या संसारात मदत ..
मुकुंद : एिढी काळजी घेतल्याबद्द धन्यिाद! मी वनघतो.. संसारी ोकांच्या काळज्या नािी
समजायच्या तु ा बाबा .. िॅि टू रीच .. वबफोर शीत वबकम्स गरम.. वतच्या रागास
उकळी फु टण्याआधी पोिोचतो.. कठीि रे बाबा. मी वनघतो. दद ल्े या मावितीचे सोने
करा.. िकरच िोऊन जाऊ देत िाजिा रे िाजिा! तुझ्या डोक्यािर अक्षता पड ल्े या
पाविल्या की सुखाने डोळे वमटेन रे बाबा ..
वमल ंद : नका िो आजोबा असे बो ू .. तुम्िी आम्िा ा ििे आिात.. तुमची पोरं आम्िा ा
मांडीिर खेळिायची आिेत.. च जा आता.. थ्यांक्स फॉर इन्पुट्स.. आवि प्रॉवमस..
सगळे कािी ठीक झाल्यािर मतदु ाच्या िातचे जेिाय ा बो ािीन एकदा..
गरमागरम.. अळू चे फदफदे..
मुकुंद : म्ििजे कधी .. कोिास ठाऊक.. च वबफोर शीत वबकम्स गरम.. बाय..

(मुकुंद वनघून जातो.)
वमल ंद :
गविताच्या फॉम्युस ात घात ी िी व्िेटरयेबल्स की उत्तर याय ा दकतीसा ागिार िेळ
विचार कर करून झा ीय झा े भाि भािनांची भेळ!
आय नो फॉर शुअर.. टू प् स टू इज फोर..

अँड आय वि राय टू द कोअर ..
करीन मी कािी पॉईंट्स स्कोअर
पि कराव्या ागती का अपेक्षा ोअर?
छे! या ा कािीच नािी अथस
खरे तर अथासचा िा अनथस..
वत ा आिडते म्ििून कविता अस ी करू?
जे नािी जमत, सोडू न देतो.. जाऊ दे मरू..
पि अजून करू तर काय करू..
बसू शांत आवि विचार तर करू..
यस्स .. िोई कािी ना कािी आयॅम िोपफु
देई िरी खाटल्यािरी का.. यू डॅम फू ?
ि ि िातपाय, उठ आवि कर कािीतरी
नािीतर काय.. बस वमस िोई ना बरी..
आय कान्ट ेट वधस िॅपन ..
प्रयत् करे न मी छॅप्पन..
छॅप्पन? कविता इज अ वडदफकल्ट प्रपोवझशन.. गड्ा आपु े गद्य बरे .. मतदु ा .. काय
करू की तु ा कळे

माझ्या दद की बात?

.. करतो विचार म्ििजे सुटे िे कठीि गवित!

प्रिेश ७

(स्थळ : कॉ ेज कट्टा
मुकुंद बस ा आिे. वमल द
ं घाईघाईत येतो..)

वमल ंद : एिढ्या घाईत बो ाि ेस. अरे क् ास आिे माझा ..
मुकुंद : ठीक आिे जा तू. पि नंतर सांगू नकोस, म ा जे ठाऊक आिे ते सांवगत े नािी तु ा
म्ििून.
वमल ंद : बो

िकर वन जाऊ दे..

मुकुंद : बो तो..
वमल ंद : बो ..
मुकुंद : च्याय ा, तू विवचत्र झा ायस आजका .. तुझ्या साठी आ ो मुद्दाम वन माझ्यािरच
वचडतोयस..
वमल ंद : सॉरी यार.. काय आिे ना एखादे गवित
सुटता सुटत नसे तर माझी थोडी वचडवचड िोते.. तशी झा ीय.. सॉरी. क्षमस्ि!
मुकुंद : ठीक. माफ दकया .. जा.
वमल ंद : पि दॅट इम्पाॅॅटांट काम.. म ा टेन्शन आिे रे जाम..

मुकुंद : ऐक. तु ा खूप ददिसांपूिी मतदु ाची माविती दद ी मी.. वडटेल्स. आठित असे च..
वमल ंद : अथासत. विसराय ा तो काय एकोितीसाचा पाढा आिे?
मुकुंद : पि आता मित्त्िाच्या मावितीचा एक तुकडा आ ा आिे िाती ..
वमल ंद : जस्ट बाय द िे.. तु ा िी माविती कु ठू न वमळते सांगशी का?
मुकुंद : तु ा आम खाने से मत ब की पेड वगननेसे? आवि आता कु ठे जातोय तुझा उशीर मुरकु टे
सुता?
वमल ंद : ठीक.. बो ..
मुकुंद : तर, मित्त्िाची माविती अशी .. की मतदु ा इज गेटटंग एन्गेज्ड! म्ििजे अगदी आतल्या
गोटात ी माविती आिे, पि कन्फमसड आिे..
वमल ंद : बाप रे ! आता?
मुकुंद : आवि शी इज व लव्िंग फॉर िर गाि टुड.े .
वमल ंद : इतकी शाॅॅटस नोटटस?
मुकुंद : नोटटस? तु ा कु िी नोटटस का द्यािी? ती सगळी माविती मी काढ ी. ती देऊन सुद्धा
आता मविन्याहून जास्त काळ िोत आ ा.. ि ि ेत िातपाय कािी? शाॅॅटस नोटटस
म्ििे. तु ा काय कोटासतून ऑडसर पाठिाय ा ििी िोती? वतने .. फॉर युिर काइं ड
इन्फमेशन.. काइं ड ी नोट दॅट आय द अंडरसाइन्ड वि बी गेटटंग एन्गेज्ड .. प् ीज
नोट म्ििून?
वमल ंद : आता पुढे काय?
मुकुंद : िे बघ.. एक उपाय आिे.. रादर एकच उपाय आिे

वमल ंद : बो

िकर ..

मुकुंद : जस्ट प्रपोज िर..
वमल ंद : कधी?
मुकुंद : आज.. आता.. ताबडतोब .. म्ििजे वबफोर शी व व्िस .. नािीतर यू वि वमस द बस
ऑफ वमस भडभडे..
वमल ंद : अरे पि.. इतक्या शाॅॅटस नोटटस.. सॉरी .. पि आयॅम अनवप्रपेयडस..
मुकुंद : ओके .. सो यु आरन्ट शुअर अबाऊट युिरसेल्फ.. अजून दुसरी कोिी?
वमल ंद : चूप.. म ा दुसऱ्या कु िाची कल्पनािी करित नािी रे..
मुकुंद : मग बघ.. प्रपोज ऑर पेटरश!
वमल ंद : ओके .. पि मी कािीच तयारी नािी के ी.
मुकुंद : अरे तयारी कस ी करतोयस? चार शब्द तर बो ायचे ..
वमल ंद : चार शब्द..?
मुकुंद : ते काय ते मी सांगिार..? वन एक ा

गु ाबाचे फू

दे वत ा..

वमल ंद : आता ते कु ठू न आिू?
मुकुंद : म ा ठाऊक िोते िे.. िे घे.. ा गु ाबाचे फू .. यू फू ..
वमल ंद : म्ििजे तू तयारीनेच आ ायस..
मुकुंद : अनफॉरच्युनेट ी ज्याने तयारीने यािे तो सोडू न सगळे तयार आिेत.. टेक वधस फू
डू द नीडफू ..

अँड

वमल ंद : यस्स .. थँक्य यार. नाऊ ऑर नेव्िरिा ी पटरवस्थती आिे..

(मतदु ा येते ..)

मतदु ा : ओि िाय गाईज ..

(वमल ंद गडबडीत गु ाब पितो.)

मतदु ा : सो व्िॉट्सअप? सकाळ सकाळी स्रॅटेवजक वमटटंग? मुकुंदा ा वमल ंदच्या ॲडिाईजची
फारच गरज ागते आजका असे ददसतेय! ऑ ओके मुकुंदा?
मुकुंद : िो ना.. पि घाईत आिे मी.. मी वनघतो .. वमल ंद द फू .. डू नीडफू ..
वमल ंद : अरे.. जातोस कु ठे .. थांब की..

(मुकुंद जातो.)

मतदु ा : िा काय म्िित िोता? आवि वमल ंद, क् ास नािी आज?
वमल ंद : मुकुंदा अस ाच आिे.. युज ेस.. कामधाम नािी त्या ा. आवि क् ास ना? नािी..
म्ििजे आिे.. पि नािी आिे..

मतदु ा : ओके .. मी वनघते. आवि जस्ट सांगतेय.. आता मविन्यानंतर भेटू. गािी चा

ेय मी

आज..
वमल ंद : अशी तातडीने?
मतदु ा : नािी .. तातडीने कस ी. कधीच बुककं ग करून ठे ि ेय..
वमल ंद : अजांट काम वबम?
मतदु ा : अजांट नािी .. पि कामच.. तु ा ठाऊक आिे ना.. आपल्याकडे मु गी मोठी झा ी की
वतचे आईिवड काय करतात ..
वमल ंद : काय करतात?
मतदु ा : काय करिार दुसरे ? वत ा परत शाळे त घा तात.. पाटी दप्तर आवि युवनफॉमस घा ून..
वमल ंद : सॉरी .. काय आिे मी जरा विचारात िोतो..
मतदु ा : मग काढ की वचमटा स्ितः ा..
वमल ंद : सॉरी .. पि मतदु ा म ा तु ा कािी सांगायचेय..
मतदु ा : सांग.. मविन्यात परत येतेच आिे ना मी.. मग ऐकते.
वमल ंद : मविना? नािी .. आता.. इथे..
मतदु ा : सांग.. िकर. मी िाट पाितेय ..
वमल ंद (िळू च गु ाब काढतो पुढ.े वत ा देत..) : िे गु ाबाचे फू .. तुझ्यासाठी..
मतदु ा : काय आज अचानक?
वमल ंद : आय लथंक .. यू नो व्िॉट ..

मतदु ा : व्िॉट?
वमल ंद : आय लथंक आय व्ि यू मतदू .. मतदु ा.
मतदु ा : यू लथंक?
वमल ंद : नािी. आयॅम शुअर.. आय व्ि यू वडयर मतदु ा ..
मतदु ा (फू

घेत) : थ्यँक्यू.. अँड आय नो इट! म्िट े ना मी िाट बघतेय.. कधीपासून .. याच

क्षिाची..
वमल ंद : म्ििजे? तु ा ठाऊक िोते..
मतदु ा : अथासत .. अरे बोका डोळे वमटून दूध वपत मच्छर मारत असे वन स्ितः ा वचमटा
काढत असे .. त्या ा िाटते कु िी बघत नािी ..
वमल ंद : मग तूच का नािी बो

ीस?

मतदु ा : मी? मीच का? अरे , आय िाँटेड वधस रे ड रोज.. आवि म ा माविती िोते.. तो म ा
वमळिार एक ददिस .. पि तू िे गवित सोडिाय ा खूपच ददिस घेत ेस..
वमल ंद : अथासत .. गवित िोतेच कठीि ..
मतदु ा : कठीि? सोपे गवित कठीि करून सोडितोस तू.. मॅथ्स प्रोफे सर म्ििे!
वमल ंद : सोपे?
मतदु ा :अथासत .. मी दकती िेळा लिंट दद ी पि तु ा कळे
संप ा.. मुकुंदच माझ्या मदती ा आ ा..
वमल ंद : मुकुंद?

तर ना.. शेिटी माझा पेशन्स

मतदु ा : अरे , ती ग्नाची पवत्रका देतानाच त्याने सगळे सांगून टाक े िोते म ा.. मी म्िट े बघू
तू गवित कसे सोडितोयस.. आय कान्ट टर ाय ऑन थडस पाटी!
वमल ंद : दॅट्स अनफे अर. दकती ददिस वन दकती रात्री टेन्शन मध्ये गेल्या.. वबकॉज ऑफ दॅट
स्टुवपड मुकुंद .. मग आज कधी वनघतेस.. जाय ाच ििे का? तेिी एक मविना?
मतदु ा : मी कु ठे जािारे ? ॲम गोइं ग नोव्िेअर..
वमल ंद : पि तू म्ििा ीस ते..
मतदु ा : ती मुकुंदाची आयवडया.. तु ा खडबडू न जागे करायचे तर..
वमल ंद : त्या ा ना मी.. वशव्या द्याय ा िव्यात त्या ा.. सोडिार नािी ..
मतदु ा : नो.. आय िोन्ट विअर एवनलथंग अगेन्स्ट विम.. त्याच्याच ह्या प् न
ॅ मुळेच तर तुझे
गवित सुट ेय िे. तो म्ििा ाच म ा, तु ा अगदी शाॅॅटस नोटटस दद ी तरच तू
सोडिशी िे सोपे गवित! दकती कठीि करून. आवि माझा अंत पाहून. यू आर अ
व्िॅल्यूएब ॲसेट.. द िेल्थ.. पि तू एक मूखस आवि बािळट आिेस एक नंबरचा ..
थोडा विवचत्र िी.. थोडा स्िू दढ ा आिे.. आवि तु ा तशी अक्क िी कमीच आिे. मॅथ्स
प्रोफे सर म्ििे..
वमल ंद : दॅट्स अन ाइक यू मतद.ू . तु ा सगळ्यांत े चांग े गुि ददसतात ना?
मतदु ा : यस्स ..पि इतरांत े.. बट नाऊ यू आर माईन .. तु ा चांग े म्ििेन इतकी कािी मी
चांग ी नािीए राजा.. युज ेस.. यू गेव्ि मी टफ टाईम..
वमल ंद : पि सोडि ेच ना मी िे गवित ..
मतदु ा : सुट े म्िि.. सोपे गवित कठीि पद्धतीने .. पि सुट े मात्र िे खरे..
वमल ंद : जाऊ देत.. या कठीि गविताची ऐसी की तैसी..

मतदु ा : एक.. ऐक. यू आर टू क्यूट वडयर.. आवि तु ा अजून एक सांगायचं रावि .ं .
वमल ंद : काय?
मतदु ा : आय डोन्ट व्ि यू मच..
वमल ंद : आता?
मतदु ा : माय स्टुवपड मंकी .. आय व्ि यू टू मच..
वमल ंद : मी टू..

ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे १२ िे िषस. डॉ. वनतीन मोरे यांचे िे चौविसािे पुस्तक.
डॉ. वनतीन मोरे िे ज्येष्ठ

ख
े क, आप ी यशस्िी श्वसनरोगतज्ञ म्ििून

ोकसेिा पार

पाडत असतानाच कथा, नाटके , घुवनबंधिी व िीतात. त्यांच्या खुसखुशीत विनोदी सावित्याचे
ि नाटकांचे चािते आता जगभर पसर े आिेत. अनेक व्यािसावयक प्रकाशक त्यांना मानधन देऊन
त्यांची पुस्तके प्रकावशत कराय ा तयार अिेत. पि डॉ. वनतीनजी आप ी सिस पुस्तके ई
सावित्यच्या माध्यमातून जगभराती िाचकांना विनामूल्य देतात. असे ख
े क ज्यांना ख
े न िीच
भक्ती असते. आवि त्यातून कस ीिी अवभ ाषा नसते. मराठी भाषेच्या सुदि
ै ाने गे ी दोन िजार
िषे किीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून िी परं परा सुरू आिे. अखंड. अजरामर.
म्ििून तर शिंभू गणपुले (िऊ पुस्तके ), डॉ. मुर ीधर जािडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंत बागुल
(१६ पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (८ पुस्तके ), अनर्िाश िगरकर (चार पुस्तके ), िासा येर्तीकर(७),
डॉ. नस्मता दामले (९ पुस्तके ), डॉ. वनतीन मोरे (२४ पुस्तके ), अिील र्ाकणकर (६ पुस्तके ),
रत्नाकर मिाजि (४ पुस्तके ), अििंत पार्सकर(चार पुस्तके ), मधू नशरगािंर्कर (३), अशोक कोठारे
(१० िजार पािािंचे मिाभारत), श्री. विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथस), मोिि मद्वण्णा (जागनतक
कीतीचे र्ैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १२ पुस्तके ), नर्िीता देशपािंडे (७ पुस्तके ),
उल्िास िरी जोशी(६), नंददनी देशमुख (५), सुजाता चव्िाि (८), डॉ. ितषा ी जोशी(१२), डॉ.
नंददनी धारगळकर(८) संयम बागायतकर(२), मीना खॊंड(१) असे अिेक ज्येष्ठ, अिुभर्ी लेखक
ई सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचर्तात. एकिी पैशाची अपेिा ि
ठे र्ता.
अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि जागनतक पटलार्र
आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे िािी. िी
एक मोठी चळर्ळ आिे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिेत. त्या त्या व्यासपीठािंतूि
िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिेत. आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र गगिाला नभडू ि म्िणतो
आिे.

आवि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं ोकीं ’इ’यें ।
दतष्टादतष्ट विजयें । िोआिे जी ।

