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ई सानित्य प्रनतष्ठान  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

जॅक्सन .. जॅक्सन! 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.  
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डॉ. ननतीन मोरे 

डॉ. शनतीन िोरे ह े व्यर्सवयवने डॉक्टर 

असनू र्सई, िुांबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू 

सपु्रशसद्ध आहते. त्यवांनव िरवठी र् इतर भवषव 

शर्षयवांची आर्ड असल्यवने त्यवतनूच 

शलखविवची आर्ड शनिवाि झवली.  सविवन्सयत: 

आजबूवजूच्यव दैंनांशदन घटनवांतील शर्सांगती र् 

त्यवतनू शनिवाि होिवरव शर्नोद हव त्यवांचव आर्डतव शर्षय आशि त्यवतनू 

उपरोधवत्िक शलखवि आशि ििाभेदी शटप्पिी करण्यवत ते िवहीर 

आहते. त्यवचबरोबर आजबूवजचू्यव व्यक्तीिधले नेिकेपि हरेून 

त्यवर्रही त ेहीतवत. त्यवांच्यव लेखनवचव कॅनव्हवस नर्नर्ीन प्रयोगवांतनू 

कवयि शर््तवरत असतो. त्यवत पत्लेखन, शर्ज्ञवनकथव, कहवण्यव, 

नवटके, एकवांशककव, नवट्यछटव, प्रेिकथव ह ेसर्ा असते. 

नेहिी शदर्वळी अांकवतनू डॉक्टरवांच्यव शर्नोदी कथव प्रकवशित होत 

असतवत. ई सवशहत्यर्र त्यवांचे ह ेअठ्ठाववसवरे् पु् तक प्रकवशित होत 

आह.े त्यवांचव ्र्तःचव असव एक र्वचकर्गा आतव शनिवाि झवलव असनू 

तो त्यवांच्यव पु् तकवांची र्वट पहवत असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 
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अांक पशहलव 

  



प्रर्ेि १ 

एकव घरवचव शदर्विखवनव. शतकडे आजबूवजलूव जनु्सयवपरुवण्यव 

र््त ूिवांडून ठेर्लेल्यव. र्रील शदरे् पि जनु्सयव कवळवतले. सजवर्ट 

जनु्सयव जिवन्सयवतली जविर्वर्ी अिी. बवजलूव ् टडी रूि शतथे सध्यव 

अांधवर आह.े िवगनू आर्वज..  

 

अदृश्य सतू्धवर :  

ह ेआहते परुवतत्त्र् िवस्त्रवतील नविवांशकत प्रोफेसर डॉक्टर िोहन 

बवरशिांगे यवांचे घर. खरेतर र्वडव. बवरशिांगे सर िॉडना कॉलेजच्यव 

एन्सिांट शर्भवगवचे प्रिखु. म्हिजे नवर् िॉडना कॉलेज. शिकर्तवत 

परुवतन कवलीन गोष्टी. इशतहवस आशि सांिोधन यवांनी डोके व्यवपनू 

घेतलेले डॉक्टर बवरशिांगे रवहतवत पि िनवने इशतहवस कवलवत. 

परुवतत्त्र् खवत्यवत आहते पि ्र्तःलव इशतहवसवचे तज्ञही िवनतवत 

बवरशिांगे. आपल्यव बवरशिांगे आडनवर्वचव त्यवांनव कोि अशभिवन. 

कवरि? एकदव उत्खननवत सवपडलेलव बवरवशिांगी प्रविी. प्रविी 

म्हिजे प्रवण्यवचे िुांडके शन त्यवर्रची बवरव फवांद्यव फुटल्यवसवरखी 

शिांगे. पि त्यवच्यवर्रून आपले आडनवर् असवरे् यवचव त्यवांनव 

अगदी एखवद्यव प्रवचीन कवळी रवजवने बवरशिांगे पदर्ी शदली असवर्ी 

त्यवांच्यव परू्ाजवांनव असव अशभिवन. जशिनीखवली सवपडतवत परुवरे् 



म्हिनू सदरै् खवली बघत जशिनीकडे पवहवत चवलवयची सर्य आह े

त्यवांची. डोक्यवर्र हटॅ घवलिवऱ्यव कवही शनर्डक िांडळींपैकी एक 

डॉ. बवरशिांगे. ही हटॅ तिी जनुी झवलीय, पि आपल्यव कविवनसुवर 

जनेु तेच सोने हव बवरशिांगयवांचव बविव. त्यविळेु तिीच चेपलेली हटॅ 

घवलनू ते शफरत असतवत. त्यव हटॅिळेु कॉलेजवतली र्वत्ट िलेु 

त्यवांनव टोपीर्वलव म्हितवत ह्यवचव िवत् पत्तव नवही त्यवांनव अजनू. 

असतव तरी म्हिवले असते, कॉलेजवतलीच िलेु.. र्वत्टच 

असवयची. शपढ्यवन शपढ्यव हचे होत आलेय. अगदी हडप्पन 

सां्कृतीतही िलेु र्वत्ट असल्यवचे परुवरे् सवपडलेत िलव..  

 

प्रकवि हळूहळू बवजचू्यव खोलीर्र.. 

 

प्रोफेसर िोहन बवरशिांगे आपल्यव टेबललॅ ांपच्यव प्रकविवत 

शलशहत बसलेले. हवतवत एक शभांग िोठवले घऊेन. डोक्यवर्र 

घड्यवळ ररपेअर करिवरे घवलतवत तसे अजनू एक शभांग. शलशहतव 

शलशहतव शभांग कवढवयलव शर्सरलेले. त्यविळेु हवतवत पेन घेऊन 

शलशहतवत पि शदसत कवहीच नवही. त्यविळेु रै्तवगनू पेन बवजचू्यव 

कोऱ्यव पवनवर्र खरडतवत. िग झटकतवत. त्यवांच्यव फवऊां टन पेनवतनू 

िवई उडून िटवार्र पडते. शनळे डवग हवतवने पसुण्यवचव प्रयत्न 



करतवत. िग कां टवळून पेन टवकून दतेवत. तोच डोळ्यवर्रच्यव 

शभांगवची आठर्ि येते. ते कवढून ठेर्तवत. एकवएकी शदसवयलव 

लवगते.. कवगदवर्र शलहवयचे सोडून जर्ळील कर्टी हवतवत घेऊन 

बोल ूलवगतवत .. 

 

प्रोफेसर : ही कर्टी म्हिजे िोहांजोदडोिधील शििि व्यर््थते 

प्रवध्यवपकवांचे ्थवन दवखर्िवरव परुवर्व .. शिळवलेल्यव 

कर्टीच्यव अर्िेषवतनू शदसते की हव िनषु्य प्रवध्यवपक 

असवर्व .. िेंदचूव आकवर बवकी कर्ट्यवांहून िोठव शदसत 

आह.े. यवर्रून ह्यवच्यव आत प्रवध्यवपकीय िेंदचू असवर्व 

असे शदसते.. दवत दोन िवबतू आहते.. बवकीचे पडलेले 

असवरे्त.. शकां र्व कवढले असवरे्त. त्यवर्रून तेव्हव दांत 

तज्ञही असवर्ेत.. ह्यव िविसवच्यव कर्टीच्यव 

कपवळवर्रही आठ्यव पडलेल्यव शदसत आहते.. नक्कीच 

.. नक्कीच हव िनषु्य लगनवळलेलव असवर्व.. आशि 

खवलचव जबडव नवही .. घरगतुी भवांडिवत थोबवड फोडल े

गेले असवरे्. त्यवत अांत झवलव असवर्व.. म्हिज े

तत्कवलीन सां्कृती शकत्यके र्षवापरू्ीही आजसवरखीच 

असवर्ी..  



 

आतनू पवर्ातीबवई बवरशिांग े तरवतरव चवलत येतवत. येतवनव 

बवजचूे कवही अँशटक पीसेस पडतवत .. त्यवचव आर्वज ऐकतवच 

प्रोफेसर बवहरे येतवत .. 

 

प्रोफेसर : अगां ह ेकवय? पवडलेस िवझे दवत? 

पवर्ातीबवई : तिुचे दवत? शदसतवहते की जवगेर्र ..  

प्रोफेसर : ह ेनवहीत .. ते शकती ितकवांपरू्ीचे दवत.. िी जपनू 

ठेर्तोय शन त.ू. 

पवर्ातीबवई : हशॅत्तच्यव. जनेुपरुविेच तर आहते! दवतवसवरखे दवत 

िेले. दवखर्वयचेच तर आहते, खवयचे थोडीच आहते ते! 

आशि कर्टी घऊेन कुठे शफरतवय? जवदटूोिव शन र्िीकरि 

शर्द्यव शिकवयलव नवर् घवतलते की कवय? 

प्रोफेसर : पवर्ाती, कवय र्वट्टले ते बोल ूनकोस. एर्ढयव िोठयव 

आशका यवलॉशज्टलव त ूबवबव बवरशिांगे बांगवली बनर् ू

पवहवतेस? 

पवर्ातीबवई : कवय हरकत आह?े पगवरवहून जव्त किवई होईल शन 

ते शदर्स चे शदर्स कर्ट्यव शन हवडे चघळत बसिे नको.. 



प्रोफेसर : चघळत?  िी तलुव श्ववनर्ांिीय चतषु्पवद र्वटतोय?  

पवर्ातीबवई : नवही. िलव शकनई कुते् फवर आर्डतवत.. पवळू शदलव 

नवही तमु्ही म्हिनू ..  

प्रोफेसर : अथवातच. त्यव िेपटू हलर्त हवडके चघळिवऱ्यव 

जिवतीतील कुिवस आपल्यव र्वड्यवत कसव आि ूदईेन 

िी? तो िवझ्यव हवड सांग्रहवतील हवडे चशर्ष्ट सिजनू चघळत 

बसलव तर िवझ्यव इतक्यव र्षवांतल्यव व्यवसांगवचे कवय 

होईल?  

पवर्ातीबवई : डोंबलवचव व्यवसांग! हवडे आशि सवपळे घेऊन बसव 

शन त्यवलव व्यवसांग म्हिव!  

प्रोफेसर : तलुव नवही सिजवयचे ते..  

पवर्ातीबवई : नवही सिजत तेच बरेय.. चवांगले छवन शर्दिेी 

कुत्र्यवचे शपल ूआिले असते .. दडूुदडूु धवर्ले असते 

घरभर.. त्यवच्यव नखवांनी त्यवने बोचकवरले असते.. आशि 

शकती गोड भुांकलव असतव तो.. ब्हो ब्हो ब्हो ब्हो.. िग 

िोठव होईल िवझव अल्सेशियन.. भुांकेल तो ब्हो ब्हो ब्हो 

ब्हो .. 

प्रोफेसर : ब्हो ब्हो? भो भो नवही?  



पवर्ातीबवई : छे! गवर्ठी नवही. शर्दिेी कुत्वय. उच्चवर कसे ्पष्ट. 

दिेी नवहीत. गवर्ठी. भो भो म्हिे.. िी तर नवर्ही ठरर्नू 

ठेर्लेले.. जॅक्सन!  

प्रोफेसर : कुत्र्यवचे नवर्? जॅक्सन? 

पवर्ातीबवई : अथवात. जॅक्सन. ि्त आहे नव नवर्. त्यव 

बवरबडुीिीच्यव कुत्र्यवचे नवर् कवय तर प्रद्यमु्न! गवर्ठी. 

आशि शतचां कु्त्ां पि गवर्ठीच. 

प्रोफेसर : म्हिजे भो भो .. ब्हो ब्हो नवही.. 

पवर्ातीबवई : कसां कव असेनव.. बवरबडुिीकडे आह ेतरी कुत्व. 

नवहीतर िी. िलवच िेलीलव अक्कल नवही म्हिनू सवांगत 

शफरते.. पतु्व कवळू, पतु्व कवळू म्हिनू.. 

प्रोफेसर : म्हिजे कुत्व पवळू..? 

पवर्ातीबवई : तेच तर बोलतेय िी. पि नवही. बोलनू कवय फवयदव..  

बवयको सवांगतेय नव. सोबतीलव झवलव असतव चवांगलव. 

तमु्ही आि ूदते नवही ..  

प्रोफेसर : सोबतीलव? िी आह ेनव..  

पवर्ातीबवई : तमु्ही .. पि जॅक्सनची सर तमु्हवलव किी येिवर? 

प्रोफेसर : िलव? आशि जॅक्सनची सर? 



पवर्ातीबवई : अथवात. िी त्यवच्यविी बोलवयची इांग्रजी र्वक्ये पि 

पवठ केलीत.. जॅक्सन कि शहअर.. जॅक्सन गो दअेर.. चलव 

िी गो दअेर करते.. तमु्ही कवय िलव कुत्व पवळू दते नवही .. 

बघेन बघेन शन शनघनू जवईन.. 

प्रोफेसर : खरांच..? (एकवएकी टोन बदलत) खरांच नको जवऊस ..  

पवर्ातीबवई : िी जविवरच .. 

प्रोफेसर : कुठे शनघवलीस..? 

पवर्ातीबवई : ही चवलले िी. िलव कुिी अडर् ूनवही िकिवर.. ही 

चवलली िी.. 

प्रोफेसर : नकोस जवऊ..  

पवर्ातीबवई : जविवरच िी.. 

प्रोफेसर : परुवतन कवलीन सां्कृतीचव शर्चवर करतव पत्नी ह ेपतीचे 

अधवांग आह.े. तेव्हव ह ेहवफ बॉडीिी म्हिजचे अधवांशगनी.. 

नकोस जवऊ.. जवऊ नकोस..  

पवर्ातीबवई : तमु्ही बसव त्यव सटर्ीलव कर्टवळून. 

प्रोफेसर : सटर्ी ? म्हिजे कोि? 

पवर्ातीबवई : हीच.. तीच.. यव टर्कीलव टर्कवळून.. नवही 

कर्टीलव कर्टवळून बसव ..  



प्रोफेसर : सटर्व आह ेहव..  

पवर्ातीबवई: असेल.. िी शनघवले .. 

प्रोफेसर : कुठे.. 

पवर्ातीबवई: शकचन िध्ये ..  

( तरवतरव शनघनू जवते ) 

प्रोफेसर : (कर्टीिी खेळत) कर्ट्यव, ऐकतोस नव. पवर्ाती 

र्ैतवगलीय. कव रै्तवगलीय? तझुव शर्श्ववस बसतोय? ती 

आली होती लगन ठरले तेव्हव आिचे. तेव्हव िलव बघवयलव 

आलेली पवरू .. अजनू आठर्तेय..  

 

 

एक उत्खननवची सवईट. पवर्ाती, तरूिपिीची .. येतेय. 

बरोबर शतचे र्डील. अप्पव टवकसवळे. दोघे येतवत. 

अप्पव : पत्तव तर बरोबर आहे. इथेतर खड्डे शन गढ्ढे शदसतवहते. 

कुिव िविसवचव र्वर्र आह ेअसे शदसत नवही. 

पवर्ाती : नवही तवत्यव, िवझे िन सवांगतेय. असिवर ते इकडेच. 

िवझ्यव डवव्यव डोळ्यवच्यव पवपिीचव उजर्व भवग 

फडफडतोय.. म्हिजे ते इथेच असिवर .. आजबूवजसू.. 



आज शनघतवनव कवळव कवर्ळव पि कोकलत होतव.. कवर् 

कवर्.. 

अप्पव : कवळव? गोरव कवर्ळव पवशहलवस कधी? आशि िी 

सवांगतो.. तझुी आई त्यवलव िॉडान ब्रेड खवऊ घवलते रोज. 

तो आपल्यवकडे पवर् पवर् म्हिनू ओरडतो.. कवर् कवर् 

नवही. चल िलुी परत जवऊ. ( नवटकीपिे ) तझु्यवसवठी 

शकतीही उांबरठे शझजर्वर्े लवगले तरी बेहत्तर. पि 

तझु्यवसवठी रवजकुिवर िोधनू आििवरच िी..  

पवर्ाती : तवत्यव .. चकुीची असिवर कव हो ही जवगव? इथे 

उांबरठवच शदसत नवही .. शझजर्वयलव..  

 

जर्ळच्यव खड्ड्यवतनू आधी शिांगे बवहरे येतवत.. पवर्ाती ते 

पवहून शकां चवळते.. 

 

पवर्ाती : तवत्यव, त्यव खड्ड्यवतनू कुिी प्रविी येतोय बवहरे .. 

तवत्यव : शिांग आहते म्हिजे त्यवलव अटॅच्ड प्रविी असिवरच 

िलुी. शबळवत लपिवरव हव कोि िोठव प्रविी .. 

 



त्यव शिांगवांपवठोपवठ िोहन बवरशिांगेचे हवत शन िग डोके बवहरे 

पडते.. िग अख्खव िोहन..  

 

तवत्यव : अरे, यवलव तर िविसू शनघवलव अटॅच्ड! शिांगे फुटलीत 

जि.ू. नि्कवर .. 

िोहन : (हवतवतल्यव शिांगवांनीच नि्कवर करत) नि्कवर .. 

तवत्यव : तमु्ही आहवत हो.. िलव र्वटले कुिी बवरशिांगयव आह ेकी 

कवय! 

िोहन : हो बवरशिांगयवच. परुवतन कवलीन. इसर्ी सन परू्ा कवलीन. 

यवच्यव शिांगवतील रचनेचव अभ्यवस करू तेव्हव कळेल यवचे 

र्य..  

तवत्यव : ह्यव सवांबवरशिांगवचव अभ्यवस? 

पवर्ाती : अय्यव, तमु्ही असव अभ्यवस करतव?  

िोहन : अथवात. परुवतत्त्र् िवस्त्रवचव अभ्यवसक आह ेिी.. 

पवर्ाती : अय्यव शकत्ती छवन!  

िोहन : िी यवच शर्षयवत डॉक्टरेट करतोय.. 

पवर्ाती : अय्यव, शिांगवांचव डॉक्टर ..  

 



िोहन शिांगे घेऊन पढेु येतो.. ती पवर्ातीलव टोचिवर.. तोच ती िवगे 

सरकते 

 

पवर्ाती : आजकवल सवयन्सस शकती पढेु गेलेय नवही .. िी िवगे 

सरकतेय पि.. शकत्ती शकत्ती हुिवर तमु्ही .. 

िोहन : कसचां कसचां..  

पवर्ाती : तवत्यव ..  

तवत्यव : कवय बवळ? 

पवर्ाती : िलव हवच नर्रव पवशहजे ..  

तवत्यव : म्हिजे हव शिांगे कर कव गोशजरर्विव.. आर्डलव 

आिचु्यव रविीलव?  

िोहन : म्हिजे? िी पसांत आह ेतमु्हवलव? यव शिांगवांसकट? 

तवत्यव : नवर्च बवरशिांगे.. शिांगे असिवरच! आशि आिच्यव 

पोरीलव शिांगे फुटलीच आहते आतव..  

पवर्ाती : तवत्यव .. बॅकेतलव कवय.. ऑशफसवतलव कवय.. 

सगळ्यवांचे नर्रे असलेच असतवत .. िवझव नर्रव िलव 

असलवच पवशहजे .. खड्डयवतलव..  परुवतन .. एकिेर्.. 

ह्योच नर्रव पवह्यजे .. पवर्ातीचव िांकर..  



िोहन : िांकर? नवही. िी तर िोहन.  

पवर्ाती : पि िी तर आह ेनव उिव.. शगरीजव ..  

िोहन : शगररजव? म्हिजे पर्ातवर्रची? पि िी तर ह्यव खड्ड्यवांत 

रििवरव िविसू .. 

पवर्ाती : अस ूदते.. िी उिव.. लशलतव .. पवर्ाती .. खड्ड्यवत रांगले 

िी.. िलव िोह पडलवय तो ह्यव िोहनचव तवत्यव .. 

तवत्यव : ठीक पोरी. तझु्यव इच्छेशर्रूद्ध नवही. जरूर जव .. त ू

खड्ड्यवत जव.. बवरशिांगे.. शिांगे िोडून र्वसरवत नकव 

शिरू.. घ्यव शिांगवर्र.. फुां कव रि शिांग! आतव िवघवर नवही..  

िोहन : जिी आज्ञव श्विरुश्री..  

तवत्यव : हव िब्द िी प्रथिच ऐकतोय .. 

पवर्ाती : असां हो कवय तवत्यव .. तमु्ही पशहल्यवांदवच तर होतवहवत 

नव श्विरु..  

तवत्यव : ह ेबवकी खरांच.. श्विरुश्री.. छवन िब्द.. जविवतश्री.. 

पवर्ाती : अय्यव जविवतश्री? म्हिजे िी लवज?ू लवजतेच..  

िोहन : िी पि लवजलो असतो.. पि परुवतन कवलीन लवज आशि 

लज्जव यव िोधशनबांधवत शलशहलेय िी.. अश्ियगुवतील 

लज्जव आशि लवजिे यवांचे परुवरे् कुठल्यवही उत्खननवत 



सवपडले नसनू लवजिे ह्यव शियेचव तद्नांतर उद्भर् इसर्ी 

सनवच्यव.. 

पवर्ाती : अस ूदते.. (लवजत) चलव, िोहन चलव .. लवजलवजनूी 

सवत जन्सि आपि ह्यवच खड्ड्यवत जवऊ चलव..  

 

प्रकवि परत प्रोफेसर आशि कर्टीर्र  

 

प्रोफेसर : बशघतलांस कर्ट्यव. शहलव तेव्हव यवच खड्ड्यवांची शन 

त्यवच्यवतल्यव िवझी भरुळ पडलेली. 

आशि आतव? अगां उत्खननवच्यव सवयटींर्र आम्ही प्रेिगीते 

गवयली..  

 

परत खड्ड्यवांच्यव सेटर्र  

तीच सवईट. तोच खिलेलव खड्डव..  

 

पार्वती :  

पाहिले तलुाच मी येता ह िंगािंर्रती  

मोिन : 



पाहिले तलुाच अन पे्रमा येई भरती..  

 

पार्वती : 

असेच रािू जन्मोजन्मी   

िुडकत िुडकत खड्डे  

मोिन : 

सखे सािंगतो तुज एक हिर्स  

नार् िोईल बड्डे  

पार्वती :  

घे सख्या उचलूनी मजला 

ह्या ह िंगािंर्रती 

मोिन :  

पाहिले तलुाच अन पे्रमा येई भरती..  

 

मोिन :  

प्राणहप्रये सखये सजणे 

क्षण एक न तुजहर्ण जाई 



पार्वती : 

भाळले या पुरातनी 

मी िुरळून गेले बाई 

मोिन : 

बसर् सखे तू मला 

तर् नयनािंच्या र्रती 

पार्वती : 

पाहिले तलुाच अन पे्रमा येई भरती.. 

 

परत प्रकवि प्रोफेसर आशि त्यवांच्यव हवतवतील कर्टीर्र  

 

प्रोफेसर : ऐकलेस कर्ट्यव आिचे पे्रिवचे गविे.. म्हिनूच 

म्हितवत .. प्रेिशदर्विे? आशि शहलव हर्वय आतव 

सोबतीलव.. कोि? कोि?? िी नव्ह ेतर .. जॅक्सन! 

जॅक्सन!! जॅक्सन!! 

 

अांधवर पसरतो. कर्टी बवजलूव आह.े शतच्यवतले डोळे 

चिकतवत. त्यव प्रकविवत पवठून धरू शदसवयलव लवगतो. हलक्यव 



पवर्लवांनी एक िविसू पवठून येतवनव शदसतो. िविसू शर्शचत् आहे 

शदसवयलव. पि प्रोफेसरवांच्यव ्टडीरूििधल्यव परुविकवलीन 

िविसवच्यव फोटोसवरखव शदसतोय .. 

 

प्रोफेसर : (त्यवलव शनरखनू पवहवत) र्व! त ूतर थेट िोहांजोदडोतनू 

आलेलव शदसतोयस..  

िविसू : रॅ्क रॅ्क .. टॅक टॅक .. ड्यकू डॅक.. प्यूांक पॉ.. क्र्ॅक पॅक 

.. जॅक्सन.. 

प्रोफेसर : र्व! प्रत्यि तझु्यव तोंडून िोहांजोदडी भवषव ऐकवयलव 

शिळतेय!  

जॅक्सन : हरॅ्.. गयवर्.. पँर् पॅर्.. प्यूांक पॉ 

प्रोफसर : अरे र्व! चवांगलव अ्खशलत बोलतोयस.. 

(सिोर बघनू) तमु्हवलव सवांगतो ही िोहांजोदडी भवषव म्हिजे 

तेव्हवची सां्कृत.. लर्करच त्यव भवषेतल्यव पे्रिगवण्यवांची सीडी 

कवढिवर आह ेिी. पि प्रत्यि जॅक्सनच्यव तोंडून भवषव aऐकिे 

म्हिजे डवयरेक्ट सांजयच्यव तोंडून यदु्धवची रशनांग कॉिेंट्री ऐकिे 

आह.े. िलव र्वटते रेकॉडा करून ठेर्वर्े... िोबवईल घेऊन येतो.. 

थवांब जॅक्सन .. जॅक्सन थवांब.. िेजर ब्रेक थ्र ूइन आशका यवलॉजी.. 



िोहांजोदडी भवषव.. थवांब जॅक्सनव रेकॉडा करतो .. रे्ट जॅक्सन. रॅ्क 

र्ॅक जॅक .. सन! 

 

प्रोफेसर आत जवतवत. आत जवऊन बवहरे येईतोर्र परत धरू येतो.. 

त्यवतनू िवयकल जॅक्सन बवहरे पडतो.. िनू र्ॉक करत. पशहल्यव 

जॅक्सनिी िेकहडँ करतो. प्रोफेसर बवहरे येतवत तेव्हव दोघहेी 

नवचत असतवत. पवश्वा सांगीतवर्र.  

 

प्रोफेसर : अलभ्य सांधी .. िवयकेल शर्थ िोहांजोदडो जॅक्सन .. 

शव्हशडओच बनर्तो.. व्हॉट अ ब्रेक थ्र.ू. ( िोबवईलकडे पवहवत ) 

िेलवय? डेड? र्ेट.. जॅकसन्सस.. कां शटन्सय ूडवशन्ससांग.. आलोच.. 

जॅक्सन्सस..  

 

प्रोफेसर आत जवतवत. शततक्यवत ब्हो ब्हो आर्वज करत एक कुत्व 

अर्तरतो.. दोघव जॅक्सन्सस कडे पवहवत ब्हो ब्हो भुांकतो.. दोघे 

जॅक्सन्सस घवबरतवत. प्रोफेसर बवहरे येतवत.. 

 

प्रोफेसर : जॅक्सन .. 



 

नर्ीन आलेलव कुत्व लवडवने जर्ळ येतो. दोघे जॅक्सन्सस बघत 

रवहतवत. 

 

प्रोफेसर : ओह गॉड! िेर्टी हव जॅक्सन घरी आिलवच शहने.. जव 

जॅक्सनव जव.. तमु्ही शतघे एकत् नवचव पवहू..  

 

कुत्व जॅक्सन शन बवकी दोघे जॅक्सन पवठी नवचत रवहतवत.  

 

प्रोफेसर (्र्गत): पवशहलीत यव परुवतत्त्र् तज्ञवची किवल .. िी 

आह ेपरुवतत्त्र् िवस्त्रज्ञ.. िी आह ेिवनर् र्ांि िवस्त्रज्ञ, िी आह े

इशतहवसकवर.. उत्खननवतल्यव बवरशिांगयवच्यव शिांगवांची 

िपथ..(एकेकवकडे बोट दवखर्त) हव जॅक्सन.. तो जॅक्सन आशि 

तो सदु्धव.. जॅक्सनच! म्हिजे िोहांजोदडोतलव जॅक्सन पनुजान्सि 

होऊन आलव िवयकेल बननू? आशि िवयकेल ..? िवय गॉड.. ब्हो 

ब्हो? ब्हो ब्हो जॅक्सन? असिवर! असेच असिवर! एक जॅक्सनची 

अनेक रूपे! म्हिजे यवांचे जन्सिदवते जॅक्सन .. ही जॅक्सनची िलेु.. 

ऑल आर जॅक सन्सस! जॅक ऑफ ऑल जॅक्सन्सस.. य्स. प्रोफेसर 

बवरशिांगे हजॅ िॅक्ड इट! जॅक्सन अँड जॅक्सन थ्र ूजनरेिन्सस.. 



डवयरेक्ट शडसेंडांट्स! डवयरेक्ट शडसेंडांट्स? नो? पनुरूज्जीशर्त! 

ररइन्सकवरनेिन! ब्हो ब्हो त्यव िोहांजोदशडयन जॅक्सनचव अर्तवर! 

ग्रेट ब्रेक थ्र!ू कर्ट्यव.. ऐकतोयस नव? कसव ऐकिील? तझु्यव 

कवनवच्यव आतली हवडे थोडीच आहते िवबतू? बट आय हरॅ् डन 

इट! प्रोफेसर डॉक्टर िोहन प्रभवकर बवरशिांगे.. एि ए. पी एच डी.. 

हजॅ डन इट!  

  

 

  



प्रर्ेि २  

 

प्रोफेसर बवरशिांगे बसले आहते. आपल्यव रूि िध्ये. सिोर 

टेबलवर्र सगळ्यव जनु्सयव परुवण्यव गोष्टी आहते.  

प्रोफेसर हवतवतील कर्टीिी बोलत आहते. बवजलूव जॅक्सन 

म्हिजे पवळीर् कुत्व खेळतो आह.े.  

 

प्रोफेसर : तलुव सवांगतो कर्ट्यव, सवरे सांिोधन एकीकडे आशि हव 

जॅक्सनचव िोध एकीकडे. ( सिोरच्यव िोहांजोदडोतील 

िविसवच्यव फोटोकडे हवत दवखर्त) हव त्यवशदर्िी भेटलव. 

प्रत्यि! त्यवची ती प्रवचीन भवषव ऐकली. कवन धन्सय झवले. 

त ूही त्यवच जिवन्सयवतील. पि नसुतेच हवड. तो 

िवांसदखेील.. म्हिजे हवडविवसवांचव होतव.. खरवखरुव! 

जॅक्सन! 

( कुत्रा जवळ येऊन ब्हो.. म्हणनू भुुंकत उभा राहतो ) 

प्रोफेसर : त ूनवही रे सोन्सयव .. तझु्यव परू्ाजवबद्दल बोलतोय.. 

इांग्रजीत फोरफवदसा म्हितवत त्यवबद्दल! त्यवतले दोन फवदसा 

तरी सवपडले तझुे.. शर्चवर कर जॅक्सन, एकच नवही कळले 

अजनू त्यव जॅक्सन नांतर िवयकेल जॅक्सन डवयरेक्ट? इतकी 



हजवरो र्षे िध्ये गेली त्यवत कवही नवही घडले? अथवात 

घडले असिवर. अजनू सांिोधनवची गरज आह ेरवजव. 

कर्टीभवऊ, अजनू सांिोधन.. सांिोधन .. खड्डे खिनू 

िोधनू कवढू.. जशिनीच्यव खवली .. भिूीने पोटवत दडर्नू 

ठेर्लेली रह्ये .. िवझे पणु्य म्हिनू िलव हव जॅक्सन 

शिळवलव .. ( कुत्व अांगविी येऊन खेळू लवगतो..) 

 

प्रोफेसर घोष आत शिरतवत.. 

 

घोष : ओह दबेव रे दबेव .. आशि दखेशछलवि.. अरे, बविी ांगे .. तिु 

अँड डॉग? आशि ्बोप्न दशेखलवि?   

आशि िोिजलव तशुि कुतरव लवइक नही कोरतव बविी ांगे.. 

अँड शहअर प्लेई ांग शर्थ डॉग 

प्रोफेसर : शि. घोष.. हव कुत्व नवही ..  

घोष : उई िव! कुत्ी? 

प्रोफेसर : नवयदर! न कुत्व न कुत्ी .. शधस इज जॅक्सन .. 

घोष : हूज सोन? 

प्रोफेसर : घोष, ह्यवचे नवर् जकॅ्सन. ही इज ररइनकवनेिन .. 



घोष : उडी बवबव.. ओबोतवर? ्बविी कुत्वनांद डॉगदर बविी ांगे? 

आशि नोिोश्कवर करून..  

 

घोष जॅक्सनलव किरेत र्वकून नि्कवर करतवत. जॅक्सन 

परत भुांकतो.. ब्हो ब्हो.. 

 

प्रोफेसर : अरे घोष.. तसव अर्तवर नवही रे बवबव .. 

िोहांजोदडोतल्यव ओररशजनल जॅक्सनचव यव जन्सिीचव 

अर्तवर आह ेजॅक्सन ..  

घोष : रॅ्शगांग डॉग बवय इट्स टेल? डोन्सट टेल िी द टेल ऑफ 

ररबथा .. अँड हू सेड दटॅ? 

प्रोफेसर : हू म्हिजे कवय?  

घोष : नो नो.. हू िीन्सस हू .. 

प्रोफेसर : तेच तर सवांगतोय घोष.. हू म्हिजे कवय.. 

घोष : उई बवबव, इांशगलि जवशन नव? हू म्हिजे कवय सेई ांग त?ू  

प्रोफेसर : घोष, डोन्सट प्ले हू त ूत.ू.  

घोष : नो बवबव.. नॉट प्लेई ांग.. हू िीन्सस.. 



प्रोफेसर : घोष.. उगवच हू हू चव घोष करू नकोस.. िी िोध 

लवर्लवय .. हव जॅक्सन म्हिजे तो जॅक्सन .. तो फोटोत 

शदसतोय तो. ओररशजनल.  

घोष : उई बवबव, सोंिोधन? कॅन य ूप्रवू्ह? 

प्रोफेसर : प्रवू्ह? य ूडोन्सट नीड टू ॲप्रवू्ह! िवझव आतलव आर्वज 

सवांगतोय .. शधस जॅक्सन इज दटॅ जॅक्सन .. हो की नवही रे 

जॅक्सन? 

जॅक्सन : ब्हो ब्हो.. 

घोष : जॅक्सन एकटवच आर्वज कोरतव? भो भो? 

प्रोफेसर : ओह घोष! शलसन केअरफुली. नॉट गवर्ठी कुत्व .. ही 

इज ्पेिल ब्रीड .. ही भुांक्स ब्हो ब्हो .. 

घोष : सेि शथांग. भो भो कोरबे .. 

प्रोफेसर : ब्हो ब्हो.. जॅक्सन भुांक अगेन प्लीज.. 

जॅक्सन : ब्हो ब्हो.. 

प्रोफेसर : शलसन घोष.. ब्हो ब्हो.. गेट द रवईट शडक्िन  

घोष : उई बवबव .. जॅक्सनेर ब्रवदर? शडक्सन?  

प्रोफेसर : सोड घोष.. जॅक्सन इज ्पेिल. िवय सोंिोधन .. िी 

रेकॉडा केलवय शतघवांचव डवन्सस .. र्वँट टू सी? 



घोष : नो नो प्रोफेसर बविी ांग.े आय हबॅ कि ऑन अ ्पेिवल 

ड्यटूी .. िेसेज फ्रवॅॅि शप्रशन्सिपॉल .. ब्हरेी शबशज .. 

शप्रशन्सिपॉल सवर कॉल्ड य.ू. तवडवतवशड .. अँड सेंट शधस 

लेटवर.. ( पत् दतेो )  

प्रोफेसर : तवडवतवडी? म्हिज?े 

घोष : तवडवतवशड जवशन नव? 

प्रोफेसर : जवनी? आय नो जवनी दषु्िन.. 

घोष : अरे, एकटव जवशन.. शक बोलछी .. नो..  

प्रोफेसर : नो? आय नो.. य ूआर नॉट जवनी दषु्िन..  

घोष: उई बवबव, जवशन िीन्सस नो.. के एनोडब्ल्य.ू.  

प्रोफेसर : ओह! नवऊ आय क्नो! पि तवडवतवशड .. आय डोन्सट 

क्नो .. 

घोष : तवडवतवशड.. आरज्ांट..  

प्रोफेसर : ओह! 

घोष : तवडवतवशड िीन्सस आजांट प्रोफेसर बविी ांगे.. आशि जवशच्छ.. 

तवडवतवशड.. जॅक्सन बवय.. जव्ट सवईन शहअर. (पेन दते 

प्रोफेसरवांनव..  प्रोफेसर पेनवकडे थोडवरे्ळ पवहवतवत..) 



प्रोफेसर : हुां.. अर्वाचीन पेन.. िलव र्वटलां सिशथांग ्पेिल .. 

अँशटक पेन.   

 

सिोरच्यव कवगदवर्र सही करतवत  

 

घोष : आशि जवशच्छ.. बवय जॅक्सन ..  

 

जॅक्सन िेपटू हलर्तो. 

 

प्रोफेसर : सी घोष. जॅक्सन इज सेइांग बवय.. 

घोष : बवय.. 

प्रोफेसर : आिी पि जवश्िी.. तवडवतवडी.. जॅक्सन नको करू 

पवडवपवडी.. शसट डवऊन..! 

 

घोष शनघनू जवतवत. आतनू पवर्ातीबवई येतवत. जॅक्सन 

त्यवांच्यव अांगवर्र उड्यव िवरू लवगतो. आधीचव कजवगपिव जवऊन 

पवर्ातीबवई जॅक्सनच्यव येण्यविळेु अगदी िवांत झवलेल्यव आहते.. 

 



पवर्ातीबवई : अरे हो हो जॅक्सन. व्हवय जांप? व्हवय उगवच जांप? 

खपू खू ू़ि झवलवस? िवू्ह यरु्र िेपटू.. िवू्ह.. अरे िवू्ह नव.. 

प्रोफेसर : अगां त्यवलव इांग्रजी कळत नसेल .. 

पवर्ातीबवई : तिुचां आपलां कवहीतरीच. िवझव िहविव डॉगी तो.. 

त्यवलव सगळां कळतां. य्स की नवही रे जॅक्सन? 

प्रोफेसर : नवही, तझुां इांग्रजी नसेल कळत ..  

पवर्ातीबवई : कवहीतरीच तिुचां. जॅक्सनलव िवझी भवषव कळते.. 

उांडर.. ्टँड की नवही रे जॅक्सन .. बघव.. िेपटू िवु्हली 

त्यवने. जॅक्सन चलव .. बवथरूििध्ये .. गडु डॉगी.. कोि 

आले होते हो? 

प्रोफेसर : बवथरूििध्ये? 

पवर्ातीबवई : नवही हो.. िघविी कोि आलेले.. पवल? 

प्रोफेसर : पवल? ती किी अिी गप्पव िवरवयलव येईल?  

पवर्ातीबवई : ती पवल नवही .. कवहीतरीच तिुचे. तिुचे ते प्रोफेसर 

पवल..  

प्रोफेसर : ही कोि नर्ीन पवल? प्रोफेसर? िवझ्यव िनवत 

चकुचकुतांय कवहीतरी .. म्हिजे तझुां चकुतांय. पवल नवही 



तर घोष. शप्रशन्ससपॉलनी बोलवर्लेय भेटवयलव. जवऊन 

येईन.. तवडवतवडी.. 

पवर्ातीबवई : म्हिजे? 

प्रोफेसर : म्हिजे जॅक्सनचे पांजे! आरजांट.. लगेच.. 

पवर्ातीबवई : आतव? आशि जॅक्सनची अांघोळ? पहव शकती घवि 

आलवय त्यवलव .. घविोळ्यव होतील..  

प्रोफेसर : कुत्र्यवलव घविोळ्यव.. नो.. ही इजन्सट अ डॉग! पि 

आल्यवर्र घवल.ू. हो की नवही जॅक्सन?  

पवर्ातीबवई : ते कवही नवही. आधी अांघोळ जॅक्सनची.. 

प्रोफेसर : र्व! आधी लगन कोंडवण्यवचे .. िग शप्रशन्ससपॉलचे?  

पवर्ातीबवई : होच िळुी.. शप्रशन्ससपॉल अांघोळ करून येत नवही ..? 

जॅक्सन इज गडु बॉय.. हो की नवही जॅक्सन? द ेक्लॅप द े

क्लॅप.. 

जॅक्सन एक पढुचव पवय त्यवांच्यव हवतवत दतेो.. 

पवर्ातीबवई : चलव.. चवली चवली करूयव.. जॅक्सन उभव रवशहलव. 

आम्ही नवही पवशहलव.. लर्कर यव यवलव अांघोळ 

घवलवयचीय.. 



प्रोफेसर : येतो. िोहांजोदडोकवलीन न्सहविीघर.. बवथरूि .. िवझव 

नर्ीन िोधशनबांध.. त्यव बवथरूििध्ये त्यव जॅक्सनने केली 

असिवर अांघोळ .. आतव ह्यव बवथरूििध्ये ह्यव जॅक्सनची.. 

पवर्ातीबवई : न्सहवऊ न्सहवऊ.. चलव..  

 

सतू्धवरवचव आर्वज पवठीिवगनू. 

 

जॅक्सनलव खसवखसव अांघोळ घवतली प्रोफेसरवांनी. आपल्यव 

परू्ाजवांच्यव श्रवद्धवच्यव शदर्िी ज्यव श्रदे्धने लोक जेर् ू घवलतवत 

इतरवांनव.. जि ू शपतरच जरे्तवहते सिजनू.. त्यवच श्रदे्धने. तो 

िोहांजोदडी जॅक्सन ..परू्ा जन्सिीचव .. यव अांघोळीने तवजवतर्वनव होत 

असेल? िांकवच नको. अगदी प्रोफेसरवांच्यव रूि िधल्यव फोटोतही 

तो शदसवयलव लवगतो िशूचभूात! प्रोफेसर त्यवलव सिवधवनवने पवहून 

शनघतवत. शप्रशन्ससपॉल सवहबेवांनव भेटवयलव. तवनवजी िवलसुरेसवरखे 

िब्द खरे करत.. आधी लगन जॅक्सनचे िग शप्रशन्ससपॉलसरवांचे! 

शनघतव शनघतव ्र्तःिी बोलतवनव प्रोफेसर गोंधळतवत.. सरवांचे 

लगन? यव र्यवत? परुवतन कवळी हे असे नसवयचे बहुधव .. सांिोधन 

केले पवशहजे ..  

 



प्रोफेसर िवगे शफरतवत..  

 

प्रोफेसर : पवर्ाती, अगां पवर्ाती .. ऐकलांस कव? 

 

पवर्ातीबवई आतनू लगबगीने बवहरे येतवत.  

 

पवर्ातीबवई : कवय हो? कवय झवले?  

प्रोफेसर : किीतकिी पवशकट तर शदले असतेस हवतवत .. 

पवर्ातीबवई : पवशकट? ते किवसवठी? 

प्रोफेसर : अगां र्व! ररकवम्यव हवतवने जवऊ? लगनवलव जवतवनव 

हवतवत कवही नको द्यवयलव? 

पवर्ातीबवई : कोिवच्यव लगनवलव चवललवयत? तमु्ही कॉलजेवत 

शनघवलवत नव? 

प्रोफेसर : कॉलेजवत?  ये्स. शप्रशन्ससपॉल सरवांचे लगन कॉलजेवत 

आह!े  

पवर्ातीबवई : डोके शफरले तिुचे? जव सवहबेवांनी बोलवर्नू अधवा 

तवस झवलव. सवहबे शपसवळलव तर कवही खरे नवही ..  

प्रोफेसर : शपसवळवयलव ते कवय कुत्व आहते? 



पवर्ातीबवई : कुत्व आशि शपसवळिवर? आजकवल िविसांच 

शपसवळतवत..  

प्रोफेसर : असतील ही. आजकवलचे िलव नवही ठवऊक. परुवतन 

कवली िविसां शपसवळत नसत.. पि लगन कॉलेजवत? आधी 

लगन जॅक्सनचे.. िग सरवांचे..  

पवर्ातीबवई : कवय बोलतवय तमु्ही?  

प्रोफेसर : अगां हो.. हशॅत्तच्यव! िवझ्यव आतव लिवत आलेय. 

जॅक्सन ज्ट टुक बवथ.. गांगेत कुत्ां न्सहवलां! जॅक्सन शडडन्सट 

गेट िॅररड! दने हवऊ कॅन शप्रशन्ससपॉल सर? शसांपल लॉशजक! 

िी शनघतो! तवडवतवडी! 

 

प्रोफेसर शनघनू जवतवत ..  

 

पवर्ातीबवई :(जॅक्सनलव कुरर्वळत) एकूि कठीि आह ेसगळे. 

(शर्ठ्ठलव.. च्यव चवलीर्र) जकॅ्सनव.. तचू एक आधवर..  
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्थवन : प्रोफेसरवांचे घर. 

प्रोफेसर आशि घोष यतेवत. पवर्ातीबवई सिोरच आहते..  

 

पवर्ातीबवई : आलवत? झवले नव कवि? 

प्रोफेसर : अगां हो? पि जॅक्सन कुठेय? 

पवर्ातीबवई : अहो अांघोळ झवली आतव झोपलवय गलुवि. चवांगलव 

तीन तवस झोपतो अांघोळीनांतर. 

घोष : उई बवबव .. डॉग इज ्लीशपांग.. 

प्रोफेसर : बघ घोष. घर अगदी सनेु सनेु.. घोष.. त ूते कवगद कुठे 

ठेर्लेलेस? 

घोष : कवगोद? आशि जवशननव .. ि्ट बी ऑन द टेबॉल ..  

प्रोफेसर : बघ. आहते कव.. ये आत ये.. 

पवर्ातीबवई : कसले हो पेपर? 

प्रोफेसर : अगां ते शपर्ळे पेपर ऑशफसचे. शर्सरून गेलव घोष.. 

िगविी. 

 



घोष आत जवऊन टेबलविी िोधतवहते.. पवर्ातीबवई आशि 

प्रोफेसर बवहरेच उभे आहते.. 

 

पवर्ातीबवई (हळूच) : अहो त?े जॅक्सनलव सवफ करवयलव र्वपरले 

नवहीत कव.. तमु्ही .. 

प्रोफेसर : बवप रे! िेलो! अगां ते शप्रशन्ससपॉल सवहबेवांचे पेपसा होते..  

पवर्ातीबवई (जोरवत..) : कवय? 

प्रोफेसर : हळू.. 

पवर्ातीबवई (हळूच) : कवय?  

प्रोफेसर : पि कवही हरकत नवही. जॅक्सनची सेर्व ही परुवतत्त्र् 

खवत्यवची सेर्व. प्रत्यि प्रवचीन िोहांजोदडी जॅक्सनचव 

अर्तवर.. त्यवपढेु ह ेअर्वाचीन शप्रशन्ससपॉल .. हुां.. 

घोष (आतनू) : कोथवय .. प्रोफेसर बविी ांगे .. आशि दखेते पवरी 

नव.. ब्हआेर इज इट..? 

प्रोफेसर : घोष.. य ूशडडन्सट शब्रांग दिे? की दसुरीकडे शर्सरलव .. 

आय शथांक ऑन शप्रशन्ससपॉल सरवांचे टेबॉल र्र.. शर्सरलव 

त.ू. 

घोष (बवहरे येत) : य ूिीन आय गॉट ऑर फवॅॅरगॉट?  



प्रोफेसर : रवईट.. अरे र्री नॉट. शप्रशन्ससपॉल सलवित तर पेपर 

पचवस .. 

घोष : पोचवस नव.. एकटव पेपर. यल्लो.. उई िव.. आिवदरे टेन्सिन 

..  

प्रोफेसर : टेन्सिन कसले घोष.. पेपर तर होते नव..  

घोष : नव.. शप्रशन्सिपॉलसवर आिवके िेिो दशेच्छ .. िवरव गेलो.. 

िवरव गेलो ..  

 

घोष जवतवत. 

 

प्रोफेसर : िवरव गेलो कसलव.. शजर्ांत गेलो.. शजर्ांत गेलव की..  

पवर्ातीबवई : तमु्हीपि.. कुठलवही पेपर र्वपरतव.. शबचवऱ्यव 

घोषलव आतव सवहबे ओरडिवर.. 

प्रोफेसर : घोष? घोषचव जयघोष किवलव? तो तर िवरव गेलो .. 

िेलेली कोंबडी आगीलव आशि िेलेलव घोष सवहबेवलव.. 

भीत नवही!  

पवर्ातीबवई : कवहीपि बोलतव तमु्ही ..  

प्रोफेसर : ते रवहू दते. चल.. िलव तयवरीलव लवगवरे् लवगले .. 



पवर्ातीबवई : तयवरी? किवची? शप्रशन्ससपॉल सवहबेवनी कवय नर्ीन 

ब्यवद लवर्नू शदली िवगे? की नव्यवच शठकविी खोदनू 

खड्ड्यवत जवयचेय?  

प्रोफेसर : खड्डव? तलुव सवांग ू.. अहवहव .. कवय ते उत्खनन .. 

कवय त्यवतनू बवहरे पडिवऱ्यव एकेक र््त.ू. नसुतव शर्चवर 

केलव तरी अांगवर्र कवटव यतेो. हवडे कवय.. झवडे कवय.. 

जीर् आशि जीर्वश्ि कवय.. दगड आशि धोंडे.. अगां िवग े

कर्ट्यव सवपडल्यव.. कर्ट्यव.. र्व!  

पवर्ातीबवई : र्व? जवदटूोिव शिकतवय की िांत्तांत् ..  

प्रोफेसर : तलुव नवही कळिवर.. व्हॉट नवइस शफशलांग.. हवडां शन 

कर्ट्यव! जशिनीखवली असवच गवडलव गेलव असिवर तो 

जॅक्सन .. पनुजान्सि होऊन आतव नेिकव आलव आह े

आपल्यव घरी.. नक्कीच कवहीतरी सांकेत आह.े.  

पवर्ातीबवई : आहचे िवझ्यव जॅक्सनचव पवयगिु चवांगलव .. तसव 

खचुीचव पवय पवहून तो ही र्र करतो पवय.. 

प्रोफेसर : अगां लहवन आह ेअजनू .. बरां.. िलव सांध्यवकवळी 

शनघवर्े लवगले .. त्यव एक््कॅव्हिेन सवइट जर्ळच आह.े.  

पवर्ातीबवई : म्हिजे परत खविीत जवयचे? 



प्रोफेसर : म्हिजे?  िी कवय खवि कविगवर र्वटतो तलुव? 

खशनकिा शर्भवग? 

पवर्ातीबवई : म्हिजे कवय फरक आह ेदोघवांत?  

प्रोफेसर : आठर्तये.. ( ्र्त: कडे बोट दवखर्त..) ह ेरत्न तलुव 

अिवच खविीत शिळवलेले..  

पवर्ातीबवई : हुां.. जॅक्सन आह ेम्हिनू बरे.. नवहीतर निीब फुटके 

म्हिवले असते िी.. खविीत शहरव शिळतो तसव कोळसवही 

.. तेव्हव नव्हते नव ठवऊक!  

प्रोफेसर : अगां कोळिवचवच बनतो शहरव .. ठवऊक आह ेनव? ते 

रवहू दते..  

पवर्ातीबवई : रवहूच दतेे. कोळसव नवहीतरी उगवळवर्व तेर्ढव 

कवळवच.. 

प्रोफेसर : बरां बरां.. तयवरीलव लवग.. जवरे् लवगेल िलव ..  

पवर्ातीबवई : खशु्िवल जव. बघव, जॅक्सन आह ेतर तमु्ही गेल्यवनांतर 

िलव कवही फरक नवही पडिवर. 

(आतनू जॅक्सनचव भुांकण्यवचव आर्वज येतो, लहवन िलू झोपेत 

उठून रडते तसव) 



पवर्ातीबवई : अगां बवई झोप िोडली र्वटते सोन्सयवची .. िी आलेच 

हवां.. आले रे सोनलु्यव..  

 

पवर्ातीबवई आत शनघनू जवतवत. प्रोफेसर आपल्यव ्टडीरूि 

िध्ये.. कर्टी हवती घेऊन बोल ूलवगतवत. 

 

प्रोफेसर : कर्ट्यव! जॅक्सन आह ेघरी.. त्यवलव सोडून जवयचे 

शजर्वर्र आलांय. पि ड्यटूी इज ड्यटूी. जवर्ां लवगेलच.. 

बघतो शतकडे नर्ीन कवही सवपडेल अजनू. सरवांचे कवय.. 

कवहीतरी कवि सवांगतवत. अरे कवसलगडच्यव कॉलजेचे 

ॲशफशलएिन कवय िवझे कवि आह?े पि नवही .. शदसले 

प्रोफेसर बवरशिांगे .. द्यव त्यवांनव पवठर्नू. दोन शदर्स 

कॉलेजचे इन्ससपेक्िन.. जवण्यवयेण्यवत दोन शदर्स. शततके 

कवि िवगे पडते. ती परर्व हवडां आिलीत त्यवांचे र्य 

तपवसनू पहवयचे आह.े ते िवगच्यव रे्ळेसवरखे नको 

व्हवयलव. र्वटतवत तर परुवतन गोष्टी पि शनघवयच्यव 

कुठल्यवतरी दहव र्षवापरू्ीच्यव. िग सवरेच िसुळ केरवत.. 

तयवरीस लवगवर्े ते बरे.. जॅक्सन ..  

 



पवठून धरू.. त्यवतनू िोहांजोदडोतलव जॅक्सन आशि पवठोपवठ 

िवयकेल जॅक्सन बवहरे येतवत .. दोघेही किरेतनू र्वकत 

 

ॲट यरु्र सशव्हास सर.. 

प्रोफेसर : िवझी कसली सरशव्हस? तमु्ही आहवत म्हिनू िी आह.े.  

िवयकल : (गवतो शकां चवळत)  

नो नो नो सर..  

व्हवय व्हवय व्हवय सर..  

प्रोफेसर : अरे, परुवतन गोष्टी म्हिजे िवझव प्रवि की जीर्.. िी गेलो 

की म्हिव.. कसव अँशटक िनषु्य .. कवर्ळ्यव शपांडवलव 

िीर्.. तेव्हव िी तिुचव ऋिी आह.े. 

 

दोघेही ऋिी िब्दवने गोंधळतवत.. 

 

िवयकल : (तसवच शकां चवळत)  

रूिी? 

व्हॉट व्हॉट व्हॉट सर..  

नॉट नॉट ऑन द डॉट सर..  



िोहांजोदडी : रॅ्क रॅ्क.. उांगवडू.. ट्रॅ्क ट्रँ्को.. उल्ललू्ल.ू. 

पॅजपॅज..  

प्रोफेसर : आतव कळले िवयकल? बघ हव जॅक्सन कसव हुिवर 

आह.े. हदँ हदँ .. टॅली टॅली.. 

 

िोहांजोदडी जॅक्सन टवळी दतेो .. िवयकल नवचत नवचत 

टवळी घेतो..  

 

िोहांजोदडी : ढँढ्यँ रँ्गड्युांकँड.. शबचीबँग.. शबचीबँग. 

िवयकल : ओह सर.. र्ईु आरा.. बॅक शर्थे बँग .. बँग बँग..  

 

प्रोफेसर दोघवांकडे डोळे भरून पवहवत बसतवत.. आतनू भुांकत 

जॅक्सन बवहरे येतो. प्रोफेसरवांच्यव िवांडीर्र चढून बसतो. जीभ 

बवहरे कवढून बवकी दोन्सही जकॅ्सनकडे बघत बसतो.. 

 

प्रोफेसर : झोप झवली र्वटतेय.. बघ तझुे फोर फवदसा.. जॅक्सन .. 

आहते नव ि्त.. 

 



जॅक्सन ब्हो ब्हो करत जोरवत भुांकतो.. एकवएकी बवकीचे दोन्सही 

जॅक्सन नवहीसे होतवत.. 

 

प्रोफेसर : अरे, जॅक्सन, दोघे कुठे गेले आतव? व्हवय डीड य ूभूांक.. 

सॉरी बवका  .. तझुे चवरपैकी दोन फवदसा नव ते .. फवदसार्र कुिी 

भुांकतां कव? य ूहरॅ् बीकि बेशि्त हवां..  

 

जॅक्सन खवली उतरून खचुीच्यव पवयवजर्ळ पवय र्र करू 

लवगतो.. 

 

प्रोफेसर (ओरडत) : जॅक्सन.. 

जॅक्सन एकवएकी दचकतो.. र्र गेलेलव त्यवचव पवय तसवच रवहतो 

.. लांगडत चवल ूलवगतो..  

 

प्रोफेसर : पवर्ाती .. ह्यवलव घे.. चवांगले र्ळि आतवच लवर्वयलव 

हरे्..  

 

जॅक्सन परत भुांकतो.. भुांकत रवहतो..  



 

सतू्धवरवचव आर्वज : 

आतव परुवतत्त्र् तज्ञ प्रोफेसर बवरशिांगे शनघतील नव्यव िोशहिेर्र. 

त्यव कॉलेजच्यव इन्स्पेक्िन सवठी. त्यवजर्ळच आह ेत्यवांची 

उत्खननवची सवइट शजथे त्यवांनव ती बवरवशिांगे सवपडलेली आशि 

पवर्ाती आशि ते दोघेही भेटले होते येथेच! जनु्सयव शदर्सवांची 

आठर्ि येईल त्यवांनव? शिांगवांची येईलही.. येईलही नव्ह े.. 

येईलच! परुवतत्त्र् त्यवांचव श्ववस आह.े. हे तत्र्च आह ेम्हिव 

त्यवांचे.. जेर्ढी गोष्ट परुवतन तेर्ढे त्यवांनव शतचे आकषाि..  
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्थळ : प्रोफेसर बवरशिांगेंचे घर.. पवर्ातीबवई कडेर्र जॅक्सनलव 

घेऊन लहवन िलुवलव झोपर्वरे् तसे झोपर्तवहते. अगदी अांगवई 

सकट.. 

 

जो जो रे.. जो जो रे 

जॅक्सन नांदनव रे जॅक्सन 

जो जो रे.. 

कुलभषूिव  

जॅक्सन नांदनव रे श्ववनव  

जो जो रे.. 

 

इतक्यवत फोन र्वजतो. पवर्ातीबवई त्यवच्यवकडे रवगवन े

पवहतवत. जॅक्सन सळुकन हवतवतनू शनसटून खेळवयलव लवगतो. 

पवर्ातीबवई फोन घेतवत.. पशलकडून त्यवांची िैत्ीि बोलतये..  

 

पवर्ातीबवई : हलॅो.. कोि? िकुां तलव?  



.. बवई बवई बवई..  

 

.. शकती र्षवांनी आठर्ि आली गां .. 

 

.. कवय?  

 

.. िलव? िलव येते नव..  

 

.. आतव तझुी आठर्ि झवल्यवशिर्वय एक ही शदर्स जवत नवही 

असे पेपरवत छवपतवत तसे म्हटले तर चवलेल तलुव?  

 

.. पणु्यवत आहसे? र्वटलांच िलव?  

 

.. किवर्रून कवय? हुिवर आहसे नव.. म्हिनू .. 

 

.. बरी आह.े.  

 

.. हो नव! कवय? शिशलट्रीत? भवरी रूबवबदवर असतवत नवही? 



 

.. छे गां.. होते आधी तसे .. पि बदलले लगनवनांतर .. 

 

.. हवडां गोळव करतवत .. नवही गां.. 

 

.. अगां कवहीतरी जनु्सयव परुवण्यव गोष्टी .. 

 

.. कवहीतरीच.. भांगवरवचव धांदव र्वटतो तलुव?  

 

.. पणु्यवतली आहसे.. कळतांय ..  

 

.. प्रोफेसर आहते.. डॉक्टर प्रोफेसर बवरशिांगे ..  

 

.. शिांगे गां.. रिशिांगे असतवत नव तसे.. बवरशिांगे .. 

 

.. नवही गां.. बवरटक्के असतवत नव.. तसे..  

 



.. सोनटक्के नवही.. बवर.. बवर.. बवरशिांगे ..  

 

.. बवशिांगे नवही ते गडुघ्यवस बवांधतवत ते रे्गळे .. हे  बव.. र.. 

शिां..गे.. 

 

.. हां.. हो नव.. (जॅक्सन कडे पवहवत) .. जॅकी नको .. ि्ती नवही 

करू.. 

 

.. हुां. आिचव जॅकी गां. खोडकर आह ेनसुतव.. 

 

.. छे गां.. र्षवाचव पि नवही. पि खट्यवळ आह.े. 

 

.. नवही गां.. जॅकी म्हिजे जयशकिन नवही .. जॅक्सन .. 

 

.. शिश्चन नवर् र्वटते म्हितेस? छे गां.. त्यवलव कसलव आलवय 

धिा? 

 

.. नुसतव शदर्सभर हरैवि करतो सवांग ूइतकव ..  



 

.. यव र्यवत कवय? अगां आिचव िोठव शतकडे न्सयझूीलांडलव आह े

नव.. करित नवही .. 

 

.. कवहीतरीच कवय र्यवचे घऊेन बसलीयस .. (जॅक्सन कडे 

पवहवत) जकॅी.. नीट उभव रहव.. पढुच्यव पवयवांर्र .. जॅकी.. हो रे.. 

सॉरी .. हव म्हिजे असव आह ेनव.. 

 

.. हो गां.. म्हिजे कवय.. पढेु पवय नसतवत? (जॅक्सन कडे पवहवत, 

तो सिोरचे हवड खवण्यवचव प्रयत्न करतोय) जॅक्सन .. नीट चवर्नू 

खव.. थ्रोटवत अडकेल .. 

 

.. कवय म्हिजे कवय? सगळां खवतो जॅकी. नखरे नवहीत अशजबवत. 

अगां एकदि नरि हवडूक .. जॅकीलव आर्डते भवरी..  

 

.. हवडूक गां.. िदु्दवि नरि पवहून आिते िी..  

 

.. कवहीतरीच तझुां..  



 

.. ते शदसलां की िेपटू हलर्तो बघ कसव.. ्लेव्ह.. गलुवि .. 

 

.. अय्यव म्हिजे कवय? शर्शचत्च आहसे त?ू आिचव पवळीर् 

कुत्वच आह?े तलुव कवय र्वटले? यव र्यवत िलू?   

 

.. िवळेत असतवनव पि अिीच होतीस त.ू. पि अजनू बदलली 

नवहीस हवां त.ू. 

 

.. छे ग! शि्टर िवगे लवगले खपू .. 

 

.. चवर्ट आहसे.. िवझ्यव नवही .. म्हिनू पवळलवय..  

 

.. अगां खिू ते खपू जॅक्सन र्र.  

 

.. कुत्व कवय  म्हितेस गां त्यवलव .. जॅक्सन आह ेतो.. 

 



.. अगां यवांनव र्वटते नव परू्ा जन्सिी तो कोितव तो होतव नव .. 

िोहनजोधडी कोिी त्यवचव अर्तवर आह ेजॅक्सन. 

 

.. जोिी नवही गां.. जोधडी की कवहीतरी, िोहन जोधडी.. कवयतरी 

नवर् असते नव?  

 

.. अगां िी नवही म्हित होते.. पि शि्टर िवगे लवगले अगदी. 

जॅक्सन  लवडकव आह ेत्यवांचव.  

 

.. हो नव! फोन किवसवठी? असेच नव? 

 

.. हो कव? र्व! कधी येतेयस?  

 

.. चवलेल नव. शकत्येक र्षवांनी भेटू आपि.. िी नवही जवत कुठे गां. 

आतव हव जॅक्सन आह ेम्हिजे.. रे्ळच शिळत नवही गां..  

(जॅक्सन खचुीच्यव पवयविी तांगडी र्र करतो)  



.. जॅकी.. शहयर नॉट.. शहअर नॉट रे.. इथे नवही .. बवथरूि गो टू .. 

चल गां ठेर्ते हवां .. िकुां तलव.. खपू शदर्सवांनी गप्पव िवरल्यव .. 

आलीस की बोलयूवत।  

 

.. हो नव! जॅकीपि भेटेल तलुव.  

 

.. बघिील शकती गोड भुांकतो..  

 

.. चल गां ठेर्ते.. जॅकीने कवहीतरी केलवय इकडे कवरभवर ..  

 

.. बवय.. 

 

पवर्ातीबवई जॅक्सनलव उचलनू 'बवई बवई हव जॅक्सन नव..' म्हित 

आत जवतवत.  

 

सतू्धवरवचव आर्वज :  

जॅकीचव कवरभवर म्हिजे कवय! बवई त्यवलव घऊेन तरवतरव 

बवथरूििध्ये गेल्यव खऱ्यव भरवभरव, पि सगळे होऊन गेलेले .. बैल 



गेल्यवर्र झोपव करून कवय उपयोग? पि श्ववनर्गीय िांडळी 

यवबवबतीत नवठवळ. शदसलव खचुीचव पवय.. केली र्र तांगडी आशि 

कवय! सवहशजकच आह.े अगदी प्रोफेसरवांनव र्वटते तिव 

िोहांजोदडोकवलीन जॅक्सनच्यव यव कवलवतील अर्तवरवतही .. ह े

श्ववनर्गीय गिु असिवर की नवही? तर प्रोफेसर बवरशिांगे शतकडे 

गेलेत.. चकुलव फकीर िशिदीत जवतो तसे कॉलेज इन्स्पेक्िन 

सांपर्नू त्यव उत्खननवच्यव सवइटर्र पोहोचलेच.. कॉलेज 

इन्स्पेक्िनहून हे इन्स्पेक्िन जव्त िहत्त्र्वचे .. नवही कव? जेथनू ती 

परुवतन कवलीन बवरवशिांगे सवपडली त्यव जवगेच्यव दिानवने प्रोफेसर 

भवर्कु झवले.. आशि लगेच त्यवांनव तेथेच झवलेले पवर्ातीचे प्रथि 

दिान आठर्ले .. शन ते लगेच सवर्रले .. पवहिी दौरव आटोपनू 

प्रोफेसर परतिवर आतव.. त्यवांनव शतथेच शदव्य ज्ञवनवची प्रवप्ती झवली. 

कुिवलव शपांपळवच्यव शकां र्व बोधीर्िृवखवली होते.. कुिवलव अजनू 

कुठे. प्रोफेसरवांनव ज्ञवन प्रवप्ती झवली ती त्यव उत्खननवच्यव जवगी.. 

प्रोफेसर शतथेच बसलेले भवर्कु होऊन.. त्यव बवरशिांगयवनी कररयर 

घडर्ली त्यवांची. सिवधी लवगवर्ी तसे बसलेले प्रोफेसर .. आधी 

बवरशिांगयव.. िग पवर्ाती .. आतव नर्ीन ज्ञवनप्रवप्ती.. इजव शबजव अन 

शतजव! िविसवचे दरै् असे घडर्नू आिते! त्यव ज्ञवनप्रवप्तीच्यव 

उज्जर्ल उजेडवने उजळून शनघवलेले बवरशिांगे घरवकडे शनघवले .. 

त्यवांच्यव अांतिानवत आतव शदव्य प्रकविवचव उगि झवलवय. 



.. लोक भशर्ष्यविवगे लवगतवत .. प्रोफेसर भतूकवळविवगे.  

आशि आतव त्यवांनव सवरे भतूकवळवतले ्पष्ट शदस ूलवगलेय! 

होय!  

.. ्पष्ट आशि सु् पष्ट!  

  



 

 

 

 

 

अांक दसुरव 

  

 

  



प्रर्ेि १  

 

प्रोफेसर घरवत शिरतवत. आतल्यव खोलीत जवऊन आपली बॅग 

उघडून त्यवतनू कर्टी कवढून ठेर्तवत. िग बवकी बॅग घऊेन बवहरे 

येतवत .. ती बॅग ठेऊन परत आत जवतवत. एकदव िोहांजोदडोतल्यव 

िविसवचव फोटो डोळे भरून पवहतवत. कर्टीलव कुरर्वळून 

बवजलूव ठेर्तवत. खचुीर्र बसतवत. कर्टी हवती घऊेन ्र्प्न 

पवशहल्यवसवरखव चेहरव करतवत. एकवएकी आठर्ि येऊन 

जॅक्सनलव हवक िवरतवत.  

जॅक्सन ..  

 

िवयकल उभव रवहतो सिोर..  

िवयकल : (शकां चवळून गवतो.. शकां र्व गवतवनव शकां चवळतो) 

य्सर .. य्सर .. 

य ूकॉल्ड िी सर..  

आय र्ॉज र्ॉशकां न ऑन्सद िूां 

लेफ्ट दनॅ अँन केि रवईटर्े सर..  

 



पवठोपवठ िोहांजोदडी जॅक्सन येऊन उभव रवहतो ..  

त्यवच सरुवत गवतो.. 

 

हकँो पँको डॅखो डवर डर डवर डर 

गँगो गँगो िुांगी सुांगी टँगो टवर टर.. 

 

आतनू जॅक्सन धवर्त येतो.. प्रोफेसरवांच्यव अांगवर्र चढून ब्हो ब्हो 

ब्हो ब्हो भुांकवयलव लवगतो. बवकी जॅक्सन एकवएकी शदसनेवसे 

होतवत .. 

 

प्रोफेसर : 

ओह! जॅक्सन! आय शि्ड य.ू. जॅक्सन आय शि्ड य.ू. तलुव 

ठवऊक आह.े. िलव ठवऊक आह ेआतव भतूकवळ. िोठिोठे 

ज्योशतषी होऊन गेले जे सवांगतवत भशर्ष्य. िी सवांगतो तो 

भतूकवळ.. कवळ जो भतुवसवरखव आह.े. नवही. दअेर इज नो 

ॲक्च्यअुल भतू एनी व्हअेर! जो आह ेतो भतूकवळ! आयिॅ द िॅन 

हू हजॅ सीन द पव्ट! अँड हू कॅन सी द पव्ट! अँड शर्ल सी द 

पव्ट इन फ्यचुर! र्तािवनवत िी भतूकवळ पवहतो.. आशि 



भशर्ष्यवतही िी भतूकवळ पवहू िकेन! कवरि िी आह ेभतूकवळ 

बघ ूिकिवरव एकिेर् आशका यॉलॉशज्ट.. डॉक्टर प्रोफेसर िोहन 

बवरशिांगे! जॅक्सन, तलुव ठवऊक आह ेिी कोि होतो आधी?  

 

पवर्ातीबवई बवहरे येतवत .. 

 

पवर्ातीबवई : जॅक्सन .. त ूइथे आहसे! तमु्ही आतवच आलवत कव?  

प्रोफेसर : थोडवरे्ळ झवलव. जॅक्सनवांनव भेटलो सर्ा.. हो की नवही रे 

जॅक्सन? 

पवर्ातीबवई : बघव िेपटू किी फें दवरलीय.. रवगवर्लवय कव 

लब्बवड.. 

प्रोफेसर : तो कसलव रवगवर्तोय.. थवांब तलुव कवहीतरी िहत्त्र्वचे 

सवांगतो..  

पवर्ातीबवई : कवि सांपले नव शप्रशन्ससपॉलचे.. िग ठीक.. 

प्रोफेसर : िवरो गोली टू शप्रशन्ससपॉल .. त्यव शतथे पशलकडे शतकडे .. 

जेव्हव तझुी शन िवझी पशहलीच भेट झवली.. शतकडे गेलेलो 

िी..  

पवर्ातीबवई : अजनू तो खड्डव तसवच आह ेकव हो?  



प्रोफेसर : अगां शर्चवरू नकोस..  

(हवतवत कर्टी घते).. 

 

पवर्ाती एकवएकी तरूि झवल्यवसवरखी होते.. 

प्रोफेसर : पवरू .. पवरू गां पवरू .. बवरशिांगयवांची पवरू.. घर आयले 

त ूघर आयले.. 

पवर्ाती : असां कवय ते.. कुिी ऐकेल नव..  

प्रोफेसर : ऐकू दते.. िी कुिवच्यव बवपवस नवही भीत! ऐक! िी 

कोि.. त ूकोि? िी हडप्पव िधलव एक हडप्पी .. त ूत्यव 

जन्सिीची िवझी हडप्पीि ..  

पवर्ाती : म्हिजे तवे्हव केलेली र्टसवशर्त्ी .. इतके जन्सि परुतेय 

अजनू .. 

प्रोफेसर : इतके जन्सि? तलुव सवांगतो.. हव प्तीसवर्व जन्सि .. िधले 

सवरे जन्सि शदसतवहते ्पष्ट िलव.. हडप्पव िध्ये हडेलहप्पीत 

आपि िवरले गेलो.. िग.. 

पवर्ाती : पिूा प्तीस जन्सिवांचव शहिेब? नको गां बवई.. त्यवपेिव 

िवगचे एक दोन जन्सि सवांगव नव गडे.. 



प्रोफेसर : अरे र्व! त ूअिी लवजलीस की शकती छवन शदसतेस 

सवांग ू.. छत्तीसवर्व जन्सि पि तझु्यवच बरोबर .. जन्सिवांतरीच े

नवते आपलेु .. 

पवर्ाती : अय्यव.. इश्ि .. नकोच गविे..  

प्रोफेसर : 

नकोच गवि?े नको तरवि?े  

पवर्ाती : खवऊ रवयव हो चिे फुटवि!े  

प्रोफेसर : सखे म्हियूव गविे दीर्वि े

पवर्ाती : नको नको ते चिे फुटविे!  

प्रोफेसर : हचे! िवगच्यव जन्सिी अिवच कशर्तव केल्यव शन लोकवांनी 

जीर् घेतलव.. त्यव आधी.. िी पवल.. 

पवर्ाती : शि्टर पवल? बोंगवली बवब?ू 

प्रोफेसर : नवही! िी शभांतीर्रचव.. छतवर्रूनही सरपटत जविवरव 

िी.. तो पवल शन त ूिवझी पवलीि!   

पवर्ाती : अय्यव .. लवज र्वटते नव गडे.. 

प्रोफेसर : त ूअिी लवजलीस नव पवलीि की तझु्यव पवांढऱ्यवफटक 

गवलवांर्र अिी लवली येते सवांग ू.. 

पवर्ाती : इश्ि.. जॅक्सन बघतोय नव गडे.. 



प्रोफेसर : त्यवलव कवय कळतये यवतले .. ऐक नव.. पनु्सहव एकदव 

जवऊयव छतवर्र.. त ूछवतपर आजव गोररए .. पवांढरी पवशलए 

.. 

पवर्ाती : भलतेच बवई तमु्ही चवर्ट!  

प्रोफेसर : र्वत्ट पि! अगां छतवर्र शचकटून उलटे लटकून चल .. 

आओ छतपर रोिवन्सस करे.. 

पवर्ाती : अगदीच सोडलीत लवज तमु्ही ..िनवची नवही तर 

जनवची..  

प्रोफेसर : जनव? तो त्यव आधीचव जन्सि .. िी व्हतो गिपतरवर् .. 

त ूजनवबवईल.. म्हिजे िवजी गवर्रवन बवईल .. श्येतवर्र 

यवची त ूटोपलीत भवकरी घ्यनू.. कवांदव न भवकर न चटिी 

शन तवांब्यवतलां पवनी..  

पवर्ाती : कवय तरी धनी.. जवर्व शतकडां.. 

 

पवर्ाती लवजते..  

 

प्रोफेसर (भसवड्यव आर्वजवत गवत) : नको रवनी नको लवज ू .. 

लवजां िदी नको शभज.ू. 



पवर्ाती : जव.. जॅक्सन बघतवत .. 

प्रोफेसर : बघ ूदते.. आठर्तये तलुव .. जनवबवई .. दळतवनव 

गवयचीस त ूओव्यव .. 

पवर्ाती : आटर्तवत नव धनी.. 

िवज्यव गां यव घरवत.. एक गिपतरवयव.. 

दईे दरे्व थोडी .. अक्कल त्यवलव ..  

 

एकवएकी हवतवतनू कर्टी घतेे.. 

 

पवर्ातीबवई : अहो.. शि. बवरशिांगे .. त्यव जन्सिीपि हीच िवगिी 

होती िवझी .. तरीही इतके जन्सि तिुच्यव बरोबर .. कधी 

येिवर अक्कल िजलव .. 

प्रोफेसर : कवय ह ेपवर्ातीबवई, सगळ्यव रोिँशटक िडूचव शर्चकव 

केलवत..  

पवर्ातीबवई : तो तमु्ही पहव िडू शन सडू..हलर्व जरव बडू .. जॅक्सन 

चल आतव उड.. आत चल.. सगळी कविां बवकी आहते .. 

ती िकुां तलव यवयची आह.े. 

प्रोफेसर : कोि िकुां तलव? कोि? िकुां तलव? प्रत्यि िेनकव सतुव?  



 

पवर्ातीबवई कवही न बोलत कर्टी घेऊन जवयलव लवगतवत. 

प्रोफेसर कर्टी चपळवईने हवतवत घतेवत शन आपल्यव खोलीत 

शनघनू जवतवत.. पवर्ातीबवई जकॅ्सनलव बकोटीलव 

पकडल्यवसवरख्यव पकडून आत जवतवत.  

 

पवठून सूत््धवर :  

पवशहलेत शदव्य ज्ञवनप्रवप्ती झवलेले प्रोफेसर? आपली शन इतरवांचीही 

जन्सिकुां डली िवांडून बसलेत ते. आतव परुवतत्त्र् िवस्त्रज्ञवचे कवि ह े

असे असते कव? नसेलही! पि त्यव िवस्त्रवचे प्रोफेसर िवत् 

गतकवळवतील जन्सिवांबद्दल िवशहती कवढून त्यव िवस्त्रवस पढेु घेऊन 

जवयलव शनघवलेत.. बवरशिांगेच ते.. कधी शिांगे िोडून भतूकवळवत 

शिरतील कवय सवांगतव यतेे?  

  



प्ररे्  २  

 

प्रोफेसर आत अभ्यवस करत बसले आहते. सिोर तीच कर्टी. 

आजबूवजलूव हवडां. बवहरे दरर्वजवर्रची बेल र्वजते. पवर्ातीबवई 

आतनू बवहरे येतवत. दरर्वजव उघडतवत. िकुां तलवबवई आत 

येतवत.  

 

पवर्ातीबवई : अगां िकुां तलव! त!ू शकती र्षवांनी भेटतेस गां.. किी 

आहसे? 

िकुां तलव : िी बरीय गां..  

पवर्ातीबवई : बस.. िी पविी आिते.. की शपऊनच शनघवलीस 

घरून? नवही पणु्यवची आहसे नव म्हिनू शर्चवरतेय .. 

िकुां तलव : कळतवत बरां बोलिी .. पवर्ाती ..  

 

पवर्ातीबवई आत जवतवत. िकुां तलवबवई आजबूवजलूव बघत 

बसतवत. सगळ्यव अँशटक निनु्सयवांकडे शनरखनू बघतवत .. 

 

पवर्ातीबवई : घे गां.  



िकुां तलव : छवन.. शकती जनु्सयव गोष्टी जिर्ल्यवस ..  

पवर्ातीबवई : िी नवही गां. यवांच्यव सवयटी िधनू आितवत ह ेसगळे. 

जनेु परुविे निनेु .. घरभर भरलेत सवरे..  

िकुां तलव : छवन आहते गां..  

पवर्ातीबवई : छवन? जनेुपरुवि े.. परुवतन र््त ूभवांडवर.. ते जवऊ 

दते.. तझुां कसां चवललांय? नर्रव शिशलट्रीत आह.े. म्हिजे 

चवांगलेच असिवर.. आिचे ह.े. खड्डयवतनू िोधनूिोधनू 

आितवत कवय.. तर ह ेसवरे.. एक तो जॅक्सन आहे नव 

म्हिनू ठीक.. 

िकुां तलव : अगां शदसत नवही तो.. जॅक्सन?  

पवर्ातीबवई : झोपलवांय गलुवि .. अांघोळ झवली की चवांगलव तीन 

तवस झोपतो.. सर्यच आह ेत्यवची ती..  

िकुां तलव : आशि सवहबे शदसत नवहीत ते? 

पवर्ातीबवई : आहते की.. आत आहते. बघत असिवर कवहीतरी 

जनेुपरुविे कवगद शन र््त ू..  

िकुां तलव : चवांगलेय गां. अगां ह्यव जनु्सयव परुवण्यव र््त ूकवय भवर्वत 

शिळतवत िवशहतीय तलुव? जरे्ढी र््त ूजनुी परुविी तेर्ढीच 

शकां िती.. 



पवर्ातीबवई : कवय शर्कवयच्यव गोष्टी? अगां ्र्तःचव दवत तटुलव 

तर चवलेल पि ह्यव जनु्सयव परुवण्यव कर्ट्यवांतले दवत तटूुन 

नवही चवलिवर यवांनव.. जवऊ दते कवय सवांग.ू. यवांनव 

सगळ्यवत कवही जर्ळच्यव असतील गोष्टी तर ह्यवच बरां.. 

आशि आतव तो जॅक्सन .. म्हिवले नव िी िोहनजोधडी 

कोि असतो त्यवचव अर्तवर आह ेम्हिे यव जन्सिीचव.. 

म्हिनू!  

 

प्रोफेसर आतनू बवहरे येतवत. हवतवत कर्टी आह.े.  

 

प्रोफेसर : पवर्ाती .. अगां पवरू..  

पवर्ातीबवई : कवय आह ेहो.. बघव कोि आलांय.. 

प्रोफेसर : कोि? घोष? नवही त ूम्हिवलेलीस.. ती.. 

(िकुां तलेकडे पवहवत) ओ हो.. र्व! प्रत्यि िकुां तलव! िेनकव 

सतुव.. शर्श्ववशित् कन्सयकव .. प्रत्यि िकुां तलव..  

(िकुां तलवबवई गोंधळतवत) 

प्रोफेसर : दषु्यांत कोठेय? 

िकुां तलव : अरे.. तमु्हवलव कसव ठवऊक दषु्यांत? 



प्रोफेसर : अथवात .. तमु्ही त्यवच िकुां तलव.. आशि तिुचव तो 

दषु्यांत. िलव ्पष्ट शदसतोय .. बरव आह ेदषु्यांत? 

दषु्यांतरवर्वांनव आिले असतते बरोबर .. 

िकुां तलव : अय्यव दषु्यांतरवर् कवय! तो कसलव येतोय. बसलव 

असेल घरी शजभल्यव चवटत नी दधू शपत .. 

प्रोफेसर : शजभल्यव चवटत? 

िकुां तलव : नवहीतर कवय! दसुरव कसलव उद्योग त्यवलव! आशि 

त्यवलव उचलनू आिवयचे म्हिजे कठीिच बवई..  

प्रोफेसर : उचलनू? 

िकुां तलव : हो नव. असव लब्बवड आह ेनव. पि त्यवलव सोडून 

यवयचे म्हिजे शजर्वर्र येते हो..  

प्रोफेसर : ते खरांच.. पि आले असते तर भेटले असते.. थेट 

िहवभवरत कवलीन सांदभा लवगलव असतव हो.. 

 

िकुां तलवबवई अर्घडतवत. शर्षय बदलवर्व तसे म्हितवत..  

 

िकुां तलव : पवर्ाती, अगां ह ेद्यवयचे रवशहले .. अगदी तवजे िवसे 

आहते.. खवतेस नव त?ू 



पवर्ातीबवई : तलुव अजनू आठर्ि आह ेम्हिजे! िवसे म्हिजे 

िवझी सर्वाशधक आर्डती गोष्ट .. िवळेपवसनूची..  

प्रोफेसर : अरे र्व! अगां थवांब! सवधव िवसव नव्ह ेहव! यवच 

िविवच्यव पोटवतनू शनघवलेली अांगठी.. पवहू तिुचव हवत.. 

(िकुां तलवबवई अर्घडतवत, प्रोफेसर उठून हवतवतील अांगठी बघ ू

लवगतवत .. एकवएकी धवर्त आत जवतवत. शभांग घेऊन 

बवहरे येऊन परत अांगठी पवहू लवगतवत.) 

प्रोफेसर : हुां.. नक्की नवही सवांगतव येिवर .. कदवशचत  

असेल, कदवशचत नसेल .. तुम्ही असां करव.. ठेऊन जव.. त्यवचे 

कवबान शप्रांट्स कवढून पवहवतो.. ती तीच परुविकवलीन 

अांगठी असिवर ही..  

िकुां तलव : अहो नवही हो.. ही आम्ही पणु्यवतल्यव बवगडे 

ज्र्ेलसाकडे घेतलेली.. 

प्रोफेसर : बवगडे .. य्स .. बवगडे! तोच तो ज्यवलव तो िवसव 

शिळवलेलव.. त्यवच्यव पोटवत अांगठी .. त्यवच्यव म्हिजे 

बवगडेच्यव नव्ह े.. िविवच्यव. दषु्यांत .. कोठेय दषु्यांत? 

पवर्ातीबवई : तमु्ही कवहीतरी बोल ूनकव .. िकुां तलव लवांबनू 

आलीय.. तमु्ही अभ्यवस करव पवहू तिुचव .. 



प्रोफेसर : प्रत्यि िहवभवरत कवलीन अर्िेष शजर्ांत सिोर शदसत 

असतवनव अजनू रे्गळव अभ्यवस? जव ते िवसे घऊेन जव.. 

दषु्यांतरवर्वांच्यव ह्रदयवत शिरण्यवचव िवगा त्यव िविवच्यव 

पोटवतनू जवतो बरे.. दषु्यांतरवर् आले असते तर आिच्यव 

जॅक्सनलव भेटले असते .. 

िकुां तलव : जॅक्सन? कसले कवय.. कुत्र्यवलव घवबरतो तो.. शििव 

फें दवरून धवर्त सटुतो.. 

प्रोफेसर : असां? कव बरां? एर्ढव रवजव.. कुत्र्यवलव घवबरतो? बरां 

आतव कवय करतवत तिुचे शि्टर? 

िकुां तलव : शिशलट्रीत आहते.. 

प्रोफेसर : शिशलट्री? आिी िॅन आशि कुत्र्यवलव घवबरतवत?  

िकुां तलव : अहो.. कुत्र्यवलव दषु्यांत घवबरतो.. 

प्रोफेसर : तेच! शिशलट्रीर्वले कुत्र्यवलवही घवबरवयलव लवगले तर 

कठीि आह.े. एर्ढव िोठव रवजव.. परवििी .. कसव कवय 

घवबरतो? 

िकुां तलव : अहो त्यवत कवय.. बोकवच तो घवबरवयचवच.. 

प्रोफेसर : तिुच्यवकडे नर्ऱ्यवलव बोकव म्हितवत कव हो? 



िकुां तलव : नर्रव? नर्रव तो नर्रव आशि बोक्यवलव बोकव 

म्हितवत. एव्हवनव छतवर्र चढून उांदीर खवत असेल तो.. 

प्रोफेसर : कोि? तिुचव नर्रव? 

िकुां तलव : अहो, दषु्यांत. दषु्यांत म्हिजे आिचव पवळलेलव बोकव 

आह.े भवरी लब्बवड हो..  

प्रोफेसर : पि तिुचव नर्रव उांदीर खवतो? छतवर्र चढून? शिशलट्रीत 

हल्ली ह ेटे्रशनांग दतेवत की कवय? पि त्यवांनव आिले 

असतेत.. म्हिजे इकडे तिी उांदरवची सोय केली असती..  

पवर्ातीबवई : अहो .. तो त्यवांचव बोकव आह.े. नर्रव नवही.. 

प्रोफेसर : छे छे.. चकुलेच िकुां तलव बवई. 

िकुां तलव : जवऊ दते हो.. होतवत गैरसिज.. 

प्रोफेसर : हो नव.. गैरसिज होतवत.. तिुचे त्यव बोकव दषु्यांतविी 

व्हवयचे लगन.. चकुलेच तिुचे.. गैरसिज आशि कवय.. 

चकूुन तिुच्यव नर्ऱ्यविी झवले.. अगां  

ते िवसे.. नांतर बनर्. िी जरव िहवभवरतकवलीन ्र्यांपवकघरवर्रचव 

िवझव शनबांध शलशहतोय .. त्यव िविवचव फोटो टवकतो त्यवत 

.. िग बनर्. नवहीतर शफिकरीतलव िवसव ओळख ूनवही 

यवयचव .. ती बोटवतली अांगठी त्यवच्यवच पोटवतली 

असिवर .. ठेऊन जव.. अांगठी. दषु्यांतवलव िी सिजवरे्न.. 



असो. लर्करच कुरूिेत्वत भवांडी शिळवलीत उत्खननवत 

त्यवर्र ही शनबांध शलहीन.. आलोच कॅिेरव घेऊन..  

 

प्रोफेसर आत शनघनू जवतवत .. 

 

पवर्ातीबवई : ह ेअसां आह ेबघ बवई. िी कवय म्हिे तर हडप्पव की 

कुठली तरी बवई.. जॅक्सन िोहनजोधडी.. तझुव बोकव 

म्हिजे रवजव दषु्यांत .. त ूत्यवची िकुां तलव.. ्र्तः ते कुठले 

तरी हडप्पव की घडप्पव.. िवगे पवल होते.. 

िकुां तलव : शछ.. पवल .. 

पवर्ातीबवई : िीs नको करूस.. िी पि तेव्हव शिसेस पवल होती 

म्हिे ..  

िकुां तलव : कवय की बवई..  

 

प्रोफेसर हवतवत कॅिेरव घेऊन येतवत. िविवांची शपिर्ी उचलनू 

आत शनघनू जवतवत..  

 



पवर्ातीबवई : आधी थोडे बरे होते. त्यव कुठच्यव कॉलेजच्यव कवय 

ते इन्सफेक्िनलव गेलेले.. 

िकुां तलव : कवहीतरीच.. इन्सफेक्िन कवय.. इन्सजेक्िन असेल.. 

पवर्ातीबवई : इन्सजेक्िन? ते डॉक्टरलोक दतेवत ते. ह ेइन्सफेक्िनच. 

िलव इांग्रजी शिकर् ूनकोस. िॅशट्रकलव तझु्यवहून चवांगले दोन 

िवका  जव्त होते .. तलुव छत्तीस..  

िकुां तलव : बरां बरां.. असेल कवहीतरी.. पि आतव कवय करिील?  

पवर्ातीबवई : कवय करत?े आशलयव भोगवसी असवर्े सवदर .. 

आशि कवय! जॅक्सन गेट अपलवस कव रे बवबव? हवड 

खवण्यवची टवइि झवली..  

 

प्रोफेसर फोटो कवढून कॅिेरव घेऊन बवहरे येतवत ..  

 

प्रोफेसर : र्व! िकुां तलवबवई छवन कवि केलेत.. अगदी योगय रे्ळी 

परुवर्व आिलवत.. शकती शनरवगस शदसतोय हव ित््य .. 

त्यवलव ठवऊकही नसेल की पिूा इशतहवस घडर्ण्यवत त्यवचव 

केर्ढव िोठव हवत आह.े. िवसव अांगठी शगळतो कवय .. पि 

तमु्ही त्यवचे सदरै् ऋिी रवशहले पवशहजे.. दषु्यांतरवर् 

त्यवच्यविळेुच तर आले परत तिुच्यवकडे! हो की नवही? 



िकुां तलव : हो नव!  

प्रोफेसर :  बघ पवर्ाती, त्यवांनव पटलेय .. अहो हव शर्श्व प्रशसद्ध 

परुवतत्त्र् िवस्त्रज्ञ घरवत आह ेपि घरकी दवल.. िगुी बरवबर!  

 

प्रोफेसर आपल्यव खोलीत शनघनू जवतवत  

 

सतू्धवर : पवशहलांत .. किी शदव्य दृष्टी प्रवप्त झवलीय प्रोफेसर 

बवरशिांगयवांनव.. बवरवव्यवच्यव जोडीलव तेरवरे् शिांग फुटले आशि 

प्रोफेसर शतरशिांग .. नव्ह ेतेरवशिांगरवर्वसवरखे र्वग ूलवगलेत आतव.. 

शदव्यदृष्टी त्यवांनव कुठे कुठे घऊेन जवते हचे पहव आतव ..  

  



प्ररे्  ३  

 

िकुां तलवबवई आशि पवर्ातीबवई दोघी गप्पव िवरत बसल्यव आहते. 

जॅक्सन इकडे शतकडे शफरतोय.. बेल र्वजते.. पवर्ातीबवई दरर्वजव 

उघडतवत. घोष आशि त्यवच्यवबरोबर अय्यर म्हिजे त्यवांच्यव 

कॉलेजवतलव शिपवई दोघे आत येतवत .. जॅक्सन ब्हो ब्हो करून 

भुांकवयलव लवगतो..  

 

पवर्ातीबवई : जॅक्सन सवयलेंट.. सवयलेंट म्हिते नव.. यव यव.  घोष.. 

सवहबेवांकडे कवि आह?े 

घोष : य्स िॅडवि, सवि बवका  शबथ सवर.. द्यवट पेपॉर .. यल्लो 

र्वन .. आय हबॅ टू सवचा शहअर .. 

पवर्ातीबवई : अहो.. बवहरे यव. घोष आलेत.. 

 

प्रोफेसर बवहरे येतवत. हवतवत तीच कर्टी आह.े घोष कडे पवहवत 

..  

 

प्रोफेसर : ओह! प्रोफेसर घोष! आशि अय्यर.. रे्लकि!  



घोष : सवर द्यवट पेपॉर .. यल्लो र्वन..  

प्रोफेसर : ओह! यवल्लो यवल्लो डरटी फेलो! द्यवट पेपर .. सोड रे! 

सी आय कॅन सी दटॅ.. पेपर इज गोइांग टू टेक अनदर बथा .. 

घोष : बवथा .. पेपॉर? सवर आशि बशूझते पवरी नव.. पेपॉर हजॅ 

लवईफ? अँड टू ररबॉना.. िीन्सस आिवदरे पेपॉर िवरव गेलो? 

पेपॉर डेड दने आिी ऑल्सो डेड! िवरव गेलो.. शप्रशन्सिपॉल 

आिवके छोडबे नव.. 

प्रोफेसर : सोड रे घोष. इतक्यव िहत्त्र्वचे सत्य कळतांय िलव.. 

आशि त ूपेपॉर पपेॉर करतोयस?.. 

बघ .. (अय्यर कडे पवहवत) अँड अय्यर त ूपि.. अय्यर.. 

नि्कवर.. (किरेत र्वकून नि्कवर करत) नि्कवर 

अय्यर.. द शफफ्थ शडसेंडांट ऑफ िथु्थु् र्विी.. 

िथु्थु् र्विींचे र्ांिज.. व्हॉट अ गलोररअस पव्ट!  

घोष : हू िथु्थु् बविी? 

प्रोफेसर : हू िथु्थु् र्विी? िथु्थु् र्विी. य ूडोण्ट नो घोष.. शबग 

गॉडली िॅन.. ्र्विीजी .. लवइक शर्रे्कवनांद..  

अय्यर : क्यव सवर आप िजवक उडवतव गरीब कव.. 



प्रोफेसर : िजवक? र्ह थोडी कोई पतांग ह ैउडवने को? अय्यर.. 

पवांच जनि पहले .. तवशिळनवडू केरलव बॉडारपर.. ्र्विी 

िथु्थु् र्विी अय्यांगवरव .. तिु र्ोहीच िथु्थु् र्विी..  

अय्यर : अय्यो .. सच बवत सवर?  

प्रोफेसर : ऑफकोसा. आय कॅन सी दटॅ व्हरेी शक्लयरली.. आशि 

नेक््ट .. नांतर अय्यर त ूएकव िांशदरवत हत्ती होतवस.. 

घोष : हत्ती? शक बोलछी? एशलप्हवांट? शर्थ द्यवट ट्रांक अँड ऑल.. 

प्रोफेसर : घोषबवब.ू. ओके.. आफ्टर सो िेनी इयसा ऑफ 

इव्होल्यिून.. बट शबनव सोंडेचव हत्ती कवही जनरेिन्सस परू्ी 

होतव? दअेर इज नो प्रफू.. अरे िी पेपर पे्रझेंट केलव होतव 

आशका यॉलॉजी कॉन्सफरन्सस िध्ये .. कां पॅररझन ऑफ एन्सिांट 

कॅिल्स शर्थ एशलफां ट्स.. त्यवतही रेफरन्ससेस आहते.. बट 

नो र्न शर्दवऊट अ ट्रांक..  

घोष : य्सवर, आय नो.. सो शधस बगर बॉज ए ्बविी?  

प्रोफेसर : िथु्थु् र्विी. नॉटॅन ऑशडानरी र्न.. टेंपल र्न.. सेिेड ..  

घोष : एशलप्हवांट इन केरलव हॅज टू बी सो प्रोफेसर बविी ांगे ..  

प्रोफेसर : अँड दटॅ एशलप्हवांट .. आय िीन हत्ती शलव्हड् फवॅॅर 

हांडे्रड इयसा.. आय कॅन सी.. िांशदरवतलव हत्ती .. रवॅॅयल 



र्न.. पवठीर्र सोन्सयवची जरतवरी असलेली झलू.. आशि 

सपुवसवरख्यव कवनवत शहऱ्यविोत्यवांचे डूल ..  

अय्यर : क्यव सवब.. हि गरीब कव िजवक.. हि चोटव आद्मी 

सवब.. 

प्रोफेसर : तिु छोटव? नहीं अय्यर.. तिु िोटव.. िोठव.. बवदिें..  

हत्ती के बवदिें तिु बनव नवररयल कव झवड.. केरलव िें क्यव 

किी नवररयल की.. पि तिु उधर थव.. पचवस र्षे.. 

घोष : अय्यर.. य ूरे्अर अ ट्री?  नेब्हवर हडा अ म्यवन एब्हर बॉज 

अ ट्री इन पव्ट लवईफ.. कल को तिु कोई फथ्थर थव 

बोलेगव.. आशि तो सप्रवाइज्ड आच्छी. 

अय्यर : छींक आतव जी सवर.. घोषसवर..  

घोष : र्ो छींक नव.. सप्रवाइज आच्छी आिी.. 

प्रोफेसर : अँड ज्ट लव्ट र्न.. िवगच्यव जन्सिी अय्यर र्ॉज 

शप्रशन्ससपॉल ऑफ अर्र कॉलजे ..  

घोष : व्हॉट? ही र्ॉजे शप्रशन्सिपॉल सवर.. 

अय्यर : क्यव सवर.. हिवरव िजवक करतव .. हि गररब आद्मी.. हि 

शप्रशन्ससपल सवर.. और शप्रशन्ससपल भरूचव क्यव प्यनू? 

 



शप्रशन्ससपॉल भरूचव आत येतवत .. 

 

भरूचव : ओह! य ूऑल ्टील शहअर? व्हअे इज द पेप? घोष.. 

दटॅ यशुनव्हशसाटी पेप? िी टुलव कवय शर्चवरते? शपलव पेपर 

कुटे असते?  

घोष : बईु आर सवशचांग सवर.. 

प्रोफेसर : नो.. सर नॉट दटॅ पेपर .. र्ईु आर सशचांग फवॅॅर इटनाल 

टू्रथ.. सर आम्ही परू्ा जन्सिीचे अर्तवर िोधतो आहोत. अडँ 

डोन्सट र्री.. पेपरवचव पनुजान्सि होईल.. िग िलव त्यवचव 

परू्वार्तवर शदसेल.. कवरि आयॅि द िॅन हू कॅन सी द पव्ट! 

सर आशका यॉलॉजीतलव िेजर िेजर ब्रेक थ्र.ू.  

भरूचव : ब्रेक थ्र?ू ब्रेकडवऊन होते सवलव पेपर नसते तर. टू कवय रे 

बकबक करते.. तो पेपर नसिवर तर व्हवइस चवन्ससलर िवजी 

हजवित करिवर .. सवलव ते पेपर िोद जल्दी..  

प्रोफेसर (भरूचवकडे पवहवत) : िुांगी! सर एकव जन्सिवत तमु्ही िुांगी 

होतवत .. 

घोष : व्हवईट अँट? 

अय्यर : ओल्ड जनरेिन सवर.. ब्लॅक अँड व्हवईट र्ोन्सली .. नो 

कलर.. नॉट रेड अँट.. 



प्रोफेसर : रवईट अय्यर.. नॉट व्हवईट .. ब्लॅक अँट! 

भरूचव : नो नो.. नो ब्लॅक ऑर व्हवईट.. यल्लो.. सवलव शपर्ळव 

पेपर िोद ने..  

प्रोफेसर : अँड लव्ट जन्सि .. सर य ूरे्अर द प्यनू इन शधस 

कॉलेज.. व्हने अय्यर र्ॉज शप्रशन्ससपॉल .. 

भरूचव : एक्सचेंज ऑफ रोल्स?  

 

जॅक्सन भरूच्यवांच्यव अांगवर्र उड्यव िवरवयलव लवगतो.. 

 

भरूचव : ओह! शधस डॉगी.. सो क्यटू.. डॉगी शडिव जरव कवि 

करू द ेने सिद्यवनव.. सवलव तो पेपर शिळते नवय.. 

प्रोफेसर : सर! य ूनो व्हवय जकॅ्सन इज जांशपांग?  

भरूचव : व्हवय? त्यवलव पेपरचव र्वस येते कवय? ते िोदते पेपर? 

्नीफर डॉग हवय कवय? तर िवज्यवर्र जांप किवलव िवरत?े 

प्रोफेसर : नवही सर.. शबफोर य ूरे्अर द प्यनू.. य ूरे्अर शिसेस 

जॅक्सन! इन दटॅ बथा! आय कॅन शक्लअरली सी दटॅ! इट्स 

इटनाल लव्ह! जॅक्सन श्टल ररिेंबसा य.ू.  

भरूचव : िी? शिसेस जॅक्सन?  



प्रोफेसर : त्यव जन्सिी.. ओह! नवऊ आय ररिेंबर.. सर एक््क्यजू 

िी.. कवलच्यव पेपरवत तो बथा चव पॉइांट शलहवयलव 

शर्सरलो.. आय शर्ल ज्ट कि..  

 

प्रोफेसर त्यवांच्यव ्टडीरूि िध्ये जवतवत.  

 

पवर्ातीबवई : बघव नव सर.. ते शतकडून आल्यवपवसनू असेच 

करतवहते.. 

भरूचव : डीप इन शहज आशका यॉलॉजी!  

घोष : अय्यर र्ॉज एशलप्हवांट..  

अय्यर : अँड शप्रशन्ससपॉल सवर र्ॉज अँट! 

िकुां तलव : आशि िलव ती परुविकवलीन िकुां तलव म्हिे! आशि 

िवझव बोकव म्हिजे िवझव नर्रव! 

भरूचव : िी कवय म्हिते .. ह्यवचव ्िू थोडव शढलव ज्हवलव िलव 

र्वटते.. 

घोष : य ूआर रवइट सवर.. बईु शर्ल कॉल कवरपेंटर.. 

भरूचव : सवलव तजुव भजेव क्नी जवॅॅइांटिदी असते कवय? ते कवय 

फशनाचर असते? 



अय्यर : पॉशसबल सवर.. लव्ट बथा.. सवर कॉलेजकव बेंच होएांगव 

तो.. 

घोष : क्र्वएट पॉशसबल..  

भरूचव : अय्यर.. र्ईु नीड टू ट्रीट इन शधस बथा. र्ईु नीड टू कॉल 

अ डॉक्टर.. 

 

पवर्ातीबवई रडवयलव लवगतवत ..  

 

भरूचव : बवई, र्री नॉट. िवज्हव दो्त असते .. डॉ. र्वगह. त्यवलव 

बोलवर्ते ..  

घोष : डॉक्टर बवघ? ही इजे अॅशनिल्स डॉक्टर .. 

भरूचव : सो व्हॉट! िविस पि एक प्रविीच असते ने! 

अय्यर : अँड सवर.. सि लव्ट बथा .. सवर प्रविीच असिवर .. सि 

कॅिल 

घोष : ऑर डवयनोसॉर..  

भरूचव : अय्यर, घोष .. टॉक लेस.. र्का  िोअर! कॉल र्वगह .. 

इशिज्येटली.. बोल नौिेरजी बोलवर्ते ..  

अय्यर : यस सवर..  



 

अय्यर फोन करू लवगतो.. 

 

अय्यर : टवयगर डॉक्टर इज दअेर? व्हॉट? र्वघ? चलेंगव .. 

नौिेरजी भरूचव .. अजांट कवटॅँक्ट.. र्ो के.. ज्ट अ शिनट 

.. सवर.. आप ही बोलो .. 

भरूचव (फोनर्र): सवलव डवगदर र्वगह .. जरव अजांट ये नव इकडे. 

एक ते िविसां हवय.. डोकव आऊट तेचव.. शन आिचव बी. टू 

प्रविीलोकवांनचव डवगदर.. ठवर्क हवय.. टू ये नी.. ते बेहोि 

करवयचव दर्वई घ्यनू ये.. जल्दी .. सवलव टू र्वगह शन 

आदिीलव कवय डरत?े िी हवय नव.. धवर्त ये.. नवयतर 

घोडव कुनी आलव असेल पेिांट म्हिनूिवन तर तेच्यवर्र 

बसनू ये.. जलदी ..  

घोष : तवडवतवशड एखनू .. 

िकुां तलव : ठीक होतील नव गां तझुे शि्टर? िलव तर बवई टेन्सिन ..  

 

पवर्ातीबवई परत गळव कवढतवत.. 

 



भरूचव : तमु्ही बवयडी लोग जरव िवांत बसव नी.. ्पेिवशल्ट 

डवगदर इज कशिांग .. जरव बसते इथे.. अरे घोष तो सवलव 

यल्लो पेपर .. तेच नसेल नव तर तजुी पन सटु्टी आन 

िवजीपन ..  

घोष : सवशचांग सवर.. बट आय र्ोण्ट शड्टवबा बविी ांगे सवर.. व्हॉट 

इफ ही गेट्स अनवदर अट्यवक.. बवबव रे बवबव .. 

भरूचव : तो डवगदवर र्वगह यनू गयेलव की िांग सचा कर.. बेस नी.. 

  



प्ररे्  ४ 

 

सगळे थकून ररकवम्यव जवगी बसलेत .. शन पेंगतवहते.. आत 

प्रोफेसर सगळे शर्सरून शलशहत बसलेत.. भरूचवांचव चक्क 

घोरण्यवचव आर्वज येत आह.े जॅक्सन इकडे शतकडे भटकतोय.. 

थोड्यवरे्ळवने जॅक्सन खचुीचव पवय पवहून तांगडी र्र करतो.. 

घोषची पँट ओली व्हवयलव शन डॉक्टर र्वघ आत शिरवयलव एकच 

गवठ पडते..  

घोष "उडी बवबव.. इशजट रेशनांग" म्हित उठतवत.. डॉक्टर र्वघ 

"व्हअेर इज दी पेिांट" म्हिनू आत शिरतवत.. सगळे एकवएकी 

जवगे होतवत ..  

 

भरूचव : अरे र्वगह त ूआलव ने.. शिसेस बवरशिांगे डोन्सट र्री नवऊ.. 

चवर पग र्वल्यवलव पि हव डवगदर सधुवरिव करते.. तझु्यव 

हजबांडलव तर दोनच पवय असते.. थोडव गवढर्पिव करते ते 

पि हवय तर िविसच. हव र्वगह कसव इलवज करते बग त.ू. 

हो की नवय र्वगह? 

र्वघ : पि झवलांय कवय ते तर सवांगव.. आशि पेिांट कुठवय? 



घोष : नव बवबव नव.. पेिवांट इज इन्ससवईड.. बवट डोन्सट कॉल शहि 

आऊट..  

अय्यर : सही बोल्तवय सवर.. 

भरूचव : ते शतकडे आत बसनू शलशहत असते बवरशिांगे .. टू त्यवलव 

बवहरेूनच बघते तर.. 

र्वघ : डोन्सट र्री! आय हरॅ् ट्रीटेड टू शचांपवांझीज लव्ट र्ीक.. 

घोष : बवट ह्यवब य ूट्रीटेड रॅशबड डॉग? 

भरूचव : सिद ेगप.. र्वगह.. ह ेप्रोफेसर ह ैने ते कोिवलवही पवहून 

त्यवचव पव्ट सवांगते!  

र्वघ : उलटव ज्योशतषी? 

भरूचव : अरे, िवगचव जनि सवांगते.. िी कवली िुांगी होते अन हव 

अय्यर एशलफां ट होतव म्हितो बवरशिांगे .. 

र्वघ : कधीपवसनू होतेय सगळे?  

िकुां तलव : िी आले तेव्हव पि.. 

र्वघ : तमु्ही शिसेस बवरशिांगे ..? 

पवर्ातीबवई : नवही नवही.. िी. ते शतकडे कुठल्यवतरी इन्सफेक्िनलव 

जवऊन आले शन ह ेअसां झवलां.. (रडू लवगते) 

िकुां तलव : उगी उगी पवर्ाती .. डॉक्टर आलेत नव आतव? 



र्वघ : आधी त्यवांनव बवहरे बोलवर्.ू.  

भरूचव : ह ेपव र्वगह.. त्यवलव शतथेच बेहोष कर नी.. िग बघ ू.. 

र्वघ : अरे, िवगच्यवच आठर्ड्यवत नॅिनल पवकवात र्वघ 

पकडलवय िी. शधस इज नशथांग! बवहरेून तर पवहतो नव 

पेिांट ..  

 

सगळे र्वकून पवहू लवगतवत. त्यवत डॉ. र्वघ सर्वात िवग!े  

भरूचव : ते शलशहते पव कसव दह््यवन द्यनू. हुिवर हवय सवलव पन 

डोकव आऊट.. 

घोष : य्सवर .. 

िकुां तलव : पवर्ाती आतव कसां गां होिवर तझुां.. 

 

पवर्ाती परत भोकवड पसरते  

 

भरूचव : सवलव र्वघ.. त ूकसव कवय नवय बोलते ते.. 

र्वघ : तिुचे ते प्रोफेसर दिान आटोपले की सवांगव ..  

भरूचव : अरे सवलव घोष अन अय्यर.. ते र्वघलव बग ूदतेे की नवय 

टुिी लोग? गवांडव लोग .. ये र्वघ.. बघ टू टुजव पेिांट .. 



 

बवकी िवगे जवतवत. र्वघ आशि भरूचव उभे रवहतवत .. 

 

र्वघ : नौशिर, इट्स डेंजरस.. लव्ट टवईि एक गेंडव असवच 

बसलेलव .. 

पवर्ातीबवई : (रडत) गेंडव? 

भरूचव : तवई टुिी रडते नवय.. हव र्वघ लय हुिवर हवय.. हो की 

नवय? 

र्वघ : तर व्हॉट आय शर्ल डू इज.. व्हअेर इज िवय गन? 

घोष : उडी बवबव .. गोली िवरेगव? 

अय्यर : अय्यो .. सवब को एक बवर दकेने कव ह.ै. अांशति दरिन .. 

अच्चव थव.. थोडव पवगल हुर्व लव्ट िें पन.. अच्चव थव.. 

लव्ट र्ीक िें िेरे बेटेको कॅडबरी शदयव थव ..  

िकुां तलव : शदर्सिवन खरवब बवई. कधी कवय होईल सवांगतव येत 

नवही ..  

पवर्ातीबवई (रडवयलव लवगतवत) : जॅक्सन तझुे सवहबे..  

भरूचव : टुिी लोग पवगल छे के? सवलव अांशति दरिन केि? चपु 

सिद ेलोग. शपन ड्रवॅॅप सवयलन्सस ..  



र्वघ : ह ेबघव, िी इथनू टवरगेटर्र शनिविव सवधतो. टवरगेट बेिदु्ध 

होऊन पडले की र्ईु शर्ल गेट शहि आऊट..  

भरूचव : ते बेहोषीचव इांजेक्िन र्वघ? 

र्वघ : य्स. आयॅि ॲन एक््पटा .. आय शर्ल िटू.. द डवटा .. 

शर्ल शहट शहि..  ही शर्ल फवॅॅल अ्लीप .. िग पढेु बघू. 

भरूचव : य ूआर द बे्ट जज र्वघ.. 

पवर्ातीबवई : जज्ज? ह ेजज्ज आहते की डॉक्टर? 

िकुां तलव : टू इन र्न असतील.. र्वघ नवर्वचव िविसू असतो तर 

जज डॉक्टर अस ूिकतो पवर्ाती ..  

 

डॉक्टर र्वघ प्रवण्यवांनव बेिदु्ध करवयची बांदकू लोड करतवत  िग 

नेि घेऊन चवप ओढतवत. प्रोफेसर टेबलवर्र डोके ठेऊन गवढ 

झोपल्यवसवरखे पडतवत..  

 

र्वघ : नवऊ टवरगेट इज अन कॉन्सिस..  

भरूचव : सवलव तेलव उचलनू बवहरे ज्होपर्.. अय्यर, घोष.. गो 

अँड शपक शहि अप. इकडे आिनू ज्होपर् तेलव..  

 



अय्यर आशि घोष प्रोफेसरवांनव उचलनू बवहरेच्यव सोफ्यवर्र 

झोपर्तवत. डॉक्टर र्वघ ्थे्थो्कोप घेऊन डोक्यवर्र ठेऊन 

तपवस ूलवगतवत .. 

 

र्वघ : भांगीर.. खपूच भांगीर! 

िकुां तलव : गांभीर म्हिवयचे कव तमु्हवलव? 

र्वघ : तेच! तमु्ही ऐकले नव? कवय आह ेआम्ही गांभीर आह ेपेिांट 

म्हटले की नवतेर्वईक ऐकून न ऐकल्यवसवरखे करतवत. 

म्हिनू िदु्दवि भांगीर म्हितो िी. िग ते करेक्ट करतवनव 

नवतेर्वईक आम्हवलव सवांशगतलेच नवही म्हि ूिकत नवहीत 

नांतर.. तर शसच्यएुिन इज सीररयस! िेंदिूध्ये कवहीतरी 

प्रवॅॅब्लेि झवलवय! 

पवर्ातीबवई : म्हिजे? बदलवर्व लवगेल? नर्ीन िेंद?ू  

िकुां तलव : कवहीतरीच पवर्ाती तझुां. िेंद ूकवय बदलतव यतेो? 

बदलतव येतवत त्यव गडुघ्यवतल्यव शकडण्यव! होय की नवही 

डॉक्टर? 

र्वघ : ह ेबघव. िेंदतू शबघवड झवलव आह.े. आतव बेहोष आहते 

प्रोफेसर. जेव्हव उठतील तेव्हव नक्की अांदवज येईल.. एकव 

डवयनोसॉरलव िी शदलेली ही ट्रीटिेंट .. 



भरूचव : सवलव र्वगह. त ूयव लोगवनलव कवय पि सवांगते! सवलव 

डवयनोसॉर एशक््टांक्ट हून शकत्ती बद्धव र्सा ज्हवलव .. 

 

प्रोफेसर डोळे उघडत.. 

 

प्रोफेसर : डवयनोसॉर? य्स .. आय शथांक गॉट इट! ती हवडां 

दिलि र्षवापरू्ीची.. डवयनोसॉरची असिवर .. थवांबव.. लेट 

िी नोट दटॅ.  

 

प्रोफेसर उठून धवर्तच ्टडी रूि िध्ये जवऊन शलहवयलव 

लवगतवत .. सगळे डॉक्टर र्वघवांकडे पवहू लवगतवत ..  

 

भरूचव : सवलव ते तर लगेच उठून गेलव रे र्वगह ..  

र्वघ : डोस किी पडलव असले.. परत एक डोस दतेो..  

 

र्वघ परत गन लोड करतवत. उभे रवहतवत. नेि घेऊन. तोच 

प्रोफेसर उभे रवहतवत .. त्यव बांदकुीसिोर उभे रवहतवत ..  

 



प्रोफेसर : पवर्ाती .. हव शिकवरी िांभ ूकुठून आलव इथे? 

र्वघ : शिकवरी? शिकवरी िांभ?ू  

भरूचव : प्रोफेसर बवशिांगे .. सवलव टू बवहरे येते की नवय?  

प्रोफेसर : य्सर .. कशिांग .. 

घोष : अरे सवर .. उडी बवबव .. की बोलछी ..  

अय्यर : अय्योय्यो.. अब नयव और कुच सनुवएगव सवर.. हि 

पीछले जनि िें कछुआ थव की और कुच.. 

िकुां तलव : कवय की बवई.. कसां होिवर पवर्ाती तझुां.. 

 

प्रोफेसर बवहरे येतवत ..  

 

प्रोफेसर : कवय शिकवरी िांभ?ू र्वघ की र्वघोबव? बांदकुीची गोळी 

कसलीय? दहव शिशनटवांत खळे खत्ि? अहो र्वघ डॉक्टर 

िलव ्पष्ट शदसतेय .. अकबरवच्यव दरबवरवत होतवत तमु्ही .. 

शियवां िरीफ.. बवदिहव सलवित नव सलवित ठेर्वयसवठी 

सलवि ठोकत दर्वदवरू करवयचे.. शतकडून िग डवयरेक्ट.  

्र्रवज्यवत.. हांबीररवर् िोशहते पवटील.. परुांदरच्यव यदु्धवत 

िवरले गेले.. शतकडून िवथेरवनलव .. घोडव.. चवर पवयवर्र.  



एके शदर्िी बसलव तर िवलकवने थेट गोळ्यव घवतल्यव.. 

िग शब्रशटिवांच्यव रवज्यवत िुांबईलव चीफ पो्ट िव्टर ..  िग 

एक तेरड्यवचे झवड.. तीन शदर्स! नांतर र्वघवांच्यव घरी! 

र्वघोबव! आतव शनघव! जांगलवतले र्वघ पकडवयचे नव .. 

अगां जॅक्सनलव तपवसनू घे एकदव .. जॅक्सन .. खोकून 

दवखर् कवकवांनव.. 

 

जॅक्सन आतनू भुांकत बवहरे येतो..  

 

प्रोफेसर : डू आ.. टांग दवखर्.. टांग .. 

 

जॅक्सन जीभ दवखर्त उभव रवहतो. र्वघ त्यवच्यव घिवत टॉचाचव 

उजेड पवडत उभे रवहतवत ..  

 

र्वघ : िी गोळ्यव दतेो त्यव ह्यवलव तीनदव द्यव. आशि तीन शदर्स 

भुांकिे बांद! व्हॉइस रे्ट म्हितवत त्यवलव. िवगच्यवच 

आठर्ड्यवत एकव शसांहवचव असवच आर्वज बसलेलव.. 

त्यवलव डरकवळी फोडवयलव िनवई केली.. चवर शदर्सवत ओ 

के!  



पवर्ाती : बरे झवले बवई तमु्ही आलवत.. 

र्वघ : आलवत .. आतव गेलवत होत आह.े नौशिर.. िी चवललो.. 

त ूबघ कवय करवयचे ते.. नवहीतर ह ेसवहबे अजनू भतूकवळ 

िोधनू कवढवयचे.. 

भरूचव : अरे र्वगह.. सवलव थवांब नी.. 

 

र्वघ न ऐकतव आपली बॅग शन गन उचलनू पटकन शनघनू जवतवत.. 

 

भरूचव : प्रोफेसर बवरशिांगे.. टू सवलव तशबयत बरी होईपयांत य ू

नको.. घोष शर्ल िॅनेज.. 

घोष : य्सर .. आय शबल .. 

भरूचव : लेट्स ्गो.. तो यल्लो पेपर .. शर्ल डू सिशथांग.. शर्ल 

सी.. चलो. तवई जरव प्रोफेसरलव सवांभवळजो..  

 

घोष, अय्यर आशि भरूचव शनघनू जवतवत .. 

 

िकुां तलव : पवर्ाती िलव पि शनघवरे् लवगले.. सवांभवळ गां बवई.. 

जॅक्सन .. टवटव..  



 

िकुां तलवबवई आपली बॅग घऊेन शनघनू जवतवत. जॅक्सन 

प्रोफेसरवांच्यव िवांडीर्र चढून बसतो.. पवर्ातीबवई आत शनघनू 

जवतवत. जॅक्सनलव कुरर्वळत प्रोफेसर बसनू रवहतवत .. हळूहळू 

अांधवर होतो. 

  



प्ररे्  ५  

(दोन र्ेगर्ेगळे िेर्ट आहते  

िेर्टचव प्रर्ेि..  िेर्ट अ) 

 

प्रोफेसर जॅक्सनिी खेळत बसलेत. आतनू पवर्ातीबवई येतवत .. 

जॅक्सन धवर्त त्यवांच्यवकडे जवतो.. 

 

पवर्ातीबवई : कवय िग? किीय तब्येत? 

प्रोफेसर : कुिवची?  

पवर्ातीबवई : कुिवची कवय .. तिुचीच .. 

प्रोफेसर : पवरू.. िलव कवय भरलीय धवड? 

पवर्ातीबवई : धवड? िग कवल केलेत ते कवय? 

प्रोफेसर : कवय? िी कवय केले? 

पवर्ातीबवई : कवय केलते? सगळ्यवांनव टेन्सिन शदलेत ते? 

प्रोफेसर : कुिी? िी?  

पवर्ातीबवई : नवही .. िी. 

प्रोफेसर : हवां. ते िक्य आह.े. 



पवर्ातीबवई : कवय ते परू्ाजन्सिीचे अर्तवर कवय.. िी पवल.. अय्यर 

कवय तर िथु्थु् र्विी.. तिुचे शप्रशन्ससपॉल सर कवय तर 

म्हिे.. 

प्रोफेसर : ते? थोडीिी गांित गां.. 

पवर्ातीबवई : अिी आशि गांित? 

प्रोफेसर : बघ .. फसले नव सगळे. अगदी गरुवांचव डॉक्टर बोलर्वर्व 

लवगलव! अकबरवचव पसानल शफशजशियन! 

पवर्ातीबवई : म्हिजे? तमु्हवलव सगळे आठर्तेय? 

प्रोफेसर : आठर्ते म्हिज?े िदु्दवि केलेले शर्सरिवर कसे? 

पवर्ातीबवई : बवई बवई.. हद्द झवली तिुची.. िदु्दवि? इकडे आिचव 

जीर् र्रखवली होत होतव.. आशि तमु्ही पवल.. िी 

पवलीि..? 

प्रोफेसर : सवांग ूगांित.. 

पवर्ातीबवई : असली कसली िलेी गांित? जॅक्सन तो िोहनजोधडी 

अर्तवर? 

प्रोफेसर : सवांग?ू सरुूर्वतीपवसनू सवांगतो ..  

पवर्ातीबवई : सवांग ूशर्चवरतवय?  



प्रोफेसर : अगां पशहल्यवांदव जे तीन जॅक्सन शदसले नव तो खरवखरुव 

भवस होतव. रवत्ांशदर्स तेच तचे शर्चवर केले तर शदसिवरच 

सगळीकडे तेच. त्यवत त ूजॅक्सनचव शर्षय कवढलवस..  

पवर्ातीबवई : म्हिजे तो िोहनजोधडी जॅक्सन ..? 

प्रोफेसर : अथवातच नवही .. तुलव जॅक्सन पवळवयचव होतवच.. तझुव 

हट्ट होतव.. िी आपली गांित केली होती. एखवदव परू्ाज 

असव अर्तरेल असे िवनण्यवइतकव िी िखूा आशि 

अरै्ज्ञवशनक नवही.. ती पवल आशि पवशलिीची गांित त ू

गांभीरपिे घेतलीस.. त्यवत ती िकुां तलव आली.. ती किी 

की कवय.. शतच्यवकडे चक्क दषु्यांतही शनघवलव शन त्यव 

परुविकथेतलव िवसवही आिलव शतने! तलुव िवशहतीय नव 

ती दषु्यांतवने िकुां तलेलव शदलेली अांगठी िवसव शगळतो ती 

गोष्ट? नसेल तर र्वच! आशि घोष अय्यर आशि भरूचवसर 

आले तेव्हव तर हवच एक उपवय होतव! ते यशुनव्हशसाटीचे 

पेपर हरर्लेले. शबचवरे शप्रशन्ससपॉल ही हर्वलशदल .. त्यवतनू 

बचवर्ण्यवचव हवच एक उपवय होतव.. 

पवर्ातीबवई : हव? आशि उपवय? 

प्रोफेसर : अगां रवजकवरण्यवांकडून शिकवरे्.. एक प्रवॅॅब्लेि किी 

करवयचव असेल तर तो सटुो न सटुो .. दसुरव त्यवहून िोठव 



उभव करवयचव.. पशहल्यवचव शर्सर पडतो! आतव सर 

िोधतील दसुरव उपवय त्यव पेपसा सवठी. आशि बहुतेक 

घोषही बचवर्ले! 

पवर्ातीबवई : म्हिनू ह ेअसे सगळे? आम्ही कवय घवबरलेलो.  

प्रोफेसर : म्हिनू चक्क गरुवांचव डॉक्टर बोलवर्लवत? सगळे ऐकत 

होतो िी आतनू.. िेंदतू गडबड म्हिे!  

पि एक फवयदव झवलव.. सवहबेवांनी तब्यते ठीक होईतोर्र सटु्टी 

शदलीय.. तोर्र सगळे शलखविवचे कवि सांपर्तो.. चवर पवच 

शदर्सवांनीच जवईन कॉलजेलव ..  

पवर्ातीबवई : आशि शर्चवरले सवहबेवांनी ठीक कसे झवलवत तर? 

प्रोफेसर : सवांगनू टवकेन.. डॉक्टर र्वघवांनी जॅक्सनलव शदलेल्यव 

गोळ्यव िी घेतल्यव म्हिनू! पि एक िवनले पवशहजे .. िी 

कवहीही बोलत होतो तेच र्ैज्ञवशनक सत्य असल्यवची 

अांधश्रद्धव तरी कोिी नवही दवखर्ली .. नवहीतर आजकवल 

कवय.. कुठल्यवही गोष्टीलव रै्ज्ञवशनक िलुविव दऊेन 

अर्ैज्ञवशनक गोष्टी खपर्ल्यव जवतवत.. तेर्ढे तरी नवही केले 

यव लोकवांनी .. नवहीतर िी सवांगतोय कवहीतरी म्हिनू िवझव 

बवरशिांगे बवबव बनर्लव असतव यव लोकवांनी!  



पवर्ातीबवई : कवही पि बोल ूनकव. नसती गांित म्हिे.. इकडे 

आिचव जीर् जवयची र्ेळ आलेली.. चलव िी कविवलव 

लवगते .. 

 

पवर्ातीबवई आत जवतवत. प्रोफेसर जॅक्सनिी खेळतव खेळतव हवक 

िवरतवत ..जॅक्सन .. जॅक्सन .. 

पवठोपवठ िवयकल आशि िोहांजोदडोतलव जॅक्सन येऊन उभे 

रवहतवत .. 

िवयकल : (शकां चवळून गवतो) 

शडड य ूकॉल िी  

कॉल िी सर.. 

आयॅि ॲट यरु्र  

सशव्हास सर सशव्हास सर..  

िोहांजोदडी : रँ्क रॅ्क टुां कुां ग ..  

कँक कॅक ट्यवांर् टर ट्यवांर् टर.. 

 



जॅक्सन ब्हो ब्हो म्हिनू भुांकतो.. दोघे जॅक्सन शदसेनवसे 

होतवत .. प्रोफेसर जॅक्सनच्यव डोक्यवर्र हवत शफरर्त बसनू 

असतवनवच पडदव पडतो.  

  



प्ररे्  ५: 

 

(िेर्टचव प्रर्ेि.. िेर्ट ब) 

 

पवठून सनई र्वजतेय .. पवठोपवठ हळू आर्वजवत ्र्विी 

अतीतवनांदवांची आरती र्वजत े..  

 

जय जय जय ्र्विी अतीतवनांदव 

परू्ाजन्सिीचव दिेी अतीर् आनांदव.. 

 

बघशूनयव नसुतवच त ूसवांगिी भतूकवळव 

नवही तजुलव शिती कसलीच कशळकवळव..  

 

भवर्भशक्तने येती िरिवगत कोिी 

रवहती जन्सिोजन्सिी तझुेच ऋिी.. 

 

तजु भशक्तसवठी घऊे जन्सि ही शकतीदव 

िवगील जन्सिीचव शहिेब सवांगिी अतीतवनांदव..  



 

पाठून आरतीची रेकॉडव र्ाजत असतानाच.. 

 

्थळ तेच.. प्रोफेसरवांचे घर. त्यवांच्यव ्टडी रूििध्ये भरूचव, घोष, 

र्वघ उभे रवहून बोलतवहते. बवजचू्यव हॉलच्यव दरर्वज्यवबवहरे 

िोठवली रवांग.. अय्यर उभव रवहून लवयनीलव शि्त लवर्तोय.  

 

इकडे हॉल िध्ये िोठव बोडा.. 

श्री ्र्विी अतीतवनांद.. 

प्रथि र्षा अर्तरि र्धवापन शदन सोहळव 

प्रसवद शर्तरि  

 

आत प्रोफेसर शसांहवसनवसवरख्यव खचुीर्र बसलेत. सिोर 

पवर्ातीबवई बसलेल्यव, आधी लांकेची पवर्ाती असिवऱ्यव आतव 

लिवत येईल इतक्यव दवशगन्सयवांनी िढलेल्यव आहते. बवजलूव 

िकुां तलवबवई, िवांडीर्र दषु्यांतवलव घेऊन. जॅक्सन आतव िोठव 

झवलवय एकव र्षवाने.. तो शफरतोय.. एक एक भवशर्क आत येतोय.. 

प्रोफेसर कवही सवांगतवहते.. भवशर्क पवयव पडतोय.. दशििव 



टवकतोय.. शनघनू जवतो.. त्यव बोलण्यवचव कवहीच आर्वज नवही. 

फक्त तोंड हलर्लेले शदसते आह.े. 

 

आरती सांपल्यवर्र इकडे ्टडीरूि िध्ये भरूचव, र्वघ आशि 

घोष बोलत आहते.. एकिेकवांिी .. 

 

भरूचव : सवलव एक र्रीस झवलव र्वगह. कवय सवली गांित. ह े

अतीतवनांद ्र्विी एकदि पॉप्यलुर हवय सिदीकडे .. 

र्वघ : नौशिर, तझुां डोकां  भन्सनवट सवल्यव. त ूशप्रशन्ससपॉल कसलव, 

शबशझनेस िॅन व्हवयचवस .. 

भरूचव : ते तर आपि हवयेच .. ते रै्नीबवय िवनली म्हिनू. एक 

र्षवात प्रोफेसर सवलव ्र्विी बनलव .. आपिलोक पन 

सवलव िवलविवल ज्हवलव.. 

घोष : रवईट सर.. आय ररिेंबर सवर, बविी ांगे सवर शबशलव्हस दटॅ 

जॅक्सवन इज िोहांजोदडोज जकॅ्सवन्सस इन्सकवरनेिन.. इट 

्टवटेड शर्थ द्यवट! 

भरूचव : सवलव सिदी जॅक्सनची शकपवा हवय म्हांजे .. िोहांजोदडोत 

होतव की नवय जॅक्सन गॉड नोज.. पन आपि लोगवनलव हव 

जॅक्सन पवर्लव नवय कव र्वगह? 



र्वघ : खरांय नौशिर.. तो जॅक्सन आशि ह्यव जॅक्सन ची कृपव 

आशि कवय!  

भरूचव : सच्ची सवलव! जॅक्सन अने जॅक्सन!  

 

आर्वज बांद होतो. एकेक भवशर्क प्रोफेसरवांच्यव पवयव पडतो 

.. शनघनू जवतो. गदी सांपतच नवही.. अय्यर लवइन िॅनेज करतोय.. 

भरूचव र्गैरे बोलतवहते .. 

 

सगळीकडे अांधवर होऊ लवगतो. 

्र्विी अतीतवनांदवांच्यव बोडार्र फक्त प्रकवि रवहतो.. हळूहळू 

तेथेही अांधवर होतो..  

  



 

 

 

  

 

  

 

िॉ. वनतीन मोरे याांची २८ प्रकावशत पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर वललक करताच (नेट असल्यास) पसु्तक उघिेल. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे िेरावे वर्ष.  

डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे एकोणहिसावे पुस्िक. 

िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहेत आवण एक 

उत्साही लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक टवटवी असते. त्याांचा ववनोद 

कोणाच्या व्यांगावर आधाररत नसतो, स्तर सोित नाही. समाजातील 

अवनष्ट ववसांगतीवर ते आपल्या ववनोदातनू नेमकां  बोट ठेवतात. 

समझदार वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. त्यामुळे त्याांच्या नमम 

ववनोदाचा एक फ़ॅनवगम वनमामण झाला आह.े ते फ़क्त ववनोदी सावहत्य 

नव्ह ेतर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन वलहीतात.  त्याांनी गेली अनेक 

वरे्ष आपल ेलेखन वनरांतर चाल ूठेवले आह.े त्याांना प्रकाशक वमळायला 

तोटा नाही. पण त्याांना आपली पसु्तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत नेणारे 

आवण प्रकाशनप्रविया सुलभ असणारे प्रकाशन हवे होते. त्याांनी ई 

सावहत्यची वनवि केली. 

िॉ. वनतीन मोरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्य-च्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. शदनवनवथ िनोहर(४पु् तके), िांभ ूगिपलेु(९पु् तके), 

डॉ. िरुलीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगलु (१९), िभुवांगी 

पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव दविले(८), डॉ. 



शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), 

िधकुर सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िध ूशिरगवांर्कर (७), 

अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी 

भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सांगीतव 

जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ पु् तके), शर्नीतव दिेपवांडे (७) 

उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिखु (५), डॉ. सजुवतव चव्हवि 

(८), डॉ. र्षृवली जोिी(१९), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), 

CA पनुि सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि 

शिांगवडे(९), आनांद दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), 

अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२), 

सवहबेरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. दिेपवांडे(५) असे अनेक ज्येष्ठ 

र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके 

लवखो लोकवांपयांत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव 

सवशहत्य र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची 

आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक 

िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 

त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. 

आशि यव सर्वांचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


