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प्रेमातरुाांणाां.... ! 

 

प्रस्तार्िा 

 

तीस र्र्ाांपूर्ी आमच्या जीएस मेनडकल आनण त्याच्या कट्ट्ट्यािे आम्िाला खूप 

कािी ददले.  

आनण त्यात आता पयांत आठर्णीत रिार्े असे दकत्येक िण िी..  

तांत्रज्ञािाच्या ह्या जमान्यात कॉलेजची पोरां पोरी whatsappर्र पुन्िा भटेली..  

Virtually का असेिा जुिे ददर्स आठर्ल्यानशर्ाय रानिले िािीत.  

त्यातील चचेचा एक नर्र्य म्िणज ेगल्सव िोस्टेल ! आनण कािी मिाभागाांिी त्यात 

केलेली घुसखोरी.  

त्या ददर्साांच्या nostalgic चचेतूिच या िाटकाला नर्र्य नमळाला अस ेम्िणायला 

िरकत िािी.  

त्या निनमत्तािे कािी तरूणपणातल ेते िण डोळयाांपुढे तरळूि गेले.  

प्रेमातुराांणाां... ि ेएक िलकेफुलके यांग िाटक !  

िर्तरूण आनण सदातरूण.. दोघाांिािी आर्डायला िरकत िसार्ी ! 

 



 

 

 

 

अपवण पनत्रका 

 

 

कॉलेजच्या सोिेरी ददर्साांतील साथी 

 

आमच्या जीएस कट्ट्ट्यास 

 

आनण त्यार्रील 

 

नमत्रमैनत्रणींस 

 

स्नेिपूर्वक...  

   

  



 

 

 

प्रमेातुराांणाां.... ! 

 

 

  



 

अांक पनिला 

 

प्रर्शे पनिला 

 

एक िोस्टेलची खोली. समोर लागूि बाल्किीर्जा छोटी खोली, 

नतला लागूि दरर्ाजा. बेड.. टेबल एक खुची.. कपडे बदलायला पडदा 

र्जा आडोसा.  

‘अनिरूद्ध’ आनण ‘बबि’ दोन्िी कॉलेजनर्द्याथी. अनिरूद्ध 

अडसूल.. ऊफव  ए आनण बबि बोबडे.. ऊफव  बी.. भभतीर्र नचत्रे. एकीकडे 

ििुमािाचे नचत्र. त्याच्या खाली मोठ्या अिरात ‘शुका सारखे पूणव र्ैराग्य 

ज्याचे’ नलिीलेले.  

दसुरीकडे तारूण्यसुलभ पण नडसेंट म्िणार्ीतशी नचत्रे. 

टेबलाशी बसूि अनिरूद्ध कािीतरी नलिीत बसलाय. बबि बाजूला बसूि 

पेपर र्ाचतोय. भभतीर्र तारखाांचे कॅलेंडर लटकलेले. बाजूच्या घड्याळात 

साडेिऊ झालेले.  

 

अनिरूद्ध : (स्र्त:शीच) र्ा! बहुत खूब ! ऎक....  

जरूरी ि.ै.  

जरूरी ि.ै.  



िर ख्र्ानिश पूरी करिा  

जरूरी ि.ै.  

य ेसमझो ये  

मजबूरी ि.ै.  

िर ख्र्ानिश पूरी करिा..  

जरूरी ि.ै.  

िर ख्र्ानिश..  

बबि : िर? यू मीि.. िर.. इांग्रजीतली.. िर.. िर.. भ्रश्टाकार... तुझ्याकडूि िी 

अपेिा िव्िती.. सुि तू बाल ब्रह्मचारी.. कौि ये कन्याकुां र्ारी..  

अनिरूद्ध : िािी.. अजाण,अज्ञािी,मूढ इत्यादी इत्यादी बालका.. िी माझी लेटेस्ट!  

बबि : जीएफ? ती िी लेटेस्ट? दकतर्ी? छुपा रूस्तुम ! आनण आम्िाला र्ाटतांय िा 

बॉल ब्रह्मचारी.. िािी बाल ब्रह्मचारी ! 

अनिरूद्ध : अरे लेटेस्ट कनर्ता..  

बबि : ओि! नतच ेिार्... कनर्ता.. कनर्ता.. ? छाि कनर्तेर्र कनर्ता.. चालू द.े. 

गो ऑि ऍंड ऑि.. चारोळया िायतर िायकू.. मेरेको पूछता ि ैकायकू... 

िािीतर खांडकाव्य नलिी.. मिाकाव्य नलिी.. िािीतरी बाल ब्रह्मचारी 

एका र्यािांतर चेकाळतातच ! 

अनिरूद्ध : ि ेर्यािांतर काय? मी तुझ्याहूि दिा ददर्साांिी लिाि आि.े. ते जाऊ द े

मूढ बालक . आज तुझा र्ाढददर्स. माझा िांतर.. मी बोलतोय ती कनर्ता 

.. िी ती िव्िचे..  



बबि : मग कोण आिे? सनर्ता.. बनबता.. रांनजता..  

अनिरूद्ध : यार्रूि एक कनर्ता आठर्ली.. ऎकर्ू का िािी नर्चारत.. ऎक.. ऎकच 

बबि : तुझा रूम पाटविर िोण्याची िी सजा?  

अनिरूद्ध : सजा म्िण मजा म्िण.. मन्मिा िािी निती.. ऎकच..  

बायको  : प्रेमाची अस्तरुी 

’उज्ज्र्ला’ची ’कामिा’ 

’श्रद्धा’ ’गीता’ र्री 

’भार्िा’ची ’साधिा’ 

’प्रीती’ ’कनर्ता’ र्री 

 

’प्रनतभा’ची ’प्रनतमा’ 

’भक्ती ’लक्ष्मी’ र्री 

’ज्योती’ची ’पूजा’ 

’माया’ ’ममता’र्री 

 

’अल्पिा’ची ’कल्पिा’ 



’मोनििी’ ’मुक्ता’र्री 

’सोनिया’ची ’प्रेरणा’ 

’ियिा’ ’सनर्ता’ र्री 

 

’लनलता’ची ’लीला’ 

’दशविा’ ’मांगला’र्री 

’मृदलुा’ची ’मांनजरी’ 

’कस्तुरी’ ’करूणा’ करी 

 

’सपिा’ची ’चाांदणी’  

’स्र्प्ना’तच ’सुांदरी’ 

’शोभा’ आपल्या घरी 

’प्रेमा’ची अस्तुरी 

बबि : काि धन्य झाले कनर्राज.. लिाि मुलाांिा चड्डीत व्िार्ी सुसू.. तशी तुम्िा 

व्िार्ी कनर्ता… 

अनिरूद्ध : काय पण उदािरण..  



बबि : ते िको तर... एखाद्याला सदी व्िार्ी तशी तुम्िाला कनर्ता िोते. आता 

ठीक? तर... येऊ द ेिर्ी कनर्ता.. येऊ द.े. ( घड्याळाकडे पािात ) आनण 

तू जाणार म्िणालास िा तो गेला िानिस अजूि..  

अनिरूद्ध : जाईि.. पण आधी काव्य प्रसूती..  

( दरर्ाजार्रची बेल र्ाजते ) 

बबि : आली र्ाटते.. कनर्ता..  

( बोलत बोलत दरर्ाजा उघडार्याला जातो ) 

( बबि बािरे दरर्ाजा उघडतो. अनिरुद्ध आत बसूि आि.े 

बािरे एक तरूणी उभी. साधी सुस्र्रूप.. थोडी बानलश र्ाटेलसे 

बोलणारी पण तरतरीत आनण हुशार ) 

बबि : त?ू ( गडबडतो ) तुम्िी? कोण? कोण तुम्िी? कोण िर्ांय तुम्िाला? ( 

बोलतोय ए साठी पण जण ूबािरेील मुलीला उदे्दशूि असे र्ाटते ) ए ए 

कोणतरी आलांय..  

मुलगी : मी.. कनर्ता कर्ी 

बबि : ओ िो ! तुमच्याबद्दलच नर्चार.. िािी बोलत िोतो.. िोतो िािी िोता.. िा 

अनिरूद्ध. (अनिरूद्धकडे आत पािात, िांतर िळूच नतच्याकडे पािात ) 

छाि आिसे.. छाि आि.े. िािीतर ब्रह्मचारी चेकाळले की कोणाच्यािी 

गळयात.. पडूि मोकळे..  

अनिरूद्ध : (आतूि) कोण आि ेरे?  

बबि : र्नििी... म्िणू का?  



कनर्ता : (फणका-यात) ि ेपिा, तुम्िी कोणाला काय म्िणार्े िा तुमचा प्रश्न आि.े.  

बबि : कर्ी.. कनर्ता..  

अनिरूद्ध : कोण आि.े. ( बािरे येत ) या कोण?  

कनर्ता : मी कर्ी..  

( नतघे आत येतात ) 

अनिरूद्ध : चुकताय तुम्िी. तुम्िी कर्ी असूच शकत िािी. इांपॉस..  

कनर्ता : का? का िािी अस ूशकत? एक हुशार..  

बबि : आनण तरूण,सुांदर र्गैरे..  

कनर्ता : (दलुवि करत) मुलीिे कर्ी अस ूिये.. ? मी कनर्ता.. कर्ी 

अनिरूद्ध : थयाांक्स.. मला उदे्दशूि म्िणताय कर्ी.. त्याबद्दल धन्यर्ाद. आनण तुम्िी 

कर्ी कशा काय? कर्नयत्री िोऊ शकता. व्याकरण सांभाळायलाच पानिजे 

की िािी.. पण कर्नयत्री असणारच तुम्िी.. मी कर्ी.. ओळखल्याबद्दल 

थयाांक्यू.. सकाळपासूि मी कनर्ता..  

बबि : ( त्याचे र्ाक्य तोडत )पाडत बसलोय.. झा-यातूि बुांदी पाडतात तशा.. 

उशीर झाला तरी बेित्तर.. आधी लगीि कनर्ते.. (जीभ चार्त) 

पोएट्रीचे..  

अनिरूद्ध : या जगास कर्ीची ककमत िािी. पण आम्िी अस ूलाडके.. दरे्ािे ददधले..  

कनर्ता : जगत ि ेआम्िास खेळार्या.. छाि ! तर मी कनर्ता कर्ी 

बबि : कनर्राज.. त्याांचे आड... िा..  



अनिरूद्ध : तू आमच्या सारख्या कनर्जिाांच्या आड येऊ िकोस.. या कुनत्सत 

बोलाांची आम्िास काय तमा.. जा केली तुला िमा.. िो की  िािी िो.. 

उगीच इकडे आड.. येतात.. नतकडे नर्िीर..  

कनर्ता : ि ेपिा, मी कािी कामानिनमत्तािे..  

अनिरूद्ध : कर्ीला ि ेजग ददसत िािी.. कामधाम... सांसार नर्सरणारे आम्िी काव्य 

पुजारी..  

बबि : ओम भर्नत.. नभिाां दिेी.. भटजी बुर्ा.. पुजारीबुर्ाांिा कोणी जुळणा-या 

शब्दाांची नभिा र्ाढा.. माये.. शब्द छाि असोत र्ा सुांदर असोत अस े

िािी फक्त जुळणारे िर्ेत... िािी म्िणू िका.. पापी पेट का सर्ाल ि.ै.  

कनर्ता : ि ेपिा.. मी..  

अनिरूद्ध : मी पणा सोडा.. कनर्यत्रीजी.. मी पण ज्याांचे पक्व फळापरी गळले.. िो..  

बबि : िो? जाांभूळ टपकार्े तसे मी पण गळूि पडते की काय?  

( कनर्ता एकाएकी आपला फोि बािरे काढत त्याच्यार्र बोलू लागते ) 

कनर्ता : (फोिर्र) िलॅो.. कनर्ता निअर.. िो िो.. रनर् िािी िो.. कर्ी.. ओके.. 

लगेच.. येते.. निघतेच.. (दोघाांकडे र्ळूि) मी निघते.. येईि िांतर..  

अनिरूद्ध : िां.. तुमचे ते काम.. ?  

(ि ऎकताच निघूि जाते) 

बबि : म्िण गाणे.. अभी ि जाओ छोडकर..  

अनिरूद्ध : कािी.. िी तुझे.. दकती चाांगली िोती.. कर्ी.. मला पािताच ओळखले 

नतिे.. मी कर्ी.. कर्ी तो ददसतो कसा आििी..  



बबि : ददसतो कसा िािी.. ददसते कशी आििी.. मी साांगू.. छाि.. र्नििीबाई..  

अनिरूद्ध : कोण र्नििी.. या आजन्म ब्रह्मचा-यास..  

बबि : याच कनर्ता कर्ी.. र्नििी..  

अनिरूद्ध : कर्ी.. कनर्ता.. कोण?  

बबि : कब.. क्यूां.. किाां.. तीच रम्य बाला.. उगीच िािी कनलजा खलास झाला..  

अनिरूद्ध : इकडे नर्िीर नतकडे आड.. माझ्या काळजाला कसली भरलीय धाड..  

बबि : तो बाल ब्रह्मचारी.. कर्ी और उसकी कनर्ता! खूब जमेगा रांग..  

अनिरूद्ध : नतला एक तरी ऎकर्ली असती रे कनर्ता..  

बबि : कनर्ता कनर्तेला.. कािीतरीच.. म्िणतात िा.. काकूिे काकाचे कामाचे 

कागद कराकरा कात्रीिे कापले.. तसे.. कनर्ता कर्ी कािीतरीच.. 

कनर्राज..  

अनिरूद्ध : पण त्या रम्य बालेिे बघताच ओळखले.. मी कर्ी..  

बबि : तू िािी.. ती कर्ी..  

अनिरूद्ध : मराठीचा खूि पाडू िकोस. व्याकरणाचे नियम कािी असतात की िािी? 

कर्नयत्री म्िण..  

बबि : गैरसमज.. गैरोंको िोिेर्ाला समज..  

अनिरूद्ध : मी िािी समजलो..  

बबि : कनर्राज.. ती िार्ाची कर्ी.. आय मीि आडिार्ाची कर्ी.. तुला ती कर्ी 

कर्नयत्री ददसली कारण.. जे ि दखेे कर्ी ते दखे.े. चुकलो.. जे ि देख े

रर्ी.. कनर्ता कर्ी..  



अनिरूद्ध : ओि ! म्िणजे ती मला कर्ी िािीच म्िणाली? िसेल.. पण आििी तीिी 

कर्ीच असणार..  

बबि : यू मीि.. कर्नयत्री.. तू छाििी बरी केलीस लगेच.. आििी ददसताच..  

अनिरूद्ध : िो..  

बबि : म्िणज ेिी र्नििी िािीच.. ?  

अनिरूद्ध : िा.. िी.. रे..  

बबि : हूां... दरे्ा.. बच गया ! 

 

*** 

 

  



प्रर्शे दसुरा 

 

अनिरूद्ध आनण बबि दोघ ेस्तब्ध.. स्र्प्न पिार्े तसे. ददर्ास्र्प्नाांत रांगलेले 

दोघ.े  

प्रकाश ए र्र पडतो. त्यात तो आनण कनर्ता.. बी मागे पुतळयासारखा 

उभा आि.े  

 

अनिरूद्ध : कशी आिसे? कनर्ता.. सॉरी िाां... िार्ाचा गोंधळ..  

कनर्ता : छे िो.. तुम्िी कशाला सॉरी.. माझीच चूक..  

अनिरूद्ध : तुम्िी? .. अिो जािो कशाला.. म्िणजे..  

कनर्ता : ओके.. तुम्िाला.. तुला.. कनर्राज म्िणू?  

अनिरूद्ध : र्ा.. र्ा! दकती मृद ूनि मुलायम, तलम नि नितळ, गोड नि मधुर 

आर्ाज.. त्या आर्ाजात.. कनर्राज.. ऎकत रिार्ेसे र्ाटते..  

कनर्ता : थयाांक्यू..  

अनिरूद्ध : तू नि मी.. रोज सकाळी.. एकमेकाांिा कनर्ता ऎकर्ू.. मी टोपण िार् 

घेऊ का?  

कनर्ता : आम्िी िािी जा.. टोपण कशाला.. आनण मी िार्ाचीच.. कर्ी.  

अनिरूद्ध : छे गां.. तू मूर्ततमांत कनर्ता.. काव्य.. मी कनर्तापती.. र्ा.. ! कनर् 

कनर्तापती.. मी मग सगळी कनर्सांमेलिे गाजर्ीि.. त्या टाळया मला 



आतािी ऎकू येतािते.. तू माझी प्रेरणा.. स्फूती.. चेतिा.. करूणा.. 

कल्पिा..  

कनर्ता : माझी एक.. याचिा.. दकती रे सुांदर बोलतोस तू.. ऎकत रिार्ेसे र्ाटते रे..  

अनिरूद्ध : खरांच.. परत बोल िा..  

कनर्ता : आम्िी िािी.. जा..  

 

प्रकाश सरकूि बबि  आनण कनर्ता र्र. अनिरूद्ध मागे नथजल्यासारखा उभा..  

बबि : कशी आिसे?  

कनर्ता : त?ू बरे झाले भेटलास..  

बबि : मला र्ाटलेच तू भेटशील.. सच्चा प्यार.. सचे्च ददलसे माांगो.. तो सारी काय 

ती.. कायिात.. तुमको उसे नमला दतेी ि.ै.  

कनर्ता : खरेय.. तू म्िणतोस ते.. खरेखुरे.. सचे्च.. तो तुझा नमत्र..  

बबि : ए? छ्ड्ड्ड यार.. खरे साांग.ू. िार्ाचा.. कर्ी.. म्िणज ेतुझ्यासारखा 

आडिार्ाचा िािी.. बाल ब्रह्मचारी.. शुकासारखा..  

कनर्ता : हुां... पण माला.. ििैा.. तोच.. तूच .. ििैा..  

बबि : बोल बोल नप्रये.. तुझ्या आर्ाजातले िाद माधुयव तो गोडर्ा.. कािात भरूि 

ठेर्ार्ासा र्ाटतो.. गां 

कनर्ता : बरणीत लोणचे भरार्े तसा?  

बबि : दकती सुरेख.. बोलतेस गां.. बोल िा.. तू ििैा.. बोल.. अडखळू िकोस..  



कनर्ता : छे.. आम्िी िािी जा..  

 

(कनर्ता िािीशी िोते. अनिरूद्ध आनण बबि  परत िॉमवलर्र) 

बबि : काय कनर्राज.. खयालोंमें.. किाां खो गये?  

अनिरूद्ध : खो गया.. सो गया.. स्र्प्न म्िणू की सत्य..  

बबि : खरांच.. स्र्प्न म्िणू की सत्य.. कनर्ता..  

अनिरूद्ध : कोण कनर्ता.. र्ो कर्ी.. कनर्ता.. ?  

बबि : नर्सरू िकोस.. (ििुमािाकडे बोट दाखर्त.. ) तू बाल ब्रह्मचारी..  

अनिरूद्ध : बालपण गेले लया.. तारूण्या आले उदया.. कनर्तेच्या िादािे.. िाद 

म्िणज.े. आर्ाज.. बरे.. मि माझे लीलया..  

बबि : कनर्राज.. शी िटे्ट्स कर्ी आनण कनर्ता..  

अनिरूद्ध : शी िटे्ट्स कनर्ता? म्िणज ेिरसेल्फ? स्र्त:च स्र्त:ला िटेते? द्वरे्? 

मत्सर? ओके.. मी नतला समजार्ेि.. राणी माझी.. उगी उगी..  

बबि : पण ती र्नििी िािी.. म्िणालास..  

अनिरूद्ध : ते त्या.. िणापयांत.. आता मी अांतबावह्य बदललोय..  

बबि : आधी ती जीन्स बदल.. (िाकार्र बोट दाबत) सिा मनिन्याांत धुतलेली 

िानिस..  

अनिरूद्ध : चुप... प्रेमी जीर्ाांर्र असल्याच जानलम जमान्याच्या कमेंट्ट्स.. कुनत्सत.. 

ती मूर्ततमांत कनर्ता..  



बबि : म्िणज ेकाय.. एका म्यािात दोि तलर्ारी.. की दोि म्यािात एक तलर्ार.. 

कन््यूभझग.. गोंधळ 

अनिरूद्ध : तू नर्चार िको करूस.. आधी म्िणालास िा र्नििी.. तेच खरे.. नि तेच 

बरे..  

 

*** 

 

  



प्रर्शे नतसरा 

 

 

 

(उघड्या दरर्ाज्यातूि कनर्ता धार्त धार्त आत येते.. धापा टाकत.. ) 

कनर्ता : (बबि  कडे पािात)अय्या.. बरे भटेलास.. (अनिरूद्ध कडे लि जाते) 

तुम्िी..  

अनिरूद्ध : कोण.. कनर्ता.. खरी खुरी.. नचमटा घेऊि पाितो..  

बबि : ए त्याांिा नचमटा काढतोस? काय ि.े. शोभत िाय..  

अनिरूद्ध : िािी.. स्र्त:लाच काढूि पाितो.. नचमटा.. ि ेस्र्प्न की सत्य..  

बबि : त्याच्याकडे िका लि देऊ.. िा थोडा िा.. आि.े. दढला स्रू.. कर्ी आि े

म्िणज ेसमजले असेलच.. (जीभ चार्तो).. कर्ी म्िणज ेतुमच्यासारखे 

िािी.. िा पोएट.. पोयेट..  

अनिरूद्ध : कसे काय येणे केलेत? तातडीिे.. ? फोि केला असता तर मी िसतो का 

आलो?  

बबि : आधी अांघोळ कर.. जायचेय तुला.. उशीर िोईल..  

कनर्ता : फोि कसली करतेय? मी दकिई माझा मोबाईल नर्सरली.. अय्या.. आनण 

ते सोिेरी पेि पण.. माझ्या बाबािी ददलेले.. ते घ्यायला आली.. अय्या.. 

कुठेय?  



अनिरूद्ध : दकती छाि अय्या.. माझा पनिला अय्या..  

बबि : त्याांिा उशीर िोतोय.. मोबाईल कसा तुमचा.. ददसतोय का पिा.. आनण ते 

सोिेरी पेि..  

कनर्ता : इथेच नर्सरली मी.. इथेच ठेर्ली.. पिा िा 

अनिरूद्ध : िािी िो.. तुम्िी तो फोि घेतला िा.. रनर् िािी कर्ी म्िणत.. मग 

टाकला तो ब्यागेत.. माझे लि िोते.. तुमच्याकडे.. च.. नि पेि काढलेच 

िािी तर..  

कनर्ता : अय्या.. खरांच.. ( खोटे रडायला लागते) बाबा.. माझे पेि..  

अनिरूद्ध : तुम्िी िका रडू.. मी तुम्िाला छप्पि पेिां आणूि दईेि. सोिेरी..  

कनर्ता : (रडत) िािी.. तेच.. बाबाांिी ददलेले.. सोिेरी..  

बबि : रडू िको.. िका.. िा त ेशोधेल.. रस्त्यात कुठे पडल ेअसणार.. ते पेि..  

अनिरूद्ध : कुठपयांत गेला िोतात तुम्िी.. ?  

कनर्ता : (डोळे पुसत.. लगेच टोि बदलत) िाक्यापयांत.. त्या नतथे..  

अनिरूद्ध : कुठेिी असो.. आकाश पाताळ एक करीि.. पण तुमचा तो भ्रमणध्र्िी नि 

झरणी.. आणीि.. िािीतर िार् लार्णार िािी.. कनर्ता.. पती.. (जीभ 

चार्तो) 

(घाईघाईत निघूि जातो, दरर्ाजा बांद करूि धाडकि) 

बबि : हूां... गेला एकदाचा.. कनर्ता..  

कनर्ता : काय शोिुल्या.. िा गेलाच िािी सकाळी.. याला काढण्यासाठी दकती 

उचापती..  



बबि : हूां.. माझा पती उचापती.. िािी माझी पत्नी उचापती.. पण कुठे िरर्लास 

मोबाईल.. ?  

कनर्ता : छे रे... िरर्तेय कुठे.. (बॅगेतूि काढत) िा बघ.. बांद पडलाय.. मेला.. ते 

त्याला घालर्ायला.. माझ्या राज्जा.. नि ते पेि काय.. िरर्ायला काय 

जातेय..  

बबि : म्िणज ेतो आलेला फोि िी खोटा.. बांद फोि र्र आला की काय तुला तो.. ?  

कनर्ता : िा.. िा..  

बबि : तू खरांच दकती हुशार आिसे..  

कनर्ता : िां.. पण नततकीशी िािी.. तुझ्यापेिा तो अनिरूद्ध बघ, गेला िा पेि 

शोधायला.. िाऊ स्र्ीट.. िािीतर तू..  

बबि : स्र्ीट..? जन्मभर ऎकत बसशील.. गोडगोड कनर्ता. बासुांदी सारख्या.. पण 

तुझी आयनडया ग्रेट.. आता िा यायला दकती र्ेळ लागेल..  

कनर्ता : दकतीिी लागो.. ह्याप्पी बथव डे शोन्या..  

बबि : थयाांक्यू.. माझी हुश्शार.. यू नडझर्व ददस.. जाद ूकी झप्पी ! ( दोन्िी िात पुढे 

करूि नतला कर्ेत घ्यायला जातो) 

कनर्ता : (मागे सरत) आम्िी िािी जा..  

 

  



अांक दसुरा 

 

प्रर्शे पनिला 

 

 

घडाळयात साडे अकरा झालेले.. दोि तास उलटूि गेल ेआिते.. अनिरूद्ध 

परत येतो.. चेिरा पडलेला.. िात ररकामे.. िा मोबाईल िा पेि िातात..  

इकडे कनर्ता निघूि गेलेली. बबि  पाय पसरूि साळसूदपणे बसलाय.  

 

बबि : य,े ये अनिरूद्ध. काय पूणव झाला.. तुझा पण.. प्रण.. प्राण जाए पर र्चि ि 

जाए..  

अनिरूद्ध : झाला.. असता.. पण.. कनर्ता कुठेय?  

बबि : ती? ... त्या.. ? गेल्या.. थाांबूि,,कां टाळूि.. नबचा-या.. दकती अश्रूपात.. 

नडिायड्रेट झाल्या असाव्यात..  

( समोर चिाचे कप, ररकाम ेग्लासेस नि थाळया.. कािीतरी खाल्लेले असार्े अस े

लिात येते.. ते पािात.. )  

अनिरूद्ध : तरीच जलपाि.. र्ा.. ! नतला तू चिा पाजूि.. खाऊ घालूि.. स्री 

दानिण्य दाखर्लेस.. आनण मी.. रस्ते तुडर्ीत दफरलो..  



बबि : थोडे तो पापड बेलिे पडेंगे िा यार.. कािी नमळर्ण्यासाठी कािी गमर्ार्े 

लागतेच.. खलील नजब्राि साांगूि गेलाय..  

अनिरूद्ध : कोण? कोणाला? तुला? कधी? कािात साांनगतल ेकी काय?  

बबि : ि ेबघ.. कोणी का साांगेिा.. नजब्राि िसेल तर ऑररस्टॉटल असेल, िायतर 

प्लूटो.. पण खरांय की िािी? ि ेमित्त्र्ाचे.. पेि सापडलेिा? कुठेय? नि 

मोबाईल?  

अनिरूद्ध : हूां... जांग जांग पछाडले..  

बबि : आकाश पाताळ एक केले..  

अनिरूद्ध : रस्त्यातील कचरा नि कचरा.. पेट्या पालथया घातल्या.. दोि तास 

घालर्ले..  

बबि : मग झाली का पेि प्राप्ती?  

अनिरूद्ध : नबच्चारी कनर्ता.. नतचे पेि.. मोबाईल.. दसुरा आणता येईल.. पण नतचे 

ते मूल्यर्ाि पेि..  

बबि : मग.. आता िार् बदलतोयस? म्िणजे तूच बोलला िोतास.. माझा तसा 

आग्रि िािी.. अ चा झ.. झाल्यािे ध चा मा थोडीच िोणारे.. म्िणजे काय 

फरक पडतो? तू तोच रािणारेस.. नि तुझी कनर्ता.. आय मीि.. पोएट्री.. 

ती पण तीच रािणार..  

अनिरूद्ध : कनर्ता.. कोण.. कुठली.. कशासाठी.. कशी काय.. आली नि गेली.. परत 

कुठे भेटेल?  



बबि : खरांय बाबा.. तू बदललास.. जीन्स ि बदलतािी.. बरेच झाले िािी 

बदललीस.. दसुरी पण खराब झाली असती.. त्या कचरा पेट्याांत.. दसुरी 

पॅंट.. आनण ि ेघडर्णारी िानयका.. कुठे शोधशील? नतचा कािी िांबर? 

कनर्राज?  

अनिरूद्ध : गप्प आता.. िो नडस्कशि.. त्यापेिा त्या कनर्तेच्या िादी लागलो 

िसतो.. तर.. सकाळी निघूि गेलो असतो तर.. ि ेसर्व घडलेच िसते.. ती 

कनर्ता म्िणजे मी नलिीत िोतो ती बरे.. माझी ती पेिर्ाली िािी.. 

नतची नबचारीची काय चूक?  

बबि : घार् कुछ गिरे ददये िैं उसिे.. िाय तोबा मच गई.. जब 

अनिरूद्ध : गप्प.. शाांतता.. शाांती.. िर्ी मला.. ि पेि ि मोबाईल.. िा िी कनर्ता.. 

िा ती कनर्ता.. एक पेि.. सोिेरी.. जाऊ दते.. ( ििुमािाच्या तसनबरीस 

िमस्कार करत) पुिश्च जय ििुमाि..  

बबि : हूां.... सुटलो 

अनिरूद्ध : काय म्िणालास?  

बबि : कािी िािी... तुला ओररनजिल ब्रह्मचारी मोड मध्य ेपाहूि बरे र्ाटल.े जे 

जमते तेच करार्े माणसािे. उगाच िाद..  

अनिरूद्ध : िाद? काय तो नतचा आर्ाज.. मला र्ाटते िा दरै्ी सांकेत असार्ा..  

बबि : दरै्ी? आनण सांकेत? कचरा पेट्याांत?  

अनिरूद्ध : पेट्या सोड त्या.. सांकेतच.. िोय.. नर्रि र्ेदिा.. या द:ुखातूि जन्माला 

येईल एक सुांदर अस ेकाव्य.. या र्ेदिेची चर् कळार्ी म्िणूि नियतीिे 



आखलेली िी योजिा.. येस.. मी नतला शब्दाांत माांडणार.. कनर्तेला 

कनर्तेच्या कोंदणात बसर्णार..  

एक अिानमक हूरहूर आनण  

हृदयाची थरारे तार..  

िाय नर्रिाग्नीतूि र्ाजे..  

असली ददडदा ददडदा  

सतार..  

बबि : तू जातोस.. की मी जाऊ.. अांघोळीस.. लार्ूनिया कतार?  

अनिरूद्ध : पाप.. कुठे फेडशील.. एका कर्ीच्या भार् भार्िाांचे नर्भ्रम आनण 

कल्लोळ काव्यात पररर्र्ततत िोतािा कुणी िूद्र जगाच्या नियमाांची 

जाणीर् करूि दणेारा नततकाच िूद्र असा जांतू तू.. कुठे फेडशील?  

बबि : आसाि दकश्तोंमें.. इएमाय.. नसफव  टटब टटब रूपये..  

अनिरूद्ध : आज आता कडेलोट.. मी माझ्या कोशात.. काव्यकोशात स्र्त:ला 

गुरफटूि घेतोय.. सुरर्ांटासारखा.. असा कोश ज्यास तू भेद ूशकणार 

िािीस.. समज िी काव्य तटबांदी.. माझ्याभोर्ती मी नर्णतोय.. आतूि 

उमटेल मग ते रेशमी काव्य.. कोश फोडूि..  

बबि : ठीके.. मी अांघोळीस जातोय.. माझा पैला िांबर.. बाय द र् ेआज गरम 

पाण्याला सुट्टी... टाटा 

अनिरूद्ध : जा.. जिन्नुममधे जा... कनर्ता..  

बबि : ये बाथरूम िी ि ैजन्नत और जिन्नुम िमारा यारों..  



( निघूि जातो ) 

अनिरूद्ध : (स्र्गत) टू नलिी ऑर िॉट्ट्टू नलिी दटॅ्ट्स िॉट द के्वश्वि.. कनर्ता.. पती..  

जालीम जमािेकी रीत..  

ि जािे मेरी प्रीत..  

 

खाली माि घालूि नलिीत बसतो. पेपरार्र नलिीतो, र्ाचतो.. फाडूि 

टाकतो..  

िळूिळू अांधार पसरतो..  

 

*** 

  



प्रर्शे दसुरा 

 

ददर्स दसुरा.. अनिरूद्ध उठतो.. कॅलेंडरर्रची तारीख बदलतो. नतथूि 

बाथरूममध्ये.. मग दरर्ाजार्रचा पेपर काढतो.. दार उघडेच.. पेपरातील िडे 

लाईि र्ाचतो, एक कर्ीच्या कनर्ताांची चोरी.. धाडसी दरोड्यात दिा काव्य सांग्रि 

लुटल.े. पेपर बाजूस ठेऊि टेबल खुचीर्र बसूि पेि िातात.. नलिीत बसतो.. खाली 

मुांडी.. िळूच पण ऎकू येणा-या आर्ाजात दोि ओळी म्िणतो, नलिीता नलिीता..  

 

पाितो गां र्ाट सखी..  

काळजाच्या कोिातूिी..  

ऎकू येई का िाद तुला..  

तुनझया.. कािातूिी.. िािी.. कणावतूिी.. िािी..  

 

( कनर्तेशी झटापट चालू असतािाच.. उघड्या दारातूि एक मुलगी थेट 

आत नशरते.. सेम कनर्तेसारखी पण मॉडिव र्ेशात.. टी शटव.. जीन्स.. बोलण्यात 

इांनग्लश टोि.. िातात िायफाय मोबाईल.. अनिरूद्ध समोर उभी रािते.. ) 

 

मुलगी : िलॅो.. िाऊ आर य?ू  



अनिरूद्ध : कनर्ता? ि ेसत्य की भास.. आभास.. कनर्ता तू? आनण इतकी 

बदललीस? एक ददर्सात?  

मुलगी : कोण कनर्ता? कनर्ता? कोण?  

अनिरूद्ध : मला सगळीकडे कनर्ताच ददसते.. की काय? तू.. तुम्िी काल आलेल्या 

कनर्ता... च िा?  

मुलगी : िो िो िो िो.. मी आताच आलेय.. मी सनर्ता.. सनर्ता रर्ी..  

अनिरूद्ध : रर्ी?  

मुलगी : यस.. रर्ी माझे सरिेम.. मायसेल्फ नमस सनर्ता रर्ी..  

अनिरूद्ध : खरां साांग.ू. काल नडट्टो तुमच्यासारखी आली िोती मुलगी.. कनर्ता.. 

कर्ी..  

सनर्ता : व्िॉट ए को इनन्सडन्स.. रर्ी.. कर्ी.. सनर्ता.. कनर्ता..  

अनिरूद्ध : का िॊ.. किी तुम र्ो मेले मे गुम हुई जुडर्ा बिि तो ििी.. एक चोर.. 

एक पोनलस?  

सनर्ता : डोण्ट टेल मी.. मी तुम्िाला चोर र्ाटते.. की कालची चोर नि मी पोनलस?  

अनिरूद्ध : िािी िो.. आपले भिदी नसिेमाचे एक उदािरण ददले..  

सनर्ता : पण तुमची ती ट्रीक चाांगलीय.. मुलींिा फसर्ण्याची.. (ििुमािाकडे बोट 

दाखर्त) तुम्िी याचे भक्त..  



अनिरूद्ध : िोय.. परम.. आनण मी तुम्िाला फसर्त िािीये.. आनण येथे कशासाठी 

आल्या आिात तुम्िी? दरर्ाजातूि थेट घुसलात.. लर्कर साांगा.. मला 

बािरे जायचांय.. तयारी करूि..  

सनर्ता : (दचकल्यासारखी पण आिांदािे) िो? िो का? मी इथे का बरे आलीय?  

अनिरूद्ध : तुम्िाला मानित िािी.. ?  

सनर्ता : िाां.. आठर्लां.. सर्े करायला आलीय मी इथे..  

अनिरूद्ध : अशा? आनण आता.. सकाळी सकाळी.. िातात िा पेि िा कागद.. बय.े. 

म्िणालो असतो पण तुमचा अर्तार बयेसारखा िािी िा.. कसला सर्े?  

सनर्ता : एक साथ दकती प्रश्न? काय साांगू.. सगळा एररया कव्िर करायचा तर 

लर्कर यार्ां लागतां.. एका घरापाठी तीि रूपये.. फीसाठी पैस ेलागतात.. 

माझा कुनलग येतोय.. नर्थ ऑल पेपसव.. सर्े.. मग लकी ड्रॉ पण..  

अनिरूद्ध : लकी ड्रॉ? माझे लकच.. फुटके.. काल दोि तास कचरा कुांड्या.. बाय द 

र्.े. तुम्िी पेि नबि आणलांयत िा? नि मोबाईल िीट बॅगेत ठेर्ा..  

सनर्ता : ि ेपिा ( बॅगेतूि सोिेरी पेि काढते) .. माय फादर नग्टेड.. फॉर माय 

बथवडे.. यू िो.. माय लकी पेि..  

अनिरूद्ध : काय साांगता.. व्िॉट ए कोइनन्सडन्स अगेि.. काल ती कनर्ता आली िा.. 

नतच ेपेि जे िरर्ल ेते पण सोिेरी.. नतला िी नतच्या र्नडलाांिी ददलेले.. 

तेच काल िरर्ले..  

सनर्ता : ऒएमजी.. ! खरेच? (बेड कडे बघत) ि ेकोण िो झोपलेले?  



अनिरूद्ध : माझा रूम पाटविर.. बबि बोबडे.. ऊफव  बबि .. झोपाळू िुसता.. 

तुम्िाला साांगू.. अनजबात राम िािी.. त्यात.. ते जाऊ द्यात तुम्िी कनर्ता 

ऎकणार का? तुमचा कनलग येई पयांत..  

सनर्ता : कनर्ता? ती तर कालची.. आज िी कुठली?  

अनिरूद्ध : यू िो.. आय एम अ पोएट.. सो पोएट्री.. पोएम..  

सनर्ता : ओि.. तुम्िी म्िणालात तुम्िाला उशीर िोईल.. गेटटग लेट?  

अनिरूद्ध : िो.. पण कनर्ता कसे कुणी काि दऊेि ऎकणारे भेटले की.. साथवक.. 

त्यात आजच्या ददर्साची बोिोिी चाांगली झाली..  

सनर्ता : क्काय? पण राहू दते.. कम ऑि.. पण एकच िाां.. आनण मला समजेलशी.. 

ऍम फ्रॉम िोिोलुलू.. िैरोबी.. माय मराठी र्ीक..  

अनिरूद्ध : ओके.. भसपल र्ि.. लेटेस्ट र्ि..  

ऎक सख ेतू  

ददसलीस कशी मज 

काल जशी ओझरती 

नभजर्ूि धरती जाई जणू 

ररमनझम श्रार्ण सर ती..  

आज तरी तुझ्याच दशविा  

अजुिी असला झुरतो 

पण साांगू  



गांध तो तर् भेटीचा 

अजूिी मजला पुरतो..  

सय तुझीच येते 

छळते 

रात्रांददि ती 

सूर हृदयीचे परांतु असले 

आतव गीत ते गाती...  

सनर्ता : र्ा! पोएट.. क्या बात ि.ै.  

अनिरूद्ध : र्ा! तुम्िाला आर्डली म्िणजे धन्य.. र्ा.. आजचा ददर्स छाि जाणार.. 

क्या बात..  

सनर्ता : पण इस पाांघरूण के कौि ि ैआत?  

अनिरूद्ध : अरे.. तुम्िालािी गुण लागला की..  

बबि : (िळूच डोळे उघडत) अरे कोण आि?े  

अनिरूद्ध : अरे उठ, तुझ्या ताई आल्यात.. सर्े साठी 

बबि : कोण सुर्े? ताई सुर्े? की माई सुर्े?  

अनिरूद्ध : उठ, आधी डोळे उघड.. सुर्े िािी.. सव्ि.े.  

 

बबि  उठूि बसतो.. समोर कनर्ता.. र्ेगळयाच र्ेशात पाहूि गडबडतो..  



सनर्ता : (फोि र्र बोलत) िो.. ऍम र्ेटटग.. नियर.. या.. या.. गेटींग लेट.. ओि.. 

ओके.. आय ऍम र्ेटटग.. येस.. येस.. (ठेर्ते आनण अनिरूद्ध कडे पाहूि) 

तुम्िाला उशीर िोतोय.. मी जाऊ?  

अनिरूद्ध : िो.. िो.. िा बबि  आि ेिा.. पण लकी ड्रॉ मध्ये मात्र माझे िार्.. 

अनिरूद्ध अडसूल.. नर्सरू िका..  

सनर्ता : ओि.. िो िक्की.. य ूगो.. प्लीज.. िािी तर मला नगल्टी र्ाटेल.. माझ्यामुळे 

उशीर..  

अनिरूद्ध पडद्यामागे कपडे बदलतो. सनर्ता बबि  कडे पािात उभी नि 

बबि  नतच्याकडे पािात उभा, बबि  डोळे चोळतोय.. सनर्ता त्याला िळूच डोळा 

मारते.. बबि  मटकि बेडर्र बसतो.. अनिरूद्ध बािरे येत..  

 

अनिरूद्ध : ओके म्याम.. मी निघतो.. बबि .. त्याांचा फॉमव.. भरूि घ ेिीट.. लकी 

ड्रॉ.. मध्य ेमाझे िार् घाल.. नि िांबर.. त्याांचा कनलग येतोय.. फॉमव 

घेऊि..  

( जातो. सनर्ता पाठोपाठ जाऊि दरर्ाजा लाऊि घेते िळूच.. बबि  नतच्याकडे 

पािातोय) 

सनर्ता : काय ि?े दकती र्ेळ उठायला? जाग येत िािी? माझी कनर्ता पण ऎकूि 

झाली..  

बबि : जाग येते गां, पण जागा िािी िोत मी.. नि कनर्ता.. ? तूच आिसे िा?  

सनर्ता : काय शोिुल्या.. मी आली की िािी.. ऍज प्रॉनमस्ड..  



बबि : त?ू मी तुला ओळखलेच िािी.. मॉड कनर्ता..  

सनर्ता : िॉट कनर्ता.. ऍम सनर्ता.. नि मी बोलली िा उद्या परत येणार ती. आनण 

आज अनिरूद्ध आपोआप गेलाय..  

बबि : सो.. मोकळे राि.. य ूआर ग्रेट.. छाि ददसतेस.. सीता और गीता..  

सनर्ता : िािी.. सनर्ता और कनर्ता..  

बबि : ते कािी असो.. यू नडझर्व जाद ूकी झप्पी... नडयर..  

सनर्ता : छू.. पिल ेब्रश करो गांद ेबच्च.े. आनण.. आम्िी िािी.. जा..  

( िळू िळू अांधार) 

 

*** 

  



प्रर्शे नतसरा 

 

र्ेळ दपुारची.. कनर्ता परत गेलीय.. बबि  बसलाय खुचीत.. एकाएकी 

त्याच्या लिात येते.. टेबलार्रच्या कपबशा नि ताटल्या उचलतो. त्या धुतल्याचा 

आर्ाज.. मिाशीच म्िणतो.. िा जय ििुमाि येण्याआधी लिात आले म्िणूि ठीक.. 

सुटलो.. आता पुरार्ा िािी.. कनर्ते..  

स्टोल माय िाटव.. य ूआर अ चोर.. चोर.. चोर.. चोर..  

अनिरूद्ध : (आत येत) चोर? माझ्या कनर्ता तर िािी िा चोरल्या?  

बबि : का? रद्दीत नर्कण्यासाठी? .. अडला िरी.. अनिरूद्ध च्या कनर्ता चोरी? 

झाले काव्य सांमेलि?  

अनिरूद्ध : िोय.. त्या टाळया.. र्न्स मोअर.. ती धुांदी.. ती िशा..  

बबि : आनण श्रोत्याांची.. दशा..  

अनिरूद्ध : ते जाऊ दते.. गेली ती सनर्ता?  

बबि : कोण? कनर्ता.. िाां.. सनर्ता.. गेली..  

अनिरूद्ध : भरला फॉमव? लकी ड्रॉ..  

बबि : कसला फॉमव?  िा... तो.. तो फॉमव.. भरला... सो लकी.. नर्सरलोच िोतो 

मी..  

अनिरूद्ध : दकती योगायोग.. िी त्या कनर्ता कर्ी सारखी.. िार् सनर्ता रर्ी.. 

निच्याकडेिी ते सोिेरी पेि.. बापसािे ददलेले.. दकती चमत्कार..  



बबि : िाां.. चमत्कार.. पण मला ि ेसगळे लिात िािी आले.. काल पासूि तुझी 

िजर बदलली.. मुलींकडे लि दऊेि बघायला लागलायस.. पण 

कॉन्ग्रॅट्ट्स.. जीन्स बदललीस.. अांतबावह्य बदल..  

अनिरूद्ध : िीट बघायला कशाला िर्ांय.. हुबेहूब कनर्ता..  

बबि : तुला नजथे नतथे कनर्ता ददसते.. ब्रेिची सर्तर्स करूि घ.े. जळमटे झाली 

असणार.. एिी र्.े. चाप्टर क्लोझ्ड..  

अनिरूद्ध : छाि.. या योगायोगार्र कािी नलिीता येईल.. एक कथा काव्य ककर्ा 

काव्य कथा.. पुढील मनिन्यात बुरजेर्ाडीच्या सांमेलिात र्ाचण्यासाठी..  

ताज्या आिते भार्िा  

तोर्र पेरूि टाका..  

कनर्तेची बीजे..  

बबि : या कनर्राजास.. अजूि ि सुचे दजेु..  

 

*** 

  



प्रर्शे चौथा 

 

सकाळची र्ेळ. अनिरूद्ध उठलेला. सकाळची तयारी चाललीये. 

बाथरूममधूि जा ये चालली आि.े दरर्ाजार्रचा पेपर काढतो..  

 

अनिरूद्ध : ( स्र्त:शीच मुक्त छांदातल्या कनर्तेसारखा बोलतो )  

आज िािी कािी चोरीची बातमी... िो कनर्ता.. िो सनर्ता..  

त्या कनर्तेस मी कधीच मिातूि काढूि टाकलांय मी.. या कनर्तेसाठी..  

मागे सोिेरी केस र्ाली परी असायची.. िी सोिेरी पेि र्ाली.. 

एकासारखी एक.. सनर्ता.. कनर्ता..  

निला झाका नतला काढा.. च्यायला.. कोइनन्सड्नन्स?  

असला?  

िा योगायोग की.. प्रयोग?  

माझ्यार्र प्रयोग? म्िणजे दोघीिी.. एकच?  

की आज येणार कुणी.. बनबता बबी.. सांगीता सर्ी..  

डाळीत जरूर कािी काळे आि.े. काळेबेरे.. सालर्ाली मुगाची डाळ? 

नछलटी म्िणतात ती?  

कान्ट डायजेस्ट.. एका सारख्या एक दोघी?  



एका पाठोपाठ एक ददर्शी.. कािीतरी काम काढूि..  

परर्ा याचा र्ाढददर्स..  

सोिेरी पेि.. रस्त्यार्रच ेपेि कधी सापडेल का?  

पनिला ऎकला अय्या नि चार आसू..  

निघाले कचरा कुांड्या पािायला..  

आनण काल तो लकी ड्रॉ.. लकी.. िक्की कोण? मी की बबि .. ?  

भथक... कोइनन्सडन्स.. योगायोग..  

दोि पोरी.. सेम टू सेम..  

दोन्िी र्ेळी.. मी आऊट..  

येस.. दअेर आय गेट इट.. िी बबि  ची खोडी.. की त्याची जीएफ? 

कनर्ता?  

येस.. मी कबाबमें िड्डी?  

मी बािरे.. मग याांिी बिर्ला असेल का िराभरा शािी कबाब?  

नर्दाऊट िड्डी?  

दो और दो चार.. यू काांट फूल मी..  

नडटेनक्टर् अनिरूद्ध.. हुां...  

स्र्त:शीच मी बोलतोय.. स्र्गत? जुन्या िाटकात असायची तशी..  



मी आि ेअनिरूद्ध.. मी आि ेकनर्राज.. मी आि ेकाव्यसम्राट..  

( बबि  कडे पािात ) झोपलाय कुां भकणव.. ढाराढूर..  

अरे तुझ्या सख्ख्या नमत्राला शेंडी लार्ूि तुला शाांत झोप येते तरी कशी 

रे? पण काय पुरार्ा आि?े माझा िुसताच सांशय.. की आि े

पररनस्थतीजन्य पुरार्ा..  

कािूि को सबूत चानिये.. ये लातोंके बूत बातोंसे ििीं मािेंगे..  

उठर्ू या बबि  ला.. नर्चारू जाब? लातोंका बूत.. की भूत?  

 

( बबि  चा मोबाईल र्ाजतो.. बबि  झोपेत .. थोडा र्ेळ र्ाजल्यार्र 

अनिरूद्ध उचलतो ) 

 

अनिरूद्ध : (फोि कडॆ पािात) ( स्र्त:शीच) के कॉभलग? के म्िणज ेकनर्ता? .. 

(फोिर्र) िॅलो..  

पनलकडूि आर्ाज : शोिुल्या.. उठलास.. िािी बोललास तरी चालेल.. माझे ऎक.. 

मला ठाऊके.. तुला जाग आली तरी जागा व्िायला र्ेळ लागतो तुला.. 

पण आता उठ.. मी बोलते ते ऎक.. दोि ददर्स मी आली.. आज तुझी 

पाळी.. नि कधी येतोस? िािी आमच्या िोस्टेलात बॉइस आर िॉट 

अलाऊड.. तुला माझ्याहूििी मोठा जुगाड करार्ा लागेल.. यू प्रॉनमस्ड.. 

काल म्िणालास िा.. येतोस.. रूममध्ये.. दोि ददर्स मी अनिरूद्ध ला 

मॅिेज केलेय.. आज माझी रूम पाटविर.. नतला मी िाकलर्ते.. तू फक्त 

पोिोच.. लर्कर िाां.. राजा.. जागा िो.. ददर्स र्ै-याचा आि.े. अनिरूद्ध 



भय्याला िमस्कार नि सॉरी.. र्ाट पािाते.. प्लॅिची लार्ू िकोस.. र्ाट.. 

बाय.. ठेर्ते..  

अनिरूद्ध : ( फोि िळूच ठेऊि दतेो ) (िलक्या आर्ाजात) च्यायला.. म्िणज ेमाझा 

सांशय खरा ठरला.. िा नि कनर्ता.. सनर्ता.. मी नतला कधीच आऊट 

ऑफ माइांड केलेय.. पण बेट्याांिो.. िमिे भी कच्ची गोनलयाां ििी खेली.. 

असेच कािीतरी म्िणतात ते भिदी नसिेमात..  

बबि : (जागा िोत) फोि.. माझा.. (बघतो).. िो नमस्ड कॉल.. ए दकती र्ाजलेत?  

अनिरूद्ध : झोप बालका.. झोप.. तुझी ती निद्रा.. शाांत निरागस मुद्रा.. लागोपाठ 

दोि ददर्स त्या मुलीिे त्रास ददला तुला..  

बबि : मुलीिे िािी.. मुलींिी.. व्याकरण मित्त्र्ाचे..  

अनिरूद्ध : खरांय.. आज झोप.. आनण श्रमपररिाराथव.. आज तुला माझ्याकडूि 

पाटी.. सकाळी दिा ते दोि.. मी तुझ्याबरोबर.. जो चानिए नमलेगा.. 

मुव्िी.. खािा.. मुगव मसल्लम.. तांगडी कबाब.. आईस्रीम.. सब फ्री.. मी 

पैस ेदणेार.. उठ.. आज जाऊ..  

बबि : ( झोपेचे सोंग घेत ) िाां.. िाां.. िािी.. िो..  

अनिरूद्ध : िािी आनण िो? तू जागृत की निदद्रस्त.. ज्र्ालामुखी? की मेलास?  

बबि : र्ाजले दकती?  

अनिरूद्ध : साडेदिा..  

बबि : (ताडकि उठत) साडे दिा?  



अनिरूद्ध : का? कुठली अपॉइांटमेंट? म्िणजे कॉलेजला सुट्टी... तुला मित्त्र्ाची 

गाठभेट..  

बबि : छे.. आपल्याला कसल ेकाम? पण र्ेळेर्र सगळे झाले की बरे.. ददर्स कसा 

फे्रश.. (घड्याळाकडे पािात) साल्या फक्त साडे िऊ झालेत.. नि मला 

खोटे साांगतोस?  

अनिरूद्ध : मग काय? आता िािीत तर एक तासािी िोतील.. साडे दिा.. माय 

ग्यारांटी.. उठ चल.. आज माझी ट्रीट.. पाटी.. खाएांगे, नपएांगे ऎश करेंगे.. 

दरबार ददल्ली.. भरणार नबल.. मी..  

बबि : (खोट्या उत्सािात) र्ा.. राजा उदार झाला.. सूयव आज उत्तरेस उगर्ला.. 

पण माझा तुझ्यार्र िािी भरर्सा.. नबल िािी भरलेस तर मला 

बसर्शील नतकडे ददल्ली दरबारी भाांडी घासर्त.. िो.. िाय.. िवे्िर..  

अनिरूद्ध : प्रॉनमस यार.. ऐसा मौका दफर किाां नमलेगा..  

बबि : ओके.. तू म्िणतोस तर.. पण एक अट.. मी आधी तयार िोणार.. तुझ्या.. 

तेिी आताच.. तू िांतर..  

अनिरूद्ध : र्ा! काय अट आि!े का? का असे?  

बबि : िो के्वश्चन्स... ओन्ली आन्ससव.. अट मांजूर.. ?  

अनिरूद्ध : ओके.. िो प्रॉब्लेम 

( बबि  पटकि बाथरूम मधे नशरतो )  

अनिरूद्ध टेबलापाशी गालातल्या गालात िसत बसतो. नलिीतो.. मग 

बाथरूमकडे पािात गाऊ लागतो..  



अनिरूद्ध : माझ्या ह्या िोस्टेलच्या पाशी..  

     थाांब तू गडे जराशी..  

     चोरूि लपूि भेटायचे..  

     झोपाळयार्ाचूि झुलायचे..  

( थोड्यार्ेळात बबि  बािरे येतो. अनिरूद्ध िळू िळू तेच परत गातोय.. 

बबि  त्याच्या कडे दलुवि करत ) 

 

बबि : जा तू.. मी तोर्र र्ाट पािातोय.. िीट अांघोळ कर.. दकती मळलायस बघ..  

अनिरूद्ध : ओके बाबा.. आय ऍम द मॅि हू िोज ्यूचर..  

( आतूि गाण्याचा आर्ाज : मैं तुझसे नमलिे आई मांदीर जािेके बिािे.. मैं तुझसे 

नमलिे आई.. )  

( कािी िण अांधार.. परत उजेड.. अनिरूद्ध बािरे येतो. बबि  निघूि गेलाय) 

अनिरूद्ध : बबि .. कुठायस तू? .. र्ाटलेच मला.. िा पळूि जाणार.. आग्र्याहूि 

सुटका.. नबि पेटा-याची.. तशी िोस्टेलातूि सुटका.. लव्ि बडवस.. िाऊ 

नर्ल िी मॅिेज गल्सव िोस्टेल? कािी म्िणा.. प्रेमातुराांणाां.. ि भयां ि 

लज्जा.. मी आपला माझ्या .. ओररनजिल कनर्तेकडे र्ळतो.. शादी 

दकसीकी िो.. अपिा ददल गाता ि.ै.  

(नलिीता नलिीता र्ाचतो) 

कोन्यात लाजरी ती 

झांकारते सतार 



आले कशी ि पूस तू 

सोडूि लाज  

साांग ेती तार 

 

येतोच चाांदणी मी 

िा चांद्र का म्िणाला 

मिी चाांदणीच्या असली 

हुरहूर लार्ण्या गेला..  

 

(टेबलापाशी नलनिता नलनिता उजेड िळू िळू मांदार्तो) 

 

  



अांक नतसरा 

 

घड्याळात र्ेळ दोि तासाांिांतरची. बबि  परत येतोय. िात बॅंडेजमध्ये. 

डोक्याला बॅंडेज.. भिदी नसिेमात असते तसे.. मध्य ेएक लाल डाग.. बरोबर 

कनर्ता.. िेिमीच्या ड्रेसमध्ये... त्याला पकडत पकडत येते.. बबि  लांगडत येतोय..  

 

अनिरूद्ध : यार्े.. यार्े सरदार.. आमची पाटी सोडलीत.. ( त्याच्या लांगडण्याकडे 

पिात) याहूि र्ेगळे काय िोणार िोते?  

कनर्ता : िािी िो..  

अनिरूद्ध : सापडला का तुमचा.. मोबाईल नि बाबाांचे ते पेि?  

कनर्ता : िा पिा.. सॉरी..  

बबि : आई गां... दखुतोय पाय..  

कनर्ता : थाांब.. तू झोप.. जरा िात दतेा का?  

( अनिरूद्ध पकडतो.. दोघ ेबबि  ला झोपर्तात ) 

कनर्ता : फार दखुतांय का?  

बबि : हुां.. जरा पडतो मी.. इथे..  

कनर्ता : मी जाऊ?  



अनिरूद्ध : िको िो.. थोडे थाांबा.. म्िणज ेयाला बरे र्ाटेल.. िािीतर मला र्ाटेल 

एक कुररयरर्ाला आला पासवल घेऊि 

कनर्ता : म्िणज?े  

अनिरूद्ध : पासवल ददले पत्त्यार्र नि चालले परत..  

कनर्ता : ओके.. सॉरी.. थाांबते 

अनिरूद्ध : पण काय झाले साांगाल का?  

कनर्ता : सॉरी.. सॉरी.. मला िा बोलला.. तुम्िाला सगळे समजलेय.. िमस्र्..  

अनिरूद्ध : जाऊ द्या िो.. ि ेर्यच अस ेअसते.. मी असां बोलतोय जणू माझे उलटूि 

गेलांय.. र्य ! पण जय ििुमाि ! 

कनर्ता : िोप.. तुमचा राग निर्ळला असेल 

अनिरूद्ध : िो.. मी ते सगळां नर्सरलोय म्िणा िा.. माझ्या मेमरीकाडावतूि नडलीट..  

कनर्ता : प्रॉनमस.. ?  

अनिरूद्ध : यस्स.. मी म्िणालो िा.. शादी दकसी की भी िो.. अपिा ददल गाता ि.ै.  

कनर्ता : शादी िािी िो.. अजूि.. र्ेळ आि.े. आमच्या घरचे... जाऊ द ेते.. र्ेगळेच 

प्रकरण आि.े. कठीण..  

अनिरूद्ध : तुम्िाला साांगू का.. सगळया कठीण गोष्टींर्र एक उपाय.. कनर्ता..  

कनर्ता : काय?  



अनिरूद्ध : कनर्ता.. कनर्ता करण.े. िाच उपाय.. आपले सुखद:ुख, भार्भार्िा.. 

र्ेदिेचे हुांकार.. काव्य नि कनर्तेच्या कोंदणाची मनिरप लार्ूि बसर्लीत 

िा की बघा.. त्या भार्िा बािरे पडण्यास जण ूर्ाट नमळते.. आनण..  

कनर्ता : पण ते प्रनतभार्ांताांचे काम.. आम्िाला काय जमणार? एका सामान्य 

मुलीस..  

अनिरूद्ध : सामान्य? पण ते जाऊ द्या.. मी साांगतो काय झाले असणार?  

कनर्ता : कुठे?  

अनिरूद्ध : कुठे काय? तुमच्या लेनडज िोस्टेलात.. लेडीज िोस्टेलर्र..  

कनर्ता : लेडीज िोस्टेलर्र.. ?  

अनिरूद्ध : ि ेपिा... तो तुमचा सकाळचा फोि..  

कनर्ता : ( मोबाईल दाखर्त ) िा.. ?  

अनिरूद्ध : िािी.. तुम्िी याला केलात िा तो फोि.. तो मीच घेतला िोता.. बबि  

झोपलेला तेव्िा.. ढाराढूर.. तर मला प्रत्यि िॉसेस माउथ.. घोडीच्या .. 

सॉरी.. तोंडूि ऎकायला नमळाले सगळे.. सनर्.. कनर्ता..  

कनर्ता : सॉरी 

अनिरूद्ध : दकतीर्ेळा सॉरी म्िणणार.. आजच्या ददर्सातील एकदम म्िणूि टाका 

कनर्ता : सॉरी.. ओके सॉरी..  

अनिरूद्ध : सो द स्टोरी.. मी कल्पिा करू शकतो.. नतकडे काय झाले असेल.. िा 

आला.. बहुधा बुरखा घालूि आला असणार.. याांच्या कपाटात मला र्ाटते 



मी पानिलाय काळा कपडा.. आनण िा कािी सराईत चोर िािी.. नशरला 

असणार दबकत दबकत.. चोरी चुपके.. पकडला बाकीच्या पोरींिी.. 

िाणले दोि चार गुदे्द.. नततक्यात याचा बुरखा फाटला.. मुलगा बघूि 

पोरी चेकाळल्या.. धू धू धुतला याला.. नबचारा..  

कनर्ता : अगदी बरोबर.. तुम्िाला आधीचा अिुभर् आि ेका िो?  

अनिरूद्ध : मला? मी जय ििुमाि.. पण जे ि दखे ेसनर्ता रनर्.. ते दखे ेकनर्ता 

कर्ी..  

कनर्ता : असेच झाले िो.. मी इतकी स्माटव.. समजते स्र्त:ला.. कािी िािी करू 

शकते.. भिदी नसिेमा असता तर गाणे म्िटले असते.. हुस्न िानजर ि ै

मोिब्बतकी सजा पािे को.. कोई पत्थरसे िा मारे.. मेरे दीर्ािे को..  

अनिरूद्ध : आर्ाज खरेच छाि आि ेिो तुमचा.. दोि तासात दकती रामायण घडले 

िािी.. पण िा बबि  तुम्िाला भेटला कुठे? मी कािी तुझा.. तुमचा.. 

गार्तडयि िािी.. िािीतर नर्चारले असते.. दसुरा कोणी िािी भेटला का 

तुला.. तुम्िाला..  

कनर्ता : काय उत्तर दऊे?  

अनिरूद्ध : म्िणज ेिर्ी कािी स्टोरी बिर्ायचा नर्चार?  

कनर्ता : ओि... ! म्िणजे तुम्िी अजूि िािी नर्सरलात.. ती गोष्ट..  

अनिरूद्ध : आता मी सॉरी.. पण खरे साांग.ू. ते फुटपाथर्र भटकण्याचे िण.. तो 

कचरा.. त्या कचरा पेट्या.. माझी अजूि मळलेली ती नजन्स.. सारे कसे 

स्र्प्नर्त.. ििुमािभक्ताला अशी स्र्प्ने पडत असतील का िो?  



कनर्ता : हुां... बरे आज तुमचे कािी सांमेलि िािी िा?  

अनिरूद्ध : िािी िो..  

कनर्ता : िािी? आय मीि.. मला र्ाटले तुमची िर्ीि कोरी करकरीत कनर्ता 

तयार असेल.. आज 

अनिरूद्ध : तशी कनर्ता तयार आि.े. पण.. िािी ऑदफनशयल सांमेलि िािी.. पण 

आता आि ेआमचा.. काव्य कट्टा..  

कनर्ता : काव्य कट्टा?  

अनिरूद्ध : येस.. नतथे आम्िी समनर्चारी.. आम्िी याांिा कनर्तेचे आचारी म्िणतो.. 

आचारी म्िणजे.. आचारनर्चारात कनर्ता आनण स्र्यांपाक्यासारखी 

नशजर्त घालतो ती िी कनर्ता.. कनर्तेच ेव्यानमश्र रूप.. त्यातील िाद 

नि ताल नि लय.. िर्कनर्तेतील उद्दाम बांडखोरपणा.. 

कानलदासापासूिच्या उज्ज्र्ल परांपरेचे आम्िी पाईक.. नमळूि अर्लोकि.. 

समीिण.. नि..  

कनर्ता : बाप रे! खूप कािी करता.. म्िणजे टे्रभिग कॅं प म्िणा की..  

अनिरूद्ध : िां.. तुम्िाला लगेच कळले.. िा बबि  आि ेिा.. बी फॉर बुद्धू.. अरे 

याला कािी साांनगतले की चेष्टा नि थट्टा करत असतो.. मला..  

कनर्ता : जाऊ द्या िो.. पण मिािे र्ाईट िािी.. तुमच्याबद्दल मला साांगत असतो.. 

तुमच्या कनर्तेचे त्याला फार कौतुक..  

अनिरूद्ध : याला?  

कनर्ता : अथावत.. पण असतो एकेकाचा स्र्भार्.. कधी आि ेतुमचा कट्टा?  



अनिरूद्ध : येताय तुम्िी?  

कनर्ता : आले असते..  

बबि : आई गां... दखुतांय..  

कनर्ता : याला जाग आली..  

अनिरूद्ध : खूप दखुतांय कारे? िािीतर मी कॅन्सल करतो जायचे..  

बबि : िािी िािी.. आमच्यामुळे तुला आधीच त्रास झालाय.. तो अजूि िको.. तू 

जा, कनर्ता.. कनर्ता आि ेिा.. आिसे िा? की तू पण जातेस?  

कनर्ता : िािी रे.. िांतर कधीतरी.. (अनिरूद्ध कडे पािात) तुम्िी प्लीज जा.. 

िािीतर मला नगल्टी र्ाटेल..  

अनिरूद्ध : खरेच की ते दोि ददर्साांआधी सारखे? सॉरी.. सॉरी.. आय िरॅ् 

फरगॉट्ट्ि.. मी निघतो.. लर्करच 

कनर्ता : ठीक.. मी बसते इथेच.. याला बरे र्ाटे पयांत..  

अनिरूद्ध : िािीतर मी आताच निघतो.. माझी र्ाट पािातोय कट्टा..  

कनर्ता : ठीक..  

अनिरूद्ध : मी निघतोय रे.. याांिा त्रास िको दऊेस.. अजूि धडपडू िकोस.. खरेच.. 

एखाद ेिाड मोडूि घ्यायचास...  

बबि : यस बॉस.. आई गां..  

अनिरूद्ध : खूप दखुतांय का? चल िॉनस्पटलात जाऊ 



बबि : िािी रे.. आनण आम्िी आताच तर नतथूि आलोत िा? मी िोईि ठीक.. तू 

जा..  

कनर्ता : मी आि ेिा.. तुम्िी जा.  

( अनिरूद्ध जातो. िळूिळू अांधार, परत उजेड िोतो. तेव्िा कनर्ता नि 

नतच्या बाजूस बबि  बसलेला. त्याची बॅंडेजेस जागेर्र पण असा बसलाय जसे ती 

िािीतच. ) 

कनर्ता : काय कशी काय?  

बबि : आयनडया की तब्येत?  

कनर्ता : दोन्िी.. पण ि ेजरा जास्तच िोतांय.. म्िणज ेमी तुला िािी म्िणत िोते.  

बबि : बस क्या.. त्याला फुटपाथ झाडायला लार्तािा कुठे गेला िोता राधासुता.. 

सुते.. सुतीणी.. कन्ये तुझा धमव.. एव्िरीभथग इज फेअर इि र्ॉर ऍंड 

पीस.. ऍंड लव्ि..  

कनर्ता : चाांगलाय रे नबचारा पण.. आता अजूि िको.. ि ेशेर्टचे.. अजूि िको 

फसर्ाफसर्ी..  

बबि : दखेेंगे 

कनर्ता : म्िणज?े अजूि कािी?  

बबि : खेळ तू सुरू केलास..  

कनर्ता : खेळ नबळ िािी रे.. आपले ठरलेले िा भेटायचे.. अनिरूद्ध बािरे जाईल 

म्िणूि.. आता तो गेलाच िािी तर.. म्िणूि.. नि दसु-या ददर्शी..  



बबि : जाऊ द.े. आपण असा र्ेळ का र्ाया घालर्तोय?  

कनर्ता : पण..  

(अनिरूद्ध एकाएकी आत नशरतो, त्याला बघूि दोघेिी चाट, बबि  पाय 

पसरूि बसलेला तो दखुण्याचे बेअटरग घेण्याचा प्रयत्न करतो.. अथावत तो तसे करू 

शकत िािी.. कनर्ता स्तब्ध उभी नथजल्यासारखी ) 

 

अनिरूद्ध : अरे बबि ... डबल बी.. बस की िीट.. अजव दकया ि.ै.  

जख्म दकतिे ददये मुझको..  

दक घायल कर गए र्ो..  

और खुद कि े 

दक र्ोिी घायल ि.ै.  

बबि : ( खोटे कण्िण्याचा प्रयत्न करीत ) आई गां..  

अनिरूद्ध : आता बस.. मी कुठेच गेलो िािी.. इथेच िोतो दरर्ाजामागे.. तुझ्या त्या 

लाल सॉसर्ाल्या पट्टीला पाहूिच सांशय आला िोता मला.. कमीतकमी 

पट्टी तरी िीट बाांधायची.. लिात ठेर् पुढच्यार्ेळी 

बबि : सॉरी यार..  

अनिरूद्ध : ती िोलसेल बोलूि झालीय आज.. कािी म्िण.. तू गेलास लेडीज 

िोस्टेलर्र.. मला र्ाटल ेदकस्सा खतम.. द एांड ऑफ स्टोरी.. पण ि ेिव्िते 

अपेनित.. एक्स्पेक्ट द अिएक्सेपटेड.. यार.. नचअर अप.. ऍम िॉट ऍंग्री..  

बबि : ते ठीक यार पण..  



अनिरूद्ध : पण नबण कािी िािी.. माझी एक मित्त्र्पूणव घोर्णा करायची नि मग 

मी निघतो.. खरोखरचा.. कट्ट्ट्यार्र.. या पुढे ििुमािभक्ती 

बलोपासिेपुरती.. च्यायला.. ि ेप्रेम.. असल्या युक्त्या करायला नशकर्त 

असेल तर प्रत्यिात दकती सॉनलड असणार.. व्िॉट इज लाईफ नर्दाऊट 

इट.. िो मोअर ब्रह्मचयव..  

बबि : र्ा.. कॉन्ग्रॅट्ट्स.. फक्त कधी िाटक केलेस तर मला फूटपाथ झाडायला िको 

पाठर्ूस.. िो कािी िािी कनर्ता..  

अनिरूद्ध : चला.. आज मस्त प्रेमकनर्ता र्ाचूि येतो.. बाय..  

(अनिरूद्ध जातो. बबि  आनण कनर्ता एकमेकाांकडे िात पसरूि जर्ळ 

येता येताच प्रकाश मांदार्त जातो. )   

 

( समाप्त ) 

  



डॉ. नितीि मोरे 

 

र्सई येथे छातीरोग तज्ञ म्िणूि व्यर्साय असला तरी प्रथम प्रेम नलिीण्याचेच.  

या आधी ई सानित्यर्र सात पुस्तके प्रकानशत  

 चरमाददत्याचा दरबार, केल्यािे शीर्ावसि, िाच जमूरे िाच, अिम ब्रह्मानस्म, 

मच्छर टाईम्स, सांर्ादोिी प्रकटार्े आनण या कोल्िटकराांच्या घरात: (िाटक )  

 कािी ददर्ाळी अांकात नर्िोदी कथा नियनमत प्रकानशत िोत असतात.  

एकूण उपिास, उपिासात्मक नर्िोद र्ा निखळ नर्िोद ि ेसानित्यातले प्रकार 

िाताळायला आर्डते. 

*** 

 

  



डॉ. नितीि मोरे 

 

डॉ. नितीि मोरे ि ेव्यर्सायािे डॉक्टर असूि र्सई 

येथे छातीरोग तज्ञ म्िणूि प्रनसद्ध आिते.            

                                        

                      .         ज       

                                          

         . 

त्याांिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्याांची आर्ड 

असल्यािे आनण त्यातूिच नलखाणाची आर्ड निमावण झाली.  

सामान्यत: आजूबाजूच्या दैंिांददि घटिाांतील नर्सांगती र् त्यातूि निमावण िोणारा 

नर्िोद िा त्याांचा आर्डता नर्र्य आनण त्यातूि उपरोधात्मक नलखाण आनण 

ममवभेदी रटप्पणी करण्यात ते मािीर आिते. 

डॉक्टराांचे नर्िोदी कथा   इ              िेिमी ददर्ाळी अांकातूि प्रकानशत 

िोत असतात.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 

  

mailto:drnmore@yahoo.com


डॉ. नितीि मोरे याांची सानित्यसांपदा: 

 

चरमाददत्याचा दरबार, 

केल्यािे शीर्ावसि, 

िाच जमूरे िाच, 

अिम ब्रह्मानस्म, 

मच्छर टाईम्स, 

सांर्ादोिी प्रकटार् े

या कोल्िटकराांच्या घरात (िाटक ) 

            (    ) 

  



ई सानित्य प्रनतष्ठाि 

मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडणार याांकडे लि 

िका दऊे. मराठीत कधीच िव्िते इतके र्ाचक आिते आता. पुर्ी पुस्तकाच्या एका 

आर्ृत्तीच्या िजार दोििजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यार्रूि 

पाणी.  

आता ई पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख 

र्ाचकाांपयांत जातां. र्र्ावला चाळीसेक लाख डाऊिलोड िोतात. र्ाचक एकमेकाांिा 

परस्पर फ़ॉरर्डव करतात. व्िट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, र्ेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि, 

नसडी अशा असांख्य मागाांिी पुस्तकां  व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटनलत. 

खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासूि ते जगाच्या पारठर्रच्या प्रत्येक दशेात. 
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 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 
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