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हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना मवनािल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आिचां काहीच किी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
िजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सामहत्यच्या लेखकानां ा, टीिला आमण तम्ु हालाही आनदां
मिळेल

आमण तिु चां काहीच किी होणार नाही.
तम्ु ही आनिर्वाद आनि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांिव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव नमत्वांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
मित्ानां ा हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सवनहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवांर्र ्र्तः जव र्
इतरवांिव आमांनत्त करव. सोशल मिमियावर ई सामहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुमोल अिव तमु च्यव सचू िव 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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नर्िवमल्ू य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी नकांर्व र्वचिवव्यनतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई सवनहत्य प्रनतष्ठविची-लेखी परर्विगी घेिे
आर्श्यक आहे.

डॉ. हनिीन मोरे

डॉ. नितीि मोरे हे व्यर्सवयविे
डॉक्टर असिू र्सई, मबांु ई येथे
श्वसिरोग तज्ञ म्हििू सप्रु नसद्ध आहेत.
त्यविां व मरवठी र् इतर भवषव नर्षयवचां ी
आर्ड
असल्यविे
त्यवतिू च
नलखविवची आर्ड निमवाि झवली.
सवमवन्सयत: आजबू वजच्ू यव दैंिनां दि घटिवतां ील नर्सगां ती र्
त्यवतिू निमवाि होिवरव नर्िोद हव त्यवचां व आर्डतव नर्षय
आनि त्यवतिू उपरोधवत्मक नलखवि आनि ममाभेदी नटप्पिी
करण्यवत ते मवहीर आहेत. त्यवचबरोबर आजबू वजच्ू यव
व्यक्तीमधले िेमके पि हेरूि त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवच्ां यव
लेखिवचव कॅ िव्हवस िर्िर्ीि प्रयोगवतां िू कवयम नर््तवरत
असतो. त्यवत पत्लेखि, नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव, िवटके ,
एकवांनककव, िवट्यछटव, प्रेमकथव हे सर्ा असते.
िेहमी नदर्वळी अांकवतिू डॉक्टरवांच्यव नर्िोदी कथव
प्रकवनित होत असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे हे बनत्तसवर्े
प्ु तक प्रकवनित होत आहे. त्यवांचव ्र्तःचव असव एक
र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो त्यवांच्यव प्ु तकवचां ी
र्वट पहवत असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
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(५ कमिताांमकका)
प्रव्तवनर्क
िब्दवांच्यव िवदवत िवदवर्िू
आनि
िब्दखेळवच्ां यव खिु विां ी खळ
ु वर्िू
मवडां लेलव हव कनर्तवनां ककवचां व
खेळकर िब्दखेळ!

डॉ. मितीि िोरे

अिक्र
ु म
१. प्रेमनदर्वण्यवचां व प्रेमसर्ां वद
२. मिी मविसी!
३. ती आनि तो.. एक कवव्य िवनटकव
४. एकव कर्ीची कनर्तवांनककव
५. रोनमओची 'परी'कथव

(समद्रु नकिवऱ्यवर्र, र्वळूत बसलेले दोघे. समोर
सवगरवच्यव लवटव, बवजल
ू व र्वळूत बिर्लेले
नकल्ले .. दोघे बसलेत.. आडोश्यवलव.
जगवपवसिू लपिू ..)
तो:
मी चांद्र तू
तू झिी
चांद्रवची चवांदिी..
ती:
कवय सख्यव.. हे..
आकविीची उडनत बोलिी
खरे सवांग?ू
तू पवर्
मी त्यवच्यवर्रची चटिी

तो:
तू म्हििील तसे ..
पि
तझु ी ि मवझी यगु वयगु वची प्रीती..
ती:
परत यगु वच्यव कसल्यव गप्पव ..
खरे सवगां ू
तू हीरव अि् मी मोती
तू नदर्व अि् मी र्वती
तू र्ीट तर मी मवती..
तू गल
ु वम मी रविीचव पत्तव
तू खल तर मी आहे बत्तव..
तू कवडी मी त्यवर्रील गल
ु ..
तू िदी मी िदीर्र पल
ू

तू टेबल तर मी खचु ी
तू लवल नतखट मी नमरची
तो:
तू भवकर मी तर्व
मी दधू तर तू खर्व
ती:
सवत जन्सम ि कोिी तोडी
सख्यव असली जमली जोडी
तो:
आठर्ती यव घेतल्यव समद्रु तीरी
कसल्यव आिवभवकव..
ती:
आठर्ते ते ही अि् आलव होतव
कवठी घेऊिी मवझव कवकव..

पळवलवस घवबरूि
बघिू तू त्यवची लवठी
तो:
कवय करू सखे..
र्वमवगां ी तू असतव तरिीतवठी..
ठवऊक होते कवकव तझु व
जिू कुण्यव गवर्चव तलवठी
सां्कृ तीरिक तो लवगत असतो
तरण्यव पोरवांपोरींपवठी
हवती कवठी लवठी असतव
ि लवगे नचठ्ठी चपवटी
हुसकूि लवनर्त कवकव सर्वां
लवगत प्रेमर्ीरवांच्यव पवठी

कुिी ि मवरवव्यव कधीच कुठे ही
यव प्रेमवच्यव बवतव
कळर्ळे जीर् बडु तव
सयू वासह सां्कृ ती आतव
पि
सोड कुण्यव कवकवच्यव बवतव
ही सवजां किी मतां रली
ती:
पि कबल
ू कर तू रवजव..
होती तझु ी तेव्हव तांतरली
तो:
त्यव नमिवळ कवकवहवती लवठी पवहूि
अर्सवि मवझे ही गळले ..
धवर्त सटु लो धरपडत पडलो..
कपडे मवझे चरु गळले, मळले..

ती:
कवही म्हि पि त्यव नदर्िी
प्रकरि घरी मवझ्यव ही कळले
आई म्हिते करण्यव भविगड
कव कॉलेजव जवते?
प्रश्न गहि जिू पडलव घरी
सोडर्ण्यवस आली आते
बवबव कवकव आते आई
जिू बसली कवही सनमती
नर्चवरीत मज प्रश्न असे जिू
गन्सु हवच आहे करिे प्रीती
मी ही मग म्हटले
तू मवझव नप्रयकर नजर्लग
र्वचनर्ली किी बवबवांची
जवर्ई िोधवची दगदग

म्हिती कसे ते पळवलवस
तू मजलव टवकूि एकटी
रिछोड कसव म्हिती तजु
र्क्र तयवांची होय भृकटी
घवबरे ल िव कुिी
मी म्हिवले बघतव यव कवकव
ओळखिू आहे तो कवकवलव
र्वटतो जिू कुिी बोकव..
रवजव ओळखिू आहे तजु लव मी
तू ि कुिवस घवबरतो
पि लवठीधवरी बोक्यव पढु ती
र्वघही कसव ि बवर्रतो?
स्ां कृ तीरििवचव नटळव भवळी तर
आधीच मका ट त्यवतिू मद्य प्यवलव

िगां े से डरतव खदु खदु व
अपर्वद कसव तू असिील त्यवलव?
तो:
नप्रयव तू मवझी समजिू घेिी
तू अिी सवनजरी सवजिी
ती:
तू असतव कसली नचांतव
बिर्ेि चकलीची भवजिी
प्रेमवच्यव पवडू चकल्यव
तळू त्यवस खरपसू
प्रेमविे प्रेमवची भरू जत्व
भरर्ू प्रेमवचवच उरूस
तो:
छवि कल्पिव तझु ी नप्रये ग
बदलिू जगवची कूस

करू मिवगत प्रेमवचीच अि्
उगर्ू प्रेमवचवच ऊस
प्रेमवचीच कढी अि्
भवतही बिर्ू प्रेमवचव
खवऊिी होऊ तृप्त
कि एक परु े प्रेमवचव
ती:
प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम अि्
दसु रे कवही ि लवगे मजलव
तो:
खरे च रविी खरे तझु े गां
प्रेमवच्यव गवऊ गझलव ..
जमर्ू मैफल प्रेमवचीच अि्
गवऊ गीते प्रेमवची
रॉक नड्को अि् नधिचॅक
सवरी गीते ती प्रेमवची

चोनहकडे नदसे प्रेम प्रेम मज
करू प्रेमवची मवसेमवरी
चल गां जवऊ सखये असे
आकांठ बडु ू प्रेमव-गवरी
ती:
सवगां ू तल
ु व तू असिी कोि ते
तू सवगर मी मवसोळी
तू प्रेम र्वटिी दो हवतवांिी
मी भरूि घेते मवझी झोळी
तो:
प्रेम बिनर्िी प्रेमच निजनर्िी
चल प्रेमवचे मवसे खवऊ
ती:
िि एक परु े प्रेमवचव
चल प्रेमवच्यव गवर्व जवऊ

प्रेमवचेच पवपलेट अि्
बवांगडव ही तो प्रेमवचव
नझांगव रवर्स आनि हलर्व
तो ही बिर्यू व प्रेमवचव..
तो:
हलर्व! गोड नकती तो
ऐकूि सटु ते तोंडव पविी
र्वटतेस जिू गल
ु वबजवम
नकती बोलिी गोड तू रविी
तचू ग मवझी नजलबी रबडी
िवजक
ू सवजक
ू नप्रय सवजिी
सोडूिी सवरे कवम ि् धवम
बघतच बसवर्े तल
ु वच रविी
बघ नकल्लव तो र्वळूचव
उघडे त्यवचे बघ दरर्वजे
तल
ु व पवहतो अि् मग
कवळजवत समनथगां र्वजे

ती:
समोर तो अथवांग सवगर
बघ त्यवलव येई ती भरती
कवय सख्यव सवांगू तजु मी
अडकले मी त्यवतच परु ती
तो:
तू ि अडकली मीच गांतु लो
तू कमलपष्ु प अि् मी भांगु व
गल
ु वबसमु िव परर ओठवांिी
करीिी मवझ्यव हृदयी दगां व
ती:
चल जवण्यवची झवली र्ेळ
सांिय घेतील घरचे सवरे
तो:
हु.ां . त्यवत कवय..

सवगां निकत होतीस सवगरी
खवरे आनि मतलई र्वरे
ती:
घरचे सवरे घेती सांिय
देऊिी हवती तरु ी मी निसटूि येई
तो:
थवबां िको जवण्यवची घवई
कव तझु व तो कवकव परतच येई?
ती:
िकोस आठर्ि भलत्यव र्ेळी
कवकवचव मवमव करूिी आले
तो:
असतो कुिी मी इनतहवसवतील तर
असते फुटले गर्तवलव भवले

चवलिू असतो गेलो मी तर
त्यव पोनलसी कवकवच्यव र्र
हवय परांतु कसे करू मी
सख्खव कवकव पडतो तो तर
ती:
कधी सांपतील नदर्स हे सवरे
सख
ु नचत् मवनझयव ियिी गमते
सवांगू किी तजु नप्रय सख्यव
तझ्ु यवनर्ि रवत् किी िव सरते
तो:
िकोस रविी नर्चवर कसलव ..
प्रेमविे प्रेमवचे प्रेम-गलबत तरते

दोघे:
प्रेमच कोंदि
प्रेमच जेर्ि..
चिे प्रेमवचे
खवऊ फुटविे
प्रेमच खविे
प्रेमच नपिे
प्रेमच जगिे
प्रेमच तगिे
सरळ पहविे
असतव चकिे
प्रेम
अर्घड जवगेर्रचे दख
ु िे
प्रेम म्हिजे
जरव ि झक
ु िे
प्रेम ही हुरहूर
पवऊस भरु भरू
प्रेमसवगरी पोहत बडु िे

ओठी येई
प्रेमच गविे
प्रेम तरविे
प्रेम गिु गिु े
प्रेम तिु तिु े
हवय आम्ही तर
प्रेमनदर्विे..

्थळ: एक हो्टलची खोली.
दोि नमत्. 'तो' अांथरूिवत लोळूि आहे. हवतवत उलटे
प्ु तक. डोळे ्र्प्ि पवनहल्यवसवरखे. बवजल
ू व नमत्
बसलेलव आहे.
तो:
मी खल ग
तू असिील बत्तव
िोनधत नफरतो
र्िर्ि तझु वच पत्तव
नमत्:
घे बोरू हवती
नगरर् नगरर् तू नकत्तव

तो:
(त्यवच्यवकडे दल
ु ाि करत)
नदसिील कधी तू
सवांग जरव ग रविी
तजु नर्ि असे हे
आयष्ु य आिीबविी
िोधतो तल
ु व मी
रविीर्िी पविफुलवांत
िजर िोधते तजु
जरी मी मल
ु ीमल
ु वतां
नमत्:
र्ेड्यवची इकडे िसे कवही कमी
म्हितो हव अजिू ी.. अजिू अांथरूिवत मी!
हवय! असे लवगले
नजर्वलव र्ेड
हव कवमवतिू गेलव
सोडत िवही बेड

तो:
होय.. सखये
मज लवगले तझु ेच र्ेड!
नमत्:
भेटली ि कुिी
तेव्हव ही यवची कांडीिि
जिू िोध नप्रयेचव
एकच यवचे नमिि
तो:
तू करिील मदत तर
देईि तल
ु वही कनमिि
नमत्:
कनमिि देतो कसले
बवकी नकती सबनमिि
असवइिमेंट्स नकती बवकी
ि कवळजी यवस त्यवची

बस िोधत नफरतो
बवकी ि पर्वा कुिवची
कुिी ि भेटली तरी
कवमवतिू असव हव गेलव
कुिी भेटलीच तर होईल कवय
म्हिेल रूमवलवस अपल्ु यव िेलव?
तो:
तजु मवझ्यव न्थतीचव
कवहीच पत्तव िसे
यव िसविसवतिू
भेटीची आस ती र्से
(चवल बदलिू )
ये झडकरी
मी गडकरी

बोलर्ीतो तजु
सवगां ण्यव गजु
तचू एक कवनमिी
तचू ती मन्समिी ..
थकलो ती पवहूिी र्वट
ये झिी उडर्िू थवट
प्रतीिेत ही लोटली यगु े
उडर्ीत उडर्ीत कल्प फुगे..
बघ गगिी उांच उडवयव निघे
तेच ते तेच असती कल्पफुगे..
होय .. य्स.. िक्कीच
बवत मवझी.. पक्कीच.
कव फक्त असवर्ी कल्पसमु े?
बवकीच्यवांिी कव बसवर्े उगीच घमु े?

फुगे कल्पिवच
ां े उडर्ीि मी
कल्पिवचां ी मज कवय कमी?
कल्पिव पि ती ि मवझी
खरीखरु ी ती मवझी रोझी
रोझी .. म्हिजे गल
ु वब पष्ु प ती
िवजक
ू सवजक
ू मृदु कल्पमती
ये सवजिी झिी तू सौदवनमिी
तचू मवझी भवनमिी.. तचू ती कवनमिी
(ती हलके च आत येते.. नतच्यवकडे पवहवत, उठूि बसत)
आलीस उिीरव इतकी तू कवां
बििील कव थेट तू नच.सौ.कव.ां ?

ती:
सॉरी रवजव सॉरी सोन्सयव असवर्ी िमव
आले मी ि बवळगतव यव िद्रु जगवची तमव
ऐकले रे मी मिीचे तजु गजु
आले रे मी भेटी आतरु तजु ..
आले झवले किी मी ि ठवऊक तजु
निघवले ि इकडे कुजबजू नतकडे कुजबजू
पळवले अिी मी देऊिी हवतवर्रती तरु ी
दमले पळले परांतु थकले िव मी परु ी
र्वटले कधी िजीक मी असेि मवझ्यव रवजव
गांध मांद मांद पसरलव फुलवफुलवांचव तवजव
तो:
खरे ग रविी सवांगत तू तर
तहु ी आतरु मी ही आतरु

तू आलीस सध्ां यव बििू कव यवनमिी
तचू ती जवऊि बसली हृदयवतिू ी मन्समिी..
आलीस अखेरीस हवय! र्वट नकती पवनहली
तू िव्हतीस तर होत होती नजर्वची ही कवनहली
(ती एकवएकी िवहीिी होते)
नमत्:
बघव कसव हव एक उमदव कवमवतिू गेलव
भरलेलव नदसतसे यवस पिू ा ररकवमव पेलव..
कोिीही िसतव इथे कुिी सांदु री
नमलिवतरु यवच्यव मिी र्सते कुिी क्तरु ी
मिी मविसी नदिरवत् असव एकच एक नर्चवर
एकच कवय.. यवस नदसतील मैत्ीिी चवर..

तो: (नतलव िोधत, दचकत)
हे कोि बोले मवगिु ी मवझ्यव बरे
ती आलीच िेर्टी.. मविव ि मविव कुिी खरे ..
नप्रये थवांब तू कुिवकडे देऊ िकोच लि
नदसतेस गोनजरी सवजरी तू इथे मलव समि
नमत्: (प्रेिकवांकडे पवहूि)
चलव, चलव आपि प्रेमवरवधि पवहू
आभवसी प्रेम दनु ियेत डुांबिू ी रवहू
तो:
कुिीकडे गेलीस नप्रयव.. िको रवहूस दरू
कुनत्सत जवलीम दनु ियेच्यव येऊ दे डोळव परू
लपलीस कव परत तू मवझी रविी
नर्रहवत तझ्ु यव मी गवईि आता नर्रविी
(ती आत येते)

ती:
मी होते इथेच रवजव, गेली ि मी सोडूि
तो:
र्वट पवहतो नर्रहवता मी, मवि मवझी मोडूि
अिी िको तू जवऊस दरू गडे सहि ि नर्रह होतो
ती:
सोडूि ि जवईि सखयव तजु , तजु सम नदसतो जो तो
आभवस होई मज, होतो मज असलव भवस
तो:
तर् भेटीची लवगे मजलव निव्र्ळ आस ि आस
नमत्:
चलव गड्यवांिो सोडू आतव एक लवांब निश्ववस

तो:
लवगली आग दोन्सही कडूिी बघ हृदयवत
नमत्:
पहव पहव जि हो, र्वजले घड्यवळवत ते सवत
आली पहव ती अिवनमकव अदृश्य ्र्प्ि सांदु री
यवलव नदसते नप्रयतमव त्यवची, मज ि नदसे बांदरी
पि म्हिव कवही ही होई मिोरांजि ते खवस
नप्रयवरवधिवचव पवहू चवलेल अजिू गरबव रवस..
तो:
हव कोि बोलतो मध्ये मध्ये, कबवब मधलव हड्डी
नप्रये िकोस लवज,ू दनु ियेिी लढू, मी आहे रे ड्डी
हव मध्येच बोलतव, तू अिी होिी कव िवहीिी
तझु ीच ्र्प्िे, मी घेऊिी झोपतो उरविी अिी

ती:
कळले मजलव तर् हृदयीचे गजू
नमत्: (हळूच)
देखो दनु ियवर्वलों..
यमक जोडण्यव उपयोगी येईल कव टरबजू
तो: (दल
ु ाि करत)
तझ्ु यव ि मवझ्यव मिवत ि र्ेगळे कवही अलगजू ..
तू िसिी तेव्हव भवस होई असल्यवचव
तू असिी तरीही कव आभवस असे िसल्यवचव
नमत्:
हे लिि कवही ठीक िसे ते यवचे
नजभेर्र यवच्यव कव अिी सर्र्ती िवचे..
ती:
तजु नर्ि सख्यव मी एकटी होते उदवस
भेटलवस तू अि मज र्वटते कवहीतरी खवस

नमत्:
यवच्यवर्वचिू अडके ल कव घिवमध्ये घवस?
तो:
तू नप्रय मजलव नप्रयतम अिी तू नप्रयतमव
नमत्:
हळूच गड्यव.. उगवच बोलिू लवगेल तजु लव दमव..
ती:
तू अि मी.. मी अि त.ू . घडेल सगां म समसमव..
तू सखव सवजिव मवझव, मवझव नप्रयकर तचू
नमत्:
बवहेर पडे रविस प्रेमवचव .. उघडूि बवटली बचू !
तो:
नकती सवांगू रविी र्वट पवनहली तझु ी मी
आलीस सत्र्री म्हििू पवकुळलो मी

नमत्:
अि म्हि, र्वट पवहूिी झवलो मी कुचकवमी
ती:
आले िव आतव मी सोडूि सवरे भर्पवि
दोघे आपि, दोघे आपिच भरूि रवहू अर्कवि
हवय तझ्ु यव्तर् किी मी होते झरु त
हृदयवत धडधड अि् ियिवत िीज िव उरत
नमत्:
हे असेच प्रेमसांर्वद कव म्हिती परत परत?
कुिवस ठवऊक ्र् अिभु र् असलव िसे
िवहीच भेटली कुिी लवर्वर्ी नजिे नपसे
तरीही सवांगतो कॉमि सेन्ससची बवत एक
गडबड पहव पढु े .. तसव इरवदव मवझव िेक

नचकटले प्रेमी जि फवर एकमेकवि
ां ी
पहव जि हो आतव ही गमां त जरविी
नप्रयव अिी नकती र्ेळ गोड गोड र्वगेल
लर्करच गवडी नतची रूळवर्रूि घसरे ल
यव बवर्ळटवस कवही ि कळिवर कधीच
नप्रयव ती त्यवची फुरांगटूि बसेल मधीच..
लवगिवर कवरि नतजलव कसले िवही
हव पसु ेल िवक आपल
ु े र्वपरूि िटवाची बवही..
तो:
सखी ती नप्रयव तू तचू गां मवझी भवनमिी
लवर्ण्यखिी रमिी तू तचू मवझी कवनमिी
र्सिी तू किवकिवतिू मिवमिवतिू ी
सखी त,ू तचू गां तचू अिी गजगवनमिी

(ती एकवएकी रवगवर्ते.. चेहरव कृ द्ध होतो..)
ती: (फिकवऱ्यविे)
कवय म्हिसी त?ू मी िवही बोलत अतव
तो:
कव? कवय जवहली रविी मवझी खतव?
ती:
िवही िवही बोलिवर मी िवही बोलत िवथव
तो:
सॉरी रविी, हृदयर्वनसिी सवांग तरी मज आतव
तजु नर्ि सवरे उदवस र्वटे, र्वटे असे उदवस
ती:
िको उगवचची चवपलसू ी अि म्कव लवर्िे बवस

कळले मजलव आडूि कौतक
ु कसव मवझी खेचसी
आले धवर्िू हरिवसम मी कवरि तचू मलव भेटसी
तो:
िवही रविी सखये कळत मज कवय असे मी के ले
कवां तू असिी रवगवर्िू ती, कवय असे ते झवले?
नमत्:
अांदवज कवही कव, कव रूसली यवची रविी
गवईल हव कव आतव ददाभरी गविी
तमु रूठी रहो मैं मिवतव रहू.ां . येईल म्हितो मजव
तोंडदेखले म्हितो के र्ळ, यवलव नमळे ल असली सजव..
ती:
एक िब्द िको बोलू मवझ्यविी. तल
ु व र्वटत कवहीच िवही
(डोळे पसु ते)

नमत्:(हळूच)
हवच तो िि जेव्हव पसु ेल िवक हव र्वपरूि िटवाची बवही.
(तो िटवालव िवक पसु तो.. हर्वलनदल झवल्यवसवरखव
पवहतो..)
तो:
सवांगिील तरी झवले कवय.. कोि बोलले कवय?
कवय जवहले सवगां तरी कव आली पवण्यवर्र गवय?
नमत्:
निलाज्ज पहव नर्चवरतो.. कुिी .. देऊि िेपटवर्र पवय!
ती:
िवही मी बोलिवर िवथव.. कवरि नर्ियहीि र्दतव
तो:
हवय! असे मी कवय बोललो.. आली ही कटुतव?
असेल मवझी झवली चक
ू तर मजलव िमव करी

ती:
व्हॉड्डुयू मीि बवय असेल.. झवलीच चक
ू हे मवन्सय करी
तो:
ओ के मवगतो सरसकट िमव यव चक
ु ीची मवझ्यव
सवांगिील कव चक
ु ले कवय यव तनु झयव रवजव?
ती:
चतरु चांचल चपल चरिी हनां सिी मी हरिी
म्हितोस मलव तू मग गजगवनमिी हत्तीिी?
यव चक
ु ीस िवही िमव, परांतु पनहलीच म्हििू ी मवफ
नमत्:
प्रेमकथेस ि सरू
ु र्वत तरीही झवलव सपु डव सवफ!
तो:
सॉरी सॉरी नत्र्वर सॉरी कवि पकडतो असव
तचू हररिी, तू चांचल चरिी तू गल
ु वब अि मी हव असव

नमत्:
पहव गड्यवांिो कसव घवबरे हव आपलव नभत्व ससव!
ऐकव आतव देऊि लि, िर्ीि करे ल हव चक
ू
मग पहव रवनहल किी यवची जीएफ आतव मक
ू ..
तो:
जवहली चक
ू , सॉरी म्हितो, सोड ते सवरे पवठी
आनिक सॉरी, ॲडव्हवन्सस सॉरी, पढु ील चक
ु वांसवठी
ती:
कवय? कवय म्हिवलवस सवांग परत एकदव
नमत्:
हव बवर्ळट नभत्व, एक कवय, करे ल चक
ू ितदव
ती:
एक ि परु े तर, म्हििी पढु े ही करीि चक
ु व
हवय! ि घवलर्ेि मी र्ेळ मवझव तझ्ु यवच सवठी फुकव

मी निघते आतव यझु लेस असव तू असिी
तो:
चक
ू जवहली, मवफी असवर्ी .. सवांगतो कवसवनर्िी
नमत्:
अिव चक
ु ीलव िसते मवफी, होईल ही अांतधवाि
बघतच रवनहल हव हवत चोळीत, नदसेल कसे ते ध्यवि
(ती िवहीिी होते)
तो:
गेली उडूिी परत ती अ्मविीची परी
नमत्:
हवत जोडतो.. नर्सर नतलव नमत्व तू लर्करी
तो:
कवय ती किी गेली कव रे उडूिी
नप्रयतमव ती मवझी रे िांनदिी?

नमत्:
िनां दिी? ती रवजर्वड्यवच
ां ी िांनदिी?
करू पवहतोस नतलव तू तझु ी बनां दिी?
तो:
असेल नकांर्व िसेल, िांनदिी मवझी रे फॅ टां सी
असव कसव तू पवय घवलतो.. ती मवझी रे प्रेयसी
नमत्:
र्ेडव कव त.ू . ती िांनदिी आहे आधीच बक
ु
उगवच करीिी किवस र्ेड्यव खयवली पल
ु वर् कुक
तो:
र्ेड लवर्िू ी गेली ती तर उडतो मी नपसवांपरी
कव पांक्चरर्सी नर्मवि मवझे जे उडते अधवांतरी?
नमत्:
उडे नर्चवरी नर्मवि तझु े ते उगवच ते अांबरी
ती गेली म्हिण्यव, आलीच होती ती कुठे तरी?

नदर्व्र्प्िे पवहिे ठीकसे, पि उतरव जनमिीर्र
ठे पली जर्ळ एक्झवम आतव, जोनडतो तजु लव कर
हद्द जवहली ्र्प्िवांची ती, किवस िसतव हट्ट
तो:
म्हितोस असे त.ू . तर ऐकवर्ेच लवगेल मलव र्ट्ट
नमत्:
दरू
ु ि डोंगर आपल्यव सवठी धर बोट मवझे घट्ट
िसती आपल्यवसवठी िनां दिी मनां दरव सषु मव आदी
उठ चल सरू
ु कर कवम आपल
ु े, सोडूि आपली गवदी
तो:
म्हितोस असे त.ू . तर असिवर खरे च ते असे
उतरतो आतव जनमिीर्रती सत्य जविनू ि मी ते तसे..
अजिू ी परांतु धांदु ीत मी, नतजसर्े गेल्यव घनटकव चवर
र्वटते ती आलीच होती, तजु ि ठवऊक कवही फवर

नमत्:
ती ही कल्पिव, धदांु ी कल्पिव कल्पिवच सगळे सवर
कल्पवांतवतही ती िवही तझु ी हे समजिू घे तू यवर..
तो:
सत्य जविनू ि सपां र्तो मी हव मिचव खेळ ..
उदवस आपल्ु यव आयष्ु यवत पि गेलव िव सांदु र र्ेळ
आपल्ु यव सवठी अिव कल्पिव मिी मविसी र्सती
नमत्:
झटकूि टवक, कवमव लवग, कल्पिवच िेरभर असती!

(एक ्टेज..
पवठी नसिेमवचे पो्टर.
'प्यवर कव सांदि
े .. beauty of love & story'
त्यवर्र ्टेजर्रच्यव िवयक िवनयके चे फोटो..
मध्ये एक लवल गल
ु वबवचे फूल.
जर्वां नदलोंकी कहविी.. असे खवली नलनहलेले.
आजबू वजल
ू व सजवर्ट. हृदयवच्यव आकवरवचे फुगे
नबगे.. त्यव नसिेमवचे प्रमोिि असवर्े असव
मवहोल आहे. ्टेजर्र सत्ू धवर, श्री. महवदेर्
महवकवल. मवगे िवयक नर्ियकुमवर नि िवनयकव
कोमलवगां ी ्तब्ध उभे..)
सत्ू धवर:
िम्कवर मडां ळी
आदवब सतश्री अकवल
्र्वगत तमु चे सर्वांचे
करतो िमिु ी श्री.महवकवल

नहरो नहरर्ीि हजर ही येथे
र्ेळेआधी खरे
प्रथमच नसिेमव दोघवच
ां व हव
म्हििू च असती बरे
कवि देऊिी ऐकव सवांगतो
कुिी ऐकण्यव आधी
प्रेमकथव ही अिी बघव
गोष्टच आहे ही सवधी
पि सवगां वयवची गमां त
कवही अलगच आहे
आली नहरर्ीि इथे नहरोलव
अलगच िजरे िे पवहे
हीरो म्हिे हीच कव ती
नजच्यव पवठी मी नफरलो
असेि ही.. करिवर कवय
हीरो मी.. मवझव िरु लो

्टोरी लवइि म्हिते
ही आर्डलीच पवनहजे मलव
एरर्ी अिी ही की कधी ि
मी ढुांकूि पवनहि नतलव
नहरर्ीिचव ही नर्चवर अलग ि
हव मथ्थड मवझव हीरो?
्टवइल िसु ती जिू मर्वली
हव हीरो कसलव झीरो!
गोष्टीत मी जीर्ही देते
बथ्थड तोंड्यवसवठी ह्यव
करू कवय हव गोंडव घोळतो
गोष्टीची नडमवांड म्हिे त्यव!
ऐकलेत िव हे सवगां िे
आतव जव नर्सरूि
ऑनफनियली होईल सरू
ु
प्रोग्रवम िांतर जव समजिू

प्यवर कव सदां ि
े लव्ह्टोरी
एक नसिेमवचे हे प्रमोिि
कवय िवही नर्चवरव यवत
ॲक्िि स्पेन्सस इमोिि
त्यव आधी ऐकूि घ्यव
हीरो नहरर्ीिीची गडबड
ररयल लवईफ दोन्सही बोलती
ऑफ द रे कॉडा ही बडबड
कवव्यमय झगडव त्यवच
ां व
जगु लबांदी ही जिू
तो म्हिे कोमलवांगीस थोरवड
ही म्हिते यवलव गि!ू
(महवकवल बवजल
ू व उभव रवहूि ऐकू लवगतो.
आतवपयांत ्टेजर्र फ्रीझ होऊि उभे दोघे िवयक
आनि िवनयकव नजर्ांत होऊि बोलू लवगतवत.)

तो:
उदईक जवऊि खवऊ घवलिू
करीि म्हितो तर् सांतष्टु मिी
उच्च किी भ्रू लेनखिी क्पट
समजसी ्र्तः तू अिी रमिी
कवय करवर्े कवही िव कळे
असिी अिी तू जिू तरूिी
ती:
ऐक जरव तू ि मवरी गमजव
तोंड पवहव ते दपािव मधी
पीठ फवसिू ी होिी गोरव
खऱ्यवखऱ्ु यवची सर येईल कधी
लवर्ी सवबि खसव खसव तो
नदसण्यव सवफ जरी मलीि मिी
फवस हर्ी तर हर्ी नततकी
टवल्कम पवर्डर भरूिी बॅग गिी

तो:
कवय फुिवरकी रांगवची मवरीिी
कोकीळ असतो कृ ष्ि नकती
रर् तयवचव नकती मधरु
रांगवची त्यव िसे निती
ती:
अहव! अहव! हव! ्र्तःस समजिी
कका ि असिू ी कोकीळ कांठी
र्क्र तयवचे िवक नदसतसे
बवक नदसतसे पवठीर्रती
कवय ध्यवि ते बोबड कवांदव
असिू अडचि िसिू र्वदां व
कट्ट्यवर्री निट्ट्यव फांु के
हवच तझु व कव असतो धांदव?

तो:
नदसण्यवर्रती जवऊ िको तू
गिु बघ मवझे गहि नकती
्र्तःस समजिी अनतिहविी
करू तल
ु व मी सहि नकती
ती:
िकोस करू तू सहि मलव ते
पवठ सोड तू मवझी अिी
तझ्ु यव सवरखे छप्पि असती
मोजिू दमले मी ही अिी
तो:
कवय नदव्य तू प्रकट जवहली
जिू इथे अर्िी र्रती
तनु झयव मवगे नकती ते असती
ठे र्िू अक्कल गहवि नकती

ती:
कवढू िको तू उिे दिु े ते
तजु ि ठवऊक मवझी महती
गिु र्िािव पडे कमी तो
नजथे नतथे मवझी चलती
तो:
अहव! अहव! हव! समजे जिी ती
्र्तःस तेजोमय पिती
िीि असे ती नमिनमिती अि
प्रखर नदर्व समजे पि ती
ती:
असे असिू ही किवस करीिी
मग पटर्वयव मखलविी
िोध कुिी ती दसु री कन्सयव
चवरव घवलील तल
ु व अिी

तो:
चवरव चरण्यव र्ृषभ िव्हे मी
कवय तल
ु व ठवऊक िसे?
मनु श्कल नकांर्व असे िसे ते
जे जमते ते कसे बसे
कट्ट्यवर्रती बसती कन्सयकव
घेण्यव एकतरी कटविी
असव तसव िसे मी ही
समजिू घे तू मीिविी
ती:
िवर्च मवझे िसे मीिविी
गिु र्िािविे ही मीही अिी
गोड गोड ते बोल ऐकूिी
समजू िको मी पडीि फिी
ठवऊक मजसी कतातू तझु ी ती
तू जिू गवयीर्र गोमविी

गोमविी गोचीड जिू तू
नचकटूि बसिी पदरविी
ऐक इथे जो जो आलव
तू पटर्वयवलव येिी असलव
िवद घेिी तू कसलव मवझव
िेहमीच जो तो फसलव
तो:
कुिवस येथे पडले आहे
पटर्वयवचे िडले आहे
सवगां मजसम रवजनबडां ् यव
कुठे कसे ते कमी आहे
मवगिू मवझ्यव लवगती रवांगव
एक हीरो मी टवकीत टवांगव
एक सवगां तो भले तझु े ते
घेऊ िको तू मवझव पांगव

ती:
ठवऊक मजलव रवगां व कसल्यव
घेऊि चपलव मवरत टपल्यव
कळे लवयकी तझु ी ती मजलव
मवर खवर्यव असलव सजु लव
िको करू रे अट्टहवस
मवगे पडिे आतव बवस
तू असिी बजु गवर्िे अि
मी असते खवसम खवस
(दोघे पवठी फ्रीझ होतवत.. प्रकवि सत्ू धवरवर्र
पडतो)
महवकवल:
यव भवांडिवस िवही अांत..
दोघवांिवही िवही खांत..
अिवच करतील उखपवखवळ्यव
नकती जवओ कवळ अितां

नसिेमवमध्ये गोष्टी गल
ु गु ल
ु ू
जिू बिे एक दजू े के नलए
प्रत्यिवत बघव म्हिती ते
हम नमले तो नमले नकसके नलए
प्रत्यिवतली ही असली
पडद्यवमवगे रवनहल गांमत
ऑि ्क्रीि के नम्रीची
बवहेर चचवा रवनहल रांगत
पेटली ट्यबू हीरोची अचविक
हीरो अचविक झवलव जवगव
म्हिेल नहरर्ीिीलव बये ग,
किवस करतो आपि त्वगव?
(नर्ियकुमवर आनि कोमलवगां ी परत नजर्ांत
होतवत)

तो:
ऐक सखे थवबां ीर् खरे
ते भवडां ि ि करिेच बरे
तजु ही ठवऊक मजही ठवऊकी
तझु ी ि मवझी मजबरु ी ती
्टोरी लवईि अिीच असतव
इथे अिवच गोष्टी घडती
तू हीरॉईि मी हीरो असतव
पवठी लवगण्यव उपवय िसतव ..
ती:
दसु रव कवहीच िसतव र्तव
भवांडवयवलव कव खवव्यव ख्तव?
तू ि मी दोघे नमळूिी
बस नचत्पटवतील कठपतु ळी

तो:
म्हिू एक दसु ऱ्यवसां सोन्सयवसवरखे
ठवऊक असू जरी नपतळी

ती:
बस कर बस सवरे कळले
म्हििे तझु े मज आकळले
समजले रे मी समजिू गेले
तझु े सवांगिे ही मजलव पटले
तो:
असतव गोष्ट अिीच येथे
नदसिी तू मज चांद्रमख
ु ी
दरू
ु ि सवजरी चांद्रवर्विी
जर्ळूि भले तू दरु -मख
ु ी
आर्डिे कम्पलसरी ते
चॉईस मजलव तो कवही िसे

िकटी असिी र्व ठें गिठुसकी
अप्सरवच तू मज भवसे
ती:
ठवऊक मजलव गोष्ट ती सवरी
भल्यवभल्यवांिव ही भवरी
रांजक बिर्व गोष्ट अिी ही
करूि किीही तय्यवरी
रवजकुमवरच नदसिी मज तू
ऑडार येथे र्रूि असे
गोष्टीमधलव िरू र्ीर तो
कसव ही असतव तसव नदसे
ठवऊक मजलव कवगवळ्यव तर्
ठवऊक तझु व कवगां वर्व
िकटव परी तू रवजनबडां व
हव डवयरे क्टरचव सवांगवर्व

(पवठीमवगे दोघेही ्तब्ध उभे. सत्ू धवर येऊि उभव
रवहतो)
श्री.महवकवल
आिदां आहे..
आिांदी आिांदच आहे!
लर्करच प्रकवि डोक्यवत
पडलेलव आहे!
ि पडूि प्रकवि
कोठे जवतील?
प्रोमोचव करवर मोडतील
तर कवय खवतील?
एकमेकवांिी किी जमली
के नम्री ते मविवर्ेच लवगेल
कवम करतविव नकती के लां
एन्सजवॅॅय ते सवांगवर्ेच लवगेल

त्यवआधी.. त्यवआधी सवरे सोडूि
एक जवॅॅइटां ्टेटमेंट ही द्यवर्े म्हितवत
उगवच आपले ऑफ द रे कॉडा
जन्टनफके िि देऊ म्हितवत!
(पवठूि दोघे हलवयलव लवगतवत. बॉडी लँग्र्ेज
जरव मैत्ीची..)
ती आनि तो:
िवचनर्ती आम्हव लेखक नबखक
चॉइस आम्हव कवही िसे
त्यव चष्म्यवतिू ीर् पहवर्े
म्हिजे जग हे सांदु र भवसे..
भवसमवि हव भवस असे तो
उत्तर त्यवलव दजु े िसे
रांगमांच तो असवच असतो
पयवाय तयवलव कवही िसे

दोघे आम्ही कळसत्ू ी ते
कठपतु ळी जिू असू
तोंड देखले पडू यव प्रेमव
िांतर दोघे रूसिू बसू
(दोघे हवतवत हवत घवलिू प्रोमोच्यव प्रोग्रवमच्यव
खच्ु यवांर्र बसवयलव जवतवत. पवठूि गदी आत
निरते. प्रोग्रवम सरू
ु व्हवयची तयवरी नि लगबग
नदसवयलव लवगते..)
श्री. महवकवल:
मवयबवप प्रेिक हो
हे सवरे कवही िव्हते खरे
ऑफ द रे कॉडा होते ते
मिवर्र ि घ्यवर्े बरे
मविव तम्ु ही सत्य ते तेच
पडद्यवर्रती जे नदसते

उगवच ऐकूि यव गप्पव
म्हिवल.. हे खपु ते अि ते खपु ते
सरू
ु होईल प्रोमो आतव
सवांगतील कसे मेड फॉर इच अदर
हेच सत्य अि् हेच खरे िव जरी
असतील हे मॅड ॲट इच अदर!

एक टेबल खचु ी. र्र टेबल लँप. कर्ी म्हिवर्व असव तो
कर्ी मवकां डेय बसिू नलहवयचव प्रयत्ि करतोय. बवजल
ू व
कवगदवांचे बोळे पडलेयत. खोलीत अ्तवव्य्त पसवरव.
बवजच्ू यव खोलीत कर्ी पत्िी झोपलेली नदसतेय. र्ेळ
सकवळची. कर्ी.. मवकां डेय ऊफा मॅिमोहि झोपेतिू
उठल्यवसवरखव.
तो :
पवनहले तल
ु व मी ्र्प्िवमध्येच कवल
कवय रूबवब तो हवय गोबरे गवल
गेलीस करूिी तू मजलव एकव ििवत नर्द्ध
मी हसलो .. तू हसलीस.. मी झवलो हतबद्ध
ु
िवहीच हरण्यव निकलो मी कधी मवझी नहम्मत
जे हर्े नमळर्वर्े मोजिू पडेल जी नकम्मत

बघतवच तल
ु व असव की जवहलो घवयवळ
चवपिू चोपिू बसनर्ली मवझीच मी आयवळ
फोटोतही नदसली कवय तझु ी अदव ती
करूि गेली ििवत असली मलव नफदव ती
पि होिील मवझी किी मी तर असव हैरवि
िसिील तू तर जग भवसेल मलव र्ैरवि
िििि आतव मी नर्चवर तझु वच ग करतो
सवगां तो तल
ु व मी किकि सखये झरु तो
असेि कर्ी मी करीत बसतो अिव कनर्तव
बघतवच तल
ु व रर्ीची झवकोळे किी ती सनर्तव
हवय कुठे त,ू ठवऊक ि कोि तू असिी
देऊि असव ददा किी तू लपिू बसिी
(त्यवच्यव खचु ीपवठूि)

ती:
थवबां थवबां ि असव कसव तू फसिी
कल्पिव र्वरूस असव कसव पळनर्िी
मी िवहीच सत्य अि् असेि तझु ी कल्पिव
उगव ि करीिी नमळनर्ण्यव तू ही र्ल्गिव
मी आहेच आभवसी समजिू घेिी तू
सखी ि तझु ी मी हेही उमजिू ी घेिव तू
र्वटेत तझ्ु यव र्वटे नदसले तजु लव फूल
नदसले सदांु र मग लगेच पडली भल
ू ?
कोि किी ती नदसली तजु लव मी िवर
पि िवही सत्य मी थोडवतरी करिी नर्चवर
धवर्तो गड्यव तू कवय आभवसव मवगे
घेऊि रांगर्ण्यव कपड्यवांचे तवगे तवगे
अिक्य! िक्य िव्हे ते तजु ि ये लिवत

तो:
अिक्य .. िवहीच िब्द हव मम कोिवत
ती:
कव उगवच करिी र्वदवर्वदी फवर
बदल कोि तो, िब्दवांचव उगव भनडमवर
तो:
कव करिी असली निरवि मजलव रविी
अांगवत मवनझयव धमक असली, कवढीि पविी
ती:
रविी? मी िव्हते कधीही तझु ी रे रविी
उमटे मख
ु वतिू तनु झयव अखांड कवव्यनर्रविी
अखडां फुलती कवव्यपष्ु प ती, तू जिू फुलदविी
समजतोस रवजव ्र्तःस, तू तर कनर्तेचव र्विी
गवतोस किवलव उगवच असली गविी
गविी िव्हेच ती, होतील हवय नर्रविी

तो:
हवय! बोलतेस तोडूि तू मवझी ग प्रनतभव
सत्य िसे कव सवगां , नदिकरवची आभव
(दरर्वजवर्रची घांटव र्वजते. ती िवहीिी होते..)
कर्ीपत्िी :
आलव बघ तो दधू देण्यवस दधू र्वलव गर्ळी
तो :
हवय! गर्ळी कुठे अि् घेऊ बघतो नतलव मी जर्ळी
पत्िी :
घे उठूि आतव दधू लीटर मक
ु वट एक
तो:
घेतो घेतो.. पवळतो हुकूम तझु व प्रत्येक
ि पवळूि सवांगेि कुिव मी सवांग..
(दधू र्वलव परत घटां ी र्वजर्तो)

पत्िी :
िको उगवच र्टर्ट देई दधू र्वलव ही बवगां ..
(तो उठूि भवांडे घेऊि जवतो. दवर उघडतो..)
दधू र्वलव :
कव सवहब करत हो इतिी कवहे देरी
हम हूां जवर्त आज मल
ु क
ु , करिव है तय्यवरी
लो कर लो बरति सवमिे डवलत हूां दधू लीटर एक
(दधू घवलतो नि जवतो)
तो : (दधु वकडे पवहवत)
दधू कम ज्यवदव पविी, भय्यव कवहे ि है तू िेक?
चल आली र्वटते कनर्तव मिवत मवझ्यव एक
ती सांदु र नकतीतरी र्व! सरु े ख कल्पिव नदलफे क

जळ
ु र्िू अिर अिर, अिर कवव्य प्रसर्ेि
कव भवर्भवर्िव मवझ्यव मी लपर्ेि?
बस हर्ीच सवथ, प्रभव प्रनतभेची आतव मजलव
पत्िी :
सकवळी िकोच कटकट, दमु दमु र्ू िकोच मजलव.
कवलच आलेली पसु वयवलव र्रची ती जोिीि
कोि बरे नर्व्हळतो सकवळी ..
तो :
.. जोिीि िव्हे ती डवखीि
कुनत्सत त्यव कोिव बोलवांची िसेच मज ती तमव
पत्िी :
कवय चक
ू नबचवरीची.. नतचव उफवळे सकवळी दमव..
सोड कनर्तव आतव, तू तर कर लर्कर तू चहव

तो :
हवय!
यःकनित चहव कुठे , कुठे ती कनर्कल्पिव अहव हव!
िब्द िब्दवांिी बघ तो मवझव कनर्तव सवगर सजलव
पत्िी :
कवय म्हिवलव.. बोल परत त.ू . ऐकू दे मजलव
यःकनित की आनि कवही बोल सकवळचव चहव
तो:
छे !छे ! िवही कुठे कवय ग? नप्रये पहव हव चहव..
(तो नकचि कडे पळतो..)
***

(मवकां डेय ऊफा मॅकमोहि ऑनफसवत पोहोचतो.)
हेडक्लवका :
मॅकमोहिव नकती उिीर हव नकती र्वजले पहव
मॅक :
सॉरी, सॉरी, सर, सर, मी बिर्त होतो घरी चहव
हेडक्लवका :
नकती सबबी सवांगत असतव किव कल्पिव सचु ती?
मॅक :
कर्ीच मी असतव, कल्पिवांची िकोच गिती ..
पि ऐकव िव सर उिीर झवलव यवचे हे कवरि
चहव ि बिनर्लव तर भवयवा कररते घरवचे रि
येतो िीर देण्यवकररतव भय्यव उनिरविे कसव
कूमागती िे हवलत डोलत दधू घवलतो असव

कषवयपेयवर्वचिू उघडे िच िेत् ती जवयव
डबव घेतल्यवर्वचिू ि निघतो पडतो नतच्यव पवयव
यव सर्वांसी नर्लांब होई, कररतव नकतीही घवई
सवत बवर्ीस त्यवतच टवटव करूिी निघिू जवई
मग ्टेिि येतव रेिही बसते अडूि जिू व्यवही
कवय करवर्े सवांगव तम्ु हीच सर, नबल्कुल समजत िवही.
हेडक्लवका :
मॅक िकव मवरू थवपव, लब्ां यवचर्ड्यव बवतव
कचेरीच ही बांद करूि कव बसवर्यवचे आतव?
एक कोंबडव देतो तमु च्यव घरी पवठर्िू
रोज सकवळी देईल बवांग अि् देईल तम्ु हव उठर्िू
मॅक :
उठण्यवचव िसे प्रश्न सर, रवत्भर डोळे उघडूि मी पडूि
खरे तर प्रनतभेपवठी लवगलोय मी झोपच गेलीय उडूि

प्रनतभव परांतु ि येतव ये जर्ळी
र्वट पवहवतो तो तर येतो गर्ळी
त्यवस होतसे उिीर अि् उठते ि ती र्वमवांगी
हेडक्लवका :
ब्स झवली मॅक, तमु ची परु विवतील र्वगां ी
दधू र्वल्यवस लेट होतसे उपवय करू मी कवय?
की पवठर्िू देऊ घरी डवयरे क्ट ती गवय?
बवधां िू ठे र्व बवल्किीत ती, घवलव चवरव नदिभर
कवढव दधू सकवळसकवळी अि निघव घरूि भरभर
म्हिजे तरी यवल िव कचेरीत र्ेळेर्री?
मॅक :
कवय सर चेष्टव गररबवची करतव तम्ु ही तरी

हेडक्लवका :
लेट मवका ते लवल लवल लवगले म्टरर्री
मॅक :
सॉरी सर, सॉरी सर यवपढु े येईि र्ेळेर्री
तो पवचां वळ येतो उिीरव अि् सबबींचव र्वजर्ी बवजव
रोज मवरतो कुिी िेजवरी अि् आजी नकांर्व आजव
प्रवमवनिक मी सत्य सवांगतो तर ते कुिवस ि पटते
हेडक्लवका :
रवहू द्यव रे ड मवक्सा तर .. घेतो झवले मी पडते
घ्यव ती कवलची फवईल हवती सांपर्व नहिेब पिू ा
डोंगर कवमवचव .. पवडव फडिव करूि चिू ा
उद्यव जवयचे हेड ऑनफसी घेऊि फवइल्स सगळ्यव

मॅक :
डोन्सट र्री,ॲम नहअर, करीि सवऱ्यव हवतवर्ेगळ्यव
फवईल्सच तर असती.. मोड आकडे..
ि िब्द कनर्तेचे, पवय ओढती जिू खेकडे
करतो सोपी खडेघविी
त्यवस ि लवगे प्रनतभव ही जरविी
नहिेब असले करतो चोख
सर असो चेक्स र्व असो ती रोख
कवमवमवनज मी सदैर् तत्पर
सांध्यवकवळी फवईल्स घ्यव सर
करतो सवरे चटु कीसरिी
मग उभव भले हो बॉस पवरिी
बोमि बवटलीबॉय बॉस आपलव
येतव जवतव जिू तर्व तवपलव

पि मवक्सा लवल हे कवही हटर्व
पगवर होईल कट, प्लीज र्वचर्व..
हेडक्लवका :
मॅक मोहिव
िब्द नदलेलव पवळलव कधी िव
मॅक :
सर यव र्ेळी होईल िव चक
ू
हेडक्लवका :
बघिू घेईि, रवनहि ि मी मक
ू
ि झवले तर र्व चक
ू जवहली
कवपेि पगवरी पवर्ली ि चर्ली
मॅक :
िकव सर नर्चवर आिू मिवत असले
कमी पगवरी मग भवगे कसले

खचा भवगतव िऊ िवकी येती
घेिेकरी मग डोके खवती
नबले किवकिवची किी भरू सर
हेडक्लवका :
िको रडगविे, लवगव कवमवलव तर
***
(मवकां डेय आपल्यव घरी आलव आहे. त्यवची पत्िी
फोिर्र बोलतेय.. तो उभव रवहूि ऐकतोय..)
पत्िी :
किी ग आहेस.. कुठे ग आहेस?
गडु न्सयजू ? िवही? कधी देिवरे स?
लग्ि तझु े ते िर्ेिर्ेले ठे र् बरे त्यवस मठु ीत
बोल तयवलव कवय बोलिील? येतो जेव्हव घरी सटु ीत

मठु ीत ठे र् ग झवकूि ती असते सव्र्व लवखवची
बवकी कवय? अक्कल िवही ग.ां . ती नबि कवमवची
कवय सवांगू सखे तजु किी कथव ती
कनर्पत्िीची ग कसली व्यथव ती
मध्येच तसव तो बरवच असतो
कनर्तव ि सचु तव खरवच रूसतो
िब्द िब्द तो जोड जोडतो
तवरे अकलेचे फवर तोडतो
बरे च बवई बरे तझु े ते असते
िर्ऱ्यवस तझ्ु यव हे र्ेडच िसते
जळ
ु र्िू िब्द कव पोट ते भरे ते
(त्यवच्यवकडे पवहवत ..)

िांतर बोलते ग.. आलेच घरी ते..
(पगवरवचे पवनकट पत्िीच्यव हवती देत..)
मॅक :
ऐक सखये गडु न्सयजू मवझी
गोड बवतमी तवजी तवजी
तवरीख एक ती आली पहव ती
नप्रये घे हे तजु , पवनकट हवती
पत्िी :
एक तवरीख आज छवि ती
पगवर येई आपल्यव हवती
मनहन्सयव अांती पगवर नमळतो
कसव घरी तो कुिव ि परु तो
पि आज ि गवर्े रडगविे
हवती िोटव.. धांदु तरविे..

(पगवर हवतवत घेऊि मोजू लवगते.)
पत्िी :
असव कसव हो अिथा झवलव
पगवर हवती कव कमीच आलव?
यव मनहन्सयवत खचा अितां
पवहू कसव मनहन्सयवचव अांत
पगवर सवांग तू कुिी कवपलव
की येतविव तचू उडर्लव
पोरवांचे फी प्ु तक दप्तर कपडे
तो :
होईल ग.ां . करू कवहीतरी बवपडे
कचेरीत जवतव उिीरव रोज जर
पगवर कवपण्यव तयवर सत्र्र

पत्िी :
कवरि सबबी देतव कसल्यव
कचेरीत कवमे कव करतव असल्यव
ते िवही कवही करे ि उपवय मी कवही
इतक्ु यव दमड्यवांत मळ
ु ी भवगत िवही ..
बघते बघते कवहीतरी करते..
तो :
बघ पगवर हवती.. कवही तजु ्मरते?
म्हिवलीस पगवर नदर्िी तू
कवही करिी गोडधोड तू
पत्िी :
गोड धोड ते नर्सरव सवरे
उघड तोंड अि् खव र्वरे

फक्त करत बस कनर्तव उगवच तू
भरे ल पोट त्यविे कव सवगां तू
कवय बघिू प्रेमवत तर् पडले
िव्हे िव्हे ििीबच फुटले
पिवत्तवप होतो अि् मजलव
कवय बघिू सांसवर सजर्लव
(पत्िी तितित आत निघिू जवते..
'ती' येऊि खचु ीमवगे उभी रवहते)
तो :
तम्ु हव सवांगतो.. नहिे कवय पवनहले
मी कनर्तेपवयी आयष्ु य र्वनहले
मॅक नकती कर्ी तू थोर..
थोर िब्दवर्र देऊिी जोर

त्यव िब्दवांर्र होतीस भवळली
कनर्तव पष्ु पे तू जिू मवळली
प्रनतभे मवझ्यव हे कवय जवहले
यव कविवांिी हे कवय ऐकले..
गेलीस कुठे गां तू िवहीिी होिी
ये लर्कर अथर्व येती जोिी
ती :
कर्ी असिील पि धोंडव असिी
भवयेचव रवग जरव ि समजिी
तो :
प्रनतभे नफतरु जवहलीस तू ही
कवळजी मवझी तल
ु व ि जरव ही..
(डोक्यवलव हवत लवर्िू बसिू रवहतो. समोर कनर्तवांचे
बवड आहे. समोरच्यव कपवटवतिू कनर्तवच
ां ी ह्तनलनखते

कवढूि टेबलवर्र रचू लवगतो. सगळे बवड रचिू झवले की
समवधविविे त्यवकडे बघत रवहतो ..)
तो :
अिवर्ेळी समवधवि तमु च्यवमळ
ु े च पहव
कवव्य मवझे नकती प्रसर्ले मी पहव अहवहव!
कनर्च्यव आयष्ु यवची हीच कमवई
कव ि मवरे ि मी कनर्तवच
ां ीच बढवई ..
कुिी म्हिव कवही.. श्रीमांत मी मीच तो कनर्रवज
कवव्यवांगिी अि् कवव्यवर्कविी मीच रवजवनधरवज
***
(बेडरूममध्ये. तो झोपलवय. पत्िी येते आत.. त्यवलव
उठर्ते..)
पत्िी :
उठ उठ तू नकती गिु ी तू नकती नचांतव तजु लव
नकती घेिी कवळजी आमची अनभमवि रे मजलव

मनहन्सयवकवठी नकती कमी यवर्व तो पगवर
खचा आपले दप्ु पट नतप्पट व्हवर्े र्वटे पसवर
धन्सयर्वद तजु खल्ु यव नदलविे नदलीस रद्दी तू कवढूि
नर्चवर होते करत मी, कवय पढु े ठे र्ले असे र्वढूि
पि आहे तजु लव नचतां व इतकी हरखिू मी गेले
ती कनर्तवांची चळत अि् रद्दी मी नर्कुनियव आले
यव पैिवांिी भवगेल मनहिव आतव नचांतव िको..
(तो एकवएकी उठूि उभव रवहतो. मग धवर्त आपल्यव
टेबलवसमोर उभव. ररकवमे टेबल पवहत डोक्यवर्र हवत
मवरूि घेत..)
तो :
नर्किी मवझ्यव सवऱ्यव कनर्तव..अिी किी तू बवयको?

आई, बवबव नि परी. एक मध्यमर्गीय कुटुांब. त्यवांचे घर.
परी, नर्नितली तरूिी. आई पन्सिविीत तर बवबव
सवधवरि त्यवच र्यवतील, पोट सटु लेले ..
आई:
कवय ऐकते ऐकतव ि तम्ु ही ही
लि कुठे हो असते तमु चे
नदसते सोम्यव बरोबर ही आतव
गोम्यवलवही भवि ते कुठचे
बवबव:
निर् निर् निर् कवय ऐकतो
कधी झवली मोठी अपल
ु ी छकुली?
आई:
समजव अजिू ी बवळ नतज अि्
लवड करव नतचे जिू कुक्कुली

निर्ले तोंड कव यव छकुलीचे
गधडे कव गां बोलत िवही
दे उत्तर आतव झरकि् ि
निलाज्जवसम पवहत रवही
बवबव:
अगां देिील बोलू तू नतजलव आतव
पोर मवझी ही तिी िवही
रवजकुमवरवच
ां ी ही लवईि
मी उघड्यव डोळ्यवांिी पवही
आई:
खरे य तमु चे िांभर टक्के
हु!ां रवजकुमवर ते उघड्यवर्र पडले
पवहूि कवल नतज त्यव कट्ट्यवर्र
ढसव ढसव मी ही रडले
बवबव:
निर् निर् हे कवय ऐकतो
बबडी मवझी अिी किी र्वगली

आई:
बसव िसु ते करीत निर् निर्
सवांगिू थकली मी उपडी बवदली
सवगां त होते नकतीदव मी ही
तोड तोडूि आपलव जीर्
पि िवही .. आपलेच खरे म्हिव
करू नकती तमु ची मी कीर्
कोि कुठलव रोड रोनमयो
पळर्िू आपल्यव बवळीलव िेतो
बवबव:
बघतोच कसव येऊदे पढु े त्यवस तर
आपल्ु यव बवळीस उचलिू घेतो
नहमां त आहे मिगटवत अजिू ी
हवडपेर पल
ु पल
ु ीत िवही
नदसत भले असे असव ही
हव देह खरव थल
ु थल
ु ीत िवही

अजिू ी आठर्े तवलीम मजलव
्िवयू ्िवयू हव मजबतू आहे
फोडेि कुिवचे थोबवड एकदव
अिी अजिू करततू आहे..
परी:
लोगों .. ि मवरो उसे
र्ो तो मेरव नदलदवर है
हवय जमविव जवनलम इतिव
प्रेमवबवबत अिदु वर है
आई:
प्रेम? प्रेम?? तल
ु व गां ठवऊक?
कसले ते खवतवत किविी
प्रेम म्हिे हे िवदवि मल
ु ी
कर्टवळूि बसिी तेच उरविी
झवली असली बेरफि तू
नदली उगवच तजु लव सटू

बवबव:
आि पढु े त्यव सख्यव हरीलव
हविेि थोबवडी त्यवच्यव बटू
गडांु पडांु अि् असव मर्वली
त्यवस करतो असव सरळ
परी:
कवय हो बवबव असेच म्हितव
त्यवच्यवबद्दल कसले हे गरळ
नकती नकती तो आहे चवांगलव
त्यवची अड्ड्यवर्रती नकती ती र्ट
आई:
चपू बस कवटे तोडिी तवरे
तो खट असेल तर मी दीडपट
अ्तवव्य्त के स कसे ते
कवय रूप ते अहवहव सदांु र

िवहीच भेटलव तल
ु व कुिी कव
झवडवर्रचव जिू हव बांदर
परी:
बघव िजरे िे मवझ्यव त्यवलव
नदसेल मग तो तम्ु हवस सांदु र
उगवच म्हितव त्यवस तम्ु ही
असव कसव मज गमतो बदां र
गळ्यवत बवधां िू रूमवल नफरतो
कुिी म्हिू िकव त्यवस मर्वली
हृदय हळूच चोरले मवझे त्यविे
गवत गवत तो जिू कव्र्वली
आई:
बवई बवई गेली हवतवबवहेर पोर
फवरच फुटली तल
ु व ग निांगां
कोि कुठलव सडक छवप
बघिू च घेईि त्यवलव घेऊि नभांगां

परी:
सडक छवप कव म्हितव त्यवलव
नदलर्र मवझव तोच असे
िवही घ्यवयची ऐकूि कवही
नकलर्र एक्कव तोच असे
कसव खेळतो रमी अि् पत्ते
उतवरी करिवरव तोच असे
म्हिती त्यवस सख्यव हरी कव
मजलव असली बोच असे
भल्यवभल्यवांिव घवम फोनडतो
निर्रवळ भले त्यवची र्वचव
पत्तयवांचव हव डवर् मवांनडलव
तो मवझव एक्कव हुकुमवचव
आई:
अड्ड्यवर्र पनडक सदव तो
पतु ळव नदसतो सर्ागिु ी
किी बघतो तझु ी तो ्र्प्िे
तू तर असिी लवर्ण्यखिी

कवम ि धवम ि आहे धांदव
नफरतो करत मर्वलीनगरी
परी:
िकव िकव िव बोलू असले
त्यवमळ
ु े च जीर्ि िय्यव पैलतीरी
बघवल तेव्हव पटेल तम्ु हव
कसव आहे तो डॅनिगां
आई:
बोलू िकोस उगवच कवही
बवांधिू बसलव गडु घ्यव बवनिांग
किी अिी ग फसली मवझी
लवडकी कवटी परीरविी
हलर्व हवतपवय तम्ु ही तरी
आहे अगदी अिीबविी

सवनां गतले होते तम्ु हवस मी तर
मोकळीक इतकी देऊ िकव
बवबव:
कळले बवई, तल
ु वच सवरे
बोल ि लवर्ीिी मलव फुकव
परीरविी सवांग मलव तो
भेटेल कुठे गां सवांग मलव
फसली पोर मवझी गिु ी ती
नमळूि सगळे सोडर्ू नतलव
परी:
ऐकूि असतव त्यवच्यवबद्दल जर
कवय म्हितव.. बदिवम असे तो
िकवच ठे र्ू नर्श्ववस असवच
पवहूिीच ठरर्व कसव असे तो
होय हो, बवबव भेटव त्यवलव
अर्तवरवर्र बवह्य जवऊ िकव

फिसवसवरखव आतिू गोड तो
त्यव कवट्यवांर्रती जवऊ िकव
बवबव:
भेटतोच त्यवलव एकदव असव मी
अड्डव त्यवचव असे कुठे
आहे कवही ि घरदवर त्यवलव
की पवलकही त्यवचे आडमठु े
परी:
कवय करवयचे घरच्यवांचे त्यवच्यव
जन्सम त्यवसांगच कवढीि मी
जोडी जमली मवझी त्यवची
जिी लवगली हँड रमी
भेटेल कुठे िक्कीच तो सवांगू
जवतव येतव िीळ मवरतो
चौर्त्यवर्र अड्डव त्यवचव
तो पनडक िवक्यवर्र असतो

उगव भेटीचे िवही िखरे
सगळ्यवांिव तो असव भेटतो
िवक्यवर्रती गँग घेऊिी
नबांधवस निट्यव अिव फांु कतो
आई:
कवय बोलते कवय चवलते
लवज सोडली कव तू बरे
ढकलिू देईि नर्नहरीत तल
ु व
त्यवहूि आहे हेच खरे
कवय की इज्जत रवनहल
बवबवचां व नर्चवर करिील कव
थवांब करवर्े लवगेल कवहीतर
देऊ त्यवस कुठलव दिकव
परी:
बघण्यव तयवर िवहीत तम्ु ही
दृनष्ट तमु ची किी झवपडबांद
आलव हल्लीच सटु ू ि चौकीतिू
मवझव हीरो असलव तडवखेबांद

चवगां ल्यव सांगे असे चवांगलव
करर कधी धरे िस्त्रही तो
येईल कधी जर अडर्व कोिी
्र्ह्ते फे डे र्स्त्र ही तो
आई:
आपल्यवसवरख्यवांचे कवम असे कव
परीरविी जरव घे समजिू
लग्िगवठी आयष्ु य भरीच्यव
घ्यवव्यव सल
ु वखिू अि् तवर्िू
कवय अर्दसव आठर्े पोरीलव
सडक छवपव मध्ये फसली
सवांग एकही सद्गिु मजलव
कलव त्यव मध्ये असते कसली
परी:
बविेदवर हुिवर अि् कवय कवय
सत्र्गिु वांचव असव र्ृि तो
फुटते फवदां ी कधी तर त्यवलव
िवही लव्ह करण्यवस रूि तो

आई:
बवई बवई कवहीही बोलिी
हवड नजभेलव तझ्ु यव िसे
नप्रय अमचु ी आम्हव परररविी
कव तर् हृदयी एक गांडु र्से?
परी:
गांडु िव्हे तो िसे रोनमओ
िवही नबलकुल सख्यव हरी
कवय करवर्ी जवदू त्यविे
की हृदय देऊिी बसली परी
बवबव:
बोल कवहीही तू आतव तर
ऐकूि िच घेईि मीही
तोडूि तांगडे तझु े मी आतव
डवबां िू ठे र्ीि तजु सी गृही
***
्टेजर्र अधां वर. प्रकवि फक्त परीर्र ..

परी:
घवलव चष्मव िर्व नि सल
ु टव
उलट्यवतिू ी कव बघतव तम्ु ही
सर्ागिु सपां न्सि असव एकमेर्
कव म्हितव त्यवलव कुचकवमी?
पहव िजरे िे मवझ्यव कृ पयव
असेल हरी सख्यव म्हितव जर
समजिू घ्यवर्े अि तम्ु ही मजलव
तो ि उांदीर अि ि मी मवांजर
*****
्थळ: र्त्यवर्रील िवकव
्टेजर्र परी आनि रोनमओ.
रोनमओ र्िािवत बसिवरव ..
परी:
सडक छवप.. हरी सख्यव..
कुिी म्हिो तजु कवहीबवही

तचू मवनझयव हृदयी रवजव
मी तजु लव रे सोडत िवही
रोनमओ:
आयी आयी लवईि अपिी
र्ेल्कम र्ेल्कम मेरी रविी
आइकूि तू बोलत गविव
तनबयत खि
ु सिु के गविी
तू चल आती क्यव खडां वलव
नबि बवररि बरसे पविी
तचू एक जो समझे मेरेको
सच बोल्ती नदल की रविी
परी:
पवहूि तझ्ु यव अ्तव्य्त के सवां
अडकले कवळीज त्यव गांत्ु यवत
कुिवस कवय जवते सवगां वयव
पवनहले म्हिती तजु गत्तु यवत

रोनमओ:
बोल्दे तू मैिव मेरी
आपि इ्पीक एक्कव पत्तयवत
परी:
तचू मवझव हवटाथ्रवॅॅब रे
मवझ्यव सोन्सयव, खरांय रे जविू
रोनमओ :
सिु मेरी आयटम छम्मक छल्लो
मैं भी नदल्कवहीच कहिव मविू
परी:
मवलमू रे मझु को मी तझु ीच रवजव
पि समजवर्ू दनु ियेलव मी किी
घरी र्वटते तू असलव अि्
मी कसली पडलीय फिी
नकती रे डॅनिांग असव रोनमओ
बघिू तजु लव गेले हरखिू

ऐकतवच िवर् तझु ेच कव पि
आईचे जवई म्तक सरकूि
रोनमओ :
मेरेको भी मवलमू सबकुच पि
मवरतो आपि दनु ियेलव लवथ
आपिच बिवऊां कवयदव दनु ियवकव
तचू देंगी िव मेरेको सवथ
परी:
सवांग जरवसव जर असिी असलव
कव िवकवरू तजु लव मी तर
जवईि ओलवडां ू ि सवत सवगर ही
आयष्ु य असले नकतीही खडतर
रवडेबवजी करण्यव कव ती
नहमां त कोिव कमी लवगे
िवक्यवर्रती बसिू िीळ फांु कण्यव
नकांमत कव कधी कमी लवगे

रोनमओ:
इस गल्ली से उस गल्लीतक
चलती है अपिीहीच र्ट
मवलमू मेरेको लोक बोलती
छोड दे समझके र्ो र्टर्ट
परी:
रोनमओ, रोमी, रोम,ू रोमल्ु यव
रोम्यव.. आले मी सोडूि घरदवर
तचू एक तो नकती चवगां लव
दष्टु दष्टु असव कसव रे सांसवर
रोनमओ :
च्यवयलव आपिलव ि नर्चवरतव
आली सोडूि तू घरदवर?
इतकी कसली घवई तल
ु व
रहेंगी नकदर.. जरव तरी नर्चवर ..
भेजवचे झवले र्वांधे ..
आई िपथ गँग चे होईल कवय

त्यवत तल
ु व आपि ठे र्ू कुठां
आपिलव तर समजत िवय
परी:
रहूां मैं नदल में तेरे ही
जवि,ू सोिू मेरव तू नदलर्र
तू तवि कव है रवजव
और मैं रविी नकलर्र
तजु सवठी रे मवझ्यव सोन्सयव
छोड आऊांगी मैं जग सवरव
रोनमओ:
सच है मेरी मधबु वलव तू
तेरेनलए तोडूांगव मैं तवरव
एक बवत पि सिु िव आपिकी
र्वनपस जव घर अब तू
आपि खदु आएगव हवथ मवांगिे
टेंन्सिि मत लेिव नबल्कुल तू

परी:
ओके तू म्हितो तर
ठे र्ते तझ्ु यवर्र नर्श्ववस मी
पि समज रे जविू एकदवतरी
तू िवक असिी अि् श्ववस मी
तचू मवझव श्ववस नि:श्ववस
हवटा बीट पि असिी कधी
जवते जवते अि् र्वट पवहवते
येिील रवजव मवझ्यव तू कधी?
रोनमओ :
आपि के घर भी र्ैसवच ्टोरी
आई बोल्ते कोि करे ल पत्कर?
आपिकव र्डा है आपि आएगव
जलदी आएांगव नचांतव मत कर
बवय बवय मेरी नदल की रविी
पतली गलीसे जव तू निघ
िवक्यवर्रती होगव िर्ीि रवडव
गँगर्वल्यवांची लवगेल रीघ

मत कर खोटी टैम पर कवमके
कवममें र्ैसे नबझी हूां आपि
परी:
ओके सोन्सयव निघते मी तर
र्वट पवहवते तझु ीच मी पि
परी निघिू जवते. रोनमओ एकटवच रवहवतो..
्र्गत:
ये खरी अ्मविकी परी
अच्छी थी र्ो छोरी उ्मविकी
पर ही र्वली आहे फांडू यवर
कली जैसे चमि में बहवरकी..
दनु ियव च्यवयलव िहीं सिु ेगी
इसके घर में फे ल मैं र्रिव
आयड्यव है नदमवगमें मेरेहीच
कुच तो पडेगव जरूर करिव
***

्थळ: परीचे घर
आई, बवबव, परी आनि रोनमओ सगळे आहेत. रोनमओ
थोडव अांग चोरूि असलव तरी चेहऱ्यवर्र तीच मगरूरी
आहे. फक्त अांगवत एक ्र्च्छ िटा आहे नि गळ्यवत
बवांधलेलव रूमवलही िर्ीि आहे. परी त्यवच्यवकडे
प्रेमभरल्यव िजरे िे पवहते आहे. आई हतवि तर बवबव
जमेल नततक्यव आक्रमक भवर्विे बघतवहेत.
आई:
कोि कसव तो आिलवस पकडूि
रोड रोनमओ हूि दसु रव ि नदसलव?
बवबव:
कवय मिवत तझ्ु यव पोरी तू
नदर्स दवखर्ीत आहे असलव..
ऐकूि घेईि बवजू तझु ी मी
र्नळतो मग यवची गचवांडी
आई:
देर्व नदर्स दवखनर्तोस असलव
बसेल हव कव आपल्यव बोकवांडी

परी:
िकव बोलू तम्ु हीच कवही
हे सवरे बोलिू झवले एकदव
उगवच उगळू िकव परत ते
नकटती कवि ऐकूिी कै कदव
रोनमओ :
ऐ परी, बल
ु वई तू मेरेको ऐसव सिु विे
आपि की भी है कुच पोनझिि
करें गव रवडव इदरीच िै तो
नदखव देंगव आपिकव सोल्यि
ू ि
आपि सवलव एक िबां री
दनु ियव बोल्ती क्यू दस
आपि को िै सिु िे कव
निकलांू क्यव मैं बस..
परी:
आई, बवबव ऐकूि तर घ्यविव
होतकरू मल
ु गव नकती

पटेल नकांर्व िवही पटेल तरी
िवही मजलव निती
आधीच गवनयले यवचे गिु गवि
अजिू र्िाू नकती
रवडेबवजी, गांडु वगदी, पवनकटमवरी
यवच्यव कतृात्र्वच्यव नमती
रोनमओ:
िहीं परी मत बोलो ऐसे
गिु गविसे आती िरम
नर्ियविेच िोभे नर्द्यव
हवच आपिकव धरम
बोले तो..
आदमी बितव बडव कवमसे
िवही इम्ां पॉरटांड उसकव िवम..
बवबव: (मध्येच र्वक्य तोडीत)
र्व! र्व! नकती नर्चवर ते
उदवत्त असती फवर

िवक कवपिील बवपवचे
नमळती ि खवांदे देण्यव कुिी चवर
आई:
अभद्र बोलू िकव असले
पि जवईल लवज आपली खरे
कवटे सवांग एकव िब्दविे कव
समां ती आम्ही द्यवर्ी बरे ?
कोि कुठलव कवय करतो
िेि घवलेल ती भवर्की
भनर्ष्य यवचे असेल कसले
सर्वांिवच ठवऊकी
रोनमओ :
मम्मी मम्मी मत बोलो ऐसे
बतवऊां नकसको कुच कै से
होिहवर मैं जर्वि बच्चव
मेहित मैं करूांगव ऐसे

करते नदमवग कव दही सवरे
बोलांू बिवओ छवस
आज गली कव दवदव मैं तो
और बडव बििेकी है आस
परी:
नकती उच्च रे नर्चवर तझु े
आज र्ट तझु ीच गल्लीत
होिील जरूर मोठव कुिी तू
जविील उद्यव तू नदल्लीत
रोनमओ :
क्यव बोलती त.ू .
मांहु में घी और िक्कर
बडव बिगांू व जरूर मैं भी
लगवके पॉनलनटकल चक्कर
आज िहीं मै बडव कोईपि
कल िगरसेर्क बि जवऊां
और बोले ते बिते बिते
परसो आमदवर मैं बि जवऊां

मेरव कवमच ऐसव है कुच
नफर बि जवऊां मत्ां ी सत्ां ी
बवबव :
परी हे तर िव्हते आले ध्यविी
ही तर यवच्यव कवमवची जांत्ी
नकती सल
ु ििी मल
ु गव हव तर
फ्यचु र आहे यवचे ब्रवईट
आमदवर कुिी असे जवर्ई
सवांगतव आपलीही कॉलर टवईट
आई:
कवय असे हो असे हरखतव
असे कसे बोलतव तम्ु ही
बवबव:
ठवऊक िवही तल
ु व ग बवई
मल
ु गव नकती हव िवमी

कवमवलव असे र्वघ तो
सध्यव असेल कवया्थल गल्ली
कतृात्र्वची िवि अिी तर
दरू असे कव त्यवलव नदल्ली?
आई:
मी म्हिते कवय ते तर ऐकव..
बवबव :
िवही समजत जिरीत तल
ु व गां
िर्ी ि आहे समवज रीत अि्
उज्र्ल आहे भनर्ष्य गां
परी लवडकी आपल
ु ी रविी
िवमदवर पत्िी र्व कुिी मत्ां ी
लर्कर टवकू उरकूि सवरे
र्वजतील आतव र्वजत्ां ी
परी:
पवपव ओ पवपव.. नकती छवि तम्ु ही
ऐकलीत मवझ्यव हृदयीची हवक

रोनमओ :
तू मवझीच हवटाथ्रॉब अि्
बोले तो मैं भी हुर्व अर्वक्
बवबव:
िवांदव सौख्य भरे बवळवांिो
तू पि दे ग यवांिव आिीर्वाद
आई:
म्हितव तम्ु ही तर देते बवई
घवलत िवही अजिू ी र्वद
रोनमओ आनि परी पवयव पडतवत. दोघे आिीर्वाद
देतवत .. थोडवर्ेळ अधां वर .. िवतां तव. हळूहळू उजेड
पसरतो.. फक्त रोनमओ आनि पवठी उभ्यव परी आनि
नतच्यव आई बवबवांर्र. रोनमओ पवठमोरव जवतो.. समोर
गदीचव गोंगवट. मग आर्वज.. घोषिव ऐकू यवयलव
लवगतवत ..
येऊि येऊि येिवर कोि.. रोनमओ निर्वय आहेच
कोि?
देि कव िेतव कै सव हो.. रोनमओ भवई जैसव हो

रोनमओ भवई आगे बढो.. हम तम्ु हवरे सवथ हैं
एक दो तीि चवर.. रोनमओकव जयजयकवर
परी प्रेमविे पवहवत रवहवते..
तर आई बवबव कौतक
ु विे ..
रोनमओ बवहेर जवतव जवतव र्र हवत करूि समोर जितव
असल्यवसवरखव डोक्यवर्र हवत जोडूि िम्कवर
करतो..
पवठूि आर्वज:
रवजकुमवर रोनमओ तो
पररकथेतिू थेट उतरलव
भनर्ष्य उज्र्ल त्यवचे आनिक
अांतरीस त्यव िविव कलव
रोनमओ धन्सय धन्सय ती परी
अिी ही रोनमओ परीची परीकथव
श्रोते हो धन्सय धन्सय ते किा
पररसती रम्य अिी परी कथव
त्यव आर्वजवतच हळू हळू पडदव पडतो.

िॉ. मनतीन िोरे याांची ३३+२ प्रकामशत पस्ु तके
याांच्या कव्हरवर मललक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघिेल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष
डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे चौहिसावे पुस्िक.
िॉ. मनतीन िोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहेत
आमण एक उत्साही लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक
टवटवी असते. त्याांचा मवनोद कोणाच्या व्यांगावर
आधाररत नसतो, स्तर सोित नाही. सिाजातील अमनष्ट
मवसगां तीवर ते आपल्या मवनोदातनू नेिकां बोट ठे वतात.
सिझदार वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. त्यािळ
ु े
त्याांच्या निि मवनोदाचा एक फ़ॅ नवगि मनिािण झाला आहे. ते
फ़क्त मवनोदी सामहत्य नव्हे तर मनरमनराळ्या प्रकारचे लेखन
मलहीतात. त्याांनी गेली अनेक वर्षे आपले लेखन मनरांतर
चालू ठे वले आहे. त्याांना प्रकाशक मिळायला तोटा नाही.
पण त्याांना आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत
नेणारे आमण प्रकाशनप्रमिया सल
ु भ असणारे प्रकाशन हवे
होते. त्याांनी ई सामहत्यची मनवि के ली.
िॉ. मनतीन िोरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली
प्ु तके ई सवनहत्य-च्यव मवध्यमवतिू जगभरवतील मरवठी
र्वचकवांिव नर्िवमल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांिव लेखि
हीच भक्ती असते. आनि त्यवतिू कसलीही अनभलवषव

िसते. मरवठी भवषेच्यव सदु र्ै विे गेली दोि हजवर र्षे
कर्ीरवज िरें द्र, सांत ज्ञविेश्वर, सांत तक
ु वरवमवांपवसिू ही परांपरव
सरू
ु आहे. अखांड. मदनानाथ िनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू
गणपल
ु े(९पस्ु तके ), िॉ. िरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसतां
बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१२), अमवनाश
नगरकर(४), िॉ. मस्िता दािले(८), िॉ. मनतीन िोरे (३३),
अनील वाकणकर (९), फ्रामससस आल्िेिा(२), िधक
ु र
सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), िधू मशरगाांवकर
(८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे िहाभारत), श्री. मवजय
पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावाथि), िोहन िद्वण्णा (जागमतक कीतीचे
वैज्ञामनक), सगां ीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ),
मवनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांमदनी
देशिख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. वृर्षाली
जोशी(२६), िॉ. मनििलकुिार फिकुले (१९), CA पनु ि
सांगवी(६), िॉ. नांमदनी धारगळकर (११), अक
ां ु श
मशांगािे(१७), आनांद देशपाांिे(३), नीमलिा कुलकणी (२),
अनामिका बोरकर (३), अरुण फिके (४) स्वाती
पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण मव.
देशपाांिे(५), मदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्िण भोळे , अरुांधती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगमदश खाांदवे ाले(५)
पक
ां ज कोटलवार(४) िॉ. सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र

ताटके (२), आसावरी काकिे(४), श्याि कुलकणी(२),
मकशोर कुलकणी, रािदास खरे , अतल
ु देशपाांिे, लक्ष्िण
भोळे , दत्तात्य भापकर असे अिेक ज्येष्ठ र् अिभु र्ी,
कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके
लवखो लोकवांपयांत नर्िवमल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवनहत्यमतू ीच्ां यव त्यवगवतिू च एक नदर्स
मरवठीचव सवनहत्य र्ृि जवगनतक पटलवर्र आपली ध्वजा
फिकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवनहत्य
प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक मोठी चळर्ळ आहे. अिेक
िर्िर्ीि व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवांतिू िर्िर्ीि लेखक उदयवलव येत आहेत.
आनि यव सर्वांचव सवमनू हक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो
आहे.

आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें
।
दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी ।

