
थोफाडऩसु्तक 
 
 ऩयलाच्मा यवललायी दऩुायी ननलाॊत लेऱ शोता; म्शणून 'थोफाडऩुस्तक' उघडरॊ आणण...काम, 
दचकरात ना? शम्म्म्भ... वाशजजक आशे. 'थोफाडऩुस्तक' शा नेशभीवायखा ळुद्ध आणण ऩायॊऩरयक भयाठीत 
फोरामचा वलऴमच नाशी; तय तो फोरी भयाठीत भाॊडण्माचा एक 'टॉवऩक' आशे. 
  ... तय ... ऩयलाच्मा 'वन्ड ेआफ्टयनून 'रा 'टाईभऩाव' म्शणून 'पेवफुक'(!!!) 'रॉगगन' केरॊ आणण 
'लॉर' लयच े'ऩोस््व' फघत फवरो शोतो. त्माऩैकी काशीॊलय भी भाझ्मा (उऩयोधक) 'कभें्व' टाकल्मा, 
तय काशी 'राईक' केल्मा. लास्तवलक भाझ्मा 'फ्रें ड्वलरस्ट' भध्मे अडीचळ ेजण 'अ ॅडडे' आशेत. त्माभुऱे 
'पेवफुक'लय 'अ ॅजटटल' यशामरा भरा ऩुयेळी कायणॊ 'अव्शेरेफर' अवतात. नाशी; कवॊम... 'पेवफुक' शा जेलढा 
भाझ्मा जजव्शाळ्माचा वलऴम आशे, तेलढाच तो कयभणुकीचाशी आशे. उदाशयणाथथ, श्रीकाॊतने कार 'आम 
एभ फोअडथ' अवॊ जाशीय केरॊ. आता मात लभतारीरा आलडण्मावायखॊ काम शोतॊ कुणाव ठाऊक; ऩण 
नतरा ते 'राईक' झारॊ खयॊ! 
     'पेवफुक'चॊ आणखी एक लैलळष्ट्म म्शणजे प्रत्मेकाची शारचार... भाप कया... 'अ ॅजटटवलटी' अगदी 
तायीख-लेऱेवकट नोंदलरी जाते. त्माभुऱे, दोन लऴाांची रशान भुरगी अवणार् मा कभरेळने त्माचॊ स्ल:चॊ 
'प्रोपाईर' दशा तावाॊऩूली जेव्शा 'अऩ(टु)डटे' केरॊ, तेव्शा भरा आरेरॊ 'नोटटफपकेळन' काशीवॊ अवॊ शोतॊ... 
Kamlesh is married. 
10 hours ago 
भाझॊ शवून शवून ऩोट दखुण्माची लेऱ आरी शोती. 
 भाझॊ शवून शोतॊ न शोतॊ, तेलढ्मात भरा एक 'वऩॊग' आरा. उजव्मा फाजूच्मा 'कॉनथय'भध्मे एक 
'ऩॉऩऩ' टदवामरा रागरा. षभा नालाच्मा भाझ्मा ळाऱेतल्मा लगथभैत्रिणीने भरा 'ऑनराईन' ऩाशून 'च्माट' 
कयण्मावाठी 'शाम' केरॊ शोतॊ. आता शा 'पेवफुक'चा खयाखयुा पामदा आशे. इतय कोणत्माशी प्रकाये वॊऩकाथत 
नवरेल्मा जुन्मा लभि-भैत्रिणीॊना ळोधनू काढण्माचॊ खािीरामक वाधन म्शणजे 'पेवफुक'! ... तय, षभाच्मा 
'शाम'रा भीशी ऩटकन 'शेरो'ने 'रयप्राम' टदरा. इथे षभाने आऩरॊ 'डडस्प्रे नेभ' 'षभा... To forgive' 
अवॊ ठेलरॊ शोतॊ, शी नभूद कयण्मावायखी गोष्ट आशे. 'शाम-शेरो' नॊतय यॊगरेरॊ आभचॊ वॊबाऴण काशीवॊ 
अळा प्रकायचॊ शोतॊ... 
 
षभा : लॉ ॊत्वऩ??? 
भी : नगथॊग स्ऩेळर. तू वाॊग. 
षभा  : वेभ टशअय. टी.व्शी., 'पेवफुक' आणण थोडॊपाय 'कुफकॊ ग' मातच पाय 'त्रफझी' अवते ये. 
भी : चाॊगरॊम! एकॊ दयीत तुझॊ चाॊगरॊ चाररॊम! 



      (मा भाझ्मा खोचक ळ-ेमालय नतनॊ नुवताच एक 'स्भाईरी' ऩाठलरा.) 
भी : भग? ळाऱेतल्मा इतय कोणाळी 'टच'भधे आशेव का? 
षभा : शो. स्लाती, प्रणणता, अलभत, प्रकाळ आणण कोण-कोण आशेत भाझ्मा 'फ्रें ड्वलरस्ट'भधे. 
'शाम-शेरो' शोतच अवतॊ. 
भी : गुड... 
षभा : लॉट एल्व? अभेरयका काम म्शणते? 
भी : अभेरयका ठीक. वध्मा थॊडी ऩडामरा रागरीमे. 
षभा : चर! मु आय वो नॉटी!!! 
     (शे लाचनू भी त्मा थॊडीऩेषाशी गाय ऩडरो. काम 'रयप्राम' द्याला, शेच भरा वुचत नव्शतॊ! एलढ्मात 
नतचाच खरुावा आरा...) 
षभा : वॉयी! याॉग वलॊडो! 
     (अजूनशी भाझा अडकरेरा अलॊढा गळ्मातच शोता. म्शणज,े शी फमा इतय कोणाळीतयी (अ)'च्माट' 
कयत शोती. 
 ऩण म्शणून, 'त्मा'चा चालटऩणा + टशची चकू = भी नॉटी???) 
षभा : अये! ननक ऑफपवभधनू 'च्माट' कयतोम. 
     (त्मा तळा थॊडीत आरेरा घाभ भी ऩुवून घेतरा. नतच्मा मा लाटमाने भरा जया धीय आरा. षभाचा 
नलया ननणखर उपथ  ननक त्माच्मा ऑफपवभधनू स्लत:च्मा फामकोळी उगीचच चालटऩणा कयत शोता आणण 
षभाच्मा अनलधानाने भी 'नॉटी' ठयरो शोतो.) 
भी : ओ.के. कवा आशे ननणखर? 
षभा : एकदभ पाईन! 
      (भी खयॊतय इथेशी 'नॉटी' माच उत्तयाची अऩेषा फाऱगून शोतो.) 
षभा : आज त्मारा यवललायचॊ ऑफपवरा जालॊ रागरॊ. वो, आम्शी 'पेवफुक' लय 'टाईभऩाव' कयतोम. 
भी : ओश! कूर. 
      (भी अजूनशी स्लत:राच 'कूर' कयण्मात भग्न शोतो!) 
षभा : फामदले, तू व्शेगाव ट्रीऩ केरीव का ये? 
भी : नाशी अजून. 
षभा : अये! जाऊन मे भग. 'त्रफॊगो' नालाच्मा नतथल्मा कॅ लवनोची 'ब्रॉच' वद्धध्मा ऩुण्मात उघडरीमे. 
भस्त आशे. 
      (म्शणजे, ऩाश्चात्म वॊस्कृतीच्मा अवल्मा 'पाॊद्या' आता आऩल्माकडशेी पोपालाताशेत. आणण त्माॊचॊ 
गुणलणथन भी इथे याशून ऐकतो आशे!) 



भी : ओ.के. 
षभा : फी.आय.फी. 
     (अवॊ म्शणून षभा 'आमडर' झारी. इथे, 'फी. आय. फी.' चा पुर पॉभथ 'फी याईट फॅक' अवा अवून 
'आरेच शॊ!' इतका वोज्जज्जलऱ आशे, माची असानी  लाचकाॊनी नोंद घ्माली.) 
     ..... 
     (वुभाये दशा लभननटाॊनी षभा जी आरी, तीच 'वी मा' कयामरा!) 
षभा : चाओॊ! वावुफाईना 'कुफकॊ ग'भधे भदत शली आशे. जाना ऩडगेा. टी.टी.एर.लाम! 
 भग, भीशी 'ळुअय' म्शणत नतरा 'फा-फाम' केरा. इथ,े 'टी.टी.एर.लाम' चा पुर पॉभथ 'टॉक टू 
मू रेटय' अवा आशे, शे वूसाॊना वाॊगणे न रगे! 
 
 आभच्मा दोघाॊच्मा मा वॊबाऴणालरून शे वशज टदवून मेतॊ की, 'पेवफुक'ची अळी स्लत:ची बाऴा 
आशे. ती ननव्लऱ भयाठी नाशी, इॊग्रजी नाशी फकॊ ला इतय कुठरीशी नाशी. ऩण त्माशून भशत्त्लाचॊ म्शणजे 
'पेवफुक' शे आता जीलनच शोऊ रागरॊम. 'पाभथवलर'भधे ळतेी करून पालल्मा लऱेात ऑफपवचॊ काभ(शी) 
कयणाये ऩुष्कऱ ळतेकयी(!) भरा ठाऊक आशेत. जोडधॊदा म्शणून 'कॉपी-शाऊव' चारलून 'शौव' बागलणाये 
फकत्मेक भशाबाग भाझ ेलभि आशेत. ळयीयाच्मा कोणत्मा बागालय तीऱ आशे, मालरून तुभचाच स्लबाल 
ओऱखणाये (लािट) ज्जमोनतऴी आऩल्मा वलाांच्मा ऩरयचमाच ेआशेतच की! 
 मा आणण अळा अनेक प्रकायाॊनी मा 'पेवफुक'ने आऩल्मा ऩायॊऩरयक जीलनालय चाॊगराच ऩरयणाभ 
केराम. 'कब्जा लभऱलराम' शा कदागचत 'ऩपेटट' लाटप्रचाय ठयेर. आता शेच ऩशा ना... नेशभी प्रभाणेच 
शा शी रेख ळुद्ध भयाठीत लरटशण्माची भाझी भनाऩावून इच्छा शोती. ऩण 'पेवफुक'चॊ बाऴाॊतय 
'थोफाडऩुस्तक' केल्मालय भाझी भीच भाघाय घेतरी आणण शा रेख जभून आरा... 
 

- ळखेय ळ. धऩूकय 

 

 


