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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 आनिर्ााद आनि िभु ेच्छा द्या
लेखकांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या नमत्ांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
मित्ाांना हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सानहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टाग्राम, टेनलग्राम यार्ं र ्र्तः जा र् इतरानं ा आमनं त्त करा. सोशल मिमडयावर ई
सामहत्यचा प्रचार करा. सर्ाात बहुमोल अिा तमु च्या सच
ू ना 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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लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,
श्वसनरोग तज्ञ
र्सई, नज, पालघर.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
िख
ु पृष्ठ : चैतन्य चव्हाण
या प्ु तकातील लेखनाचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु नित असनू प्ु तकाचे नकंर्ा
त्यातील अि
ं ाचे पनु माद्रु ि र्ा नाट्य, नचत्पट नकंर्ा इतर रुपातं र करण्यासाठी
लेखकाची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेिीर
कारर्ाई (दडं र् तरुु ं गर्ास) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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प्रकािक ई सानहत्य प्रनतष्ठान -:
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237
प्रकािन :- १३ एमप्रल २०२२ ,चैत् शक्ु ल द्वादशी शके १९४४
©esahity Pratishthan®2022
▪ नर्नामल्ू य नर्तरिासाठी उपलब्ध.
▪ आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकता.
▪ हे ई प्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी नकंर्ा र्ाचनाव्यनतररक्त कोिताही र्ापर
करण्यापर्ु ी ई सानहत्य प्रनतष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आहे.
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डॉ. ननतीन मोरे हे व्यर्सायाने डॉक्टर असनू र्सई,
मंबु ई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू सप्रु नसद्ध आहेत. त्यांना
मराठी र् इतर भाषा नर्षयांची आर्ड असल्याने
त्यातनू च नलखािाची आर्ड ननमााि झाली.
सामान्सयत:- आजबू ाजच्ू या दैंननं दन घटनातं ील नर्सगं ती
र् त्यातनू ननमााि होिारा नर्नोद हा त्याचं ा आर्डता नर्षय आनि त्यातनू
उपरोधात्मक नलखाि आनि ममाभदे ी नटप्पिी करण्यात ते माहीर आहेत.
त्याचबरोबर आजबू ाजच्ू या व्यक्तीमधले नेमके पि हेरून त्यार्रही ते हीतात.
त्यांच्या लेखनाचा कॅ नव्हास नर्नर्ीन प्रयोगांतनू कायम नर््तारत असतो.
त्यात पत्लेखन, नर्ज्ञानकथा, कहाण्या, नाटके , एकांनकका, नाट्यछटा,
प्रेमकथा हे सर्ा असते.
नेहमी नदर्ाळी अंकातनू डॉक्टरांच्या नर्नोदी कथा प्रकानित होत
असतात. ई सानहत्यर्र त्यांचे हे सदनतसार्े प्ु तक प्रकानित होत आहे.
त्यांचा ्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गा आता ननमााि झाला असनू तो
त्यांच्या प्ु तकांची र्ाट पहात असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
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प्रवेश १
एक आडवाटेचा बसस्टॉप. आजबू ाजसू फक्त काही झाडे. जवळ
बसायला एक बाकडे. सायली वाट बघत उभी आहे. घड्याळात बघते
वारंवार. आधी हसतमख
ु असलेली ती हळूहळू रागावल्या सारखी होते.
घड्याळ पाहत फे ऱ्या मारायला लागते.
समीर धावत धावत येतो.
सायली:- सिीर, असां रे काय? तू इतक्या उमशरा का आलास?
सिीर:- उमशरा? अगां मशरा ताणनू का बोलतेस? मशरा खात होतो
म्हणनू उमशरा आलो..
सायली:- कॅ यच्या कॅ य जोक िारू नकोस. तल
ु ा तरी हसू येईल का?
िळ
ु ात तू लेट का झालास?
सिीर:- लेट? लेट मलव्ह अँड मलव्ह .. त्या गोंधळात गॉट लेट टू
मलव्ह फ़्रॉि होि.. त्यात वर मशरा खायचा म्हणजे वेळ
लागणारच ना?
9

मिशन ब्र…!

डॉ. मनतीन िोरे

सायली:- चपु रे ..
सिीर:- अगां खरांच साांग, आपल्या उमशरा येण्याचे गणु ोत्तर काय? तू
दहा वेळेस उमशरा येतेस.. तेव्हा िला एकदा. िी महशेब
ठे वलाय..
ती उठून तरातरा चालू लागते..
सिीर:- अगां थाबां .. वेट.. पाऊस येईल.. तू होशील वेट.. एवढया
पटापटा नकोस चाल.ू . किी होईल तझु े वेट.. थाांब .. नको
सोडून जाऊस.. रांगिहाल.. पोहोचशील घरी थेट.. वेट..
समीर मागे मागे जाऊन ततला थांबवतो..
सिीर:- शक
ु शक
ु .. सायली.. साय ती थाांब..
सायली:- आता कशाला येतोस.. िी चालले. तू महशेब करत बस.
दहा वेळा म्हणे. इतका महशेबी असशील असे वाटले नव्हते.
गणु ोत्तर म्हणे गणु ोत्तर. स्वतःचे गणु पहा िग मिळे ल उत्तर ..
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सिीर:- वा! दॅटस् वेल सेड! तल
ु ा िाझा गणु लागला मदसतोय.. ग्रेट!
का अशी रूसशी.. तल
ु ा ठाऊकै रूसलीस की फुगशील..
परु ीसारखी टम्ि ..
सायली:- तल
ु ा मनरथथक बोलण्यामशवाय दसु रे काही येत नाही?
सिीर:- ऑफ्कोसथ नॉट. अजनू खपू गोष्टी येतात.. झालांच तर..
सायली:- ते सोड. उशीर का झाला तल
ु ा? इकडे वाट पाहून िला
कांटाळा आला..
सिीर:- छे ! िाझ्या डोळयाच्ां या खाचा झाल्या म्हण की.. डायलॉग
कसा चरु चरु ीत हवा. मकांवा वाट पाहून िाझा इतका पतु ळा
झाला की गावातले कावळे .. आमण कबतु रांही.. िाझा पत्ता
शोधत आले.. कधी एकदा डोक्यावर बसतो आमण..
सायली:- वायफळ बडबड नकोय..
सिीर:- दॅट्स मबकॉज श्रीखांड .. त्यात होतां जायफळ. िग बोलणार
ना िी वायफळ? अगां मशरा नाही, श्रीखांड खाण्यात उशीर
झाला.. वर त्यात जायफळ.. झोप आली .. उशीर झाला.. हे
त्याचेच फळ..
सायली:- तू फालतू बडबड बांद करणार नसशील तर िी चालले..
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सिीर:- ओह! िला वाटलां तू आधीच चाललेलीस की काय.. िी
गाणां गाणार होतो .. रूक जा ओ जाने वाली रूक जा.. बरां
झालां नाही गायलो .. म्हणजे पढु े कुठे उपयोगी पडेल! काटक
सर .. नाही का टकसर .. नाही काटकसर करावी ती िी.. शब्द
शब्द परु वनू वापरतो िी.
सायली:- तू उगाच बडबड करू नकोस. एकतर उमशरा येतोस मन वर
िला इतके सारे ऐकवतोस. साधे सॉरी म्हणण्याचे िॅनसथ
नाहीत.
सिीर:- सॉरी.. लॉडथ वायली.. नाही सायली िॅडि .. येण्यास उशीर
झाल्याबद्दल हा नाचीज आपली क्षिायाचना करण्यासाठी हा
शटथ पसरवीत आहे. इतके सारे बोलल्याबद्दलही क्षिायाचना
करत आहे हा हातरूिाल पसरवनू .. अजनू पसरवण्यासारखे
काही नाही.. म्हणनू अभय असल्यास या पािराची एक मवनांती
आहे..
सायली:- उगाच नाटकीपणा नकोय..
सिीर:- जो आज्ञा हुजरू . यापढु े फक्त कारण असताना नाटकीपणा..
तिु चा हुकूि सर आांखोंपर..
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सायली:- आता बडबड बांद नाही के लीस तर िी खरोखर मनघनू
जाईन..
सिीर:- ओह! थयाक्ां स. म्हणजे आता पयंत फक्त ट्रोजन हॉसथ..
सायली रागाने बघते.. तो बोलता बोलता आवाज एकदम
खाली आणतो. सायली जवळच्या बाकावर बसते. समीर
ततच्यामागे उभा राहून एखाद्या हॉटेलात खचु ी मागे सरकवावी
तशी ॲक्शन करतो आतणबाजल
ू ा येऊन तनरागस मल
ु ासारखा
बघत बसतो. ते पाहून सायलीला हसू फुटते.
सायली:- तू पण असा आहेस ना..
सिीर:- थयाांक्स.. हसां ी तो फांसी.. काय टेन्शन देतेस त.ू .
सायली:- िी? की त?ू
सिीर:- आता परत िी काय के लेय?
सायली:- मकती मदवस हे असे बसस्टॉपवर भेटायचेय?
सिीर:- सॉरी.. उद्या सिद्रु मकनारी भेटूयात? कल्पना कर.. सिदांु र की
लहरें .. िस्त हवा सटु लीय .. तू आमण िी.. मसनेिात दाखवतात
13

मिशन ब्र…!

डॉ. मनतीन िोरे

तसे एका शहाळयात दोन स्ट्रॉ घालनू नारळपाणी मपतोय..
नारळवाला ओरडतोय.. इल्ले.. शेअररांग नॉटौलाऊड सार .. की
रूपि िध्ये? मतकडे चाांगला मसनेिा लागलाय पण.. मडस्टबथ
होणार आपल्याला.. नाहीतर अितृ पजां ाब िध्ये .. पण मतकडे
न खाता बसू देत नाही तो सरदारजी .. मबलाचे पैसे आणावे
कोठून? कडकी .. की त्या बटरफ्लाय गाडथन िध्ये? मतकडे गदी
खपू .. मतकडे गेलां की वाटतां या पोरापोरींना दसु रा काहीच उद्योग
नाही की काय.. फ्लाय लाईक बट्टर फ्लाय! मकती फरक आहे
नाही? नसु ती फ्लाय म्हणजे िमक्षका .. मतला लोणी लावले की
बटर फ्लाय! िस्का वकथ स यार!
सायली:- तू परत सरू
ु झालास?
सिीर:- म्हणजे? िी इतका गांभीरपणे ऑप्शन्सचा मवचार करतोय ..
सायली:- गांभीरपणे? तसां असतां तर आधीच मवचार के ला असतास..
सिीर:- कसला? कुठे कुठे भेटायचे त्याचा? अगां तू पमहलीच .. नो
पास्ट एमक्स्पररयन्स..
सायली:- आता िी खरे च मनघनू जाईन. चावटपणा सचु तो तल
ु ा.
उगाच िाझ्या िागे लागलास कशाला?
सिीर:- त्याला काय इलाज? मदल है की िानता नहीं रानी..
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सायली:- हा डायलॉग दसु रीकडे.. िळ
ु ात तल
ु ा जिणार नव्हते तर
िला कशाला ..
सिीर:- तू कशाबद्दल बोलतेयस राणी?
सायली:- राणी म्हणे.. घरी िाझ्या लग्नाची बोलणी सरू
ु आहेत..
काही मदवसाांनी कोणीतरी येणार आहे बघायला.. एक मदवस
िला जावे लागले ना तर डोळे उघडतील तझु े..
सिीर:- िग काय करू? लगीन घाई.. घरात िाझ्या? शक्य नाही.
तल
ु ा िामहतीच आहे ना..
सायली:- पण तल
ु ा तर िाझ्या आधीपासनू िामहती होते ना? िग
कशाला िाझ्या िागे लागलास .. रामहला असतास तू पण
तसाच.. एक शब्द बोलू नकोस त.ू . नाहीतर िीच तझ्ु या घरी
येते. बघते काय ते..
सिीर:- बाप रे ! काही खरां नाही.
सायली:- आमण िी नाही आले ना तरी ही काही खरां नाही.. नाहीतर
असां कर ना.. िी जाईन लग्न होऊन तेव्हा मनरोप द्यायला ये
ना..
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सिीर:- सबको राि राि राि? का इतके कठोर वचन मप्रये.. जन्ु या
नाटकात असतो तर चटकन् गाणे गावे असा प्रसांग हा.. का येई
दाटुन तमु झया नयनात ग पाणी.. अशी ही काय आणीबाणी..
सायली:- तू तझु ी सवय सोडू नकोस.. िला सोड..
(डोळयाांत पाणी येते ..)
सिीर:- िेहबबू ा.. तम्ु हारी आख
ां ोिें मदखाई दे रहा है सिदांु र.. मप्रये
तझ्ु या डोळयाांत िला सागराच्या लाटा मदसताहेत ..
सायली:- (रडत) लाटा कसल्या.. िी ॲक्च्यअ
ु ली रडतेय ..
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प्रवेश २
समीरचे घर. त्याचा भाऊ धनंजय बसला आहे. अंगाने भरलेला.
व्यायामाचे शरीर असलेला. मागे पववत उचलणाऱ्या हनमु ानाचे तचत्र.
काहीतरी करत बसलाय. दरवाजावर टक टक होतेय. धनजं य उठून बाहेर
जातो. एक बरु ख्यातील मल
ु गी आत तशरते. नखतशखातं काळ्या
बरु ख्यात.
धनजां य:- कोण तम्ु ही?
िल
ु गी:- हि? िी अमबदा. अमबदा उस्िान साठे .
धनांजय:- काय काि?
अमबदा:- िलेररया सव्हे .. िलेररयाची लस कोणी कोणी घेतलीय
त्याचा सव्हे.
धनांजय:- िलेररया? िलेररयाची लस? कधी आली?
अमबदा:- अय्यो.. आतीच ना िलेररया की लस. तिु को नहीं पता?
धनंजय मोबाईलवर गगु ल सचव करत..
17
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धनजां य:- नहीं.. िलेररयाची लस नाहीच आहे गगु लवर!
सिीर:- गगु लवर? अरे धनांजयदादा आपले सायन्स इतक्या फास्ट
डेव्हलप होतांय.. फास्ट फूड सारखे फास्ट सायन्स! िी तर
वाचलां होतां िध्ये की िलेररयाची दोन इजां ेक्शन्स लागतात ..
अमबदा:- जी हाां. दाया और बाया! उजव्या बाजल
ू ा चावला िच्छर
तर डावीकडील लस काि देते.. डाव्या बाजल
ू ा चावला तर
उजव्या हातावरची..
सिीर:- सायन्स मकती पढु े गेलयां बघ..
अमबदा:- िला िामहती हवीय.. कोणी कोणी घेतलीय लस..
धनजां य:- अमबदाताई.. तम्ु ही असे घराघरात मफरता.. दिला असाल
नाही.
सिीर:- अख्तरी.. पानी चामहए?
धनजां य:- अख्तरी नाही. अमबदा.
अमबदा:- नाचीज को कोई अमबदा कहते हैं कोई अख्तरी!
धनजां य:- म्हणजे सिीर तू याांना ओळखतोस?
18
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सिीर:- नाय रे .. पमहल्याांदा तर पाहतोय. (हळूच) पाहतोय कसला
आत कोण आहे कोणाला ठाऊक! तर अमबदा ऊफथ अख्तरी..
घ्या मलहून ..
अमबदा:- काय मलहू?
सिीर:- अरे , सव्हे. िलेररया व्हॅमक्सनचा.
धनजां य:- पण ही लस कधी आली?
सिीर:- दादा, तू आमण तझु े बजरांग सर.. व्यायाि आमण ब्रह्मचयथ.
तझु ां दसु रीकडे कुठे लक्ष असतां का रे ?
अमबदा:- ये ब्रह्मचयथ क्या है भाई?
सिीर:- यह है तम्ु हारा भाई.. धनांजय जरा सिझवो त्याांना. सिीरा
िॅडि बसा..
धनांजय:- सिीरा? हे कुठले नवीन नाव?
अमबदा:- हाय अल्ला. आप तो िेरा नाि बदलनेपर तल
ु े हैं..
आिच्याकडे फक्त मनकाह झाल्यावर नाव बदलतात ..
धनांजय:- तिु चां िराठी एकदि चाांगलेय हाां अमबदाताई..
अमबदा:- ते काय आहे आम्ही रत्नाग्रीतले. साठे . त्यािळ
ु े िराठी येतां
िला..
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सिीर:- आमण छान येतां. तिु च्या िांजळ
ू आवाजात ऐकायला
कानाला गोड वाटतां.. अमबदा.. बाई..
धनजां य:- अरे तो सव्हे? सागां ू सगळयाच
ां ी नाव.ां .
अमबदा:- आता घरात कोण आहे त्याांची साांगा फक्त. िैं वापस
आऊांगी बाकी कोई आने के बाद..
धनजां य:- तम्ु हाला कसे ठाऊक बाकी कोणी यायचे बाकी आहेत ते?
अमबदा:- हाय अल्ला.. एक अांदाज! म्हणजे िला काय वाटतां ना हे
धनजां य आहेत.. त्याच
ां ी बायको म्हणजे पत्नी म्हणजे वाईफ
बाहेर गेली असणार .. बघनू कळतां ना. मकती व्याकूळ नजरे ने
वाट पाहात आहेत..
धनांजय:- अमबदाताई, तम्ु ही काय वाटेल ते बोलू नका .. वाईफ
कसली. िी आजन्ि आिरण ब्रह्मचारी..
अमबदा:- म्हणजे?
सिीर:- म्हणजे तेच! धनजां यला लग्न करायचे नाही. तशी प्रमतज्ञा
घेऊन बसलाय तो..
अमबदा:- िग ती व्याकूळ नजर? िेरी आांखे धोखा नहीं खा शकती..
आमण शादी न करने का क्या? मवचार बदलला तर? चट
िगां नी.. पट ब्याह. िी पण अशी पमतता ..
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धनजां य:- पमतता? म्हणजे?
अमबदा:- अबला पमतता .. दोन शाद्या झाल्या िाझ्या ..
सिीर:- कधी? एकदि दोन? एवढयाशा वयात?
अमबदा:- एकदि नहीं. एक के बाद एक. धनांजय भाई, सनु ाती हूां िैं
िेरी दास्तान.. एक िेरा शोहर था पहला वाला.. शिसद्दु ीन..
उसने तीन िमहने िें छोडा िझु को..
धनांजय:- काां बरे ?
अमबदा:- काय सागां णार भाईजान. खदु गजी.. उसकी िजी. दजीने
उसकी किीज खराब की.. वह मचढ गया. सिोर िी होते.. तीन
वेळा तलाक तलाक तलाक बोलला मन िी अबला नारी
घरातनू बाहेर पडले.
सिीर:- आमण नांबर टू?
अमबदा:- मतकडून आले मन िमस्जदीबाहेर दवु ा िागत होते.. जैसे तैसे
गजु ारा हो रहा था. मतकडून एक अब्बास शेठची गाडी आली.
त्याच्या जनानखान्यात नवी पोस्ट खाली झाली म्हणाला.
बायकोची. िी रीतसर मनकाह के ला. त्याला िी साडेतीन
िमहन्यात सोडला ..
धनजां य:- ररव्हसथ तलाक?
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अमबदा:- नहीं भाईजान.. वह बडा रांगीन आदिी था. िोबाईल का
उसे भोत शौक. िैं उसको एक िेसेज भेजी.. सािनेसे. उसिें
मलखा था तलाक तलाक तलाक! मियाां का ध्यान नहीं था.
जोरसे उसने यह पढा और िैं बोररया मबस्तर बाधां के बोरीबदां र
आ गई!
धनांजय:- इतक्या किी वयात इतका अनभु व पदराशी, नाही
बरु ख्यात बाांधला तम्ु ही ताई..
सिीर:- िग आता काय रोशन आरा?
धनांजय:- तू ताईचेां नाव कशाला बदलतोय?
अमबदा:- मबलकुल सही है लेमकन. पमहल्या शोहरने िाझे नाव
सिीरा ठे वलेले.. दसु ऱ्याने रोशन आरा!
धनजां य:- तल
ु ा कसे ठाऊक रे सिीर?
सिीर:- िला? िला कसे ठाऊक? हाां.. जस्ट अ वाइल्ड गेस! आमण
काय. हो की नाही अमबदा? मदसतातच ह्या रोशन आरा
सारख्या! वाइल्ड गेस!
धनांजय:- वाइल्ड गेस! अहो बाई, लवकर लवकर सव्हे करून जा
तम्ु ही. तिु च्या सरु स आमण चित्काररक गोष्टी नकोत िला.
अमबदा:- ठीकै भाईजान. बोला.. तिु चे नाव?
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धनजां य:- धनांजय बाबासाहेब सावांत.
अमबदा:- रत्नाग्रीतले की काय?
धनांजय:- हु.ां तम्ु ही पण मतकडच्याच..
अमबदा:- वय?
धनजां य:- मकती वाटतेय?
अमबदा:- िला मवचाराल तर दोन िल
ु ाांचा बाप वाटता तम्ु ही.
धनजां य:- काही ही काय बोलता?
अमबदा:- िग तम्ु ही मवचारलेच कशाला? हिने जो लगा कह मदया.
अल्ला, तिु तो बरु ा िान गये.. हाां.. तर वय?
धनांजय:- एकोणतीस..
अमबदा:- पत्नीका नाि?
धनांजय:- तम्ु ही मवसरता कशा हो परत परत.. िी ब्रह्मचारी..
अमबदा:- वह तो ठीकै . पण होणाऱ्या बायकोला काही नाि मबि तर
असणार ना..
धनांजय:- ओह.. अमबदाताई.. एकतर कोणी होणारी नाही. काल
नव्हती, आज नाही, उद्या ही नसणार ..
अमबदा:- ओके जनाब. िग परवा असेल. तर मतचे नाव सागां ा ..
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धनांजय:- तम्ु ही लशीबद्दल मवचारताय की िाझ्या ब्रह्मचयाथची परीक्षा
घेताय?
अमबदा:- हाय अल्ला! तिु तो बरु ा िान गए. क्या करे . कािच
असले आहे ना.. दारोदारी मफरायचे. दोन दोन शोहरची याद
काढत.. त्यािळ
ु े दमु नयेत सगळयाांची शादी करून टाकावीशी
वाटते. असू दे. (सिीरकडे वळत) हाां तर सिीर तिु चे नाव?
धनजां य:- तम्ु हाला याचे नाव कसे ठाऊक?
सिीर:- िस्ट बी वाइल्ड गेस दादा ..
अमबदा:- गेस कसला.. तिु च्या दादानी मकती प्रेिाने नावाने
बोलावलेले.. सिीर..
धनांजय:- िी? कधी?
अमबदा:- ते जाऊ देत.. तिु चे नाव. वय? बायका िल
ु ाांची नावां..
सिीर:- बायका? तम्ु हाला इकडे अब्बासशेठचा जनानखाना मदसतो
की काय? आमण लग्न व्हायचे अजनू ..
अमबदा:- कधी होणारे ?
धनजां य:- ओ अमबदाताई. िलेररयाचा याच्या लग्नाशी काय सबां धां ?
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अमबदा:- आहे.. हिने कहाां तो पढा था की अपनी िानमसक
अवस्था का सांबांध अपने शरीरसे, िनिमस्तष्कसे होता है. लग्न
झाल्यावाचनू याांची िानमसक अवस्था कशी सधु ारणार? िग
डास चावला की िलेररया!
धनांजय:- हे कुठले लॉमजक ताई? िनाचा, लग्नाचा मन िलेररयाचा
काय सांबांध?
सिीर:- आहे, आहे दादा. फास्ट फूड सारखे फास्ट सायन्स! लग्न न
झालेल्याांना िलेररया जास्त होतो.. असा अभ्यास झाला आहे
प्रमसद्ध!
धनजां य:- कोणी के ला?
सिीर:- आम्हीच के ला सिज. हो की नाही अमबदा बाई?
धनजां य:- वा! एकदा तरी नाव नीट घेतलेस..
सिीर:- िला वाटते ना दादा एकदा तरी तू लग्न करून पहाच!
धनजां य:- एकदा तरी? िग बाकी लोक मकती वेळा करतात?
सिीर:- सिोर जीतेजागते उदाहरण आहे.. अमबदाबाई..
अमबदाबाई:- हाय अल्ला. िाझां कसलां उदाहरण देताय. लवकरच
िाझी मतसरी शादी होईल ..
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धनजां य:- मतसरी?
अमबदा:- हाां. है लडका मकसी कॉलेजिें. पढ रहा है.
सिीर:- बघ, काही आदशथ ठे व सिोर. या मबचाऱ्या अबला पमतता
नारी असनू मतसऱ्या शादीची तयारी करतात. आमण त?ू
पमहलीही करू नयेस?
धनजां य:- कुठून कुठे मवषय? ओ बाई.. िलेररयाची िामहती घ्या मन
मनघा. तिु च्या शाद्या आमण बरबाद्याांत आम्हाांला इटां रे स्ट
नाही.
सिीर:- पण िला असेल तर?
धनांजय:- तल
ु ा? तू तर त्याांना ओळखत ही नाहीस..
सिीर:- म्हणनू काय झाले.. एक अबला पमतता नारी आपल्या घरी
आली मतची कहाणी ऐकून मतला सहानभु तू ीचे दोन शब्द
ऐकवू नयेत? काहीच नाहीतर नसु ते ऐकून ही घेऊ नये? मकती
अप्पलपोटेपणा दादा! आमण दसु रे काही नाही तर तू आपली
ती बजरांग गरुु जींची शपथ तरी िोडू नये? तू असाच राहशील
तर िेरा क्या होगा? िन्न?ू हो की नाही अमबदाबाई?
अमबदा:- हे पहा तिु च्या घरे लू िािल्यात घसेटू नका िला. हि
अपने नए शौहरके साथ खश
ु रहेंगे..
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सिीर:- (हळूच) अगले तलाक तक..
अमबदा:- तो धनजां य भय्या जरा अपना आय काडथ तो मदखाना ..
धनांजय:- लाता हू.ां .
आत तनघनू जातो. अतबदा आपल्या चेहऱ्यावरून नकाब हटवते ..
सायली:- काय रे तझु ा हा भाऊ समीर?
सिीर:- बमघतलसां ना. हनिु ानाचा मशष्य! बजरांग गरुु जींनी डोकां
मफरवलयां .. जोवर हा लग्नास तयार होत नाही तोवर आपला
नांबर नाही.. काही खरां नाही बघ. घरचे सगळे आता बाहेर
गेलेत.. रत्नाग्रीला.
सायली:- कशाला?
सिीर:- उस्िान साठें कडे! बोलणी करायला ..
सायली:- उगाच नेहिीसारखी बडबड नकोय .. धनांजय येईल बाहेर
सिीर:- छे गां. तो कसला येतोय इतक्यात! िी ते आयकाडथ त्या
कप्प्याच्या तळाशी ठे वलांय. तो शोधताना थके ल. आमण
दादाची एक गोष्ट िानली पामहजे.. जोवर हाती आय काडथ येत
नाही तोवर तो बाहेर येणार नाही. हाती घेतलेले काि तडीस
नेल्यामशवाय सोडत नाही तो. तर तोवर आपल्याला िोकळे
रान! पण तू िलेररया कुठून आणलास िध्ये?
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सायली:- अरे गडबडले िी. टेन्शन आले. जे सचु ले ऐनवेळी ते
बोलनू टाकले..
सिीर:- बरु ख्याचा असाही फायदा! त्यािळ
ु े चेहऱ्यावरचे भाव मदसत
नाहीत!
सायली:- हु.ां . पण िला या बरु ख्यात मकती उकडते याचा काही
मवचार? आमण काहीतरी बोलनू बोलनू तोंड दख
ु ले िाझे ..
सिीर:- ओह! त्यावर जालीि उपाय आहे िाझ्याकडे ..
सायली:- उगाच मियाला मदली ओसरी आमण मिया हातपाय पसरी
असे करू नकोस.
सिीर:- मिया! अमबदा बेगि तल
ु ा प्रॉब्लेि तरी काय? दोन शाद्या
आधीच झाल्यात.. मतसरी होऊ घालतेय. आमण काय गां..
आपले अख्तरी ठरलेले नाव.. तू अमबदा म्हणालीस..
सायली:- काय करू? टेन्शन िध्ये तोंडातनू मनघनू गेले.. अख्तरी
काय मन अमबदा काय.. पण तू कशाला वेगवेगळी नावां घेत
रामहलास?
सिीर:- गिां त ग.ां .
सायली:- पण िाझी त्ेधा उडाली त्याचे काय? एकतर असे वेशाांतर
करून बोलावलेस घरी..
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(आतनू ) धनांजय:- अरे कुठे य आय काडथ? मबचाऱ्या अमबदाताईनाां
परत यावे लागेल.
सिीर:- (हळूच) वा! छान आयमडया! (िोठयाने) अरे , मतथेच आहे.
ड्रॉवरच्या खालच्या ड्रॉवरिध्ये!
सायली:- ड्रॉवरचा खालचा ड्रॉवर? म्हणजे काय तल
ु ा तरी कळले
काय?
सिीर:- हे कळो न कळो .. दादा काय चीज आहे ती कळली ना?
याला बोहल्यावर कोण चढवणार.. तोवर आपले ही मभजत
घोंगडे.
नकाब चेहऱ्यावर टाकून अतबदा रडायला लागते..
धनांजय:- काय झालां रे ? ती अबला पमतता का रडतेय मतकडे?
सिीर:- काही नाही. मतला शिसद्दु ीन आमण अब्बासची आठवण
येतेय.. उगी उगी सायली.. अमबदा .. रडू नकोस. आपण
अब्बासशेठला अब बास बोलनू जीभ दाखवनू येऊ.. म्हणजे
तिु च्या िनातील कोंडलेल्या भावभावनाच
ां ा मनचरा होईल..
अमबदा:- आपका क्या साहेब. आप बडे लोग. जब चाहे मनकाह कर
सकते हैं!
सिीर:- नाही ना बये! मतथेच घोडां पेंड खातयां ..
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अतबदा नकाब वर करते.. इतक्यात धनजं य बाहेर येतो. ओझरता
बघतो. ती नकाब लगेच खाली पाडते..

धनजां य:- वाटतांय तम्ु हाला कुठे तरी पामहलेय िी.. कॉलेजात?
अमबदा:- हाय अल्ला. बडे बेशिथ हैं आपके भाई.. अांदर िच्छर
आया उसे उडाने पदाथ क्या हटाया.. आपने नजर डाल ही ली..
क्या होगा आपके ब्रह्यचयथ का? िझु े नहीं चामहए आय काडथ..
बाय काडथ.. ऐसे बदतिीज लोगोंके घरिें और एक पल नहीं
रूकांू गी िैं. सिीर, तम्ु हारे इस ब्रह्मचारी भाई से यह उम्िीद नहीं
थी. िाझां ऐकाल तर लवकर शादी उरकून टाका.. याांची.
सिीर:- तिु चा गैरसिज होतोय अमबदाजी..
अमबदा:- मबलकुल नहीं. िैं चली..
तरातरा तनघनू जाते.
धनांजय:- तल
ु ा नाही वाटत महला कुठे तरी पामहलांय?
सिीर:- िला काय ठाऊक दादा? िाझी नजर परस्त्रीकडे कधीच
नसते.. पण तू कशाला मतला बघायला गेलास?
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प्रवेश ३
सिीरचेच घर. धनांजय आमण सिीर दोघे बसलेत. धनांजय उठून
सयू थनिस्कार घालू लागतो. सिीर बाजल
ू ा बसनू िोजू लागतो..
एक.. एकशे दोन.. दोनशे तीन.. तीनशे चार.. चारशे पाच..
धनजां य मचडून थाांबतो..
धनांजय:- उगाच मडस्टबथ करतोयस.. सिथाथमचया सेवका मडस्टबाथहे ..
असा सवथ भिू डां ळी कोण आहे..
सिीर:- वा! पण झालासच ना मडस्टबथ .. थोडक्यात असा सवथ
भिू ांडळी िीच आहे.. िारूतीराया.. या अजथनु ास क्षिा कर..
धनांजय अजथनु ाचे एक नाव आहे.. तल
ु ा ठाऊक नसेल तर
सागां तो.. तर हा तसा िहाभारतातला कॅ रॅ क्टर आहे पण
राियणातल्या हनिु तां ा .. त्यास िाफ कर..
धनांजय:- चपू रे .. मनरथथक बडबड बांद कर.. िी खरांच साांगतो.. ही
सवय सोड.. नाहीतर तझु ी जी कोणी बायको होईल ना ती तझु ी
बडबड ऐकून दोन मदवसातां पळून जाईल..
सिीर:- वाह रे ! जसा काही अनभु वच आहे तल
ु ा..
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धनांजय:- अथाथत .. नाही. पण सह अनभु तू ी काही प्रकार असतो की
नाही? तर िोठया भावाचे ऐक. बाष्कळ बडबड वतथिानात बांद
कर. तरच तझु ा भमवष्यकाळ सख
ु ाचा होईल..
सिीर:- होय स्वािीजी ..
धनांजय:- िग काय.. िलेररयाची लस घेतलीस का टोचनू ?
सिीर:- िी? त्या मदवशी त्या मबचारीला पळवनू लावलेस त.ू . झेपत
नाही तर कशाला घ्यावी शपथ मन मबपथ? अमग्नपथ..
अमग्नपथ..
धनजां य:- चपू .. बरां ते सोड.. मबलां भरलीस की नाहीत? अप्पा सागां नू
गेलेत..
सिीर:- तल
ु ा ..
धनांजय:- िला नाही तल
ु ा ..
सिीर:- पण घरातील िोठा सध्या त.ू कताथ परू
ु ष त.ू उत्तरामधकारी त.ू .
धनजां य:- मबलां भरलीस का?
सिीर:- नाही.. असली कािां ब्रह्मचाऱ्याांनी करावी. िाझ्यासारख्यास
कशाला हे सगळे व्याप? तल
ु ा काय न कोणी बायका न िल
ु ां..
न कोणी ..
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धनजां य:- आमण तल
ु ा?
सिीर:- हिारी सभी लाईनें व्यस्त हैं.. हिारे हर सांभव प्रयास जारी
हैं.. रूकावट के मलए खेद है.. शीघ्रही उत्तर की अपेक्षा है..
धनांजय:- कोणाकडून? कोणी शोधलीस की काय?
सिीर:- काय उपयोग? आमण तल
ु ा सागां नू तर नाहीच.. जोवर तू
बोहल्यावर नाही तोवर िाझा कसला चान्स ..
धनांजय:- कोण रे .. साांग ना..
सिीर:- तल
ु ा कशाला नसत्या उठाठे वी? बाबा रे , तझु ां जग मनराळां..
िाझां जग मनराळां..
धनांजय:- रामहले .. सखाराि गटणेबवु ा..
सिीर:- राँग.. नॉट गटणे .. नाथा काित.
धनांजय:- मठकै .. पण नाव तर साांग.. की लाजतोयस?
सिीर:- छे .. लाजायचे काय? हि नहीं करते ऐसे करि.. मजसकी की
आए हिको शरि.. कळलां?
धनजां य:- तर िग नाव घ्यायला मकांवा सागां ायला काय हरकत?
सिीर:- ओ के .. एका अटीवर..
धनांजय:- कसली अट?
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सिीर:- काही नाही रे .. जस्ट एका ज्योमतषाला बोलावलेय घरी ..
येईल थोड्या वेळात. त्याला हात दाखवायचा..
धनजां य:- कोणाचा?
सिीर:- कोणाचा काय? तझु ा मन िाझा..
धनजां य:- कशाला?
सिीर:- कशाला काय? फ्यचु र इज सो ब्लीक .. बघू ज्योमतषी तरी
होतो का मक्लक ..
धनजां य:- त?ू कोणाला घरी बोलावलेयस? कधी?
सिीर:- आता.. ज्योमतषाचायथ ज्योमतभाथस्कर श्री. श्रीराि
गोळवलकर..
धनांजय:- श्रीराि गोळवळकर? कधी नाव ऐकण्यात नाही..
सिीर:- हु.ां जसां काय सगळया ज्योमतषी लोकाांचा हूज हू वाचतोस तू
दररोज ..
धनांजय:- पण हात तझु ा दाखव.. िी कशाला?
सिीर:- कारण आपली भमवष्ये एकिेकात अडकलीत रे .. एन्टँगल्ड!
तू हात दाखव.. िाझ्या भावी वमहनीबद्दल काही िामहती
मिळते का पाहतो.. मन िी तझ्ु या भावी वमहनीचे नाव साांगतो..
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धनांजय:- भावी वमहन्या! ठीक आहे.. िांजरू .. हात दाखवनू
अवलक्षण होणार नाही एवढे िात् बघ बाबा सिीरा ..
सिीर:- यू आर सच अ गडु सोल धनजां य दादा.. आय टेल्यू तू फक्त
'हो' म्हण ..
धनांजय:- उगाच फाटे नको फोडूस.. नाव साांग.
सिीर:- अरे तीच.. तीच ती
धनांजय:- तीच?
सिीर:- हो!
धनांजय:- म्हणजे? मतचां बारसां पण लग्नाच्या वेळीच की काय?
सिीर:- तीच..
धनांजय:- म्हणजे तीच?
सिीर:- होय.. तीच!
धनांजय:- म्हणजे अमबदा? त्या मदवशीची अबला पमतता.. तू मतचा
उद्धारमबद्धार ..
सिीर:- काय दादा .. कायतरी बोलतोस. ती कोण कुठची िला काय
ठाऊक .. ही वायली, म्हणजे महचे नाव सायली ..
धनांजय:- सायली?
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सिीर:- सायली.. िाय लव्ह .. सायली.. आय ड्रीि ऑफ य.ू .
धनांजय:- सायली?
सिीर:- काय झालां दादा? दोन वेळा 'सायली?' मवचारतोयस?
धनांजय:- काही नाही. कधी यायचेत.. ज्योमतषाचायथ?
सिीर:- एनी टाइि दादा.. एनी टाइि नाऊ..
समीर फोन घेऊन बोलायला लागतो..
सिीर:- िी सिीर सावांत .. गरुु जी, कधी पोहोचताय? पोहोचवनू
येताय? कुणाला? जवळच आहात? या.. वाट बघतोय.. वाट
लावतोय नाही .. बघतोय गरुु जी. लवकर या.. लव कर..
मियामवशेषण नाही .. मियापद .. हो.. लव कर..
धनांजय(हळूच):- सायली? मन ह्याच्याबरोबर? (िोठयाने) हे काय
िराठी व्याकरण मबकरण मशकवतात की काय गोळवळकर
गरुु जी?
सिीर:- कुणास ठाऊक. िोठया िाणसाच
ां ां थोडां तत्ां मवमचत्ां असतां
दादा..
दरवाजावर टक टक होते.. समीर जाऊन दरवाजा उघडतो.. ज्योततषी
आतण तो आत येतात. ज्योततषी तरूण वाटत असले तरी दाढी पांढरी
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आहे. डोक्यावर टोपी खेळताना वापरतात तशी. हातात तभंग घेऊन
आत तशरतात..
सिीर:- दादा.. हे ज्योमतभाथस्कर
ज्योमतषी:- श्रीरांग तोंडवळकर..
धनजां य:- सिीर, पण तू श्रीराि गोळवलकर म्हणालेलास..
सिीर:- नाही रे .. (हळूच) ही सायली ठरवलेले बदलनू नवी मस्िप्ट
कशाला मलमहतेय?.. श्रीरांग.. तोंडगोडकर
श्रीरांग:- नो.. नो.. नावाची तोडफोड करणाऱ्यास ईश्वरचरणी शातां ी
मिळणार नाही. िी तोंडगोडकर नाही ..
सिीर:- तेच.. गोळवळवर..
श्रीरांग:- नाही.. हस्त सािमु द्रक.. तोंडवळकर.. तर आम्ही सगळया
अपॉइटां िेंट्स सोडून आलोय.. हस्तपररक्षा.. नाडी परीक्षा ..
चेहऱ्यावरून परीक्षा
.. झालचां तर अमस्थपरीक्षा..
धनांजय:- अमस्थपरीक्षा? हे कधी ऐकले नाही..
सिीर:- ज्योमतषी कोण आहे? तू की ही?
धनांजय:- ही? पण ही इज नॉट 'ही'.. ही इज बवु ा नॉट बाई..
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सिीर:- तेच.. इग्रां जी ही.. ही ऑर य?ू हू इज द ज्योमतषी? आमण ही
इज शीघ्रकोपी.. अरे िमहनो न िमहने गरू
ु जींची अपॉइटां िेंट
मिळत नाही. िी स्पेशल ओळख काढली तेव्हा गरुु जी तयार
झाले. तेव्हा नसत्या शांका नकोत..
श्रीरांग:- नाही.. मि. सिीर सावांत. प्रश्न मवचारणे गरजेचे आहे.
त्यावाचनू प्रगती नाही. फक्त ते कोणाला मवचारावे याचे भान
हवे.. अमस्थपरीक्षा ही आम्ही डेव्हलप के लेली पद्धती आहे..
तोंडवळकसथ बोन एक्झामिनेशन िेथड.. इटां रनॅशनली फे िस!
त्यात आम्ही एखादे हाड तोडून बघतो.. हाताचे वा पायाचे.
कॉमम्प्लके टेड असेल तर कवटीचेही..
धनजां य:- बाप रे ! अघोरी एकदि!
श्रीरांग(उठत):- मि. सावांत, आम्ही चाललो. आिच्या आांतराथष्ट्रीय
पद्धतीस अघोरी म्हणणाऱ्याचे भमवष्य अांध:-कारिय असणार
.. आम्ही मन:-शाप सप्ताह पाळीत आहोत म्हणनू .. नाहीतर ..
सिीर:- क्षिा असावी गरुु जी. दादा लहान आहे. मबचाऱ्यास सिज
किी..
श्रीरांग:- लहान? आम्हाला तर वाटते दोन पोरां असणार त्यास.. मन:शाप सप्ताहात आम्ही शाप देत नाही .. म्हणनू बचावला
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नाहीतर .. कबतु र बननू मखडकीत बसला असता.. गटु गथु
मप्रयाराधन करीत!
धनजां य:- क्षिा गरुु जी .. मप्रयाराधन? िी आजन्ि आिरण
आसेतमु हिाचल ब्रह्मचारी. असला कठोर शाप नको.. पण
अमस्थपरीक्षा..
श्रीरांग:- सावतां , िी हा चाललो.. कोणा िदाथकडून होणाऱ्या आिच्या
उपिदाथसही काही ियाथदा आहेत..
सिीर:- हातरूिाल पसरून क्षिायाचना करतो.. आपण असे कोपू
नये गरुु जी. धनांजय, नो डाऊट्स.. गरुु जी साांगतील ते मनिटू
ऐकावे..
श्रीरांग:- ठीक. एकवेळ देवसद्ध
ु ा क्षिा करतो.. तर आम्हीही करू..
चला आम्ही अत्यांत मबझी आहोत.. लवकर आपापले चेहरे
दाखवा..
धनांजय:- ते तर तिु च्या सिोरच आहेत.. म्हणजे त्या अमबदासारखा
बरु खा थोडीच घातलाय..
श्रीरांग(रागाने पाहात):- हात दाखवा..
धनंजय आतण समीर हात पढु े करतात.
श्रीरांग:- एकावेळी एकच.. तिु च्यापैकी वयाने िोठे कोण?
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धनजां य:- कोण वाटते?
श्रीरांग:- प्रश्न फक्त ज्योमतभाथस्कर श्रीरांग गोळवळकर मवचारणार..
धनांजय:- तम्ु ही गोळवळवर? की तोंडवळकर?
श्रीरांग:- आता आम्ही फायनल कोपणार.. तोंडवळकर.. उगाच तोंड
वर करून मवचारू नका.. हात पाहू.. वयाने िोठयाचा प्रथि ..
धनंजय हात पढु े करतो. श्रीरंगची दाढी थोडीशी सैल
झाल्यासारखी होते..
श्रीरांग:- थाबां ा. आधी प्राथथना ..
धनांजय:- िारूती स्तोत् म्हण?ू
श्रीरांग:- तम्ु ही नाही.. आम्ही करणार.. तम्ु ही फक्त डोळे मिटा ..
दोघे डोळे तमटतात.. समीर हळूच डोळा उघडून पाहतो. श्रीरंग हलक्या
हाताने दाढी नीट तचटकवतो.. समीर हळूच डोळा मारतो..
श्रीरांग:- उघडा डोळे . शभु कायाथपवू ी ईशप्राथथना िहत्त्वाची.
थोरािोठ्याांनी सामां गतलेय.. म्हणनू तर ते थोर आमण िोठे
झाले.. धनांजय सावतां .. हात बघ.ू .
धनंजय डावा हात पढु े करतो. श्रीरंग तभंग घेऊन..
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श्रीरांग:-(स्वतःशीच बोलल्यासारखे) स्ट्रेंज.. यू शडु न्ट बी अलाइव्ह..
ही आयष्ु यरे षा सांपनू मकतीतरी वषे उलटली.. काहीतरी गडबड
आहे.. आहे उपाय आहे.. पण नाही .. हु.ां . डावा हात
कशाला.. तरीच म्हटले.. (रागाने) तो उजवा हात करा पढु े ..
धनंजय उजवा हात पढु े करतो.
श्रीरांग:- (स्वत:-शी बोलल्यासारखे) हाां.. आता ठीक आहे. गरू
ु चा
उांचवटा.. ही रे षा अजनू थोडी लाबां असती तर.. हा शि
ु ..
सातव्या घरात शमन.. नेपच्यनू .. अिांगळ िांगळ.. लग्नघरात
टांगळिांगळ.. सयू थक्षेत्ी तेज.. हषथल आणेल हषथ पण राहू आमण
के तू टपनू बसलेत .. नाहीतर उगवली असती.. शि
ु ाची
चादां णी.. (िोठ्याने) ब आमण स.. बस!
धनांजय:- म्हणजे?
श्रीरांग:- सागां तो.. आकडेिोड करावी लागेल. थोडा मवचार .. डोके
खाजवावे लागेल पण टोपी घालनू डोके खाजवणार कसे?
धनांजय:- काही म्हणा गरुु जी .. स्पोटथस् ची कॅ प घातलेला ज्योमतषी
पमहल्यादां ाच पाहतोय..
श्रीरांग:- (आधीच्या अमबदाच्या टोन िध्ये) आम्हाला असली
िजाक पसांद नहीं.. (एकाएकी सावरत) टोपीपेक्षा त्याच्या
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आतील भाग जास्त िहत्वाचा बालका.. आम्ही दाढीवरून
हात मफरवनू ही मवचार करू शकतो. हे के स उगाच पाांढरे नाही
झालेत..
दाढीवरून हात तफरवता तफरवता ती तनसटू लागते..
श्रीरांग:- चेहरा पाहू.. डोळे मिटून..
धनजं य डोळे बंद करतो..
श्रीरांग:- आम्ही साांगेतो उघडू नका. (दाढीवरून हात मफरवत नीट
बसवत..सिीरकडे पाहात) कठीण आहे.. हे सारे कठीण
आहे.. नीट बसवावे लागेल.
धनांजय:- काय?
श्रीरांग:- तम्ु ही डोळे बदां ठे वा. आम्ही आिच्या गमणतात सारे नीट
बसवतो. चेहरा वाचत आहोत.. ठोकताळे ठोकून नीट बसवावे
लागतील .. घट्ट बांद करा डोळे .. (सिीर उठून दाढी व्यवमस्थत
मचटकवू लागतो..) घट्ट.. छान.. ठोक.. ताळे .. ठोक.. हळू..
धनजां य:-- काय हळू?
श्रीरांग:-- तिु च्या ग्रहाांची हालचाल .. हळू.. (सिीर मतच्या गळयात
हात घालनू उभा राहतो.. आवाज न करता त्याला दरू
ढकलत..) दरू .. दरू .. ग्रहाच
ां ी सावली पडणार नाही .. (सिीर
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बाजल
ू ा झाल्या झाल्या..) आता उघडा डोळे .. (सिीरकडे
रागाने पाहात) आमण आम्ही साांमगतल्यामशवाय पापण्यापण
लवू देऊ नका.. छान.. आता आिचा अभ्यास सांपला ..
धनांजय:- िग िी जाऊ?
सिीर:- गरुु जी .. दादाला जाऊ देत.. िग तम्ु ही आपले भमवष्य
मनवातां बघत बसा..
धनांजय:- आपले? म्हणजे?
सिीर:- तू आपले काि कर.. यात असतो ना तसा आपले..
व्याकरणाचा कीस पाडतो नसु ता..
श्रीरांग:- तम्ु ही थाांबाच.. कारण दोन्ही जणाांच्या भमवष्याचा
कायथकारण भाव आम्हाांला जोडावा लागेल.. त्यासाठी तिु चे
असणे जरूरी आहे.. अन्यथा तिु च्या धाकट्या बधां चांू ा काही
नेि..
धनांजय:- म्हणजे?
सिीर:- धाकट्या बांधांचू े नेि.. म्हणजे नाव.. सिीर सावांत ..
धनांजय:- ते साांमगतलां होतां..
सिीर:- मवसरले असतील गरू
ु जी..
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श्रीरांग:- हु.ां मवस्िरण कधी कधी िरणाहून वाईट.. पण धनांजय
सावांत.. तम्ु ही थाांबाच. तिु च्या कांु डलीत ब आमण स ही दोन
प्रिख
ु अक्षरे मदसत आहेत. ब वरून राहू के तु स्थानी.. आमण
स वरून कोणी िगां ळ स्थानी.. िध्ये प्रचडां पवथत.. म्हणजे
अडथळा ..
धनांजय:- कोड्यात बोलू नका गरुु जी. काही सिजेल उिजेल असे..
श्रीरांग:- सिजेल मन उिजेल.. बालका .. ब नािक खलनायक स
नािक कोणास तल
ु ा भेटू देत नाही. अन्यथा आता पयंत अ ब
क ड नािक चार अपत्ये खेळण्याचा योग आहे..
सिीर:- अ.. अनतां .. ब.. बबन.. क.. किलेश.. ड.. ड.. डबा? ड
वरून गरू
ु जी?
श्रीरांग:- नादान यवु का.. अबकड के वळ सांज्ञा मनदेशापरु त्या आहेत..
भमवष्यात चार अपत्याच
ां ा योग आजवर येऊन गेला असताना
ब नािक कोणी त्यात आडवा हात घालताना मदसत आहे..
धनांजय:- गरुु जी, एवढेच. झाले? िी जाऊ?
श्रीरांग:- नाही.. अजनू नाही .. तझु ा हात दाखव (थोडेफार लाजत)
धाकले िालक..
धनांजय:- िालक?
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श्रीरांग:- ह्या घरचे धाकटे.. ते धाकले िालक.. हात पाहू.. उजवा
आमण डावा.. दोन्ही ..
सिीर हात दाखवतो. धनांजय बसनू बघतोय..
श्रीरांग:- शमनचा उांचवटा.. गरू
ु चा पवथत.. ही आयष्ु य रे खा.. सयू थ क्षेत्े
.. नक्षत् नािे.. िध्ये अडथळे .. पण हात चाांगला आहे..
कोणासही दाखवाल.. हात दाखवाल.. अमतशय नशीबवान
व्यक्ती ..
सिीर:- चेहरा वाचन?
श्रीरांग:- फे स ररमडांग? आम्ही तर फे सबक
ु वर पाहूनही करू शकतो..
डोळे उघडे ठे वनू डोळयाांत डोळे घालनू बघा आिच्याकडे..
सिीर:- होय गरू
ु जी..(हळूच) गरू
ु हो जा शरू
ु ..
दोघे एकिेकाांना बघत राहतात..
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धनांजय:- गरू
ु जी, ही पद्धत थोडी वेगळी आहे का? िाझे फे स
ररमडांग..
श्रीरांग आमण सिीर भानावर येतात ..
श्रीरांग:- बालका .. प्रत्येकास वेगळी िेथड.. होराभषू ण वेगवेगळया
पद्धतीने चेहरे वाचू शकतो.. तो वेगळा.. ही वेगळी..
धनजां य:- म्हणजे?
श्रीरांग:- म्हणजे .. चेहरा वेगळा.. पद्धत वेगळी! आम्ही ठरवतो.. पण
तिु चे बांधरू ाज नशीबवान आहेत..
सिीर धनांजयसिोरच डोळा िारतो. िग चपापनू डोळे चोळू लागतो..
श्रीरांग:- वा! चेहरावाचनाचा प्रभाव..
धनजां य:- पण तम्ु ही िाझ्याबद्दल सामां गतलेच नाहीत गरुु जी ..
श्रीरांग:- साांगतो आम्ही.. पण आधी एक ग्लास पाणी मिळे ल का?
धनजां य:- अवश्य.. सिीर.. जा!
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श्रीरांग:- त्याांना नको.. त्याांचे नयनवाचन बाकी आहे.. कदामचत
काही अनवस्था प्रसांग उद्भवला तर अमस्थवाचन ही..
धनजं य आत जातो. सायली समीरला डोळ्यांनी दटावते. तो
काही बोलण्याच्या आत धनंजय आतनू पाणी आणनू येऊन
बसतो..
धनजां य:- िला वाटतां याची अमस्थपरीक्षाच करावी..
श्रीरांग:- आम्ही ठरवू ते. आम्हाला कोपवू नका.. अमत सांयिाने
आम्ही सारे पार पाडत आहोत.. त्यात हे सारे ..
धनजां य:- क्षिा असावी गरुु जी ..
श्रीरांग:- तिु चे बांधरू ाज रूिाल पसरवनू क्षिा िागतात.. तम्ु ही? टॉवेल
पसरवनू ?
धनांजय:- नसु तीच क्षिा करावी गरू
ु जी.
श्रीरांग:- ठीक. आम्ही आता मलमनयांट होऊन सारे साांगत आहोत.
नीट कान देऊन ऐकावे.
सिीर:- होय गरुु जी ..
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श्रीरांग:- तर ब आमण स.. धनांजयच्या िागाथत ब नावाची व्यक्ती आहे
जी त्याच्या िागाथतील धोंड आहे.. धोंड म्हणजे एखादा
पैलवान.. असा काहीतरी ..
सिीर:- बजरांग गरुु जी?
धनांजय:- सिीर! अथाथतच नाहीत. ते िाझे गरू
ु आहेत. कल्पतरू
आहेत. त्याांच्या आदेशावरूनच ह्या आयष्ु याच्या िागाथची
ििणा करणार िी.. कठोर ब्रह्मचयथ हा आमत्िक उन्नतीचा
पाया आहे.. िाझे गरुु जी िाझा उत्कषथ होण्यासाठी मजवाचे रान
करीत आहेत. त्याांच्या पायाशी घेतलेली शक
ु ासारखे वैराग्य
राखण्याची शपथ.. आमण तू खश
ु ाल त्याांना धोंड म्हणतोस..
आपल्या सांस्कृतीचा आमभिान.. गरू
ु देवो िहेश्वरा .. कुठे रे
गेला..
श्रीरांग:- आमण दसु रा स.. स्पष्ट मदसत आहे तो क्षण जेव्हा स वरून
नावाची व्यक्ती या घरात प्रवेश करे ल..
धनांजय:- सरु े शचांद.. सतु ार आहे.. िाळा बाांधायचाय..
श्रीरांग:- स नावाची व्यक्ती उांबरठ्यावर िाप ओलाडां ू न येईल.. ती
मनघालीय पण ब नािक व्यक्तीच्या प्रभावात मतचा िागथ रोखनू
धरला जातोय..
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सिीर:- स फॉर.. सायली..?
श्रीरांग(आपले बेअररांग मवसरून ओररमजनल आवाजात):- काय..
धनांजय:- तिु चा आवाज..?
श्रीरांग:- बोलनू बोलनू फाटतो..
सिीर:- आिच्याकडे सरु े श सतु ारासारखा एक सिरूद्दीन टेलर
आहे.. त्याच्याकडे मशवनू घ्या..
श्रीरांग:- तर.. सायलीनािक कोणी आहे का?
धनांजय:- छे हो! हा काहीही बोलत असतो. आमण कोणी कशी असू
शकते? िाझ्या शपथेने िी बाांधला गेलो आहे.. आपल्या
सांस्कृती प्रिाणे.. प्राण जाई पर बचन न जाई..
श्रीरांग:- आम्ही साांमगतले जे स्पष्ट मदसत आहे.. आता धाकटे बांध.ू
आम्ही म्हणालो तसेच अत्यांत नशीबवान आहेत.. कारण
त्याच्या लग्नरे षेनसु ार अत्यांत सद्गणु ी िल
ु गी याांच्या नमशबात
मदसत आहे.. उांची पाच फूट दोन इचां .. वणथ..
धनजां यचे लक्ष नाही.असे पाहून सिीर हळूच मचिटा काढतो
मतला िागनू ..
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श्रीरांग:- पण एक अडचण आमण िहद्भाग्याची गोष्ट आहे.. दोन्हींचे
उत्तर धनजां य याांच्या कडे.. म्हणजे एकूण मचत् असे की जोवर
धनांजय याांच्यावरील ब व्यक्तीचा प्रभाव मनघत नाही तोवर स
व्यक्ती त्याांच्या आयष्ु यात येणार नाही.. तोवर त्याांच्या
धाकट्या बांधांच्ू याही आयष्ु याची कांु ठलेली गती वाढणार नाही
.. थोडक्यात धाकटे बांधू अत्यतां नशीबवान येथेही मदसत
आहेत आम्हास.. त्याच्ां यासाठी थोरले बधां ू कोणताही त्याग
करण्यास तयार असल्याने आपले वचनही ते िोडतील असे
कांु डलीतील ग्रह साांगतात .. धनांजय तम्ु ही ..
धनजां य:- गरू
ु जी.. झाले ना.. िग आपण मनघावे. तिु ची फी
ऑनलाईन ट्रान्सफर करे ल हा सिीर.. आपण मनघावेच.. प्राण
जाई पण बचन न जाई..
सिीर:- प्राण जाईल पण अमिताभ बच्चन न जाई..
धनांजय:- पाांचटपणा परु े .. आमण गरू
ु जी धन्यवाद.. मनघावे.. लगेच.
नाहीतर अमस्थपरीक्षा या सिीरची करे न िीच..
श्रीरंग उठून तनघनू जातो..
सिीर:- काय हे? गरुु जींना काय वाटले असेल?
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धनांजय:- हु.ां . आय डोण्ट मबमलव्ह इन इट.. ज्योमतभाथस्कर
तोंडवलकर म्हणे .. आय डाऊट इफ ही नोज एमनमथांग.. आमण
ज्योमतष म्हणजे एक हबां ग..
सिीर:- आपल्या सांस्कृतीचा काही अमभिान? तझ्ु याकडून ही
अपेक्षा नव्हती. अरे , अमखल मवश्वास फलज्योमतषाची देणगी
देणारे आपले भारतवषथ.. त्यात के वळ स्वतःस पटत नाही
म्हणनू त्या मवज्ञानावर मवश्वास न ठे वण्याइतक्या थरास तू
जावेस? दादा.. िी कुणाच्या तोंडाकडे पहावे?
धनांजय:- बरां बरां.. जातो िी आता.. पण एक लक्षात ठे व.. िाझी
प्रमतज्ञा म्हणजे भीष्िप्रमतज्ञा.. शेंडी तटु ो की पारांबी.. िी मतला
लोंबकळतच राहणार..
सिीर:- (हळूच) आमण िला लटकावतच ठे वणार..
धनजां य:- आमण ते स वरून सायली का म्हणालास त?ू
सिीर:- दादा.. ज्याचे जळते त्यालाच कळते ती प्रेिाची आग..
आगीची धग.. धगीची उब मिळवण्यासाठी सारी धडपड..
येता जाता कायथ कररता मतचाच मवचार.. तर का नाही
(पाण्याच्या ग्लासकडे बोट दाखवत) जळी..(घराकडे हात
मफरवत) स्थळी.. (लाकडाच्या टेबलाकडे बोट दाखवत)
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काष्ठी.. आमण (धनांजयकडे बोट दाखवत) पाषाणी िला ती
मदसणार?
धनजां य:- िला वेळ नाही वाद घालायला.. मनघतो िी.
(हळूच) सायली.. कठीणै..
धनजं य तनघनू जातो. समीर इकडे ततकडे फे ऱ्या मारता मारता..
सिीर:- काय करावे म्हणजे या धनांजयाला प्रेिाचा अांकुर फुटेल?
बजरांग गरू
ु जी शरीराचे व्यायाि मशकवतात.. िनाचा
लवमचकपणा नाही.. कांु डलीतला हा ब.. आमण धनजां यच्यावर
लट्टू ती स.. सायली.. यस्स ती ही सायलीच! एक सीमनयर एक
ज्यमु नयर.. मवचार करा.. एका घरात दोन्ही येतील.. दोन्ही
सायलीच! व्हॉट अ कोइमन्सडन्स! पण हे घडावे कसे? मसमनयर
आली तरच िाझ्या सायलीला चान्स. दादाला त्या शपथेतनू
बाहेर काढावे कसे? मबचारी िाझी सायली.. वेषातां र करून
आली.. कुठे तरी दगडास पाझर फुटेल आमण त्यातनू प्रेिधारा
वाहू लागतील म्हणनू .. पण हा कोरडा पाषाण.. कोरडाच
रामहला..
जाऊन दरवाजा बदं करून येतो.. फोन लावतो.. स्पीकरवर..
सिीर -हॅलो मडयर.. पोहोचलीस?
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सायली - हु.ां .
सिीर -काय करतेयस?
सायली -काही नाही .. काढलेली दाढी जपनू ठे वयेय..
सिीर - काही म्हण.. सायलीउद्दीन तल
ु ा शोभनू मदसते हाां दाढी ती..
सायलीला दाढी असती तर सायलीउद्दीन म्हणाले असते.
सायली- तू चपु रे . एकतर िी थकलेय. त्यात तो तझु ा हनिु ान भक्त
दादा. तो कसला दाद देतोय
सिीर - बट यू ॲक्टेड वेल श्रीरांग ऊफथ श्रीराि. तू ठरवलेले नाव
मवसरते कशी गां..
सायली - तल
ु ा काय बोलायला? असले रोल करायला िी काय
कुणी ॲक्ट्रेस आहे?
सिीर - यस्स .. तू िाझी महरॉईन..
सायली- काही बोलू नकोस. िला तर काही लक्षण खरे मदसत नाही
सिीर - वेट मडयर .. दोन वेळा तू शत्पू क्षावर िात करून घरी
आलीस ना ..
सायली:- िख
ू ाथ िला वेश बदलनू नाही खरे खरु े यायचेय..
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सिीर - पण तू ती स्पोटथस् कॅ प का घालनू आलेलीस? ज्योमतषी इन
स्पोटथस् कॅ प..
सायली - तू हस.. पण दसु ऱ्या टोपीत िाझे के स लपले असते का?
क्कायचॅ कॅ प्लॅमनांग .. पण ऐक कधी भेटतोयस?
सिीर - आताच तर गेलीस.. आमण िी गळयात हात घातला तर
झटकून मदलके तक
ु डे तक
ु डे करके िस्ु कुराके मनघनू गेलीस.
सायली - शहाणाच आहेस. तझ्ु या दादाने डोळे उघडले असते तर?
सिीर - तर क्या? प्यार मकया तो डरना क्या..
सायली - हो ना.. येतेच िी तशीच.. प्यार मकया तो डरना क्या.. और
दाढी लगाके भटकना क्या..
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प्रवेश ४
तेच घर. टेबलापाशी धनांजय बसलेला आहे. एकाएकी उभा
राहून िारूती स्तोत् म्हणायला लागतो..
भीमरूपी महारूद्रा वज्र हनुमान मारूती
वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना..
बापरे ! धाव रे रािराया म्हणू की काय? अचपळ िन िाझे नावरे
आवररता.. काय ते तोंडवळकर गरुु जी येऊन गेले काय.. िाझा
दृढमनश्चय डळिळीत होतोय की काय? बजरांग गरुु जी िाझ्या
प्रगतीत अडथळा .. छे ! हा मवचार ही एक िहत्पाप. नाही. पण
मकतीही स्तोत्ां म्हटली तरी मवचार काही िनातनू जात नाही ..
मवचार .. खरांतर हनिु ान भक्ताने मनडरपणे प्रश्नास मभडावयास
हवे.. दोन मदवसापां ासनू छळणारे प्रश्न .. बजरांग गरुु जी हा प्रश्न ..
नाही. िग? प्रश्न खरा तो सायलीचा! सायली! सिीर म्हणतोय
सायली त्याची.. कसे शक्य आहे? किीत किी वषथभराने िोठी
त्याच्याहून.. ती िाझ्या आगेिागे असते जणू एखाद्या उपग्रहाने
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मघरट्या िाराव्यात.. पण वो बेवफा.. िेरे भाई की सहेली बन
गई? खरां साांग.. इज दॅट नॉट मडस्टमबंग यू मि.धनांजय? जोवर ती
आजबू ाजसू िाझ्यासाठी ररझव्हथ आहे तोवर मतच्याकडे पाठ
मफरवनू दल
ु थक्ष .. मतनेच िग दसु रीकडे.. पण प्रत्यक्ष िाझ्याच
लहान भावाकडे.. जी व्हावी अधांगी.. ती बनेल वमहनी? पण
त्याने काय फरक पडावा? शक
ु ासारखे पणू थ वैराग्य ज्याचे..
आवर रे िना हा सारा मवचाराांचा पसारा.. नच घाल मवचारा
चारा.. परत व्यायािाकडे लक्ष द्यावे. िन गांतु वावे ..
महाबळी प्राणदाता सकळा उठवी बळे
सौख्यकारी दु:ख हारी धूतत वैष्णव गायका ..
धनंजयचा तमत्र कै वल्य आत येतो..
कै वल्य:- येऊ का आत..
धनंजय स्तोत्र तोंडातल्या तोंडात म्हणत त्याला बसायचा
इशारा करतो. कै वल्य आजबू ाजल
ू ा बघत बसनू राहतो.
थोड्या वेळाने मारूती स्तोत्र संपवनू मारूतीस वंदन करून
धनजं य येऊन खचु ीवर बसतो..
धनांजय:- आत आल्यावर आत येऊ का म्हणायची कुठली पद्धत?
आता आलाच आहेस तर बस. बोल काय काि?
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कै वल्य:- काि? एका मित्ाने दसु ऱ्या मित्ाकडे कािा मशवाय जाऊच
नये?
धनजां य:- तसां नाही. पण तझु े मन िाझे मवचार पटत नाहीत.
अमजबात. तू कॉलेजात ताटवे बघत मफरणारा. िी परिभक्त
हनिु ानाचा. ब्रह्मचयथ कडक. िी िलाच शब्द मदलाय?
कै वल्य:- कधी?
धनांजय:- कधी? कधी काय मवचारतोस? िल
ु ाचे पाय पाळण्यात
मदसतात .. तेव्हा पाळण्यात असल्यापासनू घेतलीय ती शपथ!
ते आद्य कतथव्य आहे.
कै वल्य:- हामत्तच्या, म्हणजे पांधरा िमहन्याचा असताना शेजारची ती
गोडुली आलेली.. मतला पाहून तू रडलेलास.. ती सव्वा
िमहन्याची.. तू सव्वावषाथचा. पण तरीही मतला पाहून तू पसरलेस
ते भोकाड.. तो याच शपथेचा पमहला आमवष्कार होता म्हण
की!
धनांजय:- कतथव्यपालनाच्या रस्त्यावर तझ्ु यासारखे यःकमश्चत
अडथळे येणारच. ते ओलाडां ू न पढु े जाणे हाच एक िाझा िागथ
एकला. ध्येयप्राप्तीच्या रस्त्यात काटेकुटे असायचेच. गरुु जींनी
िला साांमगतले आहे बजावनू . ते पाळणे हे िाझे आद्य आमण
57

मिशन ब्र…!

डॉ. मनतीन िोरे

परि कतथव्य आहे! आजवर जी जान की बाजी लावनू िी ते
मनभावले आहे.. त्यापढु े त्या गोडुली म्हणवणाऱ्या सायलीचा
काय पाड? ती अजनू येते बरां.. िी मतच्याकडे दल
ु थक्ष करतो.
तशी चागां ली आहे ती..
कै वल्य:- मपघल रहा पहाड .. तशी म्हणजे कशी?
धनजां य:- तशी म्हणजे एक व्यक्ती म्हणनू . प्रत्येक िल
ु ािल
ु ीस स्वतत्ां
अमस्तत्व असते की नाही एक व्यक्ती म्हणनू ? त्यात त्याचे
अथवा मतचे िल
ू त्व वा िल
ु गीत्व आड येत नाही. येऊ नये.
गरुु जी साांगतात हे. आपल्या कॉलेजात मकती िल
ु ी होत्या?
कै वल्य:- तेच तर.. एकही िला पटू नये?
धनांजय:- तेच काय? िी साांगतो काय.. तू बोलतोस काय? कॉलेजात
िल
ु ींच्या दलदलीच्या मचखलात िी एक डौलाने उभा अमलप्त
किळासारखा .. िाझ्या िनास स्पशथ करून न जाणारे
तारूण्यसल
ु भ मवचार हेच िाझे व्यवच्छे दक लक्षण.. असे
बजरांग गरुु जी म्हणतात.
कै वल्य:- िल
ु ींचा मचखल आमण दलदल? ही कसली रे उपिा?
धनांजय:- िाझा नव्हे. बजरांग गरुु जींचा शब्द आहे तो. मकती फरक रे
तझ्ु यात आमण गरू
ु जींत. तू गरू
ु जींचा दहा वषांनी तरूण जळ
ु ा
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भाऊ वाटतोस.. मदसतोस.. पण असण्यात? गरू
ु जी एक ध्रवु
तर तू दसु रा.. तर गरू
ु जी म्हणतात त्या मचखलातला िी
राजीव..
कै वल्य:- असशील त.ू . राजीव .. सजीव.. मचरांजीव.. हनिु ानाचा
मचरांजीव भक्त.. िी मनघतो नाहीतर आपणासारखा करशील
तत्काळ .. तर काही खरे नाही. मचखलातच िी बरा.. नाही िी
मचखलातच बरा..
धनांजय:- या दमु नयेच्या कदथिात लोळतो कोण? वराह! म्हणजे
सोफे मस्टके टेड भाषेतला डुक्कर!
कै वल्य:- रोज बाय एनी नेि इज रोज. तसा डुक्कर बाय एनी नेि इज
डुक्कर! आमण डुक्कर तर डुक्कर.. िला वाटते जातो िी.
िाझा िेंदचू धवु नू काढशील नाहीतर त.ू . आता कुठे त्या
सायलीशी बोलचाल होतेय..
धनजां य:- सायली? कोण सायली?
कै वल्य:- तल
ु ा कसला फरक पडतोय? कुणी का असेना. ज्या गावी
जायचेच नाही त्याचा पत्ता का मवचारावा? कुणीका असेना.
तझु ीवाली सायली पण असू शकते.. त्याने काय फरक पडणारे
िाय मडअर िारूती भक्त..
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धनांजय:- ते ही खरांच. एकतर ती िाझीवाली नाहीच.. पण एक
जनरल क्यरु रऑमसटी.. आमण काही नाही..
कै वल्य:- चक
ु तोस इथे त.ू . चक
ु तोयस! उगाच असे करशील तर
शाांतीस िक
ु शील. ही िन:-शाांती. शाांती अल्िेडा नव्हे. नाही तर
परत क्यरु रऑमसटी जागतृ व्हायची तझु ी. तर आता कुठे िाझे
सायलीशी काही जळ
ु ू पाहत असताना तू असा रास्ता रोको
करावास? िनातील मवचारानां ा आवर घाल बालका. नाहीतर
बजरांग गरुु जींचा सोटा पडायचा पाठीत. आमण तसा तू
आम्हाला मकत्ती मकत्ती हवा आहेस म्हणनू साांग?ू िी म्हणतोय
हे. सायली नव्हे. इतके ध्यानात ठे व.
इतक्यात सातवत्री आत येते. ती स्वयपं ाकीण. साधारण पस्तीशीतली
असावी. कै वल्यला पाहून दचकते..
सामवत्ी(आतनू ):- साहेब, काय बनवायला साांमगतलेय बाईनी?
ां
जाताना साांगनू गेलेल्या िला पण उगाच काही प्लॅन मबन
बदलला असेल तर? आमण तिु चे मित् जेवायला थाबां ताहेत की
नाही. िला वाटलां गरू
ु जीच बसलेत की काय! अगदी
त्याांच्यासारखे वाटतात. एकदा िाझ्या हातची अळूची भाजी
खाऊन बघा म्हणावां..
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धनांजय:- कशाला खायला घालू याला. िाझ्यावरच उलटेल
एखादवेळी ..
कै वल्य:- तब तो जरूर खाकर जाएांग.े . बनवा िाझ्या साठी पण.
बघयू ा हळूहळू खाऊन अळू.
धनांजय:- हे चाांगलेय.. िान न िान.. िैं तेरा िेहिान? अरे , बजरांग
गरुु जी पण खाल्ल्यामशवाय जात नाहीत. सामवत्ीबाई जेवणच
बनवतात तसे..
सामवत्ी (हातात भाांडां घेऊन बाहेर येऊन):- साहेब, गरुु जी कधी
यायचेत.. काल भेटले होते रस्त्यात. सायकलीवर चाललेले
व्यायाि शाळे त. काल रस्सा होता के लेला घरी. म्हटले जाताना
घेऊन जा थोडा. िाझ्या घरावरूनच जातात ना.. तर जाताना
थाांबले.. डब्यात भरुन घेऊन गेले..
धनजां य:- गरू
ु जींना आवडत असणार ..
सामवत्ी:- तर हो. िला वाटतां गरू
ु जी एकटे. बाईिाणसाच्या हातची
चव.. स्वतःच्या हातचां खाऊन कांटाळले असणार. म्हटलां
िी.. देईन रोज करून..
धनांजय:- मकती मठकाणी काि करता तम्ु ही?
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सामवत्ी:- कािां कसली? अहो पोराांचे क्लासेस चालवते. तिु ची आई
ओळखते चाांगली म्हणनू तिु च्या घरी येते..
धनांजय:- मिस्टर काय करतात?
सामवत्ी:- ते गेले. अपघातात. िी एकटीच. िग शाळे तल्या पोराच
ां े
क्लासेस चालवते. कुणाला हवां असेल तर जेवण बनवते..
जेवण बनवायची हौस खपू पण खायला कोणी पामहजे की
नाही? जेवण बनवलेले कुणी खाताना पामहले की िाझां पोट
भरते.. तम्ु ही बसा.. िी आलेच..
सातवत्री आत तनघनू जाते.
धनांजय(हळूच):- गरू
ु जींना जेवण.. एकटे गरू
ु जी .. ह्रदयाचा िागथ
पोटातनू ?
कै वल्य:- काय तोंडातल्या तोंडात बोलतोयस? बोल की िोठ्याने.
धनजां य:- काही नाही. तू बस.. खाऊन जा भाजी अळूची..
कै वल्य:- टेल्यू द फॅ क्ट.. अळूची भाजी मतला पण फार आवडते..
धनांजय:- मतला? म्हणजे कोणाला?
कै वल्य:- तीच.. हृदयवामसनी.. देवी. सायली.. डब्यातल्या एका
कप्प्यात घालनू घेऊन गेलो तर मतच्या ह्रदयाच्या कप्प्यात जागा
देईल िला ती?
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धनांजय(एकाएकी मचडल्यासारखा):- डब्यात वगैरे घालनू घेऊन जाऊ
नकोस. तल
ु ा हवे तर खा इथे.. आयजीच्या मजवावर .. इप्रां ेशन
पाडायला मनघायलेत.. दसु रे काही उद्योग नाहीत. तरूण
मपढीसिोर असले आदशथ? देशाला गरज आहे ती..
कै वल्य:- ओके बाबा.. िीच फक्त इथे तझ्ु या सिोर खातो.. िग तर
झाल.ां तशी सायली सिजतू दार आहे. बहुतेक तर 'सिझो हो ही
गया' स्टेज ला आहे..थोड्याच िमहन्यात पढु चे पाऊल पडेल.
िला वाटतां ती या सामवत्ीिावशीकडे मशकून घेईल स्वयांपाक.
बाईिाणसाच्या हातची चव वेगळीच. तल
ु ा काय साांगनू
फायदा.. तू आिरण की आजन्ि ब्रह्यचारी. बाबा रे आता
खाऊन घे. नतां र कोणास ठाऊक.. स्वतःच्या हाताने ..
धनांजय:- बरां बरां. जास्त बडबड नकोय. िला थोडां हनिु ान चामलसा
पठण करायचयां .. जरा शातां बस.
कै वल्य:- आताच तर सांपवलांस ना िारूती स्तोत्? इिजथन्सी? परत
परत आठवण येतेय हनिु ानाची.. आल इज वेल ना? की काही
गडबड? मबचाऱ्या िारूतीरायास जास्त त्ास नको रे देऊस..
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प्रवेश ५
स्थळ तेच. धनजां य अस्वस्थपणे येरझाऱ्या घालतोय.. िध्येच
िारूतीच्या तसमबरीला निस्कार करतो. मफरता मफरता िनाचे
श्लोक म्हणतो ..
नको वासना वीषयीं वमृ त्तरुपें।
पदाथी जडे कािना पवू थपापें॥
सदा राि मनष्काि मचतां ीत जावा।
िना कल्पनालेश तोमह नसावा॥
िना कल्पना कमल्पताां कल्पकोटी।
नव्हे रे नव्हे सवथथा रािभेटी॥
िनीं कािना राि नाही जयाला।
अती आदरे प्रीती नाही तयाला॥
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हनिु ांता.. तचू साांभाळून घे. हे काय होत आहे? की होतच नाहीए
काही? काहीच कळत नाही. इतके मदवस सायली आजबू ाजसू
होती तेव्हा काहीच नव्हते वाटत .. आता एक सोडून दोघे.. ती
अशी असेलसे वाटले नव्हते.. कै वल्यपण मतच्या मलस्ट िध्ये ..
ॲट मलस्ट िाझा काही मवचार? पण का? काही असो..
कै वल्यास सावध करणे आले.. िैत्ी इज मथकर दॅन वॉटर! अँड
ब्लड टू.. कै वल्या आला कसा नाहीस रे अजनू ?
कै वल्य आत येतो..
धनांजय:- मथांक ऑफ डेमव्हल.. अँड तू आलास.. म्हणजे तू डेमव्हल?
उशीर के लास?
कै वल्य:- अरे तझु ा फोन आला तेव्हा ..(लाजतो) काही नाही ..
उगाच आपलां..
धनजां य:- हे बघ.. िी काही आपली नेहिीची िैत्ीपणू थ गप्पा
िारण्यासाठी बोलावले नाही तल
ु ा येथ.े .
कै वल्य:- आय नो! अळूचां फदफदां खायला बोलावलां आहेस..
सामवत्ीिावशी नॉट टू बी सीन? त्यामदवशीची भाजी.. िाझी
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बोटां चावली गेली ती खाताना.. अशी भाजी कधी नाही
खाल्ली यापवू ी. ग्रेट!
धनजां य:- िला बोलू देशील?
कै वल्य:- अथाथत. बोल. बोलणार तचू . िैं चपू रहूगां ा.. हात की घडी
और तोंड पर बोट! लाइक ए शहाणा बॉय!
धनजां य:- तेच सागां ायला बोलावलेय तल
ु ा. शहाणा हो. या फांदात
पडू नकोस!
कै वल्य:- फांद नाही रे .. फदफद.ां . की फतफतां? डोन्ट नो! काहीतरी
म्हणतात खरां. पण त्यासाठी इतक्या अजंट?
धनांजय:- आता खरांच गप्प बस.. आमण िी काय साांगतो ते कान
उघडे ठे ऊन ऐक..
कै वल्य:- एक सेकांद थाांब..
धनांजय:- कशाला?
कै वल्य:- अरे जरा कान उघडतो..
धनांजय:- आता तझु ा कान मपळून कानउघाडणी करावी लागेल..
सायलीचा नाद सोड.. ॲज अ गडु फ्रेंड सागां तो..
कै वल्य:- सायलीचा नाद?
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धनांजय:- वेड पाांघरून पेडगावला नको जाऊस.. सायली एका वेळी
सवांना फसवतेय..
कै वल्य:- हा.. हा! सवांना? म्हणजे त?ू
धनांजय:- सिीर.. त्याने स्वतः साांमगतलेय िला सगळां .. आमण
आता तू साांगतोयस..
कै वल्य:- ओह! ॲज अ फ्रेंड यू आर वॉमनंग! मडयर धनांजय.. लाइफ
इज स्ट्रेंजर दॅन मफक्शन.. िेनी अ टाइम्स.. पण त्या आधी..
सायलीचां नाव घेताच तू का असा होतोस.. कावराबावरा?
आहेस ना तू बरा?
धनांजय:- िी? िी कशाला?
कै वल्य:- असां म्हणतोस .. िग ऐक.. सिीरची सायली ती ही नव्हे.
योगायोग .. मतचे नाव ही सायली..
धनांजय:- कोण सायली? तू पामहलांस मतला?
कै वल्य:- अथाथत आमण तू ही मतला भेटला आहेस.. जवळून आमण
अगदी अमलकडे ..
धनांजय:- िी? नाही रे .. यू आर मिस्टेकन.. िी कशाला मतला
भेटायला जातोय कुठे ?
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कै वल्य:- तू नाहीसच गेलास.. तीच आलेली.. इथेच.. एकदा नव्हे ..
दोनदा!
धनजां य:- कधी? तझु ा काहीतरी..
कै वल्य:- नांबर एक.. अमबदा उस्िान साठे .. नांबर दोन..
ज्योमतभाथस्कर श्रीराि गोळवलकर..
धनजां य:- तोंडवळकर म्हणाले ते ज्योमतभाथस्कर ..
कै वल्य:- तो नव्हे ती.. ती म्हणाली असेल.. ती. आता असे रोल
करायचे तर चक
ु ा होणारच.. मबच्चारी. तल
ु ा तयार करावे
म्हणनू असले नाटक..
धनांजय:- तू खरे साांगतोयस?
कै वल्य:- अथाथतच. मबकॉज.. यह बदां ा भी इक्वल पाटथनर इन
िाइि.. आठवनू बघ त्याांचे डायलॉग्ज..
धनांजय:- तू म्हणतोस ते खरे असणार.. तरीच ती अडखळत होती..
आमण िला वाटतां एकदा ती स्वतःच्या आवाजात पण
बोलली ज्योमतषी म्हणनू आली तेव्हा .. यस्स .. सिीरने
सायली म्हणनू हाक िारली तेव्हा .. म्हणजे ती सायली वेगळी
.. तझु ी वेगळी ..
कै वल्य:- नाही ..
68

मिशन ब्र…!

डॉ. मनतीन िोरे

धनजां य:- म्हणजे?
कै वल्य:- िाझी वेगळी नाही .. कारण िाझी कोणीच नाही .. जी
आहे ती तझु ी..
धनांजय:- म्हणजे?
कै वल्य:- म्हणजे इतके च .. जे जे घडले ते ते घडमवले गेले.. अगां ावर
ब्रह्यचारीपणाचे बफथ पाांघरून थडां गार पडलेल्या महिनगा..
तझ्ु यातील मनमद्रस्त ज्वालािख
ु ीचा उद्रेक घडवण्यासाठी हा
बाँबस्फोट घडवनू आणला गेला.. त्या सवांचे प्लॅमनांग
आिचेच.. म्हणजे आम्ही मतघे.. पण थोडक्यात आम्हाला जे
वाटले ते तसे नाही.. म्हणजे आिचा प्लॅन फसला..
धनांजय:- छान झाले..
कै वल्य:- आम्हाला वाटले तल
ु ा तझु ी सायली आवडते.. पण नाही
धनांजय:- तसां नाही रे ..
कै वल्य:- नाही रे .. उगाच ओढून ताणनू कुणाला आवडवनू घेण्यात
काय हशील? शब्द चागां लाय ना? हशील? पमहल्यादां ाच
वापरतोय..
धनजां य:- तसां नाही रे .. शब्द कसा का असेना.. तो वापर की न
वापर.. हशील असो की नसो.. पण..
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कै वल्य:- नाही आवडत सगळे च जण प्रत्येकाला.. त्याचे काही
मनयि नाहीत िला िामहत .. म्हणनू के वळ आमण मनव्वळ
सिीरभाऊसाठी तू तशी कुबाथनी द्यावी .. नाही रे पटत.. उगाच
जल
ु िु ाचा रािराि कशाला?
धनांजय:- तसां नाही रे ..
कै वल्य:- ते काही नाही, आज सिीरला िी मनवाथणीचे सागां नू
टाकणार .. िला भरीला घालू नकोस.. धनजां य इज नॉट ॲट
ऑल इटां रे स्टेड.. इन सायली..
धनांजय:- तसां नाही रे ..
कै वल्य:- अरे .. रािायणातला आदशथ ठे ऊन लहान भावाने
िोठयासाठी त्याग करायचा की रािाने लक्ष्िणासाठी
करायचा? िी तर म्हणतो सिीरने ही ब्रह्यचारी व्हावे ..
ससां ाररूपी वनवासात तल
ु ा साथ द्यावी .. जिलेच तर एखादी
पणथकुटी बाांधावी ..
धनांजय:- आता गप्प होशील का?
कै वल्य:- सॉरी.. तझ्ु या शपथेच्या आड आल्याबद्दल..
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धनांजय:- खड्ड्यात गेली ती शपथ.. गेले काही मदवस िला झोप
लागत नाही .. त्यात तम्ु ही लोकां िागे लागलेत.. एक गोष्ट
चाांगली झालीय.. ती सायली वेगळी .. िाझी वेगळी ..
कै वल्य:- तझु ी? हे िी काय ऐकत आहे? एका बाल ब्रह्यचाऱ्याच्या
तोंडून..
धनजां य:- खरांय ते.. फक्त ती बजरांग गरुु जींची शपथ आडवी येतेय ..
कै वल्य:- वा! तल
ु ा काय वाटले िी साांगत होतो ते खरे खरु े होते की
काय?
धनजां य:- म्हणजे?
कै वल्य:- टेन्शन नॉट मडयर.. नॉट अबाऊट सायली.. यवु र सायली..
पण तझु ां तोंड बघ आरशात.. ओढून ताणनू शपथ घेतोय..
शेवटी िी सारे सामां गतले ते फक्त तझु ा अतां पाहण्यासाठी ..
त्यात तझ्ु या शपथेचा अांत मदसला.. कै वल्य के वल धन्य
जाहला .. टेन्शन खल्लास..
धनजां य:- नो मडयर.. टेन्शन आता सरू
ु .. गरू
ु जींना काय साांग?ू
कै वल्य:- िारो गोली.. गरू
ु जी को..
धनजां य:- नाही .. नो गोली.. पण िाझ्याकडे एक आयमडया आहे..
म्हणजे गेले काही मदवस मवचार करतोय िी..
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कै वल्य:- म्हणनू िोठिोठ्याने िारूती स्तोत् म्हणत होतास की
काय? नको रे िना .. ना ना मवकारी..
धनजां य:- दोन आयमडया.. त्यातली पमहली आता सचु ली.. त्यात
तझु ी िदत हवी.. िला फसवू पाहताहेत..
कै वल्य:- कोण?
धनजां य:- परत वर तोंड करून मवचारू धजतोस? तू आमण ती सिीर
सायली याांची सोनेरी टोळी.. पण िला तझु ी साथ हवी.. असा
प्लॅन बनव.. ती दोघे चाांगलेच फसायला पामहजेत.. म्हणजे
असांच काही नवीन वेषाांतर वगैरे .. तोवर त्याांना हे काही साांगू
नकोस.. आपल्या िैत्ीची शपथ..
कै वल्य:- अजनू एक शपथ?
धनजां य:- बघू देत दोघाांना व्हॉट इट इज लाइक .. फसणे म्हणजे काय
ते..
कै वल्य:- म्हणजे िी दोन्ही घरचा पाहुणा! होपफुली उपाशी नाही
राहणार ..
धनांजय:- तर तो भाग पमहला. आमण पाटथ टू.. जास्त िहत्वाचा..
यावर जास्त िेहनत घ्यायला हवी.. ऑपरे शन बजरांग गरुु जी ..
कै वल्य:- हे काय नवीन?
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धनांजय:- गेले काही मदवस िाझ्या िनात हेच चाललेय.. बजरांग
गरू
ु जींचेच लग्न लावनू मदले तर िी आमण त्याांचे इतर मशष्यही
गरू
ु च्या पावलावर पाऊल टाकावयास िोकळे .. त्यासाठी
िोठे काहीतरी जगु ाड करायला हवे..
कै वल्य:- हॅमत्तच्या.. म्हणजे तझ्ु यावर िेहनत घ्यायची गरजच
नव्हती? फौजफाटा बजरांग चरणीच पाठवावयास हवा होता!
पण आपण सिीर सायलीस आधी वठणीवर आण.ू .
धनांजय:- ह्यास साळसदू पणा म्हणतात कै वल्य .. जणू काही तू
काहीच के ले नाहीस! असो.. आता मिशन सायसिीर.. नांतर
ऑपरे शन बजरांग..
सातवत्री घाईघाईत आत येते..
धनांजय:- िावशी आज उशीर झाला? काहीतरी असणार नाहीतर
तिु ची वेळ चक
ु ायची नाही ..
सामवत्ी:- सॉरी साहेब. उशीर झाला. गरुु जी येणार होते.. त्याांना डबा
मदला.. त्यास उशीर झाला.. काय बनव?ू
कै वल्य:- अळूचां फदफद!ां त्यामदवशी भाजी फिाथस होती.
सामवत्ी:- गरू
ु जींना फार आवडते अळूची भाजी. आमण दसु री
गवारीची. तेलावर के ली की छान बनते.. त्यामदवशी गवार
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अगदी ताजी आमण कोवळी मिळालेली.. गरू
ु जी डबा घेऊनच
गेले तालिीत. चला िी कािाला लागते..
सातवत्री आत जाताना कै वल्य डोळ्यांनी इशारा करतो.. मग
हळूच कै वल्यच्या कानाकडे कुबजु तो..
कै वल्य:- हे खरांय धनांजय.. असां झालां ना तर सारे प्रॉब्लेि
खल्लास..
धनांजय:- पण हे घडावे कसे?
कै वल्य:- नमथांगीमजांपॉमसबल.. िी सिीरला पण तेच साांमगतलेले.. सो
गॉट वन आऊट.. तझु ी मवके ट गेली.. सेल्फ महट असेल पण
िेड यू प्ले दॅट वे.. सायलीची िेहनत कािी आली.. तर आता
पढु े .. व्हेअर देअर इज अ मवल.. देअर इज अ वे! तेव्हा
कािाला लागा.. पवनसतु ाचे भक्त तम्ु ही.. आपली मवचार चिां
वायवु ेगाने मफरू द्यात.. . आपली अक्कल घोड्यापढु े पळवा ..
िग बघा यश तिु चेच आहे!
धनांजय:- असाच पेप टॉक मदला होतास की काय सिीर आमण
सायलीपढु े..
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कै वल्य:- करना पडता है भाई. नाहीतर सायली एवढया िोठ्या
कािाला तयार झाली असती का? मवचार करा.. िना मवचार
सािथयथ िोठे असे रे .. िना मवचारात हयगय नको रे ..
थोडक्यात काय तर कािाला लागा..
धनांजय:- पण मिशन सायसिीर फस्टथ!
कै वल्य:- तसे तर तसे! िला काय मस्िप्ट मलहायची मन डायरे क्ट
करायची.. बाकी नाटकात आहेतच.. कलाकार ..नेहिीचे
यशस्वी!
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अक
ां दसु रा
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प्रवेश १
सिीरचेच घर. धनांजय येरझाऱ्या घालतोय. स्वतःशीच पटु पटु त ..
घरी कािधेनू पढु ें ताक िागें।
हरीबोध साांडोमन वेवाद लागे॥
करी सार मचांतािणी काचखडां े।
तया िागताां देत आहे उदडां े॥
काय करावे? रघनु ायका िागणे एकमच आता.. बजरांग
गरुु जींचे िनपालट.. हे करावे कै से? एकदा तो गड सर के ला
की पढु चे सवथ आपोआप पार पडेल.. हेमच दान देगा देवा..
कै वल्य आत मशरतो..
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कै वल्य:- धनांजय.. ऑल सेट.. प्रथि ऑपरे शन सायसिीर..
उलगडत आहे आपल्या सिोर.. लवकरच.. मदल थािके
बैमठए.. भाईयों और बहनों.. इथे कोणी बहनों नाही तरीही..
धनांजय:- मकती बोलशील.. आमण काय साांगतोस? इतक्या लवकर
तू सवथ िॅनेज के लेस? अरे , आपण बोललो त्याला दोनचारच
तर मदवस उलटून गेले.. इतक्यात सारे प्लॅमनांग .. नक्की काय
घडणार आहे?
कै वल्य:- आगे आगे देमखए होता है क्या.. फक्त यात िला
दोन्हीकडची खबर आहे.. आमण नो लेस िे मडट टू सिीर
आमण त्याची सायली .. म्हणतात ना, इच्छा तेथे िागथ .. आमण
प्रखर इच्छा मतथे मततकाच डेस्परे ट िागथ! लवकरच येत
आहेत.. सायसिीर..
धनांजय:- चला.. मततकाच दोन घडीचा मवरांगळ
ु ा ..
कै वल्य:- हु.ां . िी आत लपतो.. सिीरला आत येऊ देऊ नकोस ..
धनांजय:- छान.. डायरे क्टर पडद्यािागेच!
कै वल्य:- अथाथतच! पण या नाटकात िाझाही रोल आहे.. तेव्हा बी
स्िाटथ टू अांडरस्टँड!
धनांजय:- म्हणजे?
78

मिशन ब्र…!

डॉ. मनतीन िोरे

कै वल्य:- म्हणजे तेच! बी स्िाटथ! मकांवा बी स्िाटथ इनफ! आगे आगे
देमखए होता है क्या!
कै वल्य आत तनघनू जातो.. समीर आत येतो.
सिीर:- दादा.. बरां झाले तू घरी आहेस. तािसी बवु ा येत आहेत
घरी..
धनजां य:- हे कोण बवु ा.. िला िामहत नाही बवु ा..
सिीर:- तािसी बवु ा रे . सिथाथमचये सेवक म्हणवतात स्वतःला.
रािदासी बवु ा.. सांन्यास घेऊन देशभर पदभ्रिण करत असतात.
नक
ु तेच ते इथे पोहोचलेत..
धनांजय:- तल
ु ा बरे एके क जण भेटत जातात.. आधी ते ज्योमतषी
आता रािदासी.. त्याआधी अमबदा.. भेटतात की ..?
सिीर:- दादा, तझ्ु यासाठी गळ घातली त्यानां ा. ते िद्दु ाि येथवर येणार
आहेत. तू बजरांग गरू
ु जींचा मशष्य म्हणालो तर ते तयार झाले.
तल
ु ा ठाऊक आहे गरू
ु जी त्याांचेच मशष्य आहेत.
धनजां य:- बजरांग गरू
ु जी? कधी म्हणाले नाहीत ..
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सिीर:- नसतील म्हणाले .. ते काय सवथ पवू ेमतहास साांगणार थोडीच
तल
ु ा? तािसी बवु ा कधीही येतील इकडे.
धनजां य:- तािसी बवु ा! पण नाव नक्की तेच आहे ना.. म्हणजे िागे
त्या ज्योमतभाथस्कराांचे नाव बदलले होते..
सिीर:- असणार. म्हणजे िाझा काही या क्षेत्ात अभ्यास नाही.. पण
तेच असणार. िी फक्त तझु ी भेट घडवावी म्हणनू बोलावलेय
घरी.. बवु ा थोडे रागीट वाटतात..
धनांजय:- चालायचांच.. बोलनू चालनू नावच तािसी! आमण
वेगवेगळे रोल करायचे तर कुणीही रागावणारच..
सिीर:- रोल?
धनांजय:- अरे .. मकती धकाधकीचे आयष्ु य.. कधी सिथाथमचये सेवक
बननू शहरात तर कधी थेट महिालयात .. शहरात भर गदीत
साधू म्हणनू मफरण्याचा रोल.. जगां लात मनसगथ सामन्नध्यात ..
बाहेरून आवाज येतो..

अलख ननरंजन..
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समीर बाहेर जाऊन तामसी बवु ांना घेऊन आत येतो..
सिीर:- यावे िहाराज.. यावे
बवु ा पणू व भगव्या कफनीत, लांब पांढरी दाढी.. खांद्यावर पांढरी झोळी.. ..
नवेकोरे कापड असल्यासारखी जाणवतेय. पायात खडावा.. के सांचा
बचु डा डोक्यावर .. आतण डोळ्यांवर चष्मा..

बवु ा:- अलख मनरांजन.. श्रीराि जय राि जय जय राि.. जय जय
रािकृष्ण हरी.. जय जय रघवु ीर सिथथ
धनजां य:- निस्कार करतो बवु ा ..
बवु ा:- आम्हाला पाया पडून निस्कार के लेला चालत नाही. तसा
निस्कार फक्त भगवांताच्या चरणी.. आमण गरू
ु चरणी..
धनजां य:- तम्ु हीच िाझे गरू
ु . िला तिु चा मशष्य व्हायचे आहे.. बवु ा
आपण िला उपकृत करावे.
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बवु ा:- थाांब. आम्ही कोणासही असे मशष्य बनवीत नसतो.. त्यासाठी
आिची खास पद्धती आहे..
धनजां य:- म्हणजे एन्ट्रन्स एक्झाि वगैरे? नॅशनल लेव्हल? ऑल
इमां डया साधु एन्ट्रन्स? ए आय सी ई?
बवु ा:- आम्ही खरे तर तािसी बवु ा. रागावलो असतो एरव्ही. पण
आम्ही सध्या मन राग िास पाळत आहोत.. त्यािळ
ु े आम्ही
रागावणार नाही. तझु ी कल्पना चागां ली आहे. दरू दरू दगु थि भागात
आिचे मशष्यगण पसरले आहेत.. त्याांना आम्ही मशष्य वत्तृ ी
देत असतो..
धनजां य:- म्हणजे स्कॉलरमशप?
सिीर(मवषय बदलण्याचा प्रयत्न करत):- बवु ा.. काय घेणार? दधू ?
के ळी?
बवु ा:- आम्ही फक्त काळया िनक
ु ा खातो.. साडे दहा.. मबयाांसकट..
आमण अडीच खजरू , काळी.. ती नसेल तर खारीक अडीच.
मबया सोडून. आिच्या तब्येतीस त्याहून अमधक झेपत नाही.
वय झाले आिचे. आखाड्यातील शरीर आिचे. पण
देवामधदेवास ही कुठे ित्ृ यू टळला. कुठे तरी सज्जनगडावर देह
ठे वण्याची एक इच्छा बाळगनू आलो आम्ही इथे. हा म्हणाला,
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तू सिथांचा सेवक. त्यात बजरांगाचा मशष्य. म्हटले भेट घ्यावी.
आमण पढु े जावे.
धनजां य:- तम्ु ही तर अत्यतां तरूण मदसता बवु ा. म्हणजे ही दाढी
सोडली तर..
बवु ा:- तरूण? महिालयात तपश्चयाथ के ली आम्ही सव्वा पन्नास वषे
.. आल्प्स िध्ये साडे दहा वषे.. मकमलिाजां ारोवर दोन वषे सात
मदवस.. त्यानतां र भारतभर भवमत न भवमत.. मभक्षाां देही करत.
त्यािध्ये तावनू सल
ु ाखनू मनघालेली ही देहाची कुडी.
बलोपासना आमण सिथंचा सांदश
े गावोगावी पोहोचवतो
आम्ही.. त्यात आम्हास थोडी दैवी मवद्या प्राप्त झाली..
धनांजय:- दैवी मवद्या? सदु वै ी!
सिीर:- कसली दैवी मवद्या बवु ा?
बवु ा:- तर आम्ही सिथाथमचये सेवक. सवथ भिू ांडळी सांचार आिचा.
आिचा देह ठे वण्याची घमटका सिीप येत आहे..
धनजां य:- म्हणजे बवु ानां ा झोप येत आहे की काय? अडीच खारका न
खाता झोपू नये बवु ाांनी..
सिीर:- बवु ा.. थोडे नादान आहेत आिचे थोरले बांध.ू .
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बवु ा:- नादान? नाही.. त्याच्या ललाटरे खेवर स्पष्ट आहे.. याांची प्रथि
कन्या अत्यांत हुशार अन् तेजस्वी मनपजणार असनू मद्वतीय पत्ु
मतन्ही लोकी झेंडे रोवेल ..
सिीर:- पण बवु ा .. ह्या सिथथसेवकाने शपथ वामहली आहे
गरू
ु चरणी. आजन्ि ब्रह्यचयथ.. कडक ब्रह्यचयथ ..
बवु ा:- ते काही असो.. ललाटरे खेवरील लेख म्हणजे काळया
दगडावरची रे ख.. नव्हे रे घ..
सिीर:- खरांय बवु ा. िी देखील या धनांजयास काळा पाषाणच
म्हणतो.. त्यावरील रे घ.. सत्य आहे..
धनांजय:- बवु ा त्याच्याकडे ध्यान देऊ नये. आपण ललाटरे षा
मडकोमडांग करावे. आपली दैवी शक्ती वापरून..
बवु ा:- तर या ललाटरे खेवरील लेख.. त्यात चक
ू होणे नाही.
सिथाथमचया सेवका वि पाहे.. असा सवथ भिू ांडळी कोण
आहे? जय जय रघवु ीर सिथथ ..
धनजां य:- सागां ावे बवु ा.. या सिीरकडे पाहूनही सागां ावे. िागे एक
ज्योमतषी आले होते.. श्रीपाद वळवळकर .. असे काही..
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बवु ा:- श्रीरांग तोंडवळकर असणार .. आम्ही ओळखतो. श्रीरांग
ललाटरे खा वाचावयास आिच्याकडे होता .. हस्तसािमु द्रक
िोठा. पण रागीट फार.. तर काय म्हणत होता श्री..?
धनांजय:- मवशेष काही नाही. आिच्या दोघाांचे भमवष्य एनट्याांगल्ड
आहे म्हणाले.. या सिीरने खास बोलावनू घेतलेले त्याांना..
सिीर:- अचक
ू . त्याच
ू .. नाही
ां े भमवष्यकथन आमण अल्ला सचक
सल्ला अचक
ू ..
धनांजय:- तर या जन्िात तरी आम्ही मववाहापासनू दरू रहावे
साांमगतले आहे त्याांनी..
बवु ा:- ललाटरे षेवरील पांचेचाळीस अांश कोनातनू जाणारी ती रे षा
त्याच्या ध्यानात आलेली मदसत नाही. होते. िोठिोठ्याांकडून
ही चक
ू होऊ शकते.. पण श्री कडून अशी चक
ू अपेमक्षत नाही..
असो. आता आम्ही मनघावे म्हणतो.. जास्त काळ एका
मठकाणी थाांबत नाही आम्ही.. पवनसतु ाचे भक्त. वाऱ्याहूनही
जलद आमण चपळचरण..
धनजां य:- पण बजरांग गरू
ु जींस भेटून जावे बवु ाांनी..
बवु ा:- एकिेव आिचे मशष्य ज्याांचा आम्हास अमभिान आहे..
बजरांग गरू
ु जी. आम्ही त्यास कसे मवसरू?
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आतनू कै वल्य बजरांग गरू
ु जींच्या वेशात येऊन पाठी उभा राहतो..
सिीर गरू
ु जींना बघनू दचकतो..
बवु ा:- बजरांगाला आम्ही कालच भेटलो.. िोठाच हुशार मनपजला.
दहा वषे तालिीत होता आिच्याकडे.. तस्सा आहे अजनू . कसे
मवसरणार आम्ही त्याला.. अजनू डोळयासिोर आहे तो .. नजर
आिची तीक्ष्ण आहे अजनू ही. चष्िा आहे तो आम्ही दमु नयेकडे
वेगळया नजरे ने पाहण्यासाठी चढवलेला.. बजरांग म्हणजे
आिचा मशष्य.. गरू
ु सही असते उत्ति मशष्याची आस.. काल
भेटला.. मशष्यािळ
ु े गरू
ु धन्य जाहला..
कै वल्य येऊन एकाएकी पाया पडतो.
कै वल्य:- गरू
ु जी .. पाया पडतो..
बवु ा:- कोण? कोण त?ू उठ.. उठ. फक्त आिचे मशष्य आिच्या पाया
पडतात..
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धनजां यच्या ध्यानात एकाएकी येते.. कै वल्य आमण बजरांग
गरुु जींत साम्य आहे खपू .. कै वल्याचे हे सोंग लक्षात येत..
धनजां य:- बवु ा ओळखले नाहीत .. आपला मशष्योत्ति.. बजरांग
गरुु जी .. कालच भेटलेलात..
बवु ा:- कोण? बजरांगा? (एकाएकी आांधळे पणाचे सोंग घेत) वय
झाले.. नजर अधू झाली..
धनांजय:- बवु ा, अधू नजरे ने ललाटरे षा िात् मदसली तम्ु हाला .. धन्य
ती दैवी शक्ती बवु ा. िला तिु चे मशष्यत्व द्या.. नाही म्हणू
नका.. हे तिु चे लाडके बजरांग गरुु जी आहेत .. कालच
भेटलेले .. हो की नाही सिीर?
सिीर:- हो ना.. वय झालां की होतां..
धनजां य:- वय तर खरांच..
बवु ा(गडबडीत) :- आम्हाला मनघावयास हवे. बजरांगा.. मनघतो
आम्ही. मनघावयास हवे.. आम्ही पवनसतु ासारखे चांचल ..
मभक्षाां देही करत सज्जनगडी पोहोचलो की िोकळे .. बजरांगा
या आपल्या मशष्यास साभां ाळून घे..
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सामवत्ीबाई घाईघाईत आत येतात .. कै वल्यकडे पाहातात ..
आत जाता जाता..
सामवत्ी:- गरू
ु जी, तम्ु ही इथे आहात होय.. िी मतकडे वाट पाहात
होते.. म्हणनू उशीर झाला.. डबा नको की काय आज?
आत तनघनू जातात..
बवु ा:- चला.. मनघनू जायला हवे.. कालपव्यय नको..
बजरांग:- होय स्वािीजी. चला िी पण येतो तिु च्या बरोबर ..
धनांजया.. बवु ा मनघाले. िी बवु ाांना सोडून येतो..
धनांजय:- होय गरू
ु जी.. पण बवु ा अडीच खारका खाऊन गेला
असता तर..
बवु ा:- दया रघरु ाया.. कष्टमवसी काया.. नको िोह िाया.. वेळ जाई
वाया.. आम्ही जातो अिच्ु या गावा .. अिचु ा मवसर पडावा..
जय जय रघवु ीर सिथथ..
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बवु ा आतण कै वल्य तनघनू जातात ..
सिीर:- बवु ा गेले.. तेजस्वी िाणसू ..
धनजां य:- महिालयातल्या तपाचे तेज का लपनू राहते..? आमण थेट
आल्प्स िध्ये ही.. धन्य वाटले भेटून..
सिीर:- पण आज एकाएकी बजरांग गरू
ु जी कुठून आले? तू तर
म्हणालेलास आज ते गावी जाणार आहेत..
धनांजय:- अरे सदाफमटांग िाणसू . आज इथे उद्या मतथे. पण आजचे
बवु ा तेजस्वी होते फार. त्याांचे मशष्यत्व पत्करायला आवडेल
िला..
सिीर:- पण एक गरू
ु जी आहेत की बजरांग .. अजनू एक? आमण
आता ते तािसी बवु ा कुठे भेटणार..
धनजां य:- अरे भेटतील.. भेटतात परत िाणस.ां तल
ु ा सागां ायचे
रामहलेच.. ती अमबदा भेटलेली परत..
सिीर:- तल
ु ा?
धनांजय:- आमण ते तोंड आमण गोळ वळकर गरू
ु जी सद्ध
ु ा ..
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सिीर:- काय साांगतोस? कधी?
धनांजय:- कधी काय .. आताच तर येऊन गेले.. तझ्ु या सिोर..
सिीर:- काहीतरीच काय..?
धनांजय:- काहीतरीच नाही. खरांच! पण छान आहे..
सिीर:- काय छान आहे?
धनांजय:- आमण हुशार ही..
सिीर:- कोण?
धनांजय:- आईलाही आवडेल.. नक्की..
सिीर:- तू कशाबद्दल..
धनांजय:- त्या अमबदाबद्दल.. चाांगली आहे ती.. अमबदा.. ऊफथ
सिीरा.. ऊफथ अख्तरी ऊफथ तझु ी सायली.. हुशारही आहे.
सिीर:- ...
धनांजय:- आमण आय ॲडमिट .. दोन्ही वेळा िी फसलो.. िे मडट
मतच्या ॲमक्टांगला..
सिीर:- दादा.. फसलो नको म्हणसू रे ..
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धनांजय:- पण आज िात् तम्ु ही फसलात.. कै वल्यनी डबल ढोलकी
प्लॅन बनवला .. त्यात बवु ा चाांगलेच फसले तझु े .. बट शी इज
गडु ..
सिीर:- कोण?
धनांजय:- तझु ी सायली. शी इज गडु .. आमण थयाांक्स..
सिीर:- कशाबद्दल?
धनांजय:- िाझी सायली मिळणार िला .. तिु च्या ह्या कारनाम्यािळ
ु े
आता िी िाझी शपथ िोडणार ..
सिीर:- खरांच दादा..?
धनांजय:- हु.ां . िला काहीतरी कारण हवेच होते.. ते परु वल्याबद्दल
थयाक्ां स.. (हळूच) फक्त आता बजरांग गरू
ु जींना लग्नाच्या
बेडीत अडकण्यासाठी तयार के ले की ..
सिीर:- की जीवनाशी एकमनष्ठ होण्याचा िागथ िोकळा! हेच ना? वरी
नॉट ब्रो.. आजपासनू नवीन मिशन.. ( हळूच) मिशन ब..
मिशन बजरांग..
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प्रवेश २
समीरचे घर. एक फळा.. समोर खचु ीवर कै वल्य बसलेला.
बाजल
ू ा समीर आतण सायली.. दसु रीकडे धनंजय आतण
सायली..
कै वल्य फळ्यावर तलहायला लागतो..
मिशन ब..
मित्ानां ो.. हे मिशन बजरांग आहे. अमतशय नाजक
ू मिशन
असल्याने त्याचे नावही पणू थ मलमहण्याची परवानगी िी िलाच
नाकारली आहे. काय आहे हे मिशन.. (फळयावर आकृती काढत)
हे सिजा बजरांग.. त्याांच्या मशष्यगणात हा िोठा गोळा धनजां य..
त्याचा लहान भाऊ सिीर.. छोटा गोळा. आता या आकृतीत
िाझ्यापढु े दोन गोळया.. सॉरी दोन सायल्या आहेत.. त्याांची भमवष्ये
या मिशनशी थेट जोडली गेलेली आहेत.. सायली सीमनयर.. मवथ
धनजां य, द ग्रेट एक्स ब्रह्यचारी .. आमण हे पार पडले तरच सायली
ज्यमु नअर मवथ ज्यमु नअर सावतां .. आमण पमहले पार पडण्यासाठी
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बजरांगाची किाल झाली तरच धिाल होणार आहे.. थोडक्यात या
मिशनचा डायरे क्टर म्हणनू िी तिु च्या सचू ना िागत आहे.
सिीर:- िला वाटतां एकूण मिशनला मिशन ब ऐवजी मिशन ब्र म्हणजे
ब्रह्यचारी नाव द्यावे. त्याचा अधाथ भाग मिशन अ म्हणजे आद्य
ब्रह्मचारी धनांजय पार पडला आहे. अत्यांत यशस्वीररत्या.
याबद्दल डायरे क्टर कै वल्य याांचे आभार िी दोन्ही सायल्याांच्या
वतीने आमण परवानगी असल्यास धनजां यच्या वतीनेही िानत
आहे.. ते ही थोडीफार धनजां यची क्षिा िागनू ..
कै वल्य:- आता औपचाररक आभार प्रदशथन परु े .. रात् थोडी सोंगे
फार..
धनांजय:- यस्स.. अमबदा साठे ... गोळवळकर.. तािसी बवु ा.. रात्
कसली.. मदवस थोडे सोंगे फार..
सायली सीमनयर:- पण िाझे सिीरला अनिु ोदक आहे..
धनांजय:- आमण आद्य ब्रह्यचारी एकच.. बजरांग गरू
ु जी .. आमण न..
क नाही .. अनिु ोदन .. िोदक कसला ..
सायली सीमनयर:- तेच म्हटली िी.. अनिु ोदक. उगाच मचडवायला
नको..
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कै वल्य:- तर धनांजय आमण सा.सीमनयर.. नव्याची नवलाई म्हणनू
प्रेियक्त
ु भाांडणसदृश सांवाद आपण सध्या राखनू ठे वावेत..
आमण मिशन ब मकांवा खरे तर मिशन ब्र चा दसु रा भाग मिशन ब
वर लक्ष कें मद्रत करावे. कारण त्यातच सवांच्या उज्ज्वल
भमवष्याची ब म्हणजे मबया.. म्हणजे बीजे आहेत..
सायली सीमनयर:- तू कुठला नेता मबता आहेस का? भाषणां
ठोकतोयस..
धनांजय:- अगां तो नेता नव्हे जेता आहे. िास्टर स्ट्रॅटेमजस्ट आहे.
मवचार धाकट्या सायलीला..
सायली ज्यमु नयर:- हो ना. पण डायलॉग वन सायडेड.. म्हणजे
धनांजय काय बोलेल याचा अांदाज नाही.. िग डायलॉग
जितील तसे..
धनजां य:- म्हणनू डायरे क्ट िलेररया व्हॅक्सीन आमण सज्जनगड?
सायली ज्यमु नयर:- टेन्शनिध्ये िनाला येईल ते..
धनजां य:- बट यू डीड वेल! शेवटचा बवु ा पण चागां लाच होता.. बट
फॉर मधस बजरांग गरू
ु जी लक
ू अलाइक.. नाहीतर कुणाला
सांशय नसता आला..
सिीर:- थयाांक्स..
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धनांजय:- तू कशाला थयाांक्स म्हणतोयस.. िी सा.ज्यमु नअरला
साांगतोय..
सिीर:- तेच ते.. हो की नाही साय?
कै वल्य:- बालकाांनो.. कािावर लक्ष कें मद्रत करा..
सिीर:- म्हणजे? िी आमण साय जाऊ?
धनांजय:- काय मदवस आले.. िोठया भावासिोर.. जरा तरी शरि?
सिीर:- आपण िाझे आदशथ आहात बधां रु ाया.. पण लेट्स् गेट बॅक..
तर आता बजरांग गरू
ु जी.. िामहती असलेल्या गोष्टी .. ही इज
अ स्टबॉनथ ब्रह्यचारी .. व्यायािाची आवड .. जन्ु या मचिणराव
सीररयल िधला गांडु ् याभाऊ भाऊ वाटावा अशी पसथनॅमलटी ..
स्वभावाने कडक.. मशस्तीचा िाणसू . सहजासहजी आपल्या
कचाटयात सापडणे कठीण ..
सायली ज्यमु नयर:- िला वाटते आपण आधी के ले तसे नाटक नको
करायला. नवी काही मट्रक पामहजे ..
सायली सीमनयर:- िाझा धनजां यच जास्त काहीतरी सागां ू शके ल..
सिीर:- तझु ा तर तझु ा.. बोल रे ..
धनजां य:- िी एक िहत्त्वाचा िद्दु ा साांगतो.. तो म्हणजे सामवत्ीबाई..
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सायली दोन्ही:- कोण? कोण सामवत्ीबाई?
धनांजय:- आपल्याकडच्या स्वयांपाकीणबाई. अळूचां फदफदां
स्पेशामलस्ट .. िला वाटते.. १. सामवत्ीबाईनाां गरू
ु जींबद्दल
सॉफ्ट कॉनथर आहे. तो घासनू अजनू िऊ करावा. तल
ु ा आठवतां
पमहल्याांदा त्या तू असताना आल्या होत्या .. कै वल्य तेव्हा तल
ु ा
पाहून दचकल्या. तझु ां गरू
ु जींसारखे मदसणे.. बाई दचकलेल्या..
आमण त्यामदवशी .. तािसी बवु ा आले होते तेव्हा ही.. तू नोमटस
नसशील के लां पण िाझ्या बारीक नजरे तनू नाही सटु ले ..
कै वल्य:- हो .. फारच बारीक नजर तझु ी .. अमबदाला मवचारायला
पामहजे ..
धनांजय:- तू गप रे .. तर िला वाटतां शी लाइक्स महि. त्याांच्या
बोलण्यात मनम्म्या वेळी गरू
ु जींचाच मवषय असतो .. आमण
नांबर २.. िला वाटते गरू
ु जींचा महिनग मवतळत आहे.. कल्पना
करा गरू
ु जी रोज डबा घ्यायला बाईकडे
ां जातात. चोपनू जेवणारे
नाहीत गरू
ु जी.. पण अळूची भाजी चाटून पसु नू खातात.. यह
प्यार नहीं तो क्या है िेरे दोस्त?
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सिीर:- पण तझ्ु या बाबतीत साांगायचां तर.. यातलां काही नाही झालां..
तू काही ह्या सीमनयर सायलीकडे अळूची भाजी खायला जात
नाहीस ..
सायली ज्यमु नयर:- तल
ु ा काय िामहती .. जात ही असेल. हळूहळू
खात असेल अळू..
धनजां य:- बस क्या.. तम्ु ही िाझ्यावर घसरलेत.. पण िद्दु ा मिशन ब्र
च्या पाटथ ब चा आहे..
कै वल्य:- हे खरां आहे. आमण हे मिशन कठीण आहे.. बजरांग गरू
ु जी
वयाने िोठे आहेत.. धनांजयसारखी मट्रक त्याांच्यावर चालायची
नाही.. थोडक्यात करावे तर काय करावे?
सिीर:- आमण काही गडबड झाली तर आपल्या िांडु ् या मपरगळायचे
गरू
ु जी.. ह्या धनांजयचे काही एवढे टेन्शन नव्हते ..
सायली सीमनयर:- िाझा धन पण िांडु ी मपरगळू शकतो..
धनांजय:- िांडु ी.. मपरगळतो.. कोंबडीची पण.. बाय द वे.. ही सायली
मचली मचकन िस्त बनवते..
सिीर:- तल
ु ा बरी िामहती .. नया नया जोडा.. पण झाग ढेर सारा..
सबकी पसांद सायली.. इतक्यात िामहती मकती..
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कै वल्य:- अरे .. दॅट ब्रह्यचयथ वॉज ओढून ताणनू चांद्रबळ. एक डोळा
महच्यावर .. दसु रा .. बजरांग गरू
ु जींवर.. काय करणार ..
वयाचा दोष..
सायली सीमनयर:- तम्ु ही धनला उगाच मडवचू आमण मचडवू नका..
मबच्चारा धन.. एकतर मबचारा मकत्येक मदवसाांपासनू टेन्शन
िध्ये.
कै वल्य:- ते तचू मदलेले.. बोल धन.. कै सा था तेरा िन?
धनांजय:- तर िला वाटतां की आपण थोडे मदवस जाऊ द्यावेत..
सायली ज्यमु नअर:- थोडे मदवस? िाझ्या घरी जोरदार तयारी सरू
ु
आहे. अजनू काही मदवस िी मकल्ला लढवेन.. पण .. मकती
मदवस िी तग धरू शके न?
धनजां य:- िाझा पॉइटां असा.. ज्या पद्धतीने गरू
ु जी बाईनाां भेटतात
वगैरे .. दाल िें कुछ काला है जरूर..
सायली सीमनयर:- अरे धन, दाल िें काला नही.. ती सालवाली
उमडद डाळ असते ना ..
धनांजय:- अगां .. आगीजवळ लोणी न मवतळता राहूच शकत नाही.
िाझा या मवषयातला अभ्यास..
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कै वल्य:- हे खरांय.. स्वाध्याय म्हण.. िी स्वतः पामहलेय..
(धनांजयकडे बोट दाखवत) हा बफाथचा गोळा मवतळताना..
(सायली सीमनयर लाजते)
धनांजय:- आता मवषयास फाटे नकोत.. मिशन ब्र पाटथ ब वर लक्ष
देऊयात..
सिीर:- तोच मवचार करतो आहोत.. डोके खाजवनू आता के स
गळतील .. पाटथ अ म्हणजे मिशन धनजां यनेच थकवले
मबचाऱ्या सायलीला..
कै वल्य:- ते काही असो.. अशी ॲक्ट्रेस मिळाली म्हणनू मलमहता
आली ती मस्िप्ट..
सिीर:- थयाांक्य.ू .
धनजां य:- तू कशाला थयाक्ां य.ू . काँमप्लिेंट इज फॉर सा.ज्यमु नयर ..
सिीर:- तेच ते.. हो की नाही मडयर साय?
कै वल्य:- आता तम्ु ही सारे मवचार करा.. िाझी जायची वेळ झाली..
उशीर झाला तर.. िला फाडून खाईल..
धनांजय:- कोण?
सिीर:- कोण काय? तीच..
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कै वल्य:- कोणीही असेल.. पण मतचे नाव सायली नाही एवढे नक्की
.. नाहीतर आपल्याला सायल्याांना नांबर द्यावे लागले असते!
तर तम्ु ही मकल्ला लढवा.. नांतर येतोच िी..
सिीर:- पण तू मतला पटवायला कुठले नाटक के लेलेस साांमगतले
नाही ..
कै वल्य:- िी आमण नाटक? ते मिशन ब्र याच्ां यासाठी .. आिचे
मिशन ब.. ब फॉर बटरफ्लाय..
सायली ज्यमु नअर:- तर तझ्ु या त्या फुलाकडे तझ्ु या िनाचे पाखरू
उडत उडत चाललेय.. जा.. कै वल्य ..
सिीर:- जी ले अपनी मजांदगी..
कै वल्य(घड्याळाकडे पाहात):- खरे च मनघतो.. िाझी प्राणकमलका..
िी येतोय ..
कै वल्य तनघनू जातो..
धनजां य:- प्राणकमलका? हा जन्ु या नाटकात कािमबि करायचा
काय?
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सायली सीमनयर:- असां रे काय धन.. हाऊ रोिँमटक की नाही?
धनांजय:- हो ना प्राणमप्रये.. असां वाटतां ही सिय कमलका उिलचू
नये.. काळ गोठून त्यात हे क्षण एखाद्या बफाथसारखे ..
सायली सीमनयर:- आइस्िीिसारखे म्हण ना..
धनजां य:- हाऊ रोिँमटक .. काळ गोठून त्यात हे क्षण आइस्िीि
सारखे मथजनू रहावेत.. पण कुठले? चाॅॅकलेट की व्हॅमनला?
सायली सीमनयर:- बटर स्कॉच.. धन
धनजां य:- होय मप्रये.. काळ गोठून त्यात हे प्रेिाचे क्षण बटर स्कॉच
आइस्िीिसारखे मथजनू रहावेत..
सिीर:- वा! काय प्रेि सांवाद! नवीन िसु लिान जास्त मबयाथणी
खातो.. तसा नवा प्रेिी जास्तच काव्यिय बोलतो.. जित
नसेल तरीही! हो की नाही साय?
सायली ज्यमु नअर:- िी काय बोलणार यावर नाथ?
बजरंग गरू
ु जी आत येतात .. मग पाठी बघतात.. आजबू ाजल
ू ा
पाहतात..
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बजरांग:- िी तझ्ु याच घरात आलोय ना रे धनांजय?
धनांजय:- अथाथत गरू
ु जी .. का मवचारता असे?
बजरांग:- या दोन कन्यका? तझ्ु या घरात? िारूतीराया. .बलभीिा..
धनांजय:- होय गरुु जी हे िाझेच घर.. आपलेच सिजावे ..
सिीर आमण सायली ज्य.ु वाकून पाया पडतात..
आशीवाथद द्यावा गरू
ु जी..
बजरांग:- सख
ु ी रहा सिीर.. िग ही कोण? ( दसु ऱ्या सायलीकडे
वळून)
धनंजय आतण ती दोघे पटकन गरू
ु जींच्या पाया पडत..
आम्हालाही तो द्यावा गरू
ु जी..
गरू
ु जी रागाने बघतात ..
गरू
ु जी:- धनांजय, ही अपेक्षा नव्हती तझ्ु याकडून.. तू आमण तझु े
वचन.. तझु ी शपथ..
धनांजय:- िोडली ती गरू
ु जी..
गरू
ु जी:- ते मदसतयां .. िी मनघतो.. इथां आता थाांबण्याची इच्छा नाही
िाझी .. मनघतो िी.
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गरू
ु जी जायला वळतात.. धनांजय िागोिाग जात..
गरुु जी ऐका तर..
गरू
ु जी:- िी उद्या येईन परत.. धनांजय तल
ु ा एकट्याने भेटायचेय.. िग
बोलू आपण..
गरू
ु जी झटक्यात तनघनू जातात ..
सायली सीमनयर:- आता काय? गरू
ु जी तर रागावलेले मदसतात
चागां ले..
सायली ज्यमु नअर:- आता पढु े?
सिीर:- एक सेकांद .. धनजां य.. आर यू शअ
ु र ते गरू
ु जीच होते? की
परत कै वल्यच सोंग घेऊन..
सायली ज्यमु नअर:- कै वल्य करू शकतो अस.ां . म्हणनू घाईघाईत
मनघनू गेला..
धनांजय:- नाही. ते गरू
ु जीच होते.. िी ओळखतो त्याांना जवळून..
सिीर:- पण दोघाांत साम्य मकती.. कै वल्य िेकप करून येईल तर..
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धनजां य:- चािखीळ..
सायली सीमनयर:- म्हणजे धन? दातखीळ बसते तशी?
धनांजय:- चािखीळ.. डाव्या डोळयाखालची..
सायली ज्यमु नअर:- तो कै वल्यनी पण बनवला असणार ..
त्यामदवशी पण होताच ना..
धनांजय:- होता.. पण टू डी.. ओररमजनल थ्री डी.
सायली सीमनयर:- म्हणजे रे धन? तू असा कोड्यात बोलू नकोस
ना..
धनांजय:- तम्ु ही लक्ष देऊन नाही पामहले .. कै वल्यनी िेकप ने
बनवलेला चािखीळ नसु ता फ्लॅट िाकथ रने बनवलेला होता.. मन
गरू
ु जींचा चािखीळ डोळयाखाली लोंबकळतो. थ्री
डायिेन्शल अगदी..
सायली सीमनयर:- तू मकती हुशारे स रे धन.. म्हणनू तू िला
आवडतोस..
धनांजय:- िला पण प्राणलमतके ..
सिीर:- थोडा प्रेिसवां ादात व्यत्यय आणनू मवचारतोय.. म्हणजे हे
ओररमजनल गरू
ु जीच होते तर.. आता पढु े काय?
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धनजां य:- काय? िांडु ी मपरगळून घ्यायची तयारी ..
सायली सीमनयर:- िग तल
ु ा दख
ु ेल खपू .. िाझ्याकडे िहानारायण
तेल आहे.. िी चोळून देईन हा.ां . तू घाबरू नकोस.. की
आधीच देऊ लावनू तल
ु ा धन?
सायली ज्यमु नअर:- िला वाटतां आधी िांडु ी मपरगळून झाली ना की
मकती मपरगळवली जाते त्याच्यावर आहे.. तसे गरू
ु जी चागां ले
आहेत.. कदामचत नसु ता हात मपरगळून सोडून देतील..
सायली सीमनयर:- िग िांडु ीचे तेल उगाच वाया जाईल.. बरोबर आहे
तझु े..
धनांजय:- काही असो.. उद्या आमलया भोगासी सादर व्हावे लागणार
.. तेही िला.. िलाच..
सिीर:- घाबरू नकोस ब्रो.. हि सब तम्ु हारे पीछे हैं..
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प्रवेश ३
सिीरचे घर. तो मवचारिग्न बसला आहे.. त्याचा फोन
वाजतो.. पलीकडे सायली ..
सिीर:- बोल साय..
सायली - काय बोल?ू आज गरू
ु जी येतील.. िग पढु े काय?
सिीर:- पढु े? आजवर जसा िागथ मनघाला तसा मनघेल .. होप फॉर द
बेस्ट ..
सायली - होप.. आशा इज होप! आशेवर जग जगते आमण तगते ..
आशेने सारे िी ही चहूकडे बघते. आस आमण आशा.. कठीण
आहे सिीर .. दोन मदवसाांनी कुणीतरी येणारे ..
सिीर:- आय नो.. थोडे थाांब.. आजचे बघू मकती आमण काय होते..
िला वाटते आपण मतथे असायला हवे..
सायली - यस.. गरू
ु जींचे बोलणे ऐकले ना की काहीतरी महटां मिळे ल
आपल्याला.. िी येऊ?

106

मिशन ब्र…!

डॉ. मनतीन िोरे

सिीर:- िी तल
ु ा नाही म्हणेन का कधी? उांबरठ्यावर िाप ओलाांडून
कधी येतेस ते बोल ..
सायली - तल
ु ा गिां त सचु तेय.. पण िी येतेच.. आपण आतनू ऐकूया
काय बोलतात गरू
ु जी ते.. म्हणजे कै वल्यच्या मस्िप्टिध्ये
उपयोगी पडेल..
सिीर:- परत सायलीउद्दीन.. मिशन ब्र पाटथ ब िध्ये .. तशी ती तािसी
बवु ाचां ी दाढी शोभते तल
ु ा ..
सायली - चपु रे . उगाच. इकडे टेन्शन मन तल
ु ा गांित सचु तेय.. पण िी
येतेच..
सिीर:- येच.. वेमटांग..
धनजं य आत येतो.
धनांजय:- आज गरू
ु जी काय करतील.. एक चाांगले झालेय.. िाझा
मनणथय आपोआप सागां नू झालाय.. त्यािळ
ु े एक भाग सपां ला.
रामहला गरू
ु जींचा कोप.. बघयू ा..
सिीर:- ब्रो.. आय मथांक तू तझ्ु या सायलीला बोलावनू घे. िी पण
बोलावलेय.. साय ला..
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धनजां य:- साय!
सिीर:- धन पेक्षा चाांगलेय हे नाव!
धनांजय:- तू म्हणतोस ते ठीक आहे पण.. तिु च्या सगळयाांसिोर
मपरगळू देत िाझी िांडु ी.. तम्ु ही मतघे आत थाांबनू बघा..
सिीर:- कै से जाता है दि वो देख ले..? पण अजनू वेळ आहे.. िी
जरा जाऊन येतो. साय आली तर थाबां ायला सागां ..
धनांजय:- साांगतो.. साय ला.. उतू जात होता तझु ा उत्साह
दधु ासारखा आमण काय.. साय!
समीर जातो..
धनांजय(स्वगत):नाही नाही करत होतो
पण प्रेिच इतके प्यारे की
इश्काची गोड इगां ळी जशी चावली..
सायली! एक देखणी सावली..!
िाझ्या आजबू ाजल
ू ा पसरलेली ..
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प्रेिाची सावली.. सायली..
मकती मदवस.. मदवस कसले.. वषे ..
झरु त होती िाझ्यासाठी
पण आशा नाही सोडली.. कधी नाही कावली
िाझी सावली.. िाझी सायली ..
जाई जईु च्या फुलासारखी नाजक
ू साजक
ू
प्रेिाने म्हणते ना धन म्हणनू
िाझ्या काळजात भरून रामहली
िाझी सावली.. सायली..
कुठे होतीस इतकी वषे
िाझ्यावर घेऊन आलीस
तझ्ु या प्रेिाची घनदाट सावली..
गोड गोडुली सान सानल
ु ी
लामडक िाझी भावली
कशी गां आमण कधी गां येशील
आस तझु ी िला पावलो पावली..
वा! गरू
ु जींच्या तालिीत शड्डू ठोकण्याहून हेच छान..
प्रेिाच्या बोलाच्या कमवता ज्या फुटतात आतनू आतनू ..
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आपोआप.. उकळी फुटावी दधु ास तशी.. त्यावर येते ती साय!
म्हणजे सिीरची सायली? सायली नांबर एक आमण दोन.. भरून
जाणार घर लवकर.. पण आज गरू
ु जींचा रोष? होईल तेव्हा पाहू..
तोवर आनदां ाने मवचार फक्त िाझ्या सायलीचा..
सायली.. िाझ्या प्रेिाची सावली ..
तझ्ु या प्रेिाचा ध्यास अन् प्रेिाची आस
िाझ्या िनात न िावली ..
सायली.. िाझी सायली..
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प्रवेश ४
सिीरचे घर. हनिु ानाच्या तसमबरीपढु े बसलेला धनांजय. मवचारिग्न
.. गरू
ु जी येण्याची वेळ झालीय म्हणनू मचांतािाांत चेहरा.. उठून
येरझाऱ्या घालायला लागतो ..
बजरांग गरू
ु जी येतात ..
धनजां य:- या गरू
ु जी..
गरू
ु जी:- आलोच आहे. अजनू मकती येऊ.. िाझ्या मशष्योत्तिाकडे
असे यावे लागेल असे वाटले नव्हते िला.
धनांजय:- िी साांगतो गरू
ु जी .. काय मन कसां ते..
गरू
ु जी:- काय आमण कस?ां जसां काही िला जे मदसलां ते वेगळे च
काही आमण तू साांगणारे स ते अजनू काही? साांग.. तू काल
जोड्याने पाया पडलास ते खोटे.. मन आज साांगशील ते खरे ?
हनिु ांता .. जोड्याने ..
धनांजय:- नाही गरू
ु जी .. पण तारूण्य सल
ु भ भावनािळ
ु े ..
गरू
ु जी:- तारूण्यसल
ु भ? आम्ही नव्हतो तरूण? नव्हतो कशाला?
अजनू ही आहोत.. सारा िक्ता तम्ु हाला मदलाय?
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धनांजय:- गरू
ु जी .. तम्ु ही या शपथेतनू सोडवा िला.. वचन िक्त
ु
करा.. म्हणजे सायलीला बरे वाटेल..
गरू
ु जी:- म्हणजे? तल
ु ा बरे नाही वाटणार? मतला फक्त बरे वाटावे
म्हणनू ? आमण िला बरे वाटावे म्हणनू काय करणार आहेस
त?ू
धनजां य:- िी क्षिा िागतो गरू
ु जी ..
गरू
ु जी:- क्षिा? त्याने काय होणार आहे? तू तझु ा रस्ता मनवडलास..
कै वल्यने साांमगतलेय सारे .. कोण कोण काय काय के ले .. ती
एक दोन नांबरची सायली.. मतने फक्त ब्रसू ली बनायचे बाकी
ठे वलेय.. सगळां इत्यभां तू ठाऊक आहे िला..
धनांजय:- ते सारे िाझी शपथ िोडण्यासाठी..
गरू
ु जी:- िग िी काय करावे िाझी शपथ िोडावी म्हणनू ?
धनांजय:- नाही गरू
ु जी.. म्हणजे आम्ही तसा मवचार करत होतो.. पण
गरू
ु जी:- पण काय? मिशन ब्र म्हणे! ते सपां ले सिजा आता.. मिशन
सक्सेसफुल..
धनांजय:- म्हणजे? िी आमण िाझी सायली?
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गरू
ु जी:- तू इतका अप्पलपोटा असशील असे वाटले नव्हते .. तू
आमण तझु ी ती.. आमण मिशन ब्र चा भाग ब? त्याचे काय?
धनजां य:- सॉरी गरू
ु जी..
गरू
ु जी:- सॉरी? अरे आता मिशन स सरू
ु करायची वेळ झाली मन..
धनजां य:- मिशन स?
गरू
ु जी:- आधी त्या मतघाांना बाहेर बोलाव..
धनजां य:- कोण?
गरू
ु जी:- कोण? साळसदू पणे मवचारतोयस.. कोण? बोलावतोस
की..?
धनजां य:- सिीर आमण सायल्याांनो .. गरू
ु जी बोलावताहेत..
ततघेही बाहेर येतात ..
गरू
ु जी:- आता नीट ऐका.. सगळी गोष्ट तिु ची िला ठाऊक आहे..
मिशन ब्र चा भाग ब सकट.. कै वल्याशी बोलणां झालांय िाझां..
आता दोन गोष्टी .. एक.. धनांजयच्या कृतीने िला धक्का बसला
.. जोराचा.. इतका की िाझी दृष्टी बदलली.. आजवर एकाच
दृष्टीने जग बघायची सवय.. ती बदलली.. बदलायला लागली
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.. त्याला कारण.. आता तिु च्या पासनू काय लपवावे? ती
सामवत्ी .. पाहता क्षणी काहीतरी झाले िला.. ती मबचारी रोज
जेवू घालते िला.. इतक्या वषाथत असे काही वाटले नव्हते ..
आता िला तिु ची िदत हवी.. तेव्हा नबां र दोन.. मिशन स.. स
सामवत्ीचा. मतला कसे काय िनवायचे? तिु च्यासारख्या
अनभु वी जणाांकडून िागथदशथन हवे या गरू
ु जींस.. तम्ु ही िाझे
मशक्षक या बाबतीत ..
धनजां य:- गरू
ु जी .. हे सगळां खरांच सागां ताय?
गरू
ु जी:- धनांजया, िी फक्त ब्रह्यचयाथचा त्याग करायचे म्हटले..
सत्यवचनाचा नाही.. सत्यवचनी िी आजही आहे.. नांतरही
रामहन.. सामवत्ी .. िला आवडते ती हे सत्य.. ते लपवनू कसे
ठे वावे.. काय करावे कळत नव्हते .. आता या मिशन ब्र ने
मनमित्त मदले..
सिीर:- काळजी नको गरू
ु जी.. आम्ही आहोत..
सायली सीमनयर:- हो गरू
ु जी.. िाझा धन पण आहे..
गरू
ु जी:- धन?
सिीर:- धन म्हणजे.. धनांजय.. गरू
ु जी ..
सायली ज्यमु नअर:- गरू
ु जी.. गरज पडली तर िी खरांच ब्रसू ली बनेन
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धनजां य:- म्हणजे गरू
ु जी .. मिशन ब्र सांपली म्हणायची ..
गरू
ु जी:- यशस्वीपणे अगदीच .. आता..
सिीर:- आता नवीन मिशन.. मिशन स .. सरू
ु ..
गरू
ु जी:- िला अनभु व नाही रे पोराांनो.. पण तम्ु हाला वाटते सामवत्ी
िानेल?
सगळे :- वरी नॉट गरू
ु जी.. आम्ही आहोत..
गरू
ु जी:- ही हुरहूर काही वेगळीच आहे.. धन म्हणजे धनांजय.. आमण
ही ॲक्ट्रेस काय म्हणते सिीरला? सॅि? की शिी?
सायली ज्यमु नअर:- गरू
ु जी.. तम्ु ही पण ना..
गरू
ु जी:- काही म्हण पोरी.. लाडाने म्हण.. पण एक प्रश्न पडलाय..
िाझी सामवत्ी िला काय म्हणेल लाडाने.. ही धनांजयला धन
म्हणते.. ती सॅि म्हणेल . तस.ां . बज? बजा.. की .. रांग?
नाहीतर रांगा?
सगळे :- मिशन स नतां र कळे लच ना गरू
ु जी .. आमण स फॉर सामवत्ी
आमण स फॉर सक्सेस टू .. सो नॉट्टू वरी गरू
ु जी .. आम्ही
आहोतच..
---(सिाप्त)--115
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डॉ. मनतीन िोरे याचां ी ३६+२ प्रकामशत पस्ु तके
याांच्या कव्हरवर मक्लक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघडेल.
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ई सानहत्य प्रनतष्ठानचे हे चौदावे वर्त
डॉ. ननतीन मोरे यांचे हे सदनतसावे पुस्तक.
डॉ. मनतीन िोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहेत आमण एक उत्साही
लेखकही. त्याच्ां या लेखनात एक टवटवी असते. त्याचां ा मवनोद कोणाच्या
व्यगां ावर आधाररत नसतो, स्तर सोडत नाही. सिाजातील अमनष्ट मवसगां तीवर ते
आपल्या मवनोदातनू नेिकां बोट ठे वतात. सिझदार वाचकानां ा त्याचां ा इशारा
काफ़ी असतो. त्यािळ
ु े त्याच्ां या निथ मवनोदाचा एक फ़ॅ नवगथ मनिाथण झाला आहे.
ते फ़क्त मवनोदी सामहत्य नव्हे तर मनरमनराळया प्रकारचे लेखन मलहीतात. त्याांनी
गेली अनेक वषे 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 मनवड के ली.
डॉ. मनतीन िोरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सानहत्य-च्या
माध्यमातनू जगभरातील मराठी र्ाचकांना नर्नामल्ू य देतात. असे लेखक ज्यांना
लेखन हीच भक्ती असते. आनि त्यातनू कसलीही अनभलाषा नसते. मराठी
भाषेच्या सदु र्ै ाने गेली दोन हजार र्षे कर्ीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत
तक
ु ारामांपासनू ही परंपरा सरू
ु आहे. अखंड. मदनानाथ िनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू
गणपल
ु (े ९पस्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसतां बागल
ु (१९),
शभु ागां ी पासेबदां (१३), अमवनाश नगरकर(४), डॉ. मस्िता दािले(९), डॉ. मनतीन
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िोरे (३७), अनील वाकणकर (९), फ्रामन्सस आल्िेडा(२), िधक
ु र
सोनावणे(१२), अनतां पावसकर(४), िधू मशरगावां कर (८), अशोक कोठारे (४७
खडां ाचां े िहाभारत), श्री. मवजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावाथथ), िोहन िद्वण्णा
(जागमतक कीतीचे वैज्ञामनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ),
मवनीता देशपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांमदनी देशिख
ु (५), डॉ. सजु ाता
चव्हाण (८), डॉ. वषृ ाली जोशी(३४), डॉ. मनिथलकुिार फडकुले (१९), CA
पनु ि सांगवी(६), डॉ. नांमदनी धारगळकर (१५), अांकुश मशांगाडे(२१), आनांद
देशपाांडे(३), नीमलिा कुलकणी (२), अनामिका बोरकर (३), अरुण फडके (६)
स्वाती पाचपाांडे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण मव. देशपाांडे(५), मदगांबर
आळशी, प्रा. लक्ष्िण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२),
जगमदश खाांदवे ाले(५) पक
ां ज कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र
ताटके (२), आसावरी काकडे(६), श्याि कुलकणी(५), मकशोर कुलकणी,
रािदास खरे (४), अतल
ु देशपाडां े, लक्ष्िण भोळे , दत्तात्य भापकर, िग्ु धा
कमणथक(२), िगां ेश चौधरी, बक
ां टलाल जाज(ू ३) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी,
कसलेले लेखक ई सानहत्याच्या द्वारे आपली प्ु तके लाखो लोकापं यंत
नर्नामल्ू य पोहोचर्तात.
अिा सानहत्यमतू ीच्ं या त्यागातनू च एक नदर्स मराठीचा सानहत्य र्ि
ृ
जागनतक पटलार्र आपली ध्वजा फडकर्ील याची आम्हाला खात्ी आहे. यात
ई सानहत्य प्रनतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन
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व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठातं नू नर्नर्ीन लेखक उदयाला
येत आहेत. आनि या सर्ांचा सामनू हक ्र्र गगनाला नभडून म्हितो आहे.

आनि ग्रथं ोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें ।
दृष्टादृष्ट नर्जयें । होआर्े जी ।
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