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सिंधी... साधू

अिंक पनिला

प्रर्ेश १

स्थळ: एक िोस्टेलची खोली. टेबल, खुची, पलिंग. बाकी कॉलेजच्या मुलािंची असार्ी तशी. मकरिंद आनण
बबि दोघेच आिेत. मकरिंद टेबलार्र बसूि नलनितोय.

बबि: काय िटिाटकी लेखकरार्? झालात का तयार?
मक्या: लेखक? अरे सकाळपासूि बसलोय घेऊि कागदािंच्या थप्पी.. बघतोय.. नमळे ल का
मजसी स्फू ती.. जी करेल माझ्या भार्िािंची पूती.. कािी झाले िा नलहूि की नमळे ल
नजर्ास शािंती
बबि: शािंती.. द्याट्स नडदफकल्ट.. पण बोलार्ू नतला?
मक्या: ती मािर्ी शािंती िव्िे..
बबि: मग अमािर्ी शािंती?
मक्या: बोल. ददर्स तुझे ते बोलायचे.. नर्चारािं र्ाचूि भकायचे..
बबि: छे! तुझ्या कनर्तेत शोभत िािी असले शब्द!
मक्या: का? आम्िी असू लाडके .. देर्ाचे! देर्ािे सारी सृष्टी निमावण के ली. त्यातील सौंदयव
दाखर्ायला कर्ी जन्मास घातले..आनण लेखकसुद्धा.. तेव्िा आम्िी शब्दािंचे मालक..

आम्िा घरी धि शब्दािंचीच रत्ने.. आम्िी िर्े ते शब्द र्ापरण्यास मुखत्यार .. कारण
शब्द िेच आमचे ित्यार! आनण माझ्यासारख्या िटोत्तमासिी शब्द िेच ित्यार! पण
ते उसिे.. लेखक आनण कर्ीचे शब्द कसे ओररजीिल.. त्यातूि आम्िी कािीिी घडर्ू
शकतो
बबि: आनण नबघडर्ू शकतो.. लेखकरार्.. तूच तोनडशी तूच घडनर्शी! पण असे शब्द तुझ्या
कनर्तेत? भकायचे?

तुझी कनर्ता म्िणजे कशी.. तलमानतलम.. िािी

तलमानततलम.. िरमानतिरम.. कोमलानतकोलम
मक्या: कोलम? ती कनर्ता काय तािंदळाचा प्रकार र्ाटतो तुला?
बबि: िव्िे.. घसरली जीभ.. त्याबद्दल िमा असार्ी कनर्राज.. तर गुलाबाच्या
पाकळयािंहूििी कोमल नि मुलायम शब्दािंचे कोंदण घेऊि येणाऱ्या कनर्ता तुझ्या..
त्यात असे नर्नचत्र शब्द बोचतात रे .. त्या कोलम तािंदळातल्या खड्ािंसारखे!
मक्या: म्िणजे? खडे बोल?
बबि: िािी कनर्राज.. खडे बोल िव्िे.. खड्ािंसारखे बोल..
मक्या: म्िणजे? माझ्यासारख्या लेखकािे बोलोनच ियेत बोल परखड.. म्िणूि िोते या
लेखकाची परर्ड.. कारे करीशी..
बबि: कालर्ड? जुळतो िा? म्िण.. िोईल का माझ्या गाईस कालर्ड? की भािगड
चालेल?
मक्या (दुलवि करीत) : बोल बापड्ा बोल. ददर्स तुझे ते बोलायचे.. पण लिात ठे र्..
आम्िी असू लाडके ! देर्ाचे! देर्ािे ददधले जगत िे.. आम्िािंस खेळार्या!
बबि: खेळ बापडा. िर्ा नततका र्ेळ खेळ.. जमनर्त शब्दािंचा मेळ! पण आता तयार िो.
आपणास जार्याचे आिे..

मक्या: कोणाचा जार्ई? कु ठे जार्याचे?
बबि: कालच आपण ठरनर्ले.. तुझीच ती कल्पिा.. अद्भुतरम्य! आनण आज पुसशी.. कु ठे ?
ॐ शािंती.. शािंती.. शािंती:
मक्या: ओि.. शािंती! 'अ' िािी.. िुसतीच मािर्ी शािंती! पण मी यार्यासच िर्े की काय?
बबि: अथावत! तूच आिेस या िाटकाचा नशल्पकार.. आनण नमत्रासाठी इतुके तर करार्यास
िर्ेच.. िो की िािी?
मक्या: ठीक.. बा बबन्या.. तुझ्या मैत्रीखातर कररतो इतुके.. बघत रािशील तू कर्नतके ..
आनण कदानचत कु ठल्या गोष्टीत मलािी उपयोग िोईल या खऱ्याखुऱ्या अॅकक्टिंगचा!
बबि: िोय.. आनण म्िातारा ि इतुका..
मक्या: िे मध्येच काय गड्ा? ि यमक ि रूपक.. ि जुळती ते शब्द.. म्िातारा कोण?
बबि: नर्सरू िकोस.. म्िातारा तपस्र्ी.. ऋर्ीमुिी.. सिंकेत आपला..
मक्या: र्ा! सिंकेत! छाि!
सिंकेत नर्सरे ि का
कसा मी..
शोनधत मी रिातो फु लािंत
तुजला असाकसा मी
बबि: र्ा! असामी आिेस एक! लर्कर तयार िो.. निघार्े म्िणतो मिाराजािंिी.
मक्या: निघार्े कशास? कू च करार्े! िो की िािी? काय आमचे अश्व तयार आिेत?

बबि: अथावत मिाराज.. आपल्या तुरगािंस खरारा करूि नि खोगीरात खोगीरभरती करूि
तयार के ले आिे आम्िी.. आपण फक्त चालार्े.. िािी चलार्े. परम पार्ि पदस्पशाविे
पुिीत पायधूळ पायतळी पसरूि..
मक्या: पायताण कु ठे आमचे.. त्यािेच थोडा प्रिार करतो तुमच्यार्र.. प्रिर कोणता.. र्ेळ
र्खत कोणता आनण भानर्क प्रयोगाची प्रयोगशाळा उघडू ि बसलेत सरदार
बब्बिरार् बोरकर.. बोरकर िािीत.. तुम्िी तर बोअरकर! आनण बबि िािी..
बबूि.. बबूि बोअरकर..
बबि: र्ा! हुशार तुम्िी! पण अडला िरी कोणाचे पाय धरी िे आपणास नर्दीत आिेच..
तेव्िा.. निघार्े.. आपल्या लाथा झाडत! त्या गदवभाचा आदशव..
मक्या: खामोश! गदवभाचा सिंदभव कु ण्या नर्दभवर्ासीयािंस देत आिेस तू?
बबि: नर्दभव? आनण तू? तू तर िगरचा.. पण कर्ी आनज पेटला.. अि यमक जुळर्ू लागला!
सिंदभव आनण नर्दभव! र्ा! खरा गदभव.. िािी गदवभ.. तो सिंदभव असेलिी. पण िािी..
तुजकडे काम माझे.. तुझी िाराजी ि परर्डणारी.. तेव्िा अमूल बटर लार्णे आले.
तर अटली बटली अमूला.. अथावत मकरिं दस्र्ाम्या.. उठा आनण प्रस्थाि करा.. कू च
करा ककिं र्ा िुसतेच निघा! पण निघा! आनण या गरीबाची लाज राखण्यास मदत
करा.
मक्या: िोय! अडलेल्या िाडलेल्यािंस मदत िी आमच्या घराण्यातील रीत.. थोरले मिाराज
िोते तेव्िा दरबारी िा ररर्ाज पडला..
बबि: एक नर्ििंती आिे.. भूनमके त असे आनण इतके नशरू िये! कारण िी तुमची भूनमका
िािी! नर्सरू िका.. आनण खरे खुरे आयुष्य िे.. चुलीर्रल्या.. कढईतल्या
कािंदप
े ोह्ािंसारखे!
मक्या: छाि.. छािच.. अतीर् छाि.. फार छाि.. फारच छाि..

बबि: काय? कािंदप
े ोिे? पण तुझा छािछािाट छािच र्ाटतो मक्यास्र्ामी कम मिाराज.
पण आज तारूि न्यार्े तारू आमचे
मक्या: काळजी िसार्ी र्त्स.. तुझे ते तुटके फु टके तारू तारूि पैलतीरी तरूतळी िेण्याचा
आटोकाट करीि यत्न.. कारण.. िर्े तुला ते रत्न!
मी िोईि तयार मेरे यार.. मग निघू!
िोय! माझी कल्पिा.. िोईल साकार.. सत्य कनल्पताहूि िी स्रेंज असू शकते..
माझ्यातील लेखकास नि िटास आव्िाि आिे.. माझ्याच सुपीक डोक्यातील कल्पिा
साकारणे आिे..
(आत निघूि जातो. बािेर बबि एकटाच. त्याचा फोि र्ाजतो. फोिकडे पािात..) च्यायला फोि.
र्ाज िर्ा नततका.. ) (आत पािात..)

बबि: मक्यास्र्ामी.. आयुवरेडी? गेटटिंग्लेट्यार..!
मक्या (आतूि) : डोण्ट बी उतार्ळा.. येतोय. बाकशिंग इज रे डी?
बबि: ऑफकोसव..
मक्या: र्ाटलिंच.. गुडघ्यास बािंध ते!
बबि: बडबडू िकोस.. अडलेला िरी ज्याचे पाय धरतो त्या प्राण्यास स्मरूि लर्कर ये..
उशीर िोतोय. आनण र्क्त की पाबिंदी यि िमारा दानगिा िै!
मक्या: दानगिा! र्ाि! र्ॉट ए कििंदी!
बबि: असू देत. तू मात्र िीट र्ाग म्िणजे झाले.. िमि िटर्रलाल.. सॉरी िटर्रा! िटर्याव..
मक्या: आलोच रे .. िटखटा.. आता िा गोष्टीचा प्लॉट कसा फु लतो ते पािायचे.. चला
लेखकरार्. िुसतेच दुरूि िािी पाहू.. तुम्िी या गोष्टीचा एक भाग आिात.. तर जाणे
भाग आिे.. भाग मक्या भाग.. बबिरार्ािंच्या खुशीस कशािीिी ि जाओ भाग.. भाग
मक्या भाग..

प्रर्ेश २

स्थळ: एक छोटा िॉल. र्र स्र्ामी श्री श्री अनिबंध स्र्ामी दरबार अशी पाटी.
िॉल छोटाच आिे. एक कसिंिासि र्जा खुची आिे. बाजूला दोि साध्या खुच्याव. समोर अगरबत्ती
जळतेय. पाठीमागे एक दत्तगुरूिंचा फोटो. स्र्ामी अनिबंध आपला फोटो काढू देत िािीत. त्यामुळे
त्यािंचा फोटो िािी. ककिं बहुिा स्र्ामींचे फोटो काढणारा कॅ मेराच जळू ि जातो अशी र्दिंता आिे.
समोर एकु लता एक चुकार भक्त बसलेला. पाठीमागूि जै जै अनिबंधस्र्ामी असा जप सुरू असलेली
रेकॉडव चालू आिे. स्टेजर्र दोघािंची धार्पळ सुरू आिे

भक्त १: स्र्ामीजी आज लर्करच येतील म्िणतात
भक्त २: लर्कर आनण उशीरा िे कालसापेि शब्द आिेत. त्यामुळे शब्द बापुडे के र्ळ र्ारा!
पार्साऐर्जी पडती गारा! सिंभाळ पडतील तुझ्या डोक्यार्र!
भक्त १: आज मिाराजािंकडे खास पाहुणे येत आिेत म्िणे.. तुला काय र्ाटते.. कोण
असतील?
भक्त २: भक्तीरिं गी तल्लीि झालेल्यास कोणीिी येर्ो काय फरक पडतो?
भक्त १: िे खरिं य
भक्त २: आपला िार तयार आिे िा?
भक्त १: अथावत. येथे आम्िी िार माित िािी.. याबाबतीत ियगय िािी.
भक्त २: िय आनण गय..! तुझ्या भक्तीहूि माझी भक्ती श्रेष्ठ..

भक्त १: िी काय सुपर ररिची जानिरात आिे? दकसीभी रटदकयासे ज्यादा सफे द?
अनिबंधस्र्ामी अनिबंध भक्तीस अनिबंध फल देतात.. त्या भक्तीस खोली िािी..
लािंबी िािी.. रूिंदी िािी.. उिं ची िािी.. र्जि िािी.. मोजमाप िािी..
भक्त २: कळले.
खुचीर्रील बसलेला माणूस (पुढे येत): अनिरबिंद म्िाराज येन्याची येळ झाली का िो?
भक्त १: अथावत.. आता येतीलच.
माणूस: मग बोलार्ू माझ्या साह्बास..?
भक्त १: आता म्िणजे एक नमनिटापासूि तीि ददर्सािंच्या आत.. कधीिी प्रकट िोतील..
मिाराजािंच्या घड्ाळाच्या काट्याचा काय िेम.. त्यािंचा एक ददर्सच मुळी अििंत
काळ रटकतो.
भक्त २: अगदी सत्य रे तुझे. कोण रे सािेब तुझे?
माणूस: शापूरकरसािेब.. शापूर आि शापूर उद्योगाचे मालक.
भक्त १: का रे .. पनिले कधी आले िव्िते? माणूस: न्िाई ब्र्ा. सािेब मोठ्या मुनश्कलीत
सापडलेत जिू. कायतरी घोटाला िाये.
भक्त २: अरे मोठ्या लोकािंिा प्रॉब्लेम मोठे ..
भक्त १: आनण घोटाळे पण मोठे ! (जीभ चार्तो) जेर्ढ्या समस्या मोठ्या.. तेर्ढे आमच्याच
स्र्ामींकडू ि काम िोणार.. आमच्या स्र्ामींचा मनिमाच असा आिे. इस्ट ऑर र्ेस्ट..
आमचे स्र्ामी बेस्ट!
माणूस: आज भक्तािंची गदी न्िाई जिू..?

भक्त १: तुला ठाऊक िािी.. तुझ्या सािेबासाठीच आज स्र्ामींचा खास दरबार भरतोय.
सामान्य भक्तािंिा आज प्रर्ेश िािी. तू िशीबर्ाि.. त्यानिनमत्तािे तुला दशवि नमळे ल
स्र्ामींचे
माणूस: व्िय िा. पुन्य म्ििा. तर मग मी साह्बास बलार्ूि घेऊ?
भक्त १: बोलार् की! पण मिाराज कधी येतील सािंगता येत िािी
माणूस: बोलर्तोच..
(माणूस बाजूला जाऊि फोि करतो..
स्टेजर्र अिंधार.. पाठीमागूि एक गाडी थािंबल्याचा आर्ाज. तीि चार माणसिं उतरली असार्ीत.
सगळे चालत येत असल्याचा आर्ाज.. कािीतरी कु जबुजल्याचा आर्ाज.
स्टेजर्र प्रकाश. शिापूरकर मोठ्या उद्योगाचे मालक. त्या थाटात चालतािेत. आजूबाजूला दोि
जण. त्यािंचे चेले असार्ेत असे.)

चेला १: सािेब बसूि घ्या
चेला २: िो सािेब.. बसा नतथे
(शिापूरकर बसतात.)
चेला २: ( त्या माणसाकडे र्ळू ि ) काय रे मिाराज आले िािीत अजूि?
माणूस: मला या लोकािंिी सािंनगतले.. म्िाराज कदीबी येतील म्ििूि फोि क्येला
चेला २: ( एका भक्तास बोलार्त ) या िो जरा इकडे
(दोघे भक्त खाली येतात.)
भक्त १: काय सािेब?
चेला १: मिाराज कधी येतील?

भक्त २: आताच सिंदश
े आलाय. येतील..
भक्त १: िो िा..
भक्त २: येतात स्र्ामीजी..
चेला १: कधी? आमच्या सािेबािंिा र्ेळ िािी.. कधी येतील?
भक्त २: ( भक्त १ कडे र्ळू ि ) याला ठाऊक.. तू मिाराजािंचा खास..
भक्त १: िो.. मला ठाऊक आिे.. काय आिे िा.. स्र्ामीजी सूक्ष्मात गेलेत. त्यामुळे आता
थोडार्ेळ र्ाट पािार्ीच लागेल.
भक्त २: म्िणजे सध्या सूक्ष्मात आिेत?
चेला २: अरे मग ददसतील कसे? की आधीच आले आिेत नि ददसत िािीत? ( चेला १ कडे
र्ळू ि ) तरी तुला सािंगत िोतो कभिंग घेऊि जाऊ म्िणजे ददसले असते स्र्ामीजी
चेला १: पण येतील ते सूक्ष्मरूपात की स्थूल?
चेला २: िो िा! आमचे मिाराज साई अबुवदस्र्ामी ( गळयातील ताईत डोळयाला लार्त )
स्थूलरूपात येतात इतरािंसाठी..
चेला १: पण सािेब त्यािंचे पट्टनशष्य. त्यािंिा सूक्ष्म रूपातपण ददसतात! कदानचत आजिी ते
इथे आले असतील. आपल्याला ददसत िािीत.
चेला २: खरिं य.. सािेबािंिा नर्चारू का?
भक्त १: िािी. आमचे स्र्ामीजी येतील तेव्िा स्थूलस्र्रूपात.. येतीलच.. पण स्र्ामी
ध्यािस्थ झाले की त्यािंिा ददव्यदृष्टीिे आसपासचे खास ददसते. त्या सूक्ष्म रूपातूि
बािेर येण्यास कधी र्ेळ लागतो.
चेला १: पण जरा जल्दीिे आले तर..

भक्त २: जल्दी? अध्यानत्मक जल्दी? िको तो धोका पत्करायला.. स्र्ामींचा कोप
झाल्याच्या अगनणत कथा आिेत. तेव्िा सािंभाळू ि.
चेला १: पण आमच्यार्र का कोपार्े मिाराजािंिी?
चेला २: तू िकोस रे कचिंता करू. आपले अबुद
व स्र्ामी पाहूि घेतील. तसेिी या स्र्ामींचे
एकमेकािंशी सिंधाि असेलच.
भक्त २: असेल. पण सािंगतो ते ऐका. उगाच िसती परीिा पाहू िका. परर्ा एक तो
दुकािर्ाला घेलाशेट आला. काय गफलत झाली कोणास ठाऊक. इकडू ि परत
जाईपयंत इन्कमटॅक्सची धाड.. आता बोला!
भक्त १: आनण ते िौरोजी अिंकल. स्र्ामींच्या प्रर्चिात आपल्या मोबाईलमध्य बघत िोते..
व्िॉट्सअॅप असेल. स्र्ामी कसिंिासिार्रूि तडक गेले घरी
चेला १: घरी?
भक्त २: म्िणजे धाम.. आपल्या निज..धामी निघूि गेले. असे म्िणतात.. जमदग्नीििंतर
कोपणारे िे दुसरा स्र्ामी. जोर्र स्र्ामीकृ पा आिे तोर्र ठीक. कोपले की..
भक्त १: तोबा तोबा.. खरे तर नशर् नशर्!
शिापूरकर : काय िो.. स्र्ामींच्या आगमिास अजूि अर्धी आिे?
भक्त १: तेच सािंगत िोतो यािंिा. सूक्ष्मातूि येण्यास कधी नर्लिंब िोतो
शिापूरकर : म्िणजे ती नसद्धी प्राप्त झाली आिे मिाराजािंिा? आमचे अबुवदस्र्ामी.. त्यािंिा
िी नसद्धी प्राप्त झाली आिे.
भक्त २: िोय.. िी अलौदकक नसद्धी प्राप्त झाली आिे. आनण ध्यािधारणेतूि स्र्ामी कािीिी
पाहू शकतात.

भक्त १: भक्तािंच्या गदीतिी मिाराज नर्सरत िािीत आपले तपाचारण. अजूििी
ददर्सातले पिंचर्ीस तास मिाराज िामस्मरण..
चेला १: पिंधरा की पिंचर्ीस?
भक्त २: योग्य तेच ऐकले आपण. पिंचर्ीस! स्र्ामींच्या ददर्साला सदोतीस तास असतात
भक्त १: िल्ली.. आधी पस्तीस असायचे.
शिापूरकर : मिाि पुण्यात्मा आिेत ते. पण आमच्या अबुवदस्र्ामींची बात कािी और.
आमचे स्र्ामी डायरे क्ट मोबाईलर्र बोलतात नर्ष्णू िािीतर शिंकर भगर्ाि
यािंच्याशी. िॉट लाईि!
चेला १: िे मिात्मे आपापल्या परीिे मिाि आिेत.. आपण य:कनित िादाि..

(शिापूरकरािंच्या तोंडार्रची िाराजी त्या य:कनित िादाि मध्ये त्यािंिािी सामील के ल्यामुळे लपत
िािी. पण िाईलाजािे आपला चेिरा साधासरळ ठे र्तात ते. नर्र्य बदलार्ा म्िणूि म्िणतात..)

शिापूरकर: पण बघा िा स्र्ामी कु ठर्र आलेत?
भक्त १: के ला असता फोि.. पण मिाराज रागार्ले तर? त्यािंचा कोप र्ाईट..
भक्त २: िो िा! फट म्िणता ब्रह्मित्या व्िायची..
(शिापूरकर घड्ाळाच्या काट्यािंकडे निरखूि पाितात.)

शिापूरकर: एर्ढे कोनपष्ट आिेत अनिबंधस्र्ामी?
भक्त २: िोय तर जमदग्नी ििंतर यािंची पाळी. आम्िीच जीर् सािंभाळू ि असतो.

भक्त १: पण त्यािंच्या कृ पादृष्टीिे िा भर्सागर पार करणे शक्य िोते.. त्यापुढे त्यािंच्या
कोपाची तमा..
भक्त २: त्यािंिा क्रोध िोऊ िये इतके पिार्े म्िणजे झाले!
(शिापूरकरािंचा मोबाईल र्ाजतो तेर्ढ्यात.)

शिापूरकर( मोबाईलर्र ): जय स्र्ामीजी .. अिं.. िो.. कळलिं.. स्र्ामीजींचा नर्जय असो.
िािी िािी.. करतो तसे.. काय? अस्सिं? असिं म्िणतात स्र्ामी? ठीक.. निघतो.. िो..
िो.. िािी.. तडक.. पण .. शीघ्रकोपी आिेत िे.. काय?.. बरे .. स्र्ामींच्या आज्ञेबािेर
िािी आपण.. निघतो..
शिापूरकर ( भक्तगणािंस ): आमच्या गुरूची आज्ञा आिे.. आम्िी तडक निघूि यार्े. राहूकाळ
आिे.. त्यात िर्ीि भेटी िकोत.. आम्िी निघतो.. िव्िे.. आम्िाला निघार्ेच लागेल..
भक्त १: असे िका करू सािेब.. परत मिाराज कसे येतील.. िे सारे परत कसे अरें ज..
भक्त २ ( त्याला नचमटा काढत गप्प करत ): सािेब स्र्ामींच्या कोपाची भीती..
शिापूरकर: ते कािी असो. आम्िी गुरू आज्ञेबािेर िािी.. चला रे ..स्र्ामींच्या कोपाच्या
कथा ऐकल्या.. परत ि येणे श्रेयस्कर.. अबुवदस्र्ामींिा घालू साकडे..
(सािेब, त्यािंचे दोघे चेले आनण तो माणूस झटक्यात निघूि जातात.)

भक्त २: च्यायला. ह्ा लोकािंिा लर्कर यायला काय िोते.. स्र्ामी म्िणे.. इकडे दकल्ला
दकती लढर्ार्ा आपण..आपल्या तलर्ारी गिंजि
ू जातील पण यािंचा िािी पत्ता
भक्त १: बबि येणार आिे.. पण तो स्र्ामी कोण?
भक्त २: कोणास ठाऊक. असेल त्याचाच कु णी नमत्र. बबन्याची कमाल आिे यार
भक्त १: कमाल तर खरीच. आपण पण त्याच्यासाठी तयार झालोच िा?
भक्त २: खरिं य..

(त्याचा मोबाईल र्ाजतो)

भक्त २ ( फोिर्र ): या.. तुमचीच पाितोय.. र्ाट.. आिे इकडे आमची.. र्ाट.. लर्कर या..
िािी.. उशीर कसला.. लर्करच आिे अगदी.. िो.. आरती बाकी आिे.. तुमची.. ती
करतो!
(फोि ठे र्तो)

भक्त १: चल काढू सारे .. तरी बरे िॉल तुझ्या बापाचा..
भक्त २: झाले ते पुरे झाले.. आपणिी निघू..त्या दोघािंिा बघूि घेऊ देत..
भक्त १: मला एक डाऊट आिे यार.. त्या लोकािंचा तो अबुद
व स्र्ामी पण असाच िकली िसेल
िा?
भक्त २: िकली साधुिंचे दोि प्रकार पडतील.. ऐक.. आपल्या अनिबंधस्र्ामीसारखे.. जो
आपल्याला ठाऊक आिे की िकली आिे.. आनण दुसरा.. बाकी बुर्ा आनण बाबा.. जे
देर्ाचे िकली एजिंट.. भक्तािंिा सिंशय िी येत िािी.. असले.. असली िकली!
भक्त १: खोलात अभ्यास के लाय ददसतो
भक्त २: काय करणार.. काल बबििे भरीस घातले िा.. रात्रभर झोप आली िािी.. िेमके
पोनलसनबनलस .. धाडनबड कािी.. चला तो शिापुऱ्या गेला.. बला टळली..
(अनिबंधस्र्ामी आनण त्यािंच्याबरोबर बबि प्रर्ेश करतात..
आत येता येता)

बबि : अनिबंध मिाराजािंचा नर्जय असो..
भक्त १ आनण २: नर्जय असो!
(स्र्ामी येऊि आसिस्थ िोतात.)

बबि: आली का पाटी कु श्या?

भक्त १ ऊफव कु श्या: आपल्या िजरे स ददसते तेच..
(दोघे आजूबाजूला बघतात..)

स्र्ामी: म्िणजे आपण र्ेळेत पोिोचलो बबन्या..
भक्त २ ऊफव नचन्या: अगदीच! अगदी र्ेळेत!
बबि: या लोकािंिा र्ेळेची ककिं मत िािी.. टाईम इज मिी
कु श्या: म्यािंर्!
स्र्ामी: उगाच घाई के लीस बबन्या.. शिपूरकराचा पत्ता िािी..
बबि: िो िा..
नचन्या: स्र्ामींिी क्रोनधत िोऊ िये..
कु श्या: आनण बबन्या.. तू िी
बबि: मी कधीच रागार्त िािी.. आनण अनिबंधस्र्ामी म्िणजे सािात बफव .. थिंडगार!
कधी राग िािी की घुस्सा िािी.. नचन्या: िो िा! फक्त कोप! िेक्स्ट टू जमदग्नी!
बबि: छे रे !
कु श्या: ददसेलच!
बबि: फोि कर नचन्या.. सािेबास म्िणार्े.. मिाराजािंिा टायम िाय.. समानधस्थ िोणार
आता.. तेव्िा कृ पादृष्टी िर्ी असल्यास..
नचन्या: कृ पादृष्टी!
कु श्या: मला र्ाटते.. तुम्िी अजूि थोडा नर्लिंब के ला असतात तर..
बबि: िािी.. िािी.. बोलर्ा शिापूरकरास.. स्र्ामी इज टू नबझी
कु श्या: तसे िािी.. थोडा उशीर के ला असतात तर आम्िीिी गेलो असतो..

नचन्या: अबुद
व स्र्ामी शरण!
कु श्या: शिापूरकरासोबत!
बबि: म्िणजे रे ? शिापुऱ्या येऊि ..
नचन्या: गेला!
कु श्या: आनण आता परत ि येणे.. कारण या नचन्यािे या स्र्ामीच्या कोपाच्या काय काय
किाण्या कथि के ल्यात की..
नचन्या: मग काय करणार.. आपापल्या स्र्ामीची र्ट आपणच र्ाढर्ार्ी लागते!
अनिबंध: च्यायला.. सारे कािी ओव्िर? मग िी दाढी.. कशाला िर्ी आता..
(दाढी काढू ि टाकतो. डोक्यार्रच्या जटािंचा टोप िी.)

नचन्या: आयला तू?
कु श्या: िा बरा सापडला बबन्या तुला..
बबि: सापडला.. आता? याचीच आयनडया िी.. आता सारे च मुसळ के रात. मक्यास्र्ामी
िे काय?
कु श्या: मक्या.. लर्कर आला असतास तर.. त्या साह्बाचा अबुवदस्र्ामी.. आता तो..
बबि: बाप रे! आता रे? परत िा िॉल नि सारा इिं तजाम
कु श्या: परत..?
मक्या: परत? मी िािी येत परत..

कु श्या: आनण शिापुरकर? परत कसला येतोय तो सािेब.. घाबरर्ूि टाकला पार या
नचन्यािी..
बबि: काय गरज िोती असे घाबरर्ायची?
नचन्या: िे चािंगलेय.. तुला मदत करायला गेलो नि तू आमच्यार्रच डाफरतोयस
बबि: सॉरी यार.. पण टेन्शि..
नचन्या: ठीक.. जा माफ.. पण बबन्या तुझे िेमके काम काय िोते?
मक्या: काम? ॐ शािंती शािंती शािंती:
आनण काय?
बबि: तुम्िी बरे मजेत बसलात इथे.. मला झोप यायची िाय..
कु श्या: ते तू बघ.. िे सारे आर्रूि ठे र्ा.. आनण नचन्या भाडिं घे याच्याकडू ि िॉलचे..
नचन्या: घेतो िा.. परत या िाटकात रोल.. त्याची िाईट..
बबि: बस क्या िीच काय दोस्ती?
मक्या: बबन्या दोस्ती िाय.. मस्ती! आनण उठाठे र् िसती!
बबि: बोला बाबािंिो.. तुमचेच ददर्स आिेत..
कु श्या: मी सािंगतो काय लफडे आिे ते.. शािंती िार्ाची कु णी शिापूरकराची सुबक ठें गणी
असणार.. नतचा खर्ीस बापूस म्िणजे तो अबुद
व स्र्ामीचा नशष्य शिाजोग
शिापूरर्ाला आडर्ा जात असणार.. मग त्या स्र्ामीभक्त बापास पटर्ायला िा
िकली स्र्ामी!
मक्या: र्ा! नडटेनक्टव्ि..

नचन्या: आयला.. खरेच की काय? सॉनलड डोक्यानलटी यार.. र्े टू गल्सव िाटव थ्रू बापूस..
व्िॉट अॅि आयनडया सरजी
बबि: चुप बसा रे .. मक्या.. नडटेनक्टव्ि िािी.. नडफे क्टीव्ि म्िण!
मक्या: ॐ शािंती शािंती शािंती:
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स्थळ: तीच िोस्टेलची खोली. मक्या, बबि आनण कु श्या आिेत.

कु श्या: के र्ढ्याला पडले रे िे सारे..?
मक्या: सािंगू.. आईच्या गार्ात.. बाराच्या भार्ात! पण मी ते आयटम्स के ले काल परत..
मगिलाल ड्रेसर्ाल्याला!
बबि: कशाला? ठे र्ले असतेस. अजूि एकदा राय के ले तर..
मक्या: पानिलिंत कु शाभाऊ.. आशा अमर असते!
कु श्या: िी आशा कोण? आनण अमर कोण?
बबि: अरे .. द र्न्स हूज बन्सव ओन्ली अिंडरस्टॅंड्स.. नजसका जलता िै उसकोच कलता िै..
कु श्या: मक्या.. बोलार् रे आगीचा बिंब! आग लागलीय..
मक्या: जाऊ देत.. अरे ड्रेस नमळतात भाड्ािे.. चोर्ीस तासािंसाठी. तुझ्यासाठी काय रोज
भाडे भरू?
कु श्या: िािीतर आयनडया.. मक्या तूच लािंबलचक दाढी अि जटा र्ाढर्.. मग ड्रेसर्ाला
कशाला? यिंग ॲंिंड िॅंडसम मिाराज..

बबि: यिंग ठीक.. पण िॅंडसम कोण? िा? आनण तुमची भिंकस बस. प्रसिंग काय.. बोलता
काय? िा काय खरा साधू?
मक्या: ॐ भर्नत.. नभिािं देिी..
बबि: र्ा! थॅंक्स.. व्िॉट अॅि आयनडयाची कल्पिा! उद्या जाऊ..
मक्या: कु ठे ?
बबि: शिापूरच्या शिाकडे! त्या सुलतािाकडे. तू आनण मी. तू प्रमुख स्र्ामी.. मी डेप्युटी
स्र्ामी. शिापुऱ्याच्या घरी जाऊ.. तू तुझी भनर्ष्यर्ाणी र्तवर्.. सािंग, त्याचा उद्धार
िोईल फक्त ब िार्ाच्या तरूणाकडू ि!
मक्या: ब बोले तो?
बबि: अथावत बबि!
मक्या: का? ब म्िणजे बिादूर.. ब म्िणजे बदकचिंद.. ब म्िणजे.. बदामलाल.. ब म्िणजे..
बुलककु मार.. ब म्िणजे बार्ळटचिंद्र..
बबि: र्ा! ब र्रूि िार्िं सुचेिा झालीत..? कु श्या: सािंग.. तीि अिरी.. ब िे सुरू.. ि िे
सिंपणारे.. ब डॅश ि असा तरूण तुझा उद्धार करे ल!
मक्या: र्ा! त्या शिापूरकराचे घर कु ठल्या चाळीत आिे?
कु श्या: चाळीत? बिंगला असणार मोठा
बबि: अथावतच..
कु श्या: मग त्याच्यापयंत पोिोचणार कसा?

मक्या: आनण त्याच्या बिंगल्याबािेर मोठे गेट.. बिंदक
ू धारी नसक्युररटी.. आनण चारपाच
नशकारी कु त्री असणार.. बुलडॉग िािीतर अल्सेनशयि..
कु श्या: आय िो.. अल्सेनशयन्स ऑल्सो बाकव !
मक्या: पॉईंट तो िािी. कु त्ता भुिंकता िै तो भुिंकिे दे! उसका र्ो धमव िै.. उसका र्ो कमव िै..
पण.. मेरा ये र्मव िै.. चार ओळी ऐका..
त्याच्या तटबिंदीला भेदि
ू पोिोचशील रे कसा तू?
अि काळजास भेदि
ू त्याच्या जाशील रे कसा तू?
एके का िणी तू जाशी येथे बार्रूि तू असा रे?
घेऊ तुला दकतीिी ते सार्रूि मी कसा रे ?
कु श्या: र्ा! र्ा! पण िे बघ.. िाऊ आय गेस.. मी सािंगतो काय लफडे असणार ते.. आधी
म्िणालो िा तेच.. शािंती िार्ाची कु णी शिापूरकराची शिाणी सुबक ठें गणी
असणार.. नतचा खर्ीस बापूस म्िणजे तो अबुद
व स्र्ामीचा नशष्य शिाजोग
शिापूरर्ाला शिा शिामृगासारखा आडर्ा जात असणार.. मग त्या स्र्ामीभक्त
बापास पटर्ायला िा िकली स्र्ामी!
मक्या: र्ा! नडटेनक्टव्ि.. परत परत तोच तपास?
कु श्या: सॉनलड डोक्यानलटी यार.. र्े टू गल्सव िाटव थ्रू बापूस.. व्िॉट अॅि आयनडया सरजी!
मक्या: परत तेच! पण गल्सव िाटव िािी.. ते झालेय.. ऑलरेडी कॉंकडव! आता िॅंड!
कु श्या: म्िणजे ये िाथ मुझे देदे शापूर?
बबि: चुप बसा रे .. मक्या.. नडटेनक्टव्ि िािी.. नडफे क्टीव्ि म्िण!
मक्या: ॐ शािंती शािंती शािंती:

कु श्या: नडफे क्टीव्ि का? ते तुम्िी उशीरा आलात म्िणूि. िािीतर आजच झाले असते.. मला
र्ाटतेय तुम्िी त्या शिापुरग्रिाचीच शािंती करा..
बबि: आता एकच उपाय.. लेखकरार्.. किािी में नट्र्स्ट! तू आनण मी.. बिूि साधू सिंधी
साधू!
मक्या: म्िणजे दोि ड्रेसचे भाडे!
पण देशील तू .. जर अडतेय इथे गाडे? पण आता र्े टू िाटव पेिा र्े टू बिंगला शोधूि काढ..
मग पुढे!
कु श्या: आनण दफकर िॉट.. कु त्रा चार्ला की इिंजेिि मोफत नमळते.. म्युनिनसपाल्टीत.. सेम
फॉर लॅब्रॅडॉर.. बुलडॉग ॲंिंड ऑल्सो सेम फोर अल्सेनशयि! आनण सेम फॉर
रस्त्यार्रील कु लुिंगी आनण िोमॅनडक कु त्रा.. म्िणजे पैशाचा प्रश्न िािी! आनण िल्ली
म्िणे चौदा िािीत.. पाच बास! सो.. गो अिेड!
बबि: उडर् माझ्या मजाकचा पतिंग.. आनण करा मला तिंग..
मक्या: म्िणजे उठतील तुझ्या ददलातूि खास तरिं ग! मायक्रोव्िेव्स!
कु श्या: एर्ढे सारे झाले पण त्या शािंतीबाईंबद्दल कोणीच कािी बोलत िािी.. म्िणजे
र्ैिीबाय कशी काय..
मक्या: कु श्या, डायरे क्ट लग्नाच्या स्टेजर्र भेटू नतला! तोर्र िीच आपली.. फु कटची
िमाली!
बबि: टोचा.. टोचे लोक तुम्िी. पण माझे आता एकच लक्ष्य.. शिापुरी बिंगला! िाय घातला
िा कु त्र्याला धोबीपछाड तर िा िार् लार्णार िािी.. कु श्या!
मक्या: कु श्या.. काढ उठाबश्या.. धू कपबश्या.. कश्याबश्या..
कु श्या: व्िाय मीच?

मक्या: अरे याचा कॉनन्फडन्स पानिलास? फु ल्टू यार..
बबि: तुझ्यामुळे.. उशीर जािला. दकती र्ेळ तयारीला?
मक्या: दकती र्ेळ काय? दाढी नचकटत िव्िती! पण गोष्ट आता पुढे सरकर्लीच पानिजे..
तर आता िुसती दोरीर्ाली आणू.. दाढी
बबि: र्ॉर्! तर तुला प्लॅि पसिंत आिे आनण तू येण्यास तयार आिेस! थॅंक्यू.. तू ती असतास
तर मुका घेतला असता..
कु श्या: पण िािी.. आता मुला.. मुका िािी.. मुकाट बस!
मुक्या: मुकाट कसला.. िा मोकाट सुटेल आता.. मुकाट्यािे मोकाट!
बबि: िोय सुटेि मी मोकाट..
मक्या: बोंबलू िकोस.. लाथ घालेि इि पेकाट!
कु श्या: शीघ्र कर्ी! र्ा!
बबि: तुम्िी लोक र्ेळ र्ाया दर्डता.. तोंडची र्ाफ व्यथव दर्डता.. या र्ाफे र्र रे ल्र्ेचे
अख्खे इिंनजि चालू शके ल.. ते राहू देत.. गाईज नलसि
कु श्या: बोल बैला..
बबि: तुझ्या बैलाला ढोल.. डोण्ट राय माय पेशन्स! आता शािंती..
मक्या: तेच तर! नतच्याच साठी सारा अट्टािास आनण आटानपटा.. आनण यातायात..
कु श्या: कर्ायात चालेल?
बबि: कर्ायात.. र्ाह्ात माणसा.. चालेल. आम्िाला तीच करायची आिे!

मक्या: दॅट कॉल्स फॉर नडटेल प्लॅकििंग यार. कदम ताल.. मानिती काढ. शत्रूर्र िल्ला
चढर्ायला कोणती र्ेळ योग्य.. बघ गिीम घरात असलािी पानिजे आनण
आपल्याला भेटला िी पानिजे! दोि ओळी ऐका..
मिदफल में उसके जाएिंगे िम बडे आबरू से..
खुदा टेक के अर द्याट ि आएिं र्ापस िम बडे बेआबरू िोकर!
बबि: र्ा! छाि कसिंि! म्िणजे शेर! तर आज प्लॅि बिर्ू.. फीकल्डिंग लार्ू आनण गळात पकडू
मासा!
कु श्या: िी िर्ीि पद्धत र्ाटतेय.. मासेमारीची! चालू द्यात.. यातिी गिंमत आिे.. िे माझे
मत आिे..
मक्या: कारण तू मतर्ाला आिेस!
बबि: देर्ा! असले कसले रे ददलेस मला दोस्त.. यािंिा पररनस्थतीचे गािंभीयव िािी.. कसला
पोच िािी.. कसले रे िे दोस्त..
मक्या: अरे िे तर देर्ािे ददधले.. ददर्ाळीचे पोस्त!
कु श्या: तर गाईज.. रादर बैलाज.. मी निघतो.. तुम्िी चालू द्यात प्लॅकििंग.. बाय!
(कु श्या निघूि जातो.
दोघे एकमेकािंशी गप्पा मारत बसतात. प्रकाश िळू िळू मिंदार्त जातो.

प्रर्ेश ४

स्थळ: तीच खोली.
चौघे म्िणजे बबि आनण मक्या आिेत. बरोबर नचन्या आनण कु श्या पण आिेत. बबिच्या पायार्र
बॅंडेज तर मक्याच्या दोन्िी गुडघ्यािंर्र पट्ट्या बािंधलेल्या आिेत. एक पट्टी कपाळार्र.

कु श्या: दुखतिंय का रे फार?
नचन्या: दुखतिंय? अरे जो ददव उसिे ददया उससे कई गुिा कम..
कु श्या: और अब आएिंगे र्ो जरूर लगािे मरिम
मक्या: मरिम िािी.. मरहूम िोता िोता र्ाचलो आम्िी..
कु श्या: काय रे कु त्री मागे लागलीत म्िणजे िक्की काय झाले?
नचन्या: तू कािीिी नर्चारतोस कु श्या! कु त्रे मागे लागते तसेच िे पण. फक्त अिेकर्चिी!
पण एक चािंगलेय.. चार्ले िािीत.
कु श्या: तसे शिापूरकराचे कु त्रे अकििंसक असणार.. भुिंकतात ते चार्त िािीत..
नचन्या: आय िो.. डॉग्स दॅट बाकव डोण्ट बाईट!
कु श्या: अथावत गरजेल तो पडेल काय! आपण पण जायला िर्े िोते यार. दुरूि तरी गिंमत
पानिली असती िा. पण दोघािंच्या पैकी कोण जास्त फास्ट आिे.. स्र्ामी की डेप्युटी?
मक्या: िाटवलेस दोघे.. इथे आमचा जीर् जायची पाळी िोती. आनण तुम्िी..

कु श्या: तुझे खरे च.. या बबन्याला काय.. प्रेयसीच्या कु त्र्याचा चार्ा गोड म्िणतात.. पण
तुझे काय.. बेगािी शादी में..
नचन्या: पण मला एक कळत िािी.. या सर्ावत आपल्या िाटकातली िानयका अगदी गप्प
आिे. नतचा कािीच रोल िािी? म्िणजे ती आिे िा खरे च? की िुसतीच खयालोंकी
मनलका? नतिे एकािी शब्दािे अजूि नर्चारू िये?
कु श्या: तुला काय ठाऊक.. नतिे के लीिी असेल चौकशी.. ती काय तुला सािंगूि करे ल?
मक्या: आता तू बबन्या आनण तुझी ती शािंती. दकतीिी अशािंतता माजर्लीस तरी.. िो
मोअर रोल प्लेईंग. झाले नततके िाटक पुरे. अरे आम्िी गेलो बिंगल्यार्र. मी
अिंगदाििंद स्र्ामी आनण िा डेप्युटी.. नशलाििंद..
कु श्या: म्िणजे दगड! कु ठू ि एर्ढे योग्य िार् शोधूि काढलेस? बरिं मग पुढे काय झाले?
मक्या: काय िोणार? अरे , तरी यािे शािंतीला फोि करूि सािंनगतले िोते.
बबि: ती तरी काय करणार? ती म्िणाली िोती.. येऊ िकोस. त्यािंच्याकडचा धमेंद्र अगदी
अिमॅिेजेबल आिे म्िणूि.
कु श्या: धमेंद्र?
मक्या: कु त्र्याचे िार् रे . शिापूरकराचा आर्डता िट.. धमेंद्र.. म्िणूि सर्ावत लाडक्या
कु त्र्याचे िार्.. धमेंद्र!
नचन्या: मग बाकीचे कोण? राज कपूर? की गोकर्िंदा? आनण िेमका अिंगार्र कोण आला?
कौि रे जो आिंगपर आया.. कौि रे र्ो आकर के चाव्या..
मक्या: तो कोण अिंगार्र आला.. कसा ओळखणार. एके क कु त्रा असा..
कु श्या: नधप्पाड?

बबि: माझ्या मागे लागला तो धमेंद्र..
कु श्या: आयला! म्िणजे तू िेमा?
नचन्या: िे मािं!
मक्या: तर िे चार खूख
िं ार अनतरे की श्वािर्गीय रािस आमच्या अिंगार्र आले. तुला ठाऊक
िसेल.. ते कु त्रे त्या नसक्युररटीर्ाल्यािंिा पण आर्रत िािीत.
नचन्या: कठीण आिे..आता िे जार्ईबापू सासरी कसे जातील? धमेंद्र त्याला सासुरर्ास
करे ल
मक्या: हुिं.. पण त्याला आत नशरू ददले तर िा? जार्ई पाठच्यापाठी पळू ि जाईल!
नचन्या: तुम्िी नर्सरतािात एक गोष्ट.. त्याआधी जार्ईकरण िोणे गरजेचे..
( बबि त्याच्याकडे अशा िजरे िे बघतो की नचन्या एकदम 'सॉरी.. सॉरी' बोलतो )
बबि: दुष्ट आिात सारे . इथे माझे काय िाल झाले ते िािी बघत..
कु श्या: ते बघूिच सािंगतोय
नचन्या: मी तर अरें जड मॅरेजच करणार.. सासरी कु त्रा.. ित्ती.. र्ाघ.. कसिंि .. झालिंच तर
पाली, झुरळिं .. साप .. अजगर.. िािीत िे पाहूि मगच!
मक्या: छाि! मुलगी असल्याचे पाहूच िका.. प्राणी िसल्याचे पाहूि करा लग्न!
बबि: तुम्िाला मजा सुचते इथे मी व्याकु ळतेिे तडपतोय.. काय करार्े मी?
अरे काय झाले िोते मानित िािी तुम्िाला.. सािंगतो.. शिापूरकरािंचा उद्योगधिंदा मोठा.
शािंती मोठ्या श्रीमिंत बापाची लेक
कु श्या: नबघडलेली?

नचन्या: आता तू कािीिी बोलतोस..
कु श्या: सॉरी.. पण अमीर बापकी नबगडी औलाद िी स्टॅंडडव फ्रेज आिे आपल्याकडे
बबि: असेल पण शाल्मली तशी िािी.. तर शाल्मलीिे घरी सािंनगतले माझ्या बद्दल..
मक्या: हू इज नधस िर्ीि पात्र?
बबि: शािंती.. नतचे खरे िार् आिे ते. नतचे िार् शािंती का पडले याची किाणी आिे.. पण
आजचा नर्र्य तो िािी.. तेव्िा.. तर शिापूर म्िणे.. मी तुझ्या.. म्िणजे माझ्या..
म्िणजे शिापूर म्िणे.. शाल्मली शिापूरकरच्या म्िणजे खरिं तर शािंताराम
शिापूरकरच्या पैशािंकडे पाहूि तो.. म्िणजे मी.. असे नतच्या म्िणजे शाल्मलीच्या
ह्ाच्यात.. म्िणजे.. प्रेमात पडलो िािी कशार्रूि?
मक्या: काय कॉंनप्लके टेड आिे रे .. पण आय टेल यू व्िॉटीज नधस.. तर शिापूरकर म्िणाले
की शािंतीच्या बापाकडचा पैसा पाहूि बबििे नतला पटर्ले िािी िे कशार्रूि?
बरोबर िा बबन्या?
बबि: िािं.. खरे य िेच म्िणायचे िोते मला! मला कािी सुचत िािीए.. देअर इज िो लाईट
अॅट द एिंड ऑफ टिेल..
कु श्या: टिेल िसेल तर फिेल र्ापर.. पण तुझे ते शािंतीपुराण अधवर्टच झालेय..
बबि: तर बापािे मुलीस सािंनगतले.. नसद्ध कर की ते तसे िािी..
नचन्या: मग?
बबि: ते तसे िािी.. मला ठाऊक आिे.. पण नसद्ध कसे करार्े? ििुमािािे छाती फाडू ि
दाखर्ली िोती.. तशी फॅ नसनलटी आपल्याला िािी..
कु श्या: मग?

बबि: शिापूरकर इज देर्भक्त.. साधू आनण मिाराजािंच्याकडे ओढा त्यािंचा.. िे शाल्मलीिे
सािंनगतलेले.. म्िटले त्याचा उपयोग करूि घेऊ.. या स्र्ामींिीच सािंनगतले तर..
नचन्या: मग? आनण तुला कधी शिापूरकरािंिी पानिले िािीये?
बबि: िािी..
नचन्या: पण तू या अनिबंधस्र्ामी बरोबर असाच आला िोतास.. पुढे मागे तर सासरे बुर्ािंिा
िी ओळख पटली असतीच िा?
मक्या: आयला िो रे .. आपल्या लिात िािी आले..
बबि: हुिं.. इि अ र्े ते झाले ते बरे च.. तर दुसरा प्रयत्निी श्वािकृ पेिे फसला. माझी दाढी
पडली त्या धमेंद्रपासूि पळतािा.. पण कु णाला िािी कळले.. आता पुढे काय? िौ टू
बेल द कॅ ट?
कु श्या: क्याट.. की डॉग? कु त्र्याच्या गळयात बािंध ती! बेल द क्याट िािी.. िाऊ टू बेल्ट द
डॉग म्िणा! त्यानशर्ाय तुला त्या कु त्रासदिात प्रर्ेश िािी! आता िे फॅ न्सी ड्रेसर्ाले
प्रकरण ठे र्ूि देऊ बाजूला. िर्ीि कािी नर्चार करू.
नचन्या: नर्चार? मग तू िो बाजूला.. नतथे तुझे काय काम?
कु श्या: र्ा! कािी जणािंिा आपण खूप छाि ज्योक मारतो असे र्ाटते.. पण साधा उिं दीर ि
मारणारे .. ज्योक कसला मारतील?
बबि: तुमचे ते उपकथािक राहू देत बाजूला. पनिले ते शािंती प्रकरण!
मक्या: ॐ शािंती शािंती शािंती:
कु श्या: तू म्िणतोस तसे.. शािंतीसाठी अशािंती माजर्ू िकोस. कािी ि कािी मागव
ददसेलच..जिािं चाि र्िािं राि.. म्िणजे नजथे चिा नतथे रस्ता!

नचन्या: चिापाि आनण कािंदप
े ोिे! छाि. आधी कु त्र्यािंिा आर्रा. दत्तगुरूिंचे चार कु त्रे!
मक्या: आपण थोडे ददर्स जाऊ देऊ.. त्याच दत्तगुरूिंच्या कृ पेिे आयनडया आपोआप सुचेल.
बबि: शक्य िािी रे ..
नचन्या: अरे जगी अशक्य असे काय आिे..
कु श्या: शेक्सनपयर सािंगूि गेलाय..
नचन्या: िेपोनलयि.. िॉट शेक्सनपयर
कु श्या: तेच ते.. िार्ात काय आिे?
बबि: ते बोलण्यापुरते ठीक.. अरे ग्लुकोज नबनस्कट खाल्लेस िा तू चिाबरोबर?
मक्या: त्याचे काय?
बबि: जगात एक माणूस दाखर्ूि दे.. ज्याचे ते नबनस्कट चिात डु बूि त्याचा एकदातरी
लगदा झाला िािी! तर आता टेन्शि.. झोप येणार िािी मला..
मक्या: चार ओळी आिेत.. ऐकर्ू..
कु श्या: िािी म्िणालो तर ऐकर्णार िािीस का?
मक्या: िािी.. ऐकार्े तर लागेलच..
तुझ्या आठर्णीतली सरती ददर्सािंमागूि ददर्स
सरता ि सरते ती निशा..
तुला भेटण्याच्या काट्याकु ट्यािंिी भरलेला मागव
शोधता शोधता चुकतो मी ददशा!
नचन्या:

करत बसलो नर्चार तुझा नर्सरूि सारे कसे
की बघता बघता र्ाढल्या दाढी अि नमश्या!
कु श्या: र्ाि! र्ाि!
एके क िग नमत्र आमुचे म्िणतो िा कु श्या!
बबि: असो.. नमत्रािंिो तुमच्या या मुशायऱ्याबद्दल धन्यर्ाद. आजर्र आपण एकत्र मोनिमा
चालर्ल्या.. तडीस िेल्या. आठर्ा ती मोनिम नजच्यात याच.. याच नचन्यािे नचिी
भार्ेत नचिी मातीच्या भािंड्ार्र नचि नचि चू नलनिले िोते.. त्यासाठी आपल्याला
नमळालेले ते बिीस.. नि ती रायगडार्रील मोिीम.. दकल्ले रायगड सर के लेला मी
आनण माझ्या मार्ळयािंिी.. म्िणजे तुम्िी.. अशा दकती आठर्ाव्यात मोनिमा आनण..
कु श्या: तू काय सेंड ऑफ चे भार्ण करतोयस?
बबि: पथ में नबखरे कािंटे..
मक्या: मारीि पाठीत धपाटे..
अजूि गेला िािी रिं ग आपल्या दोस्तीचा.. िण आनण िण आठर्े आपल्या मस्तीचा
कु श्या: आनण आता शापूरजीशी कु स्तीचा! मदाविी मार्ळा तू..
नचन्या: खरिं य.. बचेंगे तो और भी लडेंग!े
बबि: बचेंगे तो िा! मला सगळीकडे अिंध:कार ददसतो.. माझ्या मिमनस्तष्कात खळबळ
िोतेय..
मक्या: चूप रे .. शेंदाड नशपाया.. अनिबंध आनण कोण ते अडगाििंद स्र्ामी म्िणतात.. र्त्स..
िर कु त्ते के ददि आते िैं.. तो एक ददि तुम्िारा भी िोगा! धमेंद्र.. जीतेंद्र.. राजेंद्र..
और तुम बबिेंद्र!
बबि: चुप रे.. पण तू म्िणतोस तेच खरे.. अपिे भी आएिंगे ददि एक ददि..

मक्या: मि में िै नर्श्वास.. पूरा िै नर्श्वास.. कु श्या: िोंगे कु त्ते चारों ओर.. िोंगे कु त्ते चारों
ओर.. एक ददि .. मि में िै नर्श्वास.. पूरा िै नर्श्वास
नचन्या: िम भौकें गे जोरसे.. िम भौकें गे जोरसे.. एक ददि.. मि में िै नर्श्वास.. पूरा िै
नर्श्वास..
कु श्या: िोगा शापूर गुपचाप.. िोगा शापूर गुपचाप.. एक ददि.. मि में िै नर्श्वास.. पूरा िै
नर्श्वास..
नचन्या: िोगी शािंती चारों ओर.. िािी.. िोगी शािंती बबि के घर.. िोगी शािंती बबि के
घर.. एक ददि.. मि िै नर्श्वास.. पूरा िै नर्श्वास..

(बबि डोळे पुसतो.. पडदा पडतो.)

अिंक दुसरा

प्रर्ेश १
स्थळ: एक बस स्टॉप.
बसस्टॉपर्र शाल्मली. र्ाट पािात बसलेली. फोि करते..

शाल्मली: कु ठे आिेस रे.. र्ाट पािातेय.. लर्कर ये..
(थोड्ाच र्ेळात बबि येतो. अिंगात भगर्ा शटव.. पायजमा. कपाळार्र गिंध. एखाद्या देर्भोळया
देर्भक्तासारखा ददसतो.)

बबि: आलो गिं..
शाल्मली: िा असा?
बबि: असा म्िणजे कसा?
शाल्मली: या कपड्ािंत. ददसतोस क्यूट पण.. फॅ न्सी ड्रेस मध्ये पनिला येशील. छाि..
बबि: छाि काय.. पररनस्थती माणसाला काय काय करायला लार्ते िािी? मलाच
माझ्यार्र नर्श्वास िािी बसत.. गाणिं म्िणू? क्या से क्या िो गया.. तेरे प्यार में..
बघ िा जीन्स सोडू ि मी असला पायजमा घालूि दफरतोय .. र्क्त र्क्त की िै
मजबूरी.. किीं िो ि जाए िममें दूरी..
शाल्मली: काय असा.. असले दुमख
ुव जगणे.. त्यापेिा लिात ठे र् या बस स्टॉपचा दृष्टािंत..
बबि: म्िणजे काय?
शाल्मली: साध्यािी नर्र्यात आशय मोठा दकती आढळे ! िा बस स्टॉप आिे.. दकती बसेस
येतात नि जातात.. तसे आयुष्य आपले.. दकती घटिा घडतात.. घडत राितात..

िर्िर्ीि कािी िोत रािते.. पुढे रॅदफक असला तरी दुसरी बस कािी यायची थािंबते
का? आनण समजा चुकली एक बस.. एक िा एक ददर्स दुसरी नमळे लच िा? तेव्िा
एक प्रयत्न फसला.. दुसरािी फसला म्िणूि असा तोंड पाडू ि िको बसूस.. बस लाल
असली तरी तो कािी धोक्याचा इशारा िािी..तो चैतन्याचा रिं ग समज.. तेव्िा
चीअर अप..
बबि: माझे दोस्तलोक पण िेच म्िणतात.. म्िणतात एव्िरी डॉग िॅज निज डे..
शाल्मली: तू कु त्र्याचे कसले देतोस उदािरण?
बबि: कारण तेच तर आले धार्ूि.. अिंगार्र.. तुझ्या बिंगल्यात.
शाल्मली: सॉरी रे.. अरे तो धमेंद्र िर्ीि कु त्रा आिे िा.. तुला मी म्िणाले िोते.. येऊ िकोस.
तो कु णालाच आर्रत िािी एक पपा सोडल्यास. आनण तो भुिंकायला लागला की
बाकी सारे कु त्रे पण मागे लागतात. अिमॅिेजेबल.. पण सगळयात धमेंद्र त्यािंचा
लाडार्लेलाय आनण लाडािे नबघडलेलाय..
(बबि िसू लागतो..)

शाल्मली: त्यात िसण्यासारखे काय आिे?
बबि: तुला ते कु श्या नि नचन्या ठाऊक आिेत?
शाल्मली: िािं.. तुझ्याबरोबर असतात कधी कधी..
बबि: तर ते म्िणतात.. िेच तुझ्याबद्दल.. अमीर बाप की नबगडी औलाद!
शाल्मली: क्काय?
बबि: िािी म्िणजे मी िािी तसे म्िणत.. ते म्िणतात..
शाल्मली: ते जाऊ देत .. एरव्िी मी रागार्ले असते.. पण आज राहू देत.. पुढे याचा निशेब
करीि.. आजची र्ेळ िी अशी.. तर िा बार्ळा र्ेश घालूि नि अिंतरी िा िा कळा
घेऊि कु ठे चाललास?

बबि: भक्तीमागी तल्लीि िोण्यास! तुझे पपा स्र्ामींचे पट्टानशष्य. त्यािंच्या स्र्ामींच्या
शोधात दफरत िोतो. गुरूनबि कौि बतार्े र्ाट! तुला ती अनिबंधस्र्ामींची गोष्ट
िािी सािंनगतली मी..
शाल्मली: कसली रे? िे कोण िर्ीि प्रकरण?
बबि: प्रकरणच.. पण ती गोष्ट ििंतर.. तर मी ठरर्ले.. िा तुझ्या पप्पािंच्या अिंत:करणाचा
ठार् घेण्याचा.. म्िणजे शोध आिे िा..तो भक्तीमागावतूिच करार्ा लागेल. भक्ती िीच
शक्ती आनण भक्ती िीच युक्ती.. आनण नतच्यातूिच मुक्ती!
शाल्मली: काय रे.. असे कािी शोभत िािी.. तुझ्या तोंडी..
बबि: इस इश्क िे निकम्मा बिा ददया.. र्रिा िम भी थे काम के .. अगिं करार्े लागते. ज्या
मागावर्र खाच खळगे, काटेकुटे आनण दगडधोंडे आिेत.. असणारच.. पण पनथकास
प्रर्ास त्यातूिच करार्याचा आिे. आनण िा भक्तीपिंथच त्यास नतथर्र घेऊि जाईल.
मी अबुवदस्र्ामींचा मठ शोधार्यास गेलो िोतो. म्िटले जो स्र्ामी ससुरका र्िी
मेरा..
शाल्मली: ससुर?
बबि: हुिं.. ससुरभाऊ.. तुम्िारी पाठ मऊ!
शाल्मली: मग सापडले का स्र्ामीजी?
बबि: छे! कसले काय.. कु णास ठाऊकच िािीत असले कु ठले स्र्ामी.. तुला ठाऊक आिेत?
शाल्मली: असतील कोणी. मला काय ठाऊक? पप्पा आनण त्यािंचे बाबा..बुर्ा.. स्र्ामी..
आनण मिाराज! आईपण िािी पडत त्या भािगडीत. पण तुला सािंगू आमच्याकडे
कािी झाले तरी चार कु त्रे असतातच. दत्तगुरूिंचे म्िणूि. पप्पा तर गाय देखील
पाळणार िोते एक. आईिे अगदीच नर्रोध के ला म्िणूि. आई म्िणाली.. गोठ्यात
िािी रािणार मी.. पपािंिा ऐकार्ेच लागले.. िािीतर गाय पण असती आमच्या
बिंगल्याबािेर.. शेणासकट!

बबि: समथावघरचे श्वाि ऐकू ि िोतो आजर्र.. समथावघरची धेिू.. प्रथमच.. तर गाईसाठी
पार्कं ग बिर्ले असते तुझ्या पप्पािंिी! असू देत .. तर ते स्र्ामी कािी सापडले िािीत.
आजचा ददर्स गेला र्ाया. कसे काय प्रूव्ि करार्े? कािी सुचेिा..
शाल्मली: बघ िा. लोकािंिा पैसे िसतात म्िणूि प्रॉब्लेम्स.. इथे ते आिेत म्िणूि प्रॉब्लेम!
बबि: बानलके .. िम सब समस्याओंके समिंदर से नघरे हुए िैं. भर्सागरमें लिरें उठती िैं..
कभी तूफािी.. कभी िल्की.. कधी त्या लाटािंच्या माऱ्यातूि िौका र्ाहूि जाते.. तर
कु शल िार्ाडी ती िार् दकिाऱ्यास आणूि सोडतो. आिे की िािी गिंमत. तर तूतावस
सागर खर्ळलेला आिे. लाटा उठतािेत.. आपल्याला सािंभाळार्े तर लागेल. पण
एक ि एक ददर्स समुद्र शािंत िोईलच! दकिारा गाठे लच आपली जीर्ि िौका!
शाल्मली: र्ा! काय आशार्ाद! आनण खरे च कु ठल्या स्र्ामींचे भार्ण.. म्िणजे प्रर्चि ऐकू ि
आलास की काय?
बबि: िािी.. त्याददर्शी त्या अनिबंधस्र्ामीच्या िाटकासाठी के ली प्रॅनक्टस! तुला ठाऊक
िािी िा.. तर काय झाले िा.. तुझ्या पप्पािंचा एक िोकर आिे. तो मक्याला
ओळखतो. मग त्याच्याकडू ि तुझ्या पप्पािंिा पाठर्ले सिंदश
े .. एक पॉर्रफु ल स्र्ामी
अनिबंध यािंच्या दशविासाठी.
शाल्मली: त्यािे काय िोईल?
बबि: िोईल.. िािी.. काय झाले असते? मक्या आला अनिबंधस्र्ामी बिूि. तो सािंगणार
िोता माझ्याबद्दल.. तुझ्या पप्पािंिा..
शाल्मली: मग?
बबि: मग काय! नर्चारू िकोस.. व्िेअर डीड द फ्लाय स्नीझ? कु ठे कशिंकली माशी?
आम्िाला.. म्िणजे मक्यास्र्ामीला पोचायला उशीर झाला.. तोर्र तुझे पपा..
निघूि गेले.

शाल्मली: िे कधी?
बबि: कािी िािी.. त्या कु त्र्याच्या िल्ल्यात आम्िी जखमी झालो त्याच्या दोि ददर्स आधी!
आता तर काय करार्े तेच सुचत िािी.
शाल्मली: हुिं.. खरिं य. पण त्यािंचे पण खरिं य िा. दुनिया इतकी र्ाईट आिे. ते तुला ओळखत
िािीत िा. त्यािंिा र्ाटते ती शिंका तशी रास्त आिे.. त्यािंच्या दृष्टीिे..
बबि: हुिं.. असेलिी.. पण आता िर्ीि कािी सुचेतोर्र असेच.. अधािंतरी! तरी मानिती तर
काढ.. अबुवदस्र्ामी कु ठे नि काय.. नतकडू ि कािी मदत नमळाली तर.. स्र्ामीकृ पा
आनण काय!
शाल्मली: बघते. पण मी नर्चारायला गेले की पप्पािंिा कािी सिंशय येईल.. मी कधीच
याबद्दल त्यािंच्याशी बोलत िािी िा म्िणूि. तेव्िा कसे करायचे ते पिार्े लागेल..
बबि: ठीक.. म्िणजे िा प्रश्न शासिाच्या नर्चाराधीि आिे म्िण की! तू काय मराठीची
स्कॉलर! मोठे मोठे शब्द र्ापरू शकतेस!
शाल्मली: आिेच मुळी. मी तर पीएचडी देखील करणारे मराठीत. आपल्या भार्ेचा गोडर्ा
आिे िा तो अन्य कु ठे च िािी. त्यातच सिंशोधि करणार आिे मी..
बबि: तर मी सुद्धा िेच करतो.. करतो म्िणजे करार्ेच लागेल मला.. सिंशोधि! िाय काय
आि िाय काय!

प्रर्ेश २

स्थळ: िोस्टेलची खोली
बबि एकटाच बसलाय. िातात मोबाईल घेऊि. त्याच्याकडे बघतो. परत ठे र्ूि देतो. मग तो
मोबाईल र्ाजतो..

बबि( फोिर्र): बोल गिं.. काय?
नतकडू ि आर्ाज.. फोिर्र शाल्मली आिे..
फोिर्रूि शाल्मली: अरे काय रे फोि उचलत िािीस. काल दकतीदा फोि के ला मी.
बबि: हुिं.. पानिला मी..
शाल्मली: पण ऐकला िािीस?
बबि: मूड िािी.. िव्िता..
शाल्मली: का?
बबि: का काय? अिंध:कारमय भनर्ष्य असतािा कसा काय राहू मूडमध्ये?
शाल्मली: कािीिी.. त्याददर्शी मोठे प्रर्चि झाडलेस आनण भर्सागरातूि िैया र्गैरे काय
काय बोललास आनण तू असे िातपाय गाळू ि बसलास?
बबि: अगिं ते सारे म्िणजे.. शब्द बापुडे के र्ळ र्ारा! िुसते तोंड चालर्ूि कु णी असल्या
सिंकटािंस तोंड देते काय? उगाच आपली मिाची समजूत! आनण माझ्यामुळे तुझीिी
िालत!

शाल्मली: खरे य.. मग काय करूयात? सोडू ि देऊ?
बबि: काय?
शाल्मली: काय काय? तुला..तुला तेर्ढाच त्रास कमी.. क्काय? िािी तुझीच तशी इच्छा..
बबि: सॉरी.. सॉरी.. काि पकडू ि सॉरी!
शाल्मली: आता परत असले कािी बोललास तर मी कु ण्या दुसऱ्याबरोबर पळू ि जाईि..
बबि: र्ा! नबचारा! कोण बरे असा असेल..
शाल्मली: क्काय? परत बोल..
बबि: अगिं मी नबचारा.. तो िशीबर्ाि कोण असेल.. असे म्िणत िोतो मी..
शाल्मली: कळळिं .. माझी कणेंदद्रये तशी तीक्ष्ण आिेत..
बबि: आनण जीभ पण..
शाल्मली: क्काय?
बबि: कािी िािी.. माझी जीभ पण मध्येमध्ये घसरते म्िणत िोतो मी!
शाल्मली: हुिं.. जास्तच निसरडे झालेय सगळीकडे िािी?
बबि: हुिं.. तुझ्याकडे काय िालचाल? िर्ीि कोणी स्र्ामी? आनण अबुवदस्र्ामींचा कािी
पत्ता?
शाल्मली: िािी रे .. अजूि तसा प्रसिंग आला िािी ज्यात िा नर्र्य निघेल. तरी िमारी
सारी कोनशशे जारी िैं.. थोडी देर बाद पुि: प्रयत्न करें !
बबि: बघ.. मला तरी तोच एक आशेचा दकरण ददसतोय.. स्र्ामी अबुवदाििंद की जय!

शाल्मली: म्िणजे काय.. तू काय त्यािंचा नशष्य तर िािी बिणार िा?
बबि: का िािी? तुझ्यासाठी मी त्या स्र्ामींचे नशष्यत्र् पत्करीि.. भगर्ी र्स्त्रे धारण करूि
तप करीि.. सिंन्यास घेईि!
शाल्मली: माझ्यासाठी.. आनण सिंन्यास?
बबि: अगिं.. गिंमत. बघ पररनस्थतीजन्य नर्िोद!
शाल्मली: बरिं य.. आज काय कामकाज?
बबि: काय िाय.. लोळत बसेि पसरूि पाय.. िाय काय अि िाय काय!
शाल्मली: चल.. बाय.. ठे र्ते.. िोटटिंग गिीम्स प्रेझेन्स अराऊिंड.. बाय..
बबि: बाय.. चला आता काय? िाय काय अि िाय काय! आनण काय!
(फोि ठे र्तो.
मक्या आत येतो..)

मक्या: तुझ्या प्रेमव्यासिंगात व्यत्यय तर िािी िा आणला? तू आनण तुझे प्रेमसिंर्ाद िे माझे
आदशव आिेत!
बबि: र्ा! गटण्या! पण ऐक.. प्रेमसिंर्ादाची कसली आलीय र्ेळ! बरिं का गटण्या..
मक्या: खरे य तुझे.. माझा अिुभर् शून्य!
बबि: का? त्या सायली साळगार्करला सतत सायलेंटली कोण बघत असते?
मक्या: चूप रे .. ते उगाच..
बबि: लाजू िकोस.. पण नगव्िि दॅट शी इज िॉट नबग नबझिेसमॅि'स गलव.. तुझा मागव
सोपा आिे.. कदानचत माझ्याआधीच तू िोशील ििंबर लार्ूि मोकळा!

मक्या: घे! आणलाय मी खायला ढोकळा!
बबि: कु ठे य?
मक्या: िािीच आिे.. जस्ट यमक जमर्ण्यापुरते रे.. कु ठर्र आली अबुवदस्र्ामी शोध
मोनिम?
बबि: बा मक्या.. जी गोष्ट अजूि सुरूदेखील झाली िािी.. ती येऊि येऊि येणार कु ठर्र?
मक्या: अरे सुरूर्ात आनण अिंत ह्ा एका िाण्याच्या दोि बाजू आिेत!
बबि: असतीलिी.. पण मुळात त्यासाठी मुदलात ते सुरूर्ातीचे िाणे तरी िर्े िा? कु ठे च
िािी लागला पत्ता..
मक्या: मला देखील! मी त्या शिापूरकराच्या िोकरास नर्चारले.. त्याला देखील पत्ता
िािी. म्िणाला, मोठ्या लोकािंच्या मोठ्या गोष्टी.. तो फक्त हुकू म पाळतो..
बबि: हुकु मचिंद िार् असेल त्याचे..
मक्या: आता िी गोष्ट समज मी नलनित असतो तर काय के ले असते.. िे बघ.. आपण कािी
ि कािी रस्ता शोधूि काढू .. कििंमत िारू िकोस.. व्िॉट अबाऊट शािंती'स मदर?
म्िणजे त्या रूट िे राय के ले तर?
बबि: उस रूट की कौिसी लाईिे ओपि ििीं िैं.. िािी.. या बाबतीत शिापुर इज व्िेरी
पटीक्युलर! आनण िी इज राईट अॅज र्ेल.. ददर्समाि खराब आिेत.. कु णाचा काय
भरर्सा. शाल्मली एकु लती एक.. िी इज बाऊिंड टू कथिंक यार.. त्याचा आपल्याला
त्रास िोतोय.. पण खोटे िािी कािी..
मक्या: र्ा! ससुरा ससुर लकी िै.. ऐसि जमाईराजा नमल रिा.. तू काय र्कीलपत्र घेतलेस
त्या शिापूरकराचे..
बबि: िािी रे .. पण तरीिी.. अरे कािीतरी िोईल..

मक्या: िेच तुला सािंगतोय मी!
(कु श्या आत नशरतो..)

मक्या: यार्े कु श्या भाऊ.. काय खबर आणलीत? आपल्या मुलुखात अबुद
व स्र्ामींचा
आपणास कािी ठार्रठकाणा ठाऊक झाला काय? की िुसताच ठणाणा?
कु श्या: िािी.. सरदार.. स्र्ामींच्या ठार्रठकाण्याचे कािी धागेदोरे िाती आले आिेत..
अनधक तपास सुरू आिे.. नचन्या त्या मागार्रच गेला आिे.. कु ठल्यािी िणी मोनिम
फत्ते झाल्याची खबर येऊि धडके ल आनण तुम्िी स्र्िस्ते आपल्या गळयातील
मोत्यािंचा िार आम्िािंस बिीस द्याल याबद्दल या कु श्याला बालिंबाल खात्री आिे!
तेव्िा त्या माळे स तयार ठे र्ार्े!
(कु श्याचा फोि र्ाजतो..)

कु श्या: कथिंक ऑफ द डेनव्िल.. िा बघ नचन्याचा फोि! बोल.. काय.. मोनिम फत्ते..काय? िे
र्ेगळे .. अगुवदाििंद? आििंद आिे! काय पण िार्े घेतात िे स्र्ामीलोक.. अनिबंध
अगदी! ठीक.. तुझ्यामुळे माझा मोत्याचा िार हुकला.. कािी िािी.. ठे र्!.. तर
नमत्रों.. िे असे आिे.. आता पुिि िरी ॐ आनण काय!
बबि: साऱ्या र्ाटा बिंद झाल्यात की काय..
मक्या: पण िरकत िाय..
पुन्िा पुन्िा करू राय
सगळीकडे पसरू िात पाय..
अरे िाय काय आनण िाय काय..!
(बबिचा फोि र्ाजतो.)
बबि (फोिर्र): ओ शालू .. िाय.. थािंब..

(दूर जाऊि उभा राितो..)

कु श्या: एर्ढे गुलुगुलु नसक्रेट काय असणार?
मक्या: मला काय ठाऊक? आपल्याला िाय ब्र्ा एनक्स्परीयन्स..
(जाता जाता बबि त्यािंिा गुद्दे मारण्याची अॅिि करतो..मग फोिर्र बोलू लागतो..)

बबि: िो?.. खरिं च.. आय काण्ट नबनलव्ि नधस.. काय सािंगतेस? खरेच.. की उगाच आपली
गिंमत?.. बरिं .. कधी..? ओके .. थॅंक्यू.. क्यू.िं . क्यूिं ििीं.. शेर्टी लाईट अॅट एिंड ऑफ
टिेल.. फिेल िािी.. टिेल.. एक पाऊल पुढ.े . िोईल.. परर्ा?.. ओके .. पण कसे
झाले सगळे ..? काय सािंगतेस? िोप सो.. िोपफु ली.. फु ल्ली िािी..फु ली.. िोपफु ली..
ओके .. यस्स.. जाईि.. एकटा? ओके .. िो प्रॉब्लेम.. डि.. िो.. बाय.. थॅंक्स.. परीिा
असल्यासारखे र्ाटते मला.. िो िा! नर्श मी ऑल द बेस्ट.. दुरूिच.. धन्यर्ाद! पुन्िा
आपली भेट.. बाय.. िािी आता िको.. तुझ्याकडेच थोडी असतो गिीम.. म्िणजे
िो.. इथेिी आिेत
(मक्या नि कु श्याकडे बोट दाखर्त) गिीमोंके गिीम.. गनिमोत्तम.. बाय!
(मक्या आनण कु श्या आतापयंत काि देऊि ऐकत असतात.. बबि त्यािंच्याकडे र्ळताच एकाएकी
आपले लि िािी असे दाखर्त उभे राितात.)

कु श्या: काय रे .. कािी नर्शेर्?
मक्या:
माशुका का एक एक लब्ज लगे िमें खास खास..
दूर र्ो दकतिे भी िो लगते िमें र्ो पास पास!
समझा करो यारों िमारे ददलका ये एिसास

कु श्या: क्यों बे.. अबिीच क्यूिं खत्म हुआ रे ल्र्े पास!
नचन्या: र्ा! झकास!
मक्या: और एक.. अजव दकया िै..
आनशक की गली में िम जािे के नलए बेताब ददिरात..
जाते थे जरूर.. पण पररनस्थती जो बेतासबात..
बबि: सोड रे.. अरे गुड न्यूज..
मक्या: तो क्या शापूरजी माि गया?
बबि: एर्ढी पण गुड िािी रे न्यूज..
मक्या: मग?
बबि: न्यू न्यूज इज.. शिापूरकर िॅज नगव्िि अॅड्रेस ऑफ अबुवदस्र्ामी..
मक्या: तर कधी जाऊया आपण..?
बबि: आपण िािी.. मी. र्रूि ऑडवर आिे.. मी जाऊि प्रत्यि अबुवदस्र्ामींिा भेटार्े..
स्र्ामीजी परीिा घेणार.. त्यात पास झालो तर पुढे.. आनण मला एकट्यािे जार्े
लागणार.. तसा हुकू म आिे! शाल्मलीला पण बिंदी आिे नतथे जायला!
मक्या: म्िणजे एिंरन्स एक्झाम! अब तुम्िारे िर्ाले..
बबि: कािी म्िणा एक पाऊल तर पुढे पडले..
मक्या: तोंडी परीिा भाऊ.. पास िोशील िा?
कु श्या: देऊि टाक तोंड तोंडी परीिेस
मक्या: गर उिसे िै एक ददि नमलिा..

तो ऐसािीच तो पडेगा ये करिा..
देऊि टाक परीिा आनण िोऊि जा पास..
कु श्या: नमळे ल तुला या ररझल्ट अगदी खास..
नचन्या: जा उल्लिंघूि डोंगर ठे र्ूि भक्कम पाय..
कु श्या: अरे िाय काय अि िाय काय!

प्रर्ेश ३

स्थळ: एक खोली. छोटीशी पण श्रीमिंती दाखर्णारी. एक सोफा सेट आिे बाजूला दोि खुच्यांसकट.
पाठी र्ातािुकूलि यिंत्र आिे. सोफ्यार्र मध्यभागी अबुवदस्र्ामी. त्यािंच्या आजूबाजूला चेले
आिेत..तेच जे शिापूरकरािंसोबत आधी आलेले. अबुवदस्र्ामी एखाद्या स्र्ामीसारखेच आिेत. लािंब
पािंढरी दाढी.. लािंब पािंढरे के स. िातात एक नत्रशूळ घेऊि बसलेले. बबि आत नशरतो.

चेला १: यार्े यार्े.. सािेबािंिी पाठर्लेले ते सािेब..आलेत सािेब..
चेला २: गुरूजी. गुरूजी.. बबि बोरकर आले आिेत.
स्र्ामी: कोण बबि बोरकर? कोण? बबि बोरकर?
(बबि आत येतो )
स्र्ामी: ये र्स्ता.. र्त्सा.. ये. बस असा.
(बबि र्ाकू ि िमस्कार करतो.)

बबि: स्र्ामीजी तुमच्या चरणी शरण आलोय मी..
स्र्ामी: छाि.. श्रीयुत शिापूरकर म्िणजे आमचे परमनशष्य. त्यािंिी सािंनगतलेय कािी
तुझ्याबद्दल.. आनण ि सािंनगतले ते आम्िी तुझ्या डोळयािंत पाहूि जाणूि घेऊच.
त्याचसाठी तर तुला इथे पाठनर्ले आिे. बस त्या आसिार्र. तथास्तु!
(बबि खाली बसतो.)

स्र्ामी: उठ र्त्सा.. खुचीर्र बस..

बबि: िको.. माझी जागा तुमच्या चरणी..
स्र्ामी: ठीक.. बस खालीच. खोली आताच तर झाडली आिे.. तर ऐक.. तुझ्या कपाळार्र
जी रे र्ा आिे नतच्याकडे पाहूि मी सािंगू शकतो..
बबि: काय स्र्ामी?
स्र्ामी: तुझे भूत आनण भनर्ष्य.. आनण र्तवमाििी. र्त्सा.. तुजप्रत कल्याण असो.
तथास्तु..?
चेला १: काय िर्ेय स्र्ामीजी?
स्र्ामी: आमचा नचमटा कोठे आिे.. जल्दी शोधूि आणा.. िािीतर भस्म करूि टाके ि..
तथास्तु!
बबि: कोणाला स्र्ामी? (जीभ चार्तो.. मिात.. कु णाला का करे िात भस्म.. तथास्तु
म्िणे.. रागार्ल्यार्र तथास्तु म्िणतात की काय?)
(चेला नचमटा आणूि देतो..)

स्र्ामी: मूढ बालक.. तू अजूि दुनिया देखलेली िािीस. सिंसाराचे सारासार ज्ञाि तुला
िािी.. तू अजूि भर्सागरात िौकानर्िार के ला िािीस.. तू अजूि अिंडे फोडू ि
बािेरिी आलेला िािीस बलका.. िािी बालका.. तुज िािी उमगणार िे सारे आता.
पण उमगेल तोर्र र्ेळ टळू ि गेली असेल.. तेव्िा गुरूला शरण जा..
बबि: ते तर मी गेलोच आिे स्र्ामीजी. मी तर माझ्या नमत्राकडू ि आपली म्िणजे श्री
अबुवदस्र्ामींची आरतीिी नलहूि आणली आिे.. आज्ञा असेल तर म्िणू?
स्र्ामी: नमत्र? मग तो नमत्र स्र्तः का िािी आला?
बबि: शिापूरकरािंची आज्ञा.. मी एकट्यािे जार्े.. म्िणजे यार्े.. आरतीच्या चार ओळी
ऐकर्ू स्र्ामीजी?

स्र्ामी: ऐकर्.. बलका.. बालका.. अिंड्ातूि बािेर आला िसल्यािे मला बलक र्ाटलास तू
मूखव बालका.. भस्म करूि टाके ि..तथास्तु.. म्िण त्या आरतीच्या ओळी!
बबि:
आरती स्र्ामी अबुवदा I तुजर्ीण सारे बरबुदा
आरती स्र्ामी अबुवदा १
चमत्कारािंचे र्ािर्ी पाट I तुझ्या लीला अफाट
िाती घेऊ आरतीचे ताट I तुझे करू गुणगाि बेफाट II
आरती स्र्ामी अबुवदा..२
युगे अठ्ठार्ीस असे उभा I माथा तुझा पोिोचतो िभा
तुझ्या भक्तीिे रे िोई शोभा I चोिो ददशािंस फाके प्रभा II
आरती स्र्ामी अबुवदा..३
शरण तुला जो येतो I भक्तीभार्े सारे नमळनर्तो
येतािा असतो मुिंगी I ित्ती िोऊनिया जातो II
आरती स्र्ामी अबुवदा..४
स्र्ामी: छाि.. र्ा! आम्िी प्रसन्न आिोत.. अत्यिंत मिोरम रचिा.. मिोज्ञ शब्द.. मिमोिक..
अजूि काय म्िणार्े..
(स्र्ामींचा आय फोि र्ाजतो..)

स्र्ामी: िॅलो.. स्पीककिं ग.. येस..येस.. (झटक्यात बबिकडे लि जाते) येसूबाई येरर्डकर?
उद्या मठीत या.. (पटकि फोि ठे र्ूि देत) भक्तािंच्या कल्याणा सिंतािंच्या नर्भूती..
पाहूनिया तृप्त कोण झाला? म्िणजे िुसतेच सिंतदशविािे कोण तृप्त िोईल? करार्े
लागेल त्यासाठी भक्तीमागे कचिंति.. मिि.. र्ाचि.. लेखि.. र्त्स.. तर मला असे

ददसते की तुझ्या ललाटी दोि कन्यािंिी घोटाळा के ला आिे.. एक अनत गरीबाघरची
आनण दुसरी कु बेराघरची..
बबि: पण स्र्ामी..
स्र्ामी: भस्म करूि टाके ि..तथास्तु.. मध्ये बोलत िािीत मूढ मुला.. यार्ेळेस तुज िमा
आिे.. मूढ बालक.. मला स्पष्ट ददसत आिे तुझ्या कमवगतीचा फे रा.. नियतीची करणी
अगाध आिे.. नियतीची करणी आनण िारळात पाणी! तर नियतीचा फे रा कु णास
चुकला? पण आम्िी ईश्वरी नर्भूती तो बदलूि टादकतो. नियतीच्या मिात असे आिे
बालका.. ती गरीबाघरची जी आिे ती तुझा उद्धार करील.. नर्र्ािोत्तर उत्तरोत्तर
प्रगती आनण धिधान्याच्या राशी आणील.. आनण दुसरी जी आता कु बेराघरी आिे
नतच्या भाग्यात त्याउलट िोंद आिे.. तू आनण नतचे दकतीिी प्रेम असेल तरीिी तुझा
उत्कर्व नतच्या कुिं डलीतील र्क्री ग्रिािंमुळे टळे ल.. टळटळाट.. िािी तळतळाट भोगार्े
लागतील मातुल घराण्याचे.. तेव्िा बालका.. आम्िाला स्पष्ट ददसत आिे येथूि.. बोल
काय म्िणणे आिे तुझे?
बबि: स्र्ामीजी.. मिार्र प्रेम करणाऱ्या कोणास धिाची तमा िािी. कु बेराच्या मिाली
रािात असो की चिंद्रमौळी झोपडीत.. आपण नजच्यार्र प्रेम के ले नतला फक्त या
गोष्टीसाठी सोडार्े? पटत िािी मला.. स्र्ामीजी.
स्र्ामी: असे म्िणतोस.. पण मूढ िादाि इत्यादी बालका.. आम्िास येथे दुगवती योग ददसत
आिे.. त्यािे तुझ्या प्रकृ तीस धोके सिंभर्तात.. र्ेळप्रसिंगी.. जीनर्तास धोका..
बबि: स्र्ामीजी.. कु णी फार पूर्ी म्िणूि गेले.. िण एक पुरे प्रेमाचा.. र्र्ावर् घडो मरणािंचा!
आनण मरणात खरोखर जग जगते.. तेव्िा स्र्ामीजी याबाबतीत मी माझ्या मिाचे
सोडू ि अन्य कु णाचे का ऐकार्े?
(स्र्ामी नर्चारात पडल्यासारखे र्र िजर लार्ूि बसतात. आपल्या लािंब दाढीत िात दफरर्त..)
(बबि मिात.. च्यायला.. िी दाढी मक्याच्या त्या पनिल्या दाढीसारखीच र्ाटतेय.. )

स्र्ामी: अज्ञािी आनण िादाि बालका.. जो आपले भनर्ष्य मानित असूििी भनर्तव्याची
कचिंता करीत िािी अशा यकत्किं चीत जिंतुसारख्या िूद्र जीर्ा.. चराचर सृष्टीत
चरण्यासाठी जन्म घेतला या िश्वर देिािे.. पण जा. या भर्सागरात धक्के खाण्यास
जन्म तुझा. तसेच तुझ्या ललाटी नलनिले तर त्यास िा अबुवदस्र्ामी काय करणार?
जा.. आम्िाला स्पष्ट ददसतेय.. तू अनिबंधस्र्ामींच्या बरोबर असतोस. त्या ददर्शी
सािेब आले तेव्िा आम्िी िोतो नतथे.. सूक्ष्म अर्स्थेत. स्थूलार्स्थेत िािी.. जसे तुझे
अनिबंधस्र्ामी िोते.. तर ते अजूि आले की िािीत स्थूलार्स्थेत?
(बबि गडबडतो. काय बोलार्े ि सुचल्यािे गप्प राितो. स्र्ामीच ते. अिंतज्ञाविािे खरे काय ते ठाऊक
असेल यािंिा तर कठीण आिे..)

आनण त्या अगडाििंद स्र्ामींिा ओळखतो आम्िी.. ते आनण आम्िी.. निमालयात एका
पायार्र तपासाठी एकत्र िोतो चौदा र्र्े! एकाच र्ानघणीचे दूध प्यालोय आम्िी..
पािराईज्ड!
(बबि अजूि गोंधळतो..)

बस र्त्सा.. बस. तुझ्या ललाटरे खेर्र एक एक घटिा िोंदलेली आिे. मी स्पष्ट र्ाचू शकतो.
भूत आनण भनर्ष्य दोन्िी! तेव्िा आता जा! तुजप्रती कल्याण असो.. भस्म करूि
टाकीि.. जा.. तथास्तु.. ॐ शािंती शािंती शािंती:
(बबि चमकू ि र्र पािातो.. मग र्ाकू ि िमस्कार करतो. आनण लगबगीिे निघूि जातो. पाठोपाठ
चेला ििंबर २ िळू च त्याच्या मागे बािेर पडतो..)

चेला १: सािेब गेला तो बबि..
स्र्ामी: हुिं.. गेला एकदाचा. फार जास्त चुका िािी िा झाल्या?
चेला १: िािी सािेब!
स्र्ामी: काय बोलार्े सुचेिा.. त्याददर्शी त्या अनिबंध िामक स्र्ामीचा रोल पिायला
पानिजे िोता. पण आपण उगाच लर्कर निघूि गेलो. पण कािी म्िणा िी तरूण

नपढी हुशार खरी. िे िाटक करायचे तर डायलॉग पण आपणच नलिायचे? घाम
फु टला मला.. कठीण आिे.. पण झाली.. र्रपरीिा झाली. मुलगा चािंगला र्ाटतोय.
चेला १: िोय सािेब
स्र्ामी: अरे माझ्यापयंत पोिोचायला काय काय िािी के ले यािे.. धमेंद्र मागे लागला
याच्या! पण हुशार आिेत पोरिं ..यािंच्याकडू िच नमळाली िी आयनडया.. आमच्या
र्ेळी आम्िी तर कधीच िार पत्करली असती..
चेला १: िोय सािेब.. ि .. िािी सािेब..
स्र्ामी: आला का तो गेलेला?
चेला १: कोण सािेब?
इतक्यात चेला २ आत येतो..
स्र्ामी: काय खबरबात? त्याला सिंशय तर िािी िा आला?
चेला २: िक्की िािी सािंगता येत सािेब.. बािेर पडल्यापडल्या त्यािे फोि लार्ला.. कु णाशी
बोलत िोता कु णास ठाऊक.. पण म्िणाला.. अबुवदस्र्ामी तेज:पुिंज ददसतात..
स्र्ामी: र्ा! मेकप छाि झालाय म्िणायचा!
चेला

२:
म्िणे..

पण

िेिमीच्या

आपल्यासारखेच

स्र्ामी

आनण

र्ाटतात..

मिाराजािंच्यासारखे
आनण

म्िणाला..

ती

र्ाटत
दाढी

िािी
त्या

अनिबंधस्र्ामींच्या दाढी सारखीच र्ाटते एकदम! आनण या जटा देखील!
स्र्ामी: ते तर िोणारच िा.. त्यािंिी नजथूि आणली नतथूिच तर आपण आणलीय भाड्ािे!
कमीत कमी त्या मगिलाल ड्रेसर्ाल्याला सािंगायला िर्े िोते.. अजूि कािी बोलला
तो?
चेला २: दुसरा फोि के ला त्यािी.. पण बोलत बोलत निघूि गेला फास्ट..

स्र्ामी: कािी िरकत िािी.. चला या शिापूरकराचा आयुष्यातला पनिला.. आनण
खऱ्याखुऱ्या िाटकातला पण पनिला रोल बरिं..कठीण आिे.. कु णाला ठाऊक झाले
तर िसतील.. कॉमेडी रोल म्िणूि!
चेला १: िािी सािेब!
स्र्ामी: िािी?
चेला २: िोय सािेब!
स्र्ामी: चला काढू ि टाकू या जटा नि दाढी.. जिंजाळ िुसते!
शिापूरकर आपली दाढी नि जटा काढू ि ठे र्ता ठे र्ता अिंधार िोतो

प्रर्ेश ४
स्थळ: बसस्टॉप , शाल्मली आनण बबि बोलत बसलेले आिेत.

बबि: बोल .. एर्ढ्या तातडीिे का बोलार्लेस.. कु ठे मुिंग्यािंिी मेरूपर्वत तर िािी िा
नगळला? की कु णी िट्टी मुिंगी ित्तीच्या कािात तर िािी िा नशरली आनण धारातीथी
पडले गजराज? ककिं र्ा.. शाल्मली: ते सारे िोऊ शकते.. पण िे झाले यार्र माझा
नर्श्वास बसत िािी!
बबि: िे म्िणजे? म्िणजे काय?
शाल्मली: ओळख.. दोि चान्स..
बबि: िे अत्यिंत चूक आिे शालू.. अगिं इथे िणश: कणश: टेन्शि मध्ये मी आनण तू घालतेस
कोडी..आनण करू पाितेस कोंडी.. एक तर ददलेस त्या स्र्ामींच्या तोंडी.. आनण कोडी
घालतेस.. ते िी इथे बसस्टॉपर्र बोलार्ूि.. एक तर कोडी सोडर्ता येत िािीत
मला.. त्यापेिा आता येणारी बस कु ठल्या ििंबरची असेल याचा अिंदाज जास्त अचूक
असेल माझा! आनण तू.. बरिं .. एक कििंट तर दे..
शाल्मली: कििंट.. साधू सिंत येती घरा..
बबि: म्िणजे.. अजूि कु णी स्र्ामी सापडले तुझ्या पप्पािंिा? कोण? आता अजूि कु ठल्या
स्र्ामींकडे जाऊ मी परीिा द्यायला.. अबुवद झाले आता बबुवद? शाल्मली: तेच..
बबि: लर्कर.. मला त्या अबुवदस्र्ामींकडे काय काय झाले त्याचा नडटेल र्ृत्तािंत द्यायचाय..
शाल्मली: अजूि? फोि र्र झाले ते.. त्यापुढे पाऊल टाकायची र्ेळ झालीय बबुल्या..
बबि: पण अशी कशी तुझी कििंट? ज्यातूि कािीच नमळत िािी क्लू.. सािंगूि टाक.. िको
टेन्शि.. आधीच मी आिे ब्लू.. ब्लू म्िणजे टेन्शि बरे मराठी प्राध्यानपका बाई..

शाल्मली: असेल.. िरलास?
बबि: तुझ्या बरोबर िरायला िी िरकत िािी माझी.. बोल.. लर्कर..
शाल्मली: बोलते.. अरे पप्पा..
बबि: काय िर्ीि..? तुझे लग्न ठरर्ूि मोकळे झाले.. की तुला पाठर्तािेत .. अमेररके त..
मराठीच्या उच्च नशिणासाठी? की अनल्टमेटम नमळालाय .. बेटी.. उसे भूल जा..
िािीतर तुला बिंद करूि ठे र्तील ते कु ठल्याशा अडगळीच्या खोलीत!
शाल्मली: िािी रे .. उगाच ओव्िर ररअॅक्ट िोऊ िकोस.. बातमी चािंगली आिे..
बबि: सािंगतेस काय.. अशीिी असू शकते बातमी? बोल बोल.. खूप ददर्सािंत चािंगली
बातमी िािी ऐकली.. जास्तीत जास्त चािंगली बातमी अशी असू शकते.. किं टाळू ि
तुझ्या पप्पािंिी तुझ्या लग्नाची सारी जबाबदारी आईकडे ददलीय.. आनण म्िणाले,
घाला काय घालायचा तो गोंधळ.. आनण आईला मिर्णे तसे सोपे..
शाल्मली: आता गप्प बसूि ऐकशील? पप्पािंिी तुला िोकार ददलाय.. अबुवदस्र्ामींिी
पॉनझरटव्ि ररपोटव ददलाय.. कळले का?
बबि: काय सािंगतेस? माझा नर्श्वास िािी बसत.. नचमटा काढ मला
(शाल्मली खरोखरच नचमटा काढते..)

बबि: िळू गिं. पडत्या फळाची आज्ञा घेतेस.. बोल बोल काय झाले िक्की?
शाल्मली: काय िोणार? अबुद
व स्र्ामी िॅज पास्ड यू..
बबि: नर्थ नडकस्टिंिि?
शाल्मली: त्यािे काय फरक पडतोय? मी माकव नलस्ट िािी पानिली.. पण पप्पािंिी पप्पूला
पास के ले! काठार्र असो की पैकीच्या पैकी.. काय फरक फरक पडतो?

बबि: जय अबुद
व स्र्ामी.. कायच्या काय िार् आिे िािी? अबुद
व ?
शाल्मली: असू देत.. िे स्र्ामी आपल्याला लाभले ते छाि झाले.. काय नर्चारले तुला
त्यािंिी?
बबि: सािंगू..? िी र्ॉज फिी. रागार्ूि भस्म करूि टाके ि म्िणायचा नि लगेच तथास्तुिी!
मध्येमध्ये अडखळायचा. बाकी स्र्ामीलोक कसे अस्खनलत भार्ण ठोकतात तसे
िािी.. आनण भार्ा पण बरीच बरी.. उगाच आत्मा परमात्मा र्गैरे िािी.. फक्त
भर्सागर! आनण एक म्िणजे त्याला अनिबंधस्र्ामीिी ठाऊक नि अडगाििंद देखील!
शाल्मली: काय सािंगतोस.. अिंतज्ञाविी!
बबि: िो िा! मी शक्य नततके तोंड बिंद ठे र्ले. उगाच स्र्तःहूि खड्ड्ात का पडार्े?
त्यापेिा गप्प रानिलेले बरे !
शाल्मली: मला एक सािंग.. एक नमनिट.. मला र्ाटतेय मला कािीतरी लिात येतेय..
समकथिंग दफशी..
बबि: म्िणजे? स्र्ामी सारखा स्र्ामी.. त्यात काय असणार दफशी?
शाल्मली: कोण बोलतिंय िे? अनिबंधस्र्ामी.. अडगाििंद स्र्ामी नि नशलाििंद स्र्ामी.. िोते
िा खरे खरु े स्र्ामी? ििंड्रड
े परसेंट जेन्युईि!
बबि: म्िणजे अबुवदस्र्ामी पण आमच्या सारखा?
शाल्मली: ऐक.. िािी सािंग.. मी नर्चारते ते..
बबि: बोल..
शाल्मली: त्या स्र्ामीच्या डाव्या गालार्र तीळ आिे का मोठा.. चामखीळी सारखा?

बबि: असेल.. इतके लि देऊि पिायला तो काय माझा सासरा आिे..सॉरी.. आनण त्यात
त्याची लािंब दाढी.. गिंमत सािंगू .. अगदी अनिबंधस्र्ामी सारखी िोती ती!
शाल्मली: एक नमनिट.. पािंढरी.. लािंब.. मला र्ाटतेय मी पप्पािंच्या कपाटात आजच
पानिलीय..
बबि: म्िणजे?
शाल्मली: म्िणजे काय.. मला िािी मानिती.. तो चामखीळ आठर् िा..
बबि: आठर्तो.. िािं.. मी लपूिछपूि एक फोटो काढलाय स्र्ामीचा.. दाखर्तो थािंब..
(मोबाईलमध्ये फोटो शोधतो..)

बबि: िा बघ..
शाल्मली: बघू..आय काण्ट नबनलव्ि नधस.. बबि.. िो स्र्ामी िो अबुवद.. अरे िे तर पप्पा
आिेत..
बबि: शुअर?
शाल्मली: अरे ऑफकोसव.. तो बघ चामखीळ..
बबि: चामखीळ कसली.. माझी तर दातखीळ बसलीय.. म्िणजे िे तुझे पप्पा.. खुद्द
शिापूरकर!
शाल्मली: िोय!
बबि: आनण त्यािंिा आमचे दोन्िी खोटे स्र्ामी ठाऊक आिेत!
शाल्मली: असणार..
बबि: िािी.. त्यािंिा िे सारे आधीपासूिच मानिती असणार.. अगदी अनिबंधस्र्ामीकडे ते
आले त्याआधी पासूि.. म्िणूिच ते लर्कर निघूि गेले..

असणार.. पण कसे? कु ठू ि.. ते अनिबंधस्र्ामीचे लफडे तर तुला िी ठाऊक िव्िते..
शाल्मली: आय कथिंक आय गॉट इट.. तुम्िी लोकािंिी ते ड्रेस मगिलाल ड्रेसर्ाल्याकडू ि आणले
िोते?
बबि: अथावत..
शाल्मली: िी ती कलिंक.. मगिलाल ड्रेसर्ाला पप्पािंचा खास दोस्त आिे..
बबि: म्िणजे त्यािंिी िी त्या जटािंचे लटािंबर त्याच्याकडू िच आणले असणार?
शाल्मली: अथावतच.. ती दाढी पण तीच असणार! सध्या ती आमच्या घरी आिे!
बबि: म्िणजे मी मेलो.. ठार मेलो.. पण.. पण एर्ढे िोऊि पप्पािंिी परर्ािगी ददली?
शाल्मली: अरे .. एर्ढे िोऊि िािी रे .. ते पािात असणार परीिा.. अबुवदस्र्ामीची परीिा
शेर्टची असणार.. त्यात पास झालास.. तू.. मी ओळखते पप्पािंिा िीट.. बबि: कािी
म्िण.. तुझे पप्पा इज ग्रेट.. एक ते स्र्ामींचे खतरिाक बेअरींग सोडले िा तर बाकी
सारे ग्रेट!
शाल्मली: आय िो! मला आियव र्ाटतिंय.. िी आयनडया त्यािंिा कु ठू ि नमळाली असेल?
(बसस्टॉप मागूि शिापूरकर बािेर येत..)

शिापूरकर: खरे सािंगू.. या पोरािंकडू िच..
शाल्मली: पप्पा.. तुम्िी?
(बबि तोंड लपर्ण्याचा प्रयत्न करतो.. मग बसस्टॉपमागे पळू ि जातो.)

शिापूरकर: शाल्मली, बेटा.. तुझ्याहूि जास्त पार्साळे पानिलेत.. माणसाची परीिा
करार्ीच लागते.. पण िा पोरगा िोििार आिे. आनण िा म्िणाला ते खरे य.. त्या
स्र्ामीची अॅकक्टिंग.. टफ आिे ते.. पण माझे काम झाले.. (बबिला िाक मारत) या

जार्ईबापू.. असे लपू िका.. आम्िी तुम्िाला नतकडे आश्रमात आधीच भेटलो
आिोत.. तेव्िा आता लपायचे कारण िािी..
(बबि बािेर येऊि उभा राितो..)

शिापूरकर: र्ा! बबिरार् बोरकर.. आम्िी खूश आिोत तुमच्यार्र..
(बबि लाजत उभा राितो..)

शिापूरकर: पोरी तुला िािी कळणार.. एकु लत्या एका पोरीला र्रणारा मुलगा चािंगला
तपासूि घ्यायला िको..
(शाल्मली लाजते..)

शिापूरकर: लाजू िकोस.. उद्या तुम्िाला पोरगी झाली की नतच्या लग्नाच्यार्ेळी कळे ल
नजर्ाची घालमेल..
शाल्मली: िे िो काय पप्पा.. कािीतरीच तुमचे..
शिापूरकर: ठीक रानिले.. बबिरार्.. ह्ा शािंतीची तयारी िािी ददसत लग्नाची.. तेव्िा
सॉरी..
शाल्मली: पप्पा.. कािीतरीच..
शिापूरकर: कािीतरीच काय? िािी म्िणजे बळजबरी िािी.. िो की िािी बबिरार्?
बबि: मी काय बोलू.. सॉरी.. आम्िी ते सारे स्र्ामीचे िाटक...
शिापूरकर: िो िॉट अॅट ऑल.. द्याट र्ॉज फि.. आनण आय अॅम नथ्रल्ड टू सी.. काय
इमॅनजिेशि.. पोरिं डोके बाज आिेत..
बबि: सर.. ते मक्याचे क्रेडीट..
शिापूरकर: सर?

बबि: सॉरी सर.. सॉरी.. पप्पा.. ते मक्या म्िणजे अनिबंधस्र्ामीचे डोके .. लेखक आिे िा
तो.. म्िणाला.. कधी कधी सत्य कल्पिेहूििी अनधक गिंमतीदार असते..
शाल्मली: आनण रोचकिी!
शिापूरकर: आय अॅम फॉण्ड ऑफ यू यिंग बॉईज.. तुम्िी लोकिं डोकिं चालर्ता िा असे एके क..
बबि: थॅंक्यू.. पप्पा.. मला र्ाटले आता माझी खैर िािी! पण..
शिापूरकर: तसेच िािी कािी.. तुम्िी लोक फसर्ण्यासाठी िाटक करत असता तर िक्कीच
रागार्लो असतो.. पण आय िो.. यु ऑल आर जेन्युईि.. म्िणूि.. आता माझी कचिंता
नमटली.. निला पाठर्ली तुझ्याकडे की.. आनण मग बबिरार्.. तुमची सुरू िोईल
लर्करच.. ह्ा शािंतीला झेलणे म्िणजे अशािंतीस निमिंत्रण.. खोटे िािी सािंगत.. आता
तुम्िी स्र्तःच तयार झालात कु बावि व्िायला तर..
शाल्मली: िे िो काय पप्पा.. मी रागार्ेि िािं.. .
शिापूरकर: सॉरी.. नसक्रेट फोडल्याबद्दल ..
शाल्मली: पप्पा..
शिापूरकर: बबिरार्.. आधी भाळलात आता सािंभाळा.. आनण जन्मभर जप करा आता..
ॐ शािंती शािंती शािंती:

ई साप्रहत्य िप्रतष्ठानचे हे १२ वे वर्प. डॉ. प्रनतीन मोरे यांचे हे १७ वे पुस्तक.
डॉ. प्रनतीन मोरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवप पुस्तके ई साप्रहत्यच्या
माध्यमातून जगभरातील वाचकांना प्रवनामूल्य देतात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती
असते. आप्रण त्यातून कसलीही अप्रभलार्ा नसते. मराठी भार्ेच्या सुदव
ै ाने गेली दोन हजार
वर्े कवीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परंपरा सुरू आहे. अखंड.
अजरामर. म्हणून तर शिंभू गणपुले (िऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर ( ९ पुस्तके ),
डॉ. र्सिंत बागुल (बारा पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके ), अनर्िाश िगरकर ( चार
पुस्तके ), डॉ. नस्मता दामले (सात पुस्तके ), डॉ. र्ृर्ाली जोशी (पाच पुस्तके ), अिील
र्ाकणकर (६ पुस्तके ), अििंत पार्सकर(तीि पुस्तके ), मधू नशरगािंर्कर (दोि), अशोक
कोठारे (८ िजार पािािंचे मिाभारत), मोिि मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे र्ैज्ञानिक), सिंगीता
जोशी ( आद्य गझलकारा, ७ पुस्तके ), नर्िीता देशपािंडे (४ पुस्तके ) असे अिेक लेखक ई
सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचर्तात. एकिी पैशाची अपेिा ि
ठे र्ता.
अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि जागनतक
पटलार्र आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि
एकटे िािी. िी एक मोठी चळर्ळ आिे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिेत. त्या
त्या व्यासपीठािंतूि िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिेत. आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र
गगिाला नभडू ि म्िणतो आिे.

आप्रण ग्रंथोपजीप्रवये । प्रवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट प्रवजयें । होआवे जी ।

