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ई सािहय ित ान
सादर करीत आहे

सदं ीप शातं ाराम सवु 
िलिखत

पाच
एकांिकका
महोसव
हे पु तक िवनामू!य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकांचे क' व पैसे आहेत .
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*हणून हे वाच!यावर खच+ करा ३ िमिनट
१ िमिनट : लेखकांना फ़ोन क/न हे पु तक कसे वाटले ते
कळवा
१ िमिनट : ई सािहय ित ानला मेल क/न हे पु तक कसे वाटले ते
कळवा.

१ िमिनट : आपले िम1 व ओळखी3या सव+ मराठी लोकांना या
पु तकाब6ल अिण ई सािहयब6ल सांगा.

असे न के !यास यापढु े आप!याला
पु तके िमळणे बंद होऊ शकते.
दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हवा ितसाद.
दाद *हणजे ततु ीच असावी असे नाही. ांजळ मत, सूचना, टीका, िवरोधी मत यांचे वागत आहे.
ामािणक मत असावे. <यामळ
ु े लेखकाला गती कर=यासाठी िदशा ठरव=यात मदत होते. मराठीत अिधक
कसदार लेखन >हावे आिण यातून वाचक अिधकािधक ग!भ >हावा, आिण संपूण+ समाज सतत एका न>या
ब@
ु उंचीवर जात रहावा.
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पाच एकांकका महो सव (पाच एकांकका)
संदीप शांताराम सुव
पा- मुंबई
फ़ोन : 9987311359 कवा 9324466129
मेल : sandeepsurve25@gmail.com

या पुितके तील लेखनाचे सव ह लेखकाकडे सुरित
असून पुतकाचे कवा यातील अंशाचे पुनमुण व

ना, िच पट कवा इतर #पांतर कर$यासाठी
लेखकाची लेखी परवानगी घेणे आव*यक आहे . तसे न
के +यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957.
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• िवनामूय िवतरणासाठी उपल"ध

• आपले वाचून झायावर आपण फॉरवड* क+ शकता

• हे पु,तक वेबसाईटवर ठे व/यापूव0 1कवा वाचना 2ाित3र4 कोणताही
वापर कर/यापूव0 ई सािह य ितानची लेखी परवानगी आव7यक
आहे.
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एकांकका परचय

नथुराम परत आलाय
ऑपरे शन स सेस
पर ांतीय
मैिण
झदाबाद
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मनोगत
रिसक वाचकांचं 0ेमच इतकं मोठं असतं क1 लेखकाची लेखणी

मग अिवरत लेखन करीतच राहते. कधी िवनोदी, कधी 3वलंत, कधी

गुढलेखन, कधी रोमॅि5टक तर कधी अितशय हलकं फु लकं असं अनेक
अंगी िलखाण करणं मला आवडतं. मा7या 0येक िलखाणाला
रिसकांनी आजवर जी पसंती 9दली यामुळेच ही नवनवीन
िलिह$याची फू त; येत.े

मा7या लेखनाची सु#वात 3या एकां9कका व नाटकांनी के ली
या सव एकां9कका व ती सव नाटके मा7यासाठी अनमोल आहेत.
“यातुनच घडलो..
घडलो.. यातूनच िबघडलो..
िबघडलो.. हणूनच िमांनो...
ो... तुही भी
घडा ना..
ना.. तुही िब..
िब..घडाना
..घडाना.
घडाना.”
एकां9कका व नाटक िलिहताना आिण ती 9द=द>शत करताना जे
सुख िमळतं याची तुलना कशाशीच होऊ शकत नाही. “माझं पिहलं
ेम.. माझं वेड.. हणजे रं गभू
गभूमी...
ी...”
...” ?हणूनच हे पुतकपु@प आपणा
नावेAांसाठी सादर.
लेखक : संदीप शांताराम सुव.B
CमणDवनी : 9324466129

Sandeepsurve25@gmail.com
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ओळख

संदीप शांताराम सुव#.

लेखक – 9द=दशक - गीतकार.
नेहमी कािहतरी वेगळं िलहावं िहच धडपड. शाळा
कॉलेजपासून या े ाची चढलेली Gझग आजही िततक1च बेभान
करते आिण फK िलिहत जातो. मुंबईमधे ज5म झाला. िशण व
पोटापा$याची धडपड इथेच के ली. गेली काही वष शूटOग िनिमPाने
देशाQया कानाकोपयात जावे लागते. पण मुंबईची ओढ पु5हा इथेच
घेऊन येते. मी कोकणातला.. पण महाराRातील िविवध मराठी

उपभाषा आिण यासोबतच Gहदी, गुजराती, तेलुगू सारTया

अनेकिवध भाषांमधे िलखाण कर$याचे भा=य मा7या निशबी आले
यासाठी देवाचे आभार. कोणतेही िलखाण करताना या कथेतील
0येक पा मी जगतो. यांQया Uासाशी एक#प होतो ?हणूनच मला
या पा ाचा.. या कथेचा आनंद घेता येतो. रिसकांचे 0ेम िहच
मा7या िलखाणाची उजा. रिसकांनी 9दलेली दाद िमळते आिण मग
8

अजून कािहतरी िलहावेसे वाटते. आप+या आसपास घडणाया अनेक
गमती जमती मी मा7या िलखाणात सहजतेने वापरतो आिण
0ेकांना ते आवडतेदख
े ील. असेच आपण भरभ#न 0ेम करावे आिण
असेच मी भरभ#न िलिहत राहावे.
रामचं सडेकर, चंशेखर फणसळकर, पु.ल. देशपांड,े सुरेश

भट, राम लVमण, अशोक पक1, संजय बेलोसे िहच या े ातील

माझी फु त;थाने.. माझी दैवतं. यांना मनापासून वाचलं..ऐकलं..
यांQयावर 0ेम के लं ?हणूनच लेखणीशी माझं नातं जुळलं.
मी िलिहले+या अनेक नाटक, मािलका तसेच िच पटामधून

अनेक जेW व XेW कलाकारांनी काम के ले आहे. मी िलिहले+या

गीतांना सुरेशजी वाडकर, सुदश
े जी भोसले, साधना सरगम, वैशाली
माडे, के तक1 माटेगावकर, कौिशक देशपांड,े िसYांत सुदश
े भोसले,

महेश राव अ*या वरसZाटांनी आपला सुमधुर आवाज 9दला आहे.
अजून बराच प+ला बाक1 आहे व तो गाठ$यासाठी आपली
कौतुकाची थाप खूप महवाची.
लेखक : संदीप शांताराम सुव.B
CमणDवनी : 9324466129

Sandeepsurve25@gmail.com
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नथुराम परत आलाय

( काळोख . ग\धळ.. घोषणा...)
घोषणा : नथुराम गोडसे अमर रहे. देश का सपूत कै सा हो नथुराम
टी]ही :

गोडसे जैसा हो...

संपूण शहर पेटून उठलंय. सगळीकडे एकच चचा .. एकच

वाद.. 3याने राRिपयाची हया के ली याQया नावाने

जयंती साजरी करायची का? आिण आज याच चचBसाठी

आपण आप+या टुडीओमDये आमंि त के ले आहे आप+या

देशातील काही महवाQया राजक1य पांQया नेयांना...

सोबत आहेत... ( टी]हीचा आवाज कमी होत जातो .)
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घोषणा : नथुराम गोडसे अमर रहे. देश का सपूत कै सा हो नथुराम
गोडसे जैसा हो...

घर

(0काश... बाप पेपर वाचतोय... आई चहा घेवून येते.)
बाप :
आई :
बाप :
आई :

बाप :
आई :

काय चाललंय देशात कळायलाच माग नाही. हातात

पेपर धरावासाच वाटत नाही.

चहा _या. गरम आहे. थंड झाला 9क पु5हा गरम क`न

आण ?हणाल.

तु?हा बायकांना वेळेचं काही गांभीयच नसतं. िवषय
काय आिण तुला चहा महवाचा वाटतोय.

मग नाही िपणार का चहा? घेवून जावू का?

अगं..

सकाळी पेपर हातात पडला रे पडला 9क सगळे लगेच

तवaांनी होतात. ( तो चहा िपऊ लागतो.) पेपर हातात

धरावासा वाटत नाही ?हणत चार तास पेपर मधेच

घुसून राहायचं. काल टी]हीवर पािहले+या बात?याच

बाप :

आज पु5हा पेपरात चवीने वाचायQया.

कालची िशळी चपाती आज खाकरा ?हणून खाता ना?
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आई :

या महागाईत ती फे कू न bायची िह?मत होत नाही हो.

देश बदलतायत. आधी घर बदला... घरामDये सुख येईल

ते]हा आपोआप देश सुखी होईल.. ( ती चहाचा कप घेवून
बाप :
राम :

बाप :
राम :

जाते.)

मुcbाचं बोलून गेली. आपण बदललो तरच देश बदलेल.
( पेपर वाचू लागतो आिण मुलगा येतो.)

बाबा आई कु ठे य ? ( बाप पेपरमधून मान बाहेर काढतो.)

िचरं जीव आले. रा ी कु ठे होता आपण ?

िम ाकडे होतो िसYांतकडे. 0ोजेdट पूण करताना वेळ

झाला.

मी

आंघोळीला

चाललोय.

मला

लगेच

िनघायचंय. आिण हो तु?ही दोघे आज घराबाहेर पडू
बाप :

राम :

टी]ही :

नका. माजी मंeयाचा खून झालाय.
काय ? पेपरमDये बातमी नाहीये.

बाबा, लाइ]ह 5यूजसाठी टी]ही बघा ना. ( तो

आंघोळीला जातो. बाप घाई घाईने टी]ही लावतो.)

आपण पाहताय ती दृ*य अंगावर शहारा आणणारी

आहेत. सगळीकडे फK रKच पसरलेलं 9दसतंय. सव

दृ*य आ?ही आपणास दाखवू शकत नाही परं तु आज
सकाळी ?हणजे फK काही िमिनटांपूव; आपले माजी
मं ी मॉgनग वॉकसाठी िनघाले होते आिण यांचा

अितशय िनघुणपणे खून कर$यात आलेला आहे. तु?ही
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पाहताय पोिलस या hठकाणी पोहोचलेले आहेत. सगiया

बाजूनी हा रता रहदारीसाठी बंद कर$यात आलेला

बाप :
आई :

बाप :

आहे. ( आई येऊन टी]ही पाहत उभी राहते.)

( टी]हीचा आवाज कमी करीत ) भर 9दवसा खून तोही

भर रयात. असं ]हायला नको होतं.

सोळाशे करोडचा CRाचार के ला होता याने. बात?या

पाहताना तु?ही..? पेपर वाचताना ?
भरला 9क धडा िमळतोच.

पापाचा घडा

मेले+या jK1बkल असं बोलू नये. आिण जर CRाचार

के ला होता तर िशा bायला कोट आहे ना ? कायदा

हातात घेणे 9कती बरोबर आहे ? अ*याने चुक1चा संदश
े
पोहोचतो

त#णाईत.

बापूंनी

अGहसेQया

जोरावर

वातंeय िमळिवलं. अGहसेतही ताकद असते. जोर असतो

राम :

ते बापूंनी अTखा जगाला दाखवून 9दलं.

( शटची बटन लावीत येतो.) फK अGहसेवर वातं

िमळालं न]हतं आप+याला. सावरकर, भगतGसग,

राजगु`, सुखदेव, चंशेखर आझाद, अ*फ़क़ु +ला खान ,

िबिमल, Gधnा... अनेकांनी बिलदान 9दलं या देशासाठी.
ते]हा वतं

झालो आपण. ७० वषापूव; वातंeयाची

लढाई संपली असं 0येकाला वाटलं होतं. मृगजळ... (
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हलके च हसतो.)

गेलेली वेळ पु5हा येत नाही असं

?हणतात पण पृoवी गोल आहे.. काही वेळा काळ पु5हा

येतो... इं nजांनी देशाला लुटलं.. आता भारतीयच लुटत

आहेत. पण तो परत आलाय. आता तोच पु5हा pांती

घडवेल. ( राम िनघुन जातो. आई बाप एकमेकांकडे पाq

टी]ही :

लागतात. टी]हीचा आवाज वाढिवतो.)

“नथुराम परत आलाय.”
आलाय.” हो.. िह पहा िह काही प के

सापडली आहेत. पोलीस तपास सु# झालाय. इतकं मा

िनिrत 9क या हयेला आता एक वेगळं वळण 9दसू

लागलाय. (काळोख.)
ेस कॉ&'( स

( 0ेस कॉ5st स सु# आहे.)
मुTयमं ी : जी घटना घडली आहे ती अयंत चुक1ची आहे. आ?ही
सारे याचा िनषेध करतो. पोिलस तपास सु# आहे. बाक1

मािहती यो=य वेळी आपणाला 9दली जाईल.

प कार१: ' नथुराम परत आलाय ' या प कावर आपण काय
?हणाल सर ?

मुTयमं ी : यावर आता काही भा@य करणं यो=य ठरणार नाही.
पोिलस तपासात सारं काही जनतेसमोर येईल.
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प कार२: पण सोळाशे करोडचा CRाचार होता सर यांQया
नावावर ? खून के +यानंतर ' नथुराम परत आलाय ' िह
प के उडिवली गेली. देशाला पु5हा एकदा वातंeय

हवंय..? देश CRाचार मुK करायचाय ..? अ*या

आशयाची वाdय काय सुचिवतात सर? आप+या देशात

पु5हा एकदा pांतीची नांदी वाजू लागलेय का...? (

मुTयमं ी अवथ आहेत. )

मुTयमं ी : मी इतकं च सांगू इिQछतो 9क , हा माग न]हे . देश
िनिrत बदलेल. कु णी चुक1 के ली असेल. करीत असेल

तर कायदा आहे. 5यायदेवता आहे. ितQयावर िवUास

ठे वा.

प कार३: याच कायbावर गेली सPर वष िवUास ठे वून आहेत
सारे जण. असाच सौ?य

िवचार सगळे क`न बसले

असते तर हजार वषात वातं

िमळाले नसते. नथुराम

pांती कर$यासाठी आलाय का? आपलं काय मत आहे
यावर.

मुTयमं ी : पिहलं सांगायचं तर नथुराम आिण pांतीचा संबंध
लावलात तर अजून देशात ग\धळ िनमाण

होईल.

आप+या देशात नथुरामला यो=य समजणारे िजतके

िततके च याला चुक1चे समजणारे . यांचे गांधी हयेचे
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कृ य बvतेकांना न पटलेले. यामुळे गांधी हया आिण

नथुराम pांती अशी िवधाने क` नका. आपण सारे सुa

आहात. िमिडयाने कोणतेही वKj करताना पूण िवचार

पूवक के ले पािहजे. चुक1Qया वKjाने तुमचा टी आर पी

वाढेल पण देशात जी आग पेटेल यात सव साम5याचा

बळी जाईल. गंमत ?हणून, सुwी िमळे ल ?हणून, आप+या

पXेWOचे ल आप+यावर यावे ?हणून आंदोलने करणारे

भरपूर आहेत. पण यांQया 9कतीतरी पटीने जात

पोटाची, कु टुंबांची Gचता असलेले आहेत. जे घडले याचा

छडा आपण न1 लाव$याचा 0यx क`. पण पुढे जो
वणवा पेट$याची िच5हे 9दसत आहेत ती आधी थांबायला
पाq. ?हणून माझी आपणा सवाyना हात जोडू न नZ

िवनंती आहे 9क िमिडयाने, तa मंडळीनी, राजक1य

नेयांनी िवचारपूवक आपली मते मांडावीत. आधीच देश

होरपळत आला आहे. याला अजून होरपळत ठे वणे
चांगले नाही. आपण सारे एक

येवून CRाचार,

अयाचार, महागाई सगiयाचा सामना क`. नमकार (
मुTयमं ी उठू न िनघतात.)

प कार१: सगiयाचा सामना क`? (कु िसतपणे हसतो .) तो परत

आलाय. आता तोच पु5हा pांती घडवेल. ( याचा चेहरा
बदलतो.) “नथुराम परत आलाय.” ( काळोख)
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बस टॉप
प

(कॉलेज िवDयाथ; बसची वाट पाहत आहेत.)
मुलगी १: आई आज कॉलेजला पाठवतच
पkतीने मारलं गं.

न]हती. 9कती वाईट

मुलगी२: हो ना. काय िमळतं गं या लोकांना असं एखाbाला
राम :

मा`न?

( ितथे येतो) समाधान. देशासाठी काहीतरी के +याचं

समाधान. सोळाशे करोडचा CRाचार लहान गोz

नाहीये. असेचं हजारो लाखो करोडो #पयांचे CRाचार

होतात. आपण कमावले+या.. आप+या मेहनतीQया

पैशातून.

भरतात.

टॅdस आपण भरतो आिण ितजो{या यांQया

मुलगी १ : राम, अरे पण असं....?
राम :

इितहास सांगतो... जे]हा अ5याय वाढला ते]हा 5याय

करणारा कु णीतरी आलाच.

मुलगी २ : पण कु णाचा खून क`न..

राम :

वध. खून हा श|द0योग यो=य नाही यासाठी. मातला

रावण याने उपव के ला.. रामाने रावणाचा वध के ला...

कृ @णाने कं साचा... आपले सैिनक देशाQया सीमेवर
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श च
ू ा वध करतात. आिण काही श ू जे देशात िनमाण

होऊ पाहतात यांचा वेळीच वध नाही के ला तर
एकसुराने िह असुरनगरी होईल. कोण िम

कधी श ू

?हणून समोर येईल ते कळणारच नाही. वेळ काळाचं

भान आपण ठे वलं नाही तर... तर तुमची बस आली
बघा.. जा पकडा बस.. ( बस थांब+याचा आवाज. मुली
Gवगेत धावत जातात.) बसही बस टॉप वर थांबत नाही
कधी आप+या देशात. िशत लागेल का कधी आप+या

देशाला ? ( बस िनघून गे+याचा आवाज.) िशत लावली
9क आपोआप लागते. ( मोटार सायकलचा थांब+याचा

आवाज.. हॉन ) पु5हा pांतीची गरज आहे. आिण ती

होणारच... ( याचा चेहरा बदलतो.) “नथुराम परत

आलाय.”

आवाज : राम चल ये लवकर. ( तो जातो. मोटर सायकल िनघून
गे+याचा आवाज येतो.)

घर

टी]ही :

नेयाQया

हयेनंतर

यांQया

प

कायकयाyनी

हळू 0काश येतो. आई, बाप, लेखक िम

hट]ही पाहत

hठकhठकाणी तोडफोड , जाळपोळ सु# के ली आहे. ( हळू

चहा पीत आहेत. ती hट]हीचा आवाज कमी करते.)
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आई :

काहीतरी िलहा भाऊजी तु?ही. हे लोक पैसे खाणार

देशाचं वाटोळं करणार आिण पु5हा यांची माणसं

सरकारी वतूंची नासाडी करणार. असं काही िलहा ना
बाप :

9क खरं च pांती िनमाण झाली पािहजे.

मायलेक नेहमीच आपली टोकाची भूिमका घेतात. जरा

काही झालं 9क लगेच असं के लं पािहजे तसं के लं पािहजे.
इतकं सो_प असतं का ते? जा वयंपाकाचं बघा. आप+या

ितघांचाच करा. नाहीतर िवस`न जाल. राम याQया

िम ाकडेच थांबणार आहे. फोन आला होता. लात आहे
ना ? ( ती जाते.) बातमी.. बातमी ?हणून पाहायची..

लेखक:

इतकं लगेच टोकाला जा$यात काय अथ.

याच िवचाराने देशाची अधोगती झाली मनोहर. काय

िमळवलं रे आपण वातं िमळवून ? इंnज vकू मत होती

पण रते पे होते.. वषानुवष चालायचे. वछ पाणी

होतं. िशणाQया

सुिवधा

खूप

चांग+या

होया.

गु5हेगारांना कठोर शासन होतं. आपण या गोzीवर कधी
बोलतच नाही बघ.

गेली अनेक वष रयाQया कामात CRाचार होतोय...

रता बनिवला नाही 9क मिह5याभरात ख}े आहेतच..

पण आपण ग_प.._यायला, शेतीला पाणी नाही...
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तरीही.. आपला नेता येणार ते]हा मदुम
 क1 दाखवायला

रते धुवायला 9कPेक िलटर पाणी बरबाद के लं जातं.
पण आपण ग_प.. सरकारी

शाळांची अवथा बघ.

कोणयाही सरकारी ऑ9फसमDये लाच 9द+यािशवाय

तुझं कामच होत नाही. आप+याच पैशातून 3यांना पगार

िमळतो ते हाने त\ड वर क`न आप+याकडेच पैशाची

मागणी करतात. पण आपण ग_प.. नाही ?हणता ७०
वष झाली भारत वतं

होवून. अजून आप+याला

आप+या मुलभूत सुिवधा िमळू नयेत. तुटपुं3या पगारात

घर चालवताना कं बरड मोडतं सवसामा5यांच पण तरीही
यांQया िचतेवर पोळी भाजून िमटdया मारणारे

आपलेच. मराठीचा टtभा िमरवीत.. मराठी माणसाकडू न

हाने किमशन खाणारे सरकारी कमचारी असोत 9क

राजक1य नेते. माजले+या हPीसारखेच खायचे दात वेगळे
आिण दाखवायचे वेगळे . पण आपण ग_प..

कधी कधीना मला खूप ग?मत वाटते बघ मनोहर. ?हणजे

बघ ना गेली 9कPेक वष आपण रोड टॅdस भरतो पण

चांग+या रोडची सुिवधा नाही. नवीन िज बनतात

आिण अगदी िजवर सुYा ख}े पडतात. आपण वॉटर
टॅdस भरतो पण लागणारं पाणी नाही. हे+थ टॅdस भरतो

पण आजारी पडलो 9क आप+या पैशाने उभारले+या
सरकारी दवाखा5याकडे सवडीने पाठ 9फरवून 0ाय]हेट
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दवाखाने पकडतो. सरकारी शाळे मDये आपली मुले

कधीच िशकत नाहीत आिण आपण िशण कर भरतो.

जर 0येक गोzीचे टॅdस आपण भरतो तर या सेवा

आपण का उपभोगत नाही..? कारण या सेवांचा दजा

आप+याला यो=य वाटत नाही. आिण तो दजा कोणामुळे
खालावतो? ल न देणारं सरकार आिण बसून पगार

िमळतोय याची मजा लुटावी हा िवचार करणारा

कमचारी. सरकारी हॉिपटलमDये कु ी मांजरी ऑपरे शन

िथएटर पयyत मोकाट 9फरताना 9दसतील. खाजगीमDये

का नाही 9दसत रे . सरकारी दवाखाने, सरकारी शाळा
या गhरबांQया बनवून टाक+या आपण. मग आपण

कोण…? नवXीमंत ? अरे सरकारी ?हणजे आप+याच

मालक1Qया ना या सगiया गोzी ? मग आपण का वापर

क` नये यांचा ? पैसे न चुकता भरतो ना आपण.

सरकार हाने पैसे घेतं मग सुिवधा का नाही देत

िततdयाच तपरतेने. आज देश ऑनलाइन झालाय ..
पासपोट ऑनलाइन

काढा .. पोिलस वेरी9फके शनला

तुमQयाकडे पैसे मागतात 9क नाही बघा..? लाज पण

नाही वाटत यांना हात पसरायला.. एक िनयम करा

दुसया बाजूने पैसे कसे काढायचे ते िशकवायची गरज
नसते या लाचखोरांना आिण आपण यांचा िवचार करतो.
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यांQया कु टुंबाचा िवचार करतो 9क यांना नागडे के ले तर
यांQया कु टुंबावर आमहPेची पाळी येईल. यांना

वाचिव$यात आप+यालाच आमहया करावी लागते.

शेतकयाQया कु टुंबाला िवचारा काय काय कारणे आहेत

आमहPेची...? िमिडया फK एकच दाखवणार पाऊस

पडला नाही ?हणून शेतकरी आमहया वाढ+या. आिण

मेले+या 0ेतावर टपले+या िगधाडा0माणे लगेच कडक

इीचे पांढरे शुC कपडे घालून प कारांचा, फोटोnाफर

आिण vजयाyचा लवाजमा सोबत घेवून ितथे न चुकता
पोहोचणारे आपले राजक1य नेते लगेच सPाधारी पाचा
राजीनामा मागायला याच आमहया के ले+या

बळीराजाQयाच घरी तयार. याचं कु टुंब घडले+या

आ9pताने उपाशी असेल पण यांQया ओघळणा{या
आसवातून आपली मसालेदार आमटी बनवायला िवसरले
तर मग हे रा3यकतB कसले? या मातीतच क1ड पोसलेय.

कु ठपयyत जाळायची िह माती ? वातंeय फK भारताला

नाही िमळालं .. खूप लहान मोठे देश िह वतं

झाले

पण यांची राजक1य आिण सामािजक इQछाशK1 दांडगी
होती ?हणून ते देश खया अथाने वतं झाले आिण
आ?ही एकमेकांशी लढत आिण एकमेकांना लढवत
बसलोय. आपण फK राजक1य नेयांना दोष देतो पण
यांQया मागे कु eयासारखे लाळ घोटत धावणारे पण

आपणच असतो ना. कोण आप+याला मूख बनिवतो आहे.
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आपला उपयोग क`न घेतो आहे हे जर आप+याला
समजत नसेल तर दुसयाyना िशjा दे$याची आपली
लायक1च नाही ना. मग या आिलया भोगाशी.. असावे
सादर. मूख बनिवणा{या नेयापासून दूर ]हा. बघा पीछे
धोती संभालनेवाला कोई नही ये देख िलया तो एक के

पीछे एक सब सुधार जायtगे. चुक1चे ते नाहीत चुक1चे

आपण आहोत. आपण आपला वापर करायला देतो
?हणून ते आप+याला वाप`न घेतात. एक लेखक ?हणून

खूप िलहावंसं वाटतं या सगiया िवषयावर पण श|द
खूप तोकडे पडतात यांQया नाकतBपणासमोर आिण जर
का िलिहलं तर ते समाजापयyत पोहोचवणार कोण?

िमिडया जागृती ?हणजे काय ते के ]हाच िवस`न गेलेय.
कु णी िनमाते अशा गोzीवर पैसे नाही लावत. अरे पधBत

सुYा Controversial टॉिपक ?हणून िp_ट पधBतून

बाहेर.

मनोहर : खरं च
लेखक :

देशाची दुरावथा झालेय. पु#ष मागे पडत

असतील तर ियांनी पुढाकार घेतला पािहजे.

बायको बोलत होती तुझी आता. ितला बोलू 9दलंस?

जेवण बनवायला पाठवलंस ितला.

मनोहर : अरे ती घर सांभाळणारी.
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लेखक :

सािव ीबाईने पण घर सांभाळू न िशणाची 3योत

पेटवली ना ? पण तो काळ वेगळा होता. सािव ीबाई

फु ले, रमाबाई रानडे, रमाबाई आंबेडकर , झाशीची राणी
लVमीबाई, अिह+याबाई आता उर+याच नाहीत रे .

आपली ी शK1.. देवळात 0वेश नाही.. गाभायात

0वेश नाही.. आरण नाही.. हा ह नाही.. तो ह

नाही यातच गुंतलेली. अ, व, िनवारा.. या मुलभूत

गरजा. रोड, िशण, हे+थ या मुलभूत गोzी जर नसतील
तर िजणे कठीण. यावर बायकांचे यांQया नारी
संगठनेचे.. सो कॉ+ड मिहला िगेडचे आंदोलन का होत

नाही. राजक1य नेयांनी के लेले CRाचार 9दसत नाहीत

यांना 9क जनतेQया नजरे तून ते िवषय सोयीकरपणे दूर

कर$यासाठी िह रचलेली चाल. के ]हा के ]हा पांची

ताकद

दाखवायला

आंदोलने

होतात

एक

दोन

9दवसांसाठी मया9दत. मग होgडग लावायला मोकळे ..

आ?ही आंदोलन के ले. वातंeयाचा लढा दीडशे वष का

चालला ? राणी लVमी बाईने 3या देवळाचा पाया रचला

याचा कळस ितला का नाही पाहता आला. लहान लहान

मुलांनी आपले िशण, आपला जीव कोणासाठी

ओवाळू न टाकला ? ( याचा चेहरा बदलतो.) पु5हा
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pांतीची गरज आहे. आिण ती होणारच... “नथुराम परत
टी]ही :

आलाय.” ( hरमोट घेवून टी]हीचा आवाज वाढिवतो.)

ेकग 5यूज.. आजची सगiयात मोठी 5यूज... एक नवीन

प क हातात पडले आहे. यात पुढील काही आजी माजी
मंeयांQया नावांची, सरकारी अिधकायाyQया

िलट आहे. यांQया नावासमोर

नावांची

यांनी के ले+या

घोटाiयांQया , CRाचारांची यादी आहे. आिण मोा

अरात िलिहले आहे.. ‘ओळखा पाq आता कोणाचा

नंबर...?’ आिण शेवटाला िलिहले आहे.."नथुराम परत

आलाय." न1 हा कोण नथुराम? हे एका jK1चं काम

आहे 9क या मागे कोणती एक संथा आहे...? आज
सायंकाळी आपले चचास

याच िवषयावर आधाhरत

असेल. कोण हा नथुराम....? (हळू हळू काळोख )
कॉलेज आवार

( पथना सु# आहे. राम आिण याचे िम पथना करीत आहेत.)
Gझदाबाद ! Gझदाबाद! आमचे नेते Gझदाबाद …( सारे फे र ध`न

नाचू लागतात.)

1. आ?ही Gझदाबाद

2. आमचा गाव Gझदाबाद
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3. आमचं शहर Gझदाबाद

4. आमचं रा3य Gझदाबाद

5. आमचा देश Gझदाबाद
6. आमचं जग

सारे :- ए…………..(सवजण ओरडतात )

1. आप+या मातीत फK आपणच Gझदाबाद
2. हीच आप+या मातीची िशकवण

3. हीच आप+या मातीत+या माणसांची िशकवण

4. हीच या मातीत+या नेयांची िशकवण

5. ?हणूनच तर आमचे नेते Gझदाबाद
सारे :- Gझदाबाद Gझदाबाद ........आमचे नेते Gझदाबाद
1. पाच #पयाचे तांदळ
ू पाशीला गेले

2. सPावीसचं पे ोल सPरीला गेले
3. दहाचे वीजिबल हजाराला गेले

4. हजाराची खोली लाखांवर गेली

5. लाखांची लोकसंTया करोड\वर गेली

6. करोड\ची जमीन नेयांकडे गेली

7. ?हणूनच तर आमचे नेते Gझदाबाद
सारे :Gझदाबाद Gझदाबाद ........आमचे नेते Gझदाबाद
राम :

0 गांधी हवा 9क गोडसे हवा हा नाहीच मुळी. पण 0

िचघळवला नाही तर मग ेकग 5यूज कशी होणार?

चॅनल
े Qया पोटापा$याचा 0 कसा सुटणार?
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िसYांत : राजक1य प ताकद कशी दाखवणार? पुढQया
राम :

इलेdशनची तयारी कशी करणार?

नाही िमळाले 0 तर 0 िनमाण करणारे तयार

होतील.

िसYांत : देशोही, देश0ेमाQया नावाखाली चचBत तर येतील.

राम :

पण देशाQया जनतेQया पैशात फु कट िशण घेणारे

देशािव#Y का बोलतात?

िसYांत : कारण यांQया बाजूने नाचायला अनेक बापू डोलतात.

राम :

मग एक 9दवस अहंकाराने माजतात हे झंडू बाम

िसYांत : आिण जग$याचा िसYांत दाखवायला येतो मग नथुराम.
( आरडाओरडा ऐकू येवू लागतो. पोिलस येतात लाठीमार करतात.
अंधार 0काशाचा खेळ.)
पोिलस )टेशन

( इ5पेdटर समोर राम व िसYांत बसलेले आहेत. )
इ5पे :

राम गोडसे, िसYांत आपटे. कॉलेज टुडं स. काय खेळ

चालला होता कॉलेज कॅ ?पसमDये ?
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राम :

देशातच इतका खेळ मांडला गेलाय 9क यापुढे आ?ही

काय खेळ खेळणार सर. जनजागृती करणारं पथना

सादर करीत होतो सर आ?ही.

िसYांत : तेही कॉलेजQया आवारात.
इ5पे :
राम :

इ5पे :

कॉलेजने परवानगी 9दली होती?

( हसतो.) देशिवरोधी घोषणा देणारे सुYा परवानगी

मागत नाहीत हो सर. आ?ही तर जनजागृती करीत

होतो.

कॉलेज िशक$यासाठी असतं गोडसे

िसYांत : वातं पूव काळात हेच वाdय कु णी बोललं असतं तर..?
इ5पे :
राम :
इ5पे :

राम :

इ5पे :

तर..आज आपण वतं भारतात ज5म घेतला नसता सर.

आपटे, आप+या देशात काही गोzीत मयादा या

पाळावयाच लागतात.

मयादा पाळ$यासाठीच तर आई बापानं आवडीनं राम हे

नाव ठे वलंय सर.

राम गोडसे, बाळा.. नथुराम गोडसे 0करण अजून

िचघळतय. मोठमोा नेयांचे खून होत आहेत. कु णाला
धमdया येत आहेत आिण प के उडिवली जात आहेत.
"नथुराम परत आलाय." ना ?

तुमचा या गोzOशी संबंध आहे?
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िसYांत : वैचाhरक दृ@ा पिहलं तर असूही शकतो.
राम :

सर आपण मोठे ऑ9फसर आहात. गु5हेगारासमोर कधी

कधी कठोर ]हावं लागतं तु?हाला. राग बाहेर येतो

तुमचा. अगदी तसाच या देशात होणाया बरया वाईट

इ5पे :

गोzOमुळे 0येकाची भावना jK होते आपाप+या परीने.

पुढचा खून कोणाचा करणार आहात ? तुमQया मागे

कोणती संथा आहे ? तु?ही वयात येताय. गरम रK

आहे. पण हा माग चुक1चा आहे. गोडसे, आपटे हा

राम :
इ5पे:

गांधीहPेचा काळ नाही.

वध होता तो.. वध. हया नाही. वैचाhरक लढाई होती

िजचा अंत वाईट झाला असेल कदािचत.

सDया जे चाललाय ते वैचाhरक नाहीये. तु?ही खून के लात

मंeयांचा.

िसYांत : हे तु?हाला कु णी सांिगतलं सर ?
इ5पे :

लेखक :

िह तुमची पथना. यातले तुमचे िवचार..
( लेखक

येतो.) यांचे नाहीत. माझे िवचार आहेत ते.

सयवान सावरकर. या मुलांQया पथनााचा लेखक.

इ5पेसाहेब इतdया वषाyनी अजूनसुYा अगदी सगळे 0ुफ
िमळू नही एकच संCम आहे 9क गांधीना न1 गोडसेने

मारलं होतं का ? आिण आपण कोणासाठी भांडतो,
कोणासाठी लढतो याचे दूरगामी पhरणाम काय होतात
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आप+याला काहीच मािहत नसते. तरीही भांडतो, तरीही

लढतो. असं चेह{यावर 0िच5ह आणू नका. आज

सगळीकडे जाळपोळ , तोडफोड सु# आहे. कु णासाठी तर

3याने

सोळाशे

करोडचा

CRाचार

के ला

अ*या

माणसासाठी. का तर या जाळपोळ, तोडफोड करणा{या

_याbांमागे यांचे वजीर सुरित. इ5पेdटरसाहेब अजून

लोक चवीने चचा करतात 9क गांधीना गोडसेने मारले ते
अयो=य कारण तो अGहसावादी नेता होता आिण या

भारत भूमीचा राRिपता होता. पण गोडसेचे िवचार

वेगळे होते. गोडसेना हाच राRिपता देशाचे िवभाजन

करणारा वाटला असेल. तो गांधी िनणय चुक1चा होता

आिण याची फळं या देशाला दूरवर भोगावी लागतील हे
याQया दूरदृzीला 9दसले असेल. याने यावेळी जे
पािहलं होतं ते आज आपण 0य पाहतोय. infact

भोगतोय आपण. आज याच भारतात राqन ‘भारत माता
9क जय’ बोलायला लाज वाटतेय लोकांना. देशाला
लुटणारयांना सोडू न.. प के कु णी वाटली असतील..?

या CRाचारी नेयाचा खून कोणी के ला असेल ? याला

शोधतोय आपण. खरं च इतकं महवाचं आहे का हो हे ?

सोळाशे करोडचा CRाचार ?हणजे 9कती शेतकरी,
कामकरी भूिमपु ांQया हPेला जबाबदार होता हो तो?
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इ5पे:

लेखक :

हे पहा कायदा...

लॉ nा3युएट आहे मी. कायदा सांगत नाही हया

करायला. मग सीमेवर श ूला का मारतो आपण?
याQया 0मुखाने

यांना हमला करायला सांिगतलेला

असतो. आपले सैिनक सीमेवर कोणासाठी वताचे 0ाण

अपण करतात? देशाQया आत यांना आरामात CRाचार

करायला िमळावेत ?हणून. देशाची ताकद या देशाQया

त#णाईत असते. जपा यांना. यांQया डोdयात pांतीची

आग पेटेल असेल कृ य करावेच का? अयास कर$याQया

इ5पे:
लेखक :

वयात कशाला हवी जनजागृती ?

मीही तेच ?हणतोय. यांनी अयास करावा. अयास

कर$याQया वयात कशाला हवी जनजागृती ?

पण हाच िवचार यावेळी या िवDयाoयानी के ला असता

तर...? इथे आता मान वर क`न भाषण दे$याची िह?मत

मा7यातही नसती आिण तुमQयातही. मुलांची जमानत

bायला आलोय. सोडा मुलांना. आिण शोधा लवकर..
कारण " नथुराम परत आलाय."

( टेिलफोन वाजतो. )
इ5पे :

काय ? िवरोधी प नेयाचा खून ? कधी ? आता ? कु ठे

? नाशकात ?
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लेखात :

( हसतो ) बघा. चुकला ना तुमचा अंदाज. हे जनजागृती

करणारे दोघे तुमQयासमोर आिण आप+या लेखणीने

मनातले िवचार मांडणारा मीही तुमQयासमोर. आपण
सगळे मुंबईमDये आिण नुकताच झालेला पुढचा खून

नाशकात. ?हणजे हा नथुराम आता तु?हाला आमQयात

सापडणार

नाहीच.

गोडसे,

आपटे,

सावरकर..

आडनावात अडकलात ना? नावात काय आहे हो.
तु?हीही भोसले आहात पण वद;मुळे तु?हाला अटके पार

झtडा नाही लावता येत ना. असंच असतं. आता तातडीने
सू

हलवा साहेब. वर सगळे हललेच असतील. िवरोधी

प नेयाQया नावावर सुYा साडे तेराशे करोडचा

CRाचार

आता या

होता ?हणे. पेपरमDये वाचलं होतं हो मी.
नथुराम 0करणात राजक1य लाभ ेष

अस$याची चचा सु# होईल बघा िमडीयामDये. काही

झालं तरी टी आर पी कसा वाढेल हे एकच ल. सगळं

aान यांQयाकडेच असतं पण नेटाने तळात जाऊन

CRाचार बाहेर काढायला पुढे नाही येणार हे लोक. नेता
आरोपी ?हणून िसY झाला तरी याQया नावापुढे साहेब

लावणारच हे. होळी, 9दवाळी ितकडेच साजरी होते ना

काहीजणांची. 0ामािणकपणाची पोचपावती bायला

नको का ? बरं तुमची परवानगी असेल तर घेऊन जाऊ
का मुलांना ? कसं जमतं बाबा यांना. आमQयाने तर
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आकडे बोलतानाच गडबडायला होतं. यांची आकडेमोड
9कती सो_पी. पेपर बनवा साहेब. (इ5पे अवथ.

काळोख.)

चचा+ स
चॅनेलQया टुिडओमधे चचास सु# आहे.
माजी मं ी:आ?ही अGहसावादी आहोत. आमचं सरकार होतं ते]हा

शेतकरी सुखात होता. याQयासाठी आ?ही लढत होतो.

9कती योजना सु# के +या होया आ?ही. आता काय

शेतकरी रोज आमहया करतोय. याचे अXू पुसायला

कोणाकडे वेळ नाही पण आ?ही लढू यांQयासाठी.

संपादक : अहो

पण

याच

शेतक{याQया

घोटाiयात तुमचं नाव पुढे आलंय.

चारा,

छाव$या

माजी मं ी:रामाने सीतेला पण अी परीा bायला लावलीच ना.
नाव आलंय. िसY होऊ दे 9क. राजकारण सोडेन जर
िसY झालं तर. आिण अचानक असा कोण नथुराम

जयंती साजरी कर$यासाठी धडपड करीत असेल तर
आ?ही याला ठणकावून सांगू 9क आ?ही बांगAा नाही
भर+या आहेत हातामDये.

संपादक : अहो पण तु?ही अGहसावादी आहात ना?
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माजी मं ी:काही वेळा जशास तसे उPर हे bावेच लागते.

संपादक : ?हणजे तु?ही सवडीने अGहसा, Gहसावादी होता तर ?

असो आप+यासोबत िवरोधी पनेते सुYा आहेत.

तु?हाला माझा पुढचा 0 आहे. 9क आप+या रा3यातले ,

आप+या देशातले सगळे 0 िमटले का हो 9क आप+याला
नथुराम जयंती करणे कवा याला िवरोध करणे हा खूप
मोठा इ*यू वाटू लागलाय ?

िव पनेता:एक िवरोधी पनेता ?हणून माझा याला िवरोध आहेच.

संपादक : कशाला?

िव पनेता:हेच जो आपला आजचा िवषय आहे. आ?ही कोणयाही
Gहसेचे समथन करीत नाही.

संपादक : पण मी आपणास आठवण क`न देवू इिQछतो 9क तुमQया
पाने अनेक वेळा असे Gहसाचार घडिवले आहेत.

तुमQया नावावर अजूनही मारामारी, CRाचार असे

खटले सु# आहेत. मग यात तुमचा गांधीवाद 9दसतोय

कु ठे ?

िव पनेता:हे पहा. िसY होतं ते सय असतं. आधी िसY तर होवू दे.

उगा कु णी काही बोललं 9क आरोप ठे वला 9क आ?ही
गु5हेगार ठरत नाही ना. जनता पाहतेय. आमQया

के साला जरी धा लागला तरी जनता पेटून उठे ल.
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संपादक : नाही ?हणजे खरं च जनता पेटून उलेलीच आहे. कारण

नथुराम जयंती हा िवषय एका वेगiया वळणावर
आलाय कारण नथुरामला मानणायाyQया संखेत लणीय

वाढ झालेली आहे. आमचा ऑनलाइन पोल सांगतो 9क

अनेकजण सDया Gहसेचा माग जात यो=य समजतात.

अगदी तु?हीही मघाशी ?हणालात 9क जनता पेटून उठे ल

वगैरे. एक प क दाखवायचं होतं आजQया या
चचास ात कारण आजचं हे प क आप+या कायालयात

आलंय. यात पz िलिहलंय 9क “नथुराम परत आलाय.”
याचा न1 अथ काय? अनाकलनीय आहे.. पण िवचार
करायला लावणारे आहे. कु णी मती देखील के ली असेल.

माजी मं ी:आपली यं णाच कु चकामी झाली आहे हो. तुमQया

इतdया मोा चॅनल
े मDये कु णी प क पाठिवतो.
“नथुराम परत आलाय.” आलाय तर येऊ दे ना. आ?ही

गांधीवादी आहोत सय, अGहसेसाठी आ?ही आमQया

0ाणाचाही याग क`... ( संपादक उठू न पुढे येतो.)

संपादक : िह

दृ*ये

होती

आमQया

मागील

कायpमाची.

छातीठोकपणे CRाचार के ला नाही ?हणणारे हे दो5ही

नेते आता आप+यासोबत नाहीत. यांचे सोबत अजून दोन

नेते होते या कायpमात.. पण आज ते इथे यायला तयार
नाहीत. सगळे च आप+या भोवती िसdयुरीटीचा गराडा
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घेवून बसले आहेत. आता 0 हाच आहे 9क न1 हे
नथुराम 0करण काय आहे. एक खून मुंबईमDये, दुसरा
नाशकामDये.. दोघांQया नावे CRाचाराची यादी. एक

jK1 इतdया सहजतेने इतकं सारं करतेय 9क, कोणती

भूिमगत संघटना िनमाण झालेय.. नथुराम हा यांचा

आदश आहे 9क िवचार ?

वातं

पूव काळात संपूण देशात अशीच भूिमगत

आंदोलने पेटून उठली होती. भारतीय वातं

लढा हा

रोमहषक 0संगांनी भरला होता. वतःचे वतं सरकार

िनमाण करावयाचे , या िवचाराने 'समांतर सरकार'
आिण '0ती सरकार' िनमाण करावयाची संक+पना पुढे

आली. ऑगट १९४२ मDये उPर 0देशात 'बािलया',

दिण बंगालमDये 'िमदनापूर' येथे 0ितसरकार थापन

झाले. आिण महाराRात ३ ऑगट १९४३ ला िशराळा

तालुdयात पणुंे या hठकाणी pांितGसह नाना पाटील
यांचे 0ितसरकार थापन झाले. सश pांतीची तयारी

झाली. या pांितकारकांनी अनेक सामािजक िनतीमु+ये

िनमाण के ली. या सवामागे राR0ेम आिण समाज
िहताची तळमळ होती. तु?हाला काय वाटतं? नथुराम

आलाय ?हणजे न1 कोण आलाय? तोच pांतीचा िवचार

आलाय का? िह पहा आपणासमोर अजून एक ेकग
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5यूज आलेय. आपले एक आय पी एस ऑ9फसर िव. पी

सनगरे . यांची हया झाली आहे. आय पी एस सनगरे

यांचे नावावर गे+याच मिह5यात साडे आठशे करोडचा

घोटाळा उघड झाला होता.

आिण हयेQया hठकाणी

हीच ‘नथुराम परत आलाय’ िह प के सापडलेली आहेत.
एक

jK1

एकाचं

वेळी

वेगवेगiया

hठकाणी

वेगवेगiया हया क`च शकत नाही. पण िह अशी
Gहसक pांती यो=य आहे का? तुमचे िवचार संपूण

देशापयyत पोहोचलेच पािहजेत. सांगा तु?हाला काय
वाटतं ? कोण आहे हा नथुराम..?

(काळोख.. एक एक पॉट ओपन होऊ लागतो.)
राम :

मी आहे नथुराम. पिह+यांदा फK राम होतो पण

समाजातील वाईट jवथेने मला नथुराम बनिवलं.

लहानपणापासून आईवडील, िशक सारे च तर पुतक

पुतकातून िशकवीत आलात मला 9क अ5यायािव#Y

लढा हा 9दलाच पािहजे. अ5याय करणारा िजतका

गु5हेगार िततकाच अ5याय सहन करणारा. देशासाठी जर

3वलंत िवचार घेऊन नथुराम राRिपयाची हया क`
शकतो तर मी एका CRाQयायाची के ली तर िबघडलं

कु ठे ? चढवा मला फासावर मी आहे नथुराम.
37

िसYांत : हो, मी आहे नथुराम. पंधरा ऑगट, स]वीस जानेवारी हे
माझे आवडते सण. हो सणच. माझे आवडते राRीय सण.

जे]हा छातीवर मी ितरं गा लावतो ना ते]हा जग

Gजक+याचं समाधान िमळतं. मQछर आपले रK िपतो

ते]हा याला सोडतो का आपण? शोधून शोधून मारतो
ना ? मग या रKिपपासूंना का सोडायचं ? चढवा मला

लेखक :

फासावर मी आहे नथुराम.

हो, मी सुYा नथुराम. वाचनाची आवड िशकांनी

लावली. खूप काही वाचलं. 0ेरणा िमळाली आिण मग

िलहावसं वाटू लागलं. हळू हळू िलिह$याचा छंदच जडला.

खूप काही िलिहलं. लोकांना आवडू लागलं पण नंतर
माझं ते मलाच िमळिमळीत वाटू लागलं. काहीतरी वेगळं

िलहावसं वाटू लागलं. 3याने pांती िनमाण होईल. hटळक

आठवले, आगरकर आठवले. मनात धुमसत असलेला
संताप jK होऊ लागला आिण मा7या मनात पण

नथुराम िनमाण झाला. चढवा मला फासावर मी आहे
आई :

नथुराम.

मीही नथूरामच. िजजाऊने िशवाजी घडिवला. ते]हा

महाराR महान असे राR झाले. आ?ही का नाही िशवाजी
घडवू शकलो. 0येकाला िशवाजी हा हवाच असतो पण

तो ज5माला मा

बाजूQया घरातच यावा िह एकच
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इQछा कारण याला िशवाजी बनवायची, अ5यायािव#Y

उभं करायची िह?मत आमQयात असतेच कु ठे .आ?ही

बायका पु#षांQया खांbाला खांदा लावून उभे राहायची
भाषा करतो पण दुखः याच गोzीचं 9क बायकांQया
िहतासाठी धडपड दाखवणा{या बायका CRाचारात

पु#षांपेाही पुढे. मग यांना धडा िशकिव$यासाठी

मा7यातलाही नथुराम बाहेर डोकावू पाहतो. ?हणूनच

?हणते, ‘चढवा मला फासावर मी आहे नथुराम.’

प कार१: pांती

घडवायला

प कार

झालो

आिण

नेया

अिभनेयाQया घरी होळी 9दवाळी साजरी करीत बसलो.
सु#वातीला छाती फु गवून सांगायचो एका दमात प कार

आहे ?हणून आिण आता 'प कार' या श|दाचीच लाज

वाटते मला. नको िह घृणापद नोकरी. वतःQया

विभमानासमोर अ*या शंभर नोकयाyना लाथ मारे न मी.

नुसया श|दांचा नाही तर हाडाचा मराठी आहे मी.

आिण गव आहे मला मराठी अस+याचा. असे एक नाही

शेकडो CRाचारी मारे न मी. मग चढवा मला फासावर

इ5पे :

मी आहे नथुराम.

मी देखील नथुराम. झुगा`न 9दली बंधनं. वद;शी िनWा

राखू शकत नाही तर काय अिधकार ती अंगावर
चढिव$याचा. बारा हPीचं बळ येतं जे]हा िह खाक1 या
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देहावर सजते. खूप काही करावसं वाटतं. नेताजOचा तो

करारी चेहरा आठवतो. पोिलस भरतीQया वेळी

दाखिवलेली तडप, देशाशी इमान ठे व$याची घेतलेली

शपथ. सारं काही आठवतं. आिण जे]हा आर*यामDये

वतःचं खरं `प 9दसू लागतं ते]हा घृणा येऊ लागते
वतःची. जो वद;शी इमान राखू शकत नाही यांचे िजणे

लाजीरवाणेच.

मग

पोिलसाQया

खाक1त,

आिण

पािलके Qया िशपायाQया खाक1त फरक तो कु ठला. पण

आता नाही. आता खाक1तला हा देह CRाQयारयापुढे

झुकणार नाही. मा7यातला नथुराम िजवंत झालाय.
चुक1ला चूक बोल$याची िह?मत याने दाखिवली तर मी

का नाही दाखवू शकत. चढवा मला फासावर मी आहे
नथुराम.

संपादक : 5याय, नीितमPा, राR0ेम, देशभK, िवचारी, तa,
िवचारवंत, धाडसी, सय बोलणारे 9कती िवशेषणे

वतःला लावून घेणारे आ?ही. लोकशाहीचा चौथा तंभ.
के ]हाच ढासळलाय हा तंभ. जािहरातOचे टेकू लागले

आिण आमचा तंभ मोडकळीला आला. बात?यांचा दजा

राखायचा कसा ? कोणाही सेिलेhटQया

त\डू न एक

चुक1चा श|द शोधत 9फरायचं आिण यावर आठवडे अन

आठवडे चचास

चालवायची. मुkाम वादnत िवधाने
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करणायाyना बोलवायचं.

आपली पोळी भाजत एका

मागोमाग एकाला |लॅकमेल करायचं. 3याला काही अथ

नसेल अ*या बात?या िनमाण करायQया आिण 5यायाQया
0तीेत असले+या गोरगhरबांQया हाQया बात?यांना
के राची टोपली दाखवायची. िह आमची जीव तोडत

असलेली लोकशाही आिण आ?ही ितचे CRाचाराने

बरबटलेले िशलेदार. पण एक प क हातात येतं आिण
एक आग सव

पेटते. pांतीची hठणगी पण अशीच

उडाली असेल ना िजने मग उn वणjाचं `प धारण के लं

असेल. आता मीही याचाच एक भाग. यापुढे जळे न तर
देशासाठी जळे न आिण मा7या pांतीQया आगीत

एकाएका CRाचारयाला जाळे न. मग भले मलाही चढवा
फासावर कारण मीही आहे नथुराम.

कारण नथुराम हा pांितकारी न]हताच पण कदािचत

याचे िवचार pांितकारी होते. आप+या आसपास जे]हा

काही चुक1Qया गोzी होत आहेत असं आप+याला वाटतं
3या आप+याला पटत नाहीत ते]हा आप+या मनात जे
जहाल िवचार येतात तेच िवचार pांितकारी असतात
आिण यातूनच pांती िनमाण होते ?हणून तु?ही देखील
फK एकदा 0येकाने वाथ बाजूला ठे वून आर*यात

वताला िनरखून पहा. मग इतर कु णी नाही तु?ही वतः

?हणाल " नथुराम परत आलाय." हो नथुराम मा7या

#पात परत आलाय. मा7या Uासात परत आलाय.
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मा7या श|दात परत आलाय . मा7या कृ तीत परत

आलाय. सोडणार नाही याला जो या देशाशी बेईमानी
करे ल.. सोडणार नाही याला जो या देशाचा अपमान

सारे :

करे ल. मग भले चढवा मला फासावर. मी आहे नथुराम .

चढवा मला फासावर. मी आहे नथुराम . ( हळू हळू अंधार

..)
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Dee@hejsMeve mekeÌmesme-----

वेश पिहला
¼dkfrZsd csMoj Vsdwu clyk; o dfork fyghrks;flxjsVP;k /kqjkP;k oy;kr ufou ओळी vkBor ikukaoj
mrjorks;- rsOgk dfork uqdrhp आंघोळ dsysY;k voLFksr
MksD;kyk VkWosy गुंडाळत lkMhe/;s ckFk:ee/kwu ckgsj ;sr
dkfrZsdtoG ;srs-½
dfork % ufou dfork-------\ ¼dkfrZsd fdafpr glr
ekusus gks Eg.krks- dforspa Vk;Vy okpr½
fiz;dj----- wow fdrh lqanj uko vkgs dforspa43

¼dkfrZsdP;k
naMkyk
feBh
ekjr
R;kP;k
[kkan;koj Mksda Bsors-½
¼ykMkr dkfrZsddMs ikgr½ ekÖ;klkBhp fyghyh
vkgsl uk\
dkfrZsd % ¼glr½ rqyk dk; okVra\ तुयासाठ क इतर...\
dfork % ¼yVD;k jkxkr½ vla dk; djrksla] lkax ukekÖ;klkBhp uk\
¼dkfrZsd glrks½ okp uk yodj dfork- please
okp uk- fdrh js eLds ykok;ps rqykdkfrZsd % dforspa uko--dfork % fiz;dj- ¼glrs½ Eg.kts rw dkfrZsd % ¼gydsp glr½
vlk vtk.k eh fiz;dj
vcks/k ân;kpk Lokeh
iszekr iMyks rqÖ;k
ftFks lq: xqykeh ¼rh yktrs½
fizrhr rqÖ;k jpyh
eksgd dkO;s foiqy
ikgrk{k.khp tkrhy
us= Rojhr fniwu
v’kh vxa rw ek>h
izk.kfiz;s----- ys[k.kh
¼fryk isu nk[korks- rh खोटं jkxkors½
ukgh frUgh txh
rqÖ;kfouk ns[k.kh
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fizr rqÖ;koj tMyh
;k nq%[kh thoukph
var ukgh T;kyk
u vk’kk lai.;kph-------¼rh oGwu dkfrZsddMs ikgrs- yVdk jkx-dkfrZsd gkrkrya iWM isu cktwyk BsÅu fryk
toG ?ksr vlrks- rh :lrs- rks glrks vkf.k
गाणं xq.kxq.kk;yk ykxrks------ eS dgh dfo u
cu जाऊ तेरे यार म क वता----- ½
वेश दुसरा
( njokTkkph csy जोरजोराने वाजू ykxrs- meggboj ìeheìerhe
k−ekeeqmLele Iej. Ieje®−ee Gpek−ee keÀesheN−eele SkeÀ ìsyeue ke Keg®eea.
Gpek−ee yeepetuee heeþerceeies SkeÀe yeeF&®eer veive cegleea. ceO−eYeeieer meesheÀeìer hee@−e, meesheÌ−ee®−ee Gpek−ee yeepetuee Depetve SkeÀe yeeF&®eer veive cegleea.
fo’kky Gpek−ee yeepetuee Demeuesu−ee veive cegleeakeÀ[s eqkemheÀejuesu−ee
[esU−eebveer heenle Demelees. Oee[keÀve ojkeepee GIe[lees.)
fo’kky : (dkfrZd Deele −eslees. [eskeÌ−eekej®ee Ieece hegmelees. LejLejle
Demelees.)
dkfrZd yeme . les yeIe peejceO−es heeCeer Deens. yeepetuee
iueeme Deens. Ies DeeeqCe heeCeerr heer. dkfrZd heeCeerr eqhelees.
iueeme þskelees. hegvne SkeÀoe Ieece hegmelees.) kne@ì n@hev[
dkfrZd-. keÀe−e Peeueb? Ske{e Ieeyejuee−eme keÀe?
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dkfrZsd : SueeqheÀvmìve hegueepekeU..( hegvne SkeÀoe heeCeerr eqhelees.)
fo’kky : keÀe−e Peeueb SueeqheÀvmìve hegueepekeU?
dkfrZsd : SueeqheÀvmìve hegueepekeU De@eqkeÌme[Wì Peeuee−e. Depeye
De@eqkeÌme[Wì. ì^keÀ DeeeqCe ì@keÌmeer®eer ìkeÌkeÀj Peeues−e.
ì@keÌmeerleuee ceeCetme yeensj jml−eekej G[euee DeeeqCe
l−ee®−eekeªve.. ìBkeÀj iesuee−e. Kethe ®eWoeceWoe Peeuee−e
l−ee®ee, DeesUKelee heCe −esle veener. heeeqnueb l−eeuee DeeeqCe
kesÀu−ee yekeÀeyekeÀ Gueì−ee ceb[F&®−ee yememìe@hepekeU.
ueies®e ceeP−eeYeeskeleer heCe ueeskeÀ ieesUe Peeues.
fo’kky : ueeskeÀebvee heÀkeÌle leceeMee®e heene−e®ee Demelees, les lej keeì®e
heenle Demeleele. keÀOeer leceeMee heene−euee eqceUlees−e. But
thrill is one of the most important thing in our
life. DeeeqCe eqce$ee let [e@keÌìj Deensme. you are a doctor.
DeeeqCe lejerner les o=M−e heentve let Ieeyejueeme, Gueì−ee
keÀsu−eeme. What a joke.
dkfrZsd : fo’kky, lees ÒekeÀej®e Ske{e eqkeeq®e$e neslee keÀer
heenCeeN−eeb®−ee Debieekej Menejs Deeues®e heenerpesle. A
Terrific moment in my life.
fo'kky : Depetve yejs®e Òemebie lemes®e legP−ee Dee−egø−eele −esCeej
Deensle. keÀsknener −esleerue. keÀoeeq®ele DeeleemegOoe. (dkfrZsd
o®ekeÀlees.) Life is not complete without thrill.
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dkfrZsd : yes, heCe DeMee®e pej Depetve SkeÀ oesve ieesøìer n−ee ®eejhee®e eqokemeele Ie[u−ee lej ceuee veener keeìle ceer menekee
eqokeme heenerve. l−eele ceuee p−eeseqleøeeves Deieesoj®e
meebeqieleue−e keÀer ceePee ce=l−et neì& De@ì@keÀves nesCeej Deens
DeeeqCe kej l−eeves ceuee पंच वसावं keøe& OeeskeÌ−ee®eb
meebeqieleue−eb, DeeeqCe ns ceePeb पंच वसावं keøe& Deens.
fo'kky : legPee astrology kej eqkeMkeeme Deens? (dkfrZsd
ie[ye[lees.) ceePee veener. ceer ns astrology keiewjs ceevele
veener. Don’t worry. leguee keÀener nesCeej veener. ik.kh
firksl\(dkfrZsd ukgh Eg.krks- dkfrZsd Lees[e
eqjue@keÌme neslees.) heCe kesÀknelejer p−eeseqleø−ee®−ee
cnCeC−eevegmeej nesleb ne.(dkfrZsd o®ekeÀlees. Ieeyejlees.)
veener. Eg.kts ceePes Mespeejer. eqce .eq®eìCeerme. Dejs,
Mespeej®−ee yebieu−eele jne−e®es les. l−eebvee SkeÀe p−eeseqleøeeves
meebeqieleueb nesleb. legce®ee ce=l−et 23,24,25 eq[meWyej −ee leerve
eqokemeebhewkeÀer kesÀknelejer nesF&ue. legcner je$eer yejesyej yeeje
keepelee cejCeej.
dkfrZsd : ceie..
fo'kky : ceie keÀe−e, leskeerme®eer je$e peeietve keÀe{ueer. ®eeskeerme®eer je$e
peeietve keÀe{ueer. Heb®ekeerme Meskeì®ee eqokeme.(dkfrZsd
ìsvmeceO−e s) je$eer®es yeeje®es þeskesÀ keepee−euee ueeieues DeeeqCe
eq®eìCeermeeb®−ee Ëo−ee®es þeskesÀmegOoe kee{e−euee ueeieues.
yeeje þeskesÀ he[ues lejer eq®eìCeerme eqpekeble.
dkfrZsd : ceie..( dkfrZsd eqjue@keÌme)
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fo'kky : ceie keÀe−e, eq®eìCeermeebvee Kethe Deevebo Peeuee. ceesþceesþ−eeves
kes[−eemeejKes Deesj[e−euee ueeieues. yeeje keepetve iesues
lejerner ceer eqpekeble Deens. p−eeseqleøee®eb Yeeqkeø−e Keesìb þjueb.
l−eeb®−ee yee−ekeÀesueener heÀej Deevebo Peeuee. oesIesner
Deeveboele nesles. eq®eìCeerme peesjpeesjele Deesj[le nesles.
p−eeseqleø−eeuee eqMek−ee osle nesles, DeeeqCe De®eevekeÀ
eq®eìCeermeeb®eb Deesj[le yebo. (dkfrZsd ìsvmeceO−es) Heart
Attack. Yes, ogmeje PeìkeÀe. eq®eìCeermeeb®eer yee−ekeÀes
j[kesueer Peeueer. #eCeele megKe DeeeqCe #eCeele og:Ke.
Deece®−ee Ie[−eeUeuee Dekeomee Deeþkeueer DeeeqCe yeeje®ee
heeqnuee þeskeÀe he[uee. þeskeÀe keÀeveele DeeeqCe eq®eìCeermeeb®ee
ÒeeCe yeensj. eqye®®eejs eq®eìCeerme. yeeje þeskesÀmegOoe SsketÀ
MekeÀues veenerle. eq®eìCeermeeb®−ee yee−ekeÀesves Ie[−eeUekeÀ[s
heenerueb. Ie[−eeUele yeeje one. eq®eìCeermeeb®eb Ie[−eeU one
eqceeqveìb heg{b nesleb. eqcemesme eq®eìCeermeebvee DeÞet Deekejle
veknles. l−eeb®−ee j[C−eecegUs eqleLeb iesuesues Deecner ueeskeÀ
l−eebvee meekeje−e®ee Òe−elve keÀjle neslees. eq®eìCeermeebvee ceer
hegvne- hegvne leheemele neslees. heCe k−eLe&. After all I am
a doctor. Not a god. eqcemesme eq®eìCeerme ceesþ−ee
DeeMeekeeoer vepejsveb DeOetve-ceOetve ceeP−eekeÀ[s heenle
nesl−ee. ceer sorry cnìueb. Hegvne SkeÀoe j[C−ee®ee
meceejbYe megª. ceuee keeìueb, j[Ceb Leebyeketve l−ee ceeP−ee
sorry ®eer®e keeì heenle nesl−ee. (dkfrZsd eEkeÀeq®ele
nmelees.) heCe dkfrZsd , SKeeo−ee®ee ce=l−eg Deeuee Demesue
vee. lej cee$e lees ìUle veener. (dkfrZsd ìsvmeceO−es )
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keeF&ì keeìueb, les SkeÀe®e ieesøìer®eb. eqlemeN−ee PeìkeÌ−ee®ee
DevegYeke eq®eìCeermeebvee ogmeN−ee PeìkeÌ−eeves −ee−euee eqouee®e
veener. Selfish.
(dkfrZsd ÒeMveeLe&keÀ vepejsves fo'kky keÀ[s heenlees.)
fo'kky : ogmeje PeìkeÀe js. #eCeele Deeuee DeeeqCe eq®eìCeermeeb®eb
Dee−egø−e PeìketÀve iesuee. keÀeUpeer keeìles−e leer l−eeb®−ee
cegueer®eer eqnceeveer®eer. eqnceeveer ke−e keøex Deþje. (dkfrZsd
eqjue@keÌme .) veekeele®e meieUb Deens. eqnceeÒeceeCes ieesjer,
Yejerke DebiekeÀeþer, jsKeerke Mejerj, mlevee®−ee
DeekeÀejekeªve®e mecepeleb peheCetkeÀ peyejomle Deens. [esUs
eqveUmej. mecegê®e hemejuesuee keeìlees [esU−eele. ueeueyegbo
Deesþ heenerues keÀer vekeÀUle Deeheuee®e Deesþ Deeheu−ee®e
oeleeKeeueer −eslees DeeeqCe keÀener #eCeele®e ueeue heeCeer yeensj.
Hee−e cnCepes kesÀUer®es Keebye. legUlegUerle. pekeU peeTve
MeesOeueeme lejer kesÀme meehe[Ceej veener. ceeies eqle®eer kesÀme
ceeP−eekeÀ[s®e nesleer vee. cnCepes hee−eeuee ue®ekeÀ Yejueer
nesleer, leskne yeesueekeueb nesleb ceuee. eqle®−ee hee−eekeªve nele
eqheÀjkeleevee keeìle nesleb peCet keÀener jsMecee®−ee
ieeoerkeªve®e nele eqheÀjkelees−e. इतके veepetkeÀ hee−e.
dkfrZsd −eej eqheÀiej cnCepes keÀe−e ns heene−e®eb Demesue
vee, lej let eqleuee yeIe. Deieoer lebleesleble 36-24-36.
GKeUer®ee®e DeekeÀej keeìlees. leguee meebielees dkfrZsd eqleuee
pees heenerue vee lees ceOegyeeueeuee megOoe eqkemejsue. meO−ee leer
yeensjieekeer iesues−e. keÀener eqokemeebveer leer −esF&ue. heCe
leeshe−e£¥le let eqpekeble DemeMeerue lej vekeÌkeÀer®e heenMeerue.
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dkfrZsd : fo'kky, keÀe−e झालंय leguee. let ceIeeheemetve ceuee keÀenerlejer
meskeÌmeer, iees[ Demeb meebielees−eme DeeeqCe hegvne ce=l−eg®eer
DeeþkeCe keÀªve oslees−eme.yeIeb, ceuee hejle Ieece Deeuee−e. ns
yeIe, DeeOeer®e ceer Kethe vekn&me Peeuees−e. l−eele let ceuee
Depetve vekn&me keÀª vekeÀesme. (Ieece hegmelees.)
fo'kky : Dejs heCe ce=l−eg®−ee eqkeøe−eeves..
dkfrZsd : (ceO−es®e lees[le) stop it please. ceuee lees eqkeøe−e vekeÀes−e.
ceuee meebie, let ceuee heÀesve keÀªve leeye[leesye keÀMeeuee
yeesueekeuemeb.
fo'kky : nes−e. peje cenÌlkee®eb keÀece nesleb. eqmeiejsì eqheCeej?
dkfrZsd : eqmeiejsì ceª os js. keÀece meebie.
fo'kky : eqÒeÀpeceO−es chilled beer Deens.
dkfrZsd : (या बात ह+ ।
( eqÒeÀpeceOetve yeeìueer keÀe{lees. oesve iueeme Ieslees.)
fo’kky : ceuee vekeÀes−e, let®e Ies.
dkfrZsd : keÀe js?
fo’kky :veener ceer vegkeÀlee®e Yejhetj peskeuees−e.
dkfrZsd : DeeeqCe ceuee cnCeeueeme peskele yemet vekeÀesme, ueies®e −es.
Sveer kes, peskeuees veener ns cee$e yejb Peeueb. cnCepes cnCetve®e
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eqye−ej h−ee−euee yemeuees.( yeeìueer GIe[tve mkele:®ee iueeme
Yejlees.) ceuee ne eqye−ejkej −esCeeje hesÀme Kethe Deeke[lees.
fo’kky : ne hesÀme Deeheu−ee ueeFheÀmeejKee Deens. ne hesÀme keÀOeer
G[lees keÀUle®e veener DeeeqCe Deeheueb peerkevemegOoe.
dkfrZsd : fo’kky hueerpe.
fo’kky

:ne dkfrZsd , let eqye−ejyeoodue keÀe−e meebiele nesleeme?

dkfrZsd : ceer eqye−ejyeoodue.. ne. eqye−ej®eb keÀe−e Deens ceenerles−e, leer
DeesleC−eeheemetve les leer heesìele peeF&he−e¥le Yejhetj
eqÒekeÀe@Mevme I−eek−ee ueeieleele. iueemeele eqye−ej Deesleleevee
iueeme Lees[b keekeÀ[b keÀªve ceie eqye−ej Deeslee−e®eer. l−eeves
eqye−ejkej hesÀme −esle veener. heCe ceer cee$e DeMeer eqye−ej
Deeslele veener, keÀejCe ceuee hesÀme Deeke[lees. eqye−ej eqheleevee
vesnceer eqye−ej Lees[ekesU leeW[ele IeesUkee−e®eer. cnCepes eqye−ej
eqheleevee SkeÀ kesieUer®e cepee peeCekeles. peskne eqye−ej DeeeqCe
Deeheu−ee leeW[eleueer ueeU eqcekeÌme nesles vee, leskne eqye−ej®eerr
jbiele Depetve kee{les. (nmelees.) Dejs ceer eqye−ejyeoodue leguee
keÀe−e meebielees−e. you are my godfather . (oesIesner
nmeleele.)
DkfrZsd : yejb Deelee meebie let ceuee keÀMeeuee yeesueekeuemeb?
fo’kky

:eqye−ej eqheCeb megª keÀj vee.
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dkfrZsd : Deb..nb.. subject first.
fo’kky : ceer SkeÀ hegmlekeÀ equene−euee Ieslees−e. problem Demee Deens.
ceeP−ee hegmlekeÀe®eb ìe−eìue incomplete Deens. cnCepes
yeIe vee hegmlekeÀe®ee eqkeøe−e clear Peeu−eeeqMekee−e hegmlekeÀ
equenerCeej keÀmeb.
dkfrZsd : cnCepes, let legP−ee hegmlekeÀe®eb veeke þjkeueb veenerme. Depetve
let eqkeøe−e eqheÀkeÌme kesÀuee veenerme.
fo’kky : les yeIe. l−ee ìsyeueekej hegmlekeÀ þskeue−e.
(dkfrZsd peeTve ìsyeueekeªve hegmlekeÀ G®euelees.)
dkfrZsd : ceer DeeeqCe ceePee..? Dejs ceeP−ee®−ee heg{s keÀe−e..?
fo’kky : l−eemeeþer®e lej leguee yeesueekeue−eb. legPee Deboepe keÀe−e Deens.
ceer DeeeqCe ceePee.. heg{s keÀe−e equenueb heenerpes, keÀer p−ee
megboj, hetCe& ìe−eìuekeªve ceie DeeqleMe−e peyejomle
hegmlekeÀ equenerueb peeF&ue.
dkfrZsd

:heCe ceuee keÀUle veenerS, let [e@keÌìjerhesMeekeÀ[tve
uesKeveekeÀ[s keÀe keUueeme ?

fo’kky : leer iebcele ceer leguee veblej meebiesve. Dejs ceePee pevce
keÀoeeq®ele.. −eme, pevce. ceeP−ee pevcee®eer iebcele leguee
ceenerles−e? Dejs, Deieesoj®e cnCepes meelek−ee cenerv−eele®e
pevceeuee Deeuees. l−eecegUs heÀej DeMekeÌle neslees. pevceeuee
Deeu−eeheemetve henerueer leerve keøe& eqmejer−eme. heg{s peiesve®e
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DeMeer DeeMee veener. heCe keÀoeeq®ele [e@keÌìjebceO−es SkeÀe®eer
kee{ knekeer DeMeer दे वाची F®íe Demeekeer cnCetve kee®euees.
ceePes pevceeveblej®es leerve keøe&eleues heÀesìes heeneruesme lej
cnCeMeerue, SKeeoe DeeF&yeehe cnCeeuee Demelee, Demeueb
[eskeÌ−eeuee leehe osCeejb heesjieb cesuesueb®e yejb. DeeeqCe iebceleer®eb
meebiee−e®eb lej ceePee pevce Peeuee DeeeqCe ne@eqmheìue®−ee
yeensj SkeÀe®ee Ketve Peeuee. Debiee®ee LejkeÀehe G[keCeeje.
ke[erue meebiele nesles cnCetve ceuee ceenerles−e. ceePeer DeeF&
eqye®eejer meeOeer yeeF&. oskeeOeerkeÀekej peyejomle eqkeMkeeme.
oskeekej eqkeMkeeme cnCepes YegleeKesleebkej Deeuee®e. eqle®−ee
[eskeÌ−eele keÀe−e Yejueb ceeP−eekej l−ee ceeCemee®−ee
Deelc−ee®eer meekeueer he[ueer DemeCeej. ceuee IesTve eqkeÀleer
SkeÀ ceebeq$ekeÀebkeÀ[s iesueer Demesue, kegÀCeeme þeTkeÀ.
ceebeq$ekeÀebvee keÀe−e, hewmee®e keÀcekee−e®ee−e. ceie Peheeìueb
keÀe−e, Deelc−ee®eer meekeueer keÀe−e, Oeceeue vegmeleer. leerve
keøe&eveblej yejesyej megOeejle ®eeueuees.veblej peje keÀUe−euee
ueeieu−eeveblej eqke®eej kesÀuee DeeeqCe þjkeueb, [e@keÌìj
kne−e®eb. ueneveheCeeheemetve®e ngMeej neslees, cesnveleer neslees.
l−eele O−es−e meceesj eqomeueb keÀer l−eekej®e legìtve he[ekeb ns
heneru−eeheemetve®e ceenerle. DeeeqCe Peeuees [e@keÌìj. HeCe ns
meke& ceeP−ee pevceecegUs®e MekeÌ−e.
dkfrZsd : ceie let legP−ee hegmlekeÀe®eb ìe−eìue ‘‘ceer DeeeqCe ceePee
pevce’’ os.
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fo’kky : Demeues P−eeìPetì ìe−eìue meebiet vekeÀesme. keÀenerlejer
oceoej yeIe.
(dkfrZsd DeeM®e−ee&ves l−ee®−eekeÀ[s heenlees.) keÀe−e js Demee
keÀe−e heenlees−emeb?
dkfrZsd : legP−ee leeW[tve P−ee..
fo’kky : P−eeìPetì. .(nmelees.) Dejs lees ceeP−ee yeehee®ee Meyo
neslee.(dkfrZsd hegvne DeeM®e−ee&ves) yeehe.. ne Meyo
SkesÀjer keehejuee cnCetve ìsvMeve IesT vekeÀesme. ceePeb
ceeP−ee ke[erueebyejesyej SkeÀoce eqÒeÀueer ®eeuee−e®eb. les
SKeeoer ieesøì meebiele Demeues DeeeqCe ceePeb ue#e vemeueb lej
les cnCee−e®es, yeehe meebielees DeeeqCe ne SskeÀlees. (dkfrZsdkeÀ[s
heentve) ne ®−ee peeieer keÀe−e Meyo Demesue leguee ceenerle
Demesue®e.
dkfrZsd : ¼ glwu½ Hkkouk iksgpY;k- ¼dkfrZd ckj dkmaVj
o:u flxkjsV ?ksowu flxkjsV ykbZV djrks-½
fo’kky

:Demee ceePee yeehe. peyejomle ceeCetme. lees vemelee lej ceePeb
peieCe®e DeMekeÌ−e nesleb. ner ieesøì kesieUer, lees vemelee lej ceer
−ee peieele Deeuees®e vemelees. les keªve SkeÀoce lees kej Deeuees
vee. ceePee yeehe mkele:®−ee yeeheeuee heCe yeehe®e cnCee−e®ee
DeeeqCe ceueener meebiee−e®ee keÀer ceuee yeehe cnCe. yeehe ne
Meyo keÀmee Yejie®®e DeeeqCe eqoceeKee®ee keeìlees. mkele:
DeeqMeeq#ele, heCe heesjeuee eqMekeÀkeC−ee®eer peyejomle F®íe.
Mejerjeves cepeyetle. Yeesmeues kegÀUeleues kebMepe cnCetve
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MeesYee−e®es ceePes ke[erue. Deece®−ee jebP−eeuee meke&peCe
cnCee−e®es. yepejbiejeke Yeesmeues cnCepes peCet keÀener
mebYeepeer cenejepe. keÀe−e ojeje neslee l−eeb®ee ieekeele.
SkeÀoe Deece®−ee ieekeele ®eesjer Peeueer. ®eesjer keÀmeueer, SkeÀe
ceeCemee®ee yeìkee njkeuee. yeìk−eele npeejSkeÀ ªhe−es
nesles. leskne®−ee keÀeUele npeejSkeÀ ªhe−es cnCepes Yejhetj.
lees ceeCetme OeekeleheUle Deece®−ee kee[−eekej Deeuee.
ke[erueebveer mebO−eekeÀeUer heb®ee−ele yeesueekeueer.
ceeP−ee ke[erueebmeceesj yeesuee−e®eer keÀesCee®eer ìehe veknleer.
meke& ieekekeÀjer Deeues. DeeeqCe ke[erueebveer eEmeniepe&vee kesÀueer,
p−eeves ner ®eesjer kesÀueer Demesue, l−eeves leeye[leesye yeìkee
hejle keÀjekee. Deecner Goej ceveeves l−eeuee ceeheÀer osT.
HeCe pej keÀe veblej Deecner l−eeuee hekeÀ[uee. lej cee$e
l−eeuee ceeheÀer eqceUCeej veener. Deeheuee Meyo cnCepes
#eeq$e−ee®ee Meyo Deens. ÒeeCe peeF&ue, heCe eqheÀje−e®ee veener.
keÀesCeer kesÀueer ner ®eesjer? ke[erue iejpeues, DeeeqCe ueies®e
][esU−ee®eb heeleb uekeleb ve uekeleb leske{−eele ieeke®ee hegpeejer
ceeP−ee ke[erueeb®−ee hee−eekej he[uee DeeeqCe Oee−e ceeskeÀuetve
j[e−euee ueeieuee. cnCeeuee SkeÀkeej ceeheÀer o−eekeer. ceeP−ee
ke[erueebvee meke&peCe jekemeensye cnCee−e®es. hegpeejer heg{s
cnCeeuee, ieCeespeerjeke mekeÀeUer oMe&veeuee Deeues nesles,
leskne l−eeb®ee yeìkee he[uee. yeìkee o−ee−euee peele neslees,
heCe yeìk−ee®eb kepeve peemleb cnCetve yeìkee GIe[uee, DeeeqCe
Deele Ske{s hewmes heentve ceesnheeMeele De[keÀuees.
dkfrZsd : ceie ®eebieueer®e Deoodue Ie[keueer Demesue l−ee hegpeeN−eeuee
legP−ee ke[erueebveer.
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fo’kky : Debnb.., mkele:®ee eqouesuee Meyo les keÀOeer cees[le veknles.
l−eebveer l−eeuee DeYe−e eqoueb, ceesþ−ee ceveeveb
dkfrZsd : Dejs fo’kky, eqkeøe−e meehe[uee. let Demeb keÀe keÀjle veenermeb.
let legP−ee ke[erueebkej®e hegmlekeÀ equenb. ceer DeeeqCe ceePee yeehe.
veenerlej yeehe ne SkesÀjer Meyo legcneb oesIeeb®eener Deeke[lee.
What a suitable Title.
fo’kky : ®eue js. ceuee vee keÀenerlejer kesieUb equene−e®e−e. Deieoer
kesieUsheCee Deeuee heenerpes l−eele. Some Abstract things.
Yes & Some Sexy.
dkfrZsd : Sexy?
fo’kky : Yes Sexy. ceeP−ee Sex yeoodue ceer leguee keÀener®e
meebeqieleueb veener vee.
dkfrZsd : Sex yeoodue. What do you mean ?
fo’kky : I mean, Those old days in my Life. leskne ceer meeleDeeþ keøee¥®ee Demesve. Iej®−eebyejesyej Kethe eqheÀje−e®ees.
Deece®−ee IejermegOoe yejs®emes heengCes −ee−e®es. Demes®e SkeÀoe
Deece®−eekeÀ[s heengCes Deeues nesles. SkeÀ pees[heb DeeeqCe l−eeb®eer
cegueieer. lejer leguee meebielees, l−eekesUsme leer meleje-Deþje
keøee¥®eer Demesue. je$eer peskeCe keiewjs Deeìesheu−eekej meejspeCe
iehhee ceejle nesles. ceuee Peeshe Deeueer cnCetve ceer Peeshee−e®−ee
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Keesueerle peeTve Peesheuees. Deecner meke&peCe SkeÀ$e®e
Peeshee−e®ees. ceO−eje$eer ceuee De®eevekeÀ peeie Deeueer. ceuee
keÀe−e nesleb−e ceePeb ceuee®e keÀUble veknleb. ceeP−ee yeepteuee
leer cegueieer Peesheueer nesleer, DeeeqCe leer ceeP−ee DebieeMeer KesUble
nesleer. ceuee kegÀjkeeUle nesleer. #eCeYej keÀe−e ®eeueueb−e ns
ceuee®e keÀUle veknleb. heCe keÀenerM−ee megKeo kesovee ceuee
peeCekele nesl−ee. eqleves ceePes íesìsmes nele mkele:®−ee
mleveebkej þskeues DeeeqCe lees veepegkeÀmee mheMe& ceveele Iej
keÀªve iesuee. yemme, eqleLetve cnCepes ke−ee®−ee Deeþk−ee
keøee&heemetve pees meskeÌme GheÀeUtve Deeuee lees keÀe−ece®ee®e.
pekeU-pekeU hebOejeSkeÀ eqokeme nesleer leer Deece®−eekeÀ[s.
ceie keÀe−e, jespe®−ee je$eer peeiee−euee ueeieu−ee. veblej
uekekeÀj®e eqle®eb ueive Peeueb.
heCe l−ee hebOeje eqokemeele Sex ®eb yej®emeb %eeve leer ceuee
osTve iesueer. je$eer keÀe−e eqokemeemegOoe ceeU−eekej Deece®es
KesU ®eeuee−e®es, [e@keÌìj-[e@keÌìj. meskeÌme kee{le neslee,
heCe l−ee®ee heÀjkeÀ DeY−eemeekej he[uee veener ns veMeerye.
meskeÌme Deeheu−eeuee p−eekesUsme peeCekelees veeb, leer cepee®e
kesieUer Demeles. meskeÌme −ee Meyoeves®e ceeCetme GÊeseqpele
neslees.
dkfrZsd : ceuee heCe $eeme kne−euee ueeieuee−e. ceer Iejer peeT keÀe?
ceuee heCe..
fo’kky : dkfrZsd , let ceeP−ee hegmlekeÀemeeþer eqkeøe−e meg®ekee−euee
Deeuee−eme vee.
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dkfrZsd : Dejs, eqkeøe−e keÀe−e meg®ekee−e®ee. ceer DeeeqCe ceePee meskeÌme.
equentve ìekeÀ hegmlekeÀ. legP−ee meebieC−eeves ceeP−eemeejK−ee
[e@keÌìjkej Ske{e heÀjkeÀ he[uee, lej let les hegmlekeÀ
equeneruebme lej keÀe−e nesF&ue. Ske{b cee$e vekeÌkeÀer, keÀer legPeb
hegmlekeÀ meeN−ee peieele KeUyeU उडवेल. keÀecemeg$ee®−ee
hegmlekeÀemeejKeb.
¼nks?ksgh glrkr VsyhQksuph csG oktrs-½
fo’kky % mpy- rqÖ;kp Qksu vkgsdkfrZd % ek>k Qksu \ fo’kky gs rq>a ?kj vkgsfo’kky % vdjk oktwu xsys;r- rqÖ;k ck;dkspkp vlsy
mpydkfrZd % ¼fjflOgj mpyrks-½ gWyks]
dfork % gWyks] dfork cksyrs;dkfrZd % gk] cksy eh dkfrZd cksyrks;ikgr R;kyk lWY;qV ekjrks-½
dk; >kya \

¼fo’kkydMs

dfork % dk; >kya dk;\ eksckby ?kjhp fol:u
xsykl- vkf.k fdrh oktys\ rw Eg.kkyk gksrkl
yxsp ;srks- fdrh वेळ >kyk\
dkfrZd % gk gk ;srks] FkksM;k वेळात ;srksdfork % dkfrZd] eh tsok;ph Fkakcys; rqÖ;klkBhdkfrZd % gks gks ;srks eh Ykodjp58

dfork % dkgh izkWCyse rj ukgh vkgs uk\
dkfrZd % ukgh dkgh
vkgs-

ukgh-

dkgh

izkWCyse

oxSjs

dfork % izkWCyse ukgh- ,a Eg.kts rw M~haDl
ukgh xssyk;l uk frFks\ gs c?k---dkfrZd % dfork] eh fc;j fir ukgh,-

ukgh

djk;yk

dfork % eh d/kh fc;jpa uko ?ksrya\ Eg.kts rw iDdk
fc;j I;k;yk clyk;kl¼rks dikGkoj gkr ekjrks- fo’kky glrks-½
dkfrZd % rqyk dk; >ky;a glk;yk\
dfork % vjs eh dqBs glrs;a \
dkfrZd % rw ukgh xa- gk fo’kky glrks;- csV;k] nkr
nk[ko.ak can dj- rq>a yXu >kya dh कळे ल
rqyk- fQj lc vkVs nky dj Hkko irk py
जाएगा! ,d fnol rw Ik.k mB’khy आयु0यातूनdfork % ,a dk; Eg.kkykl \
dkfrZd % eh] dqBs dk;\ eh dk; Eg.kkyks\
dfork % eh ,sdy;a सगळं ] Eg.kts rqyk vla Eg.kk;p;a
dh ek+Ö;k’kh yXu dsY;kuarj rw आयु0यातून
mBykl59

dkfrZd % vxa eh vla ukgh Eg.kkyksdfork % eh ,sdy;a सगळं dkfrZd % I Mean to say…….. ;kj] f’kV fc;j I;k;P;k
vk/khp dkghgh cjGk;yk ykxyksdfork % Eg.kts rw fc;j I;k;yk clyk;al\
dkfrZd % ukgh] Eg.kts gks- Eg.kts ukgh- Eg.kts vtwu
eh dkgh fc;j I;k;ysyks ukgh- ¼fo’kky glrks½
dfork % Eg.kts vkrk fi.kkj vkgsl rj\
dkfrZd % gks] Eg.kts ukgh- fc;j ukgh] rs vkiya gk
iqLrd fi.kkj vkgsdfork % dk;\
dkfrZsd % vxa Eg.kts] rs fo’kky iqLrd fyfgrks; uk] rs
MhLd’ku lq: vkgs- fc;j oxSjs dkghp ukgh
vkgs- osMh] ?kjh FkksMhp dks.k fc;jP;k ckVY;k
vk.kwu Bsorksdfork % rw fc;j I;k;yk clyk;l\gks uk \
dkfrZd % gks] Eg.kts ukgh- ¼fjflOgj Bsorks vkf.k fo’kky
glrks-½
;kja rq+Ö;k ;k ys[kd Ogk;P;k ukVdkr eh
Qlyks;] vkrk dla letkow frykfo’kky % lkax uk- clyks fc;j I;k;yk Eg.kwu60

dkfrZd % vktp Divorce Paper oj lgh d: Eg.krkslvjs vktp frus eyk------ ¼VssyhQksu oktrks-½
fo’kky % mpy------ ¼eksB;kus glrks-½
dkfrZsd % ek>k Jki vkgs rqyk- rq>a
vlap fc;j fi.ka can होऊ ns-

i.k

yXukuarj

fo’kky % eyk Jki Ukarj ns vk/kh Qksu mpy- ukghrj
ex----- ¼glrks-½
dkfrZd % ¼fjkflOgj mpyrks½ gWyks dfork----dfork % इतका

वेळ

ykxrks Qksu mpyk;ykग1यातच vMdyh gksrh dk;\

dkfrZd % vtwu fc;j

fc;j

ukgh I;k;yks;

dfork % vtwu ukgh I;k;ykl- ex vkrki;Zar dk;
oklpa ?ksr gksrkl- ts dk; minO;ki djk;psp
rs dj- vkf.k vkrk सकाळीच ;s- eh tsowu
>ksirs;- vkf.k सकाळपय2त njoktk m?kM.kkj
ukgh,- eulksDr fc;j ih- rqikP;k oklkua
मळमळतंa Eg.ks- fc;jP;k oklkus rC;sr gjhHkjh
gksr vlsy uk\ vkrk jgk jk+=Hkj frFksp xqM
ukbV- ¼Qksu Bsors-½
dkfrZd % gWyks] gWyks vxa
[kk;k uk fi;k
¼fo’kky glrks-½

dfork\ ¼fjflOgj Bsorks-½
Xykl QksMk ckjk vkuk-
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dkfrZd % glk] vkrk jk=Hkj glr clk- I don’t mind
vkrk jk=Hkj bFksp vkgs eh- vkePkk njoktk
vkrk सकाळपय2त m?kM.kkj ukgh,- eh vkrk
fQzt e/kY;k lxG;kpa fc;j
fjdkeh d:u
Vkd.kkj- rqÖ;k ys[kd cu.;kph ikVhZ- ¼nks?ksgh
glrkr-½
HeCe keÀceeue Deens ne, DeepekeÀeue yejs®emes [e@keÌìj
uesKeveekeÀ[s keUues−ele. keÀe−e fo’kky yejesyej yeesuelees−e
vee ceer? uesKekeÀebvee peemle hewmee eqceUlees−e keeìleb
[e@keÌìjebhes#ee. cnCetve®e yengleskeÀ [e@keÌìj, [e@keÌìjerrhesMee
eqkemejle ®eeueues Deensle.
fo’kky : Dejs, [e@keÌìjerhesMee cnCepes Deeheueer jespeerjesìer Deens DeeeqCe
uesKeve cnCepes íbo. ner ieesøì kesieUer DeepekeÀeue
uesKekeÀebvee Kethe ceeve eqceUlees−e. heCe ceer ns ceevemevceeveemeeþer keÀjle veener neb. Dee−egø−eele keÀenerlejer íbo
peesheemee−euee®e nkesle veener keÀe? leguee keÀe−e keeìleb?
[e@keÌìjerhesMee mees[uee lej ceer GheeMeer cejsve? n−ee
[e@keÌìjerrhesMeecegUs®e ceuee yeN−ee®e keÀener ieesøìer eqceUeu−ee.
pes pes Deheseq#ele nesleb les less eqceUeueb, meke& keÀener. Depetve
keÀener ieesøìer eqceUkee−e®−ee yeekeÀer Deensle. heCe l−eener
uekekeÀj®e eqceUleerue.
dkfrZsd : fo’kky, legPeb ns keÀes[−eele yeesueCeb ceeP−eemeeþer ve
Gueie[Ceejb jnm−e Deens. iesueer ®eej keøex legP−eeyejesyej
Deens,heCe Depetve leguee keÀener DeesUKet MekeÀuees veener ceer.
eqkeÀleer Deeleu−ee ieeþer®ee Deensme js let.
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fo’kky : nes−e. ceer Kethe Deeleu−ee ieeþer®ee Deens. cnCetve®e
meceesj®−ee®−ee ieeþer ceer l−ee®−ee vekeÀUle®e mees[kelees.
dkfrZsd : fo’kky, keÀe−e cnCet leguee −eej,meebie vee. let pes keÀe−e
ye[ye[lees−eme vee, les ceeP−ee MeskeÀ[es hetÀì keªve peeleb
DeeeqCe ceie ceuee lees keerjieleer ceOeuee [e−euee@ie Deeþkelees. let
ieuele −egie keÀe Deeoceer, ieuele −egie ceW hewoe nes ie−ee nw~
(oesIesner nmeleele.)
fo’kky : ceer Deieoer yejesyej pevceeuee Deeuees−e. ceePee pevce Deieoer
Perfect −egieele Peeuee−e DeeeqCe ceer cejCeejosKeerue
Perfect −egieele. HeCe let kesÀkne cejCeej js. veener cnCepes
p−eeseqleøeeves leguee keÀenerlejer meebeqieleueb−e cnCetve eqke®eejlees.
(dkfrZsd DemkemLe ) dkfrZsd −eej, vekn&me nesT
vekeÀesme nb. keÀe−e let cejCeeuee Ske{e Ieeyejleesme. ceer yeIe
vee, ceuee −eceotle meceesj GYee jentve cnCeeuee vee keÀer leguee
kej v−ee−euee Deeuees−e. lej ceer cnCesve. AIR INDIA?
cnCepes vekeÌkeÀer®e ®eej-hee®e leeme GeqMejeves DemeCeej. SkeÀ
keÀece keÀj, SkeÀ SkeÀ eqye−ej ceeª−ee. ceie peeT−ee. heCe let
keÀe−e cnCeMeerue l−eeuee? cnCepes, Deelee mecepe ceer
−eceotle Deens. DeeeqCe ceer letuee eqke®eejlees Deens. legPeer
cejCekesU pekeU Deeues−e. legPee keÀeU Deeuee−e. ®eue
uekekeÀj. ceie let keÀe−e GÊej osMeerue.
dkfrZsd : fo’kky , let hejle l−ee eqkeøe−eekeÀ[s keUueeme. Please
forget that subject, that fullish subject.
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fo’kky : Why? keÀe? let [e@keÌìj vee js. meeu−ee, ogeqve−esuee let
eqoueemee osleesme. ce=l−eg keÀe−e l−ee®−ee (oskee®−ee) neleele
Deens. [e@keÌìjerrhesMee®ee ìWYee eqcejkeleesme keÀer Apron
Ieeleueeme keÀer leguee keÀCee&®eer keÀke®ekegÀb[ueb Ieeleu−eemeejKeer
keeìleele DeeeqCe let eqyeveOeemle nesleesme. Deeheu−eekeÀ[s yeIe.
[e@keÌìjerrhesMeeleueb SkeÀ mee®esyebo k−eeqkeÌleceÊke. Kethe heÀe−eoe
Peeuee ne ceuee −ee hesMee®ee. [e@keÌìjerrhesMee, mekee¥vee
nkeenkeemee keeìCeeje. leguee ceenerles−e, yeN−ee®e peCeebvee
[e@keÌìjerrhesMee keÀe Deeke[lees. l−ee®eb keÀejCe SkeÀ iet{ Deens.
SkeÀ ,SkeÀ jnm−e. heCe ceuee GueIe[uesueb. ke−ee®−ee
Deeþk−ee keøeea®e m$eer®eb Mejerj ®ee®ehee−e®eer meke−e pe[ueer,
leer Deepehe−e¥le. Heneru−eeboe uehetve-íhetve heCe Deelee
jepejesmeheCes.
Afterall
[e@keÌìj Deens vee ceer.
keÀesCee®−eener Mejerjeuee kegÀþsner nele ueeket MekeÀlees.
Dee@hejsMeve®−ee kesUsme l−ee GIe[−ee yee−ekeÀe heeneru−ee keÀer
keÀmeb Yeªve −esleb. Hee−e LejLeje−euee ueeieleele. l−eeb®−ee
l−ee veive osnekeªve nele eqheÀjkeleevee mkeie& megKee®eer
Òeehleer nesles ceuee. veepetkeÀ uegmeuegMeerle keÀeskeUer keÀele[er.
keÀener peCeeR®eer yeheÀe&meejKeer ieesjer lej keÀeneR®eer ueeue.
mkele:®eer keemevee le=hle keÀje−e®ee ne SkeÀ DeeqleMe−e meeOee
DeeeqCe meeshee ceeie&. Kethe eqm$e−ee Yeesieu−ee heCe Depetve
ceePeer F®íe keÀener le=hle Peeuesueer veener. jespe vekevekeerrve
Mejerj. jespe vekeerrve keÀhe[s Ieeuee−euee ueeskeÀebvee peMeer cepee
keeìles vee. l−eehes#ee eqkeÀleerlejer DeeqOekeÀ iebcele keeìles ceuee
l−eeb®−ee MejerjeMeer KesUe−euee. l−ee meeu−eebvee ceenerle heCe
vemeleb keÀer Deeheu−eeuee yesMegOo keÀªve keÀesCeerlejer Deeheu−ee
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MejerjeMeer KesUle−eb. cesuesu−ee ÒesleeÒeceeCes he[uesu−ee
Demeleele l−ee. DeeeqCe ceer ceeP−ee Dele=hle F®íe le=hle
keÀªve Iesle Demelees. $eeme megª Peeu−eekej nuekesÀ®e
keÀnC−eeeqMekee−e ogmeN−ee kegÀþu−eener eqjDe@keÌMevme l−eeb®−ee
®esnN−eekej vemeleele. HeCe keÀener cnCeb −eej.. peer cepee
yeeF&ceO−es Deens vee leer cegueeRceO−es veener.
dkfrZsd : cnCepes let..
fo’kky : Yes, Dee@hejsMeve eqLe−eìj®eer Òel−eskeÀ m$eer ceer Yeesielees. ns
ne@eqmheìue ceePeb Deens. FLeuee ceer meeke&Yeewce jepee Deens.
ceer ceeP−ee ceveeÒeceeCes keeiesve. ceuee keÀesCeerner De[ket MekeÀle
veener. Deepe keÀe−e veener ceeP−eekeÀ[s. meke& Deens meke&.
Hewmee,iee[er,yebieuee,jespe-jespe vekeerve Mejerj. let keÀe
SkeÀe®e Mejerjele iegjheÀìtve jeneruee−emeb ceenerle veener.yeIe
ceeP−eekeÀ[s, mke®íboer hegÀueheeKeª. Òel−eskeÀ hegÀueeleueb
Lees[b Lees[b ceOe ®eeKee−e®eb cnCepes Dee−egø−eeuee SkeÀ jbiele
−esles.
¼VsyhQksuph
mpyrks-½
dkfrZd % gWyks-

csG

oktrs-

dkfrZd

dfork % dkfrZd
dkfrZd % gk dfork] ckssydfork % dkfrZd rq>k vkokt- ,a dk; >kya\
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fjkflOgj

dkfrZd % ukgh dkgh ukgh- rw tsoyhl\
dfork % ukgh vtwudkfrZd % rw tsowu ?ks- eh ldkGhp ;sbZu- थोडं dke
vkgsdfork % dkfrZd] dkgh izkWCyse >kyk; dk\ eh येऊ
dk frFksdkfrZd % ukgh udks- eh vkgs- vkf.k rlk dkgh eksBk
izkWCyse oxSjs dkgh ukgh vkgs- rw tso vkf.k
>ksi- ek>h okV ikgw udksl- eh ldkGhp
;sbZu- py ck;dfork % vjs Ik.k----\
dkfrZd % py Bsorks eh Qksu- FkksMk dkekr vkgs ehldkGh cksyrks rqÖ;k’kh¼fjflOgj Bsorks½
dkfrZsd : fo’kky, let pees eqke®eej keÀjlees−eme lees eqke®eej let keÀjCeb
mkeeYeeeqkekeÀ®e Deens. heCe fo’kky, ceePeb SkeÀ SwkeÀ. let
ueive keÀj. ceie leguee Dee−egø−e cnCepes keÀe−e les keÀUsue.
ne@eqmheìueceOetve LeketÀve Deeu−eekej yee−ekeÀes pees ®ene
Òescee®−ee oesve iees[ Meyoebveer heg{s keÀjles vee. l−ee®eer jbiele
keÀener Deewj®e Demeles. ìsvMeveceO−es Deeu−eekej leer peskne
Òesceeves Deeheueer eqke®eejhetme keÀjles vee leskne peie eEpekeÀu−ee®eb
meceeOeeve 4मळतं. YetkeÀ veener cnìu−eekej uee[ele
mkele:®−ee neleeves Ieeme Yejkeles vee, leskne eqle®−ee nelee®ee
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iees[kee peCetkeÀener l−ee Devveele Glejuesuee Demelees. DeeeqCe
l−eecegUs lees Ieeme heb®ehekeÌkeebveehes#ee mejme keeìlees. je$eer
[eskeÌ−eele Deeyeesueer®ee iepeje ceeUtve je$e mkeie&megKeele
Ieeuekeles leer DekemLee. keÀOeerlejer ÒesleebMeer KesUCeb mees[tve
SKeeo−ee eqpekeble m$eer®ee GheYeesie Ies. Deeheu−ee ueivee®−ee
yee−ekeÀesyejesyej peeieCeeN−ee je$eer keÀener Deewj®e Demeleele.
legP−ee veMeeryeeves pej leguee ®eebieueer yee−ekeÀes eqceUeueer lej
legP−ee [eskeÌ−eele pes kegÀª#es$e ceepeueb Deens vee les veøì
nesF&ue. DeeeqCe SkeÀ keÀj, legPeb hegmlekeÀ hetCe& nesF&ue. legP−ee
hesMeeyeoodue®e equener. ceveele pes keÀener Deens vee les Glejke
hegmlekeÀele. eqce$ee, ceveeleueer ieesøì meebeqieleueer lej®e ceve
nuekeÀ nesleb. DeeeqCe legP−ee [eskeÌ−eele ns pes keÀener eqkeeq®e$e
Deens vee les keÀe{tve ìekeÀ. SKeeoer megeqMeeq#ele,megmebmke=Àle
cegueieer yeIetve ueive keÀj. cee$e legPeb ns hegmlekeÀ hetCe& keÀj
DeeeqCe Kecebie ìe−eìue osTve ìekeÀ. ceer DeeeqCe ceePee
[e@keÌìjerhesMee.
(fo’kky nmelees.) fo’kky Demee kes[−eemeejKee keÀe
nmeleesme. keÀe−e Peeueb leguee.
fo’kky : ceuee keÀe−e Peeueb−e. Yes, ceuee keÀenerlejer Peeueb−e. DeeeqCe
let les SwkeÀueme vee. lej legP−ee hee−eeKeeue®eer peceerve
mejkesÀue. ceer ceeP−ee hegmlekeÀe®eb ìe−eìue þjkeueb−e. ceer
DeeeqCe ceePee ce=l−eg.
dkfrZsd : ns keÀe−e ìe−eìue Deens. ceuee meebie −eeceO−es let ce=l−egeqkeøe−eer
equenerCeej vee. ceie let Yeeqkeø−ekeÀeUeceO−es hegmlekeÀ
equenerCeej keÀer keÀe−e ?
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fo’kky : kes[e Deensme. ceer hegmlekeÀ YetlekeÀeUekej equenerCeej.
dkfrZsd : Dejs, YetlekeÀeUele hegmlekeÀ equene−euee Depetve let Depetve
cesuesuee veenerme.
fo’kky : ns letuee keÀesCeer meebeqieleueb.
dkfrZsd : cnCepes ?
fo’kky : ceer SkeÀMesSkeÀ ìkeÌkesÀ cesuesuee Deens.
dkfrZsd : cnCepes ?
fo’kky : cegKee&meejKeb cnCepes cnCepes keÀª vekeÀesme. SskeÀ, let
Deeueeme, leskne Ieeyejuee nesleeme Deeþkeleb. neb, keÀejCe let
SequheÀvmìve hegueepekeU®ee DeheIeele yeIetve Deeuee nesleeme.
keÀe−e cnCeeuee nesleeme let. A Terrific moment in my
life. Yes, This is another Terrific moment in your
life. lej lees let heeneruesuee Depeye De@eqkeÌme[Wì lees ceer®e neslees.
cnCepes p−ee®−ee Debieekeªve ìBkeÀj iesuee lees. leguee Deeþkele
Demesue let ceuee eqye−ej DeesleCeej nesleeme. leskne ceer
cnCeeuees, ceer vegkeÀlee®e Yejhetj peskeuees Deens. ceer SkeÀ
Meyoner Keesìb yeesueuees veener ne. SequheÀvmìvekeªve Iejer
−else neslees vee, leskne keeìsle neheÀkeÀerve®−ee iesìmeceesj l−ee
leerve jml−eeb®−ee ceO−eYeeieer Deece®−eemeeþer kegÀCeerlejer
cemle peskeCe DeeCetve þskeueb nesleb. Yejhesì peskeuees.
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dkfrZsd : let ns Demeb eqkeeq®e$e..
fo’kky : (Deesj[tve) eqkeeq®e$e veener. ceer pes keÀener yeesuelees−e, les
Yeeveekej jentve®e yeesuelees−e. ceePee ce=l−eg Peeuee−e. Deelee
legP−eemeceesj pees Deens vee, lees ceer vemetve ceePee Deelcee
Deens.
cnCetve®e heenerueme vee, ceer ceIeeheemetve kegÀþu−eener kemletuee
mheMe& kesÀuesuee veener. let Deeueeme, Ieeyejuee nesleeme. ceer
leguee heeCeer h−ee−euee meebeqieleueb, ceer veener eqoueb.
eqye−ejmegOoe leguee®e I−ee−euee ueekeueer. Ske{b®e keÀe−e,
Deeþkele Demesue lej Deeþkeb. ceePeb hegmlekeÀmegOoe let®e
G®eueuebme.
VsfyQksupk
fjflOgj
gh
rqp
mpyykl cnCepes SketÀCe keÀe−e, lej ceer kegÀþu−eener
kemletuee mheMe& kesÀuesuee veener. Dejs ceer kegÀþu−eener kemletuee
mheMe&®e keÀª MekeÀle veener. dkfrZsd leguee heÀej Ieece
Deeuee−e. lees ìe@kesue Ies DeeeqCe Ieece hetme. ceer ìe@kesue G®euet
MekeÀle veener vee. (dkfrZsd ìe@kesueves Ieece hegmetve ìe@kesue
5या न6न 78ी9या मुत:ला पाहत 5या मुत:वर ìekeÀlees.)

dkfrZsd : let ns Kejb..
fo’kky : eqkeMkeeme veener yemele.
dkfrZsd : let ceuee keÀe yeesueekeuebme.
fo’kky : cetKee&. yenerje Deensme let. ceer keÀe−e cnCeeuees, ceer
keÀesCel−eener kemletuee mheMe&®e keÀª MekeÀle veener. les hesve
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DeeeqCe leer [e−ejer Ies. DeeeqCe equene−euee yeme, kesU Ieeueket
vekeÀesme. ceuee GMeerj neslees−e. Deece®eer kesU mebhele Deeues−e,
heneì nesles−e. ®eue uekekeÀj
(dkfrZd lksQkoj
clrks-)
Mk;jh vkf.k isu dks.k ek>k cki ?ks.kkj\
(dkfrZsd hesve DeeeqCe [e−ejer Ieslees.)
equener. ceer DeeeqCe ceePee ce=l−eg.(dkfrZsd equenerlees.)
dkfrZsd, ceuee SkeÀ veeqkeve keÀuhevee meg®eues−e. ns hegmlekeÀ
let equenerlees−eme vee, ceie DeeheCe letP−ee ce=l−egyeoodue
equent−ee?
dkfrZsd : cnCepes keÀe−e cnCee−e®e−e leguee?
fo’kky : ceuee les®e cnCee−e®e−e pes let mecepelees−eme dkfrZsd let heCe
cej. yeIe vee. ce=l−egveblej®eer iebcele®e keÀener Deewj Demeles.
keÀmeb nuekeÀb nuekeÀb keeìleb. letueeheCe nuekeÀb keeìsue.
dkfrZsd : cnCepes let ceuee ceejCeej? Hueerpe. fo’kky, ceer legPee
pekeU®ee eqce$e Deens. let ceuee ceeª MekeÀle veenerme. ceuee
SkeÀ yee−ekeÀes Deens js.(j[lees.) Deepe®e eqleves ceuee SkeÀ
Deeveboe®eer yeeleceer meebeqieleues−e. ceer yeehe nesCeej Deens.
Deepe mebO−eekeÀeUer peskne eqleves ceuee ns meebeqieleueb leskne ceer
eqkeÀleer Deeveboer neslees. Hueerpe. ceuee ceeP−ee yee−ekeÀesmeeþer,
eqle®−ee heesìele kee{CeeN−ee ceeP−ee cegueemeeþer eqpekeble þske.
l−eebvee ceeP−eeeqMekee−e ogmeje kegÀCee®eener DeeOeej veener.
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fo’kky : ceueener legP−eeeqMekee−e ogmeje kegÀCee®eener DeeOeej veener.
®eue ceje−euee le−eej nes. ceer ceeP−ee n−ee neleebveer legPee
ieUe oeyeCeej DeeeqCe leguee þej keÀjCeej.
dkfrZsd : let ceuee ceeª MekeÀle veenerme. keÀejCe let®e lej cnCeeueeme,
keÀer let kegÀþu−eener kemletuee mheMe& keÀª MekeÀle veener. ceie
let ceePee ieUe keÀmee oeyeCeej.
fo’kky : cetKee&, ceer Yetle Deens. DeeeqCe keÀesCeeuee ceeje−e®eb Demesue lej
Deecner ogªve®e l−ee®−eekej Deece®eb ÒeYeglke ieepekelees. ®eue
kesU Ieeueket vekeÀesme. ceje−euee le−eej nes. DeeeqCe heUe−e®ee
keiewjs Òe−elve keÀª vekeÀesme. legPes hee−e peeie®es
nueCeejosKeerue veenerle. Keesìb keeìle−e, lej yeIe hee−e
G®eueleele keÀe−e les.(dkfrZsd Òe−elve keÀjlees. heCe lees
heÀej Ieeyejuee−e.l−ee®es hee−e G®euele veener.) Deelee ceer FLes
yemetve leguee ceejCeej. yeIe legPeb [eskeÀb megvveb Peeueb−e.
Peeueb−e vee. (dkfrZsd ceeve nuekelees.) legPes nelehee−e
ueìheìlee−ele. ueìheìlee−ele vee ? (dkfrZsd ne cnCetve
Deesj[lees.)
Deelee ceePee nele legP−ee ieU−eeheeMeer −eslees−e. ceePee nele
legP−ee ieU−eepekeU Deeuee−e. leguee Demeb keeìle−eb,
peCetkeÀener keÀeUmehee&ves legP−ee ieU−eeuee kesìesUb Ieeleueb−e.
dkfrZsd : fo’kky , hueerpe ceuee mees[. ceuee $eeme neslees−e. fo’kky..
(dkfrZsd Deesj[lees. DeeeqCe ueies®e l−eeuee neì& De@ì@keÀ −eslees.
lees Keeueer keÀesmeUlees. fo’kky l−ee®−ee pekeU −eslees.
veekeÀemeceesj nele vesTve Mkeeme ®eeuet Deens keÀe heenlees.
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veblej eqjue@keÌme DeeeqCe Òemevve ®esnN−eeves l−ee®ee nele
hekeÀ[tve nelee®eer vee[er leheemelees DeeeqCe Deesj[lees.)
fo’kky : Yes, I got it. ceer eqpebkeÀuees. dkfrZsd let njueeme .
( kes[−eemeejKee keÀje−euee ueeielees.)
keÀmee keÀe−e [eke meeOeuee. ceuee MeneCeheCe eqMekeÀkelees−e.
cnCes ueive keÀj, megKeer nesMeerue. Dejs cetKee&, hegÀueheeKejb
mke®íboer Demeleele. meeOeer ieesøìb eqkemejueeme. meeuee,
ceeP−eekeÀ[s peerkeoeve ceeiele neslee. cnCes ceuee SkeÀ
yee−ekeÀes Deens. Dejs Demet os vee leguee yee−ekeÀes. let ceePee
pekeU®ee eqce$e nesleeme. let vemeueeme cnCetve keÀe−e Peeueb,
ceer Deens vee. legPeer peyeeyeoejer ceer ceeP−ee eqMejekej IesF&ve.
®ene, nelee®ee iees[kee, Deeyeesueer®ee iepeje meejb ue#eele
Deens ceeP−ee. legP−ee mkeie&megKee®−ee je$eer ceer peeiekesve. let
keÀeUpeer keÀª vekeÀesme. oske legP−ee Deelc−eeuee Meebleer oskees.
(fo’kky
peeTve leer iueemeeleueer eqye−ej eqhelees.
eqMeuheepekeU peeTve eqMeuheekejerue ìe@kesue Kes®elees.5या
न6न

मुत:कडे

पु;हा

व7फारले=या

डो1यांनी

पाहू

लागतो. ìsequeheÀesve®ee jermeerknj G®euetve heÀesve vebyej

[e−eue keÀjlees. फोनवर किवता हसताना दसू लागते.

3रिस9हर ठे ऊन तो दरवाजा उघडू न बाहेर जातो आिण बाहे=न
या>या ओरड/याचा आवाज येतो. एक गाडी याला उडवून
िनघून जाते.)
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prp`aMtIya

( eka baajaUlaa rolvao Pla^Tfa^ma-,dusa-yaa baajaUlaa dgaD,laakDo vagaOro pDlaolaI.maQaaomaQa ek
Tobala va KucaI- Tobalaavar ek Saa[-caa d}t.laoKk basaUna kahItrI ilahItaoya.laoKkavar
spa^T.pona baajaUlaa zovaUna laoKk puZo yaotao.)
laoKk :

namaskar.maI maubM a[-kr.AM……hM……cauklaat caukIcaa inaYkYa- kaZtaya
tumhI.maI [qa tumhaMlaa prp`atM IyaaMvar p`vacana eokvaNaara maubM a[-kr naahIe.tumhI
yaa caoh-yaavar yaa SarIravar,yaa kpDyaaMvar jaa} naka.malaa tumhI pahtaya,
eoktaya,pNa yaa rMgamaMcaavar malaa saQyaatrI kuNaIhI pahU ikMvaa eokU Sakt
naahI.maI laoKk vaaTtao naa kI iSaxak.AM……hM……maI Aaho ek saamaanya
mauMba[-kracaa ijavaMt Aa%maa.tumacyaapOkIca ek ijavaMt Aa%maa.eokayalaa jara
vaogaLca vaaTtM naa.Asaao,maUL mau_a ha kI sadyaa AapNa sagaLo eka maaozyaa
ivdQaot ADklaaoya.Aaplyaa laaD@yaa Sahracyaa mauMba[-cyaa p``omaat.[qalyaa
BaUmaIpU~acyaa nyaayya h@kasaazI saarojaNa laZtahot AaiNa laZayalaaca paihjao.
SaovaTI p`%yaok izkaNaI BaUmaIpU~alaa nyaaya ha imaLalaaca pahIjao.dusa-yaa ,
P`aaMtatUna yao}na [qa ik%yaokaMnaa sarkarI naaokrI sahja imaLto AaiNa Aamacaa
BaUmaIpU~ maa~ naaokrIpasauna vaMicat rahtao.yaa Aamacyaa laaD@yaa mauMba[mahanagarat ha gaaoMQaL ka maajalaya.Aaja yaa mauMba[- Sahranao sagaLyaa jaatI73

Qamaa-cyaa laaokaMnaa Aapla mhTlayaM.jao kala prvaa pya-Mt prp`aMtIya haoto,tohI
Aata mauMba[-kr Jaalyaot.malaa saaMgaa tumhaMlaa kaya vaaTt? tumacyaa mato
mauMba[kr kaoNaalaa mhTla paihjao f@t marazI maaNasaalaa.kI jao gaolaI ik%yaok
vaYao- [qaM ipZyaanaipZyaa rahtat pNa AmarazI Aahot.marazI BaaYaa maa~
AgadI SauQd baaolatat %yaaMnaa kaya mhNaayacaM? AamacaI mauMba[- Aaho
maharaYT/at.pNa maharaYT/acyaa sarkarat iktIjaNa AmarazI.Asaa ek trI
pxa Aaho ka hao yaa maharaYT/at kI jyaat ekhI AmarazI naahI.pNa trIhI
Aaplyaalaa kSaana\kSaasaazI trI AaMdaolana ho kolaoca paihjao.kQaI
ihMdU%vaasaazI,kQaI marazIsaazI,kQaI AaNaKI kSaasaazI.maaNaUsakIsaazI
AaMdaolana maa~ kuNaIca krt naahI.gaMmat Aaho kI naahI.barM prp`atM Iya ha
saQyaa gaajat Asalaolaa ek mah%vaacaa Sabd.ekdma gamatIdar Sabd Aaho
baGaa.prp`atM Iya mhNajao dusa-yaa p`aMtatlaa.Baart,paikstana JaalaM.Aata
AapNa maharaYT/,ibahar,yaupI,gaujarat Asao tukDo paDU.malaa vaaTtM doSaacaI
AapNa tMtaottM faLNaI kolaI naa kI ekdma ksaM prfo@T hao[-la.ho
prp`aMtIya vagaOro JagaDoca rahNaar naahIt.maI kaya mhNatao,AapNa eKadyaa
mauMba[-t yaoNaa-yaa prp`atM Iya kuTuMbaaMca sTDI kolaM tr.mhNajao baGaa eKada
prp`aMtatUna Aapla kuTubM a Gao}na mauMba[-laa yaotao.%yaanaMtr tao prp`atM Iya maubM a[-kr
ksaa haotao.ikMvaa mauMba[-t yao}nasauQda tao mauMba[-laa prkaca rahtao ka?%yaaMcyaa
[qaM yaoNyaamaULo Aaplyaa maubM a[-t kaya frk pDtao AaiNa %yaaMcyaa kuTuMbaavar
pNa Aaplyaa mauMba[-caa kaya p`Baava pDtao.Asao p`Sna baroca Aahot.]%trca
lavakr saapDt naahIt.to baGaa gaaorKpUr-dadr maQanaM ]trlaolaM prp`aMtIya
kuTuMba.kdaicat Aaplyaa saa-yaa p`SnaaMcaI ]%trM yaa kuTuMbaacaM sTDI k$na
Aaplyaalaa imaLtIla.
(dadr rolvao Pla^Tfa^ma-var saamaanaasah ek yaupIcao Bayyaa kuTuMba.baap vaya 50,Aa[- vaya
40,maulagaa vaya 20,maulagaI vaya 16,]trtat.baap va TIsaIcaosaMBaaYaNa.)
TI.saI.:
SaMkr :

jauma- ikyaa hO tao pOsaa tao BarnaahI pDogaa naa.
Aba ka batae BaOyyaa,Agar pOsaa haota tao gaa^Mva CaoDkr yaha^M bamba[- maoM @yaU
Aato.
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TI.saI.:
SaMkr :
laoKk :
TI.saI.:
SaMkr :
TI.saI.:

SaMkr :
TI.saI.:
SaMkr :
TI.saI.:

SaMkr :
TI.saI.:
SaMkr :
TI.saI.:

doK,tu mauJao ApnaI ramakhanaI mat saunaa ! tuma caar laaoga gaaorKpUr sao dadr
ibanaa TIkT Aae hao tao ]saka jaumaa-naa tao BarnaahI pDogaa naa !
Aba ka batae maayabaap.jaao qaa vaao gaaDI maoM dUsaro saahba kao do idyaa.Aba
Tao hmaro pasa kuC nahI.(tao TIsaIcyaa payaa pDt Asatao.)
yaa puZIla sava- saMBaaYaNa AaiNa kqaocaa puZcaa TPpa marazI BaaYaotUnaca saadr
hao[-la. SaovaTI marazIca [qalaI maayabaaolaI Aaho naa.
e ,paya nakao pkDU.saalaa jaao tao yaotao payaaca pDt Asatao.Asao
tuJyaasaarKo CPpnajaNa malaa DolaI BaoTtat.gaaDImaQalyaalaa dyaayalaa tuJyaakDo
pOsao haot.
o maI BaoTlyaa BaoTlyaa saMplao.
KrMca saahoba.
gap ro.AaiNa kaya ro pOsao naayat maga p`vaasa krta kSaalaa Aa^M.rolvao kaya
tumacyaa baapacaI haya kaya,fukT ifrayalaa.cala fa[na kaZ lavakr.ho baGa
tU pNa yaupIcaa mhNaUna tulaa maI maaNaUsakI daKvatao kaya ?Aata falatU
baDbaD k$ nakaosa.tumaca caaOGaaMcaM fa[naca javaLjavaL paca saha hjaaravar
jaatM.tU yaupIcaa mhNaUna tulaa fa[na laavat naaya.kaya ?
tumacaM ho ]pkar maI kQaIca [sarnaar naaya baGaa.
]pkar saaoD.hjaar $pyao kaZ.
hjaar $pyao ?
ho baGa,tuJa fa[naca saha hjaaravar jaatM. tulaa caaOkIt Gao}na gaolaao kI tulaa
tovaZo maga Baravaoca laagatIla.maga baaolaU nakaosa yaupIcaaca AsaUna madt naaya
kolaI mhNaUna.caaOkIt maga maI tuJaI kahIca madt k$ SakNaar naaya baGa.maga
T/ona pkDUna prt gaaorKpUrlaa jaa.kaya ? dotaoyasa hjaar kI jaa}yaa
caaOkIt.
saahoba AapNa daoGaMpNa yaupIcaoca.tumhIca kaya trI samajaUna.
saayabaalaa AanaI yaupIlaa Gaala caulaIt.saalyaa Ta[mapasa k$ nakaosa.yaupIcaa
mhNaUna evaZa saaMBaaLlaa tulaa.naayatr calaca tU.tU samajaNaara naahIsa.tulaa
fa[naca maartao Aata.
SaMBar $pyao do} saahoba.
Aata kaya baaolaU tulaa.ek kama kr.cala caaOGaaMcao imaLUna caarSao do.Aata
taoDM ]GaDU nakaosa.naayatr maga Bar saha hjaar.(SaMkr %yaalaa caarSao kaZUna
dotao.)
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laoKk :
parao :
maunnaI :
parao :
maunnaI :
lallaa :
maunnaI :
parao :
SaMkr :
maunnaI :
parao :
SaMkr :
parao :
SaMkr :
parao :
SaMkr :
parao :
SaMkr :
parao :

tumhI saalao KUp hramaI laaokM ha.kuzk
M uzM pOsao lapvaala AaiNa naaTkM ASaI
daKvaala kI KrMca pOsao naayaMt tumacyaakDo.saalao gaavavaalyaalaaca caunaa
laavaayalaa baGata.jaa Aata.kSaalaa marayalaa [qa yaotat maahIt
naahI.(TI.saI.jaatao.)
prp`aMtIyaaMnaa mauMba[-kr prp`atM Iyaacaa pihlaa dNaka.
mauMbayalaa Aalyaa Aalyaa caarSao $pyao gaolao.Aaplyaa gaavaalaa caarSaomaQyao iktI
idsa gaolao Asato Aaplao.
baabaa,KUp qakayaa JaalaMya.Aata kuzM jaayaca Aapna.
haTlaat rahayalaa jaayacaya,ba@kL pOsaa haya naa AaplyaakDM.
Ammaa,qaaoDa yaoL [qaMca basaUyaa.[qaM laaokaMcaI gadI-pna naaya.maalaa laya tahana
laagalaoyaM.
Ammaa,tumhI laaok [qaMca basaa,maI panyaacaI baaTlaI itqanaM Ba$na Aanatao.
baabaa,BaUkpna laagalaoya.lallyaalaa vaDapava saaMga naa Aanaayalaa.itqaM tao mast
garma garma dot vhta.mauMbayacaa vaDapava laya mast Asatao.
Aaplaa saaonyaasaarKa gaava saaoDUna [qaM Aalaao na Aapna.Aata hoca KayacaM.
lallyaa,ho Gao pOsao,jaa kaya trI Kayaalaa iGa}na yao.(lallyaa pOsao AaiNa
paNyaacaI irkamaI baaTlaI Gao}na jaatao.)
baabaa,]Va sakaLcyaalaa Aapna mauMbaya baGaayaa jaavayaa kaya ?
hM……Aata ifrayacaIca kama kra.mauMbaya ifrayaa Aalaava naa.
saarKM saarKM kSaalaa baaolatIsa paorIlaa.Aga laahana haya tI Aapna maubM ayalaa
paocalaao naa ekdacaM.
vhya,pna Aata KayaacaM kaya naI,rahayacaM kuzM ?
kamaacaM pna baGayaa payajao.Aaplaa yaadva pna mauMbayalaaca ksalaa trI QaMda
Krtao naa.
vhya,pna AaplaM kaya.%yaa yaadvaalaa kuzM SaaoQaayacaa AanaI ksalaa QaMda
krayacaa.
naaokrI imaLalaI trI caalala.
vhya,jara [sToSanacaI gadI- baGaa.maubM a[-laa evaZI laaok –hatat.AaplyaasaazI
Asala naaokrI iSallak.
Aata Aalaaoya naa,[qaM.baGaU Aata puZcaM kaya vhayacaM to vh[-la.
tr,vhayaca to vh[-la,paorM baaolalaI Aaina baap Qaavalaa maaganaM.maubM ayalaa
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SaMkr :
parao :
maunnaI :
laoKk :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
parao :
hvaaladar:
parao :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :

jaavayaa. Aalyaa Aalyaa caarSao $pya Gao}na gaolaa mauDda.%yaa T/onamaQalyaa
saayabaanaM pna pacaSao Gaotlaana vhto.
Aga tao yaogaLa ha yaogaLa.
sagaLoca yaogaLo,AaplyaakDM pOSaacaI KaMna haya naa.
Ammaa,gap Aata maaJaM DaoskM duKtya.daona idsa JaalaM tuJaM gaavacaM purana kaya
saMptca naaya baGa.(hvaaladar yaotao.daMDa AapTt.)
saahoba Aalao baGaa,Aata malaa vaaTtM sTaorIt kayatrI frk pDlaaca paihjao.
kaya,kaya caalalaya ?
kaya JaalaM saahoba ?
naava kaya ?
SaMkr ramaSarna zakUr
kuzlyaa T/onanaM Aalaat.
gaaorKpUr-dadr
kuzM jaaNaar.
mauMba[-laa
mauMba[-laa……,maga ho kaya AmaorIka haya kaya.maI ivacaartao jaaNaar
kuzo.p%ta kaya.
mhMjao.
Aro mhMjao,tumhI jaaNaar kuzo ivararlaa,zaNyaalaa kI vaaSaIlaa.
maaiht naaya.
maaiht naaya.saamaana ksala haya.
Aamacyaa GarcaM saamaana haya sagaLM.
maga Gar kuzaya ?
gaaorKpUrat.
gaaorKpUrat.mhMjao maharaYT/at naaya.
naaya.gaaorKpUr AaiNa naopaLcyaa maQaaomaQa AamacaM gaava haya.
naopaL ekdma javaL haya kaya ?
vhya.
maga itkDM jaayacaM.[kDM kSaalaa Aalaat marayalaa.cyaa maayalaa jao tao ]ztao
[qaMca kDmaDtao.calaa saamaana daKvaa.
saahoba,sagaLM Aamacaca saamaana haya.
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hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

parao :
hvaalada:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
parao :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

SaMkr :

maI kuzo baaolalaao maaJaM saamaana haya.kaya haya AamhaMlaa sagaLyaaMca saamaana caok
krava laagatM.Aajakala baambasfaoT vaaZlaoyat.AamhaMlaa sT/Ik [nasT/@Sana
Aahot.cala lavakr AjaUna BarpUr kama Aahot.
Aavaao pna,
yao……saamaana daKva baaolalaao naa,maaJaM TkUr ifrvaU nakaosa.naayatr *yaa
daMDyaana faoDnU a kaZIna.saalao ]zsauT [qaM yaotat.AamacaI kamaM vaaZvatat
AanaI Aamacaca Daosk ifrvatat.cala saamaana daKva.(saamaanaacaI JaDtI
Gaotao.eka CaoTyaa k^namaQyao GaasalaoT AsatM.) ho kaya……? Aa^M ?
GaasalaoT
to idsatya malaa,kaya maubM a[- poTvaayacaa ivacaar haya ka ? Aa^M ?
saahoba,to Garat haot to itnaM Gaotla ba$bar.
ka,Garat JaurLM maarayaca AaOYaQa navhtM.GaasalaoT T/onamaQyao Gao}na ifrNaM iktI
maaoza gaunha Aaho maaihtoya kaya ? tIna hjaar $pyao fa[-na haya AanaI daona
vaYao- sa@tmajaurI. paZvau kaya KDI faoDayalaa.
caukI JaalaI saahoba,prt naaya vhnaar.
kaya prt naaya vhnaar,ASaa cauka pkDayacacaM kama haya AamacaM.cala daonaSao
kaZ.
saahoba,pOsao Asato tr [qaM kSaalaa basalaao Asatao.
mhMjao,[qaM Pla^Tfa^ma-var rahayalaa AalaayasaM kI kaya gaavaava$na.sarkarcaa
jaavaya hayasa kaya ? cala pTkna daonaSao kaZ AanaI inaGa [qanaM.Pla^Tfa^maKalaI krayacaa.
Avaao pna evaZyaa ra~I AamaI kuzM jaayacaM ?
kuzM jaayacaM.tao ivacaar [qaM yaoyacyaa AaQaI krayacaa.tumhaMlaa kaya sarkarI
@vaaT-sa\maQyao rahayacayaM kI kaya.cala daonaSao kaZ pTkna.
pna saahoba,
e fuknaIcyaa Aata gaumaana dotaoyasa.tuJyaa Aayalaa,qaaMba tuJyaavar Aata
kosaca Taktao.KDI faoDayalaaca paZvatao sagaLyaaMnaa.GaasalaoT Gao}na
ifrtayat T/onamaQyao.(AaorDtao.) eo kaMbaLo.Aata mar.Aata kaMbaLo Aalaa
naa kI tao pacaSaopoxaa ek $pyaa kmaI Gaonaar naaya AanaI naaya idlaosa tr tulaa
Dayaro@T jamaaca k$na TakIla.
qaaMbaa saahoba,dotao pOsao.
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hvaaladar:

SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

laoKk :

parao :
lallaa :
parao :
maunnaI :
SaMkr :
laoKk :

Aata ksaM,Aapna fukT kaonaalaabaI ~asa dot naaya.tU caaMgalaa maanaUsa
vaaTlaasa mhNaUna f@t daonaSaoca Gaotlao.tulaa maaihtoya yaatlao SaMBar
kaMbaLocao.Aata kaMbaLolaa samajaavaayalaa paihjao.to GaasalaoT lapva AaQaI.ha
AanaI qaaooDyaa Ta[maana baahor pLa.naayatr prt saahobaalaa kLlaM tr maga
tuJaI jaama pMcaa[-t vhayacaI.(lallaa vaDapava AaiNa paNyaacaI baaTlaI Ba$na
AaNatao.) vaDa-pava AaNalaa kaya ?
lallaa,saahobaaMnaa do vaDa-pava
nakao-nakao kSaalaa ]gaaca.garma haya kaya ?
Gyaa naa.
kSaalaa Aapla ]gaaca.(lallaa paraokDo vaDa-pava dot Asatao.hvaaladar
%yaatlaa ek Gaotao.)Aata evaZa baaolataoyasa tr Gaotao.barM,lavakr pLayaca
ha [qaUna.kaya.saahoba jaama kDk haya.Aapna tulaa Aaplaa maanaUsa mhNaUna
saaMBaaLlaa.cala yaotao maI.prt kaMbaLolaa samajaavayaalaa payajao.(hvaaladar
vaDa-pava Kat jaatao.)
mauMba[-caI isa@yaurITI.iktI jabaabadarInaM kamaM krtatnaa sagaLo.evaZyaa
saamaanaatUna GaasalaoT SaaoQala kI naayaM pzzyaanaM.maga,ska^TlaMD yaaD- naMtr
Aaplaaca naMbar naa.ekdma A^laT- rahavaM laagat.tr,yaa prp`aMtIyaaMnaI yaa
GaasalaoTnaI A#KI maubM a[- jaaLNyaacaa p`ya%na kolaa tr,SaovaTI mauMba[-caI
isa@yauirTI iktI [Mpa^To-nT Aaho naa.Aro pNa GaasalaoT sahoba [qaoca zovaUna gaolao.
pahyalaI kaya maubM aya.jaao tao pOsaaca maagataoya.gaavaavarna JaaDM Aanalaya naa
pOSaacaM.sagalaM pOsa vaaTa AanaI maga prt gaavaakDM calaa.
Ammaa,Aata kaya pna JaalaM trI gaavaalaa naaya jaayaaca.tU kSaalaa icaMta
krtosa. maI kmavaIna naa.
tr,kaya pna taoMD.vaDa-pava Ka.maolaa ek vaDa-pava pna iGa}na
gaolaa.(sagaLo vaDa-pava Katat va paNaI iptat.)
Ammaa,[qaMca GaaoMgaDI Tak naa laya Jaaop AalaoyaM.
nakao Aapna itqaM samaaor jaavayaa,Pla^Tfa^ma-var nakao naayatr prt kaonatrI
yaayacaa.(caaOGao saamaana Gao}na samaaorcyaa baajaUlaa jaatat.saamaana baajaUlaa
zovatat,GaaogM aDI AMqa$na Jaaoptat.kaLaoK.)
mauMba[- mahanagaratlaI prp`atM Iya kuTubM aacaI pihlaI sakaL.
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cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
SaMkr :

cahavaalaa:
lallaa :
cahavaalaa:
lallaa :
parao :
SaMkr :
cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
laoKk :
parao :
cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
SaMkr :

(sakaL haot.
o SaMkr ]zUna basatao AanaI tMbaaKU maLt Asatao.)
caaya,garma caaya.
parao,]z cala.sakaL JaalaI.kSaI idlaI baabaa caaya.
daona $pyao kTIMga.
e lallaa,maunnao }z.(cahavaalyaalaa) caar kTIMga do baabaa.(lallaa,maunnaI
]ztat.SaMkr %yaaMnaa paNyaacaI baaTlaI dotao.sagaLo caUL Ba$na yaotat.) Gyaa
lavakr,caaya qaMD vh[-la.tU cahacaa QaMda krtaosa kaya ?
naaya,maI kamaalaa haya k^MTInavaalyaakDM.
iktI pgaar haya.
Ka}na,ip}na tInaSao.
……tInaSao ?
payalaIt mauMbaya,tulaa kaya [qaM Qaa hjaaracaI naaokrI imaLNaar.
tU mauMbayacaa kI……
ibaharcaa.pna Aata mauMbayacaaca.
mhMjao.
yaa Sahrat ekda ka kaona Aalaa kI tao [qalaaca haotao.maga kaya baI JaalaM
trI tao [qaMna jaatca naaya.
laaKatlaM ek vaa@ya baaolalaa baGaa evaZasaa ha cahavaalaa.
ArM pao-yaa pna tInaSaot kaya haotM.
[qaM Kana,ipnaM AanaI rahnaM malaa ekdma fI haya.pgaar tInaSao AanaI kaona
Saoz laaok KuSaInaM pna dotat.maga maI %yaatlaoca pOsao gaavaalaa pazvatao.
iktI maihnao Jaalao tulaa [qaM.
ek vaYa- JaalaM.maaJaa caulata malaa [qaM Gao}na Aalaa vhta.
iktI tasa kama krtaosa.
caaovaIsa tasa.
mhMjao
mhMjao ra~I-Apra~I pna gaaDI yaoto naa.AanaI yaa Sahrat ra~Ipna idvasaca
Asatao.]lTa ra~Icaa QaMda jaaorat vhtao.
maga Jaaoptaosa kQaI.(cahavaalaa hsatao.)
kQaI pna,yaoL BaoTlaa kI.
malaa AanaI maaJyaa paoralaa kuz kama imaLla.
80

cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
SaMkr :

laoKk :
parao :
lallaa :
SaMkr :
maunnaI :
SaMkr :
lallaa :

[qaM kama imaLNaM laya kzINa haya,trIpna baGatao maI pOsao kmaI imaLalaM tr
caalatIla naa.
vhya caalatIla.
ra -hnaar kuzM
Aata dovaalaaca maahIt.Aata tr [qaMca jaaopya-tM kaona [qaUna hTvat naaya.
barM naMtr saaMgatao maI.Aaz $pyao Jaalao.(SaMkr pOsao dotao.cahavaalaa jaatao.)
tumhI laaok [qaMca qaaMbaa.maI jara ek ca@kr maa$na yaotao.baGatao kuzM kama
imaLtM kaya.parao ek kama krM.itqaM baajaUlaa dgaDI hayat baGa.itqaM caUla
krM.tI baGa laakDM pDlaoyat.GaratnaM qaaoDM saamaana AaNalayasa naa.%yaacaIca
iKmaTI banava.maunnao Ammaalaa madt kr.AanaI lallyaa kuzM BaTkayalaa jaava
nakao,gadI-t hrvaSaIla kLnaar pna naaya.maI Aalaaoca.(SaMkr
jaatao.kaLaoK.)
(p`kaSa caaOGaohI ]dasa basalaolao.)
iktI idvasa iKmaTIvar BaagavanaaMr.Aata AajacaM kaya.kzINa Aaho baabaa.
saaonyaasaarK gaava saaoDUna kSaalaa ]gaaca Sahrat Aalaat.barM Sahrat Aalaat
tohI evaZyaa laaMba.Aata puZo kaya ?
SaMBar yaoLa saaMigatlaM haotM Aaplaa gaava bara haya.qaaoDISaI SaotI haya,eka
Tayamaaca imaLtya,purM haya.pna nhaya.maubM ayalaa jaayacayaM.Aata mara
mauMbayamaQaI.kaona ]laTUna baGaayacaa pna naaya.
AamaI kama SaaoQataoya naa Aata kama imaLt naaya %yaolaa AamaI kaya krnaar.
Aaja [qalaa pacavaa idvasa.javaLcaM sagaLM pOsao saMpayaa Aalaot DaokpnaM kama
Krt naaya.AanaI %yaat raoja paolaIsa laaok pna saarKM yao}na Qaa vaIsa $pyao
iGa}na jaataat.
baabaa,maI pna SaaoQaU kama.(SaMkr itlaajavaL Gao}na rDayalaa laagatao.)
dovaacaI [cCa,QaIr saaoDnU a caalaayacaM naaya.kaya trI krayalaaca payajao.tumaI
laaok qaaMbaa [qaMca maI baGatao.kaya trI vh[-la.(SaMkr ivaMgaot jaatao.)
Ammaa,tU kSaalaa icaMta krtosa.Aapnaca qaaoDI Aalaaoya [qaM.Aaplyaa AaQaI
baI iktI laaokM Aalaot naa [qaM.Aata %yaa laaokaMcaI GarMpna hayat [qaM.AanaI
caaMgalaa pOsaa pna kmaavatayat.maI pna baGa yaaca Sahrat BarpUr pOsaa
kmaivana.(ivaMgaot
AarDaAaorDa
haotao.SaMkrcaa
AaorDNyaacaa
Aavaja.maolaao,maolaao.)
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parao :

SaMkr
parao
maunnaI
parao
SaMkr

:
:
:
:
:

parao
SaMkr
parao
SaMkr
lallaa
parao

:
:
:
:
:
:

lallaa :
maunnaI :
SaMkr :
lallyaa :
laoKk :

lallaa,tuJyaa baabaaMcaa Aavaaja Qaava.baGa kaya JaalaM to ?(lallaa Qaavat jaatao
AaiNa SaMkrlaa Gao}na yaotao.Ammaa AaiNa maunnaI %yaaMcyaajavaL Qaavat
jaatat.)
Avaao kaya JaalaM ho,kaoNaI maarlaM tumaalaa.calaa AapnaM naaya rahayacaM
[qaM.AapnaM jaavayaa Aaplyaa gaavaalaa.lallyaa kaya JaalaM tuJyaa baabaalaa.
parao,parao.kaya naaya.tU SaaMt hao.
maunnao,panaI Aana.(maunnaI paNaI AaNaUna SaMkrkDo dot.
o )
baabaa panaI Gao.
kaya JaalaM.
kaya naaya.laaokaMnaa saamaana ]calaU ka mhNaUna [caarlaM trM [qalao kulaI laaok
Qaavalao.AanaI maarlaM maalaa.
saamaana ]calanyaavar pna %yaaMcaI ma@todarI haya kaya ?
hyaa Sahrat prtok gaaoYTIvar prtokacaI ma@todarI haya.
maga jagaayacaM ksa yaa Sahrat.
jasao sagaLo jagatat.
baabaa Aata tumaI laaokM kuzMbaI jaa} naka.maIca krtao kayatrI.
AjaUna pNa maaJaM eoka.Aapna prt jaavayaa gaavaakDM.ho Sahr Aaplyaala
kQaIca AaplaM mhnanaar naaya.
naaya Ammaa,AapnaM gaavaakDM prtayacaM naaya.[qaMca –hyacaM.yaaca Sahrat tulaa
ek idvasa maI Garpna Gao}na dona.
Aammaa,maaJaa lallyaa baGa KrcaM Gar Gao[-la [qaM.malaa [svaasa haya.
parao,ho Sahr vaaTtM tovaZ saaop naaya.
baabaa,Aata maI pna har maananaar naaya.[qaM jagaayaca AsaMla tr Aaplyaalaa
JaukUna caalanaar naaya.
paihlaat,kama krayalaa gaolaolaa baap maar Ka}na Aalaa.Aata paorgaa
kahItrI vaogaLca baaolataoya. na@kI %yaacaa ivacaar trI kaya Aaho.%yaacao
DaoLo tr malaa Balatca kayatrI saaMgatayat.(kaLaoK )

(p`kaSa . parao AanaI maunnaI jaovaNa krt Asatat.SaMkr yaotao.)
SaMkr :
maunnao,e maunnao,ho Gao frsaana.
maunnaI :
frsaana.(jaa}na frsaanaacaI puDI Gaoto.) Ammaa,baabaanaM frsaanaM AanalaM baGa
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SaMkr :
parao :
SaMkr :
lallaa
parao
lallaa
maunnaI

:
:
:
:

SaMkr
lallaa
SaMkr
parao

:
:
:
:

SaMkr :

maunnaI :
SaMkr :
laoKk :

malaa.(frsaana Kat.) hM mast haya ekdma,Qar tU pna Ka.(paraolaa
Barvato) baabaa……(SaMkrlaapNa Barvato.)
AgaM maunnao,tU Ka naayatr sagalaM Aamaalaaca BarvaSaIla.lallaa kuzaya.
sakaLIca kuzM gaolaaya.pna Aaja tumhI laya KUYa idsataya.
vhyaM %yaa baajaUcyaa isagnalavar gaaDyaa qaaMbatat naa %yaa pusatao.pTkna laaok
ek- daona $pyao dotat.jaa} do tovaZo tr tovaZo.(lallaa yaotao.)
Ammaa,ho Gao caarSao $pyao.
caarSao.
vhyaM.caarSao.AanaI hI sagalyaaMsaazI ijalaobaI.
ijalaobaI.lallyaa malaa,malaa do naa lavakr.(lallaa maunnaIlaa ijalaobaIcaI puDI
dotao)
lallyaa caarSao $pyao.tulaa kaonaI idlao.
AapnaM kmavalao.pTkna.
lallyaa ekdma caarSao kmavalaosa.tU caaorI baIrI tr……
naaya naaya,maaJaa lallyaa qaaoDI caaorI krnaar.maaJyaa paoranaM maohnatInaM
kmaavalaoyaMt to.vhya naa ro lallyaa ! Aata AaplaM lavakrca caaMgalao idsa
yaotIla.cala paora kayatrI Ka}na Gao.(parao lallaa AaiNa maunnaI jaa}na
jaovaNaakDo basatat.SaMkr yao}na puZo eka dgaDavar basatao.)
(SaMkrvar spa^T)
caarSao $pyao,eka yaoLI,lallyaanaM ksa kmavalaM AsatIla lallyaana caaorI.Cyaa,
lallyaasaarKa BaaoLa paorgaa Aa##yaa gaavaat naaya.caaorI naaya.pna maga caarSao
$pyao.dovaa,maI sagalyaaMnaa Gao}na maubM ayalaa Aalaao.kaya caUk tr naaya naa
kolaI. sakaLpasaUna evaZyaa gaaDyaa pusalyaa pna vaIsa-baavaIsa $pyao imaLalao
AsatIla.maga lallyaalaa caarSao $pyao.(maunnaI maagaUna hak maarto.)
baabaa jaovaayalaa yaayacaM naaya ka ? lavakr malaa BaUk laagalaIyaM.
ha ha Aalaao.
baraca ivacaar krtao hao ha prp`aMtIya.caoh-yaanao pNa p`amaaiNak vaaTtao naahI.
(kaLaoK)
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(p`kaSa.parao taMduL inavaDt basalaolaI Asato.maunnaI CaoTo dgaD Gao}na KoLt Asato.baajaUlaa
roiDAaovar gaaNao vaajat Asato.lallaa ip}na yaotao.)
lallaa :
e maunnao,ho baGa.Aaja kaya Aanalaya maI tulaa icakna.do ho
Ammaalaa.Ammaa,ekdma Ja@kasa banava.kaya.(maunnaI ipSavaI Gao}na Ammaalaa
dot.
o )
Ammaa :
lallaa,tU da$ Pyaayalaasa.
lallaa :
AM……da$.naaya.(ragaanao daonhI hatanao lallaacaI ka^lar pkDto.)
Ammaa :
[kD baGa.tU da$ Pyaayalaasa naa ?
lallaa :
(najar lapvat) naaya Ammaa.
Ammaa :
AmmaaSaI KaoTM baaolataoyasa.mauMbayalaa yao}na KraoKrca tU ijavaacaI maubM aya krayaa
laagalaasa Aar tuJyaa baapanaM kQaI da$ Aaozalaa laavalaI naaya AanaI Aaja tU
da$ ip}na Aalaasa.Aata tuJaa baap Aalaa naa kI laya KUYa vh[-la
baGa.tulaa CatIt Ba$na Gao[-la.samadyaa jagaalaa AaorDUna saaMigala baGaa yaUpIcyaa
gaavaKoDyaatUna yaa mauMba[- SahrakDM paoraMcaM BaivaYa GaDvaayalaa paoraMnaa Gao}na
mauMbayalaa Aalaao.paorM ekdma mauMbaya SahracaIca hao}na gaolaI.Aaja tuJyaa
baapalaa tuJyaaba_la Kra AiBamaana vaaTMla.maaJaa lallyaa maaoza Jaalaa.AaorDUna
saaMgala tao jagaalaa.
lallaa :
AaorDU nakaosa.sagaLI laaok [kDocaM baGatayat.(Ammaa lallaacyaa kanaaKalaI
maarto.)
Ammaa :
BaDvyaa,maga pUjaa k$ kaya tuJaI.maaJaMca cauklaM caarSao $pyao AaNalao vhtosa
tovhaca tulaa [caarlaM Asat tr.maI pna %yaa Ta[maalaa tuJaIca baajaU
GaotlaI.maga tU raoja raoja pOsao Aanalaosa,maI kQaIca [caarla naaya.malaapna
mauMbayacyaa pOSaacaI caTk laagalaI.gaaMva,gaaMva krta krta maIpna gaavaala
[sarlaI.tuJyaa pOSaanaI maaJapna Daosk par ifrvaUna Takla baGa.tuJaa baapca
Kra maanaUsa haya baGa.maar KallaanaM laaokaMcaa pna trIbaI vaa[-T kama kaonatbaI
kolaana naaya.KrM saaMga,kuzUna Aanataosa evaZo pOsao.ksalaI kama krtaosa.
maunnaI :
Ammaa,kSaalaa maartosa %yaalaa.maaJaa lallyaa kayabaI ]laTsaulaT kama krnaar
naaya baGa.
Ammaa :
maunnao gaumaana jaa}na itqaM basa.naayatr tuJaI baI katDI saaolaUna TakIna.saaMga
maolyaa kuznU a Aanataosa pOsao.tU Asaa naaya saaMganaar.
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SaMkr
parao
SaMkr
maunnaI
SaMkr

:
:
:
:
:

parao :
SaMkr :
parao :
SaMkr :

parao :
SaMkr :

laoKk :

(caUlaIjavaL laakDI kazI AaNayalaa jaato.lallaa inaGaUna jaatao.Ammaa
laakDI kazI Gao}na yaot.
o )
lallaa,kuzM jaataoyasa.Aa^M,prt yaoSaIlaca naa.tulaa saaoDnaar naaya maI
ASaI,maunnao foknU a do to maolyaacaM icakna.(SaMkr yaotao.)
maunnaocao Aa[-,kaya gaM kaya JaalaM.tuJyaa DaoLyaat panaI.
AaplaM naSaIbaca fuTkM mhnaayacaM.
maunnao kaya JaalaM ?
lallaa da$ ip}na Aalaa vhta.
kaya ?(jaagaovarca basatao.) lallyaa da$ ip}na Aalaa vhta.Aaplaa
lallyaa AaiNa da$ ip}na.
vhyaM,Aaplaa lallyaa da$ ip}na Aalaa vhta.gaavaalaa dUQa ipnaara lallya
mauMbayalaa da$ ipyaalaa laagalaa.
parao,Aapna mauMbayalaa yao}na caUk tr naaya naa kolaI.paoraMca BaivaYya badlaayalaa
[qaM Aalaao AanaI AaplaI paorM.
ho sagaL maaJyaamauLca GaDlaya.maIca prtokvaoLI %yaacaI baajaU GaotlaI.Aaja
maaJaaca $pyaa KaoTa zrlaa.(rDayalaa laagato.)
rDU nakaosa.sagaL izk hao[-la.to baGa.laaokM tmaaSaa baGaayaa jamaa pna
JaalaI.[qaM ho ek barMya.fukacaa tmaaSaa mhMTlaa kI tao baGaayaa ica@kar
gadI- jamaa haoto.madt krtaoya saaMgaUna laubaaDayalaa prtokjana tyaar
Asatao.mauDdyaacyaa TaLvaavarcaM laaonaIpna ho laaok saaoDnaar naayat.
vhyaM ho mauMbayakr laya naIca laaokM hayat.
mauMbayakr.AgaM parao Aata Aapna pna mauMbayakrca.Aazvatya naa.mauMbayalaa
]trlyaavar Aaplyaalaa lauTNaara pyalaa mauMbayakr Aaplyaaca yaupIcaa
vhta.AgaM mauMbaya kaya AanaI yaupI kaya maanaUsa maanaUsakI [sarlaa kI sagaL
saMptM.cala SaaMt hao tU.tI baGa maunnaI iktI GaabartoyaM.(parao jaa}na
basato.maunnaI itcyaa maaMDIvar Jaaopto.SaMkr puZo dgaDavar yao}na basatao.)
kaya mhNaalaa ha,eoklaat tumhI.mauMbayalaa yao}na ha pNa svat:laa mauMba[-krca
samajaayalaa laagalaa.mauMba[-kralaa idlaolyaa iSavyaa hyaalaa pNa laagaayalaa
laagalyaa.eka gaaoYTIt %yaanaM pNa spYT kbaulaI idlaI kI %yaalaa lauTNaara
pihlaa maubM a[-kr yaupIcaaca.sagaLa gauMta haot caalalaaya ho Asaca knFyaUjana
85

hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:
parao :
hvaaladar:
parao :
hvaaladar:

SaMkr :
hvaaladar:

laoKk :

caalaU rahIla tr mauMba[-kr na@kI kaoNa to SaaoQaNaM maa~ KUpca kzINa hao}na
basaola.(hvaaladar yaotao.)
e fuknaIcyaa,tuJyaa Aayalaa tuJyaa……Aa^…
M …kaT- kuzyaM tuJaM.
kaya Jaala saahoba.
tuJyaa AayacaM,ek kanafaTat maarIna naa tuJyaa kI pTkna kLla tulaa kaya
JaalaM to.(parao,maunnaI Qaavat yaotat.)
kaya Jaala saahoba.maunnaocyaa baabaaMca kaya cauklaM kaya ?
paorgaa kuzaya tuJaa ?
ka ? kaya Jaala ?
kaya Jaala.tumhI hramaKaor saalao kuznU a [qa yaota AanaI maga pOsaa
kmavaayasaazI caao-yaamaa-yaa sau$ krta kaya.tumaalaa kaya vaaTtM AamaI kaya
DyauTIvar da$ ip}na Jaaoptao kaya ? paorgaa kuzayaM.saaMga lavakr naayatr
tulaaca zaokIna AanaI jamaa k$na TakIna.
saahoba,tumaI tr malaa AaolaKta naa.raoja Aapna BaoTtao naa [qaM.maI naaya
Tumaalaa Qaa-vaIsa $pyao dotao kovhatrI.
e tuJyaa Aayalaa tuJyaa,kaya ikMmat krtaoya kaya rM maaJaI.Aa^M.maI kaya
iBakarI haya kaya ? saalyaa tuJaa paorgaa To/namaQyao laaokaMcaI paikTM
maartao.caOnaI AaoZtao. Aaja maI %yaalaa baa[-ca maMgalasaU~ Kocatanaa
payalaayaM.tI baa[- To/namaQaUna Pla^Tfa^ma-var pDlaI.marta marta
vaacalaI.samajalaasa kaya ? saalyaa tuJyaa paoralaa Aaja maI paocavaUnaca Taknaar
baGa.sarL saaMga paorgaa kuzaya tuJaa.(SaMkr baaolaayalaa jaatao.hvaaladar
kazInao %yaalaa maartao.) tumacyaa Aayalaa,tumacyaamauLoca AamacaI mauMba[- Kraba
Jaalaoya.mauMba[-laa kamaasaazI yaota.AanaI kama naaya imaLalaM kI laaokaMnaa ~asa
do}na AamacaI kama vaaZvata.maga laaok,M p`osa sagaLo paoilasaaMnaaMca daoYa
dotat.tumaa saalyaaMnaa mauMba[-t payaca zovaayalaa naaya idlaa payajao.paorgaa Aalaa
kI %yaalaa sarL paoilasa sToSanaat AanaM.naayatr maga sagaLyaaMnaaca nao}na
faoDnU a kaZIna baGa.
(SaMkr,parao AaiMMNa maunnaIlaa javaL Gaotao.itGaohI rDt Asatat.)
kama naaya imaLalaM kI ]paSaI marNyaapoxaa maaNaUsa Asaaca kahItrI maagap%krtao AaiNa maga %yaatUnaca caaorI,draoDa,KUna,AphrNa Asaa gaunhaMcaa caZta
kma laagatao.gaunhogaaraMcaI ilasT kaZUna %yaacaa AaZavaa Gaotalaa kI %yaat
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maunnaI :
parao :

SaMkr :
lallaa :
parao :
lallaa :
parao :

lallaa :
parao :

laoKk :

javaLjavaL navvad T@ko laaok AmarazIca Asatat AaiNa tovhaca Kra
prp`aMtIyaacaa maud\da ]saLUna var yaotao.ASaa vaoLosa BalyaaBalyaacaM DaokMhI kama
krt naahI.baaphI prp`atM Iya AaiNa paorgaahI prp`aMtIya pNa daoGaohI
vaogavaogaLyaa pQdtIcao maubM a[-kr.Asaao Aata yaa GaTnaoca kaOTuMibak irA^@Sana ho
pahayalaaca paihjao.
Ammaa,maaJyaa lallyaanaM KrMca caaorI kolaI kaya gaM ?
maunnao.kaya saaMgaU Aata tulaa.Aajacaa ha idsa baGayacyaa Aat maI maolaI AsatI
tr laya barM JaalaM Asat baGa.tuJyaa hyaa baapacaI [jjat baara gaavaat evaZI
haya laaokM %yaalaa dovamaanaUsa mhnatat.AanaI Aaja %yaa saayabaanaM tuJyaa baapalaa
caaoracaa baap mhnaUna maarlaana.
maunnaocao Aa[-,SaaMt hao tU.maI zIk haya.vaa[-T kamaacaI fLM hI vaa[-Tca
Asanaar.(lallyaa Qaavat yaotao.)
Ammaa,Ammaa ho daona hjaar $pyao Gao.AanaI ho baGa maI baahor caalalaaoya Qaa-baara
idvasaaMnaI yao[-na.kaona malaa [caarayalaa Aalaa tr saaMga.kovhaca gaavaalaa
gaolaaya.(parao ]zUna %yaacyaa kanaaKalaI maarto.tao KalaI pDtao.)
kaonaacaa gaLa kapUna daona hjaar Aanalaosa.maaJyaakDM pnaM daonaSao $pyao
jamalaoyat tulaa dot.
o ek kama kr Aamacaa itGaaMcaa pna gaLa kap.
Ammaa.
maolaI tuJaI Ammaa.maunnao jaa saayabaalaa baaolava.jaa baaolalaI naa.(maunnaI jaato.)
tulaa gaavaava$na caaorI krayalaa [qaM Aanalaa.(kazI Gao}na %yaalaa maarto.)
Aaja tuJyaamauLM tuJyaa baapalaa maar Kavaa laagalaa.(maarto.) Qaa gaavaat
dovamaanaUsa zrnaara tuJaa baap Aaja [qaM caaor zrlaa.
(paraocao paya pkDtao.) Ammaa malaa maaf kr.maI cauklaao Ammaa.maI pTkna
pOsao kmavaayalaa gaolaao.(maunnaI va hvaaladar yaotat.)
ha Gyaa saahoba.Gao}na jaa yaalaa.AanaI saahoba AamaI laaok yaa Sahrat paoralaa
caaorI iSakvaayalaa kI paoracyaa caaorIcyaa pOSaavar majaa marayalaa naaya
Aalaaoya.vaaTlaM [qaM Aalyaavar paoraMcaM kayatrI BaivaYa GaDMla.pna Aamaca
naSaIbacaM KaoTM inaGaalaM.jaa yaalaa Gao}na.(hvaaladar lallaalaa Gao}na
jaatao.parao jaa}na SaaMtpNao dgaDavar basato.maunnaI itcyaa maaMDIvar DaokM zovaUna
rDt Asato.SaMkr jaa}na Pla^Tfa^mavar basatao.)
saaMgaa Aata kaya cacaa- krayacaI yaa ivaYayaavar.prp`atM Iyaanao paoTcyaa maulaalaa
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SaMkr
parao
SaMkr
parao

:
:
:
:

paoilasaat pkDUna pNa idlaM.saaonyaasaarKM gaava saaoDnU a kaya imaLvaayalaa yaotat
ho laaok [qaM.AaiNa imaLvaayacyaa naadat saarM sauK gamaavauna basatat.garIbaalaa
vaaTtM pOsaa mhNajaoca sagaLI sauKM.pNa eKaVa EaImaMtalaa ivacaara %yaacyaakDo
gaaDI Asaola,baMgalaa Asaola,naaokr-caakr AsatIla.pOsaa evaZa Asaola kI
AayauYya maaojatanaaca saMpola.ivacaara %yaalaa sauKM Aaho ka ro baabaa.%yaacaM
DaokpM Na qaaoDa vaoL cakavaUna jaa[-la.sauKM mhNajao kaya Asat ? sagaLyaanaaMca
pDlaolaa p`Sna Aaho ha.hyaa SaMkrcyaa kuTMubaalaa [qaM yao}na kaya sauKM
imaLalaM.taoDM atUna saaQaa Sabd na kaZNaara lallaa caaorI krayalaa
laagalaa.gaavaalaa pihlyaa QaarocaM dUQa ipNaara pihlyaa QaarocaI da$ Pyaayalaa
laagalaa.kaoNaI iSakvalaM %yaalaa ho sagaLM.mauMba[-nao kI mauMba[-kranao kaoNaalaa
kaoNaIhI AaiNa kahIhI iSakvaayacaI garja laagat naahI.pirisqatIca maaNasaalaa
barca kahI iSakvato.(SaMkr ]zUna paraojavaL yaotao)
maunnaocao Aa[-,Aapna kaya [caar k$na [qaM Aalaao AanaI kaya JaalaM.
lallyaa sauTUna Aalaa kI gaaDI pkDUna sarL gaavaalaa jaayacaM.
pna gaavaalaa laaokM Qaa p`rSana [caartIla.%yaoMnaa kaya ]%trM doyaacaI.
%yao itqaM jaa}na zrvaU yaa. pna Aata [qaM naaya rahayacaM.

(ek samaajasaoivaka va itcao daona caar laaok yaotat.)
1 maaNaUsa:
e ]za lavakr,hyaa Aaplyaa kaLobaa[- samaajasaoivaka.namaskar kra.
(itGao hat jaaoDnU a namaskar krtat.)
samaajasaoivaka: namaskar,namaskar.maI SaaMtabaa[- kaLo.mauMba[-t navaIna Aalaat vaaTtM.kahI
icaMta k$ naka.kahIhI p`a^blaoma Asaola trI maI Aahoca.kaya naava tuJaM.
SaMkr :
SaMkr ramaSarna zakUr
samaajasaoivaka: kuznU a Aalaasa ?
SaMkr :
yaupI va$na,gaaorKpUr javaL AamacaM CaoTsaM KoDogaaMva haya.dugaa-pUr.hI maaJaI
baayakao pava-tI.AanaI hI paorgaI maunnaI.paoralaa paoilasa iGa}na gaolao.
samaajasaoivaka: ka ? paoilasa ka Gao}na gaolao.
parao :
caaorI krayalaa laagalaa haota.
samaajasaoivaka: pava-tI,maI Aaho naa.ho baGa svat:laa AsaM ekTM samajaayaca naahI.maI saaoDvaona
tuJyaa maulaalaa.
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2 maaNaUsa:
maunnaI :
samaajasaoivaka:
maunnaI :
samaajasaoivaka:
maunnaI :
samaajasaoivaka:
SaMkr :
samaajasaoivaka:

parao :
samaajasaoivaka:

parao :
samaajasaoivaka:
parao :

ma^DmacaI KUp vaT Aaho paoilasaat.cauTkIsarSaI paoilasa saaoDtIla tumacyaa
paoralaa.
maaJyaa lallyaalaa saaoDtIla paoilasa.
(samaajasaoivaka puZo jaa}na maunnaIlaa javaL Gaoto.)
haoya.saaoDtIla paoilasa %yaalaa.kaya naava tuJyaa BaavaacaM?
lallana.AamaI %yaalaa lallaa baaolatao.
(maunnaIcyaa Dao@yaavar hat ifrvat.)
tuJyaa lallaalaa saaoDvaayacaI jabaabadarI maaJaI.tuJaM naava kaya ?
maaJaM naaMva jamaunaa SaMkr zakUr.pna malaa sagaLojana maunnaIcaM baaolatat.
paorgaI KUp gaaoD Aaho tuJaI,pNa kaya Avasqaa kolaoyasaM itcaI.tumhI laaokM [qaM
maulaaMcaM BaivaYya GaDvaayalaa Aalaayat naa.
vhya baa[-.yaa paoraMsaazIca AamhI [qaM Aalaao.naayatr Aamaalaa ho Sahr baGaayaa
yaoyaacaI kayaca garja navhtI baGaa.
tuJyaa maulaalaa maI ]dyaa paoilasasToSanamaQaUna saaoDvaIna.]dyaa maI maaJaa vakIla
baraobar AaNaona.tuJaI maulagaI KUp cauNacauNaIt Aaho baGa.tuJaI [cCa Asaola tr
ihcaM naSaIba badlaU SaktM.ksaM rs%yaavarcaM jaIvana idlaayasa ihlaa.tulaa naahI
vaaTt.tuJaI paorgaI caaMgalaI idsaavaI.itnaM caaMgalaM KaNaM Kava.caaMgalao kpDo
Gaalaavaot.eKaVa caaMgalyaa maulaaSaI lagna vhavaM itcaM.
layaM vaaTtM baa[-.samad tumaI baaolatasa tsaca vaaTtM baVa.pna ho haonaar ksaM.
Aamacyaavar tr [qaM yao}na saarM AaBaaLca kaosaLlayaM.
ASaa Anaok maulaIMcaM AayauYya ]BaM kolayaM maI.tuJaI paorgaI AajapasaUna maaJaI
Aaho.maI hIlaa maaJyaabaraobar naot.
o caarca idvasaaMnaI ihlaa punha Gao}na yao[-na
maga AaoLKUna daKva malaa,kI hI tuJaIca paorgaI Aaho mhNaUna.ihlaa maI
Aamacyaa AaEamaat nao[-na.itqao hIlaa barca kahI iSakayalaa imaLola.maga
AapNa eKada caaMgalaa maulagaa baGaUna ihca lagna k$.
pna AamacaI maunnaI tumacyaabaraobar.
maulagaI vayaat AalaoyaM,AaiNa itlaa tumhI [qaM rs%yaavar Gao}na rahta.jara
laaokaMcyaa najara baGaa.maI kaya maaJyaasaazI naotoya kaya itlaa.AamhI
samaajaacao saovak Aahaot.pNa samaajaacaaca Aamacyaavar ivaSvaasa naahI.
[Svaasa haya baa[-.pna.
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samaajasaoivaka: pNa kaya.kSaalaa icaMta krtosa.maI Aaho naa,maunnaIcaM BalaM vhavaM Asa vaaTtM
naa?tulaa maaihtoyaM,tuJyaa maulaalaa caaorIt pkDlaaya.]dyaa paorIvar pna nakao
tao AaL yaayacaa.Aata tumhIca zrvaa.maI inaGato,calaa ro.
SaMkr :
baa[-,baraobar baaolataya tumaI.paorgaI maaozI JaalaoyaM.rs%yaavarcaM ijaNaM jagaNyaapoxaa
tI tumacyaakDM jaast caaMgalaI rahyala.Aamacaa [Svaasa haya tumacyaavar.
parao :
baa[-,AamacaI evaZIca paorgaI haya baGaa.
samaajasaoivaka: maI itlaa maaJyaa paorgaIsaarKI zovaona basa.ho maaJaM kaD- Gyaa.saaomavaarI yaa
BaoTayalaa maunnaIlaa.ho qaaoDo pOsao zovaa.ho Aamacyaa saMsqaokDUna tumhaMlaa
imaLtahot.maunnaIcaa sagaLa Kca- pNa saMsqaaca doNaar.maunnaI cala baoTa.
(maunnaI paraolaa jaa}na imazI maarto.SaMkr itcyaa Dao@yaava$na hat
ifrvatao.)
SaMkr :
maunnaocao Aa[-,paoraMsaazIca [qaM Aalaao naa.Aata %yaoMcyaa BalyaasaazI kaLjaavar
dgaD ha zovaavaaca laaganaar.jaa maunnao,saaMBaaLUna raha,kaoNaalaa duKvaU nakaosa.
(samaajasaoivaka maunnaIlaa Gao}na jaato.itcaI maaNasaM jaataat.parao SaMkrcyaa
KaMdyaavar DaokM zovaUna rDayalaa laagato.kaLaoK.hLUhLU p`kaSa.parao vaaT
pahtoya SaMkr yaotao.)
SaMkr :
parao,parao AaplaM naSaIbaca fuTk baGa.
parao :
kaya JaalaM ?
SaMkr :
%yaa baa[-na
parao :
kaya kola %yaa baa[-na ?
SaMkr :
%yaa baa[-naM idlaolaa p%ta caukIcaa haota.itnaM Aaplyaalaa fsavalaM mhNaUnaca tI
lallyaalaa saaoDvaayalaa naaya AalaI.
parao :
mhMjao AaplaI maunnaI.
SaMkr :
AaplaI maunnaI AaplyaakDUnaca Gao}na gaolaI tI.
parao :
tumaI AaQaI paoilasaat jaa.kuzM Aasala maaJaI paorgaI.tumaI jaa AaQaI.
SaMkr :
Aalaao jaa}na paoilasaat pNa.%yao mhNatat yaa naavaacaI kaona baa[samaajasaoivaka naaya haya.
parao :
kaya ? maga maaJaI paorM.ksala hao ho Sahr.kaya imaLvala AapNa [qaM.maaJaI
evaZISaI paor.maunnao kuzM ga SaaoQaU tulaa Aata.
SaMkr :
maunnaocao Aa[-,QaIr saaoDU nakaosa. (lallaa yaotao.)
parao :
lallyaa,paora AaplaI maunnaI.
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lallaa :

laoKk :

1 maaNaUsa:
2 maaNaUsa:
3 maaNaUsa:
2 maaNaUsa:
1 maaNaUsa:

maunnaI,kaya JaalaM Aaplyaa maunnaIlaa.
(myauiJak,parao lallyaalaa saarM saaMgato.lallaa daonhI hatanao svat:caM DaokM
pkDtao.kaLaoK. )
(hLUhLU p`kaSa,SaMkr Pla^Tfa^ma-var basalaolaa Asatao.parao %yaacyaajavaL
jaato.)
kaya mhNaala yaalaa.prp`atM IyaacaI kqaa kI vyaqaa.ho kuTMuba [qao Aaplyaa
naiSabaalaa daoYa dotya.Aana maihnaa Jaalaaya paorgaI Ajauna saapDlaI naahI.yaa
ivaSaala mahanagarIt kuzo SaaoQaNaar ho paorIlaa.to baGaa gaolao kahI idvasa
‘maI mauMba[-kr’ AaMdaolana AagaIsaarK poTt caalalayaM.Aata ho kuTuMba AjaUna
kSaakSaalaa taoDM doNaar.
(SaMkr Pla^Tfa^ma-va$na ivaMgaot jaatao.parao GaracyaajavaL basato.)
baa^mbasfaoT,KUna,draoD,o caao-yaa sagaLo Aaraop yaaMcyaavar pDtayat.ek krtao
AaiNa hjaaraMnaa BaaogaavaM laagatM.
(lallaa GarI yaotao,parao %yaalaa jaovaNa vaaZayalaa Gaot Asato.lallaa BaaMDyaatUna
Pyaayalaa paNaI Gao}na jaovaNaacyaa taTajavaL basatao.)
nakao tao vyaap k$na Gaotlaa yaa laaokaMnaI mauMba[-laa yao}na.
(laaokaMcaa GaaoLka yao}na lallaa va paraolaa maarayalaa laagatao.saamaana laaqaonaM
]Dvatat.)
maara hramaKaoraMnaa Aamacyaa mauMba[-tUna AamhMlaaca baahor kaZayalaa inaGaalaat
kaya.yaa puZM [qaM yaoNaa-yaa p`%yaok prp`atM Iyaalaa AamhI Asaaca QaDa iSakvaU.
tumacyaamauML AamhaMlaa Aamacyaaca Sahrat naaok-yaa naaya imaLt.AamacaI paorM
naaok-yaa SaaoQatca martat.
Aamacyaa taoMDacaa Gaasa iCnanaa-yaaMnaa AamhI Aata saaoDNaar naaya.
sagaLo QaMdo yaaca laaokaMnaI baLkavalaoyat.
marazI maaNasaalaa %yaacyaa marazI maatItca gaaDUna Taklaaya yaa laaokaMnaI.naa
%yaalaa naaokrI ]rlaI naa QaMda.maara saalyaaMnaa.
(saaro parao va lallaalaa maart Asatat.daoGao kasaaivasa hao}na pDtat.saaro
inaGaUna jaatat.dusa-yaa ivaMgaotnU a Pla^Tfa^ma-var kahI laaok SaMkrlaa ]calaUna
AaNatat.SaMkr r@tbaMbaaL hao}na maolaolyaa Avasqaot.hvaaladar va kahI
laaok %yaacyaa baajaUlaa Asatat.laoKk SaMkr javaL jaatao.cahavaalaa paorgaa
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laoKk :

laaokaMnaa kahItrI saaMgat Asatao.cahavaalaa Qaavat SaMkrcyaa rah%yaa izkaNaI
yaotao.itqao parao va lallyaa baoSauQd pDlaolao Asatat.saamaanaM ivaKurlaola
Asat.cahavaalaa tsaaca maagao ifrtao.SaMkrjavaL yao}na basatao va SaMkrcyaa
taoDM akDo baGat rDayalaa laagatao.hvaaladar safod kpDa SaMkrcyaa AMgaavar
Taktao.laoKk ]zUna puZo yaotao.)
Daokca sauna hao}na gaolaya.BaUmaIpu~alaa nyaaya ha imaLalaaca paihjao.BaUmaIpu~alaa
jagaayacaM Asaola tr prp`atM Iya maolaa trI caalaola.pNa BaUmaIpu~alaa nyaaya ha
imaLalaaca paihjao.to baGaa itkDo.prp`aMtIya kuTuMba ksaM r@tacyaa qaaraoLyaat
SaovaTcyaa GaTka maaojatya.Aa[- martoya.paorgaa martaoya.paorIcaa tr p%taca
naahI.tI ijavaMt Aaho kI maolaIyaM,kI kuzlyaa kuMTNaKanyaat ivaklaI
gaolaoyaM.kaoNaI maarlaM yaaMnaa BaUmaIpu~anao.AaiNa ha baGaa maUK- baap [qaM r@tacyaa
qaaraoLyaat inapicap ma$na pDlaaya.prp`aMtIya *yaalaaca jaast maaja
haota.BaUmaIpu~alaa vaacavaayalaa gaolaa AaiNa svat: rolvaoKalaI Aalaa.*yaanao [qaM
BaUmaIpu~asaazI jaIva idlaa.AaiNa BaUmaIpu~aMnaI itqaM *yaacyaa kuTMubaacaaca jaIva
Gaotlaa.saMGaYa- caalalaaya saMGaYa-,jaIvana AaiNa maR%yaucaa.naava kaya tr
AaMdaolana.kayadyaat trtUd,kaoNaIhI doSaat kuzohI jaa}na naaokrI QaMda k$
Saktao.Aro kSaalaa kuzohI jaata Asao kuHyaasaarKo marayalaa.maolyaavar
kayada ijavaMt krayalaa naaya yaot.BaaYaNa doNaM KUp saaopM
AsatM.marazI,marazI,marazI.*yaa SabdaiSavaaya kaya iSaklaao AapNa.
tumacyaa Garatlaa Tobala tuTlaa kI jaa Aaplyaa BaUmaIpu~ marazI sautaracyaa
GarI.saaMgaa %yaalaa Tobala tuTlaaya jara du$st kr.paya var k$na TIvhI
baGat basaola.pNa Tobala du$st krayalaa yaoNaar naaya.ibaJaI haya
saaMgaola.ibaJaI haya.eKadyaa BaOyyaakDo jaa .jaovaNaava$na ]zUna yao[-la Tobala
du$st krayalaa.naaokrI QaMda prp`aMtIyaaMcyaa hatat gaolaaya.ka ?
AarDaAaorDa krNyaapoxaa karNaM SaaoQaa jara.
BaUmaIpu~alaa naaokrI paihjao,iSaxaNa dhavaI naapasa.pgaar paca hjaar
paihjao.BaOyyaa ga`^jyaueT AsaUna hjaaravar naaokrI krayalaa tyaar Asatao.
BaUmaIpu~alaa naaokrI saahobaasaarKI sakaLI dha to saMQyaakaLI paca pya-Mtca
paihjao.saha vaajata naa@yaavar ]BaM rahayacaM AsatM naa.BaOyyaalaa iktIhI
vaajata kamaalaa baaolavaa.AQaa- tasa AaQaI kamaalaa yao[-la AaiNa ek tasa
]SaIra kamaava$na jaa[-la.AapNa f@t Aaplyaa marazIcaaca ]dao ]dao
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krayacaa.Aaplyaa BaUmaIpu~asaazI ek navaIna kayada pNa kaZayalaa
paihjao.naaokrIlaa Garat yao}na Gao}na jaaNaar AaiNa saMQyaakaLI prt Garat
saaoDNaar.duparI maalak svat:cyaa hatanao BarvaNaar.QaMda krayalaa AapNa
iktIjaNa vaaGaacyaa kaLjaanaM QaMdyaat ]trtao.iktI maohnat Gaotao.cauknU a
idvasaa QaMda caaMgalaa Jaalaa kI ra~I ibayar baar.payaat islapr GaalaayacaI pNa
vaoTrlaa pnnaasacaI naaoT TIp mhNaUna.var KokDa p`vaR<aI tr Aaplyaalaa dOvaI
doNagaI laagalaolaI.
Aaja kaya kaya kolayaM BaUmaIpu~anaM yaa BaUmaIsaazI ?
tumhaMlaa kaya vaaTtM.ka mauMba[- Aaplyaa hatatuna gaolaI.baahorcao maubM a[-t Aalao
mhNaUna,kI AapNa kamacaaor Jaalaao mhNaUna ? ivacaara p`%yaokanao svat:cyaa
manaalaa.maubM a[-tlao sagaLo naako tpasaa.baGaa iktI kamacaaor BaUmaIpu~ isagaroTI
fukt basalaoyat.saaMgaa %yaaMnaa naaokrI Aaho.krtaosa kaya ro baabaa. pihlaa
pgaar iktI to ivacaartIla.DaoLyaavarcaI ZapNaM baajaUlaa kra.Aivacaaranao
laZU naka yaa p`SnaaSaI ivacaaranao laZa.tumhaMlaa vaaTtao tovaZa saaopa AaiNa
sarL naahI Aaho ha p`Sna.tumacaa tumhaMlaaca saaoDvaayacaaya ha p`Sna.sagaL
mahaBaart DaoLyaaMnaI paihlaMt.Aaja GarI gaolaat kI ra~I Jaaoptanaa p`%yaokanao
svat:cyaacamanaalaa haca p`Sna ivacaara.
maI kaoNa ? mauMba[kr kI prp`aMtIya ?
a[-kr
(kaLaoK.)
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मैिण

( ४ मुला मुलया जो

ादेखील या एकांकके त वापरता येतील.... किवता सु

असताना यांचे लयब नृय... मुिजक आिण काशाचा खेळ.)

( टेजया एका बाजूला कॉ!पुटर डेक, घरातील बेड%मम&ये व दुसया' बाजूला ऑफस,

टेबलावर लॅपटॉप, मागे एका घराचे बेड%म, टेजया म&ये मोकळी जागा. )

( ती ऑ9फसमDये फोनवर बोलत येते.)

ती: म?मा, हो गं.. पोहोचले बघ मी ऑ9फसमDये. हो गं खाईन मी

ड|बा वेळेवर. 9कती Gचता करशील. आता लहान आहे का गं

मी. तूच तर नेहमी ?हणतेस ना 9क स]वीस वषाyची घोडी

झालीस ?हणून... hmmm.... अगं गरम गरम कसा खाणार
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ड|बा ? आताच खावू का ? तू पण ना. आता फोन ठे वशील
का.. ?हणजे तू थोडा वेळ 9दलास तर मी ऑ9फसचं थोडा वेळ

काम करते. हो संDयाकाळी वेळेवर िनघेन. 9कती गं Gचता

करशील. चल बाय... ठे वते मी. अरे देवा, काय हा पसारा.

hmm... िह मीनल पण ना.. एक नंबरची आळशी आहे. काम
तर करणार नाही पण सुा रोज हjात. नीटनेटके पणा

अिजबात कसा नाही ांQया कामात. ?हणतात ना वतः

मे+यािशवाय वग 9दसत नाही ते.

आमQया ऑ9फसमDये

आिण घरी दो5ही hठकाणी एकदम परफे dट लागू होतं हे. इकडे

िह मीनल आिण ितकडे आमची म?मा. के अरलेस पणाचा कहर
आहेत दोघी.

( ती टेबलावरील सव वतू jविथत ठे वते. गाणं गुणगुणत लॅपटॉप
ऑन करते. बाजूQया बेड`ममDये तो येतो. व डेकटॉप ऑन करतो. )

आवाज : चल येते रे मी. आज म?मीकडेच राहीन. तुझं काम

आटपलं 9क कॉल कर . तू कसला कॉल करणार ?हणा.

तो :

तुला तु7या लेखनातून फु रसत िमळे ल तर ना.

साला, लेखक ?हंटलं 9क सगळे फाावरच मारतात.

इतके अवास िमळाले आहेत, पण ना घरQयांना value
ना बाहेरQयांना. थोडा वेळ hरलॅdस

होतो. आज नेट

कसा चालत नाहीये. नेटचा ना हा नेहमीचाच 0ॉ|लेम
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झालाय. कसले पैसे घेतात हे लबाड लोक. नशीब याq

तरी सु# आहे. थोडा वेळ टाईमपास याq वर... अरे वा..
सकाळ सकाळ याq वर 9कती गद;. dया बात... ओह

अल; मोgनग समो`न हाय तो पण मुलीचा... woww

मृदल
ु ा नाईस नेम यार...
ती:

हाय मृदल
ु ा...

नाईस नेम राvल..

तो :

था5dस मृदल
ु ा... युवर नेम इज अ+सो वेरी वीट.

तो :

मुंबई . and what about you..?

ती:

राvल.. ]हेअर आर यु sॉम ?

ती:

same here.

ती:

yes… but how you know this…?

ती:

हो का ?

ती:

मग आपण पण मराठीच आहात का?

ती:

nेट. काय करता आपण.

तो :
तो :
तो :
तो :

Are your Maharastrian..?

अगं, मृदल
ु ा हे hटिपकल मराठी नाव आहे.
हो
हो
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तो :
ती:

तो :

ती:

तो :

ती:

तो :

ती:

तो :
ती:

सDया तर तुमQयाशी ग_पा मारतोय. थोAा वेळाने काम

देखील क`.

काम पण करता का तु?ही..?

हो आलं काम 9क करावंच लागतं ना. आपण काय

करता?

दुसयाyची घरं सजिवते.

फु लांचा jवसाय आहे का आपला..?

हो एवढंच बाक1 रािहलं आहे आता. अहो मी interior

designer आहे.
nेट

nेट काय आहे यात ? तेच तेच नेहमीचे बोअरग काम.
वतःचे ऑ9फस आहे 9क कु ठे जॉब करता ?

दुसरीकडे जॉब परवडतो हो. िनदान काही टे5शन तरी

नसतं. वतःचं असेल 9क मरा वताच.

तो :

nेट यार.

तो :

nेट डेन...? मी इतकाही उं च नाही हो. उपमा थोडी

ती:

हे हे हे हे ...(ती गोड हसते.) सॉरी... ?हणजे मला तसं

ती:

ओ nेट डेन. नुसतं nेट nेट काय करताय?

खालची bा.. अगदी गावठी ?हणालात तरी चालेल.
न]हतं ?हणायचं.
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तो :

इस ओके यार. दोती मt चलता है.

तो :

नाही झाली का. मग आता क#या का?

ती:

ती:

तो :

ती:

तो :

हो का. आता िह दोती कधी झाली ?हणायची.

सो वीट.. यु आर टू dयुट. आय यम इ?0ेस. मृदल
ु ा

9दित.

ओहह... ाण.

का हो ाणांची एलज; आहे का तु?हाला ?

नाही हो असंच िवचारलं. मी राvल राजेिशकB .

( ितचा मोबाईल वाजतो.)
ती:

वेट...

ती:

मॉमचा कॉल

ती:

काय गं , काय झालं आता ? आता मला काय मािहत तू

तो :

तो :

काही 0ॉ|लेम ?

ओके

तुझं पस कु ठे ठे वलंस ते. शोध ना ितथेच असेल. अशी

कशी गं तू वtधळी. शोध ितथेच असेल. नाही िमळालं तर

मी घरी आ+यावर शोधेन. वतः कु ठे तरी ठे वायचं आिण
तो :

मग गावभर शोधायचं. ( मोबाईल ठे वते.) सॉरी यार.
इस ओके . काही 0ॉ|लेम झाला होता का?
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ती:
तो :
ती:

तो :

ती:

तो :
ती:

तो :
ती:
तो:

नाही रे . आमची मॉम ना इतक1 वtधळी आहे बघ. अरे

ितने ितची पस कु ठे ठे वली आहे ते मला िवचारते आहे.

असू दे गं. डोकं शांत ठे व. मॉमला नको काही बोलूस. तू

?हणजे ना कडकलVमीच आहेस बघ.

हे हे हे हे ...(पु5हा हसते) कडकलVमी. काय पण नाव

ठे वलंस रे . तुला अरे तुरे के लं तर राग नाही येत ना. मी
२६ ची आहे.

इथे २८. अरे तुरे आवडेल मला. वाटतंच नाही ना 9क

आज आपण पिह+यांदाच चॅट करतो आहोत. तू खूप वीट

आहेस.

हो का ?
हो

हे हे हे हे...(हसते.) चल बाय राvल. थोAा वेळाने

बोलूया का ? थोडं काम आटपते.
ओके डीअर. टेक के अर

( याq बंद करते. ) काटूनच आहेस तू.... पण खूप छान

आहेस आवडलास मला.

मृदल
ु ा, dयुट नेम... गोड मुलगी आहे. सDयाQया चालू

मुलOमDये पिह+यांदाच याqवर कु णी इतक1 िस?पल

आिण चांगली मै ीण िमळाली. इतdया व@याyनी कु णी
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मनमोकळं बोलणारं िमळालं. कशी असेल 9दसायला..?

न1च खूप गोड.. पिह+या भेटीत Gजकलं ितने मला. जे
आमQया इं ड ीमDये सुYा आजपयyत कु णालाही जमले

नाही.

मृदल
ु ा.... मृद.ू .. कोमल... वभाव थोडासा कडक आहेच
पण मुलगी खूप गोड आहे. अगदी जशी एक आप+यावर

िनमळ 0ेम करणारी मै ीण असावी तशीच....

( तो उठू न किवतेमDये रमत टेजQया मDयभागी येऊ लागतो.)
तो:

रं गात रं गलो 0ेमाQया

तूच गोड अ_सरा...

नील नभाला गवसली
िनमळ तू वसुंधरा....

( ती उठू न किवतेमDये रमत टेजQया मDयभागी येऊ लागते .)
ती:

काय जादू तू के ली

नकळत मन तुजकडे
सोबती मज िमळाला
ये ना रे मजकडे....

(दोघे एकमेकांचे हात हातात घेतात.)
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तो :
ती :
तो :
ती:

धुंद जाह+या वाटा

णभर थबकला Uास…
सहजीवनी तो आला

हे सय असे 9क भास…
एक मास गुजरला आज

चढवला शृंगाराचा साज
देहभान िवसरले राजा

बघ सोडू न 9दली लाज...

( दोघे एकमेकांQया िमठीत. 0काश हळू हळू कमी होतो. )
( 0काश दोघे ऑन लाईन ग_पा मारत आहेत. )
ती:

हे बघ हा नाटक क` नकोस. ऑनलाईन का होईना

बायको आहे मी तुझी. काल का आला नाहीस ते आधी
सांग पाq आिण खोटं बोलू नकोस हा. खरं सांग Gdस

तो :

ती :

तो :

करायला गेला होतास ना..?

अगं, एका 0ोजेdटची िमटग होती. ते]हा...

?हणजे काल तू Gdस के लंस. बरोबर ना..? काय

िवचारतेय मी ?

अगं , मला न तुला काहीतरी सांगायचं आहे.
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ती :

तो :
ती :
तो :

ती :

तो :

ती :

तो :
ती :
तो :

िवषय बदलू नकोस. माझी शपथ घेतली होतीस ना तू.

बरोबर.. मी मेले तर काय फरक पडणार तुला. तू पी.
खूप दा` पी.

अगं पी काय. बेवडा आहे 9क काय मी. तुला सांिगतलं

ना िमटग होती ?हणून..

अस+या कस+या रे तु7या िमटग 3या दा` _याय+या

िशवाय होतंच नाहीत. न1 फोटोnाफरच आहेस ना ?
तुझे फोटो काढू न 0ू]ह क` का ?

काही गरज नाही. तु7या या मे+या मॉडेल आहेत ना...

यांचेच काढ हो फोटो. भरपूर काढ. अगदी पोट
भरे पयyत.

हा हा हा हा.....( तो मोाने हसतो.) पोट भरे पयyत...

हो ना.... तुला रोज सुंदर सुंदर मॉडेल भेटतात ना. मग

आ?हाला के लेलं 0ॉिमस कसं आठवेल तुला. आिण हो...

कसले कसले फोटो काढतोस रे यांचे...?
कसले ?हणजे ?

अरे कसले ?हणजे... फोटो काढताना अंगावर काही

घालतात 9क आप+या अ*याच नुसया....
हा हा

हा ...(तो पु5हा हसतो.) अगं, याला 5यूड

फोटोnाफ1 ?हणतात. ती नाही करीत मी. पण तरीही
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मॉडे+स ?हट+या 9क कपडे कमीच असणार नाही का. तुझे
ती :
तो :
ती :

तो :

काढू या का तसले फोटो..

चावटपणा क` नकोस. काल या भेट+या तर िवस`न

गेलास ना मला. जा बोलू नकोस
अगं असं काय करतेस.

मला नाही बोलायचं तु7याशी .

शोना रागावला माझा

ती :

hmmm

ती :

मी नाही बोलणार.. जाते मी. ( ती लॉग आउट होते. व

तो :

तो :

hmmmmmm

बाहेर िनघून जाते. )

अरे .. गेलीस... ( तो उठतो.) रागावून नको ना जाऊस.

आयु@यात खूप व@याyनी कु णावर तरी भरभ`न 0ेम

करायला िमळालं आहे. तू देखील 9कती 0ेम करतेस गं

मा7यावर. सगळे ?हणतात 9क मी जरासुYा रोमॅि5टक

नाही. तुला मािहतेय आजपयyत सपे5स, कॉमेडी,

?युिझकल सव 0कारQया िp_ट िलिह+या. खूप अवास

पण िमळवले. पण रोमॅि5टक नाही जमलं गं कधी. ?हणजे

बघ ना 0यxच के ला नाही कधी. किवता, कथा, नाटक
सवाyमधून लोकांना खूप हसवलं आिण खूप खूप रडवलं
सुYा. पण जे आजपयyत जमलं नाही ते आता तू
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भेट+यानंतर जमेल असं वाटायला लागलं आहे. 0ेमाची

9दवावं पाहायला कधी वेळच िमळाला नाही. घर,
संसार, कज, अपेा ा मधेच नेहमी गुंतून रािहलो.

( मोबाईल वाजतो .)
तो :

हा नमकार. बोला. नाही िबझी

नाही बोला तु?ही.

इवे5ट.... कधी आहे.... पुढ+या मिह5यात ४ 9दवस

को+हापूर. ठीक आहे पण जरा आधी कळवलंत तर बरं

होईल. ?हणजे तसं तुमचं काम फायनल असेल तर मग

दुसरं

काम

नाही

घेणार

यावेळी.

िp_ट

कु ठे

लोके शनवरच िलहायची का ? ठीक आहे. मग काही
0ॉ|लेम नाही फK डेट कनफम करा आधी. आमQया

लेखकांचे हेच वांदे होतात हो. िहरो - िहरोईनला तु?ही

लोक ४ मिहने आधीच साईन करता. यांQयासाठी खूप

सेवा सुिवधा पण असतात. ते ]हॅिनटी jानमDये मत

आराम करत असणार आिण आ?ही लोके शनवर कु ठ+या
तरी सुमोमDये धूळ खात आिण मQछरांचा सामना करीत

४ तासांनी होणारा कॉमेडी कायpम िलिहत बसणार.

असो चालायचं. आता सवय झालेय. बाक1 सव मत

चाललंय आमचं. ठीक आहे ठे वतो. ( मोबाइल कट
करतो.)
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हीच खरी ग?मत आहे हा आ?हा लेखकांची. कोणयाही

िच पटाचे िहरो - िहरोईन सगiयांना मािहत असतात.
पण 3याचे संवाद बोलून ते टार होतात तो असतो कु ठं

तरी एका बाजूला पडलेला. तो जेवला 9क नाही ते सुYा

कु णाला मािहत नसतं. चालायचं.

( मोबाईल वाजतो .)
तो :

अरे वाह, आज फोन सारखा वाजतोय. हॅलो, हा बोला

सरजी. बस मजेत तु?ही सांगा. अQछा 9कती एिपसोड

िलqन पाठवू...? न1 न1... उbा सकाळी पाठवतो २

एिपसोड. p1न _ले , डायलॉग दो5ही पाठवू ना. Ok हो
हो , उbाच देतो. सेट वरच भेटू आपण.. ओके बाय बाय.

पािहलंत. परवाचे टेली काटचे एिपसोड आ?ही

पाठवणार आिण लेखक ?हणून सरजी फु टेज खाणार.

चालायचे. िनमाते तेच आहेत ना मग लेखक , 9द=दशक

सबकू छ तेच.

काही णापूव; 0ेम रसामDये डु बdया मारीत होतो.

िजला कधी पिहले देखील नाही ितQयाशी अिधकाराने

बोलत होतो. आिण आता 0य जीवनात मा . ( मंद
हसतो.) तु?हाला मािहत आहे का…. ?हणूनच माणसाला
9दवावं खूप खूप आवडतात.
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वातव सोडू न आता खरं च वात जगावंसं वाटायला

लागलंय...
( काळोख.)

ा छोा*या आयु@यात पण बरं च काही भोगलंय.....

( हळू हळू ितQया बेड`म मDये 0काश पसरतो.)
ती :

राvल, बघ ना रे .... झोप पण उडवून टाकलीस ना
माझी. तु7याशी भांडण करते रे पण ते तापुरतच.

खरोखरची नाही भांडत तु7याशी. ?हणजे खरं सांगायचं

तर तुझी खूप आठवण येतेय. वात जगायला िशकवलस

तू. 9कती गोड बोलतोस. तू कोण आहेस मािहत नाही रे

पण तुझा सहवास खूप आनंद देतो मनाला. डोळे बंद
क`न... दो5ही हात पस`न फK तुलाच बोलावते आहे.

ये ना रे मा7या रा3या. ा चार Gभती मDये फK मीच

माझी होते. पण तु7या आसपासQया वावराने िह बं9दत

खोली पण अथांग पसरले+या िितजा सारखी वाटायला

लागली आहे. हे मा7या मनात उमटणारे श|द तुला

एखाbा लेिखके चेच वाटतील. कदािचत असतील िह
कु णा एखाbा लेिखके चे. कु णाQया तरी 0ेमात गुंतून

िलिहलेले. मीही वाचले असतील कु ठ+या*या पुतकात.
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पण मला नाही 9फक1र याची. चोर ?हण नाहीतर साव

पण तु7यासाठी मन वेडे झाले आहे माझे. ये ना रे ... ( तो
ती :

ितQया जवळ येतो. )

तू आलास 9क वे पण जगायला लागतात...

हjा हjा*या गोzी मना0माणे वागतात....
असेच घw कवेत घेवून बस मला

तु7या आठवणी बरं च काही मागतात....

( दोघे एकमेकांQया िमठीत. 0काश हळू हळू कमी होतो. )
( 0काश.. दोघे ऑनलाईन ग_पा मारत आहेत. )
तो :

ती :

काय गं 9कती उशीर के लास आज यायला. कु ठे होतीस

इतका वेळ. आिण ऑ9फसमDये आहेस 9क घरी?
मला नाही बोलायचं तु7याशी.

तो :

खरं च नाही बोलायचं ?

तो :

मग काल रा ी आठवण का काढत होतीस. 9कती उचdया

ती :

ती :
तो :

हो

लाग+या मला.
हो का..?

मग काय खोटं बोलतोय का मी....?
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ती :
तो :
ती :

तो :

मला काय मािहत. आमची शपथ घेऊन दा` _या. मी

मेले तरी काय फरक पडणार तुला.
असं नको ना बोलू शोना...

मेला तुझा शोना... मला नाही बोलायचं तु7याशी.
मग एक प_पी तरी दे.

ती :

या मॉडेल आहेत ना तु7या यांचीच घे. जा तू...

ती :

हो जा..

तो :
तो :

ती :
तो :

खरं च जाऊ ना.

बघ न1 जाऊ ना
जा

ठीक आहे. ( तो लॉग आउट होतो.)

( ती अवथ... ती उठू न बाहेर येते.)

ती :

वेAा मना घे भरारी

उजळू दे रात सारी...

9दवस फु लत फु लताना

Uासाची ती उभारी... ll १ ll

मन सल सले तो हा गंध

मनी जडला रे एक छंद....
सांग कसे पुसू कु णाला

वारा ही वाहे मंद...ll २ ll

का 0ेम दूर जाई
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चंिह अंत पाही...

िमत रवी 9करणांचे
तो:

पडले या 0वाही ll ३ ll

गुज ते तु7या मनाचे

कळले मज मनाला
बेधुंद झाली आस

कळ लागली घनाला ll ४ ll

( दोघे हातात हात घेवून फे र घालतात. )
( दोघे समु 9कनारी बसलेले आहेत. )

तो :

9कती अजब आहे ना हा समु. कधी शांत तर कधी

ती :

वेAा जर उफाळ उठलाच नाही तर मग मनाला मनच

तो :

मृदल
ु ा... खूप जगलो गं तु7याबरोबर. आता मरण जरी

ती :

उफाळलेला. अगदी आप+या मनासारखा.

का ?हणावे ?

आले तरी काही रािह+यासारखं वाटणार नाही.

असं कसं मरायला देईन मी तुला... मलाही जगायला तूच

तर िशकवलंस. आिण जर मरायचंच असेल ना तर मग
चल दोघेही उडी मा` एक च, अगदी याच समुात. ा

ज5मी भेटणं शdय नसेल तर पुढQया ज5मी भेटू... फK
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तू आिण मी. ( ती याचा हात ध`न याला खेचते . दोघे

समुात. काळोख . समुाQया लाटांचा आवाज. )
( ऑ9फस 0काश. तो

चेह{यावरचा घाम पुसतो. )
तो :

कॉ?पुटर टेबलव`न घाब`न उठतो.

ज5म... मृदल
ु ा , खरं च असं वाटायला लागलं आहे 9क

आपलं दोघांचं ज5मोज5मीचं नातं आहे. अगं पण मी

तुला फसवत तर नाही आहे ना. कधी कधी माझं मनच

ती :

तो:
ती:
तो :
ती :

मला खात राहतं आिण... ( ती buzz देते.)

काय हो, कसला िवचार करताय..? कु णी दुसरी िमळाली

का..? इतका वेळ झाला मी online आलेय पण तु?ही

आज हाय पण नाही के ला.

sorry यार , ते काम करीत होतो. लVय नाही गेल.ं कशी

आहेस तू..?

राvल, काय लपवतो आहेस..? हे बघ काय झालं ते खरं
खरं सांग.

काही नाही गं.

हे बघ बायको आहे मी तुझी. कळलं ना. मला शtAा नको

लावूस.
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तो :
ती :

काही नाही गं. असंच जरा.

बरोबर... यापुढं नाही िवचारणार. तसा माझा काय

अिधकार आहे ?हणा तु7यावर. मी इथे याqवर

तु7यासाठी थोडासा टाइमपास आहे. उbा दुसरी भेटली

9क मलाही िवस`न जाशील. मीच मुख आहे िजने
तो :
ती :

तु7यात जीव गुंतवून घेतलाय.
अगं ...

जा तू... मला नाही बोलायचं आहे तु7याशी.

तो :

मृद.ू ..

तो :

असं का बोलतेस गं...

ती :

ती :
तो :

ती :

तो :

मेली मृद.ू .. िवस`न जा मला.
खरं तेच बोलतेय.

बब+या...

काही मके लावायची गरज नाही आहे. मीच मुख आहे

जी तु7यावर इतक 0ेम करायला लागली आहे.

सगळे च असं वागतात. आता तू सुYा... कधी कधी ना

मला असं वाटतं 9क माझं वतःचं असं काही अितव

उरलंच नाही आहे. कधी काम करवून घेणायाyकडू न

अवहेलना तर कधी घरQयाच माणसांकडू न. पैसा असेल
तर सव नाती नाहीतर सवच शू5य...
111

ती :

तो :
ती :
तो :

तू ना मा7यापासून काहीतरी लपवतो आहेस. हे बघ काय

झालंय मला सांगशील का ? मला सांग, कोण कोण असतं
तु7या घरी..?

सगळे च असतात आिण कु णीही नसतं.

सरळ सांगणार आहेस का रे . सांग मला कोण कोण असतं

घरी. आिण काय काय घडलं आहे तु7या आयु@यात.

जे घडत गेलं ना आयु@यात ते]हाच खरी नाती कळायला

लागली. आपण खूप पैसा कमावतो ना ते]हा सगळी

नाती गोड असतात. सगळी माणसं आपली असतात.
आिण जे]हा पैसा गमावतो ना ते]हा आपण फK एकटेच

ती :

तो :
ती :
तो :
ती :

असतो. मग कु णीच नसतं आपलं.
घरी कोण कोण असतं तु7या..?

आईवडील कधी इकडे असतात तर कधी गावी आिण ती.

ती ?हणजे... ?हणजे तुझी बायको..? मी काय िवचारतेय

तुला. ती ?हणजे तुझी बायको ना.
हो

तुझं ल झालं आहे..? आिण तू हे कधीच सांिगतलं

नाहीस मला.? मा7याशी खोटं बोललास तू.
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तो :

ती:

तो :
ती :

तो :
ती :

अरे ... मी कधी खोटं बोललो. अगं आपला कधी िवषयच

नाही झाला मा7या लाचा. आिण माझं ल झालं आहे
?हणून तू आपली sे 5डिशप तोडणार आहेस का..?
मुलं 9कती आहेत तुला..?

नाही.. मुलं नाहीत. ?हणजे....

बस.... मला अजून काही ऐकायचं नाही आता. तु7यावर

िवUास ठे वला रे मी आिण तू...
अगं पण...

मला तु7याशी नाही बोलायचंय. _लीज.

तो :

शोना...

तो :

तुला मी लट वाटलो का गं..?

ती :

ती :

अजून 9कती मुलOशी असाच खेळतोस रे याqवर
अजून काय वाटायचं बाक1 रािहलं आहे. चल मी

लॉग आऊट होते. मला काम आहे थोडं.

( ती लॉग आउट होते. तो कपाळावर हात ठे वून बसतो. )
( background ला गाणे वाजत आहे( अ+बम = वर पावसात

िभजत आहे- वैशाली सामंत.). दोघे िह रडवेले एक

गा$यावर फे र धरतात व एकमेकांQया िमठीत एक होतात.)
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येतात.

तो :

मृद.ू ..

तो :

काही नाही thanks .

ती :
ती :

बोल ना जान...

था5dस का रे ...? हे बघ online का होईना बायको आहे
मी तुझी. समजलं ना. आिण आता पु5हा thanks
?हणालास ना तर लात ठे व. चावूनच काढेन तुला.

ती :

( तो हसतो.)

असाच हसत राहा आयु@यभर. मला तू असाच

आवडतोस. मी असेन कवा नसेन पण तू जे]हा जे]हा

हसशील ते]हा ते]हा मला सोबत अनुभवशील. ा ज5मी

तो :
ती :

तो :
ती :

नाही भेटलो तरी पुढ+या ज5मी न1च भेटू..
शोना...

बोल ना रा3या....
काही नाही.

असं कसं काही नाही...? इकडे मा7याजवळ ये पाq आिण

घw िमठी मार मला. आज फK तू आिण मी. दुसरं कु णीच

नाही. virtual husband आहेस तू माझा. ह आहे

माझा तु7यावर. तु7या िमठीत मी मला हरवून जाऊ दे. (
दोघे जवळ येतात. एकमेकांQया िमठीत... दोघे समु

9कनारी जाऊन बसतात.)
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ती :

तो :
ती :

तो :
ती :

तो :

आज जे काही तु7यासाठी होते ते सव मी तुला 9दले आहे.

आिण हेच काही ण मा7याकडे यापुढे उरणार आहेत. तू

मला िवस`न नाही जाणार ना..?

ये वेडी असे काय बोलते आहेस आज.

काही नाही सहज. आपण 0यात कधीच भेटलो नाही

रे पण तू कधी इतका जवळ आलास ते कळलंच नाही.
कदािचत मीच तु7या खूप जवळ आले.

अगं मग काय झालं. बायको आहेस तू माझी.
परवा ल आहे माझं.

काय...( समुाQया लाटांचा आवाज. काळोख...

(दोघे online बोलत आहेत.)
ती :

तो :

ती :
तो :

sorry , तुला इतdया उिशरा सांिगतलं.

इस ओके . साखरपुडा कधी झाला..?

लाQया 9दवशीच आहे. सगळं इतdया अचानक झालं 9क

तुला सांगूच शकले नाही.

काही सांगायची गरज नाही. तू खुश आहेस ना...? चल

येतो मी.
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ती :

तो :
ती :

िनघालास सोडू न मला. तुझं ल झालंय, हे ऐकू न सुYा

मी तु7याशी तशीच वागले. आिण तू मा

लगेच.

िनघालास

तसं नाही गं. ?हणजे मा7यामुळे तु7या नjा संसारात

उगाच काही ास नको.
तुझा कसला

ास. तू तर खूप खूप 0ेम 9दलंस मला.

आिण जरी माझं ल झालं तरीही तू पण माझाच

राहणार हा. पुढQया ज5मी भेटायचं आहे आप+याला खरे

नवरा बायको ?हणून. एक माईल दे शोना. रागावलास

तो :
ती :

का रे .

नाही गं. काही नाही. तू दूर जाणार िह क+पनाच सहन

होत नाहीये.

वेडा, अरे मी दूर कु ठे चालली आहे तु7यापासून. अगदी

तु7याजवळच आहे. तु7या कु शीत. आिण हो इतर कु णाशी

online चाट नाही हा करायचं. online बायको आहे
तो :

मी तुझी. कळलं ना...?

चल येतो मी... ( तो लॉग आउट होतो.)

नेट का गेला अचानक...

116

तो :

इQछाच िनघून गेली आता online

यायची. तु7या

संसारात माझी कशाला ढवळा ढवळ. पण तु7या भेटीला
श|दबY करावंसं वाटायला लागलंय.

( फोन वाजतो.)

आवाज : नमकार साहेब. टेिलफोन एdसचtजमधून
तो :

तुमचा नेट सु# झाला का साहेब..?

बोलतोय.

सु# झाला का ?हणजे...?

आवाज : अहो २ मिहने काम सु# होतं ना. आप+या एhरयातले सव

सवर डाऊन होते . रोडचं काम पण सु# आहे ना. माफ
करा साहेब खूप ास झाला असेल तु?हाला. आता मा

तो :

सव काम पूण झालं आहे. आता नाही ास होणार.
हो नेटचा

ास होता. मेल पण जात न]हते गेले दोन

मिहने. पण याq मा बरं चाललं होतं गेले काही 9दवस.

आवाज : काय मजाक करताय साहेब. नेट न]हता मग याq वगैरे
तो :

कसं काय चालेल. सगळं च बंद होतं ना.
काय...? मग ती मृदल
ु ा....

आवाज : मृदल
ु ा....?
तो :

नाही काही नाही. ठे वतो मी फोन. ( फोन ठे वतो.) नेट

नाही मग आतापयyत जे काही चाललं होतं ते.. ते

9दवाव

होतं एका लेखकाचं. (वतःशीच हसत )
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लेखकाचं आयु@य ?हणजे फK क+पनेचीच भरारी असते

का...? ( पु5हा background ला

" वर पावसात

िभजत आहे "गाणे वाजत आहे. गा$याचा आवाज हळू हळू
कमी होतो.)

आवाज : ा वष;Qया रा3य ना पhरषदेचे लेखनाचे पाhरतोिषक
िमळत आहे. " मैीण " ा नाटकाला.
(गा$याचा आवाज हळू हळू वाढतो.)
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झदाबाद..
झदाबाद..

Gझदाबाद ! Gझदाबाद! आमचे नेते Gझदाबाद …
( सारे फे र ध`न नाचू लागतात.)

1:
2:
3:
4:
5:
6:

आ?ही Gझदाबाद
आमचा गाव Gझदाबाद
आमचं शहर Gझदाबाद
आमचं रा3य Gझदाबाद
आमचा देश Gझदाबाद
आमचं जग

1:
2:
3:
4:

आप+या मातीत फK आपणच Gझदाबाद
हीच आप+या मातीची िशकवण
हीच आप+या मातीत+या माणसांची िशकवण
हीच या मातीत+या नेयांची िशकवण

सारे : ए…(सवजण ओरडतात )
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5 : ?हणूनच तर आमचे नेते Gझदाबाद
सारे : Gझदाबाद Gझदाबाद ........आमचे नेते Gझदाबाद
1 : पाच #पयाचे तांदळ
ू पाशीला गेले
2 : सPावीसचं पे ोल सPरीला गेले
3 : दहाचे वीजिबल हजाराला गेले
4 : हजाराची खोली लाखांवर गेली
5 : लाखांची लोकसंTया करोड\वर गेली
6 : करोड\ची जमीन नेयांकडे गेली
7 : ?हणूनच तर आमचे नेते Gझदाबाद
सारे : (ओरडतात ) ये ..... शू .........

Gझदाबाद ! Gझदाबाद! आमचे नेते Gझदाबाद

( सारे फे र ध`न नाचू लागतात.)
रा?या :

गण_या, आरं आज तुजा 9दस सकाळ सकाळ उगािवला.

का रं .. पिह+या धारे ची मारायला िनघाला होता का तू?

गण_या : कसली मारतोयास पिह+या धारे ची. तू आज आला का
रा?या :

का*या :

रा?या :

म?बैqन ? अरे दा`बंदी लागलेय गावात.

तेQया मायला... कं धी रे लागली दा`बंदी ?

गे+याच हयाला .

आरं पण आप+या गावात बायका कु ठे आहेत दा`बंदी

लावायला ?
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गण_या : आTया तालुdयाने आदेशच काढलाय. दा`बंदी

लावायची. गुटखा बंदी लावायची. शेती िपकवायची

का*या:
रा?या :

आिण पोरगी जगवायची.

ाला तर काहीच ?हायती 5हाही. बरे च 9दस 9दसला

पण 5हाईस गावात.

मी मामाकडे गेलो होता ना धा 9दस. लगीन होतं

मामाQया पोराचं. मामा ितकडे लांब शहरात राहतो.

आिण मला बोलला 9क तू पण ये इथच राहायला. मग
का*या :
रा?या :

गण_या:
रा?या :

तुजा पण क`या लगीन.

तुा मामाQया पोराला पोरगी िमळाली ?
]हय तर.. पानं गावातलीच के ली पोर.
तुा मामाQया गावात पोरी हैत ?

हैत नां रे बा__या. खूप पोरी हैत. एका पेा एक सरस.

गण_या : मग तुहा मामा गावातलीच पोरगी का नाही पाठवीत
रा?या:

तुासाठी.

आप+या गावाचं नाव जरी कोणी ऐकलं ना तर रK

खवळत तtच. आप+या गावात आपण असेच मरनार.

आप+या आई बापाची 9pपा आहे ना आप+या कपाळी.
तेनी जगव+या असया पोरी तर आप+या गावात असे

रं डके का 9फरले असते बा_पे लोक.
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का*या :

?हणजे आपलं लगीन कधीच नाय होनार ? आप+या

गावात कोण पोर नाय देणार ?

गण_या : मग आपला गाव कसा वाढणार ?
आपला नाव कोण पुढे काढणार ?

( बाहे`न नारे ऐकू येऊ लागतात. )
सारे :

पोरOची ओढ लागलीच पािहजे
भृणहया िह थांबलीच पािहजे...
मुलगी वाचवा, देश वाचवा

ीला इथे स5मानाने जगवा....
देश मे आवाज भारी है

नर से उं ची नारी है......
बाबू नको आता बाय पािहजे

देश जागवायला, आय पािहजे.....

( बसलेला nुप उठू न उभा राहतो. एक मावशी येते. गाणे...

वसई-या गाडीनं...
... िभगी िभगी चालीनं ... गावात तुम-या

आली...
आली... आली मुंबईची मावशी आली...
आली....
... 2)
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मावशी : ये पोरोहो... आस बटाटयावानी डोळं वटा`न काय

बघता, मा7यासारखी चवळीची शtग पािहली नाय काय

सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :
सारे :

नाय
इ*य......आस नका ना बघू
आ?ही बघणार
नका ना बघू
आ?ही बघणार
नका ना बघू
आ?ही बघणार
नका ना बघू
आ?ही बघणार

सारे :

आया गे+या आिण बाया नाय आ+या

सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :
सारे :

आया गे+या पण बाया नाय आ+या
मंजे तुमQया गावात आया नायत
नाय
तुमQया गावात बाया पन नायत
नाय

सारे :

नाय

सारे :

नाय

मावशी : का बघणार ? तुमQया गावात आया बाया नायत काय ?
मावशी : काय ?

मावशी : काक1 पन नाय

मावशी : मामी पन नाय
मावशी : बायको पन नाय
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सारे :

नाय

सारे :

मावशे....

मावशी : सोताची पन नाय
मावशी : मग तुमQया गावात हाय तरी कोन ?
( सारे दुखी होऊन खाली बसतात )

सारे :

आमQया गावात हाय तरी कोन ? ( 2 )

1 : बापा नं मारली आमQया भनीला

2 : काकानं मारली आमQया भनीला

3 : आ3यानं मारली आमQया भनीला
4 : आजीनं मारली आमQया भनीला
5 : बाईनंच दाबला बाईचा गळा

6 : फु लायचा थांबला पोरOचा मळा

सारे : फु लायचा थांबला पोरOचा मळा ...... ( 2 )
1 : देवानं 9दला मग गावाला Xाप
2 : भोगतोय आ?ही बापाचं पाप

3 : गावात नाय उरली एकही पोर

4 : उरले फK नालायक, हरामखोर

5 : गावाचा वंश आता कसा वाढणार

6 : सांग ना मावशे पोरी कु ठू न आननार ?

सारे : सांग ना मावशे पोरी कु ठू न आननार ......... (2 )
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मावशी : (पुढे येत 0ेकांना )
“ मुलगी वाचवा देश जागवा

ीला इथ स5माननं वागवा ”

नाहीतर येया काळात मा7यासारTया 0येक पु#षाला असंच

साडी नेसून मावशीQया स\गात यावं लागेल. आपण आप+याच
पोरीचा जीव घेतो. पोटQया पोरीला पोटातच मारतो. का ती

फK मुलगी आहे ?हणून ? मग आप+याला ज5माला कु णी
घातलं...5हाq..खाऊ...घालून कु णी वाढवलं ?

ती पण

कु णाचीतरी मुलगी होती. ितला पण मारलं असतं तर
आपण...आपण कसे ज5माला आलो असतो...
पु#षांचा आवाज सगळीकडे पसरतोय

आिण बायकांचा आकडा मा 9दवसt9दवस घसरतोय
?हणूनच िम ांनो…
शहाणे ]हा..िवचार करा.
देशाला जागवा...

आिण ी भृणहया इथेच थांबवा.
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1. “पु#ष0धान पूवज आपले, वेAासारखे वागले
2. वं*याQया 9दjासाठी , पोरी मा` लागले

3. पण उिशरा का होईना, नेते आमचे जागले

4. ीभृणहया थांबवायQया कामाला लागले ”

Gझदाबाद ! Gझदाबाद! आमचे नेते Gझदाबाद
( सारे फे र ध`न नाचू लागतात.)

( गाडी येत असते. काही बेवडे येवून गाडी थांबवतात )
बे- 1 :

ए... थांब फु कनीQया टोळ नाका आलाय.

बे -2 :
बे- 1 :
बे -2 :
ायवर :

‘मािहत नाय तुला, बाहेर ये सांगतो ’
‘समोर 9दसतंय तरी आंधiया सारखा वागतो ’
हा आमQया गावाचा टोळ नाका हाय
अरे पण तु?हाला इथ टोळ नाdयासाठी परिमशन कु णी

ायवर : इथे कसला टोळ नाका ?

बे- 1 :
सारे

बे-1 :

:

9दली ?

आमQया भोसरीQया मामानं
ए......

पुणे भोसरीला आमचा मामा राहतो, पhरवहन मंeयाचा

पी ए हाय आमचा मामा , भोसरीचा मामा... (नाचू
लागतात. )
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भोसरीQया मामाQया जीवावर
भाQयांची मया....
चल पास #पये काढ.

ायवर : पास #पये?

बे -2 :

हे बघ याला कायबी नाय कळते,,,

ये येAा..., जांभळाची पासलाच िमळते.

ायवर : काय?
बे- 1 :

काय नाय पासची पPी काढ.

बे -2 :

कसली पावती?

बे- 1 :

कसली वसुली? कसली पावती? तुमQया शहरात आ?ही

ायवर : पण पावती कु ठे य?
ायवर : वसुलीची पावती.

येतो ते]हा आ?ही िवचारतो का क1, कशाची वसुली

करता? शहरात िज तुमQयासाठी

बे -2 :

बाहेरQयांकडू न टोळ वसूल करता.

बांधता आिण

‘ िजव`न तु?ही रोज रोज 9फरणार आिण टोळ देता
देता आ?ही रोज रोज मरणार.’
ायवर : ?हणजे शहराQया टोळनाdयाचा बदला तु?ही
गावागावात टोळनाके बांधून आमQयाकडू न घेणार
(हसतो. पुढे येतो.)
हसावं क1 रडावं हा एकच 0. आता 0वासच करणं
थांबवलं पािहजे.
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“ पे ोल, िडझेलन कं बरड मोडतंय

आिण टोळनाdयावर मा राजकारण घडतंय ”
२० करोडचा खच करायचा आिण २०० करोडचा टdस
उडवायचा.
एकदा का टोळनाका सु# के ला क1 घरजावई

अस+या0माणे वषानुवष तो वसुली _वाइ5ट बनवायचा.
“के ]हातरी राजकारण करत टोळनाका तोडायचा
आिण आठवडाभरान टोळनाdयाचा मुkाच सोडायचा
आशा प+लवीत झालेला सामा5य मग रडायQयाच बेतात
आिण टोळनाdयाची सू पु5हा नेयांQयाच हातात ”
Gझदाबाद ! Gझदाबाद! आमचे नेते Gझदाबाद
( सारे फे र ध`न नाचू लागतात.)

( “ फड सांभाळ तुरयाला ग आला .....तु
.....तु.या उसाला लागल

को2हा.....
को2हा.....”
.....” या लावणीQया गा$यावर लावणी सु# असते. एक
शेतक{यांचा nुप येऊन लावणी थांबवतो )

शेतकरी 1: बाई, आमQया बारा गावात िह लावणी नाही पािहजे

बाई :

अहो पण....

शेतकरी 2: पण नाय िन िबन नाय ...िह लावणी नाय ?हटलं 9क
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बाई :

नायच

अहो पण, आमी कलाकार मंडळी , लावणीवर ठे का नाय

धरला तर मग आमी जगायचं कस ? एक1कडे सरकार

नेहमी आ?हा कलावंतांसाठी आUासन देतं, पण करत तर
काय बी नाय. आन आता तुमी आमाला लावणी करायला
बी रोकताय, ते डानस बार बंद झाले+याला जमाना
झाला,

पण

बारबाला

शहरात+या

रोज

रा ी

पोिलसांQया आनी नेतांQया आशीवादाने जागवतायत

आज पण , आनी आमी लोककलेचे मानकरी तुमQया
डोiयात खुपायला लागलोय होय.

शेतकरी3: बाई , बाई उगा गैर समज क`न घेवू नका...आ?हाला

पण आमQया लोककलेचा आिभमान हाय, आमQया इरोध

बाई :

तुमQया लावणीला नाय
मंग

शेतकरी 4: तुमQया लावणीQया या गा$यावर हाय...ा गा$यातून
बाई :

आमचा मजाक उडवू नका

आहो ...अस कोAात कशापाई बोलता पावन, आमQया

लावणीला इरोध नाय पण आमQया गा$याला इरोध हाय

?

शेतकरी 1: आ?ही इथले उसाचे िपक काढणारे शेतकरी आनी आज
आमQया उसाला खरोखरच को+हा लागून रािहलाय..
नेयांQया #पात
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शेतकरी 2: एक टाइम असा होता 9क वषातन तीन टायमाला िपक
काढू न सुखात जगत होतो आ?ही .

शेतकरी 3: पण आज या नेयांनी क|जाच क`न टाकलाय आमQया
रोजी-रोटीवर

शेतकरी 4: अरे ांना साखर कारखानेच चालवायचे होते तर मग
सरकारी कारखानेच वाढवू शकत न]हते काय ?

शेतकरी 1: सरकारी कारखाने चांगले चालले असते तर मग ांना

मलई कु ठू न िमळाली असती, सरकारी कारखान गाडू न

गाडू न टाकलाय ांनी आनी वताQया 0ायवेट
कारखा5याची बरकत आमQया उरावर पाय देवून कराया
लागले
शेतकरी 2: ?हणून बाई आता आमी ठरवलंय या को+ांQया
पेकाटातच लाथ हाणायची, आमQया उसाला कसा

शाहीर :

को+हा लागतोय ते बघूच

आता कस मदावानी बोललात पावनं.आहो गाणी बंद

क`न आंदोलन होत नसयात याQयासाठी आवाज
उठवायला पािहजे , दुस{याच फे काट लाथ घालून

मोडताना आप+या लाथत पण तेवढीच ताकद असली
पािहजे. अरे जे]हा आपण सगळे सामा5य एक होऊ ना,

ते]हा मग या मुठभर लोकांची िह?मत होईल का आपला
आवाज दाबायची , पण याQयासाठी आपण सगळे एक

झाले पािहजे , अरे शाळे त मातर लहानपणापासून
130

िशकिवतात एक1त खूप भारी ताकद आहे , पण आपण

सगळे नेहमी वेगवेगळे च आंदोलन करतो. वेगवेगळे च ा
मुठभरांशी लढायला जातो. अरे कलाकार असो 9क

कzकरी..... या एक1नं ,आन घाला पेकाटात लाथ

यांQया. मग बघा राहते का महागाई , राहतो का यांचा

कमवाकमिवचा धंदा. अरे तुमीच बोट पकडायला देता
ांना ?हणूनच मग हात पकडू न बसलेत सारे .
मीठ भाकरी खायची औकात नसले+या नेयांकडे आज
हजारो कोटी आले कु ठू न, टी ]ही चैनलवाले नुसया

बात?याच करतात आनी मदगडी शेतकरी आमहया

करतात. मद मरााQया भूमीत ज5म घेतलात मग असे

नामदासारखे का वागता.

आता जाब िवचारायची वेळ आलेय आसा आवाज काढा
9क सगळे च सरळ झाले पािहजेत. अरे एकटा िशवाजी
चार दोतान बरोबर उभा राहतो. अन 9द+लीत+या

बादशाहला पण या मातीतल पाणी पाजतो. तु?ही तर
स]वाशे कोटी आहात.
चालवतात ?
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स]वाशे लोक कसे तुमाला

(तो पोवाडा बोलू लागतो )
काय झाली देशाची गती ,
9फरली बघा मती
पैसा झाला मोठा
माणूस झाला खोटा
9फर+या बघा वाटा

9दस+या आता नोटा..........रं ........जी ..जी .....II १ II
जे]हा नोटा 9दसायला लागतात ते]हा मग देश,

देशवासी काय कामाचे, पैसाच मोठा होतो आनी
सवसामा5य माणूस मग खोटा होतो.

एक होता सवसामा5य, घरी नसे धा5य

9फरे नोकरीसाठी ..

जगाQयापाठी, भिव@यासाठी

पण नोकरी नसे ललाटी ......रं ......जी .......जी... II२ II

ससामा5याQया ल+लाटी 9कती िशकला तरी
चांगली नोकरी पडतच नाही .....
पण …
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एक होता नेता, याचा होता बेटा
गुंडाचा सखा
नजर वखा वखा

मती याची बघा
देइल देशाला दगा

िमळणार मंि पद याला ..... रं .....जी .....जी .....II 3II
काय करायचं आहे िशण. नेयाQया घरात
ज5मला ?हणजे राजकारणचं बाळकडू घरातच िमळालं.
देश चालवायला कशाला पािहजे िशण. बापाचा हात
डोdयावर आिण सगiया CWाचायाyQया छ छायेत
वाढला. हेच खरे िशण आिण हीच खरी देश सेवा.
मग सु# देश सेवा , खावा कसा मेवा
भूमी कवडी 9कमतीला
रोज vजरे 9दमतीला

सलाम याQया िहमतीला
उडे पैसा गमतीला

करा देशाच वाटोळ

रं .......जी .......जी ..... II ४ II

बापाQया पावलावर पाऊल टाकू न मेवा खायची
देशसेवा सु# होते. जिमनी कवडीमोल 9कमतीला
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यायQया आिण मग िब+डरांQया घशात टाकत खूप पैसा
उभारायचा . सोबतQया vजरयांवर थोडेसे उडवले 9क
िहमतीला दाद देणारी भाऊगद; आपोआपच जमते.

मं ीपदाची शपथ घेतात आिण या शपथेतली 0येक

गोz न पाळ$याचच ठरवतात. अरे मग कशाला घेता

खोा शपथा. तुमQया खोटारडेपणानेच देशाचे हे हाल
झालेयत रे ......
मग वाढते महागाई , सोबत रोगराई
लुटीचा बोलबाला
सरकारी ितजोरीला
nहण देशाला
काळ पेशाला

गेला सवसामा5य .... रं ......जी ......जी .......... II ५ II
कशानं वाढली महागाई ....? ांनी जी लुटालूट

सु# के लेय. काल परवापयyत बसQया ित9कटाला पैसे
नसणारयाकडे आज एवा गाAा आ+या कु ठू न. खादी

घालून देशाची भाषण देणारे नेहमी िवदेशी गाAातूंनच
9फरतात आिण यांQया CWाचायाyQया वादळात गरीब
मा फु कटच मरतात. मद मरााच जीणं िवस`न
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मराठा आज लाचार होऊ लागलाय. पु5हा एकदा मद

मरााचं रा3य आलं पािहजे.

मराा सोड लाचारी , नजर तुझी भारी

रोख गिनमाला
काळ लाव याला
मार मुकटात
लाथ पेकाटात
CWाचायाyQया........ रं .......जी ......जी ........
हो जी जी जी जी जी ......हो जी जी जी जी जी

हो जी जी जी जी जी.....हो जी जी रं ...जी जी …II ६ II
बोला भारतमाता क1 जय....
वंदे मातरम........

Gझदाबाद ! Gझदाबाद! आमचे नेते Gझदाबाद …
( सारे फे र ध`न नाचू लागतात.)

( नेयाचा जय जयकार करीत कायकतB येतात. नेता मतदार

राजाकडे येतो. सोबत टी ]ही Chennel वाले देखील आहेत.)

सारे :

हमारा नेता कै सा हो , राजाराम माने जैसा हो ......

अरे येऊन येऊन येणार कोण राजाराम माने
साहेबांिशवाय दुसरा कोण..
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नेता :

भोसले :
सारे :

भोसले :

नमकार ...नमकार ....मी आपला नगरसेवक , गेली

9कPेक वष मी इथला नगरसेवक आहे. तु?हा मतदार
राजाQया कृ पेमुळेच मला तुमची सेवा कर$याची संधी
िमळत रािहली आहे. या वेळेला पण तु?ही मलाच
िनवडू न bाल याची मला खा ी आहे. तुमचं मत
आप+यालाच आलं पािहजे.
िभक मागताय 9क धमक1 देताय ?

ए....( सारे ओरडतात नेता यांना शांत करतो)

(हसून ) गेली 9कPेक वष तु?ही इथले नगरसेवक.
तरीसुYा तु?हाला वताची ओळख क`न bावी लागते.

बरोबर पाच वषाyनी एकदा उगवताना तु?ही, तु?ही आज
येणार हे मािहती असतं तर घराला तोरण बांधून, गुढी
उभा`न वागत के ले असतं तुमचं , िनवडू न आ+यावर

सारे :
नेता :
भोसले :

आमQया िवभागात 9दवेच लावणार न तु?ही ......

ए.... (सारे ओरडतात नेता यांना शांत करतो )
(हसत ) तु?ही जे ?हणाल ते क` साहेब
(हसत ) साहेब (पु5हा हसतो ) कामा पुरता मामा. तसा

मतापुरता साहेब. घराबाहेर च मराठीत बोड लावला
हो मी वाचला नाही का आपण " फे रीवाले िभकारी

सारे :

नेता :

आिण नेते यांना आत ये$यास सK मनाई आहे " ?हणून...
ए ......( सारे ओरडतात . नेता यांना शांत करतो )
( हळू आवाजात ) सगळे िमिडया वाले कॅ मेरा
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ऑन क`न आहेत. सगiयांना शांत बसायला सांगा (
हसत भोसलेना ) तुमचा आ?हा नेयांवरचा राग समजू
शकतो, साहेब पण काय आहे ना, एकदा का आ?ही

भोसले :

िनवडू न आलो ना 9क वेळ फार कमी असतो हो
आमQयाकडे. खूप खूप काम करायची असतात ना
जनतेची कु णालातरी खुश कर$यासाठी कु णाचा
तरी राग सहन करायाच लागतो आ?हा नेयांना

माने साहेब, माझा एक िम नेहमी ?हणायचा 0येक

अिभनेयामDये एक नेता असतो आिण नेयामDये

अिभनेता. अिभनेता रं गमंQयावर अिभनय करतो आिण

नेता 0य जीवनात अिभनयाची चीटूर िमटूर
पाhरतोिषक अिभनेयाला िमळतात.पण मत मलई
खाऊन जातो तो फK नेताच. लाQया पंK1त जेवायला

बस+यावर 0येकाQया ताटात तेच जेवण असतं हो, पण

आपलं ल मा दुसरयाQया ताटातच घुटमळत असत.
हाच असतो 0येक माणसाचा वभाव. दुसरयाची 0येक

गोz आवडते आप+याला आिण आप+या नेयांनी तर पी

सारे :
भोसले :

एच डी के लेली असते हावरटपणात.
ए ....( सारे ओरडतात )
ए .... तुमQयापेVया खडा आवाज आहे माझा. साम5याचा
आवाज समजून दाबायला बघू नका. नाहीतर मग
असामा5य pांती होईल. िशवाजी रा3यांना पण सामा5य
समजायचीच चूक के ली होती या अफजलखानाने

आिण मग या खानाचा कोथळाच काढू न टाकला होता
आमQया साीQया वाघानं .
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ए चाफे कर, इकडे पुढे ए पाq जरा मघापासून बtबीQया
देठापासनं ओरडतोयस. पोरीचं अॅडिमशन झालं का रे
तु7या ?

( तो मानेने नाही ?हणतो ) का रे ? तु7या या असामा5य

नेयाने नाही मदत के ली का तुझी ? या रिसकलालQया

पोराला चाळीस टे भेटले होते. तु7या साहेबांना िवचार

याच अॅडिमशन कसं के लं यांनी ?पाच लाखांसाठी

चाळीस टे वा+यालाच अॅडिमशन होऊ शकत. तु7या

पोरीला पासz टे होते ना रे ? तुलापण हे सगळं कु भांड
मािहतेय ना ? पण तू तर खंदा आिण कwर कायकता

साहेबांचा ? " याग करायला िशका " िह थोरामोांची

िशकवण कायकयाyनी पाळलीच पािहजे. " जो काय

करता करता मरतो , तोच खरा कायकता. आिण जो ा
मरयांQया जीवावर जगतो तोच आमचा नेता "

चाफे कर, िनदान आडनावाचा तरी अिभमान बाळग.
इितहासात अजरामर आहे हे नाव. कशाला बwा
लावतोयस या पिव

नावाला. जग$यासाठी नाव लावू

नका रे ...नावासाठी जागा जरा.

ए वाघमारे , इकडे ये नावात वाघ आहे तु7या. मग अशी
कु eयासारखी ढु ंगणात शेपूट घालून का जगतोस.

परवाQया बंदमDये पराpम पिहला तुझा. काय
9दमाखात बस फोडत होतास सगiया. आमQया शेजारी
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सासरा राहतो ना तुझा. याची गाडी नाही फोडलीस.
तु7या तीथ`पांनी िवकत घेतली होती का रे ती बस.
आता नुकसान खच पु5हा गhरबांQया िखशातून.
मा7यापण आिण तु7यापण.

महागाई वाढवायला आपणचं कारणीभूत आहोत, मग

खापर कशाला फोडायचं नेयांQया नावान. कधी मोा
नेयाला पािहलंय बस जाळताना, तोडफोड करताना,

यांनी फK आदेश करायचे आिण मम... ?हणत
आपण काय िसYीस 5यायचे.

(0ेकांना )

पंधरा वष आम; मDये काढली.
आ?ही दोत आिण दु*मन डोiयानीच तोलतो.

मरााची अवलाद आहे , गkाराला हातानीच
सोलतो.....

आम; मDये िशत आिण देशािभमान िशकवला
जातो आ?हाला आता हीच िशत या देशाला लावायला
पािहजे. हे आमचे नेते ांQयासाठी आ?ही आमQया
बtबीQया देठापासून ओरडतो. आमचे नेते Gझदाबाद.. ,

पण हे नेते आज खरच Gझदाबाद आहेत ? आपले सगळे च

नेते वाईट नाहीत हो , माणूस के ]हाच वाईट नसतो,

वाईट असते ती 0वृPी. आजही बरे च नेते वताचा नाही
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तर आप+या समाजाचा, आप+या िवभागाचा, आप+या

रा3याचा, आप+या देशाचा िवचार करतात.

काही िबचारे आदेशांवर कळसू ी बाv+या0माणे
नाचतात.
आिण काही वाथापोटी Czाचा{यांचे पाढेच
वाचतात.....
महागाईQया नावाखाली आंदोलन करायचं
आिण रोजगारावर जगणारयाला उपाशीच मारायचं....
बंद Qया नावाखाली जाळपोळ करायची
गाढवांनो आशानेच तर महागाई वाढवायची...
गरीब िगरणी कामगारांसाठी सरकार लॉटरी योजना
काढते
आिण बांगलादेशीय बांधवांसाठी िलिमट पाच पाच
वषाyनी वाढते ..

कोळीवाAातील गhरबांना अनिधकृ तचा कायदा नडतो
पण मंeयांQया बंग+यावर करोडोचा धूरळा उडतो...
पांची कायालये वाचवायला सगळे च धावतात नेते
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आिण गhरबांची घर तोडायला पािलका परिमशन पण
देते...
भृणहया भृणहया करीत आपण रोज फोडतो टाहो

पण रोज रोज मरणा{याला कु णी पाहायला तरी याहो..
नॉलेजमDये कं पाउं डर डॉdटरपेा असतो सरस
मग देश चालवणारयाना िशणाची काय गरज..
पदवी नस+यान कं पाउं डरला कु णी डॉdटर नाही ?हणत

रा3यशााची गरजच काय, देश चाललाय ना क$हत...
लोकशाहीपेा मोठा इथं घराणेशाहीचा सुळका
देशाQया भिवतjाचा फK नेतेपु ानाच पुळका...
नेयांचीच मुल फK देश चालवू शकतात

कारण बाक1 कायकतB फK vजयाyसारखेच वागतात….
कवडीमोल भावात नेता आप+या िब+डरिम ासाठी
जागा पाहतो

आिण चोवीस तास घासणारा पोलीस संडासाएवा
घरात राहतो...
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ख}े आिण कचरयाने बकाळ 9दसायला लागलंय रा3य
पण लोकांQया िवरं गुiयासाठी बगीचे ,िवGमग पूल

झालेत स..

िवदभातला शेतकरी रोज पा$यासाठी रडतोय

आिण आ?ही मा पाणी रते धुवायला सोडतोय…
शंभर वषB जुनी घर बेकायदा ?हणून तोडतोय

पण आदशसारTया घोटाळे बहाkरांना मोठा स5मानानं
सोडतोय

Czाचाराची बोटं जे]हा नेयांकडे वळतात
मं ालयात+या फाईली दोन दोन 9दवस जळतात...
याच आमQया नेयांचा गौरव करणार आ?ही
यांQयामुळेच महागाईत, होरपळणार बघा तु?ही...
आता नका ओरडू मेरा भारत महान
वाथाने पेटले+या मुठभरांनी टाकला याला गहाण...
बास झालं आता
आता सहन नाही करणार...
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अिभमानान जग$यासाठी

आता फK बेईमानच मरणार …
खा ी आहे आ?हाला

येईल सुवणकाळ आता …
तयार होईल तुमQयातूनच

आमQया जीवाभावाचा नेता ...........
Gझदाबाद ...... Gझदाबाद ......
( सारे फे र ध`न नाचू लागतात. जणू काही कु णाQया
तरी वागताची तयारी करताहेत )

झदाबाद ! झदाबाद!
झदाबाद! आमचे नेते झदाबाद …
( सारे फे र ध`न नाचू लागतात.)
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अपणपिका
सािहयकारांना सािहय0ेमOपयyत पोहोचिवत अनेक रिसकांची
सािहयभुक भागिवणाया िनवाथ वृPीने काय करणाया
‘ ई सािहय ित3ान’
ित3ान’
या 0काशन संथेस
सदर पुतक
सम>पत.

संदीप शांताराम सुव.B
मुंबई.
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