पाच
एकाांककका
महोत्सव

नथुराम परत आलाय ऑपरे शन सक्सेस परप्ाांतीय मैत्रिण झ द
ां ाबाद

लेखक
lanhi ’kkarkjke lqosZ
1

ई साहित्य प्रहिष्ठान
सादर करीि आिे

संदीप शांताराम सर्वु े
हिहिि

पाच
एकाहां कका
मिोत्सव

2

पाच एकांककका महोत्सर्व
िे पस्ु िक हवनामूल्य आिे
पण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आिेि .

म्िणून िे वाचल्यावर िचच करा ३ हमहनट
१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पस्ु िक कसे वाटिे िे कळवा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पस्ु िक कसे वाटिे िे
कळवा.

१ हमहनट : आपिे हमत्र व ओळिीच्या सवच मराठी िोकाांना या
पस्ु िकाबद्दि अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा
पस्ु िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.
दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.
साद आिे आमची. िवा प्रहिसाद.
दाद म्िणजे स्िुिीच असावी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हवरोधी मि याांचे स्वागि आिे.
प्रामाहणक मि असावे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरवण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक
कसदार िेिन व्िावे आहण त्यािून वाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िावा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या
प्रबद्ध
ु उांचीवर जाि रिावा.
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पाच एकाांककका महोत्सव (पाच एकाांककका)
संदीप शांताराम सुर्वे
पत्ता- मुंबई
फ़ोन : 9987311359 क ं र्वा 9324466129
मेल : sandeepsurve25@gmail.com

या पुत्रततके तील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सुरत्रित
असून पुततकाचे ककां वा त्यातील अांशाचे पुनमुवद्रण व
नाट्य, त्रचिपट ककां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी
लेखकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न
के ल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957.

Copyright

protection in India is available for any literary, dramatic, musical,
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957
provides for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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प्काशक--- ई सात्रहत्य प्त्रतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्काशन : 30 जानेवारी 2019
©esahity Pratishthan®2018

• त्रवनामूल्य त्रवतरणासाठी उपलब्ध
• आपले वाचून ाल्यावर आपण फॉरवडव करू शकता
• हे पुततक वेबसाईटवर ठे वण्यापूवी ककां वा वाचना व्यात्रतररक्त कोणताही
वापर करण्यापूवी ई सात्रहत्य प्त्रतष्ठानची लेखी परवानगी आवश्यक
आहे.
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एकाांककका पररचय

नथुराम परत आलाय
ऑपरे शन सक्सेस
परप्ाांतीय
मैत्रिण
झ द
ां ाबाद

6

मनोगत
रत्रसक वाचकाांचां प्ेमच इतकां मोठां असतां की लेखकाची लेखणी
मग अत्रवरत लेखन करीतच राहते. कधी त्रवनोदी, कधी ज्वलांत, कधी
गुढलेखन, कधी रोमॅत्रटटक तर कधी अत्रतशय हलकां फु लकां असां अनेक
अांगी त्रलखाण करणां मला आवडतां. माझ्या प्त्येक त्रलखाणाला
रत्रसकाांनी आजवर जी पसांती कदली त्यामुळेच ही नवनवीन
त्रलत्रहण्याची तफू ती येते.
माझ्या लेखनाची सुरुवात ज्या एकाांककका व नाटकाांनी के ली
त्या सवव एकाांककका व ती सवव नाटके माझ्यासाठी अनमोल आहेत.
“यातुनच घडलो.. यातूनच त्रबघडलो.. म्हणूनच त्रमिाांनो... तुम्ही भी
घडा ना.. तुम्ही त्रब..घडाना.”
एकाांककका व नाटक त्रलत्रहताना आत्रण ती कदग्दर्शवत करताना जे
सुख त्रमळतां त्याची तुलना कशाशीच होऊ शकत नाही. “मा ां पत्रहलां
प्ेम.. मा ां वेड.. म्हणजे रां गभूमी...” म्हणूनच हे पुततकपुष्प आपणा
नाट्यवेड्ाांसाठी सादर.
लेखक : सांदीप शाांताराम सुवे.
भ्रमणध्वनी : 9324466129
Sandeepsurve25@gmail.com

7

ओळख

सांदीप शाांताराम सुव.े
लेखक – कदग्दशवक - गीतकार.
नेहमी कात्रहतरी वेगळां त्रलहावां त्रहच धडपड. शाळा
कॉलेजपासून या िेिाची चढलेली झ ांग आजही त्रततकीच बेभान
करते आत्रण फक्त त्रलत्रहत जातो. मुांबईमधे जटम ाला. त्रशिण व
पोटापाण्याची धडपड इथेच के ली. गेली काही वर्व शूटींग त्रनत्रमत्ताने
देशाच्या कानाकोपर्यात जावे लागते. पण मुांबईची ओढ पुटहा इथेच
घेऊन येते. मी कोकणातला.. पण महाराष्ट्रातील त्रवत्रवध मराठी
उपभार्ा आत्रण त्यासोबतच झहांदी, गुजराती, तेलग
ु ू सारख्या
अनेकत्रवध भार्ाांमधे त्रलखाण करण्याचे भाग्य माझ्या नत्रशबी आले
त्यासाठी देवाचे आभार. कोणतेही त्रलखाण करताना त्या कथेतील
प्त्येक पाि मी जगतो. त्याांच्या श्वासाशी एकरुप होतो म्हणूनच मला
त्या पािाचा.. त्या कथेचा आनांद घेता येतो. रत्रसकाांचे प्ेम त्रहच
माझ्या त्रलखाणाची उजाव. रत्रसकाांनी कदलेली दाद त्रमळते आत्रण मग
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अजून कात्रहतरी त्रलहावेसे वाटते. आपल्या आसपास घडणार्या अनेक
गमती जमती मी माझ्या त्रलखाणात सहजतेने वापरतो आत्रण
प्ेिकाांना ते आवडतेदख
े ील. असेच आपण भरभरुन प्ेम करावे आत्रण
असेच मी भरभरुन त्रलत्रहत राहावे.
रामचांद्र सडेकर, चांद्रशेखर फणसळकर, पु.ल. देशपाांडे, सुरेश
भट, राम लक्ष्मण, अशोक पत्की, सांजय बेलोसे त्रहच या िेिातील
मा ी तफु तीतथाने.. मा ी दैवतां. याांना मनापासून वाचलां..ऐकलां..
त्याांच्यावर प्ेम के लां म्हणूनच लेखणीशी मा ां नातां जुळलां.
मी त्रलत्रहलेल्या अनेक नाटक, मात्रलका तसेच त्रचिपटामधून
अनेक जेष्ठ व श्रेष्ठ कलाकाराांनी काम के ले आहे. मी त्रलत्रहलेल्या
गीताांना सुरेशजी वाडकर, सुदश
े जी भोसले, साधना सरगम, वैशाली
माडे, के तकी माटेगावकर, कौत्रशक देशपाांडे, त्रसद्ाांत सुदश
े भोसले,
महेश राव अश्या तवरसम्राटाांनी आपला सुमधुर आवाज कदला आहे.
अजून बराच पल्ला बाकी आहे व तो गाठण्यासाठी आपली
कौतुकाची थाप खूप महत्वाची.
लेखक : सांदीप शाांताराम सुवे.
भ्रमणध्वनी : 9324466129
Sandeepsurve25@gmail.com
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संदीप सुर्वे यांची ई साहित्य तफ़े प्र ाहशत झालेली पुस्त े
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अपवणपत्रिका

सात्रहत्यकाराांना सात्रहत्यप्ेमींपयंत पोहोचत्रवत अनेक रत्रसकाांची
सात्रहत्यभुक भागत्रवणार्या त्रनतवाथव वृत्तीने कायव करणार्या
‘ ई सात्रहत्य प्त्रतष्ठान’
या प्काशन सांतथेस
सदर पुततक
समर्पवत.
सांदीप शाांताराम सुवे.
मुांबई.
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नथुराम परत आलाय

( काळोख. गोंधळ.. घोर्णा...)
घोर्णा : नथुराम गोडसे अमर रहे. देश का सपूत कै सा हो नथुराम
गोडसे जैसा हो...
टीव्ही :

सांपूणव शहर पेटून उठलांय. सगळीकडे एकच चचाव.. एकच
वाद.. ज्याने राष्ट्रत्रपत्याची हत्या के ली त्याच्या नावाने
जयांती साजरी करायची का? आत्रण आज याच चचेसाठी
आपण आपल्या तटु डीओमध्ये आमांत्रित के ले आहे आपल्या
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देशातील काही महत्वाच्या राजकीय पिाांच्या नेत्याांना...
सोबत आहेत... ( टीव्हीचा आवाज कमी होत जातो.)
घोर्णा : नथुराम गोडसे अमर रहे. देश का सपूत कै सा हो नथुराम
गोडसे जैसा हो...
घर
(प्काश... बाप पेपर वाचतोय... आई चहा घेवून येते.)
बाप :

काय चाललांय देशात कळायलाच मागव नाही. हातात
पेपर धरावासाच वाटत नाही.

आई :

चहा प्या. गरम आहे. थांड

ाला कक पुटहा गरम करून

आण म्हणाल.
बाप :

तुम्हा बायकाांना वेळेचां काही गाांभीयवच नसतां. त्रवर्य
काय आत्रण तुला चहा महत्वाचा वाटतोय.

आई :

मग नाही त्रपणार का चहा? घेवून जावू का?

बाप :

अगां..

आई :

सकाळी पेपर हातात पडला रे पडला कक सगळे लगेच
तत्वज्ञानी होतात. ( तो चहा त्रपऊ लागतो.) पेपर हातात
धरावासा वाटत नाही म्हणत चार तास पेपर मधेच
घुसून राहायचां. काल टीव्हीवर पात्रहलेल्या बातम्याच
आज पुटहा पेपरात चवीने वाचायच्या.
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बाप :

कालची त्रशळी चपाती आज खाकरा म्हणून खाता ना?

आई :

या महागाईत ती फे कू न द्यायची त्रहम्मत होत नाही हो.
देश बदलतायत. आधी घर बदला... घरामध्ये सुख येईल
तेव्हा आपोआप देश सुखी होईल.. ( ती चहाचा कप घेवन
ू
जाते.)

बाप :

मुद्द्द्याचां बोलून गेली. आपण बदललो तरच देश बदलेल.
( पेपर वाचू लागतो आत्रण मुलगा येतो.)

राम :

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

बाप :

त्रचरां जीव आले. रािी कु ठे होता आपण?

राम :

त्रमिाकडे होतो त्रसद्ाांतकडे. प्ोजेक्ट पूणव करताना वेळ
ाला.

मी

आांघोळीला

चाललोय.

मला

लगेच

त्रनघायचांय. आत्रण हो तुम्ही दोघे आज घराबाहेर पडू
नका. माजी मांत्र्याचा खून ालाय.
बाप :

काय? पेपरमध्ये बातमी नाहीये.

राम :

बाबा, लाइव्ह टयूजसाठी टीव्ही बघा ना. ( तो
आांघोळीला जातो. बाप घाई घाईने टीव्ही लावतो.)

टीव्ही :

आपण पाहताय ती दृश्य अांगावर शहारा आणणारी
आहेत. सगळीकडे फक्त रक्तच पसरलेलां कदसतांय. सवव
दृश्य आम्ही आपणास दाखवू शकत नाही परां तु आज
सकाळी म्हणजे फक्त काही त्रमत्रनटाांपूवी आपले माजी
मांिी मॉर्नंग वॉकसाठी त्रनघाले होते आत्रण त्याांचा
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अत्रतशय त्रनघृवणपणे खून करण्यात आलेला आहे. तुम्ही
पाहताय पोत्रलस या रठकाणी पोहोचलेले आहेत. सगळ्या
बाजूनी हा रतता रहदारीसाठी बांद करण्यात आलेला
आहे. ( आई येऊन टीव्ही पाहत उभी राहते.)
बाप :

( टीव्हीचा आवाज कमी करीत ) भर कदवसा खून तोही
भर रतत्यात. असां व्हायला नको होतां.

आई :

सोळाशे करोडचा भ्रष्टाचार के ला होता त्याने. बातम्या
पाहता ना तुम्ही..? पेपर वाचता ना? पापाचा घडा
भरला कक धडा त्रमळतोच.

बाप :

मेलेल्या व्यक्तीबद्दल असां बोलू नये. आत्रण जर भ्रष्टाचार
के ला होता तर त्रशिा द्यायला कोटव आहे ना? कायदा
हातात घेणे ककती बरोबर आहे? अश्याने चुकीचा सांदश
े
पोहोचतो

तरुणाईत.

बापूांनी

अझहांसेच्या

जोरावर

तवातांत्र्य त्रमळत्रवलां. अझहांसेतही ताकद असते. जोर असतो
ते बापूांनी अख्खा जगाला दाखवून कदलां.
राम :

( शटवची बटन लावीत येतो.) फक्त अझहांसेवर तवातांत्र्य
त्रमळालां नव्हतां आपल्याला. सावरकर, भगतझसांग,
राजगुरू, सुखदेव, चांद्रशेखर आ ाद, अश्फ़क़ु ल्ला खान,
त्रबत्रतमल, झधांग्रा... अनेकाांनी बत्रलदान कदलां या देशासाठी.
तेव्हा तवतांि

ालो आपण. ७० वर्ावपूवी तवातांत्र्याची

लढाई सांपली असां प्त्येकाला वाटलां होतां. मृगजळ... (
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हलके च हसतो.)

गेलेली वेळ पुटहा येत नाही असां

म्हणतात पण पृथ्वी गोल आहे.. काही वेळा काळ पुटहा
येतो... इां ग्रजाांनी देशाला लुटलां.. आता भारतीयच लुटत
आहेत. पण तो परत आलाय. आता तोच पुटहा क्ाांती
घडवेल. ( राम त्रनघुन जातो. आई बाप एकमेकाांकडे पाहू
लागतात. टीव्हीचा आवाज वाढत्रवतो.)
टीव्ही :

“नथुराम परत आलाय.” हो.. त्रह पहा त्रह काही पिके
सापडली आहेत. पोलीस तपास सुरु

ालाय. इतकां माि

त्रनत्रित कक या हत्येला आता एक वेगळां वळण कदसू
लागलाय. (काळोख.)
प्ेस कॉटरें स
( प्ेस कॉटरें स सुरु आहे.)
मुख्यमांिी : जी घटना घडली आहे ती अत्यांत चुकीची आहे. आम्ही
सारे त्याचा त्रनर्ेध करतो. पोत्रलस तपास सुरु आहे. बाकी
मात्रहती योग्य वेळी आपणाला कदली जाईल.
पिकार१: ' नथुराम परत आलाय ' या पिकावर आपण काय
म्हणाल सर?
मुख्यमांिी : यावर आता काही भाष्य करणां योग्य ठरणार नाही.
पोत्रलस तपासात सारां काही जनतेसमोर येईल.
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पिकार२: पण सोळाशे करोडचा भ्रष्टाचार होता सर त्याांच्या
नावावर? खून के ल्यानांतर

' नथुराम परत आलाय ' त्रह

पिके उडत्रवली गेली. देशाला पुटहा एकदा तवातांत्र्य
हवांय..? देश भ्रष्टाचार मुक्त करायचाय..? अश्या
आशयाची वाक्य काय सुचत्रवतात सर? आपल्या देशात
पुटहा एकदा क्ाांतीची नाांदी वाजू लागलेय का...? (
मुख्यमांिी अतवतथ आहेत. )
मुख्यमांिी : मी इतकां च साांगू इत्रच्ितो कक, हा मागव नव्हे. देश त्रनत्रित
बदलेल. कु णी चुकी के ली असेल. करीत असेल तर कायदा
आहे. टयायदेवता आहे. त्रतच्यावर त्रवश्वास ठे वा.
पिकार३: त्याच कायद्यावर गेली सत्तर वर्व त्रवश्वास ठे वन
ू आहेत
सारे जण. असाच सौम्य

त्रवचार सगळे करून बसले

असते तर हजार वर्ावत तवातांि त्रमळाले नसते. नथुराम
क्ाांती करण्यासाठी आलाय का? आपलां काय मत आहे
यावर.
मुख्यमांिी : पत्रहलां साांगायचां तर नथुराम आत्रण क्ाांतीचा सांबध
ां
लावलात तर अजून देशात गोंधळ त्रनमावण

होईल.

आपल्या देशात नथुरामला योग्य समजणारे त्रजतके
त्रततके च त्याला चुकीचे समजणारे . त्याांचे गाांधी हत्येचे
कृ त्य बहुतेकाांना न पटलेले. त्यामुळे गाांधी हत्या आत्रण
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नथुराम क्ाांती अशी त्रवधाने करू नका. आपण सारे सुज्ञ
आहात. त्रमत्रडयाने कोणतेही वक्तव्य करताना पूणव त्रवचार
पूववक के ले पात्रहजे. चुकीच्या वक्तव्याने तुमचा टी आर पी
वाढेल पण देशात जी आग पेटेल त्यात सवव सामटयाचा
बळी जाईल. गांमत म्हणून, सुट्टी त्रमळे ल म्हणून, आपल्या
पिश्रेष्ठींचे लि आपल्यावर यावे म्हणून आांदोलने करणारे
भरपूर आहेत. पण त्याांच्या ककतीतरी पटीने जातत
पोटाची, कु टुांबाांची झचांता असलेले आहेत. जे घडले त्याचा
िडा आपण नक्की लावण्याचा प्यत्न करू. पण पुढे जो
वणवा पेटण्याची त्रचटहे कदसत आहेत ती आधी थाांबायला
पाहू. म्हणून मा ी आपणा सवांना हात जोडू न नम्र
त्रवनांती आहे कक त्रमत्रडयाने, तज्ञ मांडळीनी, राजकीय
नेत्याांनी त्रवचारपूवक
व आपली मते माांडावीत. आधीच देश
होरपळत आला आहे. त्याला अजून होरपळत ठे वणे
चाांगले नाही. आपण सारे एकि येवून भ्रष्टाचार,
अत्याचार, महागाई सगळ्याचा सामना करू. नमतकार (
मुख्यमांिी उठू न त्रनघतात.)
पिकार१: सगळ्याचा सामना करू? (कु त्रत्सतपणे हसतो.) तो परत
आलाय. आता तोच पुटहा क्ाांती घडवेल. ( त्याचा चेहरा
बदलतो.) “नथुराम परत आलाय.” ( काळोख)
बस तटॉप
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(कॉलेज त्रवद्याथी बसची वाट पाहत आहेत.)
मुलगी १: आई आज कॉलेजला पाठवतच

नव्हती. ककती वाईट

पद्तीने मारलां गां.
मुलगी२: हो ना. काय त्रमळतां गां या लोकाांना असां एखाद्याला
मारून?
राम :

(त्रतथे येतो) समाधान. देशासाठी काहीतरी के ल्याचां
समाधान. सोळाशे करोडचा भ्रष्टाचार लहान गोष्ट
नाहीये. असेचां हजारो लाखो करोडो रुपयाांचे भ्रष्टाचार
होतात. आपण कमावलेल्या.. आपल्या मेहनतीच्या
पैशातून.

टॅक्स आपण भरतो आत्रण त्रतजोऱ्या याांच्या

भरतात.
मुलगी १ : राम, अरे पण असां....?
राम :

इत्रतहास साांगतो... जेव्हा अटयाय वाढला तेव्हा टयाय
करणारा कु णीतरी आलाच.

मुलगी २ : पण कु णाचा खून करून..
राम :

वध. खून हा शब्दप्योग योग्य नाही यासाठी. मातला
रावण त्याने उपद्रव के ला.. रामाने रावणाचा वध के ला...
कृ ष्णाने कां साचा... आपले सैत्रनक देशाच्या सीमेवर
शिूचा वध करतात. आत्रण काही शिू जे देशात त्रनमावण
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होऊ पाहतात त्याांचा वेळीच वध नाही के ला तर
एकसुराने त्रह असुरनगरी होईल. कोण त्रमि कधी शिू
म्हणून समोर येईल ते कळणारच नाही. वेळ काळाचां
भान आपण ठे वलां नाही तर... तर तुमची बस आली
बघा.. जा पकडा बस.. ( बस थाांबल्याचा आवाज. मुली
झवांगेत धावत जातात.) बसही बस तटॉप वर थाांबत नाही
कधी आपल्या देशात. त्रशतत लागेल का कधी आपल्या
देशाला? ( बस त्रनघून गेल्याचा आवाज.) त्रशतत लावली
कक आपोआप लागते. ( मोटार सायकलचा थाांबल्याचा
आवाज.. हॉनव ) पुटहा क्ाांतीची गरज आहे. आत्रण ती
होणारच... ( त्याचा चेहरा बदलतो.) “नथुराम परत
आलाय.”
आवाज : राम चल ये लवकर. ( तो जातो. मोटर सायकल त्रनघून
गेल्याचा आवाज येतो.)
घर
टीव्ही :

नेत्याच्या

हत्येनत
ां र

त्याांच्या

पि

कायवकत्यांनी

रठकरठकाणी तोडफोड, जाळपोळ सुरु के ली आहे. ( हळू
हळू प्काश येतो. आई, बाप, लेखक त्रमि रटव्ही पाहत
चहा पीत आहेत. ती रटव्हीचा आवाज कमी करते.)
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आई :

काहीतरी त्रलहा भाऊजी तुम्ही. हे लोक पैसे खाणार
देशाचां वाटोळां करणार आत्रण पुटहा याांची माणसां
सरकारी वततूांची नासाडी करणार. असां काही त्रलहा ना
कक खरां च क्ाांती त्रनमावण ाली पात्रहजे.

बाप :

मायलेक नेहमीच आपली टोकाची भूत्रमका घेतात. जरा
काही

ालां कक लगेच असां के लां पात्रहजे तसां के लां पात्रहजे.

इतकां सोप्प असतां का ते? जा तवयांपाकाचां बघा. आपल्या
त्रतघाांचाच करा. नाहीतर त्रवसरून जाल. राम त्याच्या
त्रमिाकडेच थाांबणार आहे. फोन आला होता. लिात आहे
ना? ( ती जाते.) बातमी.. बातमी म्हणून पाहायची..
इतकां लगेच टोकाला जाण्यात काय अथव.
लेखक:

याच त्रवचाराने देशाची अधोगती

ाली मनोहर. काय

त्रमळवलां रे आपण तवातांि त्रमळवून? इां ग्रज हुकू मत होती
पण रतते पक्के होते.. वर्ावनुवर्व चालायचे. तवि पाणी
होतां.

त्रशिणाच्या

सुत्रवधा

खूप चाांगल्या

होत्या.

गुटहेगाराांना कठोर शासन होतां. आपण या गोष्टीवर कधी
बोलतच नाही बघ.
गेली अनेक वर्व रतत्याच्या कामात भ्रष्टाचार होतोय...
रतता बनत्रवला नाही कक मत्रहटयाभरात खड्डे आहेतच..
पण आपण गप्प..प्यायला, शेतीला पाणी नाही...
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तरीही.. आपला नेता येणार तेव्हा मदुम
व की दाखवायला
रतते धुवायला ककत्तेक त्रलटर पाणी बरबाद के लां जातां.
पण आपण गप्प.. सरकारी

शाळाांची अवतथा बघ.

कोणत्याही सरकारी ऑकफसमध्ये लाच कदल्यात्रशवाय
तु ां कामच होत नाही. आपल्याच पैशातून ज्याांना पगार
त्रमळतो ते हक्काने तोंड वर करून आपल्याकडेच पैशाची
मागणी करतात. पण आपण गप्प.. नाही म्हणता ७०
वर्व

ाली भारत तवतांि होवून. अजून आपल्याला

आपल्या मुलभूत सुत्रवधा त्रमळू नयेत. तुटपुांज्या पगारात
घर चालवताना कां बरड मोडतां सववसामाटयाांच पण तरीही
त्याांच्या त्रचतेवर पोळी भाजून त्रमटक्या मारणारे
आपलेच. मराठीचा टेंभा त्रमरवीत.. मराठी माणसाकडू न
हक्काने कत्रमशन खाणारे सरकारी कमवचारी असोत कक
राजकीय नेते. माजलेल्या हत्तीसारखेच खायचे दात वेगळे
आत्रण दाखवायचे वेगळे . पण आपण गप्प..
कधी कधीना मला खूप गम्मत वाटते बघ मनोहर. म्हणजे
बघ ना गेली ककत्येक वर्व आपण रोड टॅक्स भरतो पण
चाांगल्या रोडची सुत्रवधा नाही. नवीन त्रिज बनतात
आत्रण अगदी त्रिजवर सुद्ा खड्डे पडतात. आपण वॉटर
टॅक्स भरतो पण लागणारां पाणी नाही. हेल्थ टॅक्स भरतो
पण आजारी पडलो कक आपल्या पैशाने उभारलेल्या
सरकारी दवाखाटयाकडे सवडीने पाठ कफरवून प्ायव्हेट
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दवाखाने पकडतो. सरकारी शाळे मध्ये आपली मुले
कधीच त्रशकत नाहीत आत्रण आपण त्रशिण कर भरतो.
जर प्त्येक गोष्टीचे टॅक्स आपण भरतो तर त्या सेवा
आपण का उपभोगत नाही..? कारण त्या सेवाांचा दजाव
आपल्याला योग्य वाटत नाही. आत्रण तो दजाव कोणामुळे
खालावतो? लि न देणारां सरकार आत्रण बसून पगार
त्रमळतोय त्याची मजा लुटावी हा त्रवचार करणारा
कमवचारी. सरकारी हॉत्रतपटलमध्ये कु िी माांजरी ऑपरे शन
त्रथएटर पयंत मोकाट कफरताना कदसतील. खाजगीमध्ये
का नाही कदसत रे . सरकारी दवाखाने, सरकारी शाळा
या गररबाांच्या बनवून टाकल्या आपण. मग आपण
कोण…? नवश्रीमांत? अरे सरकारी म्हणजे आपल्याच
मालकीच्या ना या सगळ्या गोष्टी? मग आपण का वापर
करू नये त्याांचा? पैसे न चुकता भरतो ना आपण. सरकार
हक्काने पैसे घेतां मग सुत्रवधा का नाही देत त्रततक्याच
तत्परतेने. आज देश ऑनलाइन
ऑनलाइन

ालाय.. पासपोटव

काढा.. पोत्रलस वेरीकफके शनला तुमच्याकडे

पैसे मागतात कक नाही बघा..? लाज पण नाही वाटत
त्याांना हात पसरायला.. एक त्रनयम करा दुसर्या बाजूने
पैसे कसे काढायचे ते त्रशकवायची गरज नसते या
लाचखोराांना. आत्रण आपण याांचा त्रवचार करतो. याांच्या
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कु टुांबाचा त्रवचार करतो कक याांना नागडे के ले तर याांच्या
कु टुांबावर आत्महत्येची पाळी येईल. याांना वाचत्रवण्यात
आपल्यालाच आत्महत्त्या करावी लागते. शेतकर्याच्या
कु टुांबाला

त्रवचारा

काय

काय

कारणे

आहेत

आत्महत्येची...? त्रमत्रडया फक्त एकच दाखवणार पाऊस
पडला नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्त्या वाढल्या. आत्रण
मेलेल्या प्ेतावर टपलेल्या त्रगधाडाप्माणे लगेच कडक
इस्त्रीचे पाांढरे शुभ्र कपडे घालून पिकाराांचा, फोटोग्राफर
आत्रण हुजर्याांचा लवाजमा सोबत घेवून त्रतथे न चुकता
पोहोचणारे आपले राजकीय नेते लगेच सत्ताधारी पिाचा
राजीनामा मागायला त्याच आत्महत्या के लेल्या
बळीराजाच्याच घरी तयार. त्याचां कु टुांब घडलेल्या
आकक्ताने उपाशी असेल पण त्याांच्या ओघळणाऱ्या
आसवातून आपली मसालेदार आमटी बनवायला त्रवसरले
तर मग हे राज्यकते कसले? या मातीतच कीड पोसलेय.
कु ठपयंत जाळायची त्रह माती? तवातांत्र्य फक्त भारताला
नाही त्रमळालां.. खूप लहान मोठे देश त्रह तवतांि ाले पण
त्याांची राजकीय आत्रण सामात्रजक इच्िाशक्ती दाांडगी
होती म्हणून ते देश खर्या अथावने तवतांि ाले आत्रण
आम्ही एकमेकाांशी लढत आत्रण एकमेकाांना लढवत
बसलोय. आपण फक्त राजकीय नेत्याांना दोर् देतो पण
त्याांच्या मागे कु त्र्यासारखे लाळ घोटत धावणारे पण
आपणच असतो ना. कोण आपल्याला मूखव बनत्रवतो आहे.
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आपला उपयोग करून घेतो आहे हे जर आपल्याला
समजत नसेल तर दुसर्याांना त्रशव्या देण्याची आपली
लायकीच नाही ना. मग घ्या आत्रलया भोगाशी.. असावे
सादर. मूखव बनत्रवणाऱ्या नेत्यापासून दूर व्हा. बघा पीिे
धोती सांभालनेवाला कोई नही ये देख त्रलया तो एक के
पीिे एक सब सुधर जायेंगे. चुकीचे ते नाहीत चुकीचे
आपण आहोत. आपण आपला वापर करायला देतो
म्हणून ते आपल्याला वापरून घेतात. एक लेखक म्हणून
खूप त्रलहावांसां वाटतां या सगळ्या त्रवर्यावर पण शब्द
खूप तोकडे पडतात याांच्या नाकतेपणासमोर आत्रण जर
का त्रलत्रहलां तर ते समाजापयंत पोहोचवणार कोण?
त्रमत्रडया जागृती म्हणजे काय ते के व्हाच त्रवसरून गेलेय.
कु णी त्रनमावते अशा गोष्टीवर पैसे नाही लावत. अरे तपधेत
सुद्ा Controversial टॉत्रपक म्हणून त्रतक्प्ट तपधेतून
बाहेर.
मनोहर : खरां च

देशाची दुरावतथा

ालेय. पुरुर् मागे पडत

असतील तर त्रस्त्रयाांनी पुढाकार घेतला पात्रहजे.
लेखक :

बायको बोलत होती तु ी आता. त्रतला बोलू कदलांस?
जेवण बनवायला पाठवलांस त्रतला.

मनोहर : अरे ती घर साांभाळणारी.
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लेखक :

सात्रविीबाईने पण घर साांभाळू न त्रशिणाची ज्योत
पेटवली ना? पण तो काळ वेगळा होता. सात्रविीबाई
फु ले, रमाबाई रानडे, रमाबाई आांबेडकर,

ाशीची राणी

लक्ष्मीबाई, अत्रहल्याबाई आता उरल्याच नाहीत रे .
आपली स्त्री शक्ती.. देवळात प्वेश नाही.. गाभार्यात
प्वेश नाही.. आरिण नाही.. हा हक्क नाही.. तो हक्क
नाही यातच गुांतलेली. अन्न, वस्त्र, त्रनवारा.. या मुलभूत
गरजा. रोड, त्रशिण, हेल्थ या मुलभूत गोष्टी जर नसतील
तर त्रजणे कठीण. यावर बायकाांचे त्याांच्या नारी
सांगठनेचे.. सो कॉल्ड मत्रहला त्रिगेडचे आांदोलन का होत
नाही. राजकीय नेत्याांनी के लेले भ्रष्टाचार कदसत नाहीत
त्याांना कक जनतेच्या नजरे तून ते त्रवर्य सोयीतकरपणे दूर
करण्यासाठी त्रह रचलेली चाल. के व्हा के व्हा पिाांची
ताकद

दाखवायला

आांदोलने

होतात

एक

दोन

कदवसाांसाठी मयावकदत. मग होर्डंग लावायला मोकळे ..
आम्ही आांदोलन के ले. तवातांत्र्याचा लढा दीडशे वर्व का
चालला? राणी लक्ष्मी बाईने ज्या देवळाचा पाया रचला
त्याचा कळस त्रतला का नाही पाहता आला. लहान लहान
मुलाांनी आपले त्रशिण, आपला जीव कोणासाठी
ओवाळू न टाकला? ( त्याचा चेहरा बदलतो.) पुटहा
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क्ाांतीची गरज आहे. आत्रण ती होणारच... “नथुराम परत
आलाय.” ( ररमोट घेवून टीव्हीचा आवाज वाढत्रवतो.)
टीव्ही :

िेककां ग टयूज.. आजची सगळ्यात मोठी टयूज... एक नवीन
पिक हातात पडले आहे. त्यात पुढील काही आजी माजी
मांत्र्याांच्या नावाांची, सरकारी अत्रधकार्याांच्या

नावाांची

त्रलतट आहे. त्याांच्या नावासमोर त्याांनी के लेल्या
घोटाळ्याांच्या, भ्रष्टाचाराांची यादी आहे. आत्रण मोठ्या
अिरात त्रलत्रहले आहे.. ‘ओळखा पाहू आता कोणाचा
नांबर...?’ आत्रण शेवटाला त्रलत्रहले आहे.."नथुराम परत
आलाय." नक्की हा कोण नथुराम? हे एका व्यक्तीचां काम
आहे कक या मागे कोणती एक सांतथा आहे...? आज
सायांकाळी आपले चचावसि याच त्रवर्यावर आधाररत
असेल. कोण हा नथुराम....? (हळू हळू काळोख )
कॉलेज आवार
( पथनाट्य सुरु आहे. राम आत्रण त्याचे त्रमि पथनाट्य करीत आहेत.)
झ ांदाबाद ! झ द
ां ाबाद! आमचे नेते झ ांदाबाद …( सारे फे र धरून
नाचू लागतात.)
1. आम्ही झ ांदाबाद
2. आमचा गाव झ ांदाबाद
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3. आमचां शहर झ ांदाबाद
4. आमचां राज्य झ ांदाबाद
5. आमचा देश झ ांदाबाद
6. आमचां जग
सारे :- ए…………..(सववजण ओरडतात )
1. आपल्या मातीत फक्त आपणच झ ांदाबाद
2. हीच आपल्या मातीची त्रशकवण
3. हीच आपल्या मातीतल्या माणसाांची त्रशकवण
4. हीच या मातीतल्या नेत्याांची त्रशकवण
5. म्हणूनच तर आमचे नेते झ ांदाबाद
सारे :- झ ांदाबाद झ ांदाबाद ........आमचे नेते झ ांदाबाद
1. पाच रुपयाचे ताांदळ
ू पन्नाशीला गेले
2. सत्तावीसचां पेट्रोल सत्तरीला गेले
3. दहाचे वीजत्रबल हजाराला गेले
4. हजाराची खोली लाखाांवर गेली
5. लाखाांची लोकसांख्या करोडोंवर गेली
6. करोडोंची जमीन नेत्याांकडे गेली
7. म्हणूनच तर आमचे नेते झ ांदाबाद
सारे :झ ांदाबाद झ ांदाबाद ........आमचे नेते झ ांदाबाद
राम :

प्श्न गाांधी हवा कक गोडसे हवा हा नाहीच मुळी. पण प्श्न
त्रचघळवला नाही तर मग िेककां ग टयूज कशी होणार?
चॅनेलच्या पोटापाण्याचा प्श्न कसा सुटणार?
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त्रसद्ाांत : राजकीय पि ताकद कशी दाखवणार? पुढच्या
इलेक्शनची तय्यारी कशी करणार?
राम :

नाही त्रमळाले प्श्न तर प्श्न त्रनमावण करणारे तयार
होतील.

त्रसद्ाांत : देशद्रोही, देशप्ेमाच्या नावाखाली चचेत तर येतील.
राम :

पण देशाच्या जनतेच्या पैशात फु कट त्रशिण घेणारे
देशात्रवरुद् का बोलतात?

त्रसद्ाांत : कारण त्याांच्या बाजूने नाचायला अनेक बापू डोलतात.
राम :

मग एक कदवस अहांकाराने माजतात हे ांडू बाम

त्रसद्ाांत : आत्रण जगण्याचा त्रसद्ाांत दाखवायला येतो मग नथुराम.
( आरडाओरडा ऐकू येवू लागतो. पोत्रलस येतात लाठीमार करतात.
अांधार प्काशाचा खेळ.)
पोत्रलस तटेशन
( इटतपेक्टर समोर राम व त्रसद्ाांत बसलेले आहेत. )
इटतपे :

राम गोडसे, त्रसद्ाांत आपटे. कॉलेज तटु डांट्स. काय खेळ
चालला होता कॉलेज कॅ म्पसमध्ये?

राम :

देशातच इतका खेळ माांडला गेलाय कक त्यापुढे आम्ही
काय खेळ खेळणार सर. जनजागृती करणारां पथनाट्य
सादर करीत होतो सर आम्ही.
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त्रसद्ाांत : तेही कॉलेजच्या आवारात.
इटतपे :

कॉलेजने परवानगी कदली होती?

राम :

(हसतो.) देशत्रवरोधी घोर्णा देणारे सुद्ा परवानगी
मागत नाहीत हो सर. आम्ही तर जनजागृती करीत
होतो.

इटतपे :

कॉलेज त्रशकण्यासाठी असतां गोडसे.

त्रसद्ाांत : तवातांिपूवव काळात हेच वाक्य कु णी बोललां असतां तर..?
तर..आज आपण तवतांि भारतात जटम घेतला नसता सर.
इटतपे :

आपटे, आपल्या देशात काही गोष्टीत मयावदा या
पाळाव्याच लागतात.

राम :

मयावदा पाळण्यासाठीच तर आई बापानां आवडीनां राम हे
नाव ठे वलांय सर.

इटतपे :

राम गोडसे, बाळा.. नथुराम गोडसे प्करण अजून
त्रचघळतय. मोठमोठ्या नेत्याांचे खून होत आहेत. कु णाला
धमक्या येत आहेत आत्रण पिके उडत्रवली जात आहेत.

राम :

"नथुराम परत आलाय." ना?

इटतपे :

तुमचा त्या गोष्टींशी सांबांध आहे?

त्रसद्ाांत : वैचाररक दृष्ट्या पात्रहलां तर असूही शकतो.
राम :

सर आपण मोठे ऑकफसर आहात. गुटहेगारासमोर कधी
कधी कठोर व्हावां लागतां तुम्हाला. राग बाहेर येतो
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तुमचा. अगदी तसाच या देशात होणार्या बर्या वाईट
गोष्टींमुळे प्त्येकाची भावना व्यक्त होते आपापल्या परीने.
इटतपे :

पुढचा खून कोणाचा करणार आहात? तुमच्या मागे
कोणती सांतथा आहे? तुम्ही वयात येताय. गरम रक्त आहे.
पण हा मागव चुकीचा आहे. गोडसे, आपटे हा गाांधीहत्येचा
काळ नाही.

राम :

वध होता तो.. वध. हत्त्या नाही. वैचाररक लढाई होती
त्रजचा अांत वाईट ाला असेल कदात्रचत.

इटतपे:

सध्या जे चाललाय ते वैचाररक नाहीये. तुम्ही खून के लात
मांत्र्याांचा.

त्रसद्ाांत : हे तुम्हाला कु णी साांत्रगतलां सर?
इटतपे :

त्रह तुमची पथनाट्य. त्यातले तुमचे त्रवचार..

लेखक :

( लेखक येतो.) त्याांचे नाहीत. मा े त्रवचार आहेत ते.
सत्यवान सावरकर. या मुलाांच्या पथनाट्याचा लेखक.
इटतपेक्टरसाहेब इतक्या वर्ांनी अजूनसुद्ा अगदी सगळे
प्ुफ त्रमळू नही एकच सांभ्रम आहे कक गाांधीना नक्की
गोडसेने मारलां होतां का? आत्रण आपण कोणासाठी
भाांडतो, कोणासाठी लढतो त्याचे दूरगामी पररणाम काय
होतात आपल्याला काहीच मात्रहत नसते. तरीही भाांडतो,
तरीही लढतो. असां चेहऱ्यावर प्श्नत्रचटह आणू नका. आज
सगळीकडे जाळपोळ, तोडफोड सुरु आहे. कु णासाठी तर
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ज्याने

सोळाशे

करोडचा

भ्रष्टाचार

के ला

अश्या

माणसासाठी. का तर या जाळपोळ, तोडफोड करणाऱ्या
प्याद्याांमागे याांचे वजीर सुरत्रित. इटतपेक्टरसाहेब अजून
लोक चवीने चचाव करतात कक गाांधीना गोडसेने मारले ते
अयोग्य कारण तो अझहांसावादी नेता होता आत्रण या
भारत भूमीचा राष्ट्रत्रपता होता. पण गोडसेचे त्रवचार
वेगळे होते. गोडसेना हाच राष्ट्रत्रपता देशाचे त्रवभाजन
करणारा वाटला असेल. तो गाांधी त्रनणवय चुकीचा होता
आत्रण त्याची फळां या देशाला दूरवर भोगावी लागतील हे
त्याच्या दूरदृष्टीला कदसले असेल. त्याने त्यावेळी जे
पात्रहलां होतां ते आज आपण प्त्यि पाहतोय. infact
भोगतोय आपण. आज याच भारतात राहून ‘भारत माता
कक जय’ बोलायला लाज वाटतेय लोकाांना. देशाला
लुटणार्याांना सोडू न.. पिके कु णी वाटली असतील..? त्या
भ्रष्टाचारी नेत्याचा खून कोणी के ला असेल? त्याला
शोधतोय आपण. खरां च इतकां महत्वाचां आहे का हो हे?
सोळाशे करोडचा भ्रष्टाचार म्हणजे ककती शेतकरी,
कामकरी भूत्रमपुिाांच्या हत्येला जबाबदार होता हो तो?
इटतपे:

हे पहा कायदा...

लेखक :

लॉ ग्राज्युएट आहे मी. कायदा साांगत नाही हत्या
करायला. मग सीमेवर शिूला का मारतो आपण?
त्याच्या प्मुखाने त्याांना हमला करायला साांत्रगतलेला
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असतो. आपले सैत्रनक सीमेवर कोणासाठी तवताचे प्ाण
अपवण करतात? देशाच्या आत याांना आरामात भ्रष्टाचार
करायला त्रमळावेत म्हणून. देशाची ताकद त्या देशाच्या
तरुणाईत असते. जपा त्याांना. त्याांच्या डोक्यात क्ाांतीची
आग पेटेल असेल कृ त्य करावेच का? अभ्यास करण्याच्या
वयात कशाला हवी जनजागृती?
इटतपे:

मीही तेच म्हणतोय. याांनी अभ्यास करावा. अभ्यास
करण्याच्या वयात कशाला हवी जनजागृती?

लेखक :

पण हाच त्रवचार त्यावेळी त्या त्रवद्याथ्यावनी के ला असता
तर...? इथे आता मान वर करून भार्ण देण्याची त्रहम्मत
माझ्यातही नसती आत्रण तुमच्यातही. मुलाांची जमानत
द्यायला आलोय. सोडा मुलाांना. आत्रण शोधा लवकर..
कारण " नथुराम परत आलाय."

( टेत्रलफोन वाजतो. )
इटतपे :

काय? त्रवरोधी पि नेत्याचा खून? कधी? आता? कु ठे ?
नाशकात?

लेखात :

( हसतो ) बघा. चुकला ना तुमचा अांदाज. हे जनजागृती
करणारे दोघे तुमच्यासमोर आत्रण आपल्या लेखणीने
मनातले त्रवचार माांडणारा मीही तुमच्यासमोर. आपण
सगळे मुांबईमध्ये आत्रण नुकताच

ालेला पुढचा खून

नाशकात. म्हणजे हा नथुराम आता तुम्हाला आमच्यात
33

सापडणार

नाहीच.

गोडसे,

आपटे,

सावरकर..

आडनावात अडकलात ना? नावात काय आहे हो.
तुम्हीही भोसले आहात पण वदीमुळे तुम्हाला अटके पार
ेंडा नाही लावता येत ना. असांच असतां. आता तातडीने
सूि हलवा साहेब. वर सगळे हललेच असतील. त्रवरोधी
पि नेत्याच्या नावावर सुद्ा साडे तेराशे करोडचा
भ्रष्टाचार
आता या

होता म्हणे. पेपरमध्ये वाचलां होतां हो मी.
नथुराम प्करणात राजकीय लाभ द्वेर्

असण्याची चचाव सुरु होईल बघा त्रमडीयामध्ये. काही
ालां तरी टी आर पी कसा वाढेल हे एकच लि. सगळां
ज्ञान याांच्याकडेच असतां पण नेटाने तळात जाऊन
भ्रष्टाचार बाहेर काढायला पुढे नाही येणार हे लोक. नेता
आरोपी म्हणून त्रसद्

ाला तरी त्याच्या नावापुढे साहेब

लावणारच हे. होळी, कदवाळी त्रतकडेच साजरी होते ना
काहीजणाांची. प्ामात्रणकपणाची पोचपावती द्यायला
नको का? बरां तुमची परवानगी असेल तर घेऊन जाऊ
का मुलाांना? कसां जमतां बाबा याांना. आमच्याने तर
आकडे बोलतानाच गडबडायला होतां. याांची आकडेमोड
ककती सोप्पी. पेपर बनवा साहेब. (इटतपे अतवतथ.
काळोख.)
चचाव सि
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चॅनेलच्या तटु त्रडओमधे चचावसि सुरु आहे.
माजी मांिी:आम्ही अझहांसावादी आहोत. आमचां सरकार होतां तेव्हा
शेतकरी सुखात होता. त्याच्यासाठी आम्ही लढत होतो.
ककती योजना सुरु के ल्या होत्या आम्ही. आता काय
शेतकरी रोज आत्महत्त्या करतोय. त्याचे अश्रू पुसायला
कोणाकडे वेळ नाही पण आम्ही लढू त्याांच्यासाठी.
सांपादक : अहो

पण

त्याच

शेतकऱ्याच्या

चारा,

िावण्या

घोटाळ्यात तुमचां नाव पुढे आलांय.
माजी मांिी:रामाने सीतेला पण अग्नी परीिा द्यायला लावलीच ना.
नाव आलांय. त्रसद् होऊ दे कक. राजकारण सोडेन जर
त्रसद्

ालां तर. आत्रण अचानक असा कोण नथुराम

जयांती साजरी करण्यासाठी धडपड करीत असेल तर
आम्ही त्याला ठणकावून साांगू कक आम्ही बाांगड्ा नाही
भरल्या आहेत हातामध्ये.
सांपादक : अहो पण तुम्ही अझहांसावादी आहात ना?
माजी मांिी:काही वेळा जशास तसे उत्तर हे द्यावेच लागते.
सांपादक : म्हणजे तुम्ही सवडीने अझहांसा, झहांसावादी होता तर?
असो आपल्यासोबत त्रवरोधी पिनेते सुद्ा आहेत.
तुम्हाला मा ा पुढचा प्श्न आहे. कक आपल्या राज्यातले,
आपल्या देशातले सगळे प्श्न त्रमटले का हो कक आपल्याला
35

नथुराम जयांती करणे ककां वा त्याला त्रवरोध करणे हा खूप
मोठा इश्यू वाटू लागलाय?
त्रव पिनेता:एक त्रवरोधी पिनेता म्हणून मा ा याला त्रवरोध आहेच.
सांपादक : कशाला?
त्रव पिनेता:हेच जो आपला आजचा त्रवर्य आहे. आम्ही कोणत्याही
झहांसेचे समथवन करीत नाही.
सांपादक : पण मी आपणास आठवण करून देवू इत्रच्ितो कक तुमच्या
पिाने अनेक वेळा असे झहांसाचार घडत्रवले आहेत.
तुमच्या नावावर अजूनही मारामारी, भ्रष्टाचार असे
खटले सुरु आहेत. मग यात तुमचा गाांधीवाद कदसतोय
कु ठे ?
त्रव पिनेता:हे पहा. त्रसद् होतां ते सत्य असतां. आधी त्रसद् तर होवू दे.
उगा कु णी काही बोललां कक आरोप ठे वला कक आम्ही
गुटहेगार ठरत नाही ना. जनता पाहतेय. आमच्या
के साला जरी धक्का लागला तरी जनता पेटून उठे ल.
सांपादक : नाही म्हणजे खरां च जनता पेटून उठ्लेलीच आहे. कारण
नथुराम जयांती हा त्रवर्य एका वेगळ्या वळणावर
आलाय कारण नथुरामला मानणार्याांच्या सांख्येत
लिणीय वाढ

ालेली आहे. आमचा ऑनलाइन पोल

साांगतो कक अनेकजण सध्या झहांसेचा मागव जातत योग्य
समजतात. अगदी तुम्हीही मघाशी म्हणालात कक जनता
पेटून उठे ल वगैरे. एक पिक दाखवायचां होतां आजच्या या
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चचावसिात कारण आजचां हे पिक आपल्या कायावलयात
आलांय. यात तपष्ट त्रलत्रहलांय कक “नथुराम परत आलाय.”
याचा नक्की अथव काय? अनाकलनीय आहे.. पण त्रवचार
करायला लावणारे आहे. कु णी मतती देखील के ली असेल.
माजी मांिी:आपली यांिणाच कु चकामी

ाली आहे हो. तुमच्या

इतक्या मोठ्या चॅनेलमध्ये कु णी पिक पाठत्रवतो.
“नथुराम परत आलाय.” आलाय तर येऊ दे ना. आम्ही
गाांधीवादी आहोत सत्य, अझहांसेसाठी आम्ही आमच्या
प्ाणाचाही त्याग करू... ( सांपादक उठू न पुढे येतो.)
सांपादक : त्रह

दृश्ये

होती

आमच्या

मागील

कायवक्माची.

िातीठोकपणे भ्रष्टाचार के ला नाही म्हणणारे हे दोटही
नेते आता आपल्यासोबत नाहीत. याांचे सोबत अजून दोन
नेते होते त्या कायवक्मात.. पण आज ते इथे यायला तयार
नाहीत. सगळे च आपल्या भोवती त्रसक्युरीटीचा गराडा
घेवून बसले आहेत. आता प्श्न हाच आहे कक नक्की हे
नथुराम प्करण काय आहे. एक खून मुांबईमध्ये, दुसरा
नाशकामध्ये.. दोघाांच्या नावे भ्रष्टाचाराची यादी. एक
व्यक्ती इतक्या सहजतेने इतकां सारां करतेय कक, कोणती
भूत्रमगत सांघटना त्रनमावण
आदशव आहे कक त्रवचार?
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ालेय.. नथुराम हा याांचा

तवातांि पूवव काळात सांपूणव देशात अशीच भूत्रमगत
आांदोलने पेटून उठली होती. भारतीय तवातांि लढा हा
रोमहर्वक प्सांगाांनी भरला होता. तवतःचे तवतांि सरकार
त्रनमावण करावयाचे, या त्रवचाराने 'समाांतर सरकार' आत्रण
'प्ती सरकार' त्रनमावण करावयाची सांकल्पना पुढे आली.
ऑगतट १९४२ मध्ये उत्तर प्देशात 'बात्रलया', दत्रिण
बांगालमध्ये 'त्रमदनापूर' येथे प्त्रतसरकार तथापन

ाले.

आत्रण महाराष्ट्रात ३ ऑगतट १९४३ ला त्रशराळा
तालुक्यात पणुांिे या रठकाणी क्ाांत्रतझसांह नाना पाटील
याांचे प्त्रतसरकार तथापन

ाले. सशस्त्र क्ाांतीची तयारी

ाली. या क्ाांत्रतकारकाांनी अनेक सामात्रजक त्रनतीमुल्ये
त्रनमावण के ली. या सवावमागे राष्ट्रप्ेम आत्रण समाज
त्रहताची तळमळ होती. तुम्हाला काय वाटतां? नथुराम
आलाय म्हणजे नक्की कोण आलाय? तोच क्ाांतीचा त्रवचार
आलाय का? त्रह पहा आपणासमोर अजून एक िेककां ग
टयूज आलेय. आपले एक आय पी एस ऑकफसर त्रव. पी
सनगरे . याांची हत्या

ाली आहे. आय पी एस सनगरे

याांचे नावावर गेल्याच मत्रहटयात साडे आठशे करोडचा
घोटाळा उघड

ाला होता.

आत्रण हत्त्येच्या रठकाणी

हीच ‘नथुराम परत आलाय’ त्रह पिके सापडलेली आहेत.
एक

व्यक्ती

एकाचां
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वेळी

वेगवेगळ्या

रठकाणी

वेगवेगळ्या हत्या करूच शकत नाही. पण त्रह अशी
झहांसक क्ाांती योग्य आहे का? तुमचे त्रवचार सांपण
ू व
देशापयंत पोहोचलेच पात्रहजेत. साांगा तुम्हाला काय
वाटतां? कोण आहे हा नथुराम..?
(काळोख.. एक एक तपॉट ओपन होऊ लागतो.)
राम :

मी आहे नथुराम. पत्रहल्याांदा फक्त राम होतो पण
समाजातील वाईट व्यवतथेने मला नथुराम बनत्रवलां.
लहानपणापासून आईवडील, त्रशिक सारे च तर पुततक
पुततकातून त्रशकवीत आलात मला कक अटयायात्रवरुद्
लढा हा कदलाच पात्रहजे. अटयाय करणारा त्रजतका
गुटहेगार त्रततकाच अटयाय सहन करणारा. देशासाठी जर
ज्वलांत त्रवचार घेऊन नथुराम राष्ट्रत्रपत्याची हत्या करू
शकतो तर मी एका भ्रष्टाचार्याची के ली तर त्रबघडलां
कु ठे ? चढवा मला फासावर मी आहे नथुराम.

त्रसद्ाांत : हो, मी आहे नथुराम. पांधरा ऑगतट, सव्वीस जानेवारी हे
मा े आवडते सण. हो सणच. मा े आवडते राष्ट्रीय सण.
जेव्हा िातीवर मी त्रतरां गा लावतो ना तेव्हा जग
झजांकल्याचां समाधान त्रमळतां. मच्िर आपले रक्त त्रपतो
तेव्हा त्याला सोडतो का आपण? शोधून शोधून मारतो
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ना? मग या रक्तत्रपपासूांना का सोडायचां? चढवा मला
फासावर मी आहे नथुराम.
लेखक :

हो, मी सुद्ा नथुराम. वाचनाची आवड त्रशिकाांनी
लावली. खूप काही वाचलां. प्ेरणा त्रमळाली आत्रण मग
त्रलहावसां वाटू लागलां. हळू हळू त्रलत्रहण्याचा िांदच जडला.
खूप काही त्रलत्रहलां. लोकाांना आवडू लागलां पण नांतर
मा ां ते मलाच त्रमळत्रमळीत वाटू लागलां. काहीतरी वेगळां
त्रलहावसां वाटू लागलां. ज्याने क्ाांती त्रनमावण होईल. रटळक
आठवले, आगरकर आठवले. मनात धुमसत असलेला
सांताप व्यक्त होऊ लागला आत्रण माझ्या मनात पण
नथुराम त्रनमावण

ाला. चढवा मला फासावर मी आहे

नथुराम.
आई :

मीही नथूरामच. त्रजजाऊने त्रशवाजी घडत्रवला. तेव्हा
महाराष्ट्र महान असे राष्ट्र

ाले. आम्ही का नाही त्रशवाजी

घडवू शकलो. प्त्येकाला त्रशवाजी हा हवाच असतो पण
तो जटमाला माि बाजूच्या घरातच यावा त्रह एकच
इच्िा कारण त्याला त्रशवाजी बनवायची, अटयायात्रवरुद्
उभां करायची त्रहम्मत आमच्यात असतेच कु ठे .आम्ही
बायका पुरुर्ाांच्या खाांद्याला खाांदा लावून उभे राहायची
भार्ा करतो पण दुखः याच गोष्टीचां कक बायकाांच्या
त्रहतासाठी धडपड दाखवणाऱ्या बायका भ्रष्टाचारात
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पुरुर्ाांपेिाही पुढे. मग त्याांना धडा त्रशकत्रवण्यासाठी
माझ्यातलाही नथुराम बाहेर डोकावू पाहतो. म्हणूनच
म्हणते, ‘चढवा मला फासावर मी आहे नथुराम.’
पिकार१: क्ाांती

घडवायला

पिकार

ालो

आत्रण

नेत्या

अत्रभनेत्याच्या घरी होळी कदवाळी साजरी करीत बसलो.
सुरुवातीला िाती फु गवून साांगायचो एका दमात पिकार
आहे म्हणून आत्रण आता 'पिकार' या शब्दाचीच लाज
वाटते मला. नको त्रह घृणातपद नोकरी. तवतःच्या
तवत्रभमानासमोर अश्या शांभर नोकर्याांना लाथ मारे न
मी. नुसत्या शब्दाांचा नाही तर हाडाचा मराठी आहे मी.
आत्रण गवव आहे मला मराठी असल्याचा. असे एक नाही
शेकडो भ्रष्टाचारी मारे न मी. मग चढवा मला फासावर
मी आहे नथुराम.
इटतपे :

मी देखील नथुराम.

ुगारून कदली बांधनां. वदीशी त्रनष्ठा

राखू शकत नाही तर काय अत्रधकार ती अांगावर
चढत्रवण्याचा. बारा हत्तीचां बळ येतां जेव्हा त्रह खाकी या
देहावर सजते. खूप काही करावसां वाटतां. नेताजींचा तो
करारी चेहरा आठवतो. पोत्रलस भरतीच्या वेळी
दाखत्रवलेली तडप, देशाशी इमान ठे वण्याची घेतलेली
शपथ. सारां काही आठवतां. आत्रण जेव्हा आरश्यामध्ये
तवतःचां खरां रूप कदसू लागतां तेव्हा घृणा येऊ लागते
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तवतःची. जो वदीशी इमान राखू शकत नाही त्याांचे त्रजणे
लाजीरवाणेच.

मग

पोत्रलसाच्या

खाकीत,

आत्रण

पात्रलके च्या त्रशपायाच्या खाकीत फरक तो कु ठला. पण
आता नाही. आता खाकीतला हा देह भ्रष्टाचार्यापुढे
ुकणार नाही. माझ्यातला नथुराम त्रजवांत

ालाय.

चुकीला चूक बोलण्याची त्रहम्मत त्याने दाखत्रवली तर मी
का नाही दाखवू शकत. चढवा मला फासावर मी आहे
नथुराम.
सांपादक : टयाय, नीत्रतमत्ता, राष्ट्रप्ेम, देशभक्त, त्रवचारी, तज्ञ,
त्रवचारवांत, धाडसी, सत्य बोलणारे ककती त्रवशेर्णे
तवतःला लावून घेणारे आम्ही. लोकशाहीचा चौथा ततांभ.
के व्हाच ढासळलाय हा ततांभ. जात्रहरातींचे टेकू लागले
आत्रण आमचा ततांभ मोडकळीला आला. बातम्याांचा दजाव
राखायचा कसा? कोणाही सेत्रलिेरटच्या तोंडू न एक
चुकीचा शब्द शोधत कफरायचां आत्रण त्यावर आठवडे अन
आठवडे चचावसि चालवायची. मुद्दाम वादग्रतत त्रवधाने
करणार्याांना बोलवायचां.

आपली पोळी भाजत एका

मागोमाग एकाला ब्लॅकमेल करायचां. ज्याला काही अथव
नसेल अश्या बातम्या त्रनमावण करायच्या आत्रण टयायाच्या
प्तीिेत असलेल्या गोरगररबाांच्या हक्काच्या बातम्याांना
के राची टोपली दाखवायची. त्रह आमची जीव तोडत
असलेली लोकशाही आत्रण आम्ही त्रतचे भ्रष्टाचाराने
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बरबटलेले त्रशलेदार. पण एक पिक हातात येतां आत्रण
एक आग सववि पेटते. क्ाांतीची रठणगी पण अशीच
उडाली असेल ना त्रजने मग उग्र वणव्याचां रूप धारण के लां
असेल. आता मीही याचाच एक भाग. यापुढे जळे न तर
देशासाठी जळे न आत्रण माझ्या क्ाांतीच्या आगीत
एकाएका भ्रष्टाचार्याला जाळे न. मग भले मलाही चढवा
फासावर कारण मीही आहे नथुराम.
कारण नथुराम हा क्ाांत्रतकारी नव्हताच पण कदात्रचत
त्याचे त्रवचार क्ाांत्रतकारी होते. आपल्या आसपास जेव्हा
काही चुकीच्या गोष्टी होत आहेत असां आपल्याला वाटतां
ज्या आपल्याला पटत नाहीत तेव्हा आपल्या मनात जे
जहाल त्रवचार येतात तेच त्रवचार क्ाांत्रतकारी असतात
आत्रण त्यातूनच क्ाांती त्रनमावण होते म्हणून तुम्ही देखील
फक्त एकदा प्त्येकाने तवाथव बाजूला ठे वून आरश्यात
तवताला त्रनरखून पहा. मग इतर कु णी नाही तुम्ही तवतः
म्हणाल " नथुराम परत आलाय." हो नथुराम माझ्या
रुपात परत आलाय. माझ्या श्वासात परत आलाय.
माझ्या शब्दात परत आलाय. माझ्या कृ तीत परत
आलाय. सोडणार नाही त्याला जो या देशाशी बेईमानी
करे ल.. सोडणार नाही त्याला जो या देशाचा अपमान
करे ल. मग भले चढवा मला फासावर. मी आहे नथुराम.
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सारे :

चढवा मला फासावर. मी आहे नथुराम. ( हळू हळू
अांधार..)
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Dee@hejsMeve mekeÌmesme---

प्वेश पत्रहला
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 गंडाळत 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 dforspa¼dkfrZsdP;k
naMkyk
feBh
ekjr
R;kP;k
[kkan;koj Mksda Bsors-½
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¼ykMkr dkfrZsddMs ikgr½ ekÖ;klkBhp fyghyh
vkgsl uk\
dkfrZsd % ¼glr½ rqyk dk; okVra\ तझ्यासाठी कि 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
fizr rqÖ;koj tMyh
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;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 प्यार में िविता----- ½
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प्वेश दुसरा
( njokTkkph csy जोरजोराने िाजू 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
meesheÀe- ìer 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

dkfrZsd :
eqhelees.)

: (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?
SueeqheÀvmìve hegueepekeU..( hegvne SkeÀoe heeCeerr

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
48

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.
dkfrZsd : yes, heCe DeMee®e pej Depetve SkeÀ oesve ieesøìer n-ee
®eej-hee®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 पंचविसािं keøe&
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OeeskeÌ-ee®eb meebeqieleue-eb, DeeeqCe ns ceePeb पंचविसािं 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)

fo'kky : ceie keÀe-e, eq®eìCeermeebvee Kethe Deevebo Peeuee.
ceesþceesþ-eeves kes[-eemeejKes Deesj[e-euee ueeieues. yeeje
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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[Ceb 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 ) keeF&ì keeìueb, les
SkeÀe®e ieesøìer®eb. eqlemeN-ee PeìkeÌ-ee®ee DevegYeke
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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. इतिे veepetkeÀ
hee-e. dkfrZsd -eej eqheÀiej cnCepes keÀe-e ns heene-e®eb
Demesue vee, lej let eqleuee yeIe. Deieoer lebleesleble 36-2436. 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

52

-esF&ue. heCe leeshe-e¥le let eqpekeble DemeMeerue lej vekeÌkeÀer®e
heenMeerue.
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 : क्या बात हैं ।
( eqÒeÀpeceOetve yeeìueer keÀe{lees. oesve iueeme Ieslees.)
fo’kky

:ceuee vekeÀes-e, let®e Ies.
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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 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
fo’kky

hueerpe.

: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.
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(nmelees.) Dejs ceer eqye-ejyeoodue leguee keÀe-e meebielees-e.
you are my godfather. (oesIesner nmeleele.)
DkfrZsd
fo’kky

:

yejb Deelee meebie let ceuee keÀMeeuee yeesueekeuemeb?
:eqye-ej eqheCeb megª keÀj vee.

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.
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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 DeMeer DeeMee veener. heCe
keÀoeeq®ele [e@keÌìjebceO-es SkeÀe®eer kee{ knekeer DeMeer दे िाची
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,
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[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.
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
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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 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
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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.
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?
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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
meele-Deeþ 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$eer
peskeCe keiewjs Deeìesheu-eekej meejspeCe iehhee ceejle nesles.
ceuee Peeshe Deeueer cnCetve ceer Peeshee-e®-ee Keesueerle
peeTve Peesheuees. Deecner meke&peCe SkeÀ$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.
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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.

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$e
vekeÌkeÀer, keÀer legPeb hegmlekeÀ meeN-ee peieele KeUyeU
उडिेल. keÀecemeg$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
mpy61

dkfrZd % 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 िेळ >kyk\
dkfrZd % gk gk ;srks] FkksM;k िेळात ;srksdfork % dkfrZd] eh tsok;ph Fkakcys; rqÖ;klkBhdkfrZd % gks gks ;srks eh Ykodjpdfork % dkgh izkWCyse rj ukgh vkgs uk\
dkfrZd % ukgh dkgh
vkgs-

ukgh-

dkgh

izkWCyse

oxSjs

ukgh

dfork % izkWCyse ukgh-,a Eg.kts rw M~haDl djk;yk ukgh
xssyk;l uk frFks\ gs c?k---dkfrZd % dfork] eh fc;j fir ukgh,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\
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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 िळे ल
rqyk- fQj lc vkVs nky dj Hkko irk py
जाएगा!,d fnol rw Ik.k mB’khy आयष्यातूनdfork % ,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 आयष्यातून
mBykldkfrZd % 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\
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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.kwudkfrZd % 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-----
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dfork % इतिा

िेळ

ykxrks Qksu mpyk;ykगळ्यातच 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 सिाळीच ;s- eh tsowu
>ksirs;- vkf.k सिाळपयंत 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-

dkfrZd % glk] vkrk jk=Hkj glr clk- I don’t mind
vkrk jk=Hkj bFksp vkgs eh- vkePkk njoktk
vkrk सिाळपयंत 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.
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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.
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.)
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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.
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.
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[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 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. $eeme
megª Peeu-eekej nuekesÀ®e keÀnC-eeeqMekee-e ogmeN-ee
kegÀþu-eener eqjDe@keÌMevme l-eeb®-ee ®esnN-eekej vemeleele.
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HeCe keÀener cnCeb -eej.. peer cepee yeeF&ceO-es Deens vee leer
cegueeRceO-es veener.
dkfrZsd : cnCepes let..
fo’kky : Yes, Dee@hejsMeve eqLe-eìj®eer Òel-eskeÀ m$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

fjkflOgj

dfork % dkfrZd
dkfrZd % gk dfork] ckssydfork % dkfrZd rq>k vkokt-,a dk; >kya\
dkfrZd % ukgh dkgh ukgh- rw tsoyhl\
dfork % ukgh vtwudkfrZd % rw tsowu?ks- eh ldkGhp ;sbZu- थोडं dke vkgs69

dfork % 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 ममळतं. YetkeÀ veener cnìu-eekej
uee[ele mkele:®-ee neleeves Ieeme Yejkeles vee, leskne
eqle®-ee nelee®ee 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
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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?
fo’kky : kes[e Deensme. ceer hegmlekeÀ YetlekeÀeUekej equenerCeej.
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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.
dkfrZsd : let ns Demeb eqkeeq®e$e..
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fo’kky : (Deesj[tve) eqkeeq®e$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 त्या नग्न स्त्रीच्या मतीला पाहत त्या
मतीिर 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 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-)
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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.
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.
74

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
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fo’kky

heenlees. veblej eqjue@keÌme DeeeqCe Òemevve ®esnN-eeves l-ee®ee
nele hekeÀ[tve nelee®eer vee[er leheemelees DeeeqCe Deesj[lees.)
: 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.त्या
नग्न

मतीिडे

पन्हा

विस्फारलेल्या

डोळ्यांनी

पाहू

लागतो. ìsequeheÀesve®ee jermeerknj G®euetve heÀesve vebyej

[e-eue keÀjlees. फोनवर कत्रवता हसताना कदसू लागते.
ररत्रसव्हर ठे ऊन तो दरवाजा उघडू न बाहेर जातो आत्रण बाहेरुन
त्याच्या ओरडण्याचा आवाज येतो. एक गाडी त्याला उडवून
त्रनघून 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 mauMba[-kr.AM……hM……cauklaat caukIcaa inaYkYa- kaZtaya
tumhI.maI [qa tumhaMlaa prp`aMtIyaaMvar p`vacana eokvaNaara mauMba[-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 jaatI77

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`aMtIya ha
saQyaa gaajat Asalaolaa ek mah%vaacaa Sabd.ekdma gamatIdar Sabd Aaho
baGaa.prp`aMtIya mhNajao dusa-yaa p`aMtatlaa.Baart,paikstana JaalaM.Aata
AapNa maharaYT/,ibahar,yaupI,gaujarat Asao tukDo paDU.malaa vaaTtM doSaacaI
AapNa tMtaotMt 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`aMtIya kuTuMbaaMca sTDI kolaM tr.mhNajao baGaa eKada
prp`aMtatUna Aapla kuTuMba Gao}na mauMba[-laa yaotao.%yaanaMtr tao prp`aMtIya mauMba[-kr
ksaa haotao.ikMvaa mauMba[-t yao}nasauQda tao mauMba[-laa prkaca rahtao ka?%yaaMcyaa
[qaM yaoNyaamaULo Aaplyaa mauMba[-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 :

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 haoto.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.
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TI.saI.:

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

Aata kaya baaolaU tulaa.ek kama kr.cala caaOGaaMcao imaLUna caarSao do.Aata
taoMD ]GaDU nakaosa.naayatr maga Bar saha hjaar.(SaMkr %yaalaa caarSao kaZUna
dotao.)
tumhI saalao KUp hramaI laaokM ha.kuzMkuzM 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`aMtIyaacaa 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.)

maunnaI :
parao :
SaMkr :

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 mauMbayalaa
paocalaao naa ekdacaM.

parao :
SaMkr :

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.

parao :
SaMkr :
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laoKk :

vhya,jara [sToSanacaI gadI- baGaa.mauMba[-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.mauMbayalaa
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.

hvaaladar:

kaya,kaya caalalaya?

SaMkr :

kaya JaalaM saahoba?

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

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.

hvaaladar:
parao :
hvaaladar:

maga Gar kuzaya?
gaaorKpUrat.
gaaorKpUrat.mhMjao maharaYT/at naaya.

parao :
SaMkr :
parao :
SaMkr :
parao :
maunnaI :
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SaMkr :

naaya.gaaorKpUr AaiNa naopaLcyaa maQaaomaQa AamacaM gaava haya.

hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

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.
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 faoDUna kaZIna.saalao ]zsauT [qaM yaotat.AamacaI kamaM vaaZvatat
AanaI Aamacaca Daosk ifrvatat.cala saamaana daKva.(saamaanaacaI JaDtI

SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

parao :

Gaotao.eka CaoTyaa k^namaQyao GaasalaoT AsatM.) ho kaya……? Aa^M?
GaasalaoT

hvaalada:
SaMkr :
hvaaladar:

to idsatya malaa,kaya mauMba[- 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

SaMkr :
hvaaladar:

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

SaMkr :
hvaaladar:

jaavaya hayasa kaya? cala pTkna daonaSao kaZ AanaI inaGa [qanaM.Pla^Tfa^maKalaI krayacaa.
parao :

Avaao pna evaZyaa ra~I AamaI kuzM jaayacaM?
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hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

SaMkr :
hvaaladar:

SaMkr :
hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

laoKk :

parao :

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.
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 mauMba[- 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 mauMbaya.jaao tao pOsaaca maagataoya.gaavaavarna JaaDM Aanalaya naa
pOSaacaM.sagalaM pOsa vaaTa AanaI maga prt gaavaakDM calaa.
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lallaa :
parao :
maunnaI :
SaMkr :
laoKk :
cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
SaMkr :

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

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,GaaoMgaDI AMqa$na Jaaoptat.kaLaoK.)
mauMba[- mahanagaratlaI prp`aMtIya kuTuMbaacaI pihlaI sakaL.
(sakaL haoto.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.
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SaMkr :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
SaMkr :
cahavaalaa:
parao :
cahavaalaa:
SaMkr :

laoKk :

parao :
lallaa :

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.
[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-Mt 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.mauMbayalaa jaayacayaM.Aata mara
mauMbayamaQaI.kaona ]laTUna baGaayacaa pna naaya.
AamaI kama SaaoQataoya naa Aata kama imaLt naaya %yaolaa AamaI kaya krnaar.
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SaMkr :
maunnaI :
SaMkr :
lallaa :

parao :

SaMkr
parao
maunnaI
parao
SaMkr

:
:
:
:
:

parao
SaMkr
parao
SaMkr
lallaa
parao

:
:
:
:
:
:

lallaa :

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 saaoDUna 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.)
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 doto.)
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
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maunnaI :
SaMkr :
lallyaa :
laoKk :

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
malaa.(frsaana Kat.) hM mast haya ekdma,Qar tU pna Ka.(paraolaa
Barvato) baabaa……(SaMkrlaapNa Barvato.)
SaMkr :
AgaM maunnao,tU Ka naayatr sagalaM Aamaalaaca BarvaSaIla.lallaa kuzaya.
parao :
sakaLIca kuzM gaolaaya.pna Aaja tumhI laya KUYa idsataya.
SaMkr :
vhyaM %yaa baajaUcyaa isagnalavar gaaDyaa qaaMbatat naa %yaa pusatao.pTkna laaok
ek- daona $pyao dotat.jaa} do tovaZo tr tovaZo.(lallaa yaotao.)
lallaa :
Ammaa,ho Gao caarSao $pyao.
parao :
caarSao.
lallaa :
vhyaM.caarSao.AanaI hI sagalyaaMsaazI ijalaobaI.
maunnaI :
ijalaobaI.lallyaa malaa,malaa do naa lavakr.(lallaa maunnaIlaa ijalaobaIcaI puDI
dotao)
SaMkr :
lallyaa caarSao $pyao.tulaa kaonaI idlao.
lallaa :
AapnaM kmavalao.pTkna.
SaMkr :
lallyaa ekdma caarSao kmavalaosa.tU caaorI baIrI tr……
parao :
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.)
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SaMkr :

maunnaI :
SaMkr :
laoKk :

(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 mauMbayalaa 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)

(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
doto.)
Ammaa :
lallaa,tU da$ Pyaayalaasa.
lallaa :
AM……da$.naaya.(ragaanao daonhI hatanao lallaacaI ka^lar pkDto.)
Ammaa :
lallaa :
Ammaa :

lallaa :

[kD baGa.tU da$ Pyaayalaasa naa?
(najar lapvat) naaya Ammaa.
AmmaaSaI KaoTM baaolataoyasa.mauMbayalaa yao}na KraoKrca tU ijavaacaI mauMbaya 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.
AaorDU nakaosa.sagaLI laaok [kDocaM baGatayat.(Ammaa lallaacyaa kanaaKalaI
maarto.)
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Ammaa :

SaMkr :
parao :

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.
Ammaa,kSaalaa maartosa %yaalaa.maaJaa lallyaa kayabaI ]laTsaulaT kama krnaar
naaya baGa.
maunnao gaumaana jaa}na itqaM basa.naayatr tuJaI baI katDI saaolaUna TakIna.saaMga
maolyaa kuzUna Aanataosa pOsao.tU Asaa naaya saaMganaar.
(caUlaIjavaL laakDI kazI AaNayalaa jaato.lallaa inaGaUna jaatao.Ammaa
laakDI kazI Gao}na yaoto.)
lallaa,kuzM jaataoyasa.Aa^M,prt yaoSaIlaca naa.tulaa saaoDnaar naaya maI
ASaI,maunnao fokUna do to maolyaacaM icakna.(SaMkr yaotao.)
maunnaocao Aa[-,kaya gaM kaya JaalaM.tuJyaa DaoLyaat panaI.
AaplaM naSaIbaca fuTkM mhnaayacaM.

SaMkr :
maunnaI :

maunnao kaya JaalaM?
lallaa da$ ip}na Aalaa vhta.

SaMkr :

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

maunnaI :
Ammaa :

parao :
SaMkr :
parao :
SaMkr :
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parao :
SaMkr :

laoKk :

hvaaladar:
SaMkr :
hvaaladar:

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 mauMba[-kr yaupIcaaca.sagaLa gauMta haot caalalaaya ho Asaca knFyaUjana
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.)

parao :

kaya Jaala saahoba.maunnaocyaa baabaaMca kaya cauklaM kaya?

hvaaladar:

paorgaa kuzaya tuJaa?

parao :
hvaaladar:

ka? kaya Jaala?
kaya Jaala.tumhI hramaKaor saalao kuzUna [qa yaota AanaI maga pOsaa
kmavaayasaazI caao-yaamaa-yaa sau$ krta kaya.tumaalaa kaya vaaTtM AamaI kaya

SaMkr :
hvaaladar:

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
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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

laoKk :

maunnaI :
parao :

SaMkr :
lallaa :

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 laaokM,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
faoDUna 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
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`aMtIya AaiNa paorgaahI prp`aMtIya pNa daoGaohI
vaogavaogaLyaa pQdtIcao mauMba[-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
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parao :
lallaa :
parao :

lallaa :
parao :

laoKk :

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 $pyao
jamalaoyat tulaa doto.ek kama kr Aamacaa itGaaMcaa pna gaLa kap.
Ammaa.
maolaI tuJaI Ammaa.maunnao jaa saayabaalaa baaolava.jaa baaolalaI naa.(maunnaI jaato.)
tulaa gaavaava$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`aMtIyaanao paoTcyaa maulaalaa
paoilasaat pkDUna pNa idlaM.saaonyaasaarKM gaava saaoDUna 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
DaokMpNa qaaoDa vaoL cakavaUna jaa[-la.sauKM mhNajao kaya Asat? sagaLyaanaaMca
pDlaolaa p`Sna Aaho ha.hyaa SaMkrcyaa kuTMubaalaa [qaM yao}na kaya sauKM
imaLalaM.taoMDatUna 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)
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SaMkr
parao
SaMkr
parao

:
:
:
:

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 jaaoDUna 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: kuzUna 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.
2 maaNaUsa: ma^DmacaI KUp vaT Aaho paoilasaat.cauTkIsarSaI paoilasa saaoDtIla tumacyaa
paoralaa.
maunnaI :
maaJyaa lallyaalaa saaoDtIla paoilasa.
(samaajasaoivaka puZo jaa}na maunnaIlaa javaL Gaoto.)
samaajasaoivaka: haoya.saaoDtIla paoilasa %yaalaa.kaya naava tuJyaa BaavaacaM?
maunnaI :
lallana.AamaI %yaalaa lallaa baaolatao.
(maunnaIcyaa Dao@yaavar hat ifrvat.)
samaajasaoivaka: tuJyaa lallaalaa saaoDvaayacaI jabaabadarI maaJaI.tuJaM naava kaya?
maunnaI :
maaJaM naaMva jamaunaa SaMkr zakUr.pna malaa sagaLojana maunnaIcaM baaolatat.
samaajasaoivaka: paorgaI KUp gaaoD Aaho tuJaI,pNa kaya Avasqaa kolaoyasaM itcaI.tumhI laaokM [qaM
maulaaMcaM BaivaYya GaDvaayalaa Aalaayat naa.
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SaMkr :
samaajasaoivaka:

parao :
samaajasaoivaka:

parao :
samaajasaoivaka:
parao :
samaajasaoivaka:

SaMkr :
parao :
samaajasaoivaka:

SaMkr :

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 naoto.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$.
pna AamacaI maunnaI tumacyaabaraobar.
maulagaI vayaat AalaoyaM,AaiNa itlaa tumhI [qaM rs%yaavar Gao}na rahta.jara
laaokaMcyaa najara baGaa.maI kaya maaJyaasaazI naotoya kaya itlaa.AamhI
samaajaacao saovak Aahaot.pNa samaajaacaaca Aamacyaavar ivaSvaasa naahI.
[Svaasa haya baa[-.pna.
pNa kaya.kSaalaa icaMta krtosa.maI Aaho naa,maunnaIcaM BalaM vhavaM Asa vaaTtM
naa?tulaa maaihtoyaM,tuJyaa maulaalaa caaorIt pkDlaaya.]dyaa paorIvar pna nakao
tao AaL yaayacaa.Aata tumhIca zrvaa.maI inaGato,calaa ro.
baa[-,baraobar baaolataya tumaI.paorgaI maaozI JaalaoyaM.rs%yaavarcaM ijaNaM jagaNyaapoxaa
tI tumacyaakDM jaast caaMgalaI rahyala.Aamacaa [Svaasa haya tumacyaavar.
baa[-,AamacaI evaZIca paorgaI haya baGaa.
maI itlaa maaJyaa paorgaIsaarKI zovaona basa.ho maaJaM kaD- Gyaa.saaomavaarI yaa
BaoTayalaa maunnaIlaa.ho qaaoDo pOsao zovaa.ho Aamacyaa saMsqaokDUna tumhaMlaa
imaLtahot.maunnaIcaa sagaLa Kca- pNa saMsqaaca doNaar.maunnaI cala baoTa.
(maunnaI paraolaa jaa}na imazI maarto.SaMkr itcyaa Dao@yaava$na hat
ifrvatao.)
maunnaocao Aa[-,paoraMsaazIca [qaM Aalaao naa.Aata %yaoMcyaa BalyaasaazI kaLjaavar
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SaMkr :

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.)
parao,parao AaplaM naSaIbaca fuTk baGa.

parao :
SaMkr :

kaya JaalaM?
%yaa baa[-na

parao :
SaMkr :

kaya kola %yaa baa[-na?
%yaa baa[-naM idlaolaa p%ta caukIcaa haota.itnaM Aaplyaalaa fsavalaM mhNaUnaca tI
lallyaalaa saaoDvaayalaa naaya AalaI.
mhMjao AaplaI maunnaI.
AaplaI maunnaI AaplyaakDUnaca Gao}na gaolaI tI.
tumaI AaQaI paoilasaat jaa.kuzM Aasala maaJaI paorgaI.tumaI jaa AaQaI.
Aalaao jaa}na paoilasaat pNa.%yao mhNatat yaa naavaacaI kaona baa[samaajasaoivaka naaya haya.

parao
SaMkr
parao
SaMkr

:
:
:
:

parao :
SaMkr :
parao :
lallaa :

kaya? maga maaJaI paorM.ksala hao ho Sahr.kaya imaLvala AapNa [qaM.maaJaI
evaZISaI paor.maunnao kuzM ga SaaoQaU tulaa Aata.
maunnaocao Aa[-,QaIr saaoDU nakaosa. (lallaa yaotao.)
lallyaa,paora AaplaI maunnaI.
maunnaI,kaya JaalaM Aaplyaa maunnaIlaa.
(myauiJak,parao lallyaalaa saarM saaMgato.lallaa daonhI hatanao svat:caM DaokM
pkDtao.kaLaoK. )

laoKk :

(hLUhLU p`kaSa,SaMkr Pla^Tfa^ma-var basalaolaa Asatao.parao %yaacyaajavaL
jaato.)
kaya mhNaala yaalaa.prp`aMtIyaacaI 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
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1 maaNaUsa:
2 maaNaUsa:
3 maaNaUsa:
2 maaNaUsa:
1 maaNaUsa:

laoKk :

‘maI mauMba[-kr’ AaMdaolana AagaIsaarK poTt caalalayaM.Aata ho kuTuMba AjaUna
kSaakSaalaa taoMD doNaar.
(SaMkr Pla^Tfa^ma-va$na ivaMgaot jaatao.parao GaracyaajavaL basato.)
baa^mbasfaoT,KUna,draoDo,caao-yaa sagaLo Aaraop yaaMcyaavar pDtayat.ek krtao
AaiNa hjaaraMnaa BaaogaavaM laagatM.
(lallaa GarI yaotao,parao %yaalaa jaovaNa vaaZayalaa Gaot Asato.lallaa BaaMDyaatUna
Pyaayalaa paNaI Gao}na jaovaNaacyaa taTajavaL basatao.)
nakao tao vyaap k$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`aMtIyaalaa 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 ivaMgaotUna 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
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
taoMDakDo 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`aMtIya 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
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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
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.caukUna
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?
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tumhaMlaa kaya vaaTtM.ka mauMba[- Aaplyaa hatatuna gaolaI.baahorcao mauMba[-t Aalao
mhNaUna,kI AapNa kamacaaor Jaalaao mhNaUna? ivacaara p`%yaokanao svat:cyaa
manaalaa.mauMba[-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?
(kaLaoK.)
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मैत्रिण

( ४ मुला मुलींच्या जोड्ादेखील या एकाांककके त वापरता येतील.... कत्रवता सुरु
असताना त्याांचे लयबद् नृत्य... मुत्रजक आत्रण प्काशाचा खेळ.)

( तटेजच्या एका बाजूला कॉम्पुटर डेतक, घरातील बेडरूममध्ये व दुसर्या बाजूला
ऑकफस, टेबलावर लॅपटॉप, मागे एका घराचे बेडरूम, तटेजच्या मध्ये मोकळी जागा. )

( ती ऑकफसमध्ये फोनवर बोलत येते.)
ती:

मम्मा, हो गां.. पोहोचले बघ मी ऑकफसमध्ये. हो गां खाईन मी डब्बा
वेळेवर. ककती झचांता करशील. आता लहान आहे का गां मी. तूच तर
नेहमी म्हणतेस ना कक सव्वीस वर्ांची घोडी

ालीस म्हणून...

hmmm.... अगां गरम गरम कसा खाणार डब्बा? आताच खावू का? तू
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पण ना. आता फोन ठे वशील का.. म्हणजे तू थोडा वेळ कदलास तर मी
ऑकफसचां थोडा वेळ काम करते. हो सांध्याकाळी वेळेवर त्रनघेन. ककती
गां झचांता करशील. चल बाय... ठे वते मी. अरे देवा, काय हा पसारा.
hmm... त्रह मीनल पण ना.. एक नांबरची आळशी आहे. काम तर
करणार नाही पण सुट्ट्या रोज हव्यात. नीटनेटके पणा अत्रजबात कसा
नाही ह्ाांच्या कामात. म्हणतात ना तवतः मेल्यात्रशवाय तवगव कदसत
नाही ते. आमच्या ऑकफसमध्ये आत्रण घरी दोटही रठकाणी एकदम
परफे क्ट लागू होतां हे. इकडे त्रह मीनल आत्रण त्रतकडे आमची मम्मा.
के अरलेस पणाचा कहर आहेत दोघी.
( ती टेबलावरील सवव वततू व्यवत्रतथत ठे वते. गाणां गुणगुणत लॅपटॉप ऑन
करते. बाजूच्या बेडरूममध्ये तो येतो. व डेतकटॉप ऑन करतो. )
आवाज :

चल येते रे मी. आज मम्मीकडेच राहीन. तु ां काम आटपलां कक
कॉल कर. तू कसला कॉल करणार म्हणा. तुला तुझ्या लेखनातून
फु रसत त्रमळे ल तर ना.

तो :

साला, लेखक म्हांटलां कक सगळे फाट्यावरच मारतात. इतके
अवार्डसव त्रमळाले आहेत, पण ना घरच्याांना value

ना

बाहेरच्याांना. थोडा वेळ ररलॅक्स होतो. आज नेट कसा चालत
नाहीये. नेटचा ना हा नेहमीचाच प्ॉब्लेम

ालाय. कसले पैसे

घेतात हे लबाड लोक. नशीब याहू तरी सुरु आहे. थोडा वेळ
टाईमपास याहू वर... अरे वा.. सकाळ सकाळ याहू वर ककती
गदी. क्या बात... ओह्हह्हह अली मोर्नंग समोरून हाय तो पण
मुलीचा... woww मृदल
ु ा नाईस नेम यार...
हाय मृदल
ु ा...
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ती:

नाईस नेम राहुल..

तो :

थाटक्स मृदल
ु ा... युवर नेम इज अल्सो वेरी तवीट.

ती:

राहुल.. व्हेअर आर यु रॉम?

तो :

मुांबई. and what about you..?

ती:

same here.

तो :

Are your Maharastrian..?

ती:

yes… but how you know this…?

तो :

अगां, मृदल
ु ा हे रटत्रपकल मराठी नाव आहे.

ती:

हो का?

तो :

हो

ती:

मग आपण पण मराठीच आहात का?

तो :

हो

ती:

ग्रेट. काय करता आपण.

तो :

सध्या तर तुमच्याशी गप्पा मारतोय. थोड्ा वेळाने काम देखील
करू.

ती:

काम पण करता का तुम्ही..?

तो :

हो आलां काम कक करावांच लागतां ना. आपण काय करता?

ती:

दुसर्याांची घरां सजत्रवते.

तो :

फु लाांचा व्यवसाय आहे का आपला..?

ती:

हो एवढांच बाकी रात्रहलां आहे आता. अहो मी interior
designer आहे.

तो :

ग्रेट

ती:

ग्रेट काय आहे त्यात? तेच तेच नेहमीचे बोअररां ग काम.
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तो :

तवतःचे ऑकफस आहे कक कु ठे जॉब करता?

ती:

दुसरीकडे जॉब परवडतो हो. त्रनदान काही टेटशन तरी नसतां.
तवतःचां असेल कक मरा तवताच.

तो :

ग्रेट यार.

ती:

ओ ग्रेट डेन. नुसतां ग्रेट ग्रेट काय करताय?

तो :

ग्रेट डेन...? मी इतकाही उां च नाही हो. उपमा थोडी खालची
द्या.. अगदी गावठी म्हणालात तरी चालेल.

ती:

हे हे हे हे...(ती गोड हसते.) सॉरी... म्हणजे मला तसां नव्हतां
म्हणायचां.

तो :

इट्स ओके यार. दोतती में चलता है.

ती:

हो का. आता त्रह दोतती कधी ाली म्हणायची.

तो :

नाही ाली का. मग आता करुया का?

ती:

सो तवीट.. यु आर टू क्युट. आय यम इम्प्ेस. मृदल
ु ा कदत्रित.

तो :

ओहह... िाह्मण.

ती:

का हो िाह्मणाांची एलजी आहे का तुम्हाला?

तो :

नाही हो असांच त्रवचारलां. मी राहुल राजेत्रशके .

( त्रतचा मोबाईल वाजतो.)
ती:

वेट...

तो :

काही प्ॉब्लेम?

ती:

मॉमचा कॉल

तो :

ओके

ती:

काय गां, काय

ालां आता? आता मला काय मात्रहत तू तु ां पसव

कु ठे ठे वलांस ते. शोध ना त्रतथेच असेल. अशी कशी गां तू वेंधळी.
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शोध त्रतथेच असेल. नाही त्रमळालां तर मी घरी आल्यावर शोधेन.
तवतः कु ठे तरी ठे वायचां आत्रण मग गावभर शोधायचां. ( मोबाईल
ठे वते.) सॉरी यार.
तो :

इट्स ओके . काही प्ॉब्लेम

ाला होता का?

ती:

नाही रे . आमची मॉम ना इतकी वेंधळी आहे बघ. अरे त्रतने
त्रतची पसव कु ठे ठे वली आहे ते मला त्रवचारते आहे.

तो :

असू दे गां. डोकां शाांत ठे व. मॉमला नको काही बोलूस. तू म्हणजे
ना कडकलक्ष्मीच आहेस बघ.

ती:

हे हे हे हे...(पुटहा हसते) कडकलक्ष्मी. काय पण नाव ठे वलांस रे .
तुला अरे तुरे के लां तर राग नाही येत ना. मी २६ ची आहे.

तो :

इथे २८. अरे तुरे आवडेल मला. वाटतांच नाही ना कक आज
आपण पत्रहल्याांदाच चॅट करतो आहोत. तू खूप तवीट आहेस.

ती:

हो का?

तो :

हो

ती:

हे हे हे हे...(हसते.) चल बाय राहुल. थोड्ा वेळाने बोलूया का?
थोडां काम आटपते.

तो :

ओके डीअर. टेक के अर

ती:

( याहू बांद करते. ) काटूवनच आहेस तू.... पण खूप िान आहेस
आवडलास मला.

तो:

मृदल
ु ा, क्युट नेम... गोड मुलगी आहे. सध्याच्या चालू मुलींमध्ये
पत्रहल्याांदाच याहूवर कु णी इतकी त्रसम्पल आत्रण चाांगली मैिीण
त्रमळाली. इतक्या वष्यांनी कु णी मनमोकळां बोलणारां त्रमळालां.
कशी असेल कदसायला..? नक्कीच खूप गोड.. पत्रहल्या भेटीत
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झजांकलां त्रतने मला. जे आमच्या इां डतट्रीमध्ये सुद्ा आजपयंत
कु णालाही जमले नाही.
मृदल
ु ा.... मृद.ू .. कोमल... तवभाव थोडासा कडक आहेच पण
मुलगी खूप गोड आहे. अगदी जशी एक आपल्यावर त्रनमवळ प्ेम
करणारी मैिीण असावी तशीच....
( तो उठू न कत्रवतेमध्ये रमत तटेजच्या मध्यभागी येऊ लागतो.)
तो:

रां गात रां गलो प्ेमाच्या
तूच गोड अप्सरा...
नील नभाला गवसली
त्रनमवळ तू वसुांधरा....

( ती उठू न कत्रवतेमध्ये रमत तटेजच्या मध्यभागी येऊ लागते.)
ती:

काय जादू तू के ली
नकळत मन तुजकडे
सोबती मज त्रमळाला
ये ना रे मजकडे....

(दोघे एकमेकाांचे हात हातात घेतात.)
तो :

धुांद जाहल्या वाटा
िणभर थबकला श्वास…

ती :

सहजीवनी तो आला
हे सत्य असे कक भास…
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तो :

एक मास गुजरला आज
चढवला शृांगाराचा साज

ती:

देहभान त्रवसरले राजा
बघ सोडू न कदली लाज...

( दोघे एकमेकाांच्या त्रमठीत. प्काश हळू हळू कमी होतो. )
( प्काश दोघे ऑन लाईन गप्पा मारत आहेत. )
ती:

हे बघ हा नाटक करू नकोस. ऑनलाईन का होईना बायको आहे
मी तु ी. काल का आला नाहीस ते आधी साांग पाहू आत्रण खोटां
बोलू नकोस हा. खरां साांग झरांक्स करायला गेला होतास ना..?

तो :

अगां, एका प्ोजेक्टची त्रमरटांग होती. तेव्हा...

ती :

म्हणजे काल तू झरांक्स के लांस. बरोबर ना..? काय त्रवचारतेय
मी?

तो :

अगां, मला न तुला काहीतरी साांगायचां आहे.

ती :

त्रवर्य बदलू नकोस. मा ी शपथ घेतली होतीस ना तू. बरोबर..
मी मेले तर काय फरक पडणार तुला. तू पी. खूप दारू पी.

तो :

अगां पी काय. बेवडा आहे कक काय मी.

तुला साांत्रगतलां ना

त्रमरटांग होती म्हणून..
ती :

असल्या कसल्या रे तुझ्या त्रमरटांग ज्या दारू प्यायल्या त्रशवाय
होतांच नाहीत. नक्की फोटोग्राफरच आहेस ना?

तो :

तु े फोटो काढू न प्ूव्ह करू का?

ती :

काही गरज नाही. तुझ्या त्या मेल्या मॉडेल आहेत ना... त्याांचेच
काढ हो फोटो. भरपूर काढ. अगदी पोट भरे पयंत.
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तो :

हा हा हा हा.....( तो मोठ्याने हसतो.) पोट भरे पयंत...

ती :

हो ना.... तुला रोज सुांदर सुांदर मॉडेल भेटतात ना. मग
आम्हाला के लेलां प्ॉत्रमस कसां आठवेल तुला. आत्रण हो... कसले
कसले फोटो काढतोस रे त्याांचे...?

तो :

कसले म्हणजे?

ती :

अरे कसले म्हणजे... फोटो काढताना अांगावर काही घालतात कक
आपल्या अश्याच नुसत्या....

तो :

हा हा हा...(तो पुटहा हसतो.) अगां, त्याला टयूड फोटोग्राफी
म्हणतात. ती नाही करीत मी. पण तरीही मॉडेल्स म्हटल्या कक
कपडे कमीच असणार नाही का. तु े काढू या का तसले फोटो..

ती :

चावटपणा करू नकोस. काल त्या भेटल्या तर त्रवसरून गेलास
ना मला. जा बोलू नकोस

तो :

अगां असां काय करतेस.

ती :

मला नाही बोलायचां तुझ्याशी.

तो :

शोना रागावला मा ा

ती :

hmmm

तो :

hmmmmmm

ती :

मी नाही बोलणार.. जाते मी. ( ती लॉग आउट होते. व बाहेर
त्रनघून जाते. )

तो :

अरे .. गेलीस... ( तो उठतो.) रागावून नको ना जाऊस.
आयुष्यात खूप वष्यांनी कु णावर तरी भरभरून प्ेम करायला
त्रमळालां आहे. तू देखील ककती प्ेम करतेस गां माझ्यावर. सगळे
म्हणतात कक मी जरासुद्ा रोमॅत्रटटक नाही. तुला मात्रहतेय
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आजपयंत सतपेटस, कॉमेडी, म्युत्र कल सवव प्कारच्या त्रतक्प्ट
त्रलत्रहल्या. खूप अवार्डसव पण त्रमळवले. पण रोमॅत्रटटक नाही
जमलां गां कधी. म्हणजे बघ ना प्यत्नच के ला नाही कधी. कत्रवता,
कथा, नाटक सवांमधून लोकाांना खूप हसवलां आत्रण खूप खूप
रडवलां सुद्ा. पण जे आजपयंत जमलां नाही ते आता तू
भेटल्यानांतर जमेल असां वाटायला लागलां आहे. प्ेमाची
कदवातवप्नां पाहायला कधी वेळच त्रमळाला नाही. घर, सांसार,
कजव, अपेिा ह्ा मधेच नेहमी गुांतून रात्रहलो.
( मोबाईल वाजतो.)
तो :

हा नमतकार. बोला. नाही त्रब ी नाही बोला तुम्ही. इवेटट....
कधी आहे.... पुढल्या मत्रहटयात ४ कदवस कोल्हापूर. ठीक आहे
पण जरा आधी कळवलांत तर बरां होईल. म्हणजे तसां तुमचां काम
फायनल असेल तर मग दुसरां काम नाही घेणार त्यावेळी. त्रतक्प्ट
कु ठे लोके शनवरच त्रलहायची का? ठीक आहे. मग काही प्ॉब्लेम
नाही फक्त डेट कनफमव करा आधी. आमच्या लेखकाांचे हेच वाांदे
होतात हो. त्रहरो - त्रहरोईनला तुम्ही लोक ४ मत्रहने आधीच
साईन करता. त्याांच्यासाठी खूप सेवा सुत्रवधा पण असतात. ते
व्हॅत्रनटी व्यानमध्ये मतत आराम करत असणार आत्रण आम्ही
लोके शनवर कु ठल्या तरी सुमोमध्ये धूळ खात आत्रण मच्िराांचा
सामना करीत ४ तासाांनी होणारा कॉमेडी कायवक्म त्रलत्रहत
बसणार. असो चालायचां. आता सवय

ालेय. बाकी सवव मतत

चाललांय आमचां. ठीक आहे ठे वतो. ( मोबाइल कट करतो.)
हीच खरी गम्मत आहे हा आम्हा लेखकाांची. कोणत्याही
त्रचिपटाचे त्रहरो - त्रहरोईन सगळ्याांना मात्रहत असतात. पण
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ज्याचे सांवाद बोलून ते तटार होतात तो असतो कु ठां तरी एका
बाजूला पडलेला. तो जेवला कक नाही ते सुद्ा कु णाला मात्रहत
नसतां. चालायचां.
( मोबाईल वाजतो.)
तो :

अरे वाह, आज फोन सारखा वाजतोय. हॅलो, हा बोला सरजी.
बस मजेत तुम्ही साांगा. अच्िा ककती एत्रपसोड त्रलहून पाठवू...?
नक्की नक्की... उद्या सकाळी पाठवतो २ एत्रपसोड. तक्ीन प्ले,
डायलॉग दोटही पाठवू ना. Ok हो हो, उद्याच देतो. सेट वरच
भेटू आपण.. ओके बाय बाय. पात्रहलांत. परवाचे टेली कातटचे
एत्रपसोड आम्ही पाठवणार आत्रण लेखक म्हणून सरजी फु टेज
खाणार. चालायचे. त्रनमावते तेच आहेत ना मग लेखक, कदग्दशवक
सबकू ि तेच.
काही िणापूवी प्ेम रसामध्ये डु बक्या मारीत होतो. त्रजला कधी
पत्रहले देखील नाही त्रतच्याशी अत्रधकाराने बोलत होतो. आत्रण
आता प्त्यि जीवनात माि. ( मांद हसतो.) तुम्हाला मात्रहत आहे
का…. म्हणूनच माणसाला कदवातवप्नां खूप खूप आवडतात.
वाततव सोडू न आता खरां च तवप्नात जगावांसां वाटायला
लागलांय...
ह्ा िोट्याश्या आयुष्यात पण बरां च काही भोगलांय.....

( काळोख.)
( हळू हळू त्रतच्या बेडरूम मध्ये प्काश पसरतो.)
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ती :

राहुल, बघ ना रे ....

ोप पण उडवून टाकलीस ना मा ी.

तुझ्याशी भाांडण करते रे पण ते तात्पुरतच. खरोखरची नाही
भाांडत तुझ्याशी. म्हणजे खरां साांगायचां तर तु ी खूप आठवण
येतेय. तवप्नात जगायला त्रशकवलस तू. ककती गोड बोलतोस. तू
कोण आहेस मात्रहत नाही रे पण तु ा सहवास खूप आनांद देतो
मनाला. डोळे बांद करून... दोटही हात पसरून फक्त तुलाच
बोलावते आहे. ये ना रे माझ्या राज्या. ह्ा चार झभांती मध्ये फक्त
मीच मा ी होते. पण तुझ्या आसपासच्या वावराने त्रह बांकदतत
खोली पण अथाांग पसरलेल्या त्रित्रतजा सारखी वाटायला
लागली आहे. हे माझ्या मनात उमटणारे शब्द तुला एखाद्या
लेत्रखके चेच वाटतील. कदात्रचत असतील त्रह कु णा एखाद्या
लेत्रखके चे. कु णाच्या तरी प्ेमात गुांतून त्रलत्रहलेले. मीही वाचले
असतील कु ठल्याश्या पुततकात. पण मला नाही कफकीर त्याची.
चोर म्हण नाहीतर साव पण तुझ्यासाठी मन वेडे

ाले आहे

मा े. ये ना रे ... ( तो त्रतच्या जवळ येतो. )
ती :

तू आलास कक तवप्ने पण जगायला लागतात...
हव्या हव्याश्या गोष्टी मनाप्माणे वागतात....
असेच घट्ट कवेत घेवून बस मला
तुझ्या आठवणी बरां च काही मागतात....

( दोघे एकमेकाांच्या त्रमठीत. प्काश हळू हळू कमी होतो. )
( प्काश.. दोघे ऑनलाईन गप्पा मारत आहेत. )
तो :

काय गां ककती उशीर के लास आज यायला. कु ठे होतीस इतका
वेळ. आत्रण ऑकफसमध्ये आहेस कक घरी?
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ती :

मला नाही बोलायचां तुझ्याशी.

तो :

खरां च नाही बोलायचां?

ती :

हो

तो :

मग काल रािी आठवण का काढत होतीस. ककती उचक्या
लागल्या मला.

ती :

हो का..?

तो :

मग काय खोटां बोलतोय का मी....?

ती :

मला काय मात्रहत. आमची शपथ घेऊन दारू प्या. मी मेले तरी
काय फरक पडणार तुला.

तो :

असां नको ना बोलू शोना...

ती :

मेला तु ा शोना... मला नाही बोलायचां तुझ्याशी.

तो :

मग एक पप्पी तरी दे.

ती :

त्या मॉडेल आहेत ना तुझ्या त्याांचीच घे. जा तू...

तो :

खरां च जाऊ ना.

ती :

हो जा..

तो :

बघ नक्की जाऊ ना

ती :

जा

तो :

ठीक आहे. ( तो लॉग आउट होतो.)

( ती अतवतथ... ती उठू न बाहेर येते.)
ती :

वेड्ा मना घे भरारी
उजळू दे रात सारी...
कदवस फु लत फु लताना
श्वासाची ती उभारी... ll १ ll
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मन सल सले तो हा गांध
मनी जडला रे एक िांद....
साांग कसे पुसू कु णाला
वारा ही वाहे मांद...ll २ ll
का प्ेम दूर जाई
चांद्रत्रह अांत पाही...
त्रतमत रवी ककरणाांचे
पडले त्या प्वाही ll ३ ll
तो:

गुज ते तुझ्या मनाचे
कळले मज मनाला
बेधुांद ाली आस
कळ लागली घनाला ll ४ ll

( दोघे हातात हात घेवून फे र घालतात. )
( दोघे समुद्र ककनारी बसलेले आहेत. )
तो :

ककती अजब आहे ना हा समुद्र. कधी शाांत तर कधी उफाळलेला.
अगदी आपल्या मनासारखा.

ती :

वेड्ा जर उफाळ उठलाच नाही तर मग मनाला मनच का
म्हणावे?

तो :

मृदल
ु ा... खूप जगलो गां तुझ्याबरोबर. आता मरण जरी आले तरी
काही रात्रहल्यासारखां वाटणार नाही.

ती :

असां कसां मरायला देईन मी तुला... मलाही जगायला तूच तर
त्रशकवलांस. आत्रण जर मरायचांच असेल ना तर मग चल दोघेही
उडी मारू एकिच, अगदी याच समुद्रात. ह्ा जटमी भेटणां शक्य
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नसेल तर पुढच्या जटमी भेटू... फक्त तू आत्रण मी. ( ती त्याचा
हात धरून त्याला खेचते. दोघे समुद्रात. काळोख. समुद्राच्या
लाटाांचा आवाज. )
( ऑकफस प्काश. तो कॉम्पुटर टेबलवरून घाबरून उठतो. चेहऱ्यावरचा
घाम पुसतो. )
तो :

जटम... मृदल
ु ा, खरां च असां वाटायला लागलां आहे कक आपलां
दोघाांचां जटमोजटमीचां नातां आहे. अगां पण मी तुला फसवत तर
नाही आहे ना. कधी कधी मा ां मनच मला खात राहतां आत्रण...
( ती buzz देते.)

ती :

काय हो, कसला त्रवचार करताय..? कु णी दुसरी त्रमळाली का..?
इतका वेळ

ाला मी online आलेय पण तुम्ही आज हाय पण

नाही के ला.
तो:

sorry यार, ते काम करीत होतो. लक्ष्य नाही गेल.ां कशी आहेस
तू..?

ती:

राहुल, काय लपवतो आहेस..? हे बघ काय

ालां ते खरां खरां

साांग.
तो :

काही नाही गां.

ती :

हे बघ बायको आहे मी तु ी. कळलां ना. मला शेंड्ा नको
लावूस.

तो :

काही नाही गां. असांच जरा.
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ती :

बरोबर... यापुढां नाही त्रवचारणार. तसा मा ा काय अत्रधकार
आहे म्हणा तुझ्यावर. मी इथे याहूवर तुझ्यासाठी थोडासा
टाइमपास आहे. उद्या दुसरी भेटली कक मलाही त्रवसरून
जाशील. मीच मुखव आहे त्रजने तुझ्यात जीव गुांतवून घेतलाय.

तो :

अगां...

ती :

जा तू... मला नाही बोलायचां आहे तुझ्याशी.

तो :

मृद.ू ..

ती :

मेली मृद.ू .. त्रवसरून जा मला.

तो :

असां का बोलतेस गां...

ती :

खरां तेच बोलतेय.

तो :

बबल्या...

ती :

काही मतके लावायची गरज नाही आहे. मीच मुखव आहे जी
तुझ्यावर इतक प्ेम करायला लागली आहे.

तो :

सगळे च असां वागतात. आता तू सुद्ा... कधी कधी ना मला असां
वाटतां कक मा ां तवतःचां असां काही अत्रततत्व उरलांच नाही आहे.
कधी काम करवून घेणार्याांकडू न अवहेलना तर कधी घरच्याच
माणसाांकडू न. पैसा असेल तर सवव नाती नाहीतर सववच शूटय...

ती :

तू ना माझ्यापासून काहीतरी लपवतो आहेस. हे बघ काय

ालांय

मला साांगशील का? मला साांग, कोण कोण असतां तुझ्या घरी..?
तो :

सगळे च असतात आत्रण कु णीही नसतां.

ती :

सरळ साांगणार आहेस का रे . साांग मला कोण कोण असतां घरी.
आत्रण काय काय घडलां आहे तुझ्या आयुष्यात.
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तो :

जे घडत गेलां ना आयुष्यात तेव्हाच खरी नाती कळायला
लागली. आपण खूप पैसा कमावतो ना तेव्हा सगळी नाती गोड
असतात. सगळी माणसां आपली असतात. आत्रण जेव्हा पैसा
गमावतो ना तेव्हा आपण फक्त एकटेच असतो. मग कु णीच नसतां
आपलां.

ती :

घरी कोण कोण असतां तुझ्या..?

तो :

आईवडील कधी इकडे असतात तर कधी गावी आत्रण ती.

ती :

ती म्हणजे... म्हणजे तु ी बायको..? मी काय त्रवचारतेय तुला.
ती म्हणजे तु ी बायको ना.

तो :

हो

ती :

तु ां लग्न

ालां आहे..? आत्रण तू हे कधीच साांत्रगतलां नाहीस

मला.? माझ्याशी खोटां बोललास तू.
तो :

अरे ... मी कधी खोटां बोललो. अगां आपला कधी त्रवर्यच नाही
ाला माझ्या लग्नाचा. आत्रण मा ां लग्न

ालां आहे म्हणून तू

आपली रे टडत्रशप तोडणार आहेस का..?
ती:

मुलां ककती आहेत तुला..?

तो :

नाही.. मुलां नाहीत. म्हणजे....

ती :

बतस.... मला अजून काही ऐकायचां नाही आता. तुझ्यावर
त्रवश्वास ठे वला रे मी आत्रण तू...

तो :

अगां पण...

ती :

मला तुझ्याशी नाही बोलायचांय. प्लीज.

तो :

शोना...

ती :

अजून ककती मुलींशी असाच खेळतोस रे याहूवर
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तो :

तुला मी फ्लटव वाटलो का गां..?

ती :

अजून काय वाटायचां बाकी रात्रहलां आहे. चल मी लॉग
आऊट होते. मला काम आहे थोडां.

( ती लॉग आउट होते. तो कपाळावर हात ठे वून बसतो. )
( background ला गाणे वाजत आहे( अल्बम = तवर पावसात त्रभजत आहेवैशाली सामांत.). दोघे त्रह रडवेले एकि येतात. गाण्यावर फे र धरतात व
एकमेकाांच्या त्रमठीत एक होतात.)
तो :

मृद.ू ..

ती :

बोल ना जान...

तो :

काही नाही thanks.

ती :

थॅटक्स का रे ...? हे बघ online का होईना बायको आहे मी
तु ी. समजलां ना. आत्रण आता पुटहा thanks म्हणालास ना
तर लिात ठे व. चावूनच काढेन तुला.
( तो हसतो.)

ती :

असाच हसत राहा आयुष्यभर. मला तू असाच आवडतोस. मी
असेन ककां वा नसेन पण तू जेव्हा जेव्हा हसशील तेव्हा तेव्हा मला
सोबत अनुभवशील. ह्ा जटमी नाही भेटलो तरी पुढल्या जटमी
नक्कीच भेटू..

तो :

शोना...

ती :

बोल ना राज्या....

तो :

काही नाही.
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ती :

असां कसां काही नाही...? इकडे माझ्याजवळ ये पाहू आत्रण घट्ट
त्रमठी मार मला. आज फक्त तू आत्रण मी. दुसरां कु णीच नाही.
virtual husband आहेस तू मा ा. हक्क आहे मा ा तुझ्यावर.
तुझ्या त्रमठीत मी मला हरवून जाऊ दे. (दोघे जवळ येतात.
एकमेकाांच्या त्रमठीत... दोघे समुद्र ककनारी जाऊन बसतात.)

ती :

आज जे काही तुझ्यासाठी होते ते सवव मी तुला कदले आहे. आत्रण
हेच काही िण माझ्याकडे यापुढे उरणार आहेत. तू मला
त्रवसरून नाही जाणार ना..?

तो :

ये वेडी असे काय बोलते आहेस आज.

ती :

काही नाही सहज. आपण प्त्यिात कधीच भेटलो नाही रे पण तू
कधी इतका जवळ आलास ते कळलांच नाही. कदात्रचत मीच
तुझ्या खूप जवळ आले.

तो :

अगां मग काय ालां. बायको आहेस तू मा ी.

ती :

परवा लग्न आहे मा ां.

तो :

काय...( समुद्राच्या लाटाांचा आवाज. काळोख...

(दोघे online बोलत आहेत.)
ती :

sorry, तुला इतक्या उत्रशरा साांत्रगतलां.

तो :

इट्स ओके . साखरपुडा कधी ाला..?

ती :

लग्नाच्या कदवशीच आहे. सगळां इतक्या अचानक

ालां कक तुला

साांगूच शकले नाही.
तो :

काही साांगायची गरज नाही. तू खुश आहेस ना...? चल येतो मी.

ती :

त्रनघालास सोडू न मला. तु ां लग्न

ालांय, हे ऐकू न सुद्ा मी

तुझ्याशी तशीच वागले. आत्रण तू माि त्रनघालास लगेच.
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तो :

तसां नाही गां. म्हणजे माझ्यामुळे तुझ्या नव्या सांसारात उगाच
काही िास नको.

ती :

तु ा कसला िास. तू तर खूप खूप प्ेम कदलांस मला. आत्रण जरी
मा ां लग्न

ालां तरीही तू पण मा ाच राहणार हा. पुढच्या

जटमी भेटायचां आहे आपल्याला खरे नवरा बायको म्हणून. एक
तमाईल दे शोना. रागावलास का रे .
तो :

नाही गां. काही नाही. तू दूर जाणार त्रह कल्पनाच सहन होत
नाहीये.

ती :

वेडा, अरे मी दूर कु ठे चालली आहे तुझ्यापासून. अगदी
तुझ्याजवळच आहे. तुझ्या कु शीत. आत्रण हो इतर कु णाशी
online चाट नाही हा करायचां. online बायको आहे मी तु ी.
कळलां ना...?

तो :

चल येतो मी... ( तो लॉग आउट होतो.)
नेट का गेला अचानक...

तो :

इच्िाच त्रनघून गेली आता online यायची. तुझ्या सांसारात
मा ी कशाला ढवळा ढवळ. पण तुझ्या भेटीला शब्दबद्
करावांसां वाटायला लागलांय.

( फोन वाजतो.)
आवाज :

नमतकार साहेब. टेत्रलफोन एक्सचेंजमधून बोलतोय. तुमचा नेट
सुरु ाला का साहेब..?

तो :

सुरु ाला का म्हणजे...?

आवाज :

अहो २ मत्रहने काम सुरु होतां ना. आपल्या एररयातले सवव सववर
डाऊन होते. रोडचां काम पण सुरु आहे ना. माफ करा साहेब खूप
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िास

ाला असेल तुम्हाला. आता माि सवव काम पूणव

ालां आहे.

आता नाही िास होणार.
तो :

हो नेटचा िास होता. मेल पण जात नव्हते गेले दोन मत्रहने.
पण याहू माि बरां चाललां होतां गेले काही कदवस.

आवाज :

काय मजाक करताय साहेब. नेट नव्हता मग याहू वगैरे कसां
काय चालेल. सगळां च बांद होतां ना.

तो :

काय...? मग ती मृदल
ु ा....

आवाज :

मृदल
ु ा....?

तो :

नाही काही नाही. ठे वतो मी फोन. ( फोन ठे वतो.) नेट नाही मग
आतापयंत जे काही चाललां होतां ते.. ते कदवातवप्न होतां एका
लेखकाचां. (तवतःशीच हसत ) लेखकाचां आयुष्य म्हणजे फक्त
कल्पनेचीच भरारी असते का...? ( पुटहा background ला "
तवर पावसात त्रभजत आहे "गाणे वाजत आहे. गाण्याचा आवाज
हळू हळू कमी होतो.)

आवाज :

ह्ा वर्ीच्या राज्य नाट्य पररर्देचे लेखनाचे पाररतोत्रर्क त्रमळत
आहे. " मैिीण " ह्ा नाटकाला.
(गाण्याचा आवाज हळू हळू वाढतो.)
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झझंदाबाद..

झ ांदाबाद ! झ ांदाबाद! आमचे नेते झ ांदाबाद …
( सारे फे र धरून नाचू लागतात.)
1:
2:
3:
4:
5:
6:

आम्ही झ ांदाबाद
आमचा गाव झ ांदाबाद
आमचां शहर झ ांदाबाद
आमचां राज्य झ ांदाबाद
आमचा देश झ ांदाबाद
आमचां जग

सारे : ए…(सववजण ओरडतात )
1:
2:
3:
4:

आपल्या मातीत फक्त आपणच झ ांदाबाद
हीच आपल्या मातीची त्रशकवण
हीच आपल्या मातीतल्या माणसाांची त्रशकवण
हीच या मातीतल्या नेत्याांची त्रशकवण
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5:
सारे :
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

म्हणूनच तर आमचे नेते झ ांदाबाद
झ ांदाबाद झ ांदाबाद ........आमचे नेते झ ांदाबाद
पाच रुपयाचे ताांदळ
ू पन्नाशीला गेले
सत्तावीसचां पेट्रोल सत्तरीला गेले
दहाचे वीजत्रबल हजाराला गेले
हजाराची खोली लाखाांवर गेली
लाखाांची लोकसांख्या करोडोंवर गेली
करोडोंची जमीन नेत्याांकडे गेली
म्हणूनच तर आमचे नेते झ ांदाबाद

सारे : (ओरडतात ) ये..... शू.........
झझंदाबाद ! झझंदाबाद! आमचे नेते झझंदाबाद
( सारे फे र धरून नाचू लागतात.)
राम्या :

गणप्या, आरं आज तुजा ददस स ाळ स ाळ उगाहर्वला.

ा

रं .. पहिल्या धारे ची मारायला हनघाला िोता ा तू?
गणप्या :

सली मारतोयास पहिल्या धारे ची. तू आज आला ा मम्बैहून?
अरे दारूबंदी लागलेय गार्वात.

राम्या :
ाश्या :
राम्या :

तेच्या मायला... ं धी रे लागली दारूबंदी?
गेल्याच िफ्तत्याला.
आरं पण आपल्या गार्वात बाय ा ु ठे आिेत दारूबंदी
लार्वायला?

गणप्या :

आख्या तालुक्याने आदेशच

ाढलाय. दारूबंदी लार्वायची.

गुटखा बंदी लार्वायची. शेती हप र्वायची आहण पोरगी
जगर्वायची.
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ाश्या:

ह्याला तर ािीच म्िायती न्िािी. बरे च ददस ददसला पण
न्िाईस गार्वात.

राम्या :

मी मामा डे गेलो िोता ना धा ददस. लगीन िोतं मामाच्या
पोराचं. मामा हत डे लांब शिरात राितो. आहण मला बोलला
द तू पण ये इथच रािायला. मग तुजा पण रूया लगीन.

ाश्या :

तुह्या मामाच्या पोराला पोरगी हमळाली?

राम्या :

व्िय तर.. पठ्यानं गार्वातलीच े ली पोर.

गणप्या:

तुह्या मामाच्या गार्वात पोरी िैत?

राम्या :

िैत नां रे बाप्प्या. खूप पोरी िैत. ए ा पेक्षा ए सरस.

गणप्या :

मग तुिा मामा गार्वातलीच पोरगी ा नािी पाठर्वीत
तुह्यासाठी.

राम्या:

आपल्या गार्वाचं नार्व जरी ोणी ऐ लं ना तर रक्त खर्वळत
तेंच. आपल्या गार्वात आपण असेच मरनार. आपल्या आई
बापाची दिपा आिे ना आपल्या पाळी. तेनी जगर्वल्या असत्या
पोरी तर आपल्या गार्वात असे रं ड े

ा दफरले असते बाप्पे

लो .
ाश्या :

म्िणजे आपलं लगीन धीच नाय िोनार? आपल्या गार्वात ोण
पोर नाय देणार?

गणप्या :

मग आपला गार्व सा र्वाढणार?
आपला नार्व ोण पुढे ाढणार?

( बािेरून नारे ऐ ू येऊ लागतात. )
सारे :

पोरींची ओढ लागलीच पात्रहजे
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भृणहत्या त्रह थाांबलीच पात्रहजे...
मुलगी वाचवा, देश वाचवा
स्त्रीला इथे सटमानाने जगवा....
देश मे आवाज भारी है
नर से उां ची नारी है......
बाबू नको आता बाय पात्रहजे
देश जागवायला, आय पात्रहजे.....
( बसलेला ग्रुप उठू न उभा राहतो. एक मावशी येते. गाणे... र्वसईच्या
गाडीनं... हिगी हिगी चालीनं... गार्वात तुमच्या आली... आली
मुब
ं ईची मार्वशी आली.... 2)
मावशी :

ये पोरोहो... आस बटाटयावानी डोळं वटारून काय बघता,

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

माझ्यासारखी चवळीची शेंग पात्रहली नाय काय
नाय
इश्य......आस नका ना बघू
आम्ही बघणार
नका ना बघू
आम्ही बघणार
नका ना बघू
आम्ही बघणार
नका ना बघू
आम्ही बघणार
का बघणार? तुमच्या गावात आया बाया नायत काय?
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सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :
सारे :
मावशी :

आया गेल्या आत्रण बाया नाय आल्या
काय?
आया गेल्या पण बाया नाय आल्या
मांजे तुमच्या गावात आया नायत
नाय
तुमच्या गावात बाया पन नायत
नाय
ा ी पन नाय

सारे :

नाय

मावशी :

मामी पन नाय

सारे :

नाय

मावशी :

बाय ो पन नाय

सारे :

नाय

मावशी :

सोताची पन नाय

सारे :

मार्वशे....

मावशी :

मग तुमच्या गावात हाय तरी कोन?
( सारे दुखी होऊन खाली बसतात )

सारे :

आमच्या गावात हाय तरी कोन? ( 2 )

1 : बापा नं मारली आमच्या भनीला
2 : काकानं मारली आमच्या भनीला
3 : आज्यानं मारली आमच्या भनीला
4:

आजीनं मारली आमच्या भनीला

5 : बाईनंच दाबला बाईचा गळा
6 : फु लायचा थाांबला पोरींचा मळा
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सारे : फु लायचा थाांबला पोरींचा मळा...... ( 2 )
1 : देवानं कदला मग गावाला श्राप
2 : भोगतोय आम्ही बापाचं पाप
3 : गावात नाय उरली एकही पोर
4 : उरले फक्त नालायक, हरामखोर
5 : गावाचा वांश आता कसा वाढणार
6 : साांग ना मावशे पोरी कु ठू न आननार?
सारे : साांग ना मावशे पोरी कु ठू न आननार ......... (2 )
मावशी : (पुढे येत प्ेिकाांना )
“ मुलगी वाचवा देश जागर्वा
स्त्रीला इथ सटमाननं वागवा ”
नाहीतर येत्या काळात माझ्यासारख्या प्त्येक पुरुर्ाला असंच साडी
नेसून मावशीच्या सोंगात यार्वं लागेल. आपण आपल्याच पोरीचा जीव
घेतो. पोटच्या पोरीला पोटातच मारतो. का ती फक्त मुलगी आहे
म्हणून? मग आपल्याला जटमाला कु णी घातलां...टहाहू..खाऊ...घालून
कु णी वाढवलां? ती पण कु णाचीतरी मुलगी होती. त्रतला पण मारलां
असतं तर आपण...आपण कसे जटमाला आलो असतो...
पुरुषांचा आर्वाज सगळी डे पसरतोय
आहण बायकाांचा आकडा मात्र कदवसेंकदवस घसरतोय
म्िणूनच हमत्रांनो…
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शहाणे व्हा..त्रवचार करा.
देशाला जागवा...
आहण स्त्री भृणहत्या इथेच थाांबवा.
1. “पुरुषप्रधान पूर्ववज आपले, र्वेड्यासारखे र्वागले
2. र्वंश्याच्या ददव्यासाठी, पोरी मारू लागले
3. पण उत्रशरा का होईना, नेते आमचे जागले
4. स्त्रीभृणहत्या थाांबवायच्या कामाला लागले ”
झ ांदाबाद ! झ ांदाबाद! आमचे नेते झ ांदाबाद
( सारे फे र धरून नाचू लागतात.)
( गाडी येत असते. ािी बेवडे येवून गाडी थाांबवतात )
बे- 1 :
रायवर :
बे -2 :
बे- 1 :
बे -2 :
रायवर :

ए... थाांब फु कनीच्या टोळ नाका आलाय.
इथे कसला टोळ नाका?
‘मात्रहत नाय तुला, बाहेर ये साांगतो ’
‘समोर कदसतांय तरी आांधळ्या सारखा वागतो ’
हा आमच्या गावाचा टोळ नाका हाय
अरे पण तुम्हाला इथ टोळ नाक्यासाठी परत्रमशन कु णी कदली?

बे- 1 :

आमच्या भोसरीच्या मामानं

सारे
बे-1 :

:

ए......
पुणे भोसरीला आमचा मामा राहतो, पररवहन मांत्र्याचा पी ए
हाय आमचा मामा, भोसरीचा मामा... (नाचू लागतात. )
भोसरीच्या मामाच्या जीवावर
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भाच्याांची मज्ज्या....
चल पन्नास रुपये काढ.
रायवर :

पन्नास रुपये?

बे -2 :

िे बघ याला ायबी नाय ळते,,,
ये येड्या..., जाांभळाची पन्नासलाच त्रमळते.

रायवर :

काय?

बे- 1 :

काय नाय पन्नासची पत्ती काढ.

रायवर :

पण पावती कु ठे य?

बे -2 :

कसली पावती?

रायवर :

वसुलीची पावती.

बे- 1 :

कसली वसुली? कसली पावती? तुमच्या शहरात आम्ही येतो
तेव्हा आम्ही त्रवचारतो का की, कशाची वसुली करता? शहरात
त्रिज तुमच्यासाठी बाांधता आत्रण बाहेरच्याांकडू न टोळ वसूल

बे -2 :
रायवर :

करता.
‘ त्रिजवरून तुम्ही रोज रोज कफरणार आत्रण टोळ देता देता
आम्ही रोज रोज मरणार.’
म्हणजे शहराच्या टोळनाक्याचा बदला तुम्ही गावागावात
टोळनाके बाांधून आमच्याकडू न घेणार (हसतो. पुढे येतो.)
हसावां की रडावां हा एकच प्श्न. आता प्वासच करणां थाांबवलां
पात्रहजे.
“ पेट्रोल, त्रड ेलन कां बरड मोडतांय
आत्रण टोळनाक्यावर माि राजकारण घडतांय ”
२० करोडचा खचव करायचा आत्रण २०० करोडचा टक्स
उडवायचा.
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एकदा ा टोळनाका सुरु के ला की घरजावई असल्याप्माणे
वर्ावनुवर्व तो वसुली प्र्वाइन्ट बनवायचा.
“के व्हातरी राजकारण करत टोळनाका तोडायचा
आत्रण आठवडाभरान टोळनाक्याचा मुद्दाच सोडायचा
आशा पल्लवीत ालेला सामाटय मग रडायच्याच बेतात
आत्रण टोळनाक्याची सूि पुटहा नेत्याांच्याच हातात ”
झ ांदाबाद ! झ ांदाबाद! आमचे नेते झ ांदाबाद
( सारे फे र धरून नाचू लागतात.)

( “ फड साांभाळ तुर्याला ग आला.....तुझ्या उसाला लागल कोल्हा.....”
या लावणीच्या गाण्यावर लावणी सुरु असते. एक शेतकऱ्याांचा ग्रुप
येऊन लावणी थाांबवतो )
शेतकरी 1: बाई, आमच्या बारा गावात त्रह लावणी नाही पात्रहजे
बाई :

अहो पण....

शेतकरी 2: पण नाय त्रन त्रबन नाय...त्रह लावणी नाय म्हटलां कक
नायच
बाई :

अहो पण, आमी कलाकार मांडळी , लावणीवर ठे का नाय
धरला तर मग आमी जगायचां कस? एकीकडे सरकार नेहमी
आम्हा कलावांताांसाठी आश्वासन देत,ां पण करत तर काय बी
नाय. आन आता तुमी आमाला लावणी करायला बी रोकताय, ते
डानस बार बांद

ालेल्याला जमाना

ाला, पण बारबाला

शहरातल्या रोज रािी पोत्रलसाांच्या आनी नेताांच्या आशीवावदाने
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जागवतायत आज पण, आनी आमी लोककलेचे मानकरी तुमच्या
डोळ्यात खुपायला लागलोय होय.
शेतकरी3: बाई, बाई उगा गैर समज करून घेवू नका...आम्हाला
पण आमच्या लोककलेचा आत्रभमान हाय, आमच्या इरोध
तुमच्या लावणीला नाय
बाई :

मांग

शेतकरी 4: तुमच्या लावणीच्या या गाण्यावर हाय...ह्ा गाण्यातून
आमचा मजाक उडवू नका
बाई :

आहो...अस कोड्ात कशापाई बोलता पावन, आमच्या
लावणीला इरोध नाय पण आमच्या गाण्याला इरोध हाय?

शेतकरी 1: आम्ही इथले उसाचे त्रपक काढणारे शेतकरी आनी आज आमच्या
उसाला खरोखरच कोल्हा लागून रात्रहलाय.. नेत्याांच्या रुपात
शेतकरी 2: एक टाइम असा होता कक वर्ावतन तीन टायमाला त्रपक काढू न
सुखात जगत होतो आम्ही.
शेतकरी 3: पण आज या नेत्याांनी कब्जाच करून टाकलाय आमच्या
रोजी-रोटीवर
शेतकरी 4: अरे ह्ाांना साखर कारखानेच चालवायचे होते तर मग
सरकारी कारखानेच वाढवू शकत नव्हते काय?
शेतकरी 1: सरकारी कारखाने चाांगले चालले असते तर मग ह्ाांना
मलई कु ठू न त्रमळाली असती, सरकारी कारखान गाडू न गाडू न
टाकलाय ह्ाांनी आनी तवताच्या प्ायवेट कारखाटयाची बरकत
आमच्या उरावर पाय देवून कराया लागले
शेतकरी 2: म्हणून बाई आता आमी ठरवलांय या कोल्ह्ाांच्या
पेकाटातच लाथ हाणायची, आमच्या उसाला कसा कोल्हा
लागतोय ते बघूच
शाहीर :

आता कस मदाववानी बोललात पावनां.आहो गाणी बांद
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करून आांदोलन होत नसत्यात त्याच्यासाठी आवाज उठवायला
पात्रहजे, दुसऱ्याच फे काट लाथ घालून मोडताना आपल्या लाथत
पण तेवढीच ताकद असली पात्रहजे. अरे जेव्हा आपण सगळे
सामाटय एक होऊ ना, तेव्हा मग या मुठभर लोकाांची त्रहम्मत
होईल का आपला आवाज दाबायची, पण त्याच्यासाठी आपण
सगळे एक ाले पात्रहजे, अरे शाळे त माततर लहानपणापासून
त्रशकत्रवतात एकीत खूप भारी ताकद आहे, पण आपण सगळे
नेहमी वेगवेगळे च आांदोलन करतो. वेगवेगळे च ह्ा मुठभराांशी
लढायला जातो. अरे कलाकार असो कक कष्टकरी..... या
एकीनां,आन घाला पेकाटात लाथ याांच्या. मग बघा राहते का
महागाई, राहतो का याांचा कमवाकमत्रवचा धांदा. अरे तुमीच
बोट पकडायला देता ह्ाांना म्हणूनच मग हात पकडू न बसलेत
सारे .
मीठ भाकरी खायची औकात नसलेल्या नेत्याांकडे आज हजारो
कोटी आले कु ठू न, टी व्ही चैनलवाले नुसत्या बातम्याच करतात
आनी मदवगडी शेतकरी आत्महत्या करतात. मदव मराठ्याच्या
भूमीत जटम घेतलात मग असे नामदावसारखे का वागता.
आता जाब त्रवचारायची वेळ आलेय आसा आवाज काढा कक
सगळे च सरळ ाले पात्रहजेत. अरे एकटा त्रशवाजी चार दोततान
बरोबर उभा राहतो. अन कदल्लीतल्या बादशाहला पण या
मातीतल पाणी पाजतो. तुम्ही तर सव्वाशे कोटी आहात.
सव्वाशे लोक कसे तुमाला चालवतात?
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(तो पोवाडा बोलू लागतो )
काय ाली देशाची गती,
कफरली बघा मती
पैसा ाला मोठा
माणूस ाला खोटा
कफरल्या बघा वाटा
कदसल्या आता नोटा..........रां ........जी..जी.....II १ II
जेव्हा नोटा कदसायला लागतात तेव्हा मग देश, देशर्वासी
काय ामाचे, पैसाच मोठा होतो आनी सववसामाटय माणूस मग
खोटा होतो.
एक होता सववसामाटय, घरी नसे धाटय
कफरे नोकरीसाठी..
जगाच्यापाठी, भत्रवष्यासाठी
पण नोकरी नसे ललाटी......रां ......जी.......जी... II२ II
ससावमाटयाच्या लल्लाटी ककती त्रशकला तरी चाांगली
नोकरी पडतच नाही.....
पण …
एक होता नेता, त्याचा होता बेटा
गुांडाचा सखा
नजर वखा वखा
मतती त्याची बघा
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देइल देशाला दगा
त्रमळणार मांत्रिपद त्याला..... रां .....जी.....जी.....II 3II
काय करायचां आहे त्रशिण. नेत्याच्या घरात जटमला
म्हणजे राजकारणचां बाळकडू घरातच त्रमळालां. देश चालवायला
कशाला पात्रहजे त्रशिण. बापाचा हात डोक्यावर आत्रण सगळ्या
भ्रष्ठाचार्याांच्या िििायेत वाढला. हेच खरे त्रशिण आत्रण हीच
खरी देश सेवा.
मग सुरु देश सेवा, खावा कसा मेवा
भूमी र्वडी ककमतीला
रोज हुजरे कदमतीला
सलाम त्याच्या त्रहमतीला
उडे पैसा गमतीला
करा देशाच वाटोळ

रां .......जी.......जी..... II ४ II

बापाच्या पावलावर पाऊल टाकू न मेवा खायची देशसेवा
सुरु होते. जत्रमनी कवडीमोल ककमतीला घ्यायच्या आत्रण मग
त्रबल्डराांच्या घशात टाकत खूप पैसा उभारायचा. सोबतच्या
हुजरयांर्वर थोडेसे उडवले कक त्रहमतीला दाद देणारी भाऊगदी
आपोआपच जमते. मांिीपदाची शपथ घेतात आत्रण या
शपथेतली प्त्येक गोष्ट न पाळण्याचच ठरवतात. अरे मग
कशाला घेता खोट्या शपथा. तुमच्या खोटारडेपणानेच देशाचे हे
हाल ालेयत रे ......
मग वाढते महागाई, सोबत रोगराई
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लुटीचा बोलबाला
सरकारी त्रतजोरीला
ग्रहण देशाला
काळ पेशाला
गेला सववसामाटय.... रां ......जी......जी.......... II ५ II
कशानां वाढली महागाई....? ह्ाांनी जी लुटालूट सुरु
के लेय. काल परवापयंत बसच्या त्रतककटाला पैसे नसणार्याकडे
आज एवढ्या गाड्ा आल्या कु ठू न. खादी घालून देशाची भार्ण
देणारे नेहमी त्रवदेशी गाड्ातूांनच कफरतात आत्रण त्याांच्या
भ्रष्ठाचार्याांच्या वादळात गरीब माि फु कटच मरतात. मदव
मराठ्याच जीणां त्रवसरून मराठा आज लाचार होऊ लागलाय.
पुटहा एकदा मदव मराठ्याचां राज्य आलां पात्रहजे.
मराठ्या सोड लाचारी, नजर तु ी भारी
रोख गत्रनमाला
काळ लाव त्याला
मार मुतकटात
लाथ पेकाटात
भ्रष्ठाचार्याांच्या........ रां .......जी......जी........
हो जी जी जी जी जी......हो जी जी जी जी जी
हो जी जी जी जी जी.....हो जी जी रां ...जी जी …II ६ II
बोला भारतमाता की जय....
वांदे मातरम........
झ ांदाबाद ! झ ांदाबाद! आमचे नेते झ ांदाबाद …
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( सारे फे र धरून नाचू लागतात.)
( नेत्याचा जय जयकार करीत कायवकते येतात. नेता मतदार राजाकडे येतो.
सोबत टी व्ही Chennel वाले देखील आहेत.)
सारे :

भोसले :

हमारा नेता कै सा हो, राजाराम माने जैसा हो......
अरे येऊन येऊन येणार कोण राजाराम माने साहेबाांत्रशवाय
दुसरा कोण..
नमतकार...नमतकार....मी आपला नगरसेवक, गेली ककत्तेक वर्व
मी इथला नगरसेवक आहे. तुम्हा मतदार राजाच्या कृ पेमुळेच
मला तुमची सेवा करण्याची सांधी त्रमळत रात्रहली आहे. या
वेळेला पण तुम्ही मलाच त्रनवडू न द्याल याची मला खािी आहे.
तुमचां मत आपल्यालाच आलां पात्रहजे.
त्रभक मागताय कक धमकी देताय?

सारे :

ए....( सारे ओरडतात नेता त्याांना शाांत करतो)

भोसले :

(हसून ) गेली ककत्तेक वर्व तुम्ही इथले नगरसेवक.
तरीसुद्ा तुम्हाला तवताची ओळख करून द्यावी लागते. बरोबर

नेता :

पाच वर्ांनी एकदा उगवताना तुम्ही, तुम्ही आज येणार हे
मात्रहती असतां तर घराला तोरण बाांधून, गुढी
उभारून तवागत के ले असतां तुमचां, त्रनवडू न आल्यावर आमच्या
त्रवभागात कदवेच लावणार न तुम्ही......
सारे :
नेता :
भोसले :

ए.... (सारे ओरडतात नेता त्याांना शाांत करतो )
(हसत ) तुम्ही जे म्हणाल ते करू साहेब
(हसत ) साहेब (पुटहा हसतो ) कामा पुरता मामा. तसा
मतापुरता साहेब. घराबाहेर चक्क मराठीत बोडव लावला हो मी
वाचला नाही का आपण " फे रीवाले त्रभकारी आत्रण नेते याांना
आत येण्यास सक्त मनाई आहे " म्हणून...
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सारे :

ए......( सारे ओरडतात. नेता त्याांना शाांत करतो )

नेता :

( हळू आवाजात ) सगळे त्रमत्रडया वाले कॅ मेरा
ऑन करून आहेत. सगळ्याांना शाांत बसायला साांगा ( हसत
भोसलेना ) तुमचा आम्हा नेत्याांवरचा राग समजू शकतो, साहेब
पण काय आहे ना, एकदा का आम्ही
त्रनवडू न आलो ना कक वेळ फार कमी असतो हो आमच्याकडे.
खूप खूप काम करायची असतात ना जनतेची कु णालातरी खुश
करण्यासाठी कु णाचा
तरी राग सहन करायाच लागतो आम्हा नेत्याांना

भोसले :

माने साहेब, मा ा एक त्रमि नेहमी म्हणायचा प्त्येक
अत्रभनेत्यामध्ये एक नेता असतो आत्रण नेत्यामध्ये अत्रभनेता.
अत्रभनेता रां गमांच्यावर अत्रभनय करतो आत्रण नेता प्त्यि
जीवनात अत्रभनयाची चीटू र त्रमटू र पाररतोत्रर्क अत्रभनेत्याला
त्रमळतात.पण मतत मलई खाऊन जातो तो फक्त नेताच.
लग्नाच्या पांक्तीत जेवायला बसल्यावर प्त्येकाच्या ताटात तेच
जेवण असतां हो, पण आपलां लि माि दुसर्याच्या ताटातच
घुटमळत असत. हाच असतो प्त्येक माणसाचा तवभाव.
दुसर्याची प्त्येक गोष्ट आवडते आपल्याला आत्रण आपल्या

सारे :
भोसले :

नेत्याांनी तर पी एच डी के लेली असते हावरटपणात.
ए....( सारे ओरडतात )
ए.... तुमच्यापेक्ष्या खडा आवाज आहे मा ा. सामटयाचा
आवाज समजून दाबायला बघू नका. नाहीतर मग असामाटय
क्ाांती होईल. त्रशवाजी राज्याांना पण सामाटय समजायचीच चूक
के ली होती त्या अफजलखानाने
आत्रण मग त्या खानाचा कोथळाच काढू न टाकला होता आमच्या
सह्ाद्रीच्या वाघानां.
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ए चाफे कर, इकडे पुढे ए पाहू जरा मघापासून बेंबीच्या
देठापासनां ओरडतोयस. पोरीचां अड
ॅ त्रमशन ालां का रे तुझ्या?
( तो मानेने नाही म्हणतो ) का रे ? तुझ्या या असामाटय नेत्याने
नाही मदत के ली का तु ी? त्या रत्रसकलालच्या पोराला चाळीस
टक्के भेटले होते. तुझ्या साहेबाांना त्रवचार त्याच अड
ॅ त्रमशन कसां
के लां त्याांनी?पाच लाखाांसाठी चाळीस टक्के वाल्यालाच अड
ॅ त्रमशन
होऊ शकत. तुझ्या पोरीला पासष्ट टक्के होते ना रे ? तुलापण हे
सगळां कु भाांड मात्रहतेय ना? पण तू तर खांदा आत्रण कट्टर
कायवकताव साहेबाांचा? " त्याग करायला त्रशका " त्रह
थोरामोठ्याांची त्रशकवण कायवकत्यांनी पाळलीच पात्रहजे. " जो
कायव करता करता मरतो, तोच खरा कायवकताव. आत्रण जो ह्ा
मरयांच्या जीवावर जगतो तोच आमचा नेता "
चाफे कर, त्रनदान आडनावाचा तरी अत्रभमान बाळग. इत्रतहासात
अजरामर आहे हे नाव. कशाला बट्टा लावतोयस त्या पत्रवि
नावाला. जगण्यासाठी नाव लावू नका रे ...नावासाठी जागा
जरा.
ए वाघमारे , इकडे ये नावात वाघ आहे तुझ्या. मग अशी
कु त्र्यासारखी ढु ंगणात शेपूट घालून का जगतोस. परवाच्या
बांदमध्ये पराक्म पत्रहला तु ा. काय कदमाखात बस फोडत
होतास सगळ्या. आमच्या शेजारी सासरा राहतो ना तु ा.
त्याची गाडी नाही फोडलीस. तुझ्या तीथवरूपाांनी त्रवकत घेतली
होती का रे ती बस. आता नुकसान खचव पुटहा गररबाांच्या
त्रखशातून. माझ्यापण आत्रण तुझ्यापण.
महागाई वाढवायला आपणचां कारणीभूत आहोत, मग खापर
कशाला फोडायचां नेत्याांच्या नावान. कधी मोठ्या नेत्याला
पात्रहलांय बस जाळताना, तोडफोड करताना, त्याांनी फक्त आदेश
करायचे आत्रण मम... म्हणत
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आपण कायव त्रसद्ीस टयायचे.
(प्ेिकाांना )
पांधरा वर्व आमी मध्ये काढली.
आम्ही दोतत आत्रण दुश्मन डोळ्यानीच तोलतो.
मराठ्याची अवलाद आहे, गद्दाराला हातानीच सोलतो.....
आमी मध्ये त्रशतत आत्रण देशात्रभमान त्रशकवला जातो
आम्हाला आता हीच त्रशतत या देशाला लावायला पात्रहजे. हे
आमचे नेते ह्ाांच्यासाठी आम्ही आमच्या बेंबीच्या देठापासून
ओरडतो. आमचे नेते झझंदाबाद.., पण हे नेते आज खरच
झझंदाबाद आहेत? आपले सगळे च नेते वाईट नाहीत हो, माणूस
के व्हाच वाईट नसतो, वाईट असते ती प्वृत्ती. आजही बरे च नेते
तवताचा नाही तर आपल्या समाजाचा, आपल्या त्रवभागाचा,
आपल्या राज्याचा, आपल्या देशाचा त्रवचार करतात.
काही त्रबचारे आदेशाांवर कळसूिी बाहुल्याप्माणे नाचतात.
आत्रण काही तवाथावपोटी भ्रष्टाचाऱ्याांचे पाढेच वाचतात.....
महागाईच्या नावाखाली आांदोलन करायचां
आत्रण रोजगारावर जगणार्याला उपाशीच मारायचां....
बांद च्या नावाखाली जाळपोळ करायची
गाढवाांनो आशानेच तर महागाई वाढवायची...
गरीब त्रगरणी कामगाराांसाठी सरकार लॉटरी योजना काढते
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आत्रण बाांगलादेशीय बाांधवाांसाठी त्रलत्रमट पाच पाच वर्ांनी
वाढते..
कोळीवाड्ातील गररबाांना अनत्रधकृ तचा कायदा नडतो
पण मांत्र्याांच्या बांगल्यावर करोडोचा धूरळा उडतो...
पिाांची कायावलये वाचवायला सगळे च धावतात नेते
आत्रण गररबाांची घर तोडायला पात्रलका परत्रमशन पण देते...
भृणहत्या भृणहत्या करीत आपण रोज फोडतो टाहो
पण रोज रोज मरणाऱ्याला कु णी पाहायला तरी याहो..
नॉलेजमध्ये कां पाउां डर डॉक्टरपेिा असतो सरस
मग देश चालवणार्याना त्रशिणाची काय गरज..
पदवी नसल्यान कां पाउां डरला कु णी डॉक्टर नाही म्हणत
राज्यशास्त्राची गरजच काय, देश चाललाय ना कण्हत...
लोकशाहीपेिा मोठा इथां घराणेशाहीचा सुळका
देशाच्या भत्रवतव्याचा फक्त नेतेपुिानाच पुळका...
नेत्याांचीच मुल फक्त देश चालवू शकतात
कारण बाकी कायवकते फक्त हुजरयांसारखेच वागतात….
कवडीमोल भावात नेता आपल्या त्रबल्डरत्रमिासाठी जागा
पाहतो
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आत्रण चोवीस तास घासणारा पोलीस सांडासाएवढ्या घरात
राहतो...
खड्डे आत्रण कचर्याने बकाळ कदसायला लागलांय राज्य
पण लोकाांच्या त्रवरां गुळ्यासाठी बगीचे,त्रतवझमांग पूल ालेत
सज्ज..
त्रवदभावतला शेतकरी रोज पाण्यासाठी रडतोय
आत्रण आम्ही माि पाणी रतते धुवायला सोडतोय…
शांभर वर्े जुनी घर बेकायदा म्हणून तोडतोय
पण आदशवसारख्या घोटाळे बहाद्दराांना मोठा सन्मानानं सोडतोय
भ्रष्टाचाराची बोटां जेव्हा नेत्याांकडे वळतात
मांिालयातल्या फाईली दोन दोन कदवस जळतात...
याच आमच्या नेत्याांचा गौरव करणार आम्ही
याांच्यामुळेच महागाईत, होरपळणार बघा तुम्ही...
आता नका ओरडू मेरा भारत महान
तवाथावने पेटलेल्या मुठभराांनी टाकला त्याला गहाण...
बास ालां आता
आता सहन नाही करणार...
अत्रभमानान जगण्यासाठी
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आता फक्त बेईमानच मरणार …
खािी आहे आम्हाला
येईल सुवणवकाळ आता …
तयार होईल तुमच्यातूनच
आमच्या जीवाभावाचा नेता...........
झझंदाबाद...... झझंदाबाद......
( सारे फे र धरून नाचू लागतात. जणू काही कु णाच्या तरी
तवागताची तयारी करताहेत )
झ द
ां ाबाद ! झ द
ां ाबाद! आमचे नेते झ द
ां ाबाद …
( सारे फे र धरून नाचू लागतात.)
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ई साहित्य प्रहतष्ठान दिा र्वषाांपुर्वी सुरू झालं. जगिरात ई पुस्त ांची सं ल्पना रुजू
लागत असतानाच मराठीतिी ई पुस्त ं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारखे प्रचंड
इन्व्िेस््मेंट रणारे हखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणजे अगदीच
झलंबुटटंब.ू पण गेली दिा र्वषां आहण आजिी गुगलर्वर “मराठी पुस्त ” क ं र्वा “Marathi
ebook” टा ले ी ४ ोटी ९३ लाख नांर्वांमध्ये पहिले दुसरे नार्व येते ते ई
साहित्यचेच. िी रामत आिे आमच्या लेख ांची. र्वाच ांना सातत्याने दजेदार
मनोरं ज उच्च प्रतीची पुस्त े “हर्वनामूल्य” देणारे आमचे लेख िेच या स्पधेचे हर्वजेते
आिेत.
मराठीत “साहित्यरत्ांच्या खाणी” हनपजोत या ज्ञानोबांनी माहगतलेल्या पसायदानाला
ईश्वराने तेर्वढ्याच उदारतेने खाणींचा र्वषावर्व े ला. मराठीचे दुदर्व
ै िे ी या खाणींतली
रत्े बािेर आणणे आहण त्यांचे पैलू पडल्यार्वर त्यांना शो े स रणे आहण जागहत
र्वाच ांसमोर ते पेश रणे यात आपण मी पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी िु े लेले
र्वाच आहण उत्तम र्वाच ांच्या प्रहतक्षेतले साहिहत्य यांच्यात हिज बनणे आर्वश्य
आिे. हर्वशेषतः डॉ. हनतीन मोरे यांसारखे साहिहत्य जयांना हलहिण्यात आनंद आिे पण
त्यापुढील जटील प्रदियेत पडण्यात रस नािी अशांसाठी. हर्वदेशांत मोठे लेख एजंट
नेमतात आहण ते बा ी सर्वव व्यर्विार पिातात. मराठीत िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहतष्ठान िी ािी अनुिर्वी प्रोफ़े शनल प्र ाशन संस्था नव्िे. पण गेल्या दिा
र्वषाांत आमच्या िे लक्षात आले ी मराठीत रत्ांच्या खाणी आिेत आहण त्यांत उतरून
िात ाळे

रून माती गाळ उपसत राहून जर हचर्वटपणे ाम रत राहिले तर ए ाहून

ए िारी रत्े गर्वसणार आिेत. एखाद्या मोठ्या धहन ाने, पंहडतांच्या सिाय्याने,
दरबारी आश्रयासि जर िे ाम िाती घेतले तर मराठी िाषेतले साहित्य जागहत
पटलार्वर आपला ठसा नक्की उमटर्वेल.
डॉ. हनतीन मोरे यांची तेरा अप्र ाहशत पुस्त े प्र ाशात आणण्याचा मान ई साहित्यला
हमळाला. शंिू गणपुले यांची नऊ, डॉ. र्वसंत बागुल यांची बारा, शुिांगी पासेबंद यांची
सात, अहर्वनाश नगर र यांची,डॉ. हस्मता दामले यांची पाच, डॉ. र्वृषाली जोशी यांची
तीन अशा अने ांच्या पुस्त ांना र्वाच ांपयांत नेण्याचे िाग्य ई साहित्यला लािले. असे
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अने “स्र्वांतःसुखाय” हलिीणारे उत्तमोत्तम लेख
“साहित्यरत्ांहचया खाणीं” मध्ये आिेत. अशो

र्वी या मराठीच्या
ोठारे यांनी मिािारताच्या मूळ

संहितेचे मराठी िाषांतर सुरू े ले आिे. सौरि र्वागळे , सूरज गाताडे, ओं ार झाजे,
पं ज घारे , हर्वनाय पोतदार, ददप्ती ाबाडे, िूपेश ुं िार, संदीप सुर्व,े सोनाली सामंत,
े त ी शिा असे अने नर्वीन लेख सातत्यपूणव लेखन रत आिेत. ई साहित्य डे िौशी
लेख ांची मी धीच नव्िती. पण आता िौसेच्या र्वरच्या पायरीर्वरचे, लेखना डे
गंिीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्या डे लक्ष देणारे लेख आता
येत आिेत. त्यांच्या साहित्याच्या प्र ाशाला उजाळा हमळो. र्वाच ांना आनंद हमळो.
मराठीची िरिराट िोर्वो. जगातील सर्वोत् ृ ष्ट साहिहत्य प्रसर्वणारी िाषा म्िणून
मराठीची ओळख जगाला िोर्वो.
या सर्वावत ई साहित्याचािी खारीचा र्वाटा असेल िा आनंद. आहण या यशात ई
लेख ांचा झसंिाचा र्वाटा असेल याचा अहिमान.
आमेन
सुनील सामंत
अध्यक्ष, ई साहित्य प्रहतष्ठान
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